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مقدّمه
درّه نادره اثر میرزا مهدیخان استرآبادی از جمله متون نثر مصنوع است .مراد از سبک
مصنوع در نثر «روشی است که بر ایراد صنایع مختلف لفظی و آرایشهای معنوی و
اطناب سخن از راه توصیفات دور و دراز و آوردن امثال و اشعار و شواهد گوناگون از
تازی و پارسی نهاده شده باشد» (صفا .)888 :1 ،7111 ،دورة تداول نثر مصنوع قرن  1و 8
است و این نوع سبک با کتاب کلیله و دمنه در اواسط نیمه اول قرن  1آغاز شد .عالوه بر
نصراهلل منشی (فو  181هـ.ق) ،بهاءالدین محمد (فو  188هـ.ق) ،سعدالدین وراوینی (فو
 111هـ.ق) ،عطاملک جوینی (فو  187هـ.ق) و وصّاف الحضره شیرازی (فو  118هـ.ق)
از معروفترین مؤلّفان نثر مصنوع هستند .درّه نادره در مورد وقایع دورة نادرشاه به رشتة
تحریر درآمده است« .قصد اصلی مؤلّف تحریر نثر مشکل است و تاریخنویسی برای وی
در درجة دوّم اهمیّت است( ».استرآبادی )1 :7181 ،بیشک گرایش شدید میرزا مهدی به
استعمال لغات سخت و مهجور عربی و فارسی و صنعت پردازیهای درازدامن موجب
گردیده که بزرگان ادبیات و سبک شناسی انتقاداتی بر درّة نادره و سبک نگارش او وارد
کنند .ملک الشّعرا بهار ضمن برشمردن عیوب نثر درّه نادره ،در مورد این کتاب و شیوة
نگارش او مینویسد:
«نثر درّة نادره بسیار پیچیده و متکلّفانه و نامرغوب است که تقلید محض از موارد

دشخوار و ناهنجار نثر جوینی و وصّاف است( ».بهار.)777 :1 ،7111 ،
فروغی با انتقاد شدیدتری او را گمراهکننده و کج سلیقه خوانده است (استرآبادی،

 .)4 :7181با وجود این انتقادات باید توجه داشت که نثر درّة نادره یکی از انواع شیوههای
فنی نثر پارسی است که در جایگاه خود از محاسن ادبی بسیاری برخوردار است .به
جرأت میتوان گفت سطری در این کتاب یافت نمیشود که از عناصر بالغی خالی باشد.
تشبیهات و استعارات و اسنادهای مجازی و زیبایی آفرینیهای لفظی و معنوی در نثر
این کتاب باعث شده که گاهی نثر آن تا مرزهای شعر پیش برود.
بدیهی است که دقت در این موضوعات اهمّیت این کتاب را در ادوار نثر فارسی
جلوهگر میسازد و سهم میرزا مهدیخان را در مجموعة نثر فنی و مصنوع فارسی آشکار
میکند و از سویی ظرفیت و توان فن انشا را برای اغراض و مقاصد مختلف نشان

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 74/

میدهد .بیشک از جمله مختصّات سبک شخصی مهدیخان استفادة ادبی و هنری از
اطناب است .اطناب و مقابل آن ایجاز از مباحث بسیار مهمّ علم معانی هستند تا جایی
که حتی از بالغتنویسان ،بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانة ایجاز و اطناب
دانسته اند .از جمله ابوهالل عسکری میگوید:
«بالغت ایجاز است بدون عجز و اطناب است بدون بطالن( ».عسکری)111 :7111 ،

از متأخرین هم مرحوم همایی مینویسد:
«مبحث ایجاز و اطناب به قدری مهمّ است که برخی آن را اساس بالغت شمرده و
بالغت را به کالم موجز تفسیر کردهاند حق این است که اگر تمام بالغت نباشد
الاقل یکی از ارکان اساسی آن است( ».همایی)717 :7111 ،

سکاکی ایجاز و اطناب را مفاهیمی نسبی میداند .مفاهیم نسبی یا متضایف
مفاهیمی هستند که تعقّل آنها وابسته به یکدیگر باشد .برای مثال باالیی و پایینی دو
مفهوم نسبی هستند و در کنارهم و با هم قابل فهم هستند .لذا تعقّل ایجاز و اطناب نیز
منوط به یکدیگرند .کالم مُطْنَ ب کالمی است که در مقایسه با کالم دیگری که از آن
کوتاهتر است ،قابل تعقّل میباشد .و همچنین کالم موجز کالمیست که در مقایسه با
کالم مُطْنَب قابل درک است .بنابراین هیچ کالمی به تنهایی و بدون مقایسه نه موجز
است و نه مُطْنَب( .ر.ک :سکاکی ،بیتا )184 :سکاکی در ادامه مبنای تمایز و تعریف این دو
اصطالح را عرف قرار داده و مینویسد:
«فَالْاِیجازُ هُوَ اداءُ المقصودِ مِنَ الْکالمِ باقلَ مِنْ عباراتِ متعارفِ الْأوْساطِ وَ الْإطنابُ هُوَ
أداؤُهُ باکثرَ مِنْ عباراتِهِمْ :»...ایجاز ادا کردن مقصود است با عباراتی کمتر از حد متعارف

و اطناب ادا کردن مقصود است با عباراتی بیشتر از حد معمول و متعارف (همان.)184 :
اما اطناب را در کتب بالغی به انواعی تقسیم کردهاند .تفتازانی (فو 111هـ) به پیروی
از خطیب قزوینی (فو 111هـ) انواع اطناب را  1مورد میداند شامل :ایضاح بعد از ابهام،
ذکر خاص بعد از عام ،تکریر ،ایغال ،تذییل ،تکمیل (احتراس) ،تتمیم ،اعتراض ،کثرت
حروف (تفتازانی .)114 -481 :7181 ،اما مفصلترین بحث دربارة اطناب را سیوطی در
کتاب االتقان فی علوم القرآن آورده است .او ابتدا اطناب را به دو قسم «بسط» و
«زیادت» تقسیم کرده و در ادامه بیست و یک نوع از انواع اطناب را ذکر میکند .او برای
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هریک از این موارد بیست و یک گانه ،مثالهای متعددی از قرآن کریم ذکر کرده و به
تفسیر آنها میپردازد (ر.ک :سیوطی.)141 -111 :7181 ،
در این مقاله به بررسی اطناب مفید فایده و نوع هنری آن در کتاب درّه نادره
میپردازیم .الزم به ذکر است پژوهش موجود اوّلین اثر در زمینة بحث اطناب در درّه
نادره و به طور کل بحث بالغی در این کتاب است.
پیش از بررسی اطناب در درّه نادره به تعریف اطناب ،جایگاه آن در بالغت و انواع آن
میپردازیم.
 .1اطناب مفید فایده در درّة نادره
 .1.1اطناب زیاده
اطنابی که مربوط به جمله است ،اطناب زیاده نام دارد .در این نوع اطناب نویسنده یا
شاعر ،الفاظ و عبارات زائد بر معنایی که در جمله بیان شده بهکار میبرد .بیتردید
الفاظ زائد باید برای اغراضی خاص همچون مبالغه ،تأکید ،توضیح و ...باشند وگرنه
اطناب از نوع مملّ محسوب میشود .همانطور که در مقدمه گفتیم بالغتنویسان
مصادیق متعددی برای اطناب زیاده ذکر کردهاند و برخی مصادیق اطناب زیاده را
 1مورد و برخی دیگر  17مورد ذکر نوشته اند؛ اما اکثر به همان  1مورد اشاره کردهاند.
البته تشخیص و تعیین مصادیق برخی از انواع اطناب زیاده به راحتی ممکن نیست
برای مثال «:یُطْعِمُونَ الطَعامَ عَلی حُبِه » 7در کتاب مطوّل از مصادیق تتمیم شمرده
شده در حالیکه همین آیه در جواهر البالغه بهعنوان شاهد مثال در ذیل تکمیل ذکر
گردیده است (هاشمی .)411 :7181 ،در این قسمت پربسامدترین مصادیق اطناب زیاده را
در درّة نادره بررسی میکنیم و نشان میدهیم چگونه میرزا مهدیخان با هنری که در
بهکارگیری اطناب از خود نشان داده موفق به ایجاد اطناب مفید فایده و بلیغ شده
است .در واقع اطناب مفید فـایده از مهـمتریـن مختصّات سبک شخصی درّة نـادره
است .بـه همیـن منظـور ابتـدا مصادیق اطناب مفید فـایده را تعـریف کـردهایم و با
ذکـر شواهدی از درّة نادره و نشان دادن بسامد آنها ،به بررسی و تحلیل آنها پرداختهایم.
___________________________________________________________________
 .7و بهخاطر دوستی خداوند اطعام میکنند (انسان ) 8 /
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 .1.1.1اعتراض
«آن است که در اثناء بیت یا قرینة نثر جملة معترضه یا کلمهای زاید بیاورند که در معنی بدان
احتیاجی نباشد( ».همایی )117 :7111 ،اغراض جمالت معترضه در درّة نادره از این قرار است:
 .1.1.1.1دعا و نفرین
در این مورد باید گفت که استرآبادی تنها به ذکر خالی دعا اکتفا نمیکند بلکه با این
نوع اعتراض ،بازیهای زبانی میکند و سجع و جناس میسازد:
هریک از غُرر 7دُرَر 1را فیض دَریرش -1دَرَ دَرُه -4عِزّ گرانبهایی ارزانی داشت
(استرآبادی)1 :7181 ،
1

1

1

دلهای خصوم خصومت کیش -تَبْاً لَهُمْ  -از تاب توپ بیتاب ،و بیپیاب و تَبیب

8

1

و تَباب شد (همان.)111 :

 .3.1.1.1تنبیه
گاهی جملههای معترضه برای تنبیه و هشدار دادن نکتهای خاص بهکار میروند (ر.ک:

هاشمی.)471 :7181 ،
 بمقتضای شباب 71الزِمُ الشَباب -77وَ إنَ سُکْرَ الشَبابِ اَشَدُ مِنْ سُکْرِ الشَرابِ-71اَبْوابِ تدبُر را اَقْفالِ إغفال برزد (همان.)711 :
___________________________________________________________________
 .7ج غُرّه ،برگزیده
 .1ج درّه ،مروارید
 .1ریزان
 .4بسیار باد خیر او
 .1ج خصم ،دشمنان
 .1هالکی باد آنانرا
 .1تاب و طاقت
 .8هالکی
 .1هالک
 .71نشا ط
 .77همراه جوانی
 .71همانا مستی جوانی سخت تر از مستی می
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 .2.1.1.1تأکید عبارات پیشین
 ممالک هند برسم مالزمت و اطاعت-أتْبَعُ مِنَ الظِلِ -7در سایة رایَت خورشیدْ إضائَتدرآمدند (همان.)411 :
جملة معترضة« اتبع من الظل » دوکلمه ما قبل خود را (مالزمت و اطاعت ) با مبالغة
بیشتری تأکید میکند.
 .9.1.1.1اعتراض برای ساختن جناس
 جمیع ممالک آن ضلع تا منتهای قندوز و بَغْالن و بدخشان بهمدستی تیغ درخشان وقبضة سیف زرافشان -وَ الْارضُ جَمیعاً قَبْضَتُهُ -1مسخّر گردید (همان.)411 :
 .5.1.1.1تعظیم و تفخیم کلمة ماقبل
 -والی فارس که رُکوب 1أنْواق 4با هِرات 1سُفُن اختیار کرده بپایمردی هَوْ جای

1

مَوْجای 1کشتیها -وَ هِیَ تَجری بِهِمْ فِی الْمُوجِ کالْجبالِ -8بَیْدا 1نوردِ بَحْرَة 71بحر بود
(همان.)181 :
برخی دیگرازجمالت معترضه که با اغراض مختلف در کتاب درّه نادره بهکار رفته اند،
عبارتند از111 111 ، 141، 787 ، 741، 711، 711 ،77 :
 .3.1.1ایضاح بعد از ابهام
«آن است که معنایی به دو صورت مختلف ارائه گردد :یک بار به صورت مبهم و بار دیگر
___________________________________________________________________
 .7فرمانبردارتر از سایه
 .1زمین همه در دست اوست
 .1سواری
 .4ج ناقه ،شتر ماده
 .1کشتیها
 .1شتر مادة تیز رو
 .1ناقة تیز رو
 .8آن میبرد ایشانرا در موجی چون کوهها
 .1بیابان
 .71شهر و زمین

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 72/

به صورت روشن و آشکار( ».تفتازانی .)411 :7181 ،همچنین در توجیه وجود ایضاح بعد از
ابهام تفتازانی میگوید «:به کمک ایضاح بعد از ابهام به موضوعی واحد دو گونه علم پیدا
میکنیم یکی مبهم و اجمالی و دیگری تفصیلی؛ بدیهی است که دو علم بهتر از علم
واحد است( ».همان)411 :

اغلب عبارات و جمالت ایضاحی در کتاب مذکور بیشتر بعد از کلمات و عبارات مبهم
با استفاده از کلماتی چون « یعنی ،اعنی وتوضیح » آمده است.
 کاخ سرای نابسود 7که سر بر ابر میسود با کاخِ سرنگون 1یعنی با خاک برابر شد(استرآبادی.)111 :7181 ،
[هر طبیب حاذقی که] دانای دنّی 1یعنی فالطون را نادان دنیّ 4داند( ...همان.)81 :
و نیز صفحات 171 ،117 ،111 ،111 ،711 ،81 ،71 ،71 :و. ...
 .2.1.1ایغال
«اِ یغال در لغت به معنی سرعت در رفتن واشتغال به علم و دانش و از شهر دور شدن و
مبالغه نمودن و در اصطالح آن است که معنی را پیش از رسیدن به مقطع کالم تمام
کنند و چون به مقطع برسند معنایی دیگر بر اصل بیفزایند که در وضوح و روشنی به
حسن کالم افزوده آن را تأکید میکند چنانچه منوچهری میگوید:
گوئی سمندری که به آتش کنی مقام

یا مرغ آبئی که به آبت بود مکان

در مقدّم جمله جای سمندر و مرغابی معلوم و معنی پیش از مقطع تمام است و
جملة «به آتش کنی مقام و به آبت بود مکان» برای زیبایی کالم و تأکید جملههای قبل
آمده( ».عسگری.)14 :7111 ،
 فـوجی کـه در دشت رزم از دست قهرمان قهر ،اَمان یافتند از همـان دارالحرب بـا___________________________________________________________________
 .7نا مستعمل
 .1کاخ سرنگون= خاک
 .1منسوب به دنّ ،خمره
 .4پست و فرومایه
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اندوه و کَرْب آغاز هَرَب 7کرده هر بِطْریقی 1بِطَریقی گریخت «اَلْاَوْبُ اَوْبَ نَعامَه»

1

(استرآبادی)171 :7181 ،

االَوبُ اوبَ نَعامه را برای کسی که در بازگشت شتاب کند ،مثال زنند .این مَثل در
اینجا برای مبالغه در فعل گریختن است و قبل از آن جمله تمام شده است.
و نیز صفحات  118 ،181 ،111 ،781 ،711 :و. ...
 .9.1.1بدل
بدل تابعی است که میتوان لفظ متبوع را حذف کرد و بدل را بهجای آن قرار داد.
در میان انواع مصادیق چهار گانة بدل (ر.ک :حسینی تهرانی .)111 :7111 ،دو بدل«اضراب»
و «مطابق» بسامد باالیی در این کتاب دارند.
 .1.9.1.1بدل اضراب
اضراب به معنی انصراف و روی برگرداندن است .این نوع بدل معموالً همراه حرف عطف
«بل» بهکار میرود:
 آهوچشمانی که چشم شیرگیرشان بر آهوی خطا ،خطا و آهو میگرفت ،صید گروهکالبَهایم بَلْ کَلْبِ هایِم گشتند (همان.)741 :
در عبارت باال آهو به ترتیب در معنای حیوان معروف و خطا بهکار رفته است.
استر آبادی در توصیف صلح دروغین دولت عثمانی با نادر شاه مینویسد:
4

 -این مصالحه در حقیقت «أغَرُ مِنَ السَرابِ » بل پل آن طرف آب بود (همان .) 114 ،

و نیز صفحات 171 ،181 ،741 ،87 ،11 :و. ...
 .3.9.1.1بدل مطابق
ایـن نـوع بـدل در زبـان عـربی بدل کل از کل نامیده میشود« .مقصـود از آن تـوضیح
بعـد از ابهـام میبـاشـد و فـایـدهاش بـیـان و تـأکیـد است( ».سیـوطـی.)114 :1 ،7181 ،
___________________________________________________________________
 .7گریز
 .1سرهنگ روم که ده هزار مرد جنگی در زیر حکم او باشد
 .1گریخت مثل گریختن شتر مرغ
 .4فریبنده تر از سراب

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 75/

 احمد پاشا والی بغداد ،با اَمداد 7واَجناد 1باِمداد 1رومیّه به کرمانشاهان آمده...(استرآبادی.)141 :7181 ،
و نیز صفحات 141 ،111 ،181 ،114 ،711 ،711 :و. ...
 .5.1.1تذییل
یعنی «جملهای در پی جملة دیگر آورده شود به طوری که دومی مشتمل بر معنی اوّلی
باشد بهخاطر تأکید منطوق یا مفهوم آن» (سیوطی.)111 :1 ،7181 ،
میرزا مهدیخان از بین انواع اطناب ،در تذییل آیات و امثال عربی مهارت کم نظیری
از خود نشان میدهد:
 -محمد خان از تَسَخُن 4این حال به سجن حیرت درافتاد« فَبُهِتَ الّذی کَفَرَ»

1

(استرآبادی.)141 :7181 ،
آیة فوق در تأکید مفهوم جملة ماقبل خود است.
 عاقبت آن گروه باغی 1چنارآسا به آتش خویش سوختند و روز زنـدگی را بـر خـود1

تار ساختن« مَنْ شَبَ نارَ الفتنهِ کانَ وَقوداً لَها» (همان)411 :

و نیز صفحات  ،141 ،171 ،111 ،171 ،717 ،711 ، 711و...
 .2.1.1تکریر
منظور تکرار برخـی از ارکـان جمله یا کلمـات است« .تکـرار عبارات و جمالت باید برای
نکتهای همچون تأکید ،تقریر ،تنبیه و  ...باشد در غیر این صورت تطویل خواهد بود نه
اطناب( ».تفتازانی.)411 :7181 ،
اطناب تکـریر در کتاب درّة نـادره اغلب بـرای هنرنمایـی ،تقریـر و تحقیر بهکار رفته
___________________________________________________________________
 .7ج مدد
 .1ج جند ،سرباز
 .1مصدر باب اِفعال ،کمک رساندن
 .4نیکو یافتن صورت چیزی را
 .1پس مبهوت شد آنکه کافر بود ( /111بقره )
 .1تبه کار
 .1کسیکه افروخت آتش فتنه را خود آتش افروزینه آ ن میشود
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است .در این کتاب بیشترین بسامد تکرار بالغی ،مربوط به تکرار تمثیالت و تشبیهات
برای ادای معنای واحد است.
علمای بالغت برای روشن شدن این نوع از تکرار مثالی از قرآن کریم ذکر کردهاند:
«وَ ما یَسْتَوِی الْأعْمَی وَ الْبَصیرُ وَ لَا الظُلُماتُ وَ لَا النُورُ وَ لَا الظِلُّ وَ لَا الْحَروُرُ وَ ما

یَسْتَوِی الَأحْیاءُ وَ الْأمْواتُ» (سورة فاطر( )11 -71 /سیوطی.)178 :1 ،7181 ،
ترجمة آیه :و نابینا و بینا برابر نیست ،و نه تاریکی و روشنایی ،و نیز سایه و آتشباد ،و
[دل] زندگان و [دل] مردگان نیز برابر نیستند.
در نمونهای از این نوع تکرار ،میرزا مهدیخان کتاب خود را با کتاب وصّاف چنین
مقایسه میکند:
1

1

 شَبَه 7شِبْه خَزَف حَرْفِ مُزَخْرَفِ خود را چگونه با جواهر شاهوار این جوهریت 1خُزَعْبِالت 1را با خَرَزات
رَسْتَة 4آرَسْتَة 1بالغت ،بیک رشته خواهی کشید؟ و خَرَزا ِ

8

ثمین این معدن فضل و هنر چه نوع خواهی سنجید؟ «ال یَسْتَوِی الْخَبیثُ وَ الطَیِبُ»،1
«وَ ال یَشْبَهُ الضَبابُ بِالصَیّبِ» .71یَهْمُورِ 77یَهْماء 71را در جنبِ اللِ 71الله گون ولئالی الال
از جیـب درآوردن سبک سنگیست و بیروزِ 74تُرَهات 71و هَواهـی 71واهـی را بـا پیـروزة
___________________________________________________________________
 .7مهرة سیاه و برّاق
 .1مانند
 .1سفال
 .4بازار
 .1آراسته
 .1ج خرزه ،مهره
 .1ج خزعبل ،باطل
 .8جواهر
 .1پاک با ناپاک مساوی نیست (  / 711مائده )
 .71بخار با ابر باران مساوی نیست
 .77ریگ بسیار
 .71دشت بیپایان
 .71لعل
 .74سنگی سبز رنگ شبیه به زمرد لیکن بسیار کم بها
 .71ج ترّهه ،باطل
 .71سخن باطل و لغو

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 77/

قیمتی و بَهرمان 7هَرَمانیِ 1رُمّانی 1مُضاهی 4کردن دلیل بی هنگی( 1استرآبادی.)41 :7181 ،
.)41
استر آبادی در عبارات باال کتاب خود را شَبَه ،خَرْزَه ،خَبیث ،ضَباب ،یَهْمور و بیروز
میداند و کتاب وصّاف را در مقابل آن جواهر شاهوار ،طیّب ،صیّب  ،الل الله گون ،لئالی،
پیروزه و بهرمان محسوب میکند.
و نیز صفحات711 ،714 ،11 ،87 ،41 :و ...
 .7.1.1تأکید در مبالغه
یعنی غرض از آوردن عبارات اضافی ،مؤکد کردن مبالغه باشد (شمیسا.)711 :7184 ،
نمونههایی از این نوع در درّة نادره چنین است:
 هیچکس از این ماه مُقَنَع 1و فَرَسِ مُصَنَع 1کار بدر تمام و سیر جَواد  8خوشخرامتوقع نکرد (استرآبادی.)41 :7181 ،
در این عبارت بدر به معنای ماه کامل است بنابراین کلمة تمام برای تأکید تمام
بودن بدر بهکار رفته است و همچنین کلمة جواد ذاتاً به معنای اسب نیک رفتار است لذا
صفت خوشخرام برای مبالغه و تأکید بهکار رفته است.
1

و نیـز :شـام غَسَـق (استرآبـادی ،)11 :7181 ،بَیـاض کـافـورگـون (استرآبـادی:7181 ،

 ،)11بَـیـاض لَـهِـق( 71اسـترآبـادی ،)771 :7181 ،لیـل مُـردن( 77اسـترآبـادی،)111 :7181 ،
___________________________________________________________________
 .7یاقوت سرخ
 .1نوعی یا قوت
 .1سرخ
 .4تشبیه
 -1هنگ ،دانایی و هشیاری
 .1اشاره به داستان ابن مقنّع و ماه نخشب است
 .1اسب کند
 .8اسب نیکو روی
 .1تاریکی اول شب
 .71سخت سپید
 .77تاریکی
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بَـوارِح 7گـرم (اسـترآبـادی ،)171 :7181 ،دلیـران نَـهیـک( 1اسـترآبـادی.)418 :7181 ،
 .7.1.1آوردن صفات متعدد برای یک موصوف (تنسیق الصفات)
معموالً صفت برای توضیح ،تخصیص ،مدح ،ذم ،رفع ابهام ،تفصیل ،تأکید و ...بهکار
میرود (تفتازانی.)171 :7181 ،
استرآبادی در عبارات زیر هنگامی که نادر و سپاهیانش از رودخانة پنجاب عبور
میکردند برای کشتی این صفات متعدد را ذکر کرده است:
ب« 1آن مرغوب آب» 1و
 رُکوب سابِحات 1را به سابِحات 4تبدیل ،و راغب به غارِ ِمردود خاک و طالب هوا 1و مطلوب آتش ،8سَمَنْدر خصلت ،1ماهی طبیعت ،مَگَرْمَج

71

گلوی ،ثُعبان ماهیّت ،77مُسْتَسْقی 71مزاج ،آب بَسْتَرْ ،مدقُوق 71اندام خشک پیکر ،صاف
مشرب ،درویش سیرت ،کشکول شکل ،کاسه چوبین هیأت ،هواخواه بی أَمَل،74
سکندرفعل ،71الیاس عمل 71که تا خود را شناخت سِباحَت 71و سیاحت پیشه ساخت.
___________________________________________________________________
 .7ج بارح ،باد گرم تابستان
 .1دلیر
 .1ج سابحه ،اسب
 .4کشتیها
 .1دوش
 .1از اینجا وصف کشتی آغاز میشود
 .1چون کشتیها را از چوب میساختند
 .8شاید بعالقة ضد ،که سمندر در آب زیان نمیبیند وکشتی در آب
 .1اشاره به کشتیهای بادبانی
 .71تمساح
 .77از جهت شکل و مخصوصا در کشتیهای فینیقی
 .71کسی که دارای بیماری استسقاست
 .71کوفته
 .74از آنرو که کشتی بادی نیازمند هواست ولی آرزویی در سر ندارد
 .71وجه شبه سفر بسیار و سفر دریایی است
 .71الیاس در دریاها ست تا درماندگانرا یاری کند وخضر در بیابانها و کوههاست
 .71شناوری

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 74/

بیروح و روانی که همیشه روان است و بیدست و پایی که با شکم دوان است  .خشک
مغز تر دامن...غُراب 7اسم گشته گذشتند (استرآبادی.)411 :7181 ،
همانطور که در مثال فوق مشهود است نویسنده ،با آوردن صفات متعدد برای
کشتی  ،اطناب ایجاد کرده است؛ اما چون در هر عبارت وصفی تازه و تصویری جدید
برای کشتی ساخته اطناب دارای فایده است.
و نیز صفحات 114 ،111 ،111 ،111 ،11 :و. ...
 .4.1.1مترادف
ذکر کلمات مترادف برای هنرنمایی و ایجاد تناسبات لفظی همچون جناس و سجع
است .عالوه بر این استرآبادی بدین وسیله مهارت و تسلّط خود را بر لغات عربی و
فارسی نشان میدهد:
 -عبداهلل پاشا با اَتباع و اَشیاع ،شِیاع و ضِرام بروق سیف مذرَب 1و صید فوج مُدَرَب

1

گشته مقتول شد و حبل حیاتشان مقطوع و مقطول گردید (استرآبادی.)114 :7181 ،
در این عبارت کلمات اتباع و اشیاع (=پیروان) و شیاع و ضرام (=هیزم) و مقطوع و
مقطول (=بریده) مترادف هستند.
و نیز صفحات 181 ،111 ،111 ،741 ،714 ،711 ،11 :و. ...
 .3.1اطناب بسط
در این نوع با بسیار کردن جملهها مواجهیم و معموالً آیة زیر در کتب بالغی بهعنوان مثال
برای اطناب بسط ذکر میگردد« :وَیْلٌ لِلْمُشْرِکینَ الَذینَ الیُؤتُونَ الزَکاه( ».فصلت )1 -1 /بدیهی
است که در بین مشرکان هیچ زکات دهندهای نیست ولی نکتة این تعبیر (ال یُؤتُونَ الزَکاه)،
تشویق مؤمنین بر اداء آن و بر حذر داشتن آنها از ترک زکات است (سیوطی.)111 :7181 ،
در درّة نـادره اطنـاب بسـط بـا مـقـاصـد مـختـلـفـی بـهکـار رفـتـه اسـت:
___________________________________________________________________
 .7یکی از نامهای کشتی
 .1شمشیر زهر دار
 .1کارآزموده ،ورزیده
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 .1.3.1بسط جمالت در مقام مدح و ستایش
استرآبادی در مدح وصّاف -مؤلّف تجزیه االمصار -چنین مینویسد:
 و در احیاءِ رُفات 7اَمواتِ کالم از دم سحر بیان بهاظهار معجزات عیسی مریمپرداخت الحق از بدو گهر زائی عُمّانِ ابداع ،مَر یَمِ فضایل را چنین گوهر عالی گوهرِ

1

غالی 1به کنار نیامده (استرآبادی.)11 :7181 ،
و نیز صفحات 118 ،141 ،111 ،74 ،7 :و  141و . 111
 .3.3.1در مقام ذم
در عبارات زیر در مقام ذم و نکوهش اواخر حکومت نادرشاه مینویسد:
 -سکندر شکوهی که در آینة پیشانی نقش « خا ئِنَ ه الْاَعْیُنِ وَ ماتُخْفِی ال صُدورُ»

4

می دید مانند چراغ زیر پای خـ ود ندیدی و دارا درایتی کـه از حِدَ ت ذه ـ ن و جذب
فِطْنَ ت و طبـعِ حَدِث 1از حدیث 1حوادث حَدیث 1و قدیم خبـر میداد و اسرار
سـرائر 8از اَسْرار 1و اَسـاریر 71درمییـافـت درک بـدیهیّـات نکردی .یگانـهای که ثانیَ
اثنین 77عقل اوَل بـودی و بِعقل عَقیلَه 71کشف عـواقیل 71امـور و دفـع عَـراقیل74دُهُور

71

___________________________________________________________________
 .7ریزه و شکستة هر چیز
 .1اصل و نژاد
 .1گرانبها
 .4نگاههای دزدیده وآنچه پوشیده میدارند سینهها
 .1خوش سخن
 .1داستان
 .1نو
 .8ج سریره ،راز شکنهای پیشانی
 .1ج سَرَر ،خطهای کف دست
 .71ج سرر
 .77همتا ،نظیر
 .71گرامی ازهر چیزی
 .71ج عاقول،کار پوشیده و درهم
 .74کارهای دشوار
 .71ج دهر

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 41/

نمـودی چنان در عِقالِ 7حیرت اِعتقال 1یافت کـه حسن مـآل از سوءِ خِتام بازنشناخت
(همان.)141 :
و نیز 141 ،141 ،718 :و  118و. 1111
 .2.3.1در مقام بیان حوادث مهم تاریخی
نویسنده در بیان استیالی افاغنه بر شهر اصفهان و مفاسد آنها در این شهر به تفصیل
مینویسد« :در اصفهان که اَبَدُاآلباد 1آباد باد بادِ بال وزیدن گرفته غَالءِ 4غَلّه و غُلُو 1غَال

1

عِالوه 1و عِالوَة 8علّت شد و در شدّت نُوع 1نوعی آثار «الیُسْمِنُ وَ الیُغنی مِنْ جُوعٍ» 71
ظاهر کرد که از فقدان قُوت 77قُوَت فَوت گشته آکِل و مَأکول از اَکلِ مَأکول که بقای
71

اَبدان بدان موکول است حِرمان گزیدند( ».استرآبادی)714 :7181 ،

از موارد مهم این نوع اطناب ،بیان عروسی رضاقلی میرزا فرزند نادرشاه است .او در
ضمن ذکر این واقعه به وصف زمستان ،طبیعت ،آسمان ،ثوابت و سیّارات ،مرغان و
پرندگان ،آواز سازها و مطربان ،حمد خداوند و مدح رسول (ص) درج اشعاری از شاعران
و در مورد زوجیت در عالم ماده نیز به بیان مطالبی پرداخته است (ر.ک :استرآبادی:7181 ،
.)114

و نـیـز صـفـحـات 144 ، 114 ، 117 ، 111 ، 711 ، 711 :و. 111
___________________________________________________________________
 .7پا بند
 .1بسته شدن
 .1همیشه
 .4گرانی
 .1در گذشته از حد
 .1گرانی
 .1آنچه زیاده باشد بر هر چیز
 .8سرباری
 .1تشنگی
 .71نه فربه کند و نه کفایت کند گرسنگی را
 .77غذا
 .71بی بهره ماندن
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 .9.3.1مناظره
«مناظره را نیز میتوان یکی از شیوههای اطناب بسط به حساب آورد زیرا نویسنده با
بهره گیری از آن به هنرنمایی و انشانگاری ادبی میپردازد» (شمیسا.)711 :7184 ،
از جمله مناظرات موجود در کتاب مناظرة استرآبادی با دوات است:
 با دوات گفتمای آن که از لیقَة 7لیاقت و لِیاق 1لَیاقت 1بر گیسوان شواهدِ شَهدْکالمِ سخن و نَواهِ ِد 4ناهیدْ نهادِ عبارت عبیر و عنبر آمیخته و در مُشکوی 1مُشکبوی
اوراقِ خَطایی ،1طرفِ رخسارِ فرنگی نژادِ بیان را زلف زنگی آویختهای خامة خام دست ردّ
بر سینه زد باری تو یاری پیش گیر ...دوات چون این مقال شنفت پوز 1به پوزش
گشوده گفت :هَیْهات مرا پژولیدگی خاطر از تو بیش است (همان)11 -18 :

و نیز صفحات 14 ،17 :و .774
 .5.3.1توصیف
در توصیف فرشهای کشمیری چنین مینویسد:
 فُروش 8کشمیری که فَرّ و شکوه آن در فصل ربیع فروش کوه و دشت 1را پامالخجلت ساخته و بهارستان خلد در پیش بُهاریّاتش 71از شرمساری رنگ باخته و گلهای
طَرِیّ 77خود را در عداد خاربوتههای آن شمردی بلکه از انفعال سر به زیر افکنده «اَذَلُ
___________________________________________________________________
 .7آنچه در دوات نهند از الس و موی وجز آن
 .1آب دوات
 .1زیبایی در شمایل
 .4ج ناهد ،زن برآمده پستان
 .1حرمسرای پادشاهان
 .1کاغذهایی که به نام کاغذ چینی معروف بود
 .1گرداگرد دهان
 .8ج فرش
 .1مقصود سبزهها است
 .71ج بهاریه،منسوب به بهار ،گل و سبزه
 .77تر و تازه

شیوهها و شگردهای اطناب در درّه نادره 42/

مِنَ الْبَساطِ» 7نقش قالی شمردی مخمل از رشک او بیخواب بود و قالی از غـم در تب و
تاب و باقی نفائس بیقیاس بساحت حصول وصول یافت( .همان)417 -411 :

و نیز صفحات 714 ،18 ،81 ،11 ،11 ،17 :و. ...
نتیجه
اطناب یکی از پایههای اساسی و مؤثر در انشاء نثرهای مصنوع است .این عنصر بالغی در
یک تقسیمبندی کلی به زیاده و بسط تقسیم میشود .اعتراض ،ایغال ،تذییل ،تأکید در
مبالغه ،تکریر و  ...از انواع اطناب زیاده محسوب میگردند .بسط و گسترش جمالت در
مقام مدح و ذمّ ،بیان حوادث تاریخی ،توصیف ،مناظره و  ...در کتب بالغی در ذیل
عنوان اطناب بسط ذکر میشود .استر آبادی به دلیل تسلط بر معانی مجازی و حقیقی
لغات زبان عربی و فارسی با بهره گیری از شیوههای اطناب و انواع آن در انشاء نثر
مصنوع مهارت خوبی را از خود نشان میدهد .نویسنده در این اثر ادبی -تاریخی عالوه
بر تحریر حوادث تاریخی عصر نادر شاه ،با استفاده از انواع اطناب برجستگی خاصی بر
اثر خود میبخشد و نثر خود را گاهی تا حد شعر باال میکشد .همچنین با شیوة اطناب
زمینة را برای حضور سجع  ،جناس و سایر تناسبات لفظی فراهم میسازد .او با اقتباس
از ایات و امثال عربی و فارسی به صورت تذییل و جمالت معترضه نسبت به تزیین و
اتقان اثر خود کوشیده است و درج اشعار فارسی و عربی زیبایی و حالوت خاصی به اثر
او بخشیده است.
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___________________________________________________________________
 .7خوار تر از گستردنی ،چه آنکه همیشه گسترده است و بر آن پا مینهند
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