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واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثهالمصدور


فرشته محجوب
چکيده

ساختارگرايي ،مطالعة دقيق يك اثر و كشف چارچوب حاكم بر آن است كه هدف از آن ،يافتن واحدهاي يك اثر و كشف
ارتباط بين آنهاست .ساختارگرايان تمام پديدهها و رخدادهاي عالم را داراي ساختارهاي مشخص ميدانند و بر همين اساس
به بررسي اين ساختارها و اجزاي تشکيلدهندة آنها و ارتباط اين اجزاء با يکديگر ميپردازند .در ادبيات ،ساختارگرايي عبارت
از تحقيق در ساختارهاي آثار ادبي و شناخت انواع اين آثار است .اين تحقيق هم دربارة ادبيات به عنوان يك كل و هم يك نوع
ادبي و سرانجام يك اثر ادبي ميتواند باشد .امروزه با گسترش مباحث جديد ادبي و انطباق علمي آن با متون كهن و جديد،
كشف روابط اجزاء ،عناصر و تحليل ساختارگرايانة يك اثر ادبي بر اهميت آن افزوده و تحليل انديشههاي خالق آن را عينيتر
و ملموستر ساخته است .در زمره نمونههاي منثور و در خور تعمّق متون ديرياب ادب فارسي ،نفثهالمصدور زيدري نسوي
منشي دربار سلطان جاللالدين منکبرني ،آخرين پادشاه سلسله خوارزمشاهيان است .اين كتاب سواي اهميّت تاريخي به دليل
صحنهپردازيهاي دقيق مؤلف در باب حملة خانمانسوز مغول و شيوة روايي حوادث جانکاه آن كه به شيوة نقل داستانهاي
نوين ماننده است ،اثري متفاوت و ارزشمند و از منظر عناصر متشکلة يك داستان قابلتحليل با الگوهاي ساختارگرايي است.
پژوهش حاضر درصدد است ضمن ترسيم ابعاد زيباشناختي و موسيقي سيّال نفثهالمصدور به عنوان يك اثر متکلّف اما پرمعنا،
به واكاوي ساختاري آن بپردازد.
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لشکركشي هاي سلطان حضور داشت و گاهي نيز از جانب او به رسالت و حل و فصل اختالفات خوارزمشاه و امراي محلي
ميرفت تا آنکه سرانجام در آخرين برخورد سلطان با لشکر تاتار در سال  262او نيز پس از كشته شدن مخدوم خويش و
سرگرداني در بالد آسياي صغير و آذربايجان به دربار الملكالمظفر شهابالدين غازي از سالطين كرد ايوبي پيوست و در آنجا
كتاب نفثهالمصدور خويش را در سال  236به پارسي و كتاب ديگر خود ،سيرت جاللالدين منکبرني را در سال  231به عربي
نگاشت و در اوان همان سال به حلب رفت و همانجا در حدود سال  247در گذشت.
كتاب نفثهالمصدور زيدري از امهات كتب تاريخ و ادب پارسي شمرده ميشود .اين كتاب را شهاب زيدري چهار سال بعد از
اقامت در ميافارقين و اطالع از عاقبت دردناک كار سلطان جاللالدين به رسم بث شکوي و در شرح دشواريهايي كه براي
سلطان در اواخر عهد او و خود نويسنده پيش آمد و بيشتر در شرح مصائبي كه خود تحمل كرده بود نوشت .انشاء اين كتاب
بسيار منشيانه و فصيح است و نويسنده در نگارش آن به افراط از زبان و ادب عربي استفاده كرده است؛ با اين حال ،قسمتهايي
از اثر او متضمن عبارات فارسي معتدل زيبايي است و نشان ميدهد نويسنده در زبان پارسي ماهر و توانا بوده است.
زيدري از نويسندگان متصنعي است كه در نثر به ايراد تشبيهات و استعارات و پارهاي از صنايع شعري ميپردازد و در اين راه
با چنان توانايي پيش ميرود كه گاه قطعات نثر خود را تا آستانه شعر لطيف ميرساند .صعوبت درک اثر زيباي نفثهالمصدور بيشتر
از اين بابت است نه از جهت مبالغه در استفاده از زبان و ادب عربي كه طبعاً مولود وسعت اطالع شهابالدين محمد از علوم و
آداب اسالمي است (صفا.)9926-9971 :9323 ،
 .2ساختارگرایی
مطالعة هنر ادبي با دو نوع مشکل همراه است .نخست مشکالتي كه به مادة اوليّه آن كه در تداول با نامهاي گفتار و كلمه مشخص
ميشود مربوط است .دوم مشکالتي است كه به اصول ساخت اين هنر ربط پيدا ميكند (تودورف.)967 :9325 ،
ساختارگرايي نظريهاي است كه شناخت پديدهها را منوط به بررسي قواعد و الگوهايي ميداند كه ساختار بنيادي آنها را به
وجود آورده است .ساختارگرايان ،تمام پديدهها و رخدادهاي عالم را داراي ساختارهاي مشخص ميدانند و بر همين اساس ،به
بررسي ساختارها و اجزاي تشکيلدهنده آنها و ارتباط اين اجزا با يکديگر ميپردازند .در ادبيات ،ساختارگرايي عبارت از تحقيق
در ساختارهاي آثار ادبي و شناخت انواع اين آثار است .اين تحقيق هم درباره ادبيات به عنوان يك كل و هم يك نوع ادبي و
سرانجام يك اثر ادبي ميتواند باشد .در حقيقت كار ساختارگرايي ،تجزيه ادبيات ،تفکيك آثار و انواع ادبي از يکديگر و تجزية
يك اثر ادبي به اجزاي متشکلّة آن است.
نفثهالمصدور ،نثری تاریخی -داستانی
داستان
يکي از انواع ادبي كه در مکتب ساختارگرايي بررسي و تجزيه و تحليل ميشود داستان است .داستان «نقل رشتهاي از حوادث
است كه بر حسب توالي زمان ترتيب يافته باشد» (فورستر .)9324 :992 ،به عبارت ديگر ،داستان «در برگيرندة نمايش كشمکشي
است ميان دو نيروي متضاد و يك هدف» (ميرصادقي .)36 :9372 ،داستان داراي اجزا و عناصري است كه در تحليلهاي
ساختاري ،اين عناصر تجزيه و تحليل و روابط آنها با يکديگر و با كل داستان سنجيده ميشود.
به نظر ميرسد نفثهالمصدور نيز با وجود آنکه مشتمل بر مباحث تاريخي و وقايع حقيقي زمان مؤلف است به گونهاي كه
داراي اجزا و عناصر سازنده داستان باشد .گو اينکه نقل اين حوادث ،برخورد با شخصيتهاي مذكور كتاب ،چگونگي و
شکل گيري وقايع و عواقب امور و تعقيب خواننده و پيگيري او براي دنبال كردن سرنوشت قهرمان كتاب ،نثر كتاب را تا حدي به

واكاوي ساختاري و زيباشناختي نفثهالمصدور 601 /

نثر داستاني و دلنشين نزديك گردانده و از حالت تاريخي صرف به در آورده و آن را از سويي به داستان تاريخي و از ديگر سو به
منبعي معتبر جهت بررسي ساختارگرايانه و مباحث زيباييشناسي تبديل كرده است.
زیباییشناسی
طرح و تحليل ابعاد زيباشناسانة كتاب نفثهالمصدور كه در زمره كتب قديمي و كهن است نيز چون ساير مطالعاتي كه در باب كتب
ادبيات سنتي صورت گرفته قابلاجراست .به نظر ميرسد كتاب ارزشمند نفثهالمصدور را كه هم حاوي نکات ارزشمند تاريخي،
شخصيتپردازي و تحليل موقعيت وقايع خطير زمان مؤلف است و در كنار اطالعات گرانبهاي خود مزين به نثري زيبا ،استادانه و
سرشار از آراستگي و فنون متبحرانة كتابت است ،بتوان از دو جنبه كلي و به دو شکل عمدة زيباشناختي بررسي كرد .نخست
بررسي ساختار داستان اگر بتوان آن را به لحاظ نثر دلنشين ،آهنگين و جذاب كتاب گونهاي از داستانهاي تاريخي فرض كرد و
دوم بررسي ابعاد زيباشناسانة سبك بيان به عنوان كتابي تاريخي-داستاني.
 .1تحليل ساختاری کتاب تاریخی – داستانی نفثهالمصدور
عناصر داستانی
 .9طرح (پيرنگ -طرح و توطئه)

1

پيرنگ خط ارتباط منطقي بين حوادث را ايجاد ميكند (ميرصادقي)956 :9326 ،؛ چنانکه به اعتقاد ارسطو طرح بايد از كليتي
برخوردار باشد و اجزا طوري با كل درهم آميخته باشد كه با حذف عنصري از كل ،شيرازة آن از هم بپاشد .به عبارت ديگر ،طرح
داستان ،نقل حوادث است با تکيه بر موجبيت و روابط علت و معلول (فورستر )9324 :992 ،يا طرح عبارت است از نقشه ،نظم،
الگو و نمايي از حوادث .به گفته هنري جيمز «زندگي همه تداخل و درهم ريختگي و آشوب است .هنر همه تمايز ،بازشناسي و
گزينش» (آلوت .)9322 :991 ،بنابراين ،طرح باعث ميشود كه خواننده با كنجکاوي و اشتياق به تعقيب حوادث داستان بپردازد و
در پي كشف علت وقوع آنها برآيد.
اولين بار شکلگرايان روس دو سوية روايت را از يکديگر متمايز ساخته و روايت را متشکل از دو سطح «داستان» و «پيرنگ»
دانستند .از نظر آنان داستان رشتهاي از رخدادهاست كه براساس توالي زماني و علّي به هم ميپيوندد و پيرنگ بازآيي هنري
رخدادها در متن است (اخوت .)65 :9379 ،ژرار ژنت اين تمايز را بسط داده و روايت را به سه سطح مجزاي داستان ،6گزارش 3و
روايت 4تقسيم ميكند .به عقيدة وي ،گزارش نظم رخدادها در متن است و مفهومي چون طرح در آثار فرماليستهاي روسي دارد.
داستان نظم نهايي رخدادها در جهان بيرون متن است و روايت نحوة ارائه گزارش است (احمدي395 :9325 ،؛ اسکولز:9371 ،
.)76
با اين توضيح ،حوادث داستان براساس زمان گاهنامهاي تنظيم ميشود ولي در طرح ممکن است زمان گاهنامهاي به هم بخورد
و راوي از انتهاي داستان به روايت حوادث بپردازد كه اين نحوه روايت به «پيشبيني» موسوم است (ايگلتون .)945 :9320،بر هم
خوردن نظم زماني در طرح داستان اغلب ،خاص نوشتارهاي داستاني امروزي است و بيشتر كتابهاي داستاني گذشته بر مبناي
نظمي سازماندهي شدهاند كه ميتوان آن را به نظم زماني و منطقي تعبير كرد؛ يعني در بيشتر داستانهاي گذشته ،هم داستان و هم
طرح آن براساس زمان گاهنامهاي تنظيم شده است (فروزنده.)27 :9327 ،
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اگرچه نويسندة نفثه المصدور در ابتداي كتاب خود گريزي به پايان و سرانجام حوادث و پيشامدهاي سرگذشت خود زده
است؛ از آنجا كه به شرح وقايع اصلي ميپردازد ،توالي و ترتيب حوادث را رعايت ميكند و آنها را سلسلهوار و پيدر پي روايت
ميكند و بر اين اساس طرح آن گاهنامهاي است.
 9-9تحليل ساختاری طرح داستان
تزوتان تودورف معتقد است :كلية قواعد نحوي زبان ،در هيئتي روايتي بازگو ميشوند .او واحد كمينة روايت را قضيه 9ميداند و
پس از تعيين واحد كمينه (قضيه) ،دو سطح عاليتر آراء خود را نيز توصيف ميكند؛ سلسله 6و متن .3به اعتقاد وي گروهي از
قضايا سلسله را به وجود ميآورند و سلسله پايهاي از پنج قضيه تشکيل ميشود كه ناظر بر توصيف وضعيت معيني است كه
درهم ريخته و دوباره به شکلي تغييريافته سامان گرفته است .لذا اين قضيه را ميتوان به شرح زير مشخص كرد:
تعادل « »9مثالً صلح.
قهر « »9هجوم دشمن.
از ميان رفتن تعادل ،جنگ.
قهر « » 6دشمن شکست ميخورد.
تعادل « »6صلح و شرايط جديد (سلدن.)999-990 :9376 ،
مطابق با نظريه تودورف :كتاب داستاني  -تاريخي نفثهالمصدور از  2سلسله متوالي تشکيل ميشود:
سلسله  :1اولين سلسله داستان مشتمل بر قضاياي زير است:
تعادل آغازين :مؤلف از سوي سلطان جاللالدين مأمور دربار مالحدة الموت ميگردد.
 او به نحو دلخواه از عهدة انجام اين مأموريت به در ميآيد.(قهر :)9هنگام رسيدن به قزوين خبر ورود تاتار را ميشنود.
 مؤلف با وجود قطاع طريق و ناامني راهها از قزوين به تبريز حركت ميكند.تعادل نهايي :مؤلف در تبريز به خدمت سلطان ميرسد و وجه اخذشده را به او تقديم ميكند.
به گفتة كلود برمون هر سلسله «پيرفت» آغازين در گسترش خود پيرفتي تازه ميآفريند كه خود آغازگر پيرفتي ديگر است
و اين فراشد ادامه مييابد تا به آخرين پيرفت برسيم كه حالت پايدار به دست آيد (احمدي )927 :9325 ،بنابراين سلسلة دوم
شکل ميگيرد:
سلسله  :2مشتمل بر قضاياي زير است:
تعادل آغازين :سلطان جالل الدين حين عبور از قلعه شير كبوت ،جهت جلوگيري از فرار يکي از امراي اسير تاتار ،او را به مؤلف
ميسپارد.
 سلطان از زيدري ميخواهد او را به قلعة مذكور برده به والي قلعه بسپارد.(قهر  :)9مؤلف هنگام بازگشت از مأموريت با اردوگاه خالي مواجه ميشود.
 مدت سه ماه در گنجه به اميد يافتن سلطان اقامت ميكند.تعادل نهايي :عاقبت خود را به اردوي سلطان ميرساند.

 .9اصطالح ) (sequenceرا عباس مخبر «سلسله» و بابك احمدي «پي رفت» ترجمه كرده است
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در پايان حوادث سلسلة نخست وضعيت متعادل برقرار ميشود ،ولي باز هم اين وضعيت يك امکان دگرگوني را در
خود ميپروراند؛ زيرا مشکلي كه پيش ميآيد مانع از ادامة وضعيت متعادل ميشود.
سلسله  – 3مشتمل بر قضاياي زير است:
تعادل آغازين :مؤلف از سوي سلطان براي استمداد به ميا فارقين فرستاده ميشود.
 مؤلف پس از اقامت چندروزه به ناچار قصد وداع ميكند. نامهاي مبني بر حركت مقدمه تاتار دريافت ميكند.-

از سوي پادشاه ميافارقين دعوت به ماندن تا پايان غائله ميشود.

تعادل نهايي :مؤلف خود را به پادشاه ميرساند.
سلسلة  :4مشتمل بر قضاياي زير است:
تعادل آغازين :مؤلف در خدمت سلطان به حوالي شهر آمِد فرود ميآيد.
(قهر :)9اردوي تاتار غفلتاً به آنان شبيخون ميزند.
 مؤلف با تني چند از فراريان به غاري پناه ميبرد. مؤلف و همراهانش به ملك مسعود ،پادشاه آمد ،پناه ميبرند. مؤلف به خاطر تحمل مشقات فراوان از آمد ميگريزد.(قهر :)6از دست سواران تعقيبكننده ميگريزد.
تعادل نهايي :خود را به ماردين ميرساند و رهايي مييابد.
سلسله  :5مشتمل بر قضاياي زير است:
تعادل آغازين :مؤلف جهت دستيابي به اندک سرمايه خود به اروميه سفر ميكند.
 به دليل رفتارهاي نابخردانه جمال علي عراقي به سمت خوي حركت ميكند.(قهر :)9با سواران تعقيبكننده به زد و خورد ميپردازد.
(قهر :)6با جراحات بسيار در ميان برف و سرما به حال خود رها ميشود.
تعادل نهايي :نجات مييابد و براي رسيدن به بهبودي در خوي مأوا ميگزيند.
سلسله  :6مشتمل بر قضاياي زير است:
تعادل آغازين :مؤلف با عدهاي از همراهان به سمت قلمرو ملوک ايوبي در بالد شام حركت ميكند.
(قهر  :)9در باالي گردنه پرگري به دام عدهاي از قطاعالطريق ميافتد.
(قهر :)6به وسيله آنان از هر چه زاد و توش برهنه ميشوند.
تعادل نهايي :سرانجام در ظل حمايت ملك مظفر شهابالدين غازي رحل اقامت ميافکند.
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از اينجا به بعد به بخش پاياني يا «گرهگشايي داستان» ميرسيم و آن زماني است كه شهابالدين محمد زيدري سرانجام به
مکاني امن از هجوم تاتار پناه ميبرد و در سايه حمايت و رفاقت ديرين ملك مظفر ميآسايد و نيز آنکه پس از مدتي از مرگ
سلطان و سرور خويش اطالع مييابد.
كلود برمون معتقد است :در طرح هر داستان ،پيرفتها يا به عبارت بهتر روايتهايي فرعي وجود دارد .هر پيرفت داستاني
كوچك است و هر داستان پيرفتي كلي يا اصلي .برمون پيرفت را عنصر اصلي ساختار روايي ميداند .قاعده سهگانه هر پيرفت
بر سه پايه استوار است:
 -9وضعيتي كه امکان دگرگوني را در خود دارد.
 -6حادثه يا دگرگونياي كه رخ ميدهد.
 -3وضعيتي كه محصول تحقق يا عدمتحقق آن امکان است (احمدي)922 :9325 ،
به اين ترتيب شش پيرفت در نفثهالمصدور به چشم ميخورد:
پیرفت 1
پایة  :1پس از مراجعه به قزوين و قلعه الموت ،با توجه به امکان و شرايط جديد حاكم بر كشور ،امکان پيشامد حوادثي چون
حملة مغول پيشبيني ميشود.
پایة  :2تاتار حمله ميكند و زيدري از سلطان جدا ميشود.
پایة  :3سرانجام پس از رسيدن به خدمت سلطان بار ديگر مؤلف در جوار سرور خويش آرام مييابد.
پیرفت 2
پایه  :1امکان فرار تاتاري كه مسئوليت آن بر عهده مؤلف نهاده شده است و هماهنگي او با دشمن وجود دارد.
پایه  :2تاتار ميگريزد و مغوالن به اردوگاه حاكم شبيخون ميزنند.
پایه  :3مؤلف به پادشاه ميپيوندد.
پیرفت 3
پایه  :1وضعيت نابسامان سلطان او را وادار به استمداد از حاكمان اطراف ميكند.
پایه  :2از سوي پادشاه ميافارقين نااميد ميگردد.
پایه  :3مؤلف مواجهه با مشکالت و رسيدن به سلطان را بر آسايش و فراغ مرجح ميداند.
پیرفت 4
پایه  :1زيدري و اطرافيان به سلطان آمد پناهنده ميشوند.
پایه  :2زيدري به دليل مشقات فراوان ميگريزد.
پایه  :3پس از اين حادثه زيدري رها ميشود و به جستوجوي پادشاه بر ميآيد.
پیرفت 5
پایه  :1مؤلف به سمت اروميه حركت ميكند.
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پایه  :2با جمال علي عراقي روبهرو ميشود ،پس از گريز به شدت زخمي ميشود.
پایه  :3به شهر خوي پناهنده ميشود.
پيرفت 2
پایه  :1درصدد رسيدن به آرامش و دوري از هجوم مغوالن است.
پايه  :6پس از تحمل مشقات فراوان به بالد شام و جزيره ميرسد و به ملك مظفر پناهنده ميشود.
پایه  :3وضعيت متعادل و پايداري حاكم ميشود و حوادث پايان مييابد.
والديمير پروپ ،سي و يك نقشويژه و هفت حوزة عمليات براي نقشهاي قصه در قصهها در نظر گرفته بود .گرماس
روايتشناسي را بر پايه ريختشناسي حکايت پروپ استوار كرده است .او به جاي هفت حوزة عمل پروپ سه جفت تقابل
دوتايي را پيشنهاد ميكند كه هر شش نقش يا كنشگر 9مورد نظر او را شامل ميشود .اين شش نقش عبارتاند از:
كمك كننده  /مخالف

شناسنده  /موضوع شناسايي فرستنده  /گيرنده

(سلدن9376 :902 ،؛ احمدي)9325 :923 ،
بر طبق الگوي يادشده ميتوان دستهبندي زير را ارائه داد:
شهابالدين محمد زيدري (شناسنده)  /انجام مأموريتهاي محوله (موضوع شناسايي)
رضايت ،همراهي و مجاورت سلطان (فرستنده)  /سلطان جاللالدين (گيرنده)
پادشاه اربيل (كمككننده)  /جمال علي عراقي (مخالف)
ملك مسعود آمدي

نجمالدين احمد

لشکر تاتار

ملك مظفر

عالوه بر الگوها و نظريات مذكور ،طرح كتاب داستاني-تاريخي نفثهالمصدور را از نوعي ديگر نيز ميتوان بررسي كرد كه در نوع
خود قابلذكر است (ذوالفقاري:)55 :9322 ،
وضعيت اوليه :زيدري در خدمت سلطان به سر ميبرد.
حادثة محرک :با هجوم ويرانگر مغول از سوي سلطان به مأموريتهاي متعددي گسيل ميشود.
گرهافکنی :با كارشکني و دشمنيهاي غيرمنتظره رو به رو ميشود.
اوج :به علت تحمل مشقات وارده ،به ناچار و در طي گريزهايي متعدد از دست تعقيبكنندگان ميگريزد.
وضعيت پایانی :خود را به سلطان جاللالدين ميرساند.
كنشها
حوادث

وضعيت اوليه

حادثه محرک

گرهافکنی

اوج

گرهگشایی

وضعيت پایانی

actant

1
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9

همجواري مؤلف

مقابله با

با سلطان

مالحدة الموت
حمله تاتار و

6

عبور مؤلف و

جلوگير از

سلطان از قلعه

تباني اسير

شير كبوت

تاتاري با
مغوالن

3

2

به قزوين

اردوگاه خالي

استمداد از حاكم

با حاكمان و

ميافارقين

ملوک اطراف

مغول

حركت به سمت
اروميه

حركت به سمت
قلمرو ملوک ايوبي

فرار از دست

سلطان

از دام وي

كننده

زد و خورد با

نجات از سرما و

سواران

برف و جراحات

تعقيبكننده

واردشده

مواجهه با

از دست دادن

رسيدن به قلمرو

سکونت در بالد

قطاعالطريق

زاد و توشه

ملوک ايوبي

شام و جزيره

آمد

دسترس مغول

مبني بر اقامت

براي پيوستن به

پيوستن به سلطان

و گريز مؤلف

لشکر مغول

امن و دور از

دعوت حاكم

انتخاب مؤلف

سپاهيان تعقيب

شدن به پادشاه

پناه به سرزمين

شاهي

ظلم پادشاه آمد

حمله ناگهاني

در اروميه

مقر سلطان

رسيدن به اردوي

گريز از دست

مغول و پناهنده

سرمايه اندک

اخذشده به او

از مأموريت

مبني بر هجوم

رسيدن به

در تبريز

اقامت در گنجه حركت به سمت

هنگام بازگشت به مدت سه ماه

مأموريت جهت

سلطان در حوالي

سمت تبريز

خدمت سلطان

مواجهه با

اتحاد سلطان

شهر آمد

5

هنگام رسيدن

دريافت نامه

فرود آمدن سپاه
4

خبر ورود تاتار

حركت به

رسيدن به

تقديم كردن وجه

رفتارهاي
آزاردهنده
جمال علي
عراقي

رسيدن به ماردين

سکونت در خوي

از مقايسهاي كه ميان سلسله حوادث نفثهالمصدور صورت ميگيرد ،ميتوان به نتايجي دست يافت:
الف) زيدري با بيان ماهرانه و استادانه و نثر فني و آراسته خود ميكوشد به داستان تاريخي خود رنگي از احساس بزند .آنجا كه
هنگام بازگشت با اردوي خالي سلطان مواجه ميشود و از سرور و مخدوم خويش دور ميماند ،با بياني پرسوز و گداز ،تأثيرگذار
و شگفت احساس خود را به خواننده منتقل ميكند .قضاوتهاي او درباره شخصيتهاي منفي كتاب كه به امثال و ابيات و
عبارات فارسي و عربي آميخته ميگردد ،خواننده را نيز با خود همراه ميسازد و اين حالت خود باعث گسترش پيرنگ كتاب
است.
ب) زيدري در طرح كتاب خود با كمك بنمايه 9ساختار داستان را استحکام بخشيده است .گريز و فرار يکي از بنمايههاست كه
در جاي جاي كتاب با توصيفات گوناگون به تصوير كشيده شده است:
عاقبت خرقة درويشانه بر سر افکندم و خويشتن متنکروار از آن دروازة زندان بيگناهان بيرون انداخت و سه روزه كوهپايه ميان
آمد و ماردين به يك روز زير قدم آورد (زيدري)22 :9325 ،
motif

1
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سرزنش جاهل و سفلهپروري روزگار نيز از بنمايههاي ديگر اين كتاب است:
و اين بزرگ! به سفاهت و خيرهرويي و وقاحت و هرزهگويي  ...از شاگردپيشگان عراق به اتفاق بر سر آمد (زيدري)77 :9325 ،
از ديگر بنمايههاي داستان خيانت است:
افسوس كه به نامردي و ناجوانمردي ،سور و باروي ملت و سوار ميدان سلطنت ،باني اساس جهانباني و ...به باد بردادند (زيدري،
)45 :9325
اما در اين حال كه حادثه حديث ،عداوتهاي قديم از ضماير بيرون كرد  ...كجا در حساب بود كه  ...دشمنايگي كه نبود از سر
آغاز گيرد (زيدري)25 :9325 ،
بنمايه ديگر كتاب جنگ و كشمکش است:
و دشمن ممالك فصيح و عريض را  ...در مينورديد تا ارض با طول و عرض بر ايشان چون چشم و حوصله ايشان تنگ كرد
(زيدري)90 :9325 ،
و ديگر شکايت از جفاي روزگار و شرح مصائب واردشده:
نبذي از وقايع خويش كه آسيبي از آن اركان رضوي و ثهالن را از جاي بردارد و نهيبي از آن كره باوقار زمين را بي قرار گرداند بر
قلم راند (زيدري)7 :9325 ،
وفاداري به مخدوم و حقشناسي نيز از موتيفهاي مطرح كتاب است:
با آنکه بيالتفاتي خداوند ،همه شدايد را كه كشيدهام سر بسته است ،لب فروبستهام و هر چند سردمهري آن مخدوم همه محنتها
را كه ديده ،مهر بر نهاده است ،مهر بر دهان نهادهام (زيدري.)964 :9325 ،
.2موضوع و درونمایه

1

فهم داستان از ادراک كليترين جنبههاي آن (موضوع و تم آغاز ميشود) .كتاب نفثهالمصدور كتابي تاريخي است كه در شرح
وقايع حمله خانمان برانداز مغول و مصائب واردشده بر مؤلف و نيز سرانجام آخرين پادشاه خوارزمي به رشته تحرير در آمده
است .پس تم اصلي آن تاريخ است؛ تاريخي كه در قالب داستان روايت ميشود و به چاشني جنگ و خيانت و كشمکش جسماني
و فکري آميخته ميگردد .برخي از اهداف و مقاصد زيدري چنيناند:
 -9به تصوير كشيدن صحنههاي ويرانگر حمله مغول و هجوم ناگهاني آنان
 -6وفاداري راستين به ممدوح و تالش جهت اجراي اوامر وي و پيوستگي در ركاب او و خدمت خالصانه ،ولو آنکه
متضمن ضرر به جان و مال گردد.
 -3پرده برداشتن از خيانت مدعيان متظاهر و ياران دغل و ناراستين
.3گفتوگو

2

زيدري اگرچه از گفتوگوي مستقيم به شکل واقعي در كتاب خود بهره نبرده و شيوه روايي او ،داناي كل نيست و از زبان
شخص وي روايت شده؛ در بعضي از قسمتهاي كتاب با آوردن گفتوگو به گسترش پيرنگ و نمايش درونمايه و معرفي
شخصيتها در جهت پيشبرد كنشهاي داستاني كمك كرده است .اين روش به كمك آوردن ابيات و به طريق ارصاد و تسهيم و
مناظره و رد و ابطال كالم مخاطب و نيز در بسياري موارد به زبان عربي صورت گرفته است ،گويي دو طرف مناظره عرب بودهاند
(زيدري.)60 :9325 ،
1

theme
Dialogue

2
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ديگري به طعنه ميگفت :نعمهاهلل ال تعاب ولکن

ربما استقبحت علي اقوام
(همان)75 ،

همچنين :چه اگر آن خداوند كه روزنامة وفا را از اخالق او برگيرند ،از سياهروزي من« :يا ليت بيني و بينك بعدالمشرقين
فبئسالقرين» ميخواند ،باري من به هر مقام كه هستم« :اري ان داراً ،لست من اهلها قفر» خواهم خواند (همان.)992 ،
 .4زاویه دید

1

رايجترين شيوه روايت بهخصوص در كتابهاي سنتي سوم شخص يا داناي كل است (ذوالفقاري .)9322 :52 ،با وجود اين،
زيدري ديد خود را اول شخص و به شيوه متکلّم و روايي برگزيده است .اما جا به جا نيز زاويه ديد خود را تغيير داده و از زبان
شخصيتهاي ديگر به توصيف و تشريح پرداخته است و گاه آرايهگونهاي به الفاظ و تقريرات خود داده است:
لحظهاي در محامات نفس و محافظت جان ،حركت المذبوحي به جاي آوردم و  ...دست و پاي بازجنبانيده ميگفتم (زيدري،
.)27 :9325
في الجمله دست به كار برد و قوانين و دواوين كه به تواتر و توالي ايام ممهد گشته بود ،مدروس شد و رسم و آيين پيشين ...
منسوخ گشت (همان.)20 ،
و چنانکه گفتهاند (ع) :چون اسپ نماند ،برنهم زين به خري (همان.)72 ،
.5شخصيت

2

شخصيت اصلي اين داستان خود زيدري مؤلف نفثهالمصدور منشي سلطان جاللالدين منکبرني است .او در پي اجراي اوامر
سرور خويش و جهت به سامان رساندن اوضاع آشفته از سوي سلطان پيدرپي براي گزاردن اموري مهم گسيل ميگردد .زيدري
مورد وثوق سلطان و از معتمدان او است كه به علت شغل مهم خويش در دربار سلطان دوستان و آشناياني نيز فراهم آورده است
و از جمله آنها ملك مظفر ايوبي است كه مؤلف سرانجام براي رهايي از آن همه جنگ و گريز به او پناهنده ميشود و در سرزمين
او مأمن ميگيرد .عالوه بر شخصيت اصلي ،شخصيتهاي فرعي ديگري نيز در كتاب ديده ميشوند كه به پيشبرد اهداف كتاب
كمك ميكنند .آنها به سه دسته منفي و مثبت و خنثي تقسيم ميشوند .زيدري با استفاده از بيان آهنگين خويش به توصيفات رفتار
و روحيات آنان ميپردازد و چهرهشان را ترسيم ميكند .يکي دو جا نيز به شخصيتهاي خنثي اشارهاي گذرا ميكند كه بهحق
سابقه مؤالفت با وي ،نام آنان در اين كتاب آورده شده است:
شخصيت اصلی

شخصيتهای فرعی
شخصيتهای منفی

شخصيتهای مثبت

شخصيتهای خنثی

شهههههابالههههدين محمههههد وزيههر سههلطان جههاللالههدين سههلطان جههاللالههدين ملههك نجم الدين احمد اسهير تاتهار
زيدري

جمههال علههي عراقههي اوتههر مظفر ايوبي

خواجه محمد جودانه

خان ملك مسعود آمدي
 .6مکان و زمان

3

1

pointofview
character
3
locale
2
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زمان كتاب نفثه المصدور قرن هفتم هجري و مصادف با حمله مغول به ايران و مقارن با سلطنت خوارزمشاهيان است .با مطالعه
بسامد مکانهاي جغرافيايي كتاب ،مي توان تا حدودي به اين نتيجه رسيد كه اغلب اين كشمکش و جنگ و گريزها و اتفاقاتي كه
براي زيدري پيش آمده است در غرب ،بهويژه شمال غربي ايران ،رخ داده است .در كتاب به مکانهايي چون الموت ،موغان
اخالط ،زنجان ،اربيل ،بيلقان ،گنجه ،تبريز ،اروميه ،خوي  ...و يکي دو جا نيز به اسم زيدر ،منشأ و مولد زيدري و از توابع
خراسان ،اشاره شده است.
 .7لحن

1

زيدري به تناسب موقعيتهايي كه در آن قرار داشته ،از لحنهاي متفاوت و ويژهاي استفاده كرده است .آنجا كه از وقايع حمله
مغول سخن ميراند ،با لحني نااميد ،رنگي پريده و بيزار به توصيفات خود ميدهد:
نه دستِ ستيز مانده نه پايِ گريز ،دست از پاي بازداشتند .پريچهران ماهپيکر و بتان خرگاهنشين را به ديوان سياهروي و عفاريت
زشتمنظر رها كرد  ...احوال محشر و اهوال رستاخيز (همان )43 ،و جايي كه از فراق ممدوح خود شکوه سر ميدهد ،لحن او
شکايت توأم با رضا و تسليم است؛ با اين حال ،كوچكترين حرف نامربوط را نسبت به سرور خويش برنميتابد .لحن او هنگام
توصيف فراق ياران نيز آميخته با حزن و اندوهي جانکاه است كه خواننده را با خود همراه ميسازد و در جان او نيز تأثيري
شگرف مينهد:
و الحق ،من بنده از حرقت فرقت دوستان و احباب و ضجرت هجرت ياران و اصحاب چندان بار محنت بر دل نهاده بودم ...كه
انديشه خورد و خواب و طعام و شراب ،اگر به مدت نيز دور كشيدي و زمان نيك دراز گشتي ،بر خاطر نگذشتي و پيرامون ضمير
نگشتي ( ...همان)52 ،
زماني كه از ظلم وجود ياغيان و فرصتطلبان سخن ميگويد لحني كوبنده و تحقيرآميز دارد:
خالالت ثغور از بن دندان گرسنگان بركند و به پيشخورد سگان تاتار ...دهان بيالود (همان)43 ،
و در جايي نيز لحن او تحقيرآميز و خواركننده است و از لحن كوبنده خود نيز براي افشاي حقايق ابايي ندارد :مذلت چارپايي
بسيار كشيد تا از منزلت خري فراتر آمده ( ...همان)72 ،
صاحب ديوان ممالك  ...تا اين سفيه نبيه شود و اين بيمايه به پايهاي رسد ،از قضا به جوار رحمت حق پيوسته شد (همان)77 ،
 -6ابعاد زيباشناسي نثر نفثهالمصدور
زيباترين عناصر خيالي نفثهالمصدور را آرايههايي چون سجع ،جناس ،موازنه و ترصيع ،تشبيه و ايهام تشکيل ميدهد و آرايههاي
ديگري نيز چون ترديد ،رجوع ،قلب ،ايضاح ،اضراب ،مراعات نظير ،تضاد ،لف و نشر ،تلميح ،تجاهلالعارف ،حسن تعليل ،غلو و
اغراق در آن به كرّات ديده ميشود .وجود اين عوامل در به وجودآوردن موسيقي در اين كتاب تأثيري بسزا دارند كه هريك در
زيرمجموعهاي از انواع موسيقي قابل بحث و بررسي است.
 6-9موسيقي كالم نفثهالمصدور
اگرچه شعر موسيقي كلمهها و لفظهاست كه با هم پيوند جداييناپذيري يافتهاند؛ در نثرهاي مصنوع نيز اين موسيقي به گونهاي
بارز و مشهود مشاهده ميگردد .موسيقي را ميتوان راهي براي انتقال عواطف و احساسات به شمار آورد .در ايجاد موسيقي شعر
عناصر متفاوتي دخالت دارند كه شاعران و نويسندگان به گونههاي مختلف از اين نوع عناصر براي تأثيرگذاري بيشتر شعر خود
بهره بردهاند .اين عناصر عبارتاند از:
 -9موسيقي بيروني كه وزن شعر را در بر ميگيرد و تأثير وزن را در موسيقي شعر بيان ميكند.

1

tone
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 -6موسيقي كناري كه شامل رديف و قافيه است و نقشي را كه رديف و قافيه در تکميل موسيقي شعر دارد ذكر مهيكنهد .در
نثر مسجع نيز كلمات آهنگين پاياني ميتواند در حکم موسيقي كناري به شمار آيد.
 -3موسههيقي درونههي يهها صههنايعي كههه اسههاس آن بههر پايههه تکههرار اسههت كههه شههامل جنههاس ،ردالقافيههه ،تکههرار كلمههه ،وا
آرايي و  ...ميشود.
 -4موسيقي معنوي شامل عناصر پنهاني و معنوي يك اثر است و از آن جمله است :تضاد ،پارادوكس ،مراعاتالنظير و تلميح
(رحيمي.)555 :9322 ،
از آنجا كه نثر نفثهالمصدور به دليل مصنوع و فني بودن آن آهنگين و موزون است ،انواع موسيقي در اين كتاب ديده ميشود كه به
طور نمونه به بعضي از آنها اشاره ميشود.
 2-2انواع موسيقی
ويژگي بارز كتاب نفثهالمصدور به دليل استفاده از تکنيكهاي فني اگر چه گاهي دشوار و درياب است ولي سند بارزي بر زيبايي
و جذابيت اثر است .وجود عناصر زيباشناختي گاه به حدي جمالت را دشوار ميسازد كه خواننده در ابتداي امر به علت ناآشنايي
با نثر كتاب و تصاوير خيالانگيز كم نظير و بديع و بعضاً دشوار آن ،ماجراي اصلي كتاب را فراموش ميكند و بايد چندين بار آن
را مطالعه كند تا مقصود اصلي را در يابد.
 2-2-1موسيقی بيرونی
به نظر ميرسد از بين تعاريف ياد شده در باب وزن ،تعريف دكتر خانلري در كتاب «وزن شعر» جامع و كاملتر از ساير تعاريف
است .بر اين اساس وزن نوعي تناسب است .تناسب كيفيتي است حاصل از ادراک وحدتي در ميان اجزاي متعدد ،تناسب اگر در
مکان واقع شد آن را قرينه ميخوانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانند (خانلري.)90 :9337 ،
وزن يکي از عوامل جذب و نيروي اصلي شعر محسوب ميگردد .بنابراين ميتوان گفت كاربردهاي عيني وزن عبارتند از
(ابومحبوب:)603 :9320 ،
 -9جذب
 -6لذت
 -3القاي عاطفه
دكتر شفيعي كدكني نيز وزن را از دو جهت بررسي ميكند :اوزان خيزابي و جويباري كه اغلب نظام افاعيل عروض در آنها به
گونهاي است كه در مقاطع خاص نوعي نياز به تکرار در ذهن شنونده ايجاد ميكند و به آن حالت ترجيع و دور ميدهد (شفيعي
كدكني.)313 :9373 ،
نظر به اينکه جز در بعضي موارد منقول از دواوين ديگر شعرا ،كتاب نفثهالمصدور به نثر است و تعاريف فوق در باب نظم آورده
شده است .معالوصف ،زيدري نيز كالمي آهنگين دارد .او با آوردن سجع و آراستن جمالت به تضمين مزدو  ،موازنه و ترصيع به
گونهاي موسيقي بيروني پرداخته و سخن خود را موزون كرده است .نمونهاي از موسيقي بيروني نفثهالمصدور:
از ابتداي صباح تا انتهاي رواح به صيد آهو و خربط مينشست (زيدري)92 :9325 ،
امروز آن سابقه معرفت در ساحات راحت آرام داده است (همان)39 ،
عماقريب طعمه غراب و لقمة عقاب خواهند بود و تا نه بس دير لهنة كالب و نجعة ذئاب خواهند شد (زيدري)34 :9325 ،
انالسيف امامك والموت قدامك (زيدري)35 :9325 ،
هر آفريده كه در دل محبت او آميزشي و در جان مودت او آويزشي داشت (همان)2 ،
 2-2-2موسيقی کناری
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موسيقي كناري همان قافيه و رديف است كه در آخر و وسط مصراع و ابيات ميآيد (رحيمي)552 :9322 ،
نثرمصنوع و مزين نفثه المصدور ،آراسته به آرايه هاي گوناگون ادبي و مهمتر از همه سهجع اسهت كهه در پايهان جمهالت گونههاي
موسيقي كناري به نثر زيدري بخشيده است و نمونههاي زير از آن جمله است:
و بر صوب شام تازان و در تاريکي ظالم چون برق از غمام يازان (زيدري)49 :9325 ،
آب حيات تيره ،مردمك چشم اسالم در محجر ظالم و ديدة نجات خيره (همان ،بيستودو)
سجع گاهي در افعال نيز ديده ميشود:
شمع مجلس سلطنت بود .برافروخت پس بسوخت .گل بستان شاهي بود باز خنديد پس بپژمرد (همان)47 ،
 2-2-3موسيقی درونی
موسيقي دروني از رهگذر صنايع بديع لفظي حاصل ميشود و شاعر با مدد از طبع خود دست به آفرينش واژگاني ميزندكه منجهر
به ايجاد آهنگي دروني ميگردد .تکرار مهمترين عامل موسيقيساز است و ميزان بهرهمندي از موسيقي بسته به ميزان تکراري است
كه به صورت هاي مختلف در آن انجام ميشود .صنايعي كه موسيقي دروني ايجاد ميكند ،داراي نوعي تکرار است كه از آن جملهه
ميتوان به جناس ،ردالقافيه ،وا آرايي ،تکرار واژه ،همآغازي و سجع اشاره كرد (رحيمي)520 :9322 ،
با بررسي آرايه هاي مندر در نفثه المصدور به نظر ميرسد موسيقي دروني اين كتاب از ساير نمونههاي موسيقيايي ديگهر مهتن آن
بيشتر است:
 2-2-3-1جناس
تجنيس يا همجنسسازي از روشهاي افزايش موسيقي كالم و ايجاد هماهنگي است :زيباييههاي جنهاس و جنبههههاي هنهري آن
ناشي از چند چيز است:
 -9تداعي معاني و دريافت همگوني ميان واژه ،موسيقي گوشنوازي ايجاد ميكند.
 -6كشف ابهام انگيزه ميان واژة متجانس كه در عين يکي بودن متفاوتاند (كثرت در عين وحدت)
 -3غرابت واژه هاي متجانس ناشي از وحدت وجود (وحدت در عين كثرت) سبب برجستگي لفظي و حتي معاني آن ها مهيشهود
(وحيديان كامکار)30 -39 :9371 ،
نمونهاي از جناسهاي نفثهالمصدور:
جناس تام :ديوان در جاي اصحاب ديوان تمکن يافته (زيدري14 :9325 ،؛ مقدمة نفثهالمصدور ،9325 ،بيست و سه)
جناس ناقص :و وثاق با آنچه دور و گرد برگرد او بود (همان)56 ،
جناس لفظ :القصه از تنگناي اين احوال كه از شدت اين اهوال كه به جاي عرق خون ميچکد از مسام (همان)62 ،
جناس مکرّر :سرود رود درود سلطنت او ميداد و او غافل (همان)92 ،
جناس خط :چند روز در آن ساحت با راحت و جناب جناب صفت ( ...همان)36،
جناس اشتقاق :خبر رسانيد كه پنجاه طلب از اطالب مالعين تاتار  ( ...همانجا)
جناس شبهاشتقاق :بالرک هندي به برگ هندبا منثلم گشته (همانجا)
 2-2-3-2واج آرایی
اين صفت به خاطر هماهنگي كه در وا ها دارد نوعي تناسب و موسيقي در شعر ايجاد ميكند .نمونهاي چند:
س :از قلم كه چون بر سياه نشيند سپيد عمل كند و بر سپيد سياه ...دو زبان است سفارت ارباب وفاق را نشايد (همان)3 ،
ش :شجرة شجر كه بهشت درساية اوست (همان)9 ،
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ق :تا پيش از وقوع واقعه كه خود واقع ميپنداشتم (همان)32 ،
 2-2-3-3تکـرار
در كتاب نفثهالمصدور اغلب تکرار در فعل ديده ميشود:
از آن روز باز كه شغل منصب بر او قرار يافته است ،قرار نيافته است (همان)97،
كيخسرو بود  ...نورديدة سلطنت بود  ...باني اسالم بود (همانجا)
 2-2-3-4همآغازی
يکي از روش هاي توليد موسيقي در شعر عبارت است از آنکه كلماتي در كنار ههم بها يهك وا آغهاز گردنهد :بها انهدكي تسهامح
گونههاي زير از آن شمار است:
و از مطاولت كه مينمود ،به مطاولت بازآمده و مساورت را بر مصابرت اختيار كرده (همان)37 ،
و آن مورحرصان مارسيرت ،حبات حيات آثار قوم به هرراه تا به مجرّه ميجستند (همان)49 ،
 2-2-3-5سجع
از ديگر صنايعي كه به موسيقي شعر كمك ميكند سجع است .سجع آن است كه كلمات آخر قرينه ها در وزن يا حرف روي يا هر
دو موافق باشند (همايي .)49 :9354 ،زيدري از انواع سجع به نوع متوازي و مطرّف آن رغبت بيشتري نشان داده اسهت (زيهدري،
 :9325بيستودو)
سجع متوازی :تا يكسري اقوال سرسري را به مصري برداشت و بنده احوال مزّيف را سره انگاشت (همان)39 ،
سجع مطرف :قلب آن به انواع تعدي ،بي هيچ موجبي كه از آن جانب باعث شود خسته (همانجا)
 2-2-4موسيقی معنوی
همة ارتباط هاي پنهاني عناصر يك بيت يا يك مصراع و از سوي ديگر همة عناصر معنوي يك واحد هنري (مثالً يك غزل يا يهك
قصيده يا يك منظومه ،خواه كالسيك و خواه مدرن) اجزاي موسيقي معنوي آن اثرند (شفيعي كدكني.)316 :9373 ،
از مهمترين صنايع معنوي كه باعث ايجاد موسيقي در نثر نفثه المصدور شده است ميتوان از تضاد ،مراعهات نظيهر ،تلمهيح ،ايههام
تناسب ،تجاهلالعارف ،حسن تعليل ،غلو و اغراق نام برد (زيدري :9325 ،بيستوپنج) و از آن نمونه است:.
مراعات نظير :و آن مقدمه در وقتي كه طوفان بال كنار تا كنار جهان را گرفته است ،كشتي شکستهبستة وجود را به جودي  ...جاي
داده (همان)39 ،
ایهام تناسب :سنان سرافراز به مثال زورآزمايان سرافراز گشته (همان)6 ،
حسن تعليل :ورم در حال به رسم استغفار در قدم افتاد  ...آتش تب به دمي كه در شب واقعه تافته بود افروخته شد (همان)13 ،
عالوه بر عوامل مذكور كه در توصيف زيباشناختي اثر بررسي شد ،از ديدگاه زيباشناختي نوين نيز اين كتاب ارزشهمند قابهلتأمهل
است و خود فصلي ديگر ميطلبد .عواملي همچون استفاده از ضربالمثلههاي فارسهي و عربهي ،رقهص واژگهان ،خهوشآغهازي،
پيچش و گسترش واژگان و توصيف كه خود شامل توصيف اوضاع ،توصيف اشخاص ،حوادث و ماجراهاست بهيش از پهيش بهر
ارزش هنري اثر ميافزايد.
نتيجه
با توجه به تجزيه وتحليل نفثهالمصدور بر اساس قواعد ساختارگرايي به مباحث عمدة زير ميتوان دست يافت:
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 -9بر اساس توالي و ترتيب حوادث مندر در متن ميتوان دريافت طرح كتاب برمبناي نظمي سازماندهيشده كه از آن ميتهوان
با تعبير «زمان گاهنامهاي» ياد كرد.
 -6كتاب تاريخي-داستاني نفثه المصدور از شش سلسلة متوالي تشکيل ميشود كه خود هريك به چنهدين تعهادل و قضهيه تقسهيم
ميگردد .اين شش سلسله مانند حلقه هاي زنجير در پي هم آمدهاند .بنابراين ،از طرح داستان بر اساس سلسله هاي مذكور وضعيتي
چنين ترسيم ميگردد.
تعادل

برهم خوردن تعادل

تعادل

 -3كتاب بيشتر عرصة كشمکش مؤلف يا قهرمان اين داستان تاريخي و اجتماعي است .كشمکشههاي داسهتان نيهز بيشهتر از نهوع
كشمکشهاي جسماني است ،اما در بسياري موارد كشمکشهاي ذهني -جسماني نيز توأمان ديده ميشود.
 -4كتاب در دو نوع زيباشناختي سنتي (مانند انواع موسيقي) و نوين (چون استفاده ازضهرب المثهلههاي فارسهي و عربهي ،رقهص
واژگان ،خوش آغازي ،پيچش و گسترش واژگان و توصهيف كهه خهود شهامل توصهيف اوضهاع ،توصهيف اشهخاص ،حهوادث و
ماجراهاست قابلتأمل و داراي مصاديق فراوان است.
 -5اصرار مؤلف مبني بر مصنوع و متکلف بودن اثر ،خود باعث پيدايش گونههاي موسيقي در كتاب او شده و اثرش را آهنگين و
سرشار از زيباييهاي گوشنواز و روحنواز ساخته است.
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