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 چکیده
اطناب یکی از ارکان متون نثر فنّی و مصنوع است، از این رو در کتاب درّه نادره نقشی بسزا 

گیری سعی دارد تا با  بهرهین اثر نادر در ا( ق..هـ7711فو )استرآبادی خان مهدیمیرزا . دارد

فو ) سخن پردازی از جمله اطناب عالوه بر نوشتن تحوالت عصر نادرشاههای  از انواع شیوه

ی منشیانه و از دیگر سو تسلّط ها ، از سوی مهارت خود را بر فن انشا و شیوه(ق.هـ7711

وهش سعی این پژ. خود را مفردات و مترادفات در زبان عربی و اسالیب نگارش نشان دهد

ی اطناب در درة نادره به تبیین این شیوه در نثر ها شیوه بندی طبقهدارد ضمن بررسی و 

 .فنی کتاب بپردازد

دهد که نه تنها اطناب مؤثرترین شیوه برای بیان مطالب در  می نتیجه این تحقیق نشان

ع ادبی و گردد که فنون و صنای می کتاب مذکور است، بلکه با استفاده از این شیوه آشکار

  .تواند در انتقال پیام مؤثر باشد می تناسبات لفظی و معنوی متناسب با مقتضی حال، چگونه
 

 .71درّه نادره، انواع اطناب، نثر مصنوع و فنی، نثر فارسی قرن  :های کلیدیواژه
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 مهمقدّ

مراد از سبک  .استرآبادی از جمله متون نثر مصنوع است خان مهدینادره اثر میرزا  درّه

معنوی و های  روشی است که بر ایراد صنایع مختلف لفظی و آرایش»مصنوع در نثر 

اطناب سخن از راه توصیفات دور و دراز و آوردن امثال و اشعار و شواهد گوناگون از 

 8و  1تداول نثر مصنوع قرن  دورة .(888 :1، 7111صفا، ) «ی نهاده شده باشدزی و پارستا

عالوه بر . آغاز شد 1است و این نوع سبک با کتاب کلیله و دمنه در اواسط نیمه اول قرن 

فو ) ، سعدالدین وراوینی(ق.هـ 188فو ) ، بهاءالدین محمد(ق.هـ 181فو ) منشینصراهلل 

 (ق.هـ 118 فو) اف الحضره شیرازیو وصّ (ق.هـ 187فو ) جوینی ، عطاملک(ق.هـ 111

نادرشاه به رشتة ة درّه نادره در مورد وقایع دور. فان نثر مصنوع هستندلّؤمترین  از معروف

برای وی  نویسی تاریخف تحریر نثر مشکل است و قصد اصلی مؤلّ». تحریر درآمده است

 شک گرایش شدید میرزا مهدی بهبی (1 :7181، استرآبادی) «.ت استم اهمیّدر درجة دوّ

درازدامن موجب های  استعمال لغات سخت و مهجور عربی و فارسی و صنعت پردازی

گردیده که بزرگان ادبیات و سبک شناسی انتقاداتی بر درّة نادره و سبک نگارش او وارد 

کتاب و شیوة  در مورد این ،ه نادرهعرا بهار ضمن برشمردن عیوب نثر درّملک الشّ. کنند

 : نویسدمی او نگارش

فانه و نامرغوب است که تقلید محض از موارد نثر درّة نادره بسیار پیچیده و متکلّ»

 . (777 :1، 7111بهار، ) «.اف استدشخوار و ناهنجار نثر جوینی و وصّ

 استرآبادی،) خوانده است و کج سلیقه کننده گمراه را فروغی با انتقاد شدیدتری او

ی ها ة نادره یکی از انواع شیوهبا وجود این انتقادات باید توجه داشت که نثر درّ .(4: 7181

به . خود از محاسن ادبی بسیاری برخوردار استفنی نثر پارسی است که در جایگاه 

. شود که از عناصر بالغی خالی باشد میتوان گفت سطری در این کتاب یافت ن می جرأت

لفظی و معنوی در نثر های  ای مجازی و زیبایی آفرینیتشبیهات و استعارات و اسناده

 .این کتاب باعث شده که گاهی نثر آن تا مرزهای شعر پیش برود

یت این کتاب را در ادوار نثر فارسی بدیهی است که دقت در این موضوعات اهمّ

نثر فنی و مصنوع فارسی آشکار  ةخان را در مجموعسازد و سهم میرزا مهدیگر می جلوه

ض و مقاصد مختلف نشان     کند و از سویی ظرفیت و توان فن انشا را برای اغرامی
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استفادة ادبی و هنری از  خان مهدیات سبک شخصی شک از جمله مختصّبی. دهدمی

علم معانی هستند تا جایی  اطناب و مقابل آن ایجاز از مباحث بسیار مهمّ .اطناب است

ایجاز و اطناب  ةر شناخت موارد کاربرد هنرمندان، بالغت را دنویسان بالغتکه حتی از 

 : گویداز جمله ابوهالل عسکری می. دانسته اند

  (111: 7111 عسکری،) «.بالغت ایجاز است بدون عجز و اطناب است بدون بطالن»

 : نویسداز متأخرین هم مرحوم همایی می

الغت شمرده و است که برخی آن را اساس ب مبحث ایجاز و اطناب به قدری مهمّ»

تمام بالغت نباشد  اگر حق این است کهاند  بالغت را به کالم موجز تفسیر کرده

  (717: 7111همایی، ) «.الاقل یکی از ارکان اساسی آن است

مفاهیم نسبی یا متضایف . داندسکاکی ایجاز و اطناب را مفاهیمی نسبی می

برای مثال باالیی و پایینی دو  .ل آنها وابسته به یکدیگر باشدمفاهیمی هستند که تعقّ

ل ایجاز و اطناب نیز لذا تعقّ. مفهوم نسبی هستند و در کنارهم و با هم قابل فهم هستند

ب کالمی است که در مقایسه با کالم دیگری که از آن نَطْکالم مُ. منوط به یکدیگرند

ایسه با و همچنین کالم موجز کالمیست که در مق. باشد می لقابل تعقّ ،کوتاهتر است

بنابراین هیچ کالمی به تنهایی و بدون مقایسه نه موجز . ب قابل درک استنَطْکالم مُ

سکاکی در ادامه مبنای تمایز و تعریف این دو  (184 :تاسکاکی، بی: ک.ر) .بنَطْاست و نه مُ

 : نویسداصطالح را عرف قرار داده و می

 وَهُ إطنابُالْ وَ ساطِأوْالْ متعارفِ عباراتِ نْمِ باقلَ کالمِالْ نَاداءُ المقصودِ مِ وَهُ یجازُاِالْفَ»

ایجاز ادا کردن مقصود است با عباراتی کمتر از حد متعارف : «...مْهِعباراتِ نْمِ باکثرَ هُداؤُأ

 . (184 :همان) و اطناب ادا کردن مقصود است با عباراتی بیشتر از حد معمول و متعارف

به پیروی ( هـ 111فو) تفتازانی. اندانواعی تقسیم کردهاما اطناب را در کتب بالغی به 

ایضاح بعد از ابهام، : داند شاملمورد می 1انواع اطناب را ( هـ111فو ) از خطیب قزوینی

، تتمیم، اعتراض، کثرت (احتراس) ذکر خاص بعد از عام، تکریر، ایغال، تذییل، تکمیل

بحث دربارة اطناب را سیوطی در ن تری اما مفصل .(114 -481: 7181تفتازانی، ) حروف

و « بسط»او ابتدا اطناب را به دو قسم . است آورده کتاب االتقان فی علوم القرآن

او برای . کندنوع از انواع اطناب را ذکر می بیست و یکو در ادامه  کردهتقسیم « زیادت»
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و به  ردهکذکر  کریم متعددی از قرآنهای  گانه، مثال بیست و یکهریک از این موارد 

 .(141 -111: 7181سیوطی، : ک.ر) پردازدتفسیر آنها می

         نادره فایده و نوع هنری آن در کتاب درّهدر این مقاله به بررسی اطناب مفید 

 ن اثر در زمینة بحث اطناب در درّهلیالزم به ذکر است پژوهش موجود اوّ. پردازیممی

 . ب استنادره و به طور کل بحث بالغی در این کتا

ایگاه آن در بالغت و انواع آن جب در درّه نادره به تعریف اطناب، سی اطنارپیش از بر

 .پردازیممی

 

 ة نادرهاطناب مفید فایده در درّ .1

 اطناب زیاده .1.1

در این نوع اطناب نویسنده یا . ، اطناب زیاده نام داردنابی که مربوط به جمله استاط

 تردید بی. بردمی کار بهبر معنایی که در جمله بیان شده شاعر، الفاظ و عبارات زائد 

باشند وگرنه ... الفاظ زائد باید برای اغراضی خاص همچون مبالغه، تأکید، توضیح و

 نویسان بالغتگفتیم  مقدمههمانطور که در . شودمی محسوب اطناب از نوع مملّ

       ب زیاده را دیق اطنااند و برخی مصامصادیق متعددی برای اطناب زیاده ذکر کرده

. اندمورد اشاره کرده 1به همان  اکثراما  نوشته اند؛مورد ذکر  17 مورد و برخی دیگر 1

 یست البته تشخیص و تعیین مصادیق برخی از انواع اطناب زیاده به راحتی ممکن ن

میم شمرده ل از مصادیق تتدر کتاب مطوّ«  7هبِلی حُعَ عامَالطَ ونَمُعِطْیُ »:برای مثال

شاهد مثال در ذیل تکمیل ذکر  عنوان بهشده در حالیکه همین آیه در جواهر البالغه 

در این قسمت پربسامدترین مصادیق اطناب زیاده را  .(411: 7181هاشمی، ) استگردیده 

با هنری که در  خان مهدیدهیم چگونه میرزا کنیم و نشان مینادره بررسی می ةدرّ   در 

 طناب از خود نشان داده موفق به ایجاد اطناب مفید فایده و بلیغ شده گیری اکار به

ادره ـة نات سبک شخصی درّمختصّن ـتری مـایده از مهـدر واقع اطناب مفید ف. است

 و با ایم  ردهـریف کـایده را تعـدا مصادیق اطناب مفید فـور ابتـن منظـه همیـب. است

  .ایمپرداخته تحلیل آنها به بررسی و ،بسامد آنها نادره و نشان دادن ةر شواهدی از درّـذک

___________________________________________________________________ 

 ( 8/ انسان )کنند  می خاطر دوستی خداوند اطعامهو ب . 7
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 اعتراض .1.1.1

زاید بیاورند که در معنی بدان ای  ا قرینة نثر جملة معترضه یا کلمهآن است که در اثناء بیت ی»

 :ة نادره از این قرار استاغراض جمالت معترضه در درّ (117: 7111همایی، ) «.احتیاجی نباشد

 

 ینردعا و نف .1.1.1.1

 نکند بلکه با ایدر این مورد باید گفت که استرآبادی تنها به ذکر خالی دعا اکتفا نمی

 :      سازد می جناس کند و سجع وزبانی میهای  بازی ،نوع اعتراض

 نبهایی ارزانی داشتزّ گراعِ -4هرُدَ رَدَ -1یرشرا فیض دَر 1ررَدُ 7ریک از غُرره
                           (1 :7181، استرآبادی)

 8بیبو تَ 1پیاب بی و ،تاب بی از تاب توپ -1مْهُلَ اًبْتَ -خصومت کیش 1خصومهای  دل

 .(111: همان) شد 1بابو تَ

 

 تنبیه .1.1.1.3

 :ک.ر)روند  می کار بهی خاص او هشدار دادن نکته برای تنبیهمعترضه های  گاهی جمله

 .(471: 7181هاشمی، 

 -71رابِالشَ رِسُکْ مِنْ دُشَاَ بابِالشَ رَسُکْ نَإ وَ -77بابالشَ مُالزِ 71بمقتضای شباب -

 .(711: همان) غفال برزدإ فالِقْر را اَتدبُ وابِبْاَ
___________________________________________________________________ 

 برگزیده ،هرّج غُ . 7

 مروارید ،ج درّه . 1

 ریزان . 1

 یر اوبسیار باد خ . 4

 دشمنان ،ج خصم . 1

 هالکی باد آنانرا . 1

 تاب و طاقت . 1

 هالکی . 8

 هالک . 1

 ط   نشا . 71

 همراه جوانی . 77

 همانا مستی جوانی سخت تر از مستی می . 71
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 تأکید عبارات پیشین .1.1.1.2

ت ئَضاإ ت خورشیدْدر سایة رایَ -7لِالظِ نَمِ عُبَتْأ-ممالک هند برسم مالزمت و اطاعت  -

 .(411: همان) درآمدند

با مبالغة  ( مالزمت و اطاعت)ا ر دوکلمه ما قبل خود« اتبع من الظل » ملة معترضةج

 .کند می بیشتری تأکید
 

 اعتراض برای ساختن جناس .1.1.1.9

 الن و بدخشان بهمدستی تیغ درخشان وغْو بَ زجمیع ممالک آن ضلع تا منتهای قندو  -

 .(411: همان) ر گردیدمسخّ -1هُتُضَبْمیعاً قَجَ ارضُالْ وَ -سیف زرافشان قبضة
 

 تعظیم و تفخیم کلمة ماقبل .1.1.1.5

 1جای وْن اختیار کرده بپایمردی هَفُسُ 1راتبا هِ 4واقنْأ 1کوبوالی فارس که رُ  -

 بحر بود 71ةرَحْبَ نوردِ 1دایْبَ -8جبالِکالْ وجِمُی الْفِ مْهِجری بِتَ یَهِ وَ -کشتیها 1جایوْمَ

 .(181: همان)

 ،رفته اند کار بهزجمالت معترضه که با اغراض مختلف در کتاب درّه نادره برخی دیگرا

  111 111،  141، 787،  741، 711، 711، 77: عبارتند از

 

 ایضاح بعد از ابهام .1.1.3

 یک بار به صورت مبهم و بار دیگر  :معنایی به دو صورت مختلف ارائه گرددآن است که »
___________________________________________________________________ 

 فرمانبردارتر از سایه . 7

 زمین همه در دست اوست . 1

 سواری . 1

 شتر ماده ،ج ناقه . 4

 ها کشتی . 1

 روشتر مادة تیز  . 1

 ناقة تیز رو . 1

 برد ایشانرا در موجی چون کوهها می آن . 8

 بیابان . 1

 شهر و زمین . 71
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همچنین در توجیه وجود ایضاح بعد از . (411: 7181نی، تفتازا) «.به صورت روشن و آشکار

به کمک ایضاح بعد از ابهام به موضوعی واحد دو گونه علم پیدا » :گویدابهام تفتازانی می

و علم بهتر از علم کنیم یکی مبهم و اجمالی و دیگری تفصیلی؛ بدیهی است که دمی

 (411: همان) «.واحد است

کلمات و عبارات مبهم در کتاب مذکور بیشتر بعد از  اغلب عبارات و جمالت ایضاحی

  .آمده است« یعنی، اعنی وتوضیح » با استفاده از کلماتی چون 

 یعنی با خاک برابر شد 1سرنگون سود با کاخِکه سر بر ابر می 7سودبکاخ سرای نا -

 . (111 :7181 استرآبادی،)

 .(81: همان) ...داند 4ان دنیّیعنی فالطون را ناد 1یدانای دنّ [هر طبیب حاذقی که]

 ... .و 171، 117، 111، 111، 711، 81، 71، 71: و نیز صفحات

 

 ایغال .1.1.2

یغال در لغت به معنی سرعت در رفتن واشتغال به علم و دانش و از شهر دور شدن و اِ»

مبالغه نمودن و در اصطالح آن است که معنی را پیش از رسیدن به مقطع کالم تمام 

چون به مقطع برسند معنایی دیگر بر اصل بیفزایند که در وضوح و روشنی به  کنند و

 :      گویدکند چنانچه منوچهری می می حسن کالم افزوده آن را تأکید

 یا مرغ آبئی که به آبت بود مکان  گوئی سمندری که به آتش کنی مقام 

مام است و از مقطع تدر مقدّم جمله جای سمندر و مرغابی معلوم و معنی پیش 

قبل های  برای زیبایی کالم و تأکید جمله« به آتش کنی مقام و به آبت بود مکان» جملة

 . (14: 7111عسگری، ) «.آمده

 اـان دارالحرب بـمان یافتند از همه در دشت رزم از دست قهرمان قهر، اَـوجی کـف -

___________________________________________________________________ 

 مستعمل نا . 7

 خاک= کاخ سرنگون . 1

 خمره ،منسوب به دنّ . 1

 پست و فرومایه . 4



 1243، پاییز و زمستان 3، شمارة 3 سالپژوهشنامة نقد ادبی و بالغت، / 79

 1«هامَعنَ بَوْاَ بُوْاَلْاَ»ریقی گریخت طَبِ 1ریقیطْکرده هر بِ 7برَب آغاز هَرْاندوه و کَ 
  (171: 7181ی، استرآباد)

ثل در این مَ. مثال زنند ،امه را برای کسی که در بازگشت شتاب کندعنَ اوبَ بُواالَ

 . اینجا برای مبالغه در فعل گریختن است و قبل از آن جمله تمام شده است

 ... .و 118، 181، 111، 781، 711: و نیز صفحات  
 

 بدل .1.1.9

  .آن قرار داد جای به لفظ متبوع را حذف کرد و بدل را توان میل تابعی است که بد

 «اضراب»دو بدل .(111: 7111حسینی تهرانی، : ک.ر) یان انواع مصادیق چهار گانة بدلدر م

 . کتاب دارند این بسامد باالیی در« مطابق»و 
 

 بدل اضراب .1.1.9.1

 این نوع بدل معموالً همراه حرف عطف .ستاضراب به معنی انصراف و روی برگرداندن ا

 :رودمی کار به« بل»

گرفت، صید گروه که چشم شیرگیرشان بر آهوی خطا، خطا و آهو میآهوچشمانی  -

 .(741 :همان) م گشتندهایِ بِلْکَ لْهایم بَکالبَ

 .رفته است کار بهبه ترتیب در معنای حیوان معروف و خطا  در عبارت باال آهو

 : نویسد میدر توصیف صلح دروغین دولت عثمانی با نادر شاه  استر آبادی

 .( 114همان ، ) بل پل آن طرف آب بود« 4أغَرُ مِنَ السَرابِ»این مصالحه در حقیقت  -

 ... .و 171، 181، 741، 87، 11: و نیز صفحات
 

 بدل مطابق .1.1.9.3

وضیح ـود از آن تـمقص». شودربی بدل کل از کل نامیده میـان عـدل در زبـوع بـن نـای

  .(114: 1، 7181ی، ـوطـسی) «.د استـأکیـان و تـیـب اش دهـایـفد و ـاشـبام میـابهد از ـبع

___________________________________________________________________ 

 گریز . 7

 سرهنگ روم که ده هزار مرد جنگی در زیر حکم او باشد  . 1

 گریخت مثل گریختن شتر مرغ . 1

 ریبنده تر از سرابف .4



 75/ ها و شگردهای اطناب در درّه نادرهشیوه

 ...ه به کرمانشاهان آمدهرومیّ 1مدادباِ 1جناداَو 7مداداحمد پاشا والی بغداد، با اَ - 

  .(141 :7181 استرآبادی،)

 ... .و 141، 111، 181، 114، 711، 711: و نیز صفحات
 

 تذییل .1.1.5

لی که دومی مشتمل بر معنی اوّ به طوری در پی جملة دیگر آورده شودای  جمله» یعنی

 .(111: 1، 7181 سیوطی،) «خاطر تأکید منطوق یا مفهوم آن به باشد

از بین انواع اطناب، در تذییل آیات و امثال عربی مهارت کم نظیری  خان مهدیمیرزا 

 :دهداز خود نشان می

 1«رَفَکَ یذالّ تَهِبُفَ» حیرت درافتاد این حال به سجن 4نخُسَمحمد خان از تَ -

 .(141 :7181 استرآبادی،)

  . آیة فوق در تأکید مفهوم جملة ماقبل خود است

و روز زنـدگی را بـر خـود    چنارآسا به آتش خویش سوختند  1عاقبت آن گروه باغی -

 (411: همان) 1«هالَ قوداًوَ کانَ هِالفتن نارَ بَشَ نْمَ» تار ساختن

 ... ، و141، 171، 111، 171، 717، 711،  711نیز صفحات  و
 

 تکریر .1.1.2

 ت و جمالت باید برای ارار عبارـتک». ات استـان جمله یا کلمـی از ارکـمنظور تکرار برخ

بود نه باشد در غیر این صورت تطویل خواهد ... همچون تأکید، تقریر، تنبیه و ای  نکته

 .(411 :7181، تفتازانی) «.اطناب

 رفته  کار بهر و تحقیر ـی، تقریـرای هنرنمایـادره اغلب بـریر در کتاب درّة نـاطناب تک
___________________________________________________________________ 

 ج مدد .7

 سرباز ،ج جند .1

 مصدر باب اِفعال، کمک رساندن .1

 نیکو یافتن صورت چیزی را .4

 (بقره / 111)پس مبهوت شد آنکه کافر بود  .1

 تبه کار .1
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در این کتاب بیشترین بسامد تکرار بالغی، مربوط به تکرار تمثیالت و تشبیهات . است

 . برای ادای معنای واحد است

  :اند کردهرای روشن شدن این نوع از تکرار مثالی از قرآن کریم ذکر علمای بالغت ب

ما  وَ رُروُحَا الْلَ وَ لُّا الظِلَ وَ ورُا النُلَ وَ ماتُلُا الظُلَ وَ صیرُبَالْ ی وَمَأعْی الْوِتَسْما یَوَ »

 .(178: 1 ،7181سیوطی، ) (11 -71 /سورة فاطر) «واتُأمْالْ وَ یاءُأحْی الَوِتَسْیَ

 نیز سایه و آتشباد، و ، وتاریکی و روشنایی نه وو نابینا و بینا برابر نیست، : آیه ترجمة

 . مردگان نیز برابر نیستند[ دل]زندگان و  [دل]

اف چنین کتاب خود را با کتاب وصّ خان مهدیاز این نوع تکرار، میرزا ای  در نمونه

 :کندمقایسه می

خود را چگونه با جواهر شاهوار این جوهری  فِرَخْزَمُ فِرْحَ 1فزَخَ 1هبْشِ 7هبَشَ -

 8زاترَرا با خَ 1التبِعْزَخُ 1زاتِرَبالغت، بیک رشته خواهی کشید؟ و خَ 1ةتَسْآرَ 4ةتَسْرَ

 ،1«بُیِالطَ وَ بیثُخَی الْوِتَسْال یَ» ثمین این معدن فضل و هنر چه نوع خواهی سنجید؟

الال   لئالیالله گون و 71اللِ را در جنبِ 71ماءهْیَ 77ورِمُهْیَ. 71«بِیّالصَبِ بابُالضَ هُبَشْال یَ وَ»

 روزةـا پیـی را بـواه 71یـواهو هَ 71هاترَتُ 74ب درآوردن سبک سنگیست و بیروزِـاز جی

___________________________________________________________________ 
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 ربازا .4

 آراسته .1
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 77/ ها و شگردهای اطناب در درّه نادرهشیوه

 .(41: 7181استرآبادی، ) 1کردن دلیل بی هنگی 4ضاهیمُ 1انیمّرُ 1مانیِرَهَ 7هرمانو بَقیمتی 

41). 

، یَهْمور و بیروز خَرْزَه، خَبیث، ضَبابتاب خود را شَبَه، استر آبادی در عبارات باال ک

، لئالی، هر شاهوار، طیّب، صیّب ، الل الله گونو کتاب وصّاف را در مقابل آن جوا داند می

 .کند میپیروزه و بهرمان محسوب 

 ... و 711، 714، 11، 87، 41: و نیز صفحات

 

 تأکید در مبالغه .1.1.7

 .(711: 7184شمیسا، ) رات اضافی، مؤکد کردن مبالغه باشدیعنی غرض از آوردن عبا

 :هایی از این نوع در درّة نادره چنین استنمونه

خوشخرام  8 وادکار بدر تمام و سیر جَ 1عنَصَمُ سِرَو فَ 1عنَقَاز این ماه مُ کس هیچ -

 .(41 :7181، استرآبادی) توقع نکرد

نابراین کلمة تمام برای تأکید تمام در این عبارت بدر به معنای ماه کامل است ب

رفته است و همچنین کلمة جواد ذاتاً به معنای اسب نیک رفتار است لذا  کار بهبودن بدر 

 .رفته است کار بهصفت خوشخرام برای مبالغه و تأکید 

: 7181ادی، ـاسترآب) ونـورگـافـاض کـیبَ، (11: 7181ادی، ـاسترآب) 1قـسَام غَـش :زـو نی

 ، (111: 7181ادی، ـترآبـاس) 77ردنـل مُـ، لی(771: 7181ادی، ـترآبـاس) 71قـهِـلَـاض ـی، بَ(11
___________________________________________________________________ 
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 .(418: 7181ادی، ـترآبـاس) 1کـهیـران نَـدلی ،(171: 7181ادی، ـترآبـاس) رمـگ 7حوارِـبَ

 

 (تنسیق الصفات) آوردن صفات متعدد برای یک موصوف .1.1.7

   کار به... رفع ابهام، تفصیل، تأکید و الً صفت برای توضیح، تخصیص، مدح، ذم،عموم

 .(171: 7181، تفتازانی) رودمی

 استرآبادی در عبارات زیر هنگامی که نادر و سپاهیانش از رودخانة پنجاب عبور 

 :کردند برای کشتی این صفات متعدد را ذکر کرده استمی

و  1«غوب آبآن مر» 1بِتبدیل، و راغب به غارِ 4حاترا به سابِ 1حاتکوب سابِرُ -

 71جمَرْگَ، ماهی طبیعت، م1َدر خصلتنْمَ، س8َو مطلوب آتش 1مردود خاک و طالب هوا

اندام خشک پیکر، صاف  71وققُ، مدرْتَسْمزاج، آب بَ 71قیسْتَسْ، م77ُتعبان ماهیّگلوی، ثُ

، 74لمَأَمشرب، درویش سیرت، کشکول شکل، کاسه چوبین هیأت، هواخواه بی 

   . و سیاحت پیشه ساخت 71تباحَتا خود را شناخت سِ که 71، الیاس عمل71سکندرفعل

___________________________________________________________________ 
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 74/ ها و شگردهای اطناب در درّه نادرهشیوه

خشک .  دست و پایی که با شکم دوان است بی روح و روانی که همیشه روان است وبی

 .(411 :7181، استرآبادی) اسم گشته گذشتند 7رابغُ...تر دامنمغز 

با آوردن صفات متعدد برای که در مثال فوق مشهود است نویسنده،  طور همان

اما چون در هر عبارت وصفی تازه و تصویری جدید  ، اطناب ایجاد کرده است؛کشتی 

 . برای کشتی ساخته اطناب دارای فایده است

 ... .و 114، 111، 111، 111، 11: و نیز صفحات 
 

 

 مترادف .1.1.4

ذکر کلمات مترادف برای هنرنمایی و ایجاد تناسبات لفظی همچون جناس و سجع 

ط خود را بر لغات عربی و سترآبادی بدین وسیله مهارت و تسلّعالوه بر این ا. است

 :دهدفارسی نشان می

 1برَدَو صید فوج مُ 1بسیف مذرَ وقرام بریاع و ضِشیاع، شِتباع و اَعبداهلل پاشا با اَ -

 .(114 :7181،  استرآبادی) گشته مقتول شد و حبل حیاتشان مقطوع و مقطول گردید

و مقطوع و ( هیزم=) و شیاع و ضرام( پیروان=) باع و اشیاعدر این عبارت کلمات ات 

 . مترادف هستند (بریده)= مقطول

 . ... و 181، 111، 111، 741، 714، 711، 11: و نیز صفحات
 

 

 اطناب بسط .1.3

 ثالم عنوان بهزیر در کتب بالغی  ةمواجهیم و معموالً آی ها جملهدر این نوع با بسیار کردن 

بدیهی  (1 -1 /فصلت) «.هکاالزَ ونَتُؤالیُ ذینَالَ کینَرِشْمُلْلِ لٌیْوَ» :گرددذکر می برای اطناب بسط 

، (هکاالزَ ونَؤتُال یُ) نیست ولی نکتة این تعبیرای  است که در بین مشرکان هیچ زکات دهنده

 .(111: 7181، سیوطی) تشویق مؤمنین بر اداء آن و بر حذر داشتن آنها از ترک زکات است

  :تـاس هـتـرف ارـک هـبی ـفـلـختـد مـاصـقـا مـط بـاب بسـادره اطنـة ندرّ در
___________________________________________________________________ 

 ی کشتیها یکی از نام .7
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 بسط جمالت در مقام مدح و ستایش .1.3.1

 : نویسدچنین می -ف تجزیه االمصارمؤلّ -افاسترآبادی در مدح وصّ

معجزات عیسی مریم  اظهار بهکالم از دم سحر بیان  مواتِاَ 7فاترُ و در احیاءِ -

 1را چنین گوهر عالی گوهرِ فضایل مِیَ رمَ ،ابداع انِمّاز بدو گهر زائی عُ پرداخت الحق

 .(11: 7181، استرآبادی) نیامده کنار به 1غالی

 .  111و  141و  118، 141، 111، 74، 7: فحاتو نیز ص
 

 در مقام ذم .1.3.3

 : نویسددر عبارات زیر در مقام ذم و نکوهش اواخر حکومت نادرشاه می

 4«دورُی الصُفِخْماتُ وَ نِیُعْاَه الْنَخائِ» شکوهی که در آینة پیشانی نقشسکندر  -

ن و جذب ـت ذهدَه از حِـود ندیدی و دارا درایتی کـدید مانند چراغ زیر پای خمی

و اسرار  داد میر ـقدیم خب و 1دیثحوادث حَ 1از حدیث 1ثدِحَ عِـت و طبنَطْفِ

 ای که ثانیَهـیگان. ات نکردیـدیهیّـت درک بـافـیمیدر 71اریرـسو اَ 1رارسْاز اَ 8رائرـس

  71ورهُد74ُراقیلـعَ عـور و دفـام 71واقیلـع کشف 71هقیلَعقل عَودی و بِـبل عقل اوَ 77اثنین
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 41/ ها و شگردهای اطناب در درّه نادرهشیوه

 تام بازنشناختخِ آل از سوءِـه حسن مـیافت ک 1عتقالحیرت اِ 7قالِعِودی چنان در ـنم

 .(141: همان)

 . 1111و 118و  141، 141، 718: و نیز

 

 در مقام بیان حوادث مهم تاریخی .1.3.2

تفصیل ه نویسنده در بیان استیالی افاغنه بر شهر اصفهان و مفاسد آنها در این شهر ب

 1الغَ 1ولُه و غُلّغَ 4الءِبال وزیدن گرفته غَ آباد باد بادِ  1اآلباددُبَدر اصفهان که اَ»: نویسد می

«  71وعٍجُ نْغنی مِالیُ وَ نُمِسْالیُ»نوعی آثار  1وعنُ تت شد و در شدّعلّ 8ةالوَو عِ 1الوهعِ

کول که بقای أمَ کلِاَ از أکولل و مَوت گشته آکِت فَوَقُ 77وتظاهر کرد که از فقدان قُ

 (714: 7181استرآبادی، ) «.گزیدند 71رمانبدان بدان موکول است حِاَ

او در . نادرشاه استاز موارد مهم این نوع اطناب، بیان عروسی رضاقلی میرزا فرزند 

ثوابت و سیّارات، مرغان و  آسمان، ضمن ذکر این واقعه به وصف زمستان، طبیعت،

درج اشعاری از شاعران ( ص) آواز سازها و مطربان، حمد خداوند و مدح رسول ،پرندگان

 :7181، استرآبادی: ک.ر) بی پرداخته استم ماده نیز به بیان مطاللو در مورد زوجیت در عا

114). 

 . 111و 144،  114،  117،  111،  711،  711: اتـحـفـز صـیـن و

___________________________________________________________________ 

 پا بند .7

 بسته شدن .1

 همیشه .1

 گرانی .4

 در گذشته از حد .1

 گرانی .1

 آنچه زیاده باشد بر هر چیز .1

 سرباری .8

 تشنگی .1

 نه فربه کند و نه کفایت کند گرسنگی را .71

 غذا .77

 بی بهره ماندن .71
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 مناظره .1.3.9

اطناب بسط به حساب آورد زیرا نویسنده با های  توان یکی از شیوهمناظره را نیز می»

  .(711: 7184شمیسا، ) «پردازدبهره گیری از آن به هنرنمایی و انشانگاری ادبی می

 :اب مناظرة استرآبادی با دوات استاز جمله مناظرات موجود در کت

 هدْشَ بر گیسوان شواهدِ 1یاقتلَ 1یاقلیاقت و لِ 7ةآن که از لیقَای  با دوات گفتم -

شکبوی مُ 1شکویعبارت عبیر و عنبر آمیخته و در مُ نهادِ ناهیدْ 4دِواهِسخن و نَ کالمِ

 خامة خام دست ردّای  هزلف زنگی آویخترا  بیان فرنگی نژادِ رخسارِ طرفِ ،1طاییخَ اوراقِ

به پوزش  1دوات چون این مقال شنفت پوز ... نه زد باری تو یاری پیش گیربر سی

 (11 -18: همان) هات مرا پژولیدگی خاطر از تو بیش استیْهَ: گشوده گفت

 .774و  14، 17: و نیز صفحات 
 

 توصیف .1.3.5

 :نویسدکشمیری چنین میهای  در توصیف فرش

را پامال  1رّ و شکوه آن در فصل ربیع فروش کوه و دشتکه فَ کشمیری 8روشفُ -

های  از شرمساری رنگ باخته و گل 71اتشهاریّخجلت ساخته و بهارستان خلد در پیش بُ

 لُذَاَ» بلکه از انفعال سر به زیر افکندهآن شمردی های  خود را در عداد خاربوته 77یّرِطَ

___________________________________________________________________ 

 آنچه در دوات نهند از الس و موی وجز آن .7

 آب دوات  .1

 زیبایی در شمایل  .1

 زن برآمده پستان ،ج ناهد .4

 حرمسرای پادشاهان .1

 کاغذهایی که به نام کاغذ چینی معروف بود .1

 گرداگرد دهان .1

 ج فرش .8

 است ها مقصود سبزه .1

 ج بهاریه،منسوب به بهار، گل و سبزه .71

 تر و تازه .77



 42/ ها و شگردهای اطناب در درّه نادرهشیوه

تب و  م درـرشک او بیخواب بود و قالی از غنقش قالی شمردی مخمل از  7«ساطِبَالْ نَمِ

 (417 -411: همان) .قیاس بساحت حصول وصول یافت بی تاب و باقی نفائس

 ... .و 714، 18، 81، 11، 11، 17: و نیز صفحات

 

 نتیجه

در  یاین عنصر بالغ. مصنوع استهای  ثر در انشاء نثرؤاساسی و مهای  اطناب یکی از پایه

، تأکید در اعتراض، ایغال، تذییل. شود می و بسط تقسیم هزیاد به کلی بندییک تقسیم

و گسترش جمالت در بسط . گردند می نواع اطناب زیاده محسوباز ا... ، تکریر و مبالغه

ذیل  در کتب بالغی در... ، مناظره و مقام مدح و ذمّ، بیان حوادث تاریخی، توصیف

ل تسلط بر معانی مجازی و حقیقی استر آبادی به دلی. شود می عنوان اطناب بسط ذکر

اطناب و انواع آن در انشاء نثر های  لغات زبان عربی و فارسی با بهره گیری از شیوه

تاریخی عالوه  -بینویسنده در این اثر اد. دهد می هارت خوبی را از خود نشانممصنوع 

خاصی بر  ، با استفاده از انواع اطناب برجستگیتاریخی عصر نادر شاه بر تحریر حوادث 

اطناب ة همچنین با شیو. کشد می حد شعر باالبخشد و نثر خود را گاهی تا  می اثر خود

او با اقتباس . سازداس و سایر تناسبات لفظی فراهم میضور سجع ، جنرا برای حة زمین

جمالت معترضه نسبت به تزیین و از ایات و امثال عربی و فارسی به صورت تذییل و 

الوت خاصی  به اثر یده است و درج اشعار فارسی و عربی زیبایی و حاثر خود کوشاتقان 

 . او بخشیده است

 

 منابع
 قرآن کریم

انتشارات علمی  به تصحیح سید جعفر شهیدی، چاپ چهارم، ،ه نادرهدرّ، (7181)، خاناسترآبادی، مهدی

 .141 -4، صص و فرهنگی، تهران

 .777، ص تهرانامیرکبیر،  پنجم، چاپ، 1ج  ،سبک شناسی، (7111)، بهار، محمد تقی
___________________________________________________________________ 

 نهند می خوار تر از گستردنی، چه آنکه همیشه گسترده است و بر آن پا .7
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