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چکیده:
مناظرۀ «شمشیر و قلم» ،یكی از انواع مناظرههای خیالی محسوب میشود که توجه صاحبنظران را
به خود جلب کرده است .شمشیر و قلم ،هرکدام نماد یكی از عناصر بسیار مهم و حیاتی در تشكیل
تمامی حكومتها بهشمارمیآیند؛ «شمشیر» ،نماد جنگاوران و نظامیان و «قلم» ،نماد اندیشمندان و
فرهیختگان است .در این مقاله ،به بررسی ساختاری و مضمونی مناظرههای شمشیر و قلم در دو زبان
فارسی و عربی ،نحوۀ ورود و خروج نویسندگان به مناظرهها ،عناصر بهکاررفته در این مناظرهها و
بیان شباهت ها و تفاوت ها پرداختهشدهاست .هدف نویسندگان این مناظرهها ،عالوه بر مدح و ابراز
قدرت نویسندگی ،آموزش مسائل دینی ،اخالقی ،تاریخی و علمی بودهاست .در زبان فارسی ،غالباً
قلم ،شروعکنندۀ مناظره است امّا در زبان عربی ،شمشیر ابتدا مناظره را آغاز میکند که این مسئله
دلیل تاریخی دارد .پایان مناظرهها ،به صلح ختم شدهاست و از آنجا که نویسندگان در هر دو زبان،
از آبشخور اسالم سیراب گشتهاند ،استفاده از آیات قرآن بهوفور مشاهدهمیشود.
واژههاس کلیدس :مناظره ،شمشیر ،قلم ،آموزش ،صلح.

 .1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه یزد (نویسندۀ مسئول)farsibehnam919@yahoo.com :
 .2دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهرانabamin@ut.ac.ir :
تاریخ دریافت مقاله1392/2/2 :

تاریخ پذیرش1393/8/19 :
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 -1مقدمب
نویسندگان و شاعران درباری ،از دیرباز برای مدح شاهان و امیران ،از مناظرۀ شمشیر و قلم
استفاده کردهاند .شمشیر و قلم در این مناظرهها ،معموالً نماد دو نوع قدرت بودهاند؛ شمشیر،
نماد قدرت بازو ،رزم و جنگ و قلم ،نماد قدرت اندیشه و تفكر .نویسندگان این مناظرهها،
درعینحال که به مدح حاکم پرداختهاند ،با استفاده از زبانی رمزگونه و صنعت تشخیص،
زبان به اعتراض گشودهاند .موضوع این مناظرهها ،نزاع بر سر این موضوع است که آیا
اصحاب قلم برترند یا اصحاب شمشیر؟ عدّهای ،شمشیر را بر قلم و برخی دیگر قلم را بر
شمشیر برتری دادهاند؛ مثالً در زبان فارسی ،شمسالدین آملی ،قلم را بر شمشیر برتر دانسته
(ن.ک :آملی )304/1 :1377 ،و در زبان عربی ،ابوتمام ،شمشیر را بر قلم رجحان بخشیده
(ن.ک :ابوتمام ،بیتا ،)14 :بعد از ایشان ،ابن رومی ،قلم را برتر از شمشیر معرفی کرده
(ن.ک :ابن رومی )284/3 :1423 ،و سپس ،متنبی در تایید سخنان ابوتمام ،شمشیر را بر قلم
ترجیح دادهاست (ن.ک :متنبی ) 497 :1403 ،امّا داوری ابن خلدون در این باب ،بسیار قابل
توجّه و حائز اهمّیت است ،چراکه وی میگوید« :حكومتها در ابتدا و انتهای کار خود که
نیاز به ثبات و قوام دارند ،بیشتر به شمشیر تكیه میکنند و در میانة کار که الزم میبینند
حكومتشان در اطراف و اکناف قلمرو جاری و مطاع باشد ،نیاز به قلم بر شمشیر فزونی
مییابد( ».ابن خلدون)490-491 /1 :1352 ،
-1-1بیان مسئلب
مناظرۀ «شمشیر و قلم» ،موضوعی است که در دو زبان فارسی و عربی همواره توجه
نویسندگان را به خود جلب کردهاست .نگارندگان این جستار ،سعی بر آن دارند تا تطبیقی
میان مناظرههای شمشیر و قلم که در این دو زبان به نگارش درآمدهاند ،برقرار گردد و از این
طریق ،به سؤاالت زیر پاسخ دادهشود:
 .1مناظره چیست و انواع آن کدام است و مناظرۀ «شمشیر و قلم» ،جزء کدام نوع از انواع
مناظره است و هدف از نگارش آن چه بودهاست؟
.2آیا نحوۀ شروع این نوع از مناظره میتواند دالیل تاریخی داشتهباشد؟
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 .3پایان این نوع از مناظرهها ،به چه صورت است و علل این نوع از خاتمهبخشی چیست؟
 .4شباهتها و تفاوتهای موجود در این نوع از مناظرهها ،در هر دو زبان کدام است؟
برای دستیابی به پاسخ این سؤ االت ،ابتدا توضیحاتی مختصر در بارۀ مناظره و انواع آن
ذکر میگردد و سپس ،به تاریخچة مناظرههای خیالی و بویژه مناظرۀ «شمشیر و قلم» اشاره
خواهدشد و از آن پس ،به بیان شباهتها و تفاوتهای موجود در این نوع از مناظرات
پرداختهمیشود و علل این تشابه و اختالف مورد بررسی قرار خواهدگرفت .این مقاله ،در دو
بخش تنظیم شدهاست :در بخش اول ،به بررسی نحوۀ ورود و خروج نویسندگان به این نوع
از مناظرهها میپردازیم و در بخش دوم ،عناصر و مضامین بهکاررفته در این مناظرهها ،مورد
بررسی و تحلیل قرارخواهدگرفت.
 -2-1اهمیت و ضرورت پژوهش
موضوع مناظرۀ «شمشیر و قلم» ،نمونة بارزی از نوع مناظرههای خیالی است که از البهالی
آن میتوان به بسیاری از مسائل تاریخی و اجتماعی دست یافت امّا پژوهشهای تطبیقی در
اینباره بسیار تنكمایه جلوه نمودهاست .بررسی تطبیقی این موضوع در دو زبان فارسی و
عربی که از دیرباز از یكدیگر تأثیر پذیرفتهاند ،میتواند برای آن دسته از پژوهشگرانی که
درصدد انجام تحقیقات تطبیقی هستند و میخواهند موضوع مناظرههای خیالی را بررسی
کنند ،راهگشای مفیدی باشد.
 -3-1پیشینة پژوهش
در باب مناظرۀ شمشیر و قلم ،تاکنون کتاب مستقلی به نگارش درنیامدهاست امّا کتابهایی
بودهاند که صرفاً به گردآوری و ضبط این نوع از مناظره همّت گماردهاند که از آن میان،
میتوان به کتابهای زیر در زبان عربی و فارسی اشاره کرد:
 المناظرات الخیالیة فی ادب المشرق و المغرب و االندلس2008 ،م ،رغداء ماردینی ،دمشق:دار الفكر.
 -زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی 1385 ،ش ،نصراهلل پورجوادی ،تهران :هرمس.
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مقاالتی در باب مناظرۀ شمشیر و قلم به نگارش درآمدهاست که یا فقط به بررسی موضوع
مناظرۀ شمشیر و قلم در یكی از زبانها پرداختهاند یا بررسی این موضوع را به یكی از مناظره-
های شمشیر و قلم در هر دو زبان منحصر کردهاند که عبارت اند از:
 سیر تطوّر مناظرۀ شمشیر و قلم در ادبیات عرب و ارزش ادبی و اجتماعی آن1389 ،ش،زهره جمشیدی و دکتر نرگس گنجی ،مقاالت اولین همایش ملّی تحقیقات نوین در زبان
عربی ،اصفهان ،دانشكدۀ زبان های خارجی دانشگاه دولتی اصفهان ،ص 412تا .420
 دراسة مقارنة لمناظرات السیف و القلم بین األدبین العربی و الفارسی (الیعقوبی الطوسی وابن نباتة المصری نموذجا)1432 ،ق ،غالمحسین غالمحسینزاده و آخرون ،مجلة العلوم
اإلسالمیة الدولیة ،العدد .21-36 ،18 :در این مقاله ،بر خالف کتابها و مقالههای فوق ،سعی
بر آن شده تا دیدگاهی کلّی دربارۀ ساختار مناظرۀ شمشیر و قلم در هر دو زبان و آن هم از
طریق تطبیق دو مناظرۀ یعقوبی طوسی و ابن نباته مصریارائه شود.
 -2بحث
لسان العر ب ظاهراً اولین معجمی است که کلمة مناظره در آن ذکر شدهاست .ابن منظور،
واژۀ مناظره را اینگونه توضیح میدهد« :أن تُناظِرَ أَخاک فی أَمر؛ إذ نَظَرتما فیه معاً کَیفَ
تأتیانه و إنَّ التناظُرَ هو التراوضُ فی االمرِ و نَطیرُکَ :هو اللذّی یُراوضُكَ و تناظِرِهُ( ».ابن
منظور )217 / 5 :1300 ،در اصطالح:
«مناظره ،عبارت از آن است که دو تن دربارۀ دو موضوع ،از روی نظر و استدالل بحث
کنند و هریك ،محاسن موضوعی را که برگزیده و معایب موضوع مقابل را برشمارد و بر
اثر این بحث و نظر ،برتری مطلوب خود را ثابت و خصم را از جواب عاجز کند( ».فروزانفر،
)449 :1316

دکتر حسین الصدیق میگوید :
«واجب است که مناظره میان دو شخص بر پا گردد که هر کدام از آنها میخواهند از دیدگاه
خود دفاع کنند و ادّعاهای طرف مقابل را به وسیله دالیل و براهین منطقی ،باطل جلوه دهند
و الزم است که دو طرف مناظره برای آشكار شدن صواب و کشف حقیقت تالش کنند».
(الصدیق)61 :2000 ،
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 -1-2انواع مناظره
مناظرههای واقعی ،مناظراتی است که میان دو انسان صورت میپذیرد که در اینجا موضوع
بحث ما نیست امّا منظور از مناظرههای خیالی یا ادبی ،این است که شاعر یا نویسندهای،
میتواند به صورت تَخیلی آراء و اندیشههای خود را از زبان دو حیوان یا دو شیء ،همانند
شمشیر و قلم ،بازگو کند و سرانجام ،براساس دیدگاهها و معتقدات خود ،یكی را بر دیگری
چیرگی دهد و یا میان آنها صلح برقرار کند .شمس قیس رازی ،این نوع مناظرات را از انواع
«مجازات» شمرده است (ن.ک :شمس قیس )368 :1360 ،و ما نام مناظرات خیالی یا ادبی را
بر آن نهادهایم که به عنوان مثال ،میتوان از مناظرات شمشیر و قلم ،گل و بلبل ،دیده و دل،
تیر و کمان ،دو قطره خون و غیره نام برد .مناظرات خیالی ،انواع چندی را شامل میشوندکه
عبارت اند از :مناظره میان انواع اسلحه (تیر و کمان) ،مناظره میان شهرها و کشورها (مكه و
مدینه) ،مناظره میان انواع گیاهان (گل سرخ و نرگس) ،مناظره میان انواع حیوانات ( نسر و
عنكبوت) ،مناظره میان اشیا (گوشواره و گردنبند) ،مناظره میان پدیدههای جهان (آسمان و
زمین) ،مناظره میان انواع علوم (علم بدیع و علم معانی) ،مناظره میان اشیای مختلف (شمشیر
و قلم).
 -2-2تاريخچة مناظرات خیالی در فارسی و عربی
در ادبیات فارسی ،پیشینة این نوع مناظره به منظومة درخت آسوریك متعلق به عصر اشكانی
( 250ق.م) بازمی گردد و موضوع آن ،مناظره میان بُز و درخت خرماست .این نوع مناظرات
در ادب فارسی ،توسط اسدی طوسی رشد و گسترش یافت( .ن.ک :یاحقی110 /9 :1371 ،
و پورجوادی1385 ،الف)79 :
در ادبیات عرب ،آنگونه که دکتر عبدالغفّار مكاوی میگوید ،تاریخچة این نوع از
مناظرات ،به عصر سومریان بازمیگردد و از جمله مناظرههای آنان ،میتوان به مناظرۀ
«چهارپایان و غالت»« ،گاو نر و اسب» و «گرگ و روباه» اشاره کرد( .ن.ک :مكاوی:1994 ،
 )289این نوع از مناظرهها در ادب عربی ،توسط جاحظ رو به رشد و گسترش نهاد ،چرا که
او با نوشتن مناظرههای خیالی از زبان حیوانات ،اختالفات میان عرب و عجم را
بهتصویرکشید؛ بهعنوان مثال ،میتوان به کتاب «الحیوان» جاحظ مراجعه کرد ،چرا که وی
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در آن کتاب ،مناظرهای میان سگ و خروس ترتیب داده و در اصل ،به اختالفات شعوبیه و
اعراب پرداختهاست( .ن.ک :جاحظ 282/1 :1996 ،و ضیف)598 :1986 ،
 -3 -2مناظرۀ شمشیر و قلم
همواره بودهاند کسانی که شمشیر را بر قلم برتری دادهاند و در مقابل نیز کسانی بودهاند که
شمشیر را بر قلم رجحان بخشیدهاند؛ مثالً در بخش دوم از کتاب «نصیحة الملوک» ابو حامد
محمد غزالی آمدهاست« :اسكندر گفت  :الدُنیا تحتَ شیئَین  :السیفِ و القَلَم و السَّیفُ تَحتَ
القَلَم »؛ یعنی ،دنیا به دو چیز پابرجاست :یكی ،شمشیر و دیگری ،قلم و شمشیر ،تحت سلطة
قلم است (غزّالی ) 188 :1351 ،و یا اینكه شمسالدین آملی در کتاب «نفائس الفنون» ،هشت
وجه برای برتری قلم بر شمشیر بیان کردهاست (ن.ک :آملی )304/1 :1377 ،و ابن رومی نیز
قلم را برتر از شمشیر میداند و اینچنین میسراید:
کذا قَضَی اللّهُ لِألَقالمِ مُذ بُرِیَتْ

أنَّ السُیُوفَ لَها مُذ أُرهِفَتْ خَدَمُ

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

«خداوند از آن روز که قلم ترا شیده شد ،اینگونه برای او مقدر کردها ست که شم شیرها از
زمان تیزشدنشان ،خدمتگزار قلمها باشند».
امّا شاعرانی مانند متنبی و ابوتمام نیز هستند که شمشیر را بر قلم رجحان دادهاند؛ ابوتمام
در قصیدۀ «فتح عموریه» اینچنین میسراید:
السَّیْفُ أَصدقُ إنباءً مِنَ الكُتُبِ

فِی حَدِّه الحَدُّ بَینَ الجِدِّ و اللَعِبِ

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

«شمشیر در خبرهایی که میدهد ،از نوشتة منجّمان صادقتر است و مرز میان جدی و شوخی،
در لبة آن است ( در لبه آن ،مرز میان حق و باطل نهفته است)».
متنبی نیز در تأیید دیگاه ابوتمام ،شمشیر را بر قلم برتری دادهاست:
حَتَّی رَجَعْتُ و أَقالمِی قَوائِلُ لِی

المَجْدُ لِلسَیفِ لَیْسَ المَجْدُ لِلْقَلَم

أُکْتُبْ بِها أَبداً قَبْلَ الكِتابِ بِنا

فَإِنّما نَحْنُ لِالسیافِ کَالْخَدَمِ

(متنبی ) 497 :1403 ،و (الحموی)221 /1 :1987 ،

بررسی تطبیقی مناظرۀ شمشیر و قلم در زبان فارسی و عربی

«تا اینكه بازگشتم و دیدم که قلمها به من میگفتند :سرافرازی از آن شمشیر است نه قلم /
قبل از اینكه به واسطة ما چیزی را بنویسی (حكمی را صادر کنی) ،به وسیلة شمشیر ،آن کار
را انجام ده زیرا ما چیزی جز خدمتگزاران شمشیر نیستیم».
اما از این میان ،ابوتمام ( 231-188ق ) اوّلین کسی بودهاست که تقابل میان شمشیر و قلم
را بیان کردهاست ،چرا که وی در قصیدۀ «فتح عموریه» ،آیندهبینیهای خام منجّمان را بیهوده
و شمشیر را عامل تمییز میان حق و باطل دانستهاست( .ن.ک :الماردینی)87 :2008 ،
البته موارد باال را نمیتوان مناظرهای مستقل در این باب بهشمارآورد بلكه باید «ابن برد
االصغر» (ف  445ه .ق) را اولین نویسندهای دانست که در این باب ،مناظرهای مستقل ترتیب
دادهاست( .ن.ک :الحموی106 /2 :1987 ،؛ حاجی خلیفه1758 /2 :1360 ،؛ پورجوادی،
1385الف 1)489 :بعد از او نیز ابن الوردی ( ،)691-742ابن نباتة مصری ( )686-768و
قلقشندی ( ،)756-821با الهام گرفتن از ابن برد االصغر ،به نگارش این نوع از مناظره همّت
گماردهاند.
در ادب فارسی نیز گویا اولین مناظره در این نوع ،توسط شاعری به نام «فخرالدین» و در
زمان سلطنت ملكشاه سلجوقی (حكومت  )465-485سرودهشدهاست که البته ،به دست ما
نرسیدهاست امّا قدیمیترین مناظرهای که به دست ما رسیدهاست ،قصیده ای است سرودۀ
«امیری معزّی» (ف 520ق)( .ن.ک :یاحقی)111 / 9 :1371 ،
از جمله مناظرههایی که در این باب ،در زبان عربی نگاشتهشدهاند ،میتوان به این موارد
اشاره کرد.1 :مفاخرۀ السیف و القلم از قلقشندی به نثر (( )756-821ن.ک :القلقشندی،
 .2 ،)231-240 /14 :1331مناظرۀ السیف و القلم از ابن الوردی به نثر (( )691-742ن.ک:
شیخو )79-85 / 6 :1992 ،و  .3المغایرۀ بین السیف و القلم از ابن نباته به نثر (.)686-768
(ن.ک :الحموی)230-240 /1 :1987 ،
در ادب فارسی نیز میتوان به این موارد اشاره کرد .1 :معارضة تیغ و قلم از محمد بن
محمود بن احمد نیشابوری که در زمان بهرامشاه غزنوی (حكومت )511-522 :سروده
شدهاست امّا متأسفانه به دست ما نرسیدهاست (ن.ک :یاحقی .2 ،)111 / 9 :1371 ،مناظرۀ
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شمشیر و قلم از امیری معزّی به نظم ( 520ق) (ن.ک :امیری معزّی.3 ،)140-141 :1362 ،
مناظرۀ شمشیر و قلم از نویسندهای ناشناس به نظم (ن.ک :ابوالمجد تبریزی.4 ،)240 :1381 ،
منازعة السیف والقلم از وصاف الحضره به نثر (ن.ک :پورجوادی :1385 ،ب .5 ،)11-21
رسالهای در معنی شمشیر و قلم از یعقوبی طوسی به نثر (ف( )769ن.ک :افشار-54 :1356 ،
 .6 ،)27نزاع تیغ و قلم از مسعود قمی به نظم (ف( )890ن.ک :افشار )187-258 :1376 ،و
 .7مناظرۀ تیغ و قلم از نویسندهای ناشناس( .ن.ک :پور جوادی ،الف)499-503 :
نباید از نظر دور داشت که موضوع مناظرۀ «شمشیر و قلم» از تبادل ادبی میان دو زبان
عربی و فارسی مستثنی نبودهاست ،چرا که دالیل بسیاری در این تبادل و تعامل تأثیر
داشتهاست که از آن جمله میتوان به .1 :روابط تجاری ،فرهنگی و ادبی میان ایرانیان و اعراب
و همچنین ،دراختیارداشتن منصبهای مهم سیاسی و فرهنگی ،بویژه در دورۀ حكومت
عباسیان که برمكیان پستهای مهم سیاسی را در دست گرفته بودند (ن.ک :العاکوب ،بیتا):
)136؛  .2وجود نویسندگان توانمند ایرانیتبار ،همچون صاحببنعبّاد (ف 385ق)،
بدیعالزمان همدانی و همچنین اشتراک وزن های عربی و فارسی در حوزۀ شعر( .ن.ک :ندا،
)239 :1991؛  .3فعالیتهای چشمگیر شعوبیه در دربار عباسیان و کتابهایی که اعراب و
ایرانیان در ردّ یكدیگر مینوشتند و با الهامگرفتن از سبك جاحظ ،سخنان خود را از زبان
حیوانات بیان میکردند( .ن.ک :صالح)172 :2001 ،؛  .4رقابت بسیار شدید دو قطب علمی
بغداد (در شرق) و قرطبه (اندلس) در جهان اسالم و تأثیرپذیری ایرانیان از این رقابت( .ن.ک:
المقری)386/1 :1408 ،؛  .5وجود کتابخانههای بسیار غنی موجود در مغربزمین که با
«دارالحكمه» همسری داشت و در نتیجه ،گرایش ایرانیان به این دو قطب علمی( .ن.ک :ابن
خلدون)175/4 :1992 ،؛  .6تبادل ادبی میان ایران و عرب ،از طریق نهضت ترجمه و فعالیت
مترجمانی همچون «ابن مقفع و آل نوبخت«( .ن.ک :ضیف ،بیتا)140 :؛  .7تأثیر و تأثر زبان
فارسی در شعر و نثر از زبان عربی( .ن.ک :ابراهیمان)101 :1383 ،
 -4-2تطبیق میان مناظرههاس شمشیر و قلم در دو زبان فارسی و عربی
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در این بخش ،میخواهیم تفاوتها و شباهتهای موجود در مناظره شمشیر و قلم در زبانهای
فارسی و عربی را مورد بررسی قراردهیم .این تفاوتها و شباهتها ،به دو دسته تقسیم
میشود :دستة اول ،به نحوۀ ورود و خروج دو طرف مناظره و سوابق تاریخی مؤثر بر این
مسئله مربوط میشود و دستة دوم ،به عناصر بهکاررفته در این مناظرات .این عناصر عبارتاند
از :آیات قرآنی ،احادیث ،اشارههای تاریخی ،ضربالمثلها ،اشاره به داستانهای قرآنی و
اصطالحات علمی.
 -1-5-2دستة اول
یكی از تفاوتهای قابل مالحظه میان مناظره شمشیر و قلم در فارسی و عربی ،این است که
این مناظره ،در فارسی ،با سخن شمشیر آغاز میگردد امّا در زبان عربی ،با سخن قلم شروع
میشود .برای پیبردن به علت یا علل این مسئله ،میبایست به تاریخچه نگارش این نوع
مناظره در هر دو زبان ،نگاهی داشتهباشیم .اولین مناظره در این نوع ،ابتدا در سرزمین اندلس
توسط ابن برد االصغر (ف  440ه ق ،).در زمان حكومت دول الطوائف و در مدح «الموفق
ابوالجیش مجاهد عامری» (امارت408-32 ،ق) سرودهشدهاست .در آن دوره ،بهخاطر آنكه
حكومت وقت بیشتر از آنكه به ادبیات و زبان عربی توجه داشته باشد ،به امور نظامی توجه و
التفات داشتهاست ،اهل قلم ،موقعیت خود را در خطر دیدند و از این روی ،زبان به اعتراض
گشودند (ن.ک :عتیق)473 :1976 ،؛ بنابراین ،میبینیم که این نوع مناظره در زبان عربی،
زمانی آغاز شدهاست که اهل شمشیر ،منزلتی باالتر از اهل قلم پیدا کردهبودند .دیگر
پدیدآورندگان مناظره در زبان عربی ،یعنی ابن الوردی ( ،)691-742ابن نباته ( )686-768و
قلقشندی ( ،)756-821هر سه در عصر انحطاط میزیستهاند.
این عصر ،مصادف با حمله مغول و حكومت آنهاست ( .)656-923در این عصر ،بیشتر
سرزمینهای عربی ،میدان تاخت و تاز مغولها بود و از آنجا که سالطین ،غیرِعرب بودند،
توجه کمتری به زبان و ادبیات عربی داشتند و جز در موارد اندک ،شاعران را نمینواختند و
دیگر از آن صالت و جوایز عصر عباسی خبری نبود .بیتوجهی حاکمان به شعرا ،آنان را به
انزوا کشانده و برای گذران زندگی به صنعتگری و پیشهوری وادار نمودهبود .در این
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گیرودار جنگ و گریز ،آنچه موجب موفقیت و پیشرفت حاکمان میگردید ،ادبیات و زبان
عربی نبود بلكه نیاز به فرماندهان نظامی و سربازان شجاع بیشتر احساس میشد (ن.ک :حنا
الفاخوری)621 :1383 ،؛ بنابراین ،مناظرۀ شمشیر و قلم در زبان عربی ،نشان از آن دارد که
اهل قلم در مرتبهای پایینتر از اهل شمشیر قرارداشتند (البته در اندلس بعد از قرن  5و همچنین
در سراسر حكومت مغول) امّا در ادب فارسی ،اوّلین مناظره در این نوع ،در زمان حكومت
ملكشاه سلجوقی (حكومت  ،)465-485توسط شاعری به نام فخرالدین سرودهشدهاست و
آن هنگامی بوده که ملكشاه سجلوقی ،امور مملكتی و اداری و نظامی خود را در اختیار
خواجه نظامالملك طوسی ،وزیر شایست ،خود (اهل قلم) ،گذاشتهبود( .ن.ک :شاملویی،
)373 :1374
به گفتة دکتر جعفر یاحقی« ،آنچه با شمشیر طغرل بیك مسخر شدهبود ،با قلم و درایت
خواجه ،تحت نسق و نظام درآمده و در واقع ،قلم خواجه بر شمشیر طغرل بیك چیرگی
یافتهبود» (یاحقی)111 / 9 :1371 ،؛ بنابراین ،میبینیم که این نوع مناظره در زبان فارسی،
زمانی شروع شدهاست که اهل قلم ،از منزلتی باالتر از اهل شمشیر برخوردار بودند .مناظراتی
که در دورههای بعد بهوجودآمدهاند نیز این مطلب را تأئید میکند ،چرا که ما در مورد
مناظرهای که در زمان بهرامشاه غزنوی سرودهشدهاست ،میخوانیم« :او پادشاهی معارفپرور
و ادبدوست بود ولی از لحاظ سیاست و کشورداری ورزیده نبود( ».شاملویی)325 :1374 ،
مناظرۀ وصّاف الحضره نیز که در دورۀ ابوسعید بهادرخان نگاشتهشدهاست ،ناظر بر همین
مطلب است (البته این مناظره در مدح وزیر ابوسعید ،یعنی خواجه غیاثالدین ،سرودهشده
است)؛ او میگوید« :ابوسعید بهادرخان ،مقالید رتقوفتق و مفاتیح قبض و بسط را در قبضة
اختیار و اقتدار خواجه غیاثالدین (اهل قلم) ،وزیر خود ،نهاد و زمام امور ملك و ملّت و
دین و دولت ،به کف با کفایت ایشان نهاد( ».میر خواند )4371 /5 :1380 ،و در مورد
مناظرههایی که خواجه مسعود قمی ،در مدح امیر علیشیر نوایی ،وزیر سلطان حسین بایقرا
سرودهاست ،اینگونه آمدهاست :
«سلطان حسین بایقرا از حامیان بزرگ علم و فضل و از طرفداران مخصوص ادبیات و صنعت
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
مروّجان علم و ادب و هنر بود( ».شاملویی)561 :1374 ،

حال میبینیم که زمان سرایش مناظرۀ شمشیر و قلم در فارسی ،حاکی از آن است که
اهل قلم ،منزلتی باالتر از اهل شمشیر داشتند .البته ،این استداللها را زمانی میتوان پذیرفت
که قائل به صدفه و اتفاق نباشیم؛ بدین معنا که بگوییم شروع مناظرهها به این شیوه ،هیچ علتی
نداشته و چون اوّلین نویسندۀ این نوع از مناظرهها ،مثالً اثر خود را با زبان قلم شروع
کردهاست ،این کار بهصورت یك سنّت درآمده و دیگر نویسندگان نیز به تبعیت از او،
مناظره خود را با زبان قلم شروع کردهاند ،همانگونه که این مسئله را در مورد سبك سرایش
«قصیده» و سنّتشدن آن ،مشاهده میکنیم.
از طرف دیگر ،پایان مناظرات ،چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی ،به صلح ختم
میشود و چنانچه قرارباشد یكی از دو طرف مناظره ،زودتر از دیگری ،دست دوستی دراز
کند ،آن قلم است( .ن.ک :شیخو77-79 /6 :1992 ،؛ قلقشندی 237 /14 :1331 ،و افشار،
1376ش )240-249 :و این مسئله شاید بهخاطر آن باشد که قلم ،در هر دو زبان ،خود را به
صلحجویی توصیف کردهاست( .ن.ک :قلقشندی 237 /14 :1331 ،و افشار )48 :1356 ،از
سوی دیگر ،همه میدانیم که ارکان حكومتها در آغاز کار ،با ضربههای شمشیر قوام می-
یابد و تخت سلطنت ،با چكاچاک حدید استوار میشود و باز میدانیم که این حكومتها
بعد از پیدایش ،نه پایبند دموکراسی بودهاند که بخواهند از آرا و نظریات مردم استفاده کنند
و نه وامدار ثمرۀ دست صاحبنظران و اندیشمندان و فرهیختگان که در آنها اهل قلم بتوانند
حوزه نفوذ و قدرت خود را وسعت بخشند؛ پس میبینیم که موجودیت حكومتها ،مرهون
برندگی شمشیر و قدرت بازوان سربازان و فرماندهان بودهاست و طبیعتاً قلم ،در سایة شمشیر
پناه میگیرد تا اینكه اندک اندک ،بهجای شمشیر مینشیند و مسئولیت حفظ آرمان قدرت
را بهدستمیگیرد و اهل قلم ،برای اینكه بتوانند از قدرت خود پرده بردارند ،نیاز به شرایطی
دارند که این شرایط را اهل شمشیر مهیا میکنند و به همین خاطر ،تا آن شرایط فراهم نشود،
ایشان در الک خود فرومیروند و زمینة رشد و پویایی و میزان تأثیرگذاری آنان ،رو به افول
مینهد؛ بنابراین ،صالح قدرتها در این نیست که میان این دو قدرت اختالف باشد و باید
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توجه داشت که این دو عنصر ،قدرتنمایی میکنند تا بقا و ماندگاری خود را بیشتر بنمایانند،
نه اینكه به نابودی یكدیگر بیندیشند امّا اینكه پایان مناظرات ،به صلح انجامیده و نویسندگان
که خود اهل قلم بودند ،طرف غالب و مغلوب را مشخص نكردهاند ،شاید از این جهت بوده
که اهل قلم ،به نقش بارز و حیاتی شمشیر و قلم در حكومتداری واقف بودهاند و چون در
هر دو زبان ،خود را به عدالت توصیف کردهاند (ن.ک :شیخو )70 /6 :1992 ،و ابوالمجد
تبریزی ،)240 :1381 ،نتوانستهاند از ادعای عدالتمحوری خود عدول کنند امّا در مورد
اینكه چرا پایان مناظرات به صلح انجامیدهاست ،باید گفت:
الف :همة مناظرهها در این نوع ،چه در زبان فارسی و چه در زبان عربی ،در مدح پادشاه
سرودهشدهاند و از آنجا که اهل شمشیر و اهل قلم ،هر دو در خدمت پادشاه هستند و هر دو
در ادارۀ امور مملكت مورد نیازند ،در پایان چارهای جز صلح ندارند.
ب :نویسندگان این نوع از مناظرهها ،به پایانی میاندیشیدند که مطلوب حكومتها و
صاحبمنصبان قدرت بودهاست .دلیل ما بر این ادعا ،آن است که قاضی یا داوری که دو
طرف مناظره را به صلح وادار میکند ،در هر دو زبان ،همان حاکم یا پادشاه است .البته ،از
آنجا که در این میان ،اندک نویسسندگانی هم بودهاند که خارج از حاکمیت پادشاهان،
دست به نگارش چنین مناظرههایی زدهاند ،باید علت اختتام صلح در این مناظره ها را به طبع
انسانی مرتبط ساخت ،چرا که انسان در طبع و سرشت خود ،موجودی اجتماعی و اهل
گفتوگو ،تعامل و همزیستی است و جنگها ،امری عارضی هستند و اصل خلقت و فطرت
انسان ،بر صلح و دوستی سرشتهشدهاست و به همین جهت ،شاعران و نویسندگان این نوع از
مناظرهها ،بر اساس فطرت صلحجویانة خود ،مناظرهها را به ساحل صلح و دوستی هدایت
کردهاند.
ج :تقریباً تمام نویسندگان این مناظرهها ،از فرامین و دستورات اسالمی بهره گرفتهاند و
چنانچه در قسمتهای بعد خواهیددید ،برای اثبات ادعای خود ،به آیات قرآن استدالل
میکنند؛ از این رو ،همانطور که میدانیم ،در قرآن کریم ،از سویی ،دعوت به همزیستی
مسالمتآمیز و توجه به اصول مشترک شدهاست« :قُلْ یا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ
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بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمْ أَالّ نَعْبُدَ إِالَّ اللّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ» ( آل عمران)64/؛ یعنی« :بگو :ای اهل کتاب! بیایید تا بر
سخنی که بین ما و شما یكسان است ،بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچگونه
شریكی نیاوریم و هیچکس از ما ،دیگری را به جای خداوند ،به خدایی برنگیرد و اگر
رویگردان شدند ،بگویید :شاهد باشید که ما مسلمانیم( ».فوالدوند1418 ،ق )58/1 :این آیه،
از آیات مهم در دعوت اهل کتاب به سوی وحدت بهشمارمیرود که در آن ،به نقطههای
مشترک بین اسالم و اهل کتاب توجه شدهاست».
از سوی دیگر ،استقبال از پیشنهاد صلح در قرآن کریم ،مورد تأکید واقع شدهاست...« :فَإِنِ
اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیالً» ( نساء )90 /؛
یعنی...« :پس اگر از شما کنارهگیری کردند و با شما پیكار ننمودند بلكه پیشنهاد صلح دادند،
خداوند به شما اجازه نمیدهد که متعرّض آنان شوید( ».فوالدوند1418 ،ق )92/1 :بنابراین،
شاید بتوان گفت که نویسندگان مناظرۀ شمشیر و قلم ،بهخاطر پیروی از دستورات و فرامین
الهی و همچنین ،بهخاطر تأثیرپذیری از قرآن و دستورات دین اسالم ،پایان این مناطرهها را
به صلح ختم کردهاند.
د :یكی از مهمترین اهداف نگارش مناظرههای خیالی ،تعلیم و آموزش مسائل دینی ،سیاسی،
اجتماعی ،اخالقی و غیره است( .ن.ک :الماردینی )392 :2008 ،پس اگر با این دید ،به قضیة
ختم به صلح در مناظره شمشیر و قلم بنگریم ،شاید بتوان گفت که نویسندگان این نوع از
مناظرهها ،در پی آن بودهاند که به انسانها بفهمانند اختالف و درگیری ،هیچ سودی
دربرندارد و اگر قرار باشد نتیجهای حاصل شود ،آن نتیجه ،در اثر تحكیم روابط میان عناصر
مختلف و با ویژگیهای مختلف بهدستخواهدآمد ،چرا که یك عنصر ،هرقدر که قوی
باشد ،باز هم بهتنهایی یارای رسیدن به هدف را ندارد و در این مسیر ،نیاز مبرمش به عناصر
دیگر ،هرچند کاراییشان کمتر و قدرتشان اندک باشد ،بهشدّت احساس میشود.
 -2-5-2دستة دوم :عناصر ببکاررفتب در مناظرۀ شمشیر و قلم در دو زبان
فارسی و عربی
الف :آيات قرآنی و احاديث
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در هر دو زبان ،استشهاد به آیات قرآنی مشاهده میگردد امّا این موضوع ،در مناظرات عربی
بیشتر جلوه کردهاست .از آیاتی که در هر دو زبان ،بهصورت یكسان به آنها استشهاد
شدهاست ،میتوان به آیات زیر اشاره کرد:
«و أَنْزَلْنا الحَدِیدَ فِیهِ بَأسٌ شَدیدٌ و مَنافعُ لِلنّاسِ] ».حدید( [25/اف شار 33 :1356 ،و قلق شندی،
)234 /14 :1331
«ن و القَلَمِ و ما یَسْطُرُون] ».قلم( [1 /افشار 36 :1356 ،و ابن بسام)523 /1 :1997 ،
«إقْرأ و رَبِّكَ األَکرمِ اللذِی عَلَّمِ بِالقَلَمِ عَلَّمَ اإلنســانَ ما ال یَعْلَم] ».علق( [3-4 /افشــار:1356 ،
 37و ابن بسام)523 /1 :1997 ،
در اینجا باید به موضوعی اشاره کرد که بیان آن الزم مینماید و آن مسئله ،این است که
در زبان فارسی ،با استفاده از صنعت «تلمیح» ،به برخی از داستان ها و موضوعات قرآنی اشاره
شدهاست که ظاهراً از این شیوه ،در زبان عربی استفاده نشدهاست که نمونههایی از آن را در
این بخش آوردهایم:
شــكل من شــكل شــهاب آمد درســت

مردم شـــیطانپرســـت از من نیاید زینهار
(معزّی)139 :1362 ،

اشاره دارد به استراق سمع جنّیان در (جنّ.)9 /
من با دو زبان سبكروح چون عیسی در خردی چرا سخن نگویم

به داستان حضرت عیسی (ع) در سوره مریم اشاره دارد( .پورجوادی1385 ،الف)500 :
منم که سیر نمایم به رو چو کشتی نوح

منم که در دل دریا روم به سان گهر

اشاره به داستان حضرت نوح در قرآن دارد] .هود ( [32-48همان)509 :
در مورد احادیث ،باید گفت که فقط نویسندگان ایرانی به احادیث استناد کردهاند.
هرچند فقط یك نویسنده در زبان فارسی ،به این امر توجه داشتهاست ،با وجود این میتوان
به این امر ،بهعنوان یك تفاوت نگریست .از جملة آن احادیث ،میتوان به نمونههای زیر
اشاره کرد:

بررسی تطبیقی مناظرۀ شمشیر و قلم در زبان فارسی و عربی

«سافِرُوا تَصْحَوا و تَغْنَمُوا » :سفر کنید تا سالم بمانید و غنیمت به دست آورید( .افشار:1356 ،
 )38و (المتقی701/6 :1364 ،؛ مجلسی )221 / 76 :1376 ،المتقی ،در کتاب «کنز العمال»،
بیان میدارد که این سخن از پیامبر اکرم (ص) نقل شدهاست.
« مَنْ إسْتَوَی یَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ » :هرکس که دو روز از زندگیاش یكسان باشد ،ضرر
کردهاست( .افشار )46 :1356 ،و ( حر عاملی 94/16 :1376 ،و مجلسی1376 ،ش/ 68 :
 )173حر عاملی ،در کتاب «وسائل الشیعه» ،این روایت را منسوب به امام صادق (ع)
دانستهاست.
شمشیر و قلم ،از آیات و احادیث فوق الذکر در تأیید ادعاهای خود استفاده کردهاند و
به عبارت دیگر ،آن دو برای اینكه سخنانشان را مستدل گردانند و طرف دیگر را وادار به
پذیرش کنند و راه را برای ردّ ادعای خود توسط طرف مقابل سد کنند ،به چیزی (آیات)
تمسك جستهاند که طرف مقابلشان ،چارهای جز پذیرش آن نداشتهباشد و تنها کاری که
بتواند انجام دهد ،آن باشد که او نیز برای اثبات حقانیت خود به همان منبعی تمسك جوید
که دیگری تمسك جستهاست و همین مسئله ،باعث شدهاست که استشهاد به آیات قرآنی
فراوانی زیادی داشتهباشد که مهمترین علت آن را میتوان در این مطلب جستوجو کرد
که آیات قرآنی ،بستر تفهّمی مشترکی در مباحثات مسلمانان پدید میآوردند .این
زمینهسازی از چند جانب قابل بررسی است:
 .1آیات قرآن ،بهعنوان عباراتی با پذیرش همگانی ،گفتوگوی عوام و خواص را تسهیل
میکردهاند .مشروعیت تعابیر قرآنی ،نظرات علما ،فقها و متكلّمان را بین عوام پذیرفتنیتر
میساختهاست.
 .2تفاهم اکثری ت اهل اسالم ،از هر فرهنگ و ملّیت ،بر مرجعیّت متن مقدّسشان ،به فهم و
درک متون و نگاشتههای حاوی آیات قرآنی مدد میرسانده و از این طریق ،امكان مباحثة
مسلمانان ،از هر حوزۀ جغرافیایی فراهمتر بودهاست.
 .3دالالت جمالت قرآنی ،برای همه مسلمانان ،از هر نژاد و زبان ،نسبتاً یكسان بودهاست.
مسلمانان متكلّم به هر زبان بومی ،عبارات و اشارات قرآنی را فهمپذیرتر مییافتهاند.
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 .4آیات و عبارات قرآن ،افزون بر تسهیل روابط عقالنی مسلمانانِ مكانهای مختلف ،ارتباط
مسلمانانِ زمانهای مختلف را نیز آسانتر میکردهاست؛ پذیرش این آیات نزد همة نسلهای
مسلمانان ،ارتباط گفتمانی این نسلها را شدنیتر میساخته و گفتههای حاوی تعابیر قرآنی
پیشینگان ،فهمپذیرتر بودهاست.
حال ،این مناظرات در ادبیاتی بروز کردهاست که صاحبان آن ادبیات ،مسلماناند و دین
اسالم را برگزیده و کتاب آسمانیاش را نیز تأیید کردهاند و اکنون برای اثبات سخنان خود،
باید به مطالبی تكیه کنند که دلیلی بر رد آن وجود نداشتهباشد ،چراکه در مناظره باید
استداللهایی قوی و بینقص آورد که مخاطب را میخكوب کند؛ حال چه منبعی بهتر از
قرآن که هر دو طرف متخاصم ،سر تعظیم در برابر آن فرود آوردهاند و گفته های آن را بی
چونوچرا پذیرفتهاند؟ بدین صورت ،سخنان گوینده ،موافق طبع شنوندگان قرارمیگرفت و
مهر تأیید بر گفتههای او میزد و به عبارت دیگر ،قرآن کریم همچون منبع علمی بسیار دقیقی
بهشمارمیرفته که گویا از تمام فیلترهای علمی گذشته و استناد به آن ،برای اثبات ادعا کافی
بودهاست.
ب :اشاره بب وقايع و شخصیتهاس تاريخی
در فارسی از این عنصر بیشتر استفاده شدهاست؛ بهعنوان مثال:
 «مگر فاروقم که دافع غوایلم» (افشار)34 :1356 ،؛ اشاره به خدمات عمر در صدر اسالمدارد( .افشار)34 :1356 ،
 اشاره به باقل و سحبان که در زبان عربی ،اوّلی نماد لكنت زبان و دومی ،نماد سخنوریاست( .همان)37 :
 اشاره به امیّبودن پیامبر (ص) و داستان حضرت موسی و هارون (ع)( .ن.ک :پورجوادی،1385الف)509 :
 اشاره به زیبایی حضرت یوسف (ع)( .ن.ک :ابوالمجد تبریزی)240 :1381 ، اشاره به کتاب مانی (ارژنگ)( .ن.ک :پورجوادی1385 ،الف)512 :امّا در زبان عربی تنها به دو مورد برخورد میکنیم:
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 اشاره به غزوات پیامبر (ص)؛ یعنی حنین ،بدر و اُحُد( .ن.ک :قلقشندی)234 /14 :1331 ، اشاره به عنتره و کلیب( .همان.)238 :در فرهنگ و ادبیات هر ملّتی ،اسطورهها ،شخصیتها و وقایعی وجود دارند که بهعنوان
گنجینههای ارجاعی آن ملّت ،در داستانها ،امثال ،اشعار و حكمتها ،نمود و بروز مییابند.
تمام این عناصر ،جنبة مثبت ندارند بلكه برخی از آنها ،نماد خوبیها و سرافرازیها و برخی
دیگر ،نماد زشتیها و ضعفهاست .این عناصر ،بهگونهای در اذهان افراد یك ملّت نقش
بسته و هضم شده اند که با ذکر نام این عناصر ،همان مفهوم مورد نظر گوینده ،به ذهن مخاطب
خطور میکند که این مسئله ،باعث تأثیر بیشتر کالم بر مخاطب میشود.
از سوی دیگر باید به این نكته نیز توجه داشت که انسانها به صورت ناخودآگاه به
اسطورهها ،شخصیتها و وقایع مطلوب افتخار ورزیده و در مقابل در ضمن سخنان خود
شخصیتها و وقایع نامطلوب را مورد نكوهش قرار دادهاند.از سوی دیگر گاه استفاده از یك
نماد ،گوینده یا نویسنده را از دادن توضیحات اضافی که باعث اطناب شده و مالل آور است،
بینیاز میکند و استفاده از چنین اشارات تاریخی که نویسنده از آنها به عنوان یك پل
ارتباطی استفاده میکند تا مخاطب را با گذشته آشنا و ارتباط او را با قدیم تحكیم کند ،نوعی
تنوع روانی برای مخاطب ایجاد میکند و متن را از حالت خشكی خود وامیرهاند.
البته به این مطلب نیز باید توجه داشت که در ذهن عموم انسانها و به ویژه در زیست
جهان فكری عوام ،مفاهیم صرفا انتزاعی در قالب نمادها متجسم میشوند و انتقال پیام و
تفصیل مفهومی یك موضوع از طریق ذکر مصادیق آن راحتتر است و نمادها نیز نمونهای
از همان مصادیقی هستند که مفاهیمی را در خود نهفته دارند مثال در ادبیات داستانی ،مفاهیم
خوبیها و بدیها در قالب شخصیتهای مثبت و منفی مطرح میشوند.
ج :اصطالحات علمی
در فار سی :سودا ،صفرا (از اطباع چهارگانه) و دُوار و صفار (طبی)( .ن.ک :اف شار:1356 ،
)35-40
 -مریخ و عطارد (نجومی)( .ن.ک :معزّی)114 :1362 ،
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 هیئت فلكی (نجومی)( .ن.ک :پورجوادی1385 ،الف.)500 : مغناطیس ،آهن ربا ،کهربا (فیزیكی)( .ن.ک :افشار)51 :1356 ، فلك دُوّار و تأثیرات هفت و پنج و چهار (نجومی)( .ن.ک :پورجوادی1385 ،الف)501 :در عربی :معتلّ العین ،عرفّتَ و نكّرت ،الخافض و الرافع (صرف و نحوی)( .ن.ک :هاشمی،
)260-262 /1 :1379
 حروف عِلّه (صرف و نحوی)( .ن.ک:شیخو)71 / 6 :1992 ،جوهر و عرض (فلسفی)( .همان)76 :نویسندگان فارسیزبان ،از اصطالحات علمی موجود در عصر خود بیشتر از نویسندگان
عربزبان استفاده کرده اند .از دیرباز تا کنون ،ادبیات در عین حال که مسائل سیاسی،
اجتماعی ،دینی و اخالقی را بهتصویرکشیده و خود ،بهعنوان یك سند تقریباً موثق برای
بررسی جامعة دورهای که متن ادبی در آن نوشتهشدهاست ،مورد استفاده قرارمیگیرد،
میتوان از البالی آن ،به میزان رشد علم و فرهنگ آن جامعه نیز پیبرد که البته مفاخرۀ
شعری ،خود زمینه را برای بهتر بهتصویرکشیدن این قضیه فراهم نمودهاست.
همانگونه که در نمونههای ذکرشده میبینیم ،در هریك از زبانها ،نویسندگان ،از
اصطالحات علمی متناسب با آن علومی که در دورۀ آنها رواج داشته است ،استفاده کردهاند
اما نكتهای که ذکر آن در این بخش الزم بهنظرمیرسد ،این است که تنوع اصطالحات در
زبان فارسی ،بیشتر از زبان عربی است و شاید بتوان گفت که علت این مسئله به تنوع و
فراوانی علومی بازمیگردد که در زبان فارسی رواج داشتهاست ،چراکه مثالً در زبان عربی،
از اصطالحات صرفی و نحوی و فلسفی استفاده شدهاست و حال آنكه در زبان فارسی،
اصطالحات نجومی ،فیزیكی ،و طبی بهکاربردهشدهاست.
د :ضرب المثل ها
از دیگر موضوعات قابل توجه ،آن است که نویسندگان فارسی ،در مناظرات شمشیر و قلم
از اشعار و ضربالمثل های عربی بسیاری استفاده کرده اند از آن جمله:
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«عادۀُ السَّیْفِ أنْ یَسْتَخدْمَ القَلَمَ» :عادت شمشیر ،آن است که قلم را به خدمت گیرد( .افشار،
 )34 :1356و (ثعالبی)289 :1381 ،
«الیَسْتَوِی البَحْرانُ هذا عَذْبُ و هذا أَمْلَحُ أُجاجُ» :دو دریا با یكدیگر یكسان نیستند ،چرا که
آب یكی ،شیرین و آب آن دیگری ،شور است و تلخ( .پورجوادی1385 ،الف)501 :
(احدب الطرابلسی ،بیتا)440 :
«من رَفَقَ رَتَقَ و مَن خَرَق مَرَق»  :هرکس دوستی کند ،پیوندهای دوستی را تحكیم میبخشد
و هرکس رابطة دوستیا را از هم بگسلد ،پیوندهای دوستی را سست کردهاست( .افشار،
 )40 :1356و (احدب الطرابلسی ،بیتا)129 :
کسی که از ضربالمثل استفاده می کند ،چه جدی ،چه شوخی ،چه کامل و چه ناقص،
خواهان آن است که به حرف و سخن و گفتة خویش ،تحكم بیشتری ببخشد .عنصری که
در ضربالمثلها آشیانه کرده ،نیرو و قدرت خاصی به این ضربالمثلها می بخشد که
موجب میشود ضربالمثل ،هم از طرف مردم کوچه و بازار و هم از طرف روشنفكران و
متفكران و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و ...مورد استفاده قرارگیرد .هر شخصی ،گنجینهای
از ضربالمثلها و اصطالحات زبان مادریاش را در اختیار دارد .ما حتّی گنجینهای از
اصطالحات و ضربالمثلهای مختلف در زبانهای بیگانهای که فراگرفتهایم ،داریم .اصوالً
اصطالحات و ضربالمثلها ،جایگاه ویژهای در هر زبان دارند و جزء الینفك هر زبانی
هستند امّا در مورد اینكه چرا نویسندگان فارسی زبان ،از ضربالمثلهای عربی استفاده
کردهاند ،شاید بتوان ریشه این مسئله را در موارد زیر جستوجو کرد:
.1آشنایی و تسلط بر زبان عربی،تقریباً در تمام دورهها ،نوعی افتخار بهشمارمیآمدهاست.
 .2تأثیر ادبیات عرب و بویژه تأثیر شعرای عرب ،از جمله متنبّی ،بر شاعران و نویسندگان
ایرانی بسیار چشمگیر بودهاست.
 .3ضربالمثلها نوعی از متون مرجع بهشمارمیروند که همگان بر آنها اتفاقِنظر دارند و
مخاطب ،هیچ تالشی برای رد آنها نمیکند و بی چونوچرا آنها را میپذیرد.
 .4زبان عربی ،در دورههای بعد از اسالم ،زبان مشترک جهان اسالم بودهاست.

119

1
2
0

120

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،16بهار و تابستان 1396

 -3نتیجب گیرس
از آنچه تا کنون گفتهشد ،میتوان نتیجه گرفت که:
 این نوع از مناظرهها ،اغلب بهمنظور مدح پادشاهان ،اظهار برتری صاحبان شمشیر و اربابانقلم در برابر یكدیگر و عرضه کردن قدرت نویسندگی کاتبان و در نهایت ،آموزش مسائل
تاریخی ،دینی و اخالقی نگاشتهشدهاست و اسناد تاریخی بهدستآمده در اینباره ،حكایت
از آن دارد که اولین مناظره در این نوع ،توسط اعراب و آن هم در سرزمین اندلس به منصة
ظهور رسیدهاست.
 اهل شمشیر و قلم ،هر دو در خدمت پادشاه هستند و برای بقای خود در حكومت وقت،چارهای جز صلح ندارند و داور این مناظرهها در هر دو زبان ،همان پادشاه است.
 شمشیر و قلم ،در هر دو زبان ،خود را از طرفداران صلح و دوستی معرفی میکنند زیرا میلبه صلح و دوستی و همزیستی و گرایش به اجتماعیبودن ،ذاتاً در انسان وجود دارد امّا از
آنجا که اهل قلم ادعا میکنند که واسطة تعلیم و تربیت و علم و ادب هستند ،در این زمینه
پیشقدم می شوند.
 با توجه به اینكه همة شاعران و نویسندگانی که به نگارش این نوع از مناظره پرداختهاند ،ازآبشخور اسالم بهره گرفتهاند ،میتوان گفت که منطق بیان در دو سوی مناظره ،برگرفته از
مفاهیم اسالمی و آیات قرآنی است؛ بنابراین ،این نویسندگان از یك جهت واحد و از یك
منبع فكری مشترک ،به نگارش این نوع از مناظره اقدام نمودهاند.
 نویسندگان هر دو زبان ،از اصطالحات علمی بهره گرفتهاند امّا این موضوع در زبان فارسینمودی بهتر داشتهاست؛ چرا که تنوع اصطالحات علمی بهکاررفته ،بیشتر از زبان عربی است
و این مطلب ،میتواند دلیلی باشد بر رشد و توسعة علوم مختلف در میان فارسیزبانان.
 در زبان فارسی ،از ضرب المثلهای عربی استفادۀ فراوان شدهاست که این مطلب ،تأکیدیبر تأثیرپذیری فارسیزبانان از ادبیات غنی عربی بهشمارمیرود.
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 آنگونه که شواهد تاریخی نشان میدهد در زبان عربی ،صاحبان شمشیر بر اربابان قلمبرتری داشته اند امّا این موضوع ،در زبان فارسی برعكس جلوه کردهاست.
اشاره به داستان های قرآنی و احادیث در مناظرههای فارسی بسیار است امّا این نوع اشارهها،
در زبان عربی یافت نمیشود و به عبارت دیگر ،در اینگونه مناظرات ،مفاهیم به شیوّ داستانی
بیان می گردد که این ،خود گویای پیشتازی زبان فارسی در گرایش به داستانسرایی است.
يادداشت
 -1مناظره ســیف و قلم از ابن برد االصــغر را می توان در کتاب (ابن بســام الشــنترینی ،ابوالحســن
علی 1997،م ،الذخیرۀ فی محاســـن اهل الجزیرۀ ،تحقیق :دکتر احســـان عباس ،بیروت :دارالثقافه)
یافت.
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