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 چکیده
 
دانشمند آن، از غایش علوم  ةتاريخ وصّاف، از متون مصنوع و متکلّ  فارسی است كه نويسند 

الحات علـومی  اسـت  از ايـم رو، یغـات و اصـط    های عصرش در نگارش ايم اثر بهره بـرده و دانش
ای در ايم متم ويژه ةجلو چون فلسفه، منطق، فقه، اصول، طش، نجوم، جغرافیا، عروض، بالغت و   

نويسـنده بـه چهارعنصـر، از ايـم      ةاند  نگـاه ويـژ  پردازی نويسندهصنعت ةمايتاريخی دارند و دست
 ةییـ سـت كـه طـرح او   ای اربعه به انـدازه ويژگی كتاب، حکايت دارد  دیبستگی نويسنده به عناصر ا

بند نبوده و جلد پنجمـی  ییه پایست  هرچند نويسنده به ايم طرح اواكتاب، بر چهار جلد نهاده شده
یـری از  گتحلیلی، مصاديق بهره-ای توصیفیاست در شیوهاست  ايم مقایه، كوشیدهبه كتاب افزوده

هـای مثبـت و   كند و ويژگی كتاب استخرا ، نقد و تحلی  ةگاندات پنجعناصر چهارگانه را از مجل
دهـد كـه ایتـزام بـه     منفی استعمال ايم عناصر را در متم كتاب بررسی كند  پژوهش حاضر نشان می

اسـت  تقويـت عناصـر    هايی چند، در ايـم اثـر شـده   استعمال عناصر چهارگانه، موجش بروز ويژگی
راسـتای اسـتعمال ايـم    های صرفی و نحوی زبان فارسـی در  گیری از غایش ظرفیتخیایی متم، بهره
یغـات زبـان فارسـی و     ةع و تقويت دامنـ های متنویغات، اصطالحات و تركیشگیری عناصر، شک 

های مذكور، هاست  در كنار ويژگیتريم ايم ويژگیپردازی با ايم عناصر، از مه سرانجام، صنعت
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های دسـتوری  جاریهای سست، ناهنگیری تركیشایتزام به استعمال عناصر اربعه، گاه موجش شک 
 هايی است است كه ناگزير چنیم ایتزامهای افراطی متم شدهپردازیو صنعت

 
  های تصنّع، چهار عنصر، تاريخ وصّافنثر مصنوع و متکلّ ، گونه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 گونـه ايـم  در رو، ايـم  از  دارد شـاعرانه  نگـاهی  فیهـا ما و جهان به متکلّ ، و مصنوع نثر

 وصّـاف  تاريخ  است نويسندگان تکلّ  و تصنّع  مايهدست بشری، هایدانش و علوم متون،

  است ويژگی ايم بروز و ظهور  عرصه متکلّ ، و مصنوع نثر از برجسته اینمونه عنوان به

چهار عنصر، چهار آخشیج، اسطقسات اربعـه، عناصـر اربعـه و تركیبـات و اصـطالحات      

هـا اشـاره شـده، از عناصـری     ت و كتش فارسی به آنهای یغمترادف ديگری كه در فرهنگ

اند های خلقت و آفرينش هستی، گره خوردههستند كه در فرهنگ و تمدّن بشری با آغازينه

، 19: 9301)ن ک: سـریو،   مانده از بشـر دارنـد  ای در آثار برجایو از ايم رو، انعکاس ويژه

يــک نگــاه كلــی، دو ســیمايی  انعکــاس ايــم عناصــر در متــون ادب فارســی،  در  (902، 10

متفاوت دارد  سیمايی كـه ايـم عناصـر، بـا رنگـی علمـی و فلسـفی، در تبیـیم چنـد و چـون           

آثـار من ـوم  و منثـور، چنـیم      ةآفرينش جهان وانسان، نقش اساسی دارند و غایبـا ً در مقدّمـ  

: 9379ش )ن ک: اخـوينی بخـاری،   ایطـ فیمیمایمتعلهدایةرجسته است  كتبی چون سیمايی ب

( نمايشـگر چنـیم   922: 9300ن ـامی عروضـی )ن ک: ن ـامی عروضـی،      ة( و چهار مقای05

متون من ومی چـون شـاهنامه نیـز بـه      ةمیم نگاهی به عناصر اربعه، در مقدسیمايی هستند  چن

 خورد:  چش  می

 يکی آتشی بر شده تابناک               میان باد و آب از بر تیره خاک           

 ( 5: 9372)فردوسی،  
  

ــژه عناصــر  ــ  فلســف جايگــاه وي ــه در تحلی ــرينش، آن ةاربع ــا را مطلــوب شــاعران و  آف ه

اسـت   نويسندگان كرده و سیمايی ديگر، از ايـم عناصـر، در متـون ادب فارسـی شـک  داده     

ای اسـت  عناصـر اربعـه در    سیمايی كه جمع نگاه عایمانه و شاعرانه و حام  معـانی گسـترده  

ايم سیما در قصـايد  هايی دارد؛ اما ادوار ادب فارسی، نمونه ةاعرانه، در همسیمای تصاوير ش
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گیـری از عناصـر اربعـه،    اسـت  در بهـره  ی و مصنوع، بیش از ساير متون، برجستهفنی و نثر فن

 ةتـوان ايـم كتـاب را چکیـد    ای كـه مـی  گونـه ای دارد  بهكتاب تاريخ وصّاف، جايگاه ويژه

ای دانست كه در طول تاريخ ادب فارسی، حول ايم عناصر شک  مضامیم شاعرانه و عایمانه

 است   گرفته

 

 بیان مسئله-1-1

پـردازی در آن تنـوّع چشـمگیری    نثر مصنوع، نثری است كه ابزارها و مصـاديق صـنعت  

هـای علمـی،   گیری از تمامی اطالعـات و داشـته  كوشد با بهرهچنیم نثری می  دارد  نويسنده

هنرنمــايی كنــد تــا خواننــده را بــه درنــگ وادارد و اعجــاب او را      هنــری، ادبــی، زبــانی و

تحلیلـی،  يکـی از ابزارهـا و مصـاديق     -ای توصـیفی برانگیزد  در ايم مقایـه بـرآنی  در شـیوه   

 پردازی در تاريخ وصّاف را مورد بررسی قـرار دهـی  و هنرنمـايی نويسـنده را در بـه     صنعت

هـايی چنـد، پاسـخ    در راسـتای آن، بـه پرسـش   كارگیری عناصر چهارگانـه تحلیـ  كنـی  و    

اسـتعمال فـراوان ايـم عناصـر در ايـم كتـاب        ةفلسـف -9ها عبارتند از: گويی   اه ّ ايم پرسش

 گیری هنرمندانه از عناصر اربعـه در پـیش گرفتـه   هايی برای بهرهنويسنده چه راه-0چیست؟ 

ايـم عناصـر،    ةمندانـ كـارگیری هنر های زبـان فارسـی در بـه   كدام يک از ظرفیت -3است؟ 

گیـری از ايـم عناصـر در نثـر تـاريخ      های مثبـت و منفـی بهـره   ويژگی -2است؟ شکوفا شده

توانـد بخـش   ها، مـی گويی به ايم پرسشهايی است؟ بدون ترديد، پاسخوصّاف چه ويژگی

هـای  ای از عوام  تصنّع و تکلّ  را در ايم اثر و آثار مشابه، آشـکار سـازد و ويژگـی   عمده

 پردازی و آثار و نتايج آن را در سیر تحول ادب فارسی نمودار سازد  و منفی صنعت مثبت

 

 تحقیق ةپیشین-1-2

آن با كتـش نثـر    ةهای بالغی آن، مقايسهای سبکی تاريخ وصّاف، جنبهدر مورد ويژگی

های استشهاد به اشعار عربی در تاريخ وصّاف و تضمیم شعر فارسـی در  فنّی و مصنوع، شیوه

برخـی  -9هـا عبارتنـد از:   تـريم ايـم مقایـه   اسـت  مهـ   هايی منتشر شـده خ وصّاف، مقایهتاري

های نقـد ادبـی و   ت، پژوهشنمودهای سبکی در نثر فنی با تلم  بر آثار برجسته، محمد حج
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تصـويرهای كنـايی و كاركردهـای آن در تـاريخ وصّـاف،      -0  9301شناسی، زمسـتان سبک

ــودی،    ــاری و علیرضــا محم ــرا اختی ــتان زه ــی، تابس ــتارهای ادب ــازگی-3  9301جس ــای ت ه

های زبـان  تصويرهای تشبیهی در تاريخ وصّاف، زهرا اختیاری و علیرضا محمودی، پژوهش

بررســی كــاربرد اســتعاره در تــاريخ وصّــاف، علیرضــا -2  9301و ادبیــات فارســی، زمســتان

یی كاردگر، فنـون  ايهام در تاريخ وصّاف، يح-5  9312محمودی، فنون ادبی، بهار و تابستان

ات ادبی نثر تاريخ جهانگشا و تـاريخ وصّـاف،   تحلی  بینامتنی مختص-6  9315ستانادبی، زم

تـاريخ وصّـاف و شــعر    -7  9312زاده و سـعید حـاتمی، بهــار ادب، زمسـتان   سـیدعلی قاسـ   

ا در   امـ 9373ة ادبیات دانشگاه تربیت معلـ ، تابسـتان  دانشکد ةشاعران، محمود عابدی، مجل

 اسـت  تصـريح  چهـار عنصـر و جايگـاه آن در تـاريخ وّصـاف پژوهشـی منتشـر نشـده        مورد 

گرفتـه و تصـاوير    ایهـام  عنصـر  چهـار  از را مـتم  چـارچوب  كـه ايـم  بر مبنی كتاب، ةنويسند

 موضـوع  ايـم  در پـژوهش  است؛گیری از عناصر اربعه شک  دادهفراوانی كه نويسنده با بهره

  نمودمی ضروری را

 

 یت تحقیقهمضرورت و ا -1-3

تـريم  كتاب تاريخ وصّاف از امّهات كتش تاريخی فارسی است كه به يکی از پرآشـوب 

او و  ةاســت  ســبک وصّــاف، بیــان اديبانــ)مغــول و ايلخانــان( پرداختــه ادوار تــاريخی ايــران

اسـت  بررسـی محتـوايی، زبـانی و     هی به ايم كتاب شـده توجهای متم، موجش بیپیچیدگی

گیری از كتاب را آسان كنـد و مخاطـش را بـا ايـم مـتم،      تواند بهره، میهای خیایی متمجنبه

هـای پركـاربرد ايـم    است در قایش بررسی يکی از ويژگـی حاضر كوشیده ةآشتی دهد  مقای

های سبکی فی بخشی از ويژگیم مصنوع را هموارتر كند و با معركتاب، راه ورود به ايم مت

 تر كند گیری از محتوای آن را آسانآن، بهره

 بحث  -2

اديـش شـهاب   »از « تـاريخ وصّـاف  »معروف بـه  « تجزیةاالمصارَوَتزجيةاالعصار»كتاب 

« شَـرَف »ص به و متخل« الحضَّةوصّاف»ملقّش به « ایديم عبداهلل بم عزّایديم فض  اهلل شیرازی
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« معروف قرن هفت  و هشـت  هجـری اسـت    خان و شاعراناز ادبا و مور« وصّاف»مشهور به  و

هجری به قصد تتمـی  فوا ـد كتـاب جهانگشـای      611وَصّاف از سال »  (9051: 9362)صفا، 

موضوع كتاب،   (9062)همان:« آن شروع به نوشتم كتاب     كرده جوينی و تحرير ذيلی بر

هجـری   700تـا   656بیان وقايع تاريخ ايلخانان ايران و تاريخ ملوک و امرای اطراف از سال 

  (9062:9362)صفا،« ابوسعید بهادر است طانيعنی تا نیمی از عهد سل

هـای بسـیار كـه موجـش گريـز      رغـ  دشـواری  حقیقت آن است كه تاريخ وصّاف، علـی 

یغات، اصطالحات، تصاوير و كاربردهای بکری است  ةشود؛ سرچشممخاطش از ايم اثر می

از توانـد؛ ايـم اثـر را از گمنـامی بیـرون آورد و بخشـی       كه توضیح و تحلی  ايم مـوارد مـی  

ای اسـت كـه علـوم و    های زبان فارسی را آشکار سازد  ايـم كتـاب، محصـول دوره   ظرفیت

است  از ايم رو طبیعـی  ای را پشت سر گذاشتهكنندهخیره ةدانش و شعر و ادب فارسی، دور

 ةعایمی چون وصّاف، در قایـش اثـری مصـنوع و متکّلـ  كـه مطلـوب زمانـ        ةاست؛ نويسند

هـای فرهنـگ و   گیـری از داشـته  لمی و ادبی بپـردازد و بـا بهـره   های عاوست؛ به تلفیق سنّت

گیـری از چهـار عنصـر نیـز در راسـتای چنـیم       تمدّن ايرانی، چنیم معجونی عرضه كند  بهره

 ای است انديشه

آن، بـر مبنـای چهـار     ةییای است كه طرح اوجايگاه چهار عنصر در ايم كتاب، به اندازه

وصّـاف، بـرخالف     (315: 9330)ن ک: شـیرازی،   تاسـ عنصر، در چهار جلـد نهـاده شـده   

جلـد پـنج ، بـه توجیـه كـار       ةمافزايد  از ايم رو، در مقداش، جلد پنجمی به كتاب میوعده

 ة او را بـه عناصـر چهارگانـه دريافـت    تـوان نگـاه عایمانـ   پردازد كه در ضمم آن میخود می

عناصـر اربعـه، چهـار    »ن وكـارگیری فـراوان تركیبـاتی چـ    به  (622: 9330)ن ک: شیرازی، 

نويسـنده بـه ايـم عناصـر،      ةه ويـژ در ضـمم كتـاب، از توجـ   « ركان اربعهيات، اعنصر، عنصر

 حکايت دارد 

هـای فراوانـی دارد؛   گیری از عناصر اربعه به طور جداگانه در تاريخ وصّاف، نمونـه بهره

همـه يـا غایـش ايـم      زمان نويسـنده از گیری ه چه در ايم مقایه، مورد ن ر است؛ بهرها آنام

آگاهانـه بـودن آن، كـامالً     ةمتوایی است كـه جنبـ   ةای واحد يا در چند جملعناصر در جمله
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نشـینی عناصـر اربعـه،    نمونـه از هـ    60كتـاب،   ةگانـ آشکار است  با بررسـی مجلّـدات پـنج   

مورد آن، شام  هر چهار عنصر است  اگر كاربردهای هنری را نیز بـه   00استخرا  شده كه 

موارد بیفزايی ، سه  مواردی كه چهـار عنصـر، در كنـار يکـديگر، مـورد اسـتفاده قـرار         ايم

« بـاد »بـه  « بـاده » ةگرفتند؛ بیشتر خواهد شد  به عنوان نمونه، در شاهد زير، با تبادری كه كلمـ 

 نشینی كام  چهار عنصر هستی :دارد؛ شاهد ه 

فعـ    آتشبر غـ    آبی، ادهبسار ه  از خاکپیچید و به رغ  دهر در دام ناكامی می»

ايـم معنـی    آتکش ، آبکدار  ريخت و در شکايت فلک دوّار و روزگـار نـاهموار از طبـع   می

  (967)همان: « انگیختمی

پنج مـورد؛ آب، آتـش، بـاد؛ چهـار مـورد؛ خـاک،        پانزده مورد، شام  سه عنصر است 

ر در كنـار هـ    آب، آتش؛ سه مورد؛ آب، خاک، باد است  در نوزده مورد نیز تنها دو عنص

قرار گرفتند كه چهارده مورد؛ آتش و آب و سه  مورد؛ آتش و باد و يک مـورد؛ خـاک و   

 كار رفتند   آب و يک مورد؛ باد و خاک در كنار يکديگر به

ع اشـکال  در تـاريخ وصّـاف اهمیـت دارد؛ تنـو     گیـری از عناصـر اربعـه،   چه در بهـره آن

كتاب است  به ايم معنی كـه نويسـنده، جهـت     یری از ايم عناصر، در مواضع مختل گبهره

گیـری از  هـای نهفتـه در  ايـم عناصـر و بهـره     است با كش  ظرفیتپرهیز از تکرار، كوشیده

آور ايـم عناصـر جلـوگیری    ها، تا حد امکـان از تکـرار مـالل   های ادبی در استعمال آنتسن

كتـاب در   ةی كه نويسندها، تصاوير و شگردهای زبانتوان گفت؛ تركیشكند  از ايم رو می

ايـم عناصـر اسـت      ةهـای شـاعران  ظرفیـت  ةكـار گرفتـه، چکیـد   گیری از چهارعنصر بـه بهره

گیـری از  بهـره  -9كارگیری عناصـر چهارگانـه در تـاريخ وصّـاف، عبارتنـد از:      های بهشیوه

 -3های صرفی و نحوی زبـان فارسـی    عناصر اربعه و ظرفیت-0عناصر اربعه در صور خیال  

گانه كه به ترتیـش میـزان   گفتار، هر يک از موارد سه ةپردازی با عناصر اربعه  در ادامتصنع

 گیرند  اند؛ با ذكر شواهدی، مورد بررسی قرار میاستفاده نويسنده، معرفی شده
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 گیری از عناصر اربعه در صور خیال بهره -2-1

كـارگیری عناصـر   بـه  ةینـ هـايی اسـت كـه زم   تريم راهگیری از عناصر خیایی از مه بهره

است  در ايـم میـان، سـه  كنايـه و تشـبیه، بـیش از ديگـر        چهارگانه را در متم فراه  آورده

رنگـی دارد  علـت آن را بايـد در تمـايالت     عناصر خیایی است و استعاره، نقـش بسـیار كـ    

چــون شــاعران و نويســندگان ســبک كتــاب، جســتجو كــرد كــه هــ  ةوار نويســندخراســانی

او دارد   ةتـری در ذهـم شـاعران   استعاره در قیاس با ساير صور خیال، جايگـاه كـ   خراسانی، 

اشعارشـان در ضـمم كتـاب،     ةيادكرد فـراوان شـاعران سـبک خراسـانی و تضـمیم گسـترد      

گیــری از عناصــر اربعــه در ســاختار هــای بهــرهتوانــد گويــای ايــم ويژگــی باشــد  گونـه مـی 

 صورخیال، عبارتند از:

 در ساختارکنایی  عناصر اربعه -2-1-1

گیـری از  كتـاب در راسـتای بهـره    ةكنايه، پركاربردتريم عنصر خیایی است كـه نويسـند  

اسـت  خـاک، آتـش، آب و بـاد بـه ترتیـش میـزان بسـامد،         كـار گرفتـه  عناصر چهارگانه بـه 

انـد؛  ت ايم عناصر شک  گرفتـه اند  كناياتی كه با محوريسازی نويسنده شدهكنايه ةمايدست

 قات هر يک، عبارتند از: علبا حذف مت

: غبار از چیزی برانگیختم )تحريک كـردن(، گـرد از چیـزی بـرآوردن، خـاک      خاک

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(،      

ريخـتم، گـرد محـال پیمـودن )كـار بیهـوده كـردن(، خـاک بـر فـرق            خاک بر سـر چیـزی  

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   

نهـادن، آتـش چیـزی مـردن )افـول      : در آتش بودن، آتش فرو نشاندن، بـر آتـش   آتش

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   

 در كسی انداختم   )تحريک كردن(، آتش 

: آب روی بر خاک ريختم، آب از چیزی بردن، آبی بر آتش ريختم يـا زدن، آب  آب

تیره گرداندن، آب داشتم، آب در ديدگان بودن، جگر آب شدن، آب شورانیدن )عیش را 

 مکدّر كردن( 

: بر باد دادن، باد فرونشاندن، صرصر جستم )پديدار شدن(، باد در دست بودن، بر باد باد

 رفتم، باد در ك  داشتم، جان  باد شدن  

كـه  ای گونـه ه اسـت  بـه  بـر مبنـای عناصـر اربعـه، جایـش توجـ       گرفتهع كنايات شک تنو

گرفته در ايم زمینه دانست و در تـلمیم شـواهد   توان تاريخ وصّاف را جامع كنايات شک می

ايـم كتـاب، در   فانه سـه  شـواهد   های یغات از آن بهره گرفت  متلسـ كنايات، برای فرهنگ

ه ويـژه بـه تـاريخ    تواند ضـرورت توجـ  دهخدا، نزديک به صفر است  ايم نکته می ةیغت نام

جـايی كـه   كاررفتـه، تـازگی دارنـد و تـا آن    زد كنـد  برخـی از كنايـات بـه    وصّاف را گوش

آب سـالمت را  »انـد  كنايـاتی چـون    نگارنده، جستجو كرده، در هیچ فرهنگی ضـب  نشـده  

« گـرد محـال پیمـودن   »( و 563)همـان:  « آتـش بـال را جاليیـدن   »(،  563 )همان:« شورانیدن

 اند   ( از ايم دسته360)همان: 

كـارگیری  اسـت بـا بـه   فعلی هسـتند  نويسـنده، كوشـیده    ةكار رفته، كنايغایش كنايات به

گنجانـدن عناصـر ديگـر را، در سـاختار نحـوی       ةت عناصر اربعه، زمینـ افعال كنايی با مركزي

 است:  ها شدهگونه جمله  آورد  همیم ويژگی، موجش طوالنی شدن ايمجمله فراه

 بکاد ريـاض،   خکاک عارضـان ريختـه و   سـمم  آبگلـزار،   آتکش فص  بهار، به  ةقو» 

  (322همان:) «ة عطار فرو نشاندهواری از دماغ كلبمشک

تار ها، تراك  كنايات نیز، راهی برای گنجاندن عناصر اربعه در سـاخ عالوه بر طول جمله

 شود:  های متم است  در ايم موارد، تصنّع متم، بیشتر آشکار میجمله

 آبیزدی اندر مم ازيم بی  آتشباد بر فرق سرت             خاکكه  بادای 

 (290)همان: 
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 عناصر اربعه در ساختار تشبیهی  -2-1-2

؛ ها سخم خـواهی  گفـت  عالوه بر تركیبات تشبیهی كه در بح  شگردهای زبانی از آن

هـای كتـاب   حضـور چهـار عنصـر را در جملـه     ةتشبیهات گسترده در اشکال مختلـ ، زمینـ  

ای كـه يـادآور تشـبیهات سـبک خراسـانی      است  تشبیهات تفصـیلی و گسـترده  فراه  آورده

 هستند   

به و گاه در مواردی اندک، در جايگـاه وجـه شـبه بـه     هاصر اربعه، غایباً در جايگاه مشبعن

دهد كه ايم عناصـر، در خـدمت شـاعرانگی مـتم     ايم ويژگی نشان میشوند  كار گرفته می

گیرنـد و  آرايشی و تزيینی متم، مـورد اسـتفاده قـرار مـی      هستند و غایباً، جهت تقويت جنبه

ه ها در جايگاه مشـبه، قابـ  توجـ   محور و مدار بح  نويسنده نیستند  به همیم دیی ، نقش آن

ای اسـت كـه   گونـه به و وجه شبه، بههر جايگاه مشبد زير، نقش عناصر اربعه ةنیست  در نمون

 كارگیری عناصر اربعه در ساختار تشبیهی دريافت:  نويسنده را در به ةتوان، شیومی

حاصـ ،  بـی  ةبا نای آب در ك  و چون بادبا دود دل،  آتش، چون خاکی ةبريم كر»

كـارم چـون    بـر سـر داشـته هنـوز     خاکگويی، سنگ در بر و چون چوگان با چنیم خوش

)همـان:  « آويـزی نـدارم   سر و سامانست و چون چوگان جز معدیت پادشـاه دسـت  گوی بی

550) 

در جايگـاه وجـه شـبه،    « بـاد و خـاک  »بـه و  هدر جايگاه مشب« آتش و آب»نمونه  در ايم

دهـد كـه نويسـنده،    جمله نیز نشان میةه، ادامعناصر اربعه را كام  كردند  ایبتجدول ضرب 

چنان گرفتار ساختار تشبیهی است  همیم ويژگـی، يکـی ديگـر    ارعنصر، ه پس از طرح چه

تواند از ساختاری كه آگاهانه های تصنّع در متم كتاب است  نويسنده به راحتی نمیاز جلوه

هـايی متـوایی،   و تصنّعی اختیار شده، بگريزد و در نتیجه، با برجسته كـردن تشـبیه، در جملـه   

 سازد   آشکار میمتم را  ةهای متکلّفانجنبه

های اطنـابی تشـبیه، بیشـتر اسـت و دییـ  آن نیـز،        به طور كلی، گرايش نويسنده به گونه

آورنـد  از  كارگیری عناصر اربعه فـراه  مـی  هایِ اطنابی، برای بهای است كه ايم گونهزمینه

ی شـتر كارگیری عناصـر اربعـه، بسـامد بی   ايم رو تشبیه مفروق، ملفوف و جمع، در جريان به
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در سـاختار    (565، 509، 592، 522، 220، 52)ن ک: همـان،   هـا دارنـد  نسبت به ساير گونه

خیایی و اطالعات بسـیار  خورد كه از باريکهايی نیز به چش  میتشبیهی كتاب، گاه ظرافت

 كند: نويسنده، حکايت می

  (595)همان: « پايان سوار گشتندبادبرزيم، بران  آتشچون »

هاست  ايم كلمـه  ای از ايم ظرافتبه نشسته، نمونههدر جايگاه قید مشب كه« رزيمب» ةكلم

مه  عهد ساسانیان است و در ريونـد خراسـان    ةمهر يکی از سه آتشکدآذربرزيم»در معنای 

ای نـام آتشـکده  »و يا در معنای «( برزيم»: ذي 9377)دهخدا،« استو خاص كشاورزان بوده

ه به فضای مـتم، تبـادری بـه      از طرف ديگر با توج)همان(« لخ بنا نهادكه یهراسش آن را به ب

هـايی از ايـم دسـت، نشـان     كند  نمونهرا ایقا می« بر+ زيم نشستم»اسش دارد و مفهوم « زيمِ»

العـات  شـود كـه اط  های گونـاگون در نثـر مصـنوع، موجـش مـی     پردازیدهد كه صنعتمی

زان تصـنّع بیشـتر باشـد، دانـش و     میـ نويسندگان ايم متون، مجال بروز يابـد  هرچـه    ةگسترد

ايی يابد  در ايـم صـورت، مـتم بـه معمـ     یالعات علمی نويسنده، مجال ظهوری بیشتری ماط

ای بارز از ايم متون يابد  تاريخ وصّاف، نمونهمخاطبان آن كاهش می ةشود و گستربدل می

یم ويژگـی  مهری مخاطـش بـه ايـم اثـر نیـز در همـ      است كه  يکی از رموز گمنامی آن و بی

 است   نهفته

 های صرفی و نحوی زبان فارسی عناصر اربعه و ظرفیت-2-2

های نحوی زبان فارسی، از جمله مواردی اسـت كـه   كارگیری ظرفیتسازی و بهتركیش

توانـد  اسـت  بررسـی ايـم مـوارد، مـی     نويسنده، در استعمال عناصر اربعه به آنها روی آورده

اب و ساير آثـار مصـنوع و متکلّـ  را آشـکار سـازد  در      های ايم كتبخشی ديگر از ويژگی

 گیرند: گفتار، هر يک از ايم موارد، مورد بررسی قرار می  ادامه

 سازی متن  عناصر اربعه و ترکیب -2-2-1

 گیری از عناصـر اربعـه، در تـاريخ وصّـاف  شـک  گرفتـه      تركیش، در راستای بهره 935

توضـیحی، تزيینـی و تفسـیری دارنـد و      ةه، جنبـ هـا، عناصـر اربعـ   است  در غایش ايم تركیش

به ههای تشبیهی، به عنوان مشبدرخدمت جز  ديگر تركیش هستند  به ايم معنا كه در تركیش

هـا، نیـز نقشـی فرعـی دارنـد و       های وصفی، به عنوان صفت و در ساير تركیـش و در تركیش
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ت يم عناصر، در خدمت ادبیدهد كه امدار و محور بح  نويسنده نیستند  ايم نکته نشان می

گیـری از  هايی كه در راستای بهـره است  در تركیشها برجستهآرايشی آن ةمتم هستند و جنب

تـريم  هايی چند، قاب  شناسايی است كـه مهـ   ها و گونهاند، ويژگیچهارعنصر شک  گرفته

 ها عبارتند از: آن

 های تشبیهی الف. تزاحم ترکیب

متکلّفانـه مـتم را بیشـتر     ةها با ساختاری نزديـک، جنبـ  تركیش گونه موارد، كثرتدر ايم

 كند  مصاديق ايم موارد در تاريخ وصّاف، فراوان است:  آشکار می

آب اقبـال ريخـت و    ةدر ديـد  خکاک اسکتذالل  ابدی، مخایفان را،  عواصر نکبت»

 ش بـه تركیـ  50  (970: 9330 )شـیرازی، « فرو نشاند باد غرورزد و  آتش استعالبر  تطفیه

 كارگیری عناصر اربعه، تركیش تشبیهی است آمده در ضمم بهدست

 های وصفی ب.کثرت ترکیب

اسـت  تنهـا در نُـه    كـارگیری عناصـر اربعـه شـک  گرفتـه     تركیش وصفی در ضمم به 20

آرايشی و تزيینـی   ةد جنباند و ايم نکته نیز مؤيمورد، ايم عناصر، در جايگاه موصوف نشسته

يـک از عناصـر چهارگانـه،  بـه     جايی كه هیچتم تاريخ وصّاف است  از آنايم عناصر، در م

اسـت؛ در قایـش   توانند به عنوان صفت، استعمال شوند؛ نويسـنده كوشـیده  طور مستقی ، نمی

های وصـفی و بـه عنـوان صـفت، بـاز      ش، جايگاهی برای ايم عناصر، در تركیشصفات مرك

ر اربعـه، بسـامد فراوانـی در مـتم دارد      ت عناصـ رو، صـفات مركـش بـا مركزيـ    كند  از ايـم  

بـار، تیـغ   فعـ ، طبـع آبـدار، تیـغ آتـش     سار، غـ  آتـش  دهر خاک»های وصفی چون تركیش

 فـروغ، تیـغ آتـش   نـادر( آتـش   ةهای تنسوقِ)قسمی جامـ صفوت، جامهآبگون، مرواريد آب

هـايی  نهنمو   « سیما، سط  ملوّن آبگون و هیجان، تیغ آبسیالن آتشدرفش، زخ  تیغ آب

 هـا شـده  گیـری آن های وصفی متم هستند كه استعمال عناصر اربعه، موجش شک از تركیش

 است   

هـای پارادوكسـی   صـفات بـديعی، تركیـش   های وصفی در قایش تنسـیق برخی از تركیش

(، سـاغر آبگـون   292بـار آبـدار)همان:   هايی چون؛ سخم آتـش زيبايی شک  دادند  تركیش

(، 590(، دريـای آتشـیم)همان:   592وش)همـان:  تیغ آبگون بـرق (، 522نمای )همان: -آتش
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انـد  ( از ايم دسته502(، تیغ آبرنگ آتشبار)همان: 505صنعت )همان: صفت آتشآبة چهر

 متم، نقش بسیاری دارند   ةشاعران ةكه در ایقای جنب

 های تلمیحی ج. شک  گیری ترکیب

ا نويسنده، ة ادبیت متم هستند؛ امندها، از جهت ايجازی كه دارند، تقويت كنايم تركیش

ها، جانـش فصـاحت كـالم را رعايـت كنـد  بـه       كارگیری ايم تركیشاست در بهگاه نتوانسته

كـار بـرده   را به« باد مسیح»، «آب خضر»و « آتش خلی »عنوان نمونه، در شاهد زير، در كنار 

كیـش، جـايگزيم فصـیحی    در ايم تر« باد» ةكه تركیش اخیر، به دیی   ایقای معنای منفی كلم

 نیست:  « دم»يا « نفس» ةبرای كلم

غیـرت از   غبکار ت، به خاصـی  خاکشخلی  برده و  آتشاز  آببه صفوت،  هوایش»

  (920)همان: « مسیح بر آورده باداز  گردبه یطافت،  آبشخضر برانگیخته و  آب

: 9370)ن ک: ن ـامی گنجـوی،   استكار رفتههرچند ايم تركیش، پیش از وصّاف نیز به

915)  

 های سست و مبهم گیری ترکیبد. شک 

گیرند كه چندان فصیح نیستند  هايی شک  میگیری از عناصر اربعه، گاه تركیشدر بهره

ا همـیم تعـداد   گیر نیسـت؛ امـ  هايی در نثر تاريخ وصّاف، چش هرچند فراوانی چنیم تركیش

زير از ايـم   ةدر نمون« آب سیالب»سازد  تركیش اندک نیزگاه فصاحت متم را مخدوش می

 است:  دسته

بادرفتـار چـون طـاق پـ ، خمیـده       ةبارِ آبدار، بـر پشـت بـار   شاه، ازيم سخمِ آتشملک»

  (222)همان: « ، از ديده در سرپ  بر وجه براندسیالب آبگشت و 

مورد ن ـر نويسـنده را ایقـا    توانست، مضمون به راحتی می« سیالب از ديده راندن» ةكناي

اسـت   بندی به استعمال عناصر اربعه، موجش ظهور چنیم تركیـش حشـوی شـده   ا پایكند ام

« آب»اییـه  در ايـم تركیـش، نیـازی بـه مضـاف     « آب» ةبه دیی  وجـود كلمـ  « سیالب»تركیش

 ندارد  
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 های نحوی متن  عناصر اربعه و ویژگی -2-2-2

 فراوانـی پذيرفتـه  چهارعنصر، نحو تـاريخ وصّـاف نیـز تـلثیرات      ةگیری هنرمنداندر بهره

هـای گونـاگون نحـوی زبـان، بـرای      است، از ظرفیتكوشیده است  به ايم معنی كه نويسنده

هـای خاصـی   گنجاندن عناصر اربعه در جمالتش بهره گیرد  از ايم رو، نحـو زبـان، ويژگـی   

(، عطـ   069هـا )همـان:   ها، عبارتند از: وابستگی جملـه تريم ايم ويژگیاست  مه پذيرفته

(، 505، 903هـا )همـان:   هـا و تعقیـد آن  (، طـوالنی شـدن جملـه   022جمله ها )همان: جبری 

هـا  (، نزديکـی معنـايی جملـه   055، 920هـای متـوایی )همـان:    ساختار نحـوی يکسـان جملـه   

(   در ايم میان، 290، 227های انشايی )همان: ( و سرانجام، كثرت استعمال جمله200)همان:

كــالم و كـش دادن آن، بســامد فراوانـی در مــتم دارد    معترضــه در ضـمم   ةگنجانـدن جملـ  

را برای نويسـنده همـوار كـرده؛     كارگیری عناصر اربعههای طوالنی، فرصت بهاگرچه جمله

 است:ا غایباً موجش تعقید و سستی كالم او شدهام

صنعت، از مسـیس  آتشصفت آب ة، ايم چهرگ و  آبجان و دل، در  ةآفرينند»

   (505)همان:  «آن جهانی، نگاه داراد آتشآتش(  )سودن( و حسیس )بانگ

 

 پردازی با عناصر اربعه صنعت -2-3

ه بـه  گیرنـد؛ توجـ  كارگیری عناصـر اربعـه شـک  مـی    جز تناسش و تضاد كه بناچار در به

گیـری  گیری از صنايع بديعی، راه ديگری است كه نويسنده برای بهرهپردازی و بهرهصنعت

شـاخص تـاريخ وصّـاف     است  ايم شـیوه بـا ويژگـی   ر اربعه برگزيدههنری از استعمال عناص

كتـاب، خـود بـه ايـم ويژگـی اشـاره دارد        ةخوانی كامـ  دارد  نويسـند  پردازی( ه )صنعت

 تريم ايم صنايع عبارتند از:  ( مه 225)ن ک: همان:

 ایهام -2-3-1
مه در ضمم اسـتعمال  های مختل  ايهام چون ايهام تناسش، ايهام تبادر و ايهام ترجگونه 

هـای ايهـام، بـیش از    در شـک  دادن گونـه  « باد»و « آب»عناصر اربعه شک  گرفتند كه سه  

كـه بـه ايهـام مکـرّر در مـتم تبـدي        « آبرو»و « آب» ةعناصر ديگر است  به جز معنای دوگان
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و « بِـه »در معنای « آبی»  گیری از كلمههايی نیز در ايم زمینه وجود دارد  بهرهشده، نوآوری

 هاست:  ای از ايم نوآوریيکی از عناصر اربعه، نمونه

بنفشه چون خ ّ خوش پسران، از غبغش ساده ترنج غیر آبـی افتـاده و نـار و آبـی چـون      »

 (509)همان: « برو  آتشی و آبی مزدو  گشته

در ايم جمله، عالوه بر ايهام تناسش با عناصر اربعه و ايهام تضاد با آتـش، بـا آبـی    « آبی»

در اصـطالح نجـوم، شـام     « بر  آبـی »است  ر معنای بر  آبی، جناس تامی نیز شک  دادهد

ه (  در ايم نمونـه، بـا توجـ   2: 9309ی،)ر ک مصفّ است« سرطان و عقرت و حوت»های بر 

 وجود دارد   » انار»به معنی « نار» ةای در كلم، ايهام ترجمه«آتش» ةبه كلم

سـازی كتـاب دارد  ايهـام تناسـش، ايهـام      در ايهـام  ای، نقش برجسـته «باد»، «آب»بعد از 

 است:  ساخته شده« باد»های ايهام است كه با عنصر تبادر، ايهام ترجمه، از گونه

 چون تو در خاک شدی ای به صفت آب حیات   

 تا كه مم خاک شوم بی تو در آتش بادم                                                   

 (903)همان:  

نیز در « باد» ةهست ، محور ايهام است  ايهام ترجمه در كلم« باد»و « باش »در معنی « مباد»

 نمونه زير جایش است:  

سلجوقی را كه موقد آن، باد نخوت و عجـش   ةبا یشکر مغول، به شیراز آيند و آتش فتن»

  (906)همان: « شرّ جز آن نیست، فرو نشاند ةبخش نايرنفس بود به آب تیغ كه سکون

اسـت  ايـم   چنـیم ايهـامی شـک  داده   « غرور و نخـوت »در معنای يکی از عناصر و « باد»

  (970: 9330)ر ک: شیرازی، های ديگری نیز در متم داردايهام، نمونه

   جناس-2-3-2 
  ، مورد استفاده قرار گرفتند:  سازی مؤیدر جناس« باد»و « آب»دو عنصر 

ال داشـت بـه آب یطـ  آتـش گلنـار را      حـ  ةاگرچه از ترس باد خزانی، گردی بر چهر»

 فه:  گفت  یمویكرد و باغبان  چمم طبیعت میتسکیم می
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 نبودی بودی      كآخر زتم خويش ببردی يرقان را آباگرش  آبی

 (069)همان:  

 دو ركم جناسند   « آب» ةبا كلم« بِه»در معنای « آبی»

   داده و قافیه بـديعی سـاخته  دو بیت زير، جناس تام شک ةنیز در مح  قافی« باد»و عنصر 

 است:  

 باد پر خاک فرق آتش و در دست آب   بری كه بود با یطافتش      شاهد سمم

 بادبا یط  طبع او زخجایت خراب             مطرب نواگری كه اگر زهره دم زند

 (320)همان: 

  لغز-2-3-3
 مقصـود بهـره گرفتـه   وصّاف در قایش یغزها نیز، از چهارعنصر برای توصـی  و تصـوير   

 است:  

 آب رنگی نارفعلی خاک بوده مادرش        شکلی باد او جاسوس فتح   ابرباری برق»

ديگر، در یغـز آب اسـت    ةنمون  (319)همان: « اي نژاد مستخلص كردهيعنی به تیغ هندی

 است كتاب آمده 270كه در صفحه

 

 گیرینتیجه -3

گونـه  هـا نگـاهی شـاعرانه دارد  از ايـم رو، در ايـم     فینثر مصنوع و متکلّ ، به جهان و ما

تصنّع و تکلّ  نويسندگان است  تـاريخ وصّـاف    ةمايهای بشری، دستمتون، علوم و دانش

ظهور و بروز ايـم ويژگـی اسـت      ةای برجسته از نثر مصنوع و متکلّ ، عرصبه عنوان نمونه

عنـوان يکـی از مصـاديق ايـم     كارگیری عناصر چهارگانه بـه  بررسی هنرمندی وصّاف در به

هـا در قـرن هفـت  و هشـت ،     رشـد و شـکوفايی علـوم و دانـش     -9دهد كه: ويژگی نشان می

 ةهای مختل  علوم، سبک نويسندگی و ذهنیّت شـاعران نويسنده در شاخه ةاطالعات گسترد

 او، موجش شده كـه چهارعنصـر، در كنـار اطالعـات علمـی ديگـر، مـدار و محـور صـنعت         

بندی به استعمال عناصر اربعه در جای جـای مـتم، تنگناهـای      پای0قرار گیرد  پردازی متم 
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گیـری از  كوشـد بـا بهـره   است  از ايم رو، نويسنده میبسیاری برای نويسنده به وجود آورده

 هـای ادبـی، راهـی بـرای بـه     زبـان فارسـی، شـگردهای بالغـی و آرايـه      ةهای گستردظرفیت

های صـرفی و نحـوی زبـان،      در ايم راستا برخی از ظرفیتعناصر بیابد ةكارگیری هنرمندان

شکوفا شده و متم، با شگردهای بالغی، صـنايع بـديعی و كنايـات و تركیبـات بـديع و بکـر       

هـای منفـی چـون: تعقیـد و     های مثبت، برخی ويژگـی ا در كنار ويژگیاست؛ امآراسته شده

هی به معنـا،  توجش كالم و بیهای سست، افراد در آرايگیری تركیشها، شک سستی جمله

آور و سرانجام تصنّع و تکلّ  آشکار؛ در راستای استعمال عناصـر اربعـه در   تکرارهای مالل

توان به عنوان دستاورد كاربردی ايم پژوهش ذكـر كـرد آن   چه می  آن3است  متم راه يافته

بـرای تـدويم و   توانند منبعی غنـی  است كه متون مصنوع و متکلّفی چون تاريخ وصّاف، می

هـا، كمتـر   های گوناگون در زبان فارسی باشند كـه متلسـفانه از ايـم ظرفیـت    تلیی  فرهنگ

ه بـه ايـم   یی كـه توجـ  م ايم ادّعاست  در حادهخدا مبیّ ةناماست  نگاهی به یغتاستفاده شده

، های زبان فارسی بیفزايـد ومنـابعی قابـ  اعتمـاد    تواند برغنای فرهنگمتم و متون مشابه، می

هـای  برای نقد و تحلی  متون ادب فارسی، فراه  آورد  در ايم پـژوهش، بخشـی از ظرفیـت   

 است تاريخ وصّاف معرفی شده

 

 منابعفهرست 

 هاالف( کتاب

هدایة المتعلمین فی (  9379اخوينی ایبخاری، ابوبکر ربیع بم احمد  )  9

 مشهد: دانشگاه مشهد   به اهتمام جالل متینی  چاپ دوم  الطب

 تهران: امیر كبیر   چاپ هفت   تاریخ مغول(  9371) ال آشتیانی، عباس اقب  0

  چاپ سوم  1ج. تاریخ جهانگشا(  9367جوينی،عطاملک بم محمد  )  3

 تهران: بامداد و ارغوان   تصحیح محمد قزوينی

 تهران: دانشگاه تهران   چاپ دوم  لغت نامه(  9377دهخدا،علی اكبر  )  2

  چاپ سوم  جلد دوم  فرهنگ معارف اسالمی  (9373سجادی، سید جعفر  )  5

 تهران: كومش 
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ترجمه مهرانگیز   چاپ اول  فرهنگ نمادها  (9301سریو، خوان ادواردو  )  6

 تهران: دستان   اوحدی

جلد   تاریخ وصاف الحضرۀ(  9300) شیرازی، اديش شهاب ایديم عبداهلل   7

 گاه تهران تهران: دانش  تصحیح علیرضا حاجیان نژاد  چاپ اول  چهارم

به اهتمام محمد مهدی   تاریخ وصاف ( 9330) شیرازی، فض  اهلل بم عبداهلل   0

 تهران:كتابخانه ابم سینا و كتابخانه جعفری تبريزی   اصفهانی

تهران:   چاپ سوم  2   تاریخ ادبیات در ایران(  9362) اهلل صفا، ذبیح  1

 فردوسی 

تهران:   ح ۀول مولتصحی  چاپ پنج   9   شاهنامه(  9372) فردوسی   92

 انتشارات و آموزش انقالب اسالمی 

به   چاپ اول  ابدع البدایع(  9377) گركانی، محمد حسیم شمس ایعلما    99

 تبريز: احرار   با مقدمه جلی  تجلی   اهتمام حسیم جعفری

تهران:   چاپ سوم  فرهنگ اصطالحات نجومی(  9309) مصفّی، ابو ایفض    90

 مطایعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و 

 تهران: امیر كبیر   چاپ نه   فرهنگ فارسی(  9375) معیم، محمد   93

مجمع النوادر  ( 9300) ن امی عروضی سمرقندی، احمد بم عمر بم علی   92

به كوشش محمد   به تصحیح محمد قزوينی  چاپ اول  معرف به چهارمقاله

 معیم، تهران: زوّار 

مطابق با نسخه   چاپ اول  جویکلیات نظامی گن(  9370ن امی گنجوی  )  95

 تهران: نگاه   به اهتمام پرويز بابايی   تصحیح شده استاد وحید دستگردی

 تهران: سروش   چاپ دوم  فرهنگ اساطیر(  9375) جعفر ياحقی، محمد  96

 

 

 
 

 




