Literary Arts, 11th Year, No. 28, Autumn 2019

_________________________________________________________________

13

The rhetoric reasons for subject-mentioning in the story of sheikh sanaan
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To Professor Abdul Hussein Zarrinqoub
Allahyar Afraketeh
Fatemeh Modarresi 
Bahman Nozhat

Abstract
Manteq al-Tayyr is one of the glories of the Islamic thought and brilliant pearls of art
that have been decorated with Islamic civilization. The story of sheikh sanaan is the
longest story which is haunted in Manteq al-Tayyr and includes 410 couplets. One of
the main pillars of Attars poetry, from a poets point of view, it is a masterpiece of the
Persian order, and is unbelievably charming, clear and delusional.
The meanings of knowledge in which the most intrinsic and aesthetic and
applications of aesthetics are explored and applied; artistic applications that are
sometimes written in the first glance are not envisioned and delayed because it spells
with wording beauties. In the science of meanings, the first meanings are not words
and phrases, but the main purpose in this science is the second meaning. The
meaning of secondary meanings means the meanings that the speaker has given to
his word for the sake of bringing those meanings in accordance with what is required
by the means by which the speaker expresses his intentions and so called Ma fi alzamir. In this science, words that are not used verbally in their sense are discussed. In
the science of meanings, it is a statement of sentences that have no verbal symbols to
guide the listener in the secondary sense, and guidance through reason, that is to say,
to the circumstances and conditions of the time and place. We use sentences in
secondary meanings, because we want our speech to be effective. It is effective to
address the current issue (the audience, the reader, the subject, and the author
himself). The story of Sheikh Sanaan and the mystical themes mentioned in this story
are on the occasion of the present. The reader of Sheikh Sanaans story, in his first
reading of the story, wondered what art-making was like. And what is the secret of
artistic excellence in it? The mystery of the mysterious and secret hidden behind the
beauty of the story of sheikh sanaan is challenging aesthetic things that are used in
the science of meanings, and the words are most beautifully arrayed, but not easily
understood.
One of the important issues of the science of meanings is the issue of the
mentioning the subject (mosnadon elaih). The study of the subject of rhetorical
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aspects in literary texts makes the aesthetic aspect of these works more dual. The
subject is part of the sentence which constitutes the main element of the word. The
reasons for rhetoric have been mentioned in order to mention the subject according to
the audience. This article tries to criticize wording intention to mention the subject in
the narration of Sheikh San'an, from Mantegh al-teir by Attīr. The present study is
based on library studies and descriptive-analytic method. The findings are based on
content analysis.
The result of this research shows that the secondary motives of the subject are not
limited to the same ones as those mentioned in the rhetorical books, but much more
because the principles of the science of meanings written in Arabic are not exactly in
accordance with Persian language; also, literary, emotional and imaginative
pleasures. The poets are not limited; and even different existential reasons can be
found in a sentence. The discovery of these intentions shows that the main part of the
key to influencing the word of Attar depends on the construction of the sentence and
the mention of the subject and its application. From the analysis of the evidence and
the examples mentioned above and the second reasons for mentioning the subject in
Sheikh Sanaan's narrative, it can be said that most of these abstracts are indicative of
mosnadon elaih, which is due to the emphasis on the reader and the fear of the poet
from the inability of readers and losing the way the words are expressed. The subject
has become more binding (with conjunctions, ambiguous, subject pronouns) to make
the subject more prominent and clearer. Attar has been paying attention to the 25th
Secondary Thoughts of the Subject, and occasionally, the expression of multiple
meanings has taken place simultaneously in one sentence.
The rhetorical reasons for mentioning the subject in this narrative show that: bow
and admittance with 41 and 15%, punishment of warning to the audience by 33 and
12%, the principle of mentioning the subject and the non-causal reason for its
removal with 22 cases and 8% The petition with 18 and 7 percent, giving the verdict
to prevent denial of 17 cases and 6 percent, the statement of exaggeration and claim
with 17 and 6 percent, and writing the verdict with 14 and 6 percent of the highest
frequency, were proportional with the subject and the purpose of the story. It should
be noted that Attar also noted other rhetorical functions mentioned in Sheikh
Sanaan's narration, including: humiliation, narration and extension of speech,
annulment, surprise, claims of inclusion of judgment, precaution (weakness in the
removal of symbols), alteration, and the elimination of illusion Admittance, blame
and condemnation, happiness and glad tidings, adultery and obnoxiousness of the
audience, consolation, passage of life, witness in the subject, reduction of judgment,
distraction and perplexity, disparity and rebellion. Therefore, the secret of the
mysterious and mysterious beauty of this story is the aesthetic things used in the
science of meanings.
With the tools of semantics in studying "The Sheikh Sanaan Story," we
understand the latent and secret purpose of the artist who acquaints us with the many
possibilities in his language. It can be understood that Attar had special meanings in
rhetoric. Research has tried to recognize the hidden and profound angles of Sheikh
Sanaan. For example, one can look at the poet's view of the superiority of love
mysticism on ascetic mysticism and neglect of name and disgrace. It is possible to
examine this purpose by studying the secondary intentions of the subject in Attar's
poetry and revealing the inner layers of the mystical thought of the poet.
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دالیل بالغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی
به استاد عبدالحسین زرینکوب
الهیار افراخته  ،فاطمه مدرسی و بهنام نزهت



چکیده
نهاد ،بخشی از جمله و رکن اصلی کالم است .برای ذکر نهاد باتوجهبه احوال مخاطب دالیل بالغی متعدد ذکر کررد انرد .ایرن
مقاله بر آن است تا اغراض بالغی ذکر نهاد را در حکایت شیخ صنعان ،از منطقالطیر عطار ،بررسی و نقد کند .پژوهش حاضرر
براساس مطالعات کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی انجام شد و یافتهها براساس تحلیل محتوا بررسی شد است .حاصرل
این پژوهش نشان میدهد عطار ،به  25غرض ثانوی در ذکر نهاد توجه داشته و گاهی اظهار معانی متعدد بهطور توأمان نیرز در
یک جمله رخ داد است .اغراض بالغی ذکر نهاد در این حکایت نشان می دهد که تعظیم ،هشدار به مخاطب ،اصل ذکر نهاد و
نبودن سببی بر حذف آن ،استغاثه و تثبیت حکم برای جلوگیری از انکار ،بیشترین بسامد را داشته اند که متناسب برا موضرو و
هدف حکایت ،بر مقتضای حال و مقام آمد اند .باید یادآوری کرد عطار به سایر کارکردهای بالغی ذکرر نهراد ماننرد اغررا و
ادعا ،تحقیر ،بسط کالم ،التذاذ ،شگفتی ،شمول حکم ،تخییر ،مالمت ،تفاخر و  ...نیز توجره داشرته اسرت بنرابراین راز زیبرایی
رازآلود و نهان این داستان ،نغزکاریهای زیباشناختی است که در علم معانی کاربرد دارند.
کلید واژهها :عطار ،شیخ صنعان ،نهاد ،منطقالطیر ،علوم بالغی ،معانی.
 .1مقدمه
«فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحق ،عطار کدکنی نیشابوری شاعر و عارف نرامآور ایرران در رررن ششرم و
آغاز ررن هفتم است .والدتش به سال  540و وفاتش  618به دست مغوالن اتفا افتاد» (صفا .)858 :1378 ،اگر صروفیه کرالم
عطار را «تازیانة سلوک» خواند اند ،به سبب تأثیری است که اینگونه سخنان پردرد و شور او در دلهای مسرتعد اهرل سرلوک
ررار داشت (زرینکوب .)262 :1393 ،شعر عطار ،نمایندۀ یکی از مراحل تکامل شعر عرفانی ایران است .با ایستادن در بیررون
منظومة فکری و فرهنگی عطار نمیتوان گوهری و مرواریدی از دریای اندیشة زالل عطار صید کرد ،پس باید به درون منظومة
ذهنی و فکری عطار را یافت ،در آن صورت اندیشهها ی ناب عرفانی او از لونی دیگرر خرود را برر مرا عرضره خواهنرد کررد
(عطار )19 :1389 ،همانطور که خود عطار میگوید:
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگا ارومیه ،ارومیه ،ایران

 استاد گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگا ارومیه ،ارومیه ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 استاد گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگا ارومیه ،ارومیه ،ایران
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ایرررن کتررراب آرایرررش اسرررت ایرررام را

خرررراص را داد ن رررریب و عررررام را

نظرررم مرررن خاصررریعتی دارد عجیرررب

زان کرره هررردم بیشررتر بخشررد ن رریب

گرررر بسررری خوانررردن میسعرررر آیررردت

برریشررکی هربررار خرروشتررر آیرردت

زیررن عررروس خررانگی در خارردر نرراز

جررز برره ترردریجی نیفتررد پرررد برراز
(همان)436 :

منطقالطیر ،بهحق یکی از افتخارات اندیشة اسالمی و مرواریدی درخشان از مرواریدهای هنری است که تمدن اسالمی بره
آن آراسته شد است .داستان شیخ صنعان ،درازترین ر عهای است که در منطقالطیر آمد و مشتمل بر  410بیت است .موضو
حکایت «عشق خانمان سوزی است که صوفیان آن را کلید ابواب مق ود و تنها وسیلة رسیدن بره نهایرت احروال مرردان خردا
میدانند» (گوهرین« ،)11:1347 ،حدیث فتنه شدن پیری را دان به نام صنعان را بر دختری ترسا کره در دیرری در روم ارامرت
داشت و به زنّار بستن و جامة مغان پوشیدن شیخ میانجامد ،شرح میدهرد» (همران« )12:داسرتان دگردیسری آدمری اسرت در
آیینهای راز و دبستانهای درویشی .داستان مرگ درونی و زادن دوبارۀ اوست داستان رقنروس اسرت» (کرزازی)175:1376 ،
همچنین «یکی از پایه های اصلی تخّیالت شاعرانة عطار را تشکیل میدهد» (مرتضروی« ،)380:1355 ،ازلحرا شراعری ،ایرن
حکایت از شاهکارهای نظم فارسی است و بیانداز شورانگیز ،شیوا و دلرباست» (فروزانفر.)363 :1340 ،
بخش عظیمی از مباحث مربوط به «آشناییزدایی» بازگشتش به مقولة «رتوریک» است و تنو جوییهای بینهرایتی کره در عرصرة
رتوریررک همیشرره وجررود دارد :آنارره جرجررانی آن را «علررم معررانی نحررو» مرریخوانررد و هرگونرره تغییررر سرراختاری جملرره را دارای
سایهروشنهای معنایی متفاوت میداند ،...امروز در مطالعات دامنة اینگونه درتها بیکرانه است (شفیعی کدکنی .)105:1391 ،معرانی
دانشی است که در آن« درونیترین و سرشتیترین کاربردهای زیباشناختی بررسی و کاوید میشود کاربردهایی هنری که گا با نگرا
نخستین در سرود  ،فراچشم نمیآیند و دیریاب هستند ...زیرا با تاروپود سخن درآمیختهاند (کزازی.)28:1389 ،
 .1 .1بیان مسئله
داستان شیخ صنعان و مضامین عرفانی کره در ایرن داسرتان آمرد  ،بره مناسربت حرال و مقرام آمرد اسرت (پورنامرداریان،
 .)54:1376در علم معانی ،معانی اول الفا و عبارات مق ود نیست ،بلکه منظور اصلی و مق ود بالذات در ایرن علرم ،همران
معنی دوم هست (رجایی .)21 :1372 ،مراد از معانی ثانوی یعنی آن معانی که متکلم کالم خود را بهخاطر افادۀ آن معنی مطابق
با مقتضای حال آورد باشد که به آن وسیله ،گویند اغراض خود را ابالغ و به اصطالح بیران مرافی الضرمیر مری کنرد (شمیسرا،
 .)31:1386در این علم از جمالتی بحث میشود که بدون ررینة لفظی در معنای خود به کار نمیرونرد (همران )15 :یعنری در
علم معانی ،سخن از جمالتی است که ررینة لفظی ندارند تا شنوند را به معنای ثانوی هدایت کنند و هردایت ازطریرق تعقرل
یعنی به اوضا و احوال و ررائن حالی و مقامی صورت میگیرد (شمیسا.)18:1386 ،
جمالت را در معانی ثانویه به کار می بریم زیرا میخواهیم سخن ما مرؤثر ( بلیر)) باشرد .سرخنی بلیر) و مرؤثر اسرت کره
بهمقتضای حال (مخاطب ،خوانند  ،موضو و خود نویسند ) باشد« .بالغت ملکهای است که گویند را به ایراد جمالت زیبا و
رسا و مؤثر رادر میسازد» (همان .)76 :همانطور که زرینکوب نوشته است« :شرعر بریدروغ آن نیسرت کره تهری از تخیعرل و
مبالغه باشد ،بلکه آن است که شنوند مطمئن گردد گویند آن را برخالف پندار و خالف وجدانش نگفته است .اگر هرم در آن
مبالغه هست و دروغ ،آنهمه ترجمان وارعی و طرز فکر اوست و برخورد او با وارعیت» (زرینکوب.)252 :2521362 ،
در بحث های نقد ادبی نیز ،علت غایی ادبیات را ترأثیر و نفروذ در دلهرا ذکرر کررد انرد .برخری از موضروعات از برخری
موضوعات دیگر مؤثرترند ،مانند مطالب عاطفی و احساسی ازربیل مرگ و عشق و نگونبختی و ...که در داستان شریخ صرنعان
حضور دارند .کزازی دانش معانی را آن «آن نهان» و «زیورهای نهادینه» نامید است .خوانندۀ داستان شیخ صنعان ،در نخسرتین
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خوانش خود از داستان ،سرگشته میماند که هنرورزی در آن چگونه و راز شورانگیزی هنری در آن کدام اسرت .راز زیبرایی و
دالرایی رازآلود و نهان در داستان شیخ صنعان ،نغزکاریهای زیباشناختی است که در علم معانی کاربرد دارند .گرچه در ظاهر،
داستان شیخ صنعان آنچنان به زیور آرایههای بیان و بدیع آراسته نیست ،اما بسیار دالویز و دلفریرب اسرت .راز زیبرایی ایرن
ر عة بیپیرایه و بینقشونگار ،همان است که رند فرزانة شیراز «آن» نامید است:
شرراهد آن نیسررت کرره مررویی و میررانی دارد

بنررردۀ طلعرررت آن بررراش کررره آنررری دارد
(حافظ)169:1380 ،

بنابراین «رفتارهای هنری در دانش معانی ،مثل «آن» هست که سخن را ،به زیبایی هرچهتمامترر مریآراینرد امرا برهآسرانی
دریافت نمیشوند» (کزازی .)33 :1389 ،این دانش یکی از دانشهای سهگانة بالغت است کره مرواردی چرون معرانی ثرانوی
جمالت ،ر ر و ح ر ،ایجاز و اطناب ،مساوات ،احوال مسند و مسرندالیه و مرواردی ایرنچنینری را در برمریگیررد .یکری از
مباحث مهم علم معانی ،مبحث ذکر نهاد (مسندالیه) است .بررسی نهاد از جنبههای بالغی در متون ادبی ،جنبة زیباشناختی ایرن
آثار را دوچندان مینماید .این مسئله اهمیت شایانی برای پژوهش و مطالعه دارد و گویای بسیاری از رازهای نهفترة آثرار ادبری
است .این پژوهش بر آن است تا اغراض و مقاصد بالغی ذکر نهاد در حکایت شیخ صنعان را واکاوی کند.
 .2 .1اهداف پژوهش
در این مقاله اهدافی بدین شرح دنیال میشود:
 )1درک بهتر اغراض عطار از ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان
 )2کشف و تبیین شگردهای ادبی عطار درزمینة ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان
 )3کمک به فهم بهتر توانمندیهای عطار در آفرینش ادبی و بهتبع آن ،درک بهتر سرود های وی.
 .3 .1پیشینۀ پژوهش
در زمینه علم معانی و بیان که از مهمترین علومی هستند که زبان و منطق ادبیات را بررسی میکنند ،کتابهرایی هرم بره
زبان فارسی و هم به زبان عربی در دست است .مباحث علم معانی ،بهدلیل فقردان چهرارچوب علمری و روشرمند و نداشرتن
تعریفی درست و دریق از مبانی آن ،برای خوانندگان فارسیزبان ،در محا فراموشی ماند است .با این همه (شمیسرا و بهنرام،
 ،)1389در مقالة پژوهشی «بررسی احوال مسندالیه در کتاب راحةالصدور و آیةالسرور» (جمرالی )1388 ،در مقالرة «معرانی در
شعر رودکی»( ،بهارخانه و رحیمی )1395 ،در مقاالت همایشی «کارکرد بالغی مسندالیه در شاهنامة فردوسی» و (بهار خانره و
ربیعیفر و )1396 ،...در مقالة «کارکرد بالغی مسندالیه در کلیات شمس تبریزی» به مبحث ذکر مسندالیه پرداخترهانرد .براوجود
پژوهشهای ارزند دربارۀ منطقالطیر و بهویژ حکایت شیخ صنعان ،درزمینة دالیل بالغی ذکر نهاد در این اثر تاکنون پژوهشی
انجام نگرفته است بنابراین ،پژوهش حاضر می کوشد تا به شیوۀ علمی و روشمند ،ر ة شیخ صنعان عطار را که بارها محققان
از زوایای گوناگون بررسی کرد اند ،از منظر و دریاة مباحث علم معانی (دالیل هنری و ادبی ذکر نهاد) واکاوی کند.
 .2بحث
کارکردهای ذکر نهاد (مسندالیه) در حکایت شیخ صنعان
الفا در کالم داللت بر معنی خاص خود دارند و طبیعتاً الزم است ذکر شوند .پس اگر در کالم ررینهای برر حرذف مسرندالیه
وجود نداشته باشد یا اگر ررینه ضعیف باشد چار ای جز ذکر مسندالیه طبق رانون نیست .گاهی باوجود ررینه هرم بره جهرات
گوناگون مسندالیه را ذکر می کنند ،گروهی از سخنوران ذکر مسندالیه را باوجود داشتن ررینه ،بره دلیرل نکرات بالغری خراص
ترجیح میدهند (رنجبر .)54:1385 ،مسندالیه را به شکلهای گوناگون ازجمله ،مطلق و مقیرد ،نکرر و معرفره (ضرمیر ،علّرم،
موصول ،اضافه ،صفت ،اشار ) میتوان در کالم آورد تا اغراض مدنظر گویند بهمقتضای حال و مقام فهمید شود.
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 .1 .2تعظیم و تفخیم
«یادکرد آشکار و به نام از نهاد را گونهای بزرگداشت برای آن میانگارند» (کزازی )110:1389 ،در این صرورت مسرندالیه
را با اوصافی ذکر میکنند که داللت بر مدح دارد .عطار که عالرة وافری به شیخ صنعان دارد ،اولین بیت این حکایت شورانگیز
را به توصیف عظمت و کمال شیخ در راهبری و را دانی مریدان ع ر خرویش مریپرردازد .بررای برزرگداشرت و شرناختگی
(معرفه) نهاد نام وی را ذکر میکند و ت ریح به نام خاص شیخ صنعان بهدلیل این است که در خاطر شرنوند حاضرر و کرامالً
مشخص و ممتاز باشد و با ایجاد حال و هوایی از توصیفات ساد اما زیبا و پرهیجان ،با صردایی رسرا گرویی ریمرت و ارزش
واالی وی را اعالم میکند و خوانندگان را برای شنیدن حکایتی جذاب وسوسه میکند .در بیت زیر اگر فرض کنیم کره کسری
از عطار پرسید باشد که «شیخ صنعان» کیست؟ عطار می توانست تنها در پاسخ وی بگوید« پیر یا عارفی» اما برای آگا ساختن
شنوند مسند را مقید «پیر عهد خویش بودن و در کمال از هر چیزی بیش بودن» آورد که در حقیقت مسند به نهاد نسبت داد
شد و هم تفخیم مسند است و هم مسندالیه.
شرررریخ صررررنعان پیررررر عهررررد خررررویش بررررود

در کمرررررال از هرچررررره گرررررویم بررررریشبرررررود
(عطار)286:1383 ،

عطار دختر ترسا را که محک آزمون شیخ برای گذر از عرفان زاهدانه و رسیدن به عرفان عاشقانه برود اسرت و درنهایرت
ذو ایمان ،که او را دلآگا و بیررار گردانید و جان شیرین خود را بر سر این عشق میبازد ،با بزرگداشت یاد میکند.
دخترررررری ترسرررررا و روحرررررانیصرررررفت

در ر روحاللهرررررررش صرررررررد معرفرررررررت
(همان)

در بیت شاهد برای نهاد «دختر» دو صفت «ترسا و روحانیصفت» را برای تعظیم مقام دختر آورد است که «ترسا» ایهرامی
ظریف هم به مسیحی بودن دختر دارد و هم پارسایی و پرهیزکاری وی و «روحانیصفت» نیز بهترین مدعاست برای اینکه وی
از آلودگی به دور است و منشأ روحانی و آسمانی دارد ،نه جسمانی و زمینی بنابراین «نماد یک هادی و یک دلیل را است در
سیر و سلوک عرفانی که آنهمه بر پیروی بیچون و چرا از او تأکید میشود»(.اوحدی )26 :1374 ،بنابراین عطار برهمقتضرای
حال شخ یتهای ر ة خود سخن راند است.
«گا ساخت بر افزودگی (مضافالیه) بهگونهای است که بدان ،افزود (مضاف) را بزرگ دارند  ...یعنی برافزودگی به سرود
افزود است» (کزازی .)115:133 ،در بیتهای زیر از پیر نیشابور نمونههایی ازاینگونه برافزودگی را مییرابیم کره مضراف در
سایة مضافالیه ارج و ارزش پیدا میکند.
مرررروی مرررری بشرررررکافت مرررررد معنررررروی

در کرامررررررررات و مقامررررررررات ررررررررروی
(عطار)286:1383 ،

دستورزباننویسان صفت را یک عن ر گرامری میبینند ،ولی بالغیعون آن را وصف میدانند و تأثیر روانی آن را در مخاطب
– بهگونهای ناخودآگا – احساس میکنند و میدانند که آمدن صفت در این بافت چه نقشی دارد و ...چگونه مایة انگیرزش یرا
انگیختگی تمام اجزا میشود ...و بالغت آن چگونه زندگی میبخشد و تمام داستان را بره حرکرت درمریآورد (نرک :کردکنی،
 .)78:1391آوردن صفت «معنوی» برای شیخ صنعان ،با همرة سرادگی کلمره ،رردرت بالغری عجیبری را در خرود نهفتره دارد
بنابراین« ،مرد» بهتنهایی ارج و ارزشی ندارد ،اما آنگا که به صفت «معنوی» اضافه میشود ،صاحب کرامات و مقامات میشرود.
شواهد زیر نیز گویای این کارکرد بالغی هستند.
آترررررش عشرررررق آب کرررررار او ببررررررد

زلرررررف ترسرررررا روزگرررررار او ببررررررد
(عطار)292:1383 ،

چارصررررررد مرررررررد مریررررررد معتبررررررر

پررررسروی کردنررررد بررررا وی در سررررفر
(همان)286 :
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گا هم مضافالیه بهخاطر اضافه شدن به مضاف ارزشمند میشود.
زلرررف او چرررون حلقررره در دامرررش فکنرررد

در زفررررران جملرررررة خلقرررررش فکنرررررد
(عطار)296:1383 ،

برررود مررری برررس کهنررره در وی کرررارکرد

شررریخ را سرگشرررته چرررون پرگرررار کررررد
(همان)293 :

گا برای کمال امتیاز و برتری نهاد ،باصفایت اشار (این-آن) مدح و ستود میشوند.
چرررون خبرررر نزدیرررک ترسرررایان رسرررید

کانانرررران شرررریخی ر ایشرررران گزیررررد
(همان)294 :

عطار در این حکایت ،ذکر نهاد برای تعظیم را ،بیشتر در وصف همین دو شخ یت اصلی ر عة خویش بهکار بررد اسرت.
نمونررههررایی از کررارکرد تعظرریم ( :ابیررات/1405/1471 /1460 /1383 /1381 /1365 /1403 /1314 /1388 /1203/1276 ،
/1211 /1213/1209 /1204 /1595/1594 /1593/1589/1587/ 1586 /1582 /1581 /1580 /1491 /1486 /1428 /1406
.)1515 /1510 /1504 /1505 /1435
 .2 .2تحقیر و اهانت (خوارداشت نهاد)
الف :گاهی با دورشمردن نهاد و اشار کردن به آن ،میتوان نهاد را خوار و تحقیر کرد.
شد خرراب آن پیرر و شرد از دسرت مسرت

مسررت و عاشررق چررون بررود رفترره ز دسررت
(همان)294 :

ب :زمانی هم نهاد را با نزدیک شمردن و اشار به آن خوار میشمارند.
آن دگرررر گفرررتش کررره هرکررره آگرررا شرررد

گویررد ایررن پیررر ایررنچنررین گمرررا شررد
(همان)290 :

شیخ صنعان که در ابتدای داستان ،با عناوین و القابی شاخص و ممتاز بزرگداشت شد بود در ابیات براال ،برا صرفتهرای
اشار ای «این و آن» از جانب مریدان شیخ بهنوعی تحقیر شد است چون بهظاهر ،رعایت جانب شیخی را نکرد و با کلمراتی
چون خراب ،مست ،عاشق ،گمرا و  ...توصیف شد است.
نهاد «هرکه» در م را اول نیز به نکتهای اشار میکند که «اعتبار سخن مردم یرا افکرار عمرومی ،در رررن ششرم یکری از
معیارهای اجتماعی معتبر است .به همین خاطر مریدان ،شیخشان را که بهظاهر از راعدۀ معمولی و مورد ربول عرام ،پرا بیررون
گذاشته ،از حرف مردم میترسانند تا شاید او را من رف کنند» (مالکی.)64:1380 ،
بعرررد چنررردین سرررال ایمررران درسرررت

ایرررن چنرررین نوبررراو رویرررش بازشسرررت
(عطار)294:1383 ،

نهاد «اینچنین نوباو » که استعار از دختر ترساست و اشار به جوانی و خامی وی دارد ،در مقابل شیخ پیر و باتجربه رررار
گرفته و با کنایة «رویش بازشست» ،که در معنای فریب دادن و آبرو بردن است ،به نوعی تحقیر دختر ترساست.
پ .گا با آوردن نام مسندالیه یا صفات او به کنایه ،ر د خوارداشت و تحقیر او را دارند :در ابیات زیر ابتدا دختر ترسرا و
بعد مریدان شیخ ،با عباراتی کنایهآمیز شیخ را تحقیر و توهین میکنند ،درنهایت شاگرد حقیقری شریخ ،دیگرر مریردان شریخ را
تحقیر میکند.
دختررررش گفرررت ای خررررف از روزگرررار

سررراز کرررافور و کفرررن کرررن شررررم دار

چررون دمررت سرررد اسررت دمسررازی مکررن

پیررررر گشررررتی ر ررررد دلبررررازی مکررررن
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ایرررن زمررران عرررزم کفرررن کرررردن ترررو را

بهتررررت آیرررد کررره عرررزم مرررن ترررو را
(همان)292 :

بررس کسررا کررز خمررر ترررک دیررن کنررد

برررریشررررکی ام الخبائررررث ایررررن کنررررد
(همان)294 :

روز دیگررررر کرررراین جهرررران پرغرررررور

یافررررت از سرچشررررمة خورشررررید نررررور
(همان)290 :

کررری کننررردی از شرررراب شررررک مسرررت

زاهرررردان در کرررروی ترسررررایان نشسررررت
(همان)291 :

شرریخ مررا گرچرره بسرری در دیررن بتاخررت

از کهرررنگبرررریش مررری نتررروان شرررناخت

بررر را مریررررردان گفرررررت ای تردامنررررران

در وفرررراداری نرررره مررررردان نرررره زنرررران
(همان)297 :

تررو چنرران ظررن مرریبررری ای هرریچکررس

کررراین خطرررر آن پیرررر را افتررراد و برررس
(همان)295 :

ت ور می رود عطار بر مقتضای حال و مقام سخن راند است ،زیرا براساس شواهد جایی که شیخ عشق دختر ترسرا را برر
همهچیز اختیار میکند ،عطار از نگا زاهدان ر ه را روایت میکند و به سرزنش چهرۀ محبوب خویش مریپرردازد .در ضرمن
دنیاطلبی و شرابنوشی را تحقیر و نکوهش کرد است.
 .3 .2تبارک
عطار تمام آثار خویش را به نام پروردگار ،اولیای الهی و بزرگان دینی متبرک ساخته که این امر از اعتقادات دینی و مذهبی
وی سرچشمه گرفته است .به گفتة هلموت ریتر« :او گوهر اندیشههای خود را فقط به درگا خداوند عرضره مریدارد» (ریترر،
 :1388چهار) .در ر ة شیخ صنعان ،ورتی مریدان شیخ در خانة خدا برای رهایی و نجات شیخ دعا میکنند ،گر این وارعره را
در خواب ،پیامبر اکرم (ص) میگشاید .او با نهاد رراردادن «رسول و م طفی» کالم خود را متبرک میکند.
مررررروج زد ناگرررررا دریرررررای ربرررررول

شرررد شرررفاعتخررروا کرررار ترررو رسرررول
(عطار)300 :1383 ،

سبزپوشرررررران در فررررررراز و در فرررررررود

جملررررره پوشررررریدند از مررررراتم کبرررررود

م رررطفی را دیرررد مررریآیرررد چرررو مرررا

دربررررر افکنررررد دو گیسرررروی سرررریا
(همان)298 :

م ررطفی گفررت ای برره همررت بررس بلنررد

رو کررره شررریخت را بررررون کرررردم ز بنرررد
(همان)299 :

 .4 .2اظهار شگفتی و تعجب
گاهی ممکن است مسندالیه امری اعجابانگیز باشد در این مورد بیشتر از اسم اشار استفاد میکنند کره غررض گوینرد
بیان حیرت و شگفتی خود از مشاهدۀ چیزی یا موضوعی و متوجه کردن مخاطب به تعجرب و شرگفتی خرود اسرت (رنجبرر،
 .)63 :1385در ابیات زیر اظهار شگفتی شیخ صنعان از دستبرد عشق بر جان خرویش و بریررراریهرای وی از تحمرلنکرردن
عشق ،دیرپایی شب فرا  ،یکهخوردن از ورود به مجلس مغان و دین و ایمان و صبر از دست دادن خود را برمریشرمارد .ایرن
غرض بالغی با غرض تعظیم و اغرا همرا شد است.
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روز برررودی کرررز غرررم عشرررقش هرررزار

مرریبمردنررد اینررت عشررق و اینررت کررار


یررارب ایررن چنرردین عالمررت امشررب اسررت

یرررا مگرررر روز ریامرررت امشرررب اسرررت

یرررا رب امشرررب را نخواهرررد برررود روز

شرررمع گرررردون را نخواهرررد برررود سررروز
(عطار)280 :1383 ،

شررررریخ ایمررررران داد ترسرررررایی گزیرررررد

عافیررررت بفروخررررت رسرررروایی خریررررد

شررریخ الحرررق مجلسررری برررس تررراز دیرررد

میزبرررران را حسررررن برر ریانررررداز دیررررد
(همان)292 :

در ابیات زیر مرید وارعی شیخ که نهاد جمله است ،پس از اطال یافتن از حال و روز شیخ ،شگفتزد مریشرود و چرون
گرفتارشدن شیخ خود را نمیتواند باور کند ،آن را به رضا و ردر شگفتانگیز الهی ربط میدهد.
چررون مریررد ایررن ر عرره بشررنید از شررگفت

روی چررررون زر کرررررد و زاری درگرفررررت

کررررز رضررررا او را چرررره آمررررد برررره بررررر

وز رررردر او را چرررهکرررار آمرررد بررره سرررر
(همان)297 :

در بیت زیر نیز نهادهای «عقل ،صبر ،یار» که شیخ همه را یکجا از دست داد سبب اعجاب وی شد اسرت و در م ررا
دوم ،درد ،عشق و وارعة عجیب خویش را با صفتهای تعجبی «چه» و صفت اشارۀ «این» آشکارتر نمود است.
رفرررت عقرررل و رفرررت صررربر و رفرررت یرررار

این چه درد است این چه عشقسرت ایرن چرهکرار
(همان)289 :

در بیت زیر نیز دختر ترسا که ابتدا به تمسخر شیخ پرداخته بود ،بعد از نمودن حقیقت در خواب ،از سر شگفتی و تعجرب
گریان میشود و رید شگفتی و تعجب «ایعجب» را چاشنی سخن خویش کرد است.
در زمرررران آن جملگرررری نرررراز و طرررررب

همارررو بررراران ریخرررت از وی ایعجرررب
(همان)300 :

عطار برای اینکه شرگفتی و تعجرب خواننرد را برانگیزانرد ،کارهرای خرار العراد ای چرون ریاضرت و سرختی کشریدن
شبانهروزی مریدان شیخ را گوشزد میکند و با آوردن رید تعجب «ایعجب» مؤکدتر میگرداند.
هرررر مریررردی کررران او برررود ای عجرررب

مررری نیاسرررود از ریاضرررت روز و شرررب
(همان )286 :

در شواهد زیر نیز نهادهای «آتشی و عالمی» را نکر آورد است که هم افادۀ تعظریم و هرم تخ ریص دارنرد و هرم مایرة
شگفتی و تعجب دختر ترسا را سبب شد زیرا وی درنهایت عظمت آتش و عالم عشق را دریافته است.
آتشرررری در جرررران سرمسررررتش فترررراد

دسررررت در دل زد دل از دسررررتش فترررراد

عرررررالمی کانجرررررا نشررررران را نیسررررت

گنرررا بایرررد شرررد زبررران آگرررا نیسرررت
(همان)300 :

 .2 .5تفاخر و مباهات
عطار در صفت کتاب منطقالطیر ،به خود چنین میبالد:
کررررردی ای عطررررار بررررر عررررالم نثررررار

نالررررررة اسرررررررار هررررررردم صرررررردهزار

از تررررو پرعطررررر اسررررت آفررررا جهرررران

وز تررررو در شررررورند عشررررا جهرررران

شررررعر تررررو عشررررا را سرررررمایه داد

عاشررررقان را دایررررم ایررررن پیرایرررره داد
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خررتم شررد بررر تررو چررو بررر خورش رید نررور

منطرررررقالطیرررررر و مقامرررررات طیرررررور
(همان)453:

عطار شاعری مداح و ستایشگر نیست و بهخوبی میداند که انسانهای هوشمند و آگا تملق و چاپلوسی را برنمیتابند .اما
تفاخر عطار به شعر و آثار خویش تفاخری شایسته و پسند است زیرا اشعارش همگی «تازیانرة سرلوک» و در جهرت تعرالی
اندیشههای دینی و عرفانی است البته وی این مهم را هم به انتخاب خوانند و ان اف وی در رضاوت و داوری میگذارد.
گررررر ثنررررای خویشررررتن گررررویم بسرررری

کرررری پسررررندد آن ثنررررا از مررررن کسرررری

لیررک خررود من ررف شناسررد ررردر مررن

زانکررره پنهررران نیسرررت نرررور بررردر مرررن

برررر کسررری فخرررری نمررریآرم بررردین

خررررویش را مشررررغول مرر ریدارم برررردین
(همان)436 :

در حکایت شیخ صنعان ،فقط یک نمونه نهاد «من» برای تفاخر ذکر شد که کامالً بر مقتضرای حرال و مقرام آمرد اسرت.
آنجایی که دختر ترسا برای مطالبة کابین خویش به فخرفروشی می پرردازد و نروعی تمسرخر و تحقیرر شریخ کارافتراد را نیرز
چاشنی کالم خود میکند:
بررراز دخترررر گفرررت کرررای پیرررر اسررریر

مرررن گرررران کرررابینم و ترررو برررس فقیرررر
(همان)294 :

 .6 .2استغاثه و التماس
مسندالیه گاهی در رالب ندا معرفه میشود و برای آن اهداف و اغراض خاصری اسرت ازجملره ورتریکره بعرد از منرادای
مسندالیه اشار به موضو خاصی باشد و از مسندالیه طلب انجام آن درخواست شود (رنجبر .)69 :1385 ،در بیت زیر یکری از
مریدان از شیخ درخواست میکند که از این عشق من رف شود و خود را از آلودگی تطهیر کند ،درخواست وی با خرواهش و
التماس همرا است.
هرررمنشرررینی گفررررتش ای شرررریخ کبررررار

خیرررز و ایرررن وسرررواس را غسرررلی بررررآر
(همان)289 :

از دیگر اغراض مسندالیه ورتی است که متکلم در حالت استغاثه باشد یا از کسی یاری بخواهد و «درخواست وی با تضر
و زاری و مسکنت و اضطرار همرا است و گویند سوء حال و دردمنردی و در پریشرانی خرویش را برازمینمایرد» (تجلیرل،
 ،)24 :1376مانند استغاثه و فریادخواهی مریدان چلهنشین از خدا و رسولش:
رهنمرررررای خلقررررری ازبهرررررر خررررردای

شررریخ مرررا گمررررا شرررد راهرررش نمرررای
(عطار)289 :1383 ،

التماس و البة شیخ در برابر دختر ترسا ،بهخاطر ناز و تکبر و بیتوجهی وی و نیاز شیخ به وی است.
یرررا دلرررم د بررراز یرررا برررا مرررن بسررراز

در نیرررراز مررررن نگررررر چنرررردین منرررراز
(همان)291 :

التماسهای شیخ صنعان همرا با اظهار عجز و ناتوانی و تسرلیم در برابرر خواسرتههرای دخترر ترسرا :مخاطرب ررراردادن
نهادهای «تو ،ایشان ،من» از زبان شیخ صنعان بیانکنندۀ اظهار عجز و ناتوانی شیخ و تسرلیم در برابرر دخترر ترساسرت کره برا
اعتراض همرا با سرگردانی همرا میشود.
تررو چنررین ایشرران چنرران مررن چررون کررنم؟

چون نه دل ماند و نه جان ،مرن چرون کرنم؟

دوسرررتترررر مرریدارم ای عرررالی سرشرررت

بررا تررو در دوزخ کرره برریتررو در بهشررت
(همان)295 :
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شررریخ گفرررتش گرررر بگررروئی صررردهزار

مرررن نررردارم جرررز غرررم عشرررق ترررو کرررار

مرررن نررردانم ترررا ازیرررن غرررم جررران بررررم

تررررک جررران گفرررتم اگرررر ایمررران بررررم
(همان)292 :

حاال دختر ترسا «آن جملگی ناز و طرب» بهخاطر ر زدن شیخ و در عالم رؤیا که جانش از آتش عشق الهی شعلهور شرد
است ،با التماس و استغاثه از حقتعالی ،طلب عفو و بخشش میکند.
مرررررررد را چررررررون ترررررروئی را ر زدم

ترررو مرررزن برررر مرررن کررره بررری آگررره زدم

( ابیات)1565/1569 /1568/1567 /1321 /1326 /1325 /1324 /1323 /1322 / ،

(همان)301 :

 .7 .2مالمت و نکوهش
مریدان شیخ از زاویة کامالً مخالف با دیدگا او ،به جهان و آناه در اوست ،مینگرند .به همرین سربب پنرد و اندرزشران،
لحن آمرانه و مالمت بار به خود میگیرد -تقابل عرفان عابدانه و عرفان عاشرقانه( -عطرار .)214:1382 ،مریرد برگزیردۀ شریخ
صنعان ،یاران حقیرهمت را مالمت می کند که چرا به وظیفة مریدی خویش عمرل نکردنرد و از ایرن کوتراهی و حرقنشناسری
شرمسار نشدند .عطار در ابیات زیر ،با نهاد رراردادن «شما ،این و آناه» بر آن است که مریدان شیخ را تروبیخ کنرد از ایرنکره
شیخ را به حال خویش رها کرد اند.
گرررر شرررما بودیرررد یرررار شررریخ خرررویش

را یرررراری از چرررره نگرفتیررررد پررررریش

ایرررن نررره یررراری و موافرررق بودنسرررت

کانارررره کردیررررد از منررررافق بودنسررررت
(عطار)297:1383 ،

دختر ترسا از اینکه راهزنی کرد به مالمت و سرزنش خویش برمیخیزد.
مرررررررد را چررررررون ترررررروئی را ر زدم

ترررو مرررزن برررر مرررن کررره بررریآگررره زدم
(همان)301:

ورتیکه شیخ از انقالب درونی دختر ترسا آگا میشود ،بهسوی او بازمیگردد و بار دیگر آمراج طعنره و سررزنش مریردان
خویش ررار میگیرد.
جملرره گفتنرردش ز سررر بررازت چرره بررود

توبرره و چنرردین تررک و تررازت چرره بررود
(همان)301:

 .8 .2ذکر نهاد برای احتیاط (ضعف در حذف قرینه)
«ترس از اشتبا بر مخاطب به سبب احتمال ضعف ررینه یا احتمال عدم فراست مخاطب» (رجرایی .)45:1379 ،بره جهرت
ضعف تألیف و عدم اعتماد بر ررائن چون ررائن کالم ضعیف است و مورد اعتماد متکلم نیست ،نمیتوان مسندالیه را حرذف

کرد ( آهنی )61:1339 ،یعنی نهاد الزاماً باید آورد شود تا مخاطب در شناخت نهاد گرفتار مشکل نشود.
آن غبررررررار اکنررررررون ز ر برخاسررررررته

توبررررره بنشسرررررته گنررررره برخاسرررررته
(عطار)299:1383 ،

در بیت باال ،در م را دوم« ،توبه» و «گنه» هر دو نهادند ،امرا حرذف آنهرا موجرب مریشرود نهراد دو فعرل «بنشسرت» و
«برخاست» در هالهای از ابهام ررار گیرند .عطار با بهکارگیری این دو فعل در نگرا اول ،خواننرد را متوجره معنری راموسری و
متعارف آن میکند که همان نشستن و از جا برخاستن است در حالی که وجود نهاد به ما نشان میدهد این واژگان در معنرای
فراراموسی به کار رفتهاند زیرا «نشستن» به معنی مقبول درگا حرق واررع شردن و «برخاسرتن» بره معنری برا عفرو و بخشرش
روبهروشدن است .ابیات زیر نمونههایی از این کارکرد بهشمار میروند.
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کفرررر برخاسرررت از ر و ایمررران نشسرررت

برررتپرسرررت روم شرررد یرررزدانپرسرررت
(همان)300:

هرچررره مررریدانسرررت از یرررادش برفرررت

بررراد آمرررد عقرررل چرررون برررادش برفرررت
(همان)293:

( ابیات)1329 /1368 /1494/1315 / 1548 ،
 .9 .2اصل ذکر نهاد و نبودن سببی بر حذف نهاد

«به جهت ارتضای اصل و نبودن سببی که مرجَّح حذف و مقتضی عدول از اصل باشد» (رجایی )44:1379 ،اصل در کرالم
ذکر مسندالیه است و درصورتی که مقتضی عدول از اصل نیست ،نباید حذف گردد (آهنی .)60:1339 ،زمانی کره دلیلری بررای
حذف نهاد وجود نداشته باشد -هیچ شکی در آن نیست که نهاد تغییر کند نه از ترس و نه از تشویق -ذکرر آن واجرب اسرت
در غیر این صورت ،شنوند یا خوانند مفهوم سخن را درک نمیکند .به نظر میرسد عطار در افعال ربطی کمتر مجال حرذف
نهاد را داشته است .در شواهد زیر اگر نهاد حذف شود ،جمله نادرست و نابهنجار خواهد بود و شاعر ناچار به آوردن نهراد در
جمله شد است یعنی «گا نهاد به «بایستگی» در جمله آورد میشود» (کزازی.)86 :1389 ،
شررب دراز اسررت و سرریه چررون مرروی او

ور نرررره صررررد ر مُردَمرررری برررری روی او
(عطار)288:1383 ،

سرررررررایة حرررررررق ،آفتررررررراب روی او

صرردجهان جرران ورررفا یررک سررر مرروی او
(همان)298 :

در ابیات باال« ،شب و سایة حق» هم نهادند و هم یکی از پایههای تشبیه را تشکیل میدهند که اگر حذف شروند ،خواننرد
مفهوم سخن و تشبیه را درنمییابد.
شرریخ غسررلی کرررد و شررد در خرررره برراز

رفررت بررا اصررحاب خررود سرروی حجرراز
(همان)300:

شررریخ را در کعبررره یررراری چسرررت برررود

در ارادت سررررخت و ثابررررت مرررینمررررود
(همان)296:

دختررررر ترسررررا چررررو بررررررع برگرفررررت

بندبنرررررررد شررررررریخ را آذر گرفرررررررت
(همان)287:

( ابیرررررررات/1528 /1483 /1464 /1445 /1436 /1394 /1358/1415/1390 /1375 /1319 /1264 /1318 / 1234 ،
.)1586 /1575 /1553 /1547/1536
 .10 .2تثبیت حکم و جلوگیری از انکار
ذکر مسندالیه به جهت زیادت تقریر و تثبیت حکم است .در این صورت اگر مسرندالیه ذکرر نشرود ،اثبرات حکرم محقرق و مقررر
نخواهد شد .عطار  17بیت از حکایت شیخ صنعان را چندان با راطعیت بیان میکند که جایی برای انکار آن باری نمیگرذارد .ایرن امرر
نشاندهندۀ بااهمیت جلو دادن سخن شاعر است تا کالمش را همانگونه که خود خواهد به ذهن مخاطب متبادر گرداند.
عاشرررقی را چررره جررروان چررره پیرمررررد

عشرررق برررر هرررر دل کررره زد ترررأثیر کررررد
(همان)292:

عطار ،در این بیت ،فقط عشق را عامل تأثیرگذار بر دل و رلب انسان و عامل توفیق سرالک مریدانرد و هردف وی ،اثبرات سرخن
خویش و انکار عقیدۀ مخالف است که صوفیان در جدال بین عشق و عقل همه جانب عشق را میگیرند ،زیرا به عقیدۀ عطار:
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عقررل کجررا پرری برررد شرریوۀ سررودای عشررق

بازنیرررابی بررره عقرررل سعرررر معمرررای عشرررق
(عطار)417:1392 ،

عافیررررت بررررا عشررررق نبررررود سررررازگار

عاشرررررقی را کفرررررر سرررررازد ،یررررراد دار

پیررررر را مرررری کهنرررره و عشررررق جرررروان

دلبرررش حاضررر صرربوری چررون ترروان؟
(عطار)293 :1383 ،

ذکر نهاد برای اثبات این نکته است که ورتی شرایط و لوازم ارتکاب به گنا مهیا باشد ،شکیبایی و صبر هرمتروان مقاومرت
ندارد و ناچار تسلیم میشود و با این حکم دروارع از عاشقشدن شیخ صرنعان برر دخترر ترسرا جانربداری مریکنرد و را را
برانکار مخالفان و مالمتکنندگان میبندد.
عاشررررق آشررررفته فرمرررران کرررری برررررد؟

درد درمرررانسررروز درمررران کررری بررررد؟
(همان)288 :

چنرررررد داری بررررریرررررررارم ز انتظرررررار

ترررو نررردادی ایرررنچنرررین برررا مرررن رررررار
(همان)295:

شاعر برای اینکه دلیل حرفنشنوی شیخ صنعان از مریدان را اثبات کند و حق را به جانب شیخ دهد و ادلرة مریردان را رد
کند ،با انتخاب نهادهای «عاشق آشفته و درد درمان سوز» در جمالت استفهام انکاری ،اثبات میکند که راهی جز وصل نیست
زیرا عاشق را با وعظ و م لحت میانهای نیست.
پرررای کرررو ترررا برررازجویم کررروی یرررار؟

چشررررم کرر رو تررررا بررررازبینم روی یررررار؟

یرررار کرررو ترررا دل دهرررد در یرررک غمرررم؟

دوسررت کررو تررا دسررت گیرررد یررکدمررم؟

روز کرررررو ترررررا نالررررره و زاری کرررررنم؟

هررروش کرررو ترررا سررراز هشررریاری کرررنم؟
(همان)289 :

در ابیات باال نیز شیخ ر د اثبات مستی و بیهوشی خویش و نداشتن مرید و محبوبی رازآشنا را دارد که برهنروعی اثبرات
عجز و سرگردانی شیخ در عشق به دختر ترساست ( ابیات.)1544 /1543 /1401 /1336 /1354 /1216 / 1239 ،
 .11 .2التذاذ (شادی و کامۀ دل)
گا باوجود امکان حذف نهاد ،آن را ذکر میکنند زیرا باعث شادمانی و کامة دل است و شاعر ذکر آن را خروش مریدارد.
نمونهای ازاینگونه یادکرد نهاد را در حکایت شیخ صنعان مییابیم در آن بخشهرایی از داسرتان کره از زبران شریخ صرنعان و
دختر ترسا روایت میشود ،چون هردو شخ یت دلخوا عطار بود اند:
چرررا سررریمین برررر زنخررردان داشرررت او

هماررو عیسرری در سررخن جرران داشررت او
(همان)287 :

ای لرررب و زلفرررت زیررران و سرررود مرررن

روی و کویرررت مق رررد و مق رررود مرررن
(همان)291 :

شیخ صنعان بهخاطر شیفتگی و عالره ای که به دختر ترسا دارد ،با نام بردن از معشو و تکررار نهراد «او» یعنری ،معشرو
احساس لذت میکند زیرا این باور وجود دارد که :مَن اَحبَّ شیئاً اکثر مان ذکر .
تررا مرررا جرران اسررت دَیرررم جررای بررس

دختررررر ترسررررام جررررانافررررزای بررررس
(همان)296 :

شیخ باآنکه با اعتراض مریدان خویش روبهرو شد ،بر زبان آوردن نام دختر ترسا او را شاد میکند.

 / 58فنون ادبی ،سال یاز دهم ،شمار ( ،3پیاپی  )28پاییز 1398

مرررررد از شررررادی آن مرررردهوش شررررد

نعرررررۀ زد کاسررررمان پرجرررروش شررررد
(همان)299 :

ورتی همتا عالی آگا ترین مرید شیخ که ارادتش به شیخ بیچونوچرا بود ،کارساز وارع میشود و پیامبر مژدۀ رهایی شریخ
را به وی می دهد ،عطار با نهاد رراردادن وی در بیت باال و «مرد» نامیدن او لذت میبرد و این خود گویای این مطلب است که
بنابه عقیدۀ عطار برای گذر از خطرات و سختیهای را سلوک باید مرد و شایسته باشی ترا بره سررمنزل مق رود برسری (
ابیات.)1541 /1537 /1373 /1372 / 1191 ،
 .12 .2اثبات و تقریر حکم به جهت زیادت ایضاح
این نکته رابلتأمل است« :آنگا که میخواهند هرچه بیشتر نهاد آشکار باشد و در یاد سخن دوست جایگیر گردد ،در این هنگرام
نهاد را که میتوانندش سترد ،در سخن میآورند» (کزازی .)87:1373 ،در مقام تعلیم علوم ،بیان پند و انردرز ،مردح ،فخرر ،حماسره و
تفخیم ،برای تفهیم و تثبیت بهتر مطلب خود در ذهن مخاطب الزم است که مسندالیه را ذکر کنند (محسنی.)154:1390 ،
یرررررار کارافتررررراد بایرررررد صررررردهزار

یرررار نایرررد جرررز چنرررین روزی بررره کرررار
(عطار)297:1383 ،

در این بیت ،هدف از ذکر نهاد مقیعد و تکرار آن (یار کارافتاد  ،یار) برجستهسازی و آشکارکردن ارزش و مقام پیام خرویش
در ذهن خوانند است .یعنی فقط یار عاشق و صمیمی در موارع ضروری می تواند همراهی کند نه هر یاری ،چراکه «یار یکدل
درحقیقت کیمیاست».
خمررر هررر معنرری کرره بررودش از نخسررت

پررررراک از لررررروح ضرررررمیر او بشسرررررت
(همان)293 :

ذکر نهاد «خمر» در م را اول برای تقریر حکم است تا اثبات کند که نوشریدن خمرر« ،امالخبایرث» ،انسران را از معنرا و
درون تهی میسازد و شیخ چون ابتدا شرابنوشی آغاز کرد ،دیگر گناهان را نیز مرتکب شد .ابیرات زیرر نمونرههرای دیگرری
برای این کارکرد بالغی بهشمار میآیند.
دل ز دسررررت دیررررد در مرررراتم بمانررررد

دیرررد رویرررت دیرررد و دل در غرررم بمانرررد
(همان)291 :

دو بار تکرار نهاد «دل» بر این نکته تأکید دارد که دل مرکز احساسات و عواطف و محل مهرم ترأثیر گرذاری اسرت و اگرر
دید  ،محافظت و نگاهبان خوبی برای دل نباشد و آلودۀ نظربازی شود ،دل را متأثر و غمین میکند و به بیراهه میکشاند.
در دلرررررش دردی درآمرررررد ای عجرررررب

برررریررررررارش کرررررد آن درد از طلررررب
(همان)300 :

عطار ابتدا نهاد «دردی» را بهصورت نکر آورد است ،که از آن افادۀ تعظیم میشرود .در م ررا دوم ،برا تکررار نهراد «آن
درد» و معرفه آوردن آن با ضمیر اشار و اضافهکردن «طلب» بره آن ،ضرمن افرادۀ تعظریم و تخ ریص و نشراندادن نهراد بره
آشکارترین شریو ت رریح مریکنرد کره درد در انسران اندیشرة طلرب برمریانگیرزد و او را در خرط عاشرقی مریانردازد کره
ازخودگذشتگی الزمة آن است و اولین مرحلة کمال انسانی است بنابراین ،درد شیخ صنعان درد جسرمانی و ظراهری نیسرت،
بلکه «دردی روحانی ،انسانی و کیهانی است ...درد شو طلب است ،احساس نقص است ،رؤیت غایت اسرت و بنرابراین درد
نیست ،درمان است درمان نقص ،درمان دورافترادگی از کمرال» (زریرنکروب ( )167:1391 ،ابیرات/1331 /1299 /1229:
.)1520 /1499 /1498 /1489 /1470 /1347 /1330
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 .13 .2شرح و بسط کالم
در ر عشرررق ترررو هرررر چرررم برررود شرررد

کفرررر و اسرررالم و زیررران و سرررود شرررد
(عطار)295:1383 ،

برای تف یل مسندالیه و اخت ار کالم ،شاعر نهاد (کفر و اسالم و زیان و سود) را معطوف آورد است و این بیانکنندۀ این
نکته است که شیخ صنعان هر آناه داشت ،به جهت عشق دختر ترسا از دست داد است.
هرچررره مررریگوینرررد در ر ممکرررن اسرررت

رحمرررت و نومیرررد و مکرررر و ایمرررن اسرررت
(همان)302 :

در این بیت ،فعل های «شد و است» غیر اسنادی و ناگذر هستند و شاعر بهخاطر اینکه خطرات را عشق را بره نیکری بیران
دارد ،با آوردن نهادهای معطوف و مف ل ،کالم را نیز مخت رر کررد اسرت ( ابیرات/1353 /1358 /1349 /1352 /1337 ،
.)1384 /1361 /1363
 .14 .2بازنمود (اظهار) شادمانی و بشارت
گا غرض سخنور از ذکر نهاد ،بیان شادی و فرّخروزی است .پیر نیشابور در حکایت شیخ صنعان کره شراید تعریضری بره
خود او باشد ،این نکته را در نظر داشته است .در بیت زیر نهاد «بادی» را نکر آورد که شاید ضمن افرادۀ تعظریم ،بیرانکننردۀ
شادمانی و بشارت باشد زیرا «باد» همان باد صبا است که پیامآور عاشق و معشو است .مرید شیخ نیز از این «براد» کره نمراد
نفحات روحانی است ،چراغ دل خویش را روشن کرد و در عالم کشف و شهود به را حل وارعة شیخ رهنمون شد است.
صررررربحدم برررررادی برآمرررررد مشرررررکبار

شررررد جهرررران کشررررف بررررر دل آشررررکار

آن مریررد او را چررو دیررد از جررای جسررت

کررررای نبرررریاهلل دسررررتم گیررررر دسررررت
(همان)298 :

خواست عطار از این سخن آن است که شادمانی خویش را در رسیدن بشارت رهایی شیخ ،به شیو ای شورانگیز بیان کند.
 .15 .2افادة تخییر
گاهی نیز هدف از آوردن نهاد ،افادۀ تخییر است یعنی واگذاردن امری به خود شخص تا برین دو امرر متضراد یکری را بره
اختیار برگزیند .در ابیات زیر مریدان از شیخ خود میخواهند که از پیشنهادهایی که به وی میدهند یکی را برگزیند و درواررع
وی را در پذیرفتن تحریض میکنند.
یرررا همررره همارررون ترررو ترسرررایی کنررریم

خررررویش را محررررراب رسرررروایی کنرررریم

یررررا تررررو را داریررررم از ایررررن را برررراز

گرچررره مرررا را نیسرررت بررررگ را و سررراز

یرررا چرررو نتررروانیم دیررردت ایرررنچنرررین

زود بگریررررزیم برر ریتررررو زیررررن زمررررین
(همان)302 :

خود شیخ صنعان نیز در کلنجاررفتن با خود مردد است که بین دو امر متقابل کدام را اختیار کند.
عمررر کررو تررا وصررف غمخررواری کررنم؟

یررررا برررره کررررام خویشررررتن زاری کررررنم

صررربر کرررو ترررا پرررای در دامرررن کشرررم؟

یرررا چرررو مرررردان رطرررل مرررردافکن کشرررم

عقرررل کرررو ترررا علرررم در پررریش آورم؟

یرررا بررره حیلرررت عقرررل برررا خرررویش آورم

دسررت کررو تررا خرراک ر بررر سررر کررنم؟

یرررا ز زیرخررراک و خرررون سرررر بررررکنم
(همان)289 :
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 .16 .2دفع توهّم مجازگویی
غرض از این کارکرد بالغی یعنی دفع توهعم مجازگویی ،این است که شنوند در غلط نیفتد یا گمان مجاز نبررد .بره همرین
سبب عطار نهاد را استوار (با تأکید) میآورد زیرا نمیخواهد که شنوند در گمان افتد و ت ور کند که مجازی در سخن آورد
شد است.
گفررت ایررن آتررش چررو حررق در مررن فکنررد

مرررن بررره خرررود نتررروانم از گرررردن فکنرررد
(همان)290 :

نهاد «من» با «به خود» مؤکد شد است و آوردن فعل منفی «نتوانم» این حقیقرت را بیران مریکنرد کره فقرط عنایرت حرق
میتواند آتش عشق را مهار کند.
تررا چررو سررالی بگررذرد ،هررردو برره هررم

عمررررر بگررررذاریم در شررررادی و غرررررم
(همان)295 :

نهاد «هردو» مؤکد آورد شد است تا گمان نشود که به مجاز از «هردو» همة آن افرراد ،عمرشران در شرادی و غرم براهم
سپری شود .در شواهد زیر نیز نهادها مؤکد شد اند تا نهاد را استوار دارند و خبر را فقط به او اخت اص دهند.
ایررنهمرره خررود رفررت بررر گررو انرردکی

تررا تررو کرری خررواهی شرردن بررا مررن یکرری
(همان)294 :

روز و شررررب بسرررریار در تررررب بررررود ام

مرررن بررره روز خرررویش امشرررب برررود ام
(همان)288 :

شرررریخ بررررود او حرررررم پنجررررا سررررال

برررا مریررردی چارصرررد صررراحبکمرررال

خررود صللة و صرروم برریحررد داشررت او

هرررررریچ سررررررنّت را فرونگذاشررررررت او
(همان)286 :

 .17 .2دفع توهّم عدم شمول حکم (ادعای شمول و استقرای تام)
مرررا همررره برررر حکرررم او گشرررتیم بررراز

ر ررررره برررررر گفتررررریم و ننهفتررررریم راز
(همان)298 :

نهاد «ما» با «همه» بدل تأکیدی آورد شد تا توهعم حکم بازگشت شامل همگی نشرود ،بررای اینکره امکران دارد برخری از
مریدان شیخ برنگشته باشند.
ایررررنچنررررین رسرررروات نپسررررندیم مررررا

هماررررو تررررو زنّرررررار بربنرررردیم مرررررا

معتکرررررف در کعبررررره بنشرررررینیم مرررررا

دامرررررن از هسرررررتیت درچینررررریم مرررررا
(همان)296 :

غرض از تکرار نهاد «ما» در ردیف ابیات ،تأکیدی است برای شمول حکم و القای اینکه همه ما مریردان سرسرپردۀ حکرم
شیخ خود هستیم.
چررررون مریرررردانش چنررررین دیدنررررد زار

جملررره دانسرررتند کافتررراد اسرررت کرررار
(همان)288 :

جملررررة یرررراران مررررن برگشررررتهانررررد

دشررررمن جرررران مررررن سرگشررررتهانررررد
(همان)295 :

نهاد جمع «مریدان» و «یاران» که با رید «جمله» همرا شد  ،نشان اتفا نظر همة مریردان برر کارافترادگی شیخشران اسرت

دالیل بالغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگا علم معانی 61 /

بنابراین در تمامی شواهد و مثالهای گفتهشد  ،افادۀ استغرا و شمول حکم شرد  ،یعنری مرتکلم تمرام افرراد خارجره را اراد
نمود است ( ابیات.)1485 /1483 /1481 /1438 ،
 .18 .2تنبیه بر بالدت و کودنی مخاطب
تنبیه بر بالدت و کودنی مخاطب ،یعنی کنایهزدن به کندذهنی مخاطب .شیخ صنعان که در برابر هجمة سررزنش و مالمرت
مریدان خویش ،ررار گرفته است ،بهطور ظریفی دلیل سرزنش آنان را «کارناافتادگی» و عدم درک عشق و ناآگاهی میدانرد در
غیر این صورت نهتنها شیخ را مالمت میکردند ،بلکه وی را نیز همراهی میکردند.
مرررری ندانیررررد ار چرررره بررررس آزاد ایررررد

زانکرررررره اینجررررررا کارناافتررررررادایررررررد

گررررر شررررما را کررررار افتررررادی دمرررری

همرررردمی بررررودی مرررررا در هرررر غمرررری
(همان)296 :

با مخاطب رراردادن مریدان به ضمیر جمع «شما» بیاطالعی آنان را از عالم عشق تذکر میدهد.
 .19 .2تحیر و سرگشتگی
دختر ترسا بعد از دیدن حضرت مسیح ( ) در خواب و تابیدن نور ایمران در دلرش ،درد عشرق و طلرب او را بریرررار و
سرگشته و حیران کرد ،نمیدانست چه سرنوشتی در انتظار اوست و از کدامین سو باید شیخ را بجوید.
مررریندانسرررت او کررره جررران بررریرررررار

در درون او چرررررره تخررررررم آرد ببررررررار
(همان)300 :

مرریندانسررت او کرره بررر صررحرا و دشررت


از کررردامین سررروی مررریبایرررد گذشرررت
(همان)301 :

مق ود عطار از نهاد رراردادن «او» ،بیان حیرانی و سرگشتگی دختر ترسا بود است.
 .20 .2تحسّر
روزگرررررار مرررررن بشرررررد در انتظرررررار

گررررر بررررود وصررررلی ببایررررد روزگررررار
(همان)291 :

عطار با نهاد رراردادن «روزگار» و مقیعدساختن آن به ضمیر «من» ضمن افادۀ تخ یص ،از اینکه شیخ صنعان عمرر خرود را
در انتظار وصل معشو صرف کرد است و حاصلی نداشته ،با افسوس یاد میکند و با آوردن شرط «اگر» وصل به معشرو را
در گرو زند ماندن خویش و بُعدا زمان مشروط میبیند.
 .21 .2بیان تقلیل حکم
مررررروی ترسرررررایی نمودنررررردش ز دور

شررد ز عقررل و دیررن و شرریخی نررا صرربور

هررریچ کررررافر در جهررران ندهررررد رضررررا

آنارررره کرررررد آن پیررررر اسررررالم ازرضررررا
(همان)296 :

چون شرنودند ایرن سرخن از عجرز خرویش

برنیاوردنررررد یررررکتررررن سررررر ز پرررریش
(همان)298 :

ذرع ای عشررق از کمررین درجَسررت چُسررت

بررررد مرررا را برررر سرررر لررروح نخسرررت
(همان)294 :

یکی از دالیل بالغی تنکیر نهاد ،القای معنای تقلیل در آن است .در شاهد باال« ،یکتن و موی ترسایی» نهاد ررارگرفترهانرد
تا بیان کند از میان جمع مریدان ،حتی یک نفر هم از شرم سر خود را بلند نکردند .نهادهای «موی ترسایی و ذرع ای عشق» نیرز
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نشاندهندۀ آن است که ذرع ای از جلوۀ زیبایی معشو کافی است تا عاشق همة هستی خویش را دربازد .نهاد «هیچ کرافر» نیرز
افادۀ معنای تقلیل دارد.
 .22 .2بیان اغراق و ادعا
شعر تعلیمی عطار ساد و بیتکلف است و اشارات و تلمیحات علمی بهندرت در آن پیدا میشود .به عقیردۀ زریرنکروب
«همین عاری بودن از تکلّف و صفت شاعرانه  ...درست همان هنری است که با آن عارف نیشابور توانسته اسرت افرق تراز ای
نهفقط برای شعر صوفیانه بگشاید ،بلکه حتی برای تمام ادبیات ایران دنیای ناشناختهای فتح کنرد» (زریرنکروب.)256 :1393 ،
در حکایت شیخ صنعان ،بهمقتضای حال و مقام ،توصیفات تشبیهی و گا اغرا آمیزی در وصرف زیبراییهرای دخترر ترسرا و
شیفتگی شیخ صنعان آمد که ر د عطار بیانکردن مراحل دشوار سلوک و دامهای پردانه و فریبندگیها و زیباییهای ظراهری
این مسیر در را سالک است.
همارررو چشرررم سررروزنی شرررکل دهرررانش

بسرررته زنررراری چرررو زلفرررش برررر میرررانش
(عطار)287 :1383 ،

تشبیه هموار هدف یا اهدافی را دنبال میکند و در را آرمانها و اغراضی میپوید و بهر ها و فوایدی میجویرد کره آن را
مستقیماً عاید گویند یا خاطر شنوند یا هردو کند (تجلیل .)59:1376 ،نهاد «شکل دهرانش» مشربه واررع شرد اسرت هردف
شاعر ،صورتگری و توصیف اغرا آمیز تنگی دهان معشو به چشم سوزن خیاطی بود است .در م را دوم ،نهاد «زناری» را
به «زلف» تشبیه کرد که باتوجهبه اینکه زنار را «چار کرد و چهل کرد» نیز توصیف نمود اند ،غرض نهایرت اغررا در درازی
گیسوی دختر ترساست.
ابررررویش برررر مرررا طررراری بسرررته برررود

مردمرررری بررررر طررررا او بنشسررررته بررررود

مرررردم چشرررمش چرررو کرررردی مردمررری

صرررید کرررردی جررران صدصرررد آدمررری

لعرررل سررریرابش جهرررانی تشرررنه داشرررت

نررررگس مسرررتش هرررزاران دشرررنه داشرررت
(همان)287 :

هرکررررره بیمررررراری و سسرررررتی یرررررافتی

از دم او تندرسرررتی یرررافتی (همررران)286 :

هرکررره دل در زلرررف آن دلررردار بسرررت

از خیرررررال زلرررررف او زنّرررررار بسرررررت
(همان)287 :

نهادهای مشخصشد در ابیات باال ،توصیفات و اسرتعارات اغررا آمیرز از وصرف زیبراییهرایی دخترر ترساسرت .بررای
نمونههای دیگر ( ابیات.)1258 /1236 /1231 /1230 /1227 /1226 /1224 /1220 /1218 /1197 /1219 ،
 .23 .2هشدار به مخاطب
یکی دیگر از اغراض بالغی ذکر نهاد ،هشدار به مخاطب است برای آگاهانیدن وی از مهالک و خطرات را که در ادبیرات
عرفانی بازتاب گسترد ای دارد .عطار ،رماننویس نیست ،وی عارفی پندآموز و هشداردهند است و دلچررکین از دنیرای دون
و ناساز ،داستانش رمزی و تمثیلی است و طرح داستان شیخ صنعان ،بهگونهای بنا نهاد شد که در هرر حادثرهای ،متناسرب برا
فضای حاکم بر داستان ،لحن گویند تنظیم میشود .شیخ برای دفع سرزنش مالمتگران عشق اندرز میدهد:
در چنرررین ر کررره نررره برررن دارد نررره سرررر

کرررس مبرررادا ایمرررن از خررروف و خطرررر
(همان)296 :

هشدار به مخاطب برای برگزیدن یکی از دو امر ناگزیر و توصیه به مبارز با نفس.
در نهررراد هرکسر ری صرررد خررروک هسرررت

خررروک بایرررد کشرررت یرررا زنّرررار بسرررت
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در درون هرکسررری هسرررت ایرررن خطرررر

سررررر برررررون آرد چررررو آیررررد در سررررفر
(همان)295 :

ترررو زخررروک خرررویش اگرررر آگررره نرررهای

سرررخت معرررذوری کررره مررررد ر نرررهای
(همان)296 :

آن دگر یک گفت که تسبیحت کجاسرت؟ آن

کرری شررود کررار تررو برری تسرربیح راسررت؟

دگرررر یرررک گفرررت کررره ای پیرررر کهرررن

گررر خطررایی رفررت بررر تررو ،توبرره کررن
(همان)289 :

تمام چهارد بیتی که با نهاد «آن دگر یک» ،آغاز شد اند ،همه مریدان شیخ بود اند اما با پیشآمدن «وارعه» در مسیر سلوک
شیخ ،گوئی خود را در مقام شیخی میبینند و از باب تذکار و یادآوری ،شیخ خویش را مخاطب ررار داد اند و هشدار میدهند
تا مگر شیخ را بر همان اصل و نشانی بازگردانند که بود ،غافل از اینکه حدیث عشق از واعظ نمیتروان شرنود .گرویی ر رد عطرار از
آوردن نهاد با صفات اشار به دور ،اثبات اغراض و اسرار نهفتهای است ازربیل اینکه ،طرفداران عرفان زاهدانه-عابدانه ترا رسریدن بره
عرفان عاشقانه ،فرسناها فاصله دارند و هنوز از ظاهر دین به باطن و حقیقت دین پی نبرد اند بنابراین «مریدان شریخ را بایرد نمونرة
«نمادین» صوفیان جزماندیش و زاهدان ظاهربین ررن ششم شناخت» (مالکی )59:1380 ،همچنین «سخن مریردان و پاسرخ شریخ ،دو
بینش متفاوت اهل صحو و سکر را بیان میدارد» (عطار .)218:1388 ،با عزیمت مریدان به کعبه و رویارویی آنان برا مریرد «چُسرت و
عالیهمت» شیخ ،شاهد نمونههای عالیتری از وعظ و اندرز این مرید آگا  ،خطاب به مریدان شیخ هستیم .این هشردارها بره مریردان
بیانکنندۀ اطاعت بیچون و چرا از پیر و مرشد است که از اصول بنیادین ت وف است.
چرررون نهررراد آن شررریخ برررر زنّرررار دسرررت

جملرررره را زنّررررار مررریبایسررررت بسررررت

هرکرررره یررررار خررررویش را یرررراور بررررود

یررررار بایررررد بررررود اگررررر کررررافر شررررود

عشررررق را بنیرررراد بررررر ناکررررامی اسررررت

هرکرره ازیررن سررر سرکشررد از خررامی اسررت
(همان)297 :

همانین بعدازاینکه ذو ایمان در دل آگا دختر ترسا افتاد ،در خطاب به خویش برای جبران راهزنی شیخ ،در منطقالطیرر
ابیاتی آمد که نمونههای دیگری از هشدار به نفس خویش هست.
مررررذهب او گیررررر و خرررراک او ببرررراش

ای پلیرررردش کرررررد پرررراک او ببرررراش

او چررررو آمررررد در ر تررررو برررری مجرررراز

در حقیقرررررت ،ترررررو ر او گیرررررر بررررراز

از رهررررررش بررررررردی برررررره را او درآی

چررون برره را آمررد ،تررو همراهرری نمررای
(همان)300 :

چون طارت دختر ترسا از فرا معشو ازلی طا شد و جان شیرین از وی جدا نوبت هنرنمایی و وعظ عطار برای تنبیه
مخاطب میرسد:
رطرررر ای برررود او دریرررن بحرررر مجررراز

سررروی دریرررای حقیقیرررت رفرررت بررراز

جملررره چرررون برررادی ز عرررالم مررریرویرررم

رفرررت او و مرررا همررره هرررم مررریرویرررم

ایرررنچنرررین افترررد بسررری در را عشرررق

ایررن کسرری دانررد کرره هسررت آگررا عشررق

جنررا دل بررا نفررس هررردم سررخت شررد

نوحرررهای در د کررره مررراتم سرررخت شرررد
(همان)302 :
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غرض از نهادهای مشخص شد  ،بیان پندواندرز و هشردار بره مخاطبران و خواننردگان اسرت .ضرمیر «او -مرا» مریتوانرد
مخاطبش همة افراد انسانی در تاریخ بشری باشد .نهادهای «اینچنین و این کسی» بهخوبی وسرعت خطررات را عشرق را بره
خوانند میشناساند و هشدار میدهد تنها کسانی از خطر ایمن هستند کره عاشرق حقیقری باشرند .نهراد «جنرا دل برا نفرس»
گویاترین و جدیترین هشدار به مخاطب است ،حکم ضربة نهایی را دارد که برای آگاهیبخشی به مخاطب نواختره شرد کره
اگر به آن توجه نشود م ریبتهرای دشرواری در انتظرار وی اسرت ( ابیرات/1292 /1290 /1287 /1286 /1284 /1414 ،
.)1599 /1598 )1455/1449 /1282 /1304 /1302 /1300 /1298 /1296 /1294
 .24 .2ناداننمایی یا تجاهلالعارف (گمانمندی سخنور)
در این شگرد هنری «سخنور به شیو ای سخن میگوید که گویی خود در آن گمانمند است .در پارسی در اینگونه موارد،
«یا» بهکاربرد میشود» (کزازی )137:1373 ،ورتی عشق دختر ترسا ،جان شیخ را غارت کرد و عشق برر جران و دل او چیرر
شد و پنددادنهای مریدان سودی نبخشید و شب فرا یار دیرپا شد و شیخ در انتظار طلو آفتراب و آفتراب جمرال معشرو
خوابش نبرد ،نهاد را با «یا» معطوف آورد تا شنوند را در آناه به نهاد مربوط است ،در گمران و شرک انردازد و بره شریو ای
سخن گفته که گویی خود در آن شک و تردید دارد :شب هجران برای شیخ صنعان چنان طارتفرساست که وی گمان میکنرد
که یا «شب» دیرپا شد یا «شمع فلک» درخشندگی خود را از دست داد یا اینکه «شمع گردون» خاموش شد است.
گفرررت یرررا رب امشررربم را روز نیسرررت

یرررا مگرررر شرررمع فلرررک را سررروز نیسرررت

یرررا ز آهرررم شرررمع گرررردون مررررد شرررد

یررررا ز شرررررم دلبرررررم در پرررررد شررررد
(عطار)288:1383 ،

نهاد «آن نگار» که از آن افادۀ تعظیم به بُعد هم میشود همان دختر ترساست که از شیدایی شیخ آگا شد است ،امرا نرازان
و خرامان و آگاهانه خود را به نادانی زد و پرسید:
خویشررررتن را اعجمرررری کرررررد آن نگررررار

گفررت شرریخا از چرره گشررتی برریررررار؟
(همان)291 :

 .25 .2شاهد آوردن در موضوعی
عطار گا برای تأیید و تأثیر بیشتر سخنان خود در ذهن خوانند به ذکر شاهد در موضو مدنظر خویش اهتمام میورزد ترا
ادعای خود را اثبات کند.
عشرررق دخترررر کررررد غرررارت جررران او

کفرررر ریخرررت از زلرررف برررر ایمررران او
(همان)287 :

عطار ،نهاد «عشق دختر» را مثالی برای م را دوم آورد  ،زیرا همانطور که عشق دختر ،جان شیخ را غارت کرد  ،زلف او
نیز ایمان شیخ را بر باد داد است.
پررررای از عشررررق تررررو در گررررل مانررررد

دسررررت از شررررو تررررو بررررر دل مانررررد
(همان)292 :

شاعر از نهاد «پای» در م را اول یک عبارت کنایی ساخته و در م را دوم با رراردادن نهاد «دسرت» در عبرارت کنرایی
«دست بر دل ماند » را ساخته و بین دو م را نوعی اسلوب معادله برررار کرد است.
نفررررس ایررررن اسرررررار نتوانررررد شررررنود

بررررین رررریبه گرررروی نتوانررررد ربررررود
(همان)302 :
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«بی ن یبه» ،نهاد م را دوم ،شاهدی است برای نهاد م را اول یعنی «نفس» تا بیان کند همانطور که نفس پی به اسررار
الهی نخواهد برد ،انسانی که تقدیر و سرنوشت با او یار نباشد ،نمی تواند به مق رود برسرد .همانرین از آن افرادۀ هشردار بره
مخاطب نیز میشود بنابراین ،ابیات مذکور ،م را دوم بهشیوۀ تمثیل و نوعی اسلوب معادله مفهوم م را اول را آشرکارتر و
استوارتر بیان کرد است.
 .3نتیجه
ادبیات هنر ت ویرها و ایماژها نیست ،بلکه هنر واژ هاست چنانکه جرجانی نظرام نحروی واژ هرا را معیرار جمرالی خرویش
میبیند و ردرت احضار کلمات مناسب ...شاهکارهای ادب فارسی آناه مایة «شگفتی» خوانند میشود ،همانرا معمراری زبران
است و مجذوب وجه جمالشناسیک جملهها و واژ ها شدن (شفیعی کدکنی .)312 :1391 ،برآیند ین پژوهش نشان مریدهرد
که اغراض ثانویة نهاد به همانهایی محدود نیست که در کتب بالغی ذکر شد اند ،بلکه بسیار بیشتر اسرت زیررا اصرول علرم
معانی که به زبان عربی نوشته شد است ،با زبان فارسی دریقاً مطابق نیسرت همانرین لطرایف ادبری و احساسری و تخریالت
شاعران محدود نیست و حتی اغراض ثانویة گوناگون میتوان در یک جمله یافت .کشف این مقاصرد نشران مریدهرد بخرش
عمد ای از رمز تأثیرگذاری سخن عطار به ساختمان جمله و ذکر نهاد و کاربرد آن بستگی دارد.
از شاهد و مثالهای ذکرشد و جدول اغراض ثانویة ذکر نهاد در حکایت شیخ صنعان ،میتروان نتیجره گرفرت کره اغلرب
ابیات این حکایت با ذکر مسندالیه است و این بره دلیرل تأکیرد و تأثیرگرذاری بیشرتر برر خواننرد و تررس شراعر از نراتوانی
خوانندگان و از دست دادن رشتة کالم است .نهاد بیشتر مقیعد آمد است (همرا با صفتهای اشار  ،مبهم ،ضرمایر فراعلی) ترا
برجستهتر و روشنتر باشد .عطار ،به  25غرض ثانوی در ذکر نهاد توجه داشته است و گاهی اظهار معانی متعدد بهطور توأمان
نیز در یک جمله رخ داد است .میزان کارکردهای بالغی ذکر نهاد در حکایت شیخ صنعان نشان میدهد که :تعظیم و تفخیم با
 41مورد ( 15درصد) ،تنبیه و هشدار به مخاطب با  33مورد ( 12درصد) ،نبود دلیل بر حذف نهراد برا  22مرورد ( 8درصرد)،
استغاثه و التماس با  18مورد ( 7درصد) ،تثبیت حکم برای جلوگیری از انکار با  17مورد  (6درصد) و اثبات و تقریر حکم برا
 14مورد ( 6درصد) بیشترین کاربرد را داشتهاند که متناسب با موضو و هدف حکایت بر مقتضای حال و مقام آمد انرد .بایرد
یادآور شد که عطار به سایر کارکردهای بالغی ذکر نهاد در حکایت شیخ صنعان نیز توجه داشته است ،ازجمله :بیران اغررا و
ادعا ،تحقیر ،شرح و بسط کالم ،التذاذ ،شگفتی و تعجب ،شمول حکم ،تخییر ،مالمت و نکوهش ،تفاخر و . ...
با ابزارهای علم معانی در مطالعة شاهکار هنری عطرار «داسرتان شریخ صرنعان» متوجره لطرایف و مق رود نهرانی هنرمنرد
میشویم .از این پژوهش میتوان بهوضوح دریافت که عطار ،توجه ویژ ای به بالغت معانی داشرته اسرت .او بره نقرل صررف
داستان و آرایشهای عادی و برونی کالم خرسرند نیسرت و گرویی مری خواهرد تمرام حرظ و بهررۀ ادبری سرخن را در رالرب
آرایشهای درونی و دشواریاب به نظر نکتهسنج مخاطب برساند .پژوهش کوشید است تا زوایای پنهان و ژرف حکایت شریخ
صنعان را بشناساند برای مثال می توان به بررسی دیدگا شاعر دربارۀ برتری عرفان عاشقانه بر عرفان زاهدانه و بیتروجهی بره
نام و ننا و ...اشار کرد که از طریق بررسی مقاصد ثانوی نهاد در شعر عطار این مهم میسر شد و سطوح و الیههای درونری
تفکر عرفانی شاعر آشکار میشود.
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جدول  ،1بسامد اغراض بالغی ذکر نهاد در حکایت شیخ صنعان
ردیف

کارکردهای بالغی ذکر نهاد

تعداد ابیات

درصد

1

تعظیم و تفخیم

41

%15

2

هشدار به مخاطب

33

%12

3

عدم وجود دلیل بر حذف نهاد

22

%8

4

استغاثه و التماس

18

%7

5

تثبیت حکم و جلوگیری از انکار

17

%6

6

بیان اغرا و ادعا

17

%6

7

اثبات و تقریر حکم برای ایضاح

14

%5

8

تحقیر

12

%4

9

شرح و بسط کالم

11

%4

10

التذاذ

10

%4

11

شگفتی و تعجب

10

%4

12

ادعای شمول حکم

10

%4

13

احتیاط (ضعف در حذف ررینه)

8

%3

14

تخییر

7

%3

15

دفع توهعم مجازگویی

6

%2

16

مالمت و نکوهش

6

%2

17

شادمانی و بشارت

5

%2

18

بالدت و کودنی مخاطب

4

%1

19

تبعرک

4

%1

20

تجاهلالعارف

4

%1

21

شاهد آوردن در موضوعی

3

%1

22

تقلیل حکم

2

%1

23

تحیعر و سرگشتگی

2

%1

24

تفاخر

1

0

25

تحسعر

1

0
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