
  يعصر عباس يهاانههداز در گفتمان يقرآن يامر و نهر يتاث

  انيمانين ايحس
  .ايران يار دانشگاه كاشان،استاد

  ينادرزهره 

  .ايران سي ارشد دانشگاه كاشان،دانشجوي كارشنا
  

  
  دهيچك

ج در يران سبك يترو سخن گفتن از باال كه مهم "يامر و نه"ن باورند كه اسلوب ين جستار، بر ايسندگان اينو  
ژه كتاب يو متون ديني آن به و زبانمتاثر از خود محيط عرب ياديز د، تا اندازهيآيزهد به شمار م يهاسروده
افته ي، نمود ين اسالمينخست سدهبان يو خطش از ظهور در شعر زهد، در گفتار واعظان يقرآن بوده كه پ يآسمان
  .آن ساختم و هم در ژرفينيبيم يزهد يهاسرودهساخت ر را هم در روين تاثيا. است

ر را ين تاثيترشيب، ن جستار استيما در ا مطالعهكه مورد  يعباس در جامعه گفتمان حاكمنوع رسد يمبه نظر   
آن عصر داشته  يدر متون زهد )پنداشتن مخاطباز باال و كوچك يامر و نه( يگفتمان وهيشن يچن يريگدر شكل

 ينگيت و خرد مردمان آن عصر را آيت، نگرش و ذهنيشخص، ين متونين چنسبك گفتماسخن  گريد به .است
موجود در متون  يها "ينه امر و"ده يمخاطب، چك يانگارچينده و هيگو يكامگو خود يفتگيشخود. كنديم

  .است يزهد

  .الوگ، گفتماني، دييگو، قرآن، تكيزهد، امر و نه شعر :ها واژهديكل

  
  

  مقدمه

را گرفته، ر يتاث نيشتريب ،يرونيا بي يچه منبع درون نكه ازيو ا يرفان اسالما عيزهد و تصوف  سرچشمه درباره
، يحيتوان عرفان مسيرا م بر زهد و تصوف ياسالمبرون گذارِاثر يهااز جمله سرچشمه. است ار رفتهيسخن بس
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 يهار آموزهيتاثد يشااما . شماردرب ....و يافالطوننو و فلسفه يزروان و يو مزدك يو مانو ييبودا يهاشهياند
چه قرآن آشكارا از اگر .شتر باشديب ن رابطهيدر ا ...زبان وط عربيمح ث و فقه ويمانند قرآن و حد ياسالمدرون

آنچه كامل دارد با  يهماهنگ اتشياز آ يارين حال مضمون بسينرانده، و به آن فرا نخوانده است، با ا يزهد سخن
ن وارد شده در شعر زهد، مانند عشق به خدا، و ترس از مجازات ياز مضام يليخ. خواننديا مزاهدان به آن فر

اد آخرت و مرگ و قبر و روز حساب و ي، ا و جاه و مقاميدن ز از شهوتيد به بخشش او، قناعت، پرهيا اميخدا 
مضمون شعر زهد تا  ين وقتيبنابرا. ث وارد شده استيگر در قرآن و احاديد يش از هر جايبهشت و جهنم، ب

در فرم  يو به طور كل يو بالغ يواژگاناست كه در ساختار  يعيمتاثر باشد، طب يقرآن ن اندازه از سرچشمهيا
  .ردين منبع اثر بپذيزاز ايخود ن

ن يدر ا. باشديو دستور از باال م يو نه ده، اسلوب امرين مطالب برگزيا يكه قرآن در القا ييهاوهياز ش يكي  
ن اسلوب بهره يبان و واعظان، از ايشه و خطيپدم تا چه اندازه شاعران زهينيم كه ببير به دنبال آن هستجستا
 مردم جامعه ت و تودهيبر روند گفتمان حاكم يريها چه تاثسرودهن نوع گفتمان موجود در زهديو ا ،اندتهگرف

  .داشته است يعصر عباس

  سرچشمه زهد اسالمي

اند به طور گران نتوانستهوهشهنوز پژ .نوشته شده است گفته و تصوف اسالمي بسيار د وزه سرچشمه درباره
- اسالم بر مي ينيددرون يهاانيها و جرشرايط و پديدهو  اسالمي به عناصرزهد  آيا ريشه دقيق مشخص كنند

و عرفان هند و  طوني يونانافالنو مانند فلسفهاسالمي برون يهاگرفته از برخي جريان گردد يا اينكه سرچشمه
همواره هاي درس خود كالس شفيعي كدكني در استاد.باشدمي... وهاي مسيحيت ش از اسالم و آموزهيايران پ

 كنند كه درتشبيه مي ييايرا به درعرفان ان يجرايشان  .دنبرمي عرفان به كار تصوف و دربارهل زيبايي يتمث
به درون آب  ...و ،يهودي و ،مسيحي و ،ايراني و ،هندي و ،هاي يونانيهاي مختلفي از انديشهورودي آن رنگ

ن يزش ايآماز  يو بكرزيبا  ريها به هم آميخت، تصواين رنگ و پس از اينكه مدتي گذشت و ،شودريخته مي
به طور  را رنگ توان سهم هراما نمي تصوير، تصوف يا عرفان اسالمي است؛؛ نام اين گيردشكل مي هارنگ
  .دهي اين تصوير مشخص كرددر شكلق يدق

اين بخش به مناسبت  در .غير اسالمي است هاي گوناگون اسالمي وجريان تصوف برخاسته از باري زهد و  
 ن وقرآ گرفته ازرا سرچشمه )نخستين اسالم يهاهسد( كساني كه زهد نخستين تنها به انديشه، حاضرموضوع 
گرفته از آن وند با قرآن و بريدر پ زهد را ،)ع(يعل .كنيماشاره مي راگذبه طور  دانند،هاي ديني اسالمي ميآموزه

40



؛ و من لم ا بما آتاكمتفرحو ال فاتكم و وا علي ماسلكيال تأ: ن من القرآنين كلمتيالزهد كلُّه ب«: ديگويداند و ميم
  )439 ه، حكمتنهج البالغ( ».هيفقد أخذ الزهد بطرفَ يباآلتفرح يو لم  يالماض يعل أسي

اسالم دعوت «بر اين باورند كه  كنند ومي قرارآموزه هاي آن بر دعوت اسالم و ميان زهد بابرخي هم پيوندي   
به عنوان  و، مكه متمايز اشرافي قريش در ، تا از جامعهقرار داد يدر زندگجويي صرفه زهد و هيخود را بر پا

دور  ارد شوند وتازه وين امعه به دست جدوهاي فرطبقه ن و بردگان وآن افراد ناتوا يشعاري گردد كه به وسيله
 :م1982 ،يبيالش(. ان قريش به دين اسالم بودزادگراين زهد اسالمي مانع ورود اشرافبناب ...آيند پيامبر گرد

ي آن است هاآموزه از استوار يستون تصويري روشن از اسالم و ،دارد كه زهدگونه باور بدين "الشيبي" )1/258
طبقاتي جامعه  كردن فاصله نتيجه نزديك در ها وانگيختن احساسات آنبر نوايان وآوري بيكه به هدف گرد

  )1/259 :همان(. شكل گرفته شده است

- دو چيز مي هدانه نزد مسلمانان نخستين را دراظهور گرايش ز يهاي اصلانگيزه هريگلدتسنيكلسون از قول   

هاي ايشان دل آخرت بر خداوند و شكنجه كه از عذاب و يترس .2. مسلمانان به گناه دياحساس شد .1: داند
  )2 :تا يب نيكلسون،(. چيره شده بود

عين  در زيبا و يكند بدون شك همان تصويري است كه به شكلآن اشاره مي هر بهيكه گلدتس ترس از عذابي  
زيادي به اين  سبب شده شمار و ،اسان ترسيم شده استناسپ جهنميان و شكنجه ن دربارهحال هراسناك در قرآ

گيري شكل سهمي قابل توجه در ،دهش احاديث وارد ن وقرآ هاي اسالمي كه دربنابراين آموزه .دين روي بياورند
و طبيعي است كه  .عرفان داشته است نتيجه تصوف و درا و ياز دن يدور گيري وش به گوشهيگرا زهد و جنبش
زهدي هاي نتيجه سروده در وعظ وخطابه اسالمي وقرآن، به  مشترك زيادي از احاديث و يهاو تمها هيمادرون

پيروي نكردن از هواي  ،مرگ، توبه يادچون ترس از عذاب آخرت،  ييهاتم .باشدافته يراه ارسي پ عربي و
 يباشد كه به روشنيقرآن م زاهدانه يهاآموزه دهيآن، در واقع چك يهايا و خوشياز دن يژه دوريبه و نفس و

  .در شعر زهد بازتاب داده شده است

اش قرآن آسماني كتاب از اسالم و را مفاهيم خود بخشي از معاني و ،تصوف آغازين زهد و :استن يا سخن ما  
اين متون پس ، شده است رفتهيپذ يك امرز ينن متن قرآ و واعظان از سوي ديگر پيوند ميان زاهدان و ، وگرفته

ان يوند مياز پ يدر بخش بعد .دنباشمتن قرآن مي از زيادي متاثر اندازه هم تا گفتار شيوه اسلوب و زهدي در
  .مييگويشتر ميوعظ و زهد ب

41



اختاري ايم از پيوند سديده كمتر ، اماسخن گفته شده ن زيادقرآ ها وسرودهميان مضامين زهد پيوند تشابه و از  
هاي تعيين سرچشمه چه هنوز دراگر ما به باور .سبكي و فرمي اين دو طرف، پژوهش جامعي انجام شده باشد و

 و ساختار ،با اين حال شكي نيست كه زهد اسالميدارد،  تصوف ترديد وجود هاي زهد ومفاهيم و آموزه
  .سلوب بياني قرآن گرفته استالبته ا وعظ و خطابه و را بيش از هرجاي ديگر از شيوه اسلوب خود

معنا بدين .باشدمي "نهي و مرا" يها، استفاده از عبارتعربي و يارسهاي پزاهدانه هاي رايج دريكي از شگرد  
البته گاه  .، هدايت مخاطب استهدف نخست گوينده دهد وبه مخاطب نشان مي كه راه درست و نادرست را

يكي از  دارد كه دراين شيوه آنقدر اهميت . ميندار يكه با آن كار دهدمي خود را مورد خطاب قرارنفس شاعر 
 به نيكي و بدون شك اهميت امر )39 :همان(» .النهي و مراألتحت  الصبر ،التصوف« :اندتصوف گفته هايتعريف

 اسالم و ن ويتي است كه اين موضوع از نگاه قرآاهم برخاسته از ،آمده زهد تصوف و كه در ينهي از زشت
  .گوييمآن سخن مي هاي بعدي ازبخش در كه ماباشد مي احاديث دارا

 در زهد اسالمي را شعر ها درنهي و اين امر كتاب تازيانه هاي سلوك ريشه شفيعي كدكني درمقدمه استاد  
 :گويدميو  ؛نظام اسالمي هم راه يافته است ها دربيند كه بعدايران ساساني مي استبدادي شرق و جامعه ساختار

ها در تمدن همگان؛ كه بعد يك تن به جاي يريگميو تصم "يزديفرّة ا"رانِ يا :د درين استبداد را بايا شهير«
، يكدكن يعيشف( ».است يات متنوع همان نظام استبداديتجل ،"ايگر قضاير و مراد و مرشد و ديپ"ز ين ياسالم

 - يح تمدن اسالميآن نصا و در دنباله - يساسان يهانامه اندرز در: شوديآور ماديدر ادامه  يو) 55 :1389
  )56 :همان(. قت را خالصه كرده استيم گرفته و حقيص داده و تصميستاده و تشخيهمگان ا يك نفر به جاي

ادبيات ايران ساساني  اندرز در هاي با مضمون پند وكتاب .استدرست  سخن شفيعي كدكني بسيار نيكو و  
اندرز "، "انياندرز خسرو قباد"، "سنانيان به مزدياندرز دانا"، "اندرز اوشنر دانا"جمله  از .باشدمياد يزبسيار 

ها و كلمات قصار، پس از اسالم نامهن اندرزياز ا ياريبس )به بعد 180 :1376، يتفضل( ...و "روزيبهزاد فرّخ پ
  .فته استايآن راه  يو ادب ياخالق يهاترجمه شده و به نوشته يبه زبان عرب

ترين ها را از كهن، وصيتگويدتصوف سخن مي اندرز در پند و زكي مبارك هم هنگامي كه از وصيت و  
 سخنان اردشير بن بابك به فرزندان وشان ياست؛ ا شناخته ه محيط ايران پيش از اسالم آن راداند كهايي ميهنر

  )2/86 :م1954 ،زكي مبارك(. ددانهاي آن ميترين نمونهشناسا از را پادشاهان پس از خود

كه  ياگانه نبوده است، به گونهي، بين فنّ و رفتار زبانيهم چندان از ا يزبان و اسالممحيط عرب ،اين افزون بر  
آورد، ن نمونه ميقرآ از ، وداندشده نزد عرب ميشناخته يگفتار يهان شگرديترمبارك آن را از كهن يباز زك
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 بـَُينَّ  يَا عظيم لَظُلْم الشِّرْك إِنَّ بِاللَّه تُشْرِك ال بنَي يا :گويدمي دهد وش را اندرز ميزندآنجا كه لقمان حكيم فر
  )2/86 :به نقل از منبع پيشين( َواْصِربْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّالةَ  أَِقمِ 

 ايران پيش از اسالم مي جامعه گرفته از ساختار سرچشمه ،زهدانه اشعار ي دربيان چه اين شيوهما اگر به عقيده  
. ديني آن جستجو كرد متون و زبانخود محيط عرب بايد در اصلي اين اسلوب را با اين وجود سرچشمه باشد،

 از آنجا وامز بيان را ني شيوه اسلوب وهاي زهد عربي مفاهيم خود را از آن گرفته، يعني همان جايي كه سروده
  .گرفته است

 كه فرهنگ و كردندهايي زندگي ميمحيط زاهدان خود از ايرانيان بودند يا در چه بيشتر همين واعظان واگر  
قابل توجه اين است كه بيشتر  نكته: سدينويباره منيدر اآقاي الشيبي  .ه استن چيرگي داشتآ خرد ايراني بر

گوياني كه نبايد فراموش كنيم كه قصه و ...ء گروه موالي بودند، جز"ابن سماك"حتي كوفه مانند  ره وواعظان بص
به زهد مردم  عالقه نقش بارزي در ،انداختندبه گريه مي ها راآن انگيختند ومي بر احساس مردم را كه عواطف و

عرب توان  وري برآاشك توان ايرانيان در. ..استون همواره نزد ايرانيان آشكاركن قديم تا ، ازاين قدرت .داشتند
  )1/326 :م1982 ،يبيشال(. برتري دارد

  اسالم زهد در وعظ و ونديپ

ر وعظ يتحت تاث ه ويم خود شبيو مفاه ساختاردر  ياديز تا اندازه يزهد اسالم مييبگو مين بخش قصد داريا در
 از .ه استكشاندمنبرها  يبه پا مردم را و توده هافتي رواج ياست كه پس از اسالم به شكل گستردها ياخطابه و
 كه به كار ينيمضام ان ويب وهيش در و با قرآن داشته يشگيهم ينساُ ،انيگوخطابه سو آنجا كه واعظان و گريد
 الش اشعارو به دنب يست كه زهد اسالما يعين طبيبنابرا، دانبوده ياسالم ن دو سرچشمهياز ا متاثر بردند، يم
  .ساختژرف م و هم درينيبيساخت مرو ر را هم درين تاثيا .دشو ث متاثريدح ن وز از قرآيهدانه نز

ان مساجد يسخنگو واقع همان واعظان و در ،نيزاهدان نخست است و نخست زهد شكل معروف است كه وعظ،  
زهد با  از شعر يخشبهدف  كسان بودن خواسته وي« ،زهد شعر سبك واعظان در يگذارريعلت تاث .اندبوده

 .گشتيم يزبان واعظان جار هدانه ازاز يهااز شعر ياريكه بس يابه گونه .استواعظان  يخوانخطبه وعظ و
ن شگفت يبنابرا .دادنديل ميتشك اد خدا،ي وعظ و يبرا يمجالس سرا،از شاعران زهد ياريگونه كه بس همان

چون  و )612 :م2005 ،فيضمحمد ( ».ميابيطور گسترده ب به را م خطابهيسبك و مفاه ،شعرن يا در ست اگرين
ن ياز ا و .شوديم يكيز يها نراسزهد ن واعظان ويا يسو گرفته ازبه كار يهاوهيش گشت، يكيله يوس هدف و

-غهيص و ،شرط استفهام و ب ندا وياسال و واژگان زهد، از است كه شعر يعيطب«: ديگويف ميروست كه محمد ض
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 ،هدفش گشت ويم يواعظان جار بان ويزبان خط كه بر ييهاگر اسلوبيد تعجب و و ينه و ن امرگوناگو يها
از  ييهاشان سپس نمونهيا )613 :همان( ».ها بود، متاثرشوديترساندن از ناپاك خدا و اديك و ين كارق به يتشو

ابن "از  ريات زيازجمله اب .عهده داشته است بر وعظ راو اندرز  پند و فهيآورد كه وظياشعار زهد را م
  :ديآيم ش به شماريخو كه از واعظان بزرگ زمانه "1يالجوز

  الفراق ومب و انتظر يـ            ـا تأهيدناليا ساكن                  

                 لِ، فسوف تُحدي بالرّفاقـ         ـزاداً للرحي و أعد  

  سحب المĤق من لُّتنه        دمعٍوب بأابك الذنو                  

  )22: نيالروضت يل عليالذ ،ي؛ نقل از المقدس613 :همان(               

 ،ميآوريم ريز ه درياز اشعار ابوالعتاه كه يادو نمونه در .فراوان است يعرب و يارسها درمتون زهد پن نمونهياز ا
خود  يمخاطبان عام يبرا يب و واعظ منبريك خطيكه  ينيبيرا م ينيمضام كردن وبتحص وهيش قا نوع ويدق

  :رديگيم به كار

  الفوت هوف تبادر، لم نإ             الصوت كأذّن فقد اسمع،                 

  وتالم كلّه  هذا آخرُ        عش آمنا و شئت، ما كلّخُذ 

  )94 :م1986ابوالعتاهيه، (

  اندفعت اذا ا،فع الدنياد و            انقطعت ا بمادنيلاقطع ا

  امتنعت اذا ،ادنيلاترك ا و            تسلس اذا ا،اقبل الدني و

  )98: م1986 ،ابوالعتاهيه(

موازات هم  به ينيد يهاخطابه وعظ و باشد، زهد ويجستار من يا ما در شتر مورد مطالعهيكه ب يعصر عباس در
. ار شاعران قرار دادنديم شعر زهد را در اختيو مفاه ياز معان يارين واعظان بودند كه بسيهم. است هرواج داشت

گسترده به  ياهيگونه مانيبد ييبردند، و گوياز شعر به كار م يان سخنان خود حجم قابل توجهيواعظان در م«
كو يا و كار نياز دن يرا شكل بدهند كه زهد و دور ييهاآن اندرز وهيم كردند تا بر شيعصر خود تقدشاعران هم

دران، به نظم در ان و پردهيسراهرزه ياز شاعران، حت ياريب بسين ترتيبد. با جلوه دهديرا در دل مردم، ز
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زهد  دهيان پديوند استوار ميم تا بر پيها را گفتنيا همه )400 :تا يف، بيض يشوق( ».آوردند يموضوع زهد رو
  .ميد كنيباشد، تأكيآن م هيمادرون ينما تمام نهييآو  يقرآن يهاآموزه كنندهكه خود بازگو يبا وعظ اسالم

قرن نخست  در ،دارد كه وعظ را يقا همان شكليم دقينيبيم تا امروز يعباسعصر  در قرن دوم و كه در يزهد  
انقالب «. ميكنيآن مشاهده نم را در ير اساسيچ تغيه و ما ،ه استخود داشت يبالندگ ش ويدايپ و آغاز ياسالم
 لتنها شكنشاند، يگر ميحكومت د يبه جا را يكومتحكه  يانقالب .ر دهدييتغ است كه زبان را آن يقيحق
هم از راه براست حاكم، تنها يس تسلط بر ...اش راهيمادرون و نه گوهر كند ويعوض م آن را ظاهر است ويس

، يحلم( ».باشديم ريپذ، امكاناست اثباتش يپ است دريكه آن س يو ساختار يادب يهاهيكردن پارانيو زدن و
خطابه است كه تنها  همان وعظ و ،زهد ن شعريبنابرا )120 :السلطةمر أوكان، النص و؛ نقل از ع126 :م2009

 .باشديوعظ م يل هنرشك ،زهد واقع شعر در .كسان استيدو  هر گفتار وهيش مضمون و رايز ر نام داده،ييتغ
 در سرازهد شاعر كند،يان ميب يفرم عاد چوب واژگان خشك وچار كه واعظ در را يميمفاه و يمعان

 تنها رنگ و سرا،زهد شاعر .دهديموزون ارائه م و يشعر با ويمد و واژگان زحل ابن ايعروض خل بچارچو
  .زنديخطابه م وعظ وو سست ن يسفال به كوزه هنر از يعابل

  زهد شعر ن دررآر قيتاث

گفته آمد،  قرآن يعني خود ياصل يهاسرچشمه از يكيبا  يزهد اسالم وعظ و يگسستنند ناوياز پ چهآن هيبر پا
رنگ رپ يزهد و يمتون وعظ مقدس در و گذاراثر و يمعنو باررپ ن سرچشمهيا يهااست كه نشانه يعيطب
 موجود در ينيد و ين اخالقيامضم و ير بالغيتصاو ،ياز واژگان و اصطالحات قرآن ياريبس زهد شعر .ديبنما

زهد ارائه  اشعار در ن راقرآ يپا از رد ييهام نمونهيبخواه است اگر يآسان كار .ت گرفته استيبه عار آن را
 ابو يميتم بن طاهر القاهر عبد .ميكنياشاره م يريپذرين تاثينمونه به چند مورد از ا ينجا تنها برايا در .ميبده

  :ريات زيبا در 2منصور

  هعخدي هانيك فيماع أجمي              يعهدالو مثل اكنّ دنيأال إ                  

  هبقيع رابس الإ هو فما               ت منهانل بالذي رتغترِ فال                 

  )4/477 :م1984، يالثعاب(                                       
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 كَفَرُوا والَّذينَ ديفرمايكه خداوند م آنجاگرفته است،  نور سوره 39 هيرا از آ "هعيسراب بق"عبارت  ر ويتصو
مالُهمرَابٍ أَعةٍ كَسيعبِق ريتصاو از واژگان و ياريبس ،شده لن نقيالواعظبستان كتاب  كه در ريات زياب ا دري 
  :ت گرفته شده استيبه عارر، يتكو سوره

أ  لبكلق  لـثَِّمتمور سماءال و ةامالقي ميو            رورالمغ  هاي  

  تقور وس العبادر يعل اًحرّ            ضعفتأ و النهار رت شمسوكُ قد

  رتسي سحابلا مثل تهايفرأ              بأصولها قتتعلّ  الجبال ذاإ و

  كدور اءالضي بعد لتتبد و             تناثرت ساقطت وت إذا النجوم و

  ...معمور بها فما ارديلت الَخَ              هلهاأ من لتتعطّ العشار ذاإ و

  )64 :م1990، يابن الجوز(

  .زهد فراوان است شعر در هان نمونهياز ا و  

است  يعيطب ن اندازه باشد،يتا ا ينن قرآيمضام اش دريريپذريتاث ن وواعظ با قرآ ان زاهد ويوند ميپس چون پ
 متاثر از ياديز تا اندازه رد،يگيم كه به كار يبالغ و يانيب يسبكها متون خود و و ا فرم گفتاريساختار  كه در

 ينه و رد، اسلوب امريگيم گفتن به كارسخن يقرآن برا كه خداوند در ييهاجمله اسلوب از .باشد ينفرم قرآ
 اي ردستو دارندهبر شه درين همقرآ در ينه و البته امر .باال است ارين بسقرآ ن اسلوب دريابسامد تكرار . است
بالغت  يهاكتاب است كه در وه مرادين شيا از يگريد يبلكه گاه معان .باشدين نمييو از باال به پا مطلق ينه

  .ستين كنون با آن كاررا ا ما ن اشاره شده است وبه آ يعرب

 ل،تقُ الف تجعل، ال و«: ستان يشده چن سراء واردإ سوره 37 تا 22 يهاهيكه درآ ينه و نمونه افعال امر يبرا  
 تقف، ال وفوا،أ تقربوا، ال تقتلوا، ال تقربوا،ال  تقتلوا، ال تبسطها، ال تجعل، ال ر،تُبذِّ ال ،آت اخفض، ل،قُ تنهرهما، ال
 لَعلَّكُم الرَّسولَ وأَطيعوا الزَّكَاةَ وآتُوا الصالةَ وأَقيموا: ، خداوند فرموده استنور سوره 56 هيآ در اي» .تمش ال

 گاه جنبهكه  ،آخرت خداوند و ادي كو وين كار ا كافران به راه درست ويمسلمانان  يفراخوان وهين شيا تُرْحمونَ
 يها، به شكلاندرز پند و ب ويترغ جنبه شتريب و ،ا كافر باشديمخاطب مشرك  اگرژه يبه و د دارد،يتهد
مردم  :ديگويامبرش ميم كه خداوند خطاب به پيخوانينحل م سوره 125 هيآ در .قرآن آمده است در يگونگونا
 سبيل إلى ادع: جدل كن كو با آنها بحث ويروش ن با خوان و به راه پرودگارت فرا ،حكمت و كويبا پند ن را
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 يفراخوان و ييراهنما يهاوهيقرآن ش البته در أحسن هي بالتي وجادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة ربك
كه هم  اسلوب گفتگواما  )به بعد 6 :م1974، يالبه(. شوديده ميدمخاطب  نده ويط گويبت شرابه مناس يگوناگون

 يف الحوار" به كتاب ديتوانيه منمون يراب .ن وارد شده استقرآ يجا يجا در دارد، قرار باال از در تضاد با امر
ن اسلوب ين از اقرآ يريگبه كار يهاوهين كتاب شيا نگارنده .ديه كنمراجعن فضل اهللا، يمحمد حس نوشته "القران

  .دهديح مي، توضمفصل به طور را يانيب ابزار و

كه شاعران آن  ين اسلوبيترد بارزيشا م،ياندازيب ينگاه يعرب و يادب پارس زهد در يهابه سروده اكنون اگر  
 كه در يمعروف اسالم يسرازهد هيلعتاهابوا نمونه از اشعار چند ريز در. باشد ينه و اسوب امر اند،گرفته به كار
  :ميآوريم وه بهره گرفته راين شيآن از ا

  بالء هدبج اعاشق الدني يري            مانّفإ ،يأخ افال تعشق الدني                 

  ماء و لقتخُ نٍنك من طيفإ        مخيلةٍب في ثيا وماتمش ي فال                 

  )12 :م1986 ،هيابوالعتاه(                                               

  يقالتُّ له، أتآخي ذاإ ،آخِ           حكمة ي، فنافست ذانافس، إ                

                نهم، فإإليهم تدنُ                  ال و اللئام،و  لؤمال من رَّف رَجب  

  )25  :م1986 ،ابوالعتاهيه(                                              

  راده معكوس الميفإنك ف              هيتقتن  بمالٍ فرحت ال و                  

  )131 :م1986 ،ابوالعتاهيه(                                         

ن ياز ا يبرخ .باشديم يدستور يهاا فعليها جمله دارندهبر ، درهيالعتاه ابو از اشعار يارين بسيعناو يتح  
 :همان( يوبا نفس تُي ،)46 :همان( لموتل ادول، )44 :م1986ابوالعتاهيه، ( نفسك حصلأ :ن استين چنيعناو
. هللا يتوكل عل، )129 :همان( بهيمص لكلّ اصبر، )94 :همان( اسمع ،)64 :همان( وب الزماننُ يعل اصبر، )56

  )135 :همان(
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 يهالهسرا از جماست كه شاعر زهد يعين اندازه استوار باشد، طبيان قرآن و شعر زهد تا ايوند ميپ ين وقتيبنابرا
كه  ي"ينه و يامر" ييهان عبارتيع ن معنا كه گاه شاعريبد. رديبهره بگ ير و تصرفييقرآن بدون تغ آمرانه
  :ديگويه ميعتاهال نمونه آنجا كه ابو يبرا .است برده به كار ودخ رشع در، ن آمده رادرقرآ

  غيبيه علي ييخف ما نّال أ و              يمض غفل مااهللا ي تحسبنّ ال و

  )34 :م1986ه، يابوالعتاه(                                                           

  .مينيبيقا ميرا دق )42: ميابراه( الظَّالمونَ يعملُ عما غَافالً اللَّه تَحسبنَّ ال :ين عبارت امريع

  :3يبن عبد اهللا ابن رواحه األنصار نيحسر از يت زيبا ي

يا قلب ما             قسراً يع عنك الهود أمرا أنت من حامد  

  )196 :م2005 ف،يمحمد ض( اللَّه سبِيلِ عنْ فَيضلَّك الْهوي تَتَّبِعِ وال: باشديص م سوره 26 هيآ مشتق از

) 131 :طه( ...بِه متَّعنَا ما إِلَي عينَيك تَمدنَّ ولَا هين آيا نخواندز مخاطب را به ير نيت زيعر در دو بشا
  :دارد يكه شكل امر كنديم يآورادي

  ت مطاهاعلو إن يوماً ستُرديك            هاإن ةـا الدنيأيا طالب الدني               

  آخر طه آي دد عليهافر               أبتفس ال تَركَن إليها، فإن صن الن              

  )190: همان(                                                  

  :هير از ابو العتاهيت زيا در بي

  فإنك فيه معكوس المراد              هتقتني بمالٍ تفرح و ال

  )131 :م1986ابوالعتاهيه،(                                                        

گرفته شده  )2: حديد( آتَاكُم بِما تَفْرَحوا وال فَاتَكُم ما علَي تَأْسوا لكَيال :هي، از آ"ال تفرح" دارندهفعل باز
  .است

 ت امريبه اهم را ما ،تدارنده اسباز و يجمالت دستور دارندهبر كه در ينقرآ يهاهيآ اد ازيجم زحن يوجود ا  
ك واجب يكه  ت داردياهم قدرآن امرن يا .كندين اسالم رهنمون ميد ن وقرآ در منكر از ينه به معروف و
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 در .نظر گرفته شده است ها درن پاداشين كند برتريكه چن يكس يبرا و ،ديآيم مسلمان به شمار يبرا يشرع
 هم وأُولَئك الْمنْكَرِ عنِ وينْهونَ بِالْمعرُوف ويأْمرُونَ الْخَيرِ إِلَى يدعونَ ةٌأُم منْكُم ولْتَكُنْ: قرآن آمده است

  )104: ل عمرانآ( الْمفْلحونَ

 :امبرگفتيپ؟ ن مردم كدام استيبهتر، امبريپ يا :گفت بلند شد و يمرد بود، منبر يرو امبريت شده كه پيروا  
 :تا يبابن حنبل، (. و أوصلهم للرحم منكر،لهم عن اأنها مرهم بالمعروف وآ و ،أتقاهم له هم والناس أقرؤ ريخ
6/432(  

 ت امريبردن به اهميپ يبرا )199: عرافأ( الْجاهلينَ عنِ وأَعرِض بِالْعرْف وأْمرْ الْعفْو خُذ: قرآن آمده در باز  
 يهان نوشتهيوجود دارد كه اكنون مجال اشاره به ا ياديز يهاوشتهاسالم ن ن وقرآ در منكر از ينه به معروف و
  .باشديك سبك، نميمعموال در 

  يون زهدمت گفتمان در

 نگاه از و ينه و امر يعني ،يعرب و يزهد پارس يهاسروده رفته درگفتمان به كار وهيم شيم بدانيخواهياكنون م
چه  و توده مردم داشته است يبرا ييامدهايچه پ ده شده ويونه آفرچگ ،ييگوتك عبارت بهتر بها ي نييباال به پا

  .اندكرده يبرداربه نفع خود ازآن بهره يكسان

 يگوناگون يهافي، تعريو زبان يعلم گفتمان در هر حوزه يبرا .ميده يگفتمان ارائه مساده از  يفيتعر آغاز در  
- ساختار ييهان است كه زبان در چارچوب قالبيگفتمان ااز موارد منظور از  يارياما در بس«. ارائه شده است

ت يها تبعن قالبيدر گفتار خود از ا يات اجتماعيمختلف ح يهاشده و مردم به هنگام مشاركت در حوزه يبند
توان يان آنچه ميعبارت است از قضاوت م "فوكو" گفتمان نزد اما )17 :1389 يورگنسن، و فيليپس،( ».كننديم
. شوديواقع گفته م آنچه در و هبه صورت درست گفت ،يمنطق و يدستور طبق قواعد بر ،نيمع ك دورهي در
 اشعار است كه در ييهاو دستور هاامر ،"شوديآنچه گفته م" ن جستار ازيا منظور ما در )51 :1380 عضدانلو،(

   .رفته است زهد به كار

شماردن مخاطب كوچك و ،نييه پاب باال گاه ازن يشه به معنايهم يبدون شك به كاربردن جمالت دستور  
ان يب يبران معنا كه گاه يگردد؛ به ايم تنها به عادت سخن گفتن افراد بر يزبان ن رفتاريا از يمقدار .ستين

 در اگر يول .ميندار ين موضوع كاريما با ا. ن سبك وجود ندارديبه ا يهابه جز كاربرد جمله يراه ،مقصود
آن  يهاشهيد به دنبال رين صورت بايا در د،يمشروع گرد ج ويرا يامر ،ين عادت زبانيا خص،ش ا گفتاري نوشته
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 و هستند يواقع چه كسان در ين متونيگان چنننديآفر مينيبب م ويباش ،اندكرده آن رشد ن متون دريكه ا يطيشرا و
  .هستجامعه چه  رواج آن در امديپ هدف و

-جمله از رن پقرآ ووند كامل با قرآن، يپ دو در هر از وعظ است و يگريد ريم كه چون زهد، تصويگفت ترشيپ  

ن يآگاه از اناخود ن به طورقرآ واعظ باو  زاهد اديانس ز اثر پس ممكن است در ،دارندهباز مرانه وآ يها
 يگان واقعبا هدف سازند ،داشته بولن اسيا يريگبه كار ن ازكه قرآ يد هدفيالبته شا .شده باشد اسلوب متاثر

 گفتمان هر وهيش ن است كه اسلوب ويمنظور ما ا .گوناگون، دو ن هريا يامدهايپ ومتون زهد متفاوت باشد، 
د يمح .باشدينوع قدرت حاكم م مخاطبان و يورززان خرديم كنندهانيب جامعه وط يشرا وهيبار و م يمتن

سنده يان مولف و نويم يزيتما ؟ستيلف چان مؤوخود تحت عن يهاازمقاله يكي در فوكو :سدينويم عضدانلو
 .د كنديتول را يگفتمان ،خود ينيط عياز شرا يريپذريتواند بدون تاثيگفتمان نم مولد ،يو نزد در .شوديقائل م

 يهاريتفس ها وبرداشت يو است و يگفتمان او متجل شخص مولد گفتمان در يهايژگين درست است كه ويا
، خالق يگريچ منبع دياز ه يريپذريبدون تاث يست كه ويبدان معنا نن يا يول دارد، ينيط عيخود را از شرا
  )58 :همان(. گفتمان باشد

هستند؛  يان متون آمرانهيچن نندهيآفر سرازهد شاعر جامعه واقع خود توان گفت دريدرباره موضوع سخن ما م  
به  و باور، همن متونيا ژه اگريبه و. برنديلذت مآن  يرويپ خواندن و از رند ويپذيم ين آن را به راحتيبنابرا
نكه برخاسته يكه ضمن ا شوديد ميتول يجه گفتمانينت در .آن باشد گرفته ازسرچشمه ها وكتاب مقدس آن سبك

  .كنديت ميمشخص هدا يريبه مس ن همه رايا ،استحاكم در جامعه  خرد و باور و گفتار و رفتار از

ق يجامعه تشو در رواج آن را برد ويا من بهره ريشتريب ين كنش و واكنشياكمه از چنحدرت ان قين ميا در  
 است يقدرت استبداد وهيم ده ويهم زائ ،كنديم ينه و گونه امرنينه كه اهدااز يمتون شعرن معنا كه يبد .ندكيم

د ينبا ها راگفتمان .قدرتند يهاهسته فوكو يها براگفتمان«. آن يانهيگوبرد اهداف تكشيپ يبرا يو هم ابزار
روابط  ست كه چگونه سازندهيدگاه نگرين ديد از ايبلكه با ،ستيگرگان او نا خواننديسنده يدگاه نوياز د

  )58 :همان( ».قدرتند

 دست،مخاطبان فروبا  ييگوبه اصول سخن ، وگاه قدرت استي، شخص درجايمتون زهد در شاعر ييگو  
ر يكه فرد غ يالح در ،واقف است ير تخصصيهم به گفتمان غ و يص هم به گفتمان تخصصمتخص فرد« .آشنا

مار، يان پزشك و بيل كنش متقابل ميه و تحليتجز. آشناست ير تخصصيتنها به گفتمان غ يو مبتدمتخصص 
 .دهديم پاسخ ماريب پرسد ويپزشك م .دارد قرار گرموضع كنترل ن است كه پزشك دريانگر ايبا همواره بيتقر
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ل بلور، يمر( ».رديپذيم ماريب چد ويپيپزشك نسخه م .مانديم يساكت باق ماريب كند،يقطع م پزشك صحبت را
1390: 135(  

ها هرگز گمان آن .اندنداشته نظر درم، يداشت كردبر كه ما را ين نكاتيد ايشا ييهان شعريگان چننديالبته سرا  
- ن جامعهييك طرفه و از باال به پاي يسنت گفتار برخاسته از خود ،با مخاطب يگفتمان وهين شيكردند كه چنينم

  .رديگيآگاهانه صورت مناخود ين نوع گفتمانيچن و اند،آن رشد كرده است كه در يا

 ك شخص دري، ميآن را آورد يزهد از اشعار ياه نمونهك يعباس جامعه يعني ما يسمورد برر درجامعه  
 محدث و ه ويبه عنوان فق نيرأس هرم د در يگريشخص د و اردد فه وجوديبه عنوان خل يسايس يگاه بااليجا

نصب  ايعزل  دهد،يم اوست كه دستور ز نظارت دارد،يهمه چ باال بر مسلط است و از امور فه بر همهيخل. واعظ
كه  ييسخنگو واعظ و .اندديم ت جامعه به تنها راه درست به گمان خوديل هدامسئو را ه هم خوديفق ...كند ويم

تاب خود باز شعر در ه رايفق فه وين توسط خلييبه پا باال خطاب از ن سنت گفتمان ويا شوديم سراسپس زاهدانه
ده ينده ديگوك طرف به عنوان تكيتنها  گفتگو يهاطرف شوند كه ازيم داريپد ييهاجه سرودهينت در و دهد،يم
  .دهدخوانندگان آموزش مي ان وبه مخاطب راه درست را و شود،يم

ديالوگي ميان اين  هيچ دارد وگاه ديدگاه خود را بيان نميهيچ خاطب هيچ نقشي ندارد، ومتون، م اين نوع در  
 ن برافزو و دارنده بهره بگيرد،باز حالت زماني است كه گوينده از جمالت آمرانه وبدترين  .شوددو مشاهده نمي

صالح كار  اين اشعار مخاطب در .پيروي كند بپذيرد و باشد سخنان گوينده را وراو مجب ،مخاطب عدم حضور
 آتش دوزخ و يشايسته ،مجرم ،خوردهفريب گناهكار، نابخرد، ،هاو به سان كودكي فرضي شد داند،خويش نمي

 او را دههمواره گوين دهد،تشخيص نمي راه درست را و ستيبلد ن اصول گفتگو را و چون. هراسان از ياد مرگ
ن است كه يچن .ودشنيشود كه م يكلمات كنندهد جذبيفقط با ييگومخاطب تك« .دهدمي )دستور( اندرز پند و
اساسا اقناع شنونده را طلب  ييگوتك... ء استياو فقط ش .كنديسقوط م ء بودن،ي، شنونده تا شييگوتك در
ء ي، شخلع سالح شده باشد يكه از نظر فكر يناست و انسا ييگومهم تكاو هدف  يفكر حخلع سالكند؛ ينم
نوع  ، درگفتمان وهين شيشود ايتوجه نمهرگز م ياندهين گويچن )247 -246 :1389 ،يمراد يقاض(. دشويم

اين جامعه  شود كه درچنين مي .گذاردمي اثر ،دهندمخاطبان كه يك جامعه را تشكيل ميو گفتمان برخورد 
 ترجايگاه پايين حالي كه ديگران از لحاظ فهم و در گويد،يمسخن مسلط  دان وه چيزهم آگاه و همواره يك نفر
  .آيندمي از او به شمار
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به  يهرگاه قدرت :سدينويم ياجتماع و ينيروابط د در ينه امر و وهياز ش يريگعلت بهره درباره يملحمحمد   
رش يپذ اعتراف و در ،مقبول تنها پاسخ مطلوب و ازد،يمخاطبانش دست  ان خود ويم ينه و امر نش رابطهيآفر
ز يفت مشخص متماك صي با را ياسيس و ينياست كه خطاب د يايژگين همان ويا .ان خواهد شدينما يرويو پ
 يرويشان پكه از دستور يكس ، وباشديما م م واداشتنيدو نه قانع كردن ما بلكه به تسل هر را خواستهيز .كنديم

  )159 :م2009، يحلم(. د آمدق به شمارخواهيزند اي ينكند، خارج

اند ز از زبان دادهيآمفكاهه يفيتعر يبرخ«رانگر خواهد بود؛ ي، ون حالتيدرا يانيب وهين زبان و گفتمان و شيچن  
 .است ريناپذانكار يتيواقع دارندهبر ن فكاهه دريا .ان فراوانيسپاه ناوگان و ياست دارا يا، لهجهزبان :اندگفته و
ت يست كه اطالعات مربوط به وضعين ييزبان صرفا مجرا )126 :همان( ».را ماندجنگ و انقالب را زبان، يز

به عكس . ميان بگذاريگر در ميدكيق آن با يمربوط به جهان خارج را از طر يهاتيا واقعيو رفتار  يروح
و  ياجتماع يهاتين حال، هويدر ع .سازديرا م يجه جهان اجتماعيكند و در نتياست كه خلق م يدستگاه

. ر جهانييتغ ياست برا يالهير در گفتمان وسيين معنا كه تغيبه ا. آورديز به وجود ميرا ن يروابط اجتماع
  )30: 1389 پس،يليورگنسن و في(

ا يآن حضور داشته  م كه مخاطب درينيبيم يمتن كمتر ،ميكن مرور درذهن را يك عربيات كالسيادبتمام  اگر  
، "تقل"گو مانند وت و گفتيگواه بر حكا يهان واژهيبنابرا .ده شوديشناز او  يسخن نده باشد ويمورد احترام گو

 ممدوح و( كه مخاطب يتغزل و يمدح متون البته درباره. شوديده ميكمتر د "أجاب"، و "سألت"، و "قال"
كه  ييهانمونه .است يگريباشد، بحث ديمنده يمال گو جان و بر يمعنو ا سلطهي ياسيقدرت س يدارا )معشوق
- كدهيا صاحب ميمعشوقه  با شاعر يشتر از نوع سخنان خصوصيشود، بيده ميم عرب ديات قديادب در از گفتگو

كوتاه  يقالب داستان ها را درن گفتگويا يكاست چ كم ويبدون ه و شاعر ،داشته است كه به آنجا رفت و آمد يا
 بدانند و خود را برتر ي، ادعاياثبات امر يبراخواهند ين نميك از طرفيچ ين متون هيا دراما  .نقل كرده است

ر بشمارد و تنها خود سخن يقحنده را يد گوخواهيمن ين متونيچن در گر سخن شاعريبه د .كنند ذكر راآن ل يدال
 ليجم ،عباس بن احنف يتغزل اشعاردر ييباال با بسامد را ييهان گفتگويچن نمونه .كند ينه و امربه او  د ويبگو
نمونه ابونواس  يبرا .مينيبينواس م ابو يهاسرودهخمرالبته  گران ويدس و يامرؤ الق و 4عهيرب يبأبن  عمر نه ويبث

گونه نيفروش را ايم ان خود ويم يگفتگو شرح ماجرا ورود، يم ياكدهيش به مين به همراه دوستان خوچو
  :آورديم

  فناأ نهمبي يرو أ صدقٍ انبفتي              مرحبا سهال و هال وأ :فقات لنا               
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               ماً  حسابا  الًكي :لها فقلتقودنازِ ما و نَقصن ما خمر قَدواري              م...  

  ...ناعبِ كمرَغي هكذا ،ثالث بتسعٍ               هاسعرُ و ،ياسم وننّح :فقالت               

  )542 :وانيد(                                                

گفتگو از هنگام  گر را به طور كامل بشنوند ويدكي، سخنان طرفاست كه دو  ييجا مورد نظر ما ياما گفتگو  
 يشكلبه  شتري، بمينيبيم عرب ميشعر قد در ييگو م اگر گفت وييم بگويخواهيم .وحشت نداشته باشند يزيچ

به  ،واناتيمناظره و از زبان ح وهيشتر به شيو ب يليتمث ييهانوشتهها البته بعد .ميدياس دات ابونويبا است كه در
النمر و "و  "ثعله و عفراء"و  ،5هيابن الهبار از "الباغم الصادح و"كتاب مانند  ،دمنه نوشته شده له وياز كل يرويپ

  .6نسهل بن هارو نوشته "الثعلب

 و يبالغ يهاها و ابزاروهيانواع ش يريگبه كار دبا وجو ين نكته الزم است كه متون زهديا كران ذيپا در  
البته از آنجا  .دنباش گذارمخاطب خود اثر خواننده و تواند دريم كمتر د،يگويرش آنچه ميق مخاطب به پذيتشو

 نوع روابط و گفتمان حاكم در در يمتونن يشود، چنيده نمياز او شن يسخن ، تنها شنونده است وكه مخاطب
مانند شاعر زهد قصد آن  گانسنديچه نواگر ،ليتمث وهيرسد استفاده ازشيبه نظر م .شوديم گذارجامعه اثر
اگر با  .افتديكارگر م شتريبكند، يم او را خطاب نميمستق وهيچون به ش دارد، اندرز مخاطب را پند و آموزش و

 سازكار مناسب و ،گرفته كه به كار ياوهيش و ، اما ابزارميبدانكو يو ندرست  زهد را شعرهدف  يپوشچشم يكم
  .باشدينم

  نتيجه

و ان زاهدان يوند ميك سو، و پي از يقرآن يانيب بيو اسال هاهيماوعظ و خطابه از درون گسترده يريپذريتاث .1
متاثر از قرآن  ياديز تا اندازه يزهد يهاسروده هگر، باعث شديد ياز سو ين اسالمينخست يهاواعظان در سده

  .باشد

و  يرا دارد كه وعظ، در قرن نخست اسالم يقا همان شكليم، دقينيبيم يكه در عصر عباس يزهد يهاسروده .2
  .خود داشته است يش و بالندگيدايآغاز پ

در  يو ابزار يعباس جامعه ياستبدادخاسته از قدرت ، بريزهد يهان در سرودهييدستور از باال به پا وهيش .3
  .باشديدست آن م

53



آگاه از خورده، مجرم، و نابه سان كودكي فرضي شده، نابخرد، گناهكار، فريب يزهد يهامخاطب در سروده .4
  .د او را اندرز دهدينده همواره بايگو كه گوواصول گفت

  هانوشتيپ

ن زمان خود بود و يفقهاء و محدث يشواي؛ پ)هـ597-508( يالحنبل يبن محمد الجوز يحمن بن علعبد الر .1
   )3/316األعالم، ، يزركل: نك( ...خ ويث و وعظ و تصوف و تاريدر فقه و حد ييهافيتال يدارا

يتيمه  ،يثعالب: نك(. در زهد است شيهاشتر سرودهيداشته و ب يدر شعر دست مذهب؛ يو اشعر يشافع يهيفق .2
  )4/477الدهر، 

األعالم، ، يزركل: نك( )هـ585-515(. جا بزرگ شدا آمد و در همانيبه دن "حماه"ه، در يفق يشاعر .3
2/242(  

- ف زنان حجيتوصات در ياو با عنوان حجاز يها؛ مجموعه غزلياسالم آغاز دوره يگوپردهيب يسراغزل .4

 .ها، مشهور استبا آن يبازگذار و عشق

  .له و دمنهياب نتائج الفطنه في نظم كلكت او نگاه كن به مقدمه درباره .5

  .53ف، صيض يشوق األول، نوشته يالعصر العباس: نگاه كن به. 6
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