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چکیده
ّ
ادیبان گاه با بهرهگیری از آیات ،تسلط کامل و هنرمندانۀ خود را در سخنآرایی جلوهگر ساخته و گاه با
تصویرسازیهای شاعرانه و قرینهپردازیهای ماهرانه ،با استشهاد به آیات ،سخن را با عبارات و الفاظ
متوازن و متساوی بر بستر سجع و ترصیع و موازنه نشاندهاند و یا با واجآرایی ،ارسالالمثل ،حسن تعلیل،
استعاره ،تشخیص و تضمین شاهکار آفریدهاند و ّ
البته ،شاهکار نفثةالمصدور ،اثر ممتاز ّ
محمد زیدری
ّ
مؤلف ،ضمن بهرهگیری از ّ
محسنات لفظی آیات و
نسوی ،نمونۀ مثالزدنی از این دست است؛ بهویژه که
احادیث و نیز سبک ادبی قرآن و آهنگ واژگان ،استفادۀ مفهومی عمیقی از آیات قرآن و احادیث را وجه
ّ
مختصات نثر ّفنی به شمار میآید و
نظر داشته است .اقتباس و بهرهمندی از آیات و احادیث از مهمترین
ّ
نفثةالمصدور زیدری ،از برجستهترین کتب تاریخی -ادبی است که کاربرد آیات و احادیث در آن با توجه با
ُمالزمت نویسندگان با سالطین غزنوی و مغول و آگاهی از وقایع سیاسی و بیان هدفهای ذوقی-
انگیزشی و پنهانکاریهای سیاسی آنها در قالب شگردهای ادبی ،یکی از ویژگیهای ّ
مهم نثر این کتاب
به شمار میرود .پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای و تحلیل محتوا ،روشها و شیوههای
متداول بهکارگیری آیات و احادیث نفثةالمصدور و نیز روشهای ابداعی زیدری را در اقتباس از آیات و
احادیث دنبال میکند .باید گفت که در بخش کاربرد لفظی آیات ،شیوههای «تضمین آیه به عنوان دنبالۀ
کالم»« ،که موصوله» و «ترکیب اضافی» ،به عنوان توضیحی اضافه در متن گنجانده شدهاند که
نشاندهندۀ قدرت نویسنده در ترکیب کالم قرآن با سخن خود است .از نظر معنوی نیز در بیشتر موارد
اقتباس از آیات و احادیث بهصورت تتمیم و تکمیل و بدون واسطۀ معنایی آورده شده است.
واژههای کلیدی :نثر ّفنی ،نفثةالمصدور ،اقتباس ،آیات و احادیث ،روشهای ابداعی.

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mohammadi66@grad.kashanu.ac.ir
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ّ
 .1مقدمه
ّ
ّ
ّ
ّ
نورالدین ،منشی مخصوص سلطان
محمد ،ملقب به
محمد بن احمد بن علی بن
ّ
جالل ّ
الدین خوارزمشاه و مؤلف دو کتاب نفثةالمصدور و سیرت جاللالدین منکبرنی
است .نفثةالمصدور در میان سالهای 637-632ق تألیف شده و موضوع آن شرح
ّ
مؤلف و بالها و مصیبتهایی است که در دربار سلطان و حملۀ مغول ّ
تحمل
حوادث زندگی
کرده است (خانلری .)517 :1336 ،اثر دیگر او ،سیرت جاللالدین منکبرنی است که به
عربی و شامل ّاطالعاتی دربارۀ تاتار و مغول و سلطنت ّ
محمد خوارزمشاه و فتنۀ چنگیز و
وقایعی است که بعد از آن تا قتل سلطان جالل ّ
الدین خوارزمشاه به سال 628ق رخ داد
(صفا .)1181/3 :1363 ،تألیف این کتاب در 639ق پایان یافته است .دربارۀ زندگی
شهاب ّ
الدین چنین آمده است:
ّ
وی ابتدا در مالزمت ولت محلی نسا بوده است ،در حدود سنۀ  621ه.ق از جانب یکی
از ایشان نصرة ّ
الدین حمزه بن ّ
محمد بن عمر بن حمزه به اداء رسالت و حمل هزاردینار
الدین ،برادر سلطان جالل ّ
مال به دربار سلطان غیاث ّ
الدین که در آن اوان خراسان در
ّ
مطلع گردید که سلطان جالل ّ
الدین بهتازگی
حوزۀ استیالء او بود ،مأمور شد .در اثناء راه
ّ
از هند طلوع نموده [ ]...مصلحت وقت را در پیوستن به دستگاه سلطان جاللالدین
ّ
دیده در حدود همدان به اردوی او پیوست  . ...از این تاریخ به بعد مؤلف همواره در
مالزمت سلطان جالل ّ
الدین به سر میبرد  ...تا در سال  622منصب کتابت انشاء به وی
ً
ً
واگذار شد .وی تا آخر عمر سلطان ،بالانقطاع در این وظیفه باقی بود و سفرا و حضرا و
ً
ً
نهارا همیشه در مصاحبت سلطان میبود (نسویّ :1381 ،
مقدمه.)68-67/
لیال و

ّ
ّ
تولد و تحصیالت ّ
مقدماتی او اطالعی در دست نیست ،ولی آثارش حکایت از آن
از
ّ
دارد که بر ّ
ادبیات فارسی و عربی تسلط داشته است (خسروبیگی.)86-85 :1385 ،
یکی از این آثار ،نفثةالمصدور است که نمونۀ اعالی نثر مصنوع و ّفنی است؛ نثری که
ّ
بر آرایشهای کالم و زیباییهای سخن استوار است .احاطۀ نسوی در لفاظی و
سخنپردازی ،نثرش را تا حد شورانگیزی شعر ،بال برده است .این کتاب ،هم از جهت
جوهرۀ شعری و هم به دلیل نظم موسیقایی و آرایههای ادبی فراوانی که در آن به کار رفته
است ،بر شماری از شعرهای کهن و نو ،بسیار برتری دارد؛ از اینرو ،آن را با هیچکدام از
مسجع و نثرهای ّ
نوشتههای ّ
فنی نمیتوان مقایسه کرد ( ّ
طحان .)90 :1387 ،نفثةالمصدور
به جهت آمیختگی نثرش با آیات قرآنی ،احادیث ،ابیات فراوان عربی و فارسی،
ضربالمثلها ،اطناب جملهها ،واژههای مهجور و لغات بیشمار عربی ،کتابی دشوار به
نظر میرسد.

ادب فارسی ،سال  ،10شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1399شمارۀ پیاپی 149/ 26

در نثر به ایراد تشبیهات و استعارات و پارهای از صنایع شعری میپردازد و در این راه با
چنان توانایی پیش میرود که گاه قطعات نثر خود را تا آستانۀ شعر لطیف میرساند و
صعوبت درک اثر زیبای او ،بیشتر از این بابت است؛ نه از جهت مبالغه در استفاده از
ً
ّ
اطالع شهاب ّ
الدین ّ
محمد از علوم و آداب
زبان و ادب عربی ،که طبعا مولود وسعت
اسالمی است (صفا.)1182-1181/3 :1363 ،

از آنجا که نویسندۀ کتاب نفثةالمصدور در شیوۀ استعمال صنعت تضمین و اقتباس از
ّ
شگردها و شیوههای منحصربهفردی استفاده کرده که نشاندهندۀ توانایی و تسلط
زیدری بر زبان عربی و اشراف کامل او به قرآن و حدیث است ،پژوهش پیش رو با استفاده
از روش کتابخانهای و تحلیل محتوا در پی پاسخ به سؤالت زیر شکل گرفته است:
 شگردها و شیوههای مرسوم کاربرد آیات و احادیث در نفثةالمصدور چگونه بوده است؟ کدامیک از روشهای اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثةالمصدور برجستهتر است؟دربارۀ پیشینیۀ این پژوهش ،میتوان به تحقیقاتی چون «بررسی روایت و ُبنمایههای
داستانی در نفثةالمصدور» از محمود رنجبر و ّ
محمدعلی خزانهدارلو (« ،)1391بررسی
کنایه و انواع آن در نفثةالمصدور» نوشتۀ ّ
محمد صادقی (« ،)1387نفثةالمصدور از منظر
رمانتیسم» از حسین میکائیلی و ابراهیم گودرزی (« ،)1391تحلیل ساختاری زبان غنایی
با تکیه بر نفثةالمصدور» از امید ذاکریکیش و همکاران ( )1393و  ...اشاره کرد که همه
نشان از ّ
قابلیتهای ادبی نفثةالمصدور دارند که زمینههای هرگونه تحقیق را در حوزههای
مختلف داراست .دربارۀ آیات و احادیث بهکاررفته در نفثةالمصدور مقالهای با عنوان
«بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثةالمصدور» از مجید سرمدی و علی عابدی
( )1392در فصلنامۀ پژوهشهای ادبی -قرآنی به چاپ رسیده است که تمرکز اصلی
ّ
نویسندگان در این پژوهش بر کاربرد مفهومی و ساختاری آیات و نیز مشخصکردن ارتباط
مفهومی و پیوند معنایی آیات عبارات به منظور بازگشایی مفاهیم کتاب بوده است.
پایاننامۀ «بررسی تضمینهای عربی جهانگشای جوینی و نفثةالمصدور نسوی» ()1395
نیز تضمینهای دو کتاب تاریخ جهانگشا و نفثةالمصدور را بررسی کرده که از لحاظ
تحلیل محتوایی ضعیف است؛ چراکه نویسنده نهتنها دستهبندی موضوعی را الگوی کار
ً
ّ
قرار نداده ،بلکه بدون اشاره به شیوههای زیدری در حل و درج آیات و احادیث ،صرفا با
آوردن مثالهای ّ
متعدد به برشمردن موارد تضمین در این دو کتاب بسنده کرده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،تاکنون تحقیق مستقلی دربارۀ شیوهها و شگردهای
ّ
بهکارگیری اقتباس و تضمین ،بهویژه حل و درج آیات ،در نفثةالمصدور صورت نگرفته و
ً
پژوهش حاضر بدین لحاظ کامال نو محسوب میشود.
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 .2گونههای اقتباس
اقتباس آن است که کالمی از قرآن یا حدیث بهصورتی که مشعر بر آن نباشد که از قرآن یا
حدیث است ،در کالم نظم یا نثر تضمین شود؛ پس اگر در میان کالم گفته شود :قال الله
تعالی کذا یا فیالتنزیل یا قال رسولالله کذا یا فیالحدیث کذا ،آن را اقتباس نمیگویند
(مازندرانی .)385 :1376 ،از آغاز قرن ششم هجری قمری ،اقتباس از آیات و احادیث نیز
مانند سجع ،در اقسام مختلف نثر رواج یافت .برخی از نویسندگان به ّ
حدی در این زمینه
مبالغه و افراط کردند که گاه معانی و عبارات فارسی ،تنها برای پیوستن ترکیبات عربی به
رشتۀ کالم ابداع میشد (خطیبی .)200 :1366 ،دربارۀ اقتباس در نثر این دوره ،از سه
جنبۀ مختلف میتوان بحث کرد .1 :از جهت ّ
کیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث با رشتۀ
ّ
کیفیت ارتباط معنوی و مناسبات مختلفی که در آن ملحوظ بوده و
نثر؛  .2از حیث
مراعات میشده است؛  .3از نظر ّ
تنو ع و اقسام مختلف آن.
ُ
اقتباس از نظر ّ
کیفیت ارتباطی لفظی چهار اسلوب متمایز دارد:
 .1پیوستن آیات و اخبار به رشتۀ نثر بیهیچگونه فاصله و استعمال کلمهای که عبارت
عربی را از نثر فارسی متمایز و ّ
مجزا نشان دهد؛ چنانکه گویی ،ترکیب عربی دنبالۀ
عبارت فارسی است و این در انواع مختلف اقتباس ،دشوارترین و دقیقترین اقسام آن
است و بیشتر در مواردی به کار میرود که عبارات عربی بیهیچگونه قطع و انحرافی
معنی عبارات فارسی را پی میگیرد و بیان میکند؛ مثال:
اگر ناگاه به لشکری احتیاج افتد ،حکم کنند که چندین هزار باید فالن ساعت آن روز یا
ْ
ً
ْ
شب به فالن موضع حاضر آیند ل ی ْستأخ ُرون ساعة و ل ی ْستقد ُمون (جوینی،
.)132:1388

 .2پیوستن آیه یا حدیث به نثر فارسی با «که» موصول و حذف ّ
متمم؛ مثال:

ُ
استمداد قوی او از اجرام علوی و هیاکل قدسی بود و خلعت کمال او این است که و
ُ
ْ ْ ْ
م ْن یؤت الحکمة فق ْد أوتی خی ًرا کثی ًرا (وراوینی.)205:1393 ،

 .3پیوستن آیه و حدیث به عبارت فارسی بهطریق ترکیب اضافی؛ مثال:

ْ
َّ
ُ
ّ
سنت حقتعالی در امضاء حکم إ َّن اْل ْرض للـه یورثها من یش ُاء م ْن عباده سایق تقدیر
و قاید قضا را بفرستاد (همان.)186 :

 .4بهصورت نقل قول با عباراتی که آیه یا حدیث را از رشتۀ نثر ّ
مجزا نشان دهد .در بین
اقسام چهارگانه تنها این مورد است که اگر آیه یا حدیث را از رشتۀ عبارت جدا کنیم ،پیوند
معانی نخواهد گسیخت.
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ّ
کیفیت ارتباط معنوی آیات و احادیث با عبارات فارسی نیز چهار شیوۀ
از جهت
مختلف دیده میشود:
ّ
ّ
دقت در فنّ
 .1بهطریق تتمیم و تکمیل :در این نوع که بالترین حد تناسب و ظرافت و
اقتباس به شمار میآید ،آیات و احادیث نهتنها از جهت لفظ ،چنانکه گذشت ،بلکه از
ّ
ّ
نظر معنی نیز با اتساق و اتصال کامل در دنبال عبارت فارسی آورده میشوند و
بیهیچگونه جدایی و تمایز لفظی بدان میپیوندند؛ مثال:
از مطالبۀ آن ُزْلزلت ْاْل ْر ُض زْلزالها و از استخراج مرفونات از نفوذ و ّ
تجمالت گفتی:
ْ ُ ْ
ْ
أخرجت اْل ْرض أثقالها (جوینی.)218 :1388 ،

 .2استعمال آیه یا حدیث بهطریق تشبیه و تمثیل یا ارسال مثل؛ مثال:

َّ ُ ُ َّ
الشیط ُ
ان من
پسر ناگاه دیوانهوار از پردۀ عافیت به در افتاد و کمن یتخبطه
ْالم ّس حرکات ناخوش و هذیانات ّ
مشوش آمد (وراوینی.)147 :1393 ،

 .3بهطریق توصیف یا تشریح معنی قبل؛ مثال:

ُ
ْ
آن روز که ی ْوم یف ُّر الم ْر ُء م ْن أخیه و أ ّمه و أبیه نقد حال گردد (همان.)171 :

 .4بر سبیل تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل؛ مثال:

ّ
خواست حقّ ،
تقدست اسمائه ،آن بود که آن جماعت از خواب غفلت متیقظ شوند
ُ
« ّ
الن ُ
اس نی ُام و اذا ماتوا انتبهوا» (جوینی.)145 :1388 ،

از حیث اقتباس و نقل تمام یا قسمتی از آیات و احادیث ،چهار شیوه در آثار این دوره
دیده میشود:
 .1نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث که با معنی عبارت به یکی از مناسبات یادشده
کیفیت آن تغییری داده شود؛ تنها با ّ
مرتبط باشد ،بدون آنکه در ّ
توجه به این نکته که
معنی و شأن نزول تمام آیه یا حدیث ،مغایر با معنی عباراتی که در آن قرار دارد ،نباشد .در
ً
ّ
کیفیت تلفیق کالم بهصورتی است که اگر معنی تمام آیه یا حدیث
این شیوه ،غالبا
ّ
دانسته نشود ،ظرافت ،دقت و تناسب آن مفهوم نخواهد بود.
 .2نقل یک یا چند کلمه از آیه یا حدیث بهطریق اشاره و کنایه به ّ
کیفیتی که معنی عبارت
جز با دانستن تمام آیه یا حدیث مفهوم نباشد.
 .3بهصورت اقتباس و نقل آیه برای بیان یک کلمه بهطریق ترکیب اضافی.
ّ
 .4بهطریق حل معانی آیات و اخبار ،یا حفظ و نقل یک یا چند کلمۀ مشخص آن؛ تا معلوم
معینی ّ
شود نویسنده در ابداع و انشاء عبارت ،به مضمون و معنی آیه یا حدیث ّ
توجه
داشته است و این شیوه بیشتر دربارۀ آیات و احادیث مشهور مراعات میشده است و یکی
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از ّفنیترین اقسام اقتباس به شمار میرفته و از سایر اقسام ،موارد کمتری از آن در آثار
این دوره دیده میشود.

 .3شیوههای بهکارگیری آیات و احادیث در نفثةالمصدور
ّ .1-3
کیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث

ّ
کیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث ،شاعر یا نویسنده عین آیۀ مورد نظر یا
در بخش
جزئی از آن را با لفظ عربی در کالم خود گنجانده ،مفهوم و موضوع مورد نظر را توضیح
میدهد که با آیه نیز تناسب دارد« .هدف از این ویژگی لفظی ،غلبۀ لفظ بر معنا نیست؛
بلکه مراد آن است که نگرش در آن به لفظ برمیگردد و با وفای به معنا ،در کاملترین وجه
همراه است» (مطعنی.)144 :1388 ،
 .1-1-3پیوستن آیه و حدیث به نثر بیهیچ فاصله

پیوستن آیات و اخبار به رشتۀ نثر ،بیهیچگونه فاصله و استعمال کلمهای که عبارت عربی
را از نثر فارسی متمایز و ّ
مجزا نشان میدهد؛ چنانکه گویی ترکیب عربی ،دنبالۀ عبارت
فارسی است .این مورد در انواع مختلف اقتباس ،دشوارترین و دقیقترین اقسام آن است
(خطیبی .)201 :1386 ،پیوند عبارت عربی با عبارت فارسی در این نوع اقتباس ،شباهت
ّ
ّ
نزدیکی با نوع تتمیم و تکمیل (شیوهای که با اتساق و اتصال کامل در دنبال عبارت فارسی آورده
میشود) دارد؛ بهطوری که تشخیص را در دوراهه قرار میدهد؛ ّاما آنچه بیش از همه
تشخیص را تسهیل میدهد ،آن است که در این نوع ،از طرفی وجه لفظ بر معنا پیشی
دارد و از طرف دیگر در اکثر موارد ،جمله در پایان عبارت فارسی ،خود کامل است و پیوند
عبارت عربی نشان از بالغت ادبی نویسنده و حافظۀ دینی وی دارد.
این شیوه با بسامد  62نمونه ،بیشترین درصد کاربرد از آیات و احادیث را از نظر
ّ
کیفی ت لفظی دارد .طبق تعاریف قبلی ،در این شیوه گاه اقتباس از آیه در همان معنی و
ً
مفهوم قرآن به کار برده میشود و گاه هدف نویسنده در سیاق و بافت کالم کامال متفاوت
با هدف قرآن در متن است:
ُ
از سرگذشتهای خویش که کوه پای ُمقاسات آن ندارد و دود آن چهرۀ خرشید را تاریک
ْ ُ
َّ
1
ْ ُ
ُ
کند ،تک ُاد َّ
السماوات یتفط ْرن م ْن ُه وتنش ُّق اْل ْرض وتخ ُّر الجبال ه ًّدا (نسوی:1381 ،
.)4

اقتباسی است از آیۀ نود سورۀ مریم .نسوی اقتباس از آیه را در همان معنی و مفهوم
قرآن و در ادامۀ سخن خود به کار برده است:
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با اخالصی که در دعاگویی آن حضرت ،ضرب الل ُه قباب عالئها علی قمة اْلفالک ،و
ُ
ُ
2
کتب آیات بقائها جبهه ال ّسماک ،نموده بودم ،و « َّإن لر َّبکم فی َّأیام دهرکم نفحات»
مخصوص شده ( ...همان.)71 :
ص

در این مثال حدیثی از پیامبراکرم ذکر شده که نسوی حدیث را در ادامۀ سخن و در
همان معنی و مفهوم خود حدیث به کار برده است.
چه اگر آن خداوند که روزنامۀ وفا را از اخالق او برگیرند ،از سیاهروزی من﴿ :یا لیت بینی
ْ
ْ ْ
وبینك ُب ْعد المشرقین فب ْئس القری ُن﴾ ،میخواند [( ]...همان.)118 :

اقتباسی از آیۀ  38سورۀ زخرف است :ح َّتی إذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینك ُب ْعد
ْ
ْ ْ
ً
کامال با ترکیب جمله هماهنگ است و ّ
حتی
المشرقین فب ْئس القری ُن  3.معنا و لفظ آیه،
با آنچه در تفاسیر نیز آمده است ،هماهنگی دارد (← طباطبایی)153/18 :1374 ،
نمونههای دیگر در صفحات ،37 ،36 ،34 ،31 ،26 ،25 ،22 ،17 ،14 ،13 ،8 ،6 ،1
،93 ،91 ،83 ،79 ،75 ،73-71 ،70 ،68 ،64 ،62 ،57 ،56 ،53 ،52 ،45 ،40 ،39
 115 ،111 ،107 ،101 ،100و .116
ّ
با دقت در این نکته که این کاربرد یکی از دقیـقتـرین اقسـام اقتبـاس اسـت ،نشـان از
ّ
تسلط بسیار زیدری بر کالم قرآن و حدیث دارد .در این شیوه ،از طرفی وجه لفـظ بـر معنـا
پیشی دارد و از طرف دیگر در اکثر موارد ،جملـه در پایـان عبـارت فارسـی ،کامـل اسـت و
پیوند عبارت عربی نشان از بالغت ادبی نویسنده و حافظۀ دینی وی دارد.
 .2-1-3پیوستن آیه و حدیث به نثر با «که» موصوله

«که» موصوله ،حرف ربطی ساده است که جز ربط جمله به جملۀ دیگر کاری ندارد و برای
ّ
آن معانی مختلفی است ّ
(خیامپور)112 :1386 ،؛ و بهطور کلی میتوان گفت جملهوارۀ بعد
ّ
از که موصوله ،توضیحی و متعلق به اسم یا گروه اسمی است (فرشیدورد .)434 :1357 ،آیه و
حدیثی که بعد از که موصوله در نثر یا شعر قرار میگیرد نیز،عبارت قبل از خود را توضیح
میدهد؛ این توضیح میتواند در قالب جملهای وصفی ،تعلیلی و  ...برای عبارت قبل از
خود باشد:
شجرۀ شمشیر که بهشت در سایۀ اوست ،که الج ّن ُة تحت ظالل ُّ
الس ُیوف (نسوی،
.)1 :1381

اشاره به حدیثی از پیامبراکرمص است که در کتاب جامعالخبار (شعیری )83 :1405 ،به
آن اشاره شده و جملۀ بعد از که موصوله در تأیید و استناد جملۀ قبل از آن آمده است.
ٌ ُ
ُ
ٌ
سر از بالین برداشتم مالعین دوزخی را ُو ُج ٌ
وه ی ْومئ ٍذ علیها غبرة ت ْرهقها قترة أولـئك ُه ُم
ْ ُ ْ
ُ 4
الکفرة الفجرة  ،به حوالی خرگاه پادشاه محیط یافتم (نسوی.)52 :1381 ،
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در عبارت یادشده به ترتیب ،تضمینی از آیات  41 ،40و  42سورۀ عبس است .که
موصوله در لفظ جمله نیامده است؛ ّاما در سیاق عبارت وجود دارد .در این نمونه ،آیات
بعد از که موصوله بهصورت جملهای وصفی برای «مالعین دوزخی» است.
که کوه به کوه نرسد ،و آدمی به آدمی برسد؛ اگر چه ُبعد المشرقین است ،دور نباید
ْ
ْ
َّ
شمرد ،که فعسی الل ُـه أن یأتی بالف ْتح أ ْو أ ْم ٍر ّم ْن عنده فی ْصب ُحوا علی ما أس ُّروا فی
ُ
أنفسه ْم نادمین (همان.)124:

َّ
ُُ
ٌ
اقتباس از آیۀ  52سوره مائده است :فتری الذین فی قلوبهم َّمرض یسار ُعون فیه ْم
ْ
ْ
ُ ُ
َّ
ٌ
ْ
ُ
یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة فعسی الل ُـه أن یأتی بالف ْتح أ ْو أ ْم ٍر ّم ْن عنده فی ْصب ُحوا علی
ُ
ما أس ُّروا فی أنفسه ْم نادمین  5.در این جمله عبارت بعد از که موصوله به منظور تعلیل و
استناد سخن به کار رفته است .همچنین از این شیوه در صفحات ،84 ،81 ،57 ،31 ،16
 116 ،114 ،111و  125استفاده شده است.
ّ
باید گفت که وجود این نوع کاربرد ،برای قلم نویسندهای چون شهابالدین نسوی که
در سراسر عمر خود به روایت و روایتگری پرداخته ،فرصتی تازه فراهم کرده است؛ بدین
معنا که آیات و احادیثی که بعد از «که» موصوله در سخن قرار میگیرند ،عالوه بر پیوند دو
عبارت ،به توضیح عبارت ماقبل خود میپردازند و زیدری با کاربرد این شیوه با بسامد
هجده نمونه ،توضیحات خود را در قالب جملههای وصفی ،تعلیلی و  ...برای عبارت
قبلی ،ماهرانه بهکار برده است.
 .3-1-3پیوستن آیه و حدیث به نثر فارسی بهطریق ترکیب اضافی

همانطور که از عنوان برمیآید ،منظور ،اضافهکردن آیه یا حدیث نبوی در جملۀ فارسی و
ترکیبکردن آن بهشکل ترکیب اضافی است؛ بنابراین ،عبارت فارسی بهوسیلۀ کسرۀ
اضافه به عبارت عربی پیوند داده میشود .در تمام نمونههای این شیوه ،عبارت عربی که
با کسرۀ اضافه به عبارت فارسی وصل میشود ،توضیح و توصیفی از عبارت قبلی است؛
به عبارت دیگر ،آیه یا حدیث در جایگاه توجیه و تعلیل جملۀ قبل از خود ،بهشکل
استشهاد و استناد آورده میشود .هرچند در این مورد ،هدف توصیف و تعلیل عبارت قبل
ّ
ّ
کیفیت معنوی از آیات و احادیث ،این هدف با تجلی
است ،ولی در بخش کاربرد
ّ
شیوههای مؤثرتری ظاهر میشود.
َّ ْ ُ
ُ
چون بار آن عهده از ذ َّمت ضمیر نهاده آید ،و به موجب إ َّن اللـه یأ ُم ُرک ْم أن تؤ ُّدوا
ْ
اْلمانات إلی أ ْهلها  ،أعباء آن عقیله از گردن انداخته شود (نسوی.)12 :1381 ،

ْ
َّ ْ ُ
ُ
اقتباسی از آیۀ  58سوره نساء است :إ َّن اللـه یأ ُم ُرک ْم أن تؤ ُّدوا اْلمانات إلی أ ْهلها وإذا
ْ
َّ
َّ
ُ ُ
ُ
حک ْم ُتم بین َّ
الناس أن ت ْحک ُموا بالع ْدل إ َّن اللـه نع َّما یعظکم به إ َّن اللـه کان سمی ًعا
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بصی ًرا  6.در جمله یادشده که آیه بهشکل ترکیب اضافی آمده ،در جایگاه توجیه و تعلیل
جملۀ پیش از خود ،بهشکل استشهاد و استناد آورده شده است.
ُ
ّ
مجلس عالی ،سخم الله وجه ُه« ،ق ّد ُم أیرک ث َّم خیرک» ،برخواند و میان شوهر و زن
تفریق میکرد ،و از تفسیر لق ْد ظلمك ب ُسؤال ن ْعجتك إلی نعاجه  ،فارغ و فرزند از مادر
استرقاق میفرمود (همان.)60 :

در این جمله نیز آیه به قصد تعلیل و توجیه و با استناد در نثر قرار گرفته است (← ص:
.)24

از نیمۀ قرن پنجم هجری ،گونۀ تازهای از اضافه در متون فارسی رواج مییابد که
ساختاری منحصربهفرد و مبتنی بر استشهاد دارد؛ این شکل از ترکیب اضافی که میتوان
آن را «اضافۀ استشهادی» نامید ،بهویژه در قرن ششم و هفتم هجری و در آثار نجم ّ
الدین
رازی و روزبهان بقلی ،بسامد و ّ
تنو ع چشمگیری مییابد و اشکال گوناگون و پیچیدهای از
این دست در متون نثر فارسی رواج مییابد (هادی و مژگانی.)250-249 :1396 ،
چهارفصل بیش نگذشته بود ،که هم در آن ّ
مدت و آن موسوم ،به آمد رسیدم ،و به چشم
ْ
ُ ُ
خویش برهان ﴿سأریک ْم دار الفاسقین﴾ معاینه دید (نسوی)68 :1381 ،

ُّ
ْ ْ
ً
اقتباسی از آیۀ  145سوره اعراف است :وکت ْبنا ل ُه فیاْل لواح من کل شی ٍء َّم ْوعظة
ْ
ْ
ْ ً ّ ُّ
ُْ ُ
ُ ْ
ُ ُ
ُ
وتفصیال لکل شی ٍء فخذها بق َّو ٍة وأ ُم ْر ق ْومك یأخذوا بأ ْحسنها سأریک ْم دار الفاسقین  7.در
این جمله ،آیه بعد از که موصوله به قصد تبیین و توضیح و استناد آورده شده است .برای
نمونههای دیگر به صفحات  96 ،87 ،84 ،55 ،52 ،38 ،31 ،22و  102رجوع کنید.
 .4-1-3پیوستن آیه و حدیث به نثر بهصورت نقل قول

ّ
منفک و ّ
مجزا نشان میدهد« .در
این کاربرد بهشکلی است که آیه و حدیث را از رشتۀ نثر،
بین اقسام اقتباس از آیات و احادیث ،تنها در این مورد است که اگر آیه یا حدیث را از
رشتۀ عبارت جدا کنیم ،پیوند معانی نخواهدگسست» (خطیبی)202 :1386 ،؛ زیرا آیات
بهشکل نقل قول مستقیم در ادامۀ جمالت میآیند و همچون جمالت معترضه ،قابل
ّ
حذف هستند .استفاده از آیات و احادیث بهشکل نقل قول ،با تجلی بسیارکمی در کتاب
نفثةالمصدور بهکار رفته است.
َّ
ُ
ذک ُروا الفاسق بما فیه أطناب إطناب بازکشیدی ،و ّ
تقرب به رسول الله ،صلی
به حکم أ
ّ
الله علیه و سلم که فرمود :ل غیبة للفاسق [( ]...نسوی.)63 :1381 ،

عبارت «ل غیبة للفاسق»؛ «فاسق غیبت ندارد» ،حدیثی از پیامبر اکرمص است
(←مجلسی ،بیتا .)233/72 :شهاب ّ
الدین نسوی این عبارت را بهصورت نقل قول مستقیم
آورده و بدین صورت سخنش را مستند کرده است.
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در این کاربرد نیز گاه نویسنده همان هدف و تفسیر قرآن را مورد نظر دارد و گاه آیه را
وسیلهای برای بیان و اندیشۀ خود به کار گرفته است .استفاده از آیات و احادیث به این
ّ
شیوه ،با تجلی بسیارکمی در کتاب نفثةالمصدور بهکار رفته است.
جدول شماره ّ -1
کیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث
عنوان

تعداد

درصد

کل

پیوستن آیه و حدیث به نثر بیهیچ فاصله
پیوستن آیه و حدیث به نثر با که موصوله
پیوستن آیه و حدیث به نثر بهطریق ترکیب اضافی
پیوستن آیه و حدیث به نثر بهصورت نقل قول

62
18
13
1

%48.81
%16
%10.2
%0.78

127
127
127
127

ّ .2-3
کیفیت ارتباط معنوی آیات و احادیث

تناسب و ارتباط مفهومی و پیوند معنایی بین آیات قرآن کریم و عبارات کتاب ،یکی از
شیوههایی است که در نفثةالمصدور بهکار گرفته شده است .بهعبارتی ،خواننده تا از
ّ
معانی ،تفسیر و مفهوم برخی آیات درج شده در متن کتاب ،اطالع کافی پیدا نکند ،هرگز
به رمزگشایی بین آیات و عبارات نخواهدرسید و در نتیجه نمیتواند با متن کتاب ارتباط
پیدا کند .در این شیوه ،آیات و احادیث جنبۀ استشهاد ،تأکید و تأیید ،ارسالالمثل،
توصیف و  ...دارند و نویسنده از آیه یا حدیث برای تأیید یا اثبات سخن خود بهره میگیرد.
 .1-2-3تتمیم و تکمیل

ّ
در این نوع که دارای بیشترین ّ
دقت در ّ
فن اقتباس به شمار میآید،
حد تناسب و ظرافت و
ّ
آیات و احادیث ،نهتنها از جهت لفظ ،چنانکه گذشت ،بلکه از نظر معنی نیز با اتساق و
ّ
اتصال کامل در دنبال عبارت فارسی آورده میشوند و بیهیچگونه جدایی و تمایز لفظی
بدان میپیوندند (خطیبی .)203 :1386 ،در این نوع اقتباس ،پیوند میان جملۀ فارسی و
عربی به ّ
حدی نزدیک است که گویی عبارت فارسی ،ترجمۀ بخشی از عبارت آیه یا حدیث
است .ظرافت و هماهنگی بیش از ّ
حد شیوۀ تتمیم و تکمیل در استفاده از آیات و احادیث
ّ
و تلفیق آن در کالم ،کاربرد آن را بیش از سایر شگردها ،محدود کرده و با تجلی کمتری در
نفثةالمصدور مشاهده میشود.
نصیحت میکردم و لـکن َّل ُتح ُّبون َّ
الناصحین (نسوی.)40-39 :1381،

ً
در این مثال ،آیه از لحاظ لفظ و معنا کامال با مضمون جمله منطبق است؛ بهطوری که
بخش فارسی عبارت ،نیمۀ ّاول آیه به حساب میآید که با نیمۀ عربی آن کامل میشود؛
چنانکه با رجوع اصل آیه ،این منظور تأیید میشود .نمونۀ یادشده اقتباسی از آیۀ 79
َّ
ُ ُ
ْ ُ
سورۀ اعراف است :فتولی ع ْن ُه ْم و قال یا ق ْوم لق ْد أ ْبلغ ُتک ْم رسالة ر ّبی و نص ْحت لک ْم و
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لـکن َّل ُتح ُّبون َّ
الناصحین  8.همچنین نمونههای دیگر که با همین نشانهها به نثر پیوند
داده شدهاند:
ْ
این تیمار که بر دل نهادهای ،اگر بر کوهها نهند فأبین أن ی ْحملنها [( ]...همان:
.)112-111

ْ
اقتباسی از آیۀ  72سوره احزاب است :إ َّنا عر ْضنا ْاْلمانة علی َّ
السماوات واْل ْرض
ً
ان إ َّن ُه کان ظ ُل ً
و ْالجبال فأبین أن ی ْحم ْلنها وأ ْشف ْقن م ْنها وحملها ْاْلنس ُ
وما ج ُهول ؛ 9چون
قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.
ُ
ُ
ْ
ُ
جواب با هر غراب که از آن جانب آمده است :یا ویلتی أعج ْزت أ ْن أ کون مثل هـذا
ُْ
الغراب [( ]...همان.)125 :

ْ
ُ
َّ ُ
اقتباسشده از آیۀ  31سوره مائده :فبعث الل ُـه غر ًابا ی ْبحث فی اْل ْرض لیری ُه کیف
ُ
ُ
ْ
ُ
ُْ
یواری س ْوءة أخیه قال یا ویلتی أعج ْزت أ ْن أ کون مثل هـذا الغراب فأواری س ْوءة أخی
10
فأ ْصبح من َّ
النادمین .
 .2-2-3تشبیه و تمثیل ،ارسالالمثل یا مثل

در شعر عرب ،تصویرپردازی هرچند بهطرز مطبوعی زنده است ،ولی معطوف به خود
است؛ به این معنا که حاوی هیچ جهتدهی نیستّ ،اما در قرآن تصویرپردازی ،خود
دارای تمرکز فکری روشن است و ابزاریاست که ساختار فکری قرآن را تقویت میکند
(میر .)64 :1387 ،تصویرپردازیهایی مانند تشبیه ،تمثیل ،ارسالالمثل و  ...در قرآن با
بسامد زیاد آمده است .هدف از کاربرد این نوع تصویرپردازیها بهشکل آیات و احادیث در
ُ
عبارات ادبی ،همان است که در اکثر کتب بالغی و صورخیال به آنها اشاره شده است؛
بنابراین ،به تعریفی از تشبیه ،تمثیل و ارسالالمثل یا مثل که در کتب ادبی -بالغی آمده،
بسنده میشود.
ّ
ابتداییترین تالش تخیل ،برای برقراری پیوند میان اجزای ناسازگار و ساختن تصویر
شاعرانه« ،تشبیه» است .در سادهترین تعریف ،میتوان چنین گفت:
تشبیه در لغت ،مانندکردن چیزی است به چیزی دیگر در یک یا چند صفت؛ ّاما در
اصطالح علم بیان ،تشبیه ّادعای همانندی و اشتراک چیزی است با چیزی دیگر در یک
یا چند صفت (علوی ّ
مقدم.)85 :1379 ،

«تمثیل» ،حکایت عبرتآموزی است که بیشتر در معنی مجازی یا بهصورت رمزی به
ّ
راشدمحصل1380 ،الف )36 :و «ارسالالمثل» ،اشارتی است به ضربالمثلی
کار گرفته میشود (
شایع در ّ
ادبیات .برخی از عبارات قرآنی و احادیث آن قدر در لسان مردم تکرار شده که به
ُ
مثلی سائر تبدیل شده است؛ آیاتی همچون کن فیکون (نحل ،)40 :ماشاءالله
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ُّ ْ
الدنیا واْلْخرة (حج ) 11:و ...
(کهف ،)39 :إن شاءالله (کهف 24 :و ،)25خسر
(جعفریتبار.)38 :1386 ،

ُ
امثال در قرآن دو گونهاند .1 :ظاهری که به آن تصریح شود؛ مانند مثل ُه ْم کمثل
َّالذی ْ
است ْوقد ن ًارا [ ]...؛  .2مخفی ،که واژۀ مثل در آن ذکر نشده باشد (طاهرخانی،
.)51 :1383
خاصی برخوردارندّ ،
مثلها از گستردگی ّ
حتی آیات و احادیث هم در برخی موارد جنبۀ
مثلی میگیرند و در معانی مجازی به کار میروند؛ ّ
البته در این کاربرد ،دایرۀ معنی
ّ
ّ
متنو ع
وسیعتر و تأثیر آنها بیشتر و مشخصتر است؛ زیرا از جاذبههای مختلف و
برخوردارند؛ از جمله :اعتقادات شنونده ،عاطفۀ جمعی او ،زیبایی لفظ ،فصاحت در
بیان و ( ...راشد ّ
محصل1380 ،ب.)43 :

آشکار است که زیباترین آرایههای ادبی و نکتههای بالغی ،به دلیل نازکاندیشی و
خیالپردازیهای ذاتیشان ،جولنگاه احساسات و عواطف نویسندگان و شاعراناند.
چهبسا یک تصویرپردازی زیبا ،پرده از حقیقتی برمیدارد که در زبان عادی جسارت بیان
آن وجود ندارد .مراد از تصویرآفرینیها همان است که در زبان ،تشبیه ،استعاره ،مجاز،
ّ
کنایه ،تجسیم ،تشخیص و بهطور کلی ُصورخیال خوانده میشود.
ّاما چه کنم که ّایام مصابرت در درازیگویی از روز محشر زاده ،و أعوام مهاجرت هم بالی
ْ
ساق قیامت افتاده و إ َّن ی ْو ًما عند ر ّبك کألف سن ٍة ّم َّما ت ُع ُّدون (نسوی.)6 :1381 ،

نویسنده در این عبارت ،سالهای مهاجرت را که در ّ
شدت تعب و سختی و رنج بوده،
به قیامت تشبیه کرده است که در محشر ،هر سال با هزارسال در شمارش این دنیا برابر
است و نشان از سختی فراوانی دارد که بر وی گذشته است.
حسابی که به ده انگشت تدبیر بر هم گرفته بودم ،به یک إیمای تقدیر بر هم زده شد،
ُ
ّ
شمار خانه بر آن جمله که عقد کرده بودم ،به بازار راست نیامده و ل تقول َّن لشی ٍء إنی
َّ
َّ
ٌ
فاعل ذلك غ ًدا إل أن یشاء الل ُـه (همان.)100 :

این عبارت که تضمینی از آیۀ  23سورۀ کهف است ،به عنوان مثل در کالم نویسنده
ٌ
ُ
ّ
گنجانده شده است؛ و ل تقول َّن لشی ٍء إنی فاعل ذلك غ ًدا  .نمونههای بیشتر را
میتوانید در صفحات  ،112 ،105 ،100 ،60 ،57 ،43 ،34 ،31و  116ببینید.
باید گفت که در نفثةالمصدور ،این شگرد بیشتر برای تجسیم سختیهایی به کار رفته
که بر اثر حملۀ مغول و تعقیب و گریزهای فراوان بر نسوی گذشته است.
 .3-2-3تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل

در این شیوه نویسنده برابر عبارت فارسی ،در جملۀ دوم معادل عربی میآورد؛ مانند «هر
َّ
ُ ُ ْ ْ
ّ
یکی را درجتی است رفیعالدرجات بلند کرده؛ والذین أوتوا العلم درجات » (خطیبی،
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 .)204 :1386عبارت عربی ،تأکید معادل فارسی خود است .از طرفی موجب ّ
موکدکردن
ّ
سخن و ّ
اهم ّیت خبر میشود و از طرف دیگر ،موجب زینت کالم و نشاندهندۀ تسلط
نویسنده بر زبان قرآن است.
شب واقعه ،کوری بخت و ناآمد کار ،کتابت که کنایت از آن در آن سر وقت آهن سرد
َّ َّ
ً
کوفتن بود ،تا سحر سرمۀ سهر کشیده بودم ،اللیل إل قلیال (نسوی.)51 :1381 ،

َّ
ً
ُ َّ
اقتباس از آیۀ سه سورۀ ّ
مزمل است :قم اللیل إل قلیال ؛ 12که تنها به منظور تأکید
معنای عبارت پیش از خود ذکر شده است.
ُ
با خود گفتم :شب این حادثه یلدا دیجور است و ل ّجۀ این واقعه را کرانه بس دور ،این
ْ ُ
ْ
ْ ُُ
13
مردار را به سگان بازگذار ،ذ ْر ُه ْم یأ کلوا و یتم َّت ُعوا و یلهه ُماْلمل فس ْوف ْیعل ُمون

(همان.)96-95 :

این معنا در پی عبارت فارسی گنجانده شده و با هماهنگی مفهوم با معنای جمله به
منظور تأکید آمده است.
در سلخ ُمح ّرم آن پوست بازکردگان روزگار ُبرد و از ضحوة ّ
النهار تا وقت عصر ،به عصر و
شکنجۀ از خون در رگ نماندهای چند اشتغال نمود و از کنار تا به کنار یکبهیک را
ّ
یکباره و دوباره س ُنعذ ُب ُهم َّم َّرتین  ،به مبالغت ،مطالبت واجب داشت (همان.)104 :

نیز رجوع کنید به سورۀ توبه ،آیۀ  .101در این عبارت تنها تأکید نویسنده ،بر لفظ و
معنای لفظی آیه است و معنا و مفهوم یا تفسیر آیه منظور نیست؛ بنابراین ،در سیاق جمله
و برای تأکید عبارت قبل استفاده شده است .نمونههای دیگر ← در صفحات  ،84 ،3و
.109
در این شیوه ،هدف ،تأکید و تأیید سخن است؛ بنابراین ،آنچه در قالب آیه یا حدیث
ّ
در نثر قرار میگیرد ،در ادامۀ معنای سخن میآید و آن را با تکرار لفظ ،مؤکد میکند.
 .4-2-3نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث

در این نوع کاربرد قسمتی از آیه یا حدیث بهصورت یکی از شیوههایی که در بخش
ّ
کیفیت ارتباط معنوی ذکر شد (تتمیم و تکمیل ،تشریح یا تأیید عبارت قبل و تشبیه و  ،)...با متن
مرتبط است؛ بدون آنکه در ّ
کیفیت ترکیب آن تغییری داده شود.
تنها با ّ
توجه به این نکته که معنی و شأن نزول تمام آیه یا حدیث مذکور ،چنانکه ارباب
بالغت و بیان نیز بدان تصریح و تأکید کردهاند ،مغایر با معنی عبارتی که در آن قرار
ً
غالبا ّ
کیفیت تلفیق کالم بهصورتی است که اگر معنی آیه یا
دارد ،نباشد .در این شیوه،
ّ
حدیث دانسته نشود ،یا معنی عبارت مفهوم نخواهد بود و یا ظرافت و دقت و تناسب آن
در نظر نمیآید (خطیبی.)206-205 :1386 ،
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این شیوه با یازده نمونه ،از سه کاربرد دیگر ،بسامد بیشتری دارد که نشان از
کاربردیتربودن آن در این اثر دارد و شگرد ّ
خاص زیدری در نقل آیات و احادیث را نشان
میدهد.
خیر و ّ
شری که از تغایر زمان دیدهای و گرم و سردی که از کأس دوران چشیدهای ،از هر
ُ
ْ ْ
ْ
َّ
باب و إن فی ذلك لذکری ْلولی اْل لباب  ،بنویس تا بدانند که آسیای دوران ،جان
سنگین را چند بهجان گردانیده است (نسوی.)9 :1381 ،

َّ َّ
اللـه أنزل من َّ
السماء
این نمونۀ اقتباس بخشی از آیۀ  21سورۀ زمر است :أل ْم تر أن
ْ
ُ
ُ
ْ ً ْ ُ ُ
ُ ْ
م ًاء فسلک ُه ینابیع فی اْل ْرض ث َّم یخر ُج به ز ْر ًعا ُّمختلفا ألوان ُه ث َّم یهی ُج فتر ُاه ُم ْصف ًّرا ث َّم ی ْجعل ُه
ُ
ْ ْ
ْ
ُحط ًاما إ َّن فی ذلك لذکری ْلولی اْل لباب  14.چنانکه مشاهده میشود ،مفهوم آیه،
ناپایداری دنیا را بیان میکند که با معنای عبارت (همانا در این [تغییر و ّ
تحول] برای خردمندان
پند و یادآوری است که بدانند دنیا ناپایدار است) یکسان است و پیوستن آیه به نثر به منظور
تبیین و توضیح به کار رفته است.
ّ ُ
از جماعتی که به جای رحمتاند ،و ح ُ
سبک من یرثی ل ُه الشامت ،انعام عام از مفترضات
ُ
دین ّ
فتوت داند ،و این قدر نادانسته که این بنا اساسی است که بر شفا ج ُر ٍف ه ٍار نهاده
است( ...همان.)60-59 :

َّ
ْ
اشاره به بخشی از آیۀ  109سورۀ توبه دارد :أفم ْن أ َّسس ُب ْنیان ُه علی تقوی من اللـه و
َّ
ْ
ْ
ان خی ٌر أم َّم ْن أ َّسس ُب ْنیان ُه علی شفا ُج ُر ٍف ه ٍار فانهار به فی نار جه َّنم و الل ُـه ل ی ْهدی
رضو
ٍ
ْ ْ َّ
الظالمین  15.در این مثال بخش اقتباسشده شفا ُج ُ
هار کنایه از ُسستبنیاد
ف
ر
القوم
ٍ
ٍ
است که با مقصود گوینده پیوند مفهومی عمیقی دارد و با پیبردن به معنای تمام آیه ،که
با معنی عبارت اقتباسشده مغایر نیست ،ظرافت و تناسب آن آشکار میشود .برای
نمونههای بیشتر به صفحات  60 ،53 ،43 ،30 ،22 ،1و  114رجوع کنید.
در این شیوه بدون آگاهی از معنای کامل آیه ،ظرافت نکتۀ نهفته شده در قسمت مورد
اقتباس ،آشکار نمیگردد .مهمترین تفاوت این شیوه با انواع دیگر کاربرد لفظی یا معنوی
آیات و احادیث در این است که در شیوۀ نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث ،دریافت
ّ
مفهوم با رجوع به کل آیه به دست میآید؛ در حالیکه در انواع دیگر نیازی به رجوع به
تمام آیه یا حدیث نیست .کاربرد این شگرد در نفثةالمصدور از شیوههای دیگر بسامد
بیشتری دارد و اکثر نمونههای اقتباسی در این نوع ،برای تبیین و توضیح به کار رفتهاند.

ادب فارسی ،سال  ،10شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1399شمارۀ پیاپی 161/ 26

جدول شماره ّ -2
کیفیت ارتباط معنوی آیات و احادیث
درصد
تعداد
عنوان

کل

%2.30
%7.2
%6.75
%8.60

127
127
127
127

تتمیم و تکمیل
تشبیه و تمثیل ،ارسالالمثل یا مثل
تنظیر یا تأکید و تأیید معنی قبل
نقل و اقتباس قسمتی از آیه یا حدیث

3
9
8
11

 .3-3اثرپذیری واژگانی

در این شیوه ،گوینده در بهکارگیری پارهای از واژهها و ترکیبها ،وامدار قرآن و حدیث
است؛ یعنی واژهها و ترکیبهایی در شعر خویش میآورد که ریشۀ قرآنی و حدیثی دارند و
مستقیم یا غیرمستقیم خود شاعر یا دیگران آنها را به زبان و ادب فارسی وارد کردهاند؛
ّ
بنابراین ،اگر قرآن و حدیث نمیبود ،ادب ما نیز از آن واژهها و ترکیبها ،یا بهطور کلی و
یا از معنی ویژۀ اسالمی آنها بیبهره میماند (راستگو .)15 :1383 ،با ّ
توجه به سبک دورۀ
ّ
مملو از واژهها و ترکیبهای قرآنی و
زبان فارسی در قرون پنج تا هفتم ،این متون،
ّ
مختصات نثر این
حدیثیاند؛ زیرا اقتباس از آیات قرآنی و احادیث نبوی ،از مهمترین
ّ
دورههاست .این شیوه به تقلید از نثر عربی در نثر فارسی راه یافته و بهصورت رکنی فنی و
طی دو قرن ششم و هفتم در مسیر ّ
زینتی ،در بیشتر اقسام نثر به کار رفته و در ّ
تحول و
ّ
تکلف و ّ
تصنع رسیده است (خطیبی .)197 :1386 ،این اثرپذیری ،خود در
تکامل به نهایت
سه بخش ّ
مجزا شامل وامگیری ،ترجمه و برآیندسازی قابل بررسی است.
نثر مصنوع و ّفنی ،نثری است که بر آرایشهای کالم و زیباییهای سخن استوار است
و در توصیف معانی از انواع صنایع لفظی و معنوی و تصویرگریهای شاعرانه و
قرینهسازیهای ماهرانه در این آثار ،بهوفور استفاده شده است .نمونۀ اعالی چنین نثر
آراستهای ،کتاب نفثةالمصدور است .در این کتاب ،اثرپذیری واژگانی از آیات و احادیث
نمود چشمگیری دارد؛ بهطوری که دربارۀ دو کتاب تاریخ بیهقی و جهانگشای جوینی
نمیتوان این ّادعا را مطرح کرد .این امر از آنجا که زیبایی ظاهری را نشان میدهد،
دریافت معنا را بسیار دشوار و دیریاب کرده است .با وجود این ،باید اعتراف کرد که نوع
ّ
اثرپذیری واژگانی در این کتاب بیش از هر چیز نشان از تسلط کامل نویسنده بر زبان قرآن
و روایات دارد .در حوزۀ اثرپذیری ،نوع وامگیری ،میتوان به واژگانی چون تالطم امواج،
بروق غمام ،بصر ،عواطف ،أرحام ،حیات ،سیف ،صلت ،أمل ،وفاق ،قیام ،صحیح ،طالب،
حریر ،غراب ،صدور ،مصائب ،صحاب ،لیالی ،عود ،لطیف ،حیران ،اخوان ،غرقه ،محنت،
ّ
غدار ،أجل ،نصیب ،مستغرق ،ایامّ ،حر ،مصابرت ،أعباء ،اقتضا ،خطوتان ،استیعاب،
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مطایا ،حناجر و  ...اشاره کرد .این نوع بیشترین بسامد را در اثرپذیری واژگانی دارد .در
این اثر ،دایرۀ واژگان قرآنی با بسامد  3750نمونه ،اثرپذیری واژگانی بهشکل وامگیری را
شامل است.
 .4-3اثرپذیری گزارهای
 .1-4-3تبیین و توضیح

بخش زیادی از گفتار ،گاهی بهطور مستقیم و گاهی در پردهای از ابهام ،به تبیین مطالب
متن اشاره دارد .همانگونه که از عنوان برمیآید ،استفاده از آیه یا حدیث در ادامۀ عبارت
فارسی ،با هدف توضیح معنای پیش از خود به کار میرود و از نظر ّ
کیفیت لفظی ،بهشکل
اقتباس یا تضمین آورده میشود.
استفاده از تبیین و توضیح با بسامد  51نمونه بیشترین شیوۀ کاربرد را در اثرپذیری
گزارهای شامل میشود.
طلسمی که در ّ
مدت شش ماهۀ غیبت ،وزیر و أعان ُه علیه ق ْو ٌم آخ ُرون بر هم نهاده
بودند ،به یک هفته بر هم شکست [( ]...نسوی.)16 :1381 ،

َّ
َّ ْ ٌ ْ
اقتباسی از آیۀ چهار سورۀ فرقان است :و قال الذین کف ُروا إ ْن هـذا إل إفك افتر ُاه و
ُ ْ
أعان ُه علیه ق ْو ٌم آخ ُرون فق ْد ج ُاءوا ظل ًما و ُز ًورا  16.در عبارت یادشده ،آیۀ اقتباسی هم از
نظر لفظ و هم معنا ،برابر با معنای جمله آورده شده است و با هدف تبیین و توضیح برای
کلمۀ قبل از خود به کار رفته است.
گو جان و جهان مباش ،جان گیر و جهان ،احوال محشر و اهوال رستاخیز ،چنانکه
ُ
ْ
زبان وحی فرماید :ی ْوم یف ُّر الم ْر ُء م ْن أخیه و أ ّمه و أبیه و صاحبته و بنیه عیان دیده
شد (همان.)44-43 :

ُ
ْ
اقتباسی از آیات  36-34سورۀ عبس است :ی ْوم یف ُّر الم ْر ُء م ْن أخیه* و أ ّمه و أبیه*
صاحبته و بنیه  .مجموع سه آیه برای توضیح احوال روز محشر استناد شدهاند.
 .2-4-3تعلیل و توجیه

یکی از نقاط ّ
قوت نویسندگان و شاعران در استفاده از مفاهیم دینی ،بهرهگیری از آیات و
ّ
احادیث برای توجیه سخن خویش است .در واقع ،آیه و حدیث بهکاررفته در جایگاه علتی
ادبی یا ّادعایی است برای عبارت فارسی پیش از خود؛ بهگونهای که بتواند خواننده را
ً
قانع کند .معمول در بیشتر موارد ،این نوع تعلیلآوردن ،بهوسیلۀ حرف «که» دو عبارت
فارسی و عربی را به هم وصل میکند.

ادب فارسی ،سال  ،10شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1399شمارۀ پیاپی 163/ 26

با خویش سر فرابسته بودم ،که چون بار آن عهده از ذ َّمت ضمیر نهاده آید ،و به موجب
ْ
َّ ْ ُ
ُ
إ َّن اللـه یأ ُم ُرک ْم أن تؤ ُّدوا اْلمانات إلی أ ْهلها  ،أعباء آن عقیله از گردن انداخته شود
(نسوی.)12 :1381 ،

ْ
َّ ْ ُ
ُ
اشارهای به آیۀ  58سورۀ نساء است :إ َّن اللـه یأ ُم ُرک ْم أن تؤ ُّدوا اْلمانات إلی أ ْهلها و إذا
ْ
َّ
َّ
ُ ُ
ُ
حک ْم ُتم بین َّ
الناس أن ت ْحک ُموا بالع ْدل إ َّن اللـه نع َّما یعظکم به إ َّن اللـه کان سمی ًعا
بصی ًرا  18.در این مثال لفظ «به موجب» قرینۀ واضحی بر تعلیلآوردن آیه است.
َّ
در این حال که حادثه حدیث عداوتهای قدیم از ضمایر بیرون کرده ،عند الشدائد
تذه ُب اْلحقاد ،کجا در حساب بود [( ]...همان.)84 :

َ
َ
ُ
ررالحکم و ُد َ ُررالک ِلم از این عبارت به عنوان حدیث یاد شده است با این
در کتاب غ ِ
تفسیر:
نزد سختیها میرود کینهها ،به اعتبار این مردم همه در غم و اندوه آن سختیها باشند
و در فکر چاره دفع آنها و مجال آن ندارند که به حال دیگری بپردازند ،و دیگر اینکه اکثر
کینهها از رشکها و حسدها ناشی شود و آنها در وقتی است که بعضی در نعمت و
فراخی باشند و بعضی نباشند ،و هرگاه سختی ّ
عام باشد ،چندان رشک و حسدی نباشد
(تمیمیآمدی.)102 :1366 ،

نسوی نیز از مضمون حدیث برای تعلیل و استناد کالم خود بهره گرفته است .برای
نمونههای بیشتر به صفحات  101 ،91 ،71 ،37 ،26و  118نگاه کنید.
 .3-4-3استناد و استشهاد

ّ
اهمیت و جایگاه منحصربهفرد قرآن سبب شده است تا استشهاد به آن ،مهمترین و
رایج ترین مستند در احتجاجات و مناظرات مسلمانان و بهطبع شاعران و نویسندگان
باشد؛ بنابراین ،برای اثبات ّادعای خود ،آیه یا حدیثی که با صراحت یا با تأویل ،با آن ّادعا
در ارتباط است ،گواه میگیرد تا تأیید یا تأکیدی بر گفتههای او باشد ،تردید را برطرف
ّ
(راشدمحصل1380 ،ب.)42-41 :
کند و شنونده را به دریافت و قبول ّادعا وادار سازد
هرچند سعادت شهادت که ُسعدا را غایت ُا ّ
منیت و کمال ارادتاست و فی ذلك
ْ
ْ
فلیتنافس ال ُمتناف ُسون (نسوی.)53 :1381 ،

در این جمله شهادت بالترین سعادت خوانده شده و در برابر آن استناد به آیۀ قرآن
آمده که در تفسیرش شهادت را به عنوان نعمتی بهشتی خوانده است که در آن باید بر
یکدیگر سبقت گرفت .کلمۀ «تنافس» به معنای زورآزمایی افراد در ُربودن چیزی از دست
یکدیگر است ،ولی در مورد آیه و مقامی که دارد ،به معنای مسابقه است (طباطبایی:1374 ،
.)393/20

 /164شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثةالمصدور

ّ
ً
اصول استشهاد در نثر فارسی بیش از نثر عربی با ّ
تنو ع و تکلف همراه است؛ چراکه
ّ
برقراری اتصال بین متن فارسی و عبارات عربی قرآن و احادیث و  ...مستلزم رعایت دقایق
ّفنی است و این موضوع ،یعنی ترکیب دو زبان در یک متن ،باعث برانگیختن انگیزۀ
نویسندگان برای نشان دادن مهارت در ایجاد پیوندی هنری بین عبارات فارسی و عربی در
متون میشود (هادی و مژگانی.)246 :1396 ،
هرچند در چند روزه ُمقام بأرمیه آثار غدر از أس َّره پیشانی آن دنی برخوانده بودم ،و
ْ
ْ ْ
شواهد مکر از اقوال و افعال آن ناکس مشاهده کرده ،ق ْد بدت البغض ُاء م ْن أفواهه ْم و
ْ
19
ُْ
ما تخفی ُص ُد ُور ُه ْم أ کب ُر (نسوی.)84 :1381 ،

اقتباسی از آیه  118سورۀ آل عمران است .در این عبارت ،نویسنده با دلی رنجور از
کینههایی که شرف ّ
الیام در ّ
الدین خوارزمی از قدیم ّ
حق او ورزیده است ،مینالد و با
استناد به آیۀ قرآن ،این کینهها را آشکار (زبان و کالم) و پنهان (در دل و اندیشه) میخواند.
سایر نمونهها را در صفحات  96 ،84 ،64 ،55 ،51 ،35 ،13 ،3 ،1و  109ببینید.
 .4-4-3اثرپذیری تلمیحی

تلمیح به قرآن و حدیث در ادب فارسی ،آن است که در بین کالم ،به ّ
قصهای قرآنی یا مثل
و حکایتی ّمتخذ از قرآن و حدیث اشاره کنند (جعفریتبار .)37 :1386 ،در این شیوه،
گوینده سخن خویش را مانند اثرپذیری الهامی -بنیادی بر پایۀ نکتهای قرآنی یا روایی بنا
مینهد؛ ّاما بهعمد آن را با نشانه و اشارهای همراه میسازد و به اینگونه ،خوانندۀ اهل و
آشنا را به آنچه خود به آن نظر داشته است ،راه مینماید و چهبسا ،خوانندۀ ناآشنا را به
کندوکاو وامیدارد؛ و همین ،تفاوت آشکار اثرپذیری تلمیحی با الهامی -بنیادی است .این
نشانه و اشاره بیشتر یادکرد پارهای از واژههای ویژۀ آیه یا حدیث است (راستگو.)52 :1383 ،
گو جان و جهان مباش ،جان گیر و جهان .احوال محشر و اهوال رستاخیز؛ چنانکه
ُ
ْ
زبان وحی فرماید :ی ْوم یف ُّر الم ْر ُء م ْن أخیه و أ ّمه و أبیه و صاحبته و بنیه [( ]...نسوی،
.)44 :1381

ّ
کیفیت روز رستاخیز است؛ چنانکه در عبارت اشاره شده
تلمیحی به روز محشر و
است.
ُ
از این آبخیز که هر لحظه تیزتر است ،روزکی چند برخیز ،تا ندای یا أ ْرض ْابلعی ماءك و
ْ
یا سم ُاء أقلعی شنیده آید (همان.)114 :

ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
و قیل یا أ ْرض ْابلعی ماءك و یا سم ُاء أقلعی و غیض الم ُاء و قضی اْل ْم ُر و ْاستوت علی
ْ
ً ّْ
َّ
ال ُجودی و قیل ُب ْعدا للق ْوم الظالمین  20.در این عبارت تلمیحی به داستان حضرت نوح
دارد و شهاب ّ
الدین نسوی ،تفسیر آن را معنای سخن خود قرار داده است .طبق تفاسیر،
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ْ
ْ
جملۀ ﴿و ْاستوت علی ال ُجودی﴾ به این معناست که کشتی نوح بر بالی کوهی از کوهها یا
بر بالی کوه جودی که کوهی است معهود ،نشست؛ و این جمله خبر میدهد از اینکه
ماجرای طوفان که نوح و گروندگان به وی ناظر آن بودند ،خاتمه یافت .و عبارت و قیل
ً ّْ
َّ
ُب ْعدا للق ْوم الظالمین  ،میخواهد بفهماند که خدای تبارک و تعالی آن قوم را از دار
کرامت خود ،یعنی از بهشت دور کرد .برای نمونههای بیشتر به صفحات  45 ،6و 114
رجوع شود.
جدول شماره -3اثرپذیری واژگانی
درصد
تعداد
اثرپذیری گزارهای

کل

تبیین و توضیح

51

%40.3

127

تعلیل و توجیه
استناد و استشهاد
اثرپذیری تلمیحی

9
16
7

%7.20
%14.1
%5.90

127
127
127

 .4نتیجه
نفثةالمصدور اثر نسوی زیدری ،از نثری بهره میبرد که ّ
مملو از صناعات مختلف است .در
میان این صنایع ،تأثیرپذیری ،بهویژه وامگیری و انواع اقتباس و تضمین ،با بسامد فراوان
ّ
در سراسر متن ،از مهمترین مؤلفههای سبکی نویسنده است .وامگیریها و اقتباسها از
منابع متفاوتی همچون آیات ،احادیث ،اشعار ،ضربالمثلها و  ...تأمین شدهاند .این
وامگرفتهها و مقتبسات ،به اشکال مختلفی در متن به کار رفتهاند که عمدۀ آنها به این
قرار است :با حرف ربط «که» برای توضیح و تبیین ،بهصورت ترکیب اضافی ،برای تأیید و
تأکید معانی قبل ،برای تتمیم معنی نیمهتمام عبارت فارسی ،بهصورت جملۀ معترضه به
قصد تأیید و تأکید کالم ،بهصورت تشبیه و تمثیل ،بهصورت قید وصف و حالت و ّ
کیفیت،
ّ
بهطریق حل ،بهصورت اشاره به پارهای از کلمات مشخص و برجستۀ آیه و حدیث و مثل.
دربارۀ ّ
کیفیت ارتباط لفظی و معنوی آیات باید گفت که تفاوت در ارتباط لفظی و معنوی
کاربرد آیاتّ ،
کیفیت و تأثیر متفاوتی در متن ایجاد میکند؛ زیرا هر شیوه هدف متفاوتی
در پی دارد؛ بنابراین ،انتخاب را هدفمند و گزینشی میسازد؛ برای مثال ،در بخش
کاربرد لفظی آیات ،شیوههای «تضمین آیه به عنوان دنبالۀ کالم»« ،که موصوله»« ،ترکیب
اضافی» و «نقل قول» ،بیش از هر هدفی به عنوان توضیحی اضافه در متن گنجانده
شدهاند و این هدف ،نشان از قدرت نویسنده در ترکیب کالم قرآن با سخن خود دارد؛ ّاما
در بخش کاربرد معنوی آیات و احادیث ،سعی نویسنده در تکمیل کالم است؛ زیرا
شیوههایی چون «تأکید در سخن»« ،آوردن ضربالمثل ،تشبیه و کنایه» و «توصیف»
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کاربردهایی معنادار هستند .دربارۀ اثرپذیری و شیوههای آن در نفثةالمصدور باید گفت
که واژگان بهکاررفته در این اثر با تراکم بیشتری استفاده شدهاند و این کاربرد در ظاهر اثر
ً
کامال محسوس است؛ ّاما اثرپذیری تأویلی و تلمیحی نمود چندانی در این اثر ندارد .در
واقع آنچه باعث هنر سبکی و بالغت شهاب ّ
الدین نسوی در سخن شده است ،تنها ذکر
ّ
ّ
واقعیت را
ظرفیتهای زبانی و بیانی است تا
تاریخ نیست؛ بلکه استفادۀ معنادار از تمام
ملموس سازد.
پینوشت

 .1نزدیک است به خاطر این سخن ،آسمانها از هم متالشی گردد و زمین شکافته شود و کوهها به ّ
شدت
فروریزد.
ّ
 .2در ایام زندگی شما ،لحظاتی فرامیرسد که در معرض نسیم حیاتبخش الهی قرار میگیرد و فرصت
مناسبی به دست میآورید ،بکوشید که از آن فرصتها استفاده کنید و خویشتن را در مسیر فیض الهی
قرار دهید.
 .3تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود ،میگوید :ای کاش میان من و تو فاصلۀ مشرق و مغرب بود؛
چه بد همنشینی بودی!
 .4و صورت هایی در آن روز غبارآلود است؛ و دود تاریکی آنها را پوشانده است؛ آنان همان کافران
فاجرند.
 .5شاید خداوند پیروزی یا حادثۀ دیگری از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد؛ و این دسته ،از
آنچه در دل پنهان داشتند ،پشیمان شوند!
 .6خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری
میکنید ،به عدالت داوری کنید! خداوند ،اندرزهای خوبی به شما میدهد! خداوند ،شنوا و بیناست.
ّ
 .7و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم ،و بیانی از هر چیزی کردیم؛ پس آن را با جدیت
بگیر ،و به قوم خود بگو :به نیکوترین آنها عمل کنند و آنها که به مخالفت برخیزند ،کیفرشان دوزخ
است؛ و بهزودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد!
 .8صالح از آن ها روی برتافت و گفت :ای قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابالغ کردم و شرط
خیرخواهی را انجام دادم ،ولی چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید!
ّ
تکلف و ولیت ّ
 .9ما امانتّ ،
الهیه را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم ،آنها از حمل آن
تعهد،
سر برتافتند و از آن هراسیدند؛ ّاما انسان آن را بر دوش کشید .او بسیار ظالم و جاهل بود.
 .10سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین ،جستوجو و کندوکاو میکرد؛ تا به او نشان دهد چگونه
جسد برادر خود را دفن کند .او گفت :وای بر من! آیا من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن
کنم؟! و سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان ،از کار خود پشیمان شد.
 .11و هرگز دربارۀ کاری نگو :من فردا آن را انجام میدهم.
 .12شب را جز کمی ،به پا خیز!
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 .13اشاره به آیۀ سه سورۀ حجر است« :بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها ،آنان را غافل سازد؛ ولی
بهزودی خواهند فهمید».
 .14آیا ندیدی که خداوند از آسمان ،آبی فرستاد و آن را بهصورت چشمههایی در زمین وارد کرد ،سپس با
آن زراعتی را خارج میسازد که رنگهای مختلف دارد .بعد از آن گیاه خشک میشود؛ بهگونهای که آن را
ّ
ُ
زرد و بیروح میبینی ،سپس آن را در هم میشکند و خرد میکند؛ در این مثال تذکری است برای
خردمندان.
 .15آیا کسی که شالودۀ آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده ،بهتر است ،یا کسی که اساس آن را
بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرومیریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت
نمیکند.
 .16کافران گفتند این فقط دروغی است که او ساخته ،وگروهی دیگر او را بر این کار یاری دادهاند .آنها با
این سخن ،ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند.
 .17در آن روز که انسان از برادر خود میگریزد* و از مادر و پدرش* و زن و فرزندانش.
 .18خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری
میکنید ،به عدالت داوری کنید! خداوند ،اندرزهای خوبی به شما میدهد! خداوند ،شنوا و بیناست.
 .19آنچه در درونشان از کینه و نفرت پنهان میدارند ،بزرگتر است.
 .20و گفته شد ای زمین ،آبت را فرو بر! و ای آسمان ،خودداری کن! و آب فرونشست و کار پایان یافت و
کشتی بر دامنۀ کوه جودی پهلو گرفت؛ و در این هنگام گفته شد :دور باد قوم ستمگر از سعادت و نجات و
رحمت خدا!
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