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1. Introduction 

Parenthetical sentences are discussed in both rhetoric and grammar. 

However, its categorization under redundancy creates negative 

connotation. This question has not been thus addressed as it should 

have been.  The present research employs a new approach to explore 

paranthetical sentences and to find their usage and the relatio between 

these sentences and the text in literary-historical work of Nafasat-ol-

Masdour by Shahab al-Din Mohammad Kharandzi Naswi. This 

research seeks to answer the following questions: 

1. What are the functions of Arabic paranthetical sentences in 

Nafasat-ol- Masdour? 

2. What are the reseaons for the increasing or decreasing of the 

frequency of the  

functions of Arabic paranthetical sentences in Nafasat-ol-

Masdour? 

 

2. Methodology 

The research method is descriptive-analytical and the data were 

gathered based on documentary method. 

3. Discussion 

Paranthetical sentences in Nafsat-ol-Masdurare are the untold 

sentences which fill the blanks of narration. The narrator uses these 

sentences to create imagery and intimacy, and to communicate with 

the reader and also to define his/her personal feelings and to signify 

the interventionist “I” of the narrator. In some cases, redundancy and  
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paranthetical sentences are more significant to the structure of the 

book than the main text; because in most cases, what is communicated 

with the reader through these paranthetical sentences is not 

communicable by the main text. 

In this approach, redundancy is not limited to the sentences written 

within the main text between dashes in the form of prayer sentences. 

Redundancy, in this new approach, is wide-ranging and it 

encompasses all the hyper-textual explanations that the narrator makes 

in the form of interpretations, sentences, different types of sentences, 

Arabic and Persian poems, verses and Hadiths in the context of the 

main narrative and among related and unrelated sentences, or at the 

beginning and ending of sentences. 

This particular type of sentences are semantically related to the 

sentence in which they are located and may even remove ambiguity. 

These sentences make interruptions along the linear path of narration. 

They are not only disruptive of eloquency but rather help the audience 

to read the untold text and to understand it. 

  4. Conclusion 

Results show that besides strengthening the romantic aspects of the 

text and increasing the communicating power of language, parenthetic 

sentences in Nafsat-ol-Masdur were employed in 24 roles in context. 

The research method is descriptive- analytical and data were gathered 

base on documentary method.  

Paranthetical sentences in Nafsat-ol-Masdur are not confined to the 

proverbial sentences, as they are commonly thought, but to the types 

of extras and limited transnational explanations interrupted by the 

narrator, in the form of short episodes in the mainstream narrative. 

The preceding sections are explained to the reader. These high 

frequency examples are used in over 200 parts of this work and 

contain about 300 Arabic and Persian sentences. These types of 

sentences come in various forms such as interpretation, sentence, and 

types of sentences, poetry, Persian and Arabic phrases and verse, at 

the beginning and at the end of the word and in the sentence. These 

high frequency sentences in Nafsat-ol-Masdur serve to advance 24 

important functions in addition to establishing more communication 

channels with the audience. 
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The most important usages of these sentences in Nafsat-ol-Masdur 

include overstatement and exaggeration, description and warning, 

derision, speaking, teaching the audience, exonerating oneself or 

others, assigning, resentment or arousal of audience’s sentiments, 

summarizing and concluding, rejecting or proving one's own or others' 

opinion, surprising, equating, simulating and imitating, expressing 

reason, having the attention of the audience, threatening, cursing, 

praying, praising, commemorating, blasphemy, and affirmation. 

   The narrator in Nafsat-ol-Masdur has used these sentences 

extensively in parts of the narrative that seek to communicate with the 

audience, to express personal feelings, and portray scenes and moods 

for the audience, and also to present historical events. Referencing has 

reduced the use of these types of sentences. The information that the 

narrator gives to the audience in the form of these sentences is more 

important than the original text, that is why these sentences, although 

apparently removable, disrupt the context. 

Keywords: Normativity, Autobiography, Nafsat-ol-Masdur, Parenthetic 

sentences. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 پايیز و زمستان، 46شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 المصدورعربی در نفثة ةکارکرد جمالت معترض

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 دیخدیجه محمّ، 1 احمد پارسا ددکتر سیّ

 چکیده
 

 ،دشوبالغت و دستور زبان مطرح می الت معترضه از مباحثی است كه در دو حوزةمبحث جم 
 تاكنون به –ولی قرار گرفتن آن تحت عنوان حشو، بار معنايی منفی به آن داده و موجب شده 

د. پژوهش حاضر با رويکردی نوين به اين مبحث در اثرِ مورد توجه واقع نشو –ی بايسته اگونه
الدين محمد خرندزی نسوی پرداخته و كوشیده ضمن اثر شهاب المصدورفثۀنتاريخی  –ادبی

 كند. ها، ارتباط اين جمالت را با متن روشنكشف كاركردهای آن
ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی تحلیلی است و داده -روش پژوهش، توصیفی   
عربی به طور  ةلی و جمالت معترضجمالت معترضه به طور ك كه دهداند. نتیجه نشان میشده
های عاطفی متن و افزايش قدرت رسانگیِ زبان، در ، عالوه بر تقويت جنبهالمصدورنفثۀدر  اخصّ

اند. قابلیت تعمیم پذيری اين كاركردها به ديگر كار گرفته شدهه بیست و چهار كاركرد در متن ب
 ه جمالت از ديگر نتايج اين پژوهش است.اين گون ةمتون ادبی و لزوم تغییر و اصالح نگرش در بار
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 مقدمه -1

شناسی اسـت   مبحث بررسی جمله از مباحث مشترک بین دستورزبان، علم معانی و زبان

كنـد و آن را در چهـار   جمـالت توجـه مـی    ةبا اين تفاوت كه دستور زبان تنها به معانی اولیـ 

 ،كنـد. شـناخت معـانی ثـانوی جمـالت     معنی خبری، پرسشـی، امـری و عـاطفی تقسـیم مـی     

است كـه در فارسـی بـه      Pragmaticsشناسی به نام ای از زبانموضوع علم معانی و شاخه

هـا مـورد   معترضه در همه اين دانـش  ةاست. جملمنظور شناسی و كاربردشناسی ترجمه شده

رگرفته و توجه كافی بدان نشـده اسـت. پـژوهش حاضـر در راسـتای رفـع ايـن        مهری قرابی

كاســتی، بــه بررســی كاركردهــای جمــالت معترضــه عربــی در ايــن كتــاب تــاريخی ادبــی  

 كوشد در حد توان به تبیین اين كاركردها بپردازد. پردازد و میمی

 لهئبیان مس -1-1

اهمیـت آن، تـا كنـون بـه     مبحث جمالت معترضه از جمله مباحثی است كه علی رغم    

صورت بايسته، مورد توجه واقع نشده است. قرار گرفتن اين جمله تحـت عنـوان حشـو، بـار     

 تـا  شود. اين ديدگاه موجب شدهمعنايی منفی به آن داده و موجب شده از اهمیت آن كاسته

 ،اغلب پژوهشگران از نقش معنايی و ارتباط آن با بافت كالم غافـل شـوند و در تعريـف آن   

ای بـه  ای كه بتوان از میان گفتار گوينده آن را حذف كـرد، بـدون آنکـه لطمـه    تنها به جمله

ای كـه ارتبـاطی   جمله»(  يا 388: 9361اند )ر.ک شريعت، معنای آن وارد آيد، بسنده كرده

 ة(. سلطانی گردفرامرزی جمل494: 9311القاسمی، )ابو« های پیش و پس خود نداردبا جمله

شـود )ر.ک  مـی داند كه برای توضیح اضافی بیشـتر در سـخن آورده  ای میملهمعترضه را ج

است. برخـی  ای نکرده(، اما به نوع اين توضیح اضافی اشاره22: 9368فرامرزی، گردسلطانی

انـد )ر.ک انـوری و   ای دانسـته كاركرد آن را دعا، نفـرين يـا توضـیح نکتـه    از دستورنويسان 

 (.223: 9314احمدی گیوی، 

 بالغـت هـم سـرايت كـرده     شـود و بـه حـوزة   له تنها به دستورنويسان ختم نمیئاين مس   

ای كه بسیاری از پژوهشگران علوم بالغی نیز از كاركردهای جمالت معترضه گونهاست  به

اند. رادويانی اين مبحث را در قسمت مربوط به اعتراض مطـرح كـرده و در ايـن    غافل مانده

ای سـخن آغازكنـد و پـیش از آن كـه معنـای آن      بود كه گوينده گاه»است: باره چنین گفته

(.  برخـی از  11: 9331)رادويـانی،  « تمام شود، سخن ديگر معترض شود بدان در میان حـال 
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انـد  كـرده آن را بـه عنـوان اعتـراض  كـر     ئله اشاره كرده،پژوهشگران ديگر هم به همین مس

(. انديشـمندان ادب عـرب   996: 9361  واعظ كاشفی سـبزواری،  318: 9364)ر.ک رازی، 

انـد )ر.ک ابـن   آوردهحسـاب نیز از آن به اعتراض نام برده و آن را يکی از انـواع اطنـاب بـه   

  امــین الجــارم، 69-11: 9349الحــالوی،   تــا 3/62: 9188  زركشــی، 136: 9366هشــام، 

 (.249-234: 9388  الهاشمی، 241-241: 9389

ملیح بـه حشـو و جـدا كـردن آن از حشـو قبـیح و        فتِپژوهشگران متأخر با افزودن ص   

اند اما باز هم كاركردهای آن از ديـدگاه آنـان   متوسط، اندكی از بار معنايی منفی آن كاسته

  14-61: 9311  بهزادی اندوهجردی، 941-941: 9311است )ر.ک فشاركی، مغفول مانده

قلیـد از پژوهشـگران علـوم    (. گروهـی نیـز بـه ت   18-14: 9383  شمیسـا،  334: 9361همايی، 

انـد  انـد و كـاركرد ديگـری بـرای آن متنـور نشـده      بالغی عرب، آن را نوعی اطناب دانسته

: 9383  كــزازی، 31-31: 9381  تجلیــل، 46-44: 9366  صــفا، 938: 9363)ر.ک تَقَــوی، 

  222-298: 9311  رجـــايی، 223-224: 9311  علـــوی مقـــدم و اشـــرف زاده، 214-211

 (.249-231: 9311  مازندرانی، 221-221: 9366شیرازی، 

با نگاهی اجمالی به آثار نويسندگان توانمندی چون ابوالمعالی ننراهلل منشـی، سـعدی      

گونـه  شويم اينالدين محمد خرندزی زيدری نسوی و امثال آنان متوجه میشیرازی، شهاب

ه تـاكنون از ديـد   انـد. اغراضـی كـ   كـار رفتـه  جمالت با كاركردها و اغـراض گونـاگونی بـه   

اسـت. پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت بـه       دستورنويسان و پژوهشگران علوم بالغی دورمانـده 

الـدين محمـد زيـدری خرنـدزی     اثـر شـهاب   رالمصدونفثۀعربی در  ةبررسی جمالت معترض

 ةكند. دلیل آن، بسـامد جمـالت معترضـ   ها را با متن اصلی كشفنسوی بپردازد و روابط آن

است كه در برگیرندة آيات، احاديث، ابیـات و امثـال و حکـم عربـی      المصدورنفثۀعربی در 

است كه با فنی بودن نثر آن در پیوند اسـت. درک بهتـر كاركردهـای جمـالت معترضـه بـه       

هـا  ، درک بهتر ارتبـاط آن المصدورنفثۀطور كلی و جمالت معترضة عربی به طور اخص در 

تـاريخی، از اهـداف پـژوهش    -تر مفاهیمِ اين اثر ادبـی ها دريافت بهبا متن اصلی و به تبع آن

هـای زيـر پاسـخ    كوشـد بـه پرسـش   شود. اين پژوهش در همین راستا میمیحاضر محسوب

 دهد: 
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 اند؟كارگرفته شدهدر چه كاركردهايی به المصدورنفثۀعربی در  ةجمالت معترض -9

عربـی در   ةترضـ دلیل افزايش يـا كـاهش بسـامد برخـی از كاركردهـای جمـالت مع       -2

 كدام است؟ المصدورنفثۀ

 پژوهش ةپیشین -1-2  

از جمله مباحثی اسـت كـه تـا كنـون بـه        -گونه كه پیشتر اشاره شدهمان –معترضه  ةجمل   

صورت بايسته مورد توجه قرار نگرفته است. قرار دادن اين اصطالح تحت عنوان حشـو، بـار   

له تنهـا منحنـر بـه اشـارات     ئه اسـت. ايـن مسـ   معنايی منفی به آن داده و از اهمیت آن كاسـت 

شـمار جديـد را هـم    هـای انگشـت  نويسـان و مللفـان كتـب معـانی نیسـت و پـژوهش      دستور

« حشـو در ادب فارسـی  »(، 9314اثر محمـد اسـفندياری )  « حشو قبیح»گیرد  مقاالت دربرمی

از منـادي    (،9383اثر محمد دانشگر )« های امروزحشو در نوشته»( و 9389اثر رسول كرد)

جمله معترضه و تأثیر بالغـی  »شوند. مهدی ممتحن در مقالة میها محسوبگونه پژوهشاين

( با متمايز دانستن حشو و جملة معترضه از يکديگر، به نقـش و كـاربرد   9381« )آن در قرآن

 آن در قرآن پرداخته است.

 ت تحقیقاهمیّضرورت و   -1-3

هـا و  های تاريخی، آگاهی از ديدگاهيژه در گزارهوهدرک بهتر گفتمان مللف در متن ب 

ات او، تغییر نگرش پژوهشگران علـوم بالغـی و دستورنويسـان در بازشناسـی جمـالت      ينظر

معترضه، شناخت بهتـر پیونـد ايـن گونـه جمـالت بـا مـتن و درک بهتـر مـتن بـه تبـع آن از            

 ضروريات اين پژوهش است. 

  

 

 بحث -2

هـای  ای است كـه حفـره  های ناگفتهبه معنای حرف لمصدورانفثۀ حاشیه يا اعتراض در   

سـازی،  ها اقدام به نوعی تنويرهايی كه راوی از طري  آنكند، حرفخالیِ روايت را پرمی

ن احساسات شخنـی و برجسـته كـردن    صمیمی شدن با مخاطب و تعامل با او و همچنین بیا

چنان است كه بیشـتر از  معترضه آن ةپردازد. گاه اهمیت حشو و جملگرِ خود میمداخلهمنِ 

خودِ متن اصلی در ساختار كتاب نقش دارد  زيرا در اغلب موارد، پیـامی كـه از طريـ  ايـن     
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گاه از طري  متن اصلی قابـل انتقـال و بـازگويی    شود، هیچمیها به مخاطب انتقال دادهحاشیه

 نیست.

در داخـل مـتن در بـین     شـود كـه  با اين رويکرد، حشو تنها محـدود بـه جمالتـی نمـی       

 ةآيد. حشو در ايـن تعريـف جديـد، دامنـ    دعايی می ةگرفته و در قالب جملخطوط تیره قرار

شـود كـه راوی آنهـا را در قالـب     ای مـی توضیحات فرامتنی ةيابد و شامل كلیای میگسترده

... در ها، انواع مختلف جمالت، اشعار فارسی و عربی، آيات و احاديـث و  وارهتعابیر، جمله

هـا  البالی روايت اصـلی و در بـین جمـالت مـرتبط و غیـر مـرتبط، يـا در آغـاز و پايـان آن         

 گنجانده است.

گیرنـد،  ای كـه در آن قـرار مـی   اين نوعِ خاص از جمالت، به لحاظ معنـايی بـه جملـه      

اند و حتی ممکن است در جهت رفع شبهه و ابهام از آن  كر شوند. ايـن جمـالت بـا    مربوط

شوند بلکـه بـه   فناحت نمی كنند نه تنها مخلّهايی كه در مسیر خطی روايت ايجاد میوقفه

هـای مـتن و درک بیشـتر آن يـاری     هـای كمکـی، بـه مخاطـب در فهـم ناگفتـه      عنوان بخش

 رسانند.  می

 

 المصدورنفثةمعترضه در  ةکارگیری جملهجایگاه ب  -2-1

های تـاريخی آن اسـت.   ی بخشردارندههای اصلی كتاب درب، بخشالمصدورنفثۀدر     

ها كه شامل شرح حوادث و وقايع رخ داده بـرای راوی و همراهـان او و توصـیف    اين بخش

هـا، راوی در  ارجاعی دارد. در البـالی ايـن بخـش    ةاوضاع بد اجتماعی آن دوره است، جنب

شخنـی   ها و جمالت معترضه، ضمن بیان احساسات و نظـرات اغلب موارد با آوردن حاشیه

كـارگیری ايـن نـوع جمـالت در     ه خود، اطالعات ديگری را نیـز گنجانـده اسـت. مـوارد بـ     

 در چهار جايگاه اصلی است: المصدورنفثۀ

در اين مورد كه باالترين بسامد را دربردارد، جملة معترضه در میانِ کالم:   -2-1-1

و در واقـع، حکـم    كنـد ای است كه راوی در دلِ يک كالم و يا جمله  كر مـی قالب حاشیه

 بخشی توضیحی يا تفسیری را در میان آن دارد:

، چون درخـت  الجنةُ تحتَ الظاللِ السیوفِاوست، كه  ةشجرة شمشیر كه بهشت در ساي»

 (.9: 9389)زيدری نسوی، « دوزخیان سربرآورده...
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 و بالجمله از مدت مفارقت تا امروز، چهار سال و چیزيسـت كـه ديـده بـر راه مانـده     »... 

چـه، بـا چنـدين مسـافت و      وأيـن مـن المشـتاعِ عنقـاغر مغـربر ؟      –است، و از صادر و وارد 

ترسـان   - و كـدامین دالور خطـر نمايـد؟    ور سـفر كنـد؟  چندين آفت جز باد كدامین پای

 (.99-94: 9389)زيدری نسوی، « ترسان و پرسان پرسان احوال او بودم....

یت نیافتمی، و لو عَقِلَ الفراشر اما عشا ما عـاشَ للـی   و يا ل -و آن قربت ريزه كه يافتم»... 

: 9389)زيـدری نسـوی،   ...« بخیال فاسد تنـور كـرده    -ضَوغِ نارٍ، والتَهافَت فی مَنرَعِ بَوارٍ

93.) 

و جمعی خران خام كـار دركاررفتـه، كـه عـداوتی كـه چنـدين خـزان و بهـار بـر او          »... 

شده، به حديث زنگ و رنـگ و فسـانة بـی مغـز و      بود، و به فراوان لیل و نهار متأكدگذشته

، بـه وداد اصـلی و اتحـاد    و لن يرنلِحَ العطارر ما أفسَدَ الدَهرُسنگ، بی هیچ انديشه و درنگ، 

، 31، 31، 34، 33، 32، 39، 34و صص   28: ص9389)زيدری نسوی، « كلی مبدل گردانند

38 ،44 ،42 ،43 ،41 ،19 ،12 ،13 ،14 ،11 ،18 ،11 ،69 ،63 ،61 ،66 ،61 ،68 ،61-14 ،

14 ،19 ،12-13 ،11 ،11 ،18 ،84 ،89 ،82 ،84 ،81 ،86 ،81 ،88 ،14-19 ،12 ،13 ،14 ،

 و ... (. 924، 923، 994، 948-941، 941-946، 944، 942-943، 942، 949، 11، 16، 11

، جمـالت معترضـه در   المص دور ۀنفث  در اين شکل از اعتـراض در  پایان کالم:  -2-1-2

هـا نیسـت.   ی بـرای آن ااند و شنونده منتظر ادامهآيند كه به ظاهر تمام شدهايان جمالتی میپ

گیـری از كـالم ارا ـه    اغلـب يـک نتیجـه    ،هـا راوی، بـا آوردن جملـه معترضـه    در اين قست

« عند الشـدا دَ تُعـرفر االِخـوان   مذاع تجربه طعم وفاع و نفاع از هم بازشناخت، »... دهد:می

 (.1: 9389ی، )زيدری نسو

و از شیوة تحفُظ كه ستوران در لبقای نوع آن رعايت واجب شمرند، چندين هزار عاقـل  »... 

)زيـدری  « و ل ا أرادَ اهللُ بقومٍ سوغ اً فاَل مَرَدَ لَهر و ما لَهرم مِـن دونِـه مِـن وال   » را غافل گردانید 

 (.91: 9389نسوی، 

زم گشت، و اگرچه خالف عادت بود، و مدافعت تا آخر كار مطاوعت، مِن قُرطِ االُ ُنِ، ال» 

« عسی أن تکرهـوا شـیئاً و هرـوَ خیـرم لکـم     » سود نداشت، و هلل الحمدر كه موجب سعادت بود 

 (.39: 9389)زيدری نسوی، 
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آفتاب، مع الزمان، در عقدة  نب نخواهد ماند، و جهان، ابد الدهر، در پـرده شـب نخواهـد    »

 بود،

 و لمن يرقالُ؟« اعا»يقالُ لهر:   لیعسی جَدر تُعَثرُهر اللیا

 (13: 9389)زيدری نسوی،   

با خود گفتم: شب اين حادثه يلدا ديجور است، و لجّة ايـن واقعـه را كرانـه بـس دور، ايـن      »

)زيدری «   رهم يأكلوا و يَتَمَتعوا و يرلهِهِم األملُ فسوف يعلمون»مردار را به سگان بازگذار، 

ــوی،  ــص  16: ص9389نســـ ، 41-41، 43، 42، 49، 31، 36، 31، 34، 21، 99، 8، 9و صـــ

  و...(. 923-924، 941، 944، 11، 16، 11، 19، 84، 18، 14، 12، 19، 68، 41،14

كارگیری حشو، جمالت معترضـه در بـین دو   ه در اين شکل از ببین دو کالم:  -2-1-3

هـا نـوعی   امـا بـین آن   ،گیرند. اين جمالت اگر چه متمايز از هم هستندجملة مستقل قرار می

معترضه در اين مـوارد همچـون حلقـة     ةارتباط معنايی، زمانی، ترتیبی و ... برقرار است. جمل

 كند كه به اين دو جمله متنل است:  عمل می اتنالی

حاشـا   –..و اُلوف محنت، صفوف قلب را ، كه بدو تمشیت كار توان كرد، بـر ايـن جملـه    » 

 بر هم نشکسته، -المولی

 و اِن نَظَرت شَزراً للیکَ القبا لُ  انتَ اُعطیتَ السَعادهَ لَم تبل اِ ا

 (.92-99: 9389)زيدری نسوی، « پرداختم....اوقات روز در ساعات شب می

ديـد، و از چهـار   راندم و صحرا از نیران تاتار در شب تاريک چون عکـس دريـا مـی   می»... 

 به مقند رسید. شنید، تاوگوی و های و هویِ ايشان میسوی گفت

 

 رَحِمَ اهللُ األبیوردی حیثُ يقُولُ:  

 فَخُض غِمارَ الردی، تسلم، وثِب عَجاَلً لِفُرضةٍ عَرَضَت، فَالحَزمر فی العَجَلِ

 فَلن الشجاعةَ مِرقاة الی األجلِ    -أالنَ اهللُ جانِبَهر-ماللجبانِ

 (.21-24: 9389)زيدری نسوی، « از گنجه بیرون آمدم .... 

ايسـت كـه يـک لحظـه در او     مروز اسوه أمثالها، بدان شهر و حوالی آن، نه مجتـاز را سـايه  ا»

 ای، كه به او سرگذشت حوادث گويد:آرام گیرد، و نه مقیم را همسايه

 و منزلُ عزٍ مرقفرُ العَرَصات  مدارسر آياتٍ خَلَت مِن تالوةٍ
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)زيـدری  ...« آسا كن فردوس  عِراص اما«خاوية علی عروشها»حدا   و بساتین جنت صفت: 

 (.26: 9389نسوی، 

جان به جان آمده را كه أعباِغ محنت گران بـار كـرده اسـت، كـدام رفیـ  سـبکبار خواهـد        »

 ی جگر كدام شفی  خواهد پیچید؟نويسی، گوشهآمیز كه میی غنهقنه كرد؟

ــهر ؟   ــا يرنوبر ــ ُ االنســانُ فیم ــن يَثِ  بِمَ

 -لهماال اَقَ –وقد صارَ هذا الناسر 

 ومِن أمِنَ لِلحررِ الکريم صحابر؟ 

  ِ اباً علی أجسادهنَ ثیاب

: 9389)زيـدری نسـوی،   ...« اما چکنم، كه ايام منابرت در درازگويی از روز محشر زاده و 

، 11، 19، 81، 84، 89، 11، 14، 12، 61، 62، 31، 31، 21-28، 21-24، 29و صص 6-1ص

 و...(. 948، 941، 944

آينـد. در ايـن   ها، در ابتدای جمله مـی : گاه اين جمالت و حاشیهای کالمابتد  -2-1-6

درآمـد و مقدمـه را   موارد، راوی با آوردن جمله معترضه در ابتدای سخن، گاه نـوعی پـیش  

هـای ايـن   كند و گاه در حکم جمع بندی مطلب قبلی است. نمونهبرای ادامه جمله فراهم می

 تر است:ارد ديگر آن بسیار كمكارگیری اعتراض به نسبت موه شکل ب

ام كه از شکايت بخت افتان و خیزان، كه هرگز كام مـراد شـیرين   ، خواستهمع القنة بطولها»

 (.4: 9389))زيدری نسوی، ....« نکرد، تا هزار شربت ناخوش مذاع در پی نداد 

 يضحکر مِن شرحهِ و يرنتحبر  لسمَع حديثی، فإنهر عَجبر»

ودت افتـاد و  ااسـت، بـا قـزوين اتفـاع معـ     انکه همانـا لسـتماع فرمـوده   چون از الموت، چن    

 (.1همان: ص...«)

، در هـر دری از شـحنگان قـری و اسـتواران ضـیاع كـه بـر او گـذر افتـاد، از          مع هـذا كُلهـه  » 

و صـص   61: ص9389)زيـدری نسـوی،   « خويشتن امیـر بـاری و از مـا جرمکـاری سـاخت.     

 ،  و ...(.38، 24-21، 23، 94،91

 

 المصدورنفثةکارکردهای جمالت معترضه در  -2-2

اسـت،  های فراوانـی كـه در طـی روايـت بـه كارگرفتـه       كارگیری حاشیهراوی از طري  به   

ضمن ارتباط بیشتر با خواننده و افزودن بر بار عاطفی كـالم، حضـور مـنِ راوی و نظـرات و     

ده و عالوه بـر آن، اهـداف   تر كرهای شخنی خود را در البالی روايت برجستهگیریجبهه
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كنـد. در ايـن اثـر، جمـالت معترضـه يـا بـه عبـارت بهتـر،          متعدد ديگـری را نیـز دنبـال مـی    

كردن آن بکـار نرفتـه  بلکـه جز ـی از     سازی كالم و ادبیهای متن، تنها به منظور زيباحاشیه

ضروريات متن است  زيـرا در صـورت حـذف، بسـیاری از معـانی و مفـاهیم ضـمنی در آن        

بـه   المص دور نفث ۀ ترين كاركردهای جمـالت معترضـه در   شود. در ادامه، مهمدار میدشهخ

 گردد:ها ارا ه میآن ةهمراه  برخی منادي   برجست

هـا و جمـالت   حاشـیه استعطاف یاا بارانگینتن عاهفاه و احسااا مناها :       -1

عـات بـه   وجـود دارنـد گـاه نـه در جهـت انتقـال اطال       المص دور نفث ۀ ای كه در متن معترضه

مخاطب  بلکه تنها در جهـت بـرانگیختن احساسـات او نسـبت بـه خـود و وضـعیت موجـود         

 است:

دهر غدّار مانند چشم خوبان، ناتوان، در دل سر مويی نه، كه تیر جزمی از آسیب زمانه بدو » 

 نرسیده است، و در تن سر انگشتی نه، كه چرخی از گشاد محنت نخورده،

 فَنِرتر ا ا اصابتنی سـهام م 

 

 «تَکسَرتِ النِنال علـی النِنـال   

 (1: 9389)زيدری نسوی،      

هـای روحـی خـود بـرای     درونـی پرداختـه و از آسـیب    گويیدر اين قسمت نويسنده به تک

كاررفته در آن، درک خواننـده را از  به گويد. آوردن شعر متنبی با غلوّخوانندگان سخن می

 شود.هتر متن اصلی میتر كرده و موجب دريافت بمنا ب او عمی 

تا بدانند كه آسیای دوران، جان سنگین را چند به جان گردانیده اسـت، و نکبـای نکبـت    »... 

 تن مسکین را چند بار كشته، و هنوز زنده است

 اِسمَع حديثی، فَاِنَـهر عجـب   

 

 «يرضحَکر من شَـرحِه و يرنتَحـبر   

 (1: 9389)زيدری نسوی، 

 و ...(. 2 99، 948، 944، 19-14، 88، 31 ،32، 26، 99، 94منادي  ديگر )

شـود  چـون بعـد از آن،    اين قسمت آخرين مونولوگ نويسنده در اين بخش محسـوب مـی  

مونولوگ تبديل به بازگويی رويدادهای تاريخی می شود  لذا نسوی اين بیت را باز به شیوة 

كـردن او بـه   ضـی گويی درونی، در پاسخ به خود و تأيید من سخنگو )راوی( مبنی بر راتک

 است تا مخاطب درونی را به مخاطب بیرونی )خواننده( تبديل كند.نوشتن، آورده
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معترضـه پـس از جملـه    گاه راوی از طريـ  آوردن جمـالت   سازی: تأکید و برجسته -2

 دهد:تر جلوه میله را مورد تأكید قرار داده و آن را مهمئاصلی، مس

اســت، كــدام رفیــ  ســبکبار بــار كــردهنــت، گــرانجــا بــه جــان آمــده را كــه أعبــاغ مح»... 

   ی جگر كدام شفی  خواهدپیچید؟نويسی، گوشهآمیز كه میی غنهقنه خواهدكرد؟

 بمَـن يَثـ ُ االنسـانُ فیمـا ينوبرــه؟    

 -اال أقلَهم-وقد صارَ هذا الناس

 ؟ومَن اَمن للحرِ الکـريمِ صـحابر   

 «  اباً علی اجسادِهن ثیاب

 (6-1: 8993)زيدری نسوی،   

و احوال او به نسبت اقتضای وقـت، نـه بـه مقتضـای امنیـت، بـر وفـ  ارادت. جـای گلـه          »... 

 نیست، چون تو هستی، همه هست.

 كذب ابنُ فاعلهٍ يقولُ بجهلـهِ: 

 

 و انتَ حـی تُـرزعُ  « مات الکِرام» 

 (8: 9389)زيدری نسوی، 

ــر)ص  ــادي  ديگـ ، 86، 84، 82، 18، 31، 36، 21-28، 28، 26، 29، 96، 94-93، 99، 1منـ

 و ..(. 922، 991، 992، 16

فارسی مونولـوگ خـود و در بیـت اول     ةنويسنده در استناد اول اين قسمت، در آخرين جمل

كنـد و بیـت دوم را همچـون پاسـخی بـرای سـلالی       مـی  استفهامی انکاری مطرح ،شعرعربی

جـز انـدكی، گرگـانی در     آورد، مبنی بر اين كه مردمـان ر از چرايی اين عدم اعتماد میمقدّ

لباس انسانند. اين پاسخ خواننده را از حالت حیرت ناشی از سـلال در آورده و ارتبـاط او را   

 سازد.دوباره با متن برقرار می

در استناد دوم زيدری با ا عان به درک شرايط و موقعیت زمانی ممدوح، او را بـا تمجیـدی   

نمـايی را در حـ    گـر مللـف ايـن بـزرگ    رسـد ا ستايد. بـه نظـر مـی   غلوگونه در بخشش می

 ةبايسـته در بـار   ةتوانستند حـ  مطلـب را بـه گونـ    ممدوح به كار نبرده بود، جمالت باال نمی

 ستوده بازگو كنند.  

مـايی و  های روايـت در جهـت بزرگن  راوی در برخی از قسمتاغراق و بزرگنمایی:  -3

هايی كه را در البالی قسمت جمالت معترضه ،يا دلیل آوری  كر عم  فاجعه و بزرگی آن

 است:كردهمستلزم تأكید و اغراع است،  كر
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خورشـید   ةهای خويش كه كوه پای مقاسات آن نـدارد، و دود آن چهـر  و از سرگذشت»... 

سروايی قلیـل  « تکادر السموات يَتَفَطرنَ منهر و تنشَ ُ االرضر و تخرُّ الجبالُ هَداً»كند، را تاريک

...« آرم انجامد و استیعاب آن أعمـار طـوال را مسـتغرع كنـد، در قلـم      كه تفنیل آن بتطويل

 (.1-4: 9389)زيدری نسوی، 

، 61، 46، 43، 31، 34، 32، 26، 22، 29، 91، 96، 93، 99، 94، 1، 1، 4منــادي  ديگــر)ص

 و ...(. 992، 999، 994، 941، 948، 941-946، 944، 949، 16، 11، 82، 89، 14

امـا نويسـنده بـا     ،شرک نازل شده است ةته در اين متن، در اصل، در بارقرآنی به كار رف ةآي

 ةاستفاده از جری و تطبی ، آن را به سرگذشت خود پیوند داده تـا ضـمن بیشـتر كـردن جنبـ     

تـر كنـد  بـه نظـر     های خود را با اين آيه قرآنی، برای خواننـده ملمـوس  آمیز آن، گفتهاغراع

آن آشنا باشد،  از ظاهر آيه تنور فرارسـیدن قیامـت را در   ای كه كمتر با قررسد خوانندهمی

دهـد و  های نويسـنده مـی  له نیز عم  بیشتری به بیان رنجئكند  همین مس هن خود مجسم می

 تـر سـاخته  تر و بیان او را هنریهای اورا ملموسبرداشت غلوآمیز ناشی از اين دريافت، رنج

 است.

كارگیری آن، شرح و توضیحی ه اض، هدف از بدر اين نوع از اعترشرح و توصیف:  -6

 از موقعیت مورد نظر راوی است:

، آزرده باشـی، بـه   قُرحاً علـی قـرحٍ و جرحـاً علـی جـرحٍ     ها، و هیهات، اندامی كه به سال»... 

 (.21: 9389)زيدری نسوی، « مرهم يک هفته كجا مندمل شود؟

اِحاطـةَ  رگـاه جهـانگیر،   دست استیالی روز عقد كواكـب از هـم فروريخـت، گرداگـرد خ    »

، چنان فروگرفته بودند، كه نظر با همه حـدت از آن سـوی حلقـه گـذر     الدا رةِ بنقطةِ المركزٍ

 (.42: 9389)زيدری نسوی، « نیافتی...

، پـیش  بجـأشٍ ثَبـتٍ و قَلـبٍ عَلـی الحادثـاتٍ صرـلبٍ      و اتفاع خیر را خبر از من پرسیدند، »... 

)زيـدری نسـوی،   « آن دو شبکور را كوچـه غلـط دادم...   آمدم، و دست و پای از كار نبرده،

، 14-61، 61، 14، 12، 19، 43، 32، 21، 26، 22، 29، 94(  منادي  ديگـر ) ص  61: 9389

و  991، 941-948، 942-943، 11، 16، 11، 13، 12، 14-19، 81، 86، 81، 84، 11، 19

.)... 
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معترضـه،   ةصـورت نبـود جملـ    است. در شـاهد اول، در در اين قسمت سه شاهد آورده شده

رسـد در  يافت. به نظر میخواننده چگونگی آزردن مللف را در طی سالیان به خوبی درنمی

خرگاه سـلطان   ةآمیز به خوبی از عهده چگونگی محاصرشاهد دوم با آوردن تشبیهی اغراع

ده و فرار كـر  آمداست. شاهد سوم مربوط به زمانی است كه از شهر از سوی مغوالن برآمده

سواران در تعقیب او هستند  جمله معترضه در ايـن قسـمت بیـانگر ثبـات روحـی مللـف در       

رويارويی با آنان است كه در صـورت نبـودن آن، بـاور فـريفتن تعقیـب كننـدگان را بـرای        

 كرد.خواننده دور از  هن می

لیلـی  در برخی از موارد، جايگاه جمله معترضه و هدف آن، بیان سـبب و د بیانِ علت:  -5

است برای كار صورت گرفته يا موقعیت به وجود آمـده، كـه راوی معمـوالً آن را در پايـان     

 آورد: جمله می

ی تحفُظ كه ستوران در لبقای نوع آن رعايت واجـب شـمرند، چنـدين هـزار     و از شیوه» ... 

ـ      »عاقل را غافل گردانید   «م مِـن دونِـه مِـن وال   وَ ل ا أرادَ اهللُ بقومٍ سـوغاً  فَـال مَـردَ لـهر و مـا لَهر

 (.91: 9389)زيدری نسوی، 

، بمخنثـی، نـه   لِیَلقی قَـدَرا مقـدرورا، و لِیَقضـی اهللُ امـراً كـان مفعـوالً      و زمام بسط و قبض، »... 

 (.31: 9389)زيدری نسوی، ....« مردی نه زنی داده 

ــر) ص   ــادي  ديگ ، 994-941، 949، 944، 81، 86، 83، 18، 11، 12، 31، 93، 94، 1، 6من

 و ...( 991-998

 ةآيد، يکـی از باورهـای مللّـف در بـار    متن كتاب از جمله از متن باال  برمی از آنچه در كلّ

كالمـی   ةرسد محنول انديشنظر می نقش تقدير در حملة مغول و پیامدهای آن است كه به

ب است نويسنده )اشعری( باشد و چه مستمسکی بهتر از جری و تطبی  آيه قرآنی بر اين مطل

 سازد.كه بتواند مخاطب را با او در اين زمینه همفکر 

برخـی از حواشـی و جمـالت معترضـه، در     هشدار و آگاهی بنشی به مناها :   -4

نـوعی تعلـیم و    ةجهت هشدار به مخاطب و تلنگری بـه اوسـت كـه در دل خـود دربردارنـد     

 آگاهی بخشی نیز هست:

ع فرقـدان نتـوان نهـاد، و بـی همتـی كـه ايـوان        مجرد پای بر فـر  ريزةغافل از آنکه به فضل»

 كسری سپرد، كام از كام نهنگ برنتوان آورد،
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 أيا جاهداً فی نَیلِ ما نِلـتر مِـن عرلًـی   

 

 «رروَيدَکَ، لنی نِلتهرا غیـرَ جاهـدٍ   

 (91: 9389)زيدری نسوی، 

ــر )ص   ــادي  ديگـ  ،31، 34، 39، 28، 21، 22، 29، 91، 96، 94، 93، 92-99، 94، 1، 3منـ

 و ....(.     923-924، 991، 944، 11، 11، 13، 18، 11، 41-14، 41، 43، 44، 31

كنـد و جملـه معترضـه )شـعر عربـی( نقـش       مللّف در اين زمینه، نقـش بخـت را مطـرح مـی    

كنـد و از  خـوبی بـازی مـی   آگاهی بخشی را در جهت نفی فضل و برتری بخت و اقبال را به

 است.خوبی برقرار شده به اين جهت پیوند جمله معترضه با متن

گاهی اوقات در برخی از ايـن حواشـی، هـدف راوی، نـوعی كنايـه زدن      کنایه زدن:  -7

 است:

و چون آفتاب روشن شده كه تاتـار خاكسـار در ايـن فرصـت هـر آينـه از آب بگـذرد،        »... 

كه از گذر تاتـار   كه او راه مازندران گیرد، -وال اَمرَ لِلمَعنیِ اِال مرضَیَعاً  -بودم وصیت كرده

 (.94: 9389)زيدری نسوی، « با جانبی است...

، بر ايـن  سپارم كااليعنی كه به دزد میو اعتماد در آن شغل، كه امانت از شرايط آن است، »

، آن كـار بـر سـبیل    «خـری چون اسب نماند، برنهم زين به»اند: نمود، و چنانکه گفته بزرگ

: 9389)زيـدری نسـوی،    «لم يجد ماغً تیمم بـالتُربِ  و منعاريت بدين كم عیار بازگذاشت، 

و  922-929، 11، 19-14، 41، 38، 21، 91، 96، 91، 94، 92-99(  منادي  ديگـر) ص 18

... . 

تاريخی است كه در كاركردی كنـايی   ةجمالت معترضه در اينجا نوعی تفسیر راوی از واقع

 م فعلـی خـود را از دسـت   است  درصورت حـذف آنهـا بقیـه جمـالت، معنـا و مفهـو      آورده

معترضه اول  ةدهند و برداشت خواننده را دگرگون خواهندكرد  به عنوان نمونه، در جملمی

شود كه راوی تنـمیمی از سـر ناچـاری گرفتـه و خطـا از آب در آمـده       خواننده متوجه می

در « بـزرگ » ةمـد، وا  آنمـی « كاال به دزد سـپردن »معترضه  ةاست يا در شاهد دوم اگر جمل

شـد.  شـاهد   شد و معنی مجاز به عالقه تضاد از آن استنباط نمیمعنای حقیقی آن، درک می

 آخر هم پاسخی است برای سلال مقدری مبنی بر توضیح عمل خود.
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معترضه، عالوه بـر   ةها، راوی با آوردن جملدر برخی از قسمتکالم: استوار کردنِ  -9

 زند:به نوعی تسديد و استوار ساختن كالم دست می نمايی ِخفیف،نوعی تأكید و بزرگ

ديـد، و از چهـار سـوی    راندم و صحرا از نیران تاتار در شب تار چون عکس دريا میمی»... 

 شنید، تا به مقند رسید.گفت و گوی و های و هوی ايشان می

 رحم اهلل األبیورد حیث يقول:

 ال ً لِفُرضَةٍ عَرَضَت، فَالحَزمر فی العَجَلِفَخُض غِمارَ الرَدی، تَسلَم، وَثِب عَجَ       

 «فلَن الشجاعةَ مِرقاةً للی األجَلَ  -أالنَ اللُه جانبَهر –ما للجبانِ 

 (21-24: 9389)زيدری نسوی،   

 و ...(.  34، 28، 21، 29منادي  ديگر)ص 

هــای كتــاب از آوردن جمــالت هــدف راوی در برخــی از قســمتتعلاایم مناهاا :  -8

هـا  ای اخالقی و ادبی به مخاطب است. او در اين قسمتتنها يادآوری و تعلیم نکته معترضه،

ای اخالقـی از آن،  گیـری يـا جريـانی خـاص، بـا نتیجـه      پس از روايت و بـازگوكردن واقعـه  

ای مشهور و اخالقی و اغلب در قالب مَثَل، به خواننـده گوشـزد   آن را در قالب جمله ةچکید

 كند:می

)زيـدری  « عندالشدا دَ تعرف االخـوان به طعم وفاع و نفاع از هم بازنشناخت، مذاع تجر»... 

 (.1: 9389نسوی، 

از ری راه سـمنان گرفـت و تـا     -و ال درَ درر االعراض -ای كه داشتخود به عرض ريزه»... 

 (.94)همان: « بیابانک باخبرم كه رسیده است...

حاشـا   –ان كـرد، بـر ايـن جملـه     و ألوف محنت، صفوف قلب را، كه بدو تمشیت كـار تـو  »

 بر هم نشکسته، -المولی

 «و لن نَظَرت شَزراً للیکَ القبا ِلُ  ل ا انتَ اُعطیتَ السعادةَ لم تُبَل

 (92-99: 9389)زيدری نسوی،   

، 13-12، 61، 69، 14-41، 39، 28، 21-24، 22، 91، 91، 94، 93، 6منـــادي  ديگـــر)ص 

 و...(. 941-948، 11، 19، 89
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ها، راوی خود يا منظور از اين نوع حشو، جمالتی است كه در طی آنتبرئه کردن:  -13

 دارد:ا میديگری را منزه دانسته و از اشتباه مبرّ

، در همـه روم و  اَستَغفِرُ اهلل فی السودِ مَن سَمیتُهر كـافوراً  زادهو اين معنی در خالل آن حالل»

 (.62)همان: « ر شده است..شام چون كفر ابلیس و فس  القیس چنان مهجو

كننـد، اتفـاع   ، باسـم تاتـار و خـوارزمی قربـان    تقربـاً للـی اهلل  چون هیچ نیافتند ، بر اينکه، »... 

، بل فضل آفريدگار، جلّ  كره، أستغفر اهللكردند، تهدی من بعربیت كه زبان ايشانست، می

 و ...(. 929-924، 996، 81، 66(  منادي  ديگر )ص 66: 9389)زيدری نسوی، ...« از آن 

زاده در اينجا مجاز به عالقة تضاد است، با وجود آن و ديگر اشارات متن، به نظـر  وا ه حالل

 ف را در مظـانّ كنـد و مللـ  باورپذيری متن را اندكی دشوار می ،رسد نبود جمله معترضهمی

 كند.صاحب آمد غلو می ةدهد كه در باراتهام قرار می

كارگیری اعتراض  راوی از طري  جمله معترضه بر چیـزی  ه از ب در اين موردتأکید:  -11

 آورد:تأكید كرده و آن را به شکلی خاص و تخنیص شده درمی

، الزم گشت، و اگرچه خالف عادت بود، و مـدافعت  مِن قُرطِ االُ ُنتا آخر كار مطاوعت، »

« و هـوَ خیـرُ لکُـم   عسی ان تکرَهـوا شـیئاً   » ، كه موجب سعدت بود و هلل الحمدرسود نداشت، 

 (.39: 9389)زيدری نسوی، 

و از حضرت بمواعیدی كه از آن، كیسه استظهار برتوان دوخت، و بـر آن، كمـر عبوديـت    »

حاشا أن يکونَ لـهر المثـلُ فـی سـوغِ الخنـال و      بست، موعود بوده، و از اقران و امثال، برتوان

 (.11: 9389وی، )زيدری نس...« ، به قبول حضرت ممتاز گشته قُبحِ الفِعال

، جـل  كـره، از آن   بل فضل آفريدگارتهدی من بعربیت كه زبان ايشانست، أستغفر اهلل، »... 

)زيـدری نسـوی،   « و هلل الحمـدر فـی كـلِ حـالٍ    داد، ورطه ها ل و حادثه مشکل خالصی مـی 

 و ...(. 949، 11، 16، 19(  منادي  ديگر )ص 66: 9389

وارد، راوی پـس از آنکـه سـخن را بـازگو كـرده،      در برخی از مو اثبات سنن:  ردّ -92

 كند:كند و سخن ديگری را به اثبات رسانده و تأيید میبالفاصله آن را پس گرفته و رد می

تیقظ و بیداری و تحفظ و هوشیاری من بنده، استغفراهلل، بلکـه عـون و نگهـداری بـاری،     »... 

 -بی عم و خال است عز و عال، كه پراننده هر بی پر و بال و نگهدارنده هر

ــزعُ   ــو مم ــوع اهللُ فه ــم ي ــن ل  و مَن لم يعـز اهللُ فهـوم  لیـلُ     وم
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 -فلیسَ لمخلوعٍ الیه سبیلُ ومن لم يردهر اهللُ فی االمرِ كلهِ

 (.94-93: 9389)زيدری نسوی، « شد....كامی، حامی و حارس میاز دشمن

ان و بهار بـر او گذشـته، و   و جمعی خران خام كار در كار رفته، كه عداوتی كه چندين خز»

به فراوان لیل و نهار متأكد شده، به حديث زنگ و رنگ و فسانه بی مغز و سنگ، بـی هـیچ   

، بـه وداد اصـلی و اتحـاد كلـی مبـدل      و لَن يرنلِحر العطـارر مـا أفسَـدَ الـدَهرُ    انديشه و درنگ، 

، 32، 34-21، 28، 96، 93، 1(  منــادي  ديگــر) ص 28: 9389)زيــدری نســوی، « گردانــد.

 و ...(. 923، 924، 991، 942-943، 66، 63، 11، 38، 34، 33

ای، راوی پـس از  در برخی از جمـالت حاشـیه  بندی سنن: گیری و جمعنتیجه -13

آورد كـه اگرچـه بـودن آن    ای را مـی پايان يافتن جمله، يـا در ابتـدای آن، عبـارت و جملـه    

بندی و  كـر كلیـات   ه و به نوعی جمعاما هدف راوی از  كر آن، بیان نتیج ،ضروری نیست

 است:

ام كه از شکايت بخت افتان و خیزان، كه هرگز كـام مـراد شـیرين    ، خواستهبطولها القصۀمع»

 (.4: 9389)زيدری نسوی، ...« نکرد 

هـای فـراوان   و تأخیر و اهمال را كه در كشف حال فرموده، جز تقنیر و اهمال، محمـل »... 

ای، و كـرم عهـد بـا جانـب اجانـب      قضیه ديگران تو تجربه كـرده متنور وفا و حريت او در 

 (.8: 9389)زيدری نسوی، « لعلَ لهر عذراً و انتَ تلومردانسته، 

از آن روز باز، كه به عراع وداع نجم الدين احمد سرهنگ، قرنه اهللُ بسـعادةٍ و بَلَغـهر االِراده،   »

 (.1: 9389)زيدری نسوی، ..« خاسِرَةمتلک ا اً كَرَه »ای، و روی به درگاه نهاده، و كرده

، در هر دری از شحنگان قری و استواران ضیاع كه بر او گذر افتاد، از خويشـتن  مع هذا كُلِه»

، 93(.  منادي  ديگـر ) ص  61: 9389)زيدری نسوی، « امیر باری و از ما جرمکاری ساخت

 و ...(. 921 ،999، 84، 14، 19، 14، 61، 41، 43، 31، 34، 28، 91، 91، 93-94

های كتاب، آنجا كه راوی خواسـته تـا   در برخی از قسمتاظهار تعج  و شگفتی:  -16

عم  و بزرگی چیزی را نشان دهـد و مخاطبـان را بـه شـگفتی وادارد، از جمـالت معترضـه       

 است:برای بیان تعجب و شگفتی خود استفاده كرده

از خـوف آنکـه ديـدار    « ة نار  حامیـةُ و ما ادريک ماهی»قرار و مضطرب، بادلی و چه دل، بی» 

 (.34: 9389)زيدری نسوی، ...« قوم با قیامت افتد، ملتهب 



 22 رالمصدوةدر نفث یعرب ةکارکرد جمالت معترض                         89و زمستان پاییز 

و يـا  روايی و كارفرمايی اثبات كـرده،  و روباه خداع را بر شیران مناع و دلیران قراع فرمان»

شمشـیر   ، و بعد از آن بتثقیف نیزه و تیر و تحديد و محادثت سنان وبرلسَ اُسدٍ  ُلِلت لِلثَعالب

 (.31: 9389)زيدری نسوی، ..« مشغول شده 

و اصحاب سلطان كـه خسـروان اطـراف بشـوافع مباسـطت ايشـان طلـب كردنـدی، بتغـايیر          »

: 9389)زيـدری نسـوی،   « مقند هر خس شده... و هلل هذا الدهر كیف تردرداً،احداث زمان، 

68-61.) 

ی ، نمانـده، و نزلـی چـون عقبـه    ای كه بی آن بر چنان سرد سیر بنتوان گذشتو تن را جامه»

(  منـادي   946-941: 9389)زيـدری نسـوی،   « در پـیش... « و مـا اَدريـکَ مَالعقبـةَ   »پرگری 

 و ...(. 994-941، 949، 38، 32، 26، 29، 94-93، 99ديگر) ص 

هـدف راوی از آوردن  سازی و تأکید بیشاتر:  کارگیریِ أمثال برای معادلبه -15

هايی از جمالت فارسـی اسـت  گـويی در    دادن معادل عربی قسمتها، قرار برخی از حاشیه

دانـی، پـس از  كـر جمـالت     فروشـی و افتخـار بـه عربـی    ها راوی به قند فضـل اين قسمت

 است:ها  كر كردهای پس از آنها را در قالب جمالت معترضهفارسی، معادل عربی آن

، چـون درخـت   الل السـیوفِ الجنةُ تحتَ ظـ ی اوست، كه شمشیر كه بهشت در سايه ةشجر»

 (.9: 9389))زيدری نسوی، « طلعرها كأنهر ررورسر الشیاطین..»دوزخیان سر برآورده 

لم تکونـوا بالغیـه لال   »طالب علمیست سودا بر سر زده، تا تن دو نیم نکند،  وفنون نشود، »... 

 (.3: 9389)زيدری نسوی، ...« ، در فناحت حريريست و اصلش قنب «بش  األنفس

مَـن  .. و خردمند از زمینی كه در او تخم خر زهـره ريخـت، نیشـکر درودن چشـم نـدارد،      ».

(  منـادي   28: 9389)زيدری نسـوی،  ....« ، هر چند سالطین يَزرَعِ الشُوکَ ال يَحندر به عِنَباً

 و ...(. 16، 11، 84، 11، 14-61، 11، 38، 32، 34، 91، 8، 6-1، 1-4ديگر) ص 

دادن نوعی اسـتبعاد و محـال بـودن    برخی از حواشی، به دنبال نشانراوی در استبعاد:  -14

 امری غیر ممکن است:

اسـت، و از  و بالجمله از مدت مفارقت تا امروز، چهار سال و چیزيست كه ديده بر راه مانده»

چه، با چندين مسافت و چنـدين آفـت جـز     و أين من المشتاع عنقاغ مرغرب؟ -صادر و وارد

ترسـان ترسـان و پرسـان     - و كـدامین دالور خطـر نمايـد؟    ر سفر كنـد؟ وباد كدامین پای

 (.99-94)همان: ...« ام پرسانِ احوال او بوده
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و أيـنَ الغُـرابر و هرـویر     گـويم؟ و چـه مـی   -اعلی بتباعت و نیابت هر حاسد و معاند ةپروان»

(  96: 9389))زيـدری نسـوی،   « بیرون آمد... -العرقابِ و ما لِبرغاثِ الطُیرورِ و ضَوارِی النرقور

 و ...(. 941، 948، 88، 11، 19-14، 34، 34-21، 91مناي  ديگر )ص

در برخی از حواشی، هدف از جمله معترضـه، نـوعی ايجـاد    سازی: تشبیه و همانند -17

هاسـت كـه   سازی يا به عبارت بهتر، نوعی ايجاد تساوی در حاالت و وضعیتتشبیه و همانند

 مايی را هم داراست:  در خود نوعی بزرگن

اما چکنم كه ايـام منـابرت در درازگـويی از روز محشـر زاده و اعـوام مهـاجرت هـم،        »... 

مطايـای ايـام و لیـالی،     «و انَ يوماً عندَ رَبِکَ كألفِ سنةٍ مِما تَعردونُ»باالی ساع قیامت افتاده، 

 (.6: 9389)زيدری نسوی، « سواد عمر را بسیر متوالی درنورديده..

. و باستعانت عمرو و زيد، و تقديم انواع حیله و كید، قرار مننب كتابـت در غیبـت میـان    »..

 (.94: 9389)زيدری نسوی، « داد... «لِلذَكَرِ مِثلُ حَظِ االُنثَیین» او و بنده 

ايسـت كـه يـک لحظـه در او     امروز اسوه أمثالها، بدان شهر و حوالی آن، نه مجتـاز را سـايه  »

 ای، كه با او سرگذشت حوادث گويد،یم را همسايهگیرد، و نه مقآرام

 «ومنزلُ عزٍ مرقفرُ العَرَصاتِ  مدارسر آياتٍ خَلت مِن تالوةٍ

 (26: 9389)زيدری نسوی،   

، 43، 42، 31، 31، 33، 32، 34، 21-28، 28، 29، 96، 93، 94، 8، 1، 1-4منــادي  ديگــر) 

 و ...(. 11، 11، 86، 84، 61، 66، 11، 18، 12

هايی از روايت، راوی در قالب بعضی از جمـالت  در قسمتجل  توجه مناه :  -19

كشیدن برخی از موضوعات، توجـه  معترضه با مخاطب قراردادن خود يا خواننده و به چالش

 كند:مخاطب را به مسئله و بحران موجود بیشتر جلب می

)زيـدری نسـوی،   ... « فیها عجا باً فأصغِ للیها انَو اما احوال من بنده بعد از مفارقت از او، »... 

 و ...(. 942، 949، 11، 34، 29، 91، 94، 1(  منادي  ديگر )ص 99: 9389

هايی از روايت، آنجايی كه قند ترسـاندن مخاطـب و تنبیـه    راوی در قسمتتهدید:  -18

ای قرآنـی،  او را دارد، بعد از شرح وقايع و پیشـامدها، بـا آوردن سـخنی حکیمانـه و يـا آيـه      

 دهد:ترساند و انذار میمخاطب را می
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كـذلکَ نُـوَلِی   » و دندان گر  به اسنان سنان از آن كند گردانیـده، و سـخط آفريـدگار    »... 

 بلشکرگاه تاتار، دمار از آن رباع و ديار برآورد. «بعضَ الظالمینَ بعضاً بما كانوا يکسبونَ

 «عذابربِغیرِ جارمِهِ ال َّفحل  وَ جرمٍ جَرَهر سرفَهاغر قومٍ

 (21:9389)زيدری نسوی،  

ی عقـاب  دوانـد، عمـا قريـب لقمـه    و آن گورخران خر طبع را گور سوی مرابض آساد مـی »

سَیرريهِم اهللُ اَماكِنهَم فـی    اب خواهند شد،  ةخواهند بود، و تا نه بس دير، لهنه كالب و نجع

: 9389)زيـدری نسـوی،   « لفضِـل العظـیم  الجحیم،ِ انَ الفضلَ بیدِ اهللِ يوتیهِ من يشـاغر و اهللُ  و ا 

 و...(. 924-923، 924، 994، 11، 14، 14-41(  منادي  ديگر)34

كنـد  در برخی از مـوارد، راوی پـس از آن كـه واقعیـت را بـازگو مـی      تمنا و آرزو:  -23

معترضـه   ةبالفاصله، آرزو و تمنای خود را كه چیزی بر خالف واقعیت است در قالـب جملـ  

 پردازد:اين طري  به نوعی درد دل با مخاطب می آورد. او ازمی

و يا لیت نیافتمی، و لو عَقِلَ الفراشر لما عاش للی ضَـوغِ نـارٍ،    -ای كه يافتمو آن قربت ريزه»

(  93: 9389)زيـدری نسـوی،   ....« بخیـال فاسـد تنـور كـرده      -وال تَهافَت فی مَنـرَعِ بـوارٍ  

 و ...(. 924منادي  ديگر )ص 

كـارگیری برخـی از جمـالت معترضـه، بیـان      ه کی از اهداف مهم راوی از بينفرین:  -21

های خاص است. راوی در برخـی  احساسات شخنیِ خود در مورد برخی افراد و شخنیت

هـای مـورد   های روايت، قادر به پنهان كردن نفرت و انزجار خود از برخـی سـو ه  از قسمت

حسـاس خـود را در قالـب نفـرين بیـان      هـا، ا روايت نیست  بر همین اساس او در اين قسـمت 

 كند:  می

، كـه بـا وجـود    أطبـ  اهللُ علـیهم البَـوار   اوالً هادم لذات و مخیب آمال، خرو  لشکر تاتـار،  »

 (.92: 9389)زيدری نسوی، ...« ايشان تمنی آسايش آنجا كه عقل است، عقل نیست 

« امخويشـتن بیـرون انداختـه   ، چون دانسته بود، كـه  سردَت دونه اَبوابَ السَعادةِصاحب آمد، »

 (.944(  منادي  ديگر )ص61: 9389)زيدری نسوی، 

های مـتن، مربـوط بـه احساسـات خـوب راوی نسـبت بـه        نوع ديگری از حاشیهدعا:  -22  

هــا، راوی بــا آرزوهــای خــوب بــرای هاســت. در ايــن قســمتهــا و شخنــیتبرخــی ســو ه



 63 64شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

هـا در  اه خـوش بینانـه در مـورد آن   اش، نوعی ديد و نگهای محبوب و مورد عالقهشخنیت

 كند: هن مخاطب ايجاد می

، كه با چندين سواب  و لواح  جان سپاری كـه در  رحمةُ اهللدوم عداوت و بوالعجبی وزير، »

 (.93-92: 9389)زيدری نسوی، « هوی و والی او نموده بودم....

 و ...(. 996، 991، 16، 11، 19-14، 14، 61، 12، 92-99، 1، 8منادي  ديگر )ص 

امـا از طرفـی بیـانگر     ،اسالمی است ، جزو سننويژه دعای آمرزش برای درگذشتگانهدعا ب

شخص درگذشته و عملکرد او از نظـر راوی نیـز هسـت كـه در اينجـا       ةديدگاه راوی در بار

دعا با توجه به سیاع كالم بیشـتر در مقـام تـرحم و در معنـی داشـتن بارگناهـان اسـت  البتـه         

شـت راوی را نیـز در حـ  او و در نتیجـه كشـیدن بزرگـی خـود را هـم بـه رخ          تواند گذمی

 خواننده برساند.

هـای  احساسات خوب راوی نسـبت بـه برخـی از شخنـیت    ستایش و بزرگداشت:  -23

هـای كتـاب،   شود. او در بسـیاری از قسـمت  مورد احترام او، تنها به جمالت دعايی ختم نمی

رسـد بـه   هـا مـی  ها يـا موقعیـت  به برخی شخنیت ضمن روايت و شرح و توصیف، آنجا كه

پـردازد، در واقـع ايـن    ها مـی های مختلف به نوعی مدح و ستايش و بزرگداشت از آنشکل

 است:كار بردهه ها را راوی تنها برای ستايش و بزرگداشت بنوع از حاشیه

بـانی   افسوس كه بنامردی و ناجوانمردی سـور و بـاروی ملـت و سـوار میـدان سـلطنت،      »... 

اساس جهانبانی و مضحک ثغور مسلمانی، كـه از نهیـب او زهـره در دل خاكسـاران آتشـی      

 شد، بباد بردادند.آب می

 هرگز درنگ او به زمینی دو شـب نبـود  

 فتیً مـاتَ بیـنش الضـربِ و الطعـنِ میتـةً     

 

 تا او قرار كرد جهان بیقـرار شـد   

 «تقومر مقامَ الننرِ، ل  فاتهر الننـرُ 

 (46-41: 9389)زيدری نسوی، 

ــر ) ص   ــادي  ديگـ -994، 14، 19، 89، 19، 68، 66، 13، 21-28، 21-24، 94-93، 8منـ

 و ...(. 996، 991، 991

هـا را  بر خـالف سـتايش و بزرگداشـت، برخـی ديگـر از حاشـیه      توبیخ و نکوهش:  -26

ها راوی احساسـات بـد   كار گرفته است. در اين قسمته ت و نکوهش براوی در جهت مذمّ
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ها از نفـرين  ها با جمالتی كه بار معنايیِ منفی آنها و حالترا نسبت به برخی شخنیت خود

 كند:كمتر است، بازگو می

و با آنکه از هول حادثه متوقع دم، كه عبارت از نَفَس اسـت، در مجـاری حلـ  فرومـرده     »... 

و  -موسبود، بل دم، كه اصل حیات و ماده نفس است، در مجاری عروع فسرده، رعايت نـا 

)زيـدری نسـوی،   « گذاشتم..فرو نمی -لیس التَکَحرلُ فی العَینَینِ كالکُحلِ چه جای آن بود؟

، 61، 61، 69، 11، 12، 14-41، 41، 41، 31، 91، 93-92، 8(. منادي  ديگر )ص33: 9389

 و...(. 13، 81

 

 تجزیه و تحلیل -2-3

اسـت.  ه به نثـر فنـی نگاشـته شـده    تاريخی عنر مغول است ك -كتاب ادبی  المصدورنفثۀ     

حـديث و  ، مثـل و حکمـت   991صرف نظر از بسـامد بـاالی وا گـان عربـی آن، مللـف از      

شـاعر عـرب اسـتفاده     39منـراع از   28بیـت  عربـی و    84آيـه قرآنـی،    12جمالت عربـی،  

شـاعر فارسـی    93منـراع از   41بیـت و   11مثـل فارسـی،    6است  در حالی كه تنها از كرده

له بیانگر آشنايی بیشتر او با زبان و فرهنگ عربی اسـت.  ئتفاده كرده است كه اين مسزبان اس

ر هم آمیخته كـه  شعر با نثر چنان د»معترضه است و در متن  ةبیشتر اين موارد به صورت جمل

 : نوزده(.9389)يزدگردی، « بدان نیازمند است لفظاً و معناً ،نثر

ای جـز منطـ  رسـمی    ختارهای استداللی كه بـر پايـه  براين باور است كه سا استفان تولیمن  

 (پشــتیبان -2 (Claim)  ادّعــا -9برپاشــده باشــد، بــر ســه ركــن اصــلی اســتوار اســت:  

(Support/Data  3-  زمینه يا زير بنای فکری) Warrant به نقل از عبداللهی و عمل(  )

تیبان سـخنان خـود   رسد زيدری از جمالت معترضه به عنوان پشنظرمی(. به914:9319صالح،

است و خواسته از دو پايگاه دينی و فرهنگی بـه منظـور اثبـات سـخنان خـود و      استفاده كرده

دينـی و   ةهمراهی خوانندگان از طري  اين جمالت استفاده كند  آيات و احاديـث در حـوز  

فرهنگـی   ةانـد، در حـوز  امثال وحکم و سروده های شاعران كه اغلب حکم مثل سـاير يافتـه  

آيات قرآنی و به تبع آن متون مستند به آن را بـدون چـون  و    ان،گیرند  زيرا مسلمانیقرار م

ای را دارنـد كـه   شدههای از پیش ساختهحکم پشتیبان ]نیز[المثل ها ضرب» چرا می پذيرند.

های حکمی و تعلیمی بسیاری در بطن خود دارند و چرخند و نکتهدر زبان مردم مختلف می
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(، 96:9314اسـکويی،  «) آن، تأيید معنی كالم و مطلب منظور گوينده اسـت بیشترين كاربرد 

كـاركرد جهـت جمـالت معترضـه      24است. استفاده از  91بهترين نمونة آن كاركرد شماره 

بیانگر بطالن نظر دستور نويسان و بالغیون مبنی بر زا د بودن آن در كـالم اسـت  بـه     ،عربی

اری از موارد به دريافت بهتـر مـتن اصـلی لطمـه     رسد حذف جمالت معترضه در بسینظر می

، دو بیت عربی به عنوان جملـه معترضـه آورده   2زند  به عنوان نمونه، در كاركرد شماره می

شده است  بیت اول در تأكید مطالب نثر مللّف است كـه بـه صـورت دو پرسـش تأكیـدی      

بیـرون آوردن  اما بیت دوم گويی پاسخی به يک سـلال مقـدر اسـت كـه      ،مطرح شده است

سـازد. در برخـی ديگـر از    ر مـی خواننده از حالت تعلی  و پیوند او را با مونولوگ راوی میسّ

راوی ديدگاه خود را در قالب جملـه   -نويسنده 24و  29،22،23، 24های موارد مانند شماره

گـر  مداخلـه  طـرف بـه يـک راویِ   بی له او را از يک راویِئمعترضه بیان می كند و همین مس

امـا بیشـتر در هنگـامی     ،ها كمتر استاست. اين موارد در مقايسه با ديگر قسمتبديل كردهت

شـود و جمـالت معترضـه ظرفیـت تفسـیر،      عد تاريخی كتاب پررنگ تر میدهد كه بررخ می

رخدادها و شخنیت های تاريخی بـرای او فـراهم   ة های راوی را در بارتبیین و بیان ديدگاه

ــی ــتر م ــامد بیش ــد. بس ــماره  كنن ــای ش ــت.    91و  4، 3كاركرده ــیر اس ــل تفس ــن راه قاب از اي

كالمـی   كاركردهايی مانند تأكید، تمنا و نفرين كمترين بسامد را دارند  زيرا تأكید، خـاصّ 

مغـول و پیامـدهای    ةافراد دشوار باشد، درحالی كـه حملـ   است كه باورپذير كردن آن برای

كاهش بسـامد كاركردهـای    ةهن بود. دربارآن، برای همة مردم ايران در آن عنر امری مبر

شـرايط اجتمـاعی آن روز جـايی     كـه  رسـد نظرمی( نیز به29( و نفرين )شماره24تمنا)شماره

نفـرين   ةبـود و نفـرين نیـز جـز بیـان ديـدگاه راوی در بـار         آرزوها باقی نگذاشتهبرای تحقّ

 كرد.های او مشکلی را حل نمیشدگان و شايد كمی كاهش رنج

 

 گیرینتیجه -3

خالف تنور معمول تنها به جمالت دعـايی و بـدل    ،المصدورنفثۀجمالت معترضه در    

شـود كـه توسـط    ای اطالع مـی شود، بلکه به انواع حواشی و توضیحات فرامتنیمحدود نمی

در مـورد   يـان اصـلی روايـت وقفـه ايجـاد كـرده،      راوی، به شکل اپیزودهای كوتـاه، در جر 

قسمت از  244دهند. اين حواشی با بسامدی باال در ده توضیح میهای پیشین به خواننقسمت
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اند. ايـن نـوع   جمله عربی و فارسی را به خود اختناص داده 344كاررفته و حدود اين اثر به

واره، انواع جمله، شعر، عبارات فارسی و جمالت در قالب اَشکال مختلفی چون تعبیر، جمله

اند. اين جمالت با ايـن بسـامد بـاال    و اثنای جمالت آمدهعربی و آيه، در آغاز و پايان كالم 

هـای ارتبـاطی بیشـتری بـا مخاطـب      عالوه بر آنکه موجـب برقـراری كانـال    المصدورۀنفثدر 

 كاركرد مهم هستند. 24اند، در خدمت پیشبرد شده

كارگیری اين نوع جمالت در اين اثر، مواردی چون: اغـراع  ه ترين كاركردهای بمهم   

داشـتن سـخن،   زدن، اسـتوار دادن، كنايـه نمايی، شرح و توصیف، هشدار و آگـاهی گو بزر

كـردن خـود يـا ديگـران، تخنـیص، اسـتعطاف يـا بـرانگیختن عاطفـة          تعلیم مخاطب، تبر ـه 

گیری، رد و اثبات نظر خود يا ديگران، اظهار تعجب و شگفتی، بندی و نتیجهمخاطب، جمع

بیان دلیل، جلب توجه مخاطـب، تهديـد، تمنـا، نفـرين،     معادل سازی، تشبیه و همانندسازی، 

 دعا، ستايش و بزرگداشت، مذمت و نکوهش و تأكید است.

كـه قنـد برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب، بیـان         المص دور نفث ۀ هايی از راوی در قسمت   

هـا را بـرای مخاطـب داشـته از ايـن      هـا و حالـت  احساسات شخنـی و تنويرسـازی صـحنه   

وقـايع تـاريخی و ارجـاعی     ةيادی استفاده كرده و آنجايی كه تنها به ارا ـ جمالت به میزان ز

كارگیری اين نوع جمالت را پايین آورده اسـت. اطالعـاتی كـه راوی در    ه پرداخته، میزان ب

تر اسـت و بـه همـین علـت     دهد از متن اصلی، بیشتر و مهمقالب اين جمالت به  مخاطب می

ها در معنـای مـتن اخـتالل ايجـاد     اما حذف آن ،اندفاين جمالت اگر چه به ظاهر قابل حذ

 كند.می

 

 یادداشتها

بسامد جمالت معترضه و شماره صفحات مربـوط بـه آنهـا در مـتن ايـن مقالـه مربـوط بـه همـه           -1

 است. المصدورنفثۀة عربی و فارسی جمالت معترض
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