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 مقدمه

ֹּאֶמר) «ومِریوَ»، «1لوگوس» ای «کلمه» گاهیو جا «کُن» واژهبر  نشیعمل آفر یابتنا  (ְדַבר« )ِدبَر» ای (ַוי

کارکرد  نیّمب ،یو خردورز شهینماد اند عنوان بهزبان  یو حِکم یتعقل پشتوانهخلقت و  ندیآدر فر

اخالق  ،افعال ،کمال در اقوال است که به یانسان به کمال است. انسان کامل کس یابیدستزبان در 

 ییکه در زبان اوستا یباشد؛ سه اصل دهیرس (141-125 :2-1ج ،1388 ن،یگوهر ؛74 :1390 ،ی)نسف و معارف

« هوخته» (،humata« )هومته» نیبا عناو ان،یزرتشت ینیباستان( و در اوستا کتاب د رانی)زبان کهن ا

(hukhta،) «هورشته( »hvarshta)1382 ،گیگر و دیگران) کیو کردار ن کیگفتار ن ک،ین شهیاند ، یعنی :

 .شودیمشناخته  (129

 :کندیماد به هم پیوسته و جاودانه ی امر دو فردوسی از گفتار نیک و کردار نیک به عنوان

  به کردار پیدا کن آن راستی              هنر خواستی رابه گفتار خوب 

(670 :4ج ،1394 )فردوسی،  

 دگر هر چه باشد نماند به کس              بس و دیست جاوا زیدو چ یتیگ ز

 کینگردد کهن تا جهان است و                     کیگفتن نغز و کردار نسخن

 (718-717 :4ج ،همان)

 איוב»شده است:  ینماد انسان کامل معرف عنوان به ینب وبیا ق،یعهد عت یدر متون عبر

 ستهیانام بود و آن مرد، کامل و شوبیا یمرد؛ מרע וסר אלוהים וירא וישר תם ההוא האיש והיה שמו

 ییهاکلمهبا  ال )کامل( معمو( תם) «تام» . واژه(1 :1 وب،ی)ا «بود هایکننده از بداجتناب و خداترس و

صدق  دهدیمو نشان  (9 :6 ش،یدای)پ آمده «صادق» یامعن به צדיקو  ستهیشا ایبه معن ישר مثل

 دارد:ریشه که در درون  انسان کامل است یهایژگیواز  کیقول ن ایدر گفتار 

  یهر سو در کاست بندد زب                                           یرا چو با دل بود راست ]زبان[ وانز

(672: 4ج ،1394فردوسی، )  

 (קולו יחנן) قولو حَننیِو  (4 :15 ،)امثال )زبان نرم(( לשון מרפא)مَرپِه الشون  همان ک،یگفتار ن

ְבָרא»در تورات آمده است:  است. (25 :26 ،)امثال( کوی)سخن ن ים ַויִּ ו ָהָאָדם ־ ֶאת ֱאֹלהִּ  ְבֶצֶלם ְבַצְלמֹּ

ים  :1 ،شیدای)پ «دیآفر ( خداوندیشکل )معنو( او را به یعنیخداوند آدم را به شکل خود )؛  ֱאֹלהִּ

                                                             
1. Logos 
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ים ְבֶצֶלם ؛ساختن آدم به شکل خداوند» ؛(27  یمنظور همان شکل معنو .(6 :9 ،شیدایپ) «ָעָשה ֱאֹלהִּ

انسان خداانگارانه تنطق  یهاشاخصهاز  .شودیم ریتعبآن به انسان خداانگارانه  از آنچهیعنی است؛ 

 قتیدارد، در حق اتیح ایچه در دن هر رایز ؛(1 :16 ،امثال)« לשון מענה ומיהוה» :ستا به زبان خدا

ست. خداوند سخن را ا از زبان خالق او یبشر مظهر یست و زبان ظاهرا از زبان خدا یفیتوص

موت  و (1 :1395 ،ی)سعد «دیگفتن اندر زبان آفرسخن» ؛(12 :68، ریمزام)« אמר - יתן אדני» :دهدیم

 .(21 :18 ،امثال)« לשון – ביד וחיים מות» :به قدرت زبان است اتیو ح

 انسان از سایر حیوانات است. زیّممو نطق، فصل  شودیمانسان حیوان ناطق خوانده  
ازو، نطق  ستیاست و منفک ن دائمدرو  یوانیکه ح همچنان ،و نطق یوانیمرکب است از ح یآدم

ناطق  دائما  .دیگویمدر باطن سخن  دیاست. اگر به ظاهر سخن نگو دائماست و درو  نیچنهم زین

ست و آن گل ا نطق او یباشد. آن آب صاف ختهیاست که درو گل آم البیاست، بر مثال س

و  دندیرفتند و پوس هاقالبو  هاگل نیا ینیبینماست و  یگل درو عارض امّاست ا او تیوانیح

 .(64 :1390 ،ی)مولو ک؟یمانده است از بد و ن شانیو علوم ا شانیا تینطق و حکا

-344 :2ج ،1405 ،یعربابن)« نداناطق یبلکه ح ناطق، وانیح ]موجودات[ نزد اهل کشف، همه»

است و با  یانسان شهیاندحکمت و تعقل و نماد  انیب مظهر ،گفتار و نوشتار اعم از ،زبان .(345

و زبان را  ،خداوند ، عقل را رسولِیفارس یعرفاندر متون  .دارد یناگسستن یوندیانسان و جهان پ

 تیترجمان هوزبان  .(264 :1390 ،ی)نسف اندخوانده صورت عقل، آلت ظهور علم، قلم و رسول عقل،

  .شودیمو از پسِ زبان است که شخصیت آدمی هویدا  ستا هاانسان

  و هنرش نهفته باشد بیع                                تا مرد سخن نگفته باشد

(262: 1394، پرستزدانی)  

او را در سخن آر. از سخن او، او را  یکه بشناس یرا خواه یآدم» :دیگویم فیه فیه ماموالنا در 

انسان این است که سه ضلع کردار و  طلبانه، اقتضای ذات کمالبنابراین .(34: 1390، مولوی) «یبدان

 ،گانهسهد. موضوع این پژوهش، بررسی یکی از این اضالع کنگفتار و اندیشه خود را به خداوند نزدیک 

یی باگویز، ییگوبه، ییگونرمزبانی انسان در سه محور  یطلبکمالدر زبان است. نمود  ،یطلبکمالیعنی 

 .بررسی است در خور
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 گویینرم .1

 :3ج ،1394 ،فردوسی)آمد از کاف و نون  دیپد یتیگ دو پدید آمده است:« کن» واژهآفرینش از پِس 

همه سخن  نیو زم هاآسمان »... :دیگویمموالنا  کهچنان ،هی داردسخن، خاستگاهی اال و ؛(262

 .(18: 1390 ،وی)مول «کونیاز سخن است که کن ف دهییو زا کندیمآن کس که ادراک  شیپ، است

ָני :دهدیمخداوند سخن را »: است آمده ریدر مزام ֶתן ֲאדֹּ ֶמר ־ יִּ  بهانسان  ،بنابراین .(12 :68 ،ریمزام) «אֹּ

ن خویش، ضمن مراقبت از گفتار و سخد خداوند بر زمین، برای رسیدن به کمال بای فهیخل عنوان

دان که از  سخن را بزرگ» :همواره جانب حزم و احتیاط در کالم را نگه دارد و آن را بزرگ شمرد

 .(37: 1335 ،کیکاووس بن وشمگیر)« سخن آمد ،آسمان

 یبه آزرم گو یسخن تا توان                    یگونرمود نکس نش ز یدرشت

 (304 :1ج ،1394، ی)فردوس

 درشتی به گوشش نیاید بسی                          اگر نرم گوید زوان کسی

 (673 :4ج ،انهم)

 کنیم:یمکه به آن اشاره  داردگویی مشخصاتی نیک یا نرم گفتار

 بر اندیشه و تعقل ابتنای .1. 1

 «گفتار گاهآنکن  شهینخست اند» ؛کید شده استأم با اندیشه تأبر گفتار تو ،متون ادب فارسی در

 باشد. ههمرا سخنوری آن است که کالم با اندیشه و تفکر یهانشانهو از  ؛(874: 1362، سعدی)

 رامش برد ندهیراروان س                                              سخن چون برابر شود با خرد

 (303 :1ج ،همان)

 مانیدار تا از گفته پش شیرا مقدم گفتار خو شهیاند» .خردورزی باید مقدم بر سخن باشد و

 :است خردیبی زینت انسان شخام .(39: 1335 ،نامهقابوس) «ینگرد

 ستین هیرایپ چیه یبه از خامش                                    ستین هیدانش چو جان تو را ما ز

 (664 :4ج ،همان)

ان ست و هم از درک سخنا گوو با شتاب سخن بگوید هم خود یاوهکسی که بدون اندیشه 

 دیگران عاجز:

  ابیرید و دفراوان سخن باش                                رشتابرا که مغزش بود پُ یکس

(ان)هم  
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 :دیگویم سخندانسعدی در وصف انسان 

 سخن دینگه بگوآ شدیندیب                                           کهن ریسخندان پرورده پ

 (254 :1394 پرست،یزدان)

نظامی  .(همان)به گفتار دم  تأملیبمزن  :داندینمهمو گفتار فاقد اندیشه را سزاوار بیان 

 :داندیمنگاشتن و بر زبان آوردن  ستهیشاسخنان برخاسته از اندیشه را  فقط یاگنجه

 دیتن را و گفتن را نشانوش                                              دینا شهیسخن کو از سر اند

 (30: 1391، مینظا)

ון ְפֵתיְבשִּ »: است آمده ،که بیشتر آیات آن بر محور خردورزی است ،در امثال سلیمان ָמֵצא ָנבֹּ  תִּ

יל םָחכָ  ֵלב» ؛(13 :10 ،)امثال «شودیمانسان فهمیده حکمت یافت  یهالبدر ؛  ָחְכָמה יהּו ַיְשכִּ ؛  פִּ

 .(23 :16 ،)امثال «گرداندیمرا دانا  شیدهان خو ،میحک دلصاحب

 ارمعنکوتاه و پُ . 2. 1

گفتار دراز تد. ثر افؤرمغزی باید کوتاه باشد تا در مخاطب مرباری و پُ، سخن ضمن پُییگونرمدر 

 اوید به معنگکه کوتاه » ،باشد امعنرکوتاه و پُ دیسخن با ؛(286 :1، ج1393میهنی، )کرد  دیمختصر با

آب  گفتن مبربه بسیار» :شودیم ییآبرویببسیارگویی باعث  ؛(664 :4ج ،1394 ،فردوسی)« بسی

 :انهم) «ترکوتاه که ندیلفظ آن گز ز» :ندیلفظ را برگز نیترکوتاه دیبا سخنور و ؛(682 :ان)هم «روی

וד ְתַדֵבר ָלָמה» سخن گالیه شده است: شدنیطوالندر دوم سموئیل از  و ؛(680 چرا  ؛ ְדָבֶריָך עֹּ

 .(29 :19 ،لی)دوم سموئ «؟یدهیمسخنانت را طول 

 شفافیت و سادگی .3. 1

سبک گوی و  هاسخن» :باشد ابیساده و آسان و زود دیباشد بلکه با دهیچیبسته و پ دیسخن نبا

 د:و سر و ته داشته باش آغاز و پایانش مشخص باشد ؛(681: 4ج ،1394 ،فردوسی) «بسته مگوی

کاربردن الفاظ اگر ناگزیر از به .(418 :1394 ،پرستزدانی) «ست ای خردمند و بنا سَرسخن را »

 یاخالق ناصردر  کهچنان؛ رفع کردمَثَل  با استفاده ازرا غریب و پیچیده بود باید دشواری کالم 

اّلا شرط  و د؛واضح جهد کن یهامثلآن به  انیغامض افتد در ب یاگر در سخن او معن» :است آمده

 .(231: 1356 ،یطوس نیالدری)نص« نامستعمل به کار ندارد اتیو کنا بینگاه دارد و الفاظ غر جازیا
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سخن  ء است.مغرضانه و سو یبرداربهره ماندن ازمصوناز مزایای سادگی و شفافیت سخن، 

 סופוש לשמע אפשר שאי דבר תאמר ואל» :نکنند ریسوء تعب گرانیخود را واضح و روشن بگو تا د

ות פרקי) «להשמע  .(11: 1383اندرز پدران،  ،ֲאבֹּ

 تکرار پرهیز از .4. 1

حسین ت ۀستیشاسخن شیرین و  ،و به قول سعدی کاهدیمثیر سخن تکرار بیهوده از ارزش و تأ

 «سمگو بازپ یبار گفت کیچو » :نیز حکم حلوایی را دارد که یک بار خوردنش بس است، پس

تیاج تکرار را فقط در صورت اح گفتن،نصیرالدین طوسی در آداب سخن .(418: 1394 ،پرستیزدان)

 .(231: 1356 )نصیرالدین طوسی، «سخن مکرر نکند مگر که بدان محتاج شود و»: داندیمجایز 

 کنندهتکرار»: است در امثال سلیمان آمده .گذاردیم ریتأثتکرار سخن بر روابط اجتماعی نیز 

ֶנה ؛سازدیمرا از هم جدا  زیکالم دوستان عز יד ְבָדָבר ְושֹּ  .(9 :17 ،امثال) «ַאּלּוף ַמְפרִּ

 اندازهسودمند، سنجیده و به. 5. 1

 :کندیمفردوسی توصیه  .شودیمبودن سخن، مانع از رنجش مخاطب اندازهمفید و سنجیده و به

 ،همان) «نسخ یکه ران دیاندازه با بر» ؛(57: 3ج ،1394 )فردوسی، «سخن را بسنج و به اندازه گوی»

سخن را  یرنجش نخواه چو» ؛(665 :4ج ،همان) «مگوی آن سخن کاندرو سود نیست» ؛(898 :2ج

تضا اق سخنگون أش .(976 :انهم) «ستا که سود اندرو هاسخنآن  یبگو» ؛(673 ان:)هم «بسنج

 باشد. تردهیسنجباشد سخنانش  تربزرگکه هر چه مهتر و  کندیم

 به  گفتار بدکام پردخته ز                         خته بهسخن سَ دیچو مهتر سرَا

(150 :3ج ان،هم)  

 سخنگوم، به صِرف کال تواندینم ییگواوهیبین سخن سودمند و سخن یاوه تفاوت است و هر 

 ،کیکاووس بن وشمگیر) «یگوهفایباش نه  یگوسخن»: چنین آمده است نامهقابوسخوانده شود. در 

 ایجاد بال باشد: نهیزم تواندیمسخن گزافه و بیهوده  .(35: 1335

 جنباندابدرخت بال را                                        راندا کو گزافه سخن یکس

 (648 :2ج ،1394 ،)فردوسی



 يو زبان فارس یبر زبان عبر دیبا تأک انسان در زبان يطلبکمالنمود 

 

 

227 

: هر اندگفتهخردمندان  و» :داندیمبودن سخن را باعث رنجش گوینده هم سعدی نسنجیده

بر  ۀستیشارا  دهیفایباو سخن  .(546: 1394 ،پرستزدانی) «که سخن نسنجد، از جوابِ سخن برنجد

 :داندینمزبان آوردن 

  ییگشاکه به گفتن دهن از هم ن دیبا              صواب است نیکه سخن ع یندان کینتا 

 )همان(

 خواری گوینده را در پی دارد:  ،سخنان نسنجیده و بیهوده ،نیهمچن

 ار گشتخو یدر مردم یسخنگو                              گشت اریبس هودهیچو گفتار ب

(664 :4ج ،1394، فردوسی)  

 :و کامل است انسان صالح یهانشانهدر مزامیر داوود، بیان حکمت و انصاف )سخنان مفید( از 

י» יק פִּ ו ָחְכָמה ֶיְהֶגה ַצדִּ ונֹּ ְשָפט ְתַדֵבר ּוְלשֹּ و زبان او  کندیم انیمت را بدهان صالح حک ؛מִּ

نوی را با که تشنگی مع شودیمآووت توصیه  رسالهدر  .(30 :37، ری)مزام «دینمایمانصاف را ذکر 

 خود را یمعنو یتشنگ ؛ דבריהם את בצמא שותה והוי»: نشان کلمات سودمند حکیمان فرو

ות פרקי) «فرو نشان []دانشمندان و آب کلمات آنها ضیبا ف  .(3 :1383اندرز پدران،  ،ֲאבֹּ

 تهذیب نطق. 6 .1

یه بر این فرومایگی نفس است و توص نشانهبد،  سخنان زشت و زبان بهدادن عادت نامهمرزبان در

در ( )ع یسیعدر این زمینه داستانی از حضرت  .است که زبان را به کلمات نیکو عادت دهید

«. ةُتکَ السَّالمَصَحِبَ»که در راه به سگی برخورد و خطاب به او گفت:  شودیمنقل  نامهمرزبان

بان به تا ز»فرمود:  «.حیوانی نجس چنین لفظی را فرمودی؟چرا در حقّ »حواریون پرسیدند: 

 .(374: 1388 )وراوینی، «شود نیکی خوگر

، تهذیب نطق کودکان هنصیرالدین طوسی در فصل سیاست و تدبیر اوالد، ضمن توصیه ب

سخنان نیکو  ن بهدادن کودکاو بر عادت ددانمیاز لوازم تربیت اجتناب از فحش و لعنت و لغو را 

 .(228و  226: 1356 )نصیرالدین طوسی، کندیمکید جمیل و ظریف تأو 

شمن غیرایرانیان که گاه دراجع به  ،که اثری حماسی و ملی است ،شاهنامه در یفردوس

حتی از بیان خوی  ه ودکراکتفا  «غیرایرانی»یعنی  ،«نیران»یا  «انیران» واژهبه ذکر  فقط، اندبوده

 اغریرث و افراسیاب غافل نشده است.پیران و  همچوننیک دشمنانی 



 1398 بهار و تابستان، 41 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

228 

 اد شدهی «دام»و  «شمشیر کشنده»نشده با عناوینی مثل سخنان تهذیب در امثال سلیمان از

וֶטה ֵיש :است ریهستند که تکلمشان مثل فرورفتن شمش یکسان»: است ות בֹּ امثال، )« ָחֶרב ְכַמְדְקרֹּ

וַקְשתָ  یاز کلمات دهانت در دام» ؛(18 :12 ְמֵרי נֹּ יָך ־ ְבאִּ ְלַכְדתָ  یرفتارو با سخنان دهانت گ פִּ ְמֵרי נִּ  ְבאִּ

יָך  .(2 :6 امثال،) «פִּ

در دهان »: اندهشدتوصیف  گونهنیا انددر مزامیر داوود، شریران و دشمنانی که فاقد تهذیب نطق

יהּו ֵאין ؛دهندیم یزیخود را ت یهازباناست و  یقبرگشاده شانیحلقوم ا ... ست،ین یراست شانیا  ְבפִּ

וָנה וָנם ־ָפתּוחַ  ֶקֶבר... ְנכֹּ וָנם ְגרֹּ יקּון ְלשֹּ  ریعنت و مکر و ظلم پر است، زدهان او از ل» ؛(10 :5، ریمزام) ַיֲחלִּ

יהּו ָאָלה ؛زبانش مشقت و گناه است ות ָמֵלא פִּ ְרמֹּ ְך ּומִּ ו ַתַחת ָותֹּ ונֹּ دهان  از» ؛(7 :10 ،ریمزام)« ֶוןָואָ  ָעָמל ְלשֹּ

ֵנה ؛ستا رهایچون شمش شانیا یهالب .زندیریمرا فرو  یخود بد יעּון הִּ ות יֶהםְבפִּ  ַיבִּ וֵתיֶהם ֲחָרבֹּ ְפתֹּ « ְבשִּ

را بر زه  ،ان تلخسخن یعنی ،خود یرهایو ت اندکرده زیت ریزبان خود را مثل شمش که» ؛(8 :59مزامیر، )

וָנם ַכֶחֶרב ָשְננּו ֲאֶשר ؛اندآراسته ָצם ָדְרכּו ְלשֹּ  .(4 :64 ،ریمزام)« ָמר ָדָבר חִּ

 و حال مخاطب نأش یاقتضا. 7. 1

 «ی را مقالیلیکن هر مقامو» ؛ه استبستوان و حال او أثیر کالم در مخاطب به اقتضای شنفوذ و تأ

 لیطال در زنب یهابیس همچوناقتضا سخنانِ بجا و به انیب مان،یدر امثال سل. (838 :1362 ،)سعدی

قّش من لیاست که در زنب ییطال یهابیسگفته شود مثلِ  شیکه در جا یسخن»منقّش است: 

ות ָזָהב ַתפּוֵחי ؛است نیمیس יֹּ به اقتضای  یتوجهبی .(11 :25 ،الامث) «ָאְפָניו ־ ַעל ָדֻבר ָדָבר ָכֶסף ְבַמְשכִּ

 .دهدیمن و حال، قدر و منزلت سخنور را کاهش أش

 شیمبر قدر خو گفتن هودهیبه ب                                       شیز پ ینیمجال سخن تا نب

 (280 :1394 ،پرستزدانی)

 :ثر استؤفهم مخاطب در برانگیزانندگی سخنور م ذوق و اشتیاق و

 چون چمن میروصد هزاران گل ب                                 اندر انجمن ابمیسخن کش  گر

 (691 :1371 مولوی،)

 :داندیم مؤثرموالنا تقاضای مستمع را در عُلُوّ کالم 

 شد ندهیوگمرده بود  راواعظ                               شد ندهیمستمع چون تشنه و جو

 (118، اولدفتر  )همان:
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ه باید شیردوشی قابل ک همچونو مستمع را  داندیماو سخن را بسان شیری در پستان جان 

 شیر را از عمق جان روان سازد:

 روان گرددینمکَشنده خوش  یب                             است در پستان جان ریسخن ش نیا

 (همان)

 عقل مخاطب باشد: متناسب با فهم و دسخن بای

 آن بنهفته شد یقااز سخن ب                                     گفته شد نیدر خور عقل عوام ا

 (789، دفتر چهارم همان:)

 یست:جز حدیث پست ن یاچاره( باشد کنندهسرزنشاگر مخاطب طّعان و پیغاره ) 

 ستیره نپست نازل چا ثیاز حد                        ستین غارهیپ نیچن یچونک مجلس ب

 (1104، دفتر ششم همان:)

 رعیارپُ یاهسکبر آن مُهر  توانینم باشد قطعا قراضه  که عیار عقل مخاطب ناچیز و آنگاهو 

 )سخن عالی( زد.

 ه مهر سکه چون نهمبر قراض                                         متهم یاست ا زهیعقلت ر زرّ

 (789، دفتر چهارم همان:)

 گشودهیماسرار را  نهیگنج ،مستمعان یِمندنشیاحتساب سطح ب با یلس مثنواموالنا در مج

 :آمدیم، زبانش بند نشستندیم )نااهالن( اگر در مجلسش رهزنان است.

 اندبستهزبانم  رید گره زص                                                  اند بنشستهرهزنان  غایدر یا

 (642، دفتر چهارم همان:)

 آفرین باشد.شمتکلم نقنان ترفیع یا تنزل سخ در تواندیماست که  یااندازهثیر مخاطب به تأ

 بود نازل کنند یعال راحرفش                                            هر محدث را خسان با ذل کنند

 (1104، دفتر ششم همان:)

 یا حسن تعبیر ییگوبه .2

و مطلق است  یمالک یامر ،ییبایاست. ز یدوستجمالو  یدوستکمالدر انسان  زهیغر نیتریاصل

 مالکعشق، پرستش  دو نیو سرانجام از مجموع ااست و عشق به جمال، منجر به عشق به کمال 

 .انددهیکشکمال  یاست که بر رو یاپردهو جمال  ییبایز .شودیمحاصل  مطلق



 1398 بهار و تابستان، 41 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

230 

 یخبراست باعث شده  ییبایز یامعن به «مالج»و  تیتمام یامعن به «کمال» نیب وندیپ

الزم و ملزوم  ( و کمالییبای)ز جمال رایز .برند کار بهرا  «جمال»و  «کمال»دو نام  «سنحُ» یبرا

 :1390 ان،یدار)پورنام «اندحسنهمه طالب  یکن شهیاند کیچون ن»: یبه قول سهرورد و گرندیکدی

 : یزدیعربشاه  قول به و ؛(324

  زیچ کمال هر نیقیحُسن است                             زیچون حُسن بود جمال هر چ

(همان)  

رفته  کار به «اریبس یهاآب» تعبیر (ֵנָכר ְבֵני« )گانگانیب»ناخوشایند  کلمه یبه جا در مزامیر

י» :ستا יֵלנִּ ם ְַהצִּ ַמיִּ ים מִּ  ،نیچنهم. (7 :144 ،ریزام)م «ده یی( رهاگانگانیب) اریبس یهاآباز  ؛ ַרבִּ

חַ » «:مانانیایب» یجا به «انینایناب»استفاده از اصطالح  ְפקֹּ ם לִּ ו ֵעיַניִּ ְורֹּ יא תעִּ וצִּ ַמְסֵגר ְלהֹּ יר מִּ ֵבית ַאסִּ  מִּ

ְשֵבי ֶכֶלא ֶשְך יֹּ  چالاهیساهان( را از )گمر رانیو اس یی( را بگشامانانیایب) انینایچشمان ناب تا ؛חֹּ

 ؛7: 42 ،ای)اشع «یبرهان ی، از زندان ناداناندنشسته یآگاهناجهل و  یکیگناه و آنان که در تار

 «رانیو شر مانانیایب» یجا بهو  ؛(321: 2007، مجموعه تورات و هفطارا ؛17 :1388، شناسستاره

ְך) هایناخالص יָליִּ  .(399 و 147 :2007 ،تورات و هفطارا) رفته است کار به( ְבדִּ

 چیست؟ گوییبه .1. 2

: گویدمی دشده است؛ سیما دا مطرحتعاریف گوناگونی ( euphemism) ییگوبهحسن تعبیر یا  درباره

کلمات  یجا به یامحاورهریو غ مؤدبانه م،یاستفاده از کلمات مال ،در اصطالح ریحسن تعب»

واژگان و  یریکارگبه»: گویدنیز می . انوشه(115 :1387 ،)داد «است رمؤدبانهیغو  حیگستاخانه، صر

ک و ه، رُواژگان و عبارات خشن، گستاخان یجا به، مؤدبانهو  ندیخوشا ،آهنگخوشعبارات 

 .(528 :2ج ،1381 ،و دیگران )انوشه «یامحاوره

 .شودیم لیبر زبان تحمانسان  یطلبکمال در راستایکه  ی استامن منطقه ریحسن تعب

 ه:ک یدیهر روز بپرس خیش درون جامه داشتم و یشیر» :دیگویم گلستانسعدی در باب هشتم 

که ذکرِ همه  کندیمدانستم که از آن احتراز  .«ست؟ا بر کجا»که:  یدیو نپرس« است؟چون »

 .(546 :1394 پرست،یزدان) «روا نباشد کردن یعضو

دارد با رعایت  یراخالقیغشاهنامه که مطالب  یهاداستاناز  ییهاصحنهفردوسی در بیان 

راجع به  مثال . شودیمایجاز در گفتار این موضوع را یادآور  اخالق و ادب و در قالب نکوگویی و
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بسنده « خوی بد»به بیان  فقطبارگی، ، بر سر غالمدقیقی توسی ،شدن همشهری خودکشته

بگوید فقط  خواهدیم وقتیشدن مرداس به دست پسرش )ضحاک(، ؛ یا پس از کشتهکندیم

بستری مادر چنین بسیار ادیبانه از آلوده یاهیکنابا  زندیریمخون پدر را  زادهناپاکفرزندان 

 :دیگویمپسرانی سخن 

 در هم نباشد دلیرپبه خون                                         شیرکه فرزند بد گر شود نرّه

 از با مادر استپژوهنده را ر                                    مگر در نهانش سخن دیگر است

 شودیمری بر زبان جا شاهنامه یهاتیشخصردوسی که به هنگام خشم از جانب ف یهادشنام

ر نیست و پی، بدرگ و بدگوه، ریمن، شومپدریب، زادهیروسپوزن، پیرگرگ، سگ، نیم باالتر از

 .(169-168: 1394 )آیدنلو، رسدینماستهجان در کالم  مرحله به گاهچیه

 ییگوبه یهاروش .2. 2

 :شودیممختلفی انجام  یهاوهیشدر زبان به  ییگوبه

کلمات  ناخوشایند از یهاواژهبرای اجتناب از به زبان آوردن یا نگاشتن : یسازمضاعف. 1. 2. 2

 واژهوردن دشنام، برای اظهار تنفر و در عین حال پرهیز از بر زبان آ . مثال  شودیممضاعف استفاده 

 .رودیم کار به «شدهفالن فالن»مضاعف 

. این شودیم نقطه استفادهناپسند از خط تیره یا سه کلمه یجا بهیند آدر این فر: حذف .2. 2. 2

صدای بوق  برخی الفاظ رکیک، یجا بهدر رسانه  و رودیم کار بهروش بیشتر در زبان نوشتاری 

 .شودیمپخش 

اجتناب از بر زبان  علوم پزشکی یا فقه، برای حوزهدر : قرضی بیگانه یهاواژهاستفاده از  .3. 2. 2

مثل: سندروم داون  ،شودیماستفاده  هاکلمهآوردن الفاظ ناخوشایند از معادل انگلیسی یا عربی 

سامی او  «غائط»و  «بول»و کلمات عربی  ،دیوانه یجا بهافتادگی، اسکیزوفرنی عقب یجا به

 .شودیمتناسلی که به عربی بیان  یهااندام

. شودیمتفاده از کنایه اس ییگوبهبرای رساندن منظور به مخاطب و : کاربردن کنایه. به4. 2. 2

 ؛هی بمیرداال یجا به ،هی حلوایش را بخورماال دزد است؛ یجا به ،فالنی دستش کج است مثال 

 خسیس است. یجا به ،چکدینمآب از دستش 
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است. با استفاده  انهیگوبهاستعاره از ابزارهای مناسب زبانی برای بیان : استفاده از استعاره .5. 2. 2

ه ترس مردم از مرگ، با توجه ب ناخوشایند را خوشایند جلوه داد؛ مثال  یهاواژه توانیماز استعاره 

. به خواب ابدی رفت دکنیمیا آرامش، برای مرگ این مفهوم را دلپذیر  «خواب»کاربرد استعاره 

 رد.به جای مُ ،آرامش ابدی رسیدیا به 

یعنی  .(15 :1378 )داد، شودیمردّ خلف، اثباتی است که از راه نفی ضد حاصل : ردّ خلف. 6. 2. 2

 استه شود. مثال  تا از بار منفی واژه ک شودیم یسازیمنفناخوشایند، متضاد آن  ایبرای بیان واژه

 واژهشده و  یسازیمنف «نا» با استفاده از پیشوند ،است «بینا»متضاد آن که  «کور» کلمه یجا به

 است. «کور»که خوشایندتر از  دیآیمپدید  «نابینا»

 زیباگویی .3

 جادیازبان، درنگ  یبا تصرف در نظام عاد یسخن ادب .زیباگویی به زبان ادبی اختصاص دارد

در علم،  و ادیبندروغ ات،یزبان در ادب .کندیمخواندن خودکار را دچار اختالل  انیجر کرده،

زبان  .تسین ییجدا اتیزبان و ادب نیب زبان است و یهمان نقش ادب یزبان ادب است. ادیبنصدق

 داد. قرار یدرون زبان ادب یبه وجه توانیم زیرا ن ینییآ و یمذهب

 از اهمیت برخوردار است هاکلمه نشیو گز یسازواژه ایانتخاب مفردات زبان زبان ادبی  در

 (مه با هاژهوا بیو ترک وندی)پ اصل رسانگی و ایصال و کیشناسلذت جمال انیم کردنجمعو با 

 د.کرنفوذ  هاجانبر عمق  توانیم

 پیوند زبان ادبی و ایدئولوژی .1. 3

که بر  ،این زباناست. با استفاده از  یعاد یشکستن ساختارها دنبال بههمواره  یادب زبان

در قا یفرم ادب» کرد. انیرا ب کیدئولوژیا دگاهید توانیم ،دارد دیکأت یشناسییبایز یهاتیاولو

 .(287 :1375، دن)سل« است یشناختزبان یغرضیب یهمراه با نوع یدئولوژیا عتیدادن طببه نشان

 .کندیم یدهسامان زیگفتن را نبلکه چگونه کندیم مهارما را « گفتنچه» تنهانه یدئولوژیا

  :دیگویم یفتوح

زبان  یهاهیالدر تمام  ،نیبنابرا .ردیپذیمو هم از آن شکل  سازدیمرا  یدئولوژیزبان هم ا

و هم  اندکیدئولوژیاهم حامل بار  هاواژهاست.  ییقابل شناسا کیدئولوژیعناصر ا یرد پا

 .(375 :1393 ی،فتوح) شوندیم یاجتماع یهایمرزبندو  یدتیعق راتیثأموجب ت
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 یهاواژه .دارنشانو  ارخنثیغ ای اندنشانیبو  اخنث ای هاواژه: واژگانی هیالایدئولوژی در  .1. 1. 3

 نی. ااندندهیگوو  سندهینو یطرز تلق دربردارنده نگرش و ،عالوه بر اشاره به مصداق خاص نشاندار

شاخص  یجهت دارا نیاهستند و به  کیدئولوژیا یهایتلقو  گذارارزش یهادگاهیدحامل  هاواژه

 ند.ایاجتماع

در متون  نشاندار یهاواژهولی  ،در زبان معیار یا عادی کاربرد دارند ایا خنث نشانیب یهاواژه

 نشانیب واژه مثال دارند.  نشانیب یهاواژهاز  ترنیسنگ یافهیوظو  روندیم کار بهادبی و اعتقادی 

مرفه »یا  «لخرپو» نشاندار واژهاگر بخواهد کاربردی ایدئولوژیک پیدا کند تبدیل به  «ثروتمند»

 .شودیم «دردیب

 استفاده از ابزارهای زبانی برای زیباسازی .2. 3

 ت رشد آنها راموجبا و ،یاست که زبان و تفکر را سازمانده یاستعاره از عوامل: استعاره .1. 2. 3

 یندیآبلکه فر ،کندیمو شناخت آن به ما کمک  تیواقع صیتنها در تشخ. استعاره نهدکنیمفراهم 

 شناخت است. مهارکنندهو  دهندهشکل یاتیهدر گفتمان اال و ،نیآفرتیواقع

با ) ییگوهدیپوشکتمان و  .2 ؛و اقناع زشیانگ .1 :ند ازاعبارت استعاره کارکردهای برخی از

ت و شناخ .6 ؛ریو تفس لیوأت .5 ؛ینشگریآفر .4 ؛یشناسییبایز .3 ؛(هاضرورتتوجه به 

 .یبخشمعرفت

 1،مفهومی استعارهطلبی زبانی، آنها در ذیل کمال نیترمهماستعاره انواع مختلفی دارد که از 

 است. (Verbal Irony) تهکمیه یا طنز در گفتار استعاره

 ،(orientational metaphor) یجهت : استعارهسه نوع است که بر ؛مفهومی استعاره .1. 1. 2. 3

 .(structural metaphor) یاستعاره ساختار ،(ontological metaphor) یشناختیهستاستعاره 

 یا تناظر مفهومبلکه ب ،میکار ندارسر و با واژه  یو مفهوم یگاه شناختدیاز د یدر استعاره جهت

 ؛است نییپا «جهنم»ست و ا باال «یخوب» که همچنان ،ستا باال «بهشت». در تصور ما میواجهم

 :اندناکافرز باالتر ا نامؤمن ؛ست و برتر از ضعف استا است، قدرت باال نییپا «یزشت»که  همچنان

יל :سازدیمو بلند  کندیمپست خداوند[ ]» וֵמם - ַאף ַמְשפִּ  .(7: 2 ،لیسموئ لاو)« ְמרֹּ

                                                             
1. The Conceptual Theory of Metaphor: CMT 

کردند.مطرح  رانظریه استعاره مفهومی  1980لیکاف و جانسون در سال   
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)نزول( که تحت  نییباال به پا ریمس طرحوارهعروج( و  ای)صعود  به باال نییپا ریمس وارهطرح

 روانیاست. پ یبر استعاره مفهوم یمبتن شودیممطرح  یعرفان اتیکثرت در ادب عنوان وحدت و

به آسمان صعود » :ستا باال و خدا ینکته وحدت نظر دارند که راه عارف به سو نیبر ا زیقباال ن

ם» ؛(13: 14، ای)اشع «ستارگان خدا خواهم افراشت یخود را باال یرسنموده ک ַמַעל ֶאֱעֶלה ַהָשַמיִּ  מִּ

וְכֵבי ים ֵאל - ְלכֹּ י ָארִּ ְסאִּ  .(67 :1389)شولم،  «افتهیکه از خدا نشئت  یدرست عکس صورت؛  כִּ

 یطنز لفظ مجاز به عالقه تضاد که به آن ای هیاستعاره تهکم: تهکمیه استعاره .2. 1. 2. 3

(Verbal Irony )فبشرهم بعذاب »قرآن:  هیآ نیمثل ا ؛رودیم کار به شخندیر یبرا و معموال  ندیگویم

 .هیاست نه عذاب و تنب قیو تشو دینو یبشارت برا معموال  .«سخت بشارت ده یکافران را به عذاب؛ میال

 ینکوهش برا» ،«گرید یزیرساندن چ یبرا یزیگفتن چ»، «عکس مقصود انیب»استعاره را  نیا

در  .(27 :1389)موکه،  اندکرده فیتعر« استهزا و تمسخر» و« نکوهش یبرا شیستا ای شیستا

וֵשב»: است آمده ریمزام ם יֹּ ְשָחק ַבָשַמיִּ ָני יִּ ְלַעג ֲאדֹּ ו – יִּ ، خنددیمنشسته است  هاآسماناو که بر ؛  ָלמֹּ

 .(4: 2، ری)مزام «کندیماستهزا  شانیخداوند بر ا

اسازگاری مفهومی متعمدانه برای ن یعبارت بهدر این استعاره نوعی تناقض در معنای کالم یا 

تا بر  دییسخن حق مگو دیتا توان»: دیگویمبید زاکانی مثال  عثیر بیشتر بر نفوس وجود دارد. تأ

کالم درست  نیا ظاهر .(52 :تایب ،یزاکان دی)عب« از شما نرنجند سببیبو مردم  دیگران مشو هادل

 :استوار است قتیحقدو  هیپااست و بر 

 .(تیبر دل گران است )واقع نیاوّل: سخن راست قتیحق

 .)آرمان( است که ارزش گفتن دارد یراست فقطدوم:  قتیحق

 اندمقبولگزاره  هر دو ؛مضمر یثانو قتیدر ظاهر کالم آشکار است و حق نینخست قتیحق

 شیکه منجر به افزا دیآیمبه دست  یتناقض گاریسازنا نیاز ا .و آرمان متباعد تیامّا از لحاظ واقع

: 1393 ،ی)فتوح دارد شهیر طنززبان  انهیگرااصالح یتناقض در کارکردها نیو ا شودیمبرد کالم 

 .(391و  390

یا  هاواژهانسان در زبان، انتقال معنای  یطلبکمالیکی از نمودهای : ترفیع و تنزل معنا. 2. 2 .3

اّما در ترفیع معنایی  دارندبار ارزشی مناسبی  «غرور» کلمه. ستا آنهاگرفت( ترفیع و تنزل )کم

 .شودیمالیی برخوردار وااز ارزش  «غرور ملّی» شودیمهمنشین  «ملّی» کلمهوقتی این واژه با 
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 حوزهبه  و ترفیع معناییدر انتقال  دهدیم گرلهیحاوباش و  یاکه معن «رند» در شعر حافظ،

مقامات  که به مراتب و شودیم یسالک ایانسان کامل  از یریتفس یابد ومیراه  عشق و عرفان

 است. افتهیدست  یعرفان یواال

؛ شوندیمبدل  یبه دو اصطالح عرفان «رند»و  «یرند»عارفانه،  ریو در تفس یدر نگاه عرفان 

انسان  قا  یکه اگر دق شودیماطالق  یتیشخص هب «رند»و  گرددیم یانسان کمال انگریب «یرند»

و زاهد که در  متعال و فرامتعال است یتیانسان کامل قرار دارد و شخص فیدر رد ستیکامل ن

 یو جا دارد یبار منف و تنزل معناییباشد در حوزه انتقال  یزکاریو پره انماد تقو دیبا قتیحق

 .(32 :1391، و دیگران )دادبه ردیگیمرا  بکاریفر و گرلهیحرند قالش 

 اانتقال معن نیهم شاهد ا ،دارند یمیتعل جنبهکه  قیعتخصوص کتب عهد به ،یدر زبان عبر

 قربانگاهکه  گرددیبرم یآن به زمان نهیشیباالرفتن است. پ یمعنا به ایعَل( עליה) : واژهمیهست

را  خود یهایقربان آمدندیم ارتیز یکه برا یمردم تپه بنا شده بود و یباال معبد اول در داوود و

 (27: 28، )اعداد (עולה) عوال واژه و نیا جیتدربه .دندینامیم ایعَل کار را نیا و بردندیمکوه  یباال هب

خود را به خواندن  یجا یسوختن یقربان کم باالرفتن از کوه وشد و کم یسوختن یقربان یابه معن

 داد.( תורה) تو تورا (38: 8، )اول پادشاهاندعا  و نماز(، תפלה) الیتِف

به جامعه  یهاارزشبنا به ایدئولوژی و که  ی استواحد یمحتوا: محتوایی نهیکم .3. 2. 3

، رحلت فرمود ،به درک واصل شد ،رد، هالک شد: مُشودیم نشیگز ای انیگوناگون ب یهاصورت

 کندیمزبانی اقتضا  یطلبکمالشهید شد، همه از محتوای واحدی به نام مرگ برخوردارند امّا 

 «شهید» واژهدر راه خدا از  شدهو برای کشته« فرمودرحلت » عالم از شخصبرای درگذشت 

 استفاده شود.

امعه جان خود را فدا ج شدهیفتعر یهاآرمانبرای کسانی که در راه  «شهید» واژهکاربرد 

با کمال در  (دکنیمبروز  «شهادت»که با فعل ) پیوند کمال در افعال بیانگر تواندیم کنندیم

 پشتوانهاخالق با عنایت به  کمال در اندیشه و و «(شهید»عنوان شدن با )یعنی نامیدهاقوال 

اندیشه و اخالق  ،افعال ،محتوایی، پیوند کمال در اقوال نهیکمدر  ،معرفتی این کلمه باشد. بنابراین

 دور از انتظار نیست.
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دید که مبتنی بر اعتقادات و ایدئولوژی جوامع و افراد  هیزاومحتوایی، تفاوت در  نهیکمدر 

بگذارد. رزمندگان مقاومت لبنان از دیدگاه انسان  ثیرتأ هاواژهبر گزینش و بیان  تواندیماست 

و بر مبنای ایدئولوژی شیطانی آمریکا و  شوندیمخوانده  اهللحزبمسلمان، مجاهد و  طلبکمال

تا زمانی که تا  «منافقین»که گروهک  چنانهم؛ شوندیمده نامی «تروریست» اسالم آمریکایی

 هیزاونام داشتند. در  «مجاهدین»نظام اسالمی بودند  طلبانهکمال یهاآرمانحدودی در مسیر 

زیرا بار مثبت یا منفی  .است در اندیشه و اخالق مشهود در اقوال با کمالِ دید نیز پیوند کمالِ

 استوار است. یاشهیاندبر بنیاد معرفتی و  هاواژه

 رمز، ابزاری زبانی است که بیشتر در زبان عرفان برای تفهیم مبانی عرفانی و: رمز. 4. 2. 3

 ای صیتشخ ،استعاره ،هیتشب ،مجاز دیگر، عبارت بهراه به سالک الی اهلل کاربرد دارد.  دادننشان

 یهیرمز تشب ؛«سالمت» رمز «مار» مثل: ی. رمز مجازددار یداریو پد یفراروان یژگیدو و، هیکنا

 «خشکناخن» مثل ییرمز کنا ؛«دل» رمز «نهیآ» مثل یرمز استعار ؛«عدالت» رمز «ترازو»مثل: 

 .(430 :1389 ،ی)فوالد «رتیح» رمز« نهیآ»مثل:  یصیرمز تشخ ؛«سیخس» رمز

 ند از:ابرخی از رمزهای معروف عرفانی عبارت

 ،یطوس ی)غزال «تیمعص و دیتقل جاه و مال وحجاب چهار است: »؛ ، رمز مانع سلوکحجاب

 .(32 :2ج ،1361

 ؛رمز خداوند ،آفتاب

 رو متاب یاز و دیبا لتیگر دل                                 آفتاب لیآمد دل آفتاب

 (6 :، دفتر اول1371 ،مولوی)

لقضات انی)ع «استجب لکم است یکن که او رد نکند، آن زبان ادعون یاستمداد از آفتاب به زبان»

 .(363-362 :1ج ،1362 ،یهمدان

 یمبنا موضوعات نیبر هم .شده است هیمن به پرنده تشبؤم ثیاحاد یاپاره در؛ رمز روح پرواز،

 رجا طعمهمرغ جان در عالم عشق به » :عارف به مرغ مطرح شده است هیتشب مثل پرواز روح و

 .(114 :1366 ،یرازیش ی)بقل« پرّد

 ،یطوس ی)غزال« ایکژدم و زنبور مثل شهوات دن و»؛ شهوت و یبد، رمز و کژدم و مار زنبور

 .(582: 2ج ،1361
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 «دینهاد به مراد رس رونیچون قدم از زندان ب زندان مرد، بود مرد است،»؛ رمز تن ،زندان

 .(206 :1ج ،1376 ی،هنی)م

آسمان کند دل آبله  سفرکه  هر آبله شود و یکند پا نیکه سفر زم هر»؛ رمز سلوک ،سفر

 .(113 :1372 ،ینوی)م «شود

 «מרעיתך וצאן ؛میمرتع تو هست گوسفندان و»؛ یموس ایو شبان رمز خدا  ؛رمز خلق ،گوسفند

 ییرا در صحرا مثل گله راهنما شانیو ا دیقوم خود را مثل گوسفندان کوچان» .(13 :79 ،ریمزام)

 «רעי יהוה ؛خداوند شبان من است» ؛(52 :78، ریمزام)« במדבר כעדר וינהגם עמו כצאן ויסע ؛نمود

 .(1 :23 ،ریمزام)

صخره » ؛(4 :31 ،ریمزام)«  אתה ומצודתי סלעי ؛یهست و قلعه من تو صخره»؛ و قلعه رمز خدا صخره

 .(2 :91، ریمزام)« ומצודתי מחסי ؛و قلعه من است ملجأاو » ؛(27 :89، ریمزام) «ישועתי צור ؛نجات من

[ وسفی] شیهاشاخ و» قوت: نشانه؛ شدن آن رمز زوالو شکسته ؛رمز عزت و قدرت ،شاخ

و شاخ من در »جالل:  مجد و ؛(17 :33 ،هیتثن) «בהם קרניו ראם וקרני ؛یگاو وحش یهاشاخمثل 

شاخ »: زتشاخ نشانه زوال ع دنیبر ؛(1 :2 ،لیاول سموئ)« ביהוה קרני רמה ؛خداوند برافراشته شده

قوم خود برافراشته است تا فخر  یبرا یاو شاخ» ؛(25 :48 ،ایارم) «מואב קרן נגדעה ؛شد دهیبر مُوآب

 .(14 :148 ،ریمزام) «חסידיו – לכל תהלה לעמו קרן וירם ؛همه مقدسان او یباشد برا

اقناع  یبرا بیخط یاست و از ابزارها وهیش نیثرترؤم ،ییماورا میمفاه انیب یبرا: لیتمث. 5. 2. 3

 درصددو  زندیمو ابداع مَثَل به استدالل دست  یخیشواهد تار با استفاده از بیمخاطب است. خط

 ،یظاهر یبا وجود معان وهیش نیدر ا .(249: 1393 ،ی)فتوح آیدیمبرمخاطب  ختنیاقناع و برانگ

پند و اندرز و  یاستدالل و گاه برا یاست که گاه برا سندهینو ای ندهیود نظر گم تریکل یمعان

 .شودیماستفاده  میمستقریبه صورت غ یانتقاد ای یاسیس امیانتقال پ

 یهاآموزه میمستقریآن در انتقال غ یکارآمد دیّمؤدر قرآن  لیاستخدام صنعت تمث 

 ی... متجل عطار و ،ییسنا ،موالنا همچون یو آثار بزرگان یفارس اتیطلبانه است که در ادبکمال

-..مق 20 )حدود یهودی لونیثر از فأمسلمانان را مت یلیتمث ریکاربرد تفس کوبنیزرشده است. 

 .(25: 1390کوب، نی)زر دانسته است هیدانشمندان اسکندر گری( و د.م 50
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امثال ) (דוד -בן שלמה משלי) مانیبا عنوان امثال سل لیبه تمث قیدر عهد عت یباب اختصاص

است و  یمتون عبر یو اخالق ینید یهاآموزه غیو تبل مینقش آن در تعل دهندهنشان (1: 1 مان،یسل

 نیمنؤمریداشتن آنها از غیو مخف نیمنؤم یاز برا هیروحان یمعان ضاحیا» به قول مستر هاکس

 یحتپیرو این آیین از نظر  .است لیتمث رمز و قباال سرشار از نماد و نییآ .(103 :1383 )هاکس، «است

از  یبعض یحت نشانه است و نماد و رمز و زین(  /Mitswothמצוות) یشرع فیتکال تورات و یهافرمان

ים»: ریمزام هیآ نیا یهرزو ریتفس مثال  ؛است یرمز و نمادیننمازها،  دعاها و ַמֲעַמקִּ יָך מִּ  ؛ ְיהָוה ְקָראתִּ

بلکه منظور  ،ستیکه من هستم ن ییق، جااعمامنظور از  .«برآوردم ادیفر تو نزد هاعمقخداوند از  یا

 .(82 :1379 دقیقیان،) (1 :130 ر،ی)مزام زنمیم ادیرا فر ( من تویهست که تو ییاعماق )جا از

به ذهن  یعرفان ییماورا میدن مفاهکرکینزد یبرا ،یعرفانادب  ژهیوبه ،یفارس اتیدر ادب 

 ،تن» ،«مرکب و دل راکب ،تن» دل: لیتمث در . مثال  شودیماستفاده  لیاز ابزار تمث قیاهل طر

 :مانیا لیتمث در ؛(191و  190: 1384 ،ی)السمعان« سرا و دل کدخدا ،تن» ،«یمکتب و دل طفل مکتب

 ،مانیا» ،«میزر وس ،مانیا» ،«مانیخاتم سل ،مانیا» ،«پادشاه مؤمنعرش پادشاه و  ،مانیا»

و رمز رفتن  هیسا ،ایدن»: یامام محمد غزال دیاز د ایدن لیتمث و ؛(155و  154: 1345 ،ی)طوس« آفتاب

 .(79-75: 1ج ،1361 ،یطوس ی)غزال« زن زشتریپ ،ایدن» ،«بندهیزن بدکار فر ،ایدن» ،«عمر

هنگامی واقع و  است یمعنو عیانواع بد ازپارادوکس، : آمدو خالف یپارادوکس گفتار. 6. 2 .3

تناقض  نیا و (111 :1393 سا،ی)شم شودظاهر متناقض  به بیغر یمنجر به معنا که تضادشود می

، تعجب در مخاطب جادیآمد در گفتار با ا. خالفگرددمخاطب  یختگیجلب توجه و برانگ باعث

 مثل: ،دکنیمموضوع  تیمل، متوجه اهمأهمراه با ت یرا با درنگ و او ،خارج یکالم را از حالت عاد

 :(488 :1371 )حافظ،« سلطنت فقر»

 دیکن من نماز یبر او نمرده به فتوا                زنده به عشق ستیحلقه ن نیا که در یآن کس هر

 (244: همان)

ְבָחּה ָטְבָחה» : ، گفتاز توبه دندیرا پرس میرُو» ؛(2 :9 ،امثال سلیمان) «ذبایح خود را ذبح نموده؛  ... טִּ

 .(142 :1361، ی)عثمان «کردن از توبهتوبه

متروک در آن انسان  بهمشبهکه  یاهیلیتخ هیمکن استعاره :(personification) یانگارانسان. 7. 2 .3

 نوع استعاره در علم کالم مطرح بوده و نینام دارد. ا «صیتشخ» ای «مدارانهانساناستعاره »است 
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خداوند به  ایآ بوده است. «همیدیفوق ا داهللی»مثل  یاتیآ ریعلم در تفس نیا یاز مباحث جنجال

بالغت  ریثأجاز به قدرت است؟ تحت تاز دست، م نظورم ایشده که دست دارد  هیتشب یانسان

در ادب  ژهیوبهاست، قرار گرفته  سندگانیشعرا و نو هیمادست ات،یادب نوع استعاره در نیا ،یقرآن

همه »است.  قتیحق و قتیطر ،عتیرساندن انسان به کمال طبق اصول شر یکه مدع یعرفان

متون  .(345-344: 2ج ،1405 ،یعربابن) «اندناطق یبلکه ح ناطق، وانیح ]موجودات[ نزد اهل کشف،

 :انداستعارهنوع  نیسرشار از ا یمقدس عبر

 یا» ؛(11 :96، ریمزام)« הארץ ותגל השמים ישמחו ؛مسرور گردد نیزم کند و یشاد آسمان»

 .(1 :32، هیتثن)«  ואדברה השמים האזינו ؛میتا بگو ریآسمان گوش بگ

انعکاس  زین ی( که در زبان فارسبحمده سبحیاال  ءیان من ش و) گفتن موجودات در قرآنحیتسب

 مخیّل است. وهیشبه  اادای معن زین یآنان، از لحاظ بالغ یطلبکمالبر  دیکأضمن ت افتهی

 دانخاکاز  اندکرده بر هادست                                    انیهمچون خاک انددرختان نیا

 کنندیمآن که گوش استش عبارت  و                           کنندیمخلقان صد اشارت  یسو

 راز ندیگویمخاک  ریاز ضم                                           زبان سبز و با دست دراز با

 (99 :دفتراول ،1371، مولوی)

 הללוהו ؛دیبخوان حیرا تسب ستارگان نور، او همه ی، ادیبخوان حیرا تسب آفتاب و ماه او یا»

 .(3 :148 ،ریمزام) «אור כוכבי - כל הללוהו וירח שמש

 نتیجه

 انسان این است که در زبان و بیان سخن نیز به دنبال کمال باشد. یطلبکمالاقتضای ذاتی  .1

و زیباسازی کالم، در متون  ییگوبهگویی، نرم یهاقالبزبانی انسان در  یطلبکمالنمود  .2

 .شودیممتجلی  ،ادبیات تعلیمی ژهیوبه ،به تبع آن در متون ادبی مقدس و

حتی در معنای واقعی و حقیقی  ،الفاظ و تعابیر ناشایست و نکوهیده کاربردنبهپرهیز از  .3

 یطلبکمالنیکو، دال بر  سخنان پسندیده و اربردنکبهخود و توصیه متون مقدس و ادبی بر 

 انسان در زبان است.
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کالم  ،مختلف یهاوهیشتا به  اندزبانگوناگون بالغی و ادبی در خدمت  یهاهیآرافنون و  .4

او  ،دارد و میل انسان به زیباییریشه  یطلبجمالدر  یطلبکمالچون  .ندکنبَزَک  را زیباسازی و

 .کشاندیم هاواژهو نکوترین  نیترنرمرا به سمت و سوی برگزیدن بهترین و 

 فهرست منابع

 .، تهران: انتشارات سخندفتر خسروان(، 1394آیدنلو، سجاد ) -

و  ریتصد ،ییحیعثمان  : د.میتقد و قیتحق ،ةیالمکالفتوحات  ،(1405) الدین ییمح ،عربی ابن -

 .الثانیة الطبعة ،ةیالعرب ةالمکتب مدکور، قاهره: میابراه مراجعه: د.

، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ادب فارسی نامهفرهنگ ،(1381و دیگران ) ؛انوشه، حسن -

 .ارشاد اسالمی

، تصحیح و مقدّمه: هانری کربن و محمد عبهر العاشقین(، 1366بقلی شیرازی، شیخ روزبهان ) -

 تهران: انتشارات منوچهری. –معین، پاریس 

 :تهران ،یسهرورد یرمز هایداستان لیوأت شرح و :عقل سرخ ،(1390ورنامداریان، تقی )پ -

 چاپ دوم. ،سخن

 .چاپ چهارم ر،یتهران: اساط ،یو قاسم غن ینی: عالمه قزوحی، تصحاشعار وانید ،(1371) حافظ -

 یو اصطالحات ادب میمفاه ،نامهواژه) یاصطالحات ادب فرهنگ ،(1387) مایس داد، -

 .دیمروار تهران: (،ییاروپایفارس

 ینظر: کاظم موسو ری، زشهیو اند یزندگ :حافظ ،(1391) سندگانیتن از نو 24 و دادبه، اصغر -

 چاپ اول. ،یبزرگ اسالم المعارفةدائرتهران: مرکز  ،یبجنورد

 :تهران ،هودی فلسفهو  خیدر تار شگاهیاین :به آسمان ینردبان ،(1379) دختنیریش ان،یقیدق -

 .دایو

 ،یوانیک نیمجدالد :ترجمه، آن یخیدر منظر تار یرانیتصوف ا ،(1390) نیکوب، عبدالحسنیزر -

 .تهران: سخن، چاپ سوم

 ، تهران: انتشارات انجمن کلیمیان.هفطارا هایگنجینه ،(1388) شناس، یوسفستاره -

انجمن استادان زبان و  :تهران ،یوسفی نیحس: غالمحیصحت ،یسعد بوستان ،(1359ی )سعد -

 ی، چاپ اول.فارس اتیادب

 ، به اهتمام: محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.کلیات ،(1362)ـــــــ  -
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ور و سیما زمانی، تهران: ، ترجمه: جالل سخنادبی و نقد عملی هاینظریه ،(1375)سلدن، رامان  -

 فرزانگان پیشرو.

شرح االسماء  یروح االرواح ف ،(1384) منصور بن ابوالمظفر ابوالقاسم احمد الدینشهاب  ،یالسمعان -

 .، چاپ دومیفرهنگیعلم :تهران ،یهرو لیما بینج :حیو توض حی، تصحالملک الفتاح

 .دوم راستیچاپ چهارم از و ترا،یتهران: م ،یمعان ،(1393) سیروس ،سایشم -

 ،لوفرین :تهران رادمهر، نیدالدیفر :ترجمه ،هودیبزرگ در عرفان  اناتیجر ،(1389) گرشوم شولم، -

 .چاپ دوم

 ،نیللطائف البسات نیالجامع الست، وسفیسوره  ریتفس ،(1345) دیبن ز احمد بن محمد ،یطوس -

 .نشر کتاب بنگاه ترجمه و :محمد روشن، تهران :کوشش به

، نامهرباعیات و عشاقغزلیات و قطعات و شامل قصاید و  کلیات ،(تابی) عبید زاکانی، عبیداهلل -

 تهران: اقبال. عباس اقبال آشتیانی، :تصحیح و مقدمه

استدراکات:  و حاتیتصح ،هیریترجمه رساله قش ،(1361) حسن بن احمد ی، ابوعلیعثمان -

 .چاپ دوم ،یفرهنگیتهران: علم ،فرفروزانالزمان عیبد

 فیو عف یمنزو نقیعلیبه اهتمام:  ،یالقضات همداننیع هاینامه ،(1362) القضات همدانیعین -

 .چاپ دومو زوار،  یمنوچهر ، تهران:رانیعس

 :تهران جم،ویخد نیحس :حی، تصحسعادت یایمیک ،(1361) محمد ابوحامد ،یطوس یغزال -

 ی.فرهنگیعلم

 ، تهران: سخن، چاپ سوم.بالغت تصویر ،(1393)فتوحی رود معجنی، محمود  -

 ، پیرایش: جالل خالقی مطلق، تهران: سخن، چاپ اول.شاهنامه ،(1394فردوسی، ابوالقاسم ) -

 چاپ سوم. ،فراگفتو خن س :تهران ،زبان عرفان ،(1389) رضایعل ،یفوالد -

، قابوسنامه(، 1335امیر عنصر المعالی )، کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر زیار -

 فروشی ابن سینا.تصحیح، مقدمه و حواشی: دکتر عبدالمجید بدوی، تهران: کتاب 

 .زوار :، تهرانشرح اصطالحات تصوف ،(1388) صادق دیس ن،یگوهر -

متون  ترجمه :زرتشت در گاثاها ،(1382) کیفردر ،ندشمنیو ؛والتر ،نتسیه ؛لهلمیو ،گریگ -

 ، چاپ اول.سخن :تهران ،یرض هاشمترجمه و پژوهش: ، زرتشت و مغان درباره یونانی کیکالس

 چاپ اول.ترجمه: حسن افشار، تهران: مرکز،  ،یرونیآ ،(1389) نیموکه، داگالس کال -
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 نیالّ نولدیر :و اهتمام یبه سع ،یمعنو یمثنو ،(1371الدین محمد بن محمد )مولوی، جالل -

 .ازدهمیچاپ  ر،یکبری: امکلسون، تهرانین

 فر، تهران: نامک، چاپ ششم.الزمان فروزان، تصحیح: بدیعفیه مافیه ،(1390) ــــــــ -

اقوال اهل تصوف درباره او، به  ،یابوالحسن خرقان خیاحوال و اقوال ش ،(1372) یمجتب ،ینویم -

 .چاپ پنجم ،یلندن، تهران: طهور یمنتخب نورالعلوم منقول از نسخه خط مهیضم

 حیتصح، مقدمه ،دیسع یاب خیمقامات الش یف دیالتوح اسرار ،(1393) بن منور محمد ،یهنیم -

 .چاپ چهارم تهران: آگاه، ،یکدکن یعیشف: محمدرضا قاتیتعل و

 ،مجتبی مینوی :، تصحیح و تنقیحاخالق ناصری ،(1356)محمد بن محمد نصیرالدین طوسی،  -

 رضا حیدری، تهران: خوارزمی، چاپ اول.علی

 ی.هورط :موله، تهران ژانیمار :حی، تصحکتاب االنسان الکامل ،(1390) نیالدزیعز ،ینسف -

، تصحیح و حواشی: حسن وحید خسرو و شیرین ،(1391بن یوسف )، الیاس ایگنجهنظامی  -

 دستگردی، تهران: قطره، چاپ سیزدهم.

شاه، علیصفیخلیل خطیب رهبر، تهران:  :، به کوششمرزبان نامه ،(1388) وراوینی، سعدالدین -

 چاپ چهاردهم.

 .چاپ دوم ر،یاساط تهران: ،قاموس کتاب مقدس ،(1383) هاکس، مستر -

 ، تهران: اطالعات، چاپ سوم.نویسی گلستان سعدیشرح و ساده ،(1394) حمید پرست،یزدان -

ות פרקי -  ،انیمیتهران: انتشارات انجمن کل ،زادهمهدی: شکراهلل هترجم ،(1383) اندرز پدران ֲאבֹּ

 .چاپ اول تهران،

 هاراو ،اهلل رحمان پورداوودء: ماشاهترجم ،(2007) توراه و هفطارا مجموعه תורה חומשי חמשה -

 چاپ پنجم. )گنج دانش(، اوتصر هتوراه یانجمن فرهنگ لوس آنجلس: ،یزرگر یموس

 اول. چاپ تهران: انجمن کلیمیان، ،(1378) حضرت داوود( ،)مزامیر تهیلیم תהלים -

 

  

 

 


