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چکیده
تاريخ وصّاف ،از متون مصنوع و متکلّ فارسی است كه نويسندة دانشمند آن ،از غایش علوم
و دانشهای عصرش در نگارش ايم اثر بهره بـردهاسـت از ايـم رو ،یغـات و اصـطالحات علـومی
چون فلسفه ،منطق ،فقه ،اصول ،طش ،نجوم ،جغرافیا ،عروض ،بالغت و جلوة ويژهای در ايم متم
تاريخی دارند و دستماية صنعتپردازی نويسندهاند نگـاه ويـژة نويسـنده بـه چهارعنصـر ،از ايـم
ويژگی كتاب ،حکايت دارد دیبستگی نويسنده به عناصر اربعه به انـدازهای اسـت كـه طـرح اوییـة
كتاب ،بر چهار جلد نهاده شدهاست هرچند نويسنده به ايم طرح اوییه پایبند نبوده و جلد پنجمـی
به كتاب افزودهاست ايم مقایه ،كوشیدهاست در شیوهای توصیفی-تحلیلی ،مصاديق بهرهگیـری از
عناصر چهارگانه را از مجلدات پنجگانة كتاب استخرا  ،نقد و تحلی كند و ويژگیهـای مثبـت و
منفی استعمال ايم عناصر را در متم كتاب بررسی كند پژوهش حاضر نشان میدهـد كـه ایتـزام بـه
استعمال عناصر چهارگانه ،موجش بروز ويژگیهايی چند ،در ايـم اثـر شـدهاسـت تقويـت عناصـر
خیایی متم ،بهرهگیری از غایش ظرفیتهای صرفی و نحوی زبان فارسـی در راسـتای اسـتعمال ايـم
عناصر ،شک گیری یغات ،اصطالحات و تركیشهای متنوع و تقويت دامنـة یغـات زبـان فارسـی و
سرانجام ،صنعتپردازی با ايم عناصر ،از مه تريم ايم ويژگیهاست در كنار ويژگیهای مذكور،
*تاريخ ارسال مقایه 9316/20/26 :
 -1دانشیار دانشگاه قم (نويسندة مسئول)

تاريخ پذيرش نهايی مقایه 9316/99/09 :
- E-mail: kardgar1350@yahoo.com
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ایتزام به استعمال عناصر اربعه ،گاه موجش شک گیری تركیشهای سست ،ناهنجاریهای دسـتوری
و صنعتپردازیهای افراطی متم شدهاست كه ناگزير چنیم ایتزامهايی است
واژههای کلیدی :نثر مصنوع و متکلّ  ،گونههای تصنّع ،چهار عنصر ،تاريخ وصّاف

 -1مقدمه
نثر مصنوع و متکلّ  ،به جهان و مافیهـا نگـاهی شـاعرانه دارد از ايـم رو ،در ايـمگونـه
متون ،علوم و دانشهای بشری ،دستمايه تصنّع و تکلّ

نويسندگان است تاريخ وصّـاف

به عنوان نمونهای برجسته از نثر مصنوع و متکلّ  ،عرصه ظهور و بروز ايم ويژگی است
چهار عنصر ،چهار آخشیج ،اسطقسات اربعـه ،عناصـر اربعـه و تركیبـات و اصـطالحات
مترادف ديگری كه در فرهنگهای یغت و كتش فارسی به آنهـا اشـاره شـده ،از عناصـری
هستند كه در فرهنگ و تمدّن بشری با آغازينههای خلقت و آفرينش هستی ،گره خوردهاند
و از ايم رو ،انعکاس ويژهای در آثار برجایمانده از بشـر دارنـد (ن ک :سـریو،19 :9301 ،
 )902 ،10انعکــاس ايــم عناصــر در متــون ادب فارســی ،در يــک نگــاه كلــی ،دو ســیمايی
متفاوت دارد سیمايی كـه ايـم عناصـر ،بـا رنگـی علمـی و فلسـفی ،در تبیـیم چنـد و چـون
آفرينش جهان وانسان ،نقش اساسی دارند و غایبـا ً در مقدّمـة آثـار من ـوم و منثـور ،چنـیم
سیمايی برجسته است كتبی چون هدایةایمتعلمیمفیایطـش (ن ک :اخـوينی بخـاری:9379 ،
 )05و چهار مقایة ن ـامی عروضـی (ن ک :ن ـامی عروضـی )922 :9300 ،نمايشـگر چنـیم
سیمايی هستند چنیم نگاهی به عناصر اربعه ،در مقدمة متون من ومی چـون شـاهنامه نیـز بـه
چش میخورد:
يکی آتشی بر شده تابناک

میان باد و آب از بر تیره خاک
(فردوسی)5 :9372 ،

جايگــاه ويــژه عناصــراربعــه در تحلی ـ فلســفة آفــرينش ،آنهــا را مطلــوب شــاعران و
نويسندگان كرده و سیمايی ديگر ،از ايـم عناصـر ،در متـون ادب فارسـی شـک دادهاسـت
سیمايی كه جمع نگاه عایمانه و شاعرانه و حام معـانی گسـتردهای اسـت عناصـر اربعـه در
سیمای تصاوير شاعرانه ،در همة ادوار ادب فارسی ،نمونههايی دارد؛ اما ايم سیما در قصـايد
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فنی و نثر فنی و مصنوع ،بیش از ساير متون ،برجستهاسـت در بهـرهگیـری از عناصـر اربعـه،
كتاب تاريخ وصّاف ،جايگاه ويژهای دارد بهگونـهای كـه مـیتـوان ايـم كتـاب را چکیـدة
مضامیم شاعرانه و عایمانهای دانست كه در طول تاريخ ادب فارسی ،حول ايم عناصر شک
گرفتهاست
-1-1بیان مسئله
نثر مصنوع ،نثری است كه ابزارها و مصـاديق صـنعتپـردازی در آن تنـوّع چشـمگیری
دارد نويسنده چنیم نثری میكوشد با بهرهگیری از تمامی اطالعـات و داشـتههـای علمـی،
هنــری ،ادبــی ،زبــانی و هنرنمــايی كنــد تــا خواننــده را بــه درنــگ وادارد و اعجــاب او را
برانگیزد در ايم مقایـه بـرآنی در شـیوهای توصـیفی-تحلیلـی ،يکـی از ابزارهـا و مصـاديق
صنعت پردازی در تاريخ وصّاف را مورد بررسی قـرار دهـی و هنرنمـايی نويسـنده را در بـه
كارگیری عناصر چهارگانـه تحلیـ كنـی و در راسـتای آن ،بـه پرسـشهـايی چنـد ،پاسـخ
گويی اه ّ ايم پرسشها عبارتند از-9 :فلسـفة اسـتعمال فـراوان ايـم عناصـر در ايـم كتـاب
چیست؟ -0نويسنده چه راههايی برای بهرهگیری هنرمندانه از عناصر اربعـه در پـیش گرفتـه
است؟  -3كدام يک از ظرفیتهای زبـان فارسـی در بـهكـارگیری هنرمندانـة ايـم عناصـر،
شکوفا شدهاست؟  -2ويژگیهای مثبـت و منفـی بهـرهگیـری از ايـم عناصـر در نثـر تـاريخ
وصّاف چه ويژگیهايی است؟ بدون ترديد ،پاسخگويی به ايم پرسشها ،مـیتوانـد بخـش
عمدهای از عوام تصنّع و تکلّ

را در ايم اثر و آثار مشابه ،آشـکار سـازد و ويژگـیهـای

مثبت و منفی صنعتپردازی و آثار و نتايج آن را در سیر تحول ادب فارسی نمودار سازد
-2-1پیشینة تحقیق
در مورد ويژگیهای سبکی تاريخ وصّاف ،جنبههای بالغی آن ،مقايسة آن با كتـش نثـر
فنّی و مصنوع ،شیوههای استشهاد به اشعار عربی در تاريخ وصّاف و تضمیم شعر فارسـی در
تاريخ وصّاف ،مقایههايی منتشر شـدهاسـت مهـ تـريم ايـم مقایـههـا عبارتنـد از-9 :برخـی
نمودهای سبکی در نثر فنی با تلم بر آثار برجسته ،محمد حجت ،پژوهشهای نقـد ادبـی و
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سبکشناسی ،زمسـتان-0 9301تصـويرهای كنـايی و كاركردهـای آن در تـاريخ وصّـاف،
زهــرا اختیــاری و علیرضــا محمــودی ،جســتارهای ادبــی ،تابســتان-3 9301تــازگیهــای
تصويرهای تشبیهی در تاريخ وصّاف ،زهرا اختیاری و علیرضا محمودی ،پژوهشهای زبـان
و ادبیــات فارســی ،زمســتان-2 9301بررســی كــاربرد اســتعاره در تــاريخ وصّــاف ،علیرضــا
محمودی ،فنون ادبی ،بهار و تابستان-5 9312ايهام در تاريخ وصّاف ،يحیی كاردگر ،فنـون
ادبی ،زمستان-6 9315تحلی بینامتنی مختصات ادبی نثر تاريخ جهانگشا و تـاريخ وصّـاف،
سـیدعلی قاسـ زاده و سـعید حـاتمی ،بهــار ادب ،زمسـتان -7 9312تـاريخ وصّـاف و شــعر
شاعران ،محمود عابدی ،مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تربیت معلـ  ،تابسـتان 9373امـا در
مورد چهـار عنصـر و جايگـاه آن در تـاريخ وصّـاف پژوهشـی منتشـر نشـدهاسـت تصـريح
نويسندة كتاب ،مبنی بر ايـمكـه چـارچوب مـتم را از چهـار عنصـر ایهـام گرفتـه و تصـاوير
فراوانی كه نويسنده با بهرهگیری از عناصر اربعه شک دادهاست؛ پـژوهش در ايـم موضـوع
را ضروری مینمود
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
كتاب تاريخ وصّاف از امّهات كتش تاريخی فارسی است كه به يکی از پرآشـوبتـريم
ادوار تــاريخی ايــران (مغــول و ايلخانــان) پرداختــهاســت ســبک وصّــاف ،بیــان اديبانـة او و
پیچیدگیهای متم ،موجش بیتوجهی به ايم كتاب شـدهاسـت بررسـی محتـوايی ،زبـانی و
جنبههای خیایی متم ،میتواند بهرهگیری از كتاب را آسان كنـد و مخاطـش را بـا ايـم مـتم،
آشتی دهد مقایة حاضر كوشیدهاست در قایش بررسی يکی از ويژگـیهـای پركـاربرد ايـم
كتاب ،راه ورود به ايم متم مصنوع را هموارتر كند و با معرفی بخشی از ويژگیهای سبکی
آن ،بهرهگیری از محتوای آن را آسانتر كند
-2بحث
كتاب «تجزیةاالمصارَوَتزجيةاالعصار» معروف بـه «تـاريخ وصّـاف» از «اديـش شـهاب
ایديم عبداهلل بم عزّایديم فض اهلل شیرازی» ملقّش به «وصّافالحضَّة» و متخلص به «شَـرَف»
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و مشهور به «وصّاف» از ادبا و مورخان و شاعران معروف قرن هفت و هشـت هجـری اسـت»
(صفا« )9051 :9362 ،وَصّاف از سال  611هجری به قصد تتمـی فوا ـد كتـاب جهانگشـای
جوينی و تحرير ذيلی بر آن شروع به نوشتم كتاب

كرده» (همان )9062:موضوع كتاب،

بیان وقايع تاريخ ايلخانان ايران و تاريخ ملوک و امرای اطراف از سال  656تـا  700هجـری
يعنی تا نیمی از عهد سلطان ابوسعید بهادر است» (صفا)9062:9362،
حقیقت آن است كه تاريخ وصّاف ،علـیرغـ دشـواریهـای بسـیار كـه موجـش گريـز
مخاطش از ايم اثر میشود؛ سرچشمة یغات ،اصطالحات ،تصاوير و كاربردهای بکری است
كه توضیح و تحلی ايم مـوارد مـیتوانـد؛ ايـم اثـر را از گمنـامی بیـرون آورد و بخشـی از
ظرفیتهای زبان فارسی را آشکار سازد ايـم كتـاب ،محصـول دورهای اسـت كـه علـوم و
دانش و شعر و ادب فارسی ،دورة خیرهكنندهای را پشت سر گذاشتهاست از ايم رو طبیعـی
است؛ نويسندة عایمی چون وصّاف ،در قایـش اثـری مصـنوع و متکلّـ

كـه مطلـوب زمانـة

اوست؛ به تلفیق سنّتهای علمی و ادبی بپـردازد و بـا بهـرهگیـری از داشـتههـای فرهنـگ و
تمدّن ايرانی ،چنیم معجونی عرضه كند بهرهگیـری از چهـار عنصـر نیـز در راسـتای چنـیم
انديشهای است
جايگاه چهار عنصر در ايم كتاب ،به اندازهای است كه طرح اوییة آن ،بـر مبنـای چهـار
عنصر ،در چهار جلـد نهـاده شـدهاسـت (ن ک :شـیرازی )315 :9330 ،وصّـاف ،بـرخالف
وعدهاش ،جلد پنجمی به كتاب میافزايد از ايم رو ،در مقدمة جلـد پـنج  ،بـه توجیـه كـار
خود میپردازد كه در ضمم آن میتـوان نگـاه عایمانـة او را بـه عناصـر چهارگانـه دريافـت
(ن ک :شیرازی )622 :9330 ،بهكـارگیری فـراوان تركیبـاتی چـون «عناصـر اربعـه ،چهـار
عنصر ،عنصريات ،اركان اربعه» در ضـمم كتـاب ،از توجـه ويـژة نويسـنده بـه ايـم عناصـر،
حکايت دارد
بهرهگیری از عناصر اربعه به طور جداگانه در تاريخ وصّاف ،نمونـههـای فراوانـی دارد؛
اما آنچه در ايم مقایه ،مورد ن ر است؛ بهرهگیری ه زمان نويسـنده از همـه يـا غایـش ايـم
عناصر در جملهای واحد يا در چند جملة متوایی است كـه جنبـة آگاهانـه بـودن آن ،كـامالً
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آشکار است با بررسـی مجلّـدات پـنجگانـة كتـاب 60 ،نمونـه از هـ نشـینی عناصـر اربعـه،
استخرا شده كه  00مورد آن ،شام هر چهار عنصر است اگر كاربردهای هنری را نیز بـه
ايم موارد بیفزايی  ،سه مواردی كه چهـار عنصـر ،در كنـار يکـديگر ،مـورد اسـتفاده قـرار
گرفتند؛ بیشتر خواهد شد به عنوان نمونه ،در شاهد زير ،با تبادری كه كلمـة «بـاده» بـه «بـاد»
دارد؛ شاهد ه نشینی كام چهار عنصر هستی :
«در دام ناكامی میپیچید و به رغ دهر خاکسار ه از باده ،آبی بر غـ آتش فعـ
میريخت و در شکايت فلک دوّار و روزگـار نـاهموار از طبـع آبکدار ،آتکش ايـم معنـی
میانگیخت» (همان)967 :
پانزده مورد ،شام سه عنصر است پنج مـورد؛ آب ،آتـش ،بـاد؛ چهـار مـورد؛ خـاک،
آب ،آتش؛ سه مورد؛ آب ،خاک ،باد است در نوزده مورد نیز تنها دو عنصر در كنـار هـ
قرار گرفتند كه چهارده مورد؛ آتش و آب و سه مورد؛ آتش و باد و يک مـورد؛ خـاک و
آب و يک مورد؛ باد و خاک در كنار يکديگر بهكار رفتند
آنچه در بهـرهگیـری از عناصـر اربعـه ،در تـاريخ وصّـاف اهمیـت دارد؛ تنـوع اشـکال
بهره گیری از ايم عناصر ،در مواضع مختل
پرهیز از تکرار ،كوشیدهاست با كش

كتاب است به ايم معنی كـه نويسـنده ،جهـت

ظرفیتهـای نهفتـه در ايـم عناصـر و بهـرهگیـری از

سنتهای ادبی در استعمال آنها ،تا حد امکـان از تکـرار مـاللآور ايـم عناصـر جلـوگیری
كند از ايم رو میتوان گفت؛ تركیشها ،تصاوير و شگردهای زبانی كه نويسندة كتـاب در
بهرهگیری از چهارعنصر بـهكـار گرفتـه ،چکیـدة ظرفیـتهـای شـاعرانة ايـم عناصـر اسـت
شیوههای بهكارگیری عناصـر چهارگانـه در تـاريخ وصّـاف ،عبارتنـد از -9 :بهـرهگیـری از
عناصر اربعه در صور خیال -0عناصر اربعه و ظرفیتهای صرفی و نحوی زبـان فارسـی -3
صنعتپردازی با عناصر اربعه در ادامة گفتار ،هر يک از موارد سهگانه كه به ترتیـش میـزان
استفاده نويسنده ،معرفی شدهاند؛ با ذكر شواهدی ،مورد بررسی قرار میگیرند
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 -1-2بهرهگیری از عناصر اربعه در صور خیال
بهرهگیری از عناصر خیایی از مه تريم راههـايی اسـت كـه زمینـة بـهكـارگیری عناصـر
چهارگانه را در متم فراه آورده است در ايـم میـان ،سـه كنايـه و تشـبیه ،بـیش از ديگـر
عناصر خیایی است و استعاره ،نقـش بسـیار كـ رنگـی دارد علـت آن را بايـد در تمـايالت
خراســانیوار نويســندة كتــاب ،جســتجو كــرد كــه هـ چــون شــاعران و نويســندگان ســبک
خراسانی ،استعاره در قیاس با ساير صور خیال ،جايگـاه كـ تـری در ذهـم شـاعرانة او دارد
يادكرد فـراوان شـاعران سـبک خراسـانی و تضـمیم گسـتردة اشعارشـان در ضـمم كتـاب،
مـیتوانــد گويــای ايــم ويژگــی باشــد گونـههــای بهــرهگیــری از عناصــر اربعــه در ســاختار
صورخیال ،عبارتند از:
-1-1-2عناصر اربعه در ساختارکنایی
كنايه ،پركاربردتريم عنصر خیایی است كـه نويسـندة كتـاب در راسـتای بهـرهگیـری از
عناصر چهارگانه بـهكـار گرفتـه اسـت خـاک ،آتـش ،آب و بـاد بـه ترتیـش میـزان بسـامد،
دستماية كنايهسازی نويسنده شدهاند كناياتی كه با محوريت ايم عناصر شک گرفتـهانـد؛
با حذف متعلقات هر يک ،عبارتند از:
خاک :غبار از چیزی برانگیختم (تحريک كـردن) ،گـرد از چیـزی بـرآوردن ،خـاک
درديده ريختم (كور كردن) ،در خاک شدن ،خاک شدن ،گرد از چیزی برداشـتم (كـامالً
نابود كردن) ،گردی بر چهره داشتم (غمگیم بودن) ،فرق پـر خـاک بـودن (خـوار بـودن)،
خاک بر سـر چیـزی ريخـتم ،گـرد محـال پیمـودن (كـار بیهـوده كـردن) ،خـاک بـر فـرق
سر(نفريم ) ،خاک بر سر زدن ،خاک تیمار بر سر چیزی بیختم (اندوهگیم كـردن) ،خـاک
در دهان ( نفريم) ،خاک بر سر داشتم ،گرد چیزی نشـاندن (خـاموش كـردن) ،آبـروی بـر
خاک ريختم
آتش :در آتش بودن ،آتش فرو نشاندن ،بـر آتـش نهـادن ،آتـش چیـزی مـردن (افـول
كردن) ،آتش چیزی را تسکیم دادن ،آتش بر سر چیزی يا كسـی ريخـتم ،آتـش در كسـی
زدن ،در آتش افتادن ،آتش در جـايی برافـروختم ،آتـش چیـزی برافـروختم ،آب بـرآتش
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زدن ،آتــش از شســت جســتم (تیــر از كمــان ،پرتــاب كــردن) ،آتــش چیــزی را جاليیــدن
(تحريک كردن) ،آتش در كسی انداختم
آب :آب روی بر خاک ريختم ،آب از چیزی بردن ،آبی بر آتش ريختم يـا زدن ،آب
تیره گرداندن ،آب داشتم ،آب در ديدگان بودن ،جگر آب شدن ،آب شورانیدن (عیش را
مکدّر كردن)
باد :بر باد دادن ،باد فرونشاندن ،صرصر جستم (پديدار شدن) ،باد در دست بودن ،بر باد
رفتم ،باد در ك

داشتم ،جان باد شدن

تنوع كنايات شک گرفته بـر مبنـای عناصـر اربعـه ،جایـش توجـه اسـت بـهگونـهای كـه
میتوان تاريخ وصّاف را جامع كنايات شک گرفته در ايم زمینه دانست و در تـلمیم شـواهد
كنايات ،برای فرهنگهای یغات از آن بهره گرفت متلسـفانه سـه شـواهد ايـم كتـاب ،در
یغت نامة دهخدا ،نزديک به صفر است ايم نکته میتواند ضـرورت توجـه ويـژه بـه تـاريخ
وصّاف را گوشزد كنـد برخـی از كنايـات بـهكاررفتـه ،تـازگی دارنـد و تـا آنجـايی كـه
نگارنده ،جستجو كرده ،در هیچ فرهنگی ضـب نشـدهانـد كنايـاتی چـون «آب سـالمت را
شورانیدن» (همان« ،)563 :آتـش بـال را جاليیـدن» (همـان )563 :و «گـرد محـال پیمـودن»
(همان )360 :از ايم دستهاند
غایش كنايات بهكار رفته ،كناية فعلی هسـتند نويسـنده ،كوشـیدهاسـت بـا بـهكـارگیری
افعال كنايی با مركزيت عناصر اربعه ،زمینـة گنجانـدن عناصـر ديگـر را ،در سـاختار نحـوی
جمله فراه آورد همیم ويژگی ،موجش طوالنی شدن ايمگونه جملهها شدهاست:
« قوة فص بهار ،به آتکش گلـزار ،آب سـممعارضـان ريختـه و خکاک ريـاض ،بکاد
مشکواری از دماغ كلبة عطار فرو نشانده» (همان)322:
عالوه بر طول جملهها ،تراك كنايات نیز ،راهی برای گنجاندن عناصر اربعه در سـاختار
جملههای متم است در ايم موارد ،تصنّع متم ،بیشتر آشکار میشود:
ای باد كه خاک باد بر فرق سرت

آتش زدی اندر مم ازيم بی آبی
(همان)290 :
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-2-1-2عناصر اربعه در ساختار تشبیهی
عالوه بر تركیبات تشبیهی كه در بح

شگردهای زبانی از آنها سخم خـواهی گفـت؛

تشبیهات گسترده در اشکال مختلـ  ،زمینـة حضـور چهـار عنصـر را در جملـههـای كتـاب
فراه آوردهاست تشبیهات تفصـیلی و گسـتردهای كـه يـادآور تشـبیهات سـبک خراسـانی
هستند
عناصر اربعه ،غایباً در جايگاه مشبهبه و گاه در مواردی اندک ،در جايگـاه وجـه شـبه بـه
كار گرفته میشوند ايم ويژگی نشان میدهد كه ايم عناصـر ،در خـدمت شـاعرانگی مـتم
هستند و غایباً ،جهت تقويت جنبه آرايشی و تزيینی متم ،مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد و
محور و مدار بح

نويسنده نیستند به همیم دیی  ،نقش آنها در جايگاه مشـبه ،قابـ توجـه

نیست در نمونة زير ،نقش عناصر اربعه در جايگاه مشبهبه و وجه شبه ،بهگونـهای اسـت كـه
میتوان ،شیوة نويسنده را در بهكارگیری عناصر اربعه در ساختار تشبیهی دريافت:
«بريم كرة خاکی ،چون آتش با دود دل ،باد در ك

و چون آب با نایة بـیحاصـ ،

سنگ در بر و چون چوگان با چنیم خوشگويی ،خاک بـر سـر داشـته هنـوز كـارم چـون
گوی بیسر و سامانست و چون چوگان جز معدیت پادشـاه دسـتآويـزی نـدارم » (همـان:
)550
در ايم نمونه «آتش و آب» در جايگاه مشبهبـه و «بـاد و خـاک» در جايگـاه وجـه شـبه،
جدول ضرب عناصر اربعه را كام كردند ایبته ،ادامةجمله نیز نشان میدهـد كـه نويسـنده،
پس از طرح چهارعنصر ،ه چنان گرفتار ساختار تشبیهی است همیم ويژگـی ،يکـی ديگـر
از جلوههای تصنّع در متم كتاب است نويسنده به راحتی نمیتواند از ساختاری كه آگاهانه
و تصنّعی اختیار شده ،بگريزد و در نتیجه ،با برجسته كـردن تشـبیه ،در جملـههـايی متـوایی،
جنبههای متکلّفانة متم را آشکار میسازد
به طور كلی ،گرايش نويسنده به گونههای اطنـابی تشـبیه ،بیشـتر اسـت و دییـ آن نیـز،
زمینهای است كه ايم گونههایِ اطنابی ،برای بهكارگیری عناصر اربعه فـراه مـیآورنـد از
ايم رو تشبیه مفروق ،ملفوف و جمع ،در جريان بهكارگیری عناصـر اربعـه ،بسـامد بیشـتری
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نسبت به ساير گونههـا دارنـد (ن ک :همـان )565 ،509 ،592 ،522 ،220 ،52 ،در سـاختار
تشبیهی كتاب ،گاه ظرافتهايی نیز به چش میخورد كه از باريکخیایی و اطالعات بسـیار
نويسنده ،حکايت میكند:
«چون آتش برزيم ،بران بادپايان سوار گشتند» (همان)595 :
كلمة «برزيم» كه در جايگاه قید مشبهبه نشسته ،نمونهای از ايم ظرافتهاست ايم كلمـه
در معنای «آذربرزيممهر يکی از سه آتشکدة مه عهد ساسانیان است و در ريونـد خراسـان
و خاص كشاورزان بودهاست» (دهخدا :9377،ذي «برزيم») و يا در معنای «نـام آتشـکدهای
كه یهراسش آن را به بلخ بنا نهاد» (همان) از طرف ديگر با توجه به فضای مـتم ،تبـادری بـه
«زيمِ» اسش دارد و مفهوم «بر +زيم نشستم» را ایقا میكند نمونههـايی از ايـم دسـت ،نشـان
میدهد كه صنعتپردازیهای گونـاگون در نثـر مصـنوع ،موجـش مـیشـود كـه اطالعـات
گستردة نويسندگان ايم متون ،مجال بروز يابـد هرچـه میـزان تصـنّع بیشـتر باشـد ،دانـش و
اطالعات علمی نويسنده ،مجال ظهوری بیشتری میيابد در ايـم صـورت ،مـتم بـه معمـايی
بدل میشود و گسترة مخاطبان آن كاهش میيابد تاريخ وصّاف ،نمونهای بارز از ايم متون
است كه يکی از رموز گمنامی آن و بیمهری مخاطـش بـه ايـم اثـر نیـز در همـیم ويژگـی
نهفتهاست
-2-2عناصر اربعه و ظرفیتهای صرفی و نحوی زبان فارسی
تركیشسازی و بهكارگیری ظرفیتهای نحوی زبان فارسی ،از جمله مواردی اسـت كـه
نويسنده ،در استعمال عناصر اربعه به آنها روی آوردهاسـت بررسـی ايـم مـوارد ،مـیتوانـد
بخشی ديگر از ويژگیهای ايم كتاب و ساير آثـار مصـنوع و متکلّـ

را آشـکار سـازد در

ادامه گفتار ،هر يک از ايم موارد ،مورد بررسی قرار میگیرند:
 -1-2-2عناصر اربعه و ترکیبسازی متن
 935تركیش ،در راستای بهرهگیری از عناصـر اربعـه ،در تـاريخ وصّـاف شـک گرفتـه
است در غایش ايم تركیشهـا ،عناصـر اربعـه ،جنبـة توضـیحی ،تزيینـی و تفسـیری دارنـد و
درخدمت جز ديگر تركیش هستند به ايم معنا كه در تركیشهای تشبیهی ،به عنوان مشبهبه
و در تركیشهای وصفی ،به عنوان صفت و در ساير تركیـشهـا ،نیـز نقشـی فرعـی دارنـد و
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نويسنده نیستند ايم نکته نشان میدهد كه ايم عناصر ،در خدمت ادبیت

متم هستند و جنبة آرايشی آنها برجستهاست در تركیشهايی كه در راستای بهـرهگیـری از
چهارعنصر شک گرفتهاند ،ويژگیها و گونههايی چند ،قاب شناسايی است كـه مهـ تـريم
آنها عبارتند از:
الف .تزاحم ترکیبهای تشبیهی

در ايمگونه موارد ،كثرت تركیشها با ساختاری نزديـک ،جنبـة متکلّفانـه مـتم را بیشـتر
آشکار میكند مصاديق ايم موارد در تاريخ وصّاف ،فراوان است:
«عواصر نکبت ابدی ،مخایفان را ،خکاک اسکتذالل در ديـدة اقبـال ريخـت و آب
تطفیه بر آتش استعال زد و باد غرور فرو نشاند» (شـیرازی 50 )970 :9330 ،تركیـش بـه
دستآمده در ضمم بهكارگیری عناصر اربعه ،تركیش تشبیهی است
ب.کثرت ترکیبهای وصفی

 20تركیش وصفی در ضمم بهكـارگیری عناصـر اربعـه شـک گرفتـهاسـت تنهـا در نُـه
مورد ،ايم عناصر ،در جايگاه موصوف نشستهاند و ايم نکته نیز مؤيد جنبة آرايشی و تزيینـی
ايم عناصر ،در متم تاريخ وصّاف است از آنجايی كه هیچيـک از عناصـر چهارگانـه ،بـه
طور مستقی  ،نمیتوانند به عنوان صفت ،استعمال شوند؛ نويسـنده كوشـیدهاسـت؛ در قایـش
صفات مركش ،جايگاهی برای ايم عناصر ،در تركیشهای وصـفی و بـه عنـوان صـفت ،بـاز
كند از ايـم رو ،صـفات مركـش بـا مركزيـت عناصـر اربعـه ،بسـامد فراوانـی در مـتم دارد
تركیشهای وصفی چون «دهر خاکسار ،غـ آتـشفعـ  ،طبـع آبـدار ،تیـغ آتـشبـار ،تیـغ
آبگون ،مرواريد آبصفوت ،جامههای تنسوقِ(قسمی جامـة نـادر) آتـشفـروغ ،تیـغ آتـش
درفش ،زخ تیغ آبسیالن آتشهیجان ،تیغ آبسیما ،سط ملوّن آبگون و » نمونههـايی
از تركیشهای وصفی متم هستند كه استعمال عناصر اربعه ،موجش شک گیـری آنهـا شـده
است
برخی از تركیشهای وصفی در قایش تنسـیقصـفات بـديعی ،تركیـشهـای پارادوكسـی
زيبايی شک دادند تركیشهايی چون؛ سخم آتـشبـار آبـدار(همان ،)292 :سـاغر آبگـون
آتش-نمای (همان ،)522 :تیغ آبگون بـرقوش(همـان ،)592 :دريـای آتشـیم(همان،)590 :
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چهرة آبصفت آتشصنعت (همان ،)505 :تیغ آبرنگ آتشبار(همان )502 :از ايم دستهانـد
كه در ایقای جنبة شاعرانة متم ،نقش بسیاری دارند
ج .شک گیری ترکیبهای تلمیحی

ايم تركیشها ،از جهت ايجازی كه دارند ،تقويت كنندة ادبیت متم هستند؛ اما نويسنده،
گاه نتوانستهاست در بهكارگیری ايم تركیشها ،جانـش فصـاحت كـالم را رعايـت كنـد بـه
عنوان نمونه ،در شاهد زير ،در كنار «آتش خلی » و «آب خضر»« ،باد مسیح» را بهكـار بـرده
كه تركیش اخیر ،به دیی ایقای معنای منفی كلمة «باد» در ايم تركیـش ،جـايگزيم فصـیحی
برای كلمة «نفس» يا «دم» نیست:
«هوایش به صفوت ،آب از آتش خلی برده و خاکش به خاصـیت ،غبکار غیـرت از
آب خضر برانگیخته و آبش به یطافت ،گرد از باد مسیح بر آورده» (همان)920 :
هرچند ايم تركیش ،پیش از وصّاف نیز بهكار رفتهاست (ن ک :ن ـامی گنجـوی:9370،
)915
د .شک گیری ترکیبهای سست و مبهم

در بهرهگیری از عناصر اربعه ،گاه تركیشهايی شک میگیرند كه چندان فصیح نیستند
هرچند فراوانی چنیم تركیشهايی در نثر تاريخ وصّاف ،چش گیر نیسـت؛ امـا همـیم تعـداد
اندک نیزگاه فصاحت متم را مخدوش میسازد تركیش «سیالب آب» در نمونة زير از ايـم
دسته است:
«ملکشاه ،ازيم سخمِ آتشبارِ آبدار ،بـر پشـت بـارة بادرفتـار چـون طـاق پـ  ،خمیـده
گشت و سیالب آب ،از ديده در سرپ بر وجه براند» (همان)222 :
كناية «سیالب از ديده راندن» به راحتی میتوانست ،مضمون مورد ن ـر نويسـنده را ایقـا
كند اما پایبندی به استعمال عناصر اربعه ،موجش ظهور چنیم تركیـش حشـوی شـدهاسـت
تركیش«سیالب» به دیی وجـود كلمـة «آب» در ايـم تركیـش ،نیـازی بـه مضـافاییـه «آب»
ندارد
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 -2-2-2عناصر اربعه و ویژگیهای نحوی متن
در بهرهگیری هنرمندانة چهارعنصر ،نحو تـاريخ وصّـاف نیـز تـلثیرات فراوانـی پذيرفتـه
است به ايم معنی كه نويسنده كوشیدهاست ،از ظرفیتهـای گونـاگون نحـوی زبـان ،بـرای
گنجاندن عناصر اربعه در جمالتش بهره گیرد از ايم رو ،نحـو زبـان ،ويژگـیهـای خاصـی
پذيرفتهاست مه تريم ايم ويژگیها ،عبارتند از :وابستگی جملـههـا (همـان ،)069 :عطـ
جبری جمله ها (همان ،)022 :طـوالنی شـدن جملـههـا و تعقیـد آنهـا (همـان،)505 ،903 :
ساختار نحـوی يکسـان جملـههـای متـوایی (همـان ،)055 ،920 :نزديکـی معنـايی جملـههـا
(همان )200:و سرانجام ،كثرت استعمال جملههای انشايی (همان )290 ،227 :در ايم میان،
گنجانـدن جملـة معترضــه در ضـمم كــالم و كـش دادن آن ،بســامد فراوانـی در مــتم دارد
اگرچه جملههای طوالنی ،فرصت بهكارگیری عناصر اربعه را برای نويسـنده همـوار كـرده؛
اما غایباً موجش تعقید و سستی كالم او شدهاست:
«آفرينندة جان و دل ،در آب و گ  ،ايم چهرة آبصفت آتشصنعت ،از مسـیس
(سودن) و حسیس (بانگ آتش) آتش آن جهانی ،نگاه داراد» (همان)505 :
 -3-2صنعتپردازی با عناصر اربعه
جز تناسش و تضاد كه بناچار در بهكارگیری عناصـر اربعـه شـک مـیگیرنـد؛ توجـه بـه
صنعتپردازی و بهرهگیری از صنايع بديعی ،راه ديگری است كه نويسنده برای بهرهگیـری
هنری از استعمال عناصر اربعه برگزيدهاست ايم شـیوه بـا ويژگـی شـاخص تـاريخ وصّـاف
(صنعتپردازی) ه خوانی كامـ دارد نويسـندة كتـاب ،خـود بـه ايـم ويژگـی اشـاره دارد
(ن ک :همان )225:مه تريم ايم صنايع عبارتند از:
 -1-3-2ایهام
گونههای مختل

ايهام چون ايهام تناسش ،ايهام تبادر و ايهام ترجمه در ضمم اسـتعمال

عناصر اربعه شک گرفتند كه سه «آب» و «باد» در شـک دادن گونـههـای ايهـام ،بـیش از
عناصر ديگر است به جز معنای دوگانة «آب» و «آبرو» كـه بـه ايهـام مکـرّر در مـتم تبـدي
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شده ،نوآوریهايی نیز در ايم زمینه وجود دارد بهرهگیری از كلمه «آبی» در معنای «بِـه» و
يکی از عناصر اربعه ،نمونهای از ايم نوآوریهاست:
«بنفشه چون خ ّ خوش پسران ،از غبغش ساده ترنج غیر آبـی افتـاده و نـار و آبـی چـون
برو آتشی و آبی مزدو گشته» (همان)509 :
«آبی» در ايم جمله ،عالوه بر ايهام تناسش با عناصر اربعه و ايهام تضاد با آتـش ،بـا آبـی
در معنای بر آبی ،جناس تامی نیز شک دادهاست «بر آبـی» در اصـطالح نجـوم ،شـام
بر های «سرطان و عقرت و حوت» است (ر ک مصفّی )2 :9309،در ايم نمونـه ،بـا توجـه
به كلمة «آتش» ،ايهام ترجمهای در كلمة «نار» به معنی «انار« وجود دارد
بعد از «آب»« ،باد» ،نقش برجسـتهای در ايهـامسـازی كتـاب دارد ايهـام تناسـش ،ايهـام
تبادر ،ايهام ترجمه ،از گونههای ايهام است كه با عنصر «باد» ساخته شدهاست:
چون تو در خاک شدی ای به صفت آب حیات
تا كه مم خاک شوم بی تو در آتش بادم
(همان)903 :
«بادم» در معنی «باش » و «باد» هست  ،محور ايهام است ايهام ترجمه در كلمة «باد» نیز در
نمونه زير جایش است:
«با یشکر مغول ،به شیراز آيند و آتش فتنة سلجوقی را كه موقد آن ،باد نخوت و عجـش
نفس بود به آب تیغ كه سکونبخش نايرة شرّ جز آن نیست ،فرو نشاند» (همان)906 :
«باد» در معنای يکی از عناصر و «غرور و نخـوت» چنـیم ايهـامی شـک دادهاسـت ايـم
ايهام ،نمونههای ديگری نیز در متم دارد (ر ک :شیرازی)970 :9330،
-2-3-2جناس
دو عنصر «آب» و «باد» در جناسسازی مؤی  ،مورد استفاده قرار گرفتند:
«اگرچه از ترس باد خزانی ،گردی بر چهرة حـال داشـت بـه آب یطـ
تسکیم میكرد و باغبان چمم طبیعت میگفت یمویفه:

آتـش گلنـار را
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آبی اگرش آب نبودی بودی

كآخر زتم خويش ببردی يرقان را
(همان)069 :

«آبی» در معنای «بِه» با كلمة «آب» دو ركم جناسند
و عنصر «باد» نیز در مح قافیة دو بیت زير ،جناس تام شک داده و قافیه بـديعی سـاخته
است:
شاهد سممبری كه بود با یطافتش
مطرب نواگری كه اگر زهره دم زند

پر خاک فرق آتش و در دست آب باد
با یط

طبع او زخجایت خراب باد
(همان)320 :

-3-3-2لغز
وصّاف در قایش یغزها نیز ،از چهارعنصر برای توصـی

و تصـوير مقصـود بهـره گرفتـه

است:
«ابرباری برقشکلی باد او جاسوس فتح

آب رنگی نارفعلی خاک بوده مادرش

يعنی به تیغ هندینژاد مستخلص كردهاي » (همان )319 :نمونة ديگر ،در یغـز آب اسـت
كه در صفحه 270كتاب آمدهاست
 -3نتیجهگیری
نثر مصنوع و متکلّ  ،به جهان و مافیهـا نگـاهی شـاعرانه دارد از ايـم رو ،در ايـمگونـه
متون ،علوم و دانشهای بشری ،دستماية تصنّع و تکلّ

نويسندگان است تـاريخ وصّـاف

به عنوان نمونهای برجسته از نثر مصنوع و متکلّ  ،عرصة ظهور و بروز ايـم ويژگـی اسـت
بررسی هنرمندی وصّاف در بهكارگیری عناصر چهارگانه بـه عنـوان يکـی از مصـاديق ايـم
ويژگی نشان میدهد كه -9 :رشـد و شـکوفايی علـوم و دانـشهـا در قـرن هفـت و هشـت ،
اطالعات گستردة نويسنده در شاخههای مختل

علوم ،سبک نويسندگی و ذهنیّت شـاعرانة

او ،موجش شده كـه چهارعنصـر ،در كنـار اطالعـات علمـی ديگـر ،مـدار و محـور صـنعت
پردازی متم قرار گیرد  0پایبندی به استعمال عناصر اربعه در جای جـای مـتم ،تنگناهـای
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بسیاری برای نويسنده به وجود آوردهاست از ايم رو ،نويسنده میكوشـد بـا بهـرهگیـری از
ظرفیتهای گستردة زبـان فارسـی ،شـگردهای بالغـی و آرايـههـای ادبـی ،راهـی بـرای بـه
كارگیری هنرمندانة عناصر بیابد در ايم راستا برخی از ظرفیتهای صـرفی و نحـوی زبـان،
شکوفا شده و متم ،با شگردهای بالغی ،صـنايع بـديعی و كنايـات و تركیبـات بـديع و بکـر
آراسته شدهاست؛ اما در كنار ويژگیهای مثبت ،برخی ويژگـیهـای منفـی چـون :تعقیـد و
سستی جملهها ،شک گیری تركیشهای سست ،افراد در آرايش كالم و بیتوجهی به معنـا،
تکرارهای ماللآور و سرانجام تصنّع و تکلّ

آشکار؛ در راستای استعمال عناصـر اربعـه در

متم راه يافتهاست  3آنچه میتوان به عنوان دستاورد كاربردی ايم پژوهش ذكـر كـرد آن
است كه متون مصنوع و متکلّفی چون تاريخ وصّاف ،میتوانند منبعی غنـی بـرای تـدويم و
تلیی

فرهنگهای گوناگون در زبان فارسی باشند كـه متلسـفانه از ايـم ظرفیـتهـا ،كمتـر

استفاده شدهاست نگاهی به یغتنامة دهخدا مبیّم ايم ادّعاست در حایی كـه توجـه بـه ايـم
متم و متون مشابه ،میتواند برغنای فرهنگهای زبان فارسی بیفزايـد ومنـابعی قابـ اعتمـاد،
برای نقد و تحلی متون ادب فارسی ،فراه آورد در ايم پـژوهش ،بخشـی از ظرفیـتهـای
تاريخ وصّاف معرفی شدهاست
فهرست منابع
الف) کتابها
9

اخوينی ایبخاری ،ابوبکر ربیع بم احمد ( )9379هدایة المتعلمین فی
الطب چاپ دوم به اهتمام جالل متینی مشهد :دانشگاه مشهد

0

اقبال آشتیانی ،عباس ( )9371تاریخ مغول چاپ هفت تهران :امیر كبیر

3

جوينی،عطاملک بم محمد ( )9367تاریخ جهانگشا .ج 1چاپ سوم
تصحیح محمد قزوينی تهران :بامداد و ارغوان

2

دهخدا،علی اكبر ( )9377لغت نامه چاپ دوم تهران :دانشگاه تهران

5

سجادی ،سید جعفر ( )9373فرهنگ معارف اسالمی جلد دوم چاپ سوم
تهران :كومش
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سریو ،خوان ادواردو ( )9301فرهنگ نمادها چاپ اول ترجمه مهرانگیز
اوحدی تهران :دستان

7

شیرازی ،اديش شهاب ایديم عبداهلل ( )9300تاریخ وصاف الحضرۀ جلد
چهارم چاپ اول تصحیح علیرضا حاجیان نژاد تهران :دانشگاه تهران

0

شیرازی ،فض اهلل بم عبداهلل ( )9330تاریخ وصاف به اهتمام محمد مهدی
اصفهانی تهران:كتابخانه ابم سینا و كتابخانه جعفری تبريزی

1

صفا ،ذبیحاهلل ( )9362تاریخ ادبیات در ایران

 2چاپ سوم تهران:

فردوسی
 92فردوسی ( )9372شاهنامه

 9چاپ پنج

تصحیح ۀول مول تهران:

انتشارات و آموزش انقالب اسالمی
 99گركانی ،محمد حسیم شمس ایعلما ( )9377ابدع البدایع چاپ اول به
اهتمام حسیم جعفری با مقدمه جلی تجلی تبريز :احرار
 90مصفّی ،ابو ایفض ( )9309فرهنگ اصطالحات نجومی چاپ سوم تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی
 93معیم ،محمد ( )9375فرهنگ فارسی چاپ نه تهران :امیر كبیر
 92ن امی عروضی سمرقندی ،احمد بم عمر بم علی ( )9300مجمع النوادر
معرف به چهارمقاله چاپ اول به تصحیح محمد قزوينی به كوشش محمد
معیم ،تهران :زوّار
 95ن امی گنجوی ( )9370کلیات نظامی گنجوی چاپ اول مطابق با نسخه
تصحیح شده استاد وحید دستگردی به اهتمام پرويز بابايی تهران :نگاه
 96ياحقی ،محمدجعفر ( )9375فرهنگ اساطیر چاپ دوم تهران :سروش

