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  چکیده
ــیرازي » انجمن دانش« ، کتابی اســت حاوي حکایتهاي تعلیمی،اخالقی واجتماعی، که احمد وقار ش

معرفی کامل انجمن دانش،  این مقاله عالوه بر آمیخته به نظم نوشــته اســت. در آن را  به شــیوة نثر
دانش  انجمن بررسی میشود، شیوة بیان در فکري نیز سطح زبانی ، ادبی و ویژگیهاي سـبکی آن در 

میان آثار  که این کتاب در آنها حاصــل میشــود، نشــان میدهد نتایجی که از نحوة ارائۀ حکایتها و و
صۀ گلستان داشته است. مهمترین مخت از م مقام،بیشترین تأثیرپذیري راتقلیدي، بعد از منشـآت قائ 

 قبیل جناس، بیانی از بدیعی و حوزة صــورخیال عناصــر در وجه وصــفی و زبانی کتاب،حذف فعل و
 لغات و اصــطالحات عربی درکتاب فراوان اســت. بکارگیري لغات و تشــبیه اســت. و تضــاد ســجع،

ــاختار ترکیبات و ــند با ویژگیهاي زبانی و نحوي کهن، س ــت وادبی دورة نویس  این ه هماهنگ نیس
 زبان پاك و انعطـاف پذیري این متن میکاهد ، هرچندکه پایبندي به اخالق و  جـذابیـت و   نقص، از

  جبران کرده است. حدي این کاستی را اخالقی ،تا بیان حکایتهاي تعلیمی و در مؤدبانۀ وقار
  شیوة نویسندگی.  : وقارشیرازي، انجمن دانش، ویژگیهاي سبکی ، توانشهاي زبانی،  کلید واژه
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  مقدمه
 هجري)،735معین الدین جوینی(تألیف  "نگارستان" ازمیان آثاري که به شیوة گلستان تألیف شده،

 میرزا"رضوان" هجري)،892(تألیف "بهارستان جامی"هجري)،732خوافی(تألیف  مجد "روضۀ خلد"
قائم مقام "منشآت" هجري)،1252(تألیف شیرازي قاآنی "پریشان" ه)،1314-1270آقاخان کرمانی(

ــألیف"انـجـمـن دانش   " و ه)1251-1193فـراهــانـی(   ــتري  از هجري)1281(ت ارزش ادبی بیشـ
 جایگاهی خاص ویژگیهاي سبکی، ساختاري و نظر منشـآت، انجمن دانش از  از برخوردارند.البته بعد
میان مردم شــناخته شــده  چندان در فرهیختۀ ســدة ســیزدهم، و شــاعر وقار دارد.نویســندة کتاب،

 فارسنامۀ ناصري شرح حال کوتاهی از و مجمع الفصحا عجم، ازجمله آثار هابرخی ازتذکره یست.درن
  ذکرشده و چند بیت نیز از وي آمده است.وي 

 فراموش شدة ادب فارسی است ، از که از آثار انجمن دانشدر این مقاله هدف این اسـت که کتاب  
 رح وش شناخته شود. بررسی شیوة نویسندگی وشـیوة بیان، بیش از پیش   ویژگیهاي سـبکی و  نظر

 توصیفی، کاري است که تاکنون -ویژگیهاي سـبکی آن ، بصورت تحلیلی  نحوي و توصـیف سـاختار  
اي ندارد، بدین جهت پرداختن به این کتاب،که به نوعی نشان دادن جایگاه و پیشـینه  انجام نشـده و 

اینجا پیش از  میرسد. در الزم به نظر ضروري ودوران قاجاریه بشـمار میاید ،   در نثر فارسـی اهمیت 
  ورود به بحث، شناخت مختصري از مؤلف ،به ادامۀ بحث کمک میکند:

هجري به دنیا آمد و از  1232ه) ، در سال 1262-1192احمد وقار نخسـتین فرزند وصـال شیرازي(  
از آن،به آموختن پس  همان آغاز تحت تربیت پدر پرورش یافت. در صرف و نحو و علوم ادبی کامل و

اصـول و حکمت الهی پرداخت. خط نسـخ را به روش استاد بزرگ احمد نیریزي مینوشت و در خط   
وي  از تخلص وقار را ذوق شعري داشت و ثلث و رقاع و شـکسته هم مهارتی حاصل نمود. چون پدر 

  )128گرفت.(گلشن وصال،روحانی وصال: ص 
به تصحیح مثنوي موالنا جالل الدین  آنجا در فت وبرادرش، حکیم به هندوستان ر با1265در سال  

  )356بلخی پرداخت، همچنین مثنوي بهرام و بهروز را سرود. (آثارعجم ،فرصت الدوله : ص
در کنار  هجري درگذشت و 1298در شـصت و پنج سالگی به بیماري استسقاء دچار شد و در سال   

اغ مدفون گشت. (فارسنامه ناصري ، پدرش، نزدیک تربت میرزاي سـکوت پایین پاي حضرت شاهچر 
  )1000حسینی فسایی:  ص 

این خلق وخوي درویشی در  ابوالقاسم سکوت بوده و وقار مانند پدرش عارف پیشه و از مریدان میرزا
هایش هویداست. وي مردي متدین, درستکار ، خرسند و به مال و خواستۀ دنیا نوشته و خالل اشعار

: 3(مجمع الفصحا، هدایت،ج و طبعی زود رنج و خویی مردمی برخورداربود.همتی بلند  از و ،بی اعتنا 
 و میان برادرانش که همه شاعر در مرگ وصال، ریاست خانواده را به عهده داشت و از بعد  )113ص

) تألیفات زیاد او در موضوعهاي 2028بود.(دیوان بیگی،حدیقه الشعرا:ص همه فاضلتر ادیب بودند، از
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ــت.بجز انجمن دانش، مختلف گواه این ــت که منظوم  از دیگر اثر22مدعاس ــده اس ي هاهوي ثبت ش
همچنین  موسی،تاریخ ملوك عجم، سیاحتنامه، اطواق الذهب، رسالۀ نوروزیه و و بهروز،خضر بهرام و

  )   44اوست.(مجموعه مقاالت، نوابی: ص  جمله آثار از دیوان اشعار
  معرفی انجمن دانش

ــاع  ــیرازي نه تنها ش ــرآمد بود. وي کتاب  وقار ش ــندگی نیز س ــمند، بلکه در نویس انجمن "ري دانش
ي بدیعی نبوده، هاهآنکه چندان به دنبال سجع و دیگر آرای هجري نوشت و با1281رادرسـال  "دانش

  اما گلستان را در نظر داشته و خود در مقدمۀ کتاب نوشته است: 
ــتاد بزرگوار و ســخنگوي نامدار, ف « ــیخ اجل اس ــرو امراء کالم، اگرچه جناب ش خر عرفاء کرام و پیش

حضـرت شـیخ مصـلح الدین سـعدي شـیرازي طیب اهللا فاه و طابت تربته و مثواه پاي سخن و پایه      
سـخنوري را به جایی نهاده که دسـت هیچ سـخن پرداز بدان نرسـد، ... اقتداء بر اساتید و اقتضاء بر     

  ) 14(انجمن دانش،وقار: ص ». ول ... اکابر و اساتید رسمی مطرد و معمول است و مایۀ یمن و قب
مطالعۀ انجمن دانش میتوان دریافت که وقار در پی تقلیدي خشـک و تصنعی از گلستان نبوده یا   با

سبک نگارش (= مقامه نویسی)  نداشـته که برتر از سـعدي کتاب بنویسـد،اما چون این شیوه و    ادعا
مانند ابوالقاسم حریري ، بدیع الزمان همدانی افرادي  درگسترة ادبیات فارسی سابقۀ دیرینه داشته و

درپی آن کتابهایی چون  آوردند و این زمینه آثاري بس ارجمند پدید قاضــی حمیدالدین بلخی در و
در این سبک نگارش یافت ، وي  دهها کتاب دیگر جوامع الحکایات ،گلسـتان، بهارسـتان ،پریشـان و   

  یگر، در این زمینه نیز طبع خود را بیازماید.  د آثار وها هسرودن منظوم کنار نیز خواست در
ذهن داشته ، اما در این سال که به  هجري در1281طرح نوشـتن انجمن دانش را،وقار پیش از سال  

  مرتب کرد: تهران رفت، چون وقت را براي عرضۀ این کتاب مناسب دید، آنرا تدوین و
 ج کردم ولی چون جعد خوبان آشفته وحال درطی مقال در ماضی و روزگاریند،داستانی چند از در«

درویشــان پریشــان بود.نه آن کتاب را بابی مبوب بود و نه آن اصــل را فصــلی مرتب، تا  چون روزگار
سلطنت افتاد... چون رونق کار فضل و  دویسـت هشتاد و یک هجري، عبورم به دربار  و درسـال هزار 

آمد وهنگام درو. بر آن شدم که آن اوراق  هنر و رواج علم و ادب چنین یافتم...،یادم ازکشـتۀ خویش 
اي پردازم تا آیینی درست یابد و رونقی اي سازم و آن حکایات مستطرفه را رسالهپراکنده را مجموعه

بسـزا گیرد که قابل اسـتماع بزرگان و انتجاع خردان شود.... پس آن را مرتب نمودم به یک مقدمه و   
  بخشهاي کتاب چنین است : ) 15-16ر: ص انجمن دانش،وقا».(سه مقاله و یک خاتمه

 که در سبب تألیف نوشته شده است پیشگفتار
 : در حکایاتی که متعلق است  به معرفت الهی وتوحید وذکرنعماي نامتناهی. مقدمه

 : درآنچه متعلق است به شخص واحد از کسب صفات جمیله و دفع خصال ذمیمه. مقالت اولی
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به حال جماعتی معینه ازحسن سلوك بااخوان وتواضع وتفقد رفاق و :درآنچه تعلق دارد مقالت ثانیه
  خالن.

  : در حکایاتی چند که متعلق است به سیرت و ریاست پادشاهان و طرز سیاست ایشان.مقالت ثالثه
  : در بعضی ازحکایات مضحکه. خاتمه

مه این کتاب آمده خات مقاله وسـه   مقدمه و اسـت که آنچه انســان بدان نیاز دارد در  وقار معتقد     
عملیه ازین پنج گونه کالم خالی  وحکمت فطریه و« نام انجمن دانش زیبندة آن خواهد بود:  است و

ــوم کردم بـه انجمن دانش، خداوندش از  آن را بود و نخواهـد  ــدان عیب بین  موسـ ــم حاسـ چشـ
 )     17همان :ص»(دور....
 سی ومقدمه ، حکایت در ی و سهس که حکایت استیکصـد و بیسـت و یک   این کتاب شـامل         
ــتمقالت اول، حکایت در پنج ــت و یکمقالت دوم ، حکایت در بیس ــوم و  حکایت در بیس مقالت س

 وپنج  حکایت نیزدو  ســطر دارند ونه  تاپنج حکایت بین هفت خاتمه آمده اســت. حکایت در دوازده
هراز و هشـتصـد    آنها طوالنیترین ) و79کلمه دارد(صهفتاد صـفحه دارند،کوچکترین حکایت  هفت 

بیت عربی،  هفتي کوتاه ، هاهقالب جمل پند در نکته و حکمت و ســی و پنج)، 164کلمه اسـت (ص 
شـشـصد و   خالل حکایات آمده اسـت. همچنین تعداد   در حدیث نیز هفت آیۀ قرآن و سـی و چهار 

 ار آنها وقار مفردات ذکر شــده که غالبًا بیت در قالبهاي قطعه، رباعی، مثنوي، غزل و بیســت و ســه
ًا کتاب غالب امثال آنهاست.اشعار سعدي و مولوي، سنایی، ناصرخسرو، ابیات نیز از برخی از سـروده و 

در بحرهاي هزج، رمل، خفیف، مضـارع، مجتث، متقارب، سـریع، منسـرح و رجز است و بحر خفیف    
د، بیت داردو سی و  آخرین حکایت کتاب که بصـورت منظوم اسـت و   بیشـترین کاربرد را دارد. بجز 

ــت کم  نظم و بقیۀ حکایتها ترکیبی از ــ با بیت دارند.حکایتها عنوان ندارند ودو نثرند دسـ ماره شـ
  اند.       مشخص شده

 و شاعران عدم نوآوري روبروست و اي نوشته شده که ادبیات ایران با رکود فکري واین کتاب دردوره
 ً لگو را ا خود ي ادبی بیش ازپنج سده پیش ازهاهخود فراورد براي آفرینش آثار نویسـندگانش معموال

اي که تازه جوییها و نهضــت ادبی دورة بازگشــت نمیتوان به عنوان ســبک ویژه  از«داده بودند:  قرار
ــعراي این دوره عمومًا از اطالعات و لغات و   ــته، یاد کرد، زیرا شـ ــی را همراه داشـ نوآوریهاي خاصـ

اي را که مربوط به اوضاع و احوال سیاسی و اندیشه یوه وترکیبات معمول پیشـینان تقلید کرده و ش 
  ) 201دورة بازگشت، خاتمی: ص  (تاریخ ادبیات ایران در» اند.هاجتماعی آنها نبوده،دنبال نمود

 جمله: ترتیب و تناسب ، مراعات حال خواننده ، مراعات تناسب نظم و نثر، اختصار بهار ویژگیهایی از
براي  ترك لغات دشـوار، رعایت نزاکت و ادب و مختصـات صـرفی و نحوي را   و ایجاز، رعایت الفاظ و 

انسجام یک  عوامل جزالت و ) این ویژگیها از 125گلسـتان برشمرده است.(سبک شناسی ، بهار: ص 
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ات ترکیب لفاظ و مگرا دید، "انجمن دانش  "کمابیش در را که میتوان آنها متن خوب بشــمار میروند
کاسته  عذوبت آن از شیوایی و این کتاب فراوان است و درمقایسه باگلستان درعربی که  دشوار نسبتًا
  است. 

 صفحهدویست و بیست توضیح دکتر محمود طاووسی در به تصحیح و 1366انجمن دانش درسـال   
  صفحه به متن کتاب اختصاص دارد.یکصد و نود و شش  به چاپ رسیده که

 ویژگیهاي سبکی انجمن دانش  
ی فکري قابل بررس سـه سـطح زبانی ، ادبی و   ویژگیهاي سـبکی انجمن دانش در  چنانکه گفته شـد 

  است: 
  ویژگیهاي زبانی -1
  ویژگیهاي صرفی -1-1

 جاي جاي کتاب قابل که در الیۀ بیرونی کالم بویژه درحوزة فرم وجوه مختلفی دارد زبانی در عناصر
  آنها ذکر میشود: یی ازهاهنمون مشاهده است و

  و ترکیبات وعبارات   هاهژاعالم، وا -1-1-1
د و اجتماعی دار ًجنبۀ تعلیمی ، اخالقی و معموالانجمن دانش آمده،  موضــوعاتی که در مضــامین و
اعالم مختلفی  حکایتهاي آمده، لغات ،اصــطالحات و متناســب با زندگی مردم اســت و برخاســته از

  درکتاب دیده میشود:
  اعالم دینی وتاریخی -الف

) 86و82و79و129(ص)ص()، حضرت محمد68(ص)عنوح( و )ع(سـلیمان  )،68و125(ص)ع(عیسـی 
 و منوچهر هوشــنگ، رســتم، )،105و135ارســطو(ص )،73و149و62بزرگمهر(ص و انوشــیروان
  ) و.157ناصرالدین شاه(ص )،74فضیل ابن عیاض(ص )،144شمگیر(ص قابوس و )،166جمشید(ص

  لغات وترکیبات عربی -ب
لغت آن، عربی  11350واژة آمده،تقریبًا41500حدود که از میدهدبررسی آماري صفحات کتاب نشان 

قابل توجهی  درصد بقیه، فارسی است. این آمار 5/62درصـد راتشکیل میدهد و 5/27اسـت که حدود 
 را متن درمیان آنها کم نیست وخواندن ترکیبات دشـوار وغیرمعمول عربی  بویژه آنکه لغات و اسـت، 
  میکند: دشوار

ــان(ص32غ بعید المنال(صبـدیع الجمال، بلو « مهبط  )، محط رحال و14)، عذب البیان رطب اللسـ
)،طویل الذیل 58)،نعوت اعتباریه(ص161مطلق العنان(ص )، خلیع العذار143و61فحول رجال(صص

ــا(106بعیـد الغـابــه(ص   و ــاف(116)، دعثــا وبؤسـ )، 153حمــا( )،80نقیر(ص )،162و113)، اعتسـ
  ).....  108قریض(
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  ربردي پرکاهاهواژ -ج    
  ي پر بسامد به چند مورد اشاره میشود:هاهمیان واژ در

  )165، 161، 94،95،110،128،130، 24،42،45، ،22:  (صصاحبدلواژة 
هماره  واژة

):15،19،26،171،163،164،158،151،148،142،139،135،120،110،99،93،73،70،61،59 (  
 بنا مگر« )/19ص»(ه قضاي حاجتی...مگرب)/« 14ص»(به سبب ضرورتی... پادشاه را مگر: «واژة مگر

  ).149ص»(مگروقتی صنعت شطرنج را...) /«  64ص»(به مصلحتی...مگرسال دیگردرروز...
ــفـت مبهم:     چنـد واژة  ــه« )/20ص»(اي چنـد لمحـه «درجـایگـاه صـ اي چنـد...درمی چند  کیسـ

ــخنی چنـد... )/ «26ص»(معـدود...  پس ازروزي « )/28ص»(تعهدات چند مینمودم.« )/27ص»(سـ
  )161ص»(ثنایی چند ازاوایرادکرد...)/«122ص»(پس ازروزي چندش..« )/164و 39ص»(چند...
که ازمیامن  باشد)/«75ص»(جان ودل به سالمت برید. که ازدست او باشد: «باشـدکه واژة 

  )  185ص»(باشدکه خاطرایشان منصرف...)/«132ص...»(انفاس شما
جمله:  صفحات کتاب از بسیاري از واژة درویش:این واژه در

  ،آمده است،البته درسه معناي متفاوت :171،148،134،130،121،112،85،77،64،45،42،39،20
  در معناي لغوي فقیر  -1   
توانگران به روزگاري بس  پیش از درویشــان داخل بهشــت شــوند و شــنیدم که:فقرا رســول خدا از«

  )26ص»(دراز.
  )89ص»(بخواست. او خود ازکفاف شبانۀ  بگذشت و او بر درویشی پریشان روزگار«

  معناي عارف   در   -2   
  )121و 57ص»(خاکساري. اما زمرة درویشان را اول شرط درویشی، بی آزاري است و«
  متظاهران به عرفان: معناي صوفی نمایان و در -3
ــروري زدي و آن جماعت که بر وقتی درخرقۀ درویشــان درآمدم.یکی از« مصــاف  آن طایفه الف س

حضرتش همت  از دل به طاعتش نهاده خدمتش برذمت بستند و آن گروه ساده لوح، برتري دادي و
  )45ص»(همی جستند.

  اصطالحات عرفانی کاربرد لغات و -1-1-2
ــت از واژه و  با ــۀ عرفانی اس ــطالح عرفانی در برخی از  توجه به این که وقار داراي اندیش اص

رادیدند که گوشۀ سالکی )/«27ص»(ریاضـت ومجاهدت «جمله:  حکایتها بهره برده اسـت،از 
 کنم و صــافیراگفت چون اســت که چندانکه نیت  ســالکی پیري)/ «59ص»(گزیده.. عزلت

ات فتوحبیشتر شوم،از مخالصـت بیشـترپویم وبرطریق  مجاهدت راه  بر کامل نمایم و اخالص
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 برنیل طالب مجتهدشــمه اي نبینم؟وحال آنکه هرنفحات رحمانی گشــادي نیابم وازغیبیه 
ــت هر ــالک مجذوبمرادغالب اس ــلوك)/ «61ص»(جاذب... را خود ،امنیتس ص »(ارباب س

  ). 128ص»(حالوت ذکر ومراقبت)/«74ص»(مرید)/«110ص»(خرقه)/«87و134و171
  :  باستانگرایی -1-1-2

بکارگیري  رد شیوة بیان حکایات سخت تحت تأثیر شیوة نثرکالسیک بویژه گلستان است اما در وقار
جمالت کتاب نســبت به  لغات ،افعال و کالم بیش ازحد متعارف کهن گرایی کرده و ســاختار زبان و

  هرکدام میاید:    متروك است،به عنوان نمونه مواردي از زبان معیار اواخر سدة سیزدهم کهنه و
(ص » اي داد.بسته خسـته  آمد، به هر رسـتاق موجود فرونهاد و بر باب  آن زر درمی چند معدود از«

26(  
ــو روز  «   ــفـ ــی عـ ــاداشـــــن ازپـ   پـ

  
ــد        ــردن ــک ــی ــه م ــان ــه ــه راب ــن ــم گ   »ه

  )  64(ص
روزشان ضمیمه قوت  لوت)/ «80و130ص»(حکایت کرد. خلق شکایت برد و شدآمد صـاحبدلی از «

ــت. ــب اسـ ــالم را نوز ودیگر هللا الحمـد )/ « 113ص»(شـ ــاه اسـ ــفت  عدل و همه آثار پادشـ نصـ
  )141ص»(بجاست.

  )/ 161و  84(ص .» اشکنجهشریف و وضیع از او رنجه بودند و شیخ هرم و طفل رضیع در «
  کتاب عادي است ازجمله: افعال ماضی در در استمراري نیز يکاربرد 

ــدجوع  و خورديگیـاه بیـابان   )/ «73و48ص»( گفتی«  اگر)/ «56ص»(کرديبه برگ درختان سـ
 اگر کیاســت ســبب حکم و و نهاديوري کاله پادشــاهی پنجه هر ،داديســعادت به جالدت دســت 

  )/167(ص.» گشتیدانشوري فرمانرواي کشوري  هر ،شديریاست 
  دارد: متن وجود چشمگیري در به سیاق متون نثرکالسیک بطرز نیز قید
ــختفرمودکه دینش « ــت و  س ــخ اس )/« 33ص»(برجاي... نیکعقیدتش  محکم و بسدلیلش  راس

مرد برطریق خفتگان )/ «20ص»(ازحالتش تفحص همی نمودند.انـدك اندك  وقوتش خورانیـدنـد و  
  )186ص»(آواز درداد... نرم نرمبیارمید...صاحبخانه  گستردهآن مفرش  بر بغلتید وبیخود 

  جمله: معناي مضارع محقق الوقوع دیده میشود از ی دري هم از کاربرد ماضدموار
ــوالــی ازپــس عــمــري «    نــمــودچــون سـ
ــی        ــرن ــس ق ــی ازپ ــای ــرد ور دع ــک   ب
  

ــواب    ــد ج ــب آی ــی ــش رازغ   آن ســـــوال
ــتجــاب  ــبهــه گردد مسـ   »آن دعــا بی شـ

  ) 81(ص
، ننمودآنچه صــرف  آن بهره برد و بنهد وبال او،هرچه خورد از آنچه را ل اوســت وبخورد ما آنچه را«

  )79ص.»(نبستازآن طرف 
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ي هاهنمون از درو  بر،فرو، همی، فراتأکید،  بافعال ماضی ازقبیل  سر آمدن پیشـوندهاي مختلف بر  
ــی درکتــاب اســـت: همی بینم...همی گــذارم.ص  برزن گرفتــه  و راه بــازار«، 20بــارز کهن نویسـ

ــیــدخطــاب ازرب عزت ) «47ص.»(همیرفــت روي زمین  بر زانو دو بــا«)، 36ص»(کــه... دررسـ
 دبفرمو« ،164و106فروهلد ص . فروگسلد و146، برنگارد ص10)، برافراخت ص81ص.»(فرونشـست 

) 27ص...»(بنهفتم...آن درم بگشودروزه )/«75ص»(وروي به راه نهاد. بگفتاین )/«30ص»(آن مرغ...
)،برخی ازافعال نیز به شــکل قدیمی درمتن آمده 163ص.»(بســاختوجایگاهی رفیع  بنواختوراا/«...

  مانند:  
  )/ 148(صزديپسندیده  رایی)/ 77،/غنوده آمد(ص20و29در معناي رفت شد

  قبل از فعل درجمله وجود دارد:اندر  )،حرف کهن16بیاغازد وآغازید(ص 
ــد  « ــد.)/«29ص»(بـه خواب انـدر شـ به )/«141ص»(واکرامی اندر رفت.)/«31ص»(درگریوه اندر شـ

  ) 78ص»(اندر دل شکسته دالن است جاي او)/« 191ص»(هرخانه که اندرشدي.
  نیز درچند مورد آمده ازجمله: » اتفاق...افتاد«کاربرد عبارت 

  ) 137ص»(به هر بقعه که اورااتفاق عبور افتاد.)/ «20ص»(مرا دراین موضع اتفاق عبور افتاد.«
) که درگلســتان هم وجود دارد.( 143»(طالع بخت خود منحوس اتفاق نزول افتاد. درســاعتی چون«

  )32ص
که  یی استهاهواژ کتاب به چشم میآید استفاده از راسـتاي کهن نویسی وقار در  نکتۀ دیگري که در

ــان میدهد مانند: فی الجمله(ص    ــلی یا بیان مطالب پایانی حکایت را نش ــت به مطلب اص  48بازگش
  )145و151و115و100)، بالجمله (ص67) ، باري (ص177و149و 127و55و
  تخفیف لغات -1-1-3

  )/140ص»(فسانه)«74ص»(نیست خوي اهل دل خموشیجز«)،11(صگراموابناي  گرام....اصحاب 
  ) 38ص»(چیر)/«160ص»(جرگ)/«17ص»(هرگون« 
  ي محاوره ايهاهواژ -1-1-4
ــس گــیــري زر « ــم پ   زوراگــرداري ازخصــ
  

ــم کجــا   زر ــانیاگـر داري برخصـ   »زور. ت
  )152(ص

  )107(ص .» نشنفتی کاش دست قدرتش قوه سمعم نیز گرفتی تا گوشم گفتار جانکاهت هم«   
  )187ص»(ازاین ویرانه گذشتم.دلی پرومن که بادستی تهی «
  ترکیبات جدیدکاربرد  -1-1-5

ي عربی غیرمعمول،برخی ترکیبــات تــازه هم دیــده هــاهدرانجمن دانش درالبالي این همــه واژ
ــخت بازو(ص ــود،مانند : سـ )، جهان 11)، بهین نژاد(ص109)، نادرخور(ص70)، پایرنج (ص22میشـ

  )174)، تیِربرنشان(ص167)،پنجه ور(ص25)، شهره ور(ص186)،روي پوش (ص161سپار(ص
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  ژة غیرعربیجمع وا -1-1-6
  درانجمن دانش تنها یک مورد واژة غیرعربی بصورت جمع مکسردرآمده است: 

  )157ص»(رادرمرز خراسان پاي تعدي بازودست تطاول دراز شد. تراکمهوقتی جماعتی از«
  البته درمتون دیگر این دوره ، این نوع موارد خالف قیاس صرف دیده میشود. 

  لغات غیرمتعارف وقبیح -1-1-7
 هفتم و حکایتهاي اول و تنها در کم است و زشـت بسـیار   جمن دانش بسـامد لغتهاي رکیک و ان در

ــورت تعریض وده  از بخش خـاتمـه کتـاب ،کمتر    یـازدهم از  ــت.  واژه بصـ ــتقیم آمده اسـ غیرمسـ
  ) 194و184،188(ص

 ویژگیهاي نحوي -1-2
گفت همان میتوان  آرکاییک است و صـرفی کهنه و  نحوي انجمن دانش هم مانند سـاختار  سـاختار 

  این قسمت چند مشخصۀ نحوي کتاب میآید: دارد.در ویژگیهاي نثردورة سلجوقی تامغول را
  سطح ادبی -2   

تحلیل سبکی یک اثرکالسیک  دراست که  بالغت ملزومات فصاحت و انسـجام کالم از  جزالت و      
ا المی گفته میشــود که بلغتنامه آمده جزالت در علم معانی، به ک نقش بســزایی دارد. بنا به آنچه در

الفاظ فصـیح و ترکیب عالی و معانی تازه و نو، آورده شود و هر کلمه بعد از کلمۀ دیگر، چنان موافق  
ــیند که اگر کلمۀ دیگري بجاي آن بیاید لطافت ترکیب زایل گردد. (لغتنامه،دهخدا: ص  و محکم نش

7710 (  
ي استوار انسجام کالم و اي ازاندازه نویسی تاانجمن دانش مانند کتابهاي حوزة مقامه  درهمین راستا

ــت و برخوردار بکارگیري  آنکه در با بالغی دارد و ي بدیعی وهاهنثري آمیختـه بـه انواع آرایـ    اسـ
زونتر ي بیانی افهاهآرای بدیعی نسبت به دیگر بسـامد عناصـر   ي ادبی،افراط صـورت نگرفته،اما هاهآرای

 از پس معنوي اشاره میشود و ي برجسـتۀ بدیع لفظی و هاهآرای به برخی از این بخش ابتدا اسـت.در 
  اند: زیبایی نثرکتاب تأثیر داشته بیانی میآید که در آن عناصر

  معنوي ي لفظی وهاهآرای -2-1
  انواع سجع -2-1-1

)/ 62)/ عازم والزم،کســان ولســان(ص47تشــریف وتکلیف، مکلف ومشــرف (ص: ســجع متوازيالف)
  )110نعمت ونصرت(ص

  ) 154)/ اشرار واشراف(ص148)/ ترغیب وتحریص(ص118سجع متوازن: تعذیب وتعزیر(صب)
ــادق(صپ) ــجع مطرف:موافق وصـ )/کرباس ویاس 98)/نهایت وغایت(ص80)/وبـال ومال(ص 70سـ
  )   144(ص
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  موازنه و ترصیع  -2-1-2
  الف) موازنه:  

از  شـــیفته شـــدم و چنانکه برمکارم اخالقش)/ «37ص»(یکی که مهتر رمه بود وبهتر همه بود.«  
ــن حــالش فریفتــه.  ــتطــاعــت  )/ «178)/ (ص99ص»(محــاسـ ــت واسـ کــه عزت درعزلــت اســ

  )144ص»(درقناعت.
  ب) ترصیع

ــال ازمن کهتر )/ «155ص»(که به هیچ مرض زایل وبه هیچ عرض آفل نگردد.«...  برادري که به سـ
  ) 192ص»(وازتشییع حبیب به تشنیع طبیب نپرداختند.) /«98ص »(بود وبه حال ازمن بهتر.

  انواع جناس -2-1-3
  الف) جناس تام

ــم حقــارت نگــاه بر    خلقـان مکن بــه چشـ
  

ــت یا        .خلقاناز آن کـه جـامـه او ژنـده اسـ
  )134(ص 

  ب) جناس لفظ:
ــورت)/« 116ص »(غربـت و قربت « ــورت وصـ ــه )/«61(ص» هبوط وحبوط)/ «174ص »(سـ قصـ

  )113ص»(وغصه
)/اشواق 53)/ (ص126ص»(زنده وژنده )/ «124:تیماروبیمار(صخطجناس پ) 

  )124ص»(عبادت وعیادت)/«142واسواق(ص

  ت) جناس مضارع والحق:
ــارت (ص 56)/مناعت وقناعت(ص73بیش وپیش(ص ــارت وخسـ )/رحمت وزحمت (ص 171)/جسـ

100(  
  ث) جناس مذیل وزاید:

  )17)/ رواق واوراق(ص38)/(ص 58)/ وجود وموجود (ص153»(پاس وسپاس)/ «86تاب و تابه (ص 
 )49ص .»(مسبوق و سابق،مخلوقو خالق)/« 47ص»(مکلفوتکلیف«جناس اشتقاق : ج) 
آمیخته عبارت راباحسن  براعتفضل ) / «53شد.(صمرضع معرض : بلکه ازهر چ) جناس قلب 
  )99ص»(بود.

  واج آرایی -2-1-4
  هر زمان اي خواجه از مرد خدا چیزي مخواه

  
ــاید به خاطر خواه خویش   مرد را بگذار کاسـ

  )111(ص
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ــد گران و جــان ارزان  ــان شــ   بس کــه ن
  

ــد     ــان دادن ــاي ن ــه ــان در ب ــق ج ــل   خ
  )112(ص 

  تکرار و تصدیر -2-1-5
ــود   « ــم ــد ن ــوان ــاك را زر ت   کســــی خ
  

ــان بـود پیش اوزر وخــاك       »کــه یـکســ
  )72(ص 

  مبــاش فرداخواجــه از امروز، فکر روزي «
  

ــازد، روزي  فرداکـانکـه او      »دهــد. فردابسـ
  )92(ص 

ــت ازفــر واقــبــال وبخــت   «   درخـتـی اســ
  

ــت      ــن درخ ــادای ــد ب ــن ــروم ــاره ب ــم   »ه
  )142(ص 

 طرد و عکس -2-1-6
  )  10ص»(هرچه کندخواهدوهرچه خواهد کند.«
  )94ص »(آنان بستانند تا دیگر نخواهند، و اینان نخواهند تا افزون تر بستانند. «
ــردي  « ــت جز سـ   قـول بــی فــعــل نیســ
  

ــردي     ــی م ــن ــر ک ــول گ ــی ق ــل ب ــع   »ف
  )88(ص 

  عمومًا آرایه وصنعت معنوي نسبت به لفظی دراین کتاب بیشتر است،به چندنمونۀ آن اشاره میشود:
  تضاد -2-1-7
  ) 175»( عالی ودانی«)100ص»(گل وخار،غم وشادي«)84ص«(سودوزیان)/«20ص»(پنهان وپیدا«
  تصویر پارادوکسی -2-1-8 
  ) 48ص»(به هر دم طمعی خام پختی واندیشه اي ناتمام پرداختی.«
  )134ص»(هرکس خیالی خام پخت ووسوسه اي نافرجام اندیشید...« 
  مراعات نظیر -2-1-9
ــوخ منـا بـه دلبري تا تو ظهور کرده اي  «   شـ
  

ــتو  دیر را مهبط نور کرده  کعبـه و  کنش
  »اي.
  ) 51(ص

  )126ص»(با کام شیرین روي به تلخکامان ترش کردید وشوري ازحد بردید.« 
  :   کار برد مترادفات -2-1-10
  )78(ص » را میهمان کن.درویشان را از خود میازار، مسکین سایل را محروم مدار و «
  )115ص»(اوکمربستم..همه جا درنشرفضایل وبث مکارم «
  :  قلب معنی -2-1-11
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ــم    «  ــا ه ــان ب ــرص ن ــاي ق ــن ــم ــه ت   ب
  

ــد   ــان دادن ــیــد را نشــ   »قــرص خــورشــ
  )112(ص 

  تلمیح  -2-1-12
ــ  «  ــه غیر خــدا میبرد امی   ددرویـش کـو ب
  

ــود بخل خوي او   »گرخود چو حاتم اســت ش
  )  65(ص

چندانکه کلیم آسـا طالب نور تجلی از وادي ایمن شـدم وحبیب صفت شایق رایحۀ رحمان ازطرف   «
  )116ص »(یمن گشتم.

  درج واقتباس ازآیات قرآنی -2-1-13
ــتوري قرارگرفته، برخی  آیۀ قرآن درمتن کتاب آورده،که برخی 34وقار دربافت کالم،جزو ارکان دسـ

  نیزناظربرتأیید مطلب ویا تأکید یک مفهوم است،مانند:
ــت وگریز بی فایده که « ــعی بی قاعده اسـ ــرآید، سـ ــدوروزگارسـ اذاجا اجلهم : وچون مرگ فرارسـ

  )21ص...»( الیستقدمونساعۀ و الیستأخرون
 که بسـیار شـودکه مقام سالکان ناقص راازایشان   ودغدغه به خاطرراه ندهی؛ والتیأسـوا من روح اهللا «

  )61ص »(محجوب دارند.
  استشهاد به احادیث    -2-1-14

 حدیث بهره برده است، مانند:هفت  کتاب از آیات قرآنی، در عالوه بر وقار
  )100ص»(انما الجنۀ حفت بالمکاره.) / «67ص»(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده...«  

  :ارسال المثل -2-1-15
  تعداد اندکی هم ضرب المثل فارسی آمده است، ازجمله:  مثل عربی ودوازده  درکتاب انجمن دانش

ــد   « ــوده ان ــرم ــاف ــت ت ــریســ ــالن دی ــاق   ع
  

ــامشــــی     ــه خ ــان ب ــق ــم ــواب اح   »درج
  )182(ص 

  ) /  27ص »(الکالم یجرالکالم)/ «24ص » ( الکریم اذا وعد وفا« 
  استثناي منقطع -2-1-16
ــت وحـاجـت اّلابه اوبردن نادانی          « ــتن گنـاه اسـ واعتمـاد بـاکس دیگرکننـد کـه امیـد جزبـااوداشـ

  )24ص»(واشتباه.
  )112ص»(ضعیفان راجزخون جگرطعامی برخوان نه ومساکین راغیرلخت دل آرامی برنان.«...
  تضمین -2-1-17

  ارمتن کتاب از وقاراست واندکی رانیز از شاعران دیگر به شکل تضمین آورده ، ازجمله:عموم اشع
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ــت  «   ازمـرگ حــذرکــردن دوروز روانیســ
ــود  ــش ندهدسـ ــد کوشـ ــاباشـ   روزیکه قضـ

  

ــت  ــانیسـ ــدوروزیکه قضـ ــاباشـ   روزیکه قضـ
ــت  ــت درآن مرگ روانیس ــانیس   »روزیکه قض

  )21(ص
  دوبیت مذکور منسوب به ناصرخسرو است.

ــامــت مزیــد   « ــه نـعرة دلش قــدق   گـوش ب
ــخن نگفــت    الــّا ز ازدحــام جــمــاعــت سـ

  

ــت    چـون گــوش روزه دار براهللا اکبر اســ
  »کزهرچه میرود سـخن دوسـت خوشتراست  

  )183(ص
  )435مصراعهاي دوم وچهارم ابیات فوق ازسعدي است.(سعدي،کلیات، ص

  لف و نشر -2-1-18
ــتی   « ــمنان برانگیزد وازاین دوسـ ــان،مجموع دارکه آن دشـ مـال مجموع پراکنده کن وحال پریشـ

  )64ص»(خیزد.
سزسبزي اشجاراست واین باعث طبخ ونضج نضـارت نوروز ازحرارت تموز نتوان جست که آن مایۀ  «

  )117ص»(اثمار.
  معانی وبیان  -2-2

  درمیان عناصربیانی تشبیه بیش از استعاره ومجاز وکنایه  در انجمن دانش دیده میشود: 
  تشبیه   -2-2-1

بیشـترتشـبیهات کتاب حسـی به حسـی وعقلی به حسی است وازنظرساختاري نیز مفرد به مقیدیا     
  د به مرکب است: مفردبه مفرد ومفر

  )67(ص » عالم بی عمل چون دینار دغل است که نزد بی خبران رواست و پیش صوفیان بی بها.« 
 ص»(چون زنبوردرزمسـتان زاروچون طنبور دردبسـتان بیکار، بلکه چون اسالم درچین...فرو ماندم.  «

144(  
ــپــه نزول کنــد «  ــراي رعیــت سـ   چودرسـ
  

  » چنــان بود کــه کنــد مــاررخنــه درملبوس
  )153(ص

بجز تشـبیهات معمولی،اضافۀ تشبیهی به مقدار فراوان وجود دارد،هرچندکه اکثرآنها تکراري وبدون  
  نوآوري است ووجه شبه آنها مبتذل وقریب است. :

ــن اجل«  ــیر تدبیر و  توس ــمش ــم) «156(ص» بادة غرور)/ « 20(ص ش آیینه ) «157»(آتش خش
) بجزاضــافه تشــبیهی، انواع دیگرترکیبهاي اضــافی ازجمله اضــافه 190ص»(تیردعا) «127ص»(دل

  اقترانی فراوان است:
ــمــان کرد.روي تـکبر «  ــارت)/«160ص»(زمین ادب)/«38ص»(برآسـ پیش  قــدم جرأت وجســ

  )147ص»(نهاد.
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  تمثیل -2-2-2
ــمن همــان بــه کــه نرمی کنی «    بــه دشـ

ــح    ــگــام ذب ــن ــاب ه ــنــی کــه قصــ ــی ــب   ن
  

ــمن بــه نرمی توان کرد دوســــت   کــه دشـ
ــت  ــد بره بیرون ز پوســ   »بــه نرمی کشــ

  )136(ص 
 ار ما شکم از لوت انباشتن است و برجا نهادن، شـیرگرسـنه را   فتنه جوي را مهلت دادن و ناکس را«

  )163(ص » جامه گرم داشتن. زیر در فسرده را
  مجاز 2-2-3
  )143ص.»(آذربرزینهربیدقی فرزین شد وهراحمقی )/ «42ص»(حکمت بسی گفت. کلمات«
  استعاره واستعاره مکنیه   2-2-4

ــه چو جاي کر    داز کس گمـان بد به دل شـ
  

ــایــد زدود ز   ــان زنــگ آیــیــنــۀب   او نشــ
  )151(ص 

اي پبسته بود و  دست آرزو« است:  مکنیه نسـبت به استعاره مصرحه بیشتر  اضـافۀ اسـتعاري و   اما 
دام اجل و  کام مرگ)/«20ص»(درمیان آب انداخت. دســـت اجلش) «73(ص » شـــکســـته. پندار

  )112ص»(
  کنایه -2-2-5
ــنــد « ــه نیکویی کوشـ ــانی ب   بزرگوار کســ
  

  »که پرده برعمل زشـــت ناکســـان پوشـــند.
  )63(ص 

ــر«  حظی نخواهد ما گفتار اي نیافت ازبهره خاموشــی ما گفت هرکه از و جیب مراقبت برآورد از س
  )74(ص  »برد.

  سطح فکري-3
  پایبندي به معنویت ودینمداري -3-1

وقارشـیرازي، شـخصیتی دینی وعرفانی دارد وپاي بند به مبانی اخالقیست،دراین باره نیز روایاتی از   
)  و 67پیامبران و بزرگان آورده وسعی کرده مردم را از خصوصیات ناپسند اخالقی دور نگاه دارد.(ص

ــع، کمـک بـه نیـازمنـدان، احترام به پدر و مادر و فتوت     آنهـا را بـه بی آزاري، اخالق نیـک،     تواضـ
  وجوانمردي

)  به موارد فوق میتوان این 70و154و106دعوت میکند تا در زندگی رستگار و سعادتمند گردند(ص
 59و 51ي عرفانی(صهـا هعـامـل بـه آموز    و )،معتقـد 86افزود:مقیـد بـه امور دینی(ص   ویژگیهـا را 

ــت(ص  و قدیرت و به جبر )،باورمند110و61و ــرنوش ــلیم و )،111و43س ــاي   تس ــنودي به رض خش
  )45نادرویشان (ص مخالف صوفی نمایان و )،108و56)، مناعت طبع(ص52حق(ص
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  تسامح وآزاداندیشی -3-2
مقالت دوم، سـخن میخواره اي که برسـرراه    از نوزدهوي علی رغم باورهاي جزمی دردین، درحکایت 

ت شـــراب را میخواهد،تأیید میکند و اســـتدالل وي را فقها ایســـتاده ودرحال مســـتی از آنان حلی
  ) 133میپذیرد.(ص 

  اخالقمندي درسخن  -3-3
دهان به « اصـوالًوقاراهل هزل وهجو نیسـت وخود به صـراحت درحکایتی نصیحت پدرش رامیآورد:   

ــد...  ــعارش وچه 109ص »(هجـا میاالي اگرچند بجا باشـ ــامین ومطالب خودراچه دراشـ )،وي مضـ
ــه حکایت 121ازبانی پاك وعفیف ومؤدبانه بیان کرده وازمیاندرانجمن دانش ب حکایت کتاب، تنها س

که دربخش خاتمه آمده ،تاحدودي جنبۀ هزل دارد و جهت تنبه وعبرت بیان شـده است. دراین سه  
  ) 181،188،193حکایت هزل گونه هم، چندان لغت وجملۀ منفی وغیراخالقی دیده نمیشود.(ص

  تقلید ازسعدي -3-4
ــتان پیش گرفته وچه ازلحاظ فرم وچه محتوا   وقار ــعدي رادرگلس ــیوة س ــتن انجمن دانش ش درنوش

وحتی جمله بندي وبکارگیري بســیاري ازترکیبات ومضــامین ازگلســتان الگوبرداري کرده اســت.به  
دوســتانش،ازامیران وتوانگران  یکی از عنوان مثال درحکایت دوم ازمقالت ســوم، وقاردرجلســه اي با

ــعدي با مدعی را درپایان باب هفتم به ذهن 139صدفاع میکند،( ) که این حکایت به نوعی جدال س
ــعــدي: ــخــت آمــدگفتم اي  «میــآورد. مثــال ازسـ ــخن سـ مراکــه پروردة نعمــت بزرگــانم این سـ

مراکه پروردة نعمت بزرگانم وبرآوردة همت ایشان این سخن « ) ووقارمیگوید:164گلستان،ص»(یار...
  )139انجمن دانش، ص»(م وبی تأمل گفتم...سخت مؤثرافتاد،تحمل نتوانست

ــه   ــتــان نزدیــک ب ــااینکــه درگلسـ حکیمی «درآغــازحکــایــات آمــده ازقبیــل: راموردحرف 70وی
ظالمی «)،79ص»(عابدي راپادشاهی طلب کرد...«)،85ص»(یکی راازملوك...« )،98ص»(راپرسیدند...

درابتداي حکایتهاآمده که دربحث  رامورد حرف  59)، درانجمن دانش نیز60ص»(راحکـایـت کنند...  
بدان اشـاره شد. البته این تقلید همه جانبه چندان موفق نبوده وآن عذوبت کالم وشیوایی   راکاربرد 

ــتان می گرفت وزبان   ــم نمیآید.اي کاش وقار تنهافرم راازگلسـ ــتان درانجمن به چشـ ســـخن گلسـ
لستان متناسب وهمگام بازمان وسـاختارنحوي ومضـامین رااز دورة خود اخذمیکرد.زبان سـعدي درگ   

ــاختارمتن وبطورطبیعی درارتباط بایکدیگرند وتأثیرالزم    ــب باس ــت وکلمات وترکیبات آن متناس اس
ي شــشــم وهفتم برمیآید وبه ســختی به گوش هاهزبان وکالم وقارازاعماق ســد رابرمخاطب دارند،اما

ــد.گنجاندن اینهمه کلمه وترکیب عربی درهرحکایت، براي   ــادة مخـاطب میرسـ بیان یک مطلب سـ
  اخالقی،بدون درنظرگرفتن ظرفیت نثرفارسی درسدة سیزدهم،اثربخشی کتاب راکاهش داده است. 

  بی اعتنایی به علم ودانش رسمی  -3-5
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وي باآنکه علوم عقلی ونقلی را خوانده ودرمیان مردم ازجملۀ دانشمندان بشمار میروداما علوم رسمی 

ــی حق میداند: ــب «رامایۀ فراموشـ ــت وبطالت وقت،که نیمۀ کسـ ــالت نفس اسـ علم وهنرمایۀ کسـ
  اظهار آن به خلق مشغول شوند... نیمۀ دیگر در آن ازحق فراموش مانند و عمردرتحصیل

ــت مـلــول      ــاکـی اي نـفـس خــودپـرســ   ت
ــت   ــیســ ــطــالح دانــی ن   عــلــم جــز اصــ
ــق     ــری ــل ط ــزد اه ــم آن اســــت ن ــل   ع

  

ــب دانــش کــنــی وجــمــع فضـــول     کســ
ــت     ــیســ ــی ن ــان ــدگ ــل زن ــطــی ــع ــرت ــی   غ
ــارو رفیق    ــت ی ــه هـرجــا تـوراســ   »کــه ب

  )96(ص
  نسبت جمالت حکیمانه به شخصیتهاي اساطیري -3-6

ــاطیري و        برخی از ــی مانند   عبـاراتی کـه بـه نـام حکمـت درکتـاب آمـده ازقول افراداسـ حمـاسـ
قل قولهاي دینی واخالقی که پس ازاســالم ازقول هوشــنگ،جمشــید،رســتم... اســت. بیان اینگونه ن 

ــی منثور،غریب وکم نظیر      ــده، دریـک متن غیرحماسـ بزرگـان دین، تنهـادرمتون دینی روایـت شـ
ــت: ــت.البته وقارمنبع این نقلهارا ذکرنکرده اسـ ــت  بهمنحکمت:«اسـ گوید هرکه راکرم افزون اسـ

زســه وصــف ســخت ناگزیر است: گوید: پادشـاه ا منوچهر)/«154ص»(قدرومرتبه ازحدبیرون اسـت... 
گوید هرچیز راصدقه به زروسیم است ونفقه به  رستم دستانحکمت:)/«167ص»(صـدق وکرم وعفو. 

)وهمچنین درصــفحات 166ص»(برونعیم االرزم را،که زکات اوجان اســت وخیرات ازنوشــین روان. 
112،103،152،169.  

  تناقض درانجمن دانش -3-7
رمعتبرادبی سدة سیزدهم هجري است وازنظرسبکی نیزویژگیهایی باآنکه این کتاب یکی ازمتون منثو

  درخورطرح دارد امااشاره به برخی از کاستیهاي آن خالی ازفایده نیست :
  اشکال درقافیه شعر -3-7-1

ــت، اما بدلیل آنکه درچند    ــعري وقارمربوط اس ــتی ظاهرًا به کتاب برنمیگردد وبه دانش ش این کاس
  کتاب خواهدبود،به عنوان مثال:حکایت آمده بناگزیراشکال 

ــا انصـــــاف   « ــذاخســـــروان بـ ــبـ   حـ
  ازپـــی عـــفـــو روز پـــاداشــــــن    

  

  مــیــکــردنــد   کــنــاره  کــزمــظــالــم    
ــه را   ــن ــم گ ــه ه ــان ــه ــد   ب ــردن ــک ــی   »م

  )64(ص 
  پریشانی درتنظیم مطالب -3-7-2

ی کوتاه تحت عنوان حکمت درالبالي برخی ازحکایتها وجود دارد(صص چنانکه قبًال گفته شدجمالت
ــتگی چندانی به آنها نظر ،...)که از67،76،96،101،102،103،126،135 این  اگر ندارند. معنا وابسـ

-171باب هشتم گلستان.( بیشتري داشت.همانند میگرفت،تأثیر یک فصـل جداگانه قرار  عبارات در
193(  
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  تناقض درگفتار -3-7-3
 درحکایت –تناقض گویی شــده اســت.به عنوان مثال الف  مطالب کتاب دچار بیان برخی از در وقار 

ــت و پنجم  ــعدي ایراد میگیردکه چرا  مقدمه کتاب ،از ازبیس ــتی، به س  دیباچۀ در قول یک زردش
قلمداد کرده است(سعدي،کلیات  دشمن خدا زمرة در ي کریمی که....زردشتیان رااقطعه گلستان در

ــعدي بحق   کـه بـه حکم اینکـه همـه مخلوق خدا     میگویـد  ) و28،ص  ــخن سـ ــتند، این سـ هسـ
 او و از نایرة شــرك میداند از مقالت اول ،یک مســیحی را حکایت هفتم از )اما در51نیســت.(ص

 طورب مجوس ننشیند و که درمیان گبر و بیتی به او میگوید در میخواهد که به دایرة اسـالم درآید و 
  مشرك میداند: ن راغیرمستقیم زردشتیا

ــو ــالم   را چــون ت ــت فــطــرت اســ   هســ
  

ــیــنـی مــیــان گــبــر     مــجــوس و چــه نشـ
  )68(ص 

ــوم از -ب ــال_مقالت دوم ،ســـخن پدرش درحکایت سـ ــیت کرده _وصـ :« را آورده که به وي وصـ
شیوة مفلسان است وطریقۀ سفله کاران،که شعري چند به دروغ شـعروشاعري راپیشۀ خود مسازکه  

 )اما درحکایتی دیگردربارة شاه سروده:108»(هدیه برند وآنرا وسیلۀ کدیه نمایند...
  فرمــان پــادشــــاه چوفرمــان ایزد اســــت«

ــه نداد    هرکس کـه گوش هوش به فرمان شـ
  

ــۀ خــدا    ــای ــود ســ ــاه ب ــادشــ ــراکــه پ   زی
ــود جــدا   ــوش شـ ــوزعضـ   »بــاتیغ تیز عضـ

)147(ص
افتخارش این اسـت که شـرف آستانبوسی ناصرالدین شاه چندبارنصیبش شده    حکایتی دیگر در یا و

  است:
اه اهل ایران ناصرالدین طرفه آنکه این بنده شـرمنده،وقار راشـرف آسـتانبوس پادشـاه جمجاه ....پن    «

ــاه...چندباراتفاق افتاد و ــنید... ش ) درچند جاي دیگرنیزوي 177ص»(مکرمتها دید واظهارمرحمتهاش
درویشــی وقار  منش عرفانی و ) که این گونه تذلل باآن روش و157و 141و 15راســتوده اســت.(ص

  جمع نمیشود.
  ت زندگی مده:فرص را درجایی توصیه میکند که به محض غلبه بر دشمن او -ج
ــمن چو غــالــ«   ب شــــدي زینهــاربــه دشـ

ــتــه درچــنــبرت    ــم اوفـتــد خسـ   چـوخصـ
  

ــمــار   ــت شـ ــأمــل مــکــن، وقــت فرصــ   ت
  »ســــرش گــرنــکــوبــی بــکــوبــد ســــرت 

  )154(ص
  اما جایی دیگر میگوید:

ــت  « ــتت هسـ ــان دسـ   اي کـه برخون کسـ
ــت  ــســ ــه چــون تــیربرون رفــت زشـ   ورن

  

ــاز     ــی ــل کســــی دســــت م ــت ــرق   زود ب
ــاز      ــد ب ــای ــی ــم ــد ن ــه ــه دوصــــد ج   »ب

  )174(ص
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  نتیجه گیري
ــت آمده     ــده ونتایجی ازآن بدس ــی ش ــطح زبانی ،ادبی وفکري بررس ــه س کتاب انجمن دانش، درس

ترکیبات عربی تشــکیل میدهد.بکارگیري  لغات و درصــد متن کتاب را 27 اســت:ازنظرزبانی بیش از
دورة وي گسسته  با ارتباطش را کرده و اش دورزمان نویسـنده  این کتاب را ازمختصـات کهن زبانی  

نواع ا بیانی بطور گسترده استفاده کرده است. سجع و ي بدیعی وهاهآرای از طح ادبی نیزسـ  اسـت.در 
ارسی ف ارسال المثل عربی و تضمین ،استشهاد به آیات قرآنی و تلمیح، انواع آن، تضاد، آن ،جناس و

 ه وتشبیآن  عالوه بر میرود، امتیازات آن بشمارء جزو این کتاب  ابزارهاي بدیعی در از برخی دیگر و
 این کتاب است.کاربرد استعاره، مجازه و در مهم بیانی پربسـامد  عناصـر  اضـافۀ تشـبیهی از   تمثیل و

  کنایه به اندازة تشبیه نیست. 
ــجع و وقار انجمن دانش را ــت که مانند   آمیخته به نظم و با نثري مس ــته و تالش کرده اس نثر نوش
 موارد بســیاري شــبیه به در کتاب نیز ته دررف اصــطالحات بکار ترکیبات،اعالم و ســعدي بنویســد و

صات لحاظ مخت چه از ترکیبات عربی و بکارگیري لغات و نظر شیوة بیانش چه از اما گلسـتان است، 
ردي آنکه م با حدي خنثی است،وقار تا نحوي نسبت به سدة سیزدهم بسیارکهنه و زبانی و سـاختار 

 رنظ از منشـآت براي سـعدي باشد.   م مقام درقائمقلدخوبی همانند نتوانسـته   ادیب بود، اما و شـاعر 
 ي ودینمدار مضامین کتاب، جنبۀ تعلیمی، اخالقی و اجتماعی دارد و گفت که مطالب و باید فکري

دیده میشـود وعفت کالم وزبان پیراسته   باورمندي به عرفان درجاي جاي کتاب پایبندي به اخالق و
 سه حکایت هزل گونه که جنبۀ عبرت و اسـت تنها  ویژگیهاي آن زشـتگویی، از  ازآلودگیهاي هزل و

 و که برخی تناقض گوییها هرچند اندرز است، پند و از سـرشار  سـازندگی دارد،بقیۀ حکایات جدي و 
  بیان مطالب را میتوان درکتاب دید.    پریشانی در اشکالهاي زبانی و
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