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چکيده
"نصاب الصبیان" ابونصر فراهی ( 6ق ).منظومهاي تعلیمی در لغت و علوم ادبی است که از زمان
تألیف تا قرن چهاردهم قمري کانون توجه دانشمندان و نویسندگان بود؛ بطوریکه شروح بسیار برآن
نگاشتند" .ریاضالفتیان" ابن حسام هروي یکی از بهترین شروح آن در عصر تیموري است ک ه ت ا
کنون نویسنده و حتی خودِ اثر معرفی نشده است .مس أله ال لی در ای ن مقال ه معرف ی "ری اض-
الفتیان" ،بررسی نوآوري ،ویژگی و مختصات سبکی و نگارشی آن و شناساندن مؤلفش است .نت ایج
تحقیق که به شیوه تولیفی – تحلیلی و بر مبناي روش اسنادي لورت گرفته است ،نشان میدهد
نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین خوافی هروي معروف به" ابن حسام هروي" از لغوی ان
عصر تیموري است و ریاض الفتیان او به عنوان متنی تعلیمی ،کهنترین و جامعترین شروح نص اب
الصبیان فراهی است که آمیختهنگاري ،مستندنویسی ،شرح و بسط اسنادي و استشهاديِ کلمات از
ویژگیهاي بارز آن است و از بسامد باالیی در تلمیح ،اقتباس و استشهاد به آیات و احادیث و ارج ا
به کتب لغت معتبر برخوردار است.ابن حسام ضمن رعایت سنت رواننویسی ،در ثبت دقیق کلمات
بسیار همّت گماشته و اثرش بزرگترین گنجینة براي معرفی و شرح معربات است.
کلمات کليدي :ابن حسام هروي ،ریاضالفتیان ،شرح نصاب الصبیان ،متون منظوم تعلیمی،
ویژگیهاي سبکی.
 -1دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ايران( )khosravi.ph@ gmail. Com
 -2استاد مدعو گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ايران(نويسنده مسئول)
()dr.maalmir @gmail.com
 -3دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ايران ()dr.maalmir @gmail.com
 -4استاد گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ايران()ata.radmanesh@gmail.com
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 -1مقدمه
یکی از نسخ خطی که در ابعاد و زوایاي مختلف ارزشمند و بایسته پژوهش و معرفی
است" ،ریاضالفتیان" اثر ابن حسام ،از متون عصر تیموري در شرح منظومة تعلیمی
"نصاب الصبیانِ" است" .نصاب" در الطالح ادبی به واژه نامههاي یک یا چند زبانة منظوم،
اطالق میگردد که بیشتر براي نوآموزان و کودکان تدوین میشد؛ به کتابهاي نحو ویژۀ
کودکان ،هم نصاب میگفتند.
"نصاب الصبیان" اثرِ ابونصر فراهی -ادیب لغوي و فقیه حنفی قرن  6و 7ق .با لقب
بدرالدین و کنیه ابو نصر -است .از آنجا که در قرن هفتم ق .عربیدانی و عربیخوانی در
حوزۀ علم و تألیف ،مهم و از ضروریات بود ،فراهی از جادوي شعر براي تعلیم نوآموزانِ
عالقهمند به این زبان استفاده کرد و کتابی در ادبیات تعلیمی به نام "نصاب الصبیان" پدید
آورد؛ این منظومه ،لغتنامه یا دائرۀ المعارف کوچکِ عربی به فارسی است که در  200بیت
(بحور متفاوت) ،حدود  1300واژۀ عربی را در 10حوزۀ علمی یعنی  :علم لغت ،شعر ،کیمیا،
معرفتِ انساب ،قرآن ،طب ،تجوم ،حساب ،نحو و ادوات ،شرح میکند .روش موزون فراهی
در ریاض الفتیان ،سرمشق نصاب گویان در امر آموزش شد ،به طوري که در هر زبانى به
تقلید او نصاب گفتند و از مهمترین آنهاست:
الف) نصابهاي عربي به فارسي و فارسي به عربي:
 )1زهرۀ االدب :از شکر اهلل بن شمس الدین احمد القاضی ابن سیف الدین زکریا (640
ق( ).حاجی خلیفه ،بیتا)961-962/2 :؛  )2نصاب مثلثات :از امیرخسرو بن محمود
الدهلوي (728ق( ).آقابزرگ طهرانی)167/24 :1332 ،؛  )3قنیة الفتیان :از لدر البدر
در  196بیت (مجلة تراثنا)108/4 :1406 ،؛  )4سلک الجواهر :از عبد الحمدل بن عبد
الرحمن أنکوري سرودۀ  757ق(.حاجی خلیفه ،بیتا)997/2 :؛  )5مرقاۀ الصبیان :از
محمد باقر بن حسین بن أبی تراب موسوي ألفهانی (متوفی 1335ق( ).عمر کحاله،
بیتا.)86/9 :
ب) نصابهاي زبانهاي ديگر به فارسي و بالعکس:
 فارسی به ترکی و ترک ی ب ه فارس ی )1 :تحف ة س ام؛ از حس ام ال دین حس ن ب نعبدالمؤمن حس ام خ ویی  709ق( .آق ابزرگ طهران ی/19 :1332 ،ق)236/1؛ حس ام
خویی)2010 ،؛  )2تحفة الشاهدي:از شاهد مولوي( .مجل ة تراثن ا.3 )111/4 :1406 ،
التحفة فی اللغة (تحفه وهبی)؛ از محمد وهب ی س نب زاده( .بغ دادي ،ب یت ا406/2 :؛
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مجلة تراثنا)111/4 :1406 ،؛  )3نجات السالکین؛ از شیخ موس ى ب ن محم د حس ین
طهرانی ،متخلّص به بیطار در 150بیت( .آق ابزرگ طهران ی)163 ،58/24 :1332 ،؛ .5
نظم الجواهر :از حسن بن سید حسن بن عبد اهلل عینتانی المدرس ،متخلص به عین ی
(متوفی 1253ق( ).بغدادي ،بیتا )301/1 :و . ...
 نصاب انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی :نصاب انگلیس ی :فره اد می رزا اب نعباس میرزا ابن فتحعلی ش اه قاج ار 1296 ،ق( .الذریع ه ،آق ابزرگ طهران ی:1332 ،
)150/18
 فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی )1 :منظومة اعتصامیه:عبدالحس ینخ ان زن د، 1303ق( .الذریع ه ،آق ابزرگ166/24 :1332 ،؛ س لطانیف ر)125-134 :1386 ،؛ )2
نصاب نالري بهجت قاج ار (آق ابزرگ)166/24 :1332 ،؛  )3نص اب أدی ب الممال ک
الفرهانی( :همان.)166 ،162/24 :
 نصاب هندي به فارسی و فارسی به هندي )1 :نصاب خالق ب اري :از امیرخس رو ب نمحمود ال دهلوي ( 728ق ).نص ابی فارس ی و عرب ی ب ه هن دي( .الذریع ه ،آق ابزرگ
طهرانی )2 )164/24 :1332 ،نصاب هندي :از یوسف بن محم د ب ن یوس ف ،طبی ب
هراتی ،مشهور به یوسفی هروي و . ...
ج) نصابهاي چند زبانه :نصاب شش زبانه :نصاب فارسی به شش زبان ،اثر یوس فی،
که در آن هر کلمهاي را به شش زبان ترک ی ،عرب ی ،فارس ی أفغ انی ،هن دي و کش میري
ترجمه کرده است (الذریعه ،آقا بزرگ .)165/24 :1332 ،
د) نصابهاي لهجههاي فارسي:
 )1نصاب طبري؛ اثر امیر که آن را براي تیمور قاجار سروده است( .آقابزرگ طهرانی،
)166-165/24 :1332؛  )2نصاب شوشتر؛ اثر محمدباقر نیرومند( .نیرومن د)1350 ،
و ...
سنت رایج بین اه علم ،نگارشِ شرح و تعلیقه بر کت ب پرک اربرد ب وده اس ت؛"نص اب
الصبیان" از جملة این آثار است که بالغ بر  50شرح برآن نوشته ان د و آق اي عیوض ی 38
شرح آن را لرفا نام برده اند(عیوضی« .)205-232 ،1392 ،ریاضالفتیان فی ش رح نص اب
الصبیان» مهمترین و کاملترین شرح مبسوطی است ،که معرفی و بح ث درم ورد س بک و
ابعاد گوناگون آن و مؤلفش ،موضو این گفتار است.
 -2پيشينة تحقيق
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با توجه به فهارس نسخ خطی ،از "ریاضالفتیان" بالغ بر 16 ،نسخة موج ود اس ت.کثرت
استنساخ ،دلیلی متقن و منطقی بر ارزشمندي اثر و اعتبار و شهرت مؤلف است .گرچه این
اثر از مهمترین شروحِ «نصاب الصبیان» است ،تاکنون ،تصحیح و چاپ نشده! ح ال آن ک ه
تصحیح این شرح ،در رفع ابهامات نص اب الص بیان و آش کاري مزای اي روش آموزش ی آن،
سودمند است.
 -3معرفي «رياض الفتيان»
«ریاضالفتیان» به معنی بساتین جوانمردان (لغتنامة دهخ دا) ،ا اهرآت توس ط مؤل ف در
معناي مجازي ،استعاره است ب راي کت ابی ک ه در مطال بِ متن وعش ،چ ون ب اب ب راي
مشتاقان و نیازمندانِ دانش اندوزي ،نافع و آرامش بخش است« .ریاضالفتیان» از آثار ق رن
8ق(.عصر تیموري) است؛ "عصري که زمان انحطاط و ابتذال ش عر و ادب و دورۀ تص نّعات
مبالغه آمیز است"(تاریخ ادبیات ایران ،ریبک ا :ص )398و "دنی اي ادب ،فاق د نواندیش ی و
ابدا است و بدیهی است که با انحطاطِ موجود در این عصر ،نباید انتظار آثار کیقی داشت"
(تاریخ ادبیات در ایران ،لفا ،ج :3ص .)205هنر اللی علماي این عص ر ،تهی ة گلچین ی از
مطالب کتب گوناگون ،براي طالب مدارس است که براي فهم بهترِ ط الب ،بع دها ب ر آنه ا
شرح و حاشیه مینوشتند و عدهاي دیگر ،شرحها را تخلیص و گروهی بر گلچینها ،تفس یر
مینوشتند (همان ،ج)82-79 : 4؛ اثر منثورِ «ریاضالفتیان» ،از ویژگ یه اي نث رِ تیم وري
خالی نیست؛ یعنی لبغة دینی دارد و به آیات قرآن و قول بزرگان مذهبی چون ابوحنیفه و
 ...مزین است .اند کلمات ترکی هم در آن هست .به دلی موضوعش (ش رحِ واژه نام ه) و
همچنین تغییر سبک زمان در جهت سادگی نثر ،حالت مرس ِ عاريِ از آرایهه اي م بهم و
دشوار دارد؛ اما شرح بسیاري از بخشها عربی است و شاید همین ،تاحدي باعث دیرفهمی و
بیتوجهی به آن شده باشد.
 -4معرفي مؤلف ِرياضالفتيان و داليل اعتبار و اشتهارِ علمي -اجتماعي او و خاندانش
مؤلفِ "ریاضالفتیان ،نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین معروف به" ابن حس ام
است .اطالق عنوان "ابن حسام" به افراد گوناگون ،همواره باع ث ابهام اتی ب وده اس ت؛ در
تاریخ چندین نفر ،عنوان ابن حسام داشتهاند:
 )1جالل الدین بن حسام معروف به ابن حسام سرخسی از شعراي قرن 7ه  .ق.
 )2جمال الدین محمد بن حسام هروي معروف به ابن حسام از مردم خواف ،ساکن
هرات ،از شاعران مخصوص ملک شمس الدین کرت و فرزندانش که ااهرا اواخر عمر
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در کرمان زیسته و در عصر خویش در شاعري مشهور بود .این حسام خوافی هروي در
گذشته به سال737ق .در فن غزلسرایی معروف بود و تخلّصش ابن حسام و محمّد
بود.
 )3محمّدبن حسام الدین مشهور به ابن حسام قهستانی از شعراي قرن  9ق .که دیوان
مدایح او معروف است(تاریخ نظم و نثر در ایران ،نفیسی :ص.)206
 -1-4شعراي همنام
در قرن  8ق .چند شاعر خوافی مشهور به ابن حسام از خراسان ،در هرات میزیستند
(اجداد مؤلف) از جمله:
 )1جمال الدین محمّد بن حسام هروي معروف به ابن حسام :تذکرۀ الشعراء او را چنین
معرفی میکند« :فض او زیاده از ولف است و شعر او را موالنا مظفّر هروي بر اقران او
تفضی می کند و او از خواف است و در دارالسلطنه هرات مسکن داشته و در روزگار
ملو هرات ،اهور یافته .قطعهاي در حق ملک شمسالدین کرت گفته و تاریخ
ابتداي دولت او(تسع و عشرین و سبعمائه) را بیان کرده است .وفات موالنا حسام
الدین به روزگار ملک شمس الدین کرت در سنة سبع وثالثین وسبعمائه بوده
است(تذکره الشعرا ،سمرقندي :ص)226؛ وي در روزگار محمد شاه ،حاکم دهلی به
دربار وي راه یافت و قصیدهاي با مطلع زیر در مدحش سرود و هم قد خود ،زر گرفت
الهی تا جهان باشد نکودار این جهانبان را * محمد شاه تغلق شاه سلطان بن سلطان
را (منتخب اللطائف ،رحیم علیخان :ص)79؛ نوۀ وي ،نظامالدین ابن حسام نیز در
دیباچة کتابش «ریاضالفتیان» از جدش با لقب «جمال» و با تولیف «جد لحیح و
اسف » یاد میکند.
 )2کمال الدین ابن جمال الدین :اثري منظوم با عنوان «عوام منظوم» یا «المائة
العاملة» دارد که در دستنوشتهاي ایرانی(دنا) 62،نسخه از آن هست (فهرستواره
دست نوشتههاي ایران ،درایتی ،ج :7ص)673؛ این منظومه را براي معزالدین حسین
بن ملک غیاثالدین بن فخرالدین کرت حاکم هرات ،سیستان و غور( 732-771ق).
سروده است (فهرست نسخههاي خطی ،منزوي ،ج :3ص)2072؛ فرزند وي نظامالدین
ابن حسام ،در دیباچه «ریاضالفتیان» ،از پدرش با لقب «کمال» نام برده و در جاي
دیگرِ همین کتاب ،به اثر وي با عنوان «مائة العاملة» اشاره میکند (همان :ص.)156
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بیگمان کتابی با قابلیتِ تقدیم به امیر ،کتابی ارزشمند بوده و باید مؤلّفی معتبر و
عالم داشته باشد!
 )3نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین« :ریاضالفتیان» در شرح نصابالصبیانِ
فراهی ،از اوست؛ این شرح از کهنترین شرحهاي نصاب است .آقابزرگ تهرانی ،نگارش
آن را  737ق .میداند(الذریعه ،آقا بزرگ ،ج  :11ص  )333اما در نسخه محیط
طباطبایی790ق .آمده است که ااهرات واقعیتر مینماید!
آقابزرگ در معرفی خانوادۀ او میگوید« :اسمه کمال الدین بن حسام الخوافی الهروي .هو
والد نظام بن کمال الذي شرح نصاب الصبیان به اسم ریاضالفتیان( »...همان ،ج:9
ص .)918معرفی پدر با نام پسرش ،نشانة شهرت و جایگاه واالي پسر اوست؛ اینکه بعد از
نام شخص ،بالفالله نام اثرش بیاید ،دلیلی بر شهرتِ اثر است و لذا از تعبیر لاحب الذریعه
چنین برمیآید که نظام الدین و اثرش ریاضالفتیان شهرت بایسته اي داشتهاند.
آقابزرگ ،بین جمالالدین ابن حسام و ابن حسام خوسفی تمایز قائ میشود (همان9 ،
ق  )19 :1امّا در ذی ریاضالفتی ان نظام ابن حسام ،او را از خاندان ابن حسام خوسفی می-
داند! (همان ،ج :11ص ،)333در حالی که برخی چون خامهیار ،ابن حسام خوسفی
(درگذشته  875ق ).را شخصی جدا از این خاندان ،دانسته؛ زیرا جز تشابه نام پدر یا جد،
مدر دیگري براي انتساب وي به خاندان ابن حسام خوافی نیافته و ااهارات دولتشاه
سمرقندي(ص )226و این که زندگینامة دو ابن حسام را جدا از یکدیگر آورده ،را دلیلی بر
مدعاي خود میداند(خامهیار ،مقدمه تصحیح «فرائضنامه منظوم ابن حسام).
 -5بررسي محتوايي رياضالفتيان
ابن حسام ،بیش از  1300واژۀ عربی را که فراهی ،در  200بیت و  7بحرعروضی در 40
قطعه سروده ،در "ریاضالفتیان" ،شرح کرده است .شارح ،انگیزۀ خود را براي شرح ،الرارِ
دوستان دانسته ،میگوید :کوشیده جهت رفع مشکالت و ذکرِ جمیع معانی لغاتی که شیخ
فقط برخی از آنها را ذکر کرده ،شرحی کام ارائه کند که ضمن تقطیع هر قطعه ،نام بحرِ
قطعه ،هم باشد .شارح ضمن تحلی و ذکر وجه تسمیة عنوان «نصاب الصبیان» به شرح
واژهها آن ،پرداخته است.
ابن حسام ضمن ترجمه واژه به فارسی و ذکر تلفظ لحیح  ،معموال تو دستوري،
مشتقات و معانی گوناگون آن را میآورد .واژههاي تخصصی علوم گوناگون ،موجب تنو و
گستردگی موضو ِ شرح شدهاست .عدم یکدستیِ موضو واژهها ،مربوط به واژهنامه بودنِ
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اثر و تنو ِ علوم گوناگونِ موجود در آن است؛ به طوري که از تاریخ انساب ،تاریخ اسالم،
پزشکی ،نجوم و تقویم گرفته ،تا شیمی(وزن حجمیِ فلزات سبعه)و ریاضی(حساب ابجد و
ذکر اوزانی چون خردل ،قطمیر و )...را شام میشود.
 -6ويژگيهاي سبکي «رياضالفتيان»
 -1-6کليات ويژگيهاي سبکي
سبک شناسی پلی میان تاریخ ادبیات و زبان شناسی است و هدفش تنها مطالعة واژهها
و دستور زبان نیست بلکه روش به کار گیري آنهاست (کلیات سبک شناسی ،شمیسا :ص
 .)76مختصة سبکی ویژگی تکرار شونده ،غیر متعارف یا منحصر به فرد است ،که کشف و
بررسی آن ،در بررسیهاي سبک شناسانه ،حائز اهمیت است.
از آنجا که "در سبک شناسی ،سبک دوره(سبک مشتر ِ آثار یک دورۀ خاص) ،سبک
شخصی(سبک متمایز کنندۀ اثر از معالرانش ،اثر انگشتِ زبانی مؤلف) و سبک ادبی(سبک
لطیف و مخی در تمایز با سبک علمی ،مذهبی ،حقوقی و( ")...همان :ص ،)74بررسی
میشود در ضمن بحث به دورۀ خلقِ این اثر ،یعنی ویژگی عصر و نثرِ تیموري هم اشاراتی
خواهد شد.
آمیخته نویسی و آوردن عبارات عربی بین متنی ،با هدف مستندسازي و تشریح بهتر
موضو  ،از ویژگیهاي سبکی بارز «ریاضالفتیان» و عصر تیموري است ،عالوه بر
الطالحات علوم زمان به عربی ،کاربردِ بین متنی حدیث ،ضرب المث و آیات  ،در ریاض-
الفتیان فراوان است .از آنجا که "چنگیز و قومش از عبارت پردازي  ،آرایش مناشیر و
مراسالت درباري به شیوۀ مترسالن ایرانی ،خوششان نمیآمد"(سبک شناسی ،بهار ،ج:3
ص ،)1082در قرن 7ق .نثر مصنو ِ مملو از لفاای و اطناب ،به نثر ساده ،بدل میشود و
چون بایستة شرح ،زبانی گویاست ،در ریاضالفتیان روانی خالی وجود دارد.
ابتداي"ریاضالفتیان" ،نثري نسبتا دشوار نزدیک به "افرنامه" علی یزدي و مقدمه
حبیب السیر دارد ،اما چون شارح قصد ارائة شرحی آسان را داشته ،در ادامه "به شیوۀ دیگرْ
کتبِ عصر ،مانند "افرنامه " نظام شاهی و آثار خواجه محمد پارسا و نثر جامی ،به سادگی
میگراید(جز در بخشهاي لرفا عربی)؛ چرا که کتب علمی ،نثري ساده دارند"(انوا نثر
فارسی ،رستگار :لص.)500-497
شارح کوشیده از واژههاي فارسی کهن ،بهره گیرد اما بسیاري قسمتها را ،کالت عربی
شرح میکند؛ مثال در قسمت نحو ،شرح حرف تنبیه " أال "و  ...را کالت به عربی ،میآورد؛ وي
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الطالحات علوم گوناگون را روان و آشکار شرح میکند؛ مثالت در علم نجوم ،در مورد بروج و
نام فارسی ِاجرام آسمانی ،میگوید ... :سیاره هفتند؛ بهرام که او را مریخ گویند .مشتري
زهره ،زح  ،عطارد ،شمس ،قمر و به زبان فارسی زح را کیوان خوانند ...این دوازده برج را
بر هفت ستاره قسمت کردند؛ یکی از دوازده که اسد است ،به آفتاب دادند ،دیگري که
سرطان است ،به قمر ،باقی ماند ده برج و پنج ستاره؛ هر ستاره را دو برج دادند ( /55ر).
ابتدا فهرست وار ،مطالب حال از بررسی اثر ،معرفی ،سپس نمونههایی براي هر مورد،
ارائه میگردد:
 )1الطالحات تخصصی (نجوم ،پزشکی )...را با جمالت ی کوت اه و واض ح ش رح میکن د:
«وهذه القطعة فی بیانٍ أسماء السنین بلُغَةٍ الت ر  .ب دان ایش ان دوازده ب رج را ب دین
دوازده نام ،که درین دو بیت گفته شده ،میخوانند و تاریخ سال ایش ان ،دوازده ب یش
نیست؛ هر سال را ازین جانوران ،به نام برجی ازین بروج ،میخوانند ...سال م وش م ی-
گویند و سال گاو /54(...ر)؛ ناخِس :آن که خلطی یا بادي یا بخاري آغش ته را متج دد
گرداند ،عرضا و لاحب او را چنان نماید ،که سوزن در اعضاي او می خالنند» ( /53ر).
 )2ذکرِتلفظ دقیقِ واژهها :الْخَفَرُ :بالخاء المعجمة والفاء المفتوحتین وبالرّاءِ؛ شِدَّۀُ الحیاءِ ...
یعنی :شرمگین شدن ( /61چ).
 )3در اکثر موارد ،ال و تحوالت لرفی (تغییرات ساختی ِ واژه) را ،با جزئیات م یآورد:
«الْمیزانُ :ترازو .وألْلُه مِوزانُ اِنْقَلَبَتِ الواوُ یاءً لِانْکِسارِ ما قَبلَها ،وهو مِفْعالٌ مِ نَ ال وزن...
یعنی سنجیدن(/ 63چ)؛ المَعان  ...موضع یاري دادن ،وفی األل مَعوَن  ...واو مَعْ وَن را
الف کردند؛ چون درعَوَنَ به سبب تحر واو وانْفِتاح ماقب الف شده بود؛ این نیز ف ر
او بود ،الف کردند»(  /6ر).
 )4ذکر نو ِ دستوري واژه و برخی مش تقات آن :المطب وخ :إس م مفع ول؛ مِ ن الط بخ ...
پختن ،والموضع المَطبخ بفتح المیم( /92ر)؛المِغْرَفه ...کفگیر ،آلة من الغرف( /92ر).
 )5همت در جهت به کارگیري کهنْ واژهها فارسی « :الْازْرُقُ  ...گُربَه چشم و آب ل افی
و سِنان و شمشیر روشن( /26ر)؛ الْضِرامُ  ...آتش گیره و زبانة آتش» ( /33چ).
 )6استشهاد و استناد به آیاتی که واژۀ شرحی ،در آن هست (ویژگی سبکیِ آث ار معال رِ
شارح)« :الِکنان ...غطا و پوشش ...کَقَولِهِ  -تَعالی : -وَ جَعَلْنَا عَل ى قُلُ وبهِمْ أَکِن ةت .انع ام:
 / 80( »25ر).
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 )7مستند کردن بسیاري از واژهها با ذکر نظر لغویان و فقها« :العیسی  :إس م عِبران ی او
سریانی  ...قال الکوفی :هو فُعلَی؛ وقال ابوعمرو  :هُوَ مفع  /96( ».چ)
 )8استفاده از فرهنگهاي تخصص ی و معتب ر مانن د الع ین ،ل حاحاللغ ه ،ت اجاللغ ات،
قاموسالمحیط و  ...اما گاه عب ارت را دقیق ات از آنج ا ذک ر نم یکن د ،بلک ه گلچ ین و
خاللهاي از نکات مهمتر فرهنگها را میآورد.
 )9آرایة ادبی ِعبارات ِتوضیحی و الطالحات عروضی را ذک ر ،و بس ادگی ش رح میکن د:
«تجنیس ناقص آنست که بیان دو چیز که در ال ح روف متف ق باش ند در حرک ت
مختلف باشند و اگر درحرکت متحد باشند تجنیس تام باشد می ان ایش ان کال دقیق و
دقیق و النخ و النخلی" ؛  ...شیخ رعایت لف و نشر کرده /3(...ر )؛ الْ رَدفُ  ...یعن ی از
پی فرا شدن ،والردف فی الشعر :حرف ساکن من حروفِ المدِ واللین یقَ عُ قب ح رفِ
الروي» ( /95ر ).
 )10مواردي را که "ابونصر" نیاورده ،یا برداشت نادرست داشته است ،ذکر کرده ،ال الح
میکند (سندي بر پیشینه نقد در زبان فارسی) :التسخین ...شیخ ،کفش گفت ه ول یکن
چنین نیست؛ چون در لحاح و تاجین آورده تساخین موزههاست .وال واحد لها .اما در
تاجین میگوید :وقی واحدها تسخان .میتواند که ش یخ گفت ه و خل ق غل ط نوش ته
باشند ،اما شیخ کفش گفته و درکتاب اللغات ،موزه است ( /81ر).
 )11از انوا حاشیه نویسی(امضایی ،انتقادي ،فتوایی) ،حواشی امضایی یا شرحّی در اکث ر
لفحات آن دیده میشود.
 -2 -6ويژگيهاي سبکي ِ"رياض الفتيان" به تفصيل
در ادامة تحول نثر فنی قرنِ  6و  7ق .که در آن شیفتگی به زبان عربی و عشق به تزیین
نثر و استفاده از آرایههاي ادبی ،بسیار است ،گرایش نثر به ساده نویسی است؛ ریاضالفتیان
هم از این قاعده مستثنی نیست و مؤلفش کوشیده ساده و روان بنویسد ،اما چون دیگر آثارِ
عصر ،به عربی توجه دارد و بسیاري از بخشها (نحو عربی) را کالت به عربی میآورد .به دلی
شرح بودنِ اثر ،آرایههاي ادبی آن ،ساده و کمند.
"براي بررسی سبک شناسانة متن"،ساده ترین و عملیترین راه آن است که متن را از سه
دیدگاه زب ان ،فک ر و ادبی ات بررس ی کن یم"(کلی ات س بک شناس ی ،شمیس ا :ص.)153
مهمترین ویژگیهاي سبکی "ریاضالفتیان" در سه سطح زبانی ،فکري و نحوي ،عبارتند از:
 -1 -2 -6سطح زباني
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در مطالعة سبک اثر از نظر سطح زبانی ،باید سه جنبه را بررسی کرد .1 :سطح آوایی .2
سطح لغوي  .3سطح نحوي
الف) ويژگيهاي سطح آوايي:
 )1موسیقی بیرونی :اشعار اثر ،از  7وزن و زحافاتشان تشکی میشود؛ پر بسامدترین آنها
به ترتیب عبارتند از :مجتث ،مضار  ،رم  ،خفیف ،متقارب ،هزج (و رباعی که آن را از
اوزان فرعی هزج میدانند) ،رجز
تعداد ابیات و زحافاتِ بحور ،در جدول و نمودارِ پایان بحث ،میآید؛ هر بحر فراخور حال و
مقامی است؛ متقارب براي حماسه و تاریخ ،رم براي پند و واژهها اندرزي  . ...بحر مجتث،
در ریاض الفتیان بسامد باالیی دارد؛ این وزن پرکاربردِ شعر فارسی با اوزان دلنشینش ،جزء
اوزان نرم و متناسب با هجران و درد است .بحر مضار  ،دومین وزن پرکاربردِ این اثرست؛
این وزن از اوزان خیزابی(دوري یا غیر تکراري) ،شاد و ضربی است و تحر و حالتی
شورانگیز و آهنگین دارد که حال ِ تکرار ارکان و واژههاي آن است .بحر هزج ،ششمین
وزن پرکاربردِ "ریاض الفتیان" و از زمرۀ اوزان جویباري است« اوزان جویباري از ترکیب
نظام ایقاعی خالی حال میشود که با همة زاللی ،زیبایی و مطبوعی ،شوق به تکرار در
ساختمان آنها احساس نمیشود» (موسیقی شعر ،شفیعی :ص .)395در اوزان فارسی اگر
بجاي دو هجاي کوتاه ،هجایی بلند بیاید الطالحات شعر سکته دار است (درجه موسیقایی
اثر کاهش مییابد) ،اما اگر این تغییر در هجاي ماقب آخر باشد،گوش این مکث یا سکته را
حس نمیکند؛ این امر ،در بسیاري از اشعار این کتاب بویژه اشعاري که شارح به تسامح آنها
را "رباعی" خوانده( بیشتر مضارعند)دیده میشود و باید در نقد اثر لحاظ گردد.
 )2موسیقی کناري :ردیف :ردیف و بویژه ردیفهاي گروهی ،با افرایش آهنگ و
موسیقایی کردن کالم موجب زیبایی و تأثیر گذاري بیشتر است؛ شاعران از این عام
بسیار بهره گرفته اند ،اما در اشعارِ این اثر ،شاید به دلی آموزشی و علمی بودنش ،کال
از ردیف (فعلی ،اسمی ،حرفی) استفاده نمیشود؛ یعنی از مردف بودن که از عوام
غناي موسیقی شعر است بهرهاي ندارد.
قافیه :گرچه تکرار موجب افزایش موسیقی کالم است ،قدما تکرار قافی ه را ناپس ند م ی-
دانستند .در این اثر به جهت علمی بودن موضو و نثر ،تکرار قافیه یا اعنات(= نویس نده ب ه
قصد آرایش کالم و هنرنمایی ،حرف یا کلمهاي را ملتزم شود که در ال الزم نباش د(فنون
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بالغت و لناعات ادبی ،همایی :ص)74دیده نمیشود .بسامد قوافی رائیه و نونیه نس بت ب ه
قوافی مختوم به الف ،یاء کاف ،دال ...بیشتر است.
 )3موسیقی درونی :موسیقی درونی ِ اند که با تاکید بر لنایع بدیع لفظی (سجع،
جناس و  )...شک میگیرد ،در سطح ادبی بررسی میشود.
ب) ويژگيهاي سطح لغوي(سبک شناسي واژهها):
 )1در ریاضالفتیان ،عربی و فارسی بگونهاي در هم تنیده شده (ویژگی نثرِ عصر مغ ول و
تیموري) که خواننده نمیفهمد ،متن فارسی است و عربی آن را زینت داده ،یا بلعک س
عربی است با چاشنی فارسی!! عربی به طرق مختلف(ترکیب ات اض افی ول فی ،کلم ه
عبارت ،جمله )...در این اثر دیده میشود.
 اهداف و روشهاي کاربرد عربی :عربی در ادامة جمله یا می ان جمل ة فارس ی ب رايتأیید و مستند سازي میآید :هرچگاه که آحاد بر عشرۀ ضم کنی ،براي مؤنث عالم ت
تانیث آري و از براي مذکر نیاري؛ تقول احد عشر رجال واحدي عشرۀ امرأۀ ال ی تس ع
عشر رجال وتسعة عشرۀ امرأۀ ( /18چ).
 گاه ک شرحِ واژه ،عربی است ،گویی شارح فراموش کرده ،متن اللی فارسی ب وده واین تصور پیش میآید ،که شاید باور شارح ،برین است که همانطورکه خ ود ب ه عرب ی
مسلط است ،خواننده نیز باید با تسلطی آنگونه مطلب را دریابد« :أما أال بفَ تحِ الهَم زۀِ
حرفُ تنبیهٍ وَقَعَت فی أولِ الکالم کَقَولِهِ  -تعالی  : -أَال إِنَّهُمم هُممُ الُمُفُسُمدُونَ
(بقره)12:أما اُال بضمِّ الهمزۀِ جمعٌ الواحِدَ مِنْ جنسهِ وواحدۀٌ ذو وک ذا أو ک ذا للم ذکر
وأُوالت للمؤنث أي مُتحِدانِ فی المعنی و /34( » ...چ) و این باعث ش ده  ،ب دون ه یج
توضیحی ،خواننده و واژه را با شرح مفص ِ عربی ،رها کند .
 گاه براي تأکید و تیمن ،به آیات قرآن ( 158م ورد) ،ض رب المث و ح دیث اش ارهمیکند« :الْدِفْؤ  ...السخونة والحرارۀ ،یعنی؛ گرما ،وال دفو ایض ات نت اج االب والبانه ا وم ا
ینتَفع به منها کَقَولِهِ  -تَعَالَی  : -لَکم فُيهَا دُفءٌ(» نح )5 :؛ کنیت او مشتم بر
نصر بود ،که یاري کردن است؛ پس کنیت را ذکر کرد " الفَالُ عَلی مَا جَري"( /1چ).
 )2ترکیبات (اضاقی یا ولفی) را بیشتر ،به لورت ِمقلوب ،میآورد«:الن اهق  ...ن اهق ،ن ر
خر بانگ کننده( /97ر)= خر نر؛ االثقیه  ...دیگ پایه» ( /92ر).

93

 /94سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /42زمستان 1397

 )3استفاده از "واژههاي فریبکار"(= عنالري از زبان زندۀ ادبی ک ه در مت ون ب ا ل ورت
لفظی امروزي به معنایی منسوخ یا مهجور یا کم استعمال در عرف زبان ب ه کاررفت ه-
است (مجله شیمی ،سال  ،7شماره ،2مرداد.)1373
 خداوند در معنی لاحب :المُلک  :بالحرکات الثالث او سکون اللّام؛ خداوند ش دن(/ 6چ).
 اضافت کردن در معنی نسبت دادن :نصاب را اضافه ب ه ل بیان ک رد؛ جه ت آنک ه،آدمی را شش حالتست ...این نسخه ،مناسب لبیان بود ،اضافت به ایشان کرد ( / 5ر).
 جلوه کردن = آبرو بخشیدن ،ممتاز ساختن « :الْجَالء  ...از خان و مان بیرون کردن وبیرون شدن و روشن شدن و عروس جلوه کردن»( /61چ).
 )4کاربرد اند واژههاي ترکی ،با توجه به تعلق اثر به عصر تیموري که عص ر تظ اهرات
واژهها ترکی است« :اُرْماق :بض م الهم زه وس کون ال رّاء؛ زدن اس ت ب ه لف ظ ت ر و
همچنین است مارِي بکسرالرّاء المهملة؛ بلفظ هند» ( /75ر).
 )5کاربرد قید مرکبِ "هرچگاه" بجاي هرگاه :این ویژگی مختصة سبکی است و در عصر
و موطن مؤلف ،کاربرد داشته :یقالُ :عشرو  .هر چگاه آحاد بر عشرۀ ضم کن ی ،ب راي
مؤنث عالمت تانیث آري و از براي مذکر نیاري( /18چ)؛ نخ را اختیار کرد ...چون هر
چگاه که سر او را قطع میکنند ،خشک میشود( /3ر).
 )6معرفی واژههاي مُعْرَب ،لذا گنجینة واژهها معرب است؛ برخی واژهه ا مع ربِ ری اض-
الفتیان که در" فرهنگِ فارسی در عربی اثر محم دعلی ام ام شوش تري و ...نیس ت :از
جمله :سراوی ( /16ر) ،یلمق( /23چ ) ،لجام(  /25ر) ،س توقه(/ 25چ )،کرب زه(/ 40ر)،
زبد( /62چ) ،میزاب( /69ر) ،بخت( /72ر) ،ه ون( /73چ) ،ب ؤس(/ 78چ ) ،طاق ه( /79
چ) ،به رج( /85ر) ،بی رم( /86ر) ،ج وز(/ 88چ ) ،کع ک(  /89چ) ،دل ق( /90ر) و . ...
الکُزبُرَۀ  ...گشنیز وبفتح الباء ایضات لغة و قی ه و المع رّب(/40ر)؛ الْزبَ دُ :ب الزّاءِ والب اءِ
المفتوحتینِ؛ کفک آب ،شیر ،شراب وغَیرُهما .تَق ول أزْبَ دَ الشّ رابُ أي؛ قَ ذَفَ بِالزبَ دِ،
کفک پارسی است ومُعَرَّبٌ (/62چ ).
 )7بسیاري از کاربردِ قدیم و الی واژهها را ذکر میکند :الْمَخ یضُ یعن ی ق ازدنِ (=ن:7
فازدن) مَشک و خیگ و جنباندن ه ر چی زي( /40ر)؛ الْجَب انُ  :بف تح الج یم وبالب اء
بنقطة؛ بد دل( /42چ)؛ سَنین :سونِش سنگ( /62چ)؛ حِکِّ ه :خ ارش ،خلی دنِ(/14چ)
چیزي در دل؛ اسفندارمذ بجاي[ماه] اسفند(/56چ).
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 )8گاه تحت تأثیر زبان عربی ،مطابقة لفت و مولف را رعایت میکند :شیخ کت اب خ ود
را قطعهها کرد  ،یک قصیده نکرد ،براي آنکه خواست که اَبحُر مختلفه را بیارد(  /4چ).
 )9در نصاب برخی واژهها عربی بجاي فارسی ،ب ا دیگ رواژۀ عرب ی معن ا ش ده" وَجی ز و
مُلَخص بود ،مُخْتَصَر"( /92ر) که ش ارح ،مع ادل فارس ی آن را می آورد :المختص ر... :
سخن کوتاه کردن ،راه کوتاه برگرفتن و عصا در دست گرفتن از بهر تکیه ،أما مَلْخ ص
بدین معنی که مذکور است ،مختصر نیست ( /92چ).
 )10به رسم کتبِ فروقاللغه ،به تفاوت کلمات ِااهرات مترادف ،اشاره میکند" :ضیاء و ن ور
و سنا روشنی" ...هر سه واژه را "روش ن" معن ی م یکن د ام ا روش نی ض یاء از ن ور
قویتراست و نور از سنا /8( ...ر)؛ " غنی مالدار است و مسکین گداي" ،مسکین را فقیر
معنی میکند و فرق آن دو را چنین میگوید :اه شر  ،مسکین را کسی گوین د ک ه
هیچ ندارد و فقیر کسی را گوی ند که چندان نداشته باشد که زکات بر او واج ب ش ود
(/76ب).
ج) ويژگيهاي سطح نحوي:
 )1تمای به تقدم فع  ،بر سایر اجزاي جمله:
 تقدم فع بر متمم :الْعارِضُ  ...ابر سایه افکن و آفتی که پیش آی د ،از بیم اري( /57ر)؛ غرض از نام ،امتیاز است از ما عدا؛ پس اَشهر اَنسَب باشد ،به ذکر( / 1چ) ؛ نبیره در
مدح پدر پیر ،زیادت میکوشد از پسر در مدح پدر /2( .چ) ؛ شیخ آدمی ان گفت ه بلف ظ
جمع ،به اعتبار هر سه لفظ ( /95چ).
 تقدم فع بر مفعول :آب بسیار ،چندانک بپوشد هر چیزي را ( /78ر). )2به سبک قدیم در آوردن "را" لرفه جویی میکند اما آن را در معانی گوناگون به ک ار
میگیرد؛ انوا "را ":
 را "حرف اضافه" به معنی براي  :الف زاید اس ت در ف راه ،ض رورت ش عر را ( /1چ)؛وقوف تمام ،حال آمد مرا ( /77ر).
 "را"حرف اضافه" به معنی به :الضَرُّ والمضرّ  ...یعنی زحمت رس انیدن کس ی را (79/چ)؛ ازین جهت ،او را محذي گفتند ( /80چ).
 )3کاربرد اند "را" نشانة مفعولِ لریح :المُنَدِّد  ...کسی را ب ه ب دي ،مع روف ک ردن و
پردۀ او را دریدن ( /82چ).
 )4ارجا "او" به جاندار و غیر جاندار ،هر دو:
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 او= غیر جاندار؛ چون این مجمو  ،دویست و بیست بیت آمد  ،او را نص اب الص بیاننام کردم ( /4ر) ؛ این هر پنج ،به معنی کم خبري است و بحث او گذشت ( /92چ).
 او= جاندار؛ این دویست بیت را ،هر کس بخواند و بدان د مس تغنی گ ردد از لغ ت ،وفض او به مقامی رسد که به دیگران فایده رساند ( /4چ).
 )5هر بیت یا مصر  ،یک جمل ه اس ت؛ یعن ی ،ابی ات موق وف المع انی نیس تند(مگر در
قطعاتی که به اسامی فرزندان ،همسران موالی پیامبر یا نام بروج 12گانه ،خان ه م اه و
خورشید ،بیماریها ،سور مکی و مدنی و نامِ قال فتحی خیبر اشاره دارد).
 )6کاربرد "ي" استمرار  :قیاس آن بود ،که جمع مکی ال بالکس ر ،مکایی ب ودي مث
مصباح ومصابیح ( /78چ).
 )7کاربرد باي تأکید سرِ مصادر و افعال :الْمَوزونُ  :إسم مفعول  ...یعنی بسنجیدن ( /4ر)؛
الوضع بالفتح؛ بزادن ( /92ر).
 )8کاربرد بسیار ِ مصادر :المَرق ... :پشم از گوسفند برکن دن و سَ رگین ان داختن م رب و
چیزي در دیگ کردن (/39چ).
 -2-2 -6سطح فکري
"ریاضالفتیان" شرح دشواريهايِ واژه نامهاي منظ وم و بن وعی دای ره المع ارفی م وجز
است و به علم لغت و نحو و ...مربوط میشود؛ پس شارح فرلت چندانی براي ب روز عقای د،
احساسات ،دید فلسفی و ...نداشته است .اگر قصدِ پدید آورنده را بتوان ت ا ح دي ب ا س طح
فکري وي مرتبط دانست(کلیات سبک شناسی ،شمیسا :ص )158شارح را باید عینیت گ را
و جزء نگر دانست؛ زیرا بیشتر به موضوعات علمی(نجوم ،ت اریخ اس الم ،ش یمی ،لغ ت )...و
تفاوتهاي لطیف و جزیی لغات پرداخته است .در قطعات  24و  25به شرحِ منطق ه الب روج،
خانه اجرام آسمانی چون ماه ،خورشید و ...و اسامی فارسی و عربی اجرام س بعه میپ ردازد؛
در قطعه  32ب ه ش رح ویژگ ی فل زات س بعه و وزن حجم ی آنه ا پرداخت ه و در قطع ات
15و16و 17اسامی فرزندان و همسران و موالی پیامبر را شرح میکند ،یا با ارافت تم ام ب ه
شیوۀ کتبِ فُروق اللغه ،تفاوت واژهها ااهرا مترادف مث سرعت و عجله ،مسکین و فقی ر را
بدین گونه یادآور میشود" :سُعال ،سرفه و سرعت ،شتاب  ،"...السُّرعَة ...شتاب یعن ی خ الف
البُطوء  ...والفرقُ بین السرعة و العَجَلة  ،ان السرعة تطلق علی الخیر والش رّ بخ الف العَجَل ة
فانها ال تطلق اال علی الشرّ ( /27چ)؛ "غنی مالدار است و مس کین ،گ داي" ، ...مس کین را،
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فقیر گفته و فرقشان را چنین میگوید :اه شر  ،مسکین را کسی گویند ،ک ه ه یچ ن دارد،
فقیر کسی را گویند ،که چندان نداشته باشد ،که زکات برو واجب شود ( / 76چ).
از آنجا که شارح ،مطالب گوناگونِ نصاب الصبیان ،را شرح کرده و با تنو موضو و ع دم
یکدستی مطالب مواجه بوده است ،شاید نتوان سطح فکري برجستهاي ،برایش ذکر کرد ،اما
ااهرات گرایش به گزینشِ چنین موضوعی را میتوان به پرورش شارح ،در خانوادهاي نح وي
و عشق شخصی او به علم لغت و نحو ،مربوط دانس ت؛ کس ی ک ه پ دربزرگش در قطع هاي
عربی ،شاه کرت – شمس الدین محمد -را میستاید و پدرش کمال الدین -لاحب دی وان
کمال خوافی " -العوام " اثر نحوي جرجانی را منظوم کرده ،به والی هرات تقدیم میکن د،
بعید نیست در چنین خانواده اي ،به زبان عربی ،فارسی و سایر زبانهاي حوزۀ علمی زمان،
مسلط باشد ،و با توجه به رواج شرح نویسی در عصر تیم وري ،مش تاقانه بخواه د ب ا خل قِ
اثري سودمند (ریاضالفتیان) موجب رفع ابهام کتاب پرک اربرد"نص ابالص بیان" ش ده ،در
جهت آموزش زبان علمیِ زمان (عربی) و شرح ِ الطالحات دانشهاي عص ر ،ب راي طالب ان
علوم و کودکان قدمی بردارد؛ بویژه که در این زمینه دوس تان و اطرافی ان (ق ولِ ش ارح در
مقدمه) هم مشوق او بوده باشند.
از آنجا که در آشکاري سطح فکري ،باید مواردي چون خردگرا یا عشق گرا ب ودن ،مل ی-
گرایی یا مذهبی بودن ،جزیی نگري یا ک گرایی ،گرایش به شادي یا غم ،بدبینی یا خ وش
بینی و ...را مد نظر داشت ،ااهرا مؤلف را باید جزء نگر( توجه به تمام معانیِ واژه و جوان ب
گوناگون کاربرد آن) ،واقع بین و خرد گرا (بیمیلیِ ب ه تخ یالت و ذهنی ات) تص ور ک رد و
نگرش او را ،در "ریاضالفتیان" رویکرد عالمیِ لغوي ،نح وي ،آگ اه ب ه ال طالحات عل وم ِ
زمان ،و در عین حال ،مذهبی دانست ،که گاه به اثرش چاشنی ادبی میرند؛ ض منات اهتم ام
وي را در جهت استفاده ،از واژهها کهن فارس ی(حتی ب راي واژهه اي ک ه ل احب نص اب،
معادل فارسی برایش نیافته یا ذکر نکرده) ،شاید بتوان دال بر ملی گرایی ،الرار براي جل وه
گري و ابقاي زبان فارسی و تسلطش به زبان و فرهنگ مادري ،دانست؛ وي براي واژه ه اي
عربی زی ر ،خ وش ذوقان ه برابره اي فارس ی ب ه ک ار میب رد" .1:سَ فَن" :س وهان "چ وب
ساي"( /59ر)؛  .2انگِشت"زغال" سوزانیدن( /85ر)؛  .3ازرق:کبود" ،گرب ه چش م"( /26ر)؛
 .4معادلِ "مفأد مفئد" :آلتی که ب دان آت ش ب ر ه م زنن د(فرهنگ ج امع ن وین ،ترجم ه
المنجد) ،تنور "سازان" ( /85ر) یا "تنور شوران"(نسخه بدل )8؛ .5حَطَب هیزم" ،فروزین ه
و آتش گیره" را جایگزین میکند( /33چ) و . ...
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 -2-3 -6سطح ادبي
گرچه ریاضالفتیان ،شرح واژهنامهاي منظ وم اس ت ،در برخ ی بخش ها (مقدم ه و ش رح
برخی واژهها و الطالحات) کاربردهایی از آرایههاي لفظی و معنوي هست ،البت ه ب ه قص د
خلق اثر ادبی نبوده ،و بنا به ضرورت و نو مطلب است.
کاربرد و شرح الطالحات شعري -ادبی:
 )1والردْفُ والردیفُ  :الذي یرْکَبُ خَلْفَ اآلخَر ،الردْفُ بِالفَتحِ؛ مصدرٌ مِنْ بابِ عَلَمَ ،یعنی؛ از
پی فرا شدن ،والردْفُ فی الشِّعْرِ :حَرْفٌ ساکِنٌ مِنْ حُروفِ المَدِّ واللّینِ یقَ عُ قَبْ َ حَ رْفِ
الروي ( /95ر).
 )2تجنیس ناقص :آنست که میان دو چیز که در ال ِ حروف ،متحد باشند و در حرک ت،
مختلف و اگر در حرکت هم متحد باشند ،تجنیس ت ام باش د ؛"ال دقیق" و"ال دقیق"
و"النخ " و"النخ "؛ چون هر نخلی و دقیقی به معنی دیگراست( /3ر).
 )3شرحِ لف ونشرهاي متن :رعایت لف و نشر کرده :اول دو لفظ را ذکر کرد ،ک ه فت ی و
خفیف است؛ بعد از آن دو معنی را ذکر کرد ،که جوان و سبک اس ت ( /8چ)  ...فَت ی،
خَفیف ،جوان و سَبک
 )4کاربرد تضاد ،در شرح واژهها :العلو ...خالف السف ؛ یعن ی ب اال (/87ر)؛ الب رد ...س رما؛
البُرودۀ بالضم ،ضد الحرارۀ ( /93چ).
 )5ضمنِ ذکر معنی مجازي واژه ،نو مجاز را میآورد :الوقوف  ...ایستادن .و ش یخ دان ایی
گفته ...چنانکه گویند فالن لاحب وقوف است ...ا اهرات ذک ر مل زوم و اردۀ الزم م ی-
نماید؛ چون توقف و تأم در چیزي موجب علم و دان ایی م یباش د ( /77چ)؛ ای ن ،از
ویژگیهاي عصر تیموري است که " تعبیرات و ترکیبات مجازي  ...از نظر کمّی ت ،ب ه
کثرت ،به منظور آرایش کالم ،به ک ار می رود .از معن ی واح د ،ب ا عب ارات مختل ف و
تمثیالت و تشبیهات و استعارات و کنایات متن و  ،تعبی ر میش ود" (ف ن نث ر در ادب
فارسی ،خطیبی :ص.)60
 )6استفادۀ بسیار از آرایة درج ،تضمین و ارسال المث ب ه منظ ور تأکی د و تأیی د :پ س
کنیت را ذکر کرد ،که " الفَالُ عَلی مَا جَ ري" ( /1چ) و ای ن ش یوۀ رای ج ِ عصرس ت،
بطوریکه نویسنده " ،امثله ،مصاریع و ابیات شعري را براي بیان قسمتی از معن ی ک ه
میبایست به نثر نوشته شود ،به رشتة عبارت میکشید و در آن چنان با مهارت ج اي
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و

میداد ،که تفکیک این دو ،نه تنها در زیبایی کالم اث ر م یگداش ت ،بلک ه تسلس
توالی معانی را نیز از هم میگسیخت"(همان :ص.)211
 )7اقتباس و استقاده از آیات و احادیث ،از جملة خصول یات ری اضالفتی ان ،اس ت ک ه
متآثر از سبک عصر نویسنده -عصر تیم وري -اس ت (هم ان)197 ،؛ الِکن ان ...غط ا و
پوشش ...کقوله  -تعالی : -وَ جَعَلْنَا عَلى قُلُوبهِمْ أَکِنةت .انعام / 80( 25 :ر).
 )8جهت آراستنِ مقدمه ،از تنسیق الصفات ،بهره گرفته که مصداقِ تأثیر پ ذیري ،از نث ر
تیموري است :دوستان مدتها باعث میشدند این ضعیفِ نحیفِ بیبضاعت ،نظام ب ن ...
را و جدِّ لحیحِ اسف ِ این ضعیف،که مشغول شوم به نوشتنِ شرحِ این کتاب( مقدم ة
ریاضالفتیان).
 " )9توامان کردن نظم و نثر" :کما قال الشاعر  :ان العوانین تَلقاه ا مُحَسَّ دَۀت وَ لَ ن تَ رَي
لِلئامِ النَاسِ حُسَّادا ( /2ر).
 )10ذکرِ وجه تسمیه و علت :الفَیلولة ...ضعیف راي شدن و خواب پ سِ نم از پیش ین را
فیلوله گویند؛ جهت آنکه جنون و بیرایی متولد میشود از وي و خواب میان روز را که
سنَت است ،قَیلول ه و خ واب بام داد را عَیلُول ه گوین د؛ چ ون فق ر و درویش ی ثم رۀ
اوست( /79ر)؛ عَرَض :خواسته ...به پارسی قومی مال است جه ت آن خواس ته گوین د
که بیشتر خلق او را خواستهاند(/32چ).
 -8نتيجهگيري
اثر منثور "ریاضالفتیان " به جهت شرح واژنامة منظوم بودن ،نثري علمی و س اده (ج ز
در مقدمه و مقدمه) دارد؛ زیرا موضو اثر ،شرح است و الزمة تفهیم و تفاهمِ مطالب علم ی،
استفاده از بیانی گویاست.
از آنجا که هر اثر ،متأثر از نثر زمان خود اس ت ،آمیختگ ی بس یاري ب ا عرب ی دارد و در
برخی بخشها از ذکر واژهها مفرد عربی یا چاشنی آیات و امث ال عرب ی ،فرات ر رفت ه ،واژه را
تمامات به عربی شرح میکند (اکثر در لرف و نحو) .در بخش معنی واژهها ،ش ارح کوش یده،
براي واژهها عربی که لاحب نصاب با دیگر واژۀ عربی معنی ک رده ،مع ادل فارس ی بی اورد.
ااهرات استفادۀ فراهی ،از واژنامههاي "لحاح و تاجین" بر ابن حسام آشکار بوده ،لذا ض من
رجو به آن منابع ،هر جا تطابق معنایی ندیده ،با عبارت "در تاجین و لحاح یاف ت نش د"
یا ، ...نظر دقی ق و مس تندِ خ ود را آورده اس ت .نق مس تقیم ی ا غی ر مستقیمِ(برداش ت
شخصی) معنی واژه ،از واژهنامههاي معتبري چون العین ،تهذیب اللغ ه ،ل حاح و ...ل ورت
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گرفته و این از ویژگیهاي بارزِ اثر است .ریاضالفتیان گنجین ة ش ناخت واژهه ا مع رب و
بررسی تحوالت لرفی واژه ،آگاهی از وجه تسمیه واژهها و ...است .خالله این اث ر ،نک ات
جالب و دقیق گوناگونی دارد که در این کوتاه گفتار ،مجال طرح آن نیست ،لذا براي آگاهی
بیشتر تولیه به مطالعة اثر ،قاب ذکر است.
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