
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139تابستان ، بهار و 16، شمارۀ   9سال   

 در زبان فارسی و عربی« شمشیر و قلم مناظرۀ»بررسی تطبیقی 
 پژوهشی( -)علمی

 1*بهنام فارسی

 2 ابوالحسن امین مقدسی

 

 چکیده: 
ان را نظرشود که توجه صاحبهای خیالی محسوب مییكی از انواع مناظره ،«شمشیر و قلم» مناظرۀ

نماد یكی از عناصر بسیار مهم و حیاتی در تشكیل  ، هرکدامبه خود جلب کرده است. شمشیر و قلم

 نماد اندیشمندان و ،«قلم»وران و نظامیان و ، نماد جنگا«شمشیر»آیند؛ میشمارها بهتمامی حكومت

بان های شمشیر و قلم در دو زبه بررسی  ساختاری و مضمونی مناظره ،. در این مقالهاست فرهیختگان

ا و هرفته در این مناظرهکارها، عناصر بهورود و خروج نویسندگان به مناظره و عربی، نحوۀ فارسی

راز عالوه بر مدح و اب ،هااست. هدف نویسندگان این مناظرهشدهبیان شباهت ها و تفاوت ها پرداخته

 باًاست. در زبان فارسی، غالینی، اخالقی، تاریخی و علمی بودهقدرت نویسندگی، آموزش مسائل د

له ئکند که این مسا در زبان عربی، شمشیر ابتدا مناظره را آغاز میمناظره است امّ کنندۀشروع ،قلم

، در هر دو زبان  است و از آنجا که نویسندگانها، به صلح ختم شدهپایان مناظره دلیل تاریخی دارد.

 .شودمیهوفور مشاهداند، استفاده از آیات قرآن بهاز آبشخور اسالم سیراب گشته

 هاس کلیدس: مناظره، شمشیر، قلم، آموزش، صلح.واژه
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 مقدمب -1

م شمشیر و قل ای مدح شاهان و امیران، از مناظرۀنویسندگان و شاعران درباری، از دیرباز بر

یر، اند؛ شمشنماد دو نوع قدرت بوده معموالً ،هااند. شمشیر و قلم در این مناظرهاستفاده کرده

ا، هكر. نویسندگان این مناظرهو جنگ و قلم، نماد قدرت اندیشه و تفنماد قدرت بازو، رزم 

اند، با استفاده از زبانی رمزگونه و صنعت تشخیص، حال که به مدح  حاکم پرداختهدرعین

ها، نزاع بر سر این موضوع است که آیا اند. موضوع این مناظرهزبان به اعتراض گشوده

شمشیر را بر قلم و برخی دیگر قلم را بر  ،ایعدّهاصحاب قلم برترند یا اصحاب شمشیر؟ 

 دانسته     ، قلم را بر شمشیر برترالدین آملی، شمسدر زبان فارسی اند؛ مثالًشمشیر برتری داده

شمشیر را بر قلم رجحان بخشیده  ،ابوتمام ،( و در زبان عربی1/304: 1377)ن.ک: آملی، 

 قلم را برتر از شمشیر معرفی کرده ،ابن رومی ،بعد از ایشان(، 14تا: بی)ن.ک: ابوتمام، 

لم مام، شمشیر را بر قمتنبی در تایید سخنان ابوت ،( و سپس3/284: 1423)ن.ک: ابن رومی، 

بسیار قابل  ،ا داوری ابن خلدون در این باب( امّ 497: 1403)ن.ک: متنبی،  استترجیح داده

ها در ابتدا و انتهای کار خود که حكومت»گوید: که وی میچرا ،توجّه و حائز اهمّیت است

بینند زم میکار که ال کنند و در میانةنیاز به ثبات و قوام دارند، بیشتر به شمشیر تكیه می

     حكومتشان در اطراف و اکناف قلمرو جاری و مطاع باشد، نیاز به قلم بر شمشیر فزونی 

 (490-491/ 1: 1352)ابن خلدون، « یابد.می

 مسئلببیان -1-1

موضوعی است که در دو زبان فارسی و عربی همواره توجه  ،«شمشیر و قلم» مناظرۀ

ا تطبیقی د تنسعی بر آن دار ،این جستار است. نگارندگانرا به خود جلب کرده نویسندگان

ن برقرار گردد و از ای اند،آمدهم که در این دو زبان به نگارش درهای شمشیر و قلمیان مناظره

 شود:زیر پاسخ دادهاالت به سؤ ،طریق

جزء کدام نوع از انواع  ،«شمشیر و قلم»کدام است و مناظرۀ  مناظره چیست و انواع آن. 1

 است؟ه است و هدف از نگارش آن چه بودهمناظر

 باشد؟تواند دالیل تاریخی داشتهمی آیا نحوۀ شروع این نوع از مناظره.2
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 بخشی چیست؟نوع از خاتمهه صورت است و علل این به چ ،هاناظرهمپایان این نوع از . 3

 در هر دو زبان کدام است؟ ،هاهای موجود در این نوع از مناظرهها و تفاوتشباهت. 4

االت، ابتدا توضیحاتی مختصر در بارۀ مناظره و انواع آن برای دستیابی به پاسخ این سؤ

اشاره  «شمشیر و قلم» مناظرۀژه بویهای خیالی و مناظره ، به تاریخچةگردد و سپسذکر می

د در این نوع از مناظرات های موجوتها و تفاوبه بیان شباهت ،شد و از آن پسخواهد

در دو  ،گرفت. این مقالهو اختالف مورد بررسی قرار خواهد و علل این تشابه شودمیپرداخته

ورود و خروج نویسندگان به این نوع  ، به بررسی نحوۀاست: در بخش اولبخش تنظیم شده

د رها، مورفته در این مناظرهکارپردازیم و در بخش دوم، عناصر و مضامین بهمیها از مناظره

 .بررسی و تحلیل قرارخواهدگرفت

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2

ی الهای خیالی است که از البهبارزی از نوع مناظره ، نمونة«شمشیر و قلم» موضوع مناظرۀ

یقی در های تطبا پژوهشامّ مسائل تاریخی و اجتماعی دست یافتتوان به بسیاری از  آن می

است. بررسی تطبیقی این موضوع در دو زبان فارسی و مایه جلوه نمودهباره بسیار تنكاین

رانی که تواند برای آن دسته از پژوهشگاند، میعربی که از دیرباز از یكدیگر تأثیر پذیرفته

 های خیالی را بررسیخواهند موضوع مناظرهد انجام تحقیقات تطبیقی هستند و میدرصد

 کنند، راهگشای مفیدی باشد.

  پیشینة پژوهش  -1-3

هایی ا کتابامّ استتاکنون کتاب مستقلی به نگارش درنیامده شمشیر و قلم،در باب مناظرۀ 

 ،اند که از آن میانت گماردهمّاین نوع از مناظره ه اند که صرفاً به گردآوری و ضبطبوده

 در زبان عربی و فارسی اشاره کرد: های زیرتوان به کتابمی

 م، رغداء ماردینی، دمشق:2008دلس، المناظرات الخیالیة فی ادب المشرق و المغرب و االن -

 دار الفكر. 

 هرمس.ش، نصراهلل پورجوادی، تهران:  1385بیات پارسی، زبان حال در عرفان و اد -
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وضوع که یا فقط به  بررسی ماست ارش درآمدهشمشیر و قلم به نگ باب مناظرۀ مقاالتی در

-اند یا بررسی این موضوع را به یكی از مناظرهها پرداختهشمشیر و قلم در یكی از زبان مناظرۀ

 اند که عبارت اند از:و قلم در هر دو زبان منحصر کرده های شمشیر

ش، 1389قلم در ادبیات عرب و ارزش ادبی و اجتماعی آن،  شمشیر و ر مناظرۀسیر تطوّ -

بان ین در زی تحقیقات نوزهره جمشیدی و دکتر نرگس گنجی، مقاالت اولین همایش ملّ

 .420تا  412زبان های خارجی دانشگاه دولتی اصفهان، ص عربی، اصفهان، دانشكدۀ

وسی و و الفارسی )الیعقوبی الطدراسة مقارنة لمناظرات السیف و القلم بین األدبین العربی  -

زاده و آخرون، مجلة العلوم ق، غالمحسین غالمحسین1432وذجا(، ابن نباتة المصری نم

سعی  های فوق،ها و مقالهبر خالف کتاب. در این مقاله، 21-36، 18العدد: اإلسالمیة الدولیة، 

م از و آن ههر دو زبان شمشیر و قلم در  ی دربارۀ ساختار مناظرۀبر آن شده تا دیدگاهی کلّ

 .طریق تطبیق دو مناظرۀ یعقوبی طوسی و ابن نباته مصریارائه شود

 بحث -2

 ،است. ابن منظورب ظاهراً اولین معجمی است که کلمة مناظره در آن ذکر شدهلسان العر

یفَ کَأن تُناظِرَ أَخاک فی أَمر؛ إذ نَظَرتما فیه معاً »دهد: گونه توضیح میمناظره را این واژۀ

)ابن  «تأتیانه و إنَّ التناظُرَ هو التراوضُ فی االمرِ و نَطیرُکَ: هو اللذّی یُراوضُكَ و تناظِرِهُ.

 در اصطالح: (217/  5: 1300منظور، 

روی نظر و استدالل بحث دو موضوع، از  ، عبارت از آن است که دو تن دربارۀمناظره» 

ر شمارد و بع مقابل را برمعایب موضومحاسن موضوعی را که برگزیده و  ،یكکنند و هر

انفر، )فروز« اثر این بحث و نظر، برتری مطلوب خود را ثابت و خصم را از جواب عاجز کند.

1316 :449 ) 

 گوید :دکتر حسین الصدیق می
خواهند از دیدگاه واجب است که مناظره میان دو شخص بر پا گردد که هر کدام از آنها می»

عاهای طرف مقابل را به وسیله دالیل و براهین منطقی، باطل جلوه دهند خود دفاع کنند و ادّ

 «دن صواب و کشف حقیقت تالش کنند.و الزم است که دو طرف مناظره برای آشكار ش

 (61: 2000)الصدیق، 
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 انواع مناظره  -2-1

که در اینجا موضوع  پذیردمناظراتی است که میان دو انسان صورت میهای واقعی، مناظره

 ،یاکه شاعر یا نویسنده ، این استهای خیالی یا ادبیمناظرها منظور از بحث ما نیست امّ

 ، همانندهای خود را از زبان دو حیوان یا دو شیءتواند به صورت تَخیلی آراء و اندیشهمی

ر دیگری را بها و معتقدات خود، یكی براساس دیدگاه ،بازگو کند و سرانجام شمشیر و قلم،

این نوع مناظرات را از انواع  ،چیرگی دهد و یا میان آنها صلح برقرار کند. شمس قیس رازی

( و ما نام مناظرات خیالی یا ادبی را 368: 1360، شمس قیسشمرده است )ن.ک: « مجازات»

دل،  وتوان از مناظرات شمشیر و قلم، گل و بلبل، دیده می ،ایم که به عنوان مثالبر آن نهاده

که شوندانواع چندی را شامل می ،تیر و کمان، دو قطره خون و غیره نام برد. مناظرات خیالی

اند از: مناظره میان انواع اسلحه )تیر و کمان(، مناظره میان شهرها و کشورها )مكه و عبارت

ر و سمدینه(، مناظره میان انواع گیاهان  )گل سرخ و نرگس(، مناظره میان انواع حیوانات ) ن

و  های جهان )آسمانه و گردنبند(، مناظره میان پدیده)گوشوار بوت(، مناظره میان اشیاعنك

یر مختلف )شمش و علم معانی(، مناظره میان اشیای زمین(، مناظره میان انواع علوم  )علم بدیع

 و قلم(.

 مناظرات خیالی در فارسی و عربی  تاريخچة -2-2

ر اشكانی علق به عصدرخت آسوریك مت این نوع مناظره به منظومة پیشینة در ادبیات فارسی،

گردد و موضوع آن، مناظره میان بُز و درخت خرماست. این نوع مناظرات میق.م( باز 250)

 110/ 9: 1371توسط اسدی طوسی رشد و گسترش یافت. )ن.ک: یاحقی،  ،در ادب فارسی

 (79الف: 1385پورجوادی،  و

از  این نوع گوید، تاریخچةنه که دکتر عبدالغفّار مكاوی میگودر ادبیات عرب، آن

 توان به مناظرۀمی ،آنان یهاگردد و از جمله مناظرهمی، به عصر سومریان بازمناظرات

: 1994اشاره کرد. )ن.ک: مكاوی، « گرگ و روباه»و « گاو نر و اسب»، «چهارپایان و غالت»

 چرا که ه رشد و گسترش نهاد،توسط جاحظ رو ب ،ها در ادب عربی( این نوع از مناظره289

، اختالفات میان عرب و عجم را                        های خیالی از زبان حیواناتاو با نوشتن مناظره

را که وی چ جاحظ مراجعه کرد،« الحیوان»کتاب  توان بهمی ،عنوان مثالکشید؛ بهتصویربه
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 و به اختالفات شعوبیه ،ترتیب داده و در اصلای میان سگ و خروس مناظره ،در آن کتاب

 (598: 1986ضیف،  و 1/282: 1996است. )ن.ک: جاحظ، اعراب پرداخته
 

 مناظرۀ شمشیر و قلم   -3 -2

ند که ااند و در مقابل نیز کسانی بودهاند کسانی که شمشیر را بر قلم برتری دادههمواره بوده

حامد ابو  «نصیحة الملوک»در بخش دوم از کتاب  مثالً ؛اندشمشیر را بر قلم رجحان بخشیده

یفُ تَحتَ السَّ اسكندر گفت : الدُنیا تحتَ شیئَین : السیفِ و القَلَم و»است: محمد غزالی آمده

 حت سلطة، قلم و شمشیر، تشمشیر و دیگری ،یكی :جاست؛ یعنی، دنیا به دو چیز پابر«القَلَم 

شت ه ،«نفائس الفنون»الدین آملی در کتاب یا اینكه شمس( و  188: 1351قلم است )غزّالی، 

( و ابن رومی نیز 1/304: 1377است )ن.ک: آملی، ای برتری قلم بر شمشیر بیان کردهوجه بر

 سراید:چنین میداند و اینشمشیر می تر ازقلم را بر
 خَدَمُ أنَّ السُیُوفَ لَها مُذ أُرهِفَتْ         کذا قَضَی اللّهُ لِألَقالمِ مُذ بُرِیَتْ

 (146/  7: 1935)النویری،  و (3/284: 1423)ابن رومی،                                                                

شیده  قلم خداوند از آن روز که» شیرها    مقدر کرده گونه برای او، اینشد ترا شم ست که  ز  ا ا

 «.باشند هاقلم خدمتگزار  ،نشانشدزمان تیز

ند؛ ابوتمام اتمام نیز هستند که شمشیر را بر قلم رجحان داده   ا شاعرانی مانند متنبی و ابو امّ

 سراید:چنین میاین «فتح عموریه» در قصیدۀ

 فُ أَصدقُ إنباءً مِنَ الكُتُبِ               فِی حَدِّه الحَدُّ بَینَ الجِدِّ و اللَعِبِالسَّیْ

 (228-229/ 1: 1987)الحموی،  و ( 14: تابی)ابوتمام،                                                        

 ،تر است و مرز میان جدی و شوخیمان صادقمنجّ دهد، از نوشتةشمشیر در خبرهایی که می»

   «آن است ) در لبه آن، مرز میان حق و باطل نهفته است(. در لبة

  است:هیید دیگاه ابوتمام، شمشیر را بر قلم برتری دادز در تأمتنبی نی

 قَلَمدُ لِلْسَ المَجْدُ لِلسَیفِ لَیْتُ و أَقالمِی قَوائِلُ لِی       المَجْحَتَّی رَجَعْ

 خَدَمِنُ  لِالسیافِ    کَالْفَإِنّما  نَحْ  لَ  الكِتابِ بِنا      بِها  أَبداً  قَبْ  تُبْأُکْ

 (221/ 1: 1987)الحموی،  و ( 497: 1403)متنبی،                                                    
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نه قلم /  تگفتند: سرافرازی از آن شمشیر اسها به من میتا اینكه بازگشتم و دیدم که قلم»

کار آن  ،شیرشم سیلةما چیزی را بنویسی )حكمی را صادر کنی(، به و قبل از اینكه به واسطة

 «.انجام ده زیرا ما چیزی جز خدمتگزاران شمشیر نیستیم را

م ل میان شمشیر و قلاست که تقابلین کسی بوده( اوّ ق231-188اما از این میان، ابوتمام ) 

ا بیهوده مان رهای خام منجّبینی، آینده«فتح عموریه» ، چرا که وی در قصیدۀاسترا بیان کرده

 ( 87: 2008است. )ن.ک: الماردینی، میان حق و باطل دانستهامل تمییز و شمشیر را ع

ابن برد »آورد بلكه باید شمارای مستقل در این باب بهمناظره توانالبته موارد باال را نمی

ب ای مستقل ترتیای دانست که در این باب، مناظرهق( را اولین نویسندهه.  445)ف  «االصغر

؛ پورجوادی، 1758/ 2: 1360؛ حاجی خلیفه، 106/ 2: 1987است. )ن.ک: الحموی، داده

( و 686-768مصری ) (، ابن نباتة691-742ابن الوردی ) بعد از او نیز 1(489الف: 1385

 تگرفتن از ابن برد االصغر، به نگارش این نوع از مناظره همّ،  با الهام(756-821قلقشندی )

 اند.گمارده

در  و« فخرالدین»در ادب فارسی نیز گویا اولین مناظره در این نوع، توسط شاعری به نام 

، به دست ما است که البتهشده( سروده465-485لجوقی )حكومت زمان سلطنت ملكشاه س

 است، قصیده ای است سرودۀای که به دست ما رسیدهترین مناظرها قدیمیاست امّنرسیده

 (111/  9: 1371ق(. )ن.ک: یاحقی، 520)ف  «یامیری معزّ»

وارد توان به این ممی ،اندشدهدر این باب، در زبان عربی نگاشتههایی که از جمله مناظره

)ن.ک: القلقشندی،  (756-821قلم از قلقشندی به نثر )السیف و الۀ مفاخر.1اشاره کرد: 

)ن.ک:  (691-742نثر ) از ابن الوردی به السیف و القلمۀ مناظر .2، (240-231/ 14: 1331

(. 686-768بین السیف و القلم از ابن نباته به نثر )ۀ المغایر .3 و (79-85/  6: 1992شیخو، 

 (230-240/ 1: 1987)ن.ک: الحموی، 

تیغ و قلم از محمد بن  . معارضة1اشاره کرد:  موارداین توان به در ادب فارسی نیز می

( سروده       511-522زنوی )حكومت: شاه غمحمود بن احمد نیشابوری که در زمان بهرام

 . مناظرۀ2، (111/  9: 1371)ن.ک: یاحقی،  استمتأسفانه به دست ما نرسیدهاست امّا شده
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. 3، (140-141: 1362)ن.ک: امیری معزّی،  ق( 520لم از امیری معزّی به نظم )شمشیر و ق

. 4، (240: 1381تبریزی، ابوالمجد )ن.ک:  ای ناشناس به نظمشمشیر و قلم از نویسنده مناظرۀ

. 5، (11-21ب  :1385)ن.ک: پورجوادی،  لحضره به نثرالسیف والقلم از وصاف ا منازعة

-54: 1356)ن.ک: افشار،  (769لم از یعقوبی طوسی به نثر )فای در معنی شمشیر و قرساله

و  (187-258:  1376)ن.ک: افشار،  (890قلم از مسعود قمی به نظم )ف نزاع تیغ و  .6، (27

 (499-503ای ناشناس. )ن.ک: پور جوادی، الف: تیغ و قلم از نویسنده .  مناظرۀ7

بان ز از تبادل ادبی میان دو« شمشیر و قلم» از نظر دور داشت که موضوع مناظرۀ نباید

ل بسیاری در این تبادل و تعامل تأثیر        چرا که دالی ،تاسعربی و فارسی مستثنی نبوده

ایرانیان و اعراب  ، فرهنگی و ادبی میانروابط تجاری. 1توان به: است که از آن جمله میداشته

بویژه در دورۀ حكومت  ،سیاسی و فرهنگی مهم هایداشتن منصب، دراختیارو همچنین

تا(: یبست گرفته بودند )ن.ک: العاکوب، ا در دهای مهم سیاسی رعباسیان که برمكیان پست

       ق(، 385)ف  عبّادبنصاحبهمچون  ،تباروجود نویسندگان توانمند ایرانی. 2 (؛136

شعر. )ن.ک: ندا،  در حوزۀو فارسی  یاشتراک وزن های عربهمدانی و همچنین  الزمانبدیع

ب و هایی که اعراعباسیان و کتاب چشمگیر شعوبیه در دربار هایفعالیت .3 ؛(239: 1991

زبان  سخنان خود را از ،گرفتن از سبك جاحظنوشتند و با الهامایرانیان در ردّ یكدیگر می

بسیار شدید دو قطب علمی  رقابت. 4؛ (172: 2001کردند. )ن.ک: صالح، حیوانات بیان می

.ک: انیان از این رقابت. )نپذیری ایره )اندلس( در جهان اسالم و تأثیربغداد )در شرق( و قرطب

زمین که با های بسیار غنی موجود در مغربکتابخانه وجود .5 ؛(1/386: 1408المقری، 

گرایش ایرانیان به این دو قطب علمی. )ن.ک: ابن  ،سری داشت و در نتیجههم« دارالحكمه»

ت فعالی از طریق نهضت ترجمه و ،تبادل ادبی میان ایران و عرب .6 ؛(4/175: 1992خلدون، 

ثیر و تأثر زبان تأ .7 ؛(140: تابی)ن.ک: ضیف، ». ابن مقفع و آل نوبخت»مترجمانی همچون 

 (101: 1383فارسی در شعر و نثر از زبان عربی. )ن.ک: ابراهیمان، 

 ر و قلم در دو زبان فارسی و عربیهاس شمشیتطبیق میان مناظره -2-4
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ای هدر زبانای موجود در مناظره شمشیر و قلم هها و شباهتم تفاوتخواهیمی ،در این بخش

       به دو دسته تقسیم  ،هاها و شباهتدهیم. این تفاوتفارسی و عربی را مورد بررسی قرار

ورود و خروج دو طرف مناظره و سوابق تاریخی مؤثر بر این  ، به نحوۀاول دستة شود:می

اند رفته در این مناظرات. این عناصر عبارتکاربه عناصر به ،دوم شود و دستةله مربوط میمسئ

های قرآنی و ها، اشاره به داستانالمثلهای تاریخی، ضرباز: آیات قرآنی، احادیث، اشاره

 اصطالحات علمی.

 اول دستة -2-5-1

ت که این اس ،های قابل مالحظه میان مناظره شمشیر و قلم در فارسی و عربییكی از تفاوت

وع با سخن قلم شر ،گردد امّا در زبان عربیبا سخن شمشیر آغاز می ،این مناظره، در فارسی

بایست به تاریخچه نگارش این نوع می ،لهبردن به علت یا علل این مسئشود. برای پیمی

ندلس ا باشیم. اولین مناظره در این نوع، ابتدا در سرزمینناظره در هر دو زبان، نگاهی داشتهم

الموفق »در زمان حكومت دول الطوائف و در مدح  ،ق.(ه  440توسط ابن برد االصغر )ف 

كه خاطر آن، بهاست. در آن دورهشدهق( سروده408-32)امارت، « ابوالجیش مجاهد عامری

نظامی توجه و  امور حكومت وقت بیشتر از آنكه به ادبیات و زبان عربی توجه داشته باشد، به

 ، زبان به اعتراضموقعیت خود را در خطر دیدند و از این روی ،است، اهل قلمشتهالتفات دا

ره در زبان عربی، بینیم که این نوع مناظمی ،بنابراین ؛(473: 1976)ن.ک: عتیق،  گشودند

ر بودند. دیگلتی باالتر از اهل قلم پیدا کردهمنز ،است که اهل شمشیرزمانی آغاز شده

( و 686-768) (، ابن نباته691-742ابن الوردی )آورندگان مناظره در زبان عربی، یعنی پدید

 اند. زیستههر سه در عصر انحطاط می، (756-821قلقشندی )

، بیشتر (. در این عصر656-923مصادف با حمله مغول و حكومت آنهاست ) ،این عصر

، عرب بودندآنجا که سالطین، غیرِها بود و از های عربی، میدان تاخت و تاز مغولسرزمین

تند و نواختوجه کمتری به زبان و ادبیات عربی داشتند و جز در موارد اندک، شاعران را نمی

نان را به ، آتوجهی حاکمان به شعراز عصر عباسی خبری نبود. بیدیگر از آن صالت و جوای

 بود. در ایننموده وری وادارگری و پیشهانزوا کشانده و برای گذران زندگی به صنعت
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زبان  گردید، ادبیات وگیرودار جنگ و گریز، آنچه موجب موفقیت و پیشرفت حاکمان می

)ن.ک: حنا  دشعربی نبود بلكه نیاز به فرماندهان نظامی و سربازان شجاع بیشتر احساس می

ه رد کنشان از آن دا ،شمشیر و قلم در زبان عربی ، مناظرۀبنابراین ؛(621: 1383الفاخوری، 

و همچنین   5داشتند )البته در اندلس بعد از قرن تر از اهل شمشیر قرارای پاییناهل قلم در مرتبه

لین مناظره در این نوع، در زمان حكومت اوّ ،ا در ادب فارسیامّ در سراسر حكومت مغول(

است و شدهوسط شاعری به نام فخرالدین سرودهت ،(465-485ملكشاه سلجوقی )حكومت 

امی خود را در اختیار امور مملكتی و اداری و نظ ،هنگامی بوده که ملكشاه سجلوقیآن 

.ک: شاملویی، بود. )ن، گذاشتهخود )اهل قلم( الملك طوسی، وزیر شایست،خواجه نظام

1374 :373) 

درایت  ا قلم وبود، بشمشیر طغرل بیك مسخر شده آنچه با» ،دکتر جعفر یاحقی به گفتة  

ه بر شمشیر طغرل بیك چیرگی قلم خواج ،آمده و در واقعق و نظام درخواجه، تحت نس

 ،بینیم که این نوع مناظره در زبان فارسیمی ،بنابراین ؛(111/  9: 1371)یاحقی، « بودیافته

اتی برخوردار بودند. مناظر ل شمشیراز منزلتی باالتر از اه ،است که اهل قلمزمانی شروع شده

، چرا که ما در مورد کندید میاند نیز این مطلب را تأئوجودآمدههای بعد بهکه در دوره

ور پرپادشاهی معارف او»خوانیم: می ،استشدهکه در زمان بهرامشاه غزنوی سرودهای مناظره

( 325: 1374)شاملویی، « دوست بود ولی از لحاظ سیاست و کشورداری ورزیده نبود.و ادب

ین است، ناظر بر همشدهورۀ ابوسعید بهادرخان نگاشتهمناظرۀ وصّاف الحضره نیز که در د

شده ، سرودهالدین، یعنی خواجه غیاثمطلب است )البته این مناظره در مدح وزیر ابوسعید

بضة قفتق و مفاتیح قبض و بسط را در و، مقالید رتقابوسعید بهادرخان»گوید: او می است(؛

نهاد و زمام امور ملك و ملّت و  ،قلم(، وزیر خودالدین )اهل اختیار و اقتدار خواجه غیاث

    و در مورد  (4371/ 5: 1380)میر خواند، « به کف با کفایت ایشان نهاد. ،دین و دولت

، در مدح امیر علیشیر نوایی، وزیر سلطان حسین بایقرا که خواجه مسعود قمی یهایهمناظر

 است :گونه آمدهاست، اینسروده
را از حامیان بزرگ علم و فضل و از طرفداران مخصوص ادبیات و صنعت سلطان حسین بایق» 

و هنر بود، دربارش در هرات مجمع اهل دانش و کمال و لطفش شامل حال سخنوران و 
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اصحاب قلم بود و وزیر با تدبیرش رهبر و مشاور او بود و او نیز خود یكی از مشوّقان و 

 (561: 1374)شاملویی، « مروّجان علم و ادب و هنر بود.

 حاکی از آن است که ،شمشیر و قلم در فارسی بینیم که زمان سرایش مناظرۀحال می 

ان پذیرفت توها را زمانی میاین استدالل ،منزلتی باالتر از اهل شمشیر داشتند. البته ،اهل قلم

علتی  هیچ ،شیوه ها به اینبدین معنا که بگوییم شروع مناظره ؛که قائل به صدفه و اتفاق نباشیم

ثر خود را با زبان قلم شروع          ا ها، مثالًاین نوع از مناظره نداشته و چون اوّلین نویسندۀ

آمده و دیگر نویسندگان نیز به تبعیت از او، ت درصورت یك سنّاست، این کار بهکرده

ایش سبك سردر مورد له را این مسئگونه که اند، همانره خود را با زبان قلم شروع کردهمناظ

 کنیم.شدن آن، مشاهده میو سنّت« قصیده»

 به صلح ختم ،چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی ،پایان مناظرات ،از طرف دیگر

، دست دوستی دراز زودتر از دیگری ،باشد یكی از دو طرف مناظرهشود و چنانچه قرارمی

افشار، و  237/ 14:  1331؛ قلقشندی، 77-79/ 6: 1992)ن.ک: شیخو،  .کند، آن قلم است

، خود را به در هر دو زبان ،خاطر آن باشد که قلم( و این مسئله شاید به240-249ش: 1376

( از 48: 1356افشار، و  237/ 14: 1331)ن.ک: قلقشندی،  .استجویی توصیف کردهصلح

-یام مهای شمشیر قوها در آغاز کار، با ضربهدانیم که ارکان حكومتمی ، همهسوی دیگر

ا هدانیم که این حكومتشود و باز میبا چكاچاک حدید استوار می ،یابد و تخت سلطنت

فاده کنند دم استو نظریات مر اند که بخواهند از آراهبند دموکراسی بودبعد از پیدایش، نه پای

 واننداهل قلم بت هاکه در آن نظران و اندیشمندان و فرهیختگاندست صاحب و نه وامدار ثمرۀ

رهون م ،هابینیم  که موجودیت حكومتپس می ه نفوذ و قدرت خود را وسعت بخشند؛حوز

شمشیر  ایةقلم، در س است و طبیعتاًبازوان سربازان و فرماندهان بودهبرندگی شمشیر و قدرت 

درت و مسئولیت حفظ آرمان ق نشیندجای شمشیر می، بهگیرد تا اینكه اندک اندکپناه می

ایطی ه شرنیاز ب ،برای اینكه بتوانند از قدرت خود پرده بردارنداهل قلم،  و گیردمیدسترا به

شود، ن تا آن شرایط فراهم ،کنند و به همین خاطرشمشیر مهیا میدارند که این شرایط را اهل 

ه افول رو ب ،ثیرگذاری آنانو پویایی و میزان تأ رشد و زمینة روندایشان در الک خود فرومی

 ها در این نیست که میان این دو قدرت اختالف باشد و بایدصالح قدرت ،ابراینبن نهد؛می
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 ،ندکنند تا بقا و ماندگاری خود را بیشتر بنمایاننمایی میتوجه داشت که این دو عنصر، قدرت

ده و نویسندگان به صلح انجامی ،ا اینكه پایان مناظراته به  نابودی یكدیگر بیندیشند امّنه اینك

اند، شاید از این جهت بوده اهل قلم بودند، طرف غالب و مغلوب را مشخص نكردهکه خود 

در  اند و چونداری واقف بودهبه نقش بارز و حیاتی شمشیر و قلم در حكومت ،که اهل قلم

ابوالمجد ( و 70/ 6: 1992اند )ن.ک: شیخو، خود را به عدالت توصیف کرده ،هر دو زبان

ا در مورد امّ محوری خود عدول کننداند از ادعای عدالتنسته(، نتوا240: 1381تبریزی، 

 باید گفت: ،استا پایان مناظرات به صلح انجامیدهاینكه چر

در مدح پادشاه  ر زبان فارسی و چه در زبان عربی،چه د ها در این نوع،همة مناظره الف:

پادشاه هستند و هر دو مت اند و از آنجا که اهل شمشیر و اهل قلم، هر دو در خدشدههسرود

 ای جز صلح ندارند.امور مملكت مورد نیازند، در پایان چاره در ادارۀ

و  هااندیشیدند که مطلوب حكومتبه پایانی می ،هانویسندگان این نوع از مناظره ب:

آن است که قاضی یا داوری که دو  ،دلیل ما بر این ادعا است.منصبان قدرت بودهصاحب

از  ،کند، در هر دو زبان، همان حاکم یا پادشاه است. البتهبه صلح وادار میطرف مناظره را 

اند که خارج از حاکمیت پادشاهان، اندک نویسسندگانی هم بوده ،آنجا که در این میان

ه طبع ب ختتام صلح در این مناظره ها راباید علت ا ،اندهایی زدهدست به نگارش چنین مناظره

   موجودی اجتماعی و اهل  ،ا که انسان در طبع و سرشت خودچر ،انسانی مرتبط ساخت

امری عارضی هستند و اصل خلقت و فطرت  ،هازیستی است و جنگگو، تعامل و هموگفت

از  شاعران و نویسندگان این نوع ،است و به همین جهتشده، بر صلح و دوستی سرشتهانسان

ها را به ساحل صلح و دوستی هدایت خود، مناظره جویانةها، بر اساس فطرت صلحمناظره

 اند.کرده

ند و ااز فرامین و دستورات اسالمی بهره گرفته ،هاتمام نویسندگان این مناظره تقریباً ج:

    به آیات قرآن استدالل  ،دید، برای اثبات ادعای خودهای بعد خواهیدچنانچه در قسمت

دعوت به همزیستی  ،، از سوییآن کریمقردر  ،دانیمطور که میهمان ،از این رو کنند؛می

قُلْ یا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ »است: شده آمیز و توجه به اصول مشترکمسالمت
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نْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ مِبَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ أَالّ نَعْبُدَ إِالَّ اللّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً 

بگو: ای اهل کتاب! بیایید تا بر »یعنی: (؛ 64) آل عمران/ «تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ

گونه سخنی که بین ما و شما یكسان است، بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ

   وند، به خدایی برنگیرد و اگردیگری را به جای خدا ،کس از ماشریكی نیاوریم و هیچ

 ،این آیه (1/58ق: 1418)فوالدوند،  «گردان شدند، بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم.روی

های به نقطه ،رود که در آنمیشماردر دعوت اهل کتاب به سوی وحدت بهاز آیات مهم 

 .«استو اهل کتاب توجه شدهمشترک بین اسالم 

فَإِنِ »...ست: ا، مورد تأکید واقع شدهدر قرآن کریم استقبال از پیشنهاد صلح ،سوی دیگر از

 (؛90نساء /  ) «اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیالً

هاد صلح دادند، بلكه پیشن و با شما پیكار ننمودندری کردند گی...پس اگر از شما کناره»یعنی: 

 ،این( بنابر1/92 ق:1418)فوالدوند،  «.ض آنان شویددهد که متعرّخداوند به شما اجازه نمی

و فرامین  خاطر پیروی از دستورات، بهشمشیر و قلم د بتوان گفت که  نویسندگان مناظرۀشای

ا را هو دستورات دین اسالم، پایان این مناطره پذیری از قرآنخاطر تأثیر، بهالهی و همچنین

 اند.به صلح ختم کرده

های خیالی، تعلیم و آموزش مسائل دینی، سیاسی، ترین اهداف نگارش مناظرهیكی از مهم د:

 ، به قضیة( پس اگر با این دید392: 2008اجتماعی، اخالقی و غیره است. )ن.ک: الماردینی، 

ن این نوع از نویسندگا که ختم به صلح در مناظره شمشیر و قلم بنگریم، شاید بتوان گفت

ند اختالف و درگیری، هیچ سودی ها بفهماناند که به انساندر پی آن بوده ،هامناظره

ناصر در اثر تحكیم روابط میان ع ،ای حاصل شود، آن نتیجهندارد و اگر قرار باشد نتیجهدربر

قدر که قوی ، چرا که یك عنصر، هرآمدخواهددستهای مختلف بهویژگیمختلف و با 

ر ر، نیاز مبرمش به عناصتنهایی یارای رسیدن به هدف را ندارد و در این مسی، باز هم بهباشد

 شود.     ت احساس میشدّان کمتر و قدرتشان اندک باشد، بهشچند کاراییدیگر، هر

شمشیر و قلم در دو زبان  کاررفتب در مناظرۀعناصر بب دوم: دستة -2-5-2

 فارسی و عربی

 آيات قرآنی و احاديثالف: 
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در مناظرات عربی  ،ا این موضوعگردد امّدر هر دو زبان، استشهاد به آیات قرآنی مشاهده می

هاد         به آنها استش صورت یكسان، بهاست. از آیاتی که در هر دو زبانبیشتر جلوه کرده

 توان به آیات زیر اشاره کرد: می ،استشده

شَدیدٌ و مَنافعُ لِلنّا زَلْو أَنْ» شار،   ]25حدید/[« سِ.نا الحَدِیدَ فِیهِ بَأسٌ  شندی،    و 33: 1356)اف قلق

1331 :14  /234 ) 

 (523/ 1: 1997ابن بسام، و  36: 1356)افشار،  ]1قلم/ [« طُرُون.ن و القَلَمِ و ما یَسْ»

: 1356)افشــار،  ]3-4علق/ [« لَم.األَکرمِ اللذِی عَلَّمِ بِالقَلَمِ عَلَّمَ اإلنســانَ ما ال یَعْرأ و رَبِّكَ إقْ»

 (523/  1: 1997ابن بسام، و  37

ت که این اس ،لهنماید و آن مسئدر اینجا باید به موضوعی اشاره کرد که بیان آن الزم می

شاره از داستان ها و موضوعات قرآنی ابه برخی  ،«تلمیح»با استفاده از صنعت  ،در زبان فارسی

ا در هایی از آن راست که نمونه، در زبان عربی استفاده نشدهاز این شیوه است که ظاهراًشده

 ایم:این بخش آورده
ــت     ــهاب آمد درس ــكل ش ــكل من ش  ش

       

ــیطان   پرســـت از من نیاید زینهارمردم شـ

 (139: 1362)معزّی،                          

 (.9اشاره دارد به استراق سمع جنّیان در )جنّ/ 

 در خردی چرا سخن نگویم    روح چون عیسی من با دو زبان سبك

 (500الف: 1385دارد. )پورجوادی، اشاره به داستان حضرت عیسی )ع( در سوره مریم 

 در دل دریا روم به سان گهرمنم که سیر نمایم به رو چو کشتی نوح      منم که 

 (509)همان:  ]32-48هود [داستان حضرت نوح در قرآن دارد.  بهاشاره 

ند. انویسندگان ایرانی به احادیث استناد کرده ر مورد احادیث، باید گفت که فقطد

توان می این با وجوداست، ، به این امر توجه داشتهچند فقط یك نویسنده در زبان فارسیهر

یر های زتوان به نمونهمی ،آن احادیث جملة عنوان یك تفاوت نگریست. ازبه این امر، به

 اشاره کرد: 
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:  1356افشار، . )الم بمانید و غنیمت به دست آوریدسفر کنید تا س«: نَمُوا حَوا و تَغْسافِرُوا تَصْ»

 ،«کنز العمال»در کتاب  ،المتقی (221/   76: 1376؛ مجلسی، 6/701 :1364)المتقی، و ( 38

 است.سخن از پیامبر اکرم )ص( نقل شده دارد که اینبیان می

      اش یكسان باشد، ضرر کس که دو روز از زندگیهر«: بُونٌ ماهُ فَهُوَ مَغْتَوَی یَوْإسْ مَنْ» 

/  68ش: 1376مجلسی،  و 16/94: 1376) حر عاملی، و ( 46 : 1356)افشار،  . استکرده

      منسوب به امام صادق )ع(ا ر این روایت ،«وسائل الشیعه»در کتاب  ،( حر عاملی173

 است. دانسته

ند و ایید ادعاهای خود استفاده کردهاز آیات و احادیث فوق الذکر در تأ ،شمشیر و قلم     

آن دو برای اینكه سخنانشان را مستدل گردانند و طرف دیگر را وادار به  ،به عبارت دیگر

پذیرش کنند و راه را برای ردّ ادعای خود توسط طرف مقابل سد کنند، به چیزی )آیات( 

ه باشد و تنها کاری کای جز پذیرش آن نداشتهچاره ،اند که طرف مقابلشانتمسك جسته

جوید  عی تمسكنیز برای اثبات حقانیت خود به همان منبآن باشد که او  ،بتواند انجام دهد

ی است که استشهاد به آیات قرآن، باعث شدهلهاست و همین مسئکه دیگری تمسك جسته

رد جو کوتوان در این مطلب جستترین علت آن را میباشد که مهماوانی زیادی داشتهفر

ن آوردند. ایپدید مین که آیات قرآنی، بستر تفهّمی مشترکی در مباحثات مسلمانا

 سازی از چند جانب قابل بررسی است:زمینه

 عوام و خواص را تسهیل وگویعباراتی با پذیرش همگانی، گفت عنوانآیات قرآن، به .1

تر فتنیا بین عوام پذیراند. مشروعیت تعابیر قرآنی، نظرات علما، فقها و متكلّمان رکردهمی

 است. ساختهمی

هم و به ف ،شانت اهل اسالم، از هر فرهنگ و ملّیت، بر مرجعیّت متن مقدّستفاهم اکثری. 2

رسانده و از این طریق، امكان مباحثة ی حاوی آیات قرآنی مدد میهادرک متون و نگاشته

 است.تر بودهمسلمانان، از هر حوزۀ جغرافیایی فراهم

ت. اسنژاد و زبان، نسبتاً یكسان بوده برای همه مسلمانان، از هر ،دالالت جمالت قرآنی .3

 اند. یافتهپذیرتر میمسلمانان متكلّم به هر زبان بومی، عبارات و اشارات قرآنی را فهم
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های مختلف، ارتباط افزون بر تسهیل روابط عقالنی مسلمانانِ مكان ،آیات و عبارات قرآن .4

های نسل ت؛ پذیرش این آیات نزد همةاسکردهتر میهای مختلف را نیز آسانمسلمانانِ زمان

قرآنی یر های حاوی تعابگفته ساخته ومی ترها را شدنیمسلمانان، ارتباط گفتمانی این نسل

 است.پذیرتر بودهپیشینگان، فهم

و دین  ندامسلمان ،است که صاحبان آن ادبیاتین مناظرات در ادبیاتی بروز کردها ،حال

، خود اند و اکنون برای اثبات سخنانیید کردهاش را نیز تأمانیاسالم را برگزیده و کتاب آس

ره باید که در مناظباشد، چراد آن وجود نداشتهبه مطالبی تكیه کنند که دلیلی بر رباید 

حال چه منبعی بهتر از  نقص آورد که مخاطب را میخكوب کند؛هایی قوی و بیاستدالل

 اند و گفته های آن را بیقرآن که هر دو طرف متخاصم، سر تعظیم در برابر آن فرود آورده

گرفت و یمبع شنوندگان قرارموافق ط ،سخنان گوینده ،اند؟ بدین صورتچرا پذیرفتهوچون

سیار دقیقی ی بهمچون منبع علم قرآن کریم ،زد و به عبارت دیگرهای او مییید بر گفتهمهر تأ

بات ادعا کافی برای اث ،به آنرفته که گویا از تمام فیلترهای علمی گذشته و استناد  میشماربه

 است.بوده

 هاس تاريخیب: اشاره بب وقايع و شخصیت

 عنوان مثال: به ؛استی از این عنصر بیشتر استفاده شدهدر فارس

اشاره به خدمات عمر در صدر اسالم  ؛(34: 1356)افشار، « مگر فاروقم که دافع غوایلم» -

 (34: 1356دارد. )افشار، 

بی، اوّلی نماد لكنت زبان و دومی، نماد سخنوری اشاره به باقل و سحبان که در زبان عر -

 (37. )همان: است

پیامبر )ص( و داستان حضرت  موسی و هارون )ع(. )ن.ک: پورجوادی،  بودنشاره به امیّا -

 (509الف: 1385

 (240: 1381تبریزی، ابوالمجد اشاره به زیبایی حضرت یوسف )ع(. )ن.ک:  -

 (512الف: 1385اشاره به کتاب مانی )ارژنگ(. )ن.ک: پورجوادی،  -

 کنیم:ا در زبان عربی تنها به دو مورد برخورد میامّ
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 (234/ 14: 1331یعنی حنین، بدر و اُحُد. )ن.ک: قلقشندی،  ؛اشاره به غزوات پیامبر )ص( -

 (.238اشاره به عنتره و کلیب. )همان:  -

نوان عها و وقایعی وجود دارند که بهها، شخصیتاسطوره ،تیدر فرهنگ و ادبیات هر ملّ

د. یابننمود و بروز می ،هاها، امثال، اشعار و حكمتت، در داستانهای ارجاعی آن ملّگنجینه

ا و برخی هها و سرافرازینماد خوبی ،ها، جنبة مثبت ندارند بلكه برخی از آنتمام این عناصر

 ت نقشای در اذهان افراد یك ملّگونههاست. این عناصر، بهها و ضعفنماد زشتی ،دیگر

اند که با ذکر نام این عناصر، همان مفهوم مورد نظر گوینده، به ذهن مخاطب بسته و هضم شده

 شود.اطب میثیر بیشتر کالم بر مخ، باعث تألهکند که این مسئخطور می

ه ها به صورت ناخودآگاه  باز سوی دیگر باید به این نكته نیز توجه داشت که انسان 

ها و وقایع مطلوب افتخار ورزیده و در مقابل در ضمن سخنان خود ها، شخصیتاسطوره

اند.از سوی دیگر گاه استفاده از یك ها و وقایع نامطلوب را مورد نكوهش قرار دادهشخصیت

، اعث اطناب شده و مالل آور استوینده یا نویسنده را از دادن توضیحات اضافی که بنماد، گ

کند و استفاده از چنین اشارات تاریخی که نویسنده از آنها به عنوان یك پل نیاز میبی

کند تا مخاطب را با گذشته آشنا و ارتباط او را با قدیم تحكیم کند، نوعی ارتباطی استفاده می

 رهاند.کند و متن را از حالت خشكی خود وامیبرای مخاطب ایجاد میتنوع روانی 

 ها و به ویژه در زیستالبته به این مطلب نیز باید توجه داشت که در ذهن عموم انسان 

 شوند و انتقال پیام وجهان فكری عوام، مفاهیم صرفا انتزاعی در قالب نمادها متجسم می

ای نهها نیز نموتر است و نمادمصادیق آن راحت تفصیل مفهومی یك موضوع از طریق ذکر

از همان مصادیقی هستند که مفاهیمی را در خود نهفته دارند مثال در ادبیات داستانی، مفاهیم 

 شوند.های مثبت و منفی مطرح میها در قالب شخصیتها و بدیخوبی

 ج: اصطالحات علمی

صفرا     سودا،  سی:  شار،     در فار صفار )طبی(. )ن.ک: اف : 1356)از اطباع چهارگانه( و دُوار و 

40-35) 

 (114: 1362مریخ و عطارد )نجومی(. )ن.ک: معزّی،  -
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 (.500الف: 1385ت فلكی )نجومی(. )ن.ک: پورجوادی، هیئ -

 (51: 1356)فیزیكی(. )ن.ک: افشار،  مغناطیس، آهن ربا، کهربا -

 (501الف: 1385پنج و چهار )نجومی(. )ن.ک: پورجوادی،  فلك دُوّار و تأثیرات هفت و -

الخافض و الرافع )صرف و نحوی(. )ن.ک: هاشمی،  معتلّ العین، عرفّتَ و نكّرت،در عربی: 

1379 :1  /262-260) 

 (71/  6: 1992حروف عِلّه )صرف و نحوی(. )ن.ک:شیخو،  -

 (76جوهر و عرض )فلسفی(. )همان: -

گان بیشتر از نویسند از اصطالحات علمی موجود در عصر خود زبان،نویسندگان فارسی

، یاند. از دیرباز تا کنون، ادبیات در عین حال که مسائل سیاساستفاده کرده انزبعرب

ثق برای مو عنوان یك سند تقریباًتصویرکشیده و خود، بهاجتماعی، دینی و اخالقی را به

     د، گیرمیاست، مورد استفاده قرارشدهشتهای که متن ادبی در آن نودوره امعةبررسی ج

 ۀبرد که البته مفاخررشد علم و فرهنگ آن جامعه نیز پیبه میزان  ،توان از البالی آنمی

 است. تصویرکشیدن این قضیه فراهم نمودهشعری، خود زمینه را برای بهتر به

ها، نویسندگان، از یك از زبان، در هربینیمشده میهای ذکرگونه که در نمونههمان

ند ارواج داشته است، استفاده کرده می متناسب با آن علومی که در دورۀ آنهااصطالحات عل

این است که تنوع اصطالحات در  ،رسدمینظرای که ذکر آن در این بخش الزم بهاما نكته

و  تنوع که علت این مسئله بهبیشتر از زبان عربی است و شاید بتوان گفت  ،زبان فارسی

 ،عربی در زبان که مثالً، چرااستردد که در زبان فارسی رواج داشتهگمیفراوانی علومی باز

 ،است و حال آنكه در زبان فارسیصرفی و نحوی و فلسفی استفاده شدهاز اصطالحات 

 است.شدهکاربردههاصطالحات نجومی، فیزیكی، و طبی ب

 د: ضرب المثل ها

قلم  ظرات شمشیر ودر منا ،آن است که نویسندگان فارسی ،از دیگر موضوعات قابل توجه

 المثل های عربی بسیاری استفاده کرده اند از آن جمله:از اشعار و ضرب
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افشار، . )، آن است که قلم را به خدمت گیردعادت شمشیر«: مَ القَلَمَتَخدْیَسْ فِ أنْالسَّیْۀُ عاد»

 (289: 1381)ثعالبی،  و (34: 1356

چرا که  ،دو دریا با یكدیگر یكسان نیستند«: لَحُ أُجاجُبُ و هذا أَمْرانُ هذا عَذْی البَحْتَوِالیَسْ»

( 501الف: 1385، شور است و تلخ. )پورجوادی، شیرین و آب آن دیگری ،آب یكی

 (440: تابی)احدب الطرابلسی، 

خشد با تحكیم میپیوندهای دوستی ر ،هرکس دوستی کند« : قَ رَتَقَ و مَن خَرَق مَرَقمن رَفَ»

شار، . )افاستسلد، پیوندهای دوستی را سست کردهرا از هم بگ او هرکس رابطة دوستی

 (129: تابیو )احدب الطرابلسی،  ( 40: 1356

المثل استفاده می کند، چه جدی، چه شوخی، چه کامل و چه ناقص، کسی که از ضرب

ه بیشتری ببخشد. عنصری کخواهان آن است که به حرف و سخن و گفتة خویش، تحكم 

ها می بخشد که المثلها آشیانه کرده، نیرو و قدرت خاصی به این ضربالمثلدر ضرب

و هم از طرف روشنفكران و  المثل، هم از طرف مردم کوچه و بازارشود ضربموجب می

ای گنجینه ،هر شخصی گیرد.تلویزیون و... مورد استفاده قرارمتفكران و مطبوعات و رادیو و 

ای از ی گنجینهما حتّ .را در اختیار دارداش ها و اصطالحات زبان مادریالمثلاز ضرب

. اصوالً ایم، داریمگرفتهای که فراهای بیگانههای مختلف در زبانالمثلاصطالحات و ضرب

بانی ینفك هر زای در هر زبان دارند و جزء الجایگاه ویژه ،هاالمثلاصطالحات و ضرب

اده های عربی استفالمثلاز ضرب ،ا در مورد اینكه چرا نویسندگان فارسی زبانامّ هستند

 وجو کرد:له را در موارد زیر جست، شاید بتوان ریشه این مسئاندکرده

 است.مدهآمیشمارها، نوعی افتخار بهدر تمام دوره تقریباً.آشنایی و تسلط بر زبان عربی،1

یسندگان ان و نوشاعربر  ،از جمله متنبّی ،شعرای عرب تأثیرویژه و ب ادبیات عرب تأثیر. 2 

 است. ایرانی بسیار چشمگیر بوده

 نظر دارند وها اتفاقِروند که همگان بر آنمیشمارها نوعی از متون مرجع بهالمثل. ضرب3

 پذیرد.می آنها را چراوکند و بی چوننمی هاهیچ تالشی برای رد آن ،مخاطب

 است.، زبان مشترک جهان اسالم بودههای بعد از اسالمدر دوره ،زبان عربی. 4 
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 نتیجب گیرس  -3

 توان نتیجه گرفت که:می شد،از آنچه تا کنون گفته

ور مدح پادشاهان، اظهار برتری صاحبان شمشیر و اربابان منظ، اغلب بههااین نوع از مناظره  -

، آموزش مسائل در نهایت نویسندگی کاتبان وقدرت عرضه کردن قلم در برابر یكدیگر و 

حكایت  ،بارهآمده در ایندستاست و اسناد تاریخی بهشدهتاریخی، دینی و اخالقی  نگاشته

و آن هم در سرزمین اندلس به منصة  توسط اعراب ،از آن دارد که اولین مناظره در این نوع

 است.ظهور رسیده

 ،ادشاه هستند و برای بقای خود در حكومت وقتهر دو در خدمت پ ،اهل شمشیر و قلم -

 .، همان پادشاه استها در هر دو زبانجز صلح ندارند و داور این مناظرهای چاره

میل  کنند زیراز طرفداران صلح و دوستی معرفی میشمشیر و قلم، در هر دو زبان، خود را ا -

از  ادر انسان وجود دارد امّ ذاتاً ،بودنتی و همزیستی و گرایش به اجتماعیبه صلح و دوس

کنند که واسطة تعلیم و تربیت و علم و ادب هستند، در این زمینه آنجا که اهل قلم ادعا می

 د.نقدم می شوپیش

ند، از اشاعران و نویسندگانی که به نگارش این نوع از مناظره پرداخته با توجه به اینكه همة -

از رگرفته ب ،گفت که منطق بیان در دو سوی مناظرهتوان اند، میآبشخور اسالم بهره گرفته

این نویسندگان از یك جهت واحد و از یك  ،بنابراین مفاهیم اسالمی و آیات قرآنی است؛

 اند.به نگارش این نوع از مناظره اقدام نموده ،منبع فكری مشترک

ارسی در زبان ف ا این موضوعاند امّاز اصطالحات علمی بهره گرفته ،نویسندگان هر دو زبان -

عربی است  بیشتر از زبان ،رفتهکار؛ چرا که تنوع اصطالحات علمی بهاستر داشتهنمودی بهت

 بانان.زعلوم مختلف در میان فارسی تواند دلیلی باشد بر رشد و توسعةمی ،و این مطلب

کیدی تأ ،است که این مطلبهای عربی استفادۀ فراوان  شدهدر زبان فارسی، از ضرب المثل -

 رود.میشمارن از ادبیات غنی عربی بهزباناثیرپذیری فارسیبر تأ
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صاحبان شمشیر بر اربابان قلم  ،دهد در زبان عربیگونه که شواهد تاریخی نشان میآن -

 است.، در زبان فارسی برعكس جلوه کردها این موضوعبرتری داشته اند امّ

 ،اها این نوع اشارهامّ های فارسی بسیار استهستان های قرآنی و احادیث در مناظراشاره به دا

داستانی  ، مفاهیم به شیوّگونه مناظرات، در اینشود و به عبارت دیگردر زبان عربی یافت نمی

  رایی است.سی زبان فارسی در گرایش به داستان، خود گویای پیشتازبیان می گردد که این

 

 يادداشت
ــن     -1 ــنترینی، ابوالحس ــام الش ــغر را می توان در کتاب )ابن بس ــیف و قلم از ابن برد االص مناظره س

ــان عباس، بیروت: دارالثقافه(         1997علی، ــن اهل الجزیرۀ، تحقیق: دکتر احسـ م، الذخیرۀ فی محاسـ

 یافت. 
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