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گزارههاي انشايي در نفثهالمصدور



محمدعلی خزانهدار لو ،عليرضا قاسمی
چکيده

نفثهالمصدور يكی از متون برجستة تاريخی -ادبی دورة مغول است كه هدف اصلی نويسندة آن ،نه صرفاً ثبت وقايع تاريخی
بلكه حسب حال و بثّالشكوي و شرح مصائب خويش بوده است .از اين رو ،نويسنده براي گزارش احساسات و تمايالت
عاطفی خود در چهارچوبِ بالغت كالم و متكلّم و اثرگذاري بر مخاطب ،از مؤلّفههاي گوناگونی بهره میگيرد كه يكی از
مهمترين آنها كاربرد فراوان گزارههاي انشايی است .مقصود از گزارة انشايی ،بيانی است كه ذاتاً محتمل صدق و كذب نيست
بلكه بيانگر احساسات و عواطف گوينده يا نويسنده است .اين مقاله درصدد است تا ضمن بررسی دقيقِ بسامدي و بالغی
گزارههاي انشايی موجود در نفثهالمصدور و دستهبندي اغراض و معانی ثانوي آنها ،اين گزارهها را در پيوند با ذهنيّات و
عواطف نويسنده و فضاي فكري و احساسگرايانة كتاب تحليل كند و بدين ترتيب ،هم به خودآگاه و ناخودآگاه ذهنی مؤلّف
راه يابد و هم نقش اين گزارهها را در ايجاد و گسترش فضاي عاطفی و گفتمانیِ غالب بر اثر مشخّص كند.
کليدواژهها :نفثهالمصدور ،بالغت ،گزارههاي انشايی ،فضاي عاطفی ،معانی ثانوي
 .1مقدّمه
كتاب نفثهالمصدور ،يكی از مهمترين متون تاريخ و ادب فارسی در روزگار هجوم تاتار ،شرح فشرده و مستقيمی از كشاكش فتنة
آن دوران را در خود گنجانده است .مؤلّف اين اثر ،شهابالدين محمّد زيدري نسوي ،در آغاز كار در خدمت امراي محلّی نسا به
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رفت و در آن جا كتاب نفثهالمصدور را به فارسی و كتاب سيرت جاللالدّين منكبرنی ( 293هـ) را به عربی نگاشت (صفا:1929 ،
612/9؛ همو.)1161 -1133/9 :1939 :
نسوي نفثهالمصدور را در حدود سال  296هـ (صفا )612/9 :1929 ،يا در بين سالهاي  293 -296هـ (بهار ،)3/9 :1960 ،به
يكی از اعيان خراسان در ضمن مراسلهاي دوستانه نوشته و در آن ،واقعة هجوم تاتار به آذربايجان ،دشواريهاي سلطان جاللالدّين
در اواخر عهد او و بهويژه مصائب پيشآمده براي خود را به رسم بثّالشكوي و به شيوة حسب حال ،شرح داده است .اهمّيّت
تاريخی اين رساله آن است كه از يک سوي ،مؤلّفِ آن منشیِ سلطان جاللالدّين بوده و بسياري از وقايع را به چشم خود مشاهده
كرده است و از ديگر سوي ،اين رساله نه با محافظهكاريِ ناشی از نظارتِ گفتمان سياسیِ غالب (مغوالن) بلكه به وسيلة گفتمان
مغل وب نگاشته شده و از اين رو عمدتاً بازتابندة صريحِ حوادث و بيانگر احساسات واقعی نويسنده و هموطنان او نسبت به قوم
مهاجم است.
انشاي نفثه المصدور ،متصنّع ،بسيار منشيانه ،سرشار از صنايع لفظی و معنوي و همراه با افراط در استفاده از زبان و ادب عربی
است كه اين امر تا حدّ زيادي از جريان رقابتی موجود در تاريخنويسی و نثر منشيانة سدة هفتم و كوشش نويسندگان براي اثبات
برتري خود بر ديگران ،نشئت میگيرد .اين تصنّع و تكلّف با غرض اصلی نويسنده كه بثّالشكوي و شرح مصائب خويش و
اثرگذاري بر مخاطب است ،چندان سازگار نيست .از اين رو ،نسوي آگاهانه يا ناخودآگاه از مؤلّفههاي بالغی و زبانی ويژهاي براي
انتقال احساسات و عواطف و گفتمان خاصّ خود به مخاطب و ارتباط با او بهره میجويد .اين امر ضمن نماياندن مهارت
نويسنده ،فضايی پارادوكسيكال را در ويژگیهاي سبكی اثر ايجاد كرده است .از اين مؤلّفههاي ويژه میتوان به خوشآغازي
هنجارشكنانه و ورود بیمقدّمه به بحث اصلی ،شيوة روايت و بهرهگيري از زاوية ديد درونی ،1استفاده از طنز ،كاربرد عبارات
زيباي معتدل و گاه كامالً سرة فارسی ،استعمال تركيبات بديع فارسی يا فارسی -عربی 6و بهخصوص بسامد باالي گزارههاي
انشايی اشاره كرد.
پژوهش حاضر با تكيه بر اين فرض كه كاربرد فراوان گزارههاي انشايی در نفثهالمصدور ،يكی از مؤلّفههاي مهم در انتقال
احساسات شخصی و تمايالت عاطفی و گفتمان ويژة نويسنده به مخاطب است ،در جستوجوي پاسخ به پرسشهاي اساسی زير
است:
 هر يک از انواع گزارههاي انشايی نفثهالمصدور براي چه اغراضی استعمال شده و مهمترين اين اغراض در كلّ كتاب كداماند؟ نقش گزارههاي انشايی در ايجاد و گسترش فضاي عاطفی و گفتمانیِ حاكم بر اثر ،چگونه است؟رويكرد اين مقاله ،توصيفی -تحليلی و روش گردآوري اطّالعات نيز به صورت كتابخانهاي با تمركز بر كتاب نفثهالمصدور است.
 .2پيشينۀ پژوهش
نفثهالمصدور همچون ساير متون تاريخی -ادبیِ مصنوع و متكلّف ،از جايگاه شايستة خود در پژوهشهاي ادبی محروم مانده
است .با اين حال ،بررسی پژوهشهاي انجامشده در ساليان اخير حاكی از آغاز توجّه محقّقان به اين متن ارزشمند است .در اين
ميان ،آثار زير از عمدهترين مقاالت علمی -پژوهشی در زمينة تحليل جنبههاي بالغی اين كتاب به شمار میآيند:
«نقد و بررسی زيباشناختی نفثهالمصدور» از احمد طحان (« ،)1963بررسی كنايه و انواع آن در نفثهالمصدور» از محمّد صادقی
(« ،)1963درآمدي بر سخنآرايی و ظرافتهاي معنايی در نفثهالمصدور زيدري نسوي» از احمد فاضل (« ،)1966صنعت ايهام در
آفرينش سبک هنري نفثهالمصدور» از شبنم قديري يگانه ( )1963و «نگاهی تازه به ويژگیهاي زبانی و بالغی نفثهالمصدور» از
صديقه مهربان ( .)1930البتّه مقاالت مذكور صرفاً به بررسی نفثهالمصدور از ديدگاه مباحث بديع و بيان پرداخته و حتّی به ارتباط
اين مباحث با فضاي عاطفی و فكري اثر توجّهی نشان ندادهاند .حال آن كه با توجّه به گستردگی فضاي عاطفی در نفثهالمصدور،
اين اثر از جهت مباحث علم معانی نيز سزاوار بررسی و تحليل است.
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در واقع ،ضرورت باريکانديشی فراوان براي درك دقيقِ مباحث علم معانی و يافتنِ اغراض نهفته در انواع گوناگون كالم،
سبب شده تا متأسّفانه بالغت نه فقط در پژوهشهاي مرتبط با نفثهالمصدور بلكه در اكثر قريب به اتّفاقِ پژوهشهاي ادبی جامعة
ما صرفاً به مباحث علم بيان و بديع محدود شود و در نتيجه ،بررسی بالغی و گفتمانیِ متون ادبی از ديدگاه علم معانی مورد غفلت
قرار گيرد.
 .3انشا و انواع گزارههاي انشايي
علم معانی به عنوان يكی از پايههاي مهمّ بالغت ،داراي نُه باب و يک خاتمه است كه نخستين باب آن ،تقسيم كالم به دو نوعِ
خبر و انشاست (ر.ك :هاشمی .)19 :1936 ،انشا بر خالف خبر ،بيانی است كه ذاتاً محتمل صدق و كذب نباشد و به تعبير ديگر،
«قصد هماهنگی نسبت كالمی با نسبت خارجی در آن نيست» (عرفان)629/6 :1963 ،؛ زيرا در انشا از مسائل بيرونی خبر نمی-
دهند بلكه احساسات و عواطف درونی را بيان میكنند .در نگرشی نوين میتوان گفت كه از چهار نوع جملة موجود در زبان،
جملة خبري از مقولة خبر و جملههاي امري ،عاطفی و پرسشی از مقولة انشا هستند (شميسا.)123 :1962 ،
علماي بالغت ،انشا را از اين حيث كه متضمّن معنی طلب و خواستن -به طريق ايجاب يا سلب -باشد يا نه ،به دو نوع طلبی
و غيرطلبی تقسيم كردهاند .بر اين اساس ،انشاي طلبی شامل امر ،نهی ،استفهام ،تمنّی و نداست و اقسام انشاي غيرطلبی نيز
عبارتاند از :تعجّب ،مدح ،ذم ،قسم ،ترجّی ،صيغة عقود و دعا.
البتّه دربارة مبحث دعا اختالفاتی ميان صاحبنظران بالغت وجود دارد؛ براي نمونه ،صفا ( 62 :1933و  )91 -90برخالف
نظر قدما ،دعا را به عنوان يكی از اقسام انشاي طلبی معرّفی و از آن در ذيل همين نوع انشا بحث میكند .شميسا نيز با آنكه مطابق
نظر همايی ( ،)100 :1931دعا را در ذيل انشاي غيرطلبی ذكر میكند ،در نظري انتقادي بر آن است كه دعا جزو انشاي طلبی

است؛ زيرا با آن چيزي طلب و خواسته میشود (شميسا .)120 :1962 ،شايد نظاير چنين شبهاتی سبب شده تا مؤلّفان كتاب البالغه
الواضحه ،دعا را در ذيل هيچ يک از انشاهاي طلبی و غيرطلبی قرار ندهند (ر.ك :الجارمی و أمين.)130 :1936 ،
همچنين گفتنی است كه در كتب سنّتی معانی ،فقط از انشاي طلبی بحث میكنند و انشاي غيرطلبی را از مباحث علم معانی به
شمار نمی آورند؛ زيرا به نظر آنها عالوه بر قلّتِ مباحث بيانیِ متعلّق به انشاهاي غيرطلبی ،اكثر اين انشاها در اصل خبرهايی هستند
كه به سوي معنیِ انشا انتقال داده شدهاند (ر.ك :التّفتازانی .)133 :1932 ،به عبارت دقيقتر ،بيشتر انشاهاي غيرطلبی در لفظْ خبر و
در معنا انشا هستند ،حال آن كه در انشاهاي طلبی هم لفظ و هم معنا انشاست (عرفان.)622/6 :1963 ،
امّا برخی معاصرين ،با اينكه به پيروي از قدما از انشاي غيرطلبی بحث نكردهاند ،به نظر آنها با ديدة انتقادي نگريستهاند؛ براي
نمونه ،همايی بر آن است كه «لطايف ادبی و نكات معانی بيانی كه در انشاي غيرطلبی وجود دارد ،كمتر از انشاي طلبی نيست»
(همايی .)101 :1931 ،شميسا ( )120 :1962نيز با اين استدالل كه بسياري از جمالت خبري و پرسشی و امري در معانی مجازي
خود به انشاي غيرطلبی تبديل میشوند ،نظر قدما را مورد انتقاد قرار میدهد.
نكتة مهم دربارة گزارههاي انشايی آن است كه اغلب اين گزارهها در معناي اوّليّة خود استعمال نمیشوند بلكه با توجّه به بافتی
كه در آن قرار گرفتهاند ،در معانی ثانوي به كار میروند و همين مسئله يعنی انتقال غيرمستقيم پيام ،موجب افزايش تأثير كالم بر
مخاطب میشود.
صرف نظر از مباحث مطرحشده در كتب سنّتی بالغت دربارة انواع جملهها و اغراض آنها ،امروزه نظريّههاي مهمّی چون
نظريّة استنباطی گرايس ،نظريّة ارتباط ياكوبسن و نظريّة كنش كالمی آستين دربارة معنا و تأثيرات و نقشهاي زبان ظهور كرده
است؛ مثالً نظريّة كنش كالمی به اين نكتة محوري میپردازد كه چگونه گفتهها در بافتی معيّن ،به خودي خود كاري را انجام
میدهند .آستين در برابر «گفتههاي اظهاري» كه وضعيّتی را توصيف میكنند و صادق يا كاذباند« ،گفتههاي كرداري» را مطرح
میكند كه راست يا دروغ نيستند بلكه كنشی را كه از آن سخن میگويند ،انجام میدهند و بسته به شرايط ،مقتضی يا
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غيرمقتضیاند .البتّه وي در نهايت معتقد است كه همة گفتهها كنشی كالمی هستند .او كنشهاي كالمی را به سه دستة كنش بيانی،
كنش كارگفتی و كنش القايی تقسيم میكند (مكاريک693 -692 :1966 ،؛ كالر.)163 -163 :1962 ،
كنش بيانی يا لفظی ،اداي جملهاي است با معنايی روشن .كنش كارگفتی يا منظوري ،قصد گوينده از ايراد جمله است و كنش
القايی يا تأثيري نيز تأثير گفتار بر شنونده است .در معانی سنّتی معموالً فقط از كنش كارگفتی يا منظوري كه همان اغراض ثانويه
است ،بحث میشود (شميسا.)21 -29 :1962 ،

 .4تحليل گزارههاي انشايي در نفثهالمصدور
چنانكه از ساختار نفثهالمصدور برمیآيد و پيشتر نيز اشاره شد ،اين اثر مراسلة دوستانهاي است كه نويسنده ،شرحی از وقايع را با
فشردگی و رعايت تقريبیِ ترتيب زمانی رويدادها ،در قالب يک نامه ارائه میكند .اين ويژگی نفثهالمصدور ،آن را به روايت
مراسلهاي 1يا روايت مكاتبهاي 6به عنوان نوعی از شيوة بازگويی داستان كه بر اساس مجموعه نامههايی تدوين میيابد (ر.ك:
ميرصادقی ،)139 :1966 ،بسيار مانند میكند.
پيوند تنگاتنگ مراسالت دوستانه با احساسات و عواطف از يک سوي و احتواي نفثهالمصدور بر بثّالشكوي و دلپردازي از
ديگر سوي ،سبب شده است تا بسامد گزارههاي انشايی در اين اثر نسبت به حجم آن زياد باشد .اين گزارهها بهويژه از آن جهت
حائز اهمّيّت هستند كه هم بازتابندة راستينِ بخش گستردهاي از دغدغههاي نويسندهاند و هم استعمال آنها بيشتر ناخودآگاه و در
ارتباطی دوسويه با فضاي حاكم بر اثر است؛ يعنی همچنانكه احساسات عاطفی نويسنده ،ناخودآگاه كثرت گزارههاي انشايی را

سبب شده است ،گزارههاي انشايی نيز در ايجاد و گسترشِ اين فضا در متن بسيار مؤثّر بودهاند .نسوي حتّی در استشهادات نفثه-
المصدور نيز به آيات و احاديث و اشعاري كه داراي چنين گزارههايی هستند ،توجّه فراوانی نشان میدهد.
بنابراين ،ما در تحليل گزارههاي انشايی اين متن ،عالوه بر نثرِ نسوي به استشهادات آن نيز نظر خواهيم داشت؛ زيرا اين
استشهادات كه به سبب انطباق با خصوصيّات روحی و عاطفی و گفتمان فكري نويسنده به وسيلة او انتخاب و در متن كتاب جاي
گرفتهاند ،به طور طبيعی و به صورتهاي گوناگونی چون تركيب اضافی ،جملة معترضه ،قيد ،تشبيه و تمثيل ،مكمّل معنی و ...با
متن اصلی درهمتنيده و بخش مهمّی از احساسات و ذهنيّت نويسنده را بازتاب كردهاند.
همچنين در اين مقاله به تبعيّت از شيوة رايج در كتب معانی ،از انشاي غيرطلبی به طور مستقل بحث نمیكنيم ،امّا به پيروي از
صاحبنظرانی كه دعا را جزو انشاي طلبی دانستهاند ،گزارههاي دعايی نفثهالمصدور را نيز بررسی خواهيم كرد .نكتة مهمّ ديگر در
روششناسی اين پژوهش ،آن است كه در بخشهاي زيادي از نفثهالمصدور گاه يک گزارة انشايی ،جزئی از يک گزارة كالنترِ
غيرانشايی (خبري) است .چون در اين گزارههاي كالن ،گرانيگاهِ كالم و مقصود اصلی گوينده بخش انشايی آن است نه بخش
خبري ،اين گونه گزارههاي انشايی را نيز در اين پژوهش بررسی خواهيم كرد.
 .1-4پرسش
غرض اصلی از پرسش ،طلب آگاهی نسبت به امري مجهول است امّا گاه در اغراض ثانوي و غيراستفهامی نيز به كار میرود .به
نظر سَداك ،اغراض ثانوي در جمالت پرسشی يا دادن خبر (چه مثبت و چه منفی) است يا امر و نهی .به اين دو مورد میتوان بيان
عاطفه و احساس (يعنی تبديل جملة پرسشی به عاطفی) را نيز افزود .بدين ترتيب ،جملة پرسشی به سه نوع جملة عاطفی ،امري
و بهويژه خبري تبديل میشود (شميسا .)192 :1962 ،اين گونه پرسشها كه خواهان پاسخی نيستند يا پاسخ آن كم و بيش روشن
است ،پرسش بالغی خوانده میشود.

letter narration
epistolary

1
2

گزارههاي انشايی در نفثهالمصدور 103 /

پرسش ،رايجترين نوع انشا در نفثهالمصدور است به گونهاي كه در اين اثر ،نود و هفت گزارة پرسشی استعمال شده كه هفتاد
گزاره به فارسی و بيست و هفت گزاره به عربی است .اين گزارهها عموماً از نوع پرسشهاي بالغی هستند و معانی مجازي و
اغراضِ آنها كه از اغراض ساير گزارههاي انشايی نفثهالمصدور متنوّعترند ،عبارتاند از:
 -1استفهام انكاري :بسامد اين استفهام در نفثهالمصدور بسيار باالست به گونهاي كه بيشتر پرسشهاي كتاب از اين نوع هستند
و اين امر يكی از مختصّات سبكی نفثهالمصدور به شمار میآيد .در اين نوع استفهام ،فعل جمله مثبت و پاسخِ مورد انتظار ،منفی و
همراه با تأكيد است:
از قلم كه چون بر سياه نشيند سپيد عمل كند و بر سپيد سياه ،جز نفاق چه كار آيد؟! (نسوي)9 :1962 ،
 -6استفهام تقريري :تقرير به معناي اثبات و تأكيد حكم است و مقصودِ استفهام تقريري يا به اقرار آوردن مخاطب و ثابت
كردن مطلب خود است و يا ترغيب و تشجيع به كاري (همايی .)102 :1931 ،عبارات زير ،به ترتيب نمونهاي براي هر يک از
مقاصد مذكور هستند:
خود گير ،كه بدان حدود ،اجرت قاصدي باز پس نگذاشتهام ،بتوان گفت كه« :تخم نيكی نيز بنكاشتهام»؟! (نسوي)166 :1962 ،
دلت را از انقطاع خانه و اهالی ندامتی روي ننموده؟! (همان)33 :
در سراسر كتاب نفثهالمصدور  -همانند وجه غالب در علم معانی -استفهام تقريري با فعل منفی همراه است.
 -9تعجّب :اين غرض يكی از عمدهترين اغراض گزارههاي پرسشی در نفثهالمصدور است و نويسنده با استفاده از آن ،در
مواضع مختلف كتاب ،شگفتی حسرتآلود خود را از باليا و تغيّرات روزگار نشان میدهد:
در تعجّبم ،تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غصّه چگونه خورد! (همان)2 :
 -1حسرت :عبارات زير از بهترين نمونههاي تحسّر نويسنده در سراسر كتاب است .او كه در موغان ،سلطان جاللالدّين را به
جاي آمادگی براي مقابله با هجوم قريبالوقوع مغوالن ،سرگرم عيش و شكار میبيند ،در باطن بر زوال مُلک میگريد و عبارات
نوستالژيک زير را با خود واگويه میكند:
كو آن پادشاه كه از سربازي به گويبازي نپرداختی؟! و از أبكار و عون ،أبكار و عون حرب را شناختی؟! شهوات عشق را بر
صهوات عتاق برنگزيدي؟! مهفهفات ترك را از مرهفات هند خوشتر نديدي؟! خدود بيض را بر حدود بيض ترجيح ننهادي؟!
(همان)13 -16 :
 -2مالمت :با دقّت در عبارت زير و عبارات مشابه درمیيابيم كه در نفثهالمصدور غرضِ مالمت غالباً با غرضِ نهی نيز همراه
است؛ زيرا گوينده با سرزنش مخاطب ،به طور غيرمستقيم او را از انجام كاري نهی میكند:
به يكتايی و سادهدلی سرزنش كرده كه :به كدام مشتاق شدايد فراق مینويسی؟! (همان)2 :
 -2نهی :شمشير به خونی كه نيشتر پالود ،چه بايد آلود؟! (همان)63 :
 -3افتخار :گزارة قرآنی زير ،كه در اصل از زبان فرعون است و نسوي آن را براي توصيف غرور و سركشی وزير سلطان
جاللالدّين در برابر سلطان استشهاد میكند ،در برخی كتب معانی (ر.ك :عرفان )960/6 :1963 ،نيز به عنوان مصداقی براي غرض
«افتخار» ذكر شده است:
سلطانِ «ألَيْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِی» 9در دل بیعقل او خانه گرفته (نسوي)66 :1962 ،
 -6تمنّا :يَا لَيْتَ بدانستمی ،كه حال او به چه رسيد (همان)10 :
 -3بيان عجز :در اين كتاب ،عجز غالباً با عبارت «چه كنم» (همان 160 ،2 :و  )161بيان شده و اظهار آن نيز در شدّت بالياي
روزگار و نااميدي نويسنده ريشه دارد:
امّا چه كنم ،كه ايّام مصابرت در درازي گويی از روز محشر زاده (همان.)2 :
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 -10ندامت :خود آمدن چه بود؟! كه پايم شكسته باد (همان.)26 :
 -11تجاهلالعارف :اين شيوة بالغی ،بيش از هر چيز بيانگر نهايت تعجّب و شگفتی گوينده است:
ندانم ،كه تا آن خالل كه نسخة مكارم از آن بردندي ،كجا رفته است (همان.)169 :
 -16استبعاد :كه در نفثهالمصدور يا با واو مباينت بيان میشود يا در ساختار جملهاي فعلدار:
أيْنَ الْغُرَابُ وَ هُوِيُ الْعُقَابِ!( 1همان)12 :
و آن روز كه بگذشت كجا آيد باز؟! (همان)113 :
 -19شمول حكم (بيان حكمی فراگير):
كـــــدامين ســـــرو را داد او بلنـــــدي

كـــه بـــازش خـــم نـــداد از دردمنـــدي؟!
(همان)13 :

اين كاركردِ منظوري گاه با اغراق نيز همراه میشود و جنبة بالغی كالم را مؤكّد میكند:
يک روز كه خنديد ،كه سالی نگريست؟! (همان)10 :
 -11طنز و استهزا :بهرهگيري از طنز يكی از مؤلّفههاي مهمّ بالغی نفثهالمصدور است كه در اين كتاب در سه قالبِ پرسش
بالغی (همان ،)96 :پارادوكس (همان 109 :و  )102و بهويژه استعارة تهكّميّه (همان 39 ،66 ،36 ،33 ،32 ،26 ،20 ،12 :و )106
نمايان میشود .عبارت زير ،نمونهاي از طنز در قالب پرسش بالغی است:
وَ مَا حَالُ قَوْمٍ أنْتَ أشْجَعُهُمْ قَلْباً؟!( 2همان)96 :
با توجّه به اينكه نفثهالمصدور با زاوية ديد اوّل شخص روايت میشود و از تنوّع شخصيّتها نيز در آن خبري نيست ،ديالوگ-
هاي آن بسيار محدود و فضايی كامالً تکصدايی و فاقد گفتوگومندي بر اثر حاكم است به گونهاي كه كلّ اين اثر در تسلّط
ايدئولوژي و گفتمانی يگانه و بحثناپذير (گفتمان نويسنده) قرار دارد .با اين حال ،نويسنده در برخی مواضع ،ديالوگهايی را -
چه در قالب گزارههاي انشايی و چه در قالب گزارههاي خبري -به مفاهيمی انتزاعی چون هوي ،عقل و دل نسبت میدهد .اين
ديالوگ ها كه خطاب به خودِ نويسنده است ،بيشتر بيانگر كشاكش درونی و تردّد و تحيّر او در قبال كشاكش حوادث و موقعيّت-
هاست .بنا بر آنچه گفته شد ،برخی گزارههاي پرسشی اين اثر (همانند گزارههاي نهی و امري) با اغراض گوناگون ،از زبان اين
مفاهيم انتزاعی است:
هادي عقل]...[ ،تحذير میكرد ،كه :جان بر كف دست تا كجا میپويی؟! (همان)33 -32 :
برخی گزارههاي پرسشی نيز حاصل تکگويی درونیِ 1نويسنده است:
با خود میگفتم :نفسی كه پايبند طمع نگشته است ،پايبستة كيست؟! (همان)66 :
نكتة ديگري كه دربارة گزارههاي پرسشی و ساير گزارههاي انشايی نفثهالمصدور بايد در نظر داشت ،آن است كه بسياري از
اين گزارهها با صنايع لفظی و معنوي پيوند میخورند و اين تالقی هنريِ معانی و بديع و بيان ،تأثير بالغی كالم را مضاعف می-
كند .كنايه ،جناس ،سجع و تناسب از عمدهترين صنايعی هستند كه با گزارههاي پرسشی نفثهالمصدور در پيوندند .مانند عبارت
زير كه ضمن اشتمال بر تناسب و سجع و كنايه ،التزام نويسنده را در مراعات جناس تام به خوبی نشان میدهد:
ثقت كلّی از كدام روي روي نمايد؟! و [ ]...اعتماد اصلی از چه دست دست دهد؟! (همان)63 :
همچنين در چند موضع از كتاب ،صنعت بديعیِ «رجوع» با استفاده از گزارههاي پرسشی شكل میگيرد و با اغراضی چون
حسرت و تعجّب همراه می شود؛ بدين معنا كه نويسنده در قالب يک گزارة پرسشی ،سخن سابق خود را نفی يا اصالح میكند و
interior monologue
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با استفاده از اين شگرد ،تحسّر و شگفتی خود را از رويدادها و اوضاع زمانه به زيبايی به تصوير میكشد .عبارت زير مصداقی
براي رجوع به قصد اصالح سخنِ سابق است كه در آن عالوه بر گزارههاي پرسشی ،از قيد نفیِ «نی نی» نيز براي رجوع استفاده و
بدين ترتيب ،پيام كالم مؤكّد شده است .اين عبارت ،بخشی از مرثية سوزناك نسوي براي مرگ سلطان جاللالدّين است كه آن را
میتوان از بهترين نمونههاي مرثية منثور و برآمده از دل ،در ادب فارسی دانست:
كيخسرو بود ،از چينيان انتقام كشيد و در مغاك رفت .چه میگويم؟! و از اين تعسّف چه میجويم؟! نور ديدة سلطنت بود،
چراغوار آخرِ كار شعلهاي برآورد و بمُرد .نی ،نی ،بانی اسالم بود ،بَدَأ غَرِيباً وَ عَادَ غَرِيباً( 2.همان.)13 :
عبارت زير نيز نمونهاي براي رجوع به قصد نفیِ سخن سابق با استفاده از گزارههاي پرسشی است .ضمن آنكه در اين عبارت،
يک گزارة پرسشیِ طنزآميز (در قالب مصراعی عربی) و تعبيرات هجوآلود و پارادوكسيكالی نيز مشهود است و بدين ترتيب،
نسوي با بهكارگيري همة اين شگردهاي بالغی و بهويژه استفادة توأمان از گزارههاي انشايی طلبی و غيرطلبی (ذمّ و هجو)،
ناخرسندي خود را از گماشتنِ فردي به زعم او سستتدبير و نااليق ،به فرماندهی طليعة سپاه سلطان جاللالدّين ابراز میكند:
فیالجمله ،پيشروي كه عمدة كار و عدّة استظهار بود ،أسْتَغْفِرُ اهلل ،چه عمده؟! و كدام استظهار؟! وَ مَا حَالُ قَوْمٍ أنْتَ أشْجَعُهُمْ
قَلْباً؟! به ثيّبی حيض ناديده ،و بالغی به مردي نارسيده ،رسيده بود (همان.)96 :
عبارت فوق در عين حال میتواند هم مصداقی از اختالفات داخلی دربار خوارزمشاه و هم نمونهاي براي گفتمانسازي
نويسنده عليه رقباي درباري خود باشد .نسوي اين گفتمانسازي منفی و كوشش براي طبيعیسازي و واقعنمايی انتقادهاي خود از
رقبا و قضاوت دربارة آنها را ،عليه نحوياي كه به جاي او به منصب كتابت گماشته شد (ر.ك :همان )12 -11 :و همچنين عليه
جمال علی عراقی ،صاحب ديوان استيفا ،نيز به كار میبرد و بهويژه فرد اخيرالذكر را با انواع طنز و هجو و ايهامهاي قبيح مورد
هجمه قرار میدهد (ر.ك :همان.)62 -32 :
 .2-4امر
امر عبارت از درخواستِ حصول كار از مخاطب به گونة استعال و برتري است؛ به گونهاي كه انجام آن را الزامی كند (تجليل،
 .)66 -61 :1931البتّه امر گاهی از معنی اصلی خود خارج میشود و در مفاهيم ديگري به كار میرود .در نفثهالمصدور ،شصت و
شش گزارة امر به كار رفته كه چهل گزاره به فارسی و بيست و شش گزاره به عربی است.
بيشترين گزارههاي امر كتاب (يعنی ده گزاره) در فاصلة صفحات  111 -116مشهود است .در اين صفحات ،نويسنده با جان-
بخشی به عناصر انتزاعیِ صبر ،وقار ،طاقت ،نفس و عقلِ خويش و حتّی نسبت دادن ديالوگهايی (بهويژه در قالب گزارههاي
امري) به برخی از آنها ،ناشكيبايی و بیطاقتی خود را در برابر مصائب به گونهاي شاعرانه بيان میكند .سپس با اين فضاسازي،
مصلحت خويش را در پناه جستن به درگاه خاندان ايّوبی میبيند .در عبارت زير از اين بخشِ كتاب كه يكی از پربسامدترين و
بهترين نمونههاي گزارههاي امري در نفثهالمصدور است ،مراد از «جودي» و «كوه» درگاه خاندان ايّوبی است كه نويسنده آن را در
برابر طوفان حوادث ،بهترين مأمن میداند .او با استفاده از پنج گزارة امري ،بهظاهر در پی ترغيب خود براي رفتن به درگاه ملک
مظفر ايّوبی و درواقع ،در پی نماياندن اهمّيّت و امنيّت اين درگاه در آن روزگارِ بالديده در نظر مخاطب است:
3

از اين آبخيز كه هر لحظه تيزتر است ،روزكی چند برخيز ،تا نداي «يَا أرْضُ ابْلَعِی مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُ أقْلِعِی» شنيده آيد ،و از راه
قياس سخت دور است .خويش را به جودياي انداز ،كه اگر جهات آب گيرد ،دامن تو تر نگردد ،تا حالتِ «غِيضَ الْمَاءُ وَ قُضِیَ
الْأمْرُ» 6ديده آيد ،هنوز كجاست؟! به كوهی تحصّن نماي ،كه چون آب از سر ديگران بگذرد ،تو را تا كمر نرسد (نسوي:1962 ،
.)111
پربسامدترين فعل امرِ اين اثر هم «برخيز/خيز» است كه مجموعاً چهار بار در ثلث دوم و سوم كتاب (همان 31 ،26 ،13 :و
 )111به منظور داللت بر هشدار يا ترغيب براي دستيابی به وضعی مطلوب و موقعيّتی توأم با امنيّت ،به كار رفته است .بنابراين،
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كثرت استعمال اين فعل بيشتر در بیثباتی زمانة آشوبزده و تغيّرات شتابناك آن ريشه دارد .مهمترين معانی ثانوي و اغراض امر
در نفثهالمصدور نيز عبارتاند از:
 -1ارشاد :اصلیترين غرضِ كاربرد امر در نفثهالمصدور ،ارشاد و راهنمايی است .نويسنده در عبارت زير كه پربسامدترين
عبارتِ كتاب از نظر اشتمال بر گزارههاي امري و ارشادي (شش گزاره) است ،نصيحت و خيرخواهی خود را براي بيدار كردنِ
سپاهيان غفلتزده ،به تصوير میكشد و در آن از گزارههاي امري قرآنی نيز براي اثرگذاريِ بيشتر بهره میجويد:
من بنده به زبان فصيح« :يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أوِ انْفِرُوا جَمِيعاً» 3به گوش آن گوشآگندگان فرومی-
خواندم كه «بيدار باشيد ،كه وقت احتياط و حذر است ،در اختالف روايات تأمّلی بفرماييد كه محلّ نظر است .وَ أعِدُوا لَهُمْ مَا
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَهٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اهللِ وَ عَدُوَكُمْ»( 10همان.)93 -96 :
دو فعل «باشيد» و «بفرماييد» در عبارت فوق ،تنها افعال امر فارسی به صيغة جمع در سراسر نفثهالمصدور هستند.
 -6تحذير :نسوي در حالی كه از مرگ سلطان جاللالدّين بسيار متأثّر است ،در عبارت زير ،مرگ و روزگار را از پيكار با آدمی
بر حذر میدارد:
اي مرگ پيكار فروگذار ،چون همه تير انداختی ،و اي روزگار بيكار باش ،چون جعبه بپرداختی (همان.)20 :
 -9التماس :مقصود از التماس آن است كه فردي از همرتبة خود بدون برتريجويی و تضرّع چيزي بخواهد (عرفان:1963 ،
:)993/6
بيا تا به سرِ نفثهالمصدور خويش بازشويم (نسوي.)16 :1962 ،
 -1تمنّا :مانند مصراع عربی زير از معرّي كه در برخی كتب معانی (ر.ك .همايی106 :1931 ،؛ الجارمی و أمين 160 :1936 ،و
 ،)161آن را براي همين غرض ،شاهد آوردهاند و نسوي نيز به آن استشهاد كرده است:
از غايت ضجرت ،فريادِ فَيَا مَوْتُ زُرْ إنَ الْحَيَاهَ ذَمِيمَهٌ ،11بر آسمان رسانيد (نسوي.)119 :1962 ،
 -2دعا :چون معنی حقيقی امر ،طلب بزرگتر از كوچکتر است و در دعا كوچکتر از بزرگتر چيزي میخواهد ،آن را معنی
مجازي امر به شمار میآورند (همايی:)101 :1931 ،
يكی از غايت سآمت دست برداشته« :رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَهِ الظَالِمِ أَهْلُهَا» 16میخواند (نسوي.)26 :1962 ،
 -2تهديد:
زان روز بينــديش ،كــه مــن مــینگــرم

در روي تــو و ،تــو در زمـــين مــینگـــري
(همان)161 :

 -3طنز و استهزا :با من كه مقدّم و بارساالر و مستظهر و مايهدار آنان بودم ،بنگر كه چگونه باشد احوال همه! روي به راه آورده
(همان.)106 :
دربارة گزارههاي امري نفثهالمصدور ،دو نكتة قابلذكر ديگر نيز وجود دارد؛ نكتة نخست ،استعمال فعل امرِ «گير» به معناي
«تصوّر كن» و «انگار» است:
در اين خاكتودة غدّار أطول أعمار يافته گير ،عاقبت روي در خاك لحد نهادنی است (همان.)92 :
نكتة دوم ،ارتباط برخی افعال امر با مباحث دو شاخة ديگر علم بالغت (بديع و بيان) است .مانند دو تعبير «دم فروخور»
(همان )2 :و «بر قلم ران» (همان )6 :كه در آنها اغراض امر با مفهوم كنايی همراه شده است يا جناسهاي تام (جهان و جهان) و
زايدِ (جان و جهان) موجود در مصراعِ «گو جان و جهان مباش ،جان گير و جهان» (همان .)19 :امّا جنبة غالب بديعی در افعال امر
اين كتاب ،استفاده از آنها به عنوان قرينههاي سجع است.
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 .3-4نهي

نهی به عنوان يكی از انواع طلب ،درخواست خودداري از كاري به طريق استعال و برتري است (التّفتازانی .)661 :1932 ،در نفثه-
المصدور مجموعاً دوازده گزارة نهی استعمال شده كه يازده گزاره به فارسی و يک گزاره نيز به عربی (گزارة قرآنی) است.
نكتة قابلتوجّه آن است كه به جز يک گزارة نهی ،ساير گزارهها در نيمة اوّل كتاب بهويژه در آغازِ قصد و كشاكشِ درونی
نويسنده براي نگارش سرگذشت خويش (پنج گزاره در صفحات  )6 -2و نيز رثاي او بر مرگ سلطان جاللالدّين (چهار گزاره در
صفحات  )20 -13استعمال شدهاند كه اين امر از كاربردِ گزارههاي نهی در مواضع حسّاس كتاب حكايت دارد .امّا مهمترين
اغراض بالغی نهی در نفثهالمصدور عبارتاند از:
 -1ارشاد :اين غرض ،عمدهترين غرضِ استعمال نهی در نفثهالمصدور است .بيشترِ اين گزارههاي ارشادي به رثاي نسوي بر
مرگ سلطان جاللالدّين مربوط اند؛ بدين معنا كه نويسنده ضمن ابراز شديدترين تأثّرات خود از مرگ سلطان ،اين واقعه را به
پيروي از سنّت رايج در ادبيّات فارسی ،با ناپايداري روزگار پيوند میدهد و در چهار گزاره ،مخاطب را به دل نبستن به جهان
ارشاد و نصيحت میكند:
از ارتفاعِ خرمنِ سپهر برخورداري مجوي ،كه ناپايدار است (نسوي.)13 :1962 ،
 -6التماس :تراخیاي را كه در باب تفقّد تو رفته است ،همه بر بیغمی حمل مكن (همان.)6 :
 -9مأيوس نمودن :صبح سعادت عَمّا قريب چشم مدار ،كه محنت يلداست (همان.)3 -2 :
 -1دعا :گزارة زير تنها گزارة نهیِ قرآنی در نفثهالمصدور است كه نويسنده آن را براي تتميمِ معنیِ عبارتِ فارسی و به منظور
بيان ناتوانی خويش در برابر مصائب ،استشهاد كرده است:
اين نوبت دل كه با مصائب پاي در گَوْ نهاده بود ،پاي بر كران نهاد «التُحَمِلْنَا مَا ال طَاقَهَ لَنَا بِهِ»( 19همان.)111 :
شايان ذكر است كه در دو بخش از كتاب (همان 2 :و  ،)92نهی و امر براي تقويت معنی و تأكيد بيشتر ،با هم و در داللت بر
يک مفهوم مشترك به كار رفتهاند كه در اين گونه عبارتها ،صراحتاً خودداري از كاري با انجام يكی از اضداد آن ،مورد نظر
نويسنده بوده است:
وقت تنگ است ،تعجيل منماي و تأنّی و تثبّت كار فرماي (همان.)92 :
برخی افعال نهی با شگردهاي مختلف ،با مباحث بديع و بيان نيز مرتبط میشوند؛ مثالً میتوان به تضاد موجود در عبارت فوق
و نيز سجعِ ميان هستههاي افعال آن (منماي و فرماي) اشاره كرد .عالوه بر اين ،بسياري از تركيبات فعلی اين اثر كه داراي معنی
نهی هستند ،معناي كنايی هم دارند .اين تركيباتِ فعلی عبارتاند از :لب مگشاي (همان ،)2 :چشم مدار (همان ،)2 :دل بر جهان
منه (همان )20 :و كيسه برمدوز (همان .)13 :سه كناية نخست كه از «اندام بدن  +فعل نهی» تشكيل شدهاند ،بهروشنی وجهِ غالب
تصويرهاي كنايی اين اثر را كه عمدتاً با اندام بدن ساخته میشوند ،نشان میدهند.
 .4-4ندا
ندا ،طلب توجّه از مخاطب است و به همين سبب آن را جزو انشاي طلبی قرار دادهاند .در نفثهالمصدور ،سی و سه گزارة ندا
به كار رفته كه هفده گزاره به فارسی و شانزده گزاره به عربی است .ادات نداي موجود در اين اثر شامل «يا»« ،اي/وي»« ،الف»،
«ايا» و «ايها» است و در دو گزارة استشهادي نيز مناداهاي «ربّنا» (همان )26 :و «أرَاكَ الْحِمَی» (همان )33 :بدون ادات ندا آمدهاند.
با آنكه در نفثهالمصدور ندا در همة انواع جمالت خبري ،پرسشی ،عاطفی و امري ديده میشود ،بيشتر (سيزده ندا) با جمالت
امري در ارتباط است .در همة اين جمالت امري ،ندا (ادات ندا و منادا) بر ساير اركان جمله مقدّم است و اين بدان معناست كه
نسوي در انديشة مؤخّر كردن آن براي برجستهسازي كالم نبوده است .البتّه در سه گزارة ندايیِ غيرامري (همان 60 :و  ،)162ندا
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مؤخّر و نشان دار شده و كالم را مؤكّد و برجسته كرده است؛ براي نمونه ،در عبارت زير هدف مؤلّف از اين برجستهسازي،
نماياندن دلدادگی خود به خراسان و شوق بازگشت به وطن بوده است:
11

خطاب من با هر سحاب كه بدان طرف [خراسان] كشيده است« :هَنِيئًا لَکَ يَا سَحَابُ» (همان.)162 :
بديهی است كه به سبب وجود ندا در همة انواع جمالت ،معانی مجازي آن نيز با معانی مجازي اين جمالت در هم تنيده و
يكی میشود .مهمترين معانی مجازي و اغراض ندا در نفثهالمصدور عبارتاند از:
 -1حسرت :در نفثه المصدور ،بيشترين اغراض ندا شامل تحسّر و دردمندي است و اين به دو دليل است؛ نخست ،تحسّر و
توجّع حاكم بر كلّ اثر ،و دوم ،كثرت گزارههاي تمنّی با ادات «اي» و «يا» كه همگی بازتابندة حسرت گويندهاند:
صبري را  -كه ندارم ،و اي كاشكی بودي -كاربند شده (همان)160 :
 -6كثرت :گاهی ادات ندا ،مفيد معنی كثرت و معادل «چه» در جمالت عاطفیاند (شميسا .)121 :1962 ،مانند دو عبارت زير
كه عبارت نخست ،بيانگر كوشش فراوان نسوي براي جلب محبّت وزيرِ سلطان جاللالدّين و در امان ماندن از توطئههاي او و
عبارت دوم نيز نمايانگر اندوه فراوان مؤلّف از مرگ سلطان است به گونهاي كه اين اندوه را به عناصر طبيعی نيز تسرّي میدهد:
اي بس كه به انواع تلطّف گرد دِل او برآمدم (نسوي)19 :1962 ،
يعنی :چه بسيار كه ! ...
سنگيندال كوه! كه اين خبر سهمگين بشنيد ،و سر ننهاد ،و سردمهرا روز! كه اين نَعْی جانسوز بدو رسيد ،و فرو نايستاد
(همان.)16 :
يعنی :چه كوه سنگيندل و چه روز سردمهري!
 -9تعجّب :عبارت زير ،طوالنیترين گزارة مرتبط با ندا در نفثهالمصدور است كه مؤلّف در آن ،به زيبايی شگفتی خود را از
غفلت سپاهيان سلطان جاللالدّين و اشتغال آنان به بزم در هنگام هجوم تاتار ،ابراز میدارد و حتّی براي اثرگذاري بيشتر ،در نهايت
فشردگی به تمثيلِ مرد غافل و عسل و اژدها كه تفصيل آن در كتبی چون كليله و دمنه (ر.ك :نصراهلل منشی )23 -22 :1931 ،آمده،
اشاره میكند:
اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته! و در گذر سيالب مجلس شراب ساخته! و در كام اژدهاي دمان ،دهان از پی شيرينی
عسل گشاده! و بر لوح شكستة كشتی ،تمنّیِ جارية بهشتی پخته! فردات كند خمار ،كامشب مستی (نسوي.)11 :1962 ،
 -1دعا :در اين اثر گزارههاي مرتبط با ندا ،براي غرض دعا در هر دو وجه مثبت و منفی آن (نفرين) ،به كار رفتهاند:
يكی از غايت سآمت دست برداشته« :رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِالْقَرْيَهِ الظَالِمِ أَهْلُهَا» میخواند (همان.)26 :
اي گردش روزگار ،خاكت بر سر (همان.)60 :
با توجّه به اينكه نفثهالمصدور متنی تاريخی-ادبی است نه متنی صرفاً تاريخی ،و حتّی گاه كوشش نويسنده در استفاده از انواع
شگردهاي هنري و صور خيال ،بخشهايی از آن را به مرز شعر نزديک میكند ،در آن غيرجاندار نيز همانند انسان با ادات ندا يا
بدون آن ،مورد خطاب قرار میگيرد و بدين ترتيب نويسنده ،انسانانگاريهاي زيبايی را به نمايش میگذارد .اين نوع انسانانگاري
 چه در نثر كتاب و چه در استشهادات آن -عمدتاً عناصر طبيعت (نظير سحاب ،ارض و سما) و مفاهيم انتزاعی (نظير محنت،دولت ،مرگ و روزگار) را در بر میگيرد:
اي مرگ! پيكار فروگذار ،چون همه تير انداختی ،و اي روزگار! بيكار باش ،چون جعبه بپرداختی (همان.)20 :
 .5-4تمنّي
تمنّی ،خواستن امر مطلوبی است كه اميدي به آن نمیرود و وقوع آن مورد انتظار نيست (هاشمی )63 :1936 ،يا به سبب آنكه
موردِ تمنّا امري محال است يا آنكه موردِ تمنّا امري ممكن است امّا گوينده در حال حاضر ،آن را براي خود غيرممكن میپندارد و
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اميدي به دستيابی بدان ندارد (احمدنژاد .)119 :1966 ،لفظ مخصوص تمنّی در فارسی «كاش» و «كاشكی» و در عربی نيز «لَيتَ»
است .البتّه در عربی سه كلمة «هل»« ،لَو» و «لَعلَ» گاه براي تمنّی به كار میروند.
در مقابلِ تمنّی ،ترجّی قرار دارد؛ يعنی درخواست امر مطلوبی كه يا محال نيست يا گوينده آن را براي خود ممكنالوصول می-
داند ،هرچند در واقع محال و ممتنع است (همايی .)103 :1931 ،بنابراين ،ترجّی ،اميد به وقوعِ امر مطلوب و تمنّی نيز نااميد بودن
از وقوع آن و در حقيقت ،آرزوي امري محال يا دستنيافتنی است .در عربی براي ترجّی غالباً از «عَسی» و «لَعلَ» استفاده میشود
و در فارسی نيز كلماتی چون «بُوَد آيا»« ،بو كه»« ،مگر»« ،تا بو» و نظاير آنها ،عالوه بر تمنّی براي ترجّی هم به كار میروند.
بر اساس جستوجوي نگارندگان ،در نفثهالمصدور نُه گزارة تمنّی به كار رفته كه پنج گزاره بهعربی و چهار گزاره بهفارسی
است .در اين ميان ،شش گزاره با لفظ عربی «لَيتَ» (نسوي 116 ،39 ،33 ،19 ،10 :1962 ،و  ،)160دو گزاره با كلمة عربی «لَو»
(همان 19 :و نيز بخش نخستِ آية صفحة  12)93و فقط يک گزاره با لفظ فارسی «كاشكی» (همان )160 :به كار رفته است .در
مقابل اين گزارهها ،هفت گزارة ترجّی نيز با الفاظ «لَعلَ» (همان 6 :و « ،)66عَسی» (همان 69 ،39 ،91 :و  )161و «شايد» (همان:
 )103در نفثهالمصدور مشهود است.
چيرگی بسامد گزاره هاي تمنّی بر ترجّی ،حاكی از نااميدي نويسنده از تحقّق آرزوها و در نتيجه ،غلبة يأس بر فضاي اثر است
كه اين امر با محتواي كتاب و مصائب و بالياي مذكور در آن ،مطابقت كامل دارد؛ به گونهاي كه نويسنده حتّی در بسياري از
گزارههاي خبري نيز يأسِ ناشی از اوضاع آشفتة روزگار را مینماياند و با صراحت میگويد:
در خزان أَمانی كامرانی توقّع كردن نادانی است ،و در برگريز آمال شكوفة اقبال انتظار بردن آرزوي مُحال (همان.)96 :
نسوي در دو موضع از كتاب (همان 19 :و  ،)160دو گزارة تمنّی را در پیِ هم میآورد و بدين طريق میكوشد تا اوج
نااميدي خويش را به مخاطب القا كند .عبارت زير كه در آن ،گزارههاي تمنّی و خبري با هم در پی القاي نااميدياند ،بهترين نمونة
كاربرد گزارههاي تمنّی در اين اثر است .ضمن آنكه تمايل نويسنده به التقاطِ مباحث معانی با مباحث بيان و بديع ،بهويژه استعمال
كنايههاي انداميک ،كامالً در اين عبارت مشهود است:
اگرچه با دل خويش برنمیآمدم ،صبري را كه  -ندارم ،و اي كاشكی بودي -كاربند شده ،و به اميد بيهوده ،إِلَی يَومِنا هَذَا،
خرسندي می نمود ،و يَا لَيْتَ در مقاسات آن قصّه كه پيش دوست و دشمنم خجل گردانيد ،دل با من میساختی ،تا انگشت به لب
بازنهادمی ،و دستيارياي كه صبر تا اين غايت نمود ،پايدار بودي ،تا پاي بيفشردمی (همان.)160 :
همان گونه كه پيشتر اشاره شد ،تمنّی بر دو نوع است :تمنّاي امر محال و تمنّاي امر ممكنِ غيرقابل وصول .عبارت قرآنی زير،
نمونهاي از تمنّاي امر محال در نفثهالمصدور است:
از سياهروزيِ من« :يَا لَيْتَ بَيْنِی وَ بَيْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ» 12میخواند (همان)116 :
امّا اكثر قريب به اتّفاقِ گزارههاي تمنّی در اين اثر ،از نوع تمنّاي امر ممكنِ غير قابل وصولاند و اين مسأله ،يعنی عدم امكانِ
دستيابی به امري كه در شرايط عادي امكان وصول به آن وجود دارد ،هم نابسامانی اوضاع زمانه و هم نهايت حسرت نويسنده را
به تصوير میكشد .به عنوان نمونه ،نسوي تحسّر و دردمندي خود را به سبب ناآگاهی از سرنوشت نجمالدّين احمد سرهنگ،
چنين مینماياند:
تا بيابانک باخبرم كه رسيده است ،و آن جا از گذر تاتار معوّق شده ]...[ ،و بعد از آن معلوم نيست ،و يَا لَيْتَ بدانستمی ،كه
حال او به چه رسيد (همان.)10 :
همچنين بررسی نحوي گزارههاي تمنّیِ فارسی ،بيانگر آن است كه همة اين گزارهها داراي ساختار يكسانی هستند .يعنی:
«يا/اي  +لفظ تمنّی  +فعل ماضی  +ي تمنّايی» .البتّه گاه« ،ي» ضمن داللت بر مفهوم تمنّا ،صراحتاً بر استمرار نيز داللت دارد:
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آن قربتريزه كه يافتم  -و يَا لَيْتَ نيافتمی -]...[ ،به خيال فاسد تصوّر كرده ،كه در مستقبل به مضرّت او سرايت خواهد كرد
(همان.)19 :
اين ويژگی يعنی استفاده از انواع «ي» نظير تمنّايی ،استمراري و شرطی ،از جمله عواملی است كه نثر كتاب را بهرغم مصنوع
بودن ،به سبک نثر متقدّمين (دورة سامانی و غزنوي) نزديک میكند و آن را در جايگاهی ميان دو سبکِ ساده و مصنوع قرار می-
دهد.
گفتنی است كه عبارت اخير از نفثهالمصدور ،تنها گزارة تمنّی اين اثر است كه در آن نبودنِ چيزي آرزو شده است؛ بدين معنا
كه نسوي به هنگام شرح عداوت وزير جاللالدّين خوارزمشاه با خود ،آرزو میكند هيچگاه به تقرّب و موقعيّتی كه موجب دردِسر
او شده است دست نمیيافت .نويسنده با كاربرد اين گزاره عالوه بر حسرت ،ندامت خويش را نيز ابراز میدارد.
 .6-4دعا
در نفثهالمصدور مجموعاً سی و يک گزارة دعايی به كار رفته كه شش گزاره به فارسی و بيست و پنج گزاره به عربی است.
بنابراين ،گزارههاي دعايی اين اثر تنها گزارههاي انشايیاند كه در آنها بسامد گزارههاي عربی بسيار بيشتر از گزارههاي فارسی
است .دليل اين امر را نيز بايد سنّت رايج در ميان ادبا و نويسندگان در گرايش به جملههاي دعايیِ عربی دانست.
بررسی گزارههاي دعايی نفثهالمصدور نشان میدهد كه بيشترين اين گزارهها يعنی شش گزارة دعايی (همان 31 ،30 :و )112
در ارتباط با خاندان ايّوبی است و در اين ميان ،حتّی شاعرانهترين و طوالنیترين گزارههاي دعايی ،هر دو دعاي اغراقآميز (همان:
 )31و نيز هر دو دعاي شريطهدارِ موجود در اين كتاب (همان 31 -30 :و  ،)112براي ملک ايّوبی به كار رفته است .اين امر ،بيش
از هر چيز بيانگر عمق ارادت نسوي به اين خاندان است؛ زيرا او در پناه حمايت خاندان ايّوبی از مصائب و آوارگیهاي مشقّتبار
خود رهايی پيدا كرد؛ موقعيّت اجتماعی و منافع شخصیاي را كه در پی هجوم تاتار از دست داده بود ،تا حدودي بازيافت و حتّی
در ساية آرامش درگاه آنان ،هم نفثهالمصدور و هم سيرت جاللالدّين منكبرنی را تأليف كرد .دعاي زير ،نمونهاي از گزارههاي
دعايی براي پادشاه ايّ وبی است كه در شريطة آن ،كه از تاريخ يمينی اقتباس شده است ،تغزّل و حماسه به زيبايی با يكديگر
درآميختهاند:
أَدَامَ اهللُ عِزَهُ ،مَادَامَتِ الْعُيُونُ حَافِظَهً سَوَادَهَا ،وَ الْعَوَاتِقُ حَامِلَهً نِجَادَهَا( 13همان.)31 -30 :
بعد از خاندان ايّوبی ،بيشترين گزارههاي دعايی يعنی سه دعا (همان 32 :و  ،)162در ارتباط با خراسان است كه اين مسئله
نشان دهندة احساسات نوستالژيكی نويسنده نسبت به وطن و شوق بازگشت به آن است؛ بهويژه آنكه مصائب فراوان او در غربت
و موقعيّت ممتاز سياسی و اجتماعی وي در خراسان ،بر شدّت اين حسرتبارگی و اشتياق افزوده و وي را به سوي نوستالژي
گذشتهگرا سوق داده است .در واقع« ،نسوي اگرچه ظاهراً به لحاظ جسمانی در پناه خاندان ايّوبی در امن و راحت است ،به لحاظ
روحی ،باور به كمال مطلوب را در سرزمين خراسان میجويد و آرمانشهر خود را بر اساس تجربهاي زنده و شخصی از خراسان
قديم بنيان مینهد ...؛ همين آرمانشهر است كه نيرويی محرّك براي نوشتن نفثهالمصدور میشود» (بتالب اكبرآبادي و خزانهدارلو،
 .)23 :1930همچنان كه اين رساله را با ياد وطن نيز به پايان میبرد و حتّی در حقّ ابري كه به طرف خراسان كشيده است ،دعا
میكند كه« :هَنِيئًا لَکَ يَا سَحَابُ» (نسوي.)162 :1962 ،
امّا از مجموع گزارههاي دعايی ،هشت گزاره در وجه نفرين است كه بيشترين نفرينها يعنی چهار نفرين (همان 22 ،26 ،20 :و
 )22در ارتباط با وقايعِ آمِد و صاحب آن ،ملک مسعود ،است كه با وجودِ فشردگی زمان در روايات نفثهالمصدور ،شرح مفصّلی از
ظلم و طمع او و غايت ستمش بر پناهندگان ،در اين اثر بازتاب يافته است .خشم و تنفّر نويسنده از اعمال صاحب آمِد آن چنان
است كه در عبارت زير ،ضمن استفاده از استعارة تهكّميّه (مجلس عالی) ،طنز و نفرين و هجو را در حقّ او ،با يكديگر درمیآميزد:
مجلس عالی! سَخَمَ اهللُ وَجْهَهُ «قَدِمْ أيْرَكَ ثُمَ خَيْرَكَ» 16برخواند ،و ميان شوهر و زن تفريق میكرد (همان.)20 :
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نكتة درخور توجّه آن است كه اگرچه هجوم مغوالن مسبّب اصلی همة ويرانیها و آسيبهاي سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي و
فرهنگی و بهويژه آوارگی خودِ نسوي بوده است ،در سراسر اين رساله فقط يک نفرين (همان )16 :دربارة لشكر تاتار وجود دارد.
اين امر كه نويسنده ترجيح میدهد تا نفرينهاي خود را به جاي كافران مهاجم ،بيشتر متوجّه كارگزاران و حاكمان محلّی سرزمين-
هاي اسالمی چون صاحب آمِد كند ،از آشفتگی اوضاع داخلی بالد اسالمی و فرصتطلبی و بیكفايتی حاكمان آن و تأثّر شديد
نسوي از اين اوضاع خبر میدهد .همچنين نسوي در دو گزاره (همان 60 :و  )116روزگار و دنيا را نفرين میكند كه اين مسئله از
تقديرگرايی او حكايت دارد.
نويسنده گاه برخی از گزارههاي دعايی را با مباحث بالغیِ بديع و بيان نيز پيوند میزند؛ براي نمونه در عبارتِ «ليكن با
آبشخوري كه خاكش بر سر ،با همه ناخوشی ،به آمِد بمانده بود» (همان ،)22 :عالوه بر تعبير كنايی موجود در عبارتِ «خاكش بر
سر» ،به تناسب بين آب و خاك نظر داشته است .يا گزارة دعايیِ «دور از همه دوستان» (همان 11 :و  )29كه دو بار در اين رساله و
هر دو بار نيز با ايهام لطيفی ( -1به سبب دوري از همه دوستان؛  -6از همه دوستان دور باد) استعمال شده است:
كار  -دور از همه دوستان -چنان تنگ شده بود ،كه از تاتار در تاتار میگريختم (همان.)29 :
در گزارة «أطْبَقَاهللُ عَلَيْهِمُالْبَوَار» (همان )16 :كه براي لشكر تاتار به كار رفته نيز استعمال فعل «أطْبَقَ» (بپوشاناد) براي «بَوار»
(هالك) ،مشاكلة زيبايی را خلق كرده است .همچنين يكی از گزارههاي دعايی اين رساله كه در حقّ وزير سلطان جاللالدّين
است ،رنگی از تعريض دارد؛ زيرا نسوي با همة مكر و عدواتی كه به گفتة خود از وزير ديده ،با عبارت دعايی «رَحِمَهُ اهلل» براي او
از خداوند طلب بخشايش میكند و بدين ترتيب با رندي تمام ،وزير را به سبب دشمنی با خويش ،در نظر مخاطب ،گناهكار جلوه
میدهد:
دوم عداوت و بوالعجبیِ وزير ،رَحِمَهُ اهلل ،كه با چندين سوابق و لواحقِ جانسپاري [ ]...به خون من تشنه گشته بود (همان:
.)19 -16
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نمودار درصد انواع گزارههاي انشايي در نفثهالمصدور

نتيجه
نگارش نفثهالمصدور در قالب مراسلهاي دوستانه و احساسگرايانه ،ارتباط آن با وقايع خونبار ناشی از حملة مغول ،موضع-
گيريهاي مؤلّف نسبت به برخی صاحبمنصبان و بهويژه بنماية اصلی آن ،يعنی بثّالشكوي و شرح مصائب و آوارگیهاي
نويسنده ،موجب كثرت استعمال گزارههاي انشايی در اين اثر شده است.
بررسی گزارههاي انشايی نفثهالمصدور نشان میدهد كه نسوي براي گزارش احساسات شخصی و تمايالت عاطفی خود ،در
بسياري مواضع عالوه بر گزارههاي خبري از گزاره هاي انشايی نيز خودآگاه يا ناخودآگاه استفاده كرده و بدين طريق كوشيده است
تا به طور غيرمست قيم ،بر مخاطب اثر بگذارد و او را با خود همراه و همدل كند كه اين امر از تسلّط او بر اصول حاكم بر استفاده از
زبان براي آفرينش كالمی گيرا و اثرگذار حكايت میكند .اگرچه اين گزارهها در كلّ كتاب پراكندهاند ،امّا استفاده از آنها در مواضع
حسّاسی كه شديداً با احساسات نويسنده پيوند میخورند ،رو به فزونی مینهد .از اين مواضع مهم و حسّاس میتوان به بخشهايی
چون تردّد و كشاكش درونی مؤلّف در آغاز رساله براي نوشتن يا ننوشتن آن ،اشتغال سلطان جاللالدّين به بزم و غفلت او و
سپاهيانش در قبال هجوم تاتار ،ظلم صاحب آمِد ،تصميم نويسنده براي پناه بردن به درگاه خاندان ايّوبی و بهويژه مرگ سلطان
جاللالدّين ،اشاره كرد.
همچنين از ميان گزارههاي انشايی نفثهالمصدور ،ابتدا بسامد گزارههاي پرسشی و سپس بسامد گزارههاي امري ،بسيار بيشتر از
ساير گزارههاست .هر يک از اقسام گزارههاي انشايی نيز به اقتضاي بالغت كالم و متكلّم و گرايشهاي احساسی و عاطفی
نويسنده ،براي داللت بر اغراض و معانی ثانويِ متعدّدي به كار رفتهاند كه در اين ميان ،اغراضی چون انكار ،ارشاد ،تعجّب و
حسرت ،مهمترين و پر بسامدترين اغراض به شمار میآيند .اين مسئله و نيز افزونیِ بسامد گزارههاي تمنّی بر ترجّی ،ضمن آنكه
حاكی از غلبة تحسّر و دردمندي و نااميدي بر فضاي كلّی اثر است ،نقش اساسی و مؤثّر گزارههاي انشايی را در ايجاد و گسترش
فضايی عاطفی در كلّ كتاب ،نشان میدهد.
البتّه نسوي در بخشهايی از كتاب ،از گزارههاي انشايی و بهويژه گزارة انشايیِ غيرطلبیِ ذم ،براي انتقاد تند از برخی صاحب-
منصبان دربار خوارزمشاه استفاده میكند .اين بخشهاي هجوآلود را كه بيشتر نمايانندة اختالفات و عداوتهاي شخصی و
گفتمانسازي نويسنده عليه درباريان و رقباي خود است ،میتوان بازتابندة قطب تاريک و پنهانِ شخصيّت نسوي دانست.
پينوشتها
 -1نفثهالمصدور از حيث شيوة روايت ،استفاده از زواية ديد درونی و ماهيّت حسبحالگونهاش در ارتباط با مشقّات و دربهدري-
هاي ناشی از حملة مغوالن ،شباهت فراوانی با روايت نجم رازي در ديباچة مرموزات اسدي در مزمورات داودي ()99 -90 :1962
دارد .اين شباهتها (صرفنظر از تفاوت در زاوية ديد) در باب اوّل مرصادالعباد ( )63 -12 :1933نيز مشهود است.
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 -6براي نمونه ،تركيباتی چون بيخآور ،سَر درو ،زحمتآشيان ،حرامريزه ،شُدآمد ،آبخيز ،دردخنده ،بيرونشو ،جُرمكار و . ...
 -9آيا حكومت مصر از آنِ من نيست ،و اين نهرها تحت فرمان من جريان ندارد؟! (زخرف)21/
 -1زاغ كجا و پرواز عقاب كجا!
 -2چيست حال گروهی كه تو دليرترِ آنان باشی؟!
 -2غريب آغاز گشت و غريب بازگرديد.
 -3اي زمين ،آبت را فرو بر! و اي آسمان ،خودداري كن! (هود)11/
 -6آب فرو نشست و كار پايان يافت (هود.)11/
 -3اي كسانی كه ايمان آوردهايد! آمادگی خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد؛ و در دستههاي متعدّد ،يا به صورت دستة واحد،
(طبق شرايط هر زمان و هر مكان) به سوي دشمن حركت نماييد (نساء.)31/
 -10هر نيرويی در قدرت داريد ،براي مقابله با آنها [=دشمنان] آماده سازيد؛ و (همچنين) اسبهاي ورزيده (براي ميدان نبرد) ،تا
به وسيلة آن ،دشمنِ خدا و دشمنِ خويش را بترسانيد (انفال.)20/
 -11اي مرگ ديدار كن كه زندگانی ناخوش و مكروه است.
 -16پروردگارا! ما را از اين شهر (مكّه) ،كه اهلش ستمگرند ،بيرون ببر (نساء.)32/
 -19آنچه طاقت تحمّل آن را نداريم ،بر ما مقرّر مدار (بقره.)662/
 -11گوارنده بادا بر تو ،اي ابر.
 -12در نفثهالمصدور ،سه گزارة عربی ديگر نيز با لفظ «لَو» وجود دارد كه البتّه در آنها «لَو» بيشتر بر معناي شرط داللت دارد نه
تمنّی (ر.ك :نسوي :1962 ،بخش دومِ آية صفحة  93و نيز صفحات  23و .)31
 -12اي كاش ميان من و تو فاصلة مشرق و مغرب بود؛ چه بد همنشينی بودي! (زخرف)96/
 -13خداي ارجمندي وي را ،تا بدان زمان كه چشمان سياهی (روشنايی) خود را نگاه میدارد و شانهها(يِ دالوران) حمايل
شمشير را برمیدارد ،پايدار بداراد.
 -16خداوند روي وي را سياه گرداناد .نخست شرم خويش را پيش آر ،سپس خيرت را.
به نوشتة يزدگردي ،مَثَلِ «قَدِمْ أيْرَكَ ثُمَ خَيْرَكَ» ،در كتب امثال به صورت «قَدِمْ خَيْرَكَ ثُمَ أيْرَكَ» آمده و ظاهراً نسوي در مقامِ هجوِ
صاحبِ آمِد ،آن را به صورت مذكور در متن تغيير داده است (ر.ك :نسوي.)616 :1962 ،
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