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چکيده
مرزباننامه یکی از آثار برجستة نثر فنّی است که به اقتضای این نوع نثر ،استشهادات عربی یکی از ویژگییهیای
بارز آن محسوب میشود .مهارت خاصّ وراوینی در رعایت پیوستگی لفظی و معنایی عبارات عربی مرزباننامیه
با متن فارسی آن ،اثر وی را به یکی از شاهکارهای متفاوت نثر فنّی تبدیل کردهاست.
مقالة حاضر در پی آن است که سهم و نقش عبارات عربی در ساختار لفظی و معنوی مرزبیاننامیه را روشین
نماید و جنبههای مختلف ارتباط لفظی و معنوی این عبارات عربیِ مرزباننامه با متن فارسی آن را بررسیی کنید
به دیگر سخن ،این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسمانهیایی نظییرِ گگیونگی ارتبییاط امثییاا و اشیعار عییربی
مرزباننامه و تبیین جنبههای لفظی و معنوی ارتباط اقتباسات عربی آن کتاب با متن فارسی آن است.
نتایج پژوهش نشان داد که در مرزباننامه از نظر لفظی ،ترکیبات عربی به عنوان جزئی از نثر فارسیی ،دارای
نقش های مختلف دستوری هستند و از نظر بالغت هم ،در بسیاری از آرایهها و عناصر بالغی به کیار مییرونید.
استشه ادات عربی از نظر معنوی نیز ،با متن فارسی پیوستگی محکمی دارند و بیشتر جهت تتمیم و تکمیل کالم و
تأیید و تأکید آن آمدهاند.
واژگان کليدی :مرزباننامه ،وراوینی ،عبارات عربی ،ارتباط لفظی ،ارتباط معنوی ،نثر فنّی
 .1تاریخ دریافت1331/1/5 :
 .2رایانامة نویسندة مسئواsalemian@razi.ac.ir :
 .3رایانامهk.saydi24@gmail.com :
 .4رایانامهH_amiri_90@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1331/6/25 :
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 .1پيشگفتار
مرزباننامه یکی از آثار ارزندة نثر فنّی است که سعدالدّین وراوینی در اوایل قرن هفیتم هریری آن را از
گویش طبری به زبان دری و به سبک فنّی ترجمه کرده است .اقتباس آیات و امثاا و اشعار عربی یکیی
از مشخّصههای بارز نثر فنّی از جمله مرزباننامه است که در ایین مقالیه بیه بررسیی جنبیههیای مختلیف
ارتباط لفظی و معنوی این استشهادات میپردازیم .عبارات عربی مرزباننامه از لحاظ لفظیی و معنیوی بیا
مییتن فارسییی آن پیوسییتگی محکمییی دارنیید و وراوینییی در تییالش بییرای رهییایی از اضییطراب ناشییی از
برجستگی نویسندگان ماقبل خود ،به خصوص نصراللّه منشی ،با نمایش خلّاقیّت و هنیر خیاصّ خیود در
کمیّت و کیفیّت استعماا عبارات عربی و تلفیق آنها با نثر فارسی ،برتری خود را اثبات میینمایید .ایین
نوشتار در پی دستیابی به پاسخ این پرسشهاست :ارتباط امثاا و اشعار عربی مرزباننامیه بیا میتن فارسیی
آن گگونه است و جنبههای لفظی و معنوی ارتباط اقتباسات عربی مرزباننامه با متن فارسی آن کدامند؟
هدف از نگارش مقالة حیاضر کیه بیراساس روش کتیابخانهای و روش تحلیل محتوا انرام میشیود ،آن
است که سهم و نقش جنبههای مختلف ارتباط لفظی و معنوی عبارات عربی مرزباننامیه بیا میتن فارسیی
آن بررسی و به عنوان هنر خاصّ نویسنده و ویژگی سبکی او تبیین شود .در دوران رواج نثر فنّی ،به کار
بردن مفردات و ترکیبات عربی گنان فراوان بود که این عناصرِ زبیان عربیی ،جیزء زبیان فارسیی شیده و
جای واژهها و جمالت فارسی را گرفته بودند .وراوینی به پیروی از سبک انشای زمیان خیود نیاگزیر بیه
استفاده از استشهادات عربی البتّه با فصاحت خاصّ خود ،بودهاست بنابراین نمیتوان اثر او را متکلّف و
پیچیده دانست.
 .1-1پيشينة تحقيق

خطیبی ( )1326در بخش محدودی از کتاب خود تا حدودی به ارتباط عبارات عربی مرزباننامه بیا میتن
فارسی آن پرداخته امّا بیشتر دربارة جنبة معنیوی آن بحی

کیرده اسیت .محسینینییا ( )1321گزارشیی

دربارة شواهد عربی کلیله و دمنه و مرزباننامه ارائه کرده امّا به ارتبیاط لفظیی و معنیوی عبیارات عربیی
مرزباننامه با متن فارسی آن نپرداختهاست .زینی معیار ( )1323صرفاً به جنبههای اخالقی و تعلیمیی ایین
کتاب پرداختهاست .اربیابی ( )1334مسائییل سیبکی ،زبییانی و بییالغی مرزبیاننامیه و کبیوتری ()1335
جلوههای شعری آن کتاب را بررسی کیردهانید .همیانگونیه کیه دییده مییشیود ،در هیی ییک از ایین
تحقیقات به اهمیّت ویژة استشهادات عربی مرزباننامه پرداخته نشدهاست .تفاوت پژوهش حاضر با آثیار
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یادشده ،تالش برای یافتن ارتباط امثاا و اشعار عربی مرزباننامه با متن فارسیی آن و بررسیی جنبیههیای
لفظی و معنوی ارتباط اقتباسات عربی مرزباننامه با متن فارسی آن است.

 .2-1مرزباننامه
مرزباننامه در قرن گهارم هرری به قلم اصفهبد مرزبان بن رستم بن شروین از ملوک طبرستان ،به زبیان
طبری نگارش یافته و در آغاز قرن هفتم به دست سعدالدّین وراوینی به زبان فارسی ترجمیه شیده اسیت
(کشاورز ،بیتا .)313 :وراوینی کتاب را به ابوالقاسم ربیبالدّین هارون بین علیی بین ففرونیدان ،وزییر
اتابک ازبک بن محمّد بن ایلدگز تقدیم میکند« .سعدالدّین نامبرده ،مانند اغلب دبیران و کتّاب فاضیل
زمان خود ،شاعر نیز بودهاست( ».بهار ،1331 ،ج )15 :3
به نظر میرسد که مصنّفِ اصیلیِ مرزبیاننامیه ،مییرزبان بیین رستییم بیوده اسیت کیه مرموعیهای از
داستانهای ایرانی را از منابع مختلیف جمیعآوری کیرده و بییه زبییان دری سیاده نوشتییه و بییه یکیی از
ملکزادگان طبری که همنام خود او بوده ،نسبت داده است و برای آنکه به کار خیود اعتبیار و قیدمت
ببخشد ،آن را ترجمة تصنیف آن ملکزاده شمردهاست (مرتبایی .)3 :1331،رضاقلیخیان هیدایت هیم
مرزباننامه را تصنیف مرزبان فارسی یا منسوب به وی میداند (افراسیابی.)3 :1322 ،
 .9-1نثر فنّی

در میان ادوار مختلف نثر فارسی ،میتوان از نثر فنّی به عنوان غنیترین دورة آن ییاد کیرد .ایین دوره بیا
کلیله و دمنه شروع میشود و با اثر سراسر ذوق و مهیارتی همچیون مرزبیاننامیه بیه اوج خیود مییرسید
(کبوتری « .)2 :1335 ،مراد از سبک مصنوع در نثر ،روشی است کیه بیر اییراد صینایع مختلیف لفظیی و
آرایییشهییای معنییوی و اطنییاب سییخن از راه توصیییفات دور و دراز و آوردن امثییاا و اشییعار و شییواهد
گوناگون از تازی و پارسی و بهکار بردن اصطالحات علمی و امثاا آنها بنا شیده باشید( ».صیفا:1366 ،
 )222گرایش به آراستن سخن ،در میان ایرانیان وجود داشته است گنانکه گفتهانید« :ایرانییان از زمیان
قدیم به تزیین فواهر کالم و استفاده از اسلوب فنّی در مکاتییب و رسیائل دییوانی و غییر دییوانی توجّیه
داشتهاند و نثر را به اقواا حکما و مواعظ و اشعار و معمّیات موشّح میساختهانید( ».خطیبیی)21 :1326 ،
از سوی دیگر ،توجّه به اسلوب قرآن کریم و وجیود آثیار منظیوم و منثیور عربیی موجیب شید تیا تیأثیر
مختصّات نثر عربی در نثر فارسی ،از نیمة دوّم قرن پنرم آغاز گردد و در دورههای بعد ،لغات فارسیی و
عربی گنان با هم درآمیختند که هی گونه وجه تمایزی بین این دو زبان باقی نمانید (همیان.)131-131 :
در نگارش بسیاری از متون نثر فنّی از جمله کلیله و دمنه ،بالغت بینظیر قرآن مدّ نظر بوده است .برخیی
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معتقدند که قرآن نه نثر است و نه شعر گون قیود شعری در آن نیست و از طیرف دیگیر مقیّید بیه قییود
خاصّی است که در نثر دیده نمیشود و همین امر به کالم ،آهنگ خاصّی بخشیده است (حسین:1353 ،
 .)25وراوینی هم ،در توجّه به آیات قرآن پیرو سبک کلیله و دمنه است امّا با پذیرش بالغیت بیینظییر
قرآن و استفادة فراوان از آیات قرآنی ،در نثرش بر مقلّد خود پیشی میگیرد.
«این کتاب در زمانی انشا شده است که در شیوة نثرنویسی ،مراعیات دقیایق دشیوار لفظیی و فنّیی بیه
غایت تکلّف رسید ...و خالی بودن نثر از مفردات و ترکیبات دشوار زبان عربی از دالیل نقی

نویسینده

و سستی نثر شمرده میشده( ». ...خطیبی )513-516 :1326 ،در این دوران آشنایی با متون ادبی و عربیی
و از حفظ داشتن آنها ،یکی از شرایط بزرگ دبیری و شیاعری بیوده اسیت (صیفا ،1366 ،ج .)322 :2
گاهی نویسندگان این دوره گنان راه افراط پیش میگیرند که برای افهار فضل ،بییهیی ضیرورتی نثیر
خود را از کلمات و ترکیبات مهرور عربی و استشهادات گوناگون انباشته میکنند (یوسفی ،بیتا ،ج :1
 )232حتّی در انشاهای سادة قرن هفتم و هشتم ،استعماا لغات و ترکیبات عربی به وفور دیده مییشید
امّا با تحوّا بزرگی که زبان فارسی در سدة ششم یافته بود ،ترکیبات عربی جزء زبان فارسی شده بودند
بنابراین نمیتوان استعماا اینگونه لغات و ترکیبات را در آثار نویسندگان آن عهد ،دور شیدن آنهیا از
نهاد و فطرت شیوة نثر ساده دانست بلکه در واقع زبان دری از فطرت خود دور شده بیود (صیفا،1366 ،
ج  .)1156 :2آثار نثر فنّی تحیت تیأثیر اسیلوب نثیر عربیی ،بیشیتر بیه اسیتعماا مفیردات عربیی ،رعاییت
تکلّفات و صنایع لفظی ،به کار بردن سرع و موازنه و سایر نکات بدیعی برای آرایش کالم ،جمع بسیتن
لغات عربی به فارسی یا جمع بستن جمع عربی بیه فارسیی آن ،بیه کیار بیردن روش جملیهبنیدی عربیی،
اطناب و اقتباس مضامین اشعار و امثاا عربی برای تظاهر به عربیدانی و فخرفروشی پرداختیهانید و حتّیی
کتابهای تاریخی این دوره هم از این قاعده مستثنا نیستند امّا وراوینی بیشتر از دیگران به اقتباس آیات
و امثاا و اشعار عربی روی میآورد و این اقتباسات گنان در نسج کالمش خوش نشسیتهانید و بیه اثیر او
استحکام و زیبایی بخشیدهاند که میتوان او را در نثر فنّی صاحبِ سبکی خاصّ و متفاوت دانست.
 .1-9-1جایگاه مرزباننامه در نثر فنّی

مرزباننامه از جمله کتبی است که متأثّر از سبک کلیله و دمنه است و خودِ نویسندة مرزباننامیه ،هیم در

دیباگه و هم در خاتمة کتاب خود به این امر اشاره میکند امّا در نهایت سبک خود را از کلیلیه و دمنیه
برتر میداند (خطیبی« .)424-423 :1326 ،بلوم معتقد است که در هر سنّت ادبیی ،کشاکشیی پیچییده و
جذّاب بین نویسندگان و شاعران توانا برای حفظ هویّت خود با نویسندگان و شاعران پیشین وجود دارد

کاربرد عبارتهای عربی در مرزباننامه 31/

تا تأثیرشان به گالش کشیده شود» (نوریس )124 :1325 ،و مرزبیاننامیه متیأثّر از جرییان رقیابتی و سییر
تصنّعی نثرنیویسی آن دوره ،در تالش بیرای رهییایی از اضیطراب نییاشی از بییرجستگی کلیییله و دمنیه،
میکوشد تا برتری خود را به اثبات برساند گنانکه با وجود اقرار به استادیِ نویسندة کلیلیه و دمنیه ،بیه
دلیل هراس از سیطرة نثر او میکوشد با خلّاقیّت در بهرهگیری از صنایع لفظی و استفادة فراوان از آییات
و امثاا و اشعار عربی و نیکو نشاندن این تضمینات عربی در نسج کالم فارسی ،خود را مبدع و صیاحب
سبک نشان دهد و در این راه موفّق میشود تا جاییکه صفا مینویسید« :مرزبیاننامیة وراوینیی از جملیه
شاهکارهای بالمنازع ادب فارسی در نثر مصنوع مزیّن است و میتوان آن را سرآمد همة آنها تیا اواییل
قرن هفتم دانست( ».صفا ،1366 ،ج  )1113-1116 :2از اواسط قرن پنرم ،ارتباط ادب فارسیی و عربیی
قویتر شد و آثار نویسندگان قبلی سرمشق نویسندگان بعدی قرار گرفت تیا بیا خلیق آثیاری نیو ،تفیوّق
خود را برآنها نشان دهند (شهیدی :1323 ،ط-ی) به عبارتی «متن ادبی ،دیگر نه ییک موجیود یکتیا و
خودآیین ،بلکه حاصل مرموعهای از رمزگان ،سخنان و میتنهیای از پییش موجیود انگاشیته مییشیود»
(آلن )123 :1325 ،هرگند وراوینی خود در دیباگة مرزباننامه مینویسد« :دانای آشکار و نهان داند که
از نهانخانة فکرت هی صاحبسخن متاعی در بار خود نبستم( ». ...وراوینی )24-23 :1323 ،همگنیین،
وراوینی نسبت بیه سایر نیویسندگان نثیر فنّی ،روشیی متفییاوت و مسیتحکمتییر دارد کیه وی را متمییایز
میسازد به طوریکه مییتیوان گفیت« :نثیر مرزبیاننامیه از شییوة متکلّفانیة هیمعصیران بیه دور اسیت».
(خطیبرهبر :1323 ،ب) تناسب لفظی و معنوی در مرزباننامیه بیه حیدّی اسیت کیه سیبک او سیرحلقة
سبک نثری قرار میگیرد که در دورههای بعد مورد تقلید نثرنویسان قرار گرفته اسیت و البتّیه بیه پیای او
نرسیدهاند و در حدّ لفّافی باقی ماندهاند (خطیبی.)513 :1326 ،
 .2-9-1اقتباس و استشهاد

یکی از مهمترین ویژگیهای نثر این دوره ،اقتباس از آیات قرآنی و احادی

نبوی است« .ایین شییوه بیه

تقلید از نثر عربی ،در نثر فارسی راه یافته و به صورت رکنی فنّی و زینتی در بیشتر اقسام نثر به کیار رفتیه
است ...نخستین اثر این فن در نثر عربی ،در بعضی از مکاتیب پیامبر اسالم  -صلّی اهلل علیه و آلیه و سیلّم
 دیده میشود( ».خطیبی )133 :1326 ،در آثار منثور فنّیی ،استشیهادات بیه صیورت سیاده و بییه طرییقنقلقوا و کامالً مرزّا از رشتة نثر بود و نویسندگان ،ایین استشیهادها را بیه صیورت مبالغیهآمییزی بیرای
زینت کالم به کار میبردند به طوریکه معنا را فدای لفظ میکردند امّا وراوینی «لفظ و معنی را گنان
به یکدیگر درآمیخته است که بدون توجّه به معنی ،دقّت و فرافت لفظ و بیینگیرش بیه تناسیب الفیاظ،
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ارتباط معانی دانسته نمیشود( ».خطیبیی )513 :1326 ،بیا توجّیه بیه اخیتالف دو زبیان فارسیی و عربیی،
خاصیی اسیت کیه در مییان
ّ
استعماا عبارات عربیی بیه عنیوان بخشیی از میتن فارسیی ،نیازمنید مهیارت
نویسندگان نثر فنّی ،وراوینی به خوبی از عهدة این مهمّ برمیآید .او در تلفیق جمالت و عبیارات عربیی
با نثر فارسی ،به حسن ترکیب و ترصیف کالم توجّه دارد به طوریکه در کالم او این عبارات عربیی از
جنبههای مختلف لفظی و معنوی با نثر فارسی پیوستگی دارند.
وراوینی در کمیّت و کیفیّت استعماا امثاا و اشعار عربی و به خصوص آیات قرآنی در مرزباننامیه،
بر سایر نویسندگان نثر فنّی برتری یافته است تا جاییکیه اقتبیاس فیراوان آییات قرآنیی و امثیاا عربیی،
کتاب او را به اثری اخالقی و تعلیمی نزدیک کرده است .عبارات عربی مرزباننامه از نظر کیفیّیت هیم،
دارای پیوستگی معنایی محکمی بیا میتن فارسیی کتیاب هسیتند .وراوینیی بیرخالف سیایر نویسیندگان،
معموالً به استشهاد یک مصراع یا یک بیت شعر بسنده میکند و تمام تالش خود را به کار میگیرد کیه
اقتباساتش تکراری نباشند و خود در مقدّمة مرزباننامه میینویسید« :از امثیاا و شیواهد و اشیعار تیازی و
پارسی که دیگران در کتب ایراد کردهاند ،گنان متحرّز بوده که دامن به ثفل خاییده و مکیدة ایشان بیاز
نیفتاده و ااّل علی َسبیلِ انابدرة به گلهای بوییده و دست مالیدة دیگران استشمام نکرده( ».وراوینیی:1323 ،
 )333-336اگرگه «جمع بین صناعتی الینّظم و النثیر تعیذّر دارد» (همیان ،)6 :او بیا شکسیتن ایین تعیذّر،
هنرمندی خود را اثبات مینماید.
 .2ارتباط لفظی عبارات عربی مرزباننامه با متن فارسی آن
در مرزباننامه ،انتقاا از نثر فارسی به شعر یا نثر عربی معموالً هنگامی صورت میپذیرد که معنیی میورد
نظر نویسنده در قالب شعر یا نثر عربی رساتر بیان میشود .بسیاری از آیات و امثاا براساس مقتضای متن
و بدون هی گونه فاصلهای که آنها را از نثر فارسی مرزّا نشان دهد ،به ریشة نثر میپیوندند بنیابراین از
نظر دستوری نقشهای مختلفی گون انواع اضافه ،مفعوا ،مسندٌالیه ،مسند ،متمّم ،قید و ...میگیرند یا بیه
عنوان جملة پیرو و جملة معترضه به کار میروند .همگنین این عبارتها از نظر بالغی جلوة وییژهای بیه
نثر میبخشند« .این نکته مسلّم است که هم معموالً آثار نظمی و نثری هیر زبیان در تیدوین علیم بالغیت
تأثیر مستقیم دارد و هم متقابالً علم بالغت و موازین آن در تکوین آثار ادبی زبان مستقیماً میثثّر اسیت».
(خطیبی )143 :1326 ،عبارات عربی مرزباننامه به عنوان تشبیه ،تمثیل و کنایه یا برای ایراز کالم به کار
میروند و در بسیاری از این عبارات عربی ،آرایههایی همچون سرع ،جنیاس و تضیاد ،نثیر کتیاب را بیه
اوج هنر و زیبایی میرساند .وراوینی عبیارات عربیی را بیشیتر در نقیشهیای مفعیولی و اضیافة بییانی ییا

کاربرد عبارتهای عربی در مرزباننامه 33/

توضیحی و جملة معترضه استعماا کرده است از نظر بیانی هم کنایه و تشبیه نمیود بیشیتری در عبیارات
عربی مرزباننامه یافتهاند.
 .1-2کارکردهای دستوری
 .1-1-2مسنداليه یا نهاد

«اسم وقتی نهاد است که فعل یا صیفت ییا کلمیاتی دیگیر بیه آن اسیناد داده شیود( ».انیوری و احمیدی
گیوی:)111 :1334 ،
ب در شیأن
 «من پیشوا و مقتدای دیوان جهانم استراق سمع از فرشتگان آسمان میکنم .فَاَتْبیَب َعهُ ش َه ٌاب ثَاق ٌ
من آمده است( ».وراوینی)251 :1323 ،
ب» ،نهاد (مسندالیه) جملة سوّم است.
عبارت «فَاَتْبیَب َعهُ ش َه ٌ
اب ثَاق ٌ

ات ََب ٌ ع ب َد
 «املَ ُلات َّ
انصبال ُ
ال َوانیَ ُو َن زی َةُ الَلاة اندُّنلا خود اشارتی مستأنف است بدان مقرّر کردهآمد َوانیَاق ُ

َرباب َ صریح برهانی و ساطع بیانی است بر آن طالبان سعادت جاودانی را آن ذخیرة عمل شاید که باشد
ال َوّل بَ ُو َن در پیش شاید آورد( ».همان)663 :
و در عرضگاه یَب ْوَم ّل یَب ْب َف ُع َم ٌ
بال َوّل بَ ُبو َن» ،نهیاد (مسیندالیه) جملیههیای خیود
ات ََ ٌ ع ب َد َرباب َ » و «یَب ْبوَم ّل یَب ْب َف ُبع َم ٌ
لات َّ
انصال ُ
عبارات « َوانیَاق ُ
هستند.
 .2-1-2مسند

صفت یا اسم یا ضمیری است که به تنهایی یا همراه وابستهای به کمک یکی از فعلهای ربطی ...به نهیاد
نسبت داده میشود( ».انوری و احمدی گیوی:)115 :1334 ،
 «و فراید قالید رشیدالدّین وطواط که گوش و گردن آفاق بدان متحلّی است و خواطر ذویااللباب ازوُمتلی( ».وراوینی)11-11 :1323 ،
فضاالت فضل او ،مِءاألهاب ُ
وُمتلبی»( )1مسند برای فعل «است»  -که به قرینة لفظی محیذوف اسیت  -محسیوب
عبارت «مِءاألهاب ُ
میشود.
انس ْرب بودهایم( ».همان)352 :
« -ما همیشه  ...از شرّ اعادی آم ُن ا

انس ْرب»( )2مسند برای فعل «بودهایم» به شمار میآید.
در مثاا باال عبارت «آم ُن ا
 .9-1-2مفعول

اسم یا کلمهای است که کار بر آن واقع میشود و معنی جمله را تمام میکند (انوری و احمدی گییوی،
:)116 :1334
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 «هر آن بدان حاجت آید و کارها بدان موقوف باشد ،عَلَی التَّواتر میرسانند و گنیدانک در مصیارفَ فبی ایَب پییش خیاطر دارنید َو َحیَّباا َمْْبروٌ دَ ایإ ینبی
مهمّات صرف میباید کرد ،از خزانه بردارنید َوّل َس ْبر َ
عن َمط ٍ
َمَْ ُیو ٍ
ْلوب بر روزگار خود خوانند( ».وراوینی)115 :1323 ،
إ اَ ْش َف َر ْ
ب َوَم ْر َحیا باَذَ ً
َ فببی ایَب » و « َو َحیَّبباا َم ْْببروٌ دَ ایإ ینببی ََْمیب ُبو ٍ
إ اَ ْش ب َف َر عب ْبن
در مثییاا بییاال عبییارتهییای « َوّل َسب ْبر َ
ب َوَم ْر َحیببا ب باَ َذ ً

َمط ٍ
ْلوب»( )3به ترتیب مفعوا برای فعلهای «دارند» و «خوانند» به شمار میروند.

باُ َعلَبی ییبن
« -مدّتی دندان حرص از گوشیتخیواری بکنید و دهیان شیره از خیونآشیامی دربسیت َوانا ُ

ُملُوکهم ،نصّی متّبع و امری منتفع دانست( ».همان)565 :

اُ َعلَی یین ُملُوکهم» مفعوا برای فعل «دانستن» است.
در این مثاا ،عبارت « َوانا ُ
 .1-1-2متمّم

اسم یا کلمهای دیگر است که همراه حرف اضافه میآید و به فعل یا صفت نسبت داده میشود (انیوری
و احمدی گیوی:)113 :1334 ،
 «هی اندیشه و انکسار به خاطر راه نباید داد که اگرچ قوّت بشیریّت َع ْبن کتابان مبا یَب َْتَابی انْتابا َن قاصیراست ،من این کشته را در زیر زمین تا زندهام ،گیون راز معشیوق از رقییب و ضیمیر مکییدت از دشیمن
پنهان دارم( ».وراوینی)132 :1323 ،
حرف جرّ «عن» برابر حرف اضافة «از» فارسی است بنابراین عبارت «کتابان مبا یَب َْتَابی انْتابا َن» میتمّم
جمله به شمار میآید.

« -و خواصّ حضرت و نزدیکان خدمت را واجبتر کیه مراقیب ایین حیاا باشیند گیه پیوسیته بیر َمزنَّبة

اّلَقْداماند َعلَی َشفا جر ٍ
َ ها ٍر ایستاده( ».همان)224 :
ُُ

عبارت «مزنَّة اّلَقْداماند َعلَی َشفا جر ٍ
َ ها ٍر»( )4که پس از حرف اضافة «بر» آمده است ،متمّم جمله بیه شیمار
َ
ُُ

میآید.
انو ُجبو کار گنان دست در هم دهد که خصم را مقام خوف
 « ...دیگر وقت صلح و مسالمت تا به ْسن ُ
دح َ
و طمع باقی ماند سیوم وقت تعلّل و تأمّل کردن و روزگار بردن تا مگر به دَنطَبِ اللَبِ آفت حرب و قتاا
از میانه به کفایت رسد( ».همان)514 :
انو ُجو » و «دَنطَبِ اللَبِ» که پس از حرف اضافة «به» به کار رفتهاند ،متمّم جملههای
عبارتهای « ْ
سن ُ
دح َ
خود هستند.
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 .5-1-2اضافه

یکی از کاربردهای عبارتهای عربی در مرزباننامه ،ذکر آنها به صورت مضافٌالیه است .بنیابر قواعید
دستور زبان فارسی ،آمدن اسم یا کلمة جانشین آن را به دنبیاا اسیم مکسیور ،اضیافه میینامنید .در ایین
حالت ،کلمة اوّا را مضاف و کلمة دوم را مضافالیه میگویند (انوری و احمدی گیوی.)125 :1334 ،
اضافه انواعی دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1-5-1-2اضافة توضيحی یا بيانی

اضافة توضیحی اضافهای است که در آن مضاف ،نوع مضافالیه را توضیح مییدهید (شیهبازی:1363 ،
:)23-24
 «فی الرمله از بدایت تا نهایت که دا بر اندیشة این اختراع نهادم و همّت بر افتزاع این بکرآمدة غییبگماشتم ،بر هر مایهدار معنی و پیرایهبند هنر که رسیدم ،او را بر اتمام آن مرغّیب و معیرّ
معر

ییافتم ،تیا از

یت اجتناب واجب دیدم( ».وراوینی)23 :1323 ،
الئمة ْ
دشو َ
دْحَ َ
لت فَاا َ

یت»( ،)5معادا واژهای گون :قصور و کوتاهی اسیت و مضیافالییه
در این مثاا عبارت « ْ
لت فَاا دش َبو َ
دْحَ َ
«الئمه» به شمار میرود.
س نَصلیَ َ مبن انبدُّنلا همیشه نصب عیین
 «سرد و گرم روزگار دیدم و تلخ و شیرین او گشیدم و تنبیه ّل تَب ْ َخاطر داشتم( ».همان)36 :
س نَصبلیَ َ مبن انبدُّنلا» کیه مییتییوان آن را معییادا «بهیرهمنییدی» دانسیت،
در مثاا بیاال عبیارت «ّل تَب ْ َ
مضافالیهِ تنبیه محسوب میشود.
 «اگر وقتی شیطانِ حرص ،ترا به وسوسة خیانتی هتک پردة دیانت فرماید ،خطاب َّبمم ُرُکم د ْن تُب َبو ایوا
ین ا
اّللَ ی ُ

األمانَت ینی د ْهلها پیش خاطر دار ( ».همان)133 :

در مثاا فوق ،آییة « َّ
بمم ُرُکم د ْن تُب َبو ایوا األمانَبت ینبی د ْهلهبا» برابیر بیا «امانتیداری» اسیت و مضیافالییهِ
ین ا
اّللَ ی ُ

«خطاب» شمرده میشود.
 .2-5-1-2اضافة تشبيهی

اضافة تشبیهی اضافهای است که در آن معنی تشبیه باشد یعنی بین مضاف و مضافٌالیه رابطیة شیباهت و
همانندی باشد و مضاف و مضافٌالیه را به هم تشبیه کنند (انوری و احمدی گیوی:)126 :1334 ،
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 «مگر وقت آن است که سخط الهی از طایرات سهام عزیمت ما تیاختی بیر سیر قیومی آرد و سیرّ اَََل تَب َبرلِ فَب َع َِ ربُّ َ باَصحاب انفلِ اَََل ََی َع ِْ َکل َدهم فی تَا ٍ
بللِ در شأن طایفهای آشیکار گیردد و بیه منرنییق تَبرملهم
َک َ

جارةٍ من س اج ٍلِ ایشان را سنگسار قهر ما گرداند( ».وراوینی)541 :1323 ،
ِب َ

در مثاا باال عبارت «تَرملهم ِبج ٍ
بج ٍلِ» که از نظر مفهومی معادا «سینگبیاران» اسیت ،مشیبّهبیهِ
بارة مبن س ا
َ

واژة منرنیق (مشبّه) است .وجهشبه و ادات تشبیه نیز از کالم حذف شده است.
ب ایَجِ از پیش شهریار برخاست و به خانه رفت( ».همان)323 :
« -و در پردة ن َْع ُ

ب ایَجبِ» به معنای «شرمساری» و مشبّهبه برای پرده (مشبّه) اسیت .در ایین مثیاا نییز
در مثاا فوق« ،ن َْع ُ

وجهشبه و ادات تشبیه محذوف است.
 .9-5-1-2اضافة تخصيصی یا اختصاصی

این نوع اضافه ،اضافهای است که در آن مضاف ،مخت

ّ مضیافٌالییه اسیت امّیا در مالکیّیت آن نیسیت

(مدرّسی:)45-41 :1323 ،
« -درود و تحیّات و سالم و صلواتی که از مهبّ انفاس رحمانی با نفحات ریا

قدس هیمعنیانی کنید،

بر روضة مطهّر و تربت معطّر خواجة وجود و نخبه و نقاوة ُک ُِّ ما ُهبو َموج ُبوی که رحمت از سیدنة خوابگیاه
استراحت اوست( ».وراوینی)5-4 :1323 ،
وجوی» ،معادا «موجودات» و مضافٌالیهِ «نقاوه» است.
در مثاا باال عبارت « ُک ُِّ ما ُهو َم ُ
 .6-1-2قيد

« گروه قیدی بخشی از سخن است که فعل به آن نیازمند نیست و به همیین دلییل از جملیه ،قابیل حیذف
است( ».کامیار و عمرانی )114 :1323 ،کاربرد قیدی عبارات عربی مرزباننامه به صورت قیید حالیت ییا
زمان است و بیشتر ،قیدهای نشانهدار هستند.
 .1-6-1-2قيد زمان

 « و هرچ به کار آید از آالت و ادوات و اسبابی که اصحاب حرفت را بایید ،جملیه در کشیتیهیا نهنیدباعة هرآن بیدان حاجت آید و کارها را بیدان میوقوف باشد ،علی التّواتر میرسانند».
ساعة فَس َ
وماً فَلوماً َو َ
ویَ َ
(وراوینی)115 :1323 ،
« -بط را بواع

تحرّ

بر آمدن روباه و آوردن دارو َلظَة فَبلَحظَة زیادت میگشت( ».همان)153 :

 ...« -با خود گفت :بَعد الیَوم این گربه را نکو باید داشت( ».همان)511 :
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باعة»َ « ،لظَبة فَبلَحظَبة» و «بَعبد انلَبوم» قییدهای زمیان
باعة فَس َ
ومباً فَلومباً َوس َ
در مثااهیای بیاال ،عبیارتهیای «ویَ َ
هستند.
 .2-6-1-2قيد حالت:

حالت و گگونگی فاعل یا مفعیوا را در حیین انریام دادن ییا انریام گیرفتن کیار مییرسیاند( .انیوری و
احمدی گیوی)232 :1334 ،
 «و گون انتهاج سیرت او بر این منهاج باشد ،زیردستان و رعایا در اطراف و زوایای ملک جملگیی درکنف امن و سالمت آسوده مانند و کافّة خالیق به اخالق او متخلّق شوند تا طَوعباً ْدو َکرهباً ََوفباً د ْو طَ َاعباً بیا
یکدیگر رسم انصاف و شیوة حقّ نگاهدارند( ».وراوینی)46 :1323 ،
 « ...او را پالهنگ اکراه در گردن نهند و َش َاء د ْم دَبَبی به کنار این شهر درییایی اسیت هاییل ،مییان شیهر وبیابان حایل ،آنرا برند و او را سر در آن بیابان دهند( ».همان)112 :
یاحة ُم ْسفراً( ».همان)631 :
 « ...به خدمت خسرو آمد َضاحْاً ُمستَیشراً َ
وعن َوجه ا
انص َ

بیاحة ُم ْسببفراً» بییه
باء ْدم دبَبی» و « َ
ضبباحْاً ُمستَیشببراً َ
وعببن َوجببه ا
انصب َ
عبییارتهییای «طَوعباً ْدو َکرهباً ََوفباً د ْو طَ َاعباً»َ « ،شب َ

عنوان قید حالت به کار رفتهاند.
 .2-1-2جملههای پایه و پيرو

 «جملة مرکّب دارای یک جملة هسته و یک یا گند جملیة وابسیته اسیت( ».کامییار و عمرانیی:1323 ، )112جملة هسته را پایه و جملة وابسته را پیرو مینامند .جملة هسیته در واقیع تکمییلکننیدة جملیة پاییه
است که با حروف ربطی مثل «که ،تا ،گون ،اگر و »...به جملة پایه میپیوندنید .در مرزبیاننامیه عبیارات
عربی به عنوان جملة پیرو ،بیشتر با حرف ربط «که» به جملة فارسیِ پایه پیوستهاند:
رصبةً مب َبن الَب َدثَان زمانییة شییو گشییم را گشییم زخمییی در خ یواب ذهییوا
 «هرگییاه کییه َلسبةً مب َبن َّانزَمببان َوفُ َ
یافتمی ،...ساعتی بقدر امکان به تحریر فصلی از آن فصوا پرداختمی( ».وراوینی)33-32 :1323 ،
برت( ».همیان:
اسبتََ ْم َکابا اُم َ
 «خطاب از جناب کبریا در تقویم آگاهترین خالیق در عالم گنین آمید کیه فَ ْ)224
و گاه از سایر حروف استفاده شده است:
« -اگر از این بند رها شوم و نرات یابم ،فَب ُهو املُر ُای( ».همان)352 :

انرش ُد م َبن انََّّبی و اگیر نمییخیواهی کیه
َّی ُّ
 «اگر میخواهی که گفتة من در نصابِ قبوا قرار گیرد ،قَد تَبیَب َّ َکرا َ فی ان ادین( ».همان)54 :
برحسب آن کار کنیَّ ،ل ا َ
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 .8-1-2جملة معترضه

جملهای است که در ضمن جملة اصلی میآید و مفهومی گون دعا و نفرین را میرساند و یا نکتیهای را
توضیح میدهد و اگر آن را حذف کنیم ،خللی در معنی و مفهوم جملة اصلی پدید نمیآیید (انیوری و
احمدی گیوی .)312 :1334 ،بیشتر عبارات عربی که به شکل جملیة معترضیه اسیتفاده شیدهانید ،جملیة
معترضة دعایی هستند:
بِ َجلنُبهُ َوتَعبانی َو َع َّبم
« -نهاد آدم را که عالم اصغر است ،از سلسلة آفرینش در مرتبة اخیری او انیداختَ ،ج َّ

نَوانُهُ وتَوانی( ».وراوینی)4 :1323 ،

عبارت عربی « َج َِّ َجلنُهُ َوتَعانی َو َع َّم نَوانُهُ وتَوانی» جملة معترضه برای نهاد (او) ،محسوب میشود.

« -شنیدم که مردی بود جوالههپیشه و زنی پاکیزهصورت آلودهصفت داشت .بیا یکیی دیگیرَ ،حا َشبا ن َابن

یَ ْس َا ُع عَد انفتی بسته بود( ».همان)536 :

عبارت « َحا َشا ن َان یَ ْس َا ُع» ،جملة معترضه برای «با دیگری عقد الفت بستن» است.
انسلم آمده است( ». ... :همان)521 :
« -در اخبار نبوی َعلله َّ

انسلم» ،جملة معترضه برای «نبوی» (نبی) به شمار میآید.
عبارت «علله ا
 .3-1-2شبهجمله

کلمه یا گروهی از کلمههاست که غالباً برای بیان حیاالت عیاطفی گوینیده بیه کیار مییرود( .انیوری و
احمدی گیوی)241 :1334 ،
 «شکر ایزد ،تعالی ،بر صبر کردن خویش بگزارد و گفت :اَلَاب ُد اّلل که وباا این فعاا بد از قوّت به فعلنینرامید( ».وراوینی)333 :1323 ،
در مثاا باال «اَلَا ُد اّلل» شبهجملهای است که به معنی «سپاسگزار و شاکر هستم» آمده است.

اّلل آغاز کن و از نیک و بد انرام بیش میندیش( ».همان)416 :
 «بسم ااّلل( ». ...همیان:
« -کنون که جانب رفتن را ترجیح نهادی و ترنییح سیهام عزیمیت واجیب دییدی ،بسبم ا

)623
در دو مثاا باال ،عبارت «بسم هللا» شبهجملهای معادا «آغاز کن» است.
 .2-2کارکردهای بالغی
 .1-2-2ایجاز

با وجود اینکه در نگاه نخست به نظر میرسد استعماا عبارات و استشهادات عربی در نثر فارسی نیوعی
خاصیی در البیهالی
ّ
اطناب است ،وراوینی برخی از این عبارات عربی را به قصد ایراز کالم با پیوستگی
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نثر فارسی میآورد .وی به پیروی از ایراز قرآن و ایراز سبک مرسل ،در عین توجّیه بیه آراییش لفظیی
کالم ،معانی اخالقی و تعلیمی بسیاری را به صورت کنایی در قالب عبیارات کوتیاه عربیی مییگنرانید
بیآنکه از ایضاح معنی بکاهد:

باّلل م ْبن تلْب َ الَانَبه( ».وراوینیی:1323 ،
 «اگر به همپشیتی و یکیدلی کیاری برآیید ،فَی َهبا َون ْع َا ْبت َویاّل نَب ُعبوذُ ب ا
)421
همین عبارت کوتاه عربی ،نویسنده را از ذکر مفصّل بین عاقبت متّحد نبودن ،بینیاز کرده است.
 «گون به مرتبة بلوغ رسید ،اشراف ملوک را از اطراف جهان به خطبت او جواذب رغبت در کار آمید()6
بت
س ْ
و گوشة مقنعة او سایه بر هی کلیهداری نمیانیداخت تیا روزگیاری دراز برآمید ع َ ،وانیَببلْ ُ
ُ قَب ْد َع َ

ال ج َزا ُؤ َها( )3(».همان)121 :
َوطَ َ

نویسنده ،سرانرام شویناکردنِ دخترِ پادشاه را با مصراعی عربی به شکلی موجز بیان کرده است.
 .2-2-2تشبيه

تشبیه «مانند کردن گیزی است به گیزی ،مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق».
(شمیسا 62 :1331،و  )63اقتباسات عربی مرزباننامه که با ادات تشبیه «کاف» به کار میروند ،بیه عنیوان
مشبّهبه جملة فارسی هستند و بیشتر تشبیه تمثیل میسازند:
ابلت اَقْبدا ٍ
« -و طلسم ترکیب آن از هم فروگشادم و از حاصل همه ملخّصی ساختم بیاقی انیداختم َک َف َ

انساقی( ».وراوینی)22 :1323 ،
ُریی َن َعلی ا
در این جمله ،عبارت عربی منقوا ،با ادات تشبیه «ک» برای جمالت پیشین در حکم مشیبّهبیه اسیت.
از آنرا که در این تشبیه هیئتی منتزع (حذف کردن مطالب زائد) به هیئتی منتزع (بازگرداندن باقیمانیدة
قدح به ساقی) مانند شده است ،تشبیه تمثیل شکل گرفته است.
« -عنان زبان فضوا از حکایت آن فصوا بازکشیدم و گفتم تا ملک نپرسد ،ازین باب کلمات گفیتن نیه

خرةٍ بَحاَ َردُ( ».همان)644 :
اندازة من است َک اطح َ
ص َ

در این مثاا فضولی کردن در امری که شایسته نیست ،به «شا زدن بیه صیخره بیا کاسیة سیر» (نباطح

خرةٍ بَحباَ َردُ) مانند شده است به عبارتی هیئتی منتزع از گند امر ،به هیئتی منتزع از گنید امیر تشیبیه
َ
ص َ
شده و تشبیه تمثیل پدید آمده است.
 .9-2-2تمثيل

تمثیل یا تشبیه تمثیل ،تشبیه مرکّبی است که مشبّهبه آن جنبة مثلی داشته باشد (شمیسا:)243 :1331،
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 «مقام نیکخواهی و حسن معاملت تو میشناسم و میدانم که شوایب خیانت از مشارع دیانت تیو دورب اَهلَهُ( ».وراوینی)156 :1323 ،
وانرائ ُد ّل یَْْا ُ
است و الّا آن ننمایی که مقتضای وفا و امانت باشد ا

ب اَهلَهُ»( )2در حکم مشبّهبه و تمثیل برای مفهوم جملة پیشین است.
وانرائ ُد ّل یَ ْْا ُ
در مثاا باال ،عبارت « ا

 «اگر واسطه نه گناه مررمان باشد ،فضیلت عفو کرا پدید آید؟باوَرت
نَب ب ب ببوّل ا ْشب ب ب ببت ُ
عال اناب ب ب ببار فلاب ب ب ببا جب ب ب ب َ

انعب ببوی»
م ببا کب ببا َن یُعب ب َبر ُ
بب َعب ببرَ ُ
َ طلب ب ُ

()9

(همان)322 :
در این مثاا ،بیت عربی ،تمثیلی برای جمالت قبل است.
 «ما را این همه رنج و محنت از یک روزه مالقات عقاب است تیو خیود را و میرا بیه سالسیل جهید ووانر ََم( ».همان)633-632 :
حبائل جدّ بدو میکشی ،عَ ،شْوإ اجلَریح ینی انَُّربان َّ

وانر ََم»( )11تمثیلی است برای مفهوم جمالت پیشین.
مصراع « َشْوإ اجلَریح ینی انَُّربان َّ
 .1-2-2کنایه

«کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معنای فاهری آن نباشد امّا قرینة صارفهای هم که میا را از
معنای فاهری متوجّیه معنیای بیاطنی کنید ،وجیود نداشیته باشید( ».شمیسیا )233 :1331،کناییات عربیی
مرزباننامه نقش مهمّی در ایراز کالم ایفا میکنند:
 « ...دیو گون دستبرد دینی در بیان سخن بدید ،حاضران را از حضیور جیواب او دییدة تعرّیب متحیّیربماند و از تقدّم دینی در حلبة مسابقت َج َر َإ املَُااکي َح َس َرت َع هُ الُ ُا ُر برخواندند( ».وراوینی)232 :1323 ،

« َج َر َإ املَُااکي َح َس َرت َع هُ الُ ُا ُر»( )11کنایه از ناتوانی در رقابت است.

 « ...شاه را اندیشه جزم میباید گردانیدن و رایت عیزم را نصیب گردانییدن و نصیرت و فیتح را پیراییةالِ ُحیلَی( ».همان)431-431 :
فاتحت و خاتمت کار دانستن و گون مطلق گفتهاند :انل ُ

الِ ُحیلَی» کنایه از رویدادهای نامشخّ
در مثاا باال ،عبارت «انل ُ

آینده است.

ْحی اّلنبِ گندانکه حیات او باقی است ،خواهد کیه کامییاب و بختییار در عیزّت و
بی انافس ُّ
 «و مردم اَ ُّمسرّت به سر برد( ».همان)423 :

ْحی اّلنِ» کنایه از کسی است که از بد بپرهیزد و تن به خواری ندهد.
بی انافس ُّ
عبارت «اَ ُّ
 .5-2-2سجع

سرع «آن است که کلمات آخر قرینههای سخن به نوعی آهنگین باشید یعنیی ییا در وزن ییا در حیرف
آخر کلمات (روی) یا در هر دو ،هماهنگی حس شود( ».فشارکی)5 :1333 ،

کاربرد عبارتهای عربی در مرزباننامه 41/

بب َوان َبوزی ُر
بِ َّ
بریر َودی َبن الَاج ُ
انس ُ
« -غراب البینِ مرگ بر گوشة ایوانش در نالة زار و پردة زیر ،دیْ َن األم ُ َوَما فَب َع َ

برخواند( ».وراوینی123 :1323 ،و)131
در مثاا فوق واژة وزیر در عبارت عربی ،با واژة فارسیِ «زیر» سرع مطرّف ساخته است.
 «آنگه از آفت دد و دامَ ،انی األطراَ و از فساد و زحمت سباع ،فارغ األک اَ( ».همان)25 :عبارتهای عربیِ «َانی األطراَ» و «فارغ األک اَ» دارای سرع متوازی هستند.
 .6-2-2جناس

جناس را «تشابه دو کلمه در تلفّظ با مغایرت در معنی» تعریف کردهاند (رجایی.)336 :1334 ،

لُ من فَ ٍ
تفصیی
بلُ و از عهدة حقّ خویش أعنی برادری که ورای همة حقوق است ،بعضیی ّ
َ ...« -و َهاا غَ ٌ

نمودم( ». ...وراوینی)51 :1323 ،
میان «غلُ» و «فلُ» جناس الحق وجود دارد.
ب
 « -و آن از برادران و خویشان درین باب آید ،تقیدیم کینم تیا مصیداق آن قیوا کیه گفتیهانید :األقبار ُ

انعَارب اینجا پدید آید( ».همان)533 :
َک َ

در این مثاا میان «دقارب» و «عَارب» ،جناس مضارع هست.
 «دختری داشت گنان پاکیزه که هرکه در بشرة او نگاه کیردیَ ،مبا َهباا بَ َشبراً بیر زبیان رانیدی( ».همیان:)133
وراوینی میان واژة «بشره» و کلمة «بشراً» در آییة کریمیة « َمبا َهباا بَ َشبراً» (یوسیف ،)31/جنیاس اشیتقاق

ساخته است.
 .2-2-2تضاد

تضاد «آن است که الفافی به کار برند که از نظر معنا با هم در تضادند( ».فشارکی)31 :1333 ،
 «گون عادت اسالف گذشته این بوده است ،ما نهاد دوستی و دشیمنی بیر سینّت و رسیم ایشیان تیوانیمنهادن و حدی

ث اینجا مفید آید( ».وراوینی)353 :1323 ،
الُ ُّ
وار ُ
وار ُ
ث وانیُ ُ
َُّ یُبتَ َ
ب یُبتَ َ

در این مثاا بین «الب» و «انیَُّ» تضاد وجود دارد.

ِ َع ْاداً صادر شود ،مطالبت کنند( ».همان)235 :
« -و به کمتر لغوی که َس ْهواً فا اْ ْل َ

میان واژههای «سهواً» و «عاداً» تضاد هست.

 .9جنبههای مختلف ارتباط معنوی عبارات عربی مرزباننامه با متن فارسی آن
ارتباط معنوی عبارات عربی در مرزباننامه بسیار گستردهتر از ارتباط لفظی است.
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 .1-9تکميل و تتميم نثر فارسی

در این نوع که باالترین حدّ تناسب و فرافت و دقّت در فنّ اقتباس به شمار میآید ،آیات و احادی

نیه

تنها از جهت لفظ ،بلکه از نظر معنی نیز با اتّساق و اتّصاا کامل به دنباا عبارات فارسی آورده میشیوند
(خطیبی .)213 :1326 ،در این نوع که بیشترین میزان کاربرد را در مرزبیاننامیه دارد ،عبیارات عربیی بیا
تناسب ترکیب و حسن ترصیف به ریشة نثر میپیوندند و دنبالة نثر فارسی را پی میگیرند و قابل حیذف
نیستند .همة عبارات عربی که به این طریق در مرزباننامه اسیتعماا مییشیوند ،دارای نقیش دسیتوری ییا
بالغی هستند.
اخبار و اشعار تازی یا با «کیه» و «واو» ربیط ییا بیا کلمیاتی از قبییل «گفتیهانید»« ،گفیت»« ،گویید» و
«گفتند» ،به نثر فارسی میپیوندند و در مواردی هم پیوند آنها با نثر ،بییواسیطه اسیت .از نظیر کمّیّیت،
میزان اقتباسات عربی به خصوص اقتباس آیات قرآنی و امثاا عربی در مرزباننامه بیش از سایر متون نثیر
فنّی است و به اثر او جنبة اخالقی و تعلیمیی بخشییده اسیت .از نظیر کیفیّیت هیم ،هنرمنیدی در ترکییب
عبارات عربی با نثر فارسی میتواند به عنوان یکی از ویژگیهای برجستة سبکی وراوینی مطرح شود:
اعتی انبَّظم وانَّ بر تعیذّر
صب َ
 «امّا بعد پوشیده نیست بر ارباب قیرایح سیلیم و طبیایع مسیتقیم کیه جمیع ببَّی َدارد( ». ...وراوینی)6 :1323 ،
ودنت َع ها نائ ٌم( )12(».همان)26 :
طوب َ
 «خر از دور نگاه کرد .گرگی را دید با خود گفت :ع ،تَاْتی ایُ َک فَب ُه ْن()13کار بندم( ».همان)155 :
« -من تحمّل او واجب بینم و یذا َع َّز َمن دَو َ

 « بسم اللّه آغاز کن و از نیک و بد انرام بیش میندیش و در مقام اجتهاد که موقف مردان است ،گنیانمستحضر و متیقّظ باش که گفتهاند:

بَّی َعل َلب ب ب ب ببه َع ْزَمب ب ب ب ببهُ
یذا َهب ب ب ب ب َّبم اَنَب ب ب ب ببی بَب ب ب ب ب َ

انعواق ب ب ببب َجانی ب ب ببا»
بب َع ب ب ببن ذ ْک ب ب ببر َ
َونَ َّْ ب ب ب َ
(همان)416 :

همانگونه که دیده میشود در همة مثااهای یادشده ،عبارت عربیی جیزوی از بافیت طبیعیی سیخن
محسوب میشود به طوریکه اگر از کالم حذف شیود ،جمیالت فارسیی از نظیر معنیی دگیار اخیتالا
خواهند شد.
 .2-9تأکيد و تأیيد نثر فارسی

در این نوع که پس از جنبة تکمیل کالم ،بیشترین کاربرد را در کتاب مرزبیاننامیه دارد ،وراوینیی ابتیدا
معنی شعر و نثری را که میخواهد تضمین کند ،به نثر بیان میکند بعد همان شعر یا نثیر را بیرای تأکیید
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معنی میآورد .تأکید کالم ،به شکل تیوصیف و تشریح معنی قبیل ،نقیلقییوا ییا تفینّن و توصییف بییان
میشود:
 «و از منقوالت کالم اردشیر بابک و مقوالت حکمت اوست که بسیار خون ریخیتن بیود کیه از بسییارخون ریختن بازدارد و دردمندی بود که به تندرستی رساند:
ن ََع ب ب ب ب ب ب ب َّ
بِ َعتْیَب ب ب ب ب ب ب ب َ َمَْا ب ب ب ب ب ب ببو ٌی َعواقیُب ب ب ب ب ب ببهُ

بام بانعلَب ب ب ب ببِ»
صب ب ب ب ب َّ
بحت اّلَجسب ب ب ب ب ُ
َوُرََّّبب ب ب ب ببا َ
(وراوینی)55 :1323 ،

صب َدقَ َ ّل َمبن
 «دوست آن است که با تو راست گویید نیه آنیک دروغِ تیرا راسیت انگیارد ،د َُبو َک َمبن َ

ص َّدقَ َ ( ».همان)164 :
َ

 «باید که ساحت سینه از گرد عداوت و کینة او پاک گردانی و قاذورات کیدورات از مشیرع معاملیتدور کنی.
باذیر َمب ب ب ببن یَمتل ب ب ب ب َ ُمعتَب ب ب بباراً
اقبْیَب ب ب ب ْ
بِ َمعب ب ب ب َ

بال د ْو فَ َج ببرا»
ک فلا ببا ق ب َ
ا ْن بَب ب َّبر ع ب ب َد َ

()14

(همان)332 :
در مثااهای باال نویسنده ،عبارتهای عربی را به منظور تأکید سخن خود ذکر کیرده اسیت .در ذییل بیه
برخی از مصادیق این روش اشاره خواهد شد:
 .1-2-9توصيف و تشریح معنی قبل

این نوع میتواند به صورت حسنتعلیلی هنرمندانه ،موجب ایضاح معنی شود:
 «شگاا خود را مرده ساخت گندانک باغبانش به مرودکی برداشت و از باغ بیرون انداخت.ا َّن ابْب ب ب ب ب ب ب َبن آوإ نَ َ
ش ب ب ب ب ب ب ببدی ُد املَُْتَ ب ب ب ب ب ب ب ب َ

بح ف ببی قَب َفب ب ْ »
َو ُه ببو یذا م ببا ص ببل َد ری ب ٌ

()15

(وراوینی)22 :1323 ،
« -سمع باطل شنو را گگونه پنبة غفلت آکنده که ندای هی نصیحت از منادی خیرد نمییشینوی؟ ُحیُّب َ

َّ
یء یُعای َویُص ُّم( ».همان)211 :
انش َ

 «بدانک این امواا منضّد که به صورت عسرد و زبرجد مینماید ،هیمة دوز اسیت و نفیس تیو ْحاانبةباه ُهم َو ُج بوبُب ُهم َو ُهبوُرُهم
َّم فَبتُْبوإ َهبا جی ُ
الحطَب که از بهر داغ پیشانی بر هم مینهد یَ َ
وم ُُی َای َعلَلها فی نار َج َه َ

زت ّلَن ُفس ُْم فَاوقوا ما ُک تُم تَْ زو َن( ».همان)213 :
هاا ما َک َ ُ

نویسنده ،عبارتهای عربی پایان این سه مثاا را برای توصیف و ایضاح مطالب پیشین آورده است.

 /44کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،ساا دوّم ،شمارة  ،2زمستان 1331

 .2-2-9نقلقول

نقلقوا نیز از کاربردهای مهم در این زمینه است و اگرگه با تأکید همراه است ،گاه قابل حذف است:
« -نیکو رای زدی و راست راهی نمودی:

مام ب ب ب ب ب ب ببا
یذا ََنب ب ب ب ب ب ب ُبن اَ ْی َجل ب ب ب ب ب ب ببا َودنب ب ب ب ب ب ب َ
بت ا ُ

باک هاییب ب ب ب ب ببا»
َک َفبب ب ب ب ببی ن َاطایانب ب ب ب ب ببا بلَُلبب ب ب ب ب َ
(وراوینی)223 :1323 ،

 « ...بهترین موجودات و پاکترین گوهر کاینات گنین فرموده استَ :مبن غَ َّبلس مابا یعنیی هیرک
شب ا فَبلَ َ
در ذات مبارک ما نشانی از عیب یافت و با ما نگفت و ننمود ،از رقم اختصاص ما بیرون است( ».همیان:

)614
 .9-2-9تفنّن

استشهادات عربی مرزباننامه که برای تفنّن میآیند ،عیالوه بیر تأکیید و تأییید نثیر فارسیی ،از نظیر بییان
نکات اخالقی و اجتماعی یا توصیفات غنایی حائز اهمّیّت هستند:
عشیاقوار از
 «تأثیر شراب جلباب حیا از سر مطربة طبیعت درکشید نزدیک شد که سرّ خاطر خیویش ّپرده بیرون افکند:

اب ببی مب ببن َعَب ببِ َشب ببارها
اب ببی هب ببا مب ببا َم َ
َم َ

ٍ
بب انیَ بباقی»
َوف ببی ُّ
انز َ
جاج ببة ب ببال یَطلُ ب ُ

()16

(وراوینی)62 :1323 ،
 «و ای ملک ،در ایّام طراوت شباب که نوبهار عمر است ،از ذبوا پیری کیه خیزان عییش و بیرگرییزامل است یاد میدار:

َتََتَّب ب ب ب ب ب ب ْبع مب ب ب ب ب ب ببن َ ب ب ب ب ب ب ببلم َع ب ب ب ب ب ب برار َْب ب ب ب ب ب ب ٍبد

انعش ب ب ب بلَّة مب ب ب ببن عب ب ب ببرار»
فَاب ب ب ببا بَعب ب ب ببد َ

()17

(همان)214 :
در دو مثاا فوق ،کاربرد ابیات عربی بر جنبة غنایی مطالب فارسی ،افزوده است.
 .9-9لزوم ما ال یلزم

در این حالت با حذف عبارت عربی ،پیوستگی جمله نمیگسلد امّا سست و ضعیف میشود:

ک املَلب ُ اََباً
 «پادشاه هر گند راه انبساط گشادهتر کند ،از بساط حشمت او دورتر بایید نشسیت ،ان َّاَّتَب َا َک ای اساً فَز ْی ُ ا ْجلّلً( ».وراوینی)222 :1323 ،
فَ َّاَّت ْا ُ َربَّاً َوی ْن ز َ
ای َ

 «اگر من از منازهت فرصت غافل مانم ،مبادا که تدبیر او بر من کارگر آید و انتباه من بعید از آن سیودانوعاء بش اد انوکاء( )12(».همان)624 :
ندارد ا ْح َف ْ
ظ ما فی َ
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بت
 «اکنون که جانب رفتن را ترجیح نهیادی و ترنییح سیهام عزیمیت واجیب دییدی ،بسبم ااّلل؛ َویذا َع َزم َ
اّلل( ».همان)623 :
فَبتَوَّک ِْ َعلی ا

در مثااهای باال هرگند حذف عبارتهای عربی ،خللی بیه میتن وارد نمییکنید ،امّیا ذکیر آنهیا در
انسرام مطلب ،مثثّر میافتد.
 .1-9حلّ معانی

 «در این نوع که یکی از فنّیترین اقسام اقتباس است ،نویسنده برای اشاره بیه آییه ییا حیدییک یا گند کلمة مشخّ

خاصیی،
ّ

از آن را به شکلی هنری در متن کالم فارسی مییگنرانید( ».خطیبیی:1326 ،

)213-216
 «بصیری که در مشْاة زجاجی بصر ،به گراغ ادراک پرتو جماا حقیقتش نتوان دید( ».وراوینیی:1323 ،)4
بِ
عبارتهای «مشبْاة زجباجی ،گراغ و پرتو» یادآور این آیة کریمه هستندَّ « :
بور ان َّ
اّللُ نُ ُ
س َبا َاوات َو ْاأل َْرِ َم َ ُ
ٍ
ي یُوقَ ُد من َش َج َرةٍ ُّمیَ َارَك ٍة َزیْبتُون ٍة َّّل َش ْبرقلَّ ٍة َوَّل غَ ْربلَّ ٍبة
اج ٍة ُّ
ب ُی ار ٌّ
صیَا ٌ انْا ْ
نُور َكا ْش َكاة ف َلها م ْ
انز َج َ
صیَا ُ ِف ُز َج َ
اجةُ َكمَنَّب َها َك ْوَك ٌ
بِ َش ْبي ٍء
بال نلَّباُ َو َّ
ب َّ
بور َعلَبو نُبوٍر یَب ْهبدي َّ
اّللُ ْاأل َْم َ َ
شباء َویَ ْ
اّللُ ن ُبور َمبن یَ َ
یَ َك ُ
ابر ُ
بار نُّ ٌ
س ْسبهُ نَ ٌ
اّللُ ب ُك ا
ای َزیْبتُب َها یُابيءُ َونَ ْبو ََلْ َتَْ َ

لم» (نور)35 /
َعل ٌ

« -زروی گفت :اصحاب کهف را در آن غار ،سگ رابع و خامس بود مرا در این غار ثان َی اثَبَّی خواهید

شد( ».همان)354 :
واژههای به کار رفته در این عبارت ،برگرفته از این دو آیة مبارکه هسیتندَ «:سبلَب َُونُو َن ثََلثَبةٌ َّراب ُع ُه ْبم َكلْبیُب ُه ْم
بِ فَ َبل
سةٌ َسای ُس ُه ْم َكلْیُب ُه ْم َر ْْجًا بانََّْْلب َویَب َُونُبو َن َسب ْیب َعةٌ َوثَبام ُب ُه ْم َكلْبیُب ُه ْم قُبِ َّرا دَ ْعلَ ُبم بعبدَِّم َّمبا یَب ْعلَ ُا ُه ْبم یَّّل قَلل ٌ
َویَب َُونُو َن َخَْ َ
َّ
ین َك َف ُرواْ
ص َرُ ا
ص ُرو ُ فَبَ ْد نَ َ
َح ًدا» (کهف )22/و «یّلَّ تَ ُ
َتَُار فله ْم یَّّل م َراء َاه ًرا َوَّل تَ ْستَب ْفت فلهم ام ْب ُه ْم د َ
اّللُ ی ْذ دَ َْ َر َجهُ انا َ

اّللَ َم َعَا» (توبه)41 /
ثَاِنَ اثْب َب َّْی ی ْذ ُهَا ِف انََّْار ی ْذ یَب َُ ُ
صاحیه ّلَ َْحْ َز ْن ی َّن ا
ول ن َ

نتيجه
استشهادات عربی یکی از ویژگیهای بارز نثر فنّی هستند که در مرزباننامه به سبکی هنرمندانه و خاصّ استعماا
شدهاند .وراوینی با توجّه به اقتضای کالم و با رعایت حسن ترکیب و ترصیف ،مفردات و عبارات عربی را گنان
با نسج کالم درآمیخته است که در متن فارسی ،بیگانه و نامترانس به نظر نمیرسند .وی با مهارت خاصّ خیود،
در عین توجّه به آرایش لفظی ،پیوستگی معنا را در دو جنبة لفظی و معنوی بیه خیوبی رعاییت مییکنید .از نظیر
لفظی ،این ترکیبات عربی به عنوان جزئی از نثر فارسی ،دارای نقشهای مختلف دستوری هستند و از نظر بالغی
هم ،حائز اهمّیّت فراوانی هستند .از نظر معنوی نیز ،استشهادات عربی با متن فارسی پیوسیتگی محکمیی دارنید و
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بیشتر جهت تتمیم و تکمیل کالم و تأیید و تأکید آن آمدهاند .همگنین ،میزان استفادة وراوینی از امثاا و اشیعار
عربی بخصوص استفادة فراوان وی از آیات قرآنی ،عالوه بر اینکه حیاکی از تسیلّط او بیر زبیان عربیی اسیت،
کتابش را به اثری اخالقی و اجتماعی نزدیک میکند.

پینوشت
( )1آگندهپوست
( )2جایگاه بیبیم و ترس کنایه از آسوده و ایمن.
( )3گه نیک است ناخوشیای که سرانرام به خوشی بینرامد و خوشا رنری که عاقبت ،پرده از گهرة محبوب برگیرد.
( )4برکنار پرتگاهی فروریخته.
( )5داغ کردی و کباب نکردی.
(« )6ع» در متون کهن عربی و فارسی ،نشانة مصراع است.
( )3آن دوشیزگان گندان بیشوی ماندند که پستانهایشان دراز شد.
( )2پیشرو کاروان به کاروانیان دروغ نمیگوید.
( )3اگر آتش در اطراف خود برنیفروزد ،خوشبویی عود را ندانند.
( )11شکایت بردنِ زخمی به کالغان و کرکسان.
(( )11گون) روان شدن اسب تیرومند رهوار مه خران در مسابقه از وی درمانند.
( )12رخدادهای ناگوار فرامیرسند و تو در برابر آنها در خوابی.
( )13گون برادرت درشتی کند ،تو نرمی کن.
( )14پوزش کسی را که به عذرخواهی نزد تو آمده است بپذیر گه عذر وی نکو باشد ،گه ناپسند.
( )15همان شغاا ،سخت شکار است .گون صید شود ،باد در قفس است (از الشة او سودی نبرند).
( )16رفت از اثر باده ،آنچه از خرد نوشندهاش رفت و در شیشه باقیماندهای است که بازماندة خردِ میگسار را میجوید.
( )13از بوی خوش نرگس صحرا بهره ببر زیرا پس از پایان روز ،نرگسی نخواهد ماند.
( )12با بستنِ درِ فرف ،محتویاتِ آن را نگهدار.

کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم
 .1آلن ،گراهام ()1325

بينامتنيّت ،ترجمة پیام یزدانرو ،گاپ دوّم ،تهران :نشر مرکز.

 .2اربابی ،مهناز ( )1334بررسی سبک و زبان و نکات بالغی مرزباننامه ،پایاننامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات
فارسی ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
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 .3استرآبادی ،میرزا مهدی خان ( )1323درّة نادره ،به اهتمام سیّد جعفر شهیدی ،گاپ گهارم ،تهران :علمیی و
فرهنگی.
 .4انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی ( )1334دستور زبان فارسی( ،)2گاپ دوازدهم ،تهران :فاطمی.
 .5بهار ،محمّدتقی ( )1331سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی ،گاپ ششم ،تهران :امیرکبیر.

 .6حسنی ،طه ()7591؛ من حدیث انشعر وانا ر ،طبعة  ،71القاهرة :دار املعارف مبصر.
 .3خطیبرهبر ،خلیل (( )1323مقدّمه بر) مرزباننامة وراوینی ،گاپ پنراهم ،تهران :صفی علیشاه.
 .2خطیبی ،حسین ( )1326فنّ نثر در ادب پارسی ،گاپ سوّم ،تهران :زوّار.
 .3رجایی ،محمّدخلیل ( )1333معالم البالغه ،گاپ پنرم ،شیراز :دانشگاه شیراز.
 .11زینی معیار ،حمیده ( )1323جنبههای اخالقی و تعليمی در مرزباننامه ،پایاننامیة کارشناسیی ارشید زبیان و
ادبیّات فارسی ،اصفهان :دانشگاه اصفهان.
 .11شمیسا ،سیروس ( )1331بيان( ،ویراست گهارم) ،گاپ اوّا ،تهران :میترا.
 .12شهبازی ،علی ( )1363دستور زبان فارسی نوین ،تهران :انتشارات افشار.
 .13شهیدی ،سیّدجعفر(( )1323مقدّمه بر) درّة نادرة استرآبادی ،گاپ گهارم ،تهران :علمی و فرهنگی
 .14صفا ،ذبیحاللّه ( )1366تاریخ ادبيّات در ایران ،گاپ هفتم ،تهران :فردوس.
 .15فشارکی ،محمّد ( )1333نقد بدیع ،گاپ ا وّا ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت).
 .16کبوتری ،جواد ( )1335جلوههای شعری در مرزباننامه ،پایاننامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّیات فارسیی،
تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
 .13کشاورز ،کریم (بیتا) هزار سال نثر پارسی ،تهران :شرکت سهامی کتابهیای جیبیی بیا همکیاری مثسّسیة
انتشارات فرانکلین.
 .12مدرّسی ،فاطمه ( )1323از واج تا جمله (فرهنگ زبانشناسی -دستوری) ،گاپ دوم ،تهران :نشر گاپار.
 .13نوریس ،کریستوفر ( )1325شالودهشکنی ،ترجمة پیام یزدانرو ،گاپ اوّا ،تهران :نشر مرکز.
 .21وحیدیان کامیار ،تقی و غالمرضا عمرانی ( )1323دستور زبان فارسی  ،1گاپ ششم ،تهران :سمت.
 .21وراوینی ،سعدالدّین ( )1323مرزباننامه ،به کوشش خلیل خطیبرهبر ،گاپ پنراهم ،تهران :صفی علیشاه.
 .22یوسفی ،غالمحسین (بیتا) دیداری با اهل قلم ،تهران :علمی.

ب :مجلّهها
 .23افراسیابی ،غالمرضا (« )1322نکتههایی تازه پیرامون تألیف ،ترجمه و تحریر روضة العقیوا محمّید غیازی
ملطیوی و مرزباننامة سعدالدّین وراوینی» ،نشریة آیينة ميراث ،دورة جدید ،شمارة  ،21ص

.31-5

 /42کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،ساا دوّم ،شمارة  ،2زمستان 1331
[

 .24مرتبایی ،فتحاللّه ()1331

«گند نکتیه دربیارة مرزبیاننامیه :مصینّف و زبیان اصیلی آن» ،دو فصـلنامة علمـی

تخصّصی علّامه ،ساا یازدهم ،شمارة پیاپی  ،33ص
 .25محسنینیا ،ناصر ()1321

.122-133

«شواهد عربی در کلیله و دمنه و مرزباننامه» ،مجموعه مقـاالت همـایم مدرّسـان

زبان و ادبيّات فارسی ایران ،تدوین ابوالقاسم رادفر ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی ،ص

.233-234
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استخدام انعیارات انعربلة ِف مرزباننامة

1

غلمرضا سامللان

2

استاذ مساعد يف قسم اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة رازي
کرمی صلادي

3

ماجیسرت يف فرع اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة رازي
هاجر ام ي کلهجویي

4

ماجیسرت يف فرع اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة رازي

املل اخ
مرزباننامة من أبرز مناذج النثرر الفر املرموقرة ومرن ةلرة ئصااصرلا البرارزة أهنرا ععتدرد علرس اسرت داش ال رواهد العربیرة .امللرارة الريت

أبرردعلا وراویر يف إجیرراد التناسررل والررتاب برنی العبرراراا العربیررة والفارسرریة يف مرزبرراننامررة جعلررا هتابرره مبسررتوأ أعلررس وأ ررس منرراذج
النثر الف إال أن هذا اجلانب القومی من عدله باا مغفوالً .وأما هذه املقالة فإهنا هتدف إلس عبینی وحتدید مکانة النصوص العربیرة
ودورهررا اللف ري واملعنرروي يف ع ررکیلة مرزبرراننامررة األدبیررة ،ومررن ت نتإرررد إلررس دراسررة اجلوانررب املتعررددة للعالقرراا ال ررکلیة واملعنویررة
اليت عوجد بنی عباراا مرزباننامة العربیة مع نصه الفارسي ،واليت عرعقس هبذا الکتاب وجتعله ِمن أرقس مناذج النثر الف .
عسعس هذه الدراسة لیتناول املساال التالیة:
هیفیة ارعباط األمثال واألشعار العربیة ملرزباننامة مع نصه الفارسي .عبیرنی إرعبراط املقتإفراا العربیرة ملرزبراننامرة مرع نصره الفارسرس
لف اً ومعنس .هانرا نتراا هرذه الدراسرة عبرنی أن وراویر مرع ملارعره اصا رة قرد التر ش بارعبراط املعنرس يف اجلرانبنی؛ اللف ري واملعنروي
ب کل جید يف حنی أنه مل یغفل من احملسناا اللف یة.
من الناحیة ال رکلیة ،هرذه الرتاهیرب العربیرة بو رفلا هجر مرن النثرر الفارسري ،هلرا وارااحن یویرة فتلفرة وهانرا عسرتعدل مرن
الناحیررة البال یرة يف بنررا احملسررناا اللف یررة واملعنویررة وهررذلا ال رواهد العربیررة مررن اجلانررب املعنرروأ ارعبإررا ارعباطراً و یقراً مررع نصره
الفارسي وقد استعدلا عکدلةً للکالش وعأهیداً علیه.
انْلاات ان ادنلللاة :مرزباننامة ،العباراا العربیة ،العالقة اللف یة ،العالقة املعنویة ،النثر الف
 .1عاریخ الو ول7957/7/5 :
 .2العنوان اإللکرتونس للکاعب املسئولH_amiri_90@yahoo.com :
 .3العنوان اإللکرتونسk.saydi24@gmail.com :
 .4العنوان اإللکرتونسH_amiri_90@yahoo.com :

عاریخ القبول7957/6/59 :

