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«نگاهی به تصویرپردازی در نفثهالمصدور»


زهرا ریاحی زمین -صدیقه جمالی
چکیده

نفثهالمصدور شهابالدین محمد زیدری نسوی ،از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسیی اسی ا ایین اویر وا وییههیای
درونی و دلنوشتههای نویسندهای دردمند اس

که با زبانی تصویری به شرح سر ذش

آوار ی خیوی ،،مایاره همیو

وحشیانۀ تاتار پرداخته اس ا زباه مصنوع و سرشار از تصویر نویسنده ،به بهترین نحو وشههایی از تاریخ این سیرزمین
را باز و میکندا هدف از پژوه ،حاضیر ،کیه بیه شییوص تو ییفی– تحلیلیی انمیا شیده ،بررسیی اایتیاه تصیویر و
تصویرپردازی و ابعاد مختلف آه در نفثهالمصدور اس ا به این منظور پس از مادمهای کوتاه دربارص زمینۀ کیار و اهیداف
پژوه ،،مباحث ا لی در سه دستۀ شتردهای تصویرسازی ،کارکردهای تصویرپردازی و انواع تصاویر ،ذکر شده اسی ا
نتایج نشاه میدهد که نویسنده با شکلدهی کانوههای تصویری خاص در کنار تصاویر پراکندص مواود در میتن تاویی
تصویرپردازی از طریق اازای کال و بهره یری از توانمندیهای زبانی و بیانی نثر تصاویری آفریده اس

که ییا تمربیه

هنری او را بازمینماید و یا با انتاال آه به مخاطب ،حس همراهی و همدردی مخاطیب را برمییانتییزدا تصیاویری کیه
عمدتاً سطحی و اوباتی اس

و با ساختار اور و نترش نویسنده همخواها

واژههای کلیدی
نفثهالمصدور ،زیدری نسوی ،تصویرپردازی ،کانوههای تصویریا
 -1مقدمه
«نفثهالمصدور» اور شهابالدین محمد خرندزی زیدری نسوی ،از نویسند اه و منشیاه بزرگ دربار سلطاه ایاللالیدین
خوارزمشاه« ،یکی از شاهکارهای بدیع نثر فنی و از نمونههای عالی نثر مصنوع و مزین و منشییانۀ نیمیۀ اول نیره هفیتم
[همری] اس »(زیدری نسوی :5831 ،پنج)ا این اور در سال  286هیاقا چهار سال پس از مرگ سلطاه االلالدین یعنی
در آغازین سالهای همو وحشیانهی تاتار نتاشته شده اس ا متن کتاب شرح آوار یهای نویسنده دریین سیالهیا ،بیا
 دانشیار زباه و ادبیات فارسی دانشتاه شیراز ،ایراه zriahi@rose.shirazu.ac.ir
 دانشموی دکتری زباه و ادبیات فارسی دانشتاه شیراز ،ایراه (نویسنده مسئول) seam.azadi@gmail.com
تاريخ وصول49/2/5 :
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که از هر واژص آه درد میچکدا دردی میزمن و کشینده کیه نیه تنهیا در واژهواژص

زبانی مصنوع و مزین و با کالمی اس

کتاب پیچیده ،بلکه نا اور نیز کنایهای اس

از آه« :نفثهالمصدور»()5ا

هدف زیدری از نتارش این اور تاریخنتاری رف و بیاه وشههایی از تاریخ نبوده( ،)6آه ونه که در اور دیتر خود،
«سیره االلالدین مینکبرنی» به زباه عربی نتاشته اس

بلکه او نصد داشته «طَرفی از معامل

روز ار بییمماملی

کیه

خرمن ارتفاع را [ااا] چوه خاکِ راه ،به بادِ ضیاع برداد» و «نبذی از ونایع خوی ،که آسیبی از آه ،ارکاه رضوی و وهاله
را از اای بردارد» (زیدری نسوی )2 :5831 ،برخوانَد با زباه و نثیری کیه انتییای آه لفی پیردازی ،اطنیاب سیخن و
دراز ویی اس

و در عهد نویسنده به اعلی دراۀ خوی ،رسیده اس ا نثری فنی و مصنوع که نه تنها مهیارت نویسینده

را در تسلط بر واژ اه و دان،های ادبی و غیرادبی زماه به تصویر میکشد بلکه بهترین محملیی اسی

کیه زییدری در

سایۀ ویژ یهای آه ،با بیانی شیوا ی و البته متناسب با ذوق ادبی زماه نویسندهی داد سخن و درد خوی ،میدهدا
نره ششم و هفتم همری در سیر تطور نثر فارسی ،دورهای مهم و بلکیه مهیمتیرین ادوار «از نظیر الفیاو و ینایع و
تکلفات و مختصات فنی» (خطیبی )512 :5821،بهشمار میآیدا مرحلهای تازه که درنتیمیۀ آه ،نثیر بیا وانهیاده رسیال
ا لی خوی ،،هرچه بیشتر به حوزص شعر و خصایص آه می رایدا نثر این دوره بیا ویژ ییهیایی چیوه اطنیاب ،کیه از
طریق آورده کلمات ،عبارات و ا مالت مترادف ،استشهاد به آییات ،احادییث ،اشیعار ،امثیال و سیخناه بزر یاه ایمیاد
میشود ،سمع ،آرایههای لفظی و معنوی کال « ،می خواهد تشبه به شعر کند و بدین لحاو ،هم از نظر زباه ،هیم از نظیر
تفکر و هم از نظر مختصات ادبی ،دیتر نمیتواه دنیااً آه را نثر دانس
ورت مستایم اس

بلکیه نثیری اسی

شیعروار کیه مخییل اسی

اس »(شمیسا)22 :5823 ،ا زیدری نیز به انتیای سن

که هدف آه تفهییم و تفیاهم و انتایال پییا بیه
و زبیاه تصیویری دارد و سرشیار از ینایع ادبیی

زمانه و به تناسب چنین نثری ،با سبکی دو انه ،زبانی تصیویری،

شعر ونه و سرشار از آرایههای ادبی و نایع بیانی ،به شرح ونایعی پرداخته کیه در برهیهای از زمیاه ،از سیر ذرانیده
اس ا بهره یری زیدری از عنا ر خیالانتیز کال و تصویرپردازیهای او با اسیتفاده از ینایع بییانی و دیتیر امکانیات
زبانی ،از امله ویژ یهایی اس

که افزوه بر نمای ،چیر ی او در کال  ،نفثهالمصدور را به پردهای با تصویرهای بیدیع

از انس کلمات تبدیل کرده که خواننده را به تماشای وشهای از سر ذشی

انسیاه ایرانیی در برهیهای از تیاریخ ایین

سرزمین ،فرا میخواندا
بررسی تصویرپردازی در نفثهالمصدور ،افزوه بر آشکار سیاختن شیتردها و کارکردهیای تصیویرپردازی در یکیی از
شاهکارهای نثر مصنوع فارسی ،انبههایی از تیاریخ و حایایای از سر ذشی

اامعیۀ اییراه عصیر نویسینده را آشیکار

می سازد که بیاه آه ،در هیچ نالبی از زباه تصویر ممکن نیس ا تصاویری که زیدری بیه ییاری تشیبیهات ،اسیتعارات،
کنایهها و دیتر ور بیانی و امکانات زبانی خلق کرده  ،افزوه بر شیرح حیال نویسینده ،برداشی
مغول ،منزل

او را از وانعیۀ حملیه

و اایتاه سلطاه االلالدین نزد نویسنده و حاایق دیتری از تاریخ ااتمیاعی آه عصیر بیازمینمایید کیه

شاید ردپای آه را با این روشنی ،در هیچ اور تاریخی دیتری نتواه یاف ا ردپایی که در نالب تصیاویر ،برایای مانیده و
بدوه هیچ تعبیر و تفسیری ،به شکلی زنده و پویا حاایق را پی ،روی خواننده ممسم میسازدا
در این پژوه ،تالش شده اس

با نتاهی به تصویرپردازی در نفثیهالمصیدور ،شیتردهای تصیویرپردازی نویسینده،

کارکردهای تصویرپردازی و انواع تصاویر به اعتبار سطحی/عمای و اوباتی/اتفانی بیوده آههیا در ایین اویر ،آه ونیه کیه

«نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور

فتوحی در بالغ
در اه
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تصویر تعریف کرده اس  ،واکاوی شودا به این منظور ،پس از بررسی پیشینۀ پژوه ،،مباحث ا یلی

پاسخ ویی به پرس،های زیر مطرح میشوند:

 -5نویسنده در تصویرپردازی ،از چه شتردهایی بهره برده اس ؟
 -6تصویرپردازی در نفثهالمصدور چه کارکردهایی دارد و با چه هدفی ورت رفته اس ؟
 -8انواع تصاویر خلق شده در نفثهالمصدور کدا اس ؟
 -2پیشینۀ پژوهش
پژوه،های ورت رفته دربارص نفثهالمصدور موضوعاتی چوه بررسیهای زباهشناختی ،سیب شناسیانه ،بررسییهیای
زیباشناختی و انبههای سخنآرایی ،نایع بیانی اور و تحلیل برپایه مکتبهیای ادیید ادبیی را در برمیی ییردا در ایین
پژوه،ها ،ورخیال به عنواه یکی از انبههای سازنده و تأویر ذار متن ،چنداه مورد تواه نرار نترفته اس ا چناهکیه
محمدیاه در بررسی ویژ یهای نثر فنی در این اور با اشاره به «فراوانی آرایههای ادبی و تصویرپردازیهای شیاعرانه» بیه
عنواه یکی از ویژ ی هیای براسیتۀ سیبکی و زبیانی آه ،تنهیا بیه اراهیۀ شیواهدی از «تشیبیه نیراردادی» بسینده کیرده
اس (محمدیاه)812 :5836 ،ا مواردی چوه «کنایه و انواع آه در نفثیهالمصیدور» نییز ایز بیه اسیتخراا شیاهد مثیال و
نمونههایی از کنایه ،تالشی ادی اه

بررسی همهاانبیۀ تصیویرپردازی در اویر یورت نیداده اس ( یادنی:5832 ،

)552 -586ا طحاه نیز در «ناد و بررسی زیباشناختی نفثهالمصدور» ،در بحث « روه بیاه» ،به اسیتخراا شیواهد و ایین
توضیح مختصر بسنده کرده اس « :این کتاب پر از تشبیهات و استعارههایی اس

که همیه نیو و هنرمندانیه اسی

[ااا و

نویسنده] آهها را با آرایههای دیتری درهم میپیچد و تصاویری پیچیده و چندبعدی مییآفرینید»(طحیاه)555 :5832 ،ا
هنری نفثهالمصدور» ضمن آورده نمونه هایی از انواع ایها در این اویر،

ندیری یتانه در « نع

ایها در آفرین ،سب

به کارکردهای این نع

اشاره میکند و می وید بهکار یری ایها در نفثهالمصدور اه برای بازی با اندیشه مخاطیب،

مکث و تمرکز او بر کلمات و اه برای پنهاه سازی و راز ونه کرده حاایای دربارص شخصی

هیای کتیاب و حیواد

تاریخ اس (ندیری یتانه)522-522 ،5833 ،ا در بررسی دیتری با عنواه «نتاهی به مییموهآفرینیی و اسیتعارهپیردازی
(مکنیه) در سب

شاعرانۀ نفثهالمصدور» ،ا رچه نویسنده تالش دارد با پرداختن به اشکال ونا وه استعارص مکنییه «پیس

از ذکر و تحلیل مثالهایی از نفثهالمصدور ،میزاه کاربرد و شیوص بهکار یری هر ی
را بازنمایاند (سپهری )552 :5838 ،با این حال ،بدوه تواه به کلی
ی

برای آفرین ،دلنشین و میامین نیو»

و ساختار اور و نا ،و اایتیاه تصیویرپردازی در

کل منسمم ،رفاً به دسته بندی ،تو یف و تحلیل انواع استعارص مکنیه بسنده کرده اس ا اشارص ذرای ماالۀ «تحلیل

ساختاری زباه غنایی (با تکیه بر نفثهالمصدور)» به نا ،ور خیال در نزدیکی نثر نفثهالمصدور به شعر نیز ،از حد ایین
دستهبندی مختصر فراتر نمیرود:
«کاربرد ور خیال در این اور به دو ورت اس  :اول اینکه نویسنده خود به ابداع میپردازد و دیتر اینکه با کمی
اشعار شاعراه بهویژه نظامی ،در نثر خود تصویر ایماد میکندا در مواردی که خود به ایماد و ابداع ورخیال میپردازد،
باز ی

کارکرد دوسویه ایماد میشودا اهی تصویر را در لفافهای از الفاو مغلق مییپیچیدااا یاهی هیم تصیویر را بیه

ونهای اراهه می دهید کیه بیه بهتیرین نحیو ،احسیا
میدهد»(ذاکریکی ،و دیتراه)561-565 :5838 ،ا

دروه خیود را منتایل مییکنید و خواننیده را تحی

تیأویر نیرار
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این بررسیها و دیتر تحایق های مشابه ،با تمزیۀ متن کتاب به عنا ری ادا از هم ،آه را به عنواه کلی ساختارمند و
بههمپیوسته ،آه ونه که در ناد ادبی ادید مطرح اس  ،بررسی نمی کندا «اور ادبی ی
از عنا ر ونا وه و متنوعی که هرکدا به تنهایی در ماا ی

اس

در تمزیۀ عنا ر سازندص متن سبب میشود تا کلی
به تصویرپردازی در نفثهالمصدور» تالشی اس
به دس

کل تا اس

ازء از کل اور ،دارای اهمی

کلی

آه متشیکل

خا ی هستندا افیرا

فر و ساختار کلی اور فراموش شود»(فتوحی)83 :5832 ،ا «نگااهی
در اه

پیوند تصویرپردازی با کلی

متن تا خوانشی یکپارچیه از آه

دهدا

 -3روش پژوهش
روش کار در پژوه ،حاضر مبتنی بر استخراا ،دستهبندی موضوعی و سرانما تحلیل کیفی نمونهها اس ا اسیا

کیار

در استخراا نمونهها بر تصحیح و توضیح امیرحسن یزد ردی از نفثهالمصدور زیدری نسوی نرار داردا شیوص یردآوری
اطالعات کتابخانهای و نوع تحلیل دادهها تو یفیی کیفی اس ا
 -1بحث
«تصویر»« ،ایماژ» یا «خیال» از امله مفاهیم منانشهبرانتیز در ناد و پیژوه،هیای ادبیی اسی

کیه از ذشیتههیای دور

تاکنوه ،ممادالت ونا ونی را میاه پژوهند اه و احبنظراه عر ههای علم و ادب شکل داده و حا ل آه ،بهوایود
آمده تعاریف متعدد( )8و اه مبهم از تصویر و در مواردی افزوده بر رههیای نا شیوده پیشیین بیوده اسی

چنیاهکیه

فتوحی در بحیث از معنیای لغیوی «ایمیاژ» و کاربردهیای مختلیف آه و تعرییف «تصیویر» در ناید ادیید نشیاه داده
اس (فتوحی)83-11 :5832 ،ا
علمای بالغ

در بحث از تشبیه ،استعاره ،مماز و کنایه به عنواه شتردهای مختلف بیاه معنی واحد ،هرچند مطالب

و تاسیمبندیهای مناسبی مطرح کردهاند اما نکتۀ نابل تواه این اس

که «بیه تخیییل چنیداه تیواهی نداشیتهانید و در

کتابهای ایشاه ،بحث از تخییل و کال مخیل کمتر مییتیواه یافی »(شیفیعی کیدکنی)82 :5813 ،ا بیه عاییدص فیاطمی
نپرداختن به خیال و تخییل به دو دلیل اس « :اول اینکه معنی لغوی خیال و تخییل برای اهل بالغ
اعماز نرآه بودهاندی و ا والً علم بالغ

به این اه

نبوده معنی خیال به عنواه نیروی سازنده تصویر اس

به واود آمده ی رماننیده اسی ااا علی

که در یدد اوبیات

دو  ،ااا روشین و وابی

که هدف ،تصویر [کرده] حاایق نفسانی و ادبی باشد» (فیاطمی،

)51-52 :5821ا
ورخیال و نایع چهار انۀ تصویرسازی ،در آغاز بخشی از بدیع معنوی به شمار میآمده که در آه «حسن و تزیین
کال مربو به معنی [اس ] نه به لف »(همایی)661 :5825،ا اما با ذش

زماه ،علمای بالغ

«برخی از مباحیث مهیم

بدیع معنوی را ادا کرده ،در نظا مستالی به نا «بیاه» بررسی [کردهاند]ا بیاه (ادای معنیای واحید بیه طیرق مختلیف)
بحث در تشبیه و استعاره و مماز و کنایه و رمز و اغراق ااا اس

که ایزو ذات ادبییات محسیوب مییشیوند»(شمیسیا،

)51 :5823ا این ورتهای متفاوت و متمایز (علویماد و اشرفزاده )31 :5823 ،موضوع علم بیاه را تشیکیل داده و
در وانع «ترفندهای شاعرانه یا شیوههای بازنمود اندیشه»اند (کزازی )82 :5823 ،کیه باعیث مییشیوند «کیال  ،مخییل و
تصویری شود یا از ورت مستایم و ی

بُعدی به ورت غیرمستایم و چند بعدی درآید ،یعنی از زبیاه عیادی فا یله

«نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور

بتیرد»(شمیسا)51 :5823 ،ا به عایدص شمیسا ،مراد از کال و ادبیات مخیل این اس
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که «آفرینند اه آویار ادبیی در زبیاه

(لف و معنی) نااشی میکنند و به نول فرنتیاه ،ادبیات( Imaginary ،موهو ) نیسی

بلکیه ( Imaginativeمخییل)

اس »(شمیسا)53 :5825 ،ا
مهمترین تالش برای اراهۀ تعریفی روشن از «تصویر» و بررسی ور خیال ،در نالب « یور خییال در شیعر فارسیی»
شکل رفته که موای از بررسیهای تصویر در ادب فارسی را درپی داشته اس ا شفیعی کدکنی در این اور با بررسیی و
ماابلۀ آراء و اندیشههای منتاداه ادبی غربی و نظریهپردازاه بالغ

اسالمی ،درنهای

واژص «خیال» را کیه معیادل «ایمیاژ»

فرنتی پیشنهاد میدهد ،این ونه تعریف میکند« :ما خیال را به معنی ممموعۀ تصرفات بیانی و ممازی در شعر بیه کیار
میبریم و تصویر را با مفهومی اندک وسیعتر ،که شامل هر ونه بیاه براسته و مشخص باشد ،میآوریم ا رچه از انواع
مماز و تشبیه در آه نشانهای نباشد مثالً اهی آورده ف
تخییلی دارد و همین آورده ف

اس

که تصویر را به وایود مییآورد»(شیفیعی کیدکنی)52 :5813 ،ا ایین تصیرفات

زبانی ،از «تصرف ذهنی شاعر در مفهو طبیع
با طبیع  ،یا طبیع

ااا بدوه کم

از ممیاز و تشیبیه ،بیه خیودی خیود انبیۀ

و انساه» و تصرف ذهنی او در «مفاهیم عادی و ارتباطات زند ی انسیاه

با طبیع » سرچشمه می یرد و «حا ل نوعی بیداری اوس

در برابر درک این ارتباطات»( شفیعی

کدکنی)6 :5813 ،ا البته «خیال شاعرانه ،محصور در وزه و مفهو شعر منظو نیس ا بسیاری از تصرفات ذهنیی مردمیاه
عادی یا نویسند اه ،در محور همین خیال های شاعرانه اریاه دارد» (هماه)1 ،ا افزوه بر این تعرییف ،یاه تصیویر را
تداعیهایی برشمردهاند که «نسب

بیه تصیویر در ذهین خواننیده پدیید مییآیید و بیا تمربیههیای نبلیی او در ارتبیا

اس »(حری)686 :5831 ،ا
با تواه به تعاریف یادشده ،تصویر را میتواه «عنا ر خیالآمیز زباه» (فییل  )51 :5831،و «هر ونه کاربرد ممازی
زباه [دانس ] که شامل همۀ ناعات و تمهیدات بالغی از نبیل تشبیه ،استعاره ،مماز ،کنایه ،تمثیل ،نماد ،اغراق ،مبالغه،
تلمیح ،اسطوره ،اسناد ممازی ،تشخیص ،حسآمیزی ،پارادوکس و ااا میشود» (فتیوحی)11-11 :5832 ،ا بیراین اسیا
تصویر ری و تصویرپردازی« ،نمای ،و بیاه تمربۀ حسی بیه وسییلۀ زبیاه» (فتیوحی )18 :5832 ،اسی

کیه یرفاً بیه

ورخیال و نایع بیانی مانند تو یف ،تشبیه ،استعاره ،مماز و کناییه محیدود نمییشیودا فتیوحی در بحیث از انسیا
تصویر ،ا طالح تصویرپردازی ( )Imageryدر ادبیات را حاوی دو مفهو کلیی مییدانید5« :ا کیاربرد زبیاه وانعیی [و
ناموسی] برای خلق یا بازنمایی ی

تمربۀ حسی [(انتاال ی

تصویر بصری)] و 6ا کاربرد ناعات بالغیی بیرای بییاه

تصور و اندیشهای انتزاعی در زبانی زنده ،خالنه و ابداعی» (فتوحی)12 :5832 ،ا
«نگاهی به تصویرپردازی در نفثهالمصادور» ،بررسیی کارکردهیای تصیویرپردازی و شیتردهای تصیویری خیاص
نویسندهای اس

که با بیانی هنری و زبانی تصویری ،به خلق اوری فنی و مصنوع پرداخته اس ا دروانیع نفثیهالمصیدور

نوعی «بثالشکوی با انبوهی از نایع بالغی و کال تصویری» و « میننامیهای بیا تخییالت نیوی» اسی

(میکیاهیلی و

ودرزی )661،668 :5836 ،که ندرت زیدری را در تصویر کرده ونایع روز ار خیوی ،بیا اسیتفاده از یور خییال و
نایع بیانی آشکار میسازدا زیدری در این اور با تکیه بر انواع تشبیه ،استعاره ،مماز ،کنایه و دیتیر شیتردهای آفیرین،
خیال ،تصویری پی ،روی خواننده ترسیم میکند که هم چوه زباه و نوع بیاه او ،پیچیده و چند الیه اس ا ویی شیرح
ونایع خانماهبرانداز مغول و همو تاتار ،از با زبانی پیچیده ،تصویری و چندالیه امکاهپیذیر نیسی ا زبیانی سرشیار از
ایها  ،کنایه و اه طنزی تلخ و زنده که ذر سالیاه دراز ،از تلخی آه نکاسته و همچناه ،نیشیخندی بیر لیب مخاطیب
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می نشاندا این زباه هنری آنتاه که در خدم

بیاه احساسات و عواطف نویسنده اعم از اندوه ،خشم ،نفرت ،تأسف و ااا

در میآید ،از چناه ندرتی برخوردار میشود که مخاطب را بیاختیار به همذات پنیداری وامیی دارد و او را در احسیا
پدیدهها و ونایع آه زماه ،با نویسنده شری

میسازدا

با نتاهی کوتاه به متن نفثهالمصدور ،درمییابیم که این اور از سن

ساختاری تألیفات و کتابهای رایج عصر خیوی،

پیروی نکرده و به شیوهای کامالً متفاوت به بیاه موضوع پرداخته اس ا زیدری برخالف کتیاب دیتیرش ،سییره ایالل
الدین منکبرنی ،در نفثه المصدور بدوه هیچ مادمه و دیباچهای به شیرح وانعیهای پرداختیه کیه از سیر ذرانیده اسی ا
مهمترین عامل این آغاز متفاوت را باید در موضوع اور ،استمو کردا نفثهالمصدور هماه ونه که از نام ،نییز پیداسی ،
اوری اس

که در آه نویسنده تالش دارد «خیر و شرّی که از تغاییر زماه دیده» و « ر و سردی [را] که از کیأ

دوراه

چشیده»(زیدری نسوی )3 :5831 ،بازنمایدا برای شرح این درد و رنج ،به مادمهای آراسته و سرشار از ستای ،و تایدیر
نیاز نیس ا از سوی دیتر شکای

نویسنده از روز ارش با سپاستزاری و به تبع آه دیباچیهای آراسیته تناسیب چنیدانی

نداردا افزوه بر این ،ونایعی که بر مؤلف ذشته به اندازهای سهمناک ،اانکاه و آزاردهنده بوده که زییدری بییاه هرچیه
سریعتر آه را مرهمی بر زخم دروه خوی ،دانسته و از این رو بیهیچ مادمهای به باز ویی آه پرداخته اس ا
نویسنده ،کتاب را با تصویری یکپارچه و چندالیه از اوضاع اامعۀ خوی ،مااره حمله مغول ،این ونه آغاز میکند:
در این مدت که تالطم امواج فتنه ،کار جهان برهم شورانیده است و سیالب جفاای ایاا  ،سارهای ساروران را
جفای خود گردانیده؛ طوفان بال چنان باال گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین گشته؛ بروق غماا
بصر رُبای «یَکادُ البَرقُ یَخطَفُ أبصارهم» به بریق حسا سر ربای متبدل شده؛ بارساالر ایا چون بار حوادث درهام
بسته ،تیغ به سرباری در بار نهاده؛ شمشیر که آبداری وصف الز او بودی ،سرداری پیشه گرفته؛ سحائب عذببار،
نوائب عضببار گشته؛ فرات که نبات رویانیدی ،رفات بارآورده؛ زمین که از قطرات ژاله رنگ الله داشاتی ،تُاری
عَن دَ ِالقَتلی بِحُمرَهِ عَندَ ؛ شجرۀ شمشیر که بهشت در سایۀ اوست که ألجَنَّهُ تحت ظِالل السایو ،،چاون درخات
دوزخیان ،سر بار آورده «طَلعُها کأَنَّه رؤُسُ ألشیاطین»؛ تا این دو روی تیز زبان ،در میان شدآمد گرفته ،سالمت پای
بر کران نهاده؛ از آنگاه باز که فتنه از خواب سربرداشته ،هزاران سر ،برداشته؛ ( ...زیدری نسوی.)1 :1331 ،
اهمی

تصویرپردازی در نتاه نویسنده را از بسامد تصویر در همین بخ ،آغازین میتواه دریاف ا تصاویری کیه بیه

تنهایی و در کنار یکدیتر ،افزوه بر بازنمایانده وحش

نویسنده از وانعۀ پی،آمده ،ساختار پیچیدص زباه و بیاه او را نییز

آشکار میسازدا کشف شتردهای تصیویرپردازی نویسینده در نالیب چنیین سیاختار زبیانی و بییانی یکیی از اهیداف و
پرس ،های ا لی پژوه ،حاضر اس

که به همراه کارکرد و هدف تصویرپردازی و انواع تصاویر در نفثیهالمصیدور در

ادامه ،بحث و بررسی میشودا
 -1-4شگردهای تصویرپردازی در نفثهالمصدور
هماه ونه که در تعریف تصویر و تصویرپردازی ذش  ،بهره یری از ناعات بیانی ماننید تشیبیه ،ممیاز ،اسیتعاره،
کنایه و ااا ،مهمترین ابزار آفرین ،خیال و تصویر به شمار میآیدا در نفثهالمصدور نیز ،نویسنده با استفاده از ایین ابیزار،
به خلق تصاویری پرداخته که ردپای سب

ویژهی او در پردازش آهها آشکار اس ا

تشبیه و انواع آه ،استعاره و ونههای مختلف آه ،انواع کنایه و ااهبخشی به اشیاء در کنار موارد دیتری چوه مماز،

«نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور
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اغراق ،مثل و ااا ،به ترتیب درشمار پرکاربردترین ور خیال در نفثهالمصدورندا پرهیز زییدری از یور خییال کهنیه و
کلیشهای در متن ،خوانندص اور را با حممی از تشبیه ،استعاره و کنایههای بدیع و بیساباه روبهرو میسیازد کیه در همیاه
ساختار تصویرآفرینی رایج (انواع تشبیه ،استعاره ،کنایه و ااا) عرضه شدهانیدا یزد یردی هیدف نویسینده را از ایین کیار
متمایز ساختن نثر میداند[« :زیدری] کوشیده اس

تا با ابداع تشبیهات نو و استعارات و کناییات بیدیع و احیانیاً دور از

ذهن و ناآشنا به وش ،به نثر خود امتیازی بخشد و در آه تنوعی بهواود آورد»(زیدرینسوی :5831 ،بیس وهف )ا
تالش زیدری برای خلق تصاویر در نالب ساختارهای شناختهشدهی تشیبیه :مرکیب ،مفیروق ،معکیو  ،امیع و ااا
استعاره :مصرحه ،مرشحه ،ممرده و ااا مماز با عالنههای مختلف کنایه ، :تعریض ،رمز ،ایما و تلیویح و دیتیر ینایع
بیانی ،نشاه می دهد که ابداع و نوآوری او محدود به کشف پیوندهای تازه مییاه یورتهیای خییال و امیور اسی

نیه

آفرین ،ساختارهای تازه:
 «از این دس  ،سنان چوه راز در دل همآواز اای رفته از آه روی ،تیر چوه ناور حدقاه در دییدهی دوسیپسندیده نشسته بر طرفی پالهنگ چوه زه گریبان در رده امعی بیکساه و غریباه و از اانبی شمشیر چوه بار گناه
بر رده نی خواهاه» ()16
« -بخ

خفتۀ اهل اسال بود ،بیدار ش  ،پس بخف ا چرخ آشفته بود ،بیارامید ،پس برآشف ا مسیح بیودا اهیاه

مرده را زنده ردانید ،پس به افالک رف ا »()12
 «تا ناطع ارحا حیات ،یعنی سیف در کیار آمیده ،یلدرنشین دلتیری ،یعنی اندوه ،حکای

رحیم بیه کلیی میدرو

شیده»(همیاه« )6 ،و از ایین

شکای آمیز فروخوانم»()8

در موارد فوق ،نمونههایی از ترکیبهای بدیع ور خیال در نفثهالمصیدور مشیاهده مییشیودا نویسینده در نمونیهی
نخس  ،به کشف رابطهای تازه میاه «سناه» و «راز» «تیر» و «نور حدنه» و «شمشیر» و «بار ناه» ناهل آمده ولی آهها را
در هماه ساختار تشبیه مفصل و مرسل بیاه کرده اس ا در دومین نمونه ،واژههیای مشیخص شیده ،اسیتعاره از سیلطاه
االلالدین اس

که در نالب استعارص مصرحۀ مرشحه اراهه شدهاندا تالش برای نوآوری در ور خیال به ویژه در نمونۀ

پایانی آشکار اس ا نویسنده با خلق کنایهای تازه در ساختار شناختهشدص کنایات ،برای آ اهی خواننده از ماصود خوی،
و سردر م نشده او ،از توضیح مَکنیٌّ عنه نا زیر اس ا
افزوه بر این ونه تالشهای نوآورانه که احصاء آهها ممالی فراخ و فر تی دیتر میطلبد زیدری با تعیویض زاوییۀ
دید خود تصویری واحد را به شکلهای مختلف بازمیآفرینید تیا عیالوهبیر آشیکار سیاختن مهیارت خیود در ترسییم
انبه های مختلف ی

امر ،موضوع مورد نظر را در ذهن مخاطب تثبی

و او را با خود همراه سیازدا بیا نتیاهی بیه بنید

آغازین کتاب در فحات پیشین ،این تعویض زاویۀ دید نویسنده در تصاویر را به خوبی میتواه مشاهده کیردا زییدری
در ترسیم اوضاع آشفتهی اهاه ،هر بار از ی
فااعهای را که نویسنده پش

زاویه به موضوع نتریسته اس ا این امر افزوه بر نوشیده تصیویر ،عمیق

سر ذاشته ،آشکار میسازدا تصاویری که درک اازای آه درنتی طوالنی میطلبید ،زمیانی

که در پیوند با یکدیتر کشف و به شکلی یکپارچه و منطبق برهم مشاهده شوند هم چیرهدستی نویسنده را در انطبیاق و
تصویر کرده چندالیهی حواد

در نالب پردهای شترف و دردناک نشاه میدهند و هم خواننده را در این شرح درد بیا

او همدل و همراه میسازندا
تصویرپردازی در نفثهالمصدور ،به موازات سب

فنی و مصنوع اور ،با پیوندهای چند انۀ اایزای کیال همیراه اسی ا
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زیدری با وسواسی بیساباه آه ونه که در اشعار حاف نیز مشاهده میشود ،به زین ،واژ اه و پیوند چند انۀ آهها بیا
دیتر اازای کال تواهی خاص داردا تناسبهای لفظی و معنایی واژ اه ،که در نالب فنوه و ناعات بالغیی در نفثیه
المصدور رعای

شده ،در تصویرپردازیهای نویسنده بازتابی خیرهکننده یافته اس :

بالرک آبخورده تا خونخوار شده ،خون ،خوار شده؛ سنان سرافراز به مثال زورآزمایان سر افراز گشاته؛ تیار کاه
نصیب هد ،بودی ،تیر ضمیر آمده؛ تدبیر در میدان تقدیر چون گوی سرگردان شاده؛ آبساتنان لیاالی را هرلحظاه،
اگرچه حاله معین شدهست حُبلی را ،نوبهنو بالیی زائیده؛ بوالعجبباز ایا  ،هرچند گفتهاند« :عِش رَجَباً تَارَ عَجَباا»،
هر لمحه عَجَبی نماییده؛ رؤوس را رؤوس در پایکوب افتاده؛ عظا را عظاا لگادکوب شاده؛ یماانی در قاراب
رقاب ،جایگیر آمده؛ خناجر با حناجر إلف گرفته؛ سالمت از میان امت چون زه کمان گوشهنشین شده؛ امن و اماان
چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته؛ سمو عواصف هرچند برعمو آب از روی همگنان برده ،نکباای نکبات،
حال منِ پریشانحال به یکبارگی برهم زده؛ تا قاطع ارحا حیات یعنی سیف ،در کار آمده ،صالت رحام باه کلای
مدروس شده؛ بازین همه[( .]...زیدرینسوی)6 :5831 ،
انبوه این تصاویر که در نالب تشبیه ،استعاره ،کنایه ،ااهبخشی به اشیاء و ازآه ،بیا محوریی

بازنمیایی وشیهای از

حمله مغول ،درهم تنیده شده اس  ،شترد ویژص زیدری را در تصویرپردازی آشکار میسیازد :زییدری بیا بهیره ییری از
ساختارهای شناخته شده ،انبوهی از تصاویر را در نالبهای مختلیف یورخیال ،کنیار یکیدیتر میینشیاند و بیه خلیق
تصویری چندالیه میپردازدا غلبۀ لف در نثر مصنوع نیز ،امکاه استفاده از بازیهای زبانی و تناسبهیای چند انیه مییاه
اازای کال را برای نویسنده فراهم آورده تا به یاری آهها تصاویری شتف

بیافریند که دریاف

آه از بیرای مخاطبیاه

خاص و ذهنهای آماده امکاهپذیر نباشدا ا رچه تصاویر ساده و زودیاب نیز در این اور کم نیس  ،اما آهاا که نویسینده
به خلق کانوههای تصویری پیچیده میپردازد ،از شترد تصویری یادشده بیشتر بهره می یردا
به طور کلی پنج کانوه تصویری در نفثهالمصدور واود دارد که شترد خاص تصویرپردازی نویسنده را باز مینمایند:
 -5تصاویر مربو به حملۀ مغول و اوضاع اامعه در این حمله
 -6تصاویر مربو به سلطاه االلالدین در حاالت مختلف
 -8تو یفهای زماه ،مکاه ،اشیاء ،حیوانات و ااا
 -1تصاویر مربو به شرح حال نویسنده در مونعی های ونا وه
 -1بازنمایی تصویر افراد موافق و مخالف نویسندها
بسامد و حمم عنا ر خیالانتیز در این کانوهها به ترتیب یادشده اس ا نویسنده با تکرار پیدرپی تصیاویر در نالیب
تشبیه ،استعاره ،کنایه ،ااهبخشی به اشیاء ،مبالغه و نظایر اینها ،تالش میکند مونعیتی واحد را به چند شیکل بازنماییدا
افزوه بر نمونههای پیشین ،که وضعی
نخس

در

اامعه را در حملهی مغول به تصیویر کشییده اسی  ،تصیاویر کیانونی دسیتهی

فحات  16 ،18-16 ،15 ،82 ،88-86و  516نیز نابل مشاهده اس ا

تصاویر دستۀ دو اغلب در نالب استعاره با ژرفساختی ستای،آمیزند به استثنای مواردی کیه نویسینده بیه انتایاد از
مونعی نشناسی سلطاه االلالدین پرداخته اس ا به عنواه مثال ،آه یاه کیه سیلطاه فیار از حملیۀ مغیواله و نزدیی
شدنشاه ،به عی ،و نوش پرداخته ،زیدری افزوه بر سرزن ،اطرافیاه پادشاه ،با زبانی تصویری و در نالب این عبیارات،

«نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور
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از عملکرد سلطاه انتااد میکند « :ای در غرقاب نار به کار آب پرداخته و در گذر سیالب ،مجلس شاراب سااختهو و
در کا اژدهای دمان ،دهان از پی شیرینی عسل گشادهو و بر لوح شکستۀ کشتی ،تمنی جاریۀ بهشتی پختهو فاردات
کند خمار ،کامشب مستی»( زیدرینسوی)15 :5831 ،ا سوگنامۀ زیدری در میرگ سیلطاه ایاللالیدین در یفحات
پیاپی ،از تأویر ذارترین تصاویری اس

که هم اایتاه سلطاه نیزد نویسینده و هیم تعلیق خیاطر نویسینده را بیه او بیاز

مینماید« :افسوس که به نامردی و ناجوانمردی ،سور و باروی ملت و سوار میدان سلطنت ،بانی اساس جهانباانی و
مضحک ثغور مسلمانی که از نهیب او زهره در دل خاکساران آتشی آب میشد ،به باد بردادند ]...[ .چه میگاویم!و
و از این تعسف چه میجویم!و نور دیدۀ سلطنت بود ،چراغوار آخر کار شعلهای برآورد و بمارد .نای ،نای ،باانی
اسال بود ،بدأ غریباً و عاد غریباً .بیا تا به سر نفثهالمصدور خویش بازشویم که این مصیبت نه از آن قبیل است کاه
به بکاء و عویل در مدت طویل ،حق آن تاوان گازارد»( زییدرینسیوی)11-13 :5831 ،ا افیزوه بیر ایین میوارد ،در
فحات  21-26 ،13 ،18 ،53 ،53و  35نیز تصویرپردازیهایی دربارص سلطاه االلالدین ورت رفته اس ا
تو یف زماه ،مکاه و عنا ر طبیعی از دیتر مواردی اس

که تصویرهای بدیعی در نفثهالمصدور خلق کیرده اسی

بهویژه و ف آسماه بح مااره طلوع خورشید ( ،)15-16آغاز بهار( ،)33مکاههای عبالعبیور ( ،)511-511شیهرها
(62،31و ،)31و ف نلم( )8و نظایر اینها که متن را از زارش تاریخی رف ،فرسنگها دور میسازدا
در ماایسه با دستههای پیشین ،زیدری حمم کمتری از تصاویر را به ورت ی اا ،البته با تعیداد تکیرار بیشیتر ،بیه
و ف حال خوی ،اختصاص داده اس ا خطابالنفسهای نویسنده و کشمک،های درونیی او کیه در نالیب فتتیوی
عال ،دل ،نفس و دیتر عنا ر واودیاش ساماه یافته ،ندرت نویسیند ی او را در ترسییم احیوال خیوی ،بیه نمیای،
می ذاردا زیدری به ویژه در شرح رفتاریها ،تصاویری تأویر ذار از احوال خوی ،با استفاده از کلمات نای ،مییزنید
که اه از نوعی طنز نیز بیبهره نیس « :ور در حال ،به رسم استغفار در قد افتاد و الام بار سابیل اعتاذار ،برپاای
ایستاد؛ آ تش تب به دمی که در شب واقعه تافته بود ،افروخته شد؛ گوشت و پوست چنان از هر دو پای درآمد کاه
انگشتها مانند اصابع مذری برهنه ماند و کف چون پنجۀ مریمی ،عاری شاد»( زییدرینسیوی)38 :5831 ،ا سیایر
موارد را در این فحات میتیواه مشیاهده کیرد،36 ،32 ،21 ،23 ،21 ،28 ،12 ،12 ،11 ،11 ،13 ،11 ،83 ،81 ،85 ،52 :
 551 ،32 ،32و 566ا
زیدری در تصویرپردازی افراد مخالف و موافق خوی ،،از ور خیال متفاوتی بهره بیرده اسی ا در و یف مخالفیاه
چوه اغلب زباه به همو می شاید ،بسامد استعارههای تهکمیه ،طنز و کنایه (تعریض) نابیل توایه اسی

چنیاهکیه در

و ف احب آمد و امال علی عرانی (زیدرینسوی 25-22 :5831 ،و  ) 21-23زباه به طعن و دشنا

شوده اسی ا

در و ف دوستاه و موافااه خوی ،،بر شیوص معهود رفته و به تشبیه و استعاره بسنده کرده اس ا در و ف سیعدالدوله
که مخاطب غمنامۀ اوس  ،آورده اس « :اوست آن نیک عهدی که أبنای عهد در وفای عهد ،غبار او نتوانند شاکافت.
اوست آن لطیف طبعی که آب در لطافت گرد او نتواند شکافت»( زیدرینسوی)3 :5831 ،ا این و ف را ماایسه کنید
با و ف امال علی عرانی« :جمال علی عر اقی پیش از من بنده آنجا رسیده بود [ ]...و اکنون که در ایراد این قصاۀ
پرغصه ،شروع رفت ،از تعریف آن ذات شریفصفاتو از دو سه وصف چااره نیسات ]...[ :پایش هار محارر کاه
خریطهکشی کرده ،سر جوال بازگذاشته؛ خلیعالعذار ،عذار در خدمت عارض عراق سبز کرده و تا آبی بر روی کار
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بازآورد ،آب از دیده روفته ]...[ ،بسی انبانچه نر کرده تا هنگامۀ عمل گر کارده»( زییدرینسیوی)22 :5831 ،ا در
این و ف ،افزوه بر استعارهی تهکمیه که بسیار بهاا در متن اای رفته ،بسامد باالی کنایات در همیو فیرد اخییر نییز
نابل تواه اس ا
آهچه این کانوههای تصویری را با تمامی تفاوتهایشاه ،در ساختاری یکپارچه و منسمم ،به هم پیونید مییزنید ،بیه
غیر از ساختار تصاویر و شتردهای تصویرپردازی ،بهره یری از اازا و عنا ر مشابه در پرداخ
عنا ر ا لی خیال خود را یا از طبیع

تصویر اسی ا زییدری

وا می یرد ،یا از ساختار زند ی روزمره و فرهنگ ایاری اامعیها تصیویرهای
یا عنا ر زند ی روزمرهاش برنرار مییسیازند،

ممازی زیدری ،با پیوندی که میاه موضوع مورد نظر او و اازای طبیع

عالوه بر امکاه درک بهتر تصویر و درنتیمه ،همراهی بیشتر با نویسنده ،کل منسممی را به واود میآورند کیه در عیین
حف تمایزها ،در خدم

هدف نویسندهاندا

زیدری در خلق کانوههای تصویری ،انبوهی از ورخیال را در نالب ابزارهای بیانی بیه میتن سیرازیر مییکنید و بیا
بهره یری از دیتر اازای کال به تاوی
امثله و اشعار عربی و فارسی اس

آهها میپردازدا مهمترین عنا ر تاوی کنندص تصویرهای نفثهالمصدور ،آییات،

که به تناسب نوع کال  ،ناشی تأکیدی ،تأییدی ،تکمیلی یا تزیینیی بیرای معنیی بییاه

شده در نثر دارندا این شواهد و امثله که اغلب خود حاوی تصاویر بدیعاند ،افزوه بر کارکردهای معناییشاه در متن ،بیه
تاوی

تصاویر نیز میپردازند و اه خود محور ا لی تصویرپردازیانید« :شیرانی که «آسادُ موتٍ ،مُخدَّراتٌ ،ماا لَهاا

اال الصَوارِ َ و القَنا آجا ُ

مسترسلین إلی الحتو ِ،کأنَّما بین الحتو ،و بینهم أرحا ُ» صفت ایشان بودی ،گریزگاه

جویان .زَهی عارو که زِهی در مقا مرامات از کمان بازنگرفتند و زارِ کارو که در صف کارزار لحظهای به محاماات
باز نایستاد .روزگار تیر یک یکشان نبود همچنان با کیش میانداختند»( زیدرینسیوی)11 :5831 ،ا در ایین نمونیه،
ابیات عربی ،محمل ا لی تصویرپردازی نویسندهاندا تصویری که ابیات الاا میکند ،واژهی «شیراه» (استعاره از لشکریاه
سلطاه االلالدین) و به تبع آه ،کل تصویر اراهه شده را تاوی

میکندا

افزوه براین موارد ،نویسنده ،اه به تو یف حنههایی پرداخته که ا رچه ،نشانهای از یورخیال در تعرییف سینتی
آه ،آهها دیده نمیشود ،اما هماه ونه که شفیعی کدکنی اشاره کیرده اسی

(شیفیعی کیدکنی ،)52 :5813 ،تصیویری را

پی ،روی خواننده ممسم میسازد« :در وقت عطعطۀ کفاح و حمحمۀ جیاد و قعقعۀ سالح و ولولۀ اجناد ،قلقل جاا
می و چپچاپ بوس و چشچش قلیه و فشفش شلواربند گزیاده و هنگاا تجفاا[ ،و] مغفار زیار لحاا ،و بساتر
خزیده»(زیدری نسوی)11 :5831 ،ا تصویری که در این بخ ،اراهیه شیده( )1بیی ،از آهکیه دییداری و بصیری باشید،
شنیداری و سمعی اس ()1ا وااآراییهایی که از طریق نا آواها ورت رفتیه ،تیأویری شیترف در ایین الایای تصیویر
دارندا از سوی دیتر ،نویسنده ،بدوه بهره یری از ور چهار انهی خیال (تشیبیه ،اسیتعاره ،ممیاز و کناییه) و تنهیا بیا
رعای

موازنهها و سمعهای متااره در کال  ،تصویری پویا از وضعی

سپاهیاه سلطاه ،پی ،چشیم نمیودار مییسیازدا

تعداد این ونه تصویرسازیها ا رچه محدود اس  ،اما همین تعداد اندک نیز چییرهدسیتی نویسینده را در بهیره ییری از
تمامی اازای کال  ،اه

الاای تصویر آشکار میسازدا چنین تناسب و توازههای آوایی که به عایدهی فوی «وابسیته

به ونهای از فرآیند تکرار کالمی اس »( فوی )528 :5828 ،و از تکرار کوچ ترین واحد زبانی (واا) تا بیزرگتیرین
آه (امله) حا ل میشود ،شتردی اس

که «شاعر و نویسنده ،عالوه بر اینکه موسیای را بر متن خود حاکم مییکنید،

«نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور

میتواند با ت کرار ی

واا [به عنواه ی

واحد زبانی] معنای خا ی را به مخاطب منتال کند»(ذاکریکیی ،و همکیاراه،

) 561-561 :5838ا این معنای خاص ،اندوه حاکم بر اور اس
تأسف بر از دس
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که زیدری آه را ازطریق بیاز ویی سر ذشی

خیوی ،و

رفتن سلطاه االلالدین ،در نالب تصاویر متعدد با مخاطب درمیاه می ذاردا

بدینترتیب ،شتردهای تصویرپردازی زیدری را در موارد زیر میتواه خال ه کرد5 :ا بهره یری عا از یور خییال
به شیوص معهود و به ورت پراکنده در متن 6ا ایماد کانوههای تصویری با بهره یری از ور خیال متعیدد و چندالییه
8ا بهره یری از آیات ،اشعار و امثلۀ عربی و فارسی هم برای آفرین ،تصویر و هم برای تاوی

تصاویر میتن و 1ا خلیق

تصویر با استفاده از ظرفی های زبانی واژ اه در ساختار املها
 -2-4کارکردهای تصویرپردازی در نفثهالمصدور
تصویرهای نفثهالمصدور همتی در اه
تفاوت ظاهریشاه ،همتی ی

نترش نویسنده و درونمایۀ اور ،شکل رفتیهانیدا ایین تصیاویر علییرغیم

هدف را دنبیال مییکننید و آه ،شیرح دردمنیدیهیای نویسینده اسی ا حتیی آهایا کیه

تصویرپردازی رفاً انبهای تزیینی مییابد ،اازای کال به ونهای یور خییال را در کنیار هیم مییچینید کیه نتیرش
نویسنده و هدف او را بازمینمایدا
به طور کلی کارکردهای تصویر را در دو دسته میتواه اای داد -5 :به تصویر کشیده تمربیۀ هنیری نویسینده و -6
انتاال این تمربه به مخاطب و اشتراک آه با او (امیدعلی و دیتراه)66 :5835،ا آه دسته از تصاویری که به ظاهر نای،
و کارکردی تزیینی دارند و حذف آهها خللی در روند کال ایماد نمیکند ،رفاً تمربیۀ هنیری نویسینده را بیه تصیویر
میکشندا در ماابل ،تصاویری که به شکلی منسمم در باف

متن به کار رفتهاند ،ازهیی از روایی

بیهشیمار مییآینید و

نترش و دید اه نویسنده را در مواضع مختلف آشکار میسازند از تالش نویسنده برای انتایال تمربیه و اشیتراک آه بیا
مخاطب حکای

میکنند (امیدعلی و دیتراه)66 :5835،ا

کانوههای تصویری نفثهالمصدور ،درکنار تصاویر پراکندهای که در ایایایای کتیاب بیه چشیم مییآینید ،هیر یی
کارکردی خاص در متن دارند و به تناسب هدف و نترش زیدری ،در متن اای رفتهاندا ا رچیه نثیر مصینوع ،اطنیاب
سخن و دراز وییهای نابهاا را در نفثهالمصدور در پی داشته اس

و به تبع آه ،تصاویری در متن اای رفتیهانید کیه

از آرای ،سخن ،کارکرد دیتری ندارند اما نباید از نظر دور داش

که حتی همیین تصیاویر بیه ظیاهر زینتیی نییز ،بیه

ورت ازهی از ی

کل ،در هماهنتی کامل با اورند و نا ،خا ی را در کال نویسنده ایفا میکنندا

از میاه کانوههای تصویری یادشده ،تو یف مکاهها ،زمیاه هیا ،اشییاء و عنا یر طبیعیی ،یرف نظیر از اسیتثناهات،
کارکردی تزیینی دارندا نویسنده در آغاز کال  ،پس از آه که تصویری یکپارچه از وضعی
به دس

اامعه در زماه حملهی مغول

میدهد و میخواهد شرح درد خود را با نلم بیاه کند مینویسد:

« تیزتاز قلم که هنگا مهاجرت ،خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است ،به دست گرفته و قصد آن کرده که شاطری
از آتش حرقت که ضمیر بر آن انطوا یافته است ،در سطری چند درج کنم؛ [ ]...باز گفتها که :از قلم که چاون بار
سیاه نشیند ،سپید عمل کند و بر سپید سیاه ،جز نفاق چه کار آید!و دو زبانست سافارت اربااب وفااق را نشااید.
هرچند به سر قیا مینماید ،سیاهکار است .اگر چه اندروندار است ،نتوان گفت که رازدار است ]...[ .طالب علمای
ست سودا بر سر زده ،تا تن دو نیم نکند ،ذوفنون نشود «لم تکونوا بالغیه اال بشِقِّ أألنفُس» در فصاحت حریریسات
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و اصلش قصب؛ پیسه کالغیست که حدیث فاوا برد .غرابالبینی است که وقت مهاجرت کاغد .دستنشینی است
که از صدور حکایت کند .سخنچینی است که ناشنوده روایت کند .سرتراشیده است و سر سیاه میکند .سر بریاده
است و سخن میگوید .آب رویش در سیاهروییست .زبان بریدنش ،شرط گویاییست .آبدهانیست که سخن نگاه
نمیدارد .سیاهکامیست که آنچه گفت بباشد»(زیدری نسوی)8-1 :5831 ،ا
تصویری که نویسنده از نلم در آغاز این شرح اندوه به دس
به ظاهر نابهاا و رفاً آرای،دهندهی کال اس

میدهد و تو یفی که پی ،روی مخاطب نرار میدهید

که چیر ی نویسنده را در اسیتخدا معیانی دو انیۀ الفیاو بیه تناسیب

اازای کال (ایها تناسب) و پارادوکس ،به نمای ،می ذارد اما با اندکی دن
تزیینی ،حاوی مؤلفههایی اس

درمییابیم که همیین تو ییف طیوالنی و

که انسما متنی نفثهالمصدور را نشاه میدهد -5 :بسامد رنیگ «سییاه» و تایابلی کیه بیا

رنگ «سفید» ایماد کرده اس  ،تیرهروزی و بخ بر شتتی اامعهای را که پی ،از این در متن تو ییف شیده ،تاویی
میکند  -6او افی که به نلم نسب

داده شده و همتی از مالزمات عمل دیوانی و زند ی درباری اس  ،پرده از اوضاع

دربار ایراه مااره حملۀ مغول برمیدارد« :نفاق»« ،دو زبانی»« ،سیاهکیاری»« ،سیپیدکاری»« ،سیخنچینیی» و ااا  -8تغیییر
نترش نویسنده به زند ی و دنیا :نلمی که مهمترین ابزار کار نویسنده اس  ،در نتیمۀ آشفتتی اوضاع ناشی از حملیهی
مغول ،تغییر کاربری داده اس
حکم ،محتو و تغییرناپذیر اس

اکنوه ،دیتر به سبب دوزبانی «سفارت ارباب وفاق را [نمی]شاید» و به سبب سیاهکیامی،
حکمی که از مرگ چیزی نیس ا

نویسنده در نفثه المصدور ،با خلق تصاویری بدیع و شتف  ،افزوه بر بیاه دردها ،در پیی نمیای ،نیدرت و چیر یی
خوی ،در استخدا و به کار یری الفاو اس

از این رو بدیهی مینماید که پیارهای از ایین تصیاویر ،بیه کیال و رونید

زارش نویسنده تحمیل شده باشندا زیدری چه در این تصاویر زینتی و چه در تصاویری که نا ،ا یلی در یزارش او
ایفا میکنند با ترکیب چندالیهای عنا ر خیالانتیز ،تصاویری دیریاب خلق کرده اس

که از تعمد نویسنده در این نیوع

تصویرپردازی خبر می دهندا زیدری با آ اهی از ندرت تأویر ذاری تصاویر ،افزوه بر الاای تصاویر تودرتو و چندالیه به
متن ،واژ انی را در این تصویرپردازی به خدم

می یرد که غراب

و در مواردی معیانی متعیدد آههیا ،نیازمنید تالشیی

میاعف برای فهم متن و کشف تصویر اس « :تیزتاز قلم که هنگا مهاجرت ،خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است ،به
دست گرفته و قصد آن کرده که شطری از آتش حرقت که ضمیر بر آن انطوا یافته است ،در سطری چند درج کنم؛
[ ]...باز گفتها که :از قلم که چون بر سیاه نشیند ،سپید عمل کند و بر سپید سایاه ،جاز نفااق چاه کاار آیاد!و دو
زبانست سفارت ارباب وفاق را نشاید .هرچند به سر قیا مینماید ،سیاهکار است .اگر چه اندروندار اسات ،نتاوان
گفت که رازدار است .اجوفیست که تا مشتق نشود ،کال او صحیح نباشد .طالب علمیست سودا بر سر زده ،تا تن
دو نیم نکند ،ذوفنون نشود «لم تکونوا بالغیه اال بشِقِّ أألنفُس» در فصاحت حریاریسات و اصالش قصاب؛ پیساه
کالغیست که حدیث فاوا برد .غرابالبینی است که وقت مهاجرت کاغد»(زیدری نسوی)8-1 :5831 ،ا ایین درنیگ
برای درک پیوند الیههای مختلف تصاویر در نالب واژ اه دشوار و عبارات چندالیه ،با در یرساختن ذهین خواننیده در
فرایندی کشفی ،تواه او را به مسألۀ ا لی معطوف و او را با نویسنده همدل و همراه میسازدا
رف نظر از کارکرد تزیینی ،تصاویر برای بیاه عواطف نویسنده (در حنۀ مرگ ایاللالیدین) ،پیشیبرد ونیایع
داستاه (تصویر حملۀ مغول در آغاز ک تاب) ،بییاه اهمیی

موضیوع و تأکیید بیر محتیوای پییا ( رفتیار آمیده سیلطاه

«نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور
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االلالدین در محا رص لشکر اه) و تأیید نترش نویسنده به عنواه عامل وحدتبخ ،اور (تصویرهایی که از روز یار و
دارد و ااا) به کار رفتهاندا در تمامی ایین میوارد ،تصیویر کیارکردی ابیزاری دارد کیه بیه

دوروییاش با مردماه حکای
انتیای ساختار و کارکرد بالغ

سنتی ،در خدم

تشریح نترش و دید اه نویسنده در متن اس ا تالش برای برنیراری

پیوند با مخاطب و تأویر ذاری بر او به واسطۀ این ونه تصاویر ،ارزش تصاویر را بر عاملی بیرونی استوار سیاخته اسی ا
امری که در تاسیمبندی انواع تصاویر ،اسا

شکل یری «تصویرهای اوباتی» اس (فتوحی)21 :5832 ،ا

 -3-4انواع تصویر در نفثهالمصدور
تصویرپردازی در نفثهالمصدور با بهره یری از تمامی امکانات زبانی و بیانی ورت می یردا حا ل ایین امیر ،خلیق
تصاویری متنوع به موازات اهداف و نترش نویسنده اس ا زیدری در این حسب حال ،سختیها و آوار یهای خیوی،
را در نالب تصاویری پی ،روی خواننده نرار می دهد که افزوه بر همیدلی مخاطیب بیا او ،اویر را از بییاه ونیایع یرف ًا
تاریخی دور ساخته و به آه انبهی هنری بخشیده اس ا
آهچه نفثهالمصدور را به شاهکاری در حوزص نثر مصنوع تبدیل کرده ،رف نظیر از مهیارت و چیر یی نویسینده در
بهره یری از توانمندیهای زباه فارسی ،زاویۀ دید و نوع نترش او به موضوع اس

که به مثابه عیاملی وحیدتبخی،،

تصاویر پراکندص نفثه المصیدور را بیه هیم پیونید داده اسی ا تصیاویر زییدری در نفثیهالمصیدور ،همتیی در خیدم

اندیشیۀ

نویسنده اندا تصاویری که در تو یف زماه و مکاه ،مویه بر میرگ سیلطاه ،شیرح حیال نویسینده و دیتیر افیراد ،شیکای
نامرادی بخ

و له از روز ار افاکار ،وحش

از

از حملۀ مغول و تو یف آه ،همو مخالفاه و سیتای ،دوسیتاه و ایزآه ،در

نالب تشبیه ،استعاره ،کنایه ،ااهبخشی به اشیاء و ااا اراهه شدهاند ،همتی ابزاری مناسب برای بیاه نترش نویسندهاندا
غرض از تشبیه و با ی

توسع ،تصویرپردازی ،بیاه حال مشبه اس

خیواه بخیواهیم 5ا امکیاه وایود 6احیال و 8ا

اندازه و مادار مشبه را بیاه کنیم یا هدف ما از تشبیه5 ،ا استوار ساختن (تاریر)6 ،ا آراسیتن و تیزیین8 ،ا زشی

نشیاه

داده یا 1اتازه و شتف انتیز الوه داده مشبه باشد (راایی)621-621 :5818 ،ا به ایین منظیور ،شیاعر ییا نویسینده بیا
برنراری پیوندی میاه محسوسات و معاوالت (که خیال و وهیم بیه ترتییب در ایین دو حیوزه ایای میی یرنید) (رکا
شیرازی )31 :5836 ،در دو سوی تصویر ،به این مهم دس
مخاطب نزدی

اس

مییابد و تصاویری میآفریننید کیه ییا بیه درک و دریافی

و یا دستیابی به آهها دور از ذهن و نیازمند تالشی برای یافتن پیوند دو سوی تصویر اس ا تاسیم

تشبیه به اعتبار طرفین آه به چهار ونهی 5احسی(به اضافۀ تشبیه خیالی) 6ا عالی (به اضافۀ تشبیه وهمی) 8ا حسی ی
عالی و 1ا عالی ی حسی نیز به اعتبار همین پیوندی و ارتباطی اس

که ذهن آفرینشتر شیاعر ییا نویسینده ،بیرای بییاه

اندیشه میاه عنا ر ونا وه برنرار میسازد(رکا طبیبیاه)632-631 :5833 ،ا در ی
تصاویر حسی «تصویرهای اوباتی» نا

رفتهاند که «بیانتر ی

تاسیمبندی تازه از کارکرد تصویر،

تمربۀ حسی با ابعاد محدودندا منشأ عالنههیای ایین نیوع

تصویر تشابه ،تااره و همانندی میاه امور حسی اس »(فتوحی)13 :5832 ،ا
تالش نویسندص نفثه المدور برای برنراری پیوندی نو میاه دو امر و آفرین ،تصویری تازه در ایین فرآینید ،ا رچیه بیه
حیور ورخیال غیر تکراری و بدیع در این اور منمر شده اما از آهاا که این ور خیال در نالب ساختارهای شیناخته
شدص سنتی ،تصویرآفرینی کردهاند ،از محدودص بیاه و انتاال تمربۀ حسی فراتر نرفتهاند« :سنگیندال کوهو کاه ایان خبار
سهمگین بشنید و سر ننهاد و سردمهرا روزو که این نعی جانسوز بدو رسید و فرو نایستاد .سحاب در این غام اگار
به جای آب خون بارد ،بجای خود است .دریا در این ماتم اگر کف برسرآرد ،رواست .آفتاب را مهار چاون شااید
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خواند که بعد از او برافروخت!و شفق را شفیق نشاید گفت که دلش نسوخت»(زییدری نسیوی)13 :5831 ،ا ا رچیه
نویسنده با پیوندی که میاه تمامی اازای کال برنرار کرده ،به شیوهای عاطفی و تأویر ذار در سوگ سلطاه ایاللالیدین
مویه میکند ،اما هماه ونه که مشاهده میشود ،انساهوار ی عنا ر طبیع  ،از سطح فراتیر نمییرود و در همیاه نالیب
کلیشهای و در محدودص تمربیات حسی بانی میماندا
ایماد رابطهای منطای و حسی میاه دو سوی تصویر (فتوحی )28 :5832 ،اغلب به شکل ییری تصیویرهایی سیطحی
در نفثه المصدور منمر شده که هدف ا لی آه ،تمسم امور خارای و وانعیات حسیی در ظرفیی دیتیر اسی ا در ایین
حال  ،از ممموع تصویر و اازای آه ،چیزی فراتر از وانعیات تمربهشدص بشری الاا نمیشودا البته این حکم در مواردی
که نویسنده ،با ایماد پیوند میاه دو امر حسی ،تصویری فراحسیی را ملمیو

نسیازدا بیه عنیواه نمونیه در

ادق اس

تشبیهها و استعارهای معاول به محسو  ،از آهاا که «به حاایق فراتر از پوستهی طبیع

اشاره دارنید»(فتیوحی:5832 ،

 ،)22تصاویر حا ل از آه از سطح ادراک حسی فراتر میرود و عمای میشودا در نفثهالمصدور نمونههیای متعیددی از
این نبیل تصاویر را می تواه نشاه داد که در آه ،امری معاول در پیوند با امری محسو  ،دس

ییافتنی و ملمیو

شیده

اس « :ثهالن بیخآور رجا را رخا از پای درآورده»(زیدرینسوی)33 :1331 ،؛ «از آن روز بااز کاه در قاوس رجاا
منزعی و در عرصۀ امل متسعی بود»(زیدری نسوی)11 :5831 ،؛ «بخت خفته ،خواب خرگاوش بار آن غاافالن ناه
چنان غالب گردانیده بود که به انذار بیدار شوند و دور محنت ،کأس یأس نه چناان ماالماال در داده باود کاه باه
تحذیر ،گوش پندپذیر باز دارند»(زیدری نسوی)83 :5831 ،ا
این ونه تصاویر در سطوح ابتداییِ نوعی اس

که فتوحی آه را «تصویر اعماق» مینامدا زیرا اغلب به ملمو سازی

اسامی معنا اختصاص دارند و از مفاهیم عمیق انسانی آه ونه که در آوار عرفانی مطرح اسی  ،خیالیانید و نویسینده در
پرداخ

آهها ،رفاً به کاربرد سطحیشاه ،متناسب با میموه سخن بسنده کرده اس ا

نتیجه
هنرمندی زیدری در پرداخ

و بیاه اوضاع اامعه ایراه مااره حمله مغول ،تصاویری شترف در نالب کلمیات در نفثیه

المصدور براای ذاشته که خواننده را در این شرح درد با او همراه و همدل میسازدا نویسنده در این اور بیا اسیتفاده از
شتردهایی چوه5 :ا بهره یری عا از ور خیال به شیوص راییج و بیه یورت پراکنیده در میتن 6ا ایمیاد کیانوههیای
تصویری با بهره یری از ور خیال متعدد و چندالیه 8ا استفاده از آیات ،اشعار و امثلیهی عربیی و فارسیی هیم بیرای
آفرین ،تصویر و هم برای تاوی

تصاویر متن و 1ا خلق تصویر با استفاده از ظرفیی هیای زبیانی واژ یاه در سیاختار

امله به آفریده تصاویری دس

لوای

زده اس

که ا رچه در ظاهر متفاوت و پراکنده مینمایند ،اما با نرار رفتن تح

نترش واحد نویسنده ،با یکدیتر پیوند یافته و کلی یکپارچه به واود آوردهاندا
تصاویر در نفثهالمصدور به موازات سب

مصنوع اور ،کارکردی دو انه دارند -5 :بیه تصیویر کشییده تمربیۀ هنیری

نویسنده و  -6انتاال این تمربه به مخاطب و اشتراک آه با اوا تمربۀ هنری نویسنده در نالب تصاویری که اغلیب انبیۀ
تزیینی دارند ،نموده شدهاندا این نبیل تصاویر در همخوانی با منظومۀ فکری نویسنده ،اغلب کارکرد تایویتی دارنید و بیا
ایماد نوعی فیاسازی ،به الاای تصویر کاله اور مطابق با نترش نویسنده میپردازنیدا افیزوه بیر ایین و یرف نظیر از
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موضیوع و تأکیید بیر

محتوای پیا و  -1تأیید نترش نویسنده به عنواه عامل وحدتبخ ،اور به کار رفتهاندا
در تمامی این موارد ،تصویر کارکردی ابزاری دارد که به انتیای ساختار و کیارکرد بالغی

سینتی ،در خیدم

تشیریح

نترش و دید اه مورد نظر نویسنده در متن اس ا تالش برای برنراری پیوند با مخاطب و تأویر ذاری بیر او بیه واسیطۀ
این ونه تصاویر ،ارزش تصاویر را بر عاملی بیرونی استوار ساخته اس ا از ایین رو ،تصیاویر در نفثیهالمصیدور ،اغلیب
سطحی و اوباتی هستند و با نترش و فیای کلی اور همخواها
پی نوشتها
 -5در شرح عنواه اور آمده اس « :خلطی که مبتلی به درد سینه از سینه بیروه افتند و ممازاً بر سخنی اطالق شود که از شکوی و
اندوه و مالل دل و تألمات درونی برخیزد و وینده را بداه راح

و فراغی روی نماید»(زیدری نسوی)122 :5831 ،ا

 -6درزمینۀ تاریخی یا ادبی بوده متن نفثهالمصدور ،اختالف نظرهایی واود داردا ذاکریکی ،و همکاران ،،در بررسی و تحلییل
ساختار زباه متن اور ،با اشاره به کارکردهای زباه از منظر زباهشناسی ساختترا معتادند «در متن تاریخی ،زبیاه در خیدم

ایمیاد

ارتبا و پیا رسانی نرار می یرد و کلمات مواود در متن ،رسانندص هماه معانی واژ انی و زبانی خودشاه هستندا بیا میرور کوتیاه
متن نفثهالمصدور درمییابیم که در این اور ،نویسنده به این که «چتونه بتوید» بیشتر تواه داشته تا «چه بتوید» بنابراین پیا خود
را کانوه تواه نرار داده و با هنمار ریزیهای متعدد ،به متن خود زباه شاعرانهای بخشیده اس »(ذاکریکی ،و همکیاراه:5838 :
)561ا از سوی دیتر ،با تواه به هدف ا لی نویسنده که «شرح حالنویسی یا تاریخنویسی ادبی اسی

[و ازآهایاییکیه] نوشیتن

تاریخ به زباه ادبی از ویژ یهای تاریخنویسی سنتی نیز بوده اس ااا این ونه از کاربرد زباه [(کاربرد ادبی درنتیمیۀ اهی
پیا به سم

ییری

خود پیا )] ،ا رچه تأویر ذار باشد ولی از ارزش تاریخی آه میکاهد ،هماه ونه که از ارزش ادبی آه کاسیته اسی ا

اااا ر تنها خوانشی با انتیزص ارتبا با اوضاع تاریخی را در نفثهالمصدور اراهه کنیم ،نه فاط به هدف ادبیات پش
ارزش ادبی نفثهالمصدور کاستهایم»(سا خانیانی و مل

کردهایم بلکه ،از

پایین)581-585 :5836 ،ا بدین ترتیب اظهار نظرها پیرامیوه تیاریخی ییا

ادبی بوده متن اور در نوساه و با تواه به نترش و دید اه محاااه ،متفاوت اس ا
 -8رنه ول

و آستین واره در نظریۀ ادبیات ،تصویرسازی را مربیو بیه دو حیوزص رواهشناسیی و تحاییق ادبیی مییداننیدا «در

روانشناسی ،لغ
نیس »(ول

«تصویر» به معنی بازسازی ذهنی یا خیاطرص تمربیۀ ادراکیی ییا احساسیی ذشیته اسی

کیه ضیرورت ًا دییداری

و واره)613 :5828 ،ا آناه در تعریف تصویر از دیید اه ادبیی ،سیخن ازرا پاونید را شیاهد مییآورنیدا «ازرا پاونید،

نظریهساز چند نهی

ادبی« ،تصویر» را نشاهدهندص « رهخورد ی عاطفی و عاالنی در برههای از زماه» و «وحیدت بخشییده بیه

افکار متفرق» میداند نه اراهۀ وری»( ول

و واره)613 :5828 ،ا

 -1نا آواها و وااآرایی حا ل از آهها ا رچه با افزوده بر بار موسیاایی متن ،به نزدی تیر شیده نثیر بیه مرزهیای شیعر کمی
میکنند ،اما از ابزار ور خیال به شمار نمیآیند و هماه ونه که وحیدیاه کامکار اشاره کرده اس « ،اهمیی
تکرار در رابطۀ طبیعی میاه لف و معنای آه اس
طبیعی احسا

انس و میمی

«نا آواها عینی

و روح انسیاه بیا پدییدههیای

بیشتری میکند»(وحیدیاه کامیار)53 :5833 ،ا دروانع ،پیوند طبیعی و دالل

نا آواها آهها را به ابزاری مهم اه
دارند و ملمو

زیرا هر چیز طبیعی مطلوبتر از تصینعی اسی

نشاه داده احسا

و محسو

و زیبیایی ایین نیوع
ذاتی لف و معنی در

و عاطفهی شاعر و نویسنده در متنهای ادبیی تبیدیل کیرده اسی

هستند و چوه شاعراه برآنند که مفاهیم ذهنی را عینی

زییرا

بخشیند و بیهنیول معیروف،

شاعراه حرف نمیزنند بلکه [به] تصویر مییکشیند لیذا نیا آواهیا یکیی از مهیمتیرین و براسیتهتیرین ابزارهیای کیار شیاعری
اس »(وحیدیاه کامیار)83 :5821 ،ا
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 -1به عایدص فتوحی هماه ونه که «ما با حوا

مختلف خود ،امور مختلفی را تمربه میکنیم و میتوانیم آه تمربهها را با کلمیات

به تصویر بکشیم»(فتوحی )18 :5832 ،ایماژ نیز می تواند انواع مختلفی داشته باشدا او تصاویر را محدود به حس بینایی نمیدانید
و معتاد اس
احسا

«ایماژ میتواند وتی را ممسم کند»( فتوحی )18 :5832 ،یا «تمربۀ بو و مزهای را در ذهین حاضیر سیازد [ااا] ییا

درشتی و نرمی و سردی و رمی را به ما الاا کند یا بیانتر حس درونی باشد»( فتوحی)11 :5832 ،ا
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