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 بررسی جایگاه عنصر عاطفه در متون فنی تاریخی 

(از قرن شش تا پایان قرن هشت هجری)  

دکتر علیرضا محمودی                                                                                   

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل                                                                                  

 چکیده

نویسندگان متون فنی تاریخی نیز كه در عین بیان وقایع . باشدعاطفه از عناصر مهمی است كه در ایجاد زبان ادبی دخیل می

اند تا نوع نگرش، و حاالت روحی و اند، گاه كوشیدهدر آفرینش زبانی شاعرانه، مخیّل، زیبا و تأثیر برانگیز داشتهتاریخی، سعی 

در این تحقیق . عاطفی خود را در قبال مسائل شخصی و اجتماعی بیان كرده و اسباب ارتباط بیشتر مخاطب را با متن فراهم سازند

عوامل اصلی شهرت و ماندگاری برخی از آثار فنی تاریخی است، تالش گردیده تا به این  كه عنصر عاطفه یکی ازبا فرض بر این

شش اثر فنی  لذا بدین منظور. نمود عنصر عاطفه در كدام یک از متون فنی تاریخی بیشتر است؟ پاسخ داده شود: پرسش اصلی كه

و وصّاف  تاریخ، التّواریخجامع، جهانگشاتاریخ، مصدورنفثۀال، راحۀالصّدور: هجری یعنی تاریخی از قرن شش تا پایان قرن هشت

. تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت -انتخاب گردیده و بیان حاالت روحی و عاطفی نگارندگان این آثار به شیوة توصیفی ظفرنامه

-تاریخی مورد مطالعه بیرسید كه تالش برای یافتن احساسات و عواطف فردی نویسندگان آثار فنی گرچه در بادی امر به نظر می

كه شاید بتوان یکی از نتیجه باشد، اما نتیجۀ بررسی نشان از حضور پر رنگ عنصر عاطفه در برخی از این آثار داشت به طوری

 .ها دانسترا در عاطفی بودن آن جهانگشاتاریخو ، نفثۀالمصدور: دالیل اصلی شهرت و ماندگاری آثاری چون

 .عاطفه، متون فنی تاریخی، شهرت و ماندگاری، مسائل اجتماعی :هاکلیدواژه

 مقدمه

كه بسیار كم كاربرد باشد، عنصر عاطفه شاید بتوان گفت، یکی از عناصری كه اصوالٌ نباید در متون تاریخی وجود داشته و یا این

هیز از دخیل نمودن احساسات و عواطف چرا كه در این متون اصل بر نقل مستقیم وقایع با رعایت جنبۀ امانتداری و پر. است

توان به آثاری برخورد كرد كه ضمن در بر داشتن وقایع تاریخی، گونه نیست و گاه میاما همیشه این. فردی در نقل وقایع است

ری خود را آثاری كه گاه شهرت و ماندگا. احساسات و تألمات روحی نویسنده، و نوع نگرش او به مسائل اجتماعی را نیز در بر دارند

متون فنی تاریخی زبان فارسی، از این . باشندواسطۀ جنبۀ ادبی و عاطفی نیز دارا می نه فقط به جهت نقل وقایع تاریخی،  بلکه به

ای كه در زمان پادشاهانی مستبد به رشتۀ تحریر درآمده و در عین حال با ظرافت و چه بسیارند آثار تاریخی. مقوله بر كنار نیستند

های تاریخی و به امری كه مطمئناً در برخی از دوره. اندعاطفی، به بیان مسائل واقعی جامعه و مبتالبه مردم پرداخته –ادبی زبانی 

 . خصوص در دورة حکومت مغوالن بر ایران و پس از آن بسیار دشوارتر بوده است

برخی از آثار فنی تاریخی، سوای از جنبۀ تاریخی و كه یکی از دالیل اصلی شهرت و ماندگاری لذا در این تحقیق با فرض بر این

حضور عنصر عاطفه در كدام یک از آثار : ها پاسخ داده شود كهگردد تا به این پرسشهاست، تالش میها، لحن عاطفی آنادبی آن

ها نقش اساسی آن فنی تاریخی بیشتر است؟ و آیا لحن عاطفی هر یک از آثار فنی تاریخی توانسته است، در شهرت و ماندگاری

 داشته باشد؟

وصّاف و  التّواریخ، تاریخجهانگشا، جامعراحۀالصّدور، نفثۀالمصدور، تاریخ :ها، شش كتاب تاریخی فنی یعنیبرای پاسخ به این پرسش
بتدای قرن ها در محدودة زمانی االزم به ذكر است كه در انتخاب این متون از یک سو، قرار داشتن آن. انتخاب گردید ظفرنامه

ساختار ادبی حاكم بر این آثار دارای . ها مد نظر بوده استشش تا پایان قرن هشت هجری، و از سوی دیگر فنی و ادبی بودن آن

تر بوده و در سه اثر ها قویجنبۀ ادبی آن وصّاف جهانگشا، و تاریخنفثۀالمصدور، تاریخ: شدت و ضعف بوده، در برخی از آثار همانند

در بررسی این متون فنی تاریخی، كه به شیوة توصیفی و تحلیلی . باشدكمتر می التّواریخ، و ظفرنامهراحۀالصّدور، جامع: دیگر یعنی

نوع نگرش، و  طور كلی و آن هم درطور جزیی و خاص آن هم در قالب صور خیال، بلکه بهصورت پذیرفته، عنصر عاطفه نه به

نتیجۀ این تحقیق نشان از آن دارد كه حضور . روحی و عاطفی آنان در قبال مسائل فردی و اجتماعی مد نظر بوده استحاالت 
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نقش مهمی در شهرت و ماندگاری متون فنی تاریخی داشته و هر اندازة كه این حضور پر  ،عنصر عاطفه در كنار نقل وقایع تاریخی

، جهانگشانفثۀالمصدور، و تاریخ. ها افزوده شده استۀ مقبولیت و محبوبیت آن، بر درجهای فنی اثر، سوای از ویژگیتر بودهرنگ

 .باشندنمونۀ آثار موفق در این زمینه می

 پیشینه

در بررسی انجام شده در مورد كاربرد عنصر عاطفه در متون فنی تاریخی، تحقیق مستقلی مشاهده نشد و این تحقیق در نوع خوود  

 .گرددتازه محسوب می

بحثی مختصر در مورد نثر فنی -4  

پژوهشگران ادبی، قرون شش و هفت هجری را در تاریخ تطوّر نثر فارسی، از نظر الفاظ و صنایع و تکلّفات و مختصّات فنّی، 

بیّات ایران و معتقدند كه نزدیکی متون نثر ادبی فارسی و حتّی نثر علمی به نظم، شاخص واقعیّ اد آورده ترین ادوار به شمار  مهم

نثر آراسته، نثر مصنوع و نثر متکلّف یاد شده : های مختلفی چون نثر فنّی كه از آن با عنوان (.493: 4964ریپکا،)در این دوره است 

: 4،ج4916بهار،)اند های شاعرانه و عاطفی آن، حتی این نوع نثر را با شعر یکسان دانستهپژوهان با نظر به جنبهو برخی از ادب

 :در تعریف این نثر آمده است كه. (4)نظران در تعریف آن اتفاق نظر دارند از جملۀ مواردی است كه تقریباً بیشتر صاحب( 419

نثری آراسته و مزیّن است كه باید آن را « نثر فنّی»اند،  چنان كه برخی از ادبای متأخّر گفته و امّا نثر مصنوع متکلّف، و یا آن»

های معنوی، و اطناب سخن از راه توصیفات گوناگون، و آوردن امثال و  صنایع لفظی مختلف و آرایش مولود روشی مبتنی بر ایراد

«             ها داشت اشعار و شواهدی از پارسی و عربی، و به كار بردن اصطالحات مختلف علوم در مطاوی كالم، و امثال آن

 (.93:4،ج4969صفا،)

كنند و این بدان علت است كه نمایی پیدا میة زبان یعنی نظم و شعر و نثر فرصت خودتوان گفت كه هر سه چهردر نثر فنی می 

در آن « از چه گفتن»و « چگونه گفتن»را كه هدف اصلی نثر است، مدّ نظر نداشته، بلکه « چه گفتن»رسانی و نویسنده اطالع

 (. مقدمه 93: 4،ج4933جوینی،)یابد اهمیت بیشتری می

های نثر فنّی فارسی را در ایران پیش از اسالم و در نثر پارسی باستان و اوستا و حتی متون  ن ادبی، نشانهگرچه برخی از محققا

اما ( 9).، بر نثر عربی نیز تأثیرگذار بوده است(نثر پهلوی)و برآنند كه نثر در ایران پیش از اسالم  (2)اند،پهلوی قابل مشاهده دانسته

شک ، شروعی كه بی(34:4944خطیبی،)اند ن را در ایران از نیمۀ دوم قرن پنجم هجری دانستهنظران دورة شروع آبرخی از صاحب

بعد از قرن ] همان گونه كه عقل و اندیشۀ عرب طی این دوران (. 41:4،ج4969صفا،)مولود شیوة نویسندگی در زبان عربی بود 

شد كه به وسیلۀ آن در شیوة پرداختن به آرا و افکار متوسل میآمیز غرق شده بود و به ابزارهایی در این ذوق تکلّف[ سوم هجری

 .، نثر فارسی نیز تحت تأثیر اسلوب عربی به تکلّف گرایید(236: 4934شوقی ضیف،)صعوبت ایجاد كند 

نخست تناسب لفظی و آرایش كالم و سپس وسعت بخشیدن به دایرة اغراض و معانی »در نثر فنّی كه هدف اصلی از نگارش آن 

شود كه كالم از صورت نثر خارج شده و به جانب شعر، كه هدف  های شعری موجب می ، كاربرد تفنن(61: 4913خطیبی،)« ستا

این روش را از آن جهت كه نویسنده زحمت اظهار مهارت و تخیّالت شعری را بر خود هموار . اصلی گویندة آن است، متمایل شود

پوشاند و به جای توجّه به  كه نویسنده برای بیان مطلبی ساده آن را در لباس عبارت می دارد، ارزشمند دانسته، ولی از آن جهت می

: 4،ج4969صفا،)اند پردازد، موجب نقض غرض در امر نویسندگی و مانع ایراد آزادانۀ معانی دانسته هدف اصلی به مقاصد فرعی می

93.) 

شود كه شاعران در مراحل تکلف و تصنع در شعر به كار  ی میدر این شیوه، نثر فنی فارسی تابع همان ضوابط ضوابط و قیود

همچنین روی آوردن به زبان عربی و به كارگیری صنایعی از قبیل سجع و جناس و ترصیع و (. 61:4913خطیبی،)اند  بسته می

نثر فنّی . های شعری است موازنه، از دیگر راهکارهای نویسندگان متون نثر فنّی برای افزایش دادن گنجایش زبان فارسی برای تفنن

شود، به  های فراوان شعری همراه شده و جانب لفظ در آن بسیار بیشتر از معنی در نظر گرفته ها و تصنّعآن هنگام كه با تکلّف

ی بنا بر این همۀ نثرهای مصنوع و متکلّف فنّی هستند ولی همۀ آثار فنّ. شود تکلّف گراییده و به نثر متکلّف و مصنوع تبدیل می

 (. مقدمه 46: 4916مدبری،)توانند كه متکلّف و مصنوع باشند نمی
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تکامل نثر : توان به مواردی چونترین این دالیل می اند كه از جملۀ مهمدر تحوّل نثر مرسل به فنّی دالیل مختلفی را برشمرده

انی تألیفات در بیان و بالغت به زبان عربی و دری در اسلوب ساده، تأثیر شیوة نویسندگان عربی، توجه به سبک و اسلوب قرآن، فراو

های چهار و پنج هجری به وسیله نویسندگان ایرانی انشا شده بود، همچنین برخی از آثار منثور فنّی و متکلّف عربی كه در قرن

به فنی دخیل  نظران عالوه بر این موارد دالیل دیگری را نیز در تحول نثر مرسل امّا صاحب(. 41: 4944خطیبی،)اشاره كرد 

: 4939كوب،زرّین)ایجاد مدارس نظامیه در بغداد و بلخ و نیشابور و غلبۀ مدرسان و متعلّمان این مدارس بر مجاری امور . انددانسته

میرفخرایی، )، عدم توجه سلجوقیان به تربیت شعرا و نویسندگان (41:4،ج4969صفا،)، رواج زبان عربی به عنوان زبان درسی (22

، از جملۀ دالیل دیگری است كه (499: 4993كوب،زرّین)های ناشی از حملۀ مغول ؛ و شاید تا حدی فجایع و فتنه(94: 4936

 . اندبرای رواج شیوة نثر فنّی  بر شمرده

ذكر وجود این عوامل در حوزة آثار فنّی تاریخی، موجب پدید آمدن متونی گردید كه با حوادث تاریخی متفاوت بوده و عالوه بر     

ها مدّ نظر قرار گرفت و باعث شد كه این آثار تاریخی اصوالً به عنوان یک های زیباشناختی سخن نیز  در آنوقایع تاریخی، جنبه

در اثر ادبی عوامل درونی آن مانند زبان و صنایع ادبی و ». پدیدة ادبی با حادثۀ تاریخی متفاوت است. پدیدة ادبی نیز مطرح باشند

 (.13: 4931فتوحی،)« تر از عناصر سازندة یک اتفاق تاریخی استم و محتوا و نظایر آن بسیار  متنوعایدئولوژی و فر

عاطفه در متون فنی تاریخی -1  

منظور از عاطفه، اندوه یا ».شودها منجر به حاالت عاطفی و روحی متفاوتی میها و حوادث عالم، در وجود ما انسانبرخورد با پدیده

خواهد كه با وی در این كند و از خواننده میای در خویش احساس میاعجابی است كه شاعر از رویداد حادثهحالت حماسی یا 

غم و شادی، عشق و : توان كه مواردی چوناین عواطف و حاالت می(.  24: 4912شفیعی كدكنی،)« احساس شركت داشته باشد

تر در این بین شاعران و هنرمندان كه دارای طبع و احساس ، حسّاس. ردگینفرت، بیم و امید، شجاعت و ترس و نظایر آن را در بر 

تری نسبت به دیگران هستند، با استفاده از هنر خویش، سعی در بیان و به تصویر كشیدن تألّمات و و در عین حال  ظریف

را با عنصر عاطفه تركیب سازند، كالم و  هر اندازه كه آنان بتوانند، بیشتر و بهتر كالم و هنر خویش. احساسات درونی خود را دارند

« اندشاهکارهای ادبی جهان سرشار از عواطف عام و مسائل مشترک انسانی». ها زیباتر و تأثیرگذارتر خواهد شدتصویر آن

 (.63: 4936فتوحی،)

پورنامداریان )اند د ورزیدههای قدیم و جدید بر ضرورت حضور آن تأكیدر باب ضرورت عنصر عاطفه برای شعر، تقریباً بیشتر نظریه

كه شعر را كالمی مخیّل دانسته، از فالسفۀ بزرگ قرن هفتم، ضمن این( هو 612.ف)؛ خواجه نصیر الدین طوسی (462: 4931الف،

اما در مقابل معدود افرادی هم چون شمس (. 331: 4926طوسی،)ایجاد انفعال نفسانی در خواننده را از اصول آن برشمرده است 

اند كه در تعریف شعر عنصر عاطفه را مدّ نظر قرار نداده و كالم موزون و مقفّی را به شرطی كه معنی داشته ازی نیز بودهقیس ر

 (.433: 4919رازی،)اند  باشد، شعر نامیده

شعر »د كه آنان بر این باورن. داننداما امروزه تقریباً بیشتر منتقدان و صاحب نظران ادبی وجود عاطفه را در شعر ضروری می

نظریۀ مؤلفان كتاب (. 33: 4914پورنامداریان،)« انگیختۀ عاطفه در ارتباط با شاعر، و انگیزندة عاطفه در ارتباط با مخاطب است
از نظر (. 42: 4932ولک،)اند های تفاوت بین زبان ادبی، با زبان روزمره و علمی را  وجود عاطفه در آن دانسته ، یکی از جنبهادبیات

این زبان به هیچ وجه داللتی نبوده و بیشتر جنبۀ بیان نفسانیات را . تواند كه معانی مختلفی را در برداشته باشدان ادبی میآنان زب

دارد و در پی آن است كه ضمن بیان مقصود گوینده، لحن و شیوة نگرش او را به خواننده منتقل ساخته و سرانجام خواننده را 

های مختلفی كه در زمینۀ هنر و ادبیات در ادوار مختلف جهان وجود اصوالً وجود دیدگاه(. 49: همان)سازد اقناع و دگرگون می

در هر عصری ناشی از نوع نگرش و حاالت روحی »هایی مانند كالسیک و رمانتیک و امثال آن شده داشته و منجر به پیدایشمکتب

 (.61: 4936فتوحی،)« است و عاطفی خاصی بوده كه بر روح عصر و ابنای روزگار غلبه داشته

هایی شاعر برای بیان احساسات و عواطف خود، با كمک تصویرپردازی به تصرف در اشیاء و جهان پیرامون خود پرداخته و با پدیده

ای شور و عاطفه»پردازد، اما تصویرهای شعری او زمانی هنری می شود كه  كه خارج از قلمرو زبان اوست، به سخن گفتن می

(. 63:همان)« روح و سرد و غیر هنری استپشتوانۀ عاطفی، بیتصویر  بی. در آن نهفته باشد و شور برانگیزد و لذت بیافریندانسانی 

 . تواند كه اثر بگذاردتر باشد، بر افراد بیشتری میهر اندازه كه عاطفۀ تصویرهای شعری انسانی
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فی زبانی است كه با ادبیات ارتباط مستقیمی دارد و با این زبان است زبان عاط. زبان عاطفی با زبان خبری و مستقیم تفاوت دارد

. زبان عاطفی بر خالف زبان خبری و ارجاعی، قابل صدق و كذب نیست. شود، به بیان احساسات  و انتقال عواطف پرداختكه می

بوده و با عقل ما سر و كار دارد كند و تأثیرگذار است ولی زبان ارجاعی و خبری، دانشی ها نفوذ میزبان عاطفی در دل

اند  بندی كردهپژوهان، حتی شعر فارسی را بر اساس دو عنصر عاطفه و معنی تقسیمبعضی از ادب( 416: 4933شمیسا،)

 (. 21-23: 4912شفیعی كدكنی،)، و (462: 4931پورنامداریان الف،)

ها برای نزدیک هایی است كه نویسندگان این كتابراه ، از جملهاربرد صورخیال و دیگر عناصر شعریدر متون فنّی تاریخی ك

آنان با استفاده از صورخیال، سجع، جناس، شواهد فارسی و عربی و نظایر آن . اندساختن هرچه بیشتر نثر به شعر در پیش گرفته

اما در این جا یک سؤال  .شان را نیز به رخ دیگران بکشنداند تا ضمن زیبا و دلنشین ساختن كالم خود، هنر نویسندگیكوشیده

هایی از عاطفه فردی نگارندگان آنها را در قبال توان نشانههای فنی تاریخی می اساسی وجود دارد و آن این است كه آیا در كتاب

مسائل شخصی و اجتماعی پیدا نمود؟ لذا برای جواب بدین پرسش، به بررسی هر یک از آثار فنی مورد بحث در این تحقیق 

 :شودیپرداخته م

راحۀالصّدور 1-4  

الدین  ، توسط نجم(34: 4964حاكمی،)است  اعالم الملوک المسمّی براحۀ الصّدور و آیۀ السّروركه نام اصلی آن  الصّدور راحۀكتاب 

در ذكر حکومت سالجقۀ عراق و آسیای صغیر به ( هجری 1و ابتدای قرن 6نیمۀ دوم قرن)ابوبکر محمدبن علی بن سلیمان راوندی 

ظهیرالدّین نیشابوری بسیار اخذ كرده است  نامۀتاریخ سلجوقاز  الصّدور راحۀ راوندی در. رشتۀ تحریر درآمده است

در شیوة  الصّدور راحۀهای نثر پارسی دانسته و برآنند كه پژوهان این كتاب را از جملۀ بهترین كتابادب(. 114: 2،ج4914شاورز،ك)

هایی از نثر ساده، توان گونهدر این كتاب می(. 414: 2،ج4916بهار،)تر است ممتاز است ولی از آن ساده ودمنهكلیلهنثر فنی مانند 

پژوهان برآنند كه وی در كتاب خود به مدح بیش از حدّ ؛ اما تاریخ(413: 4،ج4934خبره زاده،)بین را مشاهده كرد  متکلّفانه و بین

گذارد و بسا كه اندیشۀ این شیوة تاریخ نویسی البته چندان جایی برای اعتماد خواننده باقی نمی»پادشاهان و امرا پرداخته، 

 (.46: 4963كوب،زرّین)« گویی منحرف ساخته باشدچاپلوسی و خوشامدگویی مورخ را از راست

طبع شاعرانۀ راوندی و ذوق و . هایی از دیباچۀ آن، یادآور لحن متصوفّه و عرفا است به ویژه در قسمت راحۀالصّدور،زبان راوندی در 

بسیار شعرها و بیشتر  ها و این قطعه»قریحۀ شاعری او كه خود از آن در ابتدای كتاب یاد كرده و گفته است كه بسیاری از 

-، و به(21:4964راوندی،)« های تازی و پارسی كه در این كتاب مسمّط است فرابافتۀ خاطر و با هم آوردة این ضعیف باشند نظم

در این كتاب، باعث گردیده كه حسّ عاطفی خاصّی در بسیاری از   كارگیری انواع مختلف تصویرهای شعری و عناصر شاعرانه

امّا جدای از این موارد عنصر عاطفه در برخی دیگر از قسمت های . خواننده القاء شده و او را با متن همراه سازد سطرهای كتاب به

این حضور نه در ارتباط با بیان مسائل اجتماعی و دردهای مردم آن روزگار، بلکه در مواردی همچون . شود مشاهده می راحۀالصّدور

زبان آهنگین راوندی . باشد ها می عتباری دنیا، رثاء پادشاهان و احیاناً سرنوشت بد آنا بیان احواالت شخصی و حدیث نفس، بی

 :عبارت است از راحۀالصّدورهای عاطفی سخن، سوای از عناصر خیال، در  برخی از نمونه. افزاید معموالً بر تأثیر جمالت او می

  ـ بیان احوال شخصی 

مازندران را با زبانی آراسته و مسجع، كه یادآور متون نثر فنی است، این گونه بیان راوندی داستان بیماری و رنجور شدن خود در 

 :می كند

كشیذم و یک لحظه روی فواید ندیذم، اگر قصد نزهت جا و  (3)بوم، شداید و مکاید (4)مدّت شش ماه در آن موضعِ شوم و مبیت... »

و قصّۀ تعب چندان بوس بر تن محبوس نهاذی كه خضرت صحرا آب سیاه پنداشتی و فریاذ و آه  (6)عزم تماشا كردمی، غصّۀ جرب

آن تماشا بگذاشتی و آن نزهت جا نادیذه انگاشتی، تا لطف ربّانی و عنایت رحمانی بخت خفته را بیذاریی . به چرخ ماه برداشتی

 (.933:4964راوندی،)« ...كرامت كرد

  ـ حدیث نفس

های شود، در عین تفاوت دیده می نفثۀالمصدوربا آن چه كه در بعضی از آثار فنی تاریخی نظیر  راحۀالصّدوردر شیوة حدیث نفس 

كاربرد تصویرهای شعری پی در پی و توجه به آراستگی سخن از طریق سجع آرایی وكاربرد اسناد . هایی نیز داردبسیار، شباهت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

313 
 

ل او با استفاده از بعضی از تصویرهای شعری منوچهری، در بارة  چگونگی به عنوان مثا. هاستمجازی، از جملۀ این شباهت

 :گویدپیوستنش به دربارآل سلجوقی پس از مرگ سلطان طغرل این چنین می

 :بسته، شعرچرخ دوالبی بر روی چاذر سیمابی  در سر گرفته بوذ و ردای قیر ماذر جهانشبی كه »

 نه بهرام پیذا نه كیوان نه تیر       شبی چون شَبَه روی شسته به قیر          

حدقه پرتاب كرده بوذ و لشکر تفکّر تاختن آورده، چندان تراكم غم بر هم آمذه كه روح مجروحْ بیم بوذ كه از عالم طبیعت  (1)لعبت

بر  مزامیر داودكرد،  آمذ، لعبت حدقه قبول نمی آمذ، بی خبر، هر رنگ كه در چشم می غایب شوذ، از هر وارد كه در حسّ می

 (.433:همان)« ...گذاشت  گذشت، مسبّب درد یکی را درون گوش نمی می دروازة سمع

غیر قابل انکار است،   از جهت آراستگی كالم، نفثۀالمصدور در این عبارت گرچه شباهت آن با بعضی از آثار نثر فنی تاریخی همانند

 . نشیندی نیست، چندان به دل نمیولی به علت این كه از عنصر صمیمیت و همدلی درآن خبر

 ـ در مذمت دنیا

به عنوان مثال وی با زبانی عاطفی در ذكر . در هنگام ذكر رثای پادشاهان معموالً عاطفی می شود راحۀالصّدورزبان راوندی در 

 :مرگ طغرل و مذمّت دنیا آورده است

ل، چارة اعتذار و دیذة اعتبار بایستی كه زری كه در بوتۀ بقا دوران را به قهر آن عادل و عجز آن كام (3)ناقصان جهان و جایران»

 (.912: همان)« ...ها از خستگیِ مرگ ترست  پایدارست، طرف كمر بشر نگشته و به جز چشم كبریا، جملۀ چشم

بسویار   شوود، ، سوای از مواردی كه مربوط به كاربرد صوور خیوال موی   راحۀالصّدورهمچنان كه مشاهده شد حضور عنصر عاطفه در 

راوندی كمتر از دل خود و احساسات و عواطفش در برخورد با حوادث اجتماعی سوخن گفتوه و توصویف    . برجسته و پر رنگ نیست

 .خوردعاطفی احوال مردم عادی آن روزگار كمتر در كتاب او به چشم می

ری چون عرفان و تصوّف و یا پند و اندرز، و یا های دیگ شاید اگر كه راوندی این كتاب را نه دربارة تاریخ سلجوقیان، بلکه در زمینه

ها خلق نماید، چرا كه  توانست كه یکی از ماندگارترین آثار را در این زمینه كرد، می تحریر می گلستان سعدیپردازی به شیوة  مقامه

 .نمود تر میطبع شاعرانه و زبان آهنگین او، این كار را بر وی بسیار آسان

 نفثۀالمصدور 1-1

الدین  توسط شهاب( 4434: 2/9،ج4913صفا،)شود كه یکی از امّهات كتب تاریخ و ادب فارسی شمرده میالمصدور  نفثۀكتاب 

وی كه او را . هجری به رشتۀ تحریر درآمده است 692بن احمد منشی خُرَندِزی زیدری نَسَوی، با انشاء مزیّن در حدود سال  محمد

به سبک رسایل و  المصدور نفثۀ در نگارش ،(432: 4963اقبال آشتیانی،)اند شمردهبر« منشیان بلیغ دو زبان فارسی و عربی»جزو 

های زمان خود و همچنین نویسندگان قرن شش هجری توجه داشته كه در این بین از نثر ابوالمعالی نصر اهلل منشی در كتاب

وی در وصف توانا و در ایراد تشبیهات و استعارات  (.32: 4936میرفخرایی،)بسیار بیشتر اثر پذیرفته است  كلیله و دمنهترجمۀ 

دست و كارآمد بوده و در این راه با چنان توانایی به پیش رفته كه گاهی نثر خود را تا آستانۀ شعر لطیف  رسانده است بدیع چیره

 (. 4432: 2/9،ج4913صفا،)

بخشد، حضور مؤثّر عنصر عاطفه در آن  فنی تاریخی می های نثر را بر بسیاری دیگر از كتاب نفثۀالمصدور هایی كه یکی از ویژگی

وجود آمده از دل كلمات سخت و سنگین عربی و فارسی و گاه امثال  های به رشتۀ حریر باریکی كه از میان تمامی سنگالخ. است

خورد اوّل با متن این كتاب، و در بر نفثۀالمصدور خوانندة ناآشنا با. كشاند دیریاب عبور كرده و تا آخر خواننده را به دنبال خود می

انبوه كلمات عربی، كاربرد فراوانی جناس و سجع، بیان . شود به خصوص صفحات آغازین آن، دچار نوعی حیرت و سردرگمی می

 رود، خود امّا خواننده كمی كه به جلو می. سازند شواهد و امثال، همه و همه به نوعی او را پس زده، و از این كتاب روی گردان می

رغم تمامی مشکالت لفظی و یابد و علی را با نگارندة كتاب همدل و همراه دیده و در وجود خود نوعی حس مشترک با زیدری می

معنایی به دنبال این است تا كتاب را به پایان برساند، و هر چه بیشتر با خاطرات تلخ و سرگذشت دردناک وی و اوضاع اجتماعی 

خوانند، تا  های تاریخی، نه یک بار، بلکه چندین بار این كتاب را می ای متن برخی از خوانندگان حرفه. مردم در آن دوره آشنا شود

ها با شیرینی مطالب این كتاب بیشتر عادت كند و چون با شیرینی آن آشنا شدند، دیگر جدایی از آن برایشان  به اصطالح كام آن

 .شود مشکل می
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در چیست؟ در بررسی به عمل آمده، مشخّص شد كه زیدری در  نفثۀالمصدور اندگاریبه راستی آیا راز موفقیّت، شهرت و م

كند و آن هم  استفاده از تمامی عناصر شعری و زبانی، عالوه بر این كه زیبایی سخن را مدّ نظر قرار داده، هدف خاصی را دنبال می

خواهد كه از درد سینۀ خود سخن بگوید و خلطی كه  یاو م. كشاندن خواننده به دنبال خود، با زبانی عاطفی و تأثیرگذار است

 :اش را دردمند و سنگین ساخته بیرون اندازد سینه

در مدّتِ طویلْ، ( 44)و عویل (41)خویش باز شویم، كه این مصیبت، نه از آن قبیل است كه به بُکاء (3)نفثة المصدوربیا تا به سَر ِ»

 (.43:4911زیدری،)« . ...حقِّ آن توان گزارد

خواهد كه  او كه شقیقی ندارد كه به غم و اندوه او متأثّر شود و شفیقی هم ندارد، كه به بد و نیک او اندوهگین و مستبشر شود، می

. چه كه احساس كرده و یا در درون او گذشته برای دیگران صحبت كند چه كه دیده و شنیده، از آن از غم دل خود بگوید، و از آن

ای كه پُر است از تصاویر مربوط به كشتار مردم توسط مغوالن، این  كند؛ صحنه ا توصیف یک صحنه آغاز میزیدری آغاز كتاب را ب

توصیف او یک توصیف معمولی نیست، امواج فتنه جهان را بر هم شورانیده، شمشیر سرداری پیشه گرفته، از ابر به جای باران، 

 :آورد، در چنین حالتی بار می( استخوان ریزة)ریزد، و رود فرات، رُفات  شمشیر بُرّان فرو می

تُرَی عَنْ دَمِ الْقَتْلَی بِحُمْرَةِ عَنْدَمِ، شجرة شمشیر كه بهشت در سایۀ اوست، كه ( ع)زمین كه از قطراتِ ژاله رنگ الله داشتی، »

، تا این دو روی تیز زبانْ در میانْ «هُ رُؤُسُ الشَّیاطِینِطَلْعُهَا كَأَنّ»، سَر بار آورده (42)ألْجَنَّۀُ تُحْتَ ظِاللِ السُّیُوفِ، چون درختِ دوزخیان

 (.4:4911زیدری،)«...گاهْ باز كه فتنه از خواب سر بر داشته، هزاران سر برداشته شدْ آمد گرفته، سالمت پایْ بر كران نهاده، از آن

ای از حوادث اتّفاق افتاده در طیّ حملۀ  هاو در ادامۀ این توصیف عاطفی خود، با استفاده از صنعت جناس و سجع، به بیان گوش

 :گویدپردازد و می مغول می

 خَناجِرجایگیر آمده،  (46)رِقاب (40)قِرابِلَگدكوب شده، یمانی در  (41)عِظامْرا  عِظامدر پایْ كوب افتاده،  (49)رُؤوس را رُؤوس»

چون تیر از دستِ اهلِ زمان بیرون رفته  امان و امننشین شده،  إلفْ گرفته، سالمت از میان أُم ت چون زهِ كمانْ گوشه( 4)حَناجِربا 

 (.2: 4911زیدری،)« ...

در میان متون تاریخی آن . ای از مصایب و بالهایی را كه بر سر مردم آمده، بیان كنداو در این جمالت كوتاه، سعی نموده تا گوشه

از جملۀ معدود كتاب هایی است كه بدین گونه، با این چنین صراحت، زیبایی و در عین حال ایجازی به بیان  نفثۀالمصدور دوره،

 .وقایع ناشی از حملۀ مغوالن پرداخته است

ر مشاهده است، د زیدری از زبان عاطفی خود، عالوه بر ذكر احوال درونی و نفسانیاتش ، كه در بیشتر صفحات این اثر قابل

 .های دیگری چون مدح، هجو، بیان دردهای اجتماعی، مذّمت دنیا و توصیف نیز استفاده كرده است زمینه

روح و یا به شکل  های تاریخی، سرد و خشک و بی الدین، به گونۀ دیگر كتاب های زیدری از افراد و به خصوص سلطان جالل مدح

به عنوان مثال او در مدح و . شود تبدیل به سخنی زیبا و اثرگذار می درپی نمودن صفات متوالی نیست، بلکه مدح در نزد وی پی

 :گوید الدین می رثای سلطان جالل

آفتاب بود، كه جهان تاریک را روشن كرد، پس به غروب محجوب شد، نی، سحاب بود، كه خشکسال فتنۀ زمین را سیراب »

 .گل بستان شاهی بود، باز خندید، پس بپژمرید.پس بسوختشمع مجلس سلطنت بود، برافروخت، .گردانید، پس بِساط در نوردید

چه  (43)و از این تعسُّف!گویم؟ چه می... چرخ آشفته بود، بیارامید، پس برآشفت . بیدار گشت، پس بخفت. بخت خفتۀ اهل اسالم بود

« اسالم بود، بَدَأَ غَرِیباً وَ عَادَ غَرِیباًای برآورد، و بمُرد، نی نِی، بانی  وار آخِرِ كار شعله نور دیدة سلطنت بود، چراغ! جویم؟ می

 (.41:4911زیدری،)

كنند، از آسمان و زمین گرفته، تا صبح و ماه،  الدین، همه با او همراهی می در این غمگساری و نوحۀ زیدری بر مرگ سلطان جالل

 (.43: همان)و هر كس در این كار با او همراهی نکند، از نظر او وی را شفیق نشایدش خواند 

به عنوان مثال در جمالت زیر، اگرچه وجود برخی از كلمه . زبان عاطفی زیدری در بیان مسائل اجتماعی نیز بسیار تأثیرگذار است

ها را مشکل كرده، امّا توصیف او در ذكر رفتار راهزنان با خود و همراهیانش، كه با برخی عناصرشعری از  ها و عبارات عربی، فهم آن

همراه گردیده، تأثیر سخنان او را ( 3/412)پردازی و مراعات نظیر و كاربرد آیۀ قرآنی سجع آرایی، تکرار، جناس، واج یهام، قبیل ا

 :دوصد چندان نموده است
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مُحَرَّمِ آن  (21)روز تا آخِر در سَلْخِ (43)آمدند و گرد در گرفتند و چشم و روی و دست و پای بستگان حوادث فرو بست، از غُرّة»

ای چند اشتغال  و شکنجۀ از خون در رگ نمانده (29)، تا وقت عصر، به عَصْر(22)روزگار برد، و از ضَحْوَةَ النَّهار (24)بازكردگان پوست

: 4911زیدری،)« به مبالغت، مطالبت واجب داشت« سَنُعَذِّ بُهُم مَرَّتَیْنِ»نمود، و از كنار تا به كنار، یک به یک را، یک باره و دوباره 

414). 

. كند، قابل توجّه استتازیانۀ سخنان زیدری به ویژه در آن هنگام كه با زبانی كنایی، و از روی خشم آن را بر تن مخالفان وارد می

به عنوان مثال او از . وی در این سخنان تا حد زیادی تحت تأثیر محیط اجتماعی و حاالت ممدوحان و منسوبان خود بوده است

 :كند ناحق در دربار به منصب و مقام دست یافته، با زبانی انباشته از كنایات عامیانه چنین یاد میجمال علی عراقی، كه به 

سَرِ جوال باز كرده،  (23)كه خریطه كشی (24)و پیش هر محرّر...  بر اسپ نشستو  از کون خر برون جستآن صَدر كه » 

، تا به طلب آب از دیده رُفته، آبی بر روی کار باز آوردو تا ، عِذار در خدمت عارض عراق سبز کرده، خَلیعُ العِذَار، داشته

 (.16:4911زیدری،)« ... بس به رو خفتهمنصِب برخاسته، 

اما از . های مستقل بدان پرداخت توان سخن گفت و یا حتّی در تحقیق های عاطفی آن بسیار می دربارة زبان عاطفی زیدری و جنبه

های برجستۀ عاطفی سخن در آن  كشد، به ذكر نشانی برخی از نمونه به درازا می ۀالمصدورنفث های عاطفی جا كه بیان جنبه آن

 :شود اكتفا می

علی عراقی ، هجو جمال(33: همان)نامۀ زیدری  ، وصیّت(43: همان)، در مذمّت دنیا (442، 24:4911زیدری،)در حدیث نفس »

، نزدیکی به مرگ (14: همان)الدین و سپاهیان او  ذكر احوال جالل، (33: همان)، توصیف بهار (41: همان)، مدح (13: همان)

 .«(34: همان)

با زبان اوّل شخص صحبت كرده نفثۀالمصدور  جا كه در زیدری از آن توان گفت كهدر یک نگاه كلی به عنصر عاطفه در این اثر می

. زودن تأثیر كالم خود از عناصر شعری بهره جسته استاو برای اف. پرداخته است، زبانی تأثیرگذار و عاطفی دارد و به حدیث نفس 

.  ، لوازمی كارآمد در خلق نثری تأثیرگذار هستند كه بیشتر در خدمت زبان عاطفی زیدری قرار دارندنفثۀالمصدر عناصر شعری در

توان  ای اجتماعی میهای این كتاب از مدح و ذمّ گرفته، تا توصیف و بیان درده حضور زبان عاطفی زیدری را در تمامی صحنه

ضمن بیان احوال خود، از حوادث اجتماعی و تأثیرات مخرّب حملۀ مغوالن بر ایران سخن نفثۀالمصدور  زیدری در. مشاهده نمود

و دیگر آثار فنی تاریخی مورد تحقیق در این پژوهش بسیار راحۀالصّدور كاربرد عنصر عاطفه در این اثر نسبت به كتاب . گفته است

 .از عوامل بسیار مؤثّر در شهرت، ماندگاری و تأثیرگذاری آن استنفثۀالمصدور  حضور عنصر عاطفه در قلمرو نثر. باشدزیاد می

جهانگشاتاریخ 1-9      

الدین محمد جوینی از جملۀ بزرگترین مورّخان و نویسندگان  الدین ابوالمظفر عطاملک بن بهاء اثر معروف عالء جهانگشاتاریخكتاب 

در شرح حکومت مغول از چنگیز به بعد تا لشکركشی هوالگو به ایران  جهانگشاتاریخ(. 43: 4،ج4969صفا،)قرن هفت هجری است 

ن و قراختائیان و اسماعیلیۀ صباحیه است و از جملۀ كتب بسیار معتبر در تاریخ و فتح قلعه های اسماعیلیه، و سلسلۀ خورازمشاها

كه برخی از  جهانگشاتاریخ(. همان)شود كه هم از حیث درستی مطالب و هم از باب فصاحت و بالغت انشا مشهور است  شمرده می

دورة استیالی مغوالن و احوال آنان بر جای مانده یاد  ترین تاریخی كه ازترین و دقیقمورّخان از آن با عنوان تاریخ چنگیز و مفصل

این كتاب از نظر ادبی و هنری ارزشمند شمرده . ، از دیرباز مورد توجه و مشهور بوده است(433: 4963اقبال آشتیانی،)اند كرده

بود ،  ی به اوج كمال رسیدهدر زمانی كه هنر ستودة سخن پردازی و كاربرد كلمات و تركیبات عرب»: شده و در مورد آن آمده است

اند معاصران جوینی وی را ستوده و گفته(. 461: 4914آربری،)« رفتترین نمایندة این هنر به شمار میترین و فاضلجوینی خبره

 (.21: 4963شعار، )كرده است كه او در ادب و دانش مقام بسیار واالیی داشته و از دانشمندان حمایت می

جوینی نیز . در زبان عاطفی آن نهفته است جهانگشاتاریخگفت كه یکی از رمزهای شهرت و ماندگاری  شاید به جرأت بتوان

به حدیث نفس  نفثۀالمصدورهمچون زیدری از عنصر عاطفه در كتاب خود بهرة فراوانی برده است؛ با این تفاوت كه زیدری در 

غم درون خود سخن بگوید و خلطی را كه سینۀ او را دردمند ساخته، پرداخته و با تمسّک به هر لفظ و لغتی در پی آن بوده كه از 

-تاریخولی جوینی در آفرینش زبان عاطفی خود بیشتر به بیان اوضاع و احوال اجتماعی و یا مدح  پرداخته و در . به بیرون اندازد
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چنان كه گفته شد مدح یکی از . ل بودطور مستقتوان شاهد بروز احساسات و عواطف فردی و درونی نویسنده بهكمتر می جهانگشا

ها نه به امرا و پادشاهان، بلکه به خدا و گونه مدحاین. دهدهای اصلی بروز احساسات و عواطف فردی جوینی را تشکیل میزمینه

سرشار از  معموالً جوینی احساسات و عالقۀ فراوان خود را به  خدا و پیشوایان دینی با زبانی.  شودپیشوایان دینی مربوط می

 : فرستددرود می( ص)گونه بر پیامبر اسالم خورده و زیبا اینگیری از لغاتی تراشبه عنوان مثال وی با بهره. عواطف بروز داده است

و وفود درود آفرینش بر نَوْر حدیقۀ آفرینش و نُورِ حَدَقۀ اهل بینش خاتم انبیا محمّد مصطفی باد، درودی كه از توی آن بوی »

« ...اخالص به  مشامّ رسد و از رایحۀ آن مأل اعلی بر موافقت ساكنان روضۀ رضا نثار صلوات طیّبات به روح مطهّر مکرّم او ایثار كند 

 (. 2-4:4،ج4913جوینی،)

اند؛ با زبانی آهنگین و نموده كه علما و بزرگان خوار شده و افراد پست و لئیم بر مسند قدرت تکیه زدهای زندگی میاو كه در دوره

پروا كند، بیگونه كه بخواهد، سخن بگوید و هر چه مشاهده میای آزاد نیست تا هرآندارد كه در چنین دورهعاطفی بیان می

 : كهتحریر كند چرا 

و خوار شده و اشرار  (26)، و روز بازار ضاللت و جهالت باشد ، اخیار ممتحنباشددر چنین زمانی كه قحط سال مروّت و فتوّت »

زادی گشته و هر رادی  ممکّن و در كار شده، كریم فاضل تافتۀ دام محنت شده و لئیم جاهل یافتۀ كام نعمت شده، هر آزادی بی

 (. 3: 4،ج4913جوینی،)« ...نه در حسابی گشته (23)نصیبی گشته و هر حسیبی بی (21)مردودی گشته، و هر نسیبی

ها رفته كوشیده تا قسمتی از دردها و بالهایی را كه به واسطۀ حملۀ مغوالن بر آنها، جوینی ها و نامردمیاما با همۀ این نامرادی

خوانندگان را در غم و اندوهی كه بر جان او نشسته، با خود همراه سازد آنکه گزندی از جانب آنان متوجه وی شود، بیان كند و بی

ای كه امروز نیز پس از گذشت سالیان بسیار زیاد از این و به راستی كه چه خوب توانسته است كه از عهدة این كار برآید؛ به گونه

ق جانشان دردمند گشته و با وی احساس همدردی اتفاق هولناک، خوانندگان با جوینی همراه شده و از شرح آن وقایع جانگداز عم

هایی به عنوان مثال جوینی با زبانی مسجّع در ذكر تسخیر شهر سمرقند به وسیلۀ مغوالن، با زبانی توصیفی و با جمله. كنندمی

 : دهد كوتاه وقایع این شهر را این چنین گزارش می

ویران كردند و جوی ارزیر را خراب كردند و میان دو نماز را دروازه  (23)لو از جانبین تیر و سنگ سبک پرّان و دیوار حصار و فصی»

بگرفتند و در رفتند و از مفردان و پهلوانان، مردی هزار تمسّک به مسجد جامع كردند و كارزاری سخت بر دست گرفتند، از 

و هر كس كه درآن بود، سوختۀ آتش  نفط كار بستند و مسجد جامع (91)استعمال نفط و تیر چرخ، حشم چنگیز خان نیز قرابات

دنیا و شستۀ آب عقبی شدند و هر كس كه در حصار بود به صحرا آوردند و اتراک را از تازیکان جدا كردند و همه را دهه و صده و 

حیات استقرار و تسکین ایشان را چندانک آفتاب به مغرب رسید، نهار . ها بر شبه مغوالن از پیش سر حلق كردند تركان را موی

-34: 4،ج 4913جوینی،)« ...مردینه، غریق بحار بوار و حریق نار دمار شدند  (94)ایشان به زوال كشید و در آن شب تمامت قنقلیان

33 .) 

داغ این غم جانگداز چیزی نیست كه به راحتی از وجود جوینی رخت بربندد و یا او به سادگی بتواند از این اتفاق بزرگ سخن 

این عناصر كه خود نیز از این مصیبت . گیردطلبد و همۀ عناصر طبیعت را به كار میراه از همه چیز یاری می او در این. بگوید

جوینی با استفاده از این عناصر در قالب . كنند تا بهتر بتواند از سوز درون خود سخن بگویداند، به او كمک میسوگوار و غمزده

جعت چنگیزخان و نوحۀ مصنف بر جوانان كشته شده به دست مغوالن بیان گردیده، اسناد مجازی در عبارت زیر كه در ذكر مرا

 :گویدمی

چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار بر اغصان  سبزهعالم رسید،  (92)چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکونی و رباع»

بر یاد جوانانی كه هر بهار بر چهرة انوار و ازهار در  شیون و نوحه آغاز كردند، و قماریو  فاختگانبر موافقت  بلبالن اشجار

در حسرت  غنچهباران است، و : گفت بارید و می ها اشک میاز دیده سحابكش و غمگسار بودندی،  هات مِی بساتین و متنزّ

كرد و  رخان بنفشه عذار جامه چاک میگل بر تأسّف گلنمود كه خنده است،  كرد و فرا می غنچان از دلتنگی خون در شیشه می

از تلهّف هر  سرو آزادداد كه آسمان رنگم،  می (99)پوشید و اغلوطه در كسوت سوكواران ازرق می سوسنام،  شکفته: گفت می

« ...كرد و آن را تبختری نام نهاده بود كشید، پشت دو تا می رفتار، به مدد آه سردی كه صباح هر سحرگاه بر می سروقامتی خوش

 (.413: 4،ج4913جوینی،)
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برده و سعی نموده تا با استفاده از تصاویر جاندار و كوتاه تصاویر جوینی در شرح آن اوضاع و احوال از زبان ادبی به خوبی بهره     

الدّین  اللبه عنوان مثال او در ذكر توجّه چنگیزخان به حرب سلطان ج. مركبی را خلق كند كه یاریگر او در بیان آن حوادث باشند

 : كندگون بیان میبا زبانی تصویری، اوضاع مردم را در طی این حمله بدین

در دهان حیاة نهادند و دایه از ابن دایه ترتیب دادند، یعنی به كالغان  (94)آنچ مردینه بودند تا اطفال شیرخواره را، پستان منیّت»

 (.411:4،ج4913جوینی،)« سپردند

های توصیفی این صحنه. كند و تصاویر در القای حس عاطفی به مخاطبان كمک زیادی كمک می وجود تناسب بین این كلمات

 :توان یافتجهانگشا میهای تاریخچنینی را به كرّات و فراوان در توصیف

 :گویدبه عنوان مثال جوینی  در ذكر واقعۀ نیشابور و كشته شدن مردم آن جا به دست مغوالن می

، به تفرقه حَبْلِ الْوَریدِ وَ هُوَ اَقْرَبُ اِلَیْکُمْ مِنمن ایشان زده بود، بلک با ایشان سر از گریبان بر كرده، و چون اجل دست دردا» 

 (.493: 4،ج4913جوینی،)« رضا ندادند

 :و یا در ذكر واقعۀ نیشابور با كاربرد واژگان قرآنی آورده است 

نمود، چون خاک به زاری تواضع پیشه گرفت، دَوْر  برابری می (93)از راه ترفّعاماكن و مساكن با خاک یکسان، هرایوان كه با كیوان »

« گشت قاعاً صفصفا، (96)صفوفِ بقاع. گلشن، گلخن شد. قصور بعد از سركشی در پای قصور افتاد. از خوشی و معموری دور شد

 (441: 4همان،ج)

نمودند و روشنی چراغ وقت انطفا اندک فروغی دهد و از لشکر  و تركان سلطان درین روز كرّ و فرّی»: در ذكر استخالص سمرقند -

 (.32: 4،ج4913جوینی،)« مغول جمعی را بکشتند

بار و مشحون از پند و اندرز تأسف خود را از جوینی این فجایع را نتیجۀ فساد و ظلم حاكمان ایران دانسته و با زبانی مالمت      

-الدّین از سالطین روم و شام آمده، وی می زیر كه در بیان شکست سلطان جالل در عبارتبه عنوان مثال . دارداین امر ابراز می

 :گوید

آن جز خار ثمار و بار ، از آب دادهآن را  ها بیخ خون دلو از  کاشته باشیمخالفت  نهال كهای  سینهدر هر ! هیهات، هیهات»

داری، و اعتذار و استغفار بعد از   چه طمع[ از آن] شراب بابلاشی، را كه به زهر قاتل آگنده ب جامی زخم روزگار چه توقّع كنی، و

« دهند مرگ سهرابكه پس از  دارو نوشو  نهند (93)ضراب و (93)طعانکشتگان است كه بر  مرهمی ،( 9)اثارت ثار

 (.439: 2همان،ج)

هایی كه از افراد مقصر در این واقعه میکند، محسوس و زبان عاطفی جوینی نه در شرح وقایع و پند و اندز، بلکه در توصیف   

 در ذكر واقعۀ نیشابور این چنین توصیفرا سلطان محمّد  احوالبه عنوان مثال وی . برجسته است و در عین حال بسیار خیال انگیز

 :كندمی

« ...جوشیده ز غالیه چشمۀ كافور، شب جوانی او به صباح پیری كشیده بود و ا(44)و غموم (41)و از سبب استیالی جیوش هموم»

 (. 423: 2،ج4913جوینی،)

استعاره از سفید شدن مو « چشمۀ كافور»استعاره از موی سیاه است و « غالیه»در عبارت باال كه مبتنی بر تشبیه مضمر است، 

 . باشد كه با وجود مالئمات مشبه محذوف یعنی شب جوانی و صباح پیری قابل تشخیص استمی

ها در هنگام مرگ و برخالف برخی دیگر از آثار فنی تاریخی نظیر راحۀالصّدور و ظفرنامه كه زبان نگارندگان آن جهانگشاتاریخ در

توان مشاهده كرد و توصیف اوضاع اجتماعی شود، این چنین مواردی را بسیار كم میانگیز میرثای پادشاهان و امرا عاطفی و غم

ای این زبان زیبا و آهنگین جوینی كه با زمینه. ۀ مغوالن وجهۀ اصلی همّت جوینی بوده استمردم و شرح احوال آنان در طی حمل

گونه كه بسیاری از چنین عاطفی همراه گردیده، هنرمندانه در خدمت انسانیّت و دردهای حاكم بر سرنوشت او قرار گرفته و همان

ه تأسی از خود واداشته، مطمئناً تا سالیان بسیار دراز نیز اثربخش بوده و ای از مورّخان را بافراد را تحت تأثیر خود قرار داده و عده

 . طرفداران خود را خواهد داشت

 التّواریخجامع 1-1
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( 4963:433اقبال آشتیانی،)ترین شاهکار تاریخی عصر مغول عظیم پژوهان از آن با عنوانكه برخی از مورّخان و ادب التّواریخجامع

 143-643)اهلل همودانی  الودین فضول   انود، توسوط خواجوه رشوید    یاد كرده ،(391: 4932رضازادة شفق،)آن دوره ترین تاریخ و مهم

اگور از  (. هموان )این اثر در برگیرندة وقایع عالم و تاریخ مغول و تفصیل پادشاهی غازان اسوت  . به رشتۀ تحریر درآمده است(هجری

اهلل بسبب سادگی و الدین فضل چشم پوشی نماییم، نثر رشید التّواریخجامعز هایی انفوذ كلمات و اصطالحات مغولی وافر در قسمت

باید به رسم اهل زمان با انشای مصنوع و مزیّن نگوارش    استحکام آن قابل توجه است و این شیوة نگارش حتی در منشآت او كه می

(. 244: 4،ج4969صوفا، )گیرد سل و مصنوع قرار میكه منشآت او گاهی در حد واسط بین انشاء مر شود، چنان یابد، گاه مالحظه می

اما با همۀ این تعاریف بدان گونه نیست كوه  . ، روی هم رفته ساده ولی متغیّر استالتّواریخجامعشیوة انشای خواجه رشیدالدّین در  

 (.413: 4912سجادی،)های ادبی و شاعرانۀ كالم باشدبهره از جنبهنثر خواجه رشیدالدیّن كامالً بی

توان گفت خواجه رشیدالدین همدانی، سوای از تقریباً می. اهمیّت است بسیار كم رنگ و بی التّواریخجامعحضور عنصر عاطفه در 

ها سعی نموده تا لحنی اثرگذار داشته باشد، به عنصر  شود و در آن مربوط می التّواریخجامعمواردی كه به كاربرد صور خیال در 

های تاریخی دیگری كه قبل از او در زمینۀ تاریخ مغول  به عنوان مثال او در نگارش كتاب خود، از كتاب. توجّه بوده است عاطفه بی

گیری از این كتاب، كه  خواجه رشیدالدین در بهره. است جهانگشاتاریخها،  به نگارش درآمده، بهره برده است، یکی از این كتاب

ه نمود، نحوة كالم را از سیاق عاطفی آن دور كرده و شکلی خطابی و مستقیم توان مشاهد حضور پررنگ عنصر عاطفه را در آن می

 .بیشتر مشهود است جهانگشاتاریخاین روش در استفادة او از جلد سوّم كتاب . به آن داده است

تکلّف و تزیین شکّ ریشۀ این كار را باید كه در تالش خواجه رشیدالدّین در نگارش كتابی صرفاً تاریخی و بدون گرایش به  بی 

كه التزام وی به سنن رایج ادبی زمان، در دیباچۀ كتاب و مقدّمۀ بعضی از فصول آن، گاه او را به  كالم، دخیل دانست؛ ضمن این

 .های ادبی و شاعرانۀ كالم سوق داده است رعایت برخی از جنبه

این حضور به . توان مشاهده نمود موارد، اگرچه بسیار كم، می ردّپای عنصر عاطفه را در برخی از التّواریخجامعها، در  امّا با همۀ این

 جهانگشاتاریخو  نفثۀالمصدورهای تاریخی دیگری چون  بیان مسائل اجتماعی و یا احوال نفسانی نگارندة آن بدان گونه كه در كتاب

بان خواجه رشیدالدّین تا حدودی عاطفی شود؛ بلکه گاهی در ذكر مرگ پادشاهان و امرا زتوان یافت، مربوط نمی می وصّافتاریخو 

 :گوید گونه از مرگ پادشاه سخن می به عنوان مثال در جمالت زیر كه در ذكر مرگ غازان خان بیان شده، وی این. شود می

سَاعَهً وَ الَ یَسْتَقْدِمُونَ، فَاِذَا جاءَ اَجَلُهُمْ الَیَسْتَأخِروُنَ : و چون به تقدیر حکم ازلی مدّت ایّامش به پایان رسیده بود، به موجب»

گاه روز یکشنبه یازدهم شوّال سنۀ ثَلثَ وَ سَبْعَمِائَه هجری، روح مطهر او از دارالغرور به دارالسُرور هجرت كرد، و از آن واقعۀ  پسین

خون بر مثال نیل و  های بود، افالک جامه را نیلی كرده، به صد هزار دیده گریان شدند و جوی (42)عظمی كه جهان را طامۀ كبری

 (.4923:2، ج4919همدانی،)« ...جیحون از چشم ساكنان ربع مسکون روان گشت 

البتّه زبان خواجه رشیدالدّین همواره در ذكر مرگ افراد و پادشاهان مقرون به عاطفه نیست، بلکه در بسیاری از موارد ذكر مرگ 

 :گوید كر مرگ چنگیز میها به صورت خالصه و مختصر و مفید است، چنان كه در ذ آن

به اردوهای خود رسیده، و [ زمستان]و سال هفتم كه سال مرغ بوده، واقع در صفر سنۀ اِثْنَتَیْنِ وَ عِشْریَن و سِت  مِائَه در فصل »

از پانزده جا بر نشست و آن را فتح كرد، و در سال خوک مذكور، بعد  چون شنید كه والیت تَنْگقُوت دیگر بار یاغی شده، به عزم آن

 (.431:4همان،ج)« روز از ماه میانۀ پاییز، كه مطابق ماه رمضان بوده، وفات یافت

نگاری صِرف ، حفظ مقام و  توجّه او به تاریخ: تواند كه ریشه در عواملی چون اقبال كم خواجه رشیدالدّین به مسائل عاطفی، می

 .تّی صیانت از جان داشته باشدموقعیت اجتماعی، دوری نمودن از تفنّن و تکلّف در كالم و ح

 وصّافتاریخ 1-0

والدت حدود )اهلل شیرازی الدّین فضل وسیلۀ ادیب شهاب  مشهور است، به وصّافتاریخ كه به نام «تجزیۀ االمصار و تزجیۀ االعصار» 

موضوع این كتاب وقایع تاریخ ایلخانان ایران و . و مشهور به وصّاف به رشتۀ تحریر درآمده است« وصّاف الحَضْرَة»ملقّب به ( هو 669

داده ترتیب  جهانگشای جوینیتاریخهجری بوده، مؤلّف آن را به عنوان ذیلی بر  123تا  636تاریخ ملوک و امرای اطراف از سال 

به دلیل اعتبار تاریخی و رعایت جانب حق گویی و انصاف همواره مورد توجّه مورّخان بعد از خود قرار گرفته  وصّافتاریخ. است

وصّاف هدف اصلی خود را از تألیف این كتاب، نه فقط ذكر وقایع تاریخی، بلکه نشان دادن قدرت و (. یج، مقدّمه: 4946آیتی،)است 
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دكتر . این امر سبب گردیده تا بر او و كتابش ایراداتی وارد شود(. 441: 4993وصّاف،)نویسندگی دانسته است  توانایی خود در هنر

بسا »: گویدشمرده و در بارة آن میكوب ضمن این كه نقصان انتظام و عدم رعایت تناسب اجزا را از معایب عمدة این كتاب برزرّین

تمایل شدید (. 43: 4963كوب،زرّین)« ریخی را فدای صنعتی لفظی یا معنوی كرده باشدای تاكه اگر الزم دیده، شاید ذكر نکته

  (49).وصّاف به صنعت پردازی و كاربرد فراوان لغات و شواهد عربی موجب گردیده تا انتقادات فراوانی بر آن وارد شود

جست وجو برای یافتن عواطف و احساسات فردی نگارندة آن كاری  وصّافتاریخرسد كه در گرچه در بادی امر چنین به نظر می

گردد كه وصّاف در بسیاری از موارد به بیان احساسات خود پرداخته عبث باشد، امّا؛ با كمی تفحص در متن این كتاب مشخّص می

-توان آنر جای جای كتاب میجدای از عناصر بیانی و اشعار فارسی و عربی كه حاصل و پرداختۀ ذهن خود وصّاف است و د. است

های زیر توان به نمونهاز جملۀ این موارد  می. پرداخته استها را مشاهده نمود؛ وی در موارد دیگری نیز به ذكر احساسات خود 

 : اشاره كرد

 : و حدیث نفس

به عنوان مثال او . سخنگفته است های خودها، تمایالت، آرزوها و نامردایوصّاف گاهی به ذكر احوال درونی خود پرداخته و از غم

 :گویددر ذكر سبب تألیف كتاب و در آن هنگام كه با قلم خود مشغول مخاطبه و گفت و گو است، چنین     می

ضَمیر، هم راز دَمساز بودند،  (44)دل شوریده حال از یاران قدیم كه زمان شدّت و رَخا، میقات خوف و رجا، جلیس انیس و سَمِیر»

ا و بوی وفا ندید و نشنید و از صحبت ایشان یک سو كشید و در بیت االَحزانِ سینه سرشک خون از دیده می بارید چون روی صف

 (.3: 4993وصّاف،)« ...جز غم كه هزار آفرین بر غم باد/با هر كه برآمیختم از من ببرید: و زار زار می سرائید، بیت

 و در مذّمت دنیا

نمونۀ زیر از این نوع . شودهایی است كه لحن وصّاف در آن جا عاطفی میایداری آن از جملۀ جایگاهوفایی و ناپبدگویی از دنیا و بی

 :است

دنیا غار عزّت و غرور است، نه سرای سرایت سرور، كاشانۀ غم است نه جای نِعَم، نِعَمَش مرهون بَال و نَعَمش مقرون بِال، نمایش »

لش، طالب لذّات او را چه راحت جز جراحت، و مولع را بدان چه كرامت جز غرامت، نه همه نمایش دان، و مغرور به آمالش سزای ما

 (.423: همان)« ...عاقل را از نوال او منالی منتظر و نه زیرک را از نواء او منالی متوقّع 

: 4،ج4913جوینی،) هانگشاجتاریخدر جای دیگری وصّاف در شکایت از زمان و در ذكر بقیّۀ رسالۀ شکوی و به تقلید از جوینی در   

 :گفته است( 4

دیوانی ( 43)امروز هر ساحب ذیل زوری، صاحب خیل و وزیری شده، هر بی قدری صدری و هر بی نظری ناظری و هر منسی»

مترسّل الکتابی، هر جبلی منصب طلبی و هر ناشناسی با ساز و اساسی و هر مردودی  (46)منشی دیوانی و هر مترسّل الکالبی

 (966: 4993وصّاف،)« ...مودودی 

-گوید ، ذمّ دنیا و بیان احساسات فردی مؤلّف به چشم میهمچنین در برخی از موارد كه وصّاف در رثای پادشاهان سخن می    

 (.433: همان)خورد 

 یو توصیف اوضاع اجتماع

این توصیف احواالت . ها پرداخته استها و مشکالت مردم و سرگذشت رقّت بار آنوصّاف در كتاب خود به ذكر قسمتی از سختی

آید، اما در یک كتاب تاریخی كه صرفاً باید اجتماعی مردم آن زمانه ، گرچه در مقایسه با حجم زیاد كتاب، بسیار اندک به نظر می

لیل نوع كار و همچنین امنیّت جانی و حفظ موقعیت اجتماعی نویسنده، كمتر به احساسات و عواطف بیانگر وقایع باشد و به د

كند ای از احوال مردم اشاره میها، صرفاً به گوشهوصّاف در ذكر بعضی از جنگ. فردی نگارندة آن پرداخته شود، درخور توجه است

توان در ذكر قحط كرمان و خرابی و رثای مرگ اهالی آن دی او را می، امّا اوج بیان احساسات و عواطف فر(46: 4993وصّاف، )

 : مشاهده كرد

قهرمان قهر زمان نهال  (43)و عَواصف (43)نوایب حَدَثان (41)كدام صاعقه آتش محنت درین دیار دلفروز برافروخت، به چه یارا صَرصَر»

وش به دست كدام خاكساری ریخته شد و خاک تیمار برسر این  نشاط این حدیقۀ اُنس را از بیخ و بُن برآورد، آب این خاک بهشت

 (.494: همان)« ...خراب آباد كه بیخت، بلبالن خوش نغمۀ این بستان چرا دم بسته شدند
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 : دارداو همچنین در ادامۀ ذكراین مطلب، احوال مردم را در قحطی ناشی از جنگ این گونه بیان می

كه به خاصیّت لِتَركَبوُهَا  (32)و بغال (34)یَذكُروُنَ اسمَ اهللِ عَلَیهَا برجبین داشت، تا حمیر آن چه داغ استحالل وَ (31)از مواشی»

 (33)ماسکۀ (34)طبیعت و سدّ رمق حال و مسکۀ (39)مخصوص بودند، فحسب به هر بها كه ممکن بود، می خریدند و بدان شدّ ازر

فقرا بر سر سفره هم رنگی هم كاسه  (36)نج آمدند، متموالن واغنیاء با اغبیایخاتونان در برزن از عشق نان ارزن بِرَ. ساختحیات می

 (.343: همان: )نمونۀ دیگر(. همان)« ..شدند

ها به نگارش درآمده، امّا  كه برای بیان اشتیاق ها و حرمان( 961: 4993وصّاف،)داند گرچه وصّاف، كتاب خود را نفثۀالمصدوری می

ی مردم آن روزگار كه همراه با زبان عاطفی و یا حتّی مستقیم نگارندة آن باشد، در آن كم به چشم ذكر مستقیم احوال اجتماع

 .كاهدكه وجود كلمات ثقیل و نادر عربی و فارسی در نثر وصّاف از بار عاطفی آن میخورد ضمن اینمی

رسد، كتواب  كه برخالف آن چه كه به نظر می توان گفتمی وصّافتاریخدر یک نگاه كلی به نقش و جایگاه عواطف و احساسات در 

این عواطف و احساسات گاه به صورت حدیث نفس، . شود های گوناگونی از عواطف فردی نگارندة آن را شامل میجنبه وصّاف تاریخ

نکتوۀ قابول    .شوود گاه به صورت مذمّت دنیا و گاه در اشکال دیگری چون  رثا و شکوائیه و توصیف احوال اجتماعی مردم دیده موی 

-بوی . توان مشاهده كورد را در بیان حوادث اجتماعی كمتر می وصّافتاریختوجّه در این ابراز احساسات آن است كه خشم نگارندة  

كوه  شکّ این امر با خدمت او در دربار پادشاهان مغول، و دریافت مواجب و مقررّی از جانب آنان ارتباط مستقیمی دارد، ضمن ایون 

، اسوتعاره،  (33)و كنایوه  (31)كاربرد صور خیال از قبیل تشوبیه . رماندن از قهر آن حاكمان را از نگاه دور نباید داشتصیانت نفس و دو

ها كه سرودة خوود اوسوت، از راهکارهوای دیگور وصّواف بورای       اسناد مجازی و آوردن شواهد شعری فارسی و عربی، به خصوص آن

 .های عاطفی كالم استافزودن دیگر جنبه

 فرنامهظ 1-6

الدین شنب غازانی معروف به نظام شامی از مورخان و نویسندگان معروف نیمۀ دوم قرن هشت و  اثر مهم و معروف نظام ظفرنامه

،  گرچه (941: 4914آربری،)تیمور است نامۀ موجود دربارة زندگی امیرترین سرگذشتاین كتاب كهن. اوایل قرن نه هجری است

، اما دكتر ذبیح اهلل (44: 4391شامی،)دوری كند « پیراییآرایی و نقش از شیوة سخن»یر این كتاب نظام كوشیده است كه در تحر

اگرچه كتاب او خالی از اطناب و عبارات زاید نیست ولی نثری بلیغ و تا حدی متمایل به شیوة انشای » : گویدصفا در بارة آن می

های تاریخ در بعضی از كتاب(. 413: 4،ج4913صفا،)« موریان ممتاز استمترسّالن دارد و از حیث عبارت در میان تاریخ عهد تی

: 4932رضازادة شفق،)است خویش نقل كرده ظفرنامۀادبی ایران اشاره شده كه شامی طبع شاعرانه هم داشته و از اشعارش در 

344  .) 

عاطفه آن هم از نوع عواطف فردی و یا ، حضور عنصر ظفرنامۀ شامیهای مربوط به صورخیال و عناصر شعری در سوای از جنبه

دور آرایی بهشامی كه خود بر آن بوده تا به نگارش كتابی تاریخی بپردازد كه از شیوه سخن. اجتماعی در ظفرنامه بسیار كم است

 نامهظفرحضور عنصر عاطفه در . باشد، در تصنیف این كتاب، كمتر به خود اجازه داده تا به ذكر عواطف شخصی خود بپردازد

ای است كه او در ذكر مرگ امرا و پادشاهان بیان كرده و مذّمت و بدگویی از دنیا، عنصری ثابت بیشتر در قالب سخنان مرثیه گونه

 : داردگونه دریغ خود را بر مرگ امیرحسین بیان میبه عنوان مثال شامی با لحنی نسبتاً آهنگین این. هاستدر اغلب این مرثیه

ساد، نه بر مملکت و پادشاهی اعتمادست و نه به شوكت و قوّت استظهار، دنیا عروسی است كه هر روز دست در در عالم كون و ف»

 نه دولتش پایدار ماند و نه مهرش بر یک قرار،. آغوش شوهری كند و حریفی كه هر ساعت دل بر مهر دیگری نهد

د گردانید كه در آخر نصیبش غم و اندوه نبود و كه خاطر نه قولش درست آید و نه عهدش استوار، كه دل به عشوه های او خرسن 

 (.61: 4391شامی،)« را به فریب او خوش كرد كه نه عاقبت پشیمانیش فزود

 :گویدو یا در جایی دیگر در ذكر مرگ امیرزاده عمر شیخ بهادر، پسر امیرتیمور، با لحنی عاطفی می 

این كاخ و كاشانه به جاروب فنا روفتنی، عاقل دل درو چرا  (33)است و عراضو چون آدمی ازین مرحلۀ زود زوال هر آینه رفتنی »

 (.443: همان)« بندد و كامل اگر برخود نگرید، باری چرا خندد

 (61).توان مشاهده كردرا می ظفرنامههای این نوع سخنان عاطفی در نمونه
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ه در درجۀ اوّل نگارندة كتاب درصدد تصنیف یک بدین علّت است ك ظفرنامهشک عدم وجود عواطف شخصی و اجتماعی در بی

بیم از جان ، قطع مواجب، حفظ موقعیّت اجتماعی و دیگر عوامل را نباید : كتاب تاریخی بوده، ضمن این كه عوامل دیگری از قبیل

 .از نظر دور داشت

 نتیجه

این آثار گرچه در حوزة آثار تاریخی قرار داشته در بررسی كاربرد عنصر عاطفه در آثار فنی تاریخی مورد مطالعه مشخص گردید كه 

ها به دنبال لحن و زبان عاطفی بود، اما عاطفه به عنوان یک عنصر معنوی دخیل در شاعرانه نمودن باید كه در آنو قاعدتاٌ نمی

رنگ ، كمالتّواریخجامع، و ورراحۀالصّد ظفرنامۀ شامی، :این كاربرد و توجه به عنصر عاطفه در سه اثر. ها كاربرد داردكالم، در آن

بسیار داشته و بر  نمود وصّاف تاریخو  جهانگشاتاریخ، نفثۀالمصدور :باشد و در سه اثر دیگر یعنیبوده و در متن بسیار ملموس نمی

ر درجۀ اول، و د نفثۀالمصدوراثر بخشی متن تاریخی و شاعرانه نمودن كالم تأثیر فراوانی را داشته است كه اوج این كاربرد را در 

، بیان مستقیم احساسات فردی، (اول شخص)نوع زبان روایی . توان مشاهده كردمیوصّاف  تاریخو  جهانگشاتاریخ پس از آن در

همچنین اهتمام بیشتر . باشدكمک گرفتن از نیروی خیال، و ایجاد نثری شاعرانه از دالیل قوت گرفتن زبان عاطفی در این آثار می

تواند كه از دالیل نمود كمتر عنصر عاطفه در وقایع تاریخی، صیانت از جان، و حفظ مقام و موقعیت اجتماعی، میبه بیان صرف 

 . باشد التّواریخجامع، و راحۀالصّدور ظفرنامۀ شامی،: آثار دستۀ اول تاریخی یعنی

 هانوشتپی

: 4936میرفخرایوووی،)، (6: 4943احمووودی،)، (مقدموووه 43: 4916مووودبری،)، (4: 4964حووواكمی،: )بوووه عنووووان مثوووال رک -4

ووو بوورای كسوب اطالعووات بیشووتر در ایوون  9 (.41ووو4: 4944خطیبوی، :)وو بوورای كسووب اطالعوات بیشووتر در ایوون بوواره رک  1 (.91

: جِ مَکیوودَة: مَکایِــد -3(. گ لغووات نثرهووای فنّوویفرهنوو)بیتوتووه كووردن، شووب گذرانوودن : مَبیووت -1 (.41ووو21: همووان: )بوواره رک

ــرَب (.نفثووۀ المصوودور)مکوور و فریووب و حیلووه و بدسووگالی و پلیوودی    - 6(.معووین)گووری، گرگنووی، نوووعی بیموواری پوسووتی  : جَ

خورد  صوورت فارسوی لعبوۀ عربوی، بوازی، بازیچوه، گوول بوی        : لُعبَـت  -1(. هموان )گری، گرگنی، نووعی بیمواری پوسوتی    : جَرَب

 -2. سوتمکار، جوور كننوده، ظوالم     -4: جِ جوائر : جـایران  -3 (.ناموه لغوت )فسووس كننود و بوازی بازنود، پیکور نگاشوته       كه بدان 

خلطوی كوه مبوتال     :نفثـة المصـدور   -3(. معوین )گرموی دل از گرسونگی و خشوم     -9. آن كه از راه حوق بوه باطول میول كنود     

كووه از شووکوی و انوودوه و مووالل دل و تألّمووات درونووی  بووه درد سووینه از سووینه بیوورون افکنوود و مجووازاً بوور سووخنی اطووالق شووود 

فرهنووگ لغووات )گریسووتن، گریووه كووردن : بُکــاء -41(. نفثووۀ المصوودور)برخیووزد و گوینووده را بوودان راحووت و فراغووی روی نمایوود 

و فریواد   ، بلنود كوردن آواز بوه گریوه و نالوه، بلنود آوازی در گریوه و ناله،گریوه        (غیواث )آواز بوه گریوه    :عویـل  -44(. نثرهای فنّی

زقوووم، گوینوود درختووی اسووت در جهوونم، دارای میوووة بسوویار تلووخ كووه  : درخووت دوزخیووان -42(. فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی)

و در مووورد معنووی دوم بووه معنووی سوور « مهتوور»جِ رأس، در مووورد اول بووه معنووی : رُؤوس -49( معووین)دوزخیووان از آن خورنوود 

ه دو معنووی اسووت هووم در معنووی بزرگوووار و عظوویم، و هووم جمووعِ كلمووۀ  بوو: عِظــامْ -44(. نفثووۀ المصوودور)بووه كووار رفتووه اسووت 

گووردن، : جِ رَقَبَووۀ: رِقــاب -46(. همووان)نیووام كووارد، غووالف : قِــراب -43(. نفثووۀ المصوودور)اسووت در معنووای اسووتخوان « عَظووم»

راهوی كوه آن بوه    بوی راه رفوتن،    :تعَسُّـف  -43(. هموان )نوای گلوو   : جِ حنجوره : حَنـاجِر  -41(. هموان )سپس گردن، بُن گردن 

، سوپیدی پیشوانی اسوب، اول مواه، سوه شوب نخسوتین        (معوین )هوالل، شوب اول مواه    : غُورَة  :غُـرّة  -43(. همان)مطلوب نرساند 

آخور روز از مواه، و پوسوت بواز كوردن و پوسوت       : سَولخ  :سَـلْخ  -21(. نفثوۀ المصودور  )ماه، و غرّة هور چیوز ابتودای آن را گوینود     

مووهم اسوت بوه روز آخور مواه      « سَولخ محورّم  »ست بواز كوردِن نواروا و حورام اسوت و در ایون جوا        به معنی پو: سَلخ محرّم. كندن

ــازکردن -24(. نفیسووی)روزی كووه در شووام آن هووالل دیووده شووود   (. همووان)محوورّم  ــت ب پوسووت كنوودن، چنووان كووه  : پوس

ــحْوَةَ النَّهــار -22(. نفثووۀ المصوودور)سوولّاخان پوسووت گوسووفند را از بوودن جوودا كننوود   -19 (.همووان)اشووت بلنوود هنگووام چ :ضَ

در مورد اول به معنی آخور روز توا سورخ شودن آفتواب اسوت و در موورد دوم بوه معنوی فشواردن اسوت و درایون جوا زیور                :عَصْر

گردیوده كوه   در عورف اهول دیووان بوه كسوی اطوالق موی        :مُحـرِّر  -24(. هموان )فشار و عذاب و شکنجه قورار دادن موراد اسوت    

كورده اسووت  نقول مووی ( مبیّضووه): بووه بیواض  ( مسووده ): شوده از سووواد  رسوایل و انشووا نوشوته مووی  ناموه هوواییی را كوه در دیوووان   
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لوووازم كووار و كتابووت قاضوویان و منشوویان و مترسّووالن را در خریطووه و كیسووه ای نهووادن و بووه   : کشــی خریطــه -23(. همووان)

 -21. ، در رنووج و بووال(معووین)ال آزموووده، امتحووان شووده، كووارآزموده، بوودح :مُمــتَحِن -26(. همووان)دنبووال آنووان حموول كووردن 

مورد صوواحب حَسَوب، یکوی از نوام هووای      :حَسـیب  -23(. فرهنوگ لغوات نثرهووای فنّوی   )صواحب اصول و نسووب عوالی     :نَسـیب 

ــیل -13. (الروس)خداونوود متعووال، شوومارگر، حسوواب كننووده   ــات -91(. نفیسووی)دیوووار كوچووک درون حصووار  : فَص جِ  :قَراب

از قبایوول توورک سوواكن نووواحی شوومال، نووام قبیلووۀ تركووان  : قِنقِلیــان -94(. معووین)ای، قسوومی صووندوق ظوورف شیشووه: قَرابووه

ــاع -92(. شوورح مشووکالت توواریخ جهانگشووا )خوواتون مووادر سوولطان محموود خوارزمشوواه   منووزل، سوورای و : و رُبوووُع، جَ رَبووع :رِب

، آن چوه موردم را   سوخن غلوط، سوخنی كوه در آن غلوط باشود      : اُغلوطـه  -99(. معوین )منوزل و مووطن   ، (نفثۀ المصودور )محله 

 -96(. ناموه لغوت )برتوری نموودن، برتوری كوردن      :تَرَفُّـع  -93(. نفیسوی )مورگ  : مَنیوۀ : مَنیّـت  -94(. ناموه لغوت )در غلط افکند 

نیوزه زدن بوه   : طِعـان  -93 (الرائود )خونخوواهی، كشوتن قاتول    : ثوار  -91(. فرهنوگ لغوات نثرهوای فنّوی    )جِ بقعه، جا، سرا  :بِقاع

. جِ هَوومّ: هُمــوُم -41(. نامووهلغووت)بووا كسووی شمشوویر زدن  :ضِــراب -93(. شوورح مشووکالت توواریخ جهانگشووا)یکوودیگر، مطاعنووه 

روز قیاموت، بودان جهوت     :طامـة کبـری   -42(. هموان )جِ غوم، انودوه    :غمـوم  -44(. فرهنوگ لغوات نثرهوای فنّوی    )غم و اندوه 

نمونوۀ اعوالی   »: هوایی نظیور  ی متوأخّر بوا عنووان   هوا  وصّواف در قورن  از تواریخ  -49(. آننودراج )كه غالوب و فووق هموه چیزهاسوت     

ذوقووی ، نمونووۀ بووی(3: 4964همووایی،)« نمونووۀ نثوور مسووجّع مغلووق یووا مصوونوع فنّووی»، (4264: 2/9،ج4913صووفا،)« نثوور مصوونوع

الزم بووه . ، یوواد گردیووده اسووت(433: 4931رسووتگار فسووایی،)« ای از انشوواء معقّوود نمونووه»و یووا حتّووی ( 41: 4،ج4914كشوواورز،)

« اسوولوب آن سرمشووق دیگووران شووده»هووای بعوود، كووه در دورهرغووم آنوصّوواف، علوویسووت كووه بوور شوویوة نگووارش توواریخ ذكوور ا

-، و از نظوور نقوود و توواریخ نقّووادی حووایز اهمیووت مووی    (11: 9،ج4921بووراون،)، و (231: 4996اتووه،)، (293: 4،ج4969صووفا،)

ای رایووج نبوووده و یووا ایوون كووه ب چنووین شوویوهمستشوورقان غربووی بووه دلیوول ایوون كووه در غوور ؛(432: 4993كوووب،زرّیوون)باشوود 

-تواریخ هوای تواریخ ادبوی خوود، از     انود، انتقادهوای شودیدتری كورده و در كتواب     دانسوته منظور از ایون كوار را بوه درسوتی نموی     

یوک  »و یوا حتوی   ( 433: 4934ریپکوا، )« انگیوز یوک نثور فنّوی تواریخی     نمونوۀ هوراس  »: های نوه چنودان مناسوب   با عنوان وصّاف

آور در راسوتای سراشویبی تنود و سورگیجه    »آنوان اعتقواد داشوتند كوه ایون اثور      . انود یواد  كورده  ( 11: 9،ج4921براون،)« مضرّاثر 

، و مبالغووۀ بوویش از حوود وصّوواف در كوواربرد  (433: 4914آربووری،)« هووای ناراسووت، نُووه تووو و پوورآب و توواب قوورار گرفتووه لفّوواظی

تورین  دهود كوه بوزرگ   انگیوز، او را در زمورة كسوانی قورار موی     تشوبیهات موالل   العواده، و اسوتعارات و  های عربی، تصنّع فووق كلمه

ــمیر -44(. 436: 4934ریپکووا،)انوود لطمووه را بووه ادبیووات فارسووی وارد كوورده فرهنووگ لغووات )افسووانه گوووی، داسووتان گوووی  :سَ

گ هوا یافوت نشود،    معنوی ایون تركیوب در فرهنو    : مُتَرسـل الکـالب   -46(. هموان )فرامووش شوده   : مَنسیّ -43(. نثرهای فنّوی 

 :صَرْصَـر  -41. گویا بنا به كاربرد ایون تركیوب در جملوه بوه معنوی نگاهدارنودة سوگ هوا و یوا دارنودة شوغل هوای پسوت اسوت              

، بوواد بسوویار سوورد و بلنوود آواز را هووم گوینوود  (فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی )شووتر میووان بختووی و عربووی، یووا شووتر بووی رفووق   

ــدَثان -43(. الروس) ــف -43(.فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی ) پیشووامدها، حوووادث : حَ بوواد سووخت وتنوود  : جِ عاصِووف :عَواصِ

 -34( همووان)جِ ماشوویه، چارپووا : مواشووی -31(. فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی )جِ عاصووفه، بوواد سووخت و تنوود   (.غیوواث اللغووات)

: شوود ازر -09(.نهمووا)جِ بَغوول، اسووتر ، قوواطر : بِغووال -32(. فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی )جِ حِمووار، خوور، درازگوووش  : حَمیوور

کــه  هوور آن چووه بوودان چیووزی را نگوواه دارنوود، نگوواه دارنووده، هوور خوووردنی و آشووامیدنی : مُسووکه -34(. همووان)محکمووی پشووت 

ــدگی ــة زن  -36 (.همووان)مؤنووث ماسووک، نگاهدارنووده  : ماسووکه -33(. فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی )بوودن باشوود، نیوورو   مای

بوورای كسووب اطالعووات بیشووتر در ایوون  -31. فرهنووگ لغووات نثرهووای فنّووی)(جِ غَبوویّ، كنوود ذهوون، كووم هوووش، جاهوول  :اَغبِیــاء

 (ب4933)اختیوواری زهوورا، و محمووودی، علیرضووا   : رک -33( الووف4933)اختیوواری زهوورا، و محمووودی، علیرضووا   : زمینووه رک

ایون جوا اشوتباه نگارشوی روی داده و صوورت       اموا گویوا در  ( فرهنوگ لغوات نثرهوای فنّوی    )به معنی معرضوه اسوت    :عِراض -33

: م4391شووامی،: )ووو بووه عنوووان مثووال رک61 .اسووت( ف.ن.ف)« عَرصووه و میوودان و صووحرا»بووه معنووی « عِووراص»صووحیح كلمووه 

211،212،214،493،444،36،34،19.) 
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 منابع 

 .ضویآستان قدس ر: اله آزاد، مشهد، ترجمۀ اسدادبیات كالسیک فارسی ،(4914)آربری، آرتور،  -

  .بنیاد فرهنگ ایران: ، تهرانتحریر تاریخ وصّاف، (4946)آیتی، عبدالمحمّد،  -
 .ترجمه و نشر كتاب: دكتر رضا زادة شفق، تهران: ، ترجمۀتاریخ ادبیات فارسی، (4996)اته، هرمان،  -
: مشووهد ،(ایوورانتوورین نویسووندگان شووامل شوورح احوووال معووروف) سوویر سووخن، (4943)احموودی، احموود و رزمجووو، حسووین،  -

 .كتاب فروشی باستان

شناسووی مووتن، «وصّووافتوواریخهووای تصووویرهای تشووبیهی در تووازگی»، (الووف4933)اختیوواری، زهوورا، و محمووودی، علیرضووا،   -
 .16 -33(: 3) 46، (مجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان)ادب فارسی 

جسوووتارهای ادبوووی  ،«وصّوووافتووواریختصوووویرهای كنوووایی و كاركردهوووای آن در »،  (ب4933)،  وووووووووووووووووووووووووووو -
 .. 436-423((: 463مسلسل) 2) 49، (مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

 .امیركبیر: ، تهران6، چتاریخ مغول، (4963)اقبال آشتیانی، عباس،  -

 .چاپخانۀ بانک ملی: ترجمۀ علی اصغر حکمت، تهران، تاریخ ادبی ایران، (4921)براون، ادوارد،  -

 .مجید: ج، چاپ نهم، تهران 9، شناسی سبک، (4916)بهار، محمّدتقی،  -

 .كتابخانۀ خیّام: محمّد دبیرسیاقی، تهران: ج، زیر نظر1،فرهنگ آنندراج ،(4993)، محمّد، (شاد)پادشاه  -

 . سخن: ، تهراندر سایۀ آفتاب، (4931)،(الف)و پورنامداریان، تقی

 .زمستان: ، تهران4، چسفر در مه، (4914)و ووووووووووووووووو ،

 .امیركبیر: ج ، تهران 2، ترجمۀ سعید طبیبیان،فرهنگ الروس، (4969)جُر، خلیل،  -

: هران، ت4علّامه محمد قزوینی،چ: ج، تصحیح9تاریخ جهانگشای جوینی،، (4913)و جوینی،عالءالدّین عطاملک بهاءالدّین محمد،

 .دنیای كتاب

 .دانشگاه تهران: ، تهرانای از نثرهای مصنوع و مزیّنگزیده، (4964)حاكمی، اسماعیل،  -

 .پایا: ، تهران4، چشرح مشکالت تاریخ جهانگشای جوینی، (4919)خاتمی، احمد،  -

 .علمی و فرهنگی: ج، تهران2، نثر پارسی در آیینۀ تاریخ، (4934)خبره زاده، علی اصغر،  -

 .دانشگاه تهران: ، تهرانتاریخ تطور نثر فنّی،(4944) ، خطیبی، حسین -

 .زوّار: ، چاپ اوّل، تهرانفنّ نثر در ادب پارسی، (4913)و وووووووووووووو ، 

 .دانشگاه تهران: ج، چاپ دوم از دورة جدید، تهران 44، نامه لغت ،(4912)اكبر،  و دهخدا، علی

 .فردوس: ، به كوشش سیروس شمیسا، تهرانالمعجم فی معاییراشعار العجم، (4919)، قیسالدیّن محمد ابن رازی، شمسو 

 .امیركبیر: ، تهران2محمد اقبال،چ : ، تصحیحراحۀ الصّدور و آیه السّرور، (4964)و راوندی، محمدبن علی بن سلیمان،

 .سمت: ، چاپ اول، تهران انواع نثر فارسی ،(4931)و رستگار فسایی، منصور، 

 (.سابق)دانشگاه پهلوی : ، تهرانتاریخ ادبیات ایران، (4932)رضا زادة شفق، حسن،  -

 .فاروس: ، ترجمۀ یعقوب آژند، تهرانادبیّات ایران در زمان سلجوقیان و مغوالن، (4964)و ریپکا، یان، 

 .و نشركتاببنگاه ترجمه : ، ترجمۀ دكتر عیسی شهابی، تهرانتاریخ ادبیات ایران، (4934)و وووووووووو ، 

 .سخن: ، تهران2، چاز گذشتۀ ادبی ایران، (4939)و زرین كوب،عبدالحسین، 

 .بنگاه نشر اندیشه: ، تهراننقد ادبی، (4993)و وووووووووووووووووووو ، 

 .امیركبیر: ، تهران3، چتاریخ ایرن  بعد از اسالم، (4963)و وووووووووووووووووووو ، 

 .ویراستار: ، تهران2امیرحسین یزدگردی،چ: ، تصحیحنفثۀ المصدور، (4911)الدّین محمد، ، شهاب (خُرندزی)و زیدری نَسوی 

 .زوّار: ، تهران(از قرن چهار تا قرن ده هجری) دیباچه نگاری در ده قرن، (4912)،  سجّادی، سیّدضیاءالدّینو 

مؤسسۀ شرقیۀ : فلکس تاور، پراگ: ج، تصحیح2، تاریخ فتوحات امیر گوركان معروف به ظفرنامه، (م4391)و شامی، نظام الدّین، 

 .چکوسلواكی
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 .بنیاد: ، تهران4، چگزیدة تاریخ جهانگشای جوینی، (4963)شعار، جعفر،  -

 .آگاه: ، تهران3، صور خیال در شعر فارسی، چ(4912)شفیعی كدكنی، محمدرضا،  -

 .میترا: ، تهران كلیات سبک شناسی، (4933)،  شمیسا، سیروسو 

 .دانشگاه فردوسی مشهد: ، مشهد4، ترجمۀ مرضیۀ آباد، چهای شعر عربیهنر و سبک، (4934)ضیف،  شوقی -

 .دانشگاه تهران: ج، تهران 6، گنجینۀ سخن، (4969) ،و صفا، ذبیح اهلل

 .دانشگاه تهران: ج، چاپ اوّل، تهران3، تاریخ ادبیات در ایران، (4913)و ووووووووووووو ، 

 .دانشگاه تهران: ، تصحیح مدرس رضوی، تهراناساس االقتباس، (4926)الدّین، طوسی، خواجه نصیر  -

 .سخن: ، تهران4، چنظریۀ تاریخ ادبیات، (4931)فتوحی، محمود،  -

 .سخن: ، تهران4، چبالغت تصویر، (4936)و ووووووووووووووو ،

 .آموزش انقالب اسالمیانتشارات و : ج، تهران9، هزار سال نثر پارسی، (4914)كشاورز، كریم،  -

 .خدمات فرهنگی: چاپ اول، كرمان فرهنگ لغات نثرهای فنّی و مصنوع،، (4916)و مدبّری، محمود، 

 .آستان قدس رضوی: رضا انزابی نژاد، مشهد: ج، ترجمۀ2، فرهنگ الفبایی الرائد، (4916)مسعود، جبران،  -

 .بیرامیرك: ج، تهران6، فرهنگ فارسی ،(4936)و معین، محمّد، 

 .ثالث: ، تهران4، چنقد نثر فارسی دورة مغول، (4936)میرفخرایی، حسین،  -

 .خیّام: ، تهران فرهنگ نفیسی، (4949)و نفیسی، علی اكبر، 

سینا و  كتابخانۀ ابن: ، تهران(هو4263: بمبئی  مشهور به نسخه)تاریخ وصّاف ، (4993)، شهاب الدّین عبداهلل، (شیرازی)و وصّاف 

 .یزیجعفری تبر

 .علمی و فرهنگی: ضیاء موحد وپرویز مهاجر، تهران: ، مترجماننظریۀ ادبیات، (4932)ولک، رنه و آوستن وارن،  -

 . توس: ، چاپ دوم، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبی، (4964)و همایی، جالل الدّین، 

: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: و حواشی تصحیح، ج4،جامع التّواریخ ، (4919)همدانی، خواجه رشید الدّین فضل اهلل،  -

 .نشر البرز
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