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  :چكيده
اهميت . را معرفي كند نفثة المصدوراين نوشتار بر آنست كه سبك هنري و سبك خاص 

كتاب بعنوان يكي از شاهكارهاي بديع نثر فنّي و منشيانة قرن هفـتم، عـالوه بـر جنبـة     
  .تاريخي، بلحاظ ساختار و ويژگيهاي بديع آن است

نويسنده در آراستن  اصرار و ولع و توجه، با وجود وجوه مشترك در نثر فني و مصنوع 
با مراعات سجع، موازنه و قرينه سـازي و  » لفظ «سخن به بديع لفظي و برجستگي خاص 

نيز تزيين و تلميح كالم به آوردن احاديث، امثال، اشعار عربي و فارسي و جمالت معترضه 
و » مرزبـان نامـه  «موجب گرديده نثر وي در مقايسه با آثار برجسته معاصرانش از جملـه  

   .باشدصاحب سبك فردي نيز ، عالوه بر دارا بودن سبك دوره » يخ جهانگشاتار«
مرزبان «با مختصر نمونه هايي از  نفثةالمصدورادبي پركاربرد در  صنايع  ،در اين مختصر

است، مورد بررسي » واج«كه عوامل سازندة آن مبتني بر تكرار » تاريخ جهانگشا«و » نامه
جناس، سجع، تكرار ، قلب، اشـتقاق، شـبه    انواعِ ،هاي لفظيتمام آرايه . قرار گرفته است

اشتقاق بر مبناي تكرار واجهاست كه نويسنده با رعايت قواعد و قوانين كتب بالغي، تنها 
به قصد زيور و زينت كالم بكار نگرفته بلكه با ايجاد موسيقي و طنين كالم به القاي بهتـر  

از درد و رنج غارت مغوالن ترسيم  كرده، عواطـف  معني پرداخته و با ابزار كالم تابلوهايي 
  . خود را به مخدوم خويش بيان داشته است

با چيرگي خاص بر زبان ، هنرمندانه و با بسامد باال از شگرد تكرار كه » زيدري نسوي«
موجب نزديك شدن نثر وي به زبان شعر گرديده، بهره جسته و ارتباطي هنري بين لفظ و 

با موسيقي الفاظ فضاي القايي و ويژگي شاعرانگي اثرش را تقويت كرده معنا ايجاد كرده و 
  .است

  :كلمات كليدي
  ، سبك، آرايه هاي لفظي، تكرار، واجنفثة المصدور  
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  :مقـدمـــه
ه   ،ترين راهسبك ادبي يك اثر، بهترين و دقيق براي استخراج ويژگيها و اختصاصات توجـ
دهندة ويژگي سـبكي اسـت و   نسامدها و تكرارها، نشابه مسألة بسامد و ابداعات است، زيرا  ب

     نيــز خــروج از هنجارهــا و بكــارگيري ابــداعات ادبــي ميتوانــد ويژگــي ســبكي هــر شــاعر و 
  .اي را جهت دهد و برجسته نمايد نويسنده

هـاي عـالي نثـر مصـنوع و      يكي از شاهكارهاي بديع  نثر فنّي و از نمونه »نفثة المصدور«
اين كتاب عالوه بر اهميت آن از لحاظ تاريخي كه گوياي . ل قرن هفتم استمنشيانة نيمه او

ي بااليي نيـز  سدرد و رنج مصائب هجوم مغول به ايران است، داراي ارزش ادبي و سبك شنا
  .ميباشد

مبناي نثر مصنوع و فنّي بر آرايش سخن و تناسب لفظ و معني، همچـون آوردن سـجع،   
يهام، تضاد، حس تعليل، مبالغـه، اغـراق، جمـالت متـوازن،     موازنه، ترصيع، تضمين مزدوج، ا

تضمين آيه و حديث، شعر و استشهاد به آيه، تشبيهات، استعارات و ديگـر صـنايع لفظـي و    
» جهانگشــا«و » مرزبـان نامــه  «در بسـياري از نثرهــاي ايـن دوره از جملــه   . معنـوي اســت 

  . ويژگيهاي بارز نثر فني و متكلف مالحظه ميگردد
، مورخ توجه خاصي به آرايش و زيور »تاريخ جهانگشا«در نثرهاي تاريخي مانند  چنانچه

كالم بيش از معني داشته و گاه تسلسل معاني كه در نثر تاريخي هدف و مقصـود اسـت بـه    
ميشـود و يـا صـاحب مرزبـان نامـه      فراموشي سپرده و كالم بـه معـاني شـعري پيونـد داده     

داستان بيـان داشـته و نثـر خـود را بـا       ةانات، به شيوداروي تلخ نصيحت را از زبان حيونوش
  .زيورهاي بديعي، بكاربردن صنعت، آيه، مثل و ابيات عربي و فارسي مي آرايد 

ـ اما ويژگي سبكي خاص جالب توجه وچشمگير در انشـاي   اصـرار و ولـع    ،المصـدور  ةنفث
ك در اين صـنايع  گيري واجهاي مشترسجع، موازنه، قرينه سازي با بكارنويسنده در مراعات 

كه موجب فضاي موسيقيايي خاص و زيبايي در نثر وي گرديده است و نيز تـزيين و تلمـيح   
كالم به آوردن احاديث، امثال و اشعار عربي و فارسي در خور توجه است، چنانكه مؤلّـف بـه   

 از. ها آراسته استم، هفتم و هشتم، نثر خود را بدانشيوة نويسندگان و مترسالن قرنهاي شش
تـابط  : اي همچـون  در اين كتاب، اشاره به نام شاعران برجسته يهاي گوناگون ادب عرب دوره

شرا، كعب بن زهير، عروه بن حزام العذري، كميت زيد اسدي، متنبي، ابيوردي، سـهروردي،  
وي عـالوه بـر   . بيت در اين ميان شـاخص اسـت   شانزدهاما متنبي با .قطرب قابل توجه است

صـورت جملـه   ده و آيـات و احاديـث در مـتن را ب   و فارسي را نيز حفظ بوقرآن، اشعار عربي 
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معترضه و شاهد يا در ساختار كالم به صورتيكه جزئي از بافت كـالم منسـجم اوسـت، بكـار     
  .برده است

كار گرفته كه اين امر موجب شـده  هنري را با دقت و مهارت خاصي ب هاياين آفرينش نسوي
  .  عصران خود ممتاز گرددفردي و نثر وي از ديگر هم ب سبكصاحي عالوه بر سبك دوره،و

ايـن رسـاله از حيـث    : استاد بهار در مجلد سوم درباره نفثه المصدور چنين نگاشته است
سبك و شيوه به همان شيوه معاصرين است و ميتوان گفت از حيث جزالت و اسـتحكام بـر   

پياپي ندارد و در مراعات صنايع غالب مراسالت بها الدين بغدادي رجحان دارد، اسجاع بارد و 
عي بر اين است در اين مقاله س) 8ص:3شناسي، بهار،ج  سبك.(بديعي خودداري ننموده است

در مقايسه با دو اثـر معاصـرش مرزبـان نامـه و جهانگشـا بـر مبنـاي        كه شگرد خاص مؤلف 
مد بـاال در  اي كه بر اساس تكرار واجها با بسا شيوه. مطالعات بالغي و سبكي نشان داده شود

الفاظ و بهره گيري از صنايع لفظي است كه دل انگيزي و زيبايي خاصي به نثر وي بخشيده 
و با ايجاد موسيقي و پيوند لفظ و معني از طرفي عواطف و احساسات خويش را بـه مخـدوم   
خود بيان داشته و ازسويي با ابزار كالم تابلوهايي از فضاي درد و رنج قتـل و غـارت مغـوالن    

  .يم كرده استترس
. در اينجا به بررسي آن دسته از صنايع لفظي كه مبتني بر تكرار واجهاسـت، ميپـردازيم  

  .  كه با تكرار واج با بسامد باال موجب مختصه خاص در سبك وي گرديده است
  

  :تــكرار 
هرچنـد كتـب تـاريخي از نـوع كتـب علمـي       . ادبي اسـت   -كتابي تاريخي المصدور ةنفث
ند و الجرم بايد به شيوه مرسل نگاشـته شـوند، امـا    براي تفهيم و تفاهم وب ميشوند ومحس

نسوي اين كتاب را عالوه بر جنبه تاريخي كه به لحاظ بيان عواطف و احساسات هم مقـامي  
سبك شناسي نثـر،  .(نگاشت. هـ  632دارد، به نثر مصنوع اما سخت دالويز و موثر در حدود 

عات بدايع لفظي است، چنانچـه بـه آرايـش كـالم     وجهة همت مولف بر مرا)141ص: شميسا
آنچه در صنايع لفظي موسـيقي ايجـاد ميكنـد مبتنـي بـر      . بيش از معني توجه داشته است

  .تكرار است، كه نويسنده براي القاي معني از آن بهره برده است
كورسـوي سـتارگان، بـال زدن    . تكرار در زيبا شناسـي هنـر، از مسـائل اساسـي اسـت       

صداي قطرات باران كـه متناوبـاً تكـرار ميشـود، آرام     . سبب تكرار و تناوب است پرندگان به
) 89ص : نگاهي تازه به بديع، شميسا .(در شعر فارسي تكرار است قافيه و رديف. بخش است
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تكرار واك ، . روشي كه در بديع لفظي، موسيقي كالم را به وجود مي آورد و يا افزون ميكند،
  )79همان، ص . (له يا مصراع استهجا، واژه ، عبارت، جم

بـرد كـه   ا بكار ميدر حقيقت انواع سجع و جناس نوعي تكرار است كه نويسنده الفاظي ر
بـه   صـنعت زيدري در سراسر نثر خود از اين . يا تعدادي از واجهاي آنها  مشترك استتمام 

نـد معنـايي در   فراواني بهره جسته و با بكارگيري آنها موسيقي درونـي  نثـر را افـزوده و پيو   
  .اجزاي كالم برقرار كرده است

در ميان صنايع لفظي، سجع و جناس بيش از موارد ديگر مورد توجه مؤلف بوده اسـت و  
اينك به ذكر نمونه . از انواع سجع، به نوع متوازي و معروف آن رغبتي بيشتر نشان داده است

  .هايي بسنده ميكنيم
بالغت آنـرا سـتوده  و از عوامـل رونـق كـالم      از قرن ششم به بعد، سجع كه اكثر علماي 

دانسته اند در نثر متداول گرديده و مترسالن آنرا در اقسام مختلف نثر بكـار گرفتـه انـد بـه     
  . گونه اي كه در اواخر قرن هفتم سجع به غايت تكلف و كمال خود رسيد

ق سجع آن است كه كلمات آخر قرينه ها در وزن يا حـرف روي يـا هـر دو موافـ     :سجع
  ) 44ص: فنون بالغت و صناعات ادبي، همايي.(باشند

  )42همان، ص.(آن است كه دو پاية سجع در وزن و روي هر دو مطابق باشند :سجع متوازي
در اختالف روايـات تـأملي فرماييـد كـه     . بيدار باشيد كه وقت احتياط و حذر است -

 )31ص:  زيدري نسوي،نفثه المصدور. (محل نظر است
  )همانجا.(به مصري برداشت و نبهرة احوال مزيف را سره انگاشتاقوال سرسري را  -

، تكرار وزن و تكرار واكهاي مشابه  موجب »برداشت انگاشت،«، »حذر، نظر«در واژه هاي 
  .هاستترين سجع تر شدن موسيقي كالم گرديده است، چون سجع متوازي موسيقياييغني

فنـون  . (در وزن مختلـف باشـند  آن است كه الفاظ در حـرف روي يكـي و    :سجع مطرّف
  )42ص : بالغت و صناعات ادبي، همايي

خـر طبـع را   رانَد و آن گورخران ك سوي مكمن اجل ميآن خاكسارانِ آتشي را خا -
  )33ص : زيدري نسوي ، نفثةالمصدور.( دوانَدگور سوي مرابض آساد مي

نه هر سنگ كه از بدخشان خيزد، گوهر اسـت و نـه هـر نـي كـه از مصـر گرديـد         -
  )15همان،ص  .(نيشكر

هاي مشابه در آخـر واژه، بـر   تكرار واك» گوهر ، نيشكر«و » انددوميراند، مي«در واژه هاي 
  .زيبايي موسيقي افزوده است
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هماهنگ كردن دو يا چند جمله به وسيلة رعايت قافيه در فعل آخر دو  : تضمين مزدوج
  )46ص :  ه به بديع، شميسانگاهي تاز. (جمله و تقابل انواع سجع در حشو هر جمله است

ــي        - ــدامت مـ ــه نـ ــت بـ ــي آورد و مالمـ ــار مـ ــيحت بـ ــيحت فصـ ــون نصـ چـ
  )18ص : زيدري نسوي،نفثةالمصدور...(كشيد
  )همانجا.(كو آن پادشاه كه از سربازي به گوي بازي نپرداختي؟ -
 )14همان، ص .(شداز دشمن كامي، حامي و حارس مي -
 )18همان ،  ص . (نشستربط مينتهاي رواح به صيد آهو و خاز ابتداي صباح تا ا -
 )19همان،  ص. (شهوات عشق بر صهوات عتاق برنگزيدي -
 )همانجا. (خدود بيض را بر حدود بيض ترجيح ننهادي -

. تر ساخته است را برجسته بين لغاتنويسنده با بكار بردن واژه هاي مسجع، پيوند هنري 
و گاهي چهار سـجع هـم    التزام نويسنده به اين صنعت باعث شده است كه گاهي سه سجع

  .در عبارات ديده شود
  :سه سجع

. ورم در حال به رسم استغفار در قدم افتاده و اَلَم  بر سبيل اعتذار بر پـاي ايسـتاد   -
 )93همان،  ص (

قالــب مســكين كــه مســكن روح نــازنين اســت، عمــري مصــاحب جــان شــيرين   -
 )53همان،  ص....(بود

يايي و ايجاد  واك هاي مشابه،به اثرگـذاري  چنانكه ميبينيم، با هماهنگي لفظي و موسيق
  . كالم افزوده شده است

  :چهار سجع  
  )94همان، ص . (شده معاركبه يكبار  مسالكگشته،  مهالكهمه  ممالك -
 ذئـاب و نجعـة   كالبخواهند بود  و تا نه بس دير، لهنة  عقابو لقمة  غرابطعمة  -

  )34همان، ص . (خواهند شد
  .در چندين جاي از صفحات كتاب تكرار كرده است گاهي پاره اي از اسجاع را

 )98همان، ص .(به هر قدمي كه بگذاري، ندمي روي خواهد نمود -
 )117همان، ص . (به هر قدمي كه نه بر جادة قرار زده ام، امروز ندمي روي نموده  -

بكار  117و يكبار در صفحة  98را در يكبار در صفحة  » ندم«و » قدم«دو سجع متوازي 
  .استبرده 
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اگر چه در جهانگشا نيز سجع و موازنه بسيار به چشم ميخـورد امـا بيشـتر در مقدمـه و     
توان دريافت  از نظر بسامد به انـدازه نفثـه   زين كتاب است با يك بررسي كلي ميقسمت آغا

  . المصدور نيست
  :جهانگشاهايي از سجع و موازنه از  نمونه

پروردگاري كـه بـه اخـتالف لغـات و      .جودست مسجودي كه وجود او واهب انوار عقل و
  )1ص : 1تاريخ جهانگشا،جويني،ج. (صفات شكر روايع بدايع صنايع او مقصود است

مخالفان از خوف بأس و سطوت او شراب وبيل چشيده، دست سياسـت هيبـت او چشـم    
  )2همان،ص .(فتنه را به ميل كشيده 

جهانگشـا بـه   : اشـته اسـت  چنين نگ 3استاد دانشمند فقيد ملك الشعراي بهار در مجلد 
اندازه كليله و مرزبان نامه از آوردن اسجاع خودداري نكرده  و نيز به درجه مقامات حميـدي  

ه كننده نيست و ميتوان سجع مكرر نياورده، چون بهاءالدين و محمد نسوي نيز نثرش خست
  )53ص :  3سبك شناسي، بهار،ج . (دستيِ آن چند كتاب نيز نيستگفت به يك

  
  : سجع در مرزبان نامه

سعدالدين با مهارت هر جا اقتضا . در مرزبان نامه نيز يكي از صنايع بارز ادبي سجع است
كرده نثر را به زيور بديعي آراسته است، با يك بررسي كلي و اجمالي مي توان استنباط كرد 

بهار در تاييد كه از لحاظ بسامد باندازه نفثه المصدور نيست، همچنانكه استاد ملك الشعراي 
مرزبان نامه از تكلفات معاصران يـا اسـتادان مشـهور ماننـد     : اين موضوع چنين نگاشته است

بهاءالدين بغدادي و محمد نسوي و ديگران اجتناب جسته و مانند ابوالمعالي به همان موازنه 
  )16همان،ص . (و ازدواج اكتفا كرده است، حتي االمكان از سجع پي در پي تن زده است

شنيدم كه شـيري بـود بـه كـم آزاري و پرهيزگـاري از جملـه سـباع و        : لك زاده گفتم
  ) 277ص : مرزبان نامه، وراويني. (ضواري متميز و از تعرض ضعاف حيوانات متحرز

  .جناس نيز از جمله صنايعي است كه مؤلّف در  بكار بردن آن اهتمام تمام داشته است
طرّف يا محرّف، زايد، خـط، مضـارع و الحـق و    تام، م(در حقيقت ميتوان انواع جناس ها

كـار  لغـاتي را ب چون نويسـنده  . را در زمرة واج آرايي و يا تكرار به شمار آورد) مركّب و مكرّر
زيـدري  . ند اما مفاهيم آنها گوناگون اسـت هاي آن با هم مشتركميبرد كه همه يا بيشتر واك

در اينجا به نمونه هايي از هرگونـه  . ه است در سراسر كتاب خود از اين آرايه فراوان بهره برد
  : اشاره ميشود
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يكي ديگر از روشهايي است كه در سـطح   ،سازي الفاظ كالم جناس يا همجنس: جناس
آورد و يـا موسـيقي كـالم را افـزون      وجـود مـي  ت يا جمـالت، همـاهنگي و موسـيقي ب   كلما

  )35ص: نگاهي تازه به بديع، شميسا.(ميكند
  .هاي قرينه همانند هستند، اما معناي آنها متفاوت استنه تمام واكودر اين گ :جناس تام

 )2ص : زيدري نسوي،نفثه المصدور.( كوب افتاده رؤوس را رؤوس در پاي -
 )18و 19همان،  ص. (از اَبكار و عون، اَبكار و عون حرب را شناختي -
سـريان و جريـان لفظـي  و موسـيقي خـوش      » عـون «و » اَبكار«و » رؤوس«تكرار  -

 .آهنگي را در جمله  پديد آورده است
هاي آنها پاية جناس متفاوت است، اما حرف در اين نوع، حركت دو ):ناقص(جناس محرّف 

  .همانند است
 )1همان، ص ... (ران را جفاي خود گردانيدسيالبِ جفاي ايام، سرهاي سرو -
 )52همان، ص...(و گَرد بر گرد او بود وثاق با آنچه دود -

  .پيوندي هنري برقرار گرديده است» گَرد و گرد«و» جفا و جفا«ميان دو واژة  جناس محرّف
آن است كه دو پاية  جناس افزون بر تفاوت معنايي، در نوشتار نيز متفـاوت   :جناس لفظ

  . باشند اما تلفّظ آن همانند باشند
 )51همان، ص .(تا سحر، سرمة سهر كشيده بودم -
از شـدت ايـن اهـوال بجـاي عـرق، خـون چكـد از         القصه از تنگناي اين احوال كه -
 )26همان ، ص ...(مسام

هـا   اند و پيونـد ايـن واژه   جناس لفظ ساخته» احوال و اهوال«، » سحر و سهر«واژه هاي 
  .موسيقي دروني ومعنوي جمله را پرورانده است

آن است كه دو كلمة همگون را در پايان قرينـه هـاي مسـجع يـا ابيـات،        :جناس مكرّر
حال ممكن است دو كلمة همگون جناس تام باشد و ممكن اسـت جنـاس   . پهلوي هم آورند

اسـتاد  ) 37ص : نقد بديع، فشاركي.(يار و عيار: زار و نزار و يا ملحق به زايد؛ مثل: زايد؛ مثل 
جالل الدين همائي را نظر بر آن است كه جناس مكرّر گونه خاصي از جنـاس نيسـت، بلكـه    

هايي كـه  پس جناس. اند ي جناس كنار يكديگر قرار گيرند، آنرا مكرّر دانستهها زماني كه  پايه
فنون بالغـت و صـناعات   .(اند، ميتوانند جناس مكرّر به حساب آيند پشت سر هم قرار گرفته

  )60ص : ادبي، همايي
 )18ص : زيدري نسوي ،نفثه المصدور.( دادسرود رود، درود سلطنت او مي -
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بر موسيقي دروني افزوده و نثر را بـه شـعر   » رود، رود، درودس«جناس مكرّر در واژه هاي
  .نزديكتر كرده است

ها و گاه  فقط يك نقطه با يكديگر تفاوت  آوردن واژه هايي كه تنها در نقطه :جناس خط
  .ناس خط يا تصحيف را بوجود ميĤوردجدارند، 
بـه بـد و    شـفيقي نـدارم كـه   . شقيقي نيست كه به غم و اندوه متأثّر شود : مگو كه -

 )8همان، ص .(نيك اندوهگين و مستبشر گردد
 )51همان، ص ... (كتابت كه كنايت از آن در آن سرِ وقت، آهن سرد كوفتن بود -

پيونـدي هنـري برقـرار    » شقيقي و شـفيقي «و »  كتابت و كنايت«جناس در واژه هاي  
  .كرده است و موسيقي كالم تقويت شده است

يع اشتقاق و شبه اشتقاق خوانـده شـده، عبـارت اسـت از     آنچه در كتابهاي بد : اشتقاق
رود نـدان زيـاد اسـت كـه گمـان ميـ      هاي مشابه آنها چاند يا واك آوردن الفاظي كه هم ريشه

شود كه اين آرايه به جز واج آرايي و تكـرار چيـزي   با اندكي درنگ روشن مي. شه باشندريهم
  .ا مي آرايندچون نويسنده و شاعر با تكرار واج، كالم خود ر. نيست
 )94همان، ص ...(مدارس علوم همه مدروس شده -
بـر حـدود   ....خبر رسانيد كه پنجاه طُلب از اطالب مالعين تاتار، كانّها اركان يـذيل  -

 )32همان، ص.(ارمن گذشتند
آوردن . جناس اشتقاق وجود دارد» طُلب و اطالب«و » مدارس و مدروس«بين واژه هاي 

  .يي موسيقيايي كالم افزوده است اين واژه ها در جمله بر زيبا
  

   : شبه اشتقاق
 )73همان، ص.  (بالرك هندي به برگ هندبا منثلم گشته -
 )9همان، ص .(نكباي نكبت تن مسكين را چند بار كشته و هنوز زنده است -
جناس شبه اشتقاق ساخته اند و تقابلي هم بين دو واژه آورده است كه » هندي و هندبا«

» نكبـا و نكبـت  « و همچنين بين دو واژة . وند هنري برقرار كرده استعالوه بر موسيقي، پي
  .عالوه بر رابطة همانندي و تشبيه، تناسب آوايي و لفظي ايجاد گرديده است

ها در يك واژه است كه در اصطالح هاي آفرينش هنري جابجايي واك يكي از شيوه : قلب
از هنرورزيهـاي پركـاربرد در نفثـه    ايـن آرايـه يكـي    . ميگويند» باژگونگي«يا » قلب«به آن 

  .المصدور ميباشد
 )2ص: زيدري نسوي ،نفثه المصدور...( يماني در قراب رِقاب جايگير آمده -
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عبـارت بـر آن بـوده    نويسـنده  در ايـن   .جناس قلب ساخته اند» قراب و رِقاب«هاي  واژه
ز حملة مغول را رحمي مغوالن و فضاي رنج و درد و باژگونگي اوضاع پس ااست كه شدت بي

  .بيان كند
را نيـز   صنعتهاي جمله و عبارت جابجا ميشوند كه ميتوان اين  گاهي واژه  :قلب مطلب

  .اي از تكرار ناميد گونه
روز روشن را از غبار، شب تاريك كرده و شب تاريك را از شعلة آتـش، روز روشـن    -

 )36همان، ص...(گردانيده
نيز جناس و سجع را بعنوان ويژگي مشترك بـا   شا، مرزبان نامه و جهانگاگرچه در دو اثر

اما ولع و اصرار نسوي در بكارگيري صنايع ادبـي و نيـز تـزيين و     ميتوان يافت نفثة المصدور
تلميح كالم به آوردن آيات، احاديث، اشعار عربي و فارسي و نيـز جمـالت معترضـه فـراوان     

نكته . وره متمايز كرده استاعتبار خاصي به سبك وي بخشيده و سبك نسوي را از سبك د
جالب نظر بهره گيري از موسيقي تكرار واجهاي صنايع لفظي جهت فضا سازي، ايجاد تـابلو،  

 . پيوند معني و لفظ درخور توجه است

اگر بازي با كلمات و ايجاد تناسبات سحرآميز لفظي از شگردهاي زيدري به شـمار ميĤيـد و   
  .از چيرگي و توانمندي او بر زبان و كالم دارد وي شهسوار ميدان لفظ پردازي است حكايت

  
   : برخي ديگر از ويژگيهاي سبكي نويسنده

 استفاده از كلمات كم كاربرد به سبب تمهيد سجع و جناس در سياق كالم:  
اي  راضي شده و از راحت خواب و قـرار بـه عاللـه   اي  از لذّت خورد و شراب به بالله -

 )21همان، ص ... (قانع گشته
از واژه هاي كم كاربرد هستند و نويسنده با بكارگيري سجع اين دو واژه » الله و عاللهب«

  .را آورده است
  وقتيكه  خود نويسنده جمالت را توضيح داده است» يعني«بكار بردن كلمه: 
 )2همان، ص....(تا قاطع ارحام حيات يعني سيف  به كار آمده  -
 )3همان، ص .(ت شكايت آميز فرو خوانمحكايين صدر نشين دلگيري،يعني اندوه،از ا -

توضـيح تركيـب   » انـدوه «ست و واژة ا» قاطع ارحام حيات«توضيح تركيب » سيف«واژة 
  .»صدر نشين دلگيري«

  



                                                                           1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 152

                      

  

 د جمالت معترضهتعد: 
بكـارگيري فـراوان از ايـن    . اين امر ناشي از التزام نويسنده به ايجاد تناسبات لفظي است

بارات براي خواننده ناآشنا به شيوه نويسنده مشكل گـردد  شيوه موجب گرديده گاهي فهم ع
در جملـه بنـدي كتـاب،    . با مشخص شدن جمالت معترضه، گره فهم متن گشوده ميگـردد .

.پس از مراعات بدايع لفظي ، آنچه چشمگير است وجود جمله هاي معترضه بسيار است  
جـاي بـردارد و   ز آسيبي از آن اركان رضوي و ثهالن را ا(نبذي از وقايع خويش كه  -

 ) 7همان، ص. (بر قلم ران) وقار زمين را بيقرار گرداندنهيبي از آن كره با

 
  قرينه سازيهاي متني  : 

چـه  ازي در سطح جمالت است كه موجـب هر س هاي نويسنده،  قرينه يكي ديگر از شيوه
  .بيشتر آهنگين شدن كالم وي و زمينه ساز ظهور صنايع لفظي متن گرديده است

در دلِ بـي عقـل او   » اَليس لي ملك مصرَ و هذه االنهار تجري من تحتـي «سلطان  -
در سر بي مغز او خايه و بچه نهاده  » ابنِ لي صرحًا لعلّي ابلغ االسباب«خانه گرفته و سوداي 

 )22همان، ص (
 

  :نتيجه
ر ي تاريخي ، فرم و ساختار اثاعالوه بر محتو نفثةالمصدوردر يك نگاه كلّي اهميت كتاب 

لفظ، ابزاري براي آفرينشهاي ادبي و بيان هنري . و عوامل ايجاد كنندة سبك هنري آن است
تسلّط بيشتري داشته باشد، در آفرينش ادبـي خـود مـوفّقتر     زباننويسنده هر قدر بر . است
زيدري نسوي از اين مهارت خود  با آگاهي و هنرمندانه بهره جسته است، بـه همـين   . است

با توجه به وجوه مشتركي كـه در نثـر   . ثر وي برجستگي خاص يافته استدر ن» لفظ«دليل 
قرن هفتم از لحاظ صنايع بديعي، تضمين و تلميح به آيات و روايات واشعار فارسي و عربـي  
ديده ميشود اما اصرار در بكارگيري فراوان اين ويژگيها موجـب تمـايز در سـبك نسـوي در     

. گرديـده اسـت  » مرزبـان نامـه  «و » تـاريخ جهانگشـا  «مقايسه با نثرهاي اين دوره از جملـه  
، لفظ و معنا را به هم لغاتنويسنده با بكارگيري صنايع ادبي و بهره گيري از تكرار و بازي با 

. پيوند داده و با ابزار كالم و ايجاد موسيقي به فضا سازي از رنج غارت مغوالن پرداخته اسـت 
تقاق، شـبه  ايع لفظي از جمله، جناس، سجع، اشعنصر سازندة بسياري از صن نفثةالمصدوردر 

هاي مشابهي است كه تنها به قصد آرايش كالم نبـوده بلكـه در القـاي    تكرار واج... اشتقاق و
اين ويژگي با بسامد باال در اثـر وي نسـبت بـه آثـار همعصـران      . معني از آن بهره برده است
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ـ . وجود آمدن مختصه ادبـي خـاص او گرديـده اسـت    خويش موجب ب ا يـافتن ايـن شـگرد،    ب
تري خواهد داشت و لذّت و حظّ مخاطب متن  رمزگشايي متن براي خوانندة اثر فرايند ساده

  .   از لوني ديگر خواهد بود
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