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مقدمه
ابتنای عمل آفرینش بر واژه «کُن» و جایگاه «کلمه» یا «لوگوس« ،»1وَیومِر» ( ַוי ֹּאמֶ ר) یا « ِدبَر» ( ְדבַ ר)
در فرآیند خلقت و پشتوانه تعقلی و حِکمی زبان به عنوان نماد اندیشه و خردورزی ،مبیّن کارکرد
زبان در دستیابی انسان به کمال است .انسان کامل کسی است که به کمال در اقوال ،افعال ،اخالق
و معارف (نسفی74 :1390 ،؛ گوهرین ،1388 ،ج )141-125 :2-1رسیده باشد؛ سه اصلی که در زبان اوستایی
(زبان کهن ایران باستان) و در اوستا کتاب دینی زرتشتیان ،با عناوین «هومته» (« ،)humataهوخته»
(« ،)hukhtaهورشته» ( ،)hvarshtaیعنی اندیشه نیک ،گفتار نیک و کردار نیک (گیگر و دیگران:1382 ،

 )129شناخته میشود.
فردوسی از گفتار نیک و کردار نیک به عنوان دو امر به هم پیوسته و جاودانه یاد میکند:
به گفتار خوب ار هنر خواستی

به کردار پیدا کن آن راستی
(فردوسی ،1394 ،ج)670 :4

ز گیتی دو چیز است جاوید و بس

دگر هر چه باشد نماند به کس

سخنگفتن نغز و کردار نیک

نگردد کهن تا جهان است ویک
(همان ،ج)718-717 :4

در متون عبری عهد عتیق ،ایوب نبی به عنوان نماد انسان کامل معرفی شده است:

«איוב

שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים וסר מרע؛ مردی ایوبنام بود و آن مرد ،کامل و شایسته
و خداترس و اجتنابکننده از بدیها بود» (ایوب .)1 :1 ،واژه «تام» (תם) (کامل) معموال با کلمههایی
مثل ישר به معنای شایسته و צדיק به معنای «صادق» آمده (پیدایش )9 :6 ،و نشان میدهد صدق
در گفتار یا قول نیک از ویژگیهای انسان کامل است که در درون ریشه دارد:
زوان [زبان] را چو با دل بود راستی

ببندد ز هر سو در کاستی
(فردوسی ،1394 ،ج)672 :4

گفتار نیک ،همان مَرپِه الشون (מרפא לשון) (زبان نرم) (امثال )4 :15 ،و یِحَنن قولو (יחנן קולו)
(سخن نیکو) (امثال )25 :26 ،است .در تورات آمده است:

«וַיִּ בְ ָרא ֱאֹלהִּ ים אֶ ת ־ הָ אָ דָ ם בְ צַ לְ מֹּ ו בְ צֶ לֶם

אֱֹלהִּ ים ؛ خداوند آدم را به شکل خود (یعنی) او را به شکل (معنوی) خداوند آفرید»

(پیدایش:1 ،

1. Logos
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)27؛ «ساختن آدم به شکل خداوند؛ בְ צֶ לֶם אֱֹלהִּ ים ָעשָ ה» (پیدایش .)6 :9 ،منظور همان شکل معنوی
است؛ یعنی آنچه از آن به انسان خداانگارانه تعبیر میشود .از شاخصههای انسان خداانگارانه تنطق
به زبان خدا است« :ומיהוה מענה לשון» (امثال)1 :16 ،؛ زیرا هر چه در دنیا حیات دارد ،در حقیقت
توصیفی از زبان خدا است و زبان ظاهری بشر مظهری از زبان خالق او است .خداوند سخن را
میدهد« :אדני יתן  -אמר» (مزامیر)12 :68 ،؛ «سخنگفتن اندر زبان آفرید» (سعدی )1 :1395 ،و موت
و حیات به قدرت زبان است« :מות וחיים ביד – לשון» (امثال.)21 :18 ،
انسان حیوان ناطق خوانده میشود و نطق ،فصل ممیّز انسان از سایر حیوانات است.
آدمی مرکب است از حیوانی و نطق ،همچنان که حیوانی درو دائم است و منفک نیست ازو ،نطق
نیز همچنین است و درو دائم است .اگر به ظاهر سخن نگوید در باطن سخن میگوید .دائما ناطق
است ،بر مثال سیالب است که درو گل آمیخته باشد .آن آب صافی نطق او است و آن گل
حیوانیت او است امّا گل درو عارضی است و نمیبینی این گلها و قالبها رفتند و پوسیدند و
نطق و حکایت ایشان و علوم ایشان مانده است از بد و نیک؟ (مولوی.)64 :1390 ،

«همه [موجودات] نزد اهل کشف ،حیوان ناطق ،بلکه حی ناطقاند»

(ابنعربی ،1405 ،ج-344 :2

 .)345زبان ،اعم از گفتار و نوشتار ،مظهر بیان حکمت و تعقل و نماد اندیشه انسانی است و با
انسان و جهان پیوندی ناگسستنی دارد .در متون عرفانی فارسی ،عقل را رسولِ خداوند ،و زبان را
قلم و رسول عقل ،آلت ظهور علم ،صورت عقل ،خواندهاند (نسفی .)264 :1390 ،زبان ترجمان هویت
انسانها است و از پسِ زبان است که شخصیت آدمی هویدا میشود.
تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد
(یزدانپرست)262 :1394 ،

موالنا در فیه ما فیه میگوید« :آدمی را خواهی که بشناسی او را در سخن آر .از سخن او ،او را
بدانی» (مولوی .)34 :1390 ،بنابراین ،اقتضای ذات کمالطلبانه انسان این است که سه ضلع کردار و
گفتار و اندیشه خود را به خداوند نزدیک کند .موضوع این پژوهش ،بررسی یکی از این اضالع سهگانه،
یعنی کمالطلبی ،در زبان است .نمود کمالطلبی زبانی انسان در سه محور نرمگویی ،بهگویی ،زیباگویی
در خور بررسی است.
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 .1نرمگویی
س واژه «کن» پدید آمده است :دو گیتی پدید آمد از کاف و نون
آفرینش از پ ِ

(فردوسی ،1394 ،ج:3

)262؛ و سخن ،خاستگاهی االهی دارد ،چنانکه موالنا میگوید ...« :آسمانها و زمین همه سخن
است ،پیش آن کس که ادراک میکند و زاییده از سخن است که کن فیکون» (مولوی.)18 :1390 ،
در مزامیر آمده است« :خداوند سخن را میدهد :אֲדֹּ נָי יִּ תֶ ן ־ אֹּ מֶ ר» (مزامیر .)12 :68 ،بنابراین ،انسان به
عنوان خلیفه خداوند بر زمین ،برای رسیدن به کمال باید ضمن مراقبت از گفتار و سخن خویش،
همواره جانب حزم و احتیاط در کالم را نگه دارد و آن را بزرگ شمرد« :سخن را بزرگ دان که از
آسمان ،سخن آمد» (کیکاووس بن وشمگیر.)37 :1335 ،
درشتی ز کس نشنود نرمگوی

سخن تا توانی به آزرم گوی
(فردوسی ،1394 ،ج)304 :1

اگر نرم گوید زوان کسی

درشتی به گوشش نیاید بسی
(همان ،ج)673 :4

گفتار نیک یا نرمگویی مشخصاتی دارد که به آن اشاره میکنیم:
 .1 .1ابتنای بر اندیشه و تعقل
در متون ادب فارسی ،بر گفتار توأم با اندیشه تأکید شده است؛ «نخست اندیشه کن آنگاه گفتار»
(سعدی)874 :1362 ،؛ و از نشانههای سخنوری آن است که کالم با اندیشه و تفکر همراه باشد.
روان سراینده رامش برد

سخن چون برابر شود با خرد

(همان ،ج)303 :1

و خردورزی باید مقدم بر سخن باشد« .اندیشه را مقدم گفتار خویش دار تا از گفته پشیمان
نگردی» (قابوسنامه .)39 :1335 ،خامشی زینت انسان بیخرد است:
ز دانش چو جان تو را مایه نیست

به از خامشی هیچ پیرایه نیست
(همان ،ج)664 :4

کسی که بدون اندیشه و با شتاب سخن بگوید هم خود یاوهگو است و هم از درک سخنان
دیگران عاجز:
کسی را که مغزش بود پُرشتاب

فراوان سخن باشد و دیریاب
(همان)
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سعدی در وصف انسان سخندان میگوید:
سخندان پرورده پیر کهن

بیندیشد آنگه بگوید سخن
(یزدانپرست)254 :1394 ،

همو گفتار فاقد اندیشه را سزاوار بیان نمیداند :مزن بیتأمل به گفتار دم (همان) .نظامی
گنجهای فقط سخنان برخاسته از اندیشه را شایسته نگاشتن و بر زبان آوردن میداند:
سخن کو از سر اندیشه ناید

نوشتن را و گفتن را نشاید
(نظامی)30 :1391 ،

در امثال سلیمان ،که بیشتر آیات آن بر محور خردورزی است ،آمده است« :בְ ִּשפְ תֵ י נָבֹּ ון ִּתמָ צֵ א

חָ כְ מָ ה ؛ در لبهای انسان فهمیده حکمت یافت میشود» (امثال)13 :10 ،؛ «לֵב חָ ָכם י ְַשכִּ יל פִּ יהּו ؛
صاحبدل حکیم ،دهان خویش را دانا میگرداند» (امثال.)23 :16 ،
 .2 .1کوتاه و پُرمعنا
در نرمگویی ،سخن ضمن پُرباری و پُرمغزی باید کوتاه باشد تا در مخاطب مؤثر افتد .گفتار دراز
مختصر باید کرد (میهنی ،1393 ،ج)286 :1؛ سخن باید کوتاه و پُرمعنا باشد« ،که کوتاه گوید به معنا
بسی» (فردوسی ،1394 ،ج)664 :4؛ بسیارگویی باعث بیآبرویی میشود« :به بسیارگفتن مبر آب
روی» (همان)682 :؛ و سخنور باید کوتاهترین لفظ را برگزیند« :ز لفظ آن گزیند که کوتاهتر» (همان:

)680؛ و در دوم سموئیل از طوالنیشدن سخن گالیه شده است« :לָמָ ה ְתדַ בֵ ר עֹּ וד ְדבָ ֶריָך ؛ چرا
سخنانت را طول میدهی؟» (دوم سموئیل.)29 :19 ،
 .3 .1شفافیت و سادگی
سخن نباید بسته و پیچیده باشد بلکه باید ساده و آسان و زودیاب باشد« :سخنها سبک گوی و
بسته مگوی» (فردوسی ،1394 ،ج)681 :4؛ آغاز و پایانش مشخص باشد و سر و ته داشته باشد:
«سخن را سَر است ای خردمند و بن» (یزدانپرست .)418 :1394 ،اگر ناگزیر از بهکاربردن الفاظ

غریب و پیچیده بود باید دشواری کالم را با استفاده از مَثَل رفع کرد؛ چنانکه در اخالق ناصری
آمده است« :اگر در سخن او معنی غامض افتد در بیان آن به مثلهای واضح جهد کند؛ و الّا شرط
ایجاز نگاه دارد و الفاظ غریب و کنایات نامستعمل به کار ندارد» (نصیرالدین طوسی.)231 :1356 ،
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از مزایای سادگی و شفافیت سخن ،مصونماندن از بهرهبرداری مغرضانه و سوء است .سخن
خود را واضح و روشن بگو تا دیگران سوء تعبیر نکنند:

«ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמע שסופו

להשמע» (פרקי אֲבֹּ ות ،اندرز پدران.)11 :1383 ،
 .4 .1پرهیز از تکرار
تکرار بیهوده از ارزش و تأثیر سخن میکاهد و به قول سعدی ،سخن شیرین و شایستۀ تحسین
نیز حکم حلوایی را دارد که یک بار خوردنش بس است ،پس« :چو یک بار گفتی مگو بازپس»
(یزدانپرست .)418 :1394 ،نصیرالدین طوسی در آداب سخنگفتن ،تکرار را فقط در صورت احتیاج
جایز میداند« :و سخن مکرر نکند مگر که بدان محتاج شود» (نصیرالدین طوسی.)231 :1356 ،
تکرار سخن بر روابط اجتماعی نیز تأثیر میگذارد .در امثال سلیمان آمده است« :تکرارکننده
کالم دوستان عزیز را از هم جدا میسازد؛ וְ שֹּ נֶה ְבדָ בָ ר מַ פְ ִּריד אַ ּלּוף» (امثال.)9 :17 ،
 .5 .1سودمند ،سنجیده و بهاندازه
مفید و سنجیده و بهاندازهبودن سخن ،مانع از رنجش مخاطب میشود .فردوسی توصیه میکند:
«سخن را بسنج و به اندازه گوی» (فردوسی ،1394 ،ج)57 :3؛ «بر اندازه باید که رانی سخن» (همان،

ج)898 :2؛ «مگوی آن سخن کاندرو سود نیست» (همان ،ج)665 :4؛ «چو رنجش نخواهی سخن را
بسنج» (همان)673 :؛ «بگوی آن سخنها که سود اندرو است» (همان .)976 :شأن سخنگو اقتضا
میکند که هر چه مهتر و بزرگتر باشد سخنانش سنجیدهتر باشد.
چو مهتر سرَاید سخن سَخته به

ز گفتار بدکام پردخته به
(همان ،ج)150 :3

بین سخن سودمند و سخن یاوه تفاوت است و هر یاوهگویی نمیتواند به صِرف کالم ،سخنگو
خوانده شود .در قابوسنامه چنین آمده است« :سخنگوی باش نه یافهگوی» (کیکاووس بن وشمگیر،

 .)35 :1335سخن گزافه و بیهوده میتواند زمینه ایجاد بال باشد:
کسی کو گزافه سخن راندا

درخت بال را بجنباندا
(فردوسی ،1394 ،ج)648 :2
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سعدی نسنجیدهبودن سخن را باعث رنجش گوینده هم میداند« :و خردمندان گفتهاند :هر
که سخن نسنجد ،از جوابِ سخن برنجد» (یزدانپرست .)546 :1394 ،او سخن بیفایده را شایستۀ بر
زبان آوردن نمیداند:
تا نیک ندانی که سخن عین صواب است

باید که به گفتن دهن از هم نگشایی
(همان)

همچنین ،سخنان نسنجیده و بیهوده ،خواری گوینده را در پی دارد:
چو گفتار بیهوده بسیار گشت

سخنگوی در مردمی خوار گشت
(فردوسی ،1394 ،ج)664 :4

در مزامیر داوود ،بیان حکمت و انصاف (سخنان مفید) از نشانههای انسان صالح و کامل است:
«פִּ י צַ ִּדיק יֶהְ גֶה חָ כְ מָ ה ּולְ שֹּ ונֹּ ו ְתדַ בֵ ר ִּמ ְש ָפט؛ دهان صالح حکمت را بیان میکند و زبان او
انصاف را ذکر مینماید» (مزامیر .)30 :37 ،در رساله آووت توصیه میشود که تشنگی معنوی را با
کلمات سودمند حکیمان فرو نشان« :והוי שותה בצמא את דבריהם ؛ تشنگی معنوی خود را
با فیض و آب کلمات آنها

[دانشمندان] فرو نشان» (פרקי ֲאבֹּ ות ،اندرز پدران.)3 :1383 ،

 .6 .1تهذیب نطق
در مرزباننامه عادتدادن زبان به سخنان زشت و بد ،نشانه فرومایگی نفس است و توصیه بر این
است که زبان را به کلمات نیکو عادت دهید .در این زمینه داستانی از حضرت عیسی (ع) در
مرزباننامه نقل میشود که در راه به سگی برخورد و خطاب به او گفت« :صَحِبَتکَ السَّالمَةُ».
حواریون پرسیدند« :چرا در حقّ حیوانی نجس چنین لفظی را فرمودی؟» .فرمود« :تا زبان به
نیکی خوگر شود» (وراوینی.)374 :1388 ،
نصیرالدین طوسی در فصل سیاست و تدبیر اوالد ،ضمن توصیه به تهذیب نطق کودکان،
اجتناب از فحش و لعنت و لغو را از لوازم تربیت میداند و بر عادتدادن کودکان به سخنان نیکو
و جمیل و ظریف تأکید میکند (نصیرالدین طوسی 226 :1356 ،و .)228
فردوسی در شاهنامه ،که اثری حماسی و ملی است ،راجع به غیرایرانیان که گاه دشمن
بودهاند ،فقط به ذکر واژه «انیران» یا «نیران» ،یعنی «غیرایرانی» اکتفا کرده و حتی از بیان خوی
نیک دشمنانی همچون پیران و اغریرث و افراسیاب غافل نشده است.
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در امثال سلیمان از سخنان تهذیبنشده با عناوینی مثل «شمشیر کشنده» و «دام» یاد شده
است« :کسانی هستند که تکلمشان مثل فرورفتن شمشیر است:

יֵש בֹּ וטֶ ה כְ מַ ְדקְ רֹּ ות חָ ֶרב» (امثال،

)18 :12؛ «از کلمات دهانت در دامی נֹּ וקַ ְשתָ בְ ִּא ְמ ֵרי ־ פִּ יָך و با سخنان دهانت گرفتاری נִּ לְ כ ְַדתָ בְ ִּא ְמ ֵרי

פִּ יָך» (امثال.)2 :6 ،
در مزامیر داوود ،شریران و دشمنانی که فاقد تهذیب نطقاند اینگونه توصیف شدهاند« :در دهان
ایشان راستی نیست ... ،حلقوم ایشان گشادهقبری است و زبانهای خود را تیزی میدهند؛ אֵ ין בְ פִּ יהּו

נְכֹּונָה ...קֶבֶ ר ־פָתּוחַ גְ רֹּונָם לְ שֹּונָם ַיחֲלִּ יקּון (مزامیر)10 :5 ،؛ «دهان او از لعنت و مکر و ظلم پر است ،زیر
زبانش مشقت و گناه است؛ אָ לָה פִּ יהּו מָ לֵא ִּּומ ְרמֹּות וָתֹּ ְך תַ חַ ת לְ שֹּ ונֹּו עָמָ ל וָאָ וֶן» (مزامیر)7 :10 ،؛ «از دهان
خود بدی را فرو میریزند .لبهای ایشان چون شمشیرها است؛ הִּ נֵה יַבִּ יעּון בְ פִּ יהֶ ם ח ֲָרבֹּות ְב ִּשפְ תֹּותֵ יהֶ ם»
(مزامیر)8 :59 ،؛ «که زبان خود را مثل شمشیر تیز کردهاند و تیرهای خود ،یعنی سخنان تلخ ،را بر زه
آراستهاند؛ אֲשֶ ר שָ נְנּו כַחֶ ֶרב לְשֹּונָם דָ ְרכּו חִּ צָ ם דָ בָ ר מָ ר» (مزامیر.)4 :64 ،
 .7 .1اقتضای شأن و حال مخاطب
نفوذ و تأثیر کالم در مخاطب به اقتضای شأن و حال او وابسته است؛ «ولیکن هر مقامی را مقالی»
(سعدی .)838 :1362 ،در امثال سلیمان ،بیان سخنانِ بجا و بهاقتضا همچون سیبهای طال در زنبیل
منقّش است« :سخنی که در جایش گفته شود مثلِ سیبهای طالیی است که در زنبیل منقّش
سیمین است؛ תַ פּוחֵ י זָהָ ב ְבמַ ְשכִּ יֹּ ות כָסֶ ף דָ בָ ר דָ בֻר ַעל ־ אָ פְ נָיו» (امثال .)11 :25 ،بیتوجهی به اقتضای
شأن و حال ،قدر و منزلت سخنور را کاهش میدهد.
مجال سخن تا نبینی ز پیش

به بیهوده گفتن مبر قدر خویش
(یزدانپرست)280 :1394 ،

ذوق و اشتیاق و فهم مخاطب در برانگیزانندگی سخنور مؤثر است:
گر سخن کش یابم اندر انجمن

صد هزاران گل برویم چون چمن
(مولوی)691 :1371 ،

موالنا تقاضای مستمع را در عُلُوّ کالم مؤثر میداند:
مستمع چون تشنه و جوینده شد

واعظ ار مرده بود گوینده شد
(همان :دفتر اول)118 ،
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او سخن را بسان شیری در پستان جان میداند و مستمع را همچون شیردوشی قابل که باید
شیر را از عمق جان روان سازد:
این سخن شیر است در پستان جان

بی کَشنده خوش نمیگردد روان
(همان)

سخن باید متناسب با فهم و عقل مخاطب باشد:
در خور عقل عوام این گفته شد

از سخن باقی آن بنهفته شد
(همان :دفتر چهارم)789 ،

اگر مخاطب طعّان و پیغاره (سرزنشکننده) باشد چارهای جز حدیث پست نیست:
چونک مجلس بی چنین پیغاره نیست

از حدیث پست نازل چاره نیست
(همان :دفتر ششم)1104 ،

و آنگاه که عیار عقل مخاطب ناچیز و قراضه باشد قطعا نمیتوان بر آن مُهر سکهای پُرعیار
(سخن عالی) زد.
زرّ عقلت ریزه است ای متهم

بر قراضه مهر سکه چون نهم
(همان :دفتر چهارم)789 ،

موالنا در مجالس مثنوی با احتساب سطح بینشمندیِ مستمعان ،گنجینه اسرار را میگشوده
است .اگر در مجلسش رهزنان (نااهالن) مینشستند ،زبانش بند میآمد:
ای دریغا رهزنان بنشستهاند

صد گره زیر زبانم بستهاند
(همان :دفتر چهارم)642 ،

تأثیر مخاطب به اندازهای است که میتواند در ترفیع یا تنزل سخنان متکلم نقشآفرین باشد.
هر محدث را خسان با ذل کنند

حرفش ار عالی بود نازل کنند
(همان :دفتر ششم)1104 ،

 .2بهگویی یا حسن تعبیر
اصلیترین غریزه در انسان کمالدوستی و جمالدوستی است .زیبایی ،امری کمالی و مطلق است
و عشق به جمال ،منجر به عشق به کمال است و سرانجام از مجموع این دو عشق ،پرستش کمال
مطلق حاصل میشود .زیبایی و جمال پردهای است که بر روی کمال کشیدهاند.
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پیوند بین «کمال» به معنای تمامیت و «جمال» به معنای زیبایی باعث شده است برخی
برای «حُسن» دو نام «کمال» و «جمال» را به کار برند .زیرا جمال (زیبایی) و کمال الزم و ملزوم
یکدیگرند و به قول سهروردی« :چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسناند» (پورنامداریان:1390 ،

)324؛ و به قول عربشاه یزدی:
چون حُسن بود جمال هر چیز

حُسن است یقین کمال هر چیز
(همان)

در مزامیر به جای کلمه ناخوشایند «بیگانگان» (בְ נֵי ֵנכָר) تعبیر «آبهای بسیار» به کار رفته
استְ« :הַ צִּ ילֵנִּ י ִּממַ יִּ ם ַרבִּ ים ؛ از آبهای بسیار (بیگانگان) رهایی ده» (مزامیر .)7 :144 ،همچنین،
استفاده از اصطالح «نابینایان» به جای «بیایمانان»« :לִּ פְ קֹּ חַ עֵינַיִּ ם עִּ וְ רֹּ ות לְ הֹּ וצִּ יא ִּממַ ְסגֵר אַ ִּסיר ִּמבֵ ית

ֶכלֶא יֹּ ְשבֵ י חֹּ שֶ ְך؛ تا چشمان نابینایان (بیایمانان) را بگشایی و اسیران (گمراهان) را از سیاهچال
گناه و آنان که در تاریکی جهل و ناآگاهی نشستهاند ،از زندان نادانی برهانی»

(اشعیا7 :42 ،؛

ستارهشناس17 :1388 ،؛ مجموعه تورات و هفطارا)321 :2007 ،؛ و به جای «بیایمانان و شریران»
ناخالصیها (בְ ִּדילָיִּ ְך) به کار رفته است (تورات و هفطارا 147 :2007 ،و .)399
 .1 .2بهگویی چیست؟
درباره حسن تعبیر یا بهگویی ( )euphemismتعاریف گوناگونی مطرح شده است؛ سیما داد میگوید:
«حسن تعبیر در اصطالح ،استفاده از کلمات مالیم ،مؤدبانه و غیرمحاورهای به جای کلمات
گستاخانه ،صریح و غیرمؤدبانه است» (داد .)115 :1387 ،انوشه نیز میگوید« :بهکارگیری واژگان و
عبارات خوشآهنگ ،خوشایند و مؤدبانه ،به جای واژگان و عبارات خشن ،گستاخانه ،رُک و
محاورهای» (انوشه و دیگران ،1381 ،ج.)528 :2
حسن تعبیر منطقه امنی است که در راستای کمالطلبی انسان بر زبان تحمیل میشود.
سعدی در باب هشتم گلستان میگوید« :ریشی درون جامه داشتم و شیخ هر روز بپرسیدی که:
«چون است؟» و نپرسیدی که« :بر کجا است؟» .دانستم که از آن احتراز میکند که ذکرِ همه
عضوی روا نباشد کردن» (یزدانپرست.)546 :1394 ،
فردوسی در بیان صحنههایی از داستانهای شاهنامه که مطالب غیراخالقی دارد با رعایت
اخالق و ادب و در قالب نکوگویی و ایجاز در گفتار این موضوع را یادآور میشود .مثال راجع به
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کشتهشدن همشهری خود ،دقیقی توسی ،بر سر غالمبارگی ،فقط به بیان «خوی بد» بسنده
میکند؛ یا پس از کشتهشدن مرداس به دست پسرش (ضحاک) ،وقتی میخواهد بگوید فقط
فرزندان ناپاکزاده خون پدر را میریزند با کنایهای بسیار ادیبانه از آلودهبستری مادر چنین
پسرانی سخن میگوید:
که فرزند بد گر شود نرّهشیر

به خون پدر هم نباشد دلیر

مگر در نهانش سخن دیگر است

پژوهنده را راز با مادر است

دشنامهای فردوسی که به هنگام خشم از جانب شخصیتهای شاهنامه بر زبان جاری میشود
باالتر از سگ ،نیموزن ،پیرگرگ ،روسپیزاده ،بیپدر ،ریمن ،شومپی ،بدرگ و بدگوهر نیست و
هیچگاه به مرحله استهجان در کالم نمیرسد (آیدنلو.)169-168 :1394 ،
 .2 .2روشهای بهگویی
بهگویی در زبان به شیوههای مختلفی انجام میشود:
 .1 .2 .2مضاعفسازی :برای اجتناب از به زبان آوردن یا نگاشتن واژههای ناخوشایند از کلمات
مضاعف استفاده میشود .مثال برای اظهار تنفر و در عین حال پرهیز از بر زبان آوردن دشنام ،واژه
مضاعف «فالن فالنشده» به کار میرود.
 .2 .2 .2حذف :در این فرآیند به جای کلمه ناپسند از خط تیره یا سهنقطه استفاده میشود .این
روش بیشتر در زبان نوشتاری به کار میرود و در رسانه به جای برخی الفاظ رکیک ،صدای بوق
پخش میشود.
 .3 .2 .2استفاده از واژههای قرضی بیگانه :در حوزه علوم پزشکی یا فقه ،برای اجتناب از بر زبان
آوردن الفاظ ناخوشایند از معادل انگلیسی یا عربی کلمهها استفاده میشود ،مثل :سندروم داون
به جای عقبافتادگی ،اسکیزوفرنی به جای دیوانه ،و کلمات عربی «بول» و «غائط» و اسامی
اندامهای تناسلی که به عربی بیان میشود.
 .4 .2 .2بهکاربردن کنایه :برای رساندن منظور به مخاطب و بهگویی از کنایه استفاده میشود.
مثال فالنی دستش کج است ،به جای دزد است؛ االهی حلوایش را بخورم ،به جای االهی بمیرد؛
آب از دستش نمیچکد ،به جای خسیس است.
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 .5 .2 .2استفاده از استعاره :استعاره از ابزارهای مناسب زبانی برای بیان بهگویانه است .با استفاده
از استعاره میتوان واژههای ناخوشایند را خوشایند جلوه داد؛ مثال با توجه به ترس مردم از مرگ،
کاربرد استعاره «خواب» یا آرامش ،برای مرگ این مفهوم را دلپذیر میکند .به خواب ابدی رفت
یا به آرامش ابدی رسید ،به جای مُرد.
 .6 .2 .2ردّ خلف :ردّ خلف ،اثباتی است که از راه نفی ضد حاصل میشود (داد .)15 :1378 ،یعنی
برای بیان واژهای ناخوشایند ،متضاد آن منفیسازی میشود تا از بار منفی واژه کاسته شود .مثال
به جای کلمه «کور» متضاد آن که «بینا» است ،با استفاده از پیشوند «نا» منفیسازی شده و واژه
«نابینا» پدید میآید که خوشایندتر از «کور» است.

 .3زیباگویی
زیباگویی به زبان ادبی اختصاص دارد .سخن ادبی با تصرف در نظام عادی زبان ،درنگ ایجاد
کرده ،جریان خواندن خودکار را دچار اختالل میکند .زبان در ادبیات ،دروغبنیاد و در علم،
صدقبنیاد است .زبان ادبی همان نقش ادبی زبان است و بین زبان و ادبیات جدایی نیست .زبان
مذهبی و آیینی را نیز میتوان به وجهی درون زبان ادبی قرار داد.
در زبان ادبی انتخاب مفردات زبان یا واژهسازی و گزینش کلمهها از اهمیت برخوردار است
و با جمعکردن میان لذت جمالشناسیک و اصل رسانگی و ایصال (پیوند و ترکیب واژهها با هم)
میتوان بر عمق جانها نفوذ کرد.
 .1 .3پیوند زبان ادبی و ایدئولوژی
زبان ادبی همواره به دنبال شکستن ساختارهای عادی است .با استفاده از این زبان ،که بر
اولویتهای زیباییشناسی تأکید دارد ،میتوان دیدگاه ایدئولوژیک را بیان کرد« .فرم ادبی قادر
به نشاندادن طبیعت ایدئولوژی همراه با نوعی بیغرضی زبانشناختی است» (سلدن.)287 :1375 ،
ایدئولوژی نهتنها «چهگفتن» ما را مهار میکند بلکه چگونهگفتن را نیز ساماندهی میکند.
فتوحی میگوید:
زبان هم ایدئولوژی را میسازد و هم از آن شکل میپذیرد .بنابراین ،در تمام الیههای زبان
رد پای عناصر ایدئولوژیک قابل شناسایی است .واژهها هم حامل بار ایدئولوژیکاند و هم
موجب تأثیرات عقیدتی و مرزبندیهای اجتماعی میشوند (فتوحی.)375 :1393 ،

233

نمود کمالطلبي انسان در زبان با تأکید بر زبان عبری و زبان فارسي

 .1 .1 .3ایدئولوژی در الیه واژگانی :واژهها یا خنثا و بینشاناند یا غیرخنثا و نشاندار .واژههای
نشاندار عالوه بر اشاره به مصداق خاص ،دربردارنده نگرش و طرز تلقی نویسنده و گویندهاند .این
واژهها حامل دیدگاههای ارزشگذار و تلقیهای ایدئولوژیک هستند و به این جهت دارای شاخص
اجتماعیاند.
واژههای بینشان یا خنثا در زبان معیار یا عادی کاربرد دارند ،ولی واژههای نشاندار در متون
ادبی و اعتقادی به کار میروند و وظیفهای سنگینتر از واژههای بینشان دارند .مثال واژه بینشان
«ثروتمند» اگر بخواهد کاربردی ایدئولوژیک پیدا کند تبدیل به واژه نشاندار «خرپول» یا «مرفه
بیدرد» میشود.
 .2 .3استفاده از ابزارهای زبانی برای زیباسازی
 .1 .2 .3استعاره :استعاره از عواملی است که زبان و تفکر را سازماندهی ،و موجبات رشد آنها را
فراهم میکند .استعاره نهتنها در تشخیص واقعیت و شناخت آن به ما کمک میکند ،بلکه فرآیندی
واقعیتآفرین ،و در گفتمان االهیاتی شکلدهنده و مهارکننده شناخت است.
برخی از کارکردهای استعاره عبارتاند از .1 :انگیزش و اقناع؛  .2کتمان و پوشیدهگویی (با
توجه به ضرورتها)؛  .3زیباییشناسی؛  .4آفرینشگری؛  .5تأویل و تفسیر؛  .6شناخت و
معرفتبخشی.
استعاره انواع مختلفی دارد که از مهمترین آنها در ذیل کمالطلبی زبانی ،استعاره

مفهومی1،

استعاره تهکمیه یا طنز در گفتار ( )Verbal Ironyاست.
 .1 .1 .2 .3استعاره مفهومی؛ که بر سه نوع است :استعاره جهتی (،)orientational metaphor
استعاره هستیشناختی ( ،)ontological metaphorاستعاره ساختاری (.)structural metaphor
در استعاره جهتی از دیدگاه شناختی و مفهومی با واژه سر و کار نداریم ،بلکه با تناظر مفهومی
مواجهیم .در تصور ما «بهشت» باال است ،همچنان که «خوبی» باال است و «جهنم» پایین است؛
همچنان که «زشتی» پایین است ،قدرت باال است و برتر از ضعف است؛ مؤمنان باالتر از کافراناند:
«[خداوند] پست میکند و بلند میسازد :מַ ְשפִּ יל אַ ף ְ -מרֹּ ומֵ ם» (اول سموئیل.)7 :2 ،

1. The Conceptual Theory of Metaphor: CMT

لیکاف و جانسون در سال  1980نظریه استعاره مفهومی را مطرح کردند.
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طرحواره مسیر پایین به باال (صعود یا عروج) و طرحواره مسیر باال به پایین (نزول) که تحت
عنوان وحدت و کثرت در ادبیات عرفانی مطرح میشود مبتنی بر استعاره مفهومی است .پیروان
قباال نیز بر این نکته وحدت نظر دارند که راه عارف به سوی باال و خدا است« :به آسمان صعود
نموده کرسی خود را باالی ستارگان خدا خواهم افراشت» (اشعیا)13 :14 ،؛ «הַ שָ מַ יִּ ם אֶ ֱעלֶה ִּממַ עַ ל
לְ כֹּ וכְ בֵ י  -אֵ ל אָ ִּרים כִּ ְס ִּאי ؛ درست عکس صورتی که از خدا نشئت یافته» (شولم.)67 :1389 ،
 .2 .1 .2 .3استعاره تهکمیه :استعاره تهکمیه یا مجاز به عالقه تضاد که به آن طنز لفظی
( )Verbal Ironyمیگویند و معموال برای ریشخند به کار میرود؛ مثل این آیه قرآن« :فبشرهم بعذاب

الیم؛ کافران را به عذابی سخت بشارت ده» .معموال بشارت برای نوید و تشویق است نه عذاب و تنبیه.
این استعاره را «بیان عکس مقصود»« ،گفتن چیزی برای رساندن چیزی دیگر»« ،نکوهش برای
ستایش یا ستایش برای نکوهش» و «تمسخر و استهزا» تعریف کردهاند (موکه .)27 :1389 ،در
مزامیر آمده است« :יֹּ ושֵ ב בַ שָ מַ יִּ ם יִּ ְשחָ ק אֲדֹּ נָי יִּ לְ עַג – לָמֹּ ו ؛ او که بر آسمانها نشسته است میخندد،
خداوند بر ایشان استهزا میکند» (مزامیر.)4 :2 ،
در این استعاره نوعی تناقض در معنای کالم یا به عبارتی ناسازگاری مفهومی متعمدانه برای
تأثیر بیشتر بر نفوس وجود دارد .مثال عبید زاکانی میگوید« :تا توانید سخن حق مگویید تا بر
دلها گران مشوید و مردم بیسبب از شما نرنجند» (عبید زاکانی ،بیتا .)52 :ظاهر این کالم درست
است و بر پایه دو حقیقت استوار است:
حقیقت اوّل :سخن راستین بر دل گران است (واقعیت).
حقیقت دوم :فقط راستی است که ارزش گفتن دارد (آرمان).
حقیقت نخستین در ظاهر کالم آشکار است و حقیقت ثانوی مضمر؛ هر دو گزاره مقبولاند
امّا از لحاظ واقعیت و آرمان متباعد .از این ناسازگاری تناقضی به دست میآید که منجر به افزایش
برد کالم میشود و این تناقض در کارکردهای اصالحگرایانه زبان طنز ریشه دارد

(فتوحی:1393 ،

 390و .)391
 .2 .2 .3ترفیع و تنزل معنا :یکی از نمودهای کمالطلبی انسان در زبان ،انتقال معنای واژهها یا
ترفیع و تنزل (کمگرفت) آنها است .کلمه «غرور» بار ارزشی مناسبی ندارد امّا در ترفیع معنایی
وقتی این واژه با کلمه «ملّی» همنشین میشود «غرور ملّی» از ارزش واالیی برخوردار میشود.
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در شعر حافظ« ،رند» که معنای اوباش و حیلهگر میدهد در انتقال و ترفیع معنایی به حوزه
عشق و عرفان راه مییابد و تفسیری از انسان کامل یا سالکی میشود که به مراتب و مقامات
واالی عرفانی دست یافته است.
در نگاه عرفانی و در تفسیر عارفانه« ،رندی» و «رند» به دو اصطالح عرفانی بدل میشوند؛
«رندی» بیانگر کمال انسانی میگردد و «رند» به شخصیتی اطالق میشود که اگر دقیقا انسان
کامل نیست در ردیف انسان کامل قرار دارد و شخصیتی متعال و فرامتعال است و زاهد که در
حقیقت باید نماد تقوا و پرهیزکاری باشد در حوزه انتقال و تنزل معنایی بار منفی دارد و جای
رند قالش حیلهگر و فریبکار را میگیرد (دادبه و دیگران.)32 :1391 ،
در زبان عبری ،بهخصوص کتب عهد عتیق که جنبه تعلیمی دارند ،هم شاهد این انتقال معنا
هستیم :واژه (עליה) عَلیا به معنای باالرفتن است .پیشینه آن به زمانی برمیگردد که قربانگاه
داوود و معبد اول در باالی تپه بنا شده بود و مردمی که برای زیارت میآمدند قربانیهای خود را
به باالی کوه میبردند و این کار را عَلیا مینامیدند .بهتدریج این واژه و عوال (עולה) (اعداد)27 :28 ،

به معنای قربانی سوختنی شد و کمکم باالرفتن از کوه و قربانی سوختنی جای خود را به خواندن
تِفیال (תפלה) ،نماز و دعا (اول پادشاهان )38 :8 ،و تورات (תורה) داد.
 .3 .2 .3کمینه محتوایی :محتوای واحدی است که بنا به ایدئولوژی و ارزشهای جامعه به
صورتهای گوناگون بیان یا گزینش میشود :مُرد ،هالک شد ،به درک واصل شد ،رحلت فرمود،
شهید شد ،همه از محتوای واحدی به نام مرگ برخوردارند امّا کمالطلبی زبانی اقتضا میکند
برای درگذشت شخص عالم از «رحلت فرمود» و برای کشتهشده در راه خدا از واژه «شهید»
استفاده شود.
کاربرد واژه «شهید» برای کسانی که در راه آرمانهای تعریفشده جامعه جان خود را فدا
میکنند میتواند بیانگر پیوند کمال در افعال (که با فعل «شهادت» بروز میکند) با کمال در
اقوال (یعنی نامیدهشدن با عنوان «شهید») و کمال در اندیشه و اخالق با عنایت به پشتوانه
معرفتی این کلمه باشد .بنابراین ،در کمینه محتوایی ،پیوند کمال در اقوال ،افعال ،اندیشه و اخالق
دور از انتظار نیست.
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در کمینه محتوایی ،تفاوت در زاویه دید که مبتنی بر اعتقادات و ایدئولوژی جوامع و افراد
است میتواند بر گزینش و بیان واژهها تأثیر بگذارد .رزمندگان مقاومت لبنان از دیدگاه انسان
کمالطلب مسلمان ،مجاهد و حزباهلل خوانده میشوند و بر مبنای ایدئولوژی شیطانی آمریکا و
اسالم آمریکایی «تروریست» نامیده میشوند؛ همچنان که گروهک «منافقین» تا زمانی که تا
حدودی در مسیر آرمانهای کمالطلبانه نظام اسالمی بودند «مجاهدین» نام داشتند .در زاویه
دید نیز پیوند کمالِ در اقوال با کمالِ در اندیشه و اخالق مشهود است .زیرا بار مثبت یا منفی
واژهها بر بنیاد معرفتی و اندیشهای استوار است.
 .4 .2 .3رمز :رمز ،ابزاری زبانی است که بیشتر در زبان عرفان برای تفهیم مبانی عرفانی و
نشاندادن راه به سالک الی اهلل کاربرد دارد .به عبارت دیگر ،مجاز ،تشبیه ،استعاره ،تشخیص یا
کنایه ،دو ویژگی فراروانی و پدیداری دارد .رمز مجازی مثل« :مار» رمز «سالمت»؛ رمز تشبیهی
مثل« :ترازو» رمز «عدالت»؛ رمز استعاری مثل «آینه» رمز «دل»؛ رمز کنایی مثل «ناخنخشک»
رمز «خسیس»؛ رمز تشخیصی مثل« :آینه» رمز «حیرت» (فوالدی.)430 :1389 ،
برخی از رمزهای معروف عرفانی عبارتاند از:
حجاب ،رمز مانع سلوک؛ «حجاب چهار است :مال و جاه و تقلید و معصیت»

(غزالی طوسی،

 ،1361ج.)32 :2
آفتاب ،رمز خداوند؛
آفتاب آمد دلیل آفتاب

گر دلیلت باید از وی رو متاب
(مولوی ،1371 ،دفتر اول)6 :

«استمداد از آفتاب به زبانی کن که او رد نکند ،آن زبان ادعونی استجب لکم است» (عینالقضات

همدانی ،1362 ،ج.)363-362 :1
پرواز ،رمز روح؛ در پارهای احادیث مؤمن به پرنده تشبیه شده است .بر همین مبنا موضوعاتی
مثل پرواز روح و تشبیه عارف به مرغ مطرح شده است« :مرغ جان در عالم عشق به طعمه رجا
پرّد» (بقلی شیرازی.)114 :1366 ،
زنبور و کژدم و مار ،رمز بدی و شهوت؛ «و کژدم و زنبور مثل شهوات دنیا»
 ،1361ج.)582 :2

(غزالی طوسی،
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زندان ،رمز تن؛ «زندان مرد ،بود مرد است ،چون قدم از زندان بیرون نهاد به مراد رسید»
(میهنی ،1376 ،ج.)206 :1
سفر ،رمز سلوک؛ «هر که سفر زمین کند پای آبله شود و هر که سفر آسمان کند دل آبله
شود» (مینوی.)113 :1372 ،
گوسفند ،رمز خلق؛ و شبان رمز خدا یا موسی؛ «و گوسفندان مرتع تو هستیم؛ וצאן מרעיתך»
(مزامیر« .)13 :79 ،قوم خود را مثل گوسفندان کوچانید و ایشان را در صحرا مثل گله راهنمایی
نمود؛ ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר» (مزامیر)52 :78 ،؛ «خداوند شبان من است؛ יהוה רעי»
(مزامیر.)1 :23 ،
صخره و قلعه رمز خدا؛ «صخره و قلعه من تو هستی؛ סלעי ומצודתי אתה » (مزامیر)4 :31 ،؛ «صخره
نجات من؛ צור ישועתי» (مزامیر)27 :89 ،؛ «او ملجأ و قلعه من است؛ מחסי ומצודתי» (مزامیر.)2 :91 ،
شاخ ،رمز عزت و قدرت؛ و شکستهشدن آن رمز زوال؛ نشانه قوت« :و شاخهایش [یوسف]
مثل شاخهای گاو وحشی؛ וקרני ראם קרניו בהם» (تثنیه)17 :33 ،؛ مجد و جالل« :و شاخ من در
خداوند برافراشته شده؛ רמה קרני ביהוה» (اول سموئیل)1 :2 ،؛ بریدن شاخ نشانه زوال عزت« :شاخ
مُوآب بریده شد؛ נגדעה קרן מואב» (ارمیا)25 :48 ،؛ «او شاخی برای قوم خود برافراشته است تا فخر
باشد برای همه مقدسان او؛ וירם קרן לעמו תהלה לכל – חסידיו» (مزامیر.)14 :148 ،
 .5 .2 .3تمثیل :برای بیان مفاهیم ماورایی ،مؤثرترین شیوه است و از ابزارهای خطیب برای اقناع
مخاطب است .خطیب با استفاده از شواهد تاریخی و ابداع مَثَل به استدالل دست میزند و درصدد
اقناع و برانگیختن مخاطب برمیآید (فتوحی .)249 :1393 ،در این شیوه با وجود معانی ظاهری،
معانی کلیتر مد نظر گوینده یا نویسنده است که گاه برای استدالل و گاه برای پند و اندرز و
انتقال پیام سیاسی یا انتقادی به صورت غیرمستقیم استفاده میشود.
استخدام صنعت تمثیل در قرآن مؤیّد کارآمدی آن در انتقال غیرمستقیم آموزههای
کمالطلبانه است که در ادبیات فارسی و آثار بزرگانی همچون موالنا ،سنایی ،عطار و  ...متجلی
شده است .زرینکوب کاربرد تفسیر تمثیلی مسلمانان را متأثر از فیلون یهودی (حدود  20ق.م-.
 50م ).و دیگر دانشمندان اسکندریه دانسته است (زرینکوب.)25 :1390 ،
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اختصاص بابی در عهد عتیق به تمثیل با عنوان امثال سلیمان

(משלי שלמה בן -דוד) (امثال

سلیمان )1 :1 ،نشاندهنده نقش آن در تعلیم و تبلیغ آموزههای دینی و اخالقی متون عبری است و
به قول مستر هاکس «ایضاح معانی روحانیه از برای مؤمنین و مخفیداشتن آنها از غیرمؤمنین
است» (هاکس .)103 :1383 ،آیین قباال سرشار از نماد و رمز و تمثیل است .از نظر پیرو این آیین حتی
فرمانهای تورات و تکالیف شرعی (מצוות  )Mitswoth/نیز نماد و رمز و نشانه است و حتی بعضی از
אתיָך יְהוָה ؛
دعاها و نمازها ،نمادین و رمزی است؛ مثال تفسیر زوهری این آیه مزامیرִּ « :ממַ עֲמַ קִּ ים קְ ָר ִּ

ای خداوند از عمقها نزد تو فریاد برآوردم» .منظور از اعماق ،جایی که من هستم نیست ،بلکه منظور
از اعماق (جایی که تو هستی) من تو را فریاد میزنم (مزامیر( )1 :130 ،دقیقیان.)82 :1379 ،
در ادبیات فارسی ،بهویژه ادب عرفانی ،برای نزدیککردن مفاهیم ماورایی عرفانی به ذهن
اهل طریق از ابزار تمثیل استفاده میشود .مثال در تمثیل دل« :تن ،مرکب و دل راکب»« ،تن،
مکتب و دل طفل مکتبی»« ،تن ،سرا و دل کدخدا» (السمعانی 190 :1384 ،و )191؛ در تمثیل ایمان:
«ایمان ،عرش پادشاه و مؤمن پادشاه»« ،ایمان ،خاتم سلیمان»« ،ایمان ،زر وسیم»« ،ایمان،
آفتاب» (طوسی 154 :1345 ،و )155؛ و تمثیل دنیا از دید امام محمد غزالی« :دنیا ،سایه و رمز رفتن
عمر»« ،دنیا ،زن بدکار فریبنده»« ،دنیا ،پیرزن زشت» (غزالی طوسی ،1361 ،ج.)79-75 :1
 .6 .2 .3پارادوکس گفتاری و خالفآمد :پارادوکس ،از انواع بدیع معنوی است و هنگامی واقع
میشود که تضاد منجر به معنای غریب به ظاهر متناقض شود (شمیسا )111 :1393 ،و این تناقض
باعث جلب توجه و برانگیختگی مخاطب گردد .خالفآمد در گفتار با ایجاد تعجب در مخاطب،
کالم را از حالت عادی خارج ،و او را با درنگی همراه با تأمل ،متوجه اهمیت موضوع میکند ،مثل:
«سلطنت فقر» (حافظ:)488 :1371 ،

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
(همان)244 :

«טָ בְ חָ ה ִּטבְ חָ ּה  ...؛ ذبایح خود را ذبح نموده» (امثال سلیمان)2 :9 ،؛ «رُویم را پرسیدند از توبه ،گفت:
توبهکردن از توبه» (عثمانی.)142 :1361 ،
 .7 .2 .3انسانانگاری ( :)personificationاستعاره مکنیه تخیلیهای که مشبهبه متروک در آن انسان
است «استعاره انسانمدارانه» یا «تشخیص» نام دارد .این نوع استعاره در علم کالم مطرح بوده و
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از مباحث جنجالی این علم در تفسیر آیاتی مثل «یداهلل فوق ایدیهم» بوده است .آیا خداوند به
انسانی تشبیه شده که دست دارد یا منظور از دست ،مجاز به قدرت است؟ تحت تأثیر بالغت
قرآنی ،این نوع استعاره در ادبیات ،دستمایه شعرا و نویسندگان قرار گرفته است ،بهویژه در ادب
عرفانی که مدعی رساندن انسان به کمال طبق اصول شریعت ،طریقت و حقیقت است« .همه
[موجودات] نزد اهل کشف ،حیوان ناطق ،بلکه حی ناطقاند» (ابنعربی ،1405 ،ج .)345-344 :2متون
مقدس عبری سرشار از این نوع استعارهاند:
«آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد؛ ישמחו השמים ותגל הארץ» (مزامیر)11 :96 ،؛ «ای
آسمان گوش بگیر تا بگویم؛ האזינו השמים ואדברה » (تثنیه.)1 :32 ،
تسبیحگفتن موجودات در قرآن (و ان من شیء اال یسبح بحمده) که در زبان فارسی نیز انعکاس
یافته ضمن تأکید بر کمالطلبی آنان ،از لحاظ بالغی نیز ادای معنا به شیوه مخیّل است.
این درختاناند همچون خاکیان
سوی خلقان صد اشارت میکنند
با زبان سبز و با دست دراز

دستها بر کردهاند از خاکدان
و آن که گوش استش عبارت میکنند
از ضمیر خاک میگویند راز
(مولوی ،1371 ،دفتراول)99 :

«ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید ،ای همه ستارگان نور ،او را تسبیح بخوانید؛

הללוהו

שמש וירח הללוהו כל  -כוכבי אור» (مزامیر.)3 :148 ،

نتیجه
 .1اقتضای ذاتی کمالطلبی انسان این است که در زبان و بیان سخن نیز به دنبال کمال باشد.
 .2نمود کمالطلبی زبانی انسان در قالبهای نرمگویی ،بهگویی و زیباسازی کالم ،در متون
مقدس و به تبع آن در متون ادبی ،بهویژه ادبیات تعلیمی ،متجلی میشود.
 .3پرهیز از بهکاربردن الفاظ و تعابیر ناشایست و نکوهیده ،حتی در معنای واقعی و حقیقی
خود و توصیه متون مقدس و ادبی بر بهکاربردن سخنان پسندیده و نیکو ،دال بر کمالطلبی
انسان در زبان است.
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 .4فنون و آرایههای گوناگون بالغی و ادبی در خدمت زباناند تا به شیوههای مختلف ،کالم
را زیباسازی و بَزَک کنند .چون کمالطلبی در جمالطلبی ریشه دارد و میل انسان به زیبایی ،او
را به سمت و سوی برگزیدن بهترین و نرمترین و نکوترین واژهها میکشاند.

فهرست منابع
-

آیدنلو ،سجاد ( ،)1394دفتر خسروان ،تهران :انتشارات سخن.

-

ابن عربی ،محیی الدین ( ،)1405الفتوحات المکیة ،تحقیق و تقدیم :د .عثمان یحیی ،تصدیر و
مراجعه :د .ابراهیم مدکور ،قاهره :المکتبة العربیة ،الطبعة الثانیة.

-

انوشه ،حسن؛ و دیگران ( ،)1381فرهنگنامه ادب فارسی ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.

-

بقلی شیرازی ،شیخ روزبهان ( ،)1366عبهر العاشقین ،تصحیح و مقدّمه :هانری کربن و محمد
معین ،پاریس – تهران :انتشارات منوچهری.

-

پورنامداریان ،تقی ( ،)1390عقل سرخ :شرح و تأویل داستانهای رمزی سهروردی ،تهران:
سخن ،چاپ دوم.

-

حافظ ( ،)1371دیوان اشعار ،تصحیح :عالمه قزوینی و قاسم غنی ،تهران :اساطیر ،چاپ چهارم.

-

داد ،سیما ( ،)1387فرهنگ اصطالحات ادبی (واژهنامه ،مفاهیم و اصطالحات ادبی
فارسیاروپایی) ،تهران :مروارید.

-

دادبه ،اصغر و  24تن از نویسندگان ( ،)1391حافظ :زندگی و اندیشه ،زیر نظر :کاظم موسوی
بجنوردی ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول.

-

دقیقیان ،شیریندخت ( ،)1379نردبانی به آسمان :نیایشگاه در تاریخ و فلسفه یهود ،تهران:
ویدا.

-

زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1390تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ،ترجمه :مجدالدین کیوانی،
تهران :سخن ،چاپ سوم.

-

ستارهشناس ،یوسف ( ،)1388گنجینههای هفطارا ،تهران :انتشارات انجمن کلیمیان.

-

سعدی ( ،)1359بوستان سعدی ،تصحیح :غالمحسین یوسفی ،تهران :انجمن استادان زبان و
ادبیات فارسی ،چاپ اول.

-

ـــــــ ( ،)1362کلیات ،به اهتمام :محمدعلی فروغی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ سوم.
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سلدن ،رامان ( ،)1375نظریههای ادبی و نقد عملی ،ترجمه :جالل سخنور و سیما زمانی ،تهران:
فرزانگان پیشرو.

-

السمعانی ،شهاب الدین ابوالقاسم احمد بن ابوالمظفر منصور ( ،)1384روح االرواح فی شرح االسماء
الملک الفتاح ،تصحیح و توضیح :نجیب مایل هروی ،تهران :علمیفرهنگی ،چاپ دوم.

-

شمیسا ،سیروس ( ،)1393معانی ،تهران :میترا ،چاپ چهارم از ویراست دوم.

-

شولم ،گرشوم ( ،)1389جریانات بزرگ در عرفان یهود ،ترجمه :فریدالدین رادمهر ،تهران :نیلوفر،
چاپ دوم.

-

طوسی ،احمد بن محمد بن زید ( ،)1345تفسیر سوره یوسف ،الجامع الستین للطائف البساتین،
به کوشش :محمد روشن ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

-

عبید زاکانی ،عبیداهلل (بیتا) ،کلیات شامل قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات و عشاقنامه،
تصحیح و مقدمه :عباس اقبال آشتیانی ،تهران :اقبال.

-

عثمانی ،ابوعلی حسن بن احمد ( ،)1361ترجمه رساله قشیریه ،تصحیحات و استدراکات:
بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :علمیفرهنگی ،چاپ دوم.

-

عینالقضات همدانی ( ،)1362نامههای عینالقضات همدانی ،به اهتمام :علینقی منزوی و عفیف
عسیران ،تهران :منوچهری و زوار ،چاپ دوم.

-

غزالی طوسی ،ابوحامد محمد ( ،)1361کیمیای سعادت ،تصحیح :حسین خدیوجم ،تهران:
علمیفرهنگی.

-

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

-

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

-

فوالدی ،علیرضا ( ،)1389زبان عرفان ،تهران :سخن و فراگفت ،چاپ سوم.

-

کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر زیار ،امیر عنصر المعالی ( ،)1335قابوسنامه،
تصحیح ،مقدمه و حواشی :دکتر عبدالمجید بدوی ،تهران :کتاب فروشی ابن سینا.

-

گوهرین ،سید صادق ( ،)1388شرح اصطالحات تصوف ،تهران :زوار.

-

گیگر ،ویلهلم؛ هینتس ،والتر؛ ویندشمن ،فردریک ( ،)1382زرتشت در گاثاها :ترجمه متون
کالسیک یونانی درباره زرتشت و مغان ،ترجمه و پژوهش :هاشم رضی ،تهران :سخن ،چاپ اول.

-

موکه ،داگالس کالین ( ،)1389آیرونی ،ترجمه :حسن افشار ،تهران :مرکز ،چاپ اول.
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-

مولوی ،جاللالدین محمد بن محمد ( ،)1371مثنوی معنوی ،به سعی و اهتمام :رینولد الّین
نیکلسون ،تهران :امیرکبیر ،چاپ یازدهم.

-

ــــــــ ( ،)1390فیه مافیه ،تصحیح :بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :نامک ،چاپ ششم.

-

مینوی ،مجتبی ( ،)1372احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ،اقوال اهل تصوف درباره او ،به
ضمیمه منتخب نورالعلوم منقول از نسخه خطی لندن ،تهران :طهوری ،چاپ پنجم.

-

میهنی ،محمد بن منور ( ،)1393اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،مقدمه ،تصحیح
و تعلیقات :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگاه ،چاپ چهارم.

-

نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ( ،)1356اخالق ناصری ،تصحیح و تنقیح :مجتبی مینوی،
علیرضا حیدری ،تهران :خوارزمی ،چاپ اول.

-

نسفی ،عزیزالدین ( ،)1390کتاب االنسان الکامل ،تصحیح :ماریژان موله ،تهران :طهوری.

-

نظامی گنجهای ،الیاس بن یوسف ( ،)1391خسرو و شیرین ،تصحیح و حواشی :حسن وحید
دستگردی ،تهران :قطره ،چاپ سیزدهم.

-

وراوینی ،سعدالدین ( ،)1388مرزبان نامه ،به کوشش :خلیل خطیب رهبر ،تهران :صفیعلیشاه،
چاپ چهاردهم.

-

هاکس ،مستر ( ،)1383قاموس کتاب مقدس ،تهران :اساطیر ،چاپ دوم.

-

یزدانپرست ،حمید ( ،)1394شرح و سادهنویسی گلستان سعدی ،تهران :اطالعات ،چاپ سوم.

-

פרקי אֲבֹּ ות اندرز پدران ( ،)1383ترجمه :شکراهلل مهدیزاده ،تهران :انتشارات انجمن کلیمیان،
تهران ،چاپ اول.

-

חמשה חומשי תורה مجموعه توراه و هفطارا ( ،)2007ترجمه :ماشاءاهلل رحمان پورداوود ،هاراو
موسی زرگری ،لوس آنجلس :انجمن فرهنگی اوتصر هتوراه (گنج دانش) ،چاپ پنجم.

-

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

