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 پيشگفتار. 1

که سعدالدّین وراوینی در اوایل قرن هفیتم هریری آن را از  ی استیکی از آثار ارزندة نثر فنّ نامهمرزبان

. اقتباس آیات و امثاا و اشعار عربی یکیی به زبان دری و به سبک فنّی ترجمه کرده است گویش طبری

هیای مختلیف بیه بررسیی جنبیه ایین مقالیه است که در نامهمرزباناز جمله   های بارز نثر فنّیاز مشخّصه

از لحاظ لفظیی و معنیوی بیا  نامهمرزبانپردازیم. عبارات عربی معنوی این استشهادات می ارتباط لفظی و

مییتن فارسییی آن پیوسییتگی محکمییی دارنیید و وراوینییی در تییالش بییرای رهییایی از اضییطراب ناشییی از 

 درخصوص نصراللّه منشی، با نمایش خلّاقیّت و هنیر خیاصّ خیود ه ب ،برجستگی نویسندگان ماقبل خود

ایین نمایید. با نثر فارسی، برتری خود را اثبات میی هاآنکیفیّت استعماا عبارات عربی و تلفیق  کمیّت و

بیا میتن فارسیی  نامیهمرزبانهاست: ارتباط امثاا و اشعار عربی نوشتار در پی دستیابی به پاسخ این پرسش

متن فارسی آن کدامند؟  با نامهمرزبانهای لفظی و معنوی ارتباط اقتباسات عربی جنبهو  آن گگونه است

آن شیود، ام میای و روش تحلیل محتوا انرتیابخانهاساس روش ککیه بیراضر یهدف از نگارش مقالة ح

بیا میتن فارسیی  نامیهمرزبانعربی  های مختلف ارتباط لفظی و معنوی عباراتاست که سهم و نقش جنبه

به کار . در دوران رواج نثر فنّی، شودین بررسی و به عنوان هنر خاصّ نویسنده و ویژگی سبکی او تبی آن

زبیان فارسیی شیده و  ءجیز ،زبیان عربییاین عناصرِ که بود  گنان فراوانمفردات و ترکیبات عربی  بردن

زمیان خیود نیاگزیر بیه  یاز سبک انشا ویرپیبودند. وراوینی به  ها و جمالت فارسی را گرفتهجای واژه

توان اثر او را متکلّف و است  بنابراین نمیفصاحت خاصّ خود، بودهاستفاده از استشهادات عربی البتّه با 

 پیچیده دانست.

 پيشينة تحقيق. 1-1

بیا میتن  نامهمرزبانبه ارتباط عبارات عربی تا حدودی خود کتاب  بخش محدودی از در( 1326) خطیبی

( گزارشیی 1321) ییانمحسینیاسیت.  بحی  کیرده آنجنبة معنیوی دربارة   امّا بیشتر فارسی آن پرداخته

ارائه کرده  امّا به ارتبیاط لفظیی و معنیوی عبیارات عربیی  نامهمرزبانو  دمنه و کلیلهدربارة شواهد عربی 

های اخالقی و تعلیمیی ایین ( صرفاً به جنبه1323است. زینی معیار )با متن فارسی آن نپرداخته نامهمرزبان

( 1335و کبیوتری ) نامیهمرزبیانالغی یبی انی وی، زبیل سیبکیی( مسائی1334اربیابی ) است.کتاب پرداخته

ییک از ایین در هیی  ،شیودگونیه کیه دییده مییانید. همیانهای شعری آن کتاب را بررسی کیردهجلوه

با آثیار است. تفاوت پژوهش حاضر پرداخته نشده نامهمرزبانتحقیقات به اهمیّت ویژة استشهادات عربی 
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هیای جنبیه و بررسییبا متن فارسیی آن  نامهمرزبانثاا و اشعار عربی ارتباط ام نیافتتالش برای یادشده، 

  است.با متن فارسی آن  نامهمرزبانلفظی و معنوی ارتباط اقتباسات عربی 

 نامهمرزبان. 1-2

بن شروین از ملوک طبرستان، به زبیان بن رستم  در قرن گهارم هرری به قلم اصفهبد مرزبان نامهمرزبان

 شیده اسیتسعدالدّین وراوینی به زبان فارسی ترجمیه به دست و در آغاز قرن هفتم  هطبری نگارش یافت

بین ففرونیدان، وزییر الدّین هارون بین علیی به ابوالقاسم ربیب ی کتاب راراوینو .(313تا: )کشاورز، بی

اب فاضیل مانند اغلب دبیران و کتّ ،سعدالدّین نامبرده»کند. بن ایلدگز تقدیم می بن محمّد اتابک ازبک

 (15: 3 ج ،1331 )بهار،« .استزمان خود، شاعر نیز بوده

ای از اسیت کیه مرموعیهبیین رستییم بیوده  رزبانی، مینامیهمرزبیان اصیلیِ رسد که مصنّفِبه نظر می 

ه یکیی از یه و بییان دری سیاده نوشتییه زبییآوری کیرده و بیهای ایرانی را از منابع مختلیف جمیعداستان

به کار خیود اعتبیار و قیدمت  کهآناست و برای نام خود او بوده، نسبت داده ه همزادگان طبری کملک

خیان هیدایت هیم رضاقلی .(3: 1331)مرتبایی،است زاده شمردهجمة تصنیف آن ملکببخشد، آن را تر

   .(3: 1322)افراسیابی،  داندان فارسی یا منسوب به وی میرا تصنیف مرزب نامهمرزبان

 فنّینثر . 1-9
 ة آن ییاد کیرد. ایین دوره بیاترین دورتوان از نثر فنّی به عنوان غنیمیان ادوار مختلف نثر فارسی، می در

رسید خیود مییبیه اوج  نامیهمرزبیانشود و با اثر سراسر ذوق و مهیارتی همچیون شروع می دمنه و کلیله

مختلیف لفظیی و  عایمراد از سبک مصنوع در نثر، روشی است کیه بیر اییراد صین» .(2: 1335)کبوتری، 

اطنییاب سییخن از راه توصیییفات دور و دراز و آوردن امثییاا و اشییعار و شییواهد  و هییای معنییویآرایییش

: 1366 صیفا،« ).باشید بنا شیده هاآنکار بردن اصطالحات علمی و امثاا هگوناگون از تازی و پارسی و ب

ایرانییان از زمیان »: انیدگفتهکه ان  گنگرایش به آراستن سخن، در میان ایرانیان وجود داشته است( 222

قدیم به تزیین فواهر کالم و استفاده از اسلوب فنّی در مکاتییب و رسیائل دییوانی و غییر دییوانی توجّیه 

 (21: 1326 )خطیبیی، «انید.ساختهو نثر را به اقواا حکما و مواعظ و اشعار و معمّیات موشّح می اندداشته

و وجیود آثیار منظیوم و منثیور عربیی موجیب شید تیا تیأثیر  کریم نقرآتوجّه به اسلوب  ،دیگر سویاز 

های بعد، لغات فارسیی و از نیمة دوّم قرن پنرم آغاز گردد و در دوره ،مختصّات نثر عربی در نثر فارسی

 .(131-131: همیان) ایزی بین این دو زبان باقی نمانیدگونه وجه تمکه هی عربی گنان با هم درآمیختند 

برخیی است.  نظر بوده مدّ قرآننظیر بالغت بی ،کلیله و دمنه جمله از ری از متون نثر فنّیدر نگارش بسیا



 1331، زمستان 2نامة ادبیّات تطبیقی، ساا دّوم، شمارة / کاوش31
 

نه نثر است و نه شعر  گون قیود شعری در آن نیست و از طیرف دیگیر مقیّید بیه قییود  قرآنکه  معتقدند

: 1353 )حسین، آهنگ خاصّی بخشیده استو همین امر به کالم،  شودخاصّی است که در نثر دیده نمی

نظییر با پذیرش بالغیت بیی امّا است  و دمنه کلیلهپیرو سبک  قرآن، در توجّه به آیات وراوینی هم .(25

  گیرد.بر مقلّد خود پیشی میدر نثرش  ،قرآنیو استفادة فراوان از آیات  قرآن

ی بیه لفظیی و فنّی است که در شیوة نثرنویسی، مراعیات دقیایق دشیواراین کتاب در زمانی انشا شده » 

نویسینده  نقی  خالی بودن نثر از مفردات و ترکیبات دشوار زبان عربی از دالیلو  غایت تکلّف رسید...

( در این دوران آشنایی با متون ادبی و عربیی 513-516: 1326)خطیبی،  «.... هشدو سستی نثر شمرده می

 .(322: 2 ، ج1366 فا،)صی اسیتایط بزرگ دبیری و شیاعری بیوده یکی از شر ها،آنو از حفظ داشتن 

هیی  ضیرورتی نثیر افهار فضل، بیی گیرند که برایاه افراط پیش میگاهی نویسندگان این دوره گنان ر

: 1 ، جتا)یوسفی، بی کنندمی انباشته خود را از کلمات و ترکیبات مهرور عربی و استشهادات گوناگون

د  شیغات و ترکیبات عربی به وفور دیده مییحتّی در انشاهای سادة قرن هفتم و هشتم، استعماا ل  (232

  بودندزبان فارسی شده  ءبود، ترکیبات عربی جز امّا با تحوّا بزرگی که زبان فارسی در سدة ششم یافته

از  هیاآندور شیدن  ،در آثار نویسندگان آن عهد را گونه لغات و ترکیباتتوان استعماا ایننمی اینبنابر

، 1366 )صیفا، بیود دور شده خود واقع زبان دری از فطرتبلکه در   دانست نهاد و فطرت شیوة نثر ساده

آثار نثر فنّی تحیت تیأثیر اسیلوب نثیر عربیی، بیشیتر بیه اسیتعماا مفیردات عربیی، رعاییت  .(1156: 2 ج

تکلّفات و صنایع لفظی، به کار بردن سرع و موازنه و سایر نکات بدیعی برای آرایش کالم، جمع بسیتن 

بنیدی عربیی، به فارسی یا جمع بستن جمع عربی بیه فارسیی آن، بیه کیار بیردن روش جملیهلغات عربی 

انید و حتّیی فروشی پرداختیهدانی و فخراطناب و اقتباس مضامین اشعار و امثاا عربی برای تظاهر به عربی

ه اقتباس آیات ن بتند  امّا وراوینی بیشتر از دیگراده مستثنا نیسای تاریخی این دوره هم از این قاعهکتاب

بیه اثیر او  و انیددر نسج کالمش خوش نشسیته گنان آورد و این اقتباساتو امثاا و اشعار عربی روی می

 دانست. سبکی خاصّ و متفاوت حبِصا در نثر فنّی را او توانکه می انداستحکام و زیبایی بخشیده

 در نثر فنّی نامهمرزبانجایگاه . 1-9-1

، هیم در نامیهمرزباننویسندة  و خودِ است کلیله و دمنهسبک  ر ازمتأثّی است که از جمله کتب نامهمرزبان

 دمنیه و کلیلیه مّا در نهایت سبک خود را ازکند  ادیباگه و هم در خاتمة کتاب خود به این امر اشاره می

ده و کشاکشیی پیچیی ،بلوم معتقد است که در هر سنّت ادبیی» .(424-423: 1326خطیبی، ) داندبرتر می

جذّاب بین نویسندگان و شاعران توانا برای حفظ هویّت خود با نویسندگان و شاعران پیشین وجود دارد 
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ر از جرییان رقیابتی و سییر متیأثّ نامیهمرزبیان( و 124: 1325)نوریس، « تا تأثیرشان به گالش کشیده شود

، له و دمنیهیکلییرجستگی یبیاشی از یایی از اضیطراب نییرای رهییدر تالش ب ،ویسی آن دورهیتصنّعی نثرن

، بیه و دمنیه کلیلیهنویسندة  که با وجود اقرار به استادیِگنان  کوشد تا برتری خود را به اثبات برساندمی

گیری از صنایع لفظی و استفادة فراوان از آییات کوشد با خلّاقیّت در بهرهدلیل هراس از سیطرة نثر او می

این تضمینات عربی در نسج کالم فارسی، خود را مبدع و صیاحب و امثاا و اشعار عربی و نیکو نشاندن 

وراوینیی از جملیه  نامیةمرزبیان»نویسید: که صفا میشود تا جاییدر این راه موفّق میسبک نشان دهد و 

تیا اواییل  هاآنرا سرآمد همة  توان آنشاهکارهای بالمنازع ادب فارسی در نثر مصنوع مزیّن است و می

ارتباط ادب فارسیی و عربیی  ،از اواسط قرن پنرم (1113-1116: 2 ج ،1366 )صفا،.« قرن هفتم دانست

ق تفیوّ تر شد و آثار نویسندگان قبلی سرمشق نویسندگان بعدی قرار گرفت تیا بیا خلیق آثیاری نیو،قوی

متن ادبی، دیگر نه ییک موجیود یکتیا و » عبارتیبه   ی(-ط :1323، شهیدی) نشان دهند هاآنخود را بر

« شیودهیای از پییش موجیود انگاشیته مییای از رمزگان، سخنان و میتنبلکه حاصل مرموعه ،ودآیینخ

دانای آشکار و نهان داند که »نویسد: می نامهمرزبان خود در دیباگة وراوینی هرگند  (123: 1325)آلن، 

 ،گنیینهم( 24-23 :1323)وراوینی،  «.... بار خود نبستمسخن متاعی در خانة فکرت هی  صاحباز نهان

ایز یه وی را متمیتییر دارد کی، روشیی متفییاوت و مسیتحکمر فنّییویسندگان نثیه سایر نیوراوینی نسبت ب

« .دور اسیته عصیران بیاز شییوة متکلّفانیة هیم نامیهمرزبیاننثیر »تیوان گفیت: ه مییکبه طوری  سازدمی

ه حیدّی اسیت کیه سیبک او سیرحلقة بی نامیهمرزباندر ب( تناسب لفظی و معنوی  :1323، رهبرخطیب)

اسیت و البتّیه بیه پیای او  های بعد مورد تقلید نثرنویسان قرار گرفتهگیرد که در دورهسبک نثری قرار می

  .(513: 1326)خطیبی،  اندمانده اند و در حدّ لفّافی باقینرسیده

 اقتباس و استشهاد. 1-9-2

ایین شییوه بیه ». استادی  نبوی اس از آیات قرآنی و احاقتبهای نثر این دوره، ترین ویژگییکی از مهم

 تقلید از نثر عربی، در نثر فارسی راه یافته و به صورت رکنی فنّی و زینتی در بیشتر اقسام نثر به کیار رفتیه

 علیه و آلیه و سیلّماهلل صلّی  -اسالم در بعضی از مکاتیب پیامبر  ،در نثر عربی نخستین اثر این فن ...است

ه طرییق یبیدر آثار منثور فنّیی، استشیهادات بیه صیورت سیاده و  (133: 1326)خطیبی،  .«شودمی دیده -

آمییزی بیرای را بیه صیورت مبالغیه هاایین استشیهاد ،نویسندگان ز رشتة نثر بود وو کامالً مرزّا ا قوانقل

لفظ و معنی را گنان » کردند  امّا وراوینیمعنا را فدای لفظ می کهبه طوری  بردندزینت کالم به کار می

 نگیرش بیه تناسیب الفیاظ،دقّت و فرافت لفظ و بیی ،است که بدون توجّه به معنی به یکدیگر درآمیخته
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بیا توجّیه بیه اخیتالف دو زبیان فارسیی و عربیی، ( 513: 1326)خطیبیی، « .شودارتباط معانی دانسته نمی

ی اسیت نیازم استعماا عبارات عربیی بیه عنیوان بخشیی از میتن فارسیی، کیه در مییان نید مهیارت خاصیّ

آید. او در تلفیق جمالت و عبیارات عربیی نویسندگان نثر فنّی، وراوینی به خوبی از عهدة این مهمّ برمی

این عبارات عربیی از  که در کالم اوبه طوری  ن ترکیب و ترصیف کالم توجّه داردبه حس ،با نثر فارسی

 سی پیوستگی دارند.های مختلف لفظی و معنوی با نثر فارجنبه

، نامیهمرزبانوراوینی در کمیّت و کیفیّت استعماا امثاا و اشعار عربی و به خصوص آیات قرآنی در  

، کیه اقتبیاس فیراوان آییات قرآنیی و امثیاا عربییتا جایی  است برتری یافتهبر سایر نویسندگان نثر فنّی 

از نظر کیفیّیت هیم،  نامهمرزبانعبارات عربی  است. اخالقی و تعلیمی نزدیک کرده یاثرکتاب او را به 

بیرخالف سیایر نویسیندگان،  حکمی بیا میتن فارسیی کتیاب هسیتند. وراوینییدارای پیوستگی معنایی م

گیرد کیه و تمام تالش خود را به کار میکند ع یا یک بیت شعر بسنده میایک مصراستشهاد معموالً به 

از امثیاا و شیواهد و اشیعار تیازی و » :نویسیدمیی نامهمرزبان مةد و خود در مقدّنتکراری نباش شاقتباسات

ثفل خاییده و مکیدة ایشان بیاز ه گنان متحرّز بوده که دامن ب اند،که دیگران در کتب ایراد کردهپارسی 

ِ  ان ابنیفتاده و  : 1323)وراوینیی، « مالیدة دیگران استشمام نکرده.های بوییده و دست به گل ةر داّلا علی َسبیل

 بیا شکسیتن ایین تعیذّر، او ،(6: همیان« )جمع بین صناعتی الینّظم و النثیر تعیذّر دارد»( اگرگه 336-333

 نماید.هنرمندی خود را اثبات می

 با متن فارسی آن نامهمرزبانارتباط لفظی عبارات عربی . 2
که معنیی میورد پذیرد انتقاا از نثر فارسی به شعر یا نثر عربی معموالً هنگامی صورت می ،نامهمرزباندر 

شود. بسیاری از آیات و امثاا براساس مقتضای متن نظر نویسنده در قالب شعر یا نثر عربی رساتر بیان می

بنیابراین از  پیوندند به ریشة نثر می ،شان دهدرا از نثر فارسی مرزّا ن هاآنای که گونه فاصلهو بدون هی 

گیرند یا بیه می ...و مسند، متمّم، قید الیه،فه، مفعوا، مسندٌهای مختلفی گون انواع اضانظر دستوری نقش

ای بیه از نظر بالغی جلوة وییژه هااین عبارت گنینهمروند. جملة معترضه به کار می عنوان جملة پیرو و

هم معموالً آثار نظمی و نثری هیر زبیان در تیدوین علیم بالغیت این نکته مسلّم است که »بخشند. نثر می

« .ر اسیتتقیم دارد و هم متقابالً علم بالغت و موازین آن در تکوین آثار ادبی زبان مستقیماً میثثّتأثیر مس

برای ایراز کالم به کار  تمثیل و کنایه یا به عنوان تشبیه، نامهمرزبانعبارات عربی  (143: 1326)خطیبی، 

را بیه  اس و تضیاد، نثیر کتیابجنی هایی همچون سرع،آرایه ،روند و در بسیاری از این عبارات عربیمی

هیای مفعیولی و اضیافة بییانی ییا بیشیتر در نقیش را عبیارات عربییوراوینی د. رساناوج هنر و زیبایی می
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در عبیارات  از نظر بیانی هم کنایه و تشبیه نمیود بیشیتری است  استعماا کردهتوضیحی و جملة معترضه 

   اند.یافته نامهمرزبانعربی 

 توریهای دس. کارکرد2-1

 اليه یا نهاد. مسند2-1-1

)انیوری و احمیدی « اسم وقتی نهاد است که فعل یا صیفت ییا کلمیاتی دیگیر بیه آن اسیناد داده شیود.»

 (:111: 1334 گیوی،

َهاٌب ثَاق بٌ کنم. من پیشوا و مقتدای دیوان جهانم  استراق سمع از فرشتگان آسمان می» - در شیأن  فَاَتْبیَبَعُه ش 

 (251: 1323 اوینی،)ور« من آمده است.

َهاٌب ثَاق بٌ » عبارت   م است.، نهاد )مسندالیه( جملة سوّ«فَاَتْبیَبَعُه ش 

نلا ة  لاالَ  یَ ةُ املَاُل َوانَی ُوَن ز » - بٌ  ع  بدَ وَ آمد خود اشارتی مستأنف است بدان  مقرّر کرده اندُّ ََ اُت   انَیاق لاُت انصَّبال 

خیرة عمل شاید که باشد دانی را آن  ذبر آن  طالبان سعادت جاوصریح برهانی و ساطع بیانی است  رَبا ب َ 

َفُع َماٌل َوّل بَ ُونَ و در عرضگاه   (663 )همان:« در پیش شاید آورد. یَبْوَم ّل یَب بْ

ٌ  ع  بَد رَبا ب َ وَ »عبارات  ََ اُت  َفبُع َمباٌل َوّل بَ بُونَ »و « انَیاق لاُت انصَّال  هیای خیود لیه، نهیاد )مسیندالیه( جم«یَببْوَم ّل یَب بْ

 هستند.

 . مسند2-1-2

های ربطی... به نهیاد ای به کمک یکی از فعلصفت یا اسم یا ضمیری است که به تنهایی یا همراه وابسته

 (:115: 1334 )انوری و احمدی گیوی،« شود.نسبت داده می

االلباب از و فراید قالید رشیدالدّین وطواط که گوش و گردن آفاق بدان متحلّی است و خواطر ذوی» -

 (11-11: 1323 )وراوینی،.« مِءاألهاب وُُمتلیفضاالت فضل او، 

محسیوب  -که به قرینة لفظی محیذوف اسیت  -« است»مسند برای فعل  (1)«مِءاألهاب وُُمتلبی»عبارت  

 شود.می

ْربشرّ اعادی ما همیشه ... از » -  (352)همان: « ایم.بوده آم ُن انسا 

ْربآم  »در مثاا باال عبارت   آید.به شمار می« ایمبوده»مسند برای فعل  (2)«ُن انسا 

 . مفعول2-1-9

 کند )انوری و احمدی گییوی،شود و معنی جمله را تمام میای است که کار بر آن واقع میاسم یا کلمه

1334 :116:) 
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انک در مصیارف رسانند و گنیدهر آن  بدان حاجت آید و کارها بدان موقوف باشد، عَلَی التَّواتر می» -

ََ فبی ایَب   وَ باید کرد، از خزانه بردارنید مهمّات صرف می بروٌ  َدیاإ ینبی پییش خیاطر دارنید  ّل َسبْر ْْ َوَحیَّباا َم
 (115: 1323)وراوینی، « بر روزگار خود خوانند.ََمْیُوٍب َوَمْرَحیا ب َاَذًإ َاْشَفَر عْن َمْطلوٍب 

ََ فببیوَ »هییای در مثییاا بییاال عبییارت  ببروٌ  َدیاإ ینببی ََمْیببُوٍب َوَمْرَحیببا ب ببَاَذًإ َاْشببَفَر عببْن »و « ایَبب    ّل َسببْر ْْ َوَحیَّبباا َم
 روند.به شمار می« خوانند»و « دارند»های به ترتیب مفعوا برای فعل (3)«َمْطلوبٍ 

ُُ َعلَبی ییبن  آشیامی دربسیت خیواری بکنید و دهیان شیره از خیونمدّتی دندان حرص از گوشیت» - َوان ابا
 (565)همان: « ، نصّی متّبع و امری منتفع دانست.ک ه مُمُلو 

ُُ َعَلی یین  ُمُلوک ه م»در این مثاا، عبارت   است.« دانستن»مفعوا برای فعل « َوان اا

 . متمّم2-1-1

)انیوری  شودآید و به فعل یا صفت نسبت داده میای دیگر است که همراه حرف اضافه میاسم یا کلمه

 (:113: 1334 و احمدی گیوی،

ْ تابانَ هی  اندیشه و انکسار به خاطر راه نباید داد که اگرچ قوّت بشیریّت » - َتابی ان َْ قاصیر  َعبْن ک تابان  مبا یَب

ام، گیون راز معشیوق از رقییب و ضیمیر مکییدت از دشیمن است، من این کشته را در زیر زمین تا زنده

 (132: 1323)وراوینی، « پنهان دارم.

ْ تابانَ »فارسی است  بنابراین عبارت « از»اضافة برابر حرف « عن»حرف جرّ   َتابی ان َْ میتمّم « ک تابان  مبا یَب

 آید.جمله به شمار می

َمزنَّبة تر کیه مراقیب ایین حیاا باشیند  گیه پیوسیته بیر و خواصّ حضرت و نزدیکان خدمت را واجب» -
ٍَ هاٍر اّلَْقدام  (224)همان: « ایستاده.اند َعَلی َشفا ُجُر

ٍَ هارٍ اّلَْقدام َمزنَّة»عبارت  آمده است، متمّم جمله بیه شیمار « بر»که پس از حرف اضافة  (4)«اند َعَلی َشفا ُجُر

 آید.می

کار گنان دست در هم دهد که خصم را مقام خوف  دْحَسن  انُوُجبو دیگر وقت صلح و مسالمت تا به »...  -

ِ  ال لَبِتا مگر به و طمع باقی ماند  سیوم وقت تعلّل و تأمّل کردن و روزگار بردن  آفت حرب و قتاا  َدنطَب

 (514 همان:« )از میانه به کفایت رسد.

ِ  ال لَبِ»و « دْحَسن  انُوُجو »های عبارت  های اند، متمّم جملهبه کار رفته« به»که پس از حرف اضافة « َدنطَب

 خود هستند.
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 . اضافه2-1-5

الیه است. بنیابر قواعید به صورت مضافٌ هاآنذکر ، نامهبانمرزهای عربی در یکی از کاربردهای عبارت

در ایین  .نامنیدرا به دنبیاا اسیم مکسیور، اضیافه میی جانشین آن ةآمدن اسم یا کلمدستور زبان فارسی، 

. (125 :1334، گویند )انوری و احمدی گیویالیه میدوم را مضاف ةا را مضاف و کلماوّ ةکلم حالت،

   شود:اشاره می هاآنه برخی از اضافه انواعی دارد که در ذیل ب

 یا بيانیاضافة توضيحی . 2-1-5-1

: 1363 )شیهبازی،دهید الیه را توضیح میینوع مضاف ،مضاف ای است که در آناضافة توضیحی اضافه

24-23:) 

اع این بکرآمدة غییب زت بر افتفی الرمله از بدایت تا نهایت که دا بر اندیشة این اختراع نهادم و همّ» -

معیرّ  ییافتم، تیا از بر اتمام آن مرغّیب و  بند هنر که رسیدم، او رادار معنی و پیرایهبر هر مایه اشتم،گم

 (23: 1323)وراوینی،  «.اجتناب واجب دیدم دْْحَلَت َفاا دشَویتَ معر  الئمة 

الییه مضیاف ای گون: قصور و کوتاهی اسیت و، معادا واژه(5)«دْْحَلَت َفاا دشبَویتَ »عبارت در این مثاا  

 رود.میبه شمار « الئمه»

نلاسرد و گرم روزگار دیدم و تلخ و شیرین او گشیدم و تنبیه » - همیشه نصب عیین  ّل تَبْ َس َنصلَیَ  م بن انبدُّ

 (36 :)همان« .خاطر داشتم

نلا»در مثاا بیاال عبیارت    ،سیتدان« دییمنیبهیره»ادا یمعیآن را وان یتیمیی کیه« ّل تَببْ َس َنصبلَیَ  م بن انبدُّ

 شود.الیهِ تنبیه محسوب میمضاف

ینَّ اّللاَ یبمُمرُُکم دْن تُببَویاوا خطاب  ،سة خیانتی هتک پردة دیانت فرمایدوسوه ترا ب ،حرص اگر وقتی شیطانِ» -
 (133 :)همان «. پیش خاطر دار ماَنت  ینی دْهل هااأل

الییهِ سیت و مضیافا« امانتیداری»برابیر بیا « ینبی دْهل هبا ینَّ اّللاَ یبمُمرُُکم دْن تُببَویاوا األمانَبت  »در مثاا فوق، آییة  

 شود.شمرده می« خطاب»

 اضافة تشبيهی. 2-1-5-2

لیه رابطیة شیباهت و ایعنی بین مضاف و مضافٌای است که در آن معنی تشبیه باشد  اضافة تشبیهی اضافه

 :(126: 1334 گیوی،)انوری و احمدی  را به هم تشبیه کنند الیههمانندی باشد و مضاف و مضافٌ
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َاََل تَببَر  ست که سخط الهی از طایرات سهام عزیمت ما تیاختی بیر سیر قیومی آرد و سیرّ ا مگر وقت آن» -
 ٍِ ِْ َکلَدهم فی َتابلل ِ  َاََل ََیَع َِ ربَُّ  ب َاصحاب  انفل َِ فَبَع تَبرمله م منرنییق ه آشیکار گیردد و بی ایهدر شأن طایفَکل

ٍِ  ةٍ ِب  جارَ  ل جا  (541: 1323)وراوینی، « .را سنگسار قهر ما گرداند ایشان م ن س 

ٍِ  ةٍ َترمله م ِب  جبارَ »در مثاا باال عبارت   ل بجا بیهِ اسیت، مشیبّه« بیارانسینگ»معادا که از نظر مفهومی « م بن س 

 کالم حذف شده است. و ادات تشبیه نیز از شبهوجه است. )مشبّه( واژة منرنیق

 (323: همان« )ه خانه رفت.بشهریار برخاست و  از پیش َنْعُب اَیجِو در پردة » -

در ایین مثیاا نییز  اسیت. )مشبّه( به برای پردهو مشبّه« شرمساری»به معنای « َنْعُب اَیجبِ» در مثاا فوق، 

 شبه و ادات تشبیه محذوف است.وجه

 اضافة تخصيصی یا اختصاصی. 2-1-5-9

 ییه اسیت  امّیا در مالکیّیت آن نیسیتالمضیافٌای است که در آن مضاف، مخت ّ این نوع اضافه، اضافه

 :(45-41: 1323)مدرّسی، 

عنیانی کنید، درود و تحیّات و سالم و صلواتی که از مهبّ انفاس رحمانی با نفحات ریا  قدس هیم» -

ُِّ ما ُهبمطهّر و تربت معطّر خواجة وجود و نخبه و نقاوة  بر روضة که رحمت از سیدنة خوابگیاه  و َموجبُویُک

 (5-4: 1323 )وراوینی،.« حت اوستاسترا

ُِّ ما ُهو َموجُوی»اا باال عبارت در مث  است.« نقاوه»الیهِ و مضافٌ« موجودات»، معادا «ُک

 . قيد2-1-6

گروه قیدی بخشی از سخن است که فعل به آن نیازمند نیست و به همیین دلییل از جملیه، قابیل حیذف »

به صورت قیید حالیت ییا  نامهمرزبانقیدی عبارات عربی  ( کاربرد114: 1323)کامیار و عمرانی، « است.

 دار هستند.زمان است و بیشتر، قیدهای نشانه

 . قيد زمان2-1-6-1

هیا نهنید و هرچ به کار آید از آالت و ادوات و اسبابی که اصحاب حرفت را بایید، جملیه در کشیتی» -

« رسانند.ی التّواتر میاشد، علوقوف بیدان میارها را بدان حاجت آید و کیهرآن  ب ویَوَماً فَلوماً َوساَعة َفسباَعة

 ( 115: 1323)وراوینی، 

 (153 :)همان« گشت.زیادت می َلَظة فَبَلحَظةبط را بواع  تحرّ  بر آمدن روباه و آوردن دارو » -

 (511 :)همان« با خود گفت: بَعد الیَوم این گربه را نکو باید داشت.»...  -
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قییدهای زمیان « بَعبد انلَبوم»و « َلظَبة فَبَلحظَبة»، «ویَوَمبًا فَلومبًا َوسباَعة َفسباَعة»هیای بیارتهیای بیاال، عدر مثاا 

 هستند.

 . قيد حالت:2-1-6-2

رسیاند. )انیوری و حالت و گگونگی فاعل یا مفعیوا را در حیین انریام دادن ییا انریام گیرفتن کیار میی

 (232: 1334 احمدی گیوی،

ن منهاج باشد، زیردستان و رعایا در اطراف و زوایای ملک جملگیی در و گون انتهاج سیرت او بر ای» -

وفباً داخالق او متخلّق شوند تا کنف امن و سالمت آسوده مانند و کافّة خالیق به  ََ بیا  ْو َطَاعباً َطوعباً دْو َکرهباً 

 (46: 1323وراوینی، « )انصاف و شیوة حقّ نگاهدارند. یکدیگر رسم

به کنار این شهر درییایی اسیت هاییل، مییان شیهر و  بَبیدَ ْم َشاَء ددر گردن نهند و  هنگ اکراهاو را پال»...  -

 (112 :)همان« آنرا برند و او را سر در آن بیابان دهند. بیابان حایل،

راً وَعن َوجه  انصایاَحة  ُمْسف راً به خدمت خسرو آمد »...  - ْاً ُمسَتیش   (631 :)همان.« َضاح 

وفبباً د  َطوعبباً دوْ »هییای عبییارت  ََ ببراً وَعببن َوجببه  انصاببیاَحة  ُمْسببف راً »و « بَبیَشبباَء دْم د»، «ْو َطَاعبباً َکرهبباً  ْاً ُمسَتیش  بییه « َضبباح 

 اند. عنوان قید حالت به کار رفته

 های پایه و پيرو. جمله2-1-2

: 1323)کامییار و عمرانیی، « جملة مرکّب دارای یک جملة هسته و یک یا گند جملیة وابسیته اسیت.» -

کننیدة جملیة پاییه نامند. جملة هسیته در واقیع تکمییل( جملة هسته را پایه و جملة وابسته را پیرو می112

عبیارات  نامیهمرزبیانپیوندنید. در به جملة پایه می« که، تا، گون، اگر و...»است که با حروف ربطی مثل 

   اند:یوستهبه جملة فارسیِ پایه پ« که»عربی به عنوان جملة پیرو، بیشتر با حرف ربط 

ببَن انزََّمببان  وَ هرگییاه کییه » - ببَن الَببَدثَان  َلسببًة م  واب ذهییوا خییگشییم را گشییم زخمییی در زمانییة شییو  ُفرَصببًة م 

 (33-32: 1323)وراوینی، .« یافتمی...، ساعتی بقدر امکان به تحریر فصلی از آن فصوا پرداختمی

َ ْم َکابا اُم برتَ ین آمید کیه ترین خالیق در عالم گنخطاب از جناب کبریا در تقویم آگاه» -  )همیان:.« فَاْسبَت

224) 

 و گاه از سایر حروف استفاده شده است:

 (352 )همان:.« فَبُهو املُرایُ اگر از این بند رها شوم و نرات یابم، » -

بَن انََّّبی  خواهی که گفتة من در نصابِ قبوا قرار گیرد، اگر می» - َ انرُّشُد م  خیواهی کیه و اگیر نمیی َقد تَبیَبَّیَّ

ین  برحسب آن کار کنی،   (54)همان: .« َّل ا کَراَ  فی  اندا
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 جملة معترضه .2-1-8

ای را رساند و یا نکتیهآید و مفهومی گون دعا و نفرین را میای است که در ضمن جملة اصلی میجمله

انیوری و آیید )خللی در معنی و مفهوم جملة اصلی پدید نمی ،دهد و اگر آن را حذف کنیمتوضیح می

جملیة  ،انیدبیشتر عبارات عربی که به شکل جملیة معترضیه اسیتفاده شیده .(312: 1334 احمدی گیوی،

 معترضة دعایی هستند:

َِّ َجلنُبُه وَ ی او انیداخت، از سلسلة آفرینش در مرتبة اخیر ،نهاد آدم را که عالم اصغر است» - َعبمَّ عبانی وَ تَ َجب
 (4: 1323)وراوینی،  .«َتوانینَوانُُه و 

َِّ َجلنُُه وَ »عبارت عربی    شود.جملة معترضه برای نهاد )او(، محسوب می« عانی َوَعمَّ نَوانُُه وَتوانیتَ َج

َحاَشبا ن َابن صفت داشت. بیا یکیی دیگیر، آلودهصورت پیشه و زنی پاکیزهشنیدم که مردی بود جوالهه» -
 (536 :)همان .«بسته بود َیْسَاُع عَد انفتی

 است.« با دیگری عقد الفت بستن»ة معترضه برای ل، جم«ن َان َیْسَاعُ َحاَشا »عبارت 

 (521 :)همان «. ... ست:ه اآمد َعلله انسَّلمدر اخبار نبوی » -

 آید.)نبی( به شمار می« نبوی»، جملة معترضه برای «علله انسالم»عبارت 

 جملهشبه .2-1-3

رود. )انیوری و حیاالت عیاطفی گوینیده بیه کیار مییهاست که غالباً برای بیان کلمه یا گروهی از کلمه

 (241: 1334 احمدی گیوی،

فعل ه که وباا این فعاا بد از قوّت ب ابُد ّللا َالَ ارد و گفت: صبر کردن خویش بگزشکر ایزد، تعالی، بر » -

 (333: 1323وراوینی، ) .«نینرامید

 آمده است. «هستم کراو ش گزارپاسس»ای است که به معنی جملهشبه« اُد ّللا َالَ »در مثاا باال 
 (416 :)همان «.آغاز کن و از نیک و بد انرام بیش میندیش بسم اّللا » -
 :)همیان «. ...بسبم اّللا  ،دییدیکنون که جانب رفتن را ترجیح نهادی و ترنییح سیهام عزیمیت واجیب » -
623) 

 .است« آغاز کن»ای معادا جملهشبه «بسم هللا»عبارت در دو مثاا باال، 

 بالغی . کارکردهای2-2

 . ایجاز2-2-1

سی نیوعی رسد استعماا عبارات و استشهادات عربی در نثر فاردر نگاه نخست به نظر می کهاینبا وجود 
ی در البیه اطناب است، الی وراوینی برخی از این عبارات عربی را به قصد ایراز کالم با پیوستگی خاصیّ
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و ایراز سبک مرسل، در عین توجّیه بیه آراییش لفظیی  قرآنیراز آورد. وی به پیروی از انثر فارسی می
  گنرانیدکالم، معانی اخالقی و تعلیمی بسیاری را به صورت کنایی در قالب عبیارات کوتیاه عربیی میی

 :از ایضاح معنی بکاهد کهآنبی

بْن ت ْلبَ  ّلا نَبُعبوُذ ب باّللا  َوی فَی َهبا َون ْعَابتْ ، پشیتی و یکیدلی کیاری برآییدمه اگر به» - : 1323)وراوینیی، « .انَبه  الَ م 

421) 

 نیاز کرده است.نبودن، بی همین عبارت کوتاه عربی، نویسنده را از ذکر مفصّل بین عاقبت متّحد

خطبت او جواذب رغبت در کار آمید ه اشراف ملوک را از اطراف جهان ب ،گون به مرتبة بلوغ رسید» -

ُُ قَبْد َع  َسبْت ، (6)ع انیداخت تیا روزگیاری دراز برآمیدی نمیدارو گوشة مقنعة او سایه بر هی  کلیه َوانیَببْل
َزاُؤَهاوَ   (121 همان:) (3).«طَاَل ج 

 ناکردنِ دخترِ پادشاه را با مصراعی عربی به شکلی موجز بیان کرده است.نویسنده، سرانرام شوی

 تشبيه .2-2-2

« ن مانندگی مبتنی بر کذب باشد  نه صدق.آ کهاینمانند کردن گیزی است به گیزی، مشروط بر »تشبیه 

بیه عنیوان  ،روندبه کار می «کاف»با ادات تشبیه  که نامهمرزباناقتباسات عربی ( 63 و 62: 1331)شمیسا،

 سازند:ند و بیشتر تشبیه تمثیل میبه جملة فارسی هستهمشبّ

َابلت  اَقْبداٍ  َکفَ  انیداختم شادم و از حاصل همه ملخّصی ساختم  بیاقیگو طلسم ترکیب آن از هم فرو» -
 ( 22: 1323)وراوینی،  .«رُی یَن َعلی انسااقی

بیه اسیت. برای جمالت پیشین در حکم مشیبّه« ک»در این جمله، عبارت عربی منقوا، با ادات تشبیه  

 مانیدةاز آنرا که در این تشبیه هیئتی منتزع )حذف کردن مطالب زائد( به هیئتی منتزع )بازگرداندن باقی

 قدح به ساقی( مانند شده است، تشبیه تمثیل شکل گرفته است.

ا ملک نپرسد، ازین باب کلمات گفیتن نیه حکایت آن فصوا بازکشیدم و گفتم ت عنان زبان فضوا از» -

َ   ةٍ َک اط ح  َصخرَ ست ا اندازة من   (644 همان:) .«رَدُب َ حا

نباط ح  « )شا  زدن بیه صیخره بیا کاسیة سیر»در این مثاا فضولی کردن در امری که شایسته نیست، به  
َ  رَدُ به عبارتی هیئتی منتزع از گند امر، به هیئتی منتزع از گنید امیر تشیبیه  ( مانند شده است َصخَرٍة ب َ حبا

 شده و تشبیه تمثیل پدید آمده است.

 تمثيل .2-2-9

 (:243: 1331باشد )شمیسا،به آن جنبة مثلی داشته تمثیل یا تشبیه تمثیل، تشبیه مرکّبی است که مشبّه
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 دور تیو دانم که شوایب خیانت از مشارع دیانتشناسم و میخواهی و حسن معاملت تو میمقام نیک» -

ا ُب َاهَلهُ ست و الّا آن ننمایی که مقتضای وفا و امانت باشد ا ْْ  (156: 1323)وراوینی،  .«وانراائ ُد ّل َی

ْْ »در مثاا باال، عبارت    به و تمثیل برای مفهوم جملة پیشین است.در حکم مشبّه (2)«ا ُب َاهَلهُ وانراائ ُد ّل َی

 اگر واسطه نه گناه مررمان باشد، فضیلت عفو کرا پدید آید؟» -

 نَببببببببوّل اْشببببببببت عاُل ان اببببببببار  فلاببببببببا جبببببببباَوَرت
 

َ  انُعببببوی    َُ ط لببببُب َعببببر  (9)«مببببا کبببباَن یُعببببَر
 

 ( 322 همان:)

 مالت قبل است.در این مثاا، بیت عربی، تمثیلی برای ج

سالسیل جهید و ه تیو خیود را و میرا بی است  عقابما را این همه رنج و محنت از یک روزه مالقات » -

م  کشی، ع، حبائل جدّ بدو می ََ  (633-632 همان:) .«َشْوإ اجلَریح  ینی انَُّربان  وانرَّ

م  »مصراع  ََ  م جمالت پیشین.تمثیلی است برای مفهو (11)«َشْوإ اجلَریح  ینی انَُّربان  وانرَّ

 کنایه .2-2-1

ای هم که میا را از کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معنای فاهری آن نباشد  امّا قرینة صارفه»

کناییات عربیی ( 233: 1331)شمیسیا،« معنای فاهری متوجّیه معنیای بیاطنی کنید، وجیود نداشیته باشید.

 نند:کهمّی در ایراز کالم ایفا مینقش م نامهمرزبان

از حضیور جیواب او دییدة تعرّیب متحیّیر  را حاضران ،برد دینی در بیان سخن بدیددیو گون دست»...  -

 (232: 1323)وراوینی،  .«ندبرخواند َجَرَإ املُاَکا ي َحَسَرت َع ُه الُُارُ بماند و از تقدّم دینی در حلبة مسابقت 

 از ناتوانی در رقابت است. کنایه (11)«َجَرَإ املُاَکا ي َحَسَرت َع ُه الُُارُ »

باید گردانیدن و رایت عیزم را نصیب گردانییدن و نصیرت و فیتح را پیراییة جزم می شاه را اندیشه»...  -

ُِ ُحیَلیاند: فاتحت و خاتمت کار دانستن و گون مطلق گفته  (431-431 همان:) .«انلال

ُِ ُحیَلی»در مثاا باال، عبارت   شخّ  آینده است.کنایه از رویدادهای نام «انلال

د کیه کامییاب و بختییار در عیزّت و هکه حیات او باقی است، خواگندان اَبیُّ ان افس ْحیُّ اّلنبِو مردم » -

 (423 همان:) .«مسرّت به سر برد

 کنایه از کسی است که از بد بپرهیزد و تن به خواری ندهد.« اَبیُّ ان افس ْحیُّ اّلنِ»عبارت 

 سجع .2-2-5

های سخن به نوعی آهنگین باشید  یعنیی ییا در وزن ییا در حیرف ه کلمات آخر قرینهآن است ک»سرع 

 (5: 1333 )فشارکی،« آخر کلمات )روی( یا در هر دو، هماهنگی حس شود.
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بُب وَ یْ دیوانش در نالة زار و پردة زیر، غراب البینِ مرگ بر گوشة ا» - َِ انسَّبریُر َودیبَن الَاج  ُر انبَوزیَن األمُ  َوَما فَبَعب
 (131و123: 1323)وراوینی،  .«برخواند

 سرع مطرّف ساخته است.« زیر»واژة وزیر در عبارت عربی، با واژة فارسیِ در مثاا فوق 

 (25 :همان) .«ک اَفارغ األو از فساد و زحمت سباع،  طراََانی األآنگه از آفت دد و دام، » -

 ی سرع متوازی هستند.دارا« ک اَفارغ األ»و « طراََانی األ»های عربیِ عبارت

 جناس .2-2-6

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

- « ... ٍُ ٌُ م ن فَبل ی ا و از عهدة حقّ خویش أعنی برادری که ورای همة حقوق َوَهاا َغل ست، بعضیی تفصیّ

 (51: 1323)وراوینی،  .« ...نمودم

 جناس الحق وجود دارد. «فلُ» و «غلُ»میان 

األقبار ُب  انید: و آن  از برادران و خویشان درین باب آید، تقیدیم کینم تیا مصیداق آن قیوا کیه گفتیه» -
 (533 همان:) .«پدید آید جااین َکانَعَار ب  

 ، جناس مضارع هست.«عَارب»و  «قاربد»در این مثاا میان 

 همیان:)« بیر زبیان رانیدی. راً َشباا بَ ا َهبَمب ،او نگاه کیردی ةکه در بشردختری داشت گنان پاکیزه که هر» -

133) 

(، جنیاس اشیتقاق 31یوسیف/« )راً َشباا بَ ا َهبَمب»در آییة کریمیة « بشراً »و کلمة « بشره»وراوینی میان واژة  

 ساخته است.

 ادتض .2-2-2

 (31: 1333 )فشارکی،« آن است که الفافی به کار برند که از نظر معنا با هم در تضادند.»تضاد 

ست، ما نهاد دوستی و دشیمنی بیر سینّت و رسیم ایشیان تیوانیم ه اگون عادت اسالف گذشته این بود» -

ُُ یُبَتواَرثُ نهادن و حدی    (353: 1323)وراوینی،  .«مفید آید جااین اُلبُّ یُبَتواَرُث وانُیَّ

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

َِ َعْاداً ه و به کمتر لغوی ک» - ْل ْا  (235)همان: « صادر شود، مطالبت کنند. َسْهواً فا

 تضاد هست.« عاداً »و « سهواً »های میان واژه

 با متن فارسی آن نامهمرزبانهای مختلف ارتباط معنوی عبارات عربی جنبه. 9

 تر از ارتباط لفظی است.بسیار گسترده نامهمرزبانارتباط معنوی عبارات عربی در 
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 تکميل و تتميم نثر فارسی .9-1

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

 شیوندبا اتّساق و اتّصاا کامل به دنباا عبارات فارسی آورده می بلکه از نظر معنی نیز ،تنها از جهت لفظ

عبیارات عربیی بیا  دارد، نامیهمرزبیانرین میزان کاربرد را در در این نوع که بیشت .(213: 1326 )خطیبی،

گیرند و قابل حیذف پیوندند و دنبالة نثر فارسی را پی میتناسب ترکیب و حسن ترصیف به ریشة نثر می

دارای نقیش دسیتوری ییا  د،شیوناسیتعماا میی نامهمرزبانهمة عبارات عربی که به این طریق در  نیستند.

 بالغی هستند.

 و« گویید»، «گفیت»، «انیدگفتیه»ربیط ییا بیا کلمیاتی از قبییل  «واو»و « کیه» ار و اشعار تازی یا بااخب 

از نظیر کمّیّیت،  واسیطه اسیت.با نثر، بیی هاآنو در مواردی هم پیوند  پیوندندبه نثر فارسی می ،«گفتند»

بیش از سایر متون نثیر  مهنامرزبانمیزان اقتباسات عربی به خصوص اقتباس آیات قرآنی و امثاا عربی در 

اسیت. از نظیر کیفیّیت هیم، هنرمنیدی در ترکییب ه بخشییدفنّی است و به اثر او جنبة اخالقی و تعلیمیی 

 ای برجستة سبکی وراوینی مطرح شود:هتواند به عنوان یکی از ویژگیعبارات عربی با نثر فارسی می

تعیذّر  ببَّی َصب اَعتی انب َّظم  وان َّ برسیتقیم کیه جمیع امّا بعد پوشیده نیست بر ارباب قیرایح سیلیم و طبیایع م» -

 (6: 1323)وراوینی،  .« ...دارد

 (26 همان:) (12).«تَْات ی ایُطوَب ودنَت َع ها نائ مٌ با خود گفت: ع،  گرگی را دید  .خر از دور نگاه کرد» -

 (155 همان:) .«کار بندم(13)و یذا َعزَّ َمن دَوَک فَبُهنْ م من تحمّل او واجب بین» -

ست، گنیان ا بسم اللّه آغاز کن و از نیک و بد انرام بیش میندیش و در مقام اجتهاد که موقف مردان» -

 :اندمستحضر و متیقّظ باش که گفته

ببببببببببی بَببببببببببََّی َعلَ لببببببببببه  َعْزَمببببببببببهُ  ََ  یذا َهببببببببببمَّ اَن
 

بببببببَب َعبببببببن ذ ْکبببببببر  انَعواق بببببببب  َجان یبببببببا  َّْ  «َوَن
 

 (416 همان:)

طبیعیی سیخن عبارت عربیی جیزوی از بافیت های یادشده، در همة مثااشود گونه که دیده میهمان 

د، جمیالت فارسیی از نظیر معنیی دگیار اخیتالا از کالم حذف شیواگر که شود  به طوریمحسوب می

 خواهند شد.

 تأکيد و تأیيد نثر فارسی .9-2

ابتیدا  ارد، وراوینیید نامیهمرزبیانبرد را در کتاب در این نوع که پس از جنبة تکمیل کالم، بیشترین کار

بیرای تأکیید را  یا نثیر بعد همان شعر  کند، به نثر بیان میکندتضمین  خواهدمی معنی شعر و نثری را که
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ن و توصییف بییان ییا تفینّ وایقینقیلل، یوصیف و تشریح معنی قبیبه شکل ت ،المآورد. تأکید کمعنی می

 شود:می

ن بیود کیه از بسییار کمت اوست که بسیار خون ریخیتو از منقوالت کالم اردشیر بابک و مقوالت ح» -

 درستی رساند:تنه دارد و دردمندی بود که بخون ریختن باز

َِّ َعْتیَبببببببببببببببَ  ََمْابببببببببببببببوٌی َعواق یُبببببببببببببببهُ   َنَعببببببببببببببب
 

   ِ بببببببببببا َصبببببببببببحَّت  اَّلجسببببببببببباُم ب انع لَببببببببببب  «َوُرَّبَّ
 

 (55: 1323)وراوینی، 

بوَک َمبن َصبَدَقَ  ّل َمبن نگیارد، تیرا راسیت ا نیه آنیک دروغِ ست که با تو راست گویید ا دوست آن» - َُ د
 (164 همان:).« َصدََّق َ 

ذورات کیدورات از مشیرع معاملیت باید که ساحت سینه از گرد عداوت و کینة او پاک گردانی و قا» -

 کنی.دور 

ِْ َمعبببببببباذیَر َمببببببببن یَمتلببببببببَ  ُمعتَبببببببباراً   ا قْبیَبببببببب
 

 (14)«ْو َفَجببببرادا ْن بَببببرَّ ع  ببببَدَک فلاببببا قبببباَل  
 

 (332 همان:)

های عربی را به منظور تأکید سخن خود ذکر کیرده اسیت. در ذییل بیه های باال نویسنده، عبارتمثاا در

 برخی از مصادیق این روش اشاره خواهد شد:

 توصيف و تشریح معنی قبل .9-2-1

 هنرمندانه، موجب ایضاح معنی شود: تعلیلیاند به صورت حسنتواین نوع می

 مرودکی برداشت و از باغ بیرون انداخت.ه نک باغبانش بگندا شگاا خود را مرده ساخت » -

تَبببببببببببببببببَ   َُْ  ا نَّ ابْبببببببببببببببَن آوإ َنَشببببببببببببببببدیُد امل
 

 (15)«َوُهبببو یذا مبببا صبببلَد ریبببٌح فبببی قَبَفببب ْ  
 

 (22: 1323)وراوینی، 

ُحیُّبَ  شینوی؟ سمع باطل شنو را گگونه پنبة غفلت آکنده که ندای هی  نصیحت از منادی خیرد نمیی» -
مُّ انشَّیَء یُعا ی وَ   ( 211 همان:) .«ُیص 

 ةْحاانبسیت و نفیس تیو ا نماید، هیمة دوز صورت عسرد و زبرجد میه که ببدانک این امواا منضّد » -
یباُهُهم َوُج بوبُبُهم َوُ هبو   نهدبر هم می الحطَب که از بهر داغ پیشانی رُُهم یَوَم ُُیَای َعَللها فی نار  َجَه ََّم فَبُتْبوإ َهبا ج 

ُْ  هاا ما َکَ زتُ  َنُفس  (213 همان:) .«م َفاوقوا ما ُک ُتم تَْ  زونَ ّل 

 های عربی پایان این سه مثاا را برای توصیف و ایضاح مطالب پیشین آورده است.نویسنده، عبارت
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 قولنقل .9-2-2

 است:قابل حذف گاه  اگرگه با تأکید همراه است،نیز از کاربردهای مهم در این زمینه است و  قوانقل

  :و رای زدی و راست راهی نمودینیک» -

 یذا ََنببببببببببببببُن َاْیجَل ببببببببببببببا َودنببببببببببببببَت ا ماُم ببببببببببببببا
 

یببببببببببببا   «َکَفببببببببببببی ن َاطایانببببببببببببا ب ُلَلبببببببببببباَک های 
 

 (223: 1323)وراوینی، 

یعنیی هیرک   َمبن َغشَّب ا فَبلَبلَس م  اباست: ه اودترین گوهر کاینات گنین فرمبهترین موجودات و پاک ...» -

 همیان:) .«ستا از رقم اختصاص ما بیرون ،و با ما نگفت و ننمودت در ذات مبارک ما نشانی از عیب یاف

614) 

 تفنّن .9-2-9

عیالوه بیر تأکیید و تأییید نثیر فارسیی، از نظیر بییان آیند، که برای تفنّن می نامهمرزبانشهادات عربی است

 :نکات اخالقی و اجتماعی یا توصیفات غنایی حائز اهمّیّت هستند

وار از اقنزدیک شد که سرّ خاطر خیویش عشیّ  ا از سر مطربة طبیعت درکشید اب حیر شراب جلبتأثی» -

 پرده بیرون افکند:

ا ِ  َشببببار ه  ببببن َعَبببب ببببا مببببا َمَاببببی م   َمَاببببی ه 
 

 (16)«َوفببببی انزُّجاَجببببة  ببببباٍل َیطلُببببُب انیَبببباقی 
 

 (62: 1323)وراوینی، 

رییز کیه خیزان عییش و بیرگست، از ذبوا پیری ا و ای ملک، در ایّام طراوت شباب که نوبهار عمر» -

 دار:یاد می ستا امل

ببببببببببببببن َ ببببببببببببببلم  َعببببببببببببببرار  َ ْببببببببببببببدٍ   ََتَتَّببببببببببببببْع م 
 

بببببببببرار    بببببببببن ع  بببببببببلَّة  م   (17)«َفابببببببببا بَعبببببببببد انَعش 
 

 (214 همان:)

 در دو مثاا فوق، کاربرد ابیات عربی بر جنبة غنایی مطالب فارسی، افزوده است.

 ما ال یلزملزوم  .9-9

   :شودگسلد  امّا سست و ضعیف مییوستگی جمله نمیدر این حالت با حذف عبارت عربی، پ

َبَاَک املَل ب ُ  تر کند، از بساط حشمت او دورتر بایید نشسیت،گشادهپادشاه هر گند راه انبساط » - باً  ا ن  اَّتَّ اََ
 ( 222: 1323)وراوینی،  .«ْن زایََک ای اساً َفز ْیُ  ا ْجلّلً فَاَّتَّ ْاُ  رَبَّاً َوی

و انتباه من بعید از آن سیود من کارگر آید  مبادا که تدبیر او بر ،ت فرصت غافل مانماگر من از منازه» -

دا  انو کاء ندارد   (624 همان:) (12).«ا ْحَفْظ ما فی انَوعاء  ب ش 
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َویذا َعَزمبَت  ؛بسبم اّللا  ،اکنون که جانب رفتن را ترجیح نهیادی و ترنییح سیهام عزیمیت واجیب دییدی» -
ِْ َعلی اّللا    (623 همان:« ).فَبَتوکَّ

در  هیاآنکنید، امّیا ذکیر های عربی، خللی بیه میتن وارد نمییهای باال هرگند حذف عبارتدر مثاا 

 افتد.انسرام مطلب، مثثّر می

 حلّ معانی .9-1

ی،  ،ترین اقسام اقتباس استدر این نوع که یکی از فنّی» - نویسنده برای اشاره بیه آییه ییا حیدی  خاصیّ

: 1326)خطیبیی،  .«گنرانیدخّ  از آن را به شکلی هنری در متن کالم فارسی میییک یا گند کلمة مش

216-213) 

: 1323)وراوینیی،  «ک پرتو جماا حقیقتش نتوان دید.گراغ ادراه ب ،بصرزجاجی  ةمشْابصیری که در » -

4) 

ُ نُبوُر ان» یادآور این آیة کریمه هستند:« ، گراغ و پرتومشبْاة زجباجی»های عبارت  ُِ اّللَّ ِ  َم َب سَّبَااَوات  َواأْلَْر
 مَُّیارََكٍة زَیْبُتون ٍة ّلَّ َشبْرق لٍَّة َوَّل َغْرب لَّبٍة نُور    َكا ْشَكاٍة ف لَها م ْصَیاٌ  اْنا ْصَیاُ  ِف  زَُجاَجٍة انزَُّجاَجُة َكمَنبََّها َكوَْكٌب ُیرا يٌّ یُوَقُد م ن َشَجَرةٍ 

بيُء َونَبْو ََلْ  ُ َیَكاُی زَیْبتُبَها ُیا  ُ  َواّللَّ ُ اأْلَْم َباَل ن ل َّبا ُ ن  ُبور    َمبن َیَشباء َوَیْابر ُب اّللَّ ِا  َشبْيٍء ََتَْسْسبُه نَباٌر نُّبوٌر َعلَبو نُبوٍر یَبْهبد ي اّللَّ ب ُكب
 (35 )نور/ «َعل لمٌ 

خواهید  ثان َی اث َبَّیمرا در این غار   سگ رابع و خامس بود ،اصحاب کهف را در آن غار :زروی گفت» -

 (354 همان:) «.شد

َُوُنوَن َثَلثَبٌة رَّاب ُعُهبْم َكْلبیُبُهْم »آیة مبارکه هسیتند:دو های به کار رفته در این عبارت، برگرفته از این واژه  َسبلَب
َعٌة َوثَبام  ُبُهْم َكْلبیُبُهْم قُبِ رَّ ا   َُونُبوَن َسبیبْ َُوُنوَن ََخَْسٌة َسای ُسُهْم َكْلیُبُهْم َرْْجًا ب اْنََّْلب  َویَب ٌِ فَبَل َویَب ِ  م مَّبا یَبْعَلُاُهبْم ی ّلَّ قَل لب َدْعلَبُم ب ع بدَّ

ُهْم َدَحًدا ْم ی ّلَّ م َراء  َاه ًرا َوَّل َتْستَبْفت  ف له م ما  بْ َرَجُه انَّا یَن َكَفُروْا »( و 22)کهف/ «َُتَار  ف له  َْ ُ ی ْذ َد ََْد َنَصَرُ  اّللا ی ّلَّ تَ ُصُروُ  فَب
َ اثْب َبَّْی  ی ْذ هَُ  ی ه  ّلَ َْحَْزْن ی نَّ اّللاَ َمَعَ اثَاِن  َُوُل ن َصاح   (41 )توبه/ «ا ِف  اْنََّار  ی ْذ یَب

 نتيجه
به سبکی هنرمندانه و خاصّ استعماا  نامهمرزبانکه در  هستندهای بارز نثر فنّی استشهادات عربی یکی از ویژگی

رکیب و ترصیف، مفردات و عبارات عربی را گنان . وراوینی با توجّه به اقتضای کالم و با رعایت حسن تاندشده

رسند. وی با مهارت خاصّ خیود، که در متن فارسی، بیگانه و نامترانس به نظر نمیاست  با نسج کالم درآمیخته

کنید. از نظیر در عین توجّه به آرایش لفظی، پیوستگی معنا را در دو جنبة لفظی و معنوی بیه خیوبی رعاییت میی

های مختلف دستوری هستند و از نظر بالغی ی از نثر فارسی، دارای نقشئت عربی به عنوان جزلفظی، این ترکیبا

، استشهادات عربی با متن فارسی پیوسیتگی محکمیی دارنید و نیزهم، حائز اهمّیّت فراوانی هستند. از نظر معنوی 
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اشیعار  استفادة وراوینی از امثاا ومیزان  ،گنینهماند. یل کالم و تأیید و تأکید آن آمدهبیشتر جهت تتمیم و تکم

کی از تسیلّط او بیر زبیان عربیی اسیت، حیا کهاینعالوه بر  ،خصوص استفادة فراوان وی از آیات قرآنیعربی  ب

 کند.اخالقی و اجتماعی نزدیک می یاثر کتابش را به
 

 نوشتپی
 پوستآگنده (1)

 بیم و ترس  کنایه از آسوده و ایمن. جایگاه بی (2)

 گهرة محبوب برگیرد.ای که سرانرام به خوشی بینرامد و خوشا رنری که عاقبت، پرده از گه نیک است ناخوشی (3)

 برکنار پرتگاهی فروریخته. (4)

 داغ کردی و کباب نکردی. (5)

 نشانة مصراع است.در متون کهن عربی و فارسی، « ع» (6)

 هایشان دراز شد.شوی ماندند که پستانآن دوشیزگان گندان بی (3)

 گوید.پیشرو کاروان به کاروانیان دروغ نمی (2)

 بویی عود را ندانند.برنیفروزد، خوش اگر آتش در اطراف خود (3)

 شکایت بردنِ زخمی به کالغان و کرکسان. (11)

 )گون( روان شدن اسب تیرومند رهوار مه خران در مسابقه از وی درمانند. (11)

 در خوابی. هاآنرسند و تو در برابر رخدادهای ناگوار فرامی (12)

 گون برادرت درشتی کند، تو نرمی کن. (13)

 سی را که به عذرخواهی نزد تو آمده است بپذیر  گه عذر وی نکو باشد، گه ناپسند.پوزش ک (14)

 همان شغاا، سخت شکار است. گون صید شود، باد در قفس است )از الشة او سودی نبرند(. (15)

 جوید.را میای است که بازماندة خردِ میگسار ماندهاش رفت و در شیشه باقیآنچه از خرد نوشنده( رفت از اثر باده، 16)

 از بوی خوش نرگس صحرا بهره ببر  زیرا پس از پایان روز، نرگسی نخواهد ماند. (13)

 دار.با بستنِ درِ فرف، محتویاتِ آن را نگه (12)

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
 قرآن کریم 
 ، ترجمة پیام یزدانرو، گاپ دوّم، تهران: نشر مرکز.بينامتنيّت ( 1325. آلن، گراهام )1

نامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات ، پایاننامهبررسی سبک و زبان و نکات بالغی مرزبان ( 1334مهناز ) ی،. ارباب2

 فارسی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
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[ 

و علمیی ، به اهتمام سیّد جعفر شهیدی، گاپ گهارم، تهران: درّة نادره  (1323مهدی خان ) استرآبادی، میرزا .3

 فرهنگی.

 فاطمی.، گاپ دوازدهم، تهران: (2دستور زبان فارسی) ( 1334حسن و حسن احمدی گیوی )ری، انو .4

 امیرکبیر.، گاپ ششم، تهران: سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی ( 1331. بهار، محمّدتقی )5

 مبصر.: دار املعارف ةقاهر ال، 71 ة، طبع رمن حدیث انشعر وان ا  ؛(7591. حسنی، طه )6
 صفی علیشاه.، گاپ پنراهم، تهران: وراوینی نامةمرزبان )مقدّمه بر( ( 1323رهبر، خلیل ). خطیب3

 زوّار.، گاپ سوّم، تهران: فنّ نثر در ادب پارسی ( 1326. خطیبی، حسین )2

 ز.، گاپ پنرم، شیراز: دانشگاه شیرامعالم البالغه  (1333رجایی، محمّدخلیل ) .3

نامیة کارشناسیی ارشید زبیان و ، پایاننامههای اخالقی و تعليمی در مرزبانجنبه ( 1323. زینی معیار، حمیده )11

 ادبیّات فارسی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

 ، )ویراست گهارم(، گاپ اوّا، تهران: میترا.بيان ( 1331. شمیسا، سیروس )11

 ، تهران: انتشارات افشار.نوین دستور زبان فارسی ( 1363. شهبازی، علی )12

 فرهنگیو علمی ، گاپ گهارم، تهران: استرآبادی نادرة درّة )مقدّمه بر( ( 1323. شهیدی، سیّدجعفر)13

 فردوس.، گاپ هفتم، تهران: تاریخ ادبيّات در ایران ( 1366اللّه ). صفا، ذبیح14

ها وّا، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، گاپ انقد بدیع ( 1333، محمّد )فشارکی .15

 )سمت(.

نامة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّیات فارسیی، ، پایاننامههای شعری در مرزبانجلوه ( 1335. کبوتری، جواد )16

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

هیای جیبیی بیا همکیاری مثسّسیة هامی کتابتهران: شرکت س ،هزار سال نثر پارسی تا( کشاورز، کریم )بی. 13

 انتشارات فرانکلین.

 ، گاپ دوم، تهران: نشر گاپار.دستوری( -از واج تا جمله )فرهنگ زبانشناسی ( 1323. مدرّسی، فاطمه )12

 ، ترجمة پیام یزدانرو، گاپ اوّا، تهران: نشر مرکز.شکنیشالوده ( 1325کریستوفر )نوریس،  .13

 سمت.، گاپ ششم، تهران: 1دستور زبان فارسی  ( 1323، تقی و غالمرضا عمرانی )اروحیدیان کامی .21

 صفی علیشاه.رهبر، گاپ پنراهم، تهران: ، به کوشش خلیل خطیبنامهمرزبان ( 1323. وراوینی، سعدالدّین )21

 ی.علم، تهران: دیداری با اهل قلم تا( یوسفی، غالمحسین )بی .22

 هاب: مجلّه

 غیازی  العقیوا محمّید روضة هایی تازه پیرامون تألیف، ترجمه و تحریر نکته» ( 1322. افراسیابی، غالمرضا )23

 .31-5 ، ص 21، دورة جدید، شمارة آیينة ميراث، نشریة «نامة سعدالدّین وراوینیملطیوی و مرزبان



 1331، زمستان 2نامة ادبیّات تطبیقی، ساا دّوم، شمارة / کاوش42
 

[ 

دو فصـلنامة علمـی ، «نامیه: مصینّف و زبیان اصیلی آنانگند نکتیه دربیارة مرزبی» ( 1331اللّه ). مرتبایی، فتح24

 .122-133، ص 33، ساا یازدهم، شمارة پیاپی تخصّصی علّامه

مجموعه مقـاالت همـایم مدرّسـان ، «نامهشواهد عربی در کلیله و دمنه و مرزبان»  (1321نیا، ناصر )محسنی .25

 .233-234، ص  ان: پژوهشگاه علوم انسانی، تدوین ابوالقاسم رادفر، تهرزبان و ادبيّات فارسی ایران
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 1نامةمرزبان استخدام انعیارات انعربلة ِف

 غلمرضا سامللان2

 يسم اللغة الفارسیة وآداهبا، جامعة راز ق استاذ مساعد يف
 کرمی صلادي3

 يغة الفارسیة وآداهبا، جامعة راز فرع الل   ماجیسرت يف
 هاجر ام  ي  کلهجویي4

 يفرع اللغة الفارسیة وآداهبا، جامعة راز  ماجیسرت يف

 امللخا 
 يتواهد العربیرة. امللرارة ال رهنرا ععتدرد علرس اسرت داش ال  راملرموقرة ومرن ةلرة ئصااصرلا البرارزة أ برز مناذج النثرر الفر   أمن نامة مرزبان

نامررة جعلررا هتابرره مبسررتوأ أعلررس وأ ررس منرراذج مرزبرران نی العبرراراا العربیررة والفارسرریة يفإجیرراد التناسررل والرررتاب  برر يف وراویرر لا عأبررد
نة النصوص العربیرة إهنا هتدف إلس عبینی وحتدید مکاهذا اجلانب القومی من عدله باا مغفواًل. وأم ا هذه املقالة ف إال  أن   النثر الف   

دة للعالقرراا ال ررکلیة واملعنویررة األدبیررة، ومررن ت  نتإرررد إلررس دراسررة اجلوانررب املتعررد   نامررةمرزبررانع ررکیلة  يف ي  واملعنررو  يودورهررا الل ف رر
 .جتعله ِمن أرقس مناذج النثر الف   و  عرعقس هبذا الکتاب يت، وال  يه الفارسالعربیة مع نص  نامة مرزبانعوجد بنی عباراا  يتال  
 التالیة: املساال لیتناولراسة هذه الد  س سعع

ه الفارسرس نامرة مرع نص ر. عبیرنی إرعبراط املقتإفراا العربیرة ملرزبرانيه الفارسنامة مع نص  األشعار العربیة ملرزبانهیفیة ارعباط األمثال و 
 يواملعنرو  ياجلرانبنی؛ اللف ر ة قرد التر ش بارعبراط املعنرس يفمرع ملارعره اصا  ر یر تراا  هرذه الدراسرة عبرنی أن وراو لف اً ومعنس. هانرا ن

 ف یة.حنی أن ه مل یغفل من احملس ناا الل   ب کل جی د يف
نرا عسرتعدل مرن ، هلرا وارااحن یویرة فتلفرة وهايثرر الفارسرهجر   مرن الن    ااحیة ال رکلیة، هرذه الرتاهیرب العربیرة بو رفلمن الن   

ه ف یررة واملعنویررة وهررذلا ال ررواهد العربیررة مررن اجلانررب املعنرروأ ارعبإررا ارعباطرراً و یقرراً مررع نص رربنررا  احملسررناا الل   ة يفالناحیررة البال یرر
 عکدلًة للکالش وعأهیداً علیه.وقد استعدلا  يالفارس

 ، العالقة املعنویة، النثر الف ، العباراا العربیة، العالقة اللف یةنامةمرزبان ة:نلللا انْلاات اندا 
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