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Abstract
The aim of the present study was to survey the styles and meaning representation in
Anwar Soheili with respect to the point that the technical prose writer has utilized
different styles and literary devices for the representation of their intended meaning.
These styles and meaning representation in Anwar Soheili were surveyed under three
sections: structural (anecdote, dialogue, classification), descriptive (reasoning,
definition and interpretation, and study of the reason and results), documentary
(reference to verses and sayings, recitation of other words). The study was
descriptive and analytical one and use library sources.
Keywords: Technical prose, Anwar Soheili, Rhetoric, Structure, Description.
1. Introduction
Poets and writers apply different styles and literary devices for representing their
intended meaning. It is different style which differentiates poets and writers from
each other. By this way, it can be inferred that when two or several poets or writers
have got a similar meaning or concept, the one is superior which transfers the
concept or meaning properly. The rhetoric is also very important in literature. Some
critics believe that meaning is not so important in literature, rather its representation
is paramount. In other words, in literature, what is said is not important, but how is
said is much more important than it. It is different interpretations that illustrate the
worth of an artistic work. In this study, we try to answer to this question “what kind
of literary styles and devices has Molla Vaez Kashefi used in his book ‘Anwar
Soheili’?” In order to answer this question, we have used an analytical approach for
the analysis of data.
2. Literary Styles for the representation of meaning in Anwar Soheili
2.1 Styles and Structural devices for representation of meaning
a. Anecdote: This kind of story-telling (narrative as Anwar Soheili) originally
from Indiaan literature takes place through a story within another story. The
foundation or originality of narratives (story) narrated in Anwar Soheili is based on
this fact that Danshilim, an Indian counsel, had got a will from king Houshang,
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which contains fourteen wills and Bidpai Hakim narrates a story for each will for the
Indian counsel. It is, entirely, fourteen anecdotes and fourteen narratives.
b. Dialogue: A conversation or interaction which takes place between two
persons or it occurs or envisages in mind of a person due to a literary work ( a
narrative, drama, poem, and …) is called a dialogue (Mirsadeghi 1392 A.H., 2013
A.D, p. 466). Dialogue is one of styles which Vaez Kashefi has employed for
representing meaning or concept; certainly, in Anwar Soheili like other Persian
anecdotes the dialogue is a part of a narration and it is not isolated from the story
world. This dialogue style was used in Anwar Soheili in four poems: 1. Common
dialogue, 2. Controversy, 3.question and answer, and 4. Internal monologue
c. Classification: The author of Anwar Soheili has classified the organization
of the book for representing his intended meaning so that he conveniently and
fluently places or transfers the intended meaning or message in the mind of reader.
The author, sometimes, cites the words from other philosophers and scholars in the
classified form. In some cases, he cites them in the language of the story characters;
meanwhile in most cases the author numerically highlights the classification.
2.2 Descriptive Styles and devices for representation of a meaning
a. Reasoning: The reasoning of Vaez Kashefi has a guiding, instructing and
educating effect due to the literariness and subject matter of his work. For this
purpose, he applies the reasoning strategy for convincing the readers and increasing
the credibility of his words. His style of narrating is in this way that he cites a
subject; if it requires any reasoning, he will add a reasoning sentence by applying the
conjunction words as ‘that’, ‘what’, and ‘because of’. These reasoning sentences
serve as complement for other sentences. For example: I wish I would travel around
the world for a while….because we witness a lot of strange phenomena and get a lot
of experience (p.75).
b. Surveying the causes and results: With respect to the subject, background and
content of the book, the surveying of the causes and results in Anwar Soheili has an
instructing and educating effect on the readers and the author has applied this
strategy for convincing his words and influencing the reader. For example: in his
belief a great number of inartistic persons and their intrinsic enmity with artistic
persons leads to the prevalence of inartistic persons on the artistic ones (p.169).
c. Definition and Interpretation: The definition and interpretation style applied
in Anwar Soheili is originated from the literary talent and taste of the author. He
employs this style for representing his intended meaning or message. By this way, he
has reflected his view on the different subjects originating from his talent and taste.
For example, the definition of the word “ ( ”جوmunificence) in the following
sentence ‘Joud’ means the noblest and most perfect morality and is one of the most
excellent attributes of Almighty God (p.64).
d. Description: Vaez Kashefi as one of the writers of technical prose has applied
the descriptive style, but the main distinctive feature of his descriptive style which
distinguishes him from other writers of technical prose is that his description is short
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and it is not more than two analogies as description of ‘spring’ in the following
sentence: “In the feet of the mountain, there was a blue spring like a new face of
rose-cheeked and a sweetness like a mouth uttering attractive words.
3.2. Documentary Styles of Representation of Meaning
a. Referring to Quranic verses and saying of Imams, Vaez Kashefi like other
writers of technical prose has referred to Quranic verses and Imams’ sayings for the
representation of proper meanings and influencing the readers. In order to prove and
rearrange his words he frequently refers to Quranic verses and sayings with different
styles and strategies.
b. Embodiment: The insertion and embodiment of poems in the prose are the
main characteristics which grasp the attention of the writer of technical prose. This
feature has been applied in Anwar Soheili. The author has applied many poems in his
prose as embodiment in comparison with the similar books. He referred to the poems
for clarifying and emphasizing his intended meaning.
e. Quoting others’ words: Vaez Kashefi in his Anwar Soheili has also referred
frequently to others’ words for representing his intended meaning. By this way, he
has nourished his view by using their words in his book.
3. Conclusion
In Anwar Soheili, the different literary styles and devices for conveying the
intended meaning and message has been used which are as following: a). structural
organization including anecdote, dialogue, and classification i.e., the subject matters
are presented in the form of dialogue, classification for transferring meaning. b).
Description including reasoning, definition, interpretation, description, surveying the
causes and results. c). Documentary, including, referring to Quranic verses and
sayings and citation of others’ words.
Keywords: Technical-prose, Anvar Soheyli, Style, Structure, description
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چکیده 
هدف مقالة حاضر بررسی شیوههاي طرح و بیان معنا در انوار سهیلی است .با در نظر گرفتن اين نكته كه نويسندگان نثرر فنری
از شیوهها و ابزار مختلفی براي طرح و بیان معنا استفاده كردهاند ،با بهرهگیرري از شریو توصریفیتحلیلری و اسرتفاده از منراب
كتابخانهاي شیوههاي طرح و بیان معنا در انوار سهیلی در سه بخش ساختاري (حكايت ،گفتوگو و تقسری بنردي) ،توضریحی
(استدالل ،تعريف و تفسیر ،توصیف ،بررسی علل و نتايج) و اسرتنادي (اسرتناد بره تيراا و احاديرم ،تورمین و نقرل سرخن
ديگران) بررسی شده است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد بهدلیل رويكرد ارشادي و تعلیمی در انوار سهیلی ،شیو بیان برراي
نويسنده اهمیت زيادي داشته است و او براي ايجاد تنوع در بیان ،دوري از يكنواختی كالم ،اقنراع خواننرده ،تراسرتگی كرالم و
مه تر از همه تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب از اين شیوهها بهره برده است.
کلیدواژهها:نثر فنی ،انوار سهیلی ،طرز بیان ،ساختار ،توصیف

 -1مقدمه
شاعران و نويسندگان براي طرح و بیان معانی مدنظرشان ،از شیوهها و ابزار مختلفی استفاده میكنند .همین شیو بیان است كره
موجب تفاوا تنها با يكديگر میشود و از اين مسیر میتوان دريافت دو يا چند شاعر [يا نويسنده] كه معنی واحد يرا مشرابهی
را در نظر داشتهاند ،كداميک بهتر تن معنی را ادا كرده است (زرينكوب)128 :1372 ،؛ البته در صورا مشترک يا مسبوقبودن
معنا ،شاعر و نويسند بزرگ میتواند تن را طوري بیان كند كه متفاوا به نظر بیايد و اين مسئله به شیو بیان شاعر و نويسنده
و تنوّعجويی تنها در موامین و تفنن در معانی مربوط است.
به اعتقاد ديويد ديچز ،شاعر و نويسند بزرگ بايد با استفاده از سرمشقهاي شاعران و نويسرندگان قردي و دريافرتهراي
خويش ،به نمايش حقايق به شیوهاي هرچهزدودهتر و هوشمندانهتر بپردازد (ديچز)141:1369 ،
شیو بیان ،در ادبیاا بسیار مه است؛ به گونهاي كه برخی منتقدان اعتقاد دارند معنی در ادبیاا چندان مه نیسرت ،بلكره
نحو بیان تن مه است (شمیسا .)76 :1373 ،به عبارا ديگر ،در ادبیاا «چه گفتن» مه نیست ،بلكره «چگونره گفرتن» مهر
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است و بهواسطة تعبیر متفاوا ،عظمت كار هنري مشخص میشود .تعبیر به جهانبینی هنرمند وابسته است و تفاوا هنرمندان
بیشتر در تعبیر ديده میشود .ممكن است دو نويسنده پیام و محتواي واحدي را در قالب مشترک بیان كنند؛ اما تنچره تن دو را
متفاوا میكند ،تعبیر و طرز برخورد تن دو با قویه است» (فرزاد)29-30 :1388 ،؛ همچنین منتقدانی كه علت غايی ادبیاا را
تأثیر و نفوذ تن در دلها میدانند ،اعتقاد دارند تنچه باعم تأثیر بیشتر اثر در خواننده میشود ،شیو بیان و تعبیر متفاوا اسرت
(شمیسا19 :1377 ،و.)35
با اين توضیحاا میخواهی در پژوهش حاضر به اين پرسش پاسخ دهی كه مالواعظ كاشفی در كتاب انوار سهیلی برراي
طرح و بیان معناهاي مدنظر خود از چه شیوهها و ابزاري استفاده كرده است .برراي رسریدن بره پاسرخ ايرن پرسرش ،از روش
تحلیل محتوايی براي تجزيه و تحلیل اطالعاا استفاده شده است .با لحاظكردن اين نكته كه نويسندگان نثر فنی ،برهخصروص

در نوشتههاي تمثیلی كه جنبة تعلیمی و تربیتی دارند ،از شیوهها و ابزار مختلفی براي طرح و بیان معنا استفاده میكنند و انروار
سهیلی (تحرير ديگري از كلیله و دمنه) از برجستهترين اين نوع نوشتههاست  -كه نويسند تن براي تعلی و تربیت از شیوههرا
و ابزار مختلفی سود جسته است  -تحقیق در اين زمینه ضرورا و اهمیت پیدا میكند.
بنابر بررسیهاي نگارنده ،از لحاظ پیشینه اثري كه بهصورا مستقل شیوههاي طرح و بیان معنا را در كتاب انوار سهیلی يرا
حتی شاعر و نويسند ديگري را بررسی كرده باشد ،وجرود نردارد؛ امرا در دو كتراب نگرارش و ويررايش (سرمیعی )1380 ،و
سبکشناسی نثرهاي صوفیانه (غالمرضايی ،)1388 ،مطالبی نزديک به موضوع وجود دارد كه در ادامه بررسی میشوند.
الف :نگارش و ويرايش :سمیعی در فصل چهارم اين كتاب با عنوان «راههاي پرروردن معرانی» (صرص  )120-83راههراي
گوناگون پرورش معانی را در هشت قسمت به شرح زير تورده است .1 :تعريف .2 ،توصیف .3 ،اسرتدالل .4 ،بررسری علرل و
نتايج .5 ،استشهاد .6 ،مقايسه .7 ،تقسی بندي و  .8مكالمه و مناظره .در تحلیل ما از شیوههاي طرح بیان و معنا در انوار سهیلی،
غیر از «مقايسه» بقیة موارد وجود دارد؛ با اين تفاوا كه ما اين شیوهها را در سه بخرش سراختاري ،ترأويلی و اسرتنادي جراي
دادهاي و كار ما از لحاظ تقسی بندي و تعداد شیوهها با مطالب سمیعی تفاواهايی دارد.
ب :سبکشناسی نثرهاي صوفیانه :غالمرضايی نیز در بخش چهارم با عنوان «بعوی از شیوههاي طرح و توضیح مطلرب در
نثرهاي صوفیانه» (صص  )339-309اين شیوهها را به شرح زير تورده است .1 :خطابی بودن .2 ،گفتوگو در كالم .3 ،اسرتناد
به تياا و احاديم .4 ،توردن ترجمة تياا و احاديم .5 ،مناجاا .6 ،تأويل .7،داسرتان و حكايرت .8 ،توصریف و  .9ترداعی.
همچنین ايشان به وجوه بالغی زير اشاره كرده است.1 :سادگی زبان و گفتاري بودن تن .2 ،مروزون برودن كرالم .3 ،پرسرش و
اعجاب .4 ،تقیید مسندٌالیه يا مسند به صفت .5 ،حسی كرردن مطالرب (تمثیرل) و  .6هنجارشركنی يرا توردن صرفاا خراص.
تعدادي از اين موضوعاا در تحقیق حاضر نیز وجرود دارد .عرالوه برر اينهرا دو پايراننامره دربرار انروار سرهیلی هسرت كره
بخشهايی از تنها مانند موضوع مقالة حاضر است:
بررسی تطبیقی سطح زبانی وادبی داستانهاي بیدپاي و انوارسهیلی (بهارزاده )1394 ،دانشگاه ايالم.مقايسة عناصر داستانی كلیلهودمنه با انوار سهیلی (زاهدي )1393 ،دانشگاه تزاد اسالمی واحد سبزوار.با توجه به اين توضیحاا ،فرضیة پژوهش حاضر اثباا اين مدعاست كه مالواعظ كاشفی مثل ساير نويسرندگان نثرر فنری
براي طرح و بیان معانی مورد نظرش از شیوهها و ابزار مختلفی (ساختاري ،تاويلی و استنادي ) سود جسته است.

یوههایطرحوبیانمعنادرانوارسهیلی
-2ش 
انوار سهیلی كه بازنويسی سادهاي از كلیلهودمنه است ،در سد نه هجري مالحسین واعظ كاشفی تن را نوشرته اسرت .مبنراي
اين كتاب بر حكمت و تعلی و تربیت و پند و اندرز است و در قالب حكايت از زبان حیواناا نوشته شده است تا «دانا برراي
استفاده مطالعه نمايد و نادان براي تنزّه و افسانه بخواند» .با توجه به موضوع كتاب كه تعلیمی و تربیتری اسرت ،نويسرنده مثرل
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ساير نويسندگان نثرهاي تمثیلی بهخصوص تنهايی كه به نثر فنی تثاري را به وجود توردهاند ،براي تأثیر بیشرتر در خواننرده از
شیوهها و ابزار مختلفی براي طرح و بیان معنا سود جسته است .اين شیوهها در سه بخش ساختاري ،تأويلی و استنادي بررسری
خواهد شد:
یوههاوابزارساختاریبیانمعنا 
-2-1ش 
انوار سهیلی بهصورا حكايت نقل شده و در البهالي حكايتها از عناصر گفرتوگرو (سرؤال و جرواب) و تقسری بنردي
مطالب استفاده شده است تا مطلب بهتر در ذهن خواننده جاي بگیررد .ايرن مروارد (حكايرت ،گفرتوگرو و تقسری بنردي) را
«شیوهها و ابزار ساختاري» نام نهادهاي .
الف–حکایت :نقل سخن در قالب و ساختار حكايت يكی از شیوههايی است كه مخصوصاً در تثار تعلیمی و تربیتری برا
ريشة هندي رواج بیشتري داشته است و معروفترين تنها كلیلهودمنه است و انوار سهیلی تحرير ديگري از اين كتراب اسرت.
هدف نويسندگان اينگونه كتابها اين بوده است كه قصه و حكايت را پیمانهاي میگرفتند و معنی (حكمت و پند و اندرز) را
در تن میريختند و به خواننده عرضه میكردند .اين نكته چیزي است كه خود نويسرند كتراب برر تن صرحه گذاشرته و گفتره
است« :حكماي هند صورا سخن را جهت میل اكثر طباع بدان بر افسانه نهادهاند ،از زبان وحوش و بهراي و طیرور ،اصرناف
حكاياا و رواياا تقرير نموده و در ضمن تن انواع فوايد حكمت و میامن موعظت اندراج نموده تا دانا براي اسرتفاده مطالعره
فرمايد و نادان براي تنزّه و افسانه بخواند و درس تن براي متعلِ تسان باشد» (كاشفی.)41 :1388 ،
در اينگونه روايتها كه بیشتر جنبة تمثیلی و نمادين دارند ،اعمال و احساساا انسانها به حیواناا نسبت داده میشرود و
بر مفاهی معنوي و اخالقی از راه تجسّ و عینیتبخشیدن به تنها تأكید میورزند .شیو نقل اينگونه روايتهرا (روايرتهرايی
مانند انوار سهیلی) كه باز ريشه در ادبیاا هندي دارد ،بهصورا قصه در قصه است؛ يعنی در هر بابی يک قصة اصرلی وجرود

دارد و در درون تن قصههاي فرعیاند كه براي بیان معنی و قصد نويسنده نقل میشوند؛ اساس بابهرا و روايرتهرا در انروار
سهیلی ،بدين صورا است كه دابشلی  ،راي هندي ،وصیت نامهاي از هوشنگ پادشاه به دسرت مریتورد كره حراوي چهرارده
وصیت است و بیدپاي حكی متناسب با هر وصیتی حكايتی براي راي هند نقل میكند كه جمعاً  14باب و  14حكايت اصرلی
است .اما ه چنانكه ذكر شد عالوه بر حكايتهاي اصلی حكايتهاي فرعی زيادي ه در داخل تنهرا (حكايرتهراي اصرلی)
جاي گرفته است كه در متن كتاب با عنوان «حكايت» مشخص شدهاند؛ البتره درخرور ذكرر اسرت در البرهالي كتراب ،گراهی
حكايتهايی است كه با عنوان «حكايت» مشخص نشده است؛ ازجمله در صفحة  71كتراب ،حكايرت زا و كبرک اسرت كره
نويسنده با كمال مهارا تن را در يک بیت گنجانده است:
زاغررری روش كبرررک دري مررریتموخرررت

تن دسررت نررداد و راه او رفررت ز دسرررت

گاهی نیز بهصورا تشبیه و تمثیل و بهصورا كلّی به حكايتی اشاره كرده است بدون ذكرر جزییراا؛ ازجملره در صرفحة
 112مینويسد« :و شیر فلک از صولت و صالبت ايشان چون گربة روزهدار ناخن هیبت در پنجرة اضرطرار نهران كرردي» كره
ظاهراً منظورش از گربة روزهدار همان حكايت موشوگربة معروف عبید زاكرانی اسرت (←زاكرانی .)365-359 :1384 ،نكترة
مه در اين حكايتها ،نتیجة تنهاست كه در همة موارد قصد نويسنده تعلی و ارشاد است؛ بنابراين به منظور تأثیر بر خواننرده
معناي مدنظرش را به شكل حكايت طرح و بیان كرده است.
ب:گفتوگو« :صحبتی كه میان دو شخص يا بیشتر رد و بدل میشود يا تزادانه در ذهن شخصیت واحدي در اثري ادبری
(داستان ،نمايشنامه ،شعر و )...پیش میتيد ،گفتوگو مینامند» (میرصادقی« )466:1392 ،گفتوگو» يكی از شریوههرايی اسرت
كه واعظ كاشفی براي طرح و بیان معنا از تن بهره برده است؛ البته در انوار سهیلی مثل ساير قصههاي فارسی گفتوگو جزیری
از روايت قصه است و از خود استقاللی ندارد؛ اين گفتوگو در انوار سهیلی در چهار شكل به كار رفته است:
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 -1گفتوگوي عادي؛ كه بیشتر مباحثهاي و روشنفكرانه است ،مثل گفتوگوي زغن و باز (ص  88به بعد) يا گفتوگوي
زا با موش (ص  280به بعد) يا گفتوگوي ملک پیروز با كارشناس (ص  367به بعد) و ...در اين نوع گفتوگو برهصرورا
متناوب نقل قولها با فعل «گفت» بیان میشود؛ مثالً زا گفت :اين سخنان را كه از محض حكمت ادا كرردي شرنودم ...مروش
گفت :حواالا و مراعاا تو را به جان خريدارم ...زا گفت :چه من است از تنكه پیشتر تيی ....موش گفت :هرگاه كسری برا
دوست خود به جان موايقه كند( »....ص .)281-280
 -2مناظره :در اين نوع گفتوگو طرفین دربار موضوعی بحم میكنند و هركردام سرعی دارنرد نظرر خرود را بره كرسری
بنشانند ،مانند مناظر نوازنده با بازنده كه دربار مزايا و معايب سفر با ه بحم میكنند يا مناظر باز با مر خانگی كه دربرار
وفاداري و بیوفايی نسبت به صاحب خود گفتوگو میكنند و خود نويسنده گفتوگوي تنهرا را بره مباحثره و مجادلره تعبیرر
میكند« :شنزبه گفت :وقتی باز شكاري با مر خانگی كه به مباحثه در پیوسته بود و مجادله تغاز كرده میگفت( »....ص .)166
 -3سؤال و جواب  :نويسنده براي طبیعری جلروه دادن كرالم و تجسر تن در ذهرن خواننرده در مرواردي گفرتوگوهرا را
بهصورا سؤال و جواب تورده است كه يكی از شخصیتها گفتة خود را بهصورا سؤال مطرح مریكنرد و ديگرري جرواب
میدهد؛ ازجمله سؤال و جواب «گربة پیرزن با گربه همسايه» (ص « ،)68كلیله با دمنه» (ص« ،)120شیر برا دمنره» (ص ،)124
«دمنه با شنزبه» (ص « ،)128شیر با خرگوش» (ص « ،)149دو موش» (ص « ،)292سنگ پشت با كاردانا» (ص  )388و. ...
براي مثال سؤال و جواب شیر با شنزبه را نقل میكنی « :شیر گفت :بدين نواحی كی رسیدهاي و موجب تمدن تو چه برود
گاو قصه خود به تمامی باز گفت» (ص .)129
 -4تکگويی درونی :اين نوع گفتوگو تنها در ذهن شخصیت واحدي تحقق پیدا میكند و افكار درونی شخصیت داستان

را نشان میدهد و تجربه درونی و عاطفی او را غیرمستقی نقل میكند (میرصادقی .)479 :1392 ،ترکگرويی درونری در انروار
سهیلی زياد به كار رفته است و شخصیتها در حاالا مختلف روانی و تجربیاا عاطفی برا خرود حررف مریزننرد ،ازجملره
تکگويی درونی عقاب (ص  ،)79زغن (ص ،) 83باز (ص ،)84شاهزاده (ص  ،)104دهقان (ص  ،)110خرچنرگ (ص،)144
روباه (ص ،)173شنزبه (ص  ،)185بوزنه (ص  )398و. ...
در تغازِ تکگويیهاي درونی معموالً جمالا زير را میبینی «با خود گفت» يا «با خود انديشید»؛ براي مثال در صرفحة 79
میخوانی ] :عقاب[ با خود گفت :اگر چه اين كبوتر نوالهاي مختصر و لقمهاي حقیر است ،اما فیالجمله بر او ناشتايی میتروان
شكست»...
بهطوركلی شیو گفتوگو شیو مؤثري است كه نويسند انوار سهیلی براي طرح و بیان معانی مردنظر خرود از تن اسرتفاده
كرده است تا مطلب بهتر در ذهن خواننده جاي بگیرد.
یمبندی :در علوم مختلف ازجمله ادبیاا براي طررح و بیران و پررورش معنرا از تقسری بنردي اسرتفاده مریشرود.
ج-تقس 
تقسی بندي باعم نظ و تراستگی پديدهها میشود و جادادن تنها را در خزانة حافظه تسان میكند.
نويسند انوار سهیلی در ساختار كتاب براي طرح و بیان معانی ،بهكرّاا از تقسی بندي استفاده كررده اسرت ترا مطالرب او
بهراحتی و سهولت در ذهن خواننده جاي بگیرد .تقسی بندي مطالب در انروار سرهیلی بیشرتر جنبرة تعلیمری و تربیتری دارد و
مواردي كه نقل میشود میتواند در زندگی فردي و اجتماعی انسان مفید باشد .نويسنده گاهی سخنان تقسری بنرديشرده را از
قول حكما و بزرگان نقل میكند؛ از جمله:
-

بزرگان گفتهاند كه پادشاه بايد در افشاي اسرار به ده طايفه اعتماد نكند ( ...ص .)126

-

حكما گفتهاند تفت ملک به نیكی از شش چیز میتواند باشد (ص .)139

-

و گفتهاند مردم دو گروهاند :صاحب حزم و عاجز ...و صاحب حزم نیز دو نوع باشد :احزم و حازم (ص.)153
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در مواردي نیز از زبان شخصیتهاي داستان نقل میكند؛ مانند:
-

دمنه گفت :شش چیز در اين جهان بیشش چیز ممكن نیست (ص.)163

-

[كلیله] گفت :از اين عمل كه تو كردهاي در اين كار هفت ضرر ظاهر است( ...ص.)185

ضمناً نويسنده در اكثر موارد اجزاي تقسی بندي را با شمارهگذاري مشرخص كررده اسرت ،مثرل مرورد زيرر« :اكرابر....رق
فرمودهاند كه از شش چیز فايده نتوان گرفت ،اول قول بیعمل .دوم مال بیخیر .سوم دوستی بیتجربه .چهارم عل بیصرالح.
پنج صدقة بینیّت .شش زندگانی بیصحّت» (ص .)187
براي تگاهی بیشتر در صفحاا زير نیز تقسی بندي مطالب وجود دارد  :چهار قس برودن اهرل عرال در قرول و فعرل (ص
 ،)187پنج نشانة احمق (ص  ،)188دو عیب اظهار سرّ (ص  ،)215دو سراي خداوند (ص  ،)221سه فايد كلّری داشرتن بیران
سخن (ص  ،)244دو فویلت اقرار به گناه (ص  ،)252دو نوع بودن دشمنی ذاتی (ص  ،)275تزمايش چهرار گرروه در چهرار
وقت (ص  ،)306مترصد چهارچیز بودن ،كنند چهار كار (ص  ،)369طم بريدن شش كس از شش چیرز (ص  ،)370بسریار
پنداشتن اندک چهار چیز (ص  ،)373ممكن نبودن بقاي ملک جز با چهار چیز (ص  ،)377الزم بودن دوستی برا يكری از سره
طايفه (ص  ،)384تقسی دوستی به سه فرقه (ص  ،)388شش خصلت داشتن دوسرت واقعری (ص  ،)389بخرل نورزيردن برا
چهار طايفه در چهار چیز (ص  )399و. ...
چنانكه مالحظه میشود واعظ كاشفی از تقسی بندي مطالب ابزاري ساختاري براي انتقال معانی و مفاهی به خواننردگان و
تأثیرگذاري در تنها استفاده كرده است.
-2-2شیوههاوابزارتوضیحیبیانمعنا :واعظ كاشفی مثل اكثر نويسندگان نثرهاي فنی كه موضوع اثرشان تمثیلی است،
براي طرح و بیان معناهاي مختلف در ذهن خويش ،در مواردي از استدالل ،تعريف و تفسیر ،توصیف و بررسی علرل و نترايج
كمک گرفته است؛ كه اين موارد شیوهها و ابزار توضیحی نامگذاري شده و در ادامه بررسی میشوند:
الف–استدالل« :گاهی در نوشته براي اثباا دعوي و حك استدالل میشود و تن در مباحثی كاربرد دارد كه داراي جنبرة
عقالنی باشند ،مانند رياضیاا و مسایل فلسفی و كالمی» (سمیعی.)97 :1380 ،
در ادبیاا نیز بهخصوص در نثرهاي فنی تمثیلی– گاهی فكر و لحنی منطقی میبینی و شعرا و نويسندگان براي اقنراع خواننرده و
باورپذيركردن سخنانشان از شیو استدالل بهره میبرند .در اين موارد به جاي مقدماا عقالنری ،قیراس و اسرتدالل برر مبرانی خیرالی
مبتنی است و شعرا و نويسندگان با قدرا تعبیر و هنرمندي خود زمینهاي را فراه میتورنرد و مقصرود خرود را از ايرن طريرق بیران
میكنند و با استنتاج از اين موارد سخن خود را باوركردنی جلوه میدهند .سمیعی نیز يكی از موارد استدالل را اقناع مخاطب مریدانرد
كه در تن ،مسئله جنبة عاطفی پیدا میكند و اين نوع استدالل بهويژه در شعر و زبان ادبی رواج دارد (همان.)99 :
استداللهاي واعظ كاشفی با توجه به نوع ادبی و موضوع اثرش جنبة ارشادي و تعلیمی و تربیتی دارد و او در ايرن مروارد
براي اقناع خواننده و باورپذيركردن سخنش از استدالل بهره گرفته است .نحو بیان در اين موارد بره ايرن صرورا اسرت كره
مطلبی رانقل میكند و اگر نیاز به استدالل داشته باشد ،با توردن حروف ربط«كه» و «چه» و بهندرا «زيرا كه» جملة اسرتداللی
را نقل میكند كه از لحاظ دستوري متم علّی است براي جمله قبلی؛ نظیر اين موارد:
-

مرا ترزوي تن است كه دو سه روزي در اطراف جهان بگردم ....كه [زيراكه] در سفر عجايب بسیار ديرده مریشرود و

تجارا بیشمار به دست میتيد (ص )75؛ كه نويسنده براي اثباا اهمیت و جايگاه سفر از استدالل استفاده كرده است.
-

و از مردم خردمند نزيبد كه به بسیاري مال شادي كنند و به اندک تن غ خورند؛ چه [زيراكه] نزد همت عرالی تمرام

دنیا با اسباب و متاع تن به كاه برگی نیرزد (ص)300؛ كه نويسنده براي تبیین بیارزش بودن مال دنیا و زيبنده نبودن ِدلبسرتگی
خردمندان به تن از استدالل بهره گرفته است.

 / 110فنون ادبی ،سال يازده  ،شماره ( ،1پیاپی  )26بهار 1398

بهطوركلی میتوان گفت تقريباً همة استداللهاي بهكاررفته در انوار سهیلی داراي جنبة ارشرادي و تعلیمری هسرتند؛ برراي
نمونه میتوان به موارد زير اشاره كرد كه در تنها نويسنده از شیو استدالل براي بیان معنا استفاده كرده است :فريفترهنشردن بره
مال دنیا (ص  ،)68گوش نكردن به سخن حاسدان (ص  ،)69موافقت و نیكخواهی اركان دولت (ص  ،)69فريفتره نشردن بره
چاپلوسی دشمن (ص  ،)69عجلهنكردن در كارها (ص  ،)70تدبیر و چارهانديشی در امرور (ص  ،)70دوري از حاسردان (ص
 ،)70عفو و بخشش در پیش گرفتن (ص  ،)71صبر و شكیبايی پیشهكردن (ص  ،)71به دست توردن مالزمران امرین و معتمرد
(ص  ،)71ناراحت نشدن از محنت روزگار (ص  ،)72اهمیت سفر (ص  ،)76پرهیز از سفركردن (ص  ،)85محافظرت از مرال
(ص  ،)108تفتیش نكردن اسرار پادشاه (ص  ،)113میل پادشاه به صحبت خیرخواهان (ص  ،)121مفیدبودن خدمتكاران (ص
 ،)123توجه نكردن پادشاه به نسب (ص  ،)124ترجیح ندادن بیهنرران برر هنرمنردان (ص  ،)124گروش نكرردن پادشراه بره
نصیحت ناصحان (ص  ،)158خطرناک بودن خدمت پادشاهان (ص  ،)166دورانديشی و احتیاط (ص  ،)168غافرل نشردن از
دشمن (ص  ،)179عجله نكردن در مجازاا كسی (ص ،)230عاقبتانديشی (ص ،)242دشرواري عرداوا ذاتری (ص ،)275
تأمل و تفكر در امور (ص ،)288تكیه نكردن به عدّا و شوكت خود در برابر دشمن (ص  ،)339بهتر بودن تدبیر از شرجاعت
(ص  ،)373به مقصود رسیدن اهل مروّا (ص  )373و. ...
ب-بررسیعللونتایج :سمیعی دربار «بررسی علل و نتايج» (از راههاي پروردن معانی) مینويسد« :در پرارهاي از امرور
فرض بر اين است كه علل و اسباب بر مخاطب معلوم و روشن است يا بر او مه نیست در اين حالرت ورود در تنهرا وجهری
ندارد .اما در پارهاي ديگر ،به خالف علل و اسباب معین نیست يا محل اختالف است و معلوم ساختن تنها نیاز به بررسی دارد
و مخاطب نیز به تنها عالقهمند فرض میشود .در اين حالت بايد به تنها پرداخت و بحم دربار تنها خرود يكری از راههراي
پروردن مطلب است» (سمیعی.)101 :1380 ،
البته بررسی علل و نتايج با توجه به نوع علوم متفاوا است؛ مثالً در علوم تجربی و تزمايشگاهی نشاندادن علرل و نترايج
امور راحت تر است تا علوم انسانی؛ زيرا بررسی علل و نتايج در علوم انسانی به مقدماا و پیشزمینههاي بیشتري نیاز است و
اصالً در برخی از تنها بر سر علت يا معلولبودنشان اختالف نظر هست.
بررسی علل و نتايج در انوار سهیلی از نوع دوم است و با توجه به موضوع و زمینه و محتواي كتاب و جنبة تربیتری و تعلیمری
داشتن تن ،بیشتر حالت اقناعی دارد و نويسنده براي قبوالندن سخن خود و تأثیر در خوانندگان در طرح و بیان معناي مدنظر خرود
از اين شیوه استفاده میكند؛ بدينصورا كه او براي اثباا سخن خود  -از زبان شخصیتهاي داستانها  -به بیان علت میپردازد
و سپس نتايج حاصل از تن را بیان میكند؛ براي مثال به اعتقاد او كثرا بیهنران و خصرومت ذاتری تنهرا برا هنرمنردان منجرر بره
دشمنی و غلبه بیهنران بر هنرمندان میشود (ص )169؛ خدمت خالق را فرداي صرحبت خلرق كرردن نتیجرهاش گرفتارشردن در
ورطة هالكت است ()226؛ ناتگاهی از شرارا مته باعم میشود هركس برر علیره او حررف زنرد ،مغررض تلقری شرود ()259
نزديک بودن مرغزار به شارع عام نتیجهاش تسیب رسیدن از رهگذران است ()283؛ طلب روزي از وجه نامشروع منجر بره وبرال
و عذاب تن جهانی میشود ()293؛ ست پادشاه نتیجهاش منهدمشدن اساس دولت و حكومت اوست ( )369و . ...
چنانكه در نمونههاي زير مشاهده میشود ،مومون اكثر تنها تربیتی و تعلیمی و ارشرادي اسرت؛ بنرابراين نويسرنده برراي
قان كردن خوانندگان و معقول و منطقیكردن سخنش از اين شیوه سود جسته است.
ج:تعریفوتفسیر« :يكی از راههاي پروراندن معانی ،تعريف و بیان نتايج تن است .در برخی از علوم و فنرون و معرارف
به حك سرشت و خصلت تنها مطلب از تعريف تغاز میشود و پرورش مطلب در حقیقت ،توضیح و تشريح اجرزاي تعريرف
و استنتاج خواص و احكام تنهاست» (سمیعی .)83 :1380 ،تعريف و تفسیر گاهی علمی و منطقی نیست ،بلكه نشئتگرفتره از
ذوق و سلیقة شاعر و نويسنده است .تعريف و تفسیرهاي انوار سهیلی از نوع دوم است و نويسنده براي طرح و بیان معنا ايرن

شیوه را به كار بسته است و نظر و ديدگاه سلیقهاي خود دربار موضوعاا مختلف را بیان داشته است .با توجه به اينكره انروار
سهیلی يک كتاب تعلیمی است ،تعريفها و تفسیرها از لحاظ محتوا عمدتاً تبیینكنند مسایل اخالقی و تربیتیاند و از لحاظ
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شكلی بهصوراهاي زير به كار رفتهاند:
 بهصورا جملة اسنادي كه در تنها از لحاظ دستوري ،گزاره ،نهاد را تفسیر میكند .مانند تعريف جود در جملههاي زير:جود ،اشرف صفاا و اكمل اخالق است ...فاضلترين صفتی از صفاا باري تعالی ،جود است( .ص .)64
 براي توضیح و تفسیر لفظ «تن» و «اين»؛ كه در اين صورا در نقشِ بدل توضیحی بعد از «كه» تأويلی مریتينرد و بیشرترتعريفها و تفسیرهاي انوار سهیلی از اين نوعاند .مانند عبارا زير كه نويسنده مَثَل «دشمن دانا به از نادان دوسرت» را تفسریر
میكند :و نكتهاي در تنچه گفته اند :دشمن دانا به از نادان دوست باشد تن تواند بود كه دشمن چون به حِلیة عقل تراسته بود و
دورانديشی را شعار خود ساخته تا فرصت نبیند ،زخ نزند؛ اما دوستی كه از دولت دانش بیبهره بود هرچند در ترتیب مصالح
مهماا مدد نمايد مفید نیفتد (.)385-384
مثال براي توضیح و تفسیر «اين» :درويشی اين است كه ترک دنیا گیرد (ص .)239
 گاهی تعريف با توردن صفاا (تنسیقالصفاا) صورا میگیرد ،مانند تعريف خرس در اين جمله :خرسی زشرتصروراقبیحسیرا ناخوشطلعت ناپاکطینت از فراز كوه روي به نشیب نهاده بود (.)199
 براي توضیح و تفسیر «ي» نكره؛ كه در اين صورا جملة بعد از «كه» تأويلی ،بدل توضیحی براي «ي» نكرره اسرت؛ ماننردعبارا زير كه در تن «ي» بستگی كه «نكره» است ،با جملة بعدي توضیح داده میشود :ملک را به تن زنان دلبستگیی برود كره
مشاهد جمالش را حاصل الحیاا دانستنی و تماشاي زلف و خالش را سرماية عمر و زندگانی شمردي (.)319
 مه ترين و جالبترين تعريفها وتفسیرها در انوار سهیلی ،تفسیر و تبیین حكايتهاست؛ ه حكايرتهراي اصرلی و هرفرعی كه در درون حكايت اصلی جاي گرفتهاند؛ در اين موارد نويسنده بعد از نقل حكايتها برا توردن جمالتری ماننرد «ايرن
مثل بدان توردم» و «فايد اين مثل تن است» ،به تفسیر حكايت میپردازد و در حكايتهاي اصلی با توردن جمله «ايرن اسرت
داستان ِ »...ماجراي گفتهشده در كل باب را تبیین میكند .نمونههاي بیشتر از اين موارد را میتوان در انوار سهیلی مطالعه كرد:
،315 ،314 ،310 ،307 ،301 ،293 ،243 ،241 ،240 ،237 ،235 ،229 ،222 ،210 ،191 ،146 ،160 ،158 ،116 ،108
 408 ،395 ،388 ،378 ،372 ،366 ،363 ،356 ،354 ،348 ،344 ،332 ،330 ،329 ،328 ،318 ،316و . ...
د-توصیف« :يكی از راههاي رايج پروردن مطالب كه ه در علوم و فنون به كار میرود و ه در نوشتههراي داسرتانی و شرعر و
ه در گزارش خبري و سفرنامه ،توصیف است» (سمیعی .)88 :1380 ،با توجه بره اينكره شراعر و نويسرنده در توصریف ،از اطنراب
استفاده میكنند و به تفصیل مورد وصف را شرح میدهند ،براي تأثیر در خواننده و اقناع او شیو مناسبی به شمار میرود.
توصیف مخصوصاً براي نويسندگان نثر فنی از اهمیت بسیاري برخوردار است« .شیو خاص نويسندگان نثر فنری (جرز در
ترسّل و نامههاي درباري) بر اصل رجحان وصف بر خبر است؛ به اين معنی كه خبر را تقريباً به اختصار بیان مریكننرد ترا بره
وصف برسند و سپس وصف را مفصالً شرح میدهند .نويسنده نثر فنی به دنبال فرصت يا بهانهاي است كه بتواند وصف كند»
(شمیسا)77 :1380 ،
واعظ كاشفی (از نويسندگان نثر فنی) از توصیف بسیار بهره برده است؛ اما ويژگی خاصی كه توصیفاا او نسبت به سراير
نويسندگان نثر فنی دارد اين است كه توصیفاا او اغلب كوتاه هستند و اكثراً از دو قرينره فراترر نمری رونرد؛ ماننرد توصریف
چشمه در عبارا زير :در پاي تن كوه چشمة تبی بود به صفا چون رخسرار ترازهرويران گلعرذار و بره حرالوا چرون دهرن
شكرلبان شیرينگفتار (ص .)116
او در عباراهاي وصفی ،براي ملموس كرردن مورد وصف و مجسّ كردن تن در ذهن خواننده از مشبههراي حسری بهرره
میبرد يا به شیو مقايسه و بر مبناي تشبیه تفویل به بیان مطلب میپردازد .مانند توصیف مرغزار در عبارا زير :مرغزاري ديد
كه سواد مینارنگ او از روضة رضوان دلگشاتر و نسی غالیهبیزش از نافة مشک تاتاري عطرسايتر (ص .)67
ه چنانكه در دو مثال باال مالحظه میشود ،توضیحاا كوتاه و دوقرينهاي هستند و پرورش مطلب با مشبهٌبههاي حسری و
مقايسه برمبناي تشبیه تفویل انجام گرفته است.
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البته بهندرا در برخی قسمتهاي انوار سهیلی با توصیفاا مفصل برخورد میكنی  ،مانندِ توصریف برا ( ،)198توصریف
گربه ( )333و توصیف زن (.)346
براي ديدن نمونههاي بیشتر توصیف در انوار سهیلی میتوان به موارد زير اشاره كرد:
توصیف كوه (صص  ،)311 ،116 ،97 ،83 ،77 ،66كبوترها ( ،)74مرغزار (صص ،)262 ،148 ،112 ،77شراهین و عقراب
(صص  ،)311 ،116 ،97 ،83 ،77 ،66كودک ( ،)74كبک ( ،)74گوشرت ( ،)74جزيرره ( ،)74پلنرگ ( ،)93شریر (صرص ،94
 ،)112گرما ( ،)95غار ( ،)98بیدپاي ( ،)98بازرگان ( ،)101پادشاه ( ،)385 ،319 ،221 ،216 ،103دوپسر ( ،)103كنیرز (،)130
دالله ( ،)132مار ( ،)141تبگیر ( ،)180 ،143چاه ( ،)150ماهی ها ( ،)154با ( ،)169گلبن ( ،)169محل اقامت ( ،)193زاهرد
( ،)221شیخ ( ،)227بازرگان ( ،)346 ،233زن ( ،)346 ،233نقاش ( ،)233طبیب ( ،)245صیاد ( ،)288درخت ( ،)311محبوبه
( ،)319جوان ( ،)320صحرا ( ،)361دختر ( )365و. ...
یوههاوابزاراستنادیبیانمعنا
-2-3ش 
الف-استنادبهآیاتواحادیث :به دلیل تأثیر بیشتر مطالب نقلشد دينی و شرعی در عامة مردم و در مقايسه برا داليرل
عقلی و منطقی ،شعرا و نويسندگان مخصوصاً از قرن شش به بعد در طرح و بیان معناي مدنظرشان به تياا و احاديم اسرتناد
كرده اند .سمیعی استناد به تياا و احاديم را از موارد استشهاد تورده و نوشتهاند :در مترون قردي  ،بره نمونرههراي فراوانری از
استشهاد نويسندگان به تياا و احاديم و اخبار و سخن بزرگان ،از شعر و نثر برمیخوري » (سمیعی.)103 :1380 ،
استفاده از اين شیوه براي بیان معنی بهخصوص در نثرهاي فنّی رواج بیشتري داشته است .خطیبی اقتباس از تياا قرتنی و
احاديم نبوي را از مه ترين مختصاا نثر قرنهاي شش و هفت میداند و اعتقاد دارد اين شیوه به تقلید از نثر عربری در نثرر
فارسی راه يافته و بهصورا ركنی فنی و زينتی در بیشتر اقسام نثر بهكار رفته است (خطیبی.)197 :1375 ،
واعظ كاشفی نیز مثل ساير نويسندگان نثر فنی ،براي بیان معنا و تأثیرگذاري تن در خوانندگان ،به تياا استناد جسته است؛
او براي اثباا ،تأيید و ترايش كالم خود بهكرّاا و به شیوههاي مختلف از تياا و احاديم بهره برده اسرت؛ از جهرت كیفیرت
ارتباط لفظی تياا و احاديم با متن كتاب ،چهار شیوه را میتوان ذكر كرد كه نويسنده با استفاده از اين شیوهها به طرح و بیان
معنا پرداخته است:
اوّل :نويسنده تياا و احاديم را بدون فاصله و واسطه به متن پیوسته است؛ مانند طالب باطل برحسرب معنری مخرذول و
مغلوب است و هرچند بهصورا بر وفق مراد او حك رود «انّ الباطلَ كانَ زهوقاً» (.)337
دوّم :تياا و احاديم را با استفاده از حرف ربط «كه» به متن پیوسته است؛ مانند :حصول اين مرتبه نیز به مالِ حرالل تروان
نمود كه «نِع َ المالُ الصالحُ لِلرَجلِ الصالحِ» (.)102
سوّم :تياا و احاديم را بهصورا تركیب اضافی به متن پیوسته است كه اين شیوه داراي بیشترين بسامد اسرت؛ ماننرد :از
جامِ «كلُّ نفسٍ ذایقه الموا» بیهوش افتادند (.)103
چهارم :تياا و احاديم بهصورا نقل قول بر متن پیوسته است ،مانند :اسراف در خررج از وسوسرة شریطان اسرت .قولرهُ
تعالی« :اِنَّ المبذّرينَ كانُوا اِخوانَ الشیاطینِ» (.)111
و از جهت كیفیت ارتباط معنوي تياا و احاديم با متن كتاب نويسنده به دو شیوه به بیان معنا پرداخته است:
اوّل :نويسنده تياا و احاديم را به شیو تتمی و تكمیل به متن پیوسته است ،بدون هیچگونه فاصله؛ مانند :اگر تو بوي تن
غذاهاي لذيذ بشنوي يمكن كه سرّ «يُحیِی العِظامَ و هیَ رَمی ٌ» از پرد غیب به عرصة ظهور تيد و حیاا تازه يابی (.)86
دوّم :تياا و احاديم را براي تأيید و تأكید معنی تورده است؛ مانند به رسول در هرچه گويد و شنود حرجی نیست «و مرا
عَلَی الرسول اِلّا البال » (.)331
و از جهت اقتباس و نقل تمام يا قسمتی از تياا و احاديم سه شیوه براي بیان معنا در انوار سهیلی به كار رفته است.
اوّل :نقل قسمتی از تياا و احاديم كه به گونهاي با معنی عبارا ارتباط دارد؛ مانند :دو سه روزي در اطراف جهان بگردم
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و فرمان عظی الشأن «قُل سیرُو فیاالرض» را كار بندم (.)75
دوّم :نقل يک يا چند كلمه از تياا و احاديم؛ مانند :و فقر كیمیاي «كُن فیكوُن» است (.)294
سوّم :نقل تمام تِياا و احاديم؛ مانند :و از صفحاا اوراق تن نهال نكتة «حُبالوطنِ منااليمان» مطالعه كرده (.)262
براي مشاهد موارد بیشتر استناد به تياا و احاديم در انوار سهیلی میتوان به صفحاا زير مراجعه كرد:
،194 ،182 ،171 ،170 ،152 ،145 ،135 ،132 ،111 ،109 ،107 ،106 ،105 ،104 ،101 ،106 ،91 ،89 ،87 ،86 ،75 ،71 ،64
404 ،381 ،326 ،323 ،320 ،278 ،257 ،253 ،249 ،239 ،238 ،233 ،231 ،226 ،225 ،223 ،220 ،209 ،208 ،206 ،199و...
ب-تضمین« :چنان است كه شاعر [يا نويسنده] مصراعی يا بیتی يا دو بیت يا بیشتر ،از اشعار ديگري را در محلّی كه ضررور
و اليق و در كار باشد ،در شعر [يا نوشته] خود بر سبیل تمثیرل و عاريرت بیراورد و بايرد تن شرعر مشرهور باشرد و در توردن تن
اشارتی كند به شاعر تن ،يا به طرزي كه معلوم شود از ديگري است كه سام حمل بر سرقت تن ننمايد» (هدايت.)48 :1383 ،
درج و تومین اشعار در میان نثر از مختصاتی است كه توجه نويسندگان نثر فنی را سخت به خود جلب كرده اسرت .ايرن
ويژگی در كتاب انوار سهیلی نیز كاربرد ويژهاي دارد و نويسند تن در مقايسه با كتابهاي مشابه و ه موضوع اشرعار بیشرتري
را بهصورا تومین در میان نثر تورده و براي تبیین و تأكید معناي مقصود خود بره تنهرا اسرتناد كررده اسرت .نويسرنده برراي
مشخصكردن اشعار و جداكردن تنها از متن اگر شعر نقلی ،مصراع باشد از كلمة «مصراع» استفاده میكند و اگر يرک بیرت يرا
بیشتر باشد ،از كلمة «بیت» .از دقت در اشعار نقلشده و بسامد تنها میتوان به عالقة نويسنده به توردن اشعار پری بررد .همرین
عالقه باعم میشود او گاهی سخن خود را با شعر تغاز كند (←ص )152يا حكايتهايی را بهصورا شعر نقل كنرد (←ص
 209و  335كه نويسنده براي تبیین سخن خود حكايتی از مثنوي مولوي را نقل میكند).
واعظ كاشفی اشعار شاعران مختلف نظیر سعدي ،حافظ ،مولوي ،نظامی ،مسعود سرعد ،سرنايی ،انروري و ...را برهصرورا
تومین در میان نوشتة خود بهكار برده است ،بدون اينكه به نام شاعران اشارهاي كند.
بهطوركلی از لحاظ كیفیت ارتباط معنوي اشعار نقلی با متن كتاب ،دو شیوه را میتوان تشخیص داد:
اوّل :اشعار نقلی ،توضیحی براي تأيید و تأكید معنی بهكار رفتهاند ،مانند :روزي برر مسرند عشررا نشسرته برود و جشرنی
پادشاهانه بر تراسته .شعر
برررره تيررررین بزمگرررراهی سرررراز كرررررده

در شررررراهی و راحرررررت بررررراز كررررررده
()64

دوّم :اشعار نقلی براي تتمی و تكمیل معنا به كار رفتهاند و دنبالة معنی نثر را بیران مریكننرد ،ماننرد :بعرد از تنكره سرلطان
عزيمتِ رفتن نمود ،درويش زبان عذر بگشود .شعر
كرررررز دسرررررت مرررررن گررررردا نیايرررررد

مهمرررررانی چرررررون ترررررو پادشررررراهی

اما به رس ماحور تحفهاي دارم كه از پدر به من میراث رسیده بذل راه شاه میسازم.)67( ...
ج:نقلسخندیگران :واعظ كاشفی در انوار سهیلی ،در موارد زيادي براي طرح و بیران معنراي مرورد نظررش بره سرخن
ديگران استناد جسته است و با نقل سخن تنها معناي درون ذهن خودش را پرورش داده است .او نام اين افراد را ذكر نمیكنرد
و بهصورا كلّی و مبه از تنها با عنوان «بزرگان ،بزرگی ،اكابر ،حكما ،علما و دانايان» نام میبرد .در جمالتی كه حراوي نقرل
قول باشد بدينصورا :بزرگان گفتهاند ،...بزرگی فرموده ،...اكابر فرمودهانرد ،...حكمرا گفترهانرد ،...علمرا گفترهانرد ،...دانايران
فرمودهاند ...و گاهی فقط با فعل «گفتهاند» بدون «نهاد» مطلب را نقل میكند .شايد يكی از داليل او براي نقل سخنان بزرگران
موردي باشد كه از زبان «دمنه» بیان میكند و اعتقاد دارد بزرگان پیشین در هر زمینهاي سخنان حكیمانه گفتهاند« :دمنره گفرت:
بزرگان پیشین هیچ حكمت را ناگفته رها نكردهاند و براي تسايش متأخران رأيهاي روشن پیدا ساخته.)219( ...
براي مثال نويسنده از زبان «موش» در باب سوّم ص  ،282دربار انواع دوست و دشمن مرینويسرد :حكمرا گفترهانرد كره
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دوستان سه گروه اند :دوست خالص ،دوست دوست ،دشمن دشمن و دشمنان نیز سه فرقهاند :دشمن ظاهر و دشمنِ دوست و
دوستِ دشمن.
نامشخص بودن نام اشخاص اين شایبه را به ذهن میرساند كه شايد برخی از اين سخنان از خرود نويسرنده باشرد ،امرا او
براي تنوّع در بیان و پرهیز از يكنواختی و تأثیر در خواننده از زبان ديگري نقل كرده است .براي ديدن نمونههاي بیشتر سخنان
بزرگان در انوار سهیلی میتوان به صفحاا زير مراجعه كرد:
،216 ،196 ،188 ،187 ،186 ،184 ،176 ،173 ،172 ،126 ،158 ،155 ،152 ،141 ،139 ،136 ،126 ،115 ،102 ،93 ،75
،373 ،399 ،368 ،346 ،339 ،335 ،329 ،318 ،313 ،306 ،303 ،300 ،292 ،291 ،283 ،282 ،276 ،275 ،267 ،241 ،219
 395 ،376و . ...
 -3
نتیجه

 – 1در كتاب انوارسهیلی از شیوهها و ابزار مختلفی براي طرح و بیان معنا استفاده شده كه به شرح زير است:

الف – ساختاری؛ كه شامل حكايت ،گفتوگو و تقسی بندي است؛ يعنی مطالب در قالب حكايت بیان شرده و از عناصرر

گفتوگو و تقسی بندي مطالب در طرح معنا استفاده شده است.
ب – توضیحی؛ كه شامل استدالل ،تعريف و تفسیر ،توصیف و بررسی علل و نتايج است.
ج –استنادی؛ كه شامل استناد به تياا و احاديم ،تومین و نقل سخن ديگران است.

 – 2استداللها و تعريفها و تفسیرهاي نقلشده در انوار سهیلی داليل و تعراريف ادبری و ذوقری اسرت كره برراي اقنراع
خواننده بیان شده است نه داليل و تعاريف عقلی و منطقی.
 – 3در نقل اشعار ديگران نويسنده بیشتر به شاعران بزرگی چون نظامی ،مولوي ،سعدي و حافظ نظر داشته است.
 – 4در نقل سخن ديگران (حكما و بزرگان) به نظر می رسد كه سخنان بیانشده دريافتها و ديدگاههراي خرود نويسرنده
باشد؛ اما براي تنوعبخشی به كالم از زبان ديگران نقل شده است.
 –5بهطوركلی به دلیل جنبة ارشادي و تعلیمی داشتن انوار سهیلی شیو بیان براي نويسند تن اهمیت زيادي داشته است و
او براي ايجاد تنوّع در بیان ،پرهیز از يكنواختی كالم ،اقناع خواننده ،تراستگی كالم ،حسی كردن مطالب و ملموسسرازي تن و
مه تر از همه تأثیرگذاري بیشتر در مخاطب از اين شیوهها استفاده كرده است.
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