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چکیده
پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بینامتنیت ،به بررسی چگونگی بهرهگیری زیدری نسووی از اواریی ینینوی و ار نوه به ،بوه
عنواه منابعی که در نگارش نفثهالنصدور به بنها او ه داشته است ،می پردازد .این پژوهش به روش کتابخانهای صورت گرفته
و دارای دستاوردهای منحصر به خویش است .از نتایج این پژوهش بهکه بهرهگیری زیدری نسوی از اواریی ینینوی و ار نوه
به به چهار صورت اشعار عربی ،نالت عربی ،عبارات و ارکیبات فارسی و عربی و نالت فارسی اسوت .ایون بهورهگیوری
عینا یا با اغییرات اندکی هنراه بوده و طبق نظریه بینامتنیت بین شواهد مشترک نفثوه النصودور بوا اواریی ینینوی و ار نوه به
رابطه هم حضوری برقرار میشود.
واژگان کلیدی :نفثهالمصدور ،تاریخ یمینی ،ترجمه تاریخ یمینی ،بینامتنیت

.
 .1مقدمه
در دهه  0691اصطالح بینامتنیت( )Intertextualityبرای نخستین بار اوسط ژولیا کریستوا مطورح شود .در مفهوو
کلی ،بینامتنیت یعنی هیچ متنی مستقل و خودبسنده نیست و برای درک بهتر یک متن باید به پیشمتنهوای به او وه
کرد .بینامتنیت متن را وارد شبکهای از متوه کرده ،خوانشی شبکهای را پیش روی خواننده میگشاید و به این وسویله
افقی دید برای درک و دریافت یک متن ایجاد می شود .بینامتنیت با پشت سر گذاشتن سه نسل از نظریهپردازاه ،در
اندیشه ژرار ژنت نظامی منسجم یافت؛ او مطالعات خود را ارامتنیت نامگذاری کرد و مجنوع روابطی را که یک متن
بوا متوووه دیگوور برقوورار موویکنوود ،بوه پوونج دسووته اقسوویم کوورد ،بینامتنیت،فرامتنیووت( ،)Metatextualityسوورمتنیت
( ،)Architextualityپیرامتنیت( ،)Paratextualityبویش متنیوت( .)Hypotextualitاو ارامتنیوت را «چگوونگی
اراباط یک متن با متنهای دیگر» (نامورمطلق )38 ،0839 ،اعریف می کند .در نظا فکری ژنت نخستین ارابواطی کوه
متن با پیشمتن خود برقرار می کند ،بینامتنیت نا دارد و عبارت از «کاربرد بگاهانه متنی در متنی دیگور اسوت .خوواه
بهگونهای کامل یا چوناه پارههایی» (احندی )821 ،0831 ،و خود به سه نوع اقسیم می شود .دوموین شوکل ارابواط
بیشمتن با پیشمتن ،فرامتنیت بوده که رابطه ای غالبا افسیری است .سرمتنیت سومین قسوم ارامتنیوت بووده و رابطو
طولی یک اثر با گون ادبی به را بررسی میکند( .ر.ک ،نامورمطلق )68-62 ،0839 ،پیرامتنیت چهارمین نووع ارابواط
متنها را با یکدیگر شکل می دهد و « ...عناصری هستند که در بستانه متن قرار گرفته و دریافت یک متن را از سوی
خوانندگاه هتدهی و کنترل میکننود( ».بلون )081، 0862 ،ژنوت بخورین قسوم از اقسوا پونجگانوه ارامتنیوت را
بیشمتنیت نامید و به را اینگونه اعریف کرد« ،هرگونه مناسبتی است که متن ب را با متن پیشین الف متحد میکنود،
و شیوة پیوند این دو چناه نیست که متن ب ،افسیر متن الف باشد( ».هناه )089 ،نظریه ارامتنیت ،از به هوت کوه
چهارچوبی روشمند برای کشف مناسبات میاه متوه ادبی را در اختیار پژوهشگراه قرار میدهد ،ابزاری سودمند بوه
شنار میبید.
«نفثه النصدور»نسوی زیدری ،بهعنواه یکی از ننونه های منحصر به فرد نثر فنوی در میواه متووه اواریخی-ادبوی
ادبیات فارسی حائز اهنیت است .زیدری نسوی در نگارش این کتواب بوه بثوار دیگوری او وه داشوته و بگاهانوه و
نابگاهانه از بنها بهره بردهاست .ااریی ینینی و ار نه به ،دو اثر بسیار مهنی است که بهعنواه منابع و پیشموتنهوای
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زیدری در نگارش نفثهالنصدور مورد او ه قرار گرفتهاست .در پژوهش حاضر با استفاده از این نظریه ،بوه بررسوی
چگونگی اأثیرپذیری نفثهالنصدور از ااریی ینینی و ار نه به ،به عنواه پیشمتنهای این اثر ااریخی-ادبی پرداختوه
خواهد شد.
 .1پیشینة پژوهش
پژوهشهای گوناگونی به منظور بررسی نبههای مختلف نفثه النصدور انجا شده است ،هنچنوین دکتور امیرحسون
یزدگردی ،بهعنواه مصحح کتاب نفثهالنصدور ،در مقدمه خود بر این اثر به منابع زیدری نسوی در نگارش این کتاب
اشاره کرده و از کلیله و دمنه ،مقامات حریری ،ااریی ینینی ،ار نه به و  ...نا برده است؛ بنابراین مقدمه مصحح بور
نفثهالنصدور پیشینه این پژوهش به شنار میبید؛ اما در این مقدمه و پژوهشهای دیگر بوه بررسوی رابطوه بینامتنیوت
بین این بثار پرداخته نشده و از این هت پژوهش حاضر دارای نوبوریها و دستاوردهای منحصر به خویش است.
 .2بحث
 2-1نثر فنی و مصنوع
نفثه النصدور نوشته شهاب الدین زیدری نسوی از کتابهای مهم ااریخی و ادبی در ادبیات فارسی و از ننونه هوای
نثر فنی به شنار می بید « .مراد از نثر مصنوع و فنّى نثرى است که بناى به بر برایش سخن و اناسب الفاظ و معوانى
نهاده شده است ،هنچوه بورده سجع و موازنه و ارصیع و اضنین مزدوج و إیها و ( »....زیودرینسووی2 ،0831 ،
مقدمه مصحح)
از اواخر قره ششم ،به دلیل به که مورخاه از میاه مترسواله یوا افوراد اربیوت شوده بوه دسوت بنواه برمویخاسوتند،
ااریی نویساه به نثر فنی متنایل شدند؛ در بغاز قره هفتم ابوالشرف ناصح بن ظفر رفادقانی ،ااریی ینینی را بههنین
روش ،به فارسی ار نه کرد؛ پس از وی این شیوه دنبال شد و کتاب زیدری با نگارش نفثهالنصدور ننونهای عوالی
از نثر فنی مزین به برایشهای لفظی و معنوی را به و ود بورد( .ر.ک ،صفا ،ذبیحاهلل)0083/2 ،0833 ،
 2-2نفثهالمصدور
«شهابالدین محند زیدری نسوی» ،منشی سلطاه اللالدین خوارزمشاه ،نفثهالنصدور را در حودود سوال  982ه.ق
نگاشت .وی نا کتاب را نفثه النصدور نهاد؛ نفثه النصدور یعنی خلطی که از سوینه صواحب درد بیوروه موی بیود و
مجازا به معنای غصه و درد دل است( .ر.ک ،شنیسا )039-038 ،0836 ،زیدری نسوی پس از چهار سوال اقاموت در
میافارقین ،پس از بهکه از سرانجا دردبلود کار الل الدین منکبرنی اطالع یافت ،نگارش این کتاب را بغاز کورد؛ از
این هت کتاب به شیوه بث الشکوی در شرح دشواریها و سختیهای الل الدین منکبرنوی و مصویبت هوایی کوه
زیدری نسوی خود متحنل به شده بود ،نوشته شده است .نثر کتاب از فصاحت برخوردار بوده و بوه سوبک منشویاه
نگارش یافته است .زیدری اگرچه در استفاده از لغات ،عبارات و نالت عربی به افراط رفته؛ اما در نگارش عبارات
و نالت فارسی به شیوهای عنل کرده است که نشانگر مهارت وی در زبواه فارسوی اسوت .وی کتواب خوویش را
مشحو ه از برایه های لفظی ومعنوی نظیر اشبیه ،استعاره ،سجع ،اضونین و  ...سواخته اوا اییکوه اسوتفاده از هنوین
صنایع ،متن او را از سادگی دور کرده است؛ اما ننی اواه نقش این صنایع را در شاعرانه ساختن نثر کتاب انکار کورد.
(ر.ک ،صفا)0032-0030/8 ،0833 ،
زیدری در نگارش این اثر به منابع متفاوای نظر داشته است ،کلیله و دمنه ،مقامات حریری ،ااریی ینینی و ار نه
این اثر ،از به نلهاند .بسیاری از نویسندگاه و متر ناه و مؤلفاه قره شش و هفت در نگارش بثار خود بوه اواریی
ینینی األیف ابوالنضر محند بن عبدالجبار العتبی نظر داشته اند؛ زیدری نیز در نگارش نفثه النصودور ،ایون کتواب را
مورد او ه خود قرار داده اا به ا که بسیاری از عبارات و نالت و اشعار این کتاب را عینوا و یوا بوا اصورفی در
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کتاب خود بورده است .ار نه ااریی عتبی نیز از منابعی است که زیدری او ه بسیاری به به کرده اسوت و در میواه
کتب فارسی ،بیشترین بهره گیری وی را می اواه از این اثر دانست( .ر.ک ،زیدرینسوی 26 ،0831 ،مقدمه مصحح)
 2-9تاریخ یمینی و ترجمه آن
ابو نصر یا ابو نضر محنّد بن عبد الجبّار عتبى (متوفّى به سال  723هجرى قنورى) ،اواریی عتبوی را بوه زبواه عربوی
نگاشت .وی از مرد ری بود و از مترساله بزرگ قره چهار و پنجم میبید .او شعر موی سورود و عوالوهبور اواریی
ینینی« ،لطائف الکتاب» را األیف کرد .ااریی ینینی بر ذکر وقایع سلطنت سوبکتگین وسولطاه محنوود اوا سوال 702
مشتنل است .این کتاب به سبب لقب سلطاه محنود به ینین الدوله ،به «ااریی ینینوی» شوهرت یافتوه اسوت( .ر.ک،
صفا)970/0 ،0833 ،
ابوالشّرف ناصح بن ظفر بن سعد منشى رفادقانى (گلپایگانى) ،از دبیراه مشهور دوره سلجوقی ،ااریی ینینوی را
در سال 918ه.ق به فارسی ار نه کرد .وی این کار را به اوصیه و حنایت وزیر نوال الودین بی ابوه ،بوه نوا ابوو
القاسم علىّ بن الحسینبن محنّد بن ابى حنیفه به انجا رساند و اگرچه وزیر ،او را به ساده نویسی اوصویه کورد و او
نیز و هه هنت خویش را در دوری از هنرننایی و فضل فروشی نهاد؛ اما این کتاب را باید از ننونه های نثور فنوی و
یا بمیزه ای از نثر فنی و مرسل به شنار بورد( .ر.ک ،شنیسا ،سیروس )028 ،0836
در اهنیت کتاب هنین بس که ملکالشعرای بهار می نویسد« ،من بعد از نثور ابووالنعوالى و کلیلوه ،نثورى از نثور
رفادقانى استوارار و دلپذیرار نیافتها ؛ نه از وطواط و بهاء الدّین چنین سخن شنیده و نه از قاضى حنید الدّین و نور
الدّین منشى چنین عبارات بدیع و بلند دیدها و بنجا که دست و قلم را بزاد ساخته و قصدش پرداختن معنى صورف
است در کنال فصاحت و سالست از عهده اداى مقصود بربمده و در بنجا که قلم را نگاه داشته است نیوز بوه خووبى
حقّ صنعت را ادا کرده است( ».بهار)833 -833/2 ،0839 ،
 2-4رابطه بینامتنی نفثهالمصدور ،تاریخ یمینی و ترجمه آن
از بین پنج نوع رابطه ارامتنی که ژنت بین بیشمتن با پیشمتنهای خود بر میشنارد؛ نووع نخسوت ارابواط ارامتنوی،
بینامتنیت ،بین نفثهالنصدور و پیشمتنهای به برقرار میشود .چناهکه پیش از این گفته شد ،بینامتنیت عبوارت اسوت
از «حضور بالفعل یک متن در متن دیگر» (بلن .)073 ،0862 ،بینامتنیت خود به سه قسوم بینامتنیوت صوریح و اعوال
شده ،بینامتنیت غیرصریح و پنهاه و بینامتنیت ضننی اقسیم میشود .در بینامتنیت صریح ،مؤلف اثر قصد پنهاهسوازی
منابع خویش را ندارد و صریح و بشکارا به را در متن خود به کار می گیرد( .ر.ک ،نامور مطلق )33 ،0839 ،بینامتنیت
غیرصریح عبارت است از حضور پنهاه متنی در متن دیگر ،در این قسم از بینامتنیت ،نویسونده مر وع موتن خوود را
پنهاه کرده و از به سخن ننی گوید؛ سرقت ادبی ،انتحوال و  ...از مصوادیق بینامتنیوت غیور صوریح هسوتند(.هنواه)
بینامتنیت ضننی حد وسط دو قسم پیشین است؛ «در این نوع بینامتنیت ،مؤلف متن (ب) سعی در پنهاه کاری نودارد
بلکه مر ع متن (الف) را به شکل غیر مستقیم معرفی میکند (».نوروزی و بیگی سرهالی)003 ،0868 ،
در بینامتنیت به چه بسیار حائز اهنیت بوده و فصول به از سوایر قسومهوای ارامتنیوت بوه شونار مویبیود ،قیود
«همحضوری» است .در این قسم از اراباط ،قسنتی از یک متن باید در متن دیگر حضور داشوته باشود .بوا او وه بوه
بررسی های انجا شده شیوه اأثیرپذیری زیدری نسوی از ااریی ینینی و ار نه به بهصورت همحضوری است؛ زیرا
او «...عبارات و نالت و اشعار این کتاب را گاه بىاصرّف و گاه با اصرّفى اندک بهعاریت گرفته و بوا اضونین به،
نثر خویش را بیاراسته است (».زیدرینسوی 26 ،0831 ،مقدمه مصحح) به هنین دلیل رابط این کتاب با پیشمتنهوا
از نوع رابطه بینامتنی است.
با او ه به بررسیهای انجا شده ،بهرهگیری زیدری از اواریی ینینوی و ار نوه به را مویاوواه در چهوار دسوته
طبقهبندی کرد ،بهرهگیری از اشعار عربی ،نالت عربی  ،عبارات وترکیبات فارسی و عربی و نالت فارسی .در
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ادامه به ذکر مثالهایی از هریک پرداخته خواهد شد.
 2-4-1بهرهگیری از اشعار عربی
یکی از ویژگی های نثر فنی به است که نویسنده سخن خویش را بوه مناسوبت ،بوه اشوعار و امثوال عربوی و فارسوی
می براید؛ نفثه النصدور نیز از این ویژگی مستثنی نیست .زیدری مناسب با حال و مقا اشوعاری بوه اوازی و فارسوی
بورده است و طرفه به که از نظر بسامد کاربرد اشعار فارسی و عربی ،افاوت چندانی بین ایون دو ننویباشود .اشوعار
فارسی اا سه بیت و اشعار عربی اا هفت بیت امتداد می یابد .زیدری گاه در نقل این اشعار از اعتدال دور شوده و بوه
اکلف میگراید(.ر.ک ،هناه03 ،مقدم مصحح) با بررسیهای انجا شده مواردی را میاواه یافت که اشعار عربوی از
اارییینینی و ار ن به به نفثهالنصدور راه یافته است،
0
و غدوا لحا تهم غدوّ غراب» (هناه)70،
• نفثهالنصدور « ،لبسوا الدّ ى لبس الغراب لریشه
رزحى الرکاب برازحی الرکاب
• ااریی ینینی« ،و إلى األمیر ابن األمیر اهافتت
لبسوا الد ى لبس الغراب لریشه و غدوا لحا تهم غدو غراب
فضالت عتب فی خالل عتاب(»...عتبی)298 ،2117 ،
و الفجر یطرف و الظال کأنه
رزحى الرّکاب برازحى الرّکاب
• ار ن ااریی ینینی« ،و إلى االمیر ابن االمیر اواهقت
لبسوا الدّ ى لبس الغراب بریشه و غدوا لحا تهم غدوّ غراب
فضالت عتب فى خالل عتاب (»...رفادقانی)289 ،0837 ،
و الفجر یطرف و الظّال کأنّه
این بیت در ااریی ینینی ،ضنن سیزده بیت دیگر بمده است .این اعداد از ابیات ،در ار نه ااریی ینینوی هشوت
بیت است؛ اما زیدری در نفثهالنصدور ،انها به بورده هنین بیت اکتفا کرده است .چناهکوه مشواهده مویشوود ،طبوق
اعریف بینامتنیت ژنت ،بخشی از متن الف در متن ب حضور دارد؛ بنابراین بین نفثهالنصدور و پویشموتنهوا ارابواط
بینامتنی برقرار میشود .شاهد دیگر در زمینه اشعار عربی از این قرار است،
2
أ أخّره نقص؟ أقدّمه فضل؟»
• نفثهالنصدور« ،أضاقت به حال؟ أطالت له ید؟
( زیدرینسوی)0831،022 ،
أ أخّره نقص؟ أقدّمه فضل؟»
• ااریی ینینی« ،أضاقت به حال؟ أطالت له ید؟
(عتبی)221 ،2117 ،
•ار نه ااریی ینینی« ،أضاقت به حال أطالت به ید أ أخّره نقص؟ أقدّمه فضل؟»
( رفادقانی)206 ،0837 ،
در این مورد ،این بیت در ااریی ینینی ضنن شانزده بیت و در ار نه به ضنن هفده بیت در «ذکور احووال امیور
ناصرالدین سبتگین و امیرخلف بن احند »...بمده است؛ این درحالیست که نویسنده بیت مذکور را در نفثوهالنصودور
به منظور اوصیف حال خود به کار برده است؛ اما این کاربرد بدوه اغییر بوده و رابطه هوم حضووری بور به صوادق
است .مثال دیگر،
و سائر النّاس من طین و صلصال
• نفثهالنصدور« ،کأنّنا خلقوا من سؤدد و على
8
قدرا و أسخاهم بالنّفس و النال »
من الق منهم اقل« ،هذا أ لّهم
(زیدرینسوی)008 ،0831 ،
و سائر الناس من طین و صلصال
• اارییینینی ...« ،کأننا خلقوا من سؤدد و عال
قدرا و أسخاهم بالنفس و النال».»...
من الق منهم اقل هذا أ لّهم
(عتبی)818 ،2117 ،
در این مثال نیز ،ابیات عربی ااریی ینینی عینا در نفثه النصدور ذکور شوده و رابطوه هوم حضووری میواه ایون دو
مشاهده میگردد.
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 2-4-2جمالت عربی
در نفثهالنصدور عباراای مشاهده میشود که به نظر میرسد از ااریی ینینی وا گرفتهشدهاست،
7
• نفثه النصدور« ،و لوو عقول الفوراش لنوا عشوا موا عواش إلوى ضووء نوار ،و ال اهافوت فوى مصورع بووار».
( زیدرینسوی)08 ،0831 ،
•ااریی ینینی« ،و لو عقل الفراش [لنا عشا ما عاش] إلى ضوء نار و ال اهافت فی مصورع بووار(».عتبوی،2117 ،
)219
این عبارت در بخش دیگری از ااریی ینینی نیز ،نزدیک به این عبارت بمده است ...« ،و یتهافتوه اهافت الفوراش
فی النار ،و یقتلوه األنصار واحده(»...هناه)219 ،
در مثال فوق ،عبارت عربی عینا از ااریی ینینی در نفثهالنصدور اکرار شده است .مثال های دیگری از این رابطوه
همحضوری بین این بثار مشاهده می شود،
• نفثهالنصدور ...« ،و چهره مورّد بمال بخدشات احوال أحداث مغیّر -فی أهنإ شرب و أمراه و أطیب عویش و
أرخاه ،8روزگار گذرانید(»...زیدرینسوی)82 ،0831 ،
• اارییینینی« ،و غنیت ست أشهر بها فی أنعم عیش و أرخاه ،و أهنأ شرب و أمراه( ».عتبی)23 ،2117 ،
در مثال فوق ،عبارت مذکور ،با اندک اغییر و ابه ایی در نفثه النصدور بموده اسوت ،اموا نزدیکوی عبوارات بوه
یکدیگر چناه است که رابطه هم حضوری بیت این دو اثر را قوت می بخشد.
موارد مشترک متعدد دیگری را بین این دو کتاب می اواه مشاهده کرد،
9
• نفثه النصدور...« ،و خبر رسانید ،که پنجاه طلب از أطالب مالعین اااار ،کأنّها أرکاه یذبل أو هضاب شونا ،
مانند سحاب که لواقح لواحق ،به را بسوابق دررساند( »...زیدرینسوی)82 ،0831 ،
• ااریی ینینی ...« ،و قد حصّن الصفوف بفیلته العظا  ،کأنها أرکاه یذبل أو هضاب شونا ( ».عتبوی ،ابوى نصور
محند بن عبد الجبار)083 ،2117 ،
3
• نفثهالنصدر« ،یهشّوه للقراع هشاش األطفال للرّضاع ،و یرااحوه للکفاح ارایاح الهیم للناء القراح  ،بطاقوهاى
که مرغ بورده بود ،بنن دادند؛ مىخواند  (»...زیدرینسوی)88 ،0831 ،
• اارییینینی« ،و دلف إلى القتال فی ر وال کالرمواح ،أو کالنّهوال القنواح ،یهشّووه للقوراع ،هشاشو األطفوال
للرضاع ،و یرااحوه للکفاح ،ارایاح الهیم للناء القراح(»...عتبی)083 ،2117 ،
• نفثهالنصدور...« ،سیر السّحاب احثّه ریح الجنوب ،3مىراند (»...زیدرینسوی)89 ،0831 ،
• اارییینینی ...« ،و سار أبو القاسم سیر السحاب احثّه ریح الجنوب( »...عتبی)086 ،2117 ،
• نفثهالنصدور« ،ال ر  ،افرّقوا أیدى سبإ فى األقطار ،کشوارد األمثال فلم یلتق مونهم بعودها اثنواه عنود انوازل
األقراه و اناوب الضّراب و الطّعاه« 6ذلِکَ ذِکْرى لِلذَّاکِرِینَ(»... »».زیدرینسوی)78 ،0831 ،
• اارییینینی...« ،فلم یلتق منهم بعدها اثناه عنود انوازل األقوراه ،و انواوب الضوراب و الطعواه ،ذلوک ذکورى
للذاکرین ،و کذلک یفعل اهلل بالظالنین(».عتبی)038 ،2117 ،
01
• نفثهالنصدور ...« ،از به روز باز که در قوس ر ا منزعى  ،و در عرصه أمل متّسعى بود( »...زیودرینسووی،
)88-87 ،0831
• ااریی ینینی « ،إذ لم یکن فی الهرب مطنع ،و ال فی قوس الر اء منزع(». ».عتبی)36 ،2117 ،
• نفثهالنصدور « ،و لیس وراء ذاک البتغاء العلى أمد فنا فوق السّناء مصعد ،00هنّتت را از طلب معالى سآمتى
نیامده است؟!» (زیدرینسوی)63 ،0831 ،
• اارییینینی...« ،و لیس وراءه ال بتغاء العلى أمد ،فنا فوق السناء للسنو مصعد( »...عتبی)282 ،2117 ،
بیشترین مصادیق اشتراک بین نفثه النصدور و ااریی ینینی را می اواه در بهره گیری از نالت عربی یافت.
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 2-4-9عبارات وترکیبات فارسی و عربی
در نفثهالنصدور عبارات و ارکیباای به فارسی و عربی بمده است که ارایب قرار گرفتن و شوباهت ایون عبوارات بوه
یکدیگر یادبور عباراای است که درااریی ینینی و ار نه به بمده است،
• نفثووهالنصوودور...« ،و بعوود از ا تنوواع ومّ غفیوور و انضوونا نووع کثیوور روى سوووى دیووار شووا نهادنوود»...
(زیدرینسوی)23 ،0831 ،
• اارییینینی ... « ،و انکن الننتصر من نیسابور و انضم إلیه من شذّاذ العسکر الجنع الکثیر و الجم الغفیور(»...
عتبی)038 ،2117،
• ار ن اارییینینی...« ،و با به مّ غفیر و نوع کثیور از سور شووق سوعادت و حورا شوهادت باشود»...
؟»( رفادقانی)833 ،0837 ،
مثالی دیگر،
• نفثهالنصدور...« ،یا سیالب که اواار أمداد صواعق ،به را از شواهق سوى هاموه راند ،لویکن سوحابی حشوو
به عذاب ،و میغى رشّ به ایغ ،و غیثى قطر به عیث ،و غینى رشح به ضیم ،و ابرى حنل به کبر ،بور قصود
لشکر ،بر حدود ارمن گذشتند ،و منازل و مراحل بسرعت سیر ،ال ،بل ناح طیر درنوشوت( ».زیودرینسووی،
)82 ،0831
• اارییینینی...«،فصبّه علیهم صبّ عزالی الغیث بنوء النرزمین ،غیر أنه غیث قطره عیث ،و غیم حشووه ضویم،
و سحاب حنله عذاب ( »...عتبی)093 ،2117 ،
• نفثهالنصدور« ،من کلّ و ه ،باریک و راه مناا ،من کلّ أوب ،بسوته دیود  ،و بوال را در ابوتالى خوویش ،
چشم نهاده ،و دهن گشاده ،یافت( »...زیدرینسوی)39 ،0831 ،
• اارییینینی ...« ،و دارک علیهم الحنالت من کل أوب ،حتى لوا عنها مفلولین ( »...عتبی)27 ،2117 ،
• نفثهالنصدور « ،و به گوراه خر طبع را گور سوى مرابض بساد مىدواند ،عنّا قریب طعنوه غوراب و لقنوه
عقاب خواهند بود ،و اا نه بس دیر  ،لهنه کالب و نجعه ذئواب خواهنود شود« ،سویریهم اللّوه أمواکنهم فوى
الجحیم «إِهَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْاِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ( ».زیدرینسوی)87-88 ،0831 ،
• ار ن اارییینینی...« ،و در وقت انتصاف روز بتیغ انتصاف قرب پنج هزار یفه کفّار بر صحراى به مصاف
طعنه کالب و نجعه ذئاب کردند و پانزده سر فیل را بزخم ایر و ایغ از پاى در بوردند و بر واى بکشوتند و
چیپال را با احفاد و اوالد و اقارب و نعى که از بطانه او اعتبارى داشتند بگرفتند و در کنند قهر و اسر پویش
سلطاه کشیدند ( »...رفادقانی)216-213 ،0837 ،
• نفثهالنصدور« ،بر طرفى پالهنگ چوه زه گریباه در گرده نعوى بیکسواه و غریبواه ،و از وانبى شنشویر
چوه بار گناه بر گرده نیکخواه .هم کار ز دست رفته ،هم دست ز کار( »...زیدرینسوی)82 ،0831 ،
• ار ن اارییینینی « ،و سلطاه کوکبهاى از مواکب لشکر خویش بر اثر او بفرستاد اا چوه گریباه پیورامن او
فرا گرفتند و شنشیر در و بستند و او از هول به صاعقه و رعب به حادثوه خنجورى کوه داشوت بور کشوید».
( رفادقانی)233-213 ،0837 ،
• نفثهالنصدور ...« ،طریق خالا ،من کلّ و ه ،باریک ،و راه مناا ،من کلّ أوب ،بسوته دیود  ،و بوال را در
ابتالى خویش  ،چشم نهاده ،و دهن گشاده ،یافت( »...زیدرینسوی)39 ،0831 ،
• ار ن اارییینینی ...« ،و از ایغ حق و ه خالا و طریق مناا نیست .سلطاه نیّت به غزو محقّق کرد اوا
رایت اسال بعزّ به افراشته شود ( »...رفادقانی)818 ،0837 ،
• نفثهالنصدور ...« ،ینانى در قراب رقاب ایگیر بمده ،خنا ر با حنا ر إلف گرفته( »...زیدرینسوی)2 ،0831 ،
• ار ن اارییینینی...« ،و ایغها ز در قراب رقواب قورار ننوىگرفوت ،و خنوا ر وز بوا حنوا ر مضواربت
ننىکرد ( »...رفادقانی)808 ،0837 ،
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نفثهالنصدور...« ،فى الجنله نسیم صباى قبول از مهبّ اقبال این پادشاه ،یعنى مرسل إلیه ،بر حال مون پریشواه
حال وزید( »...زیدرینسوی)80 ،0831 ،
ار ن ااریی ینینی ...« ،و باد قبول اقبال امیر نصر از مهبّ لطف الهى بوزید و بدبور ادبوار لشوکر منتصور را در
خاک ریخت ( »...رفادقانی)061 ،0837 ،
با او ه به به که ار نه ااریی ینینی به فارسی است؛ در عبارات فارسی ،نویسنده نفثه النصدور این کتاب را مد
نظر داشته است ،در واقع شواهد متعدد عربی از کتاب اواریی ینینوی در نفثوهالنصودور و شوواهد متعودد فارسوی از
ار نه ااریی ینینی در اثر زیدری نسوی ،بیانگر به است که وی در نگارش نفثه النصدور ،به ااریی ینینی و ار نه
به ،هردو نظر داشته است.
 2-7-7نالت فارسی
زیدری نسوی در نگارش نفثه النصدور ،از انواع برایه های بدیعی بوه وفوور بهوره سوته اسوت اوا کتواب را هرچوه
دلپذیرار و زیباار عرضه کند ،در نالت زیر نیز ،اصویرسازی و اوصیفات زیدری شوباهت بسویاری بوه پواره هوای
کال در ار نه ااریی ینینی دارد؛ امه کبود بسناه ،امه دریده صبح و رخسوار خراشویده مواه در ایون بخوش از
نفثهالنصدور با اصرفات اندک مثل ابه ایی نالت و پردازش بنها از ار نه ااریی ینینی وا گرفته شده اسوت و
میاواه به وضوح این رابطه همحضوری را مشاهده کرد،
• نفثهالنصدور ...« ،بسناه در این ماام کبود امه انامست ،زمین در این مصیبت خاک بر سر بسست .شوفق
برسم اندوه زدگاه رخسار بخوه دل شسته است .ستاره بر عادت مصیبت رسیدگاه بر خاکستر نشسوته اسوت.
صبح در این واقعه هائل اگر امه دریده است ،صادقست .ماه در این حادثه مشکل اگر رخ بخووه خراشویده،
بحقّست( »....زیدرینسوی)73 ،0831 ،
ار ن اارییینینی ...« ،و بسناه امه کبود اعزیت در سر کشید و سوناک راموح نیوزه بینوداخت و شوعرى را
گریه بمد و ماه از حرقت رخساره بخراشید و فلک از حسرت پشت دو اا کرد و کواکب بر بساط مجورّه کواه
بگستردند و صبح امه چاک کرد ( »...رفادقانی)097 ،0837 ،
در شکل  0اعداد شواهد هریک از اقسا بهره گیری زیدری نسوی از ااریی ینینی و ار نوه به نشواه داده شوده
است،
شکل :1نمودار آماری اقسام شواهد مشترک بین نفثه المصدور با تاریخ یمینی و ترجمه آن
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اقسا اراباط متنی نفثه النصدور با ااریی ینینی و ار نه به

شکل  2نشان دهنده میزان بهره گیری نسوی از تاریخ یمینی و ترجمه آن به تفکیک هرکدام است:
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شکل  :2مقایسه میزان بهره گیری نفثه المصدور از تاریخ یمینی و ترجمه آن
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ار نه ااریی ینینی
پیش متن های نفثه النصدور

 .9نتیجه گیری
نویسندگاه و شاعراه ادب فارسی به مطالعه و اتبع در بثار گذشتگاه می پرداختند و مستقیم و غیرمستقیم احت ااثیر
بثار بناه بوده اند .از سوی دیگر استفاده از بیات قربه ،اشعار عربی ،امثال و  ...از ویژگیهای نثور مصونوع و فنوی بوه
شنار میرود .نفثهالنصدور زیدری نسوی از این قاعده برکنار نیست .زیدری نسوی در نگارش اثر خود به دو کتواب
ااریی ینینی و ار نه به نظر دارد و موارد متعوددی از ایون دو اثور را در کتواب خوویش بوهکواربرده اسوت .شویوة
بهره گیری زیدری به چهار شکل اقسیم بندی می شود؛ بهرهگیری از اشعار عربی ،نالت عربی ،عبوارات وارکیبوات
فارسی و عربی و نالت فارسی .با او ه به شواهد ارائه شده ،زیدری نسوی در نگوارش نفثوهالنصودور ،بیشوتر از
ااریی ینینی بهره برده است و شواهد مشترک متعددی بین این دو کتاب مشاهده می شود که بیشوترین اشوتراک بوین
این دو اثر در استفاده از نالت عربی است؛ هم چنین اشتراکات متعدد دیگری در بخش عبارات وارکیبات فارسوی
و عربی ،بین نفثه النصدور و ار نه ااریی ینینی ،بیانگر به است که وی در نگارش اثر خویش بوه اواریی ینینوی و
ار نه به ،هردو ،نظر داشته است .زیدری نسوی در هریک از چهار قسم بهرهگیری خود از این بثوار ،بخشوی از دو
منبع را در نفثهالنصدور بوردهاست ،از این رو میاواه بهره گیری وی از این دو اثر را بر اساس رابطه بینامتنیت ژنوت
ابیین ننود .با استفاده از این روش ،مشاهده می شود که بهره گیری نسوی از ااریی ینینوی و ار نوه به در موواردی
لفظ به لفظ و در مواردی با اندک دخل و اصرف و ابه ایی هنوراه اسوت ،وی بخوش هوای مختلفوی را از اواریی
ینینی و ار نه به به شبیه ارین و نزدیکترین صورت منکن در متن خود بورده و به این ارایب بین نفثوه النصودور
و پیشمتنهای مورد بررسی به در این پژوهش رابطه هم حضوری برقرار می گردد.
یادداشت ها
.0

.2

هنچنانکه زاغ پر خویش بر خود مىپوشاند بناه نیز ( امه) ااریکى بخود در پوشیدند (مراد بنکوه ،در شوباه ایوره شوبروى در
پیش گرفتند اا بداه غایت که گویى ااریکى بناه را امهاى و پوششى بود) و هنانند زاغ براى نیازمندى خوویش باموداد پگواه
برخاستند( .نسوی)218 ،0831 ،
بیا حال وى بتنگى و سختى کشیده؟ (و بداه سبب بازگشت وى دیر درکشیده است) ،و یا دسوتى (اسولّى بخوش) بسووى وى
دراز گشته؟ (که بداه از دیدار اهل و یاراه خرسندى یافته است) ،بیا کاستى و نقصانى وى را بازپس انداخته؟ (کوه از به روى
خود را خوار و حقیر شنرده است) و یا برارى و افزونیى وى را بپیش افگنده و مقدّ داشته اسوت؟ (کوه بوداه هوت وى را
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راحت و فراغى بحاصل بمده است) .مراد بنکه ،کدا یک از این اسباب و علل برشنرده ،بازگشت وى را در عقده اأخیر افگنده
است؟( هناه)073 ،
 .8پندارى بناه را از سرورى و شرف و بلندى قدر و منزلت بفریدهاند و دیگر مرد را از گل و خشکیده گل .هریک از ایشواه را
که دیدار کنى گویى بقدر بزرگوارار و ببذل اه و مال بخشندهار از دیگرانست( .هناه)871 ،
 .7اگر پروانه خرد داشتى اا زنده بودى هراینه در شامگاه گرد باش نگشتى و در مصرع نیستى و هالک نیفتادى ( .هناه)077 ،
 .8در گوارندهار و مطبوعار ببشخورى ،و نیکوار و بسودهار زندگانیى( .هناه)030 ،
 .9گویى بناه ستونهاى (کوه) یذبل یا پشتههاى (کوه) شنامند( .هناه)032 ،
 .3براى واکوفتن و نبرد با یکدیگر ،نشاط و سرور مىکنند ،هنانند نشاط و سرور کودکاه (شویرخواره) شویر خوورده را .و بوراى
نگ رویاروى شادمانى مىکنند ،بکردار شادمانى شتراه اشنه بب صافى گوارا را( .هناه)038 ،
( .3با شتابى انا ) هنانند رفتن ابرى که باد نوب « »0به را برانگیزاند (و براند و از اى برکند( ).هناه)060 ،
 .6هنانند دستههاى قو سبا در کرانهها و نواحى ( هاه) بپراگندند و پس از به (واقعه) هیچ دو انى از ایشواه ،در هنگوا پیکوار
حریفاه (یا نزال نزال گفتن ایشاه) و پىدرپى (بنوبت) شنشیر و نیزه زده بناه بیکدیگر ،به دیگرى را باز ندید( .هناه)201 ،
 .01منزع ،کشیدهگاه(.هناه)280 ،
 .00نه به سوى این (در اینجا اشاراست به رابتى که از بلندى قدر هنپایه ایواه کیواه و فرق فرقدانست)(.هناه)809 ،
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