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چکیده
كتاب های نفثه المصخخخدور شخخخهاب الدین زیدری و تاریخ جهانگشخخخای عطاملک جوینی از
آثارتاریخی -ادبی ارزشمند قرن هفتم هجری قمری هستند .نویسندگان این دو اثر با شگردهای
مختلفی از ا شعار و عبارات عربی در البالی نثر فار سی ا ستفاده كردهاند .در این پژوهش ارتباط
لفظی و معنوی عبارات عربی با نثر فارسخخی مورد بررسخخی قرار گرفت و اینکه عبارات عربی چه
جایگاهی در كالم دا شته و با چه شیوه ای با متن فار سی تلفیق یافته ا ست؟ نتایج پژوهش به
خوبی نمایان سخخاخت كه عبارات عربی در دو كتاب نفثه المصخخدور و تاریخ جهانگشخخا از س خویی
میتوانند ارتباطی لفظی با متن فارسخخی برقرار كنند كه این ارتباط به دوشخخکل نمایان اسخخت:
نخسخخخت آنکه عبارات و اشخخخعار عربی به عنوان قسخخخمتی از كالم در جمله ،جایگاه نحوی چون
نهاد،مفعول،م سند،م ضافال الیه،قید  ،متمم و شبه جمله اخذ میکنند و دوم اینکه از حیث بالغی
با یکی از مقوله های بالغت مانند :تشخخخب یه ،تمثیل،كنایه ،ای هام،ایجاز ،مناظره و ...جلوهگری
میکنند و از سوی دیگر ت ضمینهای عربی به خوبی توان ستهاند ارتباطی معنایی با نثر فار سی به
روشهای مختلفی چون تتمیم،تأكید ،تنظیر ،توصیف،ملخّص و حلّ معانی برقرار كنند.
کلمات کلیدی :نفثه المصدور،تاریخ جهانگشا،درج ،تضمین ،ارتباط لفظی،ارتباط معنوی

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

 /104سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /42زمستان 1397

 -1مقدمه
در اوایل قرن هفتم ،نویسندگان و متر سّالن فارسی زبان برای نشان دادن توانایی خود در
نوی سندگی  ،با و سعت مجالی كه از حیث انتخاب و ا ستعمال الفاظ و تعبیرات در نثر فراهم
بود ،توجّه زیادی به آرایش كالم و تنا سب الفاظ و معانی ن شان دادند و در این راه به غایت
تکلّف رسیدند.
این نویسخخخندگان برای جانماندن از قافلۀ نثر فنّی و مصخخخنوع با به كارگیری مفردات
،عبارات،اشخخعار و امثال عربی مهارت خود را در اسخختعمال زبان عربی به رخ همعصخخران خود
می ك شیدند .از این میان دو دبیر و مورّخ با نام های « شهاب الدین زیدری ن سوی » و «
عطاملک جوینی» چهره های برجستهای به شمار میآیند .شهاب الدین زیدری كتابی را با
عنوان « نفثۀ المصخخدور » كه شخخرح حال اندوهناک او پس از حملۀ تاتار اسخخت به شخخیوۀ
نوی سندگان همدورۀ خود به ر شتۀ سخن ك شید .زیدری بطرز ب سیار مطلوبی توان سته از
عبارات عربی در تال یف خود بهره گیرد به نحوی كه ارتباط لفظی و معنوی خاصخخخّی بین
عبارات فارسخخی و عربی ایجاد كرده اسخخت .عطاملک جوینی ،مورخ نامی عصخخر مغول نیز در
كتاب تاریخ جهانگشا توانسته است به شکلی ماهرانه از درج و تضمین عبارات و اشعار عربی
بهره گیرد و با متن فارسی تلفیق كند .چگونگی ارتباط لفظی و معنوی عبارات عربی با نثر
فارسی پرسش مورد نظر ما در این پژوهش است .
نتایج پژوهش نشخخان میدهد كه كه عبارات عربی گاه میتوانند به عنوان قسخخمتی از كالم
در جمله ،جایگاه دستوری داشته باشند و گاه با كاربردهای بالغی  -هنری جلوه گری كنند.
 -2روش پژوهش
هدف از نگارش این مقاله كه به شیوۀ تو صیفی  -تحلیلی انجام شده ،این ا ست كه هنر
نوی سندگان دو كتاب« نفثۀ الم صدور » و « تاریخ جهانگ شا » از منظر تازهای مورد ارزیابی
قرار گیرد بگونه ای كه شگردهای ای شان در كیفیّت درج و ت ضمین از ا شعار ،امثال ،اقوال ،
آیات و روایات عربی با دیدی ریزبینانه مورد بررسخخی قرار گیرد؛ این كه چگونه این م لفه ها
توانسخخختهاند ارتباط ظریفی بین عبارات فارسخخخی و عربی  ،به مدد لفظ و معنا برقرار كنند.
برای نیل به این منظور كیف یّت درج و تضخخخمین را از دو منظر ارتباط لفظی و معنوی متن
فارسخخی با جمالت عربی مورد بررسخخی قرار داده ،سخخپس درجات و اقسخخام آنها را مشخخخص
كردهایم.

روشهای تلفیق عبارتها و اشعار عربی با متن فارسی در تاریخ جهانگشا و 105 /...

منبع ما برای تحلیل موضخخخوع  ،كتاب نفثۀ المصخخخدور شخخخهاب الدین زیدری ،تصخخخحیح
امیرحسخخین یزدگردی چاپ 1385و نیز كتاب تاریخ جهانگشخخای جوینی ،تصخخحیح محمد
قزوینی چاپ 1382است.
 -3پیشینة پژوهش
یزدگردی مصحّح كتاب «نفثۀ المصدور» در قسمتی از مقدمۀ آن كه تطوّر نثر را از ساده
به فنّی ب یان كرده ،به طور مج مل به كیف یّت ارت باط لفظی و معنوی ع بارات عربی با نثر
فارسی كتاب نفثۀ المصدور پرداخته است امّا این اشاره كلّی بوده و فاقد دسته بندی است.
خطیبی در كتاب «فنّ نثر» در قس خمت مختص خّات درج و تضخخمین به بیان چگونگی ارتباط
لفظی و معنوی شخخعر با نثر پرداخته و برای آن از شخخواهد عربی نیز اسخختفاده كرده هرچند
دسته بندی دقیقی برای این كار انجام نداده است.
بهار در سبک شناسی  ،جلد سوم در شرح ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشا  ،در بخشی
به تضخخمین و تحلیلهای عطاملک جوینی اشخخاره میكند كه تنها به ذكر اشخخعار فارسخی حل
شده كه احتماال از آنِ نوی سنده ا ست ا شاره میکند و به سایر رو شهای درج و ت ضمین در
كتاب مذكور نپرداخته است.
یو سفی در پایان نامۀ فوق لی سانس خود با عنوان « برر سی تطبیقی تاریخ بیهقی و تاریخ
جهانگ شای جوینی از دیدگاه ادبی» سبک تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگ شا را از حیث ادبی
مورد برر سی قرار داده ا ست.او در بخش كوچکی از این پژوهش به ویژگی درج و ت ضمین
می پردازد كه این اشاره بسیار محدود و كلّی است .
همّت در پایان نامۀ خود با عنوان « كاربردهای هنری آیات قرآنی در نثر عرفانی فار سی»
به گونه های مختلف ارتباط لفظی و معنوی آیات با نثر فار سی و راههای ایجاد التذاذ ادبی
از طریق كاربرد هنری آیات قرآنی در هفت متن عرفانی(سوانح العشاق ،مرصاد العباد ،كشف
اال سرار  ،تمهیدات و  )...ا شاره كرده ا ست .وی بی شتر به كاربردهای هنری آیات قرآنی در
متون عرفانی پرداخته است.
رحمانی در مقاله ای با عنوان « نگاهی تازه به تضخخمین و تطوّر تاریخی آن» در نشخخریۀ
ادبیات تطبیقی دانشگاه كرمان ،سال هشتم  ،شمارۀ ، 15به تاریخچۀ تضمین در آثار بالغی
عربی و فارسی پرداخته و در ادامه ،اقسام تضمین را برشمرده است كه تا حدّی الهام بخش
بنده در این پژوهش بود.
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سخخخالمیان در مقاله ای با عنوان « كاربرد عبارات عربی در مرزبان نامه » كه در نشخخخریۀ
كاو شنامه ادبیات تطبیقی ،سال دوم ،شمارۀ  8چاپ شد ،جنبههای مختلف ارتباط لفظی و
معنوی عبارات عربیِ مرزباننامه با متن فار سی را برر سی كرده ا ست و در پژوهش خود به
كاركردهای دسخختوری و بالغی ابیات و عبارات عربی مرزباننامه پرداخته اسخخت .روش خی كه
مورد نظر بنده در نگارش این پژوهش قرار گرفته است.
پژوهش حاضخخر ،بر آن اسخخت كه به شخخکل ویژهای نحوۀ كاربرد عبارات عربی را توسخخط
زیدری ،نوی سندۀ نفثۀ الم صدور و جوینی،نوی سندۀ تاریخ جهانگ شا مورد تأمّل قرار داده تا
ارزش كار ایشان بیش از پیش آشکار شود.
 -4نثر فنّی در نفثة المصدور و تاریخ جهانگشا
الف) نفثة المصدور « :نفثۀ الم صدور » بی شبهه یکی از شاهکارها و نمونههای بدیع و
عالی نثر فنّی  ،مزیّن و منشیانۀ نیمۀ اول قرن هفتم است  .آنچه كه نثر نفثۀ المصدور را در
میان آثار نثر فنّی ،خاص كرده ا ست پاره یی ویژگیها ست كه بدان ا شاره می شود )1 :وجود
جملههای معتر ضۀ ب سیار ا ست كه گاه كالم را ناهموار و متکلّف می نماید )2 ...و صف در
نفثۀ المصخدورجایگاه ویژه ای دارد به نحوی كه در غایت تکلّف و حدّ اعالی تصخنّع اسخت و
نوی سنده تالش كرده تا از صنایع لفظی و معنوی كالم هرچه بی شتر بهره گیرد )3 .ا ستفاده
از م ضامین ا شعار فار سی و م ضامین احادیث  )4ا ستفاده از تعبیرات خاص ّزبان عربی و نیز
بکارگیری تركیبات عربی در سیاق عبارت فار سی  )5وجود پارهای ویژگیهای خاصّ مربوط
به علم معانی همچون  :تنافر كلمات و حروف  ،غرابت الفاظ  ،تعقید معنوی و حشخخخو قبیح
 )6از امتیازات نفثۀ الم صدور وجود ابیات و م صاریع عربی و فار سی فراوانی ا ست كه م لف
به شیوۀ مترسّالن قرنهای ششم  ،هفتم و هشتم نثر خود را بدان آراسته است .
راهی كه او در پیش گرفته ،بعد از وی مورد تتبّع نویسخخخندگان كتابهایی چون « سخخخِمط
العلی» (اثر ناصخخرالدین منشخخی ) ،تاریخ جهانگشخخای جوینی و نیز تاریخ وصخّاف قرار گرفته
است.
ب) تاریخ جهانگشا :تاریخ جهانگشا از كتابهای تاریخی معتبر قرن هفتم است كه با نثر
فنّی زیبایی نوشته شده است نثر عطاملک جوینی یکدست نیست ؛در پارهای موارد متمایل
به سادگی ا ست .از ویژگیهای این كتاب كاربرد واژه های تركی مغولی ،حذف فعل با قرینه
و بدون قرینه ،حذف ضمیر،حذف فاعل ،آوردن جمع عربی به شیوۀ عربی ،مطابقت صفت و
مو صوف،بکار گیری وجه و صفی ،ا ستفاده متعادل از سجع و رعایت بع ضی تنا سبها ست «.
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ا ست شهاد به آیه  ،حدیث،مثل عربی و فار سی و شعر فار سی و عربی مانند دیگر متنهای فنّی
در این كتاب نیز فراوان است» (سبک شناسی نثر فارسی،غالمرضایی:ص )224
از مخت صات قابل توجّه نثر تاریخ جهانگ شا درج ا شعار و امثال عربی ا ست كه به موازات
دیگر ویژگیهای لفظی و معنوی  ،توجه نویسخخخندگان را به خود جلب كرده اسخخخت .درج و
تضمین امثال و اشعار به تقلید از نثر عربی در تاریخ جهانگشا به وفور دیده میشود.
 -1-4درج و تضمین
درج و تضخخمین امثله ،اشخخعار و عبارات عربی از مختصخخاتی اسخخت كه در مراحل كمال نثر
فنّی به موازات دیگر مختصخخات لفظی و معنوی ،توجه نویسخخندگان را به خود جلب می كند
.هنگامی كه در طی مراحل تطوّر  ،نثر با پذیرفتن روش اطناب در تلفیق و تنس خیق جملهها
و عبارات ،بیشتر جمال اسلوب را در نظر دارد نه بیان معنی را.
« درج و تضخخمین اشخخعار و امثله و عبارات عربی مانند اقتباس از آیات و احادیث در نثر
فارسخ خی به تقلید از نثر عربی از اوایل قرن شخخخشخخخم به نهایت تکلّف انجامید به طریقی كه
گذ شته از مخت صات لفظی و م شخ صات معنوی نثر ،م صاریع و ابیات شعری نیز در جهت
زی نت و آرایش كالم و هم در ب یان معنی و مفهوم به كار گرف ته میشخخخد و در این به هم
پیوسخختگی نه در لفظ و نه معنی هیچ گونه امتیازی كه در موارد قطع و وصخخل این دو را از
یکدیگر جدا نشخخان دهد  ،دیده نمیشخخود بلکه حتی گاه بیان معنی را نیز از روش ارسخخال و
اطالق دور نمی سازد( ».فن نثر،خطیبی:صص)211-210
الف) درج و تضمین در نفثه المصدور :یکی از وجوه برج ستگی كتاب نفثۀ الم صدور ،
وجود ابیات و م صاریع فراوان عربی ا ست كه م لف به شیوۀ نوی سندگان و متر سّالن قرن
ش شم و هفتم  ،نثر خود را بدان آرا سته ا ست  «.از نکات جالب نظر در این ا شعار ،یکی آن
كه نوی سنده به هیچ روی میان اشعار فارسی و عربی فرقی ننهاده است و به همان اندازه كه
به نقل اشخخعار فارسخخی راغب بوده  ،به آوردن ابیات عربی نیز اصخخرار تمام داشخخته و ابیات و
مصاریع كتاب نیز در یک مورد تکرار نشده است (».نفثۀ المصدور،یزدگردی :،صص) 17-18
شیوۀ درج و ت ضمین او از عبارات و ا شعار عربی ،شیوهای نادر ا ست زیرا وی با مهارتی
درخور ،روشخخهای متنوّعی را برای اسخختعمال جمالت عربی در پیش میگیرد بگونهای كه گاه
آنچنان جمالت عربی را به كالم فارسی متصل میکند كه معنا به شدّت بدان وابسته میشود
و گاه با مقا صد دیگر جمالت ،عبارات و ا شعار عربی را در تأیید و تبیین جمالت فار سی با
شیوههایی متنوع استعمال میکند كه باعث زیبایی بیشتر نثر وی میشود.
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ب) درج و ت ضمین در تاریخ جهانگ شا « :در تاریخ جهانگ شا درج و ت ضمین بی شتر
برای تکمیل معنا ست به نحوی كه شعر یا مَثل بدون قطع  ،دنبالۀ نثر را بیان میکند و این
دشخخوارترین انواع درج اسخخت»(شخخرح مشخخکالت تاریخ جهانگشخخا،خاتمی:ص  ) 27در تاریخ
جهانگشا تحلیل شعر بخصوص تحلیل و تضمین مصراع به طریق ابوالمعالی و محمد نسوی
و دیگران بسیار وجود دارد.
« چنین بر میآید كه هروقت میخوا ستهاند م صراع معروفی را در نثر ت ضمین كنند و این
خود نوعی از ابداع و اظهار صنعت بوده است ،مصراع مطلوب را بدون این كه قبل از او لفظ
"مصخخراع " یا "ع" ذكر كنند مانند سخخطری از نثر تضخخمین میکردهاند و به نظر میرسخخد
جهانگ شا هم تابع این ر سم بوده ا ست ( ».سبک شنا سی ،ج ،3بهار :ص ) 1002در بی شتر
مواردی كه نوی سندۀ تاریخ جهانگ شا از درج و ت ضمین ا ستفاده كرده  ،ق صد او ا ست شهاد ،
تکمیل و تایید معناسخخخت برای همین از امثال ،ابیات و جمالت عربی زیبا و پخته ای بهره
برده است.
 -5ارتباط لفظی شواهد و عبارات عربی با متن فارسی در دو کتاب نفثه المصدور و تاریخ جهانگشا
گاه از درج و تضمین به گونه ای استفاده میشود كه « نثر فارسی بی هیچ رابطهای یکباره
به شعر یا عبارت عربی میپیوندد و این باالترین حدّ تناسب و كمال در صنعت درج و تضمین
است » (فن نثر،خطیبی  :صص  )214در این صورت كلمه یا عبارت عربی میتواند در جمله
نقش دستوری مانند نهاد ،مسند  ،مفعول  ،متمّم،قید،شبه جمله و ...بگیرد وگاه با آوردن
كلمه ای بین نثر فارسی و شاهد عربی  ،انتقال از نثر فارسی را به عربی تا حدّی نمودارتر
میکند كه باعث میشود قسمت عمدهایی از كالمش پایه یا پیرو یک جملۀ مركّب باشد و
بعضی اوقات از شبه جمله یا جملۀ معترضه برای ارتباط الفاظ بهره میگیرد .از سوی دیگر
م لف با ابزارهای بالغی و هنری نیز توانسته این ارتباط لفظی را به نحوی شایسته با متن
فارسی برقرار كند و برای نیل به مقصود از تشبیه،ارسال المثل و
تمثیل،ایجاز،ایهام،كنایه،مناظره و ...استفاده كرده است.
 -1-5کاربردهای دستوری
 -1-1-5نهاد
در نفثۀ المصدور ،گاه عبارات عربی در نقش نهاد  ،در كالم قرار گرفته اند.
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 « امروز به ایمان و مواثیق ،صفای كلّی ظاهر كردی و فردا كه تجربت رفتی لَعمرآکانّهم لَفی سَکرتِهِم یَعمَهون در كمین ِ فرصت خزیده  ،كمان قصد تاگوش كشیده(» .
نفثۀ المصدور،زیدری :ص) 13
در جملۀ« لَعمرآک انّهم لفی سَکرتِهِم یَعمَهون در كمین ِ فرصت خزیده » عبارت عربی در
جایگاه نهاد واقع شده است.
در تاریخ جهانگشا نیز جمالت و عبارات عربی نقش نهاد میگیرند :
 «العلم آ شجرۀ أصلآها بمَکۀ و ثَمَرها بِخراسانَ از پیرایۀ وجود متجلببان ،جلباب علوم خالیشد(.تاریخ جهانگشا،ج،1جوینی)4:
حدیثِ «العلم آ شجرۀ أصلآها بمَکۀ و ثَمَرها بِخراسانَ » در جمالت فوق ،در نقش نهاد به كار
رفته است.
 -2-1-5مفعول
در نفثۀ المصدور عبارت عربیِ تضمین شده گاه در نقش مفعول در جمله قرار میگیرد.
 « رنج های بینهایت مآلی بر شماتت اعداا حالی برگزیدم و النارر و ال العار آ والسیف آو الالحیف آ از نصوص مذهب رجولیت دید» (نفثۀ المصدور،زیدری:ص)16
در مثال فوق جملۀ «والنارر و ال العار آوالسیف آو ال الحیف آ» مفعول برای فعل «دید» است.
در تاریخ جهانگشا نیز گاه عبارت عربی درج شده در جایگاه مفعول قرار می گیرد و جزا
مهمی از كالم محسوب می شود.
 « و گفته اند اَجِع كَلبَک و كدام لشکر در عالم چون لشکر مغول تواند بود(» .تاریخجهانگشا،ج ،1جوینی)22:
در جمله فوق « اَجِع كَلبَک » نقش مفعول را دارد.
 -3-1-5متمّم
متمّم « گروه اسمی یا اسمی است كه معموالً به وسیلۀ حرف اضافه ( متمّم ساز ) چیزی
به معنای كلمۀ دیگر می افزاید یا نقص معنی آن را تکمیل میکند » (دستور مفصل امروز،
فرشیدورد :ص ) 209در نفثۀ المصدور پارهای مواقع عبارت عربی به عنوان متمّم نقش
میگیرد:
 « و این قدر نادانسته كه :این بنا اساسیت كه بر شَفا جررف ٍ هارٍ نهاده است» (نفثۀالمصدور،زیدری :ص )60
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عبارت « شَفا جررف ٍ هارٍ »در جملۀ فوق ،بعد از حرف اضافۀ « بر » آمده است و نقش متمّم
دارد.
در تاریخ جهانگشا در موارد اندكی  ،عبارت عربی به شکل حرف اضافه و متمم آمده است
:
 « جمعی از شهریان كه دست به محاربت یازیده بودند الی نار اهلل و سَقرهِ فرستادند»(تاریخ جهانگشا،ج ،2جوینی)40:
عبارت «الی نار اهلل و سَقرهِ» حرف اضافه و متمّم است .
 -4-1-5قید
در نفثۀ المصدور بیشتر قیدها از نوع قید حالت ،قید زمان و قید تشبیه به كار رفتهاند امّا
در تاریخ جهانگشا قیدهای كمی به كار رفته كه عمدتاً قید حالت،قید زمان و مکان است.
الف) قید حالت « :این قید همان است كه در نحو عربی « حال » نامیده میشود و در
جمله به شکل مفرد ،مركّب و م ول به كار میرود ( ».دستور زبان فارسی،خیامپور  :صص-93
) 92
 مثال از نفثۀ المصدور « :عاقبت خسته و شکسته تَمرجر نجیعاً فی المَکرِ ذوائبِه در پایاسب افتادم »(نفثۀ المصدور،زیدری :ص )88
عبارت « تَمرجر نَجیعاً فی المَکرِ ذوائبِه» نقش قید حالت دارد.
 مثال از تاریخ جهانگشا « :و دست رد بر پیشانی هر یک نهادی تا خائباً خاسراً بازگشتندی» (تاریخ جهانگشا،ج ،2جوینی)40:
عبارت « خائباً خاسراً» نقش نحوی قید حالت دارد.
ب) قید زمان :قید زمان دربردارندۀ مفهوم زمان وقوع فعل است.
 مثال از نفثۀ المصدور « :تا سحر سرمۀ سهر كشیده بودم ،وطولَ اللیل ِالّا قَلیالً ترّهاتوخرافات درهم نوشته و در آن سودای بیحاصل همه شب عطارد را آزرده بودم( .نفثۀ
المصدور،زیدری :ص)51
عبارت « و طولَ اللیل ِ الّا قَلیالً » قید است و در معنای« در طول شب جز اندكی » است.
 مثال از تاریخ جهانگشا « :و افعال ذمیمه و اخالق لئیمه او در شوال سنۀ احدی عشره واربعمائه بود مِن مَلَک المَوتِ الی مالِک و ظاهر پانزده سال خالفت كرد( ».تاریخ
جهانگشا،ج ،3جوینی:ص)172
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 -6-1-5اضافه
در نفثۀ المصدور بسیاری از جمالت ،عبارات و اشعار عربی با كسره به نثر فارسی اضافه
شده است كه زیبایی خاصّی به متن داده است:
 « ب عد از دو ماهه مرقام به خوی ،چون پای را از خزانۀ فَکَسَونا العِظام َ لَحماً دیگر باركسوت نو دادند ( » ...نفثۀ المصدور ،زیدری :ص )96
جملۀ « فَکَسَونا العِظام َ لَحماً» كه آیۀ 23سورۀ مومنون است به شکل مضاف ٌ الیه برای
خزانه آمده است.
در تاریخ جهانگشا نیز ع بارات و جمالت عربی بسیاری در نقش مضافال الیه ظاهر شدهاند
و جوینی نسبت به این نوع درج و تضمین عالقۀ زیادی نشان داده است:
 « حسابش بر انواع تکالیف عذابش بر موجب نص سَبَقت رَحمَتی غَضبی راند( ».تاریخجهانگشا،ج ،1جوینی:ص)141
جملۀ « سَبقَت رَحمَتی غَضبی» مضافال الیه برای كلمه « نص » است.
 -7-1-5جملة معترضه
بخش عمده ای از جمالت و عبارات عربی ملحق به نثر فارسی در نفثۀ المصدور به شکل
جملۀ معترضه به كار گرفته شده است .زیدری از این جمالت اغلب به شکل دعایی و توضیحی
و بندرت به قصد نفرین بهره گرفته است :
الف) جملة معترضة دعایی و نفرینی:
 از نفثۀ المصدور « :تمنّی حبّ وطن وهوای اهل و مسکن ،زمام ناقۀ طبع سوی خراسان،سَقَی اهللآ أطاللَهَا و مَدَّت عَلَیها ظِاللآ السُّحربِ أذیَالَهَا می كشید ( ».نفثۀ المصدور،زیدری
:ص )96
جمالت « سَقَی اهللآ أطاللَهَا و مَدَّت عَلَیها ظِاللآ السُّحربِ أذیَالَهَا » جمالت معترضۀ دعایی در
مورد خراسان است.
 از تاریخ جهانگشا « :و بدانند كه موالنا فاها بِفیهم بریشان رحمت كرد »جملۀ «فاها بِفیهم » نفرین است كه گاه جوینی از این قبیل نفرینها در تاریخ خود بهره
میبرد .گفتنی است نفرین در لسان عربی زیر مجموعۀ دعا محسوب میشود.
ب) جملة معترضة توضیحی :در بسیاری از تضمینها ،زیدری برای تأیید و تأكید مطلب
از جمالت معترضۀ توضیحی عمدتاً كوتاه استفاده می كند كه البته به زیبایی متن او كمک
شایانی میکند:.
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 « هر آینه در این سر وقت چون كرام اكرام از واجبات مذهب مروّت شمرد و از جماعتیكه بجای رحمتند وحَسبرکَ مَن یَرثی لَه آ الشامِتر  ،انعام عام از مفترضات دین فتوّت
داند» ( همان :ص) 59
« وحَسبرکَ مَن یَرثی لَه آ الشامِتر »1جملۀ معترضهای است كه توضیحی دربارۀ كسی است
كه مورد ظلم و بی رحمی قرار گرفته است.
جوینی نیز در تاریخ جهانگشا از جمالت معترضه توضیحی،به عنوان توضیح ضمنی كالم،
بسیار استفاده كرده است:
« هر كس كه امام بوده باشد پدر او امام بوده باشد و پدر پدر او هرلّم جَراً تا به آدم علیهالسالم»(تاریخ جهانگشا،ج ،3جوینی:ص)227
جملۀ « هرلّم جَراً» توضیحی برای تکمیل سخن نویسنده است معادل معنایی چون به «همین
منوال» است.
 -8-1-5جمالت پایه و پیرو
در نفثۀ المصدور و تاریخ جهانگشا بسیاری از جمالت و حتی اشعار عربی به عنوان جملۀ
پیرو در متن به كار رفته است كه در اكثر مواقع جملۀ پیرو با حرف ربط « كه » به نثر
فارسی ارتباط داده میشود .امّا در نفثه المصدور گاه جمالت عربی در جایگاه جملۀ پایه نیز
قرار میگیرند.
الف) جملة پایه:
 شاهد از نفثۀ المصدور  « :با خود میگفتم  :اگر سعادتی اسالم را مدخّر است الیَستَوِیالقَاعِدونَ مِنَ المرومِنینَ غَیرَ أولِی الضرَرِ و المرجَاهِدون َ فی سبیلِ اهللِ » (نفثۀ المصدور
،زیدری  :ص)35
جملۀ « الیَستَوِی القَاعِدونَ مِنَ المرومِنینَ غَیرَ أولِی الضرَرِ و المرجَاهِدون َ فی سبیلِ اهللِ »
جملۀ پایه است .در تاریخ جهانگشا نمونهای برای جملۀ پایه یافت نشد.
ب) جملة پیرو:
 شاهد برای نفثۀ المصدور « :صبح مشیب از مشارق مفارق بردمیده  ،متقاضی اجل درشتاب و عجل كه خآطوَتان ِ وَ قَد وَصَل ( ».همان  :ص)6
جملۀ « خآطوَتان ِ وَ قَد وَصَل » به عنوان جملۀ پیروِ مثال فوق محسوب میشود.

 -1ترا بسنده است حال آنکس که دشمن بر وی رحم آورد و مهربانی کند.
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 شاهد برای تاریخ جهانگشا« :و ترقی سن كه لجام نزاقت شبّان است باال گرفت و به حدّآن رسید كه:
حجخخجی و كفَّ العقخخلآ مِخن غآخخلوایی»
و تلّفّتخخخت سَخخخبعال الی عشخخریخن مِخخن
(تاریخ جهانگشا،ج ،1جوینی:ص)6
بیت عربی جملۀ پیرو است و سخن را كامل میکند.
 -9-1-5شبه جمله
«شبه جمله كلمهای است كه متضمّن معنی جملهای باشد.این قسم كلمات اغلب عمل
جمله و فعل را انجام می دهند » (دستور زبان فارسی،خیامپور  :ص: ) 101
 مثال از نفثۀ المصدور  « :به خون من تشنه گشته بود و آن قربت ریزه كه یافتم و یَالَیتَ نیافتمی » نفثۀ المصدور،زیدری :ص )13
در مثال فوق « و یَا لَیتَ » شبه جمله امید و آرزوست.
 مثال از تاریخ جهانگشا« :ایهّا العشاق باز آن دستان آمد پدید » »(تاریخ جهانگشا،ج،1جوینی:ص)2
عبارت «ایهّا العشاق» شبه جمله است.
جوینی در شواهد بسیار اندكی در تاریخ خود  ،تضمین عربی را به شکل شبه جمله به كار
برده است.
 -2-5کاربردهای بالغی – هنری
 -1-2-5تشبیه
« تشبیه عبارت است از مانند نمودن چیزی در معنایی به ادواتی خاص ،به عبارت دیگر
بیان مشاركت دو چیز است در وصفی از اوصاف به توسط الفاظ مخصوص» (معالم
البالغه،رجایی:ص )151
در موارد بسیاری ،زیدری به قصد قرابت معنایی از تشبیه به نحو مطلوبی بهره میگیرد و
بدین طری ق مفهوم و معنا را برای خواننده مجسّم میکند.بیشتر تشبیههای او تشبیه مركّب
و تشبیه تمثیل است:
 « و فراهم آوردۀ عمر از خاصه و خرجی و خون دل مسلمانان و گرجی كَرَمادٍ اشتَدّت بِهِ الریح آ فِی یَومٍ عاصِفٍ 1رها كرد » (نفثۀ المصدور،زیدری  :ص)43

 -1چون خاکستری بود که بادی صعب درآید بر آن در روزی سخت باد ( ابراهیم) 18 /
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در مثال فوق نویسنده بی ارزشی خون مسلمانان نزد تاتار را با هنرمندی به خاكستر در دست
باد ِسخت تشبیه كرده است و جملۀ عربی مشبهال به این تشبیه مركّب است.
جوینی در تاریخ جهانگشا در بسیاری موارد برای عینی كردن موضوعی از همانندسازی
استفاده میکند و اغلب از اشعار و تشبیهات مشهور ادبیات عرب بهره میگیرد:
 « و دیگران در مهامه و فیافی افتان و خیزان كالذّی استَهوتهر الشیاطین آ فی االرضِحیرانَ» (تاریخ جهانگشا،ج،2جوینی:ص)56
در مثال فوق جوینی برای موضوع سرگردانی افراد از تشبیه قرآنی «كالذّی استَهوتهر
الشیاطین آ فی االرضِ حیرانَ» (شخصی كه توسط شیطان گمراه شده) بهره برده است.
 -2-2-5ارسال المثل و تمثیل
در برخی موارد نویسندۀ « نفثۀ المصدور » برای زینت دادن به كالم و تاثیر گذاری بیشتر
بر ذهن مخاطب ،از تضمین به طریق تمثیل استفاده كرده و از اشعار و آیات قرآن به نیکی
برای نیل به مقصودش بهره گرفته است:
 « به لشگرگاه تاتار  ،دمار از آن رباع و دیار برآورد.و حَخخخل بِغَخخخیرِ جخخخارِمهِ العَخخخذابر» 1
وَ جرخخخرم آ جَخخخخخرّهر سرفَهخخخخاار قَخخخخخومٍ
(نفثۀ المصدور،زیدری:ص )25
در نمونۀ فوق ،زیدری برای نشان دادن این مطلب كه عدّهای بیگناه خونشان به دست تاتار
مباح شمرده شد  ،از بیت متنبّی كه مَثل سایر شده بهره میگیرد ( .ارسال المثل )
جوینی نیز با تسلّط بر امثال و حِکَم عربی توانسته در جاهای بسیاری برای تلفیق آن با
سخن فارسی بهره بگیرد:
 « و به تدریج از احوال استکشافی میکند چون به حقیقت سر ّ ایشان استدالل میگیردشک و شبهه مرفوع میگردد و أبدی الصَریح عَن الرّغوهِ »(تاریخ جهانگشا،ج،2جوینی:
ص)56
جوینی برای مطرح كردن موضوع پی بردن به ذات دیگران از تمثیل عربی« أبدی الصَریح
عَن الرّغوهِ» (خالصی از سرشیر پیداست ) تضمین میگیرد.

 -1بسا گناه که سفیهان قومی مرتکب شدند و عذاب و عقوبت بر آن که بدان گناه دست نیازیده فرود آمده است.

روشهای تلفیق عبارتها و اشعار عربی با متن فارسی در تاریخ جهانگشا و 115 /...

 -3-2-5کنایه
« ایراد لفظ و ارادۀ معنی غیرحقیقی آن به صورتی كه بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده
كرد بدون وجود قرینه صارفه » ( معانی و بیان،علوی مقدم و اشرف زاده:ص  )133در نفثۀ
المصدور كنایات عربی نقش مهمّی در خلق زیبایی و هنری كردن كالم دارند:
 « و چون بال را به حوالی خویش محیط دیده حِینَ الیرغنِی الّندامَۀآ پشت دست میخاییده» (نفثۀ المصدور،زیدری:ص )10
عبارت « حِینَ الیرغنِی الّندامَۀآ» كنایه از « سود نداشتن پشیمانی» است كه در فارسی نیز
رایج است.
در تاریخ جهانگشا در موارد نادری نویسنده از كنایات برای تلفیق سخن استفاده كرده
است:
 « و شیوخ و كهول از سرمستی دست بسته شده پای از حریم حرمت بیرون نهند ومغافصهل آنچ كنگاج كرده اند به اتمام رسانند و الیحیقآ المَکرآ السی ار الّا بِاهلهِ » (تاریخ
جهانگشا،ج،3جوینی:ص)41
در جمالت باال جوینی برای انتقال مفهوم ،كنایۀ قرآنی «و الیَحیقآ المَکرآ السّی ار الّا بِاهلهِ»
(و بد سگالی جز به صاحب آن باز نمیگردد) (آیه  43سوره فاطر) را اخذ كرده است.
 -4-2-5ایهام
آرایهای است كه « كلمهای حداقل به دو معنی به كار رفته باشد » (نگاهی تازه به
بدیع،شمیسا  :ص )101در نفثۀ المصدور گاه عبارات عربی در معانی ایهامی به كاررفتهاند،این
ویژگی بیشتر درمواقعی است كه نویسنده برای نشان دادن اطالع خود از صرف ونحو عربی
دست به این بازی واژگانی زده است :
 « بدین لقاطات زمانۀ دون و نفایات ایام وارون رسیده بود ،منسوخ گشت ،نه در آنطریقت « ألعاطِفر كَالمَعطوفِ متبوع و نه درین قاعده ألبدَلِ كَالمربدِل مَرعی ( ».نفثۀ
المصدور،زیدری :ص)80
در مثال فوق « ألعاطِفر كَالمَعطوفِ » عبارتی است كه در آن ایهام وجود دارد زیرا دربردارندۀ
یک معنای ظاهری یعنی عدم تبعیت از گذشته است و نیز یک معنای نحوی یعنی
عاطف(كلمۀ پیش از حرف عطف) مانند معطوف(كلمۀ پس از حرف عطف) شده است؛
همچنین در ادامه ،عبارت« ألبدَلِ كَالمربدِل» نیز دارای دو معنای ایهامی است  :یکی نیاوردن
رسم و آیین نو و دوم به این قاعدۀ نحوی اشاره دارد كه بدل از مربدلٌ مِنه تبعیت میکند.
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در تاریخ جهانگشا نمونهای برای بکارگیری ایهام به شکل تضمین دیده نشد.
 -5-2-5مناظره
« شهاب الدین زیدری از روش مناظره برای رد و ابطال كالم مخاطب بهره گرفته است
،چنان كه گویی دو طرف مناظره هر داون عرب زبان بودهاند ( ».نفثۀ المصدور،یزدگردی:
ص: ) 20
 « به اتفاق انگشت خلق به دندان ماند  ،یکی به تعجب  :یا لَیتَ قَومی یَعلَمونَ بِماغفَرَ لِیربّی و جَعَلَنی مِنَ المرکرَمین َ میخواند دیگری به طعنه میگفت :
رربّمخخخخا استآقبِحَخخخت عَلخخخخَی االقخخوامِ»
نِعخخمخخخَۀآ اللخخخخخخه ِالتآعخخخخابر و لکِخخن
(همان :ص)79
در مثال باال دو طرف سخن فی البداهه مقصود مورد نظر خود را به نحوی هنری بر زبان می
آورند و مناظرۀ زیبایی را شکل میدهند.
در تاریخ جهانگشا نیز در موارد اندكی نمونههایی از مناظره دیده میشود و اشعار پختهای
برای پاسخ دادن به طرف مقابل بیان شده كه به غنای نثر كمک كرده است:
 « ابن كلّس چون اظهار شکایت شاعر و روایت این قطعه كرد عزیز به جواب او گفت :هذا شَنی ال اشتركنا فی الِهجا بهِ فَشاركنی فی العفوِ عنهر »
بار دیگر هجایی دیگر گفت و فضا قاید جیش او را در آن اضافت كرد:
علخخخخخیه زمخخخخخانخنخخا هخخخذا یخخخدلآ»
تنصَّخخخخر فالتنصخخخخخرآ دیخخخخن حخخخخق
(تاریخ جهانگشا،ج،3جوینی:ص)163
این گونه پاسخ گویی با ابیات رسای عربی ارزش مناظره را دوچندان كرده است.
 -6-2-5ایجاز
« بیان معنی را در كوتاهترین لفظ ایجاز گویند ،البته كوتاهی لفظ از معنی به شرط آن
است كه در القای معنی ،اخالل نکند » ( معانی و بیان،تجلیل:ص  )37در نفثۀ المصدور گاه
كالم به دلیل ذكر شواهد شعری یا قرآنی -روایی به اطناب و دراز گویی می انجامد امّا در
بسیاری از موارد سخنان نویسنده به طریق مساوات و یا ایجاز است .بسیاری از اقوال  ،آیات
یا امثال عربی به قصد ایجاز كالم در سخنان زیدری قرار گرفته است چنانچه خود به آن مقرّ
است « و در اثنای آن اهوال  ،اذیال بر سبیل ایجاز  ،و فِی النّاس مَن إذا أوجَزَ أعجَزَ فراهم
گرفتهام »(نفثۀ المصدور،زیدری:ص )110
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 « سخن آن كه طولآ العَهدِ مرنسٍ 1گفت بنزدیک من باری خالف ا ست ( ».همان :ص)125
در مثال فوق از زیدری ،قولِ « طولآ العَهدِ مرنسٍ » دربردارندۀ نهایت ایجاز اسخخخت زیرا به
سختی میتوان این مضمون را با واژههای اندک ،به زبان فارسی بیان كرد.
یکی از ویژگیهای نثرهای تاریخی باالخّص تاریخ جهانگ شا ،اطناب ا ست اما گاه نوی سنده
برای طوالنی نشخخخدن كالم از عبارات عربی موجزی اسخخختفاده میکند كه خواننده به درک
مقصود نایل شود:
 « و بدان سخخخبب معذب اند لیکن غلبه جهل راسخخخت یَقولون َ ما الیَفعلون » (تاریخجهانگشا،ج،1جوینی:ص)44
جوینی در جمالت فوق برای طوالنی نشخخخدن كالم به بخشخخخی از آیه قرآن « یَقولون َ ما
الیَفعلون » ()226:26كه اذهان با آن آشناست ،اشاره میکند .
 -6ارتباط معنوی شواهد و عبارات عربی با متن فارسی
در تاریخ جهانگشا و نفثۀ المصدور گاه با مهارت خاصّی ارتباط معنایی بین كالم فارسی و
عبارات عربی برقرار میشود .بدین گونه كه « شعر یا عبارت عربی بدون قطع و انحراف ،دنبالۀ
نثر فارسی را بیان مینماید .در این نوع كه دشوارترین انواع درج در نثر به شمار میآید ،
شواهد عربی بی فاصلۀ لفظ یا تركیبی كه آن را از نثر فارسی جدا كند  ،بدان میپیوندد» .
(فن نثر،خطیبی:ص  ) 216جوینی و زیدری برای تتمیم و تکمیل سخن از این روش بهره
بیشتری بردهاند .برخی مواقع نیز برای معانی غنایی ،رثا ،مدح و ..از توصیف،تشبیه و یا تمثیل
استفاده كردهاند وگاه برای القاا سخن ،شعری عربی به صورت نظیر ذكر كردهاند .از روشهای
دیگری كه این دو م لف توانستهاند به وسیلۀ آن ها پل معنایی بین متن فارسی و عربی
برقرار كنند توضیح یا تأیید و تأكید است كه « از رایجترین انواع تضمّن و درج به شمار رفته
و به نسبت از سایر اقسام بیشتر به كار رفته است » (همان :ص )221
سوای این روشها بهره گیری از نقل قول،حل(تحلیل معنی) و ملخّص( تلخیص مطلب) نیز
از مهارتهای دیگر زیدری و جوینی در درج و تضمین سخنان عربی است.
در این بخش ،انواع ارتباط معنوی بین اجزای فارسی و عربی سخن را در نفثۀ المصدور و
تاریخ جهانگشا نشان داده میشود:

 -1دوری دیدار  ،فراموشی را باعث آید.
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 -1-6تکمیل و تتمیم
تکمیل یا تتمیم بدین معناست كه « شعر یا عبارت عربی ،معنی نیمه تمام عبارت فارسی
را تمام كرده است و جزیی از اجزای جمله را تشکیل میدهد به گونهای كه اگر حذف شود
معنی كالم ناقص میشود  ( ».فن نثر،خطیبی :ص  )216در این نوع از تضمین كه دشوارترین
انواع درج در نثر به شمار میآید شعر یا عبارت عربی بی فاصلۀ لفظ یا تركیبی كه آن را از
نثر فارسی جدا كند بدان می پیوندد؛ تکمیل و تتمیم در نهایتِ مهارت در نفثۀ المصدور
انجام پذیرفته است:
 « احوال محشر و اهوال رستاخیز  ،چنان كه زبان وحی فرماید :یَوم َ یَفرُّ المرئآ مِنأخِیه ِ و اآ مّهِ و اآبیه ِ و صاحبَتِه ِ و بَنیهِ»1عیان دیده شد( .نفثۀ المصدور،زیدری:صص
) 43-44
در مثال باال آیۀ « یَوم َ یَفرُّ المرئآ مِن أخِیه ِ و اآ مّهِ و اآبیه ِ و صاحبَتِه ِ و بَنیهِ» تمام كنندۀ
معنای جمله است .
در تاریخ جهانگشا نیز تکمیل و تمییم در پاره ای موارد به كار رفته است:
 « وسوسه شیطان ایشان را از راه سداد و جادۀ رشاد دور انداخت الّا الذینَ آمنوا و عمِلواالصاحات و قلیلٌ ما هرم» (تاریخ جهانگشا،ج،1جوینی:ص)13
عبارت عربی كه بخشی از آیات قرآن (  ) 24:38است در تکمیل كالم نویسنده ذكر شده
است.
 -2-6تأکید و تأیید
« این نوع ،از رایج ترین انواع تضخخمین و درج به شخخمار رفته و به نسخخبت از سخخایر اقسخخام
بیشخختر به كار میرود( ».فن نثر،خطیبی :ص ) 221در نفثۀ المصخخدور نیز نویسخخنده  ،برای
تأكید ،تأیید و صحّه گذاردن بر معانی پیشین از این روش بسیار استفاده كرده است :
 « طالب علمیست سودا برسرزده  ،تا تن دو نیم نکند  ،ذوفنون نشود لَم تکونوا بالِغِیه ِالّا بِشقٍ االنفآسِ»(2نفثۀ المصدور،زیدری :ص)3
در مثال فوق  ،نویسنده برای تأیید مطلب خود از آیۀ « لَم تکونوا بالِغِیه ِ الّا بِشقٍ االنفآس»
( ِ)7/16بهره برده است.
در تاریخ جهانگشا نیز نویسنده به شکل وسیعی ازین روشِ تضمین بهرهمند شده است:
 -1در آن روز که انسان از برادر خود میگریزد  ،و از مادر و پدرش ،و زن و فرزندانش (عبس)34-36 /
 -2نباشید شما رسندگان مگر به رنج تن ها (النحل)7/
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 « و هیچ سائل از زفان او ال و لَم نشنیدو ألجخخخلِ هخخخخذا تشخخخبه المقخراضخخاً»
ال فی الجخخواب تقخصُّ اجنحخخه المرخخنی
(تاریخ جهانگشا،ج،1جوینی:ص)44
در نمونۀ فوق ،شعر عربی در تأیید جمالت فارسی ذكر شده است.
 -3-6توصیف و تشریح
در نفثۀ المصدورو تاریخ جهانگشا هرجایی نویسنده الزم دیده ،عبارات عربی را برای
توصیفات زیبا و تشریح معنای مورد نظرخود به كار برده است.
 نمونه ای از نفثۀ المصدور « :زمین كه از قطرات ژاله رنگ الله داشتی تآری عَن دَمِ القَتلیبِحرمرَۀ ِ عَندَم 1شجرۀ شمشیر كه بهشت در سایۀ اوست كه ألجَنّۀ آ تَحتَ ظِاللِ السّیوفِ
2چون درخت دوزخیان سر بر آورده طَلعرهَا كَأنهر ررؤآسر الشّیاطینِ» (3نفثۀ
المصدور،زیدری :ص)1
در مثال فوق نویسنده برای جمالت فارسی ،توصیف های معادل گونۀ عربی آورده است .
 شاهدی از تاریخ جهانگشا « :رویی شکنیدۀ بازار ماه ،دندانی مانند درّ درفشان و دهانیشبه پستۀ خندان و خلقی از عشق او گریان
و تَحخخت الثیابِ الخَخخزیر لو كان بادیخا»
عَلی وَجخخه ِ میٍّ مَسحخخۀٌ مِخخن مَالحخخهٍ
(تاریخ جهانگشا،ج،2جوینی:ص)267
شعر عربی ،توصیفی برای بیان زیبایی است كه در جمالت فارسی ذكر شده است.
 -4-6تنظیر و تطبیق
«چنان كه معنی عبارت یا شعر ت ضمین شده به گونهای نظیر معنی عبارتی با شد كه در
آن جای گرفته ا ست به صورتی كه نوی سنده نخ ست معنی شعری را كه در عبارت ت ضمین
خواهد كرد به نثر بیان دا شته و سپس همان شعر را به صورت نظیر برای تأكید معنی می
آورد » (فن نثر،خطیبی:ص: ) 220
 در نفثۀ المصخخدور « :و روباه خدّاع را بر شخخیران مص خّاع و دلیران قرّاع فرمانروایی و كارفرمایی اثبات كرده و َیا بروسَ اآسدٍ ذلّلَت لِلثَعالِب ِ » (نفثۀ المصدور،زیدری:ص )37

 -1از خون کشتگان به سرخی شاخ بقم نمودار است.
 -2بهشت زیر سایه ی شمشیرهاست( .حدیث)
 -3میوه و بار آن گویی سرهای شیاطین است ( .الصّافات) 65 /
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در نمونۀ فوق ،مصخخراع عربی ،معنایی نظیر متن فارسخخی دارند و یا گویی مطابق با جمالت
فارسی هستند.
 در تاریخ جهانگشا « :من ا زكجا سخن سرّمملکت زكجا و مایعلَم آ الغیبَ الّا اهلل » (تاریخجهانگشا،ج،1جوینی:ص)8
در شاهد فوق جملۀ عربی ،نظیر معنایی شعر فارسی است.
 -5-6ملخّص
تلخی صی از یک جمله ،آیه یا شعر ا ست یعنی نوی سنده تنها به ذكر كلمات مورد نظر از
تضخخمین بسخخنده میکند .در نفثۀ المصخخدور مواردی از ملخّص به چشخخم میخورد كه گویی
ص نوی سنده ا ست و زیدری تنها به ذكر آنها اكتفا میکند كه به كا ِر متن فار سی
مق صود خا ّ
میآید :
 چراغ وار آخر كار شخخخعلهای برآورد و بِمرد  ،بانی اسخخخالم بود  ،بَدَأ غَریباً و عادَ غَریباً »(نفثۀ المصدور،زیدری :ص)47
عبارت عربی مثال فوق ،تلخی صی برگرفته از حدیث « إنّ اال سالمَ بَدَأَ غریباً و سَیَعودر غَریباً
كمَا بَدَأ فَطوبَی لِلغآرَباا » (جامع الصغیر ،ج :1ص)78
در تاریخ جهانگشا نیز نویسنده گاهی از ملخّص استفده كرده است:
 « رعایت جانب قرابت و مواصلت را به اقالت عترت ،عین فرض داند و التزام طرف مَلَکتَفَاسجِح را به گاه حشمت و جاه در ذمت كرم دین و قرض» (تاریخ
جهانگشا،ج،3جوینی:ص)63
عبارت عربی برگرفته از اصل حدیث نبوی «اذا مَلکت َ فأسجِح » است.
 -6-6حلّ معانی
« حل ّ ،اشخخارت به پارهای از كلمات مشخخخّص و برجسخختۀ آیه  ،حدیث و مثل اسخخت »
(یزدگردی « )21 :1385 ،و یکی از فنّی ترین اق سام اقتباس به شمار می رفته و به ن سبت
سایر اقسام ،موارد كمتری از آن در آثار قرن ششم و هفتم دیده می شود( ».فن نثر،خطیبی
:ص  )207در نفثۀ المصخخدور نمونههایی از حلّ معانی دیده میشخخود كه نویسخخنده به زیبایی
ازین گونه تلفیق استفاده كرده است:
 « و آثار طغیان فاش كرد ،دست در نهاد و در غآرّۀ خَطب همه را بقیود مرحَجّل گردانید».(نفثۀ المصدور،زیدری:ص )23
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در مثال باال كلمات « غآرّه » و« مرحَجّل» مأخوذ از این حدیث پیامبر ا ست كه  « :إنّ اآمَتی
یردعونَ یَومَ القیامۀ غرّاً مرحجّلین َ مِن آثارِ الورضوا ِ» (صحیح بخاری ،جزا اول :ص )65
در تاریخ جهانگشا نیز گاه نویسنده از حلّ معانی بهره مند شده است:
 «و سیوف چون برق آهخته ،سلطان صاحب رایات انّا فَتحنا شده » (تاریخ جهانگشا،ج،2جوینی :ص)78
عبارت عربی برگرفته از آیۀ  1سوره فتح « إنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مربیناً » است كه با متن فارسی
حل شده است.
 -7نتیجه گیری
مقایسخۀ شخیوه های تلفیق عبارات عربی با متن فارسخی در دو اثر نفثۀ المصخدور و تاریخ
جهانگشا ،این نتایج را نشان میدهد:
 )1ارتباط لفظی :ارتباط لفظی عبارات عربی با متن فار سی شامل كاربردهای د ستوری
و بالغی عبارات عربی در متن فار سی می شود  .نوی سندۀ نفثۀ الم صدور از كاربردهای
دستوری بهتری جهت تلفیق عبارات عربی با متن فارسی بهره برده بود زیرا وی بخوبی
توانسته است عبارات عربی را در نقشهای  :نهاد ،مسند ،مفعول ،انواع قید ،مضافال الیه،
متمم ،شخخبه جمله،بدل و جملۀ معترضخخه قرار دهد .در حالی كه در تاریخ جهانگشخخا
شخواهد اندكی از پذیرفتن نقش های نهاد ،مسخند ،قید  ،متمم ،شخبه جمله یافت شخد
بیشتر شواهد در نقش مفعول و مضاف ٌ الیه و جملۀ معترضه قرار گرفتند.
در زمینۀ كاربردهای بالغی ،نویسخخخندۀ نفثۀ المصخخخدور  ،عبارات عربی فراوانی برای
تشخخخبیه  ،تمثیل  ،ایجاز و كنایه به كار گرفته بود و بندرت از ایهام  ،مناظره بهره برده
بود  .جوینی در تاریخ جهانگشخخا از عبارات عربی كمتری به قصخخد تشخخبیه و یا تمثیل
اسخخختفاده كرده بود و در سخخخایر مقولههای بالغی چون مناظره و ایهام موارد انگشخخخت
شماری یافت شد كه مورد استناد قرار گرفت.
 )2ارتباط معنوی :ارتباط معنوی عبارات عربی با متن فارسی شامل تکمیل و تتمیم،تأیید
و تأكید،توصیف و تشریح،تنظیر و تطبیق،حلّ معانی و ملخّص می شود .شمار زیادی از
درج و ت ضمینهای كتاب نفثۀ الم صدور به شکل تکمیل و تتمیم،تأكید و تأیید،تو صیف
و تشریح ،تنظیر و تطبیق و در پاره ای موارد به طریق حلّ معانی و ملخّص به كار رفته
ا ست .اما در تاریخ جهانگ شای جوینی بی شتر عبارات عربی به شکل تکمیل و تتمیم،
تأكید و تأیید و توصیف و تشریح به كار رفته است  .شواهدی نیز از عبارات عربی یافت
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شد كه به طریق تنظیر و تطبیق با متن فارسی تلفیق شده بود اما موارد مربوط به حل
ّ معانی و ملخّص در تاریخ جهانگشا بسیار كم و ناچیز بود.
در مجموع میتوان گفت كه نویسندۀ نفثۀ المصدور هرچند كتابی در حجم كم نوشته اما
از شگردهای متنوّع و دشوارتری برای تلفیق عبارات عربی با متن فارسی بهره گرفته است و
این موضخخخوع توانایی او را بیشخخختر جلوه میدهد .اما عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشخخخا از
رو شهای سادهتری برای تلفیق عبارات عربی با متن فار سی بهره گرفته ا ست .بگونه ای كه
گاه درج و تضمینهای وی قابلیت قطع و انفصال از متن فارسی را دارد در حالی كه در نفثۀ
الم صدور عبارات عربی آنگونه به متن فار سی گره خورده كه حذف درج و ت ضمینهای عربی
باعث قطع كالم و از هم گ س ستگی سخن می شود .راهی كه او در پیش گرفته ا ست ،شیوه
ای رایج برای نویسندگان بعد از وی شد.
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