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بررسي شگردهاي ادبي در نثر نفثهالمصدور
با تكيه بر مباني ساختارگرايي
دکتر رقیه صدرایی

*1

چكيده
با نگرشي عميق در ميان متون كهن نثر فارسي نفثهالمصدور نسوي به عنوان يكي از
بهترين نمونههاي نثر فني فارسي به زيبايي ميدرخشد اين اثر كه از معروفترين كتب
ادبي ـ تاريخي قرن هفتم و نمونة عالي نثر فني ،متكلف محسوب ميشود روايتگر يك برهه
تاريخ است .اين اثر با برخورداري از عناصر زيباشناختي آثار شعري نظير تكرار و توازن،
برجستهسازي ،توصيفهاي بياندازه ،جمالت معترضه ،استشهادات عربي تا حد يك اثر منظوم
پيش رفته است و چنان آن را در هالهاي از ابهام معنايي قرار داده كه فهم و درك آن را بسيار با
مشكل مواجه ساخته است .در اين ميان كاربرد اين شگردهاي ادبي سبب شده كه اين اثر از
معيار زبان خودكار خارج شده و به زبان شعر و نظم نزديك شود .از اين رو در اين مقاله بر آن
شديم به صنايع تكرار و توازن و برجستهسازي كه ابزارهاي ايجاد كالم ادبي هستند و سبب
ايجاد نظم و موسيقي و هنجارگريزي از كالم عادي زبان ميشود مورد بررسي قرار دهيم تا
دريابيم كه نويسنده جهت بيان فحواي دروني و ساختار بيروني كالمش از چه مبانياي بهره
جسته است.
واژههای کليدی
نفثهالمصدور ،بديع نظم ،بديع نثر ،ساختارگرايي

* استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،تهران ،ايران.
تاريخ پذيرش96/5/31 :
تاريخ دريافت96/4/11 :
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مقدمه
نويسنده اين اثر شهابالدين محمد زيدري نسوي خرندزي ،منشي جاللالدين خوارزمشاه،
ابتدا در نزد حاكمان محلي نساء در خراسان خدمت ديواني ميكرد .نسوي در سال  621از نزد
والي آنجا به خراسان رفته و مأمور بود كه مالياتي را به دربار غياثالدين برادر جاللالدين
برساند اما در راه متوجه ميشود كه جاللالدين از هند برگشته و بر برادرش غلبه يافته است او
آن مال را به سلطان رسانيد و به دربار وي راه يافته و در سال  623به منصب منشي و كاتب
سلطان برگزيده شد .وي كه در بطن وقايع روزگار حضور داشته و شاهد حوادث تلخ زيادي
در حمله مغوالن بوده است ،در سال  628هـ .ق بعد از قتل سلطان جاللالدين كه از مهلكهها
جان سالم به در ميبرد پس از مدتي سرگرداني سرانجام به ميافارقين نزديك مسعود
شهابالدين غازي از سالطين ايوبي ميرود و چهار سال بعد از قتل جاللالدين كتاب
نفثهالمصدور را مينويسد كه به معناي خلطي است كه مبتال به درد سينه ،از سينه بيرون ميكند
اما در اصطالح سخني است كه از اندوه و نالة دروني برخيزد .اين كتاب در حقيقت داستان
غمانگيز غربت آوارگي و نگونبختيهاي اوست محتواي كتاب در باره جنگها و درگيريهاي
سپاهيان مغول با جاللالدين منكبرني و دردها و رنجهايي كه به اين سلطان وارد شده و
مشقتهايي كه مؤلف كتاب تحمل كرده ،است.
نكته قابل ذكر ديگر ابزار احساسات نويسنده در سراسر اين كتاب است كه خواننده را به
شدت متأثر ميكند .نثر نفثهالمصدور در سنت مطالبات ادبي فني و متكلف است «توجه نثر فني
به لفظ و مناسبات آن و به عبارت ديگر آرايش ظاهر كالم بيشتر است ليك هيچگاه ،محسنات
لفظي ،از رابطة كالم نميكاهد ...در اين نوع نثر ،معاني در پردهاي از الفاظ و تركيبات و صنايع
لفظي پوشيده و نهفت ه است و الفاظ در پي ايجاد تناسب با مفردات و كلمات مجاور و توجه به
هماهنگي و تقارن ،نثر را به صورت تصويري رنگين درميآورند كه در آن ،گاه پيوستگي
معنوي كالم براي رعايت تقارن لفظي سست و ضعيف ميشود و گاه كيفيت گزينش الفاظ و
تركيبات به صورتي است كه مجال پرداختن به معني را از خواننده سلب ميكند و از اين باالتر،
به خصوص در آثار قرن هفتم به بعد ،در بسياري از موارد ،لفظ ،معني را چنان در اختيار
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ميگيرد و قرينهسازي به صورتي در ميآيد كه خواننده از ظاهر كالم به معني نميپردازد
كيفيت تركيب و تنسيق كالم به صورتي است كه اگر معني از لباس زيبايي كه لفظ بر اندام آن
پوشانده است عريان شود ،هيچگونه جاذبه و زيبايي در آن به نظر نميرسد( .خطيبي:1366 ،
)118
همانطور كه در ادبيات سنتي نفثهالمصدور نثري فني است از ديدگاه صورگرايان نيز اين
اثر با بهرهگيري از صنايع ادبي متنوع به لفظ و آرايش ظاهري كالم ميپردازد.
صورتگرايان دو فرآيند را براي زبان در نظر گرفتهاند و نام اين دو فرآيند را خودكار و
برجستهسازي نهادهاند فرآيند خودكاري زبان به كارگيري عناصر زبان است ،به گونهاي كه به
قصد بيان موضوعي به كار ميرود بدون اينكه شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه قرار
گيرد ولي برجستهسازي به كارگيري عناصر زبان است به گونهاي كه شيوه بيان جلب نظر كند.
صورتگرايان از بيان دو فرآيند خودكاري و برجستهسازي فرآيند دوم را عامل به وجود
آمدن زبان ادب ميدانند.
ليچ برجستهسازي را به دو شكل امكانپذير ميداند نخست آنكه نسبت به قواعد حاكم بر
زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دوم آنكه قواعدي بر قواعد حاكم بر زبان خودكار
افزوده شود به اين ترتيب برجستهسازي از طريق دو شيوه هنجارگريزي و قاعدهافزايي تجلي
خواهد كرد( .ليچ56 :1969 ،ـ)69
انواع برجستهسازي را ميتوان در دو گروه موسيقيايي و زباني تبيين كرد وي گروه
موسيقيايي را مجموعة عواملي ميداند كه زبان ادبي را از زبان هنجار به كمك آهنگ و توازن
ممتاز ميسازد و در اين مورد عواملي چون وزن ،قافيه ،رديف و هماهنگيهاي آوايي را به
دست ميدهد( .شفيعي كدكني )7 :1368 ،به استناد او گروه زباني مجموعة عواملي است كه به
اعتبار تمايز نفس واژگان در نظام جمالت ميتواند موجب برجستهسازي شود او در اين مورد
عواملي چون استعاره ،مجاز ،ايجاز و جز آن را برميشمارد.
در حقيقت ليچ آنچه را كه شفيعي كدكني در چهارچوب گروه موسيقيايي مطرح ميسازد
در مقولهاي تحت عنوان توازن به دست داده است و گروه زباني را از طريق انواع
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هنجارگريزيها قابل تبيين ميداند( .صفوي)47 :1390 ،
با توجه به اينكه توازن يا به گفتة شفيعيكدكني موسيقيايي ،نقش اصلي در ايجاد نظم زبان
ادبي دارند كه بيشتر بر لفظ و برونة زبان استوار است كه از ديدگاه ليچ همان قاعدهافزايي
ميباشد بنابر آنچه گفته شد قاعدهافزايي به لفظ و برونة زبان و هنجارگريزي انحراف از قواعد
زبان هنجار است كه بر محتوا و درونة زبان وابستهاند.
«بنابراين ميتوان صناعات مربوط به صورت زبان را كه ابزار ايجاد نظم به شمار ميروند
در دانشي به نام بديع نظم توصيف و طبقهبندي كرد و صناعات مربوط به محتوي زبان را كه
ابزار ايجاد شعر محسوب ميشوند در دانشي ديگر مثالً تحت عنوان بديع شعر مورد بررسي و
توصيف قرار داد»( .صفوي)176 :1390 ،
حقشناس گونههاي ادبي را سه دسته تقسيم ميكند :نثر ،نظم ،شعر و معتقد است كه نظم
بر برونة زبان و شعر بر درونة زبان استوار است وي جوهر شعر را بر بنياد گريز از هنجارهاي
زبان خودكار ميداند و آن را وابسته به محتواي زبان ميپندارد در حالي كه از نظر وي جوهر
نظم وابسته به صورت زبان است او از طريق استدالل تمثيلي و ارائة نمونههاي متعدد از انواع
نثر ،نثري را كه در زبان خودكار به كار ميرود از نثر ادبي متمايز ميسازد و بر اين اعتقاد است
كه در نثر ادبي گونههاي زبان در اختالط با يكديگرند( .حقشناس ،1371 ،دومين كنفرانس
زبانشناسي)
بنابراين با قاعدهافزايي در نثر فارسي ميتوان نثري را به وجود آورد كه اصطالحاً نثر منظوم
و در ديدگاه سنتي نثر مسجع گويند.
نفثهالمصدور نثر ادبي است كه با به كارگيري ابزاهاي بديع نظم و بديع شعر جاويدان و
ماندگار شده است .زيدري در نثر شاعرانة خود با به كار بردن انواع صنايع نظم و شعر تأثير و
نفوذ كالم خود را به اوج رسانيده است و خواننده را پيش از آنكه به حوادث تاريخي رهنمون
كند بر جذابيت سخنش برميانگيزاند.
بديع نظم كه حاصر تكرار و توازن است و يكي از ابزارهاي ايجاد نثر مسجع است و بديع
شعر كه حاصل هنجارگريزي از زبان خودكار است و انواع صنايع ادبي مانند تشبيه ،استعاره
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كنايه و مجاز را حاصل ميشود در اين كتاب بسيار چشمگير است كه مجال بررسي همة آنها
در اين مقاله نميگنجد لذا نگارنده به ذكر آرايههاي پرداخته است كه باالترين بسامد را در متن
به خود اختصاص دادهاند و در دو بخش بديع نظم و شعر بررسي ميشوند كه به ذكر هر يك
ميپردازيم.
بديع نظم( :بديع لفظي) كه حاصل تكرار در سطح آوايي ،هجايي ،واژگاني است و به
صورت زبان استوار است و سبب موسيقيايي كالم ميشود صنايع ادبي چون انواع سجع،
جناس ،ترصيع ،تضميناالزدواج ،موازنه و انواع تكرار را شامل ميشود( .صفوي:1390 ،
)164
توازنهاي واژگاني در سطح تحليل واژ ـ واجي قابل طرح و بررسياند چنين به نظر
ميرسد كه بتوان اين دسته از صناعات را تحت دو فرآيند تكرار آوايي كامل و تكرار آوايي
ناقص طبقهبندي كرد .طبقهبندي صناعات حاصل از تكرار آوايي كامل به دو زيربخش قابل
تقسيم است يكي از دو زيربخش تكرار يك صورت واحد اختصاص خواهد يافت و در
زيربخش دوم به صورتهايي اختصاص مييابد كه به دو يا چند صورت زباني متفاوت
مربوطاند كه تكرار آوايي كامل با يك صورت زباني واحد صنايع ادبي آن تكرار و رديف را
شامل ميشود و تكرار كامل با دو صورت زباني مختلف صنايع ادبي چون جناس تام ،مركب و
لفظ را شامل ميشود.
فرآيند تكرار ناقص در كل شامل دو صنعت قافيه و جناس خواهد بود و صنعت قافيه بر
اساس شمار هجاها به دو زيربخش سجع متوازي و سجع مطرف قابل تقسيم است و صنعت
جناس شامل سه زيربخش جناس زايد ،جناس ناقص و جناس قلب خواهد بود( .صفوي،
314 :1390ـ)313
سجع :از قرن ششم به بعد از عوامل تأثيرگذار در كالم است و نويسندگان زيادي آن را در
نثر خود به كار بردهاند.
آنچه كالم نسوي را به اوج رسانده است نظر مسجع و آهنگين آن است زيدري از انواع
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سجع بيشتر به نوع متوازي و مطرف آن رغبت نشان داده است كه به بيان هريك در راستاي
مضامين به كار رفته در نفثهالمصدور ميپردازيم.
الف سجع متوازي؛ در اين نوع توازن شماره هجا متشابه است تكرار آوايي ناقص و
معموالً در هجاي قافيه ميباشد.
مثال :پياپي اجازت انصراف و اگر چه عقل از آن انحراف مينمود( .زيدري)34 :1381 ،
اِنَّ السيف امامك و الموت قدامك (همان)35 ،
ايام مصابرت در درازگويي از روز محشر زاده ،و اعوام مهاجرت هم باالي ساق قيامت
افتاده( .همان)6 ،
اقوال سرسري را بمصري برداشت و نبهرة احوال مزيف را سره انگاشت( .همان)31 ،
اي دوست در خزان اماني ،كامراني توقع كردن ناداني است و در برگريز آمال ،شكوفة
اقبال ،انتظار بردن ،آرزوي محال( .همان)38 ،
كدامين پايور سفر كند و كدامين دالور خطر نمايد( .همان)10 ،
از حضيض خمول به اوج قبول برآرد( .همان)71 ،
سجع مطرف :در تعداد هجاها متشابه نيستند تكرار آوايي ناقص و معموالً در هجاي قافيه
ميباشد.
مثال :سر تراشيده است و سر سياه ميكند سر بريده است و سخن ميگويد( .همان)4 ،
آب رويش در سياه روييست و زبان بريدنش شرط گوياييست( .همان)4 ،
نه مختار را سايهاي است و نه مقيم را همسايه (همان)26 ،
آن خاكساران آتشي را خاك سوي مكمن اجل ميراند و آن گوران خر طبع را گور سوي
مرايض آساد ميدواند( .همان)33 ،
نه هر سنگ كه از بدخشان خيزد گوهر است و نه هر ني كه از مصر گرديد نيشكر (همان،
)15
به نظر عنايت كه به ايمايي از خاك به افالك رساند( .همان )71
مباالت ياران منافق و دوستان ناموافق (همان)6 ،
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با چندين مسافت و چندين آفت ،جز باد ،كدام پايور سفر كند؟ و كدامين دالور ،خطر
نمايد (همان)10 ،
تضمينالمزدوج :يكي از صناعات زيربخش سجع متوازي است كه از همنشيني دو سجع
متوازي در ميان جمله به وجود ميآيند .تضمين المزدوج آن است كه در اثناي جملة نثر يا نظم
كلماتي را پيوسته يا نزديك به يكديگر بياورند كه در حرف روي موافق باشند( .همايي،
)47 :1367
و يكي از صناعات زيربخش سجع متوازي است كه از همنشيني دو سجع متوازي در يك
مصراع به دست داده ميشود( .صفوي)300 :1390 ،
چون نصيحت ،منفعت بار ميآورد و مالمت ،به ندامت ميكشد( .زيدري)18 :1381 ،
با چندين سوابق و لواحق (همان)13 ،
از ابتداي صباح تا انتهاي رواح (همان)18 ،
خدود بيض را بر حدود بيض ترجيح نهادي (همان)19 ،
ممالك همه مهالك گشته ،مسالك به يك بار معارك شده (همان)94 ،
خواستهام كه از شكايت بخت افتان و خيزان (همان)4 ،
سروايي قليل كه تفصيل آن به تطويل انجام (همان)4 ،
ترصيع و موازنه :از صناعات زيربخش سجع ميباشد كه از تكرار آوايي ناقص در سطح
جمله حاصل ميشود اگرچه اين صنعت بيشتر در نظم به كار ميرود اما كاربرد آن در
نفثهالمصدور چنان كالم را آهنگين و موسيقيايي نموده است كه به ذكر نمونههايي از آن
ميپردازيم.
آب رويش در سياهرويي است زبان بريدنش شرط گويايي است ،آب دهانيست كه سخن
نگاه نميدارد سياه كامي است كه آنچه گفت باشد( .همان)4 ،
به كدام مشتاق شدايد فراق مينويسي و به كدام مشفق قصه اشتياق ميگويي (همان)5 ،
خير و شري كه از تغايير زمان ديدهاي و گرم و سردي كه از كاس دوران چشيدهاي (همان،
)9
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اوست آن نيكعهدي كه ابناي عهد در وفاي عهد غبار او نتوانند شكافت اوست آن لطيف
طبعي كه آب در لطافتِ گرد او نتواند يافت( .همان)8 ،
دستنشيني است كه از صدور حكايت كند .سخنچيني است كه ناشنوده روايت كند.
(همان)3 ،
جاني به ناني باطل ميتواند و نفسي به فلسي ضايع ميگردانيدند (همان)65 ،
از حرقتِ فرقت دوستان و احباب و ضجرت هجرت ياران و اصحاب چندان بار محنت به
دل نهاده بودم( .همان)57 ،
موجبات سأمت از جوانب فراهم آمده بود و مقتضيات مالمت بر عموم و خصوص( .همان
)12
جناس :جناس يا همجنس سازي الفاظ كالم ،يكي ديگر از روشهايي است كه در سطح
كلمات يا جمالت هماهنگي و موسيقي به وجود ميآورد و يا موسيقي كالم را اقرون ميكند.
(شميسا)135 :1373 ،
فرآيند تكرار آوايي ناقص شامل صناعات ديگري چون جناس ناقص ،قلب ،اشتقاق
ميگردد زيدري اين آرايهها را به طور مكرر در نثر خود به كار گرفته است .چند نمونه ذكر
ميكنيم:
جناس ناقص؛ در اصل از تكرار يك يا چند آوا با توالي يكسان در بخشي مشخص از
عناصر دستوري نامكرر پديد ميآيند( .صفوي)292 :1390 ،
شميسا آن را اختالف در مصوت كوتاه دو كلمة همهجا و همواك ميداند( .شميسا:1367 ،
)42
و اكنون در ايراد اين قصه پر غصه (زيدري)75 :1381 ،
در پي عُقاب عِقاب در شتاب (همان)40 ،
وثاق با آنچه دود و گَرد بر گِرد او بود (همان)52 ،
و سيالب جَفاي ايام سرهاي سروران را جُفاي خود گردانيده (همان)1 ،
اَطناب اِطناب باز كشيدي (همان)63 ،
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و دور روزگار دُردي دَرد در داده (همان)5 ،
گردون دونپرور ،هيچ كِسري را بي كَسري نگذاشته (همان)49 ،
حراميان را جهت آن حرامريزه در مكاس عِقاب چون عُقاب گرسنه (همان)11 ،
جناس اشتقاق :از ديگر صناعات حاصل از تكرار آوايي ناقص ميباشد.
صنعت اشتقاق آن است كه در نظم يا نثر الفاظي را بياورند كه حروف آنها متجانس و به
يكديگر شبيه باشد ،خواه از يك ريشه مشتق شده باشند مانند كلمات «رسول  /رسيل/
رسايل»« ،خواهش /خواهان /خواهنده» يا از يك ماده مشتق نباشند اما معروف آنها چندان شبيه
و نزديك به يكديگر باشد كه در ظاهر توهم اشتقاق شود از قبيل الفاظ «آستان /آستين»،
«زمان /زمين»« ،كمن  /كمين» و امثال آن (همايي)61 :1368 ،
زيدري اين آرايه را در صفحات متعدد به كار ميگيرد تنها به چند نمونه اشاره ميكنيم:
نَكباي نَكبَت حال من پريشان حال به يكبارگي بر هم زده (همان)20 ،
چون در حضرت ميعاد ،مَعاد بعيد نرفته بود (همان)32 ،
به جاي هر شاهدي كه ديده بودم تابوت شهيدي نهاده بود (همان)95 ،
خبر رسانيد كه پنجاه طلب از اطالب مالعين تاتار ،كانها اركان يذبل ...بر حدود ارمن
گذشتند( .همان)32 ،
مدارس علوم همه مدروس شده (همان)94 ،
بوالعجب باز ايام هر چند گفتهاند هر لمحه عجبي نماييد( .همان)2 ،
و از دوائر دور شدايد به دور الرأس مبتلي شده (همان)5 ،
فاعل از مفعول شناخت (همان)15 ،
جناس قلب :در جناس قلب جابهجايي همخوانها صورت ميگيرد واكهها در جايگاه خود
ثابت ماندهاند اين صنعت به طور گسترده در نفثهالمصدور آمده است و ميتوانند ايجاد
موسيقيايي كند.
تأخير و امهال را كه در كشف حال فرموده جز تقصير و اهمال محملهاي فراوان متصور.
(همان)8 ،
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مانند سحاب كه لواقح لواحق( .همان)32 ،
يماني در قراب رقاب جايگير آمده (همان)20 ،
فُرات را كه نبات رويانيدي رُفات آوردي (همان)1 ،
نيمشبي كه از باد سخت ،نفس با يك دو افتاد رمقي را كه مانده بود رقم عدم نهاد (همان،
)90
و زاركار كه در صف كارزار لحظهاي بمحامات باز نايستاد (همان)45 ،
جناس خط :خناجر با حناجر الف گرفته (همان)20 ،
و به چنگ وقت جنگ بتاختي (همان)44 ،
كتابت را كه كنايت از آن در آن سرِ وقت آهن سرد كوفتن بود (همان)51 ،
هر آفريده كه در دل محبت او آميرشي ...به قدرت خدايي جدايي افتاده (همان)23 ،
بحر عميق واقعه را پاياب ،ناياب است (همان)97 ،
و بر صوب شام تازان و در تاريكي ظالم چون برق از غمام يازان (همان)41 ،
صناعات حاصل از تكرار آوايي كامل ،به دو زيربخش تقسيم ميشود:
الف) صناعاتي كه از تكرار آوايي كامل يك صورت زباني پديد ميآيند مثالً رديف كه
تكرار آوايي كامل با يك نقش دستوري در پايان ابيات است و يا در آغاز و ميان كالم تكرار
ميشود و صناعاتي چون ردالصدر الي عجز و امثال آن را ايجاد ميكند.
اين تكرار از همان آغاز در سنت ادبيات وجود داشته است .مثل واژه است در شعر يزيد
بن مفرغ:
آبست و نبيذ است

عصارات زبيب است

زبيده رو سپيد است

در شعر معاصر اين تكرار بسيار چشمگير است مثالً در شعر اخوان ثالث:
در كوچههاي بزرگ نجابت ،در كوچههاي فروبستة استجابت ،در كوچههاي سرور و غم و
راستيني كهمان بود.
صنعت تكرار واژه در نفثهالمصدور:
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باز عقل ،كدام عقل (همان)5 ،
كشيد ،آنچه كشيد و هنوز تا چه كشد (همان)17 ،
نواحي ارانات به تاتار پراكنده ،برآكنده (همان)24 ،
تتمه عادت ،واجب داشتند و خشت بر خشت نگذاشتند)( .
هواي هوسانگيز ،از براي خوشي بوستان غاليهسايي بردست گيرد دو ،سه ،چهار پاي چنان
كه از دست برخيزد به دست آوريم( .همان)100 ،
چه بسيار بد باشد از بد بتر (همان)101 ،
ترسان ،ترسان ،پرسان ،پرسان( .همان)11 ،
اين قله بسي پاكان را به آب فرو داده است يك ناپاك نيز گويد ايشان باش (همان)107 ،
محكم آنكه در آن پنج شش روز در چشم از معني سواد ،جز مردمك چشم نمانده بود و
ديده از باب سياهي جز روز برگرديده نديده ،چشمها (همان)108 ،
ب) تكرار آوايي كامل با دو يا چند صورت زباني كه صناعات ادبي چون جناس تام،
لفظ ،مركب را شامل ميشود.
جناس تام :در نثر نفثهالمصدور يكي از پركاربردترين صنايع ادبي است اما نگارنده تنها به
چند نمونه اكتفا ميكند.
از آنگاه باز كه فتنه از خواب سر برداشته هزاران سر ،برداشته (همان)1 ،
سنان سرافراز بمثال زورآزمايان سرافراز گشته ،تير كه نصيب ،هدف بودي ،تير خير آمده
(همان)2 ،
رؤوس را رؤوس در پايكوب افتاده (همان )2 ،عِظام را عِظام لگدكوب شده (همان)2 ،
جان بجان آمده (همان)5 ،
كو آن پادشاه كه از سربازي بگوي بازي نپرداختي و از ابكار رعون ،ابكار رعون حرب را
شناختي (همان)19 ،
خدود بيض را بر حدود بيض ترجيح ندادي (همان)19 ،
بيهمتي كه ايوانِ كيوان سپرد ،كام از كام نهنگ بر نتوان آورد (همان)15 ،
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زهي عار ،كه زهي در مقام مرامات باز نگرفتند( .همان)5 ،
با وجود ايشان تمناي آسايش ،آن جا كه عقل است ،عقل نيست و صاعقهاي كه سيالب
خون بر حزن و سهل راند سهل ني( .همان)12 ،
بالرك آبخورده ،تا خونخوار شده ،خون ،خوار شده (همان)2 ،
خفاشوار كه خَفاش رهانيد همه شب با كاروان ميگذشتيم (همان)69 ،
نواحي ارانات به تاتار پراكنده ،پرآكنده (همان)24 ،
از نظر همساني آواها جناس تام ـ مركب مشابهاند بنابراين در زير يك عنوان آورده شده
جناس لفظ:
به نغمات خسرواني از نقمات خسروانه متغافل شده (همان)18 ،
به اوتار مالهي از اوطار پادشاهي مشاغل گشته (همان)18 ،
تا سحر ،سرمَه سَهَر كشيده بودم (همان)51 ،
سحائب عذب بار نوائب عضب بازگشته (همان)1 ،
القصه از تنگناي اين احوال كه از شدت اين اهوال به جاي عرق ،خون چكد از مسام
(همان)26 ،
بديع شعر :بديع شعر كه بر محتواي زبان عمل ميكند در نهايت ،معنايي را پديد ميآورند
كه به نوعي با معني در زبان خودكار متفاوت است.
هنجارگريزي از زبان خودكار ابزار اصلي آفرينش شعر است.
شفيعي كدكني جوهر شعر را به شكستن هنجار منطقي زبان استوار ميداند (شفيعي كدكني،
)241 :1368
حقشناس جوهر شعر را بر بنياد گريز از هنجارهاي خودكار ميداند( .حقشناس:1371 ،
مجموعه مقاالت)
در فن سنتي آنچه كه بديع معنوي ميگويند و در بالغت به آن بيان ميگويند ابزار اصل
ايجاد شعر است.
صفوي ميگويد :صناعات مربوط به محتواي زبان را كه ابزار ايجاد شعر محسوب ميشوند
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مي توان در دانش ديگر تحت عنوان بديع شعر مورد بررسي و توصيف قرار داد( .صفوي،
)176 :1390
به همين دليل استعاره ،تشبيه ،مجاز ،كنايه و ايهام و پارادوكس كه بر محتوا و درونة زبان
تأثيرگذارند از مهمترين عوامل ايجاد شعر ميباشند.
كاربرد بسيار زياد اين صنايع نثر نفثهالمصدور را نثري شاعرانه ساخته است .نگارنده به
بيان اندكي از اين صنايع پربسامد ميپردازد.
ايهام :ايهام سخني است كه داراي دو معنا باشد يكي معناي دور كه معناي اصلي است و
ديگر معناي نزديك (وحيديان كاميار)137 :1379 ،
ايهام بدان معناست كه سخنور ،واژه يا عبارتي چند معنايي را به گونهاي به كار برد كه
خواننده نخست معنايي را كه مقصود نيست گمان زند و پس از درنگ و تأمل از اين دام درآيد
و به معني مقصود دست يابد( .راستگو)233 :1382 ،
انواع ايهامهايي كه در بديع سنتي مطرح ميشود در زبان خودكار نيز نمونه دارند تنها
تفاوت كه مي توان ميان ايهام و ابهام مطرح ساخت عمدي بودن كاربرد ايهام در زبان ادب
است .به عبارت ديگر شاعر به عمد از چند معنايي در سرودة خود بهره ميگيرد در جايي كه
ابهام در زبان خودكار عمدي نيست و اگر وقوع يابد گوينده و مخاطب به دنبال رفع ابهام
خواهند رفت( .صفوي)136 :1390 ،
ايهام ممكن است از نوع واژگاني ،گروهي و ساختي باشد به همين دليل در اين مبحث
ايهام ،ايهام تناسب و استخدام را كه از انواع ايهام هستند در يك مجموعه آوردهايم.
و سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد كه هزار تير مصائب به جگر نرسانيد( .زيدري،
)4 :1381
سياه كامي است كه آنچه گفته بباشد (همان)4 ،
و چون آفتاب روشن شده كه تاتار خاكسار در اين فرصت هر آينه از آب بگذرد (همان،
)10
سنگين دال كوه كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننهاد و سردمهرا روز كه اين نعين جان
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سوز بدو رسيد و فرو نايستاد( .همان)48 ،
ورم در حال به رسم استغفار در قدم افتاد و الم بر سبيل اعتذار ،بر پاي ايستاد (همان)93 ،
سپيدكاران برف در آن هفته از فرط حيا آب شوند (همان)99 ،
ايهام تناسب:
تا پيش از آن كه آفتاب تيغ زند شمشير كشيده باشند (همان)41 ،
هر مجهول كه فاعل از مفعول شناخت و موضوع از محصول فرق كرد سليمانوار به
منطقالطير نرسد (همان)15 ،
از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي كه ناپايدار است (همان)49 ،
صرصر بيرفق سفينه جان را به لب رسانيد( .همان)90 ،
اگر هواي خراسان بر آتشم ندادي غمهاي جهان را به باد پنداري (همان)117 ،
اجوفي است كه تا مشتق نشود كالم او فصيح نباشد (همان)3 ،
چون در نصب آن بزرگ ،عدل و معرفت رعايت نكرده بود صرف او الزم شناخت (همان،
)16
پيش هر آفريده كه حاضر شدم چون سعادتم از پيش فرا براند به در هر خانه كه رفتيم
چون كار من فروبسته بود (همان( )92 ،استخدام)
خاطر از تصاريف روزگار چون زلف دلبران پريشان است ،و تن در تكاليف دهر غدار
مانند چشم خوبان ناتوان (همان( )7 ،استخدام)
بخت خفتة اهل اسالم بود بيدار گشت پس بخفت (همان( )47 ،استخدام)
اگرچه خون چون غصه به حلق آمده است ،دم فروخور و لب مگشاي (همان)5 ،
(استخدام)
به قلم كو نيز سياهرويي چو منست ،تحرير كردن پيشامدها (همان)109 ،
پارادوكس :پارادوكس نمونة بارز هنجارگريزي برحسب تركيب است يعني با قواعد
تركيبپذيري زبان خودكار ناسازگار است.
متناقضنما يكي از ترفندهاي بسيار مهم در شعر و ادب است به ويژه در نقد نوين آن را از
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ويژگيهاي اساسي شعر ميشمرند چنان كه يكي از منتقدان معاصر گفته است :حتي شاعر به
ظاهر ساده گو و صريح ناگزير بر اثر ماهيت ابزار كار خود به جانب تناقض رانده ميشود
متناقضنما از جهات مختلف زيباييآفرين است.
 )1آشنازدايي  )2ابهام  )3دو بعدي بودن  )4برجسته شدن معني  )5ايجاز( ...وحيديان
كاميار)97 :1379 ،
در نثر زيدري نسوي پارادوكس از برجستگي خاصي برخوردار است كه به نمونههايي
اشاره ميكنيم:
سر تراشيده است و سر سياه ميكند سر بريده است و سخن ميگويد (زيدري)4 :1381 ،
فراغتي كه در جهان نبود پيش گرفته (همان)21 ،
مرده قابضِ جانِ ملكالموت شده ناباخته مات گشته (همان)74 ،
اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته (همان)41 ،
پيوسته بسته وار شوربختي خود را به درد خنده پوشيده ميدارم (همان)125 ،
مجاز :در سنت مطالعات ادبي يكي از ابزارهاي آفرينش شعر است و در فن بيان مورد
بحث قرار ميگيرد و كاربرد دو واژه در معنايي غير از معني اصلياش ميباشد و ميان معني
اصلي يا حقيقي و ثانوي يا مجازي رابطهاي وجود داشته باشد.
با وجود ايشان تمني آسايش آن جا كه عقل است عقل نيست (همان)12 ،
در دل سر موي نه ،كه تير جزمي از آسيب زمانه بدو نرسيده است و در تن سر انگشتي نه،
كه چرخي از گشاد محنت نخورد (همان)7 ،
تا اين بزرگ؛ به منصب بنشست ،قيامت برخاست (همان)82 ،
كجا در حساب بود كه در اين سر وقت كه مردم سَرِ سر ندارد دشمنايگي ـ كه نبود از
سرآغاز گيرد (همان)85 ،
بنا بر سابقة معرفتي كه در تشبيب اين دعا تقرير رفته است (همان)115 ،
نرم و درشت فراوان چشيده (همان)76 ،
و اين بزرگ؛ به سفاهت و خيرهدري و وقاحت و هرزه گويي (همان)77 ،
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يعني كه بدزد ميسپارم كاال ،بر اين بزرگ (همان)78 ،
تشبيه :تشبيه و انواع آن در نفثهالمصدور به طور گسترده به كار رفته است.
رخسار ،از فيض دموع ،بعينه ،جيحون ،پيوسته پستهوار شوربختي خود را به درد پوشيده
ميداريم( .همان)125 ،
كوه بر مثال مجرمان باكفن و تيغ در پايِ سلطان ميغ افتد( .همان)99 ،
فراش نسيم بساط جهان سپيد گليم درهم پيچد( .همان)99 ،
صباغ نوبهار ،عيبيوار ،معجزهاي كه در نفس داشت (همان)101 ،
نصاراي برد بر سنت حواريان گازري ميكند (همان)101 ،
چون از اين عقبه كه با سدره پهلو ميزند (همان103 ،
انگشتها مانند اصابع مذري برهنه (همان)93 ،
تا مركب جان روان است (همان)98 ،
وسائس ابر شمشير برق قاطع طريق برف را ماده قطع كند (همان)99 ،
خطي چون دستگاه كفشگران پريشان (همان)14 ،
خورشيد چون كاله گوشه انوشيروان از كوه ،شهوار طلوع كرد .مهر چون ورق بزرجمهر از
مطلع شرق برتافت زاهد پگاه خيزِ صبح بر قسيس سياه گليم شب استيال يافت( .همان)41 ،
استعاره :در بديع شعر تنها مجاز به عالقة شباهت كه در حقيقت همان مجاز باالاستعاره ناميده
ميشود مطرح است :و مجاز به عالقههاي غير از شباهت در زبان خودكار كاربرد فراوان دارد بنابراين
نميتواند نوعي فرآيند برجستهسازي و در نتيجه ابزاري در بديع شعر باشد شميسا مجازي را شايسته
طبقهبندي در بديع شعر ميداند كه مجاز باالستعاره ناميده ميشود و مدعي است كه در حقيقت طرح
مسئله مجاز تنها براي تبيين همين نوع يعني استعاره است( .شميسا)28 :1374 ،
بنابراين در اين مقاله نگارنده به مجاز باالستعاره و يا همان استعاره به عنوان ابزار
شعرآفريني اشاره ميكند.
نمونههايي در نثر نفثهالمصدور:
سحرگاه كه نفس سرد به مهر صبح سردمهري آغازيد (استعاره مكنيه)
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سپيدهدم سرد به تدريج دهان باز كرد (مكنيه)
در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غصه چگونه خورد (زيدري)6 :1381 ،
(مكنيه)
عروس شام ،جهاز زر از طاقچههاي آسمان درهم چيد (همان)42 ،
اين مردار را به سگان واگذار (همان)95 ،
چون پاي را كسوت نو دادند (همان)96 ،
ماية سر نگاهدار (همان)98 ،
هوي هوسانگيز از براي خوشي بوستان ،غاليه سايي بر دست گيرد (همان)99 ،
و جهان پير هنوز به خضاب قير مشغول ناشده دست همه در گل گرفتند (همان)100 ،
در سلخ محرم آن پوست باز كردگان روزگار برد (همان)104 ،
آن خصال كه خاك در چشم آب حيات زدي كي تغيير گرفته است (همان( )132 ،مكنيه)
صباغ نوبهار معجزهاي كه در نفس داشت ،از يك خم هفت رنگ پيدا كرده (همان)101 ،
دست صبا آنجا از حل ازرار هنوز دور (همان)101 ،
كنايه :در تعريف سنتي تركيب يا جملهاي را گويند كه معني ظاهرياش مراد گوينده
نباشد .كنايه تركيبات يا جمالتي هستند كه همچون يك نشانة زباني عمل ميكنند و نشانهاي
كه برحسب تشابه معنايي بر روي محور همنشيني به جاي نشانهاي ديگر انتخاب ميشوند.
(صفوي)21 :1390 ،
كاربرد كنايه مانند ساير صناعات ادبي در نفثهالمصدور فراوان است مثال:
سموم عواصف هر چند بر عموم آب از روي همگان برده (زيدري)2 :1381 ،
دم فروخور و لب مگشاي چه مهرباني نيست كه تو دلپردازي را شايد (همان)5 ،
جمعي از عياران كه عيار مردي ايشان مزين بود (همان)103 ،
تا وقت عصر بعَصر و شكنجه از خون در رگ نماندهاي (همان)104 ،
آب دهاني است كه سخن نگاه نميدارد (همان)4 ،
دندان از جهان بايد كشيد (همان)107 ،
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به حبل عنكبوت بر راه رفتن است (همان)109 ،
به كيل عطار خرمن خاك پيمودنست (همان)109 ،
همه روز قصد را ميان چت بسته و اي بس كه به انواع تلطف گرد دل او برآمدم (همان)13 ،
در ميان وقايع كوه گداز به ميان انگشت فرد ميرود (همان)110 ،
و به قضا از بن گوش رضا داده (همان)53 ،
سپر انداخت (همان )111 ،جاي باز پرداخت (همان)112 ،
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نتيجه
اگرچه نفثهالمصدور نثر تاريخي است كه حوادث حملة مغول و روزگار غربت زيدري
نسوي را به رشته سخن كشيده است اما نويسنده با برجستهسازي زبان خودكار نثر ادبي مبني
بر عناصر زيباييشناختي را تأليف كرده است .او با رعايت توازن و تكرار ،كالم خود را به نثر
منظوم نزديك ساخته است و با هنجارگريزي از زبان معيارگونة ادبي خود را به شعر نزديك
كرده است توازن و تكرار آوايي كامل يك صورت و يا چند صورت زباني كه صناعاتي چون
تكرار واژه ،رديف ،جناس تام ،جناس لفظ ،مركب را شامل ميشود و تكرار آوايي ناقص كه
صناعاتي چون سجع ،جناس ناقص ،اشتقاق ،قلب ،خط ،ترصيع و موازنه و ازدواج منتج
ميشود در نفثهالمصدور كاربرد چشمگيري دارد .زيدري با استفاده از اين صناعات نثري
مسجع و آهنگين را رقم زده است و با گريز از زبان هنجار و به كارگيري صناعاتي كه مربوط
به محتواي زباناند چون تشبيه ،استعاره ،مجاز و كنايه تصويرهاي شعري زيبايي را خلق
نموده است .كاربرد اين ابزارها نثر اين نويسنده را آنچنان دلنشين و هنري نموده است كه
ميتوان نثر كتاب را نثر شاعرانه نام نهاد اگرچه وجود بيتها و عبارات خشن عربي و
مترادفات خشك سبب شده جنبههاي هنري نثر از ديد خواننده پنهان بماند اما با تأمل بر
جنبههاي هنري و تصويرهاي خيالي به كار رفته در اين متن ميتوان به خالقيت و قدرت بيان
نويسنده به معناي واقعي پيبرد .راز ماندگاري و جاودانگي اين اثر تاريخي در انشاي هنرمندانه
و زيباي اوست.
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