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بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثه المصدور
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چکیده:
نقش آیات قرآن کریم در عمده متون قویم قدیم برجسته است .در این میان تأثیرپذیري کتاب نفثه المصدور از
آثاربرجسته نثر مصنوع ،اثر گرانسنگ شهاب الدین محمد زیدري نسوي از این کتاب آسماني با بهرهگیري از انواع
شیوه هاي متداول از اقتباس و استشهاد ،تلمیح ،تأویل ،ترجمه ،نقل به معنا و ...چشمگیر است ،بطوري که این تأثیر
در حدود یکصد و سي آیه در این کتاب رخ نموده است.
زمینه اصلي بحث در این مقاله تمرکز برکاربرد مفهومي و ساختاري آیات در این کتاب و گونههاي ده گانه
بکارگیري آنها بنا بر ذائقه نویسنده است که از اشراف عمیق وي و منشیان پر مایه دوران پر التهاب مغول و تاتار
حکایت دارد.
کلید واژه ها :قرآن ،نفثه المصدور ،تأثیر ،ساختار ،مفاهیم

مقدمه
آیات مبین و کالم مستبین پروردگار با فصاحت و بالغتي بي نظیر ،همراه با عباراتي عمیق و مفاهیمي انیق همواره
زینت بخش کالم و نوشتار شاعران و ادیبان پارسي گوي بوده است .همانگونه که در هر بنایي و مسجدي در
سرزمین هاي اسالمي آیاتي از قرآن زینت بخش است ،در آثار مکتوب نیز آیات قرآن و مضامین آن به شیوه اقتباس،
تضمین ،تأویل ،ترجمه یا نقل به معني ،نقش بسته است .به ویژه نثرپردازان و منشیان پر مایه همواره آیات الهي را
جان مایه نوشتار خویش قرارداده و با استشهاد به آن ،مقاصد خویش را رونق بخشیده اند.
عالوه برآن ،آیات قرآني زینت افزاي کالم آنان شده چنانکه سفال الفاظ خود را ز ّر و عقیق و آللي نموده اند .به سخن
حکیم قبادیاني :
وایات قران همگي زر و عقیق است و آللي

شعر و ادب و نحو همه سنگ و سفال اند

حال ،اینکه چرا ادیبان در دورههاي متمادي در این حجم از قرآن بهره برده اند ،در یک نگاه کلي باید گفت« :زبان
عربي از جهت آنکه کتاب خدا با آن نازل شده بود ،زبان فرهنگ و معارف اسالمي گردید .از آنجا که میزان و معیار
سخن فصیح و بلیغ قرآن بود ،شعرا و نویسندگان ميکوشیدند تا الفاظ و ترکیب هاي قرآن را در نوشتههاي خود به
کار برند و نیز از معاني و مضامین آن اقتباس کنند» ( .محقق ،2911 ،ص) 2
این بهره گیري در آثار چنان پرجاذبه و عمیق بود که نظامي عروضي در مقالهي دبیري از چارمقالهي خود به ارزش و
اهمیت آن اینگونه اشاره ميکند :

** تاریخ دریافت  2901/40/40 :تاریخ پذیرش 2901/24/ 21 :
2
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 -استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور

ms 1_ir@yahoo.com

 -نويسنده مسئول  :دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تحصیالت تکمیلی تهران مدرس دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان

«  ....اما سخن دبیر بدین درجه نرسد تا از هر علمي بهره اي ندارد و از هر استاد نکته اي یاد نگیرد و از هر حکیم
لطیفه اي نشود و از هر ادیب طرفه اي اقتباس نکند  .پس عادت باید کرد به خواندن کالم رب العّزه و اخبار مصطفي....
اما چون قرآن داند به یک آیتي از عهده والیتي بیرون آید»( .نظامي عروضي، 2991 ،ص) 11
ادیبان گاه با بهره گیري از آیات ،تسلط کامل و هنرمندانه خود را در سخن آرایي جلوه گر ساخته ،گاه با
تصویرسازي هاي شاعرانه و قرینه پردازي هاي ماهرانه با استشهاد به آیات ،سخن را با عبارات و الفاظ متوازن و
متساوي بر بستر سجع و ترصیع و موازنه نشانده اند و یا با واج آرایي ،ارسال مثل ،حسن تعلیل ،استعاره ،تشخیص و
تضمین شاهکار آفریده اند ....و البته شاهکار نفثه المصدور اثر ممتاز محمد زیدري نسوي نمونه مثال زدني از این
دست است .به ویژه که مولف ضمن بهره گیري از محسّنات لفظي آیات و نیز سبک ادبي قرآن و آهنگ واژگان،
است فاده مفهومي عمیقي از آیات قرآن را وجهه نظر داشته است.
وي با استفاده واستفاضه از حدود « یکصد و سي» آیت قرآني با تسلطي کم نظیر ،نوعي پیوند و همنوایي و همآوایي
خاصي بین آیات و متن خویش ایجاد کرده است.
کیفیت ترکیب دقیق کالم در متن کتاب به صورتي است که شعاع وح یاني آیات ،زینت هاي بدیعي و استشهاد به
برخي احادیث و امثال ،این مجموعه را براي اهل ادب به صورت تابلویي رنگین و دیدني در آورده است.
اهمیت و ضرورت این تحقیق به جهات زیر است :
 - 2تبیین کردن میزان بهره گیري مؤلف از آیات قرآن به منظور خوانشي با این رویکرد
 - 1مشخص نمود ن ارتباط مفهومي و پیوند معنایي آیات و عبارات به منظور بازگشایي مفاهیم کتاب
 - 9روشن نمودن گونههاي بهره وري از آیات ( پردازش به این موضوع در ده محور).
 - 0اثبات دین داني و روحیه تفنن گرایي در ساختار و مفاهیم قراني توسط نویسندگان حتي در سخت ترین دوره
تاریخ ایران یعني حمله مغول و تاتار .
پیشینه تحقیق
بازتاب آیات قران در متون ادب پارسي از نظم و نثر ،دامنه گسترده اي دارد .با بررسي هاي انجام گرفته در پایگاه
هاي  ، sidمگ ایران ،نورمگز و پرتال جامع علوم انساني پیرامون پژوهش هاي قران و ادب پارسي از مقاله وکتاب
مشخص شد با رویکرد خاص این موضوع یعني " بررسي مفهومي و ساختاري آیات قران در نفثه المصدور" هیچگونه
پژوهش مستقلي صورت نگرفته و پیشینه اي براي تحقیق وجود ندارد .از ای ن منظرپژوهش موجود مي تواند جان مایه
اي جهت بازگشایي محتواي متن کتاب براي دانشجویان و سایر پژوهشگران باشد .
روش تحقیق
این پژوهش با روش کلي کتابخانه اي و تحلیل محتوا صورت گرفته است .با این توضیح که نگارنده با مراجعه به متن
کتاب و استخراج آیات قراني و نیز رجوع به تفاسیر با رویکرد نقلي به دریافت مفاهیم آیات پرداخته و ضمن دستیابي
به منابع خاص پیرامون موضوع به بررسي روابط منطق ي آیات با منظر فکري نویسنده و همچنین تطبیق شرایط
خاص وي در بحران ها وحوادث با مفاهیم داستاني آیات و نیزبا تطبیق گزاره هاي ادبي و تاریخي و همگرایي بین
آنها پرداخته و با گونه هاي ده گانه تاثیر پذیري نویسنده کتاب از آیات قرآني به تحلیل منطقي محتوا و ساختار
پرداخته است.
این پژوهش نگاه تازه اي به کتاب نفثه المصدور از این زاویه است که به شیوه هاي اثرپذیري کتاب نفثه المصدور از
قرآن کریم ميپردازد .
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گونه برهان آوری و توجیه با استفاده آیات قرآنی

یکي از شیوه ها و شاید بتوان گفت مهم ترین گونه بهره برداري مؤلف کتاب نفثه المصدور از قرآن کریم ،توجه به گونه
برهان آوري ،توجیه و تعلیل است .استناد به آیات ،روشي است که وي براي استحکام مباني بیاني خویش و یا توجیه
گفتارش استفاده نموده و سنگ بناي نوشتارش را به این طریق گذاشته است.
این شیوه در استناد به آیات تنها مخصوص به نویسن ده کتاب نیست بلکه در میان شاعران و ادیبان پارسي زبان
پیشینه اي طوالني دارد.
شیوه مورد بحث که به نوعي اثرپذیري الهامي – بنیادي نامیده شده است ،چنان است که گوینده مایه و پایهي سخن
خویش را از آیه یا حدیثي الهام ميگیرد و سروده [نوشته] خویش را برآن نکته ي الهام گرفته بنیاد مينهد( .راستگو،
) 13: 2931
نمونههای ذیل استشهادهای مؤلف به این شیوه است :
 - 1- 1بیان آیه ي  إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّ رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ( رعد )22،اینکه خداوند سرنوشت هیچ قوم و
ملتي را تغییرنمي دهد مگر آنکه آنان خود به تغییر سرنوشت خویشتن اقدام کنند ،نمونه است که وي به عنوان
« استدالل قرآني» بر هدم و نابودي قواعد سروري و پادشاهي آورده است .یعني آن هنگام که مردماني کار ناآزموده و
بي اطالع ،به نابودي سنتها و قاعده هاي صحیح اجتماع دست برند و رسم و آیین گذشتگان را که با گذشت
روزگاران شکل گرفته ،منسوخ نمایند ،به یقین قواعد سروري و آقایي منسوخ گردد و این وعده الهي است که خبر آن
در این آیه بیان شده است .عبارت ذیل در صدارت جمال علي عراقي است که رسم و آیین پی شین را منسوخ کرد و
به ناچار آن شد که شد.
« الجرم براین رسم شوم ،که  إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّ رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ( ص )12 ،قواعد پادشاهي از آن روز
باز واهي و منهدم شد .و سروري که مایه ي پادشاهي و مادّه نصرت الهي بود ...به میان انگشت فرو رفت».
چنان که مالحظه گردید آیه ،پایه برهان و توجیه مؤلف قرار گرفته است تا عبارت خود را برآن بنیان نهد.
 .1- 2نمونهي دیگري که محل استناد و محمل استدالل نویسنده قرار گرفته و بر مبنا و در طراز آن ،وي عباراتش را
قوام بخشیده است ،بخشي از آیهي قرآن است   :کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ  ( آل عمران) 211،
آیه مضاف الیه عبارت مولف قرار گرفته است .وي با عباراتي به این مضامین مي نویسد :وصیت کرده ام ،چه
هنگامي که در راحت و آسایش و در مسند ریاست بودم و چه حال که دور از یار و دیارم و دوران نامرادي است،
تابوت قالبم را به زیدر( موطن مولف) بیاورند .
«وصیت کرده ام که چون ودیعت حضرت [روح] که هر آینه به حکم « ُکلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ » سپردني است ،در
غربت تسلیم کرده آید .... ،تابوت قالب را  ...به زیدر رسانند»(.صفحه ) 11
 .1- 3همچنان به بیان آیه اي از کالم حضرت سبحان در کتاب قرآن مي پردازد و به زیبایي ،آیه  11سوره آل عمران
را دلیل و توجیه محکمي بر بیان خویش مي سازد که وي با این همه نابساماني باید این مردار دنیا را به سگان
واگذارد  .به بیان پروردگار « بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها ،آنان را غافل سازد ولي به زودي خواهند فهمید» .
اوآیه را پایهي برهان خویش قرار داده و آن را دلیل کنارگیري خود دانسته است .آنگاه با جمالتي مرصّع و آراسته به
اوضاع نابسامان خوي و آذربایجان ميپردازد .
« به جاي هرشاهدي که دیده بودم ،تابوت شهیدي نهاده .از پادشاه که به امید او مي شتافتم ،نشاني نیافتم  ....با خود
گفتم :شب این حادثه یلدا دیج ور است و لجّه این واقعه را کرانه بس دور  .این مردار را به سگان بازگذار  ذَرْهُمْ
یَأْکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَ سَوْفَ یَ عْلَ مُو نَ(حجر( )9 ،صفحه ) 31

 .1- 4مؤلف را به اتفاق چند نفر دیگر از همراهانش در برف رها ميکنند و به طریقي که به شیوهي مبسوط خود
بیان ميدارد ،نجات ميیابد .آنها رو به کالته و قلعه اي در قریه اي مي آورند ،در آنجا اهالي ،هیچ اعتنایي به ایشان
نکرده و به سخنانشان توجهي نميکنند ،وي این همه بي اعتنایي را به سبب کري آنها دانسته که «گویي نميشنوند و
در گوش هایشان سنگیني است» و البته این برهان و توجیهي است قرآني بر بي توجهي آن مردمان به مولف .
« خویش به خرابه اي انداخته بودم ،پیش هرآفریده که حاضر شدم ،چون سعادتم از پیش فرا براند ،به در هر خانه که
رفتم چون کار من فروبسته بود .قصهي حال بر هر که خواندم   :کَأَنْ لَمْ یَ سْمَعْهَا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْرًا  ( لقمان. )7 ،
(ص)39
 .1- 5آنجا که شدّت بغض و کینه و عناد جمال علي عراقي را نسبت به خود معلوم مي کند و از اقوال و افعال او مکر
و حیله وي را باز ميشناسد .آنگاه در توجیه این عمل به آیه  قَدْ بَدَ تِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أَ فْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُ دُورُهُ مْ أَکْبَرُ
( آل عمران )221،استناد و استشهاد مي جوید و ميگوید« :دشمني از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه در
سینه هایشان نهان ميدارند بزرگتر است».
« مرا از نقد و جنسي که آنجا(تبریز ) بود جز چهارصد دیناري که به دست درویشي بود ،نگذاشته  ،معتمدي که به
تبریز بود ،آن مح قّر به ارمیه آورد  ....اگرچه در چند روز مقام به ارمیه آثار غرور از اسرّه پیشاني آن دنيّ برخوانده
بودم و شواهد مکر از اقوال و افعال آن ناکس مشاهده کرده  قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُ دُورُهُمْ أَکْبَرُ
( .صفحه )11
نمونه هاي دیگر در این گونه ادبي در صفحه 11کتاب آمده که از آیه 31سوره حجر به عنوان برهان استفاده شده .نیز
در صفحه  11از آیه  211سوره اعراف و در صفحه 21از آیه  11سوره نسا به عنوان تعلیل بهره برداري شده است.
 - 2اثرپذیری ساختاری – سبکی و بهره وری هنری (تزیین ،تجمیل ،تناسب ،قرینه پردازی و)...
یکي از شیوه هاي بسیار جذاب و هنرمندانه که جزو شاهکارهاي این کتاب ادیبانه و منشیانه است ،نوع بهرهبرداري
خاص تزییني است که مؤلف کتاب با تناسب و قرینه سازي و همگوني آیات و عبارات همراه با چیدماني ظریف و
هنري به آن پرداخته است .عالوه برآن هم آوایي و مو سیقي خاص عبارات و ترکیب آیات و جمالت عربي زمینه
ساختار و سبکي را فراهم آورده که کالم وي همراه با طنین واژگاني بر مخاطب اثر گذار باشد.
در این شیوه سخنور ساختار قرآني یا حدیثي را چونان نمونه و سرمشقي پیش چشم ميگیرد و سخن خویش را در
ساخت و بافتي ميپردازد که با آن همخوان و همسان باشد ( .راستگو )37 :2931 ،در این حیطه حتي گاه چنان
است که سخنور به شیوه حلّ که پس از این به آن خواهیم پرداخت حتّي به خلق کلمات موازي با آیه یا حدیث
دست مي زند تا ساختار و سبک کالمش متصل به آیه یا حدیث باشد .با یک نگاه کلي در یک نثر ادب ي که رویکرد
قرآني دارد ،سه عنصر « محتوا ،پیام و پشتوانه هنري» جایگاه خاص دارد و همین سه عنصر است که اثر ادبي را
پرمایه نموده و مطلوب مينماید .عبارات را بنگرید :
 « .1-1این تیمار که بر دل نهاده اي اگر بر کوهها نهند  فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا  ( احزاب )31،و آن بار که بر جان
پیموده اي اگر بر آسمان ها نهند ،لَاستثقلنها و لن یقبلنها(" .صفحه ) 221
چنانکه پیداست قسمتي از آیه  31سوره احزاب با عبارت برساختهي مؤلف قرینه شده است .در حقیقت وي آیه را
دستمایه ي کار خویش نموده و در ردیف و قرینه آن ،عبارت «الستثقلنها ولن یقبلها» را بر همان اسلوب ساخته
است.

 « .2- 2نصیحت مي کردم  وَلَکِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِی نَ  و انذار واجب مي شمردم وسا َء عاقبة المنذرین»؛ در این
عبارت قسمتي از آیه  33سوره اعراف با ترکیبي از دو آیه قرآني  فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَ رِینَ  ( یونس) 79،
وفَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِی نَ( یونس )39،که مؤلف آن را به شیوه ابداعي خویش وساء عاقبة المنذرین آورده ،قرینه
پردازي شده است .در مباحث بعدي به این شیوه خواهیم پرداخت( .صفحه ) 17
 « .2- 3داعي اضطراب آیتِ «تلک امه قد خلت » بر سر کار خوانده و ناعي انقالب هذه دوله قد تولّت ندا داده» .
در اینجا قرینه سازي بخشي از آیه  291سوره بقره را با ترکیب عربي بر ساخته مؤلف مشاهده ميکنیم که خواسته
است به تجمیل و تزیین کالم بپردازد و اسلوب و ساختار سبکي ایجاد نماید(.صفحه ) 91
 . 2- 4دور محنت  ،کأس یأس نه چنان ماالمال در داده بود که به تحذیر گوش پندپذیر باز دارند  وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِیهِ مْ
خَیْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَ وْ أَسْمَعَهُ مْ لَتَوَ لَّوْا وَهُمْ مُعْرِ ضُو نَ  ( انفال )19،تقریر آن سست عنصر نه چنان جایگیر آمده که تحذیر
ناصح کارگر آید  .وَمَا تُغْنِی الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُو نَ  ( یونس( .)272،صفحه ) 91
عالوه بر تسجیع دو آیه در حیطه ي معنایي نیز هردو آیه اشاره به اعراض و بي باوري این گروه دارد که با عبارات
مؤلف هم سنخ شده است.
« .2- 5زمام بسط و قبض ،لیلقي قدرا مقدورا و  لِیَقْضِ یَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا وَإِ لَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  ( انفال )11،به
مخنثي ،نه مردي ،نه زني داد( ، ».صفحه« ) 93قدرا مقدورا» که مقتبس از آیه  وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ( 
احزاب )91،است با  لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا  قرینه شده است.
 « .2- 6خطاب من با هر سحاب که بدان طرف کشیده است :هنیئاًلک یا سحاب و جواب با هر غراب که از آن جانب
آمده است  :یَا وَ یْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ  ( مائده .)92،و اهلل اعلم بالصواب ،و الیه مرجعُ و مآب.
در این عبارت « سحاب ،صواب ،مآب» با « غراب» قرینه سازي و تزیین شده است.
 - 3اثرپذیری معرفتی  -اعتقادی
یکي از توقفگاه هاي قابل تامل اندیشه در نفثه المصدور ،ایستگاه اندیشه ي اعتقادي و ایدئولوژیکي و نوع جهان بیني
مؤلف است .اندیشه اي که گاه در حیطه ي جبر گرایي اشعري جلوه ميکند و گاه در باور یک مؤمن منتهز شهادت ،آن
هم با نگاه جهادگرایانه ،زماني از منظر موحدي که به جز اراده الهي مؤثري در جهان نميبیند و با اندیشهي توحیدي
صرف ،جهان را نظاره گر است ( به نوعي اندیشه عارفانه ) و گاه نیز در حیطه ي قوانین و اسباب (علت و معلول و سبب
و مسبّب) به حوادث مينگرد .نمونه هایي از این اندیشه را با استفاده از متن کتاب در چند نگاه متفاوت مرور مي کنیم .
 .9- 2در نگاه مؤمن جهادگر
دوره اي که شهاب الدین زیدري نسوي زیست ميکند ،دوران پرهیاهو و جنجال آمیز حملهي مغول و تاتار است و او از
آن جهت که از منسوبان و وابستگان به دربار جالل الدین خوارزمشاه است ،همچون دیگران و بلکه بیشتر در معرض
خطر قرار دارد .چنین است که با پیش رو داشتن آیات جهاد مي اندیشد که کارش جهادي و شهادت گرایانه است :
 .9- 1- 1پس از اینکه وي روایتي از گریز خود در برابر تاتار آورده و به زیبایي حال خود را توصیف ميکند که چگونه
از تاتار در تاتار مي گریزد و مرگ را رویاروي خویش مشاهده مي کند .به نوعي قصد دارد با روح و اندیشه ي
جهادگرایانه در جایگاه یک مؤمن جهادي به عمل خود نگاه کند و اینج است که با تمسک به آیات شهادت،شهادت را
غایت امنیت و سعادت و کمال ارادت خود ميداند .

« هرچند سعادت شهادت که شهدا را غایت امنیت و کمال ارادتست  وَفِی ذَلِ كَ فَلْیَتَنَافَسِ ا لْمُتَنَافِسُو نَ 
( مطففین )11،نه هلست ،و حبّذا آن نفس که مرتبه ي عالي  أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُو نَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هِ
( آل عمران )237- 213 ،را اهلست( .ص)19
 .9- 2- 1از همین زاویه باز با پشتوانه اعتقادي و ایدئولوژیکي ،وقتي خود را رویاروي شمشیر و در مقابل مرگ
ميبیند  انَّ السیف امامك و الموت قدام ك  با خود مي گوید :بدان که مجاهدان في سبیل اهلل و نشستگان و
قاعدین هرگز مساوي نیستند .یعني خواسته است خود را به این اعتقاد نزدیک کند که باید در صف مجاهدان في
سبیل اهلل قرار بگیرد و از قاعدان و نشستگان دور باشد.
«با خود ميگفتم  « :اگر سعادتي اسالم را مدّخر است  لَا یَسْتَوِی الْقَاعِدُو نَ مِنَ الْ مُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَ رِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ( نساء )31،و اگر کار نوعي دیگر است.
خانه اي کاندرو نخواهي ماند ساااااااااااااال

عماارت چااه ده ،چااه صااد ،چااه هاازار»

بعد هم دلیلي بر این باور داشت اقامه مي کند که فرض کن کاملترین لذت و بهره را از زندگي ببري « ،سرانجام شربت
مرگ چشیدني است( ».صفحه ) 91
 )2در نگاه موحد توحیدگرا
در بخش هایي به تأثیر قدرت و اراده الهي اشاره نموده و معتقد است تنها اراده و مشیت خداوند است که اثرگذار در
همه کارهاست و غیر آن چیزي وجود ندارد  .در این برداشت؛ حیات بخش حقیقي خداوند است ،پیروزي و شکست از
آن اوست ،نجات بخش واقعي پروردگار قادر مطلق است ،آن هم در جایي که نجات بخشي یافت نمي شود و همه
درها به روي آدمي بسته ميشود.
 . 9- 1- 2هنگامي که در چنگال دشمن بودم و فکرش را نميکردم و در حساب نميآوردم ،خداوند مرا نجات داد .
« نجات را فتح بابي که در حساب نبود ،فرمود،
خاداي کاار چاو بر بناده اي فرو بنادد
به هرچه دست برد رنج او بیفزایاد
چاو نااا امیاد شود کزکسیش نااید کار
خداي قدرت واالي خویش بنماید
به دست بنده ز حلّ و زعقد چیزي نیست
خداي بنادد کار و خداي بگشایاد"
(صفحه )32
ضمن آنکه به دو آیه اشاره ميکند که حاکي از تأثیر اراده الهي است:
 و مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ( طالق  ، )9 ،اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَ قَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُ مْ ( روم) 04،
 .3- 2- 2نمونه اي دیگر از همین دست که تأثیر قدرت حق تعالي را اصلي ترین دستمایه و جوهره کار دانسته و
«تقدیر» را بر «تدبیر» برتر مي داند ،هنگامي است که در بهاران به سوي آذربایجان حرکت ميکند و در این اندیشه
است که پیش از آنکه تاتار قصد حمله به او را داشته باشد باید به طرف شام یعني درگاه سالطین ایوبي برود ،اما
هنوز شب نشده که گرفتار ميشود .در اینجا بسیار زیبا تأثیر اراده الهي را بیان ميکند که :

« حسابي که به ده انگشت تدبیر برهم گرفته بودم ،به یک ایماي تقدیر بر هم زده شد .شمارخانه برآن جمله که عقد
کرده بودم به بازار راست نیامد  ،وَلَا تَقُولَ نَّ لِشَیْ ءٍ إِ نِّی فَاعِلٌ ذَلِ كَ غَدًا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ  ( کهف.)11- 19 ،
(صفحه) 277
همه موارد یاد شده منطر فکري یک موحد است.
 )3در نگاه مسلمان جبرگرا
به گونه ي دیگر از اثر پذیري اعتقادي – معرفتي در حیطه اندیشهي جبرگرایانه مؤلف مي توان به نمونههایي دست
یافت که البته این دیدگاه ،طیف عالمان و بزرگان و اندیشه وران دوره ي مغول را شامل ميشود .اندیشه اي که چنگیز
و مغول را عذاب حتمي خداوند بر مردمان ميداند.
 . 9- 9- 2وي در یک برداشت کامالً جبري بدون مالحظه اطراف و جوانب آیه با استفاده از آیه  21سوره رعد که
میفرماید « :هنگامي که خداوند اراده کند که سوء و بدي را براي قومي بخواهد ،آن قوم هیچ راه برگشتي ندارند و
غیرخدا براي او یار و یاوري وجود ندارد ،» .داستان حرکت موکب سلطان را به طرف موغان بیان ميکند و از طرفي
خبر آمدن لشکر تاتار تا نزدیک زنجان  -را که البته از زنجان تا موغان  1- 1منزل بیشتر راه نیست  -این مطلب
ميرساند که لشگر تاتار نزدیک زنجان رسیده است .اینجاست که وي لشگر تاتار را «قضاي آسماني» دانسته و
مينویسد «:قضاي بد دیده باریکبین را تاریک گرد انید و تقدیر آسماني پرده غفلت و راي راي و بصیرت فرد گذاشت
تا جاده مصلحت که کوران بدان راه برند بر اهل بصیرت بپوشانید « ...وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِن ْ
دُونِهِ مِنْ وَالٍ»( رعد(.)22،صفحه)23
و این خرگاه سلطان جالل الدین خوارزمشاه بود که به جاي تیزي شمشیرها و راست کردن نیزه ها اکنون به شکار و
ضرب ناي و رود و سرود مي پردازد و هرگز به فکر جنگ و دفاع از خود نیست و « گویي سرور رود ،درود سلطنت او
ميداد» ( .صفحه) 23
به نحوي وانمود مي کند که قضاي الهي کار خود را کرده بود و سلطان را چنان کور و کر نموده که هرگز پایان کار را
نميدید  .اذا جاء القضا عمی البصر ( . فروزانفر،2911 ،ص)11
 . 3- 3- 2استفاده از بخشي کوتاه از آیه  291بقره براي بیان مقصود خود در حیطه جبرگرایي که قضا کار خود را
کرده بود و موجب شد مهلت پادشاهي و دولت خوارزمشاهیان به سر بیاید.
« لیکن چه سود؟ چون مدت دولت به انقضا رسیده بود و نوبت ملک و سلطنت به انتها آمده ،داعي اضطراب آیتِ «
تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ» (بقره )291،بر سر کار خوانده( .صفحه ) 91
 .3- 3- 3به شکلي حمله تاتار و نوایب روزگار در دوران حاکمیت ظالمان ه آنها را قضاي الهي دانسته و آنرا سرنوشت
محتوم براي مردم ميداند که هرگز گریزي از آن نیست و نه گزیري از آن .
« پادشاه سران لشکر را جمع کرده بود و  قُلْ إِنَّ الْ مَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِیکُمْ  ( جمعه )1،به گوش همگان
فرو خوانده( ».صفحه) 91
در اینجا هم نویسنده عباراتي ميآورد و مي گوید :گویي قضا کار خود را کرده بود و هیچ بیرون شدي از آن وجود
نداشت و آنچنان دیده ي پادشاه تاریک و کور شد که مقدمات نابودي خود را با انتخاب فرماندهي نادان و ناباب که
مخّنث صفت است و نه خوي مردانگي دارد و نه زنانگي ،فراهم نمود .پس با بیان آیات به دیدگاه جبري خویش ادامه
ميدهد .
«زمام بسط و قبض ،لیلقي «قدراً مقدورا» و  لِیَقْضِ یَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا  ( انفال )11،به مخنّثي ،نه مردي نه زني
داده» ( .صفحه ) 93

چنانکه گفته شد در واقع این اندیشه که تاتار عذاب حتمي خداوند بر مسلمانان است و هیچ راه گریزي از آن نیست،
ساختار فکري عالمان و مورخان دوره مغول است .این اندیشه گاه از زبان سلطان جالل الدین خوارزمشاه به بیان
ميآید که« :پادشاه  ...قول انّ الموت  ...به گوش همگان فروخوانده » .و گاه نمودي از آن را از زبان چنگیز بر منبر
مصالي بخارا مي شنویم که عیدگاه بر منبر مصال خطاب به مردم ميگوید  « :اي قوم بدانید که شما گناهان بزرگ
کرده اید و این گناهان بزرگ ،بزرگان شما کرده اند .از من بپرسید که به چه دلیل ميگویم .سبب ،آنکه من عذاب خدا
هستم .اگر شما گناه هاي بزرگ نکردتي ،خداي چون من عذاب را بر شما نفرستادي» ( .جویني،2913 ،ص)12
و البته بسط و تعمیم این اندیشه را در بیان و قلم مورخاني چون عطاملک ،زیدري نسوي و رشید الدین فضل اهلل ،به
وفور مي توان یافت .
 )4در نگاه مسلمان اهل تفویض و اختیار
در مو اردي نیز مصائب و نوایب روزگار را که بر سر سلطان و مردم آمده نتیجه عملکرد بد و ناپسند و بيپروایيهاي
آنها دانسته و در حیطه اندیشه اعتقادي و معرفتي با آیاتي برخورد داشته که اندیشهي تفویض را ترویج مينماید.
 .9- 1- 2آنچه مؤلف در احوال شهر گنجه آورده ،ویراني این شهر را نتیجه ي کار مردماني ميداند که نهایت ناسپاسي
و کفران خود را نسبت به سلطان جالل الدین انجام دادند و در نهایت بطر و سرخوش و اعمال عصیان امیز مردم،
سخط خداوند را در پي داشت و چنان شد که شهر گنجه «قاعا صفصفا» و بیاباني هموار گشت و پایان آن به تسلط
ظالمان انجامید
« از گنجه بیرون آمدم و رنود کارد و سقّاط کشیدند و خون خلقي از منتمیان درگاه به هرکوي و ساباط بر زمین
ریختند» (صفحه  ) 11آنگاه ادامه ميدهد « :به شومي طغیان و وبالِ عصیان پادشاهي» یعني به جهت گناه و عصیان
مردم نسبت به پادشاه و از سوي دیگر سخط پروردگار چنان شد که  وَکَذَلِكَ نُوَ لِّی بَعْضَ الظَّا لِمِینَ بَ عْضًا بِمَا کَانُوا
یَکْسِ بُو نَ  (انعام« ،)213،به [وسیله] لشکرگاه تاتار ،دمار از آن رباع و دیار برآورد» .
شگفت آنکه شهر گنجه اي که باغها و بوستانهاي بهشت نشان داشت ،سقف هایش فرو ریخت « خاویه علي عروشها »
و به بیاباني مسطح و هموار تبدیل شد  « .قاعاً صفصفا » و این نبود جز آنکه مردماني سرخوش و عاصي داشت که
سرنوشت آنها بنا به تعبیر قرآن چنین است  :وَکَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ
بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلًا وَکُنَّا نَحْنُ الْوَا رِثِی نَ  ( قصص( )11،صفحه11و) 11
در هرحال در این بیان دو چیز را عامل نابودي شهر گنجه و اضمحالل حاکمیت خوارزمشاهیان مي داند:
اول طغیان و عصیان مردم نسبت به پادشاه و اینکه مردم بخاطر نجات این شهر توسط سلطان از دست گرجیان
قدرداني نکردند و در بطر و سرخوشي فرو رفتند .دوم :سخط خداوند .
 . 9- 1- 1نیز آیه  إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْ مٍ حَتَّى یُغَیِّ رُوا مَا بِ أَنْفُسِهِمْ ( رعد )22،را مستمسک قرار داده و رسوم شومي
را که در عصر ریاست جمال علي عراقي بوجود آمده و مردم هم به آن تن دادند باعث انهدام قواعد پادشاهي و
سروري دانسته است .و نتیجه آنکه اینجا هم مقدمه نابودي ،مردمان اند که هرطور بخواهند مي توانند سرنوشت خود را
تغییر دهند .مؤلف به حیطه هاي اختیار در اعمال آدمي و سرنوشت توجه دارد.
«الجرم بر این رسوم شوم ،که  إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّ رُوا مَا بِ أَنْفُسِهِ مْ قواعد پادشاهي از آن روز باز واهي و
منهدم شد و سروري که مایه پادشاهي و مادّه نصرت الهي بود  ....به میان انگشت فرو رفت(».صفحه ) 12
 - 4بهرهبرداری تعریضی

یکي از حوزه هاي خاص بهره گیري از آیات مبین در کتاب نفثه المصدور ،کاربرد « تعریضي» است .بدین صورت که
نویسنده در مواردي این آیات را براي برداشتي نقادانه و گاه بهره برداري طنزآلود براي بیان مقصود و هدفش بکار برده
است .این کاربرد گاه در حیطه ي عالقه تضاد است که مجاز به عالقه تضاد کامل را در بیان سنتّي « ،استعاره ي
تحکمیه» خوانده اند .به این معني که واژه را درست در معني ضد آن بکار برند .مثالً به جاي افتضاح بگویند  :عالي!
( شمیسا ،همان،ص )139و یا در حیطه ي تعریض؛ هرچند تعریض در این کتاب یک موضوع جدي قابل پردازش است
و نوع زهرخنده هاي نسوي به برخي حوادث و آدم هاي اطرافش از اندیشهي نقادانه او حکایت ميکند.
 .4- 1زیباترین تعریض و بهره برداري نقدگونه از آیات هنگامي است که از زمان کوتاه غیبت خود سخن ميگوید  .در
حالي که برخي از این غیبت کوتاه سوء استفاده کرده و شخصي را  -که وي او را « مجنون نحوي » و دیوانه عرب
نامیده  -به جاي مؤلف یعني زیدري نسوي نشاندند .همان کسي که به تعبیر مؤلف با اندک سواد و با هذیانهاي
تبگرفته خویش و به یاري «عمرو و زید» و انواع « حیله و کید» وارد دستگاه وزیر مي شود و او را به دام مي اندازد.
اینجاست که زیدر ي با یک ریشخند طنزآلود و تعریض کنایه آمیز با هنرمندي تمام و تسلط نسبت به آیات ،آن
مجنون نحوي را به عنوان « انثي» تلقي ميکند و با استفاده از دو آیه  22و  231سوره نساء که جزو آیات االحکام
قرآن کریم و مربوط به ارث فرزندان است وي را جزو زنان بر مي شماررد که بهره اش هم بهره زنانه است .لِلذَّکَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ  « . بهره پسر به اندازه سهم دو دختر باشد» .
بهره اش از اصابات و مبلغ قابل پرداخت حتي نیم سهم هم نیست .آنگاه در بیان تعریضي مي گوید  :به او از «نیم» ،
«ثلث» باید داد و بعد فورا مي گوید « :و الثل ث کثیر»  « ،ثلث هم زیاد است ».یعني اول تعریض ميزند ،آن مجنون
نحوي مرد نیست! زن است! بعد ميگوید  :از زن هم کمتر است ،چرا که از «نیم» باید به او «ثلث» داد!
« تا مجنون نحوي به دست او افتاد ،خطي چون دستگاه کفشگران پریشان ،عبارتي چون هذیان محموم نامفهوم  ...به
اس تعانت عمرو و زید و تقدیم انواع حیله و کید قرار منصب کتابت در غیبت میان او و بنده  لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ
 داد و ثلثي از اصابات و « الثلث کثیر» با جانب او نهاد( .صفحه ) 21
 .1- 1نمونه اي دیگر از بهرهبرداري «تعریضي» از آیات در مورد جمال علي عراقي است .پس از آنکه از صدارت وي
که به قول مؤلف هیچ استحقاق سیادت و ریاست نداشته ،متأسف است و با کلماتي نقادانه و طنزآمیز چنین سیادت و
ریاستي را به سخره مي گیرد و از طرفي دستیار و کمک کار او را که « عوان » یا سرهنگي است و به او کمک کرده تا
روي کار بیاید ،به باد حمله ميگیرد و وي را از روي تعریض به گاو مانند کرده و با عبارت «عوان بین ذالک» تلمیحي
به داستان گاو بني اسرائیل زده که خداوند فرموده است .آنان گاوي را قربان کنند که یکي از خصوصیات این گاو
«عوان بین ذالک» است ،یعني نه پیر و نه جوان بلکه میان سال !
آنگاه به تعریض مي گوید :آن «عوان » یعني همان سرهنگ ،به حد «کمال» نرسیده بلکه « عوان بین ذالک » است! که
به خاطر ضرورت این منصب به او رسیده است .یعني او ًال گاو است! بعد هم گاوي نه پیر و نه جوان بلکه میان سال و
به مرحله گاوي نرسیده! ضمن آنکه عبارت مؤلف با کلمه «بزرگ»! شروع مي شود که خود تعریض دیگري است و
نوعي استعاره تحکمیه .
« این بزرگ! به سفاهت و خیره رویي و وقاهت و هرزهگویي  ....از شاگرد پیشگان عراق ،به اتفاق بر سر آمده و عواني به
حد کمال نه  عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِ كَ ( بقره )11،گشته  ....تزجیه وقت را الضرورات تبیح المحظورات بدو تفویض
فرمودند( ».صفحه ) 33
 .1- 9یکي از حیطههاي «تعریضي» در صفحه  13کتاب کاربرد واژهي «رابع» است که مؤلف به هنرمندي تمام آن را
در جایگاه استعاره تحکمیه و طنز به کار برده است و در نوع خود حقیقتاً بيبدیل است.

بیان مولف به گونه اي است که از سرما و یخبندان و برف رها مي شود و به غاري پناه ميبرد  .تا اینجا سیر داستان به
نحوي است که وي از خود سخن گفته اما ناگاه به تعداد افرادي که با او بودند اشاره ميکند و بعد ميگوید :
« آن کهف دلگیر را سه شبانه روز با یک دو آشنا هم از ابناي روزگار که خواجه محمد جودانه رابع ما بود بیت
االحزان خویش ساخت[یم]( ».صفحه ) 13
وي با بیان ظاهري مي گوید :خواجه محمد جودانه رابع ما بود یعني چهارمین نفري بود که با هم بودیم اما استفاده
طنز آمیز و تعریضي در این است که «رابع» واژه قرآني است و منظور سگ اصحاب کهف است و با «کهف» و
ه مچنین آیه اي که پس از عبارت آورده  لو اطلعت علیهم لَ وَلّیت منهم فرارا  کامال تناسب دارد .
اما بهره برداري طنزآمیز وي از واژه «رابع» آن است که در آیه  19سوره کهف «رابع» سگ اصحاب کهف است.
قرآن ميفرماید « سیقولون ثالثه و رابعهم کلبهم» بعضي گفتند اصحاب کهف سه نفر بودند و رابع آنها «کلب» آنها
بود .در اینجا هم مؤلف مي گوید  :خواجه محمد جودانه «رابع» ما بود و چه بسا خرده حسابي هم با جودانه داشته
است که وي را اینگونه خطاب مي کند .
موارد دیگري نیز با استفاده از آیات در حیطه تعریض از جمله بخشي از آیه  11سوره احقاف(صفحه  )271و آیه 1
سوره فرقان (صفحه) 21
 - 5اثرپذیری الهامی  -تاریخی و مشابه سازی قصص قرآنی
یکي از هنرنمایي هاي نویسنده در کتاب نفثه المصدور اشارات مستقیم به « قصص قرآني» است .آن هم به شیوه اي
که با بهرهگیري از آیات مربوط به قصه ها و استشهاد به آنها توانسته با الهام از قصه هاي قرآني از سویي به مشابهسازي
رویدادها و حوادث زمان خود با قصه ها بپردازد و با تشبیه و تطبیق مکان ها و شرایط قصص به نحوي همسان سازي
نماید .از طرف دیگر با بیان نکات قرآني ،آن را به شیوه اي با نشانه و اشاره اي همراه سازد که خواننده ملهم شود و با
کند و کاو و پرس و جو به قصص مراجعه نماید .بدیهي است در این تطبیق و مشابه سازي ،اثرپذیري به گونههاي
« تجمیل ،تزیین ،تمثیل ،استشهاد و  »...رخ نموده است.
 .5- 1یکي از قصه هایي که با نکته سنجي تمام به آن پرداخته شده و در حیطه هاي تشبیه و تطبیق و فضاسازي و
همسان سازي به آن توجه ویژه گردیده ،داستان اصحاب کهف است.
مؤلف و همراهانش پس از نجات از سرما و یخبندان و برف فراوان در مسیر خود به غاري پناه مي برند که این غار و
قصه پیش آمده براي آنان تداعي داستان اصحاب کهف را مي نماید .در این همسان سازي نکات زیر قابل تأمل است:
 - 2بیان صفت ،حالت و شمایل رعب انگیز همراهان وي در غار و مشابهت آن با یاران غار در داستان اصحاب کهف که
در وصف آنها خداوند ميفرماید « :منظره آنان [که مدّت ها در خواب عمیق بودند] چنان رعب انگیز بود که اگر
نگاهشان ميکردي ،از آنان ميگریختي و وجودت از ترس و و حشت پر ميشد» .
 - 1بهرهبرداري از واژه «رابع» در عبارت ،چنانکه در آیه  11سوره کهف «رابع» اشاره به سگ اصحاب کهف دارد و
البته در اینجا مؤلف به طنز و تعریض (که در مبحث تعریض بیان شد) به « خواجه محمد جودانه » اشاره ميکند و او
را رابع خودشان مينامد.
قرآن کریم در این باره مي فرماید  :سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِ عُهُمْ کَلْبُهُمْ « ، برخي ميگویند اصحاب کهف سه نفر بودند و
چهارمي آنها سگشان بود» .
 - 9فرار اصحاب کهف از دست پادشاه ظالمي چون دقیانوس و فرار مؤلف و همراهانش همسان سازي دیگر او با
داستان اصحاب کهف است.
 .5- 2یادآوري و بازآفریني قصه موسي و خضر علیهم السالم

وي در ادامه داستان پیشین که قصه اصحاب کهف را به یاد مي آورد ،چنانکه خود و همراهانش پس از رهایي از برف
و سرما به غاري پناه بردند که شرح آن گذشت ،اشاره به داستان موسي و خضر ميکند که آنان هنگامي که به مجمع
البحرین و محل تالقي دو دریا رسیدند ،ماهي خود را که براي تغذیه آماده نموده بودند ،فراموش کردند بردارند و
ماهي راه دریا گرفت و رفت .پس از آنکه آن دو ،مسافتي را طي کردند ،موسي گفت « :غذاي ما را بیاور که از این سفر
سخت خسته ایم» در اینجا نویسنده کتا ب با بیان قسمتي از آیه که یادآور داستان یاد شده است حالت گرسنگي خود
و یارانش را بیان داشته است.
«در آن مدت [ که از یخبندان و برف و سرما نجات یافته و در غار پناه برده بودند]  آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا نَصَبًا ( کهف( )11،صفحه) 13
 .5- 3بازآفریني داستان عُزیر ،پیامبرالهي که در یکي از سفرهایش از کنار شهري عبور کرد که سقفهاي آن شهر
فرو افتاده بود ،چنانکه در تفسیر مي خوانیم:
«آیه اشاره به سر گذشت کسي مي کند که در اثناي سفر خود در حالي که بر مرکبي سوار بود و مقداري آشامیدني و
خوراکي همراه داشت از کنار یک آباداني گذشت .درحالي که دیوارهاي آن به روي سقف ها فروریخته بود و
استخوان هاي اهل آن در هوا پراکنده بود .گفت :خداوندا چگونه آنها را بعد از مرگ زنده ميکني؟ خداوند او را یکصد
سال میراند ،سپس او را زنده کرد و به اوفرمود :چقدر درنگ کردي؟ گفت :یک روز یا قسمتي از یک روز .خدا فرمود :
نه! بلکه یکصد سال ( ».مکارم شیرازي،2911 ،ج،2ص)191
و این حال تطبیق و تشبیه شهر گنجه است .شهري با حدائق و بستان هاي جنت صفت و آباد و برقرار که درختانش
سایبان رهگذران و اماکن و ساختمان هایش بهشت نشان بود اما این شهر با نافرماني مردمش از سلطان جالل الدین و
شورش در برابر چون او پادشاهي که انها را از ظلم گرجیان خالصي داده بود به شومي اعمالشان مجازات شدند و
بوسیله تاتار ،شهرشان «خاویه علي عروشها» گشت یعني؛ شهري که « بامهایش یکسره فرو ریخته بود» .
« حدائق و بساتین جنّت صفت  خَاوِیَةٌ عَلَى عُ رُوشِهَا ( بقره )113،عراصِ اماکِن فردوس آسا« :قاعاً صفصفا»
[گشته](.صفحه ) 11
 .5- 4در اثرپذیري الهامي دیگري به بازآفریني داستان حضرت نوح علیه السالم مي پردازد و با تطبیق شرایط و
احوال ناآرام خویش با طوفان نوح ،دست به «تأویل» آیات ميزند و بسیار هنرمندانه از پس این تأویل بر ميآید.
گفتني است بیان این آیات و استخراج نکته هاي ناب یکي از جذاب ترین قسمت هاي نفثه المصدور است.
پیش از پرداختن به تحلیل عبارات باید دانست که «تأویل» یکي از شیوه هاي اثرپذیري ادیبان از قرآن کریم است و
در شرع باز گردانیدن لفظ از معني ظاهري به معناي حقیقي یا احتمالي آن است به شرط آنکه محتمل را موافق
کتاب و سنت بیابند(.حلبي ،2933 ،صفحه )11در تأویل ،شاعر و یا نویسنده با ذوق ورزي و نکته یابي و یا پنهان
پژوهي و موشکافي از الیه هاي بیروني و دریافت هاي همگاني و پیام هاي پیداي سخن در ميگذرد و به الیههاي
دروني آن راه مي یابد و بدین گونه از آیه و یا حدیث طرح و تفسیري تازه به خواننده عرضه ميدارد ( .راستگو ،محمد،
،2931ص) 11
اما قصه از این قرار است :زماني که از مولف فرط خستگي در کوران حوادث سخت و ناآرام قرار گرفته با بیان عبارت
ذیل به خود نهیب ميزند که :نفس تو را بر تو حقي است ،مراقب خودت باش و مواظبت کن که در ورطه هالک
نیفتي.

«از این آبخیز (حوادث) که هر لحظه تیزتر است روزکي چند برخیز [کناربرو ] تا نداي وَقِیلَ یَا أَرْ ضُ ابْلَ عِی مَاءَكِ
وَیَا سَمَاءُ أَقْ لِعِی وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُ ضِیَ الْأَمْرُ  شنیده آید ...خویش را به جودي انداز که اگر جهات آب گیرد ،دامن تو تر
نگردد .تا حالت «غ یض الماء و قضي االمر» دیده آید ....به کوهي تحصن نماي که چون آب از سر دیگران بگذرد ،تو را
تا کمر نرسد( » .صفحه) 221
آیه اشاره به طوفان نوح و فرمان الهي است .زماني که طوفان شد و آب همه جا را فراگرفته و نافرمانان از دعوت
نوح(ع) هالک گردیدند .فرمان الهي فرا رسید:
« اي زمین آبت را فرو ببر و اي آسمان [ از باران] خودداري کن و آب فرو کاست و فرمان گزارده شد و [کشتي] بر
[کوه] جودي قرار گرفت و گفته شد  « :مرگ بر قوم ستمکار»(هود. )11،
اما مؤلف مجموعه آیه را که حوادث پس از طوفان است در یک کلمه به « آرامش» تأویل نموده است .با خودش
ميگوید  :خود را از بحبوحه حوادث و طوفان هاي روزگار کنار ببر .
حیطه ي اساسي الهامي آیه اشارتي است به:
 -2باز آفریني داستان طوفان نوح و تطبیق آن با طوفان خانمان برانداز تاتار و مغول در زمان خود.
 -1درسي که از حوادث و طوفان ها باید گرفت و آن اینکه باید مراقبت کني تا غرق در غرقاب هالک نشوي بلکه «به
کوهي تحصن نماي که چون آب از سر دیگران بگذرد تو را تا کمر نرسد» .
 -9رفتن در مقام آرامش و سکون و دور بودن از ورطه هالکت تاتار که تأویلي است از ترکیبهاي قرآني «غیض
الماء» و « قضي االمر»
 -1تأویل «و استوت علي الجودي» به قرار و آرامش .چنانکه در داستان نوح ،کشتي نوح بر کوه جودي قرار گرفت و
آرام یافت ،مؤلف باید کشتي وجودش را از طوفان حوادث زمانش دور نگه دارد تا قرار یابد .
 .5- 5باز آفریني طوفان نوح و دست زدن به تأویلي دیگر .در این گزارش هم کشتي نوح در جریان حادثه عظیم و
هولناک طوف ان به کوه جودي ميرسد و در بلنداي کوه قرار مي یابد از طرفي کشتي وجود مؤلف که غرقاب در
مصیبت هاي گوناگون گشته به میافارقین ميرسد .میافارقین براي وي همان جودي است یعني آرامش پس از طوفان،
آرامشي که او را در سایه ملک مظفر صاحب یا حاکم میافارقین مينشاند و به گفتهي خود « در ساحات راحات آرام
داده است» .
« امروز آن سابقه معرفت در حالتي که  ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ( توبه ) 221،در ساحات راحات آرام داده
است و آن مقدمه در وقتي که طوفان بال کنار تا کنار جهان گرفته است ،کشتي شکسته بسته ي وجود را به جودي
سَآوِی إِلَى جَبَلٍ یَ عْصِمُنِی مِنَ ا لْمَاءِ ( هود )19،جاي داده( .صفحه ) 92
 سَآوِی إِلَى جَبَلٍ یَ عْصِمُنِی مِنَ الْمَا ءِ  را تأویل به آرامش و قرار خودش و«جودي» رابه میافارقین تأویل نموده است.
 .5- 6نمونه دیگري از بازآفریني قصص زماني است که هنوز در پي سلطان جالل الدین است و گویا باید سراغ او را
از ابري بگیرد که بر سر ممدوح کشیده شده است و یا جوابي از غرابي که از حوالي کوي ممدوح آ مده ،بگیرد .این
گزارش هم بازآفریني داستاني از قصص قرآني یعني قصه کالغ و برخورد قابیل با اوست که در یک گزاره ي الهامي –
بنیادي همراه با تزیین و تشبیه و تمثیل و تجمیل به آن پرداخته است .بر این اساس:
 - 2جنبه الهامي قصه انتقال ذهن خواننده به داستان قابیل و هابیل است که از غراب الهام گرفته ،چگونه هابیل را
دفن نماید ،که آیه به صورت اقتباس در عبارت مولف آمده است.
 - 1جنبه تمثیلي ،عبارت وجود غراب در شومي است و شوم بودن حادثه ،کشته شدن سلطان است.

 - 9حیطه تشبیهي عبارت بازآفریني پیکر هابیل در داستان قرآني با پیکر بي جان سلطان ج الل الدین است و نیز
تشبیه عجز خویش به عجز قابیل در قصه قرآني که با نگاه به غراب به این عجز پي برد و گفت  :یا ویلتی اعَجَز تُ
ان اکونَ مثل هذا الغراب  « ، اي واي بر من آیا من عاجزم از اینکه همچون این غراب باشم [ » .نتوانم و ندانم که باید
برادرم را دفن کنم ]
 - 1جنب ه تزییني و تجمیلي آن ،قرینه سازي و تسجیع واژگان « خطاب ،سحاب ،غراب ،جواب ،صواب ،مآب ،عباد و
معاد» در متن عبارت است .آن هم عبارتي همراه قابلیت خوش خواني ،موسیقي دروني و طنین کالم.
« خطاب من با هر سحاب که بدان طرف کشیده است « :هنیئاً لک یا سحاب» و جواب با هر غراب که از آن جانب
آمده است  :یَا وَ یْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ  ( مائده )92،واهلل اعلم بالصواب و الیه المرجع ومآب و الیه
التفویض ،انه بصیرٌ بالعباد و الیه مبدأ و المعاد( ».صفحه) 211
 - 6تصویرپردازی و توصیف
یکي از جلوههاي ماندگار کتاب نفثه المصدور ،تصویرپردازي هاي روشن و ترسیم و توصیف صحنه ها و تطبیق آنها با
توصیف ها و تصاویر آیات است که گاه چنان آنها را به ذهن خواننده مي نشاند که گویي خواننده ،خود را همراه
نویسنده کتاب حس مي کند و زمان را در نوردیده و به زمان حادثه نزدیک ميشود و درگیرو دار و کشاکش نبردها
قرار ميگیرد .نمونه هایي از این تصویر سازي و توصیف گرایي:
 .1- 2مؤلف پس از رنج هاي بسیار و سختي هاي فراوان با رسیدن به درگاه خاندان ایوبي در شامات ،احساس آرامش
ميکند  .لحن سخنش در عبارات از تلخي خارج ميشود .به خود دل ميدهد که اگر سلطان کریمي مثل جالل الدین
رفت ،سالطین ایوبي هستند و فیض ابر آنان در حال بارش است.
کزان زمان که فکندند چرخ را بنیان

دري نبست زمانه که دیگري نگشاد
(صفحه ) 221

او ضمن آنکه معتقد است به هدایت سعادت و ارشاد بخت به سوي این خاندان رهنمون شده است ،درگاه ایوبیان را
حرم امني تشبیه نموده که این خاندان چون کعبه مردم را به سوي خویش جذب ميکنند .آنگاه با بیان اغراق آمیز و
پر مبالغه در تشبیهي آشکار مينویسد  :أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ  ( عنکبوت، )13،
« درگاه مبارک سالطین ببت ایوبي و خاندان ملوک خاندان عادلي ،کعبه فتّوت و صفا و مروهي این خاندان صفا و
مروّت است( ».همان)
همچنین با تمجید بسیار سالطین این خاندان را « خدایگان کریم و سلطان رحیم» خطاب مي کند و پس از شریطه ي
خویش ،دوران حضور در سرزمین آنان را بسیار عزیزالقدر و مغتنم شمرده و آن درگاه را با تشبیه و توصیفي دیگر به
بهشت مانند ساخته و آیه اي را که در وصف بهشت برین ال هي است ،استشهاد آورده است  وَإِذَا رَ أَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا
وَمُلْکًا کَبِیرًا ( انسان )17 ،آنگاه با توصیفهاي پي در پي پایتخت بهشت نشان ایوبیان را مي ستاید که در آنجا «نه
تباهي است و نه مستي»   ،لَا فِیهَا غَوْلٌ وَلَا هُ مْ عَنْهَا یُنْزَفُو نَ ( صافات )13،آیه نیز در وصف بهشت است که
ميفرماید « :در بهشت الهي بهشتیان شرابي مي نوشند که در آن شراب ،تباهي ناشي از شراب هاي انگوري و نیز
مستي حاصل از آن وجود ندارد» .
« چهار سال شد که عصاالقرار در این دارالقرار که  لَا یَسْمَ عُو َن فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا( واقعه ) 11،انداخته ام و این
آستان را که علي الحقیقه آشیان امان است  لَا فِیهَا غَوْلٌ وَلَا هُ مْ عَنْهَا یُنْزَفُو نَ  مأواي خود ساخته ،منظور نظر
رأفت و مشمول انواع کرامت و عاطفت روزگار مي گذرانم( ».صفحه )221

 .1- 1توصیف و تصویر دیگر او درباره عقبهي « پرگري» است که این گردنه را از نظر سختي راه و بلندي دامنه
کوه هاي آن برابر سدرة المنتهي دانسته آنگاه به توصیف آن ميپردازد.
« عقاب با همه تیز پري خویش همه بر دامن آن پرواز کند و سحاب با همه تندي در اذیال [دامنههاي] آن دامن
کشد( ».صفحه ) 271
و در نهایت عقبه هاي لبنان را که در سرما و برف مثال زدني هستند در مقابل این گردنه کوچک مي شمارد و آنگاه در
توصیفي همراه با آیه قرآني مي گوید « :منزلي چون عقبهي پرگري  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ  ( بلد. )21 ،
 .1- 9صحنه دیگري را در استیالي تاتار بر ممالک اسالمي توصیف ميکند و «تصویري » غمبار از وضع مردمان و
جنگ جویان ترسیم مينماید .در این تصویر آنچه مایه رقّت حال و تغیّر احوال است ،آنجاست که کار به جایي رسیده
که حتي دلیران جنگجو به استیصال افتاده ،ميگفتند « :این المفر» (قیامت )27،گریزگاه کجاست؟
در این تصویر سه آیه دیگر مي درخشد که هر سه آیه ساختار تشبیهي دارند .
بخشي از آیه  21سوره ابراهیم  کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ  ( ابراهیم)21،
 - 2که پراکندگي مردم و اموالشان را در روزگار تاتار به خاکستري تشبیه کرده که در روز تند باد آن خاکستر پراکنده
ميشود   .فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْ سِ  ( یونس)11،
 - 1ساختاري است تمثیلي و تشبیهي برآنکه آنچنان اموال مردم و دارایي هاي خزانه تباه شد که گویي نبوده است و
بر مثال معروف « نه خاني آمده و نه خاني رفته »   .یَوْ مَ یَفِرُّ ا لْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ  ( عبس- 91 ،
) 91
 - 9ساختار تشبیهي است از روزگار مؤلف و هول قیامت که همه از فرط عذاب از هم ميگریزند .
« پري چهرگان ماه پیکر و بتان خرگاه نشین را به دیوان سیاه روي عفاریت زشت منظر رها کرد ...احوال محشر و
اهوال رستاخیز ،چنانکه زبان وحي ميفرماید  :یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ  عیان دیده شد» .
(صفحه) 19
در ب یان این فراز پس از آنکه عباراتي حماسي در روحیه تسلیم ناپذیري رزمآوران بیان کرده که اینان شیران و
کمانداراني بودند که با مرگ انس گرفته بودند و گویي میان مرگ و ایشان خویشاوندي برقرار بود .با بیاني شکننده
مراتب تأسف خود را با یک الهام قرآني بیان ميکند که اینان اکنون در جایگاه ذلت و خواري نشسته اند  .ذَلِ كَ
ذِکْرَى لِلذَّاکِرِینَ  ( هود« ، )221،و این چنین یاد کردي است پندپذیران را» .
 .1- 1در تصویري گویا و شفاف خواننده را چنان با خود همراه کرده که گویا او را در متن حادثه قرار داده است.
تصویرگري و ترسیم شب حادثه محاصره سلطان جالل الدین با استفاده از  1آیه قرآني همراه با تشبیه و استعاره و
توصیف به راستي تماشایي است:
 - 2تشبیه شب محاصره سلطان به قیامت « برخیز که از جهان قیامت برخاست».
 - 1استعاره تاتار به مالعین دوزخي
 - 9ترسیم چهره غبار گرفته و سیاه دوزخیان و تشبیه تاتاران به مجرماني که به صورت هایشان شناخته ميشوند و
خازنان دوزخ موهاي پیشاني آنان را گرفته و به دوزخ مي اندازند.
 - 1تشبیه تاتار به کافران فاجر «کفره الفجره »
 - 1بیان و توصیف زبان حال خود و ارائه تصویري از خویش که در آن کشاکش همچون احوال اهل قیامت هیچ چیز
او را بينیاز نمي کرد در حالي که قدرت و سلطه اش همه از بین رفته بود [ .هلک عني سلطانیه ]

« ...تا بامداد که « نداي برخیز که از جهان قیامت برخاست » در د ادند ،سر از بالین برداشتم ،مالعین دوزخي را
وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَ ئِكَ هُمُ ا لْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( عبس )11- 17 ،به حوالي خرگاه پادشاه محیط
یافتم .حالت  یُعْرَفُ الْ مُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ  ( الرحمن )12،مشاهده کردم  ...هم کار زدست
رفته هم دست زکار .ميگفتم  « :ما اغني عنّي مالیه هَلَکَ عني سلطانیه» پاي به اسبي که اتفاق را در زین بود،
آوردم» (صفحه ) 11
 - 7ارتباط مفهومی و پیوند معنایی
یکي از گونه هایي که باید در کتاب نفثه المصدور بدنبال آن بود « استشهاد و تناسب و ارتباط مفهومي و پیوند
معنایي» بین آیات قرآن کریم و عبارات کتاب است .به عبارتي خواننده تا از معاني ،تفسیر و مفهوم برخي آیات درج
شده در کتاب اطالع کافي پیدا نکند ،هرگز به رمزگشایي بین آیات و عبارات نخواهد رسید و در نتیجه نمي تواند با
متن کتاب ارتباط پیدا کند .پس در این تعبیر ارتباط براي رمز گشایي سه سویه است « .خواننده ،متن ،آیه » و در این
ارتباط مفهومي ،هرسه ضلع این مثلث نقش اصلي را ایفا ميکنند .آیات در متن کتاب نقش هاي مختلفي را
پذیرفته اند .گاه آیه « ،مقول قول » عبارات است و در نقش مفعولي قرار ميگیرد .گاهي « مضاف الیه» جمله است ،گاه
نقش « مسند» دارد و  ...اتفاقاً همین نقشهاست که « پیوند معنایي و ارتباط مفهومي» را بوجود آورده است و بدون
دریافت این نقش ها معني ناممکن است .به نمونههایي از این «پیوند» اشاره ميشود :
 .7- 1ارتباط کاربردي قسمتي از آیه  273سوره توبه  شَفَا جُرُفٍ هَا رٍ  که در جایگاه مفعولي نشسته با مقصود
گوینده « پیوند مفهومي» عمیقي دارد که حتماً باید داستان پیرامون آیه بازگشایي شود تا مفهوم متن روشن گردد.
ضمن آنکه این قسمت از آیه به عنوان مثلي از امثال ق رآن کریم مشهور است .در مجمع البیان آمده است:
« کلیّت این آیه در مورد بناي مسجد ضرار است که نفاقگران قبیله بني غنم براي مقابله با پایگاه معنوي پیامبر(ص )
که مسجد قبا بود ،آن را براساس بي تقوایي ،کفر ،نفاق و تفرقه بنا کردند .خداوند در ترسیم تفاوت دو مسجد ( ضرار و
قبا) ميفرماید :آیا کسي که شالوده و اساس کارش را برپایه تقواپیشگي بنیاد نهاده با کسي که شالوده زندگي اش را
بر لبهي پرتگاه یا لبه ي آتش قرارداده برابر است بدین سان خداوند کار نفاقگران را به بنایي بر آتش شعله ور و به
ساختماني برلبهي پرتگاه تشبیه نموده ( ».طبرسي،2933 ،ج 22و،21ص) 32
مؤلف معتقد است :کساني که بعد از فقدان جالل الدین به حاکم آمِد پناه آوردند و فکر ميکردند بتوانند نان و نمدي
براي خود تهیه کنند ،اینان بناي ساختمان خویش را بر لبه ي آتش نهادند که در نهایت به نابودي آنها کشیده خواهد
شد و اساسي است بيبنیان و بنایي بر لبه ي پرتگاه .
« این قدر نادانسته که این بنا [ پناه بردن به حاکم آمِد ] اساسي است که بر « شَفَا جُ ُرفٍ هَارٍ » نهاده است و تخمي
است که در زمین شوره انداخته( ».صفحه ) 17
 .7- 2نمونه بسیار زیبایي از « پیوند معنایي ،ارتباط مفهومي ،تناسب و به ویژه گونه سازي معنایي» بین آیه و متن
درجایي است که سلطان در محاصره است و مؤلف به خود دل ميدهد که :به نص جلي  سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْ رٍ
یُسْرًا  وي در این اندیشه است که« :به زودي خد اوند پس از بدبختي آساني قرار ميدهد» .
اما جمالتي که در متن پس از آیه آمده است چه زیبا پیوند خورده و تناسب ،قرینه سازي ،گونه پردازي و قرابت
معنایي یافته است .دقت در این عبارات ،هنرنمایي مؤلف را بیشتر ظهور ميدهد .
 - 2آن غمام عمّا قریب منجلي گردد - 1 .آفتاب مع الزمان در عقده ذنب نخواهد ماند - 9 .جهان ابدالدهر در پرده شب
نخواهد ماند  - 1 .سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا 

چنانچه مالحظه شد ،هرچهار عبارت با قرابت معنایي به معناي عبور از سختي ها و تنگناها و رسیدن به دولت و
آرزوست.
« به نص جلي  سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْ رٍ یُسْرًا ( طالق ) 3،آن غمام عمّا قریب منجلي گردد ،آفتاب مع الزمان در
عقده ي ذنب نخواهد ماند و جهان ابدالدهر در پردهي شب نخواهد بود( ».صفحه ) 39
 .7- 3در این نمونه اوج « تناسب ،پیوند مفهومي ،استشهاد و الهام» دیده ميشود .
این عبارات در مورد ترخان است که به عنوان فرمانده و پیشرو سپاه انتخاب شده بود و باید همراه لشگري که در
اختیار وي بوده به تعقیب تاتار ميرفت .اما در نهایت بيکفایتي ،مردانگي از کف مينهد و موجب حمله تاتار بر بالد
مسلمانان ميشود .
مؤلف با بیان  1آیه قرآني به شیوه هاي گوناگون که در همه آیات «پند و هشدار و نهیب» است به نصیحت ترخان و
لشگریانش مي پردازد و با دقت نظر در مفاهیم ژرف آنها از کالم پروردگار سود ميجوید .
« [ ترخان ] لشگري را که در صدد م قدّمي ایشان بود ،باز آورده و من بنده به زبان فصیح  :یَا أَیُّهَا الَّذِی نَ آمَنُوا خُذُوا
حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعًا ( نساء )32،به گوش آن گوش آگندگان فرو مي خواندم که :بیدار باشید....
 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُ مْ( صفحه)93
با بیان این دو آیه صریح ًا ترخان را به آماده باش و تجهیز عِدّه و عُده فرا ميخواند .خطابِ هردو آیه به جهادگران
است و اعالم آماده باش .
پس از آیه اول ،نا امیدانه از اینکه انذاري به گوش آن خفتگان جاهل فرو نمي رود از آیه  19سوره انفال استفاده
ميکند که « :اگر خدا خیري در آنها مي یافت قطعا آنها را شنوا ميساخت»
در حالي که آنان سخت بد انذار و نصیحت ناپذیر بودند .بار دیگر ایشان را از عواقب ناگوار حمله تاتار مي ترساند و
آیاتي را در مقام نصیحت مي آورد و نتیجه ي کار آنها را با بیان آیاتي بیان ميکند .
« تقریر آن سست عنصر نه چنان جایگر آمده که تحذیر ناصح کارگر آید  وَمَا تُغْنِی الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُو نَ
 (انفال )17،نصیحت ميکردم  وَلَکِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ  ( اعراف )33 ،و انذار واجب مي شمردم و ساء عاقبة
المنذرین(».صفحه) 93
قرآن کریم در آیه اول مي فرماید« :نشانه ها و انذارها ،گروهي را که ایمان نميآورند ،سودي نميبخشد» .
این بخش آیه :وَلَکِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِی نَ در مورد قوم صالح است که آن پیامبر الهي وقتي قوم در مقام نصیحت
ناپذیري بودند فرمود « :شما خیرخواهان را دوست نميدارید» .
خالصه آنکه ارتباط مفهومي همه آیات با کالم مؤلف در چند نکته بیان ميشود:
 - 2همه آیات یاد شده در مقام نصیحت است و پیرامون بدعاقبتي کساني است که از انذارها ،پند نميگیرند .
 - 1نگاه جامعه شناسانه به آیات نشان ميدهد :مهم ترین عامل سقوط جوامع ،پندناپذیري ،بطر ،سرخوشي ،مست باده
حماقت شدن و پهلو بر بستر تن آساني نهادن است که صاحب کتاب نفثة المصدور نیز به سلسله علل آن اشاره دارد :
« بعضي به خواب غفلت بر بسترتنآساني و طایفه اي در شراب ارغواني دور دوستکاني در داده تا عاقبت تنآساني
هراساني بار آورده و دوستکاني ،دشمنکامي – یک روز که خفت که سالي نگریست( ».صفحه ) 93
 - 9نتیجه اي هم که از بیان آیات گرفته همان نتیجه پروردگار جلّ شأنه در آیات قرآني است .ضمن آنکه در دو آیه
ذیل که مؤلف آن دو را به شیوه حل در عبارت فساء صباح المنذرین آورده است از ترکیب دو آیه سود جسته است.
«فانظر کیف کان عاقبة المنذرین» و « وساء عاقبة المنذرین »

 - 1در مجموعه این آیات و نیز سرگذشت هاي دیگر وي نمونههاي مثال زدني از اقوام گذشته را با روزگار خود در مقام
مقایسه آورده است.
 - 8گونه استفاده تمثیلی
یکي از انواع تأثیرپذیري مؤلف کتاب از آیات  ،اثرپذیري « تمثیلي» است .تمثیل یکي از هنرنمایي هاي قرآن کریم در
حیطه ي بالغت است و حاصل ارتباط دوگانه بین مشبه و مشبه به است و در آن اصل برآن است که فقط مشبه به
ذکر شود ( .شمیسا ،همان ،ص )111گاهي بیانات قرآن مجید نسبت به بطوني که دارند جنبه ي مثل به خود
مي گیرند یعني نسبت به معارف الهیه که از سطح افهام عادیه بسي بلندتر و باالتر ميباشد ،مثل هایي هستند که براي
نزدیک کردن معارف نامبرده به افهام زده شده اند .خداي در کالم خود ميفرماید « :تلک االمثال نضربها للناس» .
(طباطبائي ، 2911 ،ص) 13
خداوند متعال در قرآن مجید پس از بیان بعضي از مطالب که جنبه ي علمي و معنوي دارد براي اینکه مردم به خوبي
به حقیقت موضوع پي ببرند به ذکر مثالي که جنبه محسوس دارد ،مي پردازد و بدین ترتیب ماهیت امر براي اشخاص
از هردرجه دانشي که باشند ،بهتر روشن و آشکار ميگردد ( .اسماعیلي،بيتا،ص) 229
در میان فارس زبانان عالوه برتمثیالت قرآني که به گونه هاي متعدد همراه با کاف تشبیه یا مثل و یاهردو ميآید .
برخي آیات بعنوان مثل سائر مورد توجه قرارگرفته که به برخي موارد در این کتاب اشاره ميشود :
 .1- 2یکي از آیاتي که همواره به عنوان یک مثال سائر در میان مردم رواج دارد و در مواقعي که احساس ميکنند در
انجام کاري که نمي پسندد ،خیري وجود دارد و در برخي اموري که ميپسندند ش رّي است ،آیه  وَعَسَى أَنْ تَکْ رَهُوا
شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَ سَى أَنْ تُحِ بُّوا شَیْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ  ( بقره )121،است.
مفهوم بلند این آیه در جایگاه تمثیل در بیان مؤلف زماني کاربرد یافته که وي مأمور ميشود .به میافارقین برود .در
ابتدا این مأموریت برایش خوشایند نیست .از طرفي اصرار او براي انصراف سودي ندارد .به ناچار بر حرکت منقاد
مي شود و اتفاق را نتیجه همان است که بیان شد  وَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ . 
« اگرچه خالف عادت بود و مدافعت سود نداشت و لِلّه الحمد که موجب سعادت بود   .وَعَسَى أَنْ تَکْ رَهُوا شَیْئًا وَهُ وَ
خَیْرٌ لَکُمْ ( . صفحه )92
در مورد دیگر « عَسَى أَ ْن یَنْفَعَنَا »( یوسف ) 12،را که بخشي از آیه است به عنوان مثل رایج گرفته و در مورد
برخوردش با جمال علي عراقي ميگوید « :و حاصل ،من بنده که به خالف اصحاب با او طریق درست عهدي سپرده
بودم و به ضدّیت دیگران « عَسَى أَنْ َینْفَعَنَا » نیکو پیوندي نموده  ...با رمیه رسیدم( .صفحه ) 19
  .1- 1کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّی حُ فِی یَوْمٍ عَاصِ فٍ  بخشي از آیه  21سوره ابراهیم است .یکي از انواع امثال قرآن
صورت تشبیهي آن است که معموالً با «ک» تشبیه ميآید .در اینجا براي آنکه پراکندگي اموال خزانه و مردم را در
زمان حمله تاتار بیان کند ،به این مثل تشبیه گون قرآني دست زده و استناد و استشهاد کرده که این اموال همچون
خاکستري در برابر تندباد در روز وزش هاي سخت پراکنده شد :
« نه دست ستیز مانده نه پاي گریز .دست از پاي باز داشتند و فراهم آورده عمر از خاصه و خرجي و خون دل
مسلمانان و گرجي کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ  رها کرد( » .صفحه ) 19

 .1- 9در همان صفحه از مثلي از امثال دیگر قرآن استفاده کرده که چنان پراکندگي به وجود آمد که  فَجَعَلْنَاهَا
حَصِیدًا کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْ سِ( .یونس )11،جواهرات و نقود خزانه چنان پراکنده شد که گویي اصالً نبوده است .در مثل
فارسي معموالً مي گوییم« :نه خاني آمد و نه خاني رفت» .
  .1- 1لَا فَارِ ضٌ وَلَا بِکْ رٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَ لِ كَ  ، این بخش از آیه از انوع « امثال کامل» است .مثل کامل مثلي است که
ظاهر عبارت و آیه ،صراحتي به مثل بودن آن ندارد ولي از مفهوم سخن رجال کالم مثل بودن آن معلوم ميشود .
(ص )33
 - 9گونهی حل ( تحلیل )
یکي از گونه هاي کاربردي هرچند محدود در کتاب نفثة المصدور گونه « حل یا تحلیل » است .گفته شده در تعیین و
اقتباس بدون اینکه سخنور به ساختار آیه دست زند با اندکي دستکاري آن را به کار مي برد اما گاه گوینده مجبور
است به دلیل وجود تنگناهاي وزن و ق افیه ،آیه و حدیث مورد استفاده را مورد دگرگوني و دستکاري بیشتري قرار
دهد و چه بسا ساختار آن را درهم بریزد .این دگرگوني در زبان ،حل و تحلیل خوانده شده است(.راستگو،
،2931ص)91
پیش از ورود در گونه تحلیل در نفثة المصدور مثالي از موالنا ميآوریم که در جابجایي اجزاء آیه با توجه به تنگناي
وزن ميسراید:
مکااااارها کاردناااااد آن داناااااا گااااااروه

کااه زبُاان برکنااده شااد زان مکاار کااوه

کااارده وصااااف مکرهاشاااان ذوالجااااالل

لاتااااازول مناااااه اقاااااالل الجاباااااال

در اصل آیه چنین بوده   :إِنْ کَانَ مَ ْکرُهُمْ لِتَ زُولَ مِنْ ُه الْجِبَا ُل  ( ابراهیم)11،
در مجموع کتاب ترکیبي از سه آیه قرآن مشاهده مي کنیم که به شیوه ي حل از آن بهره برداري شده است.
 - 2عبارت وساء عاقبة المنذرین نوع « تحلیلي» است که مرکب از دو آیه است و «برساخته» مؤلف شده است.
آیه اول   :فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِی نَ ( یونس) 39،
آیه دوم :فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَ رِینَ ( صافات( ) 233،صفحه) 17
 - 1عبارت طول اللیل اال قلیال عبارت دیگر « برساختهي » اوست که یادآور آیه  قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا  ( مزمل )1،است.
« تا سحر سرمه ي سهر کشده بودم و طول اللّیل الّا قلیال ترّهات و خرافات در هم نوشته  ....تا بامداد( ».صفحه) 12
 - 11اثرپذیری واژگانی
یکي از انواع مهم تأثیرپذیري از قرآن کریم در این کتاب ،گونه بهره گیري «واژگاني» است .این بهرهگیري به گونه
«واژگاني( مفردات) و ترکیبي» قابل مشاهده است که حاکي از تسلط نویسنده نسبت به آیات قرآن است.
-

زمهریر (ص) 31

انسان29 ،

-

رحال (ص) 32

یوسف 19 ،

-

سوف (ص )39

در  21آیه

-

عوان (ص ) 31

بقره 11 ،

-

مآرب (ص )31

طه21 ،

-

مناص (ص ) 11

صاد9 ،

-

سدره (ص )279- 37

نجم21 ،

-

طور (ص ) 273

مؤمنون 17،و تین1 ،

-

عظام (ص) 1

مؤمنون 21،و...

-

حدائق (ص ) 11

نحل  17،و نباء 91 ،و عبس97 ،

-

صفا (ص ) 221

بقره211 ،

-

مروه (ص ) 221

بقره211 ،

-

جنت (ص ) 11

معارج91 ،

-

مودت (ص) 11

عنکبوت 11،و ...

-

ابکار (ص )23

واقعه 91،و تحریم1 ،

-

صاخه (ص ) 11

عبس99 ،

-

طامه کبري(ص) 11

نازعات91 ،

نتیجه گیری
با تأمل و بررسي درکتاب نفثه المصدور مشخص گردید مؤلف به گونه هاي مختلف ،آیات قرآن کریم را در اثر خود
به کار برده است .گاه آیات را مدلول کالم خویش گرفته و به گونه برهان آوري از آیات بهره برده است .گاه از سبک و
ساختار آیات بهره برداري نموده و از زیبایي هاي هنري و تناسب لفظي آن سودجسته است .گاهي اثرپذیري معرفتي
و اعتقادي داشته و زماني بهرهبرداري تعریضي و ....اثر پذیري الهامي از قصص و بازآفریني بیش از هفت قصه ي قرآني
شاهکار دیگر اوست.
تصویرپردازي و توصیف صحنه هاي حمله و گریز و تطبیق آن با برخي آیات بسامد زیادي در کتاب دارد که به کمال
به آن پرداخته است .از طرفي اشراف خاص مؤلف به آیات و به کارگیري د قیق آنها همراه با نثر خاص کتاب ،این اثر
تاریخي دوره تاتار را در جایگاه ویژه اي قرار داده است به طوري که دریافت عبارات آن به فهم ایات بسته است.
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