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 چكیده

از  شااهاب الاارید زیاارر  و تاااریخ  هانمشااا  عطاملااک  اا ینی المصاارور هنفثااهااا  کتاب

باا  د دو اثار  گان ایا ن یسانر  هساتنر   هجار  قمار    ارزشامنر قارن هفاتم   ادبی  -تاریخیآثار

نار  در ایاد   ادر البال  نثار فارسای اساتفاده کارده     و عبارات عربیشمردها  مختلفی از اشعار 

ینکاه  پژوهش ارتباط لفظی و معن   عبارات عربی با نثر فارسی ما رد بررسای قارار گرفات و ا    

تاه اسات    در کالم داشته و با چه شی ه ا  با متد فارسی تلفیق یاف عبارات عربی چه  ایماهی

ریخ نتایج پژوهش به خ بی نمایان ساخت که عبارات عربای در دو کتااب نفثاه المصارور و تاا     

کل ط به دوش هانمشا از س یی میت اننر ارتباطی لفظی با متد فارسی برقرار کننر که اید ارتبا

ایمااه   و اشعار عربی به عن ان قسامتی از کاالم در  ملاه     نمایان است:  نخست آنکه عبارات 

کاه  م این  متمم و شبه  مله اخذ میکننر و دومضافٌ الیه قیر مسنر  مفع ل  نح   چ ن نهاد 

ه و    ز  مناارر هام ایجاها  بالغت ماننر: تشبیه  تمثیل کنایه  ایاز حیث بالغی با یکی از مق له 

ایی با نثر انر ارتباطی معنتضمینها  عربی به خ بی ت انسته ر گر  میکننر و از س   دیم ل ه 

قارار  ملخّا  و حالّ معاانی بر    ت صیف   تأکیر  تنظیر فارسی به روشها  مختلفی چ ن تتمیم 

 کننر 

  عن  مارتباط  ارتباط لفظی   درج  تضمید تاریخ  هانمشا  المصرور ه نفث: کلیدی کلمات

                                                      
 (mah.reza@pgs.razi.ac.irدانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی ) -1
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  مقدمه -1

ن یسنرگان و مترسّالن فارسی زبان برا  نشان دادن ت انایی خ د در در اوایل قرن هفتم  

ن یسنرگی   با وسعت مجالی که از حیث انتخاب و استعمال الفاظ و تعبیرات در نثر فاراهم  

ه زیاد  به آرایش کالم و تناسب الفاظ و معانی نشان دادنر و در اید راه به غایات  ب د  ت  ّ

 تکلّف رسیرنر 

نثار فنّای و مصان ا باا باه کاارگیر  مفاردات         ۀبرا   انمانرن از قافلا اید ن یسنرگان 

 عبارات اشعار و امثال عربی مهارت خ د را در استعمال زبان عربی باه ر  همعصاران خا د    

» و « شهاب الرید زیارر  نسا     » دو دبیر و م رّ   با نام ها   می کشیرنر  از اید میان

شهاب الرید زیرر  کتابی را با   آینره شمار میب ا    بر ستههاچهره « عطاملک   ینی

که شرح حال اناروهنا  او پاا از حملاۀ تاتاار اسات باه شای          « نفثۀ المصرور » عن ان 

ن یسنرگان همرور  خ د به رشتۀ سخد کشیر  زیارر  بطارز بسایار مطلا بی ت انساته از      

عنا   خاصّای باید    عبارات عربی در تالیف خ د بهره گیرد به نح   که  ارتباط لفظای و م 

عبارات فارسی و عربی ایجاد کرده است  عطاملک   ینی  م ر  نامی عصار موا ل  نیاز در    

کتاب تاریخ  هانمشا ت انسته است به شکلی ماهرانه از درج و تضمید عبارات و اشعار عربی 

 بهره گیرد و با متد فارسی تلفیق کنر  چم نمی ارتباط لفظی و معن   عبارات عربی  با نثر

 فارسی پرسش م رد نظر ما در اید پژوهش است  

نتایج پژوهش نشان میرهر که که عبارات عربی گاه میت اننر به عنا ان قسامتی از کاالم    

هنار   لا ه گار      -در  مله   ایماه دست ر  داشته باشنر و گاه باا کاربردهاا  بالغای    

 کننر 

 روش پژوهش   -2

تحلیلی انجام شره  اید است کاه هنار    - هرف از نمارش اید مقاله که به شی   ت صیفی

ا  ما رد ارزیاابی   از منظر تازه« تاریخ  هانمشا » و « نفثۀ المصرور » ن یسنرگان دو کتاب

قرار گیرد بم نه ا  که شمردها  ایشان در کیفیّت درج و تضمید از اشعار  امثاال  اقا ال     

یرد؛ اید که چم نه اید مؤلفه هاا   آیات و روایات عربی با دیر  ریزبینانه م رد بررسی قرار گ

انر ارتباط رریفی  بید عبارات فارسی و عربی   به مرد لفا  و معناا برقارار کننار      ت انسته

برا  نیل به اید منظ ر کیفیّت درج و تضمید را از دو منظر ارتباط لفظای و معنا   ماتد    

هاا را مشاخ    فارسی با  مالت عربی م رد بررسی قارار داده  سا ا در اات و اقساام آن    

 ایم کرده
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منبع ما برا  تحلیل م ضا ا   کتااب  نفثاۀ المصارور شاهاب الارید زیارر   تصاحی          

و نیز کتاب تااریخ  هانمشاا   ا ینی  تصاحی  محمار      1385امیرحسید یزدگرد  چاپ 

 است  1382قزوینی چاپ

 پیشینۀ پژوهش -3

ط ّر نثر را از ساده که ت در قسمتی از مقرمۀ آن« نفثۀ المصرور»یزدگرد  مصحّ  کتاب 

به فنّی بیان کرده  به ط ر مجمل به کیفیّت ارتباط لفظی و معنا   عباارات عربای باا نثار      

فارسی کتاب نفثۀ المصرور پرداخته است امّا اید اشاره کلّی ب ده و فاقر دسته بنر  اسات   

 در قسمت مختصّات درج و تضمید به بیاان چما نمی ارتبااط   « فدّ نثر»خطیبی در کتاب 

لفظی و معن   شعر با نثر پرداخته و برا  آن از ش اهر عربی نیاز اساتفاده کارده هرچنار     

 دسته بنر  دقیقی برا  اید کار انجام نراده است  

 ی هانمشا   در بخشا  خیتار یسبک  هایژگیس م در شرح و لر    یبهار در سبک شناس

حال   یذکار اشاعار فارسا    کنر که تنها بهیاشاره م ینیعطاملک     هالیو تحل دیبه تضم

در  دیدرج و تضام   روشاها  ریکنر و باه ساا  یاست اشاره م سنرهیشره که احتماال از آنِ ن 

  است هکتاب مذک ر ن رداخت

بررسی تطبیقی تاریخ بیهقی و تااریخ  » با عن ان  خ د سانایف ق ل ۀنام انیدر پا ی سفی

  یادبا  ثیا  هانمشا را از ح خیو تار یهقیب خیسبک تار «  هانمشا    ینی از دیرگاه ادبی

 دیدرج و تضام  یژگا یبه و  پژوهش دیا بخش ک چکی از قرار داده است او در یم رد بررس

 است   یمحرود و کلّ اریاشاره بس دیپردازد که ا یم

« یفارسعرفانی در نثر  یقرآن اتیآ  هنرها  کاربرد» خ د با عن ان  ۀنام انیت در پاهمّ

 یالتذاذ ادب جادیا  و  راهها یبا نثر فارس اتیآ  و معن  یمختلف ارتباط لفظ  به گ نه ها

سا ان  العشااق  مرصااد العبااد      ی)در هفات ماتد عرفان   یقرآن اتیآ  کاربرد هنر قیاز طر

 یقرآن اتیآ  هنر  به کاربردها شتریب  و    ( اشاره کرده است  و راتیمهکشف االسرار   ت

  استپرداخته  یدر مت ن عرفان

در نشاریۀ  « نماهی تازه به تضامید و تطا ّر تااریخی آن   » رحمانی در مقاله ا  با عن ان 

 به تاریخچۀ تضمید در آثار بالغی  15ادبیات تطبیقی دانشماه کرمان  سال هشتم   شمار  

عربی و فارسی پرداخته و در ادامه  اقسام تضمید را برشمرده است که تا حرّ  الهام بخش 

 پژوهش ب د  بنره در اید
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کاه در نشاریۀ   « در مرزباان ناماه    یکاربرد عبارات عربا » با عن ان   در مقاله ا انیسالم

و  یمختلف ارتبااط لفظا    ها نبهچاپ شر   8کاوشنامه ادبیات تطبیقی سال دوم  شمار  

کرده است و در پژوهش خا د باه    یرا بررس ینامه با متد فارسمرزبان یِعبارات عرب  معن 

کاه   ینامه پرداختاه اسات  روشا   مرزبان یو عبارات عرب اتیاب یو بالغ  دست ر  کارکردها

 رفته است قرار گ اید پژوهشم رد نظر بنره در نمارش 

ا  نحا   کااربرد عباارات عربای را ت سا       پژوهش حاضر  بر آن است که به شکل ویاژه 

مّال قارار داده تاا    زیرر   ن یسنر  نفثۀ المصرور و   ینی ن یسنر  تاریخ  هانمشا م رد تأ

 ارزش کار ایشان بیش از پیش آشکار ش د 

 نثر فنّی در نفثۀ المصدور و تاریخ جهانگشا -4

ها  باریع و  بی شبهه یکی از شاهکارها و نم نه« نفثۀ المصرور »  الف( نفثۀ المصدور:

ر را در عالی نثر فنّی   مزیّد و منشیانۀ نیمۀ اول قرن هفتم است   آنچه که نثر نفثۀ المصرو

( و ا د  1میان آثار نثر فنّی  خاص کرده است پاره یی ویژگیهاست که بران اشاره میشا د:  

( وصاف در  2ها  معترضۀ بسیار است که گاه کالم را ناهم ار و متکلّاف مای نمایار        مله

نفثۀ المصرور ایماه ویژه ا  دارد به نح   که در غایت تکلّف و حرّ اعاال  تصانّع اسات و    

( اساتفاده  3تالش کرده تا از صنایع لفظی و معن   کالم هرچه بیشتر بهره گیرد   ن یسنره

( استفاده از تعبیرات خاص ّزبان عربای و نیاز   4از مضامید اشعار فارسی و مضامید احادیث 

ا  ویژگیها  خاصّ مربا ط  ( و  د پاره5بکارگیر  ترکیبات عربی در سیاق عبارت فارسی 

افر کلمات و حروف   غرابت الفاظ   تعقیر معنا   و حشا  قبای      به علم معانی همچ ن : تن

(  از امتیازات نفثۀ المصرور و  د ابیات و مصاریع عربی و فارسی فراوانی است که مؤلاف  6

 به شی   مترسّالن قرنها  ششم   هفتم و هشتم نثر خ د را بران آراسته است  

سِام   » ن یسانرگان کتابهاایی چا ن    ما رد تتبّاع    و گرفته  بعر از  در پیشراهی که او 

)اثر ناصرالرید منشی  (  تاریخ  هانمشا    ینی و نیز تااریخ وصّااف قارار گرفتاه     « العلی

 است 

تاریخ  هانمشا از کتابها  تاریخی معتبر قرن هفتم اسات کاه باا    ب( تاریخ جهانگشا: 

ا  ما ارد  پااره نثر فنّی زیبایی ن شته شره است نثر عطاملک  ا ینی یکرسات نیسات ؛در    

از ویژگیها  اید کتاب کاربرد واژه ها  ترکی مو لی  حاذف فعال    متمایل به سادگی است 

با قرینه و برون قرینه  حذف ضمیر حذف فاعل  آوردن  مع عربی به شی   عربی  مطابقات  

صاافت و م صاا ف بکار گیاار  و ااه وصاافی  اسااتفاده متعااادل از سااجع و رعایاات بعضاای 
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 دیمرفارسی و عربی ماننر  شعرد به آیه   حریث مثل عربی و فارسی و استشها » تناسبهاست 

 (224ص :یی غالمرضایفارس نثر یشناس سبک)« متنها  فنّی در اید کتاب نیز فراوان است
از مختصات قابل ت  ّه نثر تاریخ  هانمشا درج اشعار و امثال عربی است که باه ما ازات   

یسنرگان را باه خا د  لاب کارده اسات  درج و      دیمر ویژگیها  لفظی و معن     ت  ه ن 

 تضمید امثال و اشعار به تقلیر از نثر عربی در تاریخ  هانمشا به وف ر دیره میش د 

   نیدرج و تضم -1-4

است کاه در مراحال کماال نثار      یاز مختصات یامثله  اشعار و عبارات عرب دیو تضم درج

کنار   یرا به خ د  لب ما  سنرگانی  ت  ه ن  و معن  یمختصات لفظ مریبه م ازات د یفنّ

 هاا مله  قیو تنس قیروش اطناب در تلف رفتدیمراحل تط ّر   نثر با پذ یکه در ط ی هنمام

 را  یمعن انیدر نظر دارد نه ب را مال اسل ب  شتریب  و عبارات
در نثار   ثیا و احاد اتیا ماننر اقتباا  از آ  یاشعار و امثله و عبارات عرب دیدرج و تضم »

کاه   یقا یباه طر  ریا تکلّاف انجام  تیا قرن ششم به نها لیاز اوا یاز نثر عرب ریبه تقل یفارس

در  هات   زیا ن  شاعر  اتیا و اب عینثر  مصار  و مشخصات معن  یگذشته از مختصات لفظ

باه هام    دیا ا شار و در یو مفه م به کاار گرفتاه م   یمعن انیبکالم و هم در  شیو آرا نتیز

دو را از  دیا که در م ارد قطاع و وصال ا    ازیگ نه امت چیه ینه در لف  و نه معن ی ستمیپ

از روش ارساال و   زیا را ن یمعنا  انیا گاه ب یش د بلکه حتینم رهی را نشان دهر   د مریکری

 (211-210:ص یبی)فد نثر خط« سازد  یاطالق دور نم

کتاب نفثۀ المصارور     یاز و  ه بر ستم یکیالف( درج و تضمین در نفثه المصدور: 

و مترسّاالن قارن    سانرگان ین    یاست که مؤلف به شا  یفراوان عرب عیو مصار اتیو  د اب

آن  یکا یاشاعار    دیاز نکات  الب نظر در ا » ششم و هفتم   نثر خ د را بران آراسته است 

ننهاده است و به همان انرازه که  یفرق یو عرب یاشعار فارس انیم  رو چیبه ه سنرهیکه ن 

 و اتیا اب اصارار تماام داشاته و    زیا ن یعرب اتیراغب ب ده   به آوردن اب یبه نقل اشعار فارس

 ( 17-18ص : لمصرور یزدگرد  نفثۀ ا) «م رد تکرار نشره است  کیدر  زیکتاب ن عیمصار
 یباا مهاارت    و رایا نادر اسات ز   ا هیش  یاو از عبارات و اشعار عرب دیدرج و تضم   یش

کاه گااه     ابم نه ردیمیم شیدر پ یاستعمال  مالت عرب  را برا یعمتن ّ  درخ ر  روشها

ش د یکنر که معنا به شرّت بران وابسته میمتصل م یرا به کالم فارس یآنچنان  مالت عرب

باا   ی مالت فارسا  دییو تب رییرا در تأ ی مالت  عبارات و اشعار عرب مرید قاصرو گاه با م

 ش د یم  نثر و شتریب ییبایکنر که باعث زیمتن ا استعمال م ییها هیش
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 شاتر یب دی هانمشاا درج و تضام  تااریخ  در » ب( درج و تضمین در تاریخ جهانگشا: 

 دیا کنر و ایم انینثر را ب ۀثل برون قطع   دنبالمَ ایکه شعر   معناست به نح  لیتکم  برا

در تااریخ   ( 27:ص ی هانمشاا خاتم  خیشارح مشاکالت تاار   «)ان اا درج اسات  دیدش ارتر

لیل شعر بخص ص تحلیل و تضمید مصراا  به طریق اب المعالی و محمر نس    هانمشا تح

 و دیمران بسیار و  د دارد  
انر مصراا معروفی را در نثر تضمید کننر و ایاد  آیر که هروقت میخ استهچنید بر می» 

خ د ن عی از ابراا و ارهار صنعت ب ده است  مصراا مطل ب را برون اید که قبل از او لف  

انار و باه نظار میرسار     ذکر کننر ماننر ساطر  از نثار تضامید میکارده     "ا"یا  "صراا م"

( در بیشاتر   1002  بهاار: ص 3)سابک شناسای  ج  «  هانمشا هم تابع اید رسم ب ده است 

م ارد  که ن یسنر  تاریخ  هانمشا از درج و تضمید اساتفاده کارده   قصار او استشاهاد       

از امثال  ابیات و  مالت عربی زیباا و پختاه ا  بهاره     تکمیل و تاییر معناست برا  همید

 برده است 

 لمصدور و تاریخ جهانگشااعربی با متن فارسی در دو کتاب نفثه  اتلفظی شواهد و عبار ارتباط -5

ا  نثر فارسی بی هیچ رابطه» گاه از درج و تضمید به گ نه ا  استفاده میش د که 

می ی نرد و اید باالترید حرّ تناسب و کمال در صنعت درج و یکباره به شعر یا عبارت عربی 

( در اید ص رت کلمه یا عبارت عربی میت انر 214)فد نثر خطیبی : ص  « تضمید است 

در  مله نقش دست ر  ماننر نهاد  مسنر   مفع ل   متمّم قیر شبه  مله و    بمیرد وگاه با 

انتقال از نثر فارسی را به عربی تا حرّ  ا  بید نثر فارسی و شاهر عربی   آوردن کلمه

ب  ایی از کالمش پایه یا پیرو یک  ملۀ مرکّنم دارتر میکنر که باعث میش د قسمت عمره

باشر و بعضی اوقات از شبه  مله یا  ملۀ معترضه برا  ارتباط الفاظ بهره میمیرد  از س   

باط لفظی را به نح   شایسته با دیمر مؤلف با ابزارها  بالغی و هنر  نیز ت انسته اید ارت

متد فارسی برقرار کنر و برا  نیل به مقص د از تشبیه ارسال المثل و 

 تمثیل ایجاز ایهام کنایه منارره و    استفاده کرده است 

 کاربردهای دستوری -5-1

 نهاد -5-1-1

 در نفثۀ المصرور  گاه عبارات عربی در نقش نهاد   در کالم قرار گرفته انر 
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امروز به ایمان و م اثیق  صفا  کلّی راهر کرد  و فردا که تجربت رفتی  لَعمرُ   » -

«) انّهم لَفی سَکرتِهِم یَعمَه ن در کمید ِ فرصت خزیره   کمان قصر تاگ ش کشیره  

 ( 13نفثۀ المصرور زیرر  :ص

ربی در عبارت ع« لَعمرُ  انّهم لفی سَکرتِهِم یَعمَه ن در کمید ِ فرصت خزیره » در  ملۀ

  ایماه نهاد واقع شره است 

 در تاریخ  هانمشا نیز  مالت و عبارات عربی نقش نهاد میمیرنر :

العلم ُ شجر  أصلُها بمَکۀ و ثَمَرها بِخراسانَ از پیرایۀ و  د متجلببان   لباب عل م » -

 (4   ینی:1خالی شر )تاریخ  هانمشا ج

در  مالت ف ق  در نقش نهاد به کار « بِخراسانَ العلم ُ شجر  أصلُها بمَکۀ و ثَمَرها »حریثِ 

 رفته است 

 مفعول -5-1-2

 در نفثۀ المصرور عبارت عربیِ تضمید شره گاه در نقش مفع ل در  مله قرار میمیرد 

رنج ها  بینهایت مآلی بر شماتت اعراء حالی برگزیرم  و النارُ و ال العار ُ والسیف ُو »  -

 (16)نفثۀ المصرور زیرر :ص« ر  لیت دیرال الحیف ُ  از نص ص مذهب 

 است « دیر»مفع ل برا  فعل « والنارُ و ال العار ُوالسیف ُو ال الحیف ُ»در مثال ف ق  ملۀ 

در تاریخ  هانمشا نیز گاه عبارت عربی درج شره در  ایماه مفع ل قرار می گیرد و  زء 

 مهمی از کالم محس ب می ش د 

تاریخ «)و کرام لشکر در عالم چ ن لشکر مو ل ت انر ب د  و گفته انر اَ ِع کَلبَک » -

 (22   ینی:1 هانمشا ج 

 نقش مفع ل را دارد  « اَ ِع کَلبَک » در  مله ف ق 

 متمّم  -5-1-3

گروه اسمی یا اسمی است که معم الً به وسیلۀ حرف اضافه ) متمّم ساز ( چیز  » متمّم 

)دست ر مفصل امروز  « ی آن را تکمیل میکنر به معنا  کلمۀ دیمر می افزایر یا نق  معن

ا  م اقع عبارت عربی به عن ان متمّم نقش ( در نفثۀ المصرور پاره 209فرشیرورد: ص

 میمیرد:

)نفثۀ « و اید قرر نادانسته که: اید بنا اساسیت که بر شَفا  ُرف ٍ هارٍ  نهاده است»  -

 (60المصرور زیرر  :ص 
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آمره است و نقش  « بر » در  ملۀ ف ق  بعر از حرف اضافۀ «شَفا  ُرف ٍ هارٍ » عبارت 

 متمّم دارد 

در تاریخ  هانمشا در م ارد انرکی   عبارت عربی به شکل حرف اضافه و  متمم آمره 

 است :

«  معی از شهریان که دست به محاربت یازیره ب دنر الی نار اهلل و سَقرهِ فرستادنر» -

 (40   ینی:2)تاریخ  هانمشا ج 

 حرف اضافه و متمّم است  « الی نار اهلل و سَقرهِ»عبارت 

 قید -5-1-4

انر امّا در نفثۀ المصرور بیشتر قیرها از ن ا قیر حالت  قیر زمان و قیر تشبیه به کار رفته

 در تاریخ  هانمشا قیرها  کمی به کار رفته که عمرتاً قیر حالت قیر زمان و مکان است 

نامیره میش د و در « حال » همان است که در نح  عربی  اید قیر» الف( قید حالت: 

دست ر زبان فارسی خیام  ر  : « )  مله به شکل مفرد  مرکّب و مؤول به کار میرود 

  ( 92-93ص 
عاقبت خسته و شکسته تَمُجُ نجیعاً فی المَکرِ ذوائبِه در پا  » مثال از نفثۀ المصرور : -

 (88:ص نفثۀ المصرور زیرر  «)اسب افتادم 
 نقش قیر حالت دارد « تَمُجُ نَجیعاً فی المَکرِ ذوائبِه» عبارت 

و دست رد بر پیشانی هر یک نهاد  تا خائباً خاسراً »مثال از تاریخ  هانمشا :  -

 (40   ینی:2)تاریخ  هانمشا ج « بازگشتنر  

 نقش نح   قیر حالت دارد « خائباً خاسراً» عبارت 

 بردارنر  مفه م زمان وق ا فعل است قیر زمان درب( قید زمان: 

تا سحر سرمۀ سهر کشیره ب دم  وط لَ اللَّیل ِالّا قَلیالً ترّهات »مثال از نفثۀ المصرور :  -

وخرافات درهم ن شته و در آن س دا  بیحاصل همه شب عطارد را آزرده ب دم  )نفثۀ 

 (51المصرور زیرر : ص

 است « در ط ل شب  ز انرکی » قیر است و در معنا  «و ط لَ اللَّیل ِ الّا قَلیالً » عبارت 

و افعال ذمیمه و اخالق لئیمه او در ش ال سنۀ احر  عشره » مثال از تاریخ  هانمشا:  -

)تاریخ « و اربعمائه ب د مِد مَلَک المَ تِ الی مالِک و راهر پانزده سال خالفت کرد 

 (172   ینی:ص3 هانمشا ج 
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 اضافه  -5-1-6

مصرور بسیار  از  مالت  عبارات و اشعار عربی با کسره به نثر فارسی اضافه در نفثۀ ال

 شره است که زیبایی خاصّی به متد داده است:

بعر از دو ماهه مُقام به خ    چ ن پا  را از خزانۀ فَکَسَ نا العِظام َ لَحماً دیمر بار »  -

 (96)نفثۀ المصرور  زیرر  :ص « کس ت ن  دادنر     

س ر  م من ن است به شکل  مضاف ٌ الیه برا   23که آیۀ« فَکَسَ نا العِظام َ لَحماً»   ملۀ 

 خزانه آمره است 

انر در تاریخ  هانمشا نیز عبارات و  مالت عربی بسیار  در نقش مضافٌ الیه راهر شره

 و   ینی نسبت به اید ن ا درج و تضمید عالقۀ زیاد  نشان داده است:

)تاریخ « الیف عذابش بر م  ب ن  سَبَقت رَحمَتی غَضبی رانر حسابش بر ان اا تک» -

 (141   ینی:ص1 هانمشا ج 

 است « ن  » مضافٌ الیه برا  کلمه « سَبقَت رَحمَتی غَضبی»  ملۀ 

 جملۀ معترضه -5-1-7

ا  از  مالت و عبارات عربی ملحق به نثر فارسی در نفثۀ المصرور به شکل بخش عمره

زیرر  از اید  مالت اغلب به شکل دعایی و . گرفته شره است  ملۀ معترضه به کار

 ت ضیحی و بنررت به قصر نفرید بهره گرفته است :

 الف( جملۀ معترضۀ دعایی و نفرینی:

تمنّی حبّ وطد وه ا  اهل و مسکد  زمام ناقۀ طبع س   » از نفثۀ المصرور:  -

)نفثۀ  « خراسان  سَقَی اهللُ أطاللَهَا و مَرَّت عَلَیها رِاللُ السُّحُبِ أذیَالَهَا می کشیر 

 (  96المصرور زیرر  :ص 

 مالت معترضۀ دعایی « هَا سَقَی اهللُ أطاللَهَا و مَرَّت عَلَیها رِاللُ السُّحُبِ أذیَالَ»  مالت 

 در م رد خراسان است 

 « و براننر که م النا فاها بِفیهم بریشان رحمت کرد » از تاریخ  هانمشا:  -

نفرید است که گاه   ینی از اید قبیل نفرینها در تاریخ خ د بهره « فاها بِفیهم » ملۀ 

 میش د میبرد  گفتنی است نفرید در لسان عربی زیر مجم عۀ دعا محس ب 

در بسیار  از تضمینها  زیرر  برا  تأییر و تأکیر ب( جملۀ معترضۀ توضیحی: 

مطلب از  مالت معترضۀ ت ضیحی عمرتاً ک تاه استفاده می کنر که البته به زیبایی متد 

 او کمک شایانی میکنر :
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هر آینه در اید سر وقت چ ن کرام اکرام از وا بات مذهب مروّت شمرد و از  » - 

رضات از مفت عام ی که بجا  رحمتنر وحَسبُکَ مَد یَرثی لَه ُ الشَّامِتُ    انعام ماعت

 ( 59همان: ص« ) دید فت ّت دانر

ا  است که ت ضیحی دربار  کسی است  ملۀ معترضه1«وحَسبُکَ مَد یَرثی لَه ُ الشَّامِتُ » 

 که م رد رلم و بی رحمی قرار گرفته است 

م  نی کالاز  مالت معترضه ت ضیحی به عن ان ت ضی  ضم  ینی نیز در تاریخ  هانمشا 

 بسیار استفاده کرده است:

ه آدم علیه اً تا بهر کا که امام ب ده باشر پرر او امام ب ده باشر و پرر پرر او هُلّم  َر »-

 (227   ینی:ص3تاریخ  هانمشا ج «)السالم

ن به ادل معنایی چ ت ضیحی برا  تکمیل سخد ن یسنره است مع« هُلّم  َراً»  ملۀ 

 است « همید من ال»

 جمالت پایه و پیرو -5-1-8

 ن  ملۀعن ا در نفثۀ المصرور و تاریخ  هانمشا بسیار  از  مالت و حتی اشعار عربی به

نثر  به« ه ک» پیرو در متد به کار رفته است که در اکثر م اقع  ملۀ پیرو با حرف رب  

نیز  لۀ پایهه  مه المصرور گاه  مالت عربی در  ایمافارسی ارتباط داده میش د  امّا در نفث

 قرار میمیرنر 

 الف( جملۀ پایه:

 ِ  ت الیَستَبا خ د میمفتم : اگر سعادتی اسالم را مرخّر اس» اهر از  نفثۀ المصرور : ش -

لمصرور ا)نفثۀ «  بیلِ اهللِسفی  َالقَاعِرونَ مِدَ المُ مِنیدَ غَیرَ أولِی الضَّرَرِ و المُجَاهِرون 

 (35 زیرر  : ص

« هللِ سبیلِ ا َ فی اهِرونالمُجَ والیَستَ ِ  القَاعِرونَ مِدَ المُ مِنیدَ غَیرَ أولِی الضَّرَرِ »  ملۀ 

 ا  برا   ملۀ پایه یافت نشر در تاریخ  هانمشا نم نه   ملۀ پایه است

 ب( جملۀ پیرو:

ل در بردمیره   متقاضی ا صب  مشیب از مشارق مفارق »المصرور :  شاهر برا  نفثۀ -

 (6همان : ص« ) شتاب و عجل که  خُط َتان ِ وَ قَر وَصَل 

 د  به عن ان  ملۀ پیروِ مثال ف ق محس ب میش « خُط َتان ِ وَ قَر وَصَل »  ملۀ 

                                                      
 ترا بسنده است حال آنکس که دشمن بر وی رحم آورد و مهربانی کند. -1
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و ترقی سد که لجام نزاقت شبّان اسات بااال گرفات و باه     »اهر برا  تاریخ  هانمشا: ش -

 حرّ آن رسیر که:

 «اال اییغُلُ مِاد اات سَااابعٌ الی عشااریاد مِااد            حجااجی و کفَّ العقااو تلّفّتا

 (6:صینی   1 هانمشا ج  خی)تار

 بیت عربی  ملۀ پیرو است و سخد را کامل میکنر 

 شبه جمله  -5-1-9

ا  باشر اید قسم کلمات اغلب عمل ا  است که متضمّد معنی  ملهشبه  مله کلمه»

 ( : 101)دست ر زبان فارسی خیام  ر  : ص« را انجام می دهنر  مله و فعل 

 تم  و یَابه خ ن مد تشنه گشته ب د و آن قربت ریزه که یاف» ثال از نفثۀ المصرور : م -

 (13نفثۀ المصرور زیرر  :ص « لَیتَ نیافتمی 

 شبه  مله امیر و آرزوست « و یَا لَیتَ » در مثال ف ق 

هانمشا ج   خیتار«)« ایهّا العشاق باز آن دستان آمر پریر »از تاریخ  هانمشا:  مثال -

 (2:صینی   1

 شبه  مله است « ایهّا العشاق»عبارت 

ه مله ب   ینی در ش اهر بسیار انرکی در تاریخ خ د   تضمید عربی را به شکل شبه 

 کار برده است 

 هنری –کاربردهای بالغی  -5-2

 تشبیه  -5-2-1

یمر بارت دتشبیه عبارت است از ماننر نم دن چیز  در معنایی به ادواتی خاص  به ع» 

)معالم « بیان مشارکت دو چیز است در وصفی از اوصاف به ت س  الفاظ مخص ص

 ( 151البالغه ر ایی:ص 

 ویمیرد هره مدر م ارد بسیار   زیرر  به قصر قرابت معنایی از تشبیه به نح  مطل بی ب

 ه مرکّبها  او تشبیبرید طریق مفه م و معنا را برا  خ اننره مجسّم میکنر بیشتر تشبیه

 و تشبیه تمثیل است:

و فراهم آورد  عمر از خاصه و خر ی و خ ن دل مسلمانان و گر ی کَرَمادٍ اشتَرّت »  -

 (43)نفثۀ المصرور زیرر  : ص« رها کرد 1بِه ِ الری  ُ فِی یَ مٍ عاصِفٍ  

                                                      
 ( 18چون خاکستری بود که بادی صعب درآید بر آن در روزی سخت باد ) ابراهیم/  -1
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تر در ارزشی خ ن مسلمانان نزد تاتار را با هنرمنر  به خاکسل ف ق ن یسنره بیدر مثا

 دست باد ِسخت تشبیه کرده است و  ملۀ عربی مشبهٌ به اید تشبیه مرکّب است 

ساز  ننر  ینی در تاریخ  هانمشا در بسیار  م ارد برا  عینی کردن م ض عی از هما

 ات مشه ر ادبیات عرب بهره میمیرد:استفاده میکنر و اغلب از اشعار و تشبیه

ضِ ی االراطید ُ فو دیمران در مهامه و فیافی افتان و خیزان کالذّ  استَه تهُ الشی» -

 (56:صینی   2ج هانمشا  خی)تار« حیرانَ

تهُ ستَه کالذّ  ا»در مثال ف ق   ینی برا  م ض ا سرگردانی افراد  از تشبیه قرآنی 

 ه است )شخصی که ت س  شیطان گمراه شره( بهره برد«  الشیاطید ُ فی االرضِ حیرانَ

 ارسال المثل و تمثیل -5-2-2

ثیر گذار  برا  زینت دادن به کالم و تا«  نفثۀ المصرور » در برخی م ارد ن یسنر  

رآن به قیات آبیشتر بر ذهد مخاطب  از تضمید به طریق تمثیل استفاده کرده و از اشعار و 

 مقص دش بهره گرفته است:نیکی برا  نیل به 

 اتار   دمار از آن رباا و دیار برآورد تبه لشمرگاه »  -

 1« حَااالَّ بِوَااایرِ  اااارِمهِ العَاااذابُ ووَ  ُااارم ُ  َااااارّهُ سُفَهاااااءُ قَااااا مٍ            

 ( 25)نفثۀ المصرور زیرر :ص 

ت تاتار ا  بیمناه خ نشان به دسکه عرّهدر نم نۀ ف ق  زیرر  برا  نشان دادن اید مطلب 

 ( لمثلمباح شمرده شر   از بیت متنبّی که مَثل سایر شره بهره میمیرد  ) ارسال ا

با  فیق آنا  تل  ینی نیز با تسلّ  بر امثال و حِکَم عربی ت انسته در  اها  بسیار  بر

 سخد فارسی بهره بمیرد:

یمیرد چ ن به حقیقت سر ّ ایشان استرالل م فی میکنرو به ترریج از اح ال استکشا»  -

 :ینی   2ج هانمشا  خیتار)«د و أبر  الصَری  عَد الرّغ هِ شک و شبهه مرف ا میمرد

 (56ص

  لصَریاأبر  »   ینی برا  مطرح کردن م ض ا پی بردن به ذات دیمران از تمثیل عربی

 )خالصی از سرشیر پیراست ( تضمید میمیرد « عَد الرّغ هِ
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 کنایه  -5-2-3

ایراد لف  و اراد  معنی غیرحقیقی آن به ص رتی که بت ان معنی حقیقی آن را نیز » 

( در 133معانی و بیان عل   مقرم و اشرف زاده:ص « ) اراده کرد برون و  د قرینه صارفه 

 نفثۀ المصرور کنایات عربی نقش مهمّی در خلق زیبایی و هنر  کردن کالم دارنر:

را به ح الی خ یش محی  دیره حِیدَ الیُونِی الّنرامَۀُ پشت دست  و چ ن بال»  -

 ( 10)نفثۀ المصرور زیرر :ص  «میخاییره 

است که در فارسی نیز « س د نراشتد پشیمانی» کنایه از « حِیدَ الیُونِی الّنرامَۀُ» عبارت 

 رایج است 

سخد استفاده کرده  در تاریخ  هانمشا در م ارد نادر  ن یسنره از کنایات برا  تلفیق

 است:

و شی   و که ل از سرمستی دست بسته شره پا  از حریم حرمت بیرون نهنر و »  -

 خی)تار« انر به اتمام رساننر و الیحیقُ المَکرُ السی ءُ الّا بِاهلهِ موافصهً آنچ کنماج کرده

 (41:صینی   3ج هانمشا 

« و الیَحیقُ المَکرُ السّی ءُ الّا بِاهلهِ»قرآنی در  مالت باال   ینی برا  انتقال مفه م  کنایۀ 

 س ره فاطر( را اخذ کرده است  43)و بر سمالی  ز به صاحب آن باز نمیمردد( )آیه 

 ایهام -5-2-4

)نماهی تازه به « ا  حراقل به دو معنی به کار رفته باشر کلمه» ا  است که آرایه

عبارات عربی در معانی ایهامی به ( در نفثۀ المصرور گاه 101بریع شمیسا  : ص

انر اید ویژگی بیشتر درم اقعی است که ن یسنره برا  نشان دادن اطالا خ د از کاررفته

 صرف ونح  عربی دست به اید باز  واژگانی زده است :

برید لقاطات زمانۀ دون و نفایات ایام وارون رسیره ب د  منس   گشت  نه در آن »  -

)نفثۀ   «لمَعط فِ متب ا و نه درید قاعره ألبرَلِ کَالمُبرِل مَرعی ألعاطِفُ کَا» طریقت 

 ( 80المصرور زیرر : ص

عبارتی است که در آن ایهام و  د دارد زیرا « ألعاطِفُ کَالمَعط فِ » در مثال ف ق 

دربردارنر  یک معنا  راهر  یعنی عرم تبعیت از گذشته است و نیز یک معنا  نح   

از حرف عطف( ماننر معط ف)کلمۀ پا از حرف عطف( شره  یعنی عاطف)کلمۀ پیش

نیز دارا  دو معنا  ایهامی است : یکی « ألبرَلِ کَالمُبرِل» است؛ همچنید در ادامه  عبارت
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نیاوردن رسم و آیید ن  و دوم به اید قاعر   نح   اشاره دارد که برل از مُبرلٌ مِنه تبعیت 

 میکنر 

   بکارگیر  ایهام به شکل تضمید دیره نشر ا  برادر تاریخ  هانمشا نم نه

 مناظره -5-2-5

شهاب الرید زیرر  از روش منارره برا  رد و ابطال کالم مخاطب بهره گرفته است » 

نفثۀ المصرور یزدگرد : « ) انر  چنان که گ یی دو طرف منارره هر داون عرب زبان ب ده

 ( : 20ص

به اتفاق انمشت خلق به دنران مانر   یکی به تعجب : یا لَیتَ قَ می یَعلَم نَ بِماغفَرَ »  -

 لِی ربّی و  َعَلَنی مِدَ المُکرَمید َ میخ انر دیمر  به طعنه میمفت :  

 «مِا انِعااماااَۀُ اللااااااه اِلتُعااااابُ و لکِااد            رُبّمااااا استُقبِحَااات عَلااااَی االقا

 (79)همان: ص

البراهه مقص د م رد نظر خ د را به نح   هنر  بر زبان می در مثال باال دو طرف سخد فی

 آورنر و منارر  زیبایی را شکل میرهنر 

ا  هایی از منارره دیره میش د و اشعار پختهدر تاریخ  هانمشا نیز در م ارد انرکی نم نه

 ه که به غنا  نثر کمک کرده است:برا  پاسخ دادن به طرف مقابل بیان شر

ابد کلّا چ ن ارهار شکایت شاعر و روایت اید قطعه کرد عزیز به   اب او گفت : » -

 «هذا شَنی ءً اشترکنا فی الِهجا بهِ فَشارکنی فی العف ِ عنهُ 

 بار دیمر هجایی دیمر گفت و فضا قایر  یش او را در آن اضافت کرد:

 « تنصَّاااار فالتنصااااارُ دیااااد حااااق            علااااایه زماااااانانااا هاااذا یااارلُ

 (163:صینی   3ج هانمشا  خی)تار

 اید گ نه پاسخ گ یی با ابیات رسا  عربی ارزش منارره را دوچنران کرده است 

 ایجاز -5-2-6

 البته ک تاهی لف  از معنی به شرط آن بیان معنی را در ک تاهترید لف  ایجاز گ ینر » 

( در نفثۀ المصرور گاه 37معانی و بیان تجلیل:ص « ) است که در القا  معنی  اخالل نکنر 

روایی به اطناب و دراز گ یی می انجامر امّا در  -کالم به دلیل ذکر ش اهر شعر  یا قرآنی

است  بسیار  از اق ال   آیات  بسیار  از م ارد سخنان ن یسنره به طریق مساوات و یا ایجاز

یا امثال عربی به قصر ایجاز کالم در سخنان زیرر  قرار گرفته است چنانچه خ د به آن 
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و در اثنا  آن اه ال   اذیال بر سبیل ایجاز   و فِی النّا  مَد إذا أو َزَ أعجَزَ »مقرّ است 

 ( 110نفثۀ المصرور زیرر :ص )«ام فراهم گرفته

هماان :ص  « ) گفت بنزدیک مد بار  خالف است  1 لُ العَهرِ مُناٍ  سخد آن که ط»  -

125) 

 اسات زیارا باه    دربردارنر  نهایت ایجااز « ط لُ العَهرِ مُناٍ » در مثال ف ق از زیرر   ق لِ 

 ها  انر   به زبان فارسی بیان کرد سختی میت ان اید مضم ن را با واژه

 یسانره  نتاریخ  هانمشا  اطناب است اما گاه یکی از ویژگیها  نثرها  تاریخی باالخّ  

ر  برا  ط النی نشرن کالم از عبارات عربی ما  ز  اساتفاده میکنار کاه خ انناره باه د      

 مقص د نایل ش د:

 خی)تاار « بران سبب معذب انر لیکد غلباه  هال راسات یَق لا ن َ ماا الیَفعلا ن        و»  -

 (44:صینی   1 هانمشا ج

ماا   یَق لا ن َ » نی نشرن کاالم باه بخشای از آیاه قارآن        ینی در  مالت ف ق برا  ط ال

 (که اذهان با آن آشناست  اشاره میکنر  226:26«  )الیَفعل ن 

 ارتباط معنوی شواهد و عبارات عربی با متن فارسی  -6

ی و م فارسد کالدر تاریخ  هانمشا و نفثۀ المصرور گاه با مهارت خاصّی ارتباط معنایی بی

  انحراف شعر یا عبارت عربی برون قطع و» برقرار میش د  برید گ نه که عبارات عربی 

ار ر به شمر نثدنبالۀ نثر فارسی را بیان مینمایر  در اید ن ا که دش ارترید ان اا درج د

  بران  آیر   ش اهر عربی بی فاصلۀ  لف  یا ترکیبی که آن را از نثر فارسی  را کنرمی

ر  برا  تتمیم و تکمیل سخد از (   ینی و زیر 216:ص )فد نثر خطیبی« پی نرد  می

   از انر  برخی م اقع نیز برا  معانی غنایی  رثا  مرح واید روش بهره بیشتر  برده

ص رت  انر وگاه برا  القاء سخد  شعر  عربی بهت صیف تشبیه و یا تمثیل استفاده کرده

انر به وسیلۀ آن ها پل ف ت انستهکه اید دو  مؤل انر  از روشها  دیمر نظیر ذکر کرده

ز ا»  معنایی بید متد فارسی و عربی برقرار کننر ت ضی  یا تأییر و تأکیر است که

 ار رفتهکبه  رایجترید ان اا تضمّد و درج به شمار رفته و به نسبت از سایر اقسام بیشتر

 (221)همان :ص « است 

یز نلب( عنی( و ملخّ ) تلخی  مطس ا  اید روشها بهره گیر  از نقل ق ل حل)تحلیل م 

 از مهارتها  دیمر زیرر  و   ینی در درج و تضمید سخنان عربی است 

                                                      
 دوری دیدار ، فراموشی را باعث آید. -1
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ور و لمصرادر اید بخش  ان اا ارتباط معن   بید ا زا  فارسی و عربی سخد را در نفثۀ 

 تاریخ  هانمشا نشان داده میش د:

 تكمیل و تتمیم  -6-1

بارت عر یا عبارت عربی  معنی نیمه تمام عش» تکمیل یا تتمیم برید معناست که 

گر ا  که افارسی را تمام کرده است و  زیی از ا زا   مله را تشکیل میرهر به گ نه

ضمید ت( در اید ن ا از 216فد نثر خطیبی :ص  « ) حذف ش د معنی کالم ناق  میش د 

  یا فاصلۀ لف آیر شعر یا عبارت عربی بیکه دش ارترید ان اا درج در نثر به شمار می

رت یتِ مهانها ترکیبی که آن را از نثر فارسی  را کنر بران می پی نرد؛ تکمیل و تتمیم در

 در نفثۀ المصرور انجام پذیرفته است:

اح ال محشر و اه ال رستاخیز   چنان که زبان وحی فرمایر: یَ م َ یَفرُّ المرئُ مِد »  - 

عیان دیره شر  )نفثۀ المصرور زیرر :ص   1«و بَنیهِ و اُبیه ِ و صاحبَتِه ِأخِیه ِ و اُ مّهِ 

44-43 ) 

مام کننر  ت «ِ و بَنیهِ احبَتِهِ و ص یَ م َ یَفرُّ المرئُ مِد أخِیه ِ و اُ مّهِ و اُبیه» در مثال باال آیۀ 

 معنا   مله است  

 :در تاریخ  هانمشا نیز تکمیل و تمییم در پاره ا  م ارد به کار رفته است

مِل ا عو من ا آوس سه شیطان ایشان را از راه سراد و  اد  رشاد دور انراخت الّا الذیدَ  » -

 (13:صینی   1 هانمشا ج خی)تار« الصاحات و قلیلٌ ما هُم

کر شره ( است در تکمیل کالم ن یسنره ذ 24:38عبارت عربی که بخشی از آیات قرآن ) 

 است 

 تأکید و تأیید  -6-2

ر اقساام  رایج ترید ان اا تضمید و درج به شمار رفتاه و باه نسابت از ساای    اید ن ا  از » 

بارا    ( در نفثاۀ المصارور نیاز ن یسانره       221)فد نثر خطیبی: ص« بیشتر به کار میرود 

 است : تأکیر  تأییر و صحّه گذاردن بر معانی پیشید از اید روش بسیار  استفاده کرده

بالِوِیه ِ  تد دو نیم نکنر   ذوفن ن نش د  لَم تک ن ا طالب علمیست س دا برسرزده   تا»   -

 (3نفثۀ المصرور زیرر : ص) 2«الّا بِشقٍ االنفُاِ

                                                      
 (34-36در آن روز که انسان از برادر خ د میمریزد   و از مادر و پررش  و زن و فرزنرانش )عبا/  -1
 (7نباشید شما رسندگان مگر به رنج تن ها )النحل/ -2
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«  االنفُاا بِشقٍه ِ الّلَم تک ن ا بالِوِی» در مثال ف ق   ن یسنره برا  تأییر مطلب خ د از آیۀ 

 (ِ بهره برده است  16/7)

 :منر شره استوسیعی ازید روشِ تضمید بهرهدر تاریخ  هانمشا نیز ن یسنره به شکل 

 و هیچ سائل از زفان او ال و لَم نشنیر»  -

 « اراضاااًبه المقشاااتال فی الجاا اب تقا ُّ ا نحااه المُاانی            و أل ااالِ هااااذا 

 (44:صینی   1 هانمشا ج خی)تار

 ت در نم نۀ ف ق  شعر عربی در تأییر  مالت فارسی ذکر شره اس

 توصیف و تشریح -6-3

را  بی را در نفثۀ المصرورو تاریخ  هانمشا هر ایی ن یسنره الزم دیره  عبارات عرب

 ت صیفات زیبا و تشری  معنا  م رد نظرخ د به کار برده است 

زمید که از قطرات ژاله رنگ الله داشتی تُر  عَد دَمِ » نم نه ا  از نفثۀ المصرور:  -

شجر  شمشیر که بهشت در سایۀ اوست که ألجَنّۀ ُ تَحتَ رِاللِ 1نرَم القَتلی بِحُمرَ  ِ عَ

)نفثۀ 3« چ ن درخت دوزخیان سر بر آورده طَلعُهَا کَأنَّهُ رُؤُ ُ الشّیاطید2ِالسّی فِ 

 (1المصرور زیرر : ص

   است در مثال ف ق ن یسنره برا   مالت فارسی  ت صیف ها  معادل گ نۀ عربی آورده

ی و دهان ی ماننر درّ درفشانرویی شکنیر  بازار ماه  دنران» تاریخ  هانمشا: شاهر  از  -

 شبه پستۀ خنران و خلقی از عشق او گریان

 «  دیاا ُ ل  کان باالخَااز عَلی وَ ااه ِ میٍّ مَسحااۀٌ مِااد مَالحااهٍ            و تَحاات  الثیابِ

 (267:صینی   2 هانمشا ج خی)تار

 برا  بیان زیبایی است که در  مالت فارسی ذکر شره است  شعر عربی  ت صیفی 

 تنظیر و تطبیق -6-4

ا  نظیر معنی عبارتی باشار کاه در   چنان که معنی عبارت یا شعر تضمید شره به گ نه»

 آن  ا  گرفته است به ص رتی که ن یسنره نخست معنی شعر  را که در عباارت تضامید  

نی مای  مان شعر را به ص رت نظیر برا  تأکیر معخ اهر کرد به نثر بیان داشته و س ا ه

 ( : 220)فد نثر خطیبی:ص«  آورد 

                                                      
 از خون کشتگان به سرخی شاخ بقم نمودار است. -1
 شمشیرهاست. )حدیث(بهشت زیر سایه ی  -2
 ( 65میوه و بار آن گویی سرهای شیاطین است . )الّصافات/  -3
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و روباه خرّاا را بر شیران مصّاا و دلیاران قارّاا فرماانروایی و کاار     » در نفثۀ المصرور:  -

 (37)نفثۀ المصرور زیرر :ص « فرمایی اثبات کرده و َیا بُ  َ اُسرٍ ذلّلَت لِلثَعالِب ِ 

مصراا  عربی  معنایی نظیر متد فارسی دارنر و یا گ یی مطاابق باا  ماالت     در نم نۀ ف ق 

 فارسی هستنر 

« مد ا زکجا ساخد سارّمملکت زکجاا و ماایعلَم ُ الویابَ الّاا اهلل       » در تاریخ  هانمشا:  -

 (8:صینی   1 هانمشا ج خی)تار

 در شاهر ف ق  ملۀ عربی  نظیر معنایی شعر فارسی است 

 ملخّص -6-5

از یک  مله  آیه یا شعر است یعنی ن یسنره تنها به ذکر کلمات ما رد نظار از    تلخیصی

تضمید بسنره میکنر  در نفثۀ المصرور م ارد  از ملخّا  باه چشام میخا رد کاه گا یی       

مقص د خاصّ ن یسنره است و زیرر  تنها به ذکر آنها اکتفا میکنر که به کارِ ماتد فارسای   

 آیر :می

« ا  برآورد و بِمرد   بانی اسالم با د   بَارَأ غَریبااً و عاادَ غَریبااً      هچراغ وار آخر کار شعل -

 (47)نفثۀ المصرور زیرر : ص

إنّ االسالمَ بَرَأَ غریباً و سَایَع دُ غَریبااً   » عبارت عربی مثال ف ق  تلخیصی برگرفته از حریث 

 (78: ص1) امع الصویر  ج« کمَا بَرَأ فَط بَی لِلوُرَباء 

  هانمشا نیز ن یسنره گاهی از ملخّ  استفره کرده است:در تاریخ 

رعایت  انب قرابت و م اصلت را به اقالت عترت  عید فرض دانر و التزام طرف مَلَکتَ » -

 خی)تار« فَاسجِ  را به گاه حشمت و  اه در ذمت کرم دید و قرض

 (63:صینی   3 هانمشا ج

 است « مَلکت َ فأسجِ  اذا »عبارت عربی برگرفته از اصل حریث نب   

 حلّ معانی  -6-6

« و مثال اسات    ا  از کلماات مشاخّ  و بر ساتۀ آیاه   حاریث     حل ّ  اشارت به پاره» 

و یکی از فنّی ترید اقسام اقتبا  به شمار می رفته و به نسابت  ( » 21: 1385)یزدگرد   

)فاد   «سایر اقساام  ما ارد کمتار  از آن در آثاار قارن ششام و هفاتم دیاره مای شا د           

هایی از حلّ معانی دیره میش د که ن یسانره  ( در نفثۀ المصرور نم نه207نثر خطیبی :ص 

 به زیبایی ازید گ نه تلفیق استفاده کرده است:
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و آثار طویان فاش کرد  دست در نهاد و در غُرّ  خَطب همه را بقی د مُحَجّل »  -

 (23)نفثۀ المصرور زیرر :ص « گردانیر 

إنّ اُمَتی » مأخ ذ از اید حریث پیامبر است که :   «مُحَجّل» و« غُرّه » ات در مثال باال کلم

 (65)صحی  بخار    زء اول :ص « یُرع نَ یَ مَ القیامۀ غرّاً مُحجّلید َ مِد آثارِ ال ُض ء ِ

 در تاریخ  هانمشا نیز گاه ن یسنره از حلّ معانی بهره منر شره است:

 خی)تار« صاحب رایات انّا فَتحنا شره و سی ف چ ن برق آهخته  سلطان » -

 (78ص :ینی    2 هانمشا ج

است که با متد « إنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبیناً » س ره فت   1عبارت عربی برگرفته از آیۀ 

 فارسی حل شره است 

 نتیجه گیری   -7

تااریخ  مقایسۀ شی ه ها  تلفیق عبارات عربی با متد فارسی در دو اثار نفثاۀ المصارور و    

  هانمشا  اید نتایج را نشان میرهر:

( ارتباط لفظی:  ارتباط لفظی عبارات عربی با متد فارسی  شامل کاربردها  دسات ر   1

و بالغی عبارات عربی در متد فارسی میش د   ن یسنر  نفثاۀ المصارور از کاربردهاا     

زیارا و   دست ر  بهتر   هت تلفیق عبارات عربی با ماتد فارسای بهاره بارده با د      

بخ بی ت انسته است عبارات عربی را در نقشاها  : نهااد  مسانر  مفعا ل  انا اا قیار       

 مضافٌ الیه  متمم  شبه  مله برل و  ملۀ معترضه قرار دهر  در حالی کاه در تااریخ   

 هانمشا ش اهر انرکی از پذیرفتد نقش ها  نهاد  مسنر  قیار   ماتمم  شابه  ملاه     

 مفع ل و مضاف ٌ الیه و  ملۀ معترضه قرار گرفتنر  یافت شر بیشتر ش اهر در نقش

در زمینۀ کاربردها  بالغی  ن یسنر  نفثۀ المصرور   عباارات عربای فراوانای بارا      

تشبیه   تمثیل   ایجاز و کنایه به کار گرفته ب د و بنررت از ایهام   منارره بهاره بارده   

به قصار تشابیه و یاا تمثیال     ب د     ینی در تاریخ  هانمشا از عبارات عربی  کمتر  

ها  بالغای چا ن مناارره و ایهاام ما ارد انمشات       استفاده کرده ب د و در سایر مق له

 شمار  یافت شر که م رد استناد قرار گرفت 

( ارتباااط معناا  : ارتباااط معناا   عبااارات عرباای بااا مااتد فارساای شااامل تکمیاال و  2

شا د    معانی و ملخّا  مای  تتمیم تأییر و تأکیر ت صیف و تشری  تنظیر و تطبیق حلّ

شمار زیاد  از درج و تضمینها  کتاب نفثۀ المصرور به شکل تکمیل و تتمیم تأکیار  

و تأییر ت صیف و تشری   تنظیر و تطبیق و در پاره ا  م ارد به طریاق حالّ معاانی و    
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ملخّ  به کار رفته است  اما در تاریخ  هانمشا    ینی بیشتر عبارات عربی به شکل 

و تتمیم  تأکیر و تأییر و ت صیف و تشری  به کار رفته است   شا اهر  نیاز از   تکمیل 

عبارات عربی یافت شر که به طریق تنظیر و تطبیق با متد فارسی تلفیق شره ب د اماا  

 م ارد مرب ط به حل ّ معانی و ملخّ  در تاریخ  هانمشا بسیار کم و ناچیز ب د 

المصرور هرچنر کتابی در حجم کم ن شته اما در مجم ا میت ان گفت که ن یسنر  نفثۀ 

از شمردها  متن ّا و دش ارتر  برا  تلفیق عبارات عربی با متد فارسی بهره گرفته است و 

اید م ض ا ت انایی او را بیشتر  ل ه میرهار  اماا عطاملاک  ا ینی در تااریخ  هانمشاا از       

ه گرفته است  بم ناه ا  کاه   تر  برا  تلفیق عبارات عربی با متد فارسی بهرروشها  ساده

گاه درج و تضمینها  و  قابلیت قطع و انفصال از متد فارسی را دارد در حالی که در نفثۀ 

المصرور عبارات عربی آنم نه به متد فارسی گره خ رده که حذف درج و تضمینها  عربای  

ه باعث قطع کالم و از هم گسستمی سخد میش د  راهی که او در پیش گرفته اسات  شای   

 ا  رایج برا  ن یسنرگان بعر از و  شر 
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