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چکیده
نزول قرآن کریم ،زمین هس از تح ول بزرگ ی در ع الم
ادبیات بهویژه در حوزۀ علوم بالغی گردید ب ه نح وی
که این دانش را زاده بالغت ق رآن ک ریم م یدانن د و
همین ارجمندی است که بالغت زب ان فارس ی نی ز از
آن بی نصیب نمانده است و از همینروست ک ه ادب ا،
سخنوران و نویسندگان فارسیزبان آثار ادبی خ ود را
با آیات نورانی قرآن و سخنان گهربار نبی مکرم اسالم
(ص) و ائمۀ هدی(ع) ،زیب و زیور و غنا بخشیدهاند.
تألیف کتابهای علوم بالغی ب ه زب ان فارس ی ک ه از
سده چهارم هجری آغاز شده بود ،در س ده شش م ب ه
اوج خود رسید و کتابهای مستقل در ی ک موض وع
تألیف شد .یکی از این کتابها ک ه در ح ال اختص ار

بسیاری از مباحث بدیع را دربردارد حدائق السحر ف ی
دق ائق الش عر از دبی ر و نویس نده و ش اعر توان ا
رشیدالدین وطواط اس ت .ای ن کت اب ارزن ده ک ه از
هنگام چاپ نخست آن تاکنون یکصد و شصت و پنج
سال می گذرد شایسته بررسی بیشتر از این اس ت ک ه
بتوان در یک مقاله هم ۀ ویژگ یه ای پس ندیده آن را
روشن ک رد .در ای ن مقال ه ان دک کوشش ی ص ورت
گرفته است تا گوشههایی از این کت اب م ورد مطالع ه
ق رار گی رد .امی د اس ت در مبح ث عل وم بالغ ی و
همچنین ادبیات تطبیقی به وی ژه در راس تای دو زب ان

Abstract
“Ambiguity” have an important role in
enhancing the quality of the poems. Salman
Savoji used Ambiguity to create artistic
ambiguity, solidarity, and internal music.
The purpose of this article is to study
Ambiguity and its functions in the poems of
Salman Savoji. In Salman`s poems,
Ambiguity used to in a way that we can
understand both the close and the far
meaning of the words or it is very difficult to
choose one of the meanings which results in
an artistic ambiguity. He also enhanced the
rhythm of his poems by contrast and
symmetry which are the results of
“ambiguity”. The relation that is made
between the words of the poem by
“ambiguity” results in a great solidarity.
“Eiham Tanasob” along with other kinds of
rhetoric and other forms of imagery used in
his poems cause to distinguish his poetry
language from prose, enhance the capacity
of his poetry language to motivate the
feelings of the readers, and according to the
cooperation of the readers in creating the
meaning the reader becomes an active one
and results in artistic satisfaction.
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مقدمه

مبارک بود چو فرّهما» ما هم بدون اینکه معنای

از خوانندگان گرامی اجازه میخواهم تا نخست

آن را بفهمیم همخوانی میکردیم ،خدایش

خاطرهای را از هفتاد و سه سال پیش که کودکی

بیامرزاد که به قول ایرج میرزا:

بازیگوش بودم بازگو کنم و سپس به اصل مقاله

یک حرف و دو حرف بر زبانم

بپردازم .روز چهاردهم فروردین یکهزار و سیصد

الفاظ نهاد و گفتن آموخت

و بیست و یک خورشیدی دو ساعت از روز

پ س از دو م اه و ن یم و پ س از آزم ایش

گذشته مادر بزرگوارم که خدایش بیامرزاد ،مرا

مرتب هفتگی که پیش از ظهر روزهای پنجش نبه

همراه خود به مکتبخانۀ بانوی دینباور زندهیاد

انجام میشد روخوانی همه سورههای «عَمّ جزو»

«معصومه حدیدی عرب» برد تا روخوانی قرآن

را که سی و هفت سوره و بیشتر آنه ا از س وره-

مجید را بیاموزم و به اصطالح آن روز حروف-

های اوساط و قصار است یعنی شماره آی هه ای

شناس شوم« ،یاد باد آن روزگاران یاد باد» ،به

آنها متوسط یا اندک است ی اد گ رفتیم و ب دون

راستی چه صبح سعادتی بود .از فردای آن روز

غلط از روی قرآن ک ریم م یخوان دیم و مع انی

همه روز هفته جز جمعه یک ساعت و نیم پس

ساده برخی از کلمات را میفهمیدیم .این توفی ق

از برآمدن خورشید به مکتب میرفتم ،شش

را هم داشتیم که چن د س وره کوچ ک را حف

هفت پسر و چهار پنج دختر هم سن و سال که

کنیم( .رامیار)956:7462 ،

هیچکدام ما بیش از هفت سال نداشت در اتاقی

برنامۀ بع دی آم وزش و فراگی ری از ج زو

سی متری روی گلیمی فرسوده مینشستیم و

بیست و سوم تا آغاز جزو س یام ب ود و ق رآن-

پس از سالم و احوالپرسی کوتاه به دستور گلین

هایی که به هشت جزوی معروف بود چاپ شده

خانم که نام دوم آن گرامی بانو بود قرآنها را

بود که آغاز آنها سوره مبارکه «یس» بود .در ای ن

میگشودیم ،در آن قرآنها فقط جزو سیام

هنگام کتاب کوچک دیگری را هم باید بخ وانیم

چاپ شده بود و به آن «عَمّ جزو» میگفتند خط

و دوبیتیهای فارسی آن را که برگ ردان یک ی از

آن بسیار روشن و خوانا و با اعرابگذاری کامل

حکمتهای حضرت امیرالمومنین عل ی(ع) ب ود

بود به گونهای که برای آموختن حرکت حرفها

حف

کنیم .ای ن کت اب ارزن ده ص د کلم ه ن ام

به کودک کمک میکرد ،گلین خانم برای شروع

داشت ،که ع الم و ادی ب پرک ار عم روبن بح ر

آموزش جملۀ قرآنی «هو الفتاح العلیم» (بخشی

ج اح در ده هه ای نخس تین س ده س وم آن

از آیه  21سوره  )43را با صدای رسا تالوت

کلمات را برگزیده اس ت و رش یدالدین وط واط

میفرمود و ما هم بازگو میکردیم ،سپس این

ادیب برجسته سده شش م هج ری ه ر کلم ه را

بیت را میخواند که« :اول کارها به نام خ دا بس

نخست به نث ر عرب ی توض یح داده و س پس ب ه
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فارسی ترجمه کرده است و مضمون هر کلم ه را

در این هنگام گهر اشک گلزار چه رهاش را

در دو بیت فارسی سروده است( .اقبال آش تیانی،

زیور داد و برای ما که مطل ب را درس ت نم ی-

)7462

فهمیدیم گریستن آن گرام ی ب انو مای ۀ ش گفتی

این نکته را بگویم که برای کودکان فقط

بود .وظیفه بچهها این بود که هر هفته سه کلم ه

کلمه عربی و همان دو بیت فارسی را با خط

را با همان دو بیت شعر حف

کن یم و روزه ای

خوش نوشته و به صورت گردآوری چاپ کرده

پنجشنبه همچنان آزمون انجام میشد .گ اه ش هد

بودند و این آغاز آشنایی بنده با وطواط بود.

تشویق و گاه تلخ ی س رزنش را احس اس م ی-

اضافه میکنم که داستان لطیف عروسی رفتن

کردیم .خدای را سخت سپاس گزار و آن گرام ی

حضرت زهرا(س) را با خط نستعلیق در آخر آن

ب انوی دی ن ب اور را هم واره من ت دارم ،از

افزوده بودند و از شما خواننده عزیز چه پنهان

خوشبختیهای من طول عمر او بود که ت ا س ال

که این کتاب به نسبت ارزش ریالی در آن زمان

 7462فروغ حیات او ک وی م ا را روش ن م ی-

بسیار گران ومبلغ هشت ریال بود و کتابفروشی

داشت و هر شش فرزند مرا هم در س ایۀ لط ف

دانش دربست علیا که در باختر صحن بزرگ

خود قرآن آموخت .خاطرۀ خارخار چ وبش ک ه

«عتیق» قرار داشت اختیار انحصاری آن را

بهتر از مهر پدر بود سخت دلپذیر اس ت ت ا چ ه

داشت .توجه فرمایید که در آن روزگار پول تو

رسد به صدای گرم و مهرانگیزش.

جیبی بچههای خانواده متوسط روزانه یک دهم
ریال یعنی ده دینار بود و هشت ریال یعنی

رشیدالدین وطواط

هشتصد .بگذرم و از موضوع خارج نشوم،

صاحب حدائقُ السِّحر فی دق ائقِ الشّ عر ،محم د

نخستین جمله از صد کلمه که گلین خانم

ب ن محم د ب ن عب دالجلیل مع روف ب ه رش ید

تالوت فرمود این جمله بود« :النَّاسِ نِیَامٌ فَإِذَا

وطواط ،از منشیان دربار خوارزمشاهیان در ق رن

مَاتُوا انْتَبَهُوا» (ورّام بن أبی فراس790/7 :7370 ،؛

ششم و از تبار عبداهلل بن عمربن خط اب اس ت

شریف الرضی )772 :7306 ،و پیش از آنکه

که تبار او با یازده واسطه به عبداهلل عمر میرس د

توضیح دهد عقده گلویش را فشرد .اندکی

و به این سبب معروف به عمری است( .ی اقوت

درنگ کرد و سپس این دو بیت را خواند و به ما

حموی )7529-7557/1 ،بازگو کردن نوشتههای

هم دستور فرمود همخوانی کنیم:

کتابهای تاریخ ادبیات و زندگینام هه ا الزم ب ه

مردمان غافلند از عقبی

نظ ر نم یرس د ،خوانن دگان گرام ی م یتوانن د

همه گویی به خفتگان مانند

مراجعه فرمایند به (فروزانفر422 :7490 ،؛ اقب ال
آش تیانی7462 ،؛ ص فا )628/2 :7446 ،و توج ه

ضررغفلتی که میورزند
چون بمیرند آن گهی دانند

داشته باشند که عباس اقبال آشتیانی در مقدمهای

(وطواط)3 :7485 ،

که بر حدائقالسحر نوشته و شامل شصت و چند
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صفحه است از هیچ نکته فروگذار نش ده اس ت و

حموی استناد کرده است.

بیست و یک تألیف او را معرفی کرده است و ب ه

کلمۀ «وطواط» در کت ابه ای لغ ت که ن،

راستی «چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار» و ب ا

بیشتر به معنای انسان کوچک اندام و نزار معن ی

این همه ،چند نکته از نظر تیزبین او پوشیده مانده

شده است و خفاش یا پرس تو را معن ای دوم آن

است که به عرض خوانندگان محترم میرسانم.

دانستهاند .در کتاب جمهره اللغه که در ساله ای

نخس ت اینک ه چ ون در آن هنگ ام نس خه

نخست س ده چه ارم ت ألیف ش ده چن ین آم ده

اصیل کتاب ترجمان البالغه هنوز پیدا نشده بوده

است ،هر چیز ضعیف و ن ازک ان دام را وط واط

است ،این کتاب را از تألیف ات فرخ ی سیس تانی

میگویند و نام پرن ده ک وچکی ه م هس ت .در

دانستهاند و بعد از آن زمان همانگون ه ک ه روان

لسانالعرب هم چنین آم ده اس ت« :وط واط ب ه

ش ادان ذب یحاهلل ص فا و ص ادا رض ازاده ش فق

معنی مرد ن اتوان و ترس و اس ت»( .اب ن دری د،

نوشتهاند روشن و قطعی شده اس ت ک ه مؤل ف

7433ا798/7 :؛ ابن منطور7309 ،ا)342/1 :

ترجمان البالغه محمد بن عمر رادویانی است نه

شاید به همین سبب است که ش مس ق یس

فرخ ی سیس تانی( .ص فا571 :7446 ،؛ رض ازاده

رازی در همۀ شواهدی که از سرودههای وطواط

شفق)456 :7499 ،

آورده است از نوشتن این کلمه خودداری ک رده

نکتۀ دیگر که گفتن آن سودمند توان د ب ود،

و به «رشید» یا «امام رشید» بسنده کرده است .به

این است که در سدههای هفتم و هشتم هج ری

نظر م یرس د ک ه ش مس رازی م یدانس ته ک ه

هم ادیب ،کتابش ناس و مقال ه و رس الهن ویس

وطواط به منظور تحقیر و مسخره ب ه ک ار ب رده

ع رب یعن ی جم الال دین محم د ب ن اب راهیم

شده است .برای آگهی بیشتر میتوان به فهرست

انصاری ملقب به وطواط اس ت .ب رای آگه ی از

کتاب المعجم مراجعه کرد و اگر میخواهی د ب ه

آثار ارزنده او نگاه کنید به( :ابن حجر عسقالنی،

افسانهسراییها در ای ن ب اره ک ه اگ ر کس ی در

بیت ا )489/4 :و ب دین س بب در برخ ی من ابع،

خواب خفاش «وطواط» را ببیند تعبی ر چیس ت؟

مطالب زندگی این دو با هم آمیخته ش ده اس ت.
(سیدمحسن امین)241/2 :7304 ،

بنگرید به( :حیاة الحیوان دمیری ،بیت ا 259/7 :و
.)302/2

رشید وطواط آن چنان در شناخت صرف و

هرچند گفتهاند شعر رشید اس توار و آکن ده

نحو عربی ورزیده بوده اس ت ک ه ج اللال دین

از صنایع بدیعی و با این ح ال ،خ الی از ذوا و

سیوطی در کتاب بغیه الوعاه خود که موضوع آن

لطافت است ولی بای د توج ه داش ت ک ه او در

شرح زن دگی و آث ار لغ تشناس ان و ص رف و

سرایش اشعار زهد و پندآمیز بسیار تواناس ت .او

نحودانان است به شماره  370به معرفی رش ید و

خطاب به پادشاهان و دولتمردان چن ین س روده

چند اثر او پرداخته است و به گفتههای یاق وت

است:

قرآن و علوم بالغی؛ با تأکید بر ارزشهای بالغی حدائقالسحر رشیدالدین وطواط ،محمود مهدوی دامغانی

دادکن دادکن که دارالخلد

95

است خواند و بررسی کرد و خوب است ب دانیم

مسکن خسروان دادگر است

ک ه منش آت فارس ی رش ید را دکت ر قاس م
تویسرکانی با نام نامههای رشیدالدین وطواط ب ه

یک صحیفه زنام نیک ترا
بهتر از صد خزانه گهر است

سال  7448خورشیدی منتشر کردهاند.

(صفا)646/2 :7446 ،

س تایش او از حض رت امی ر(ع) چن ان

س رودهه ای عرب ی او ه م در پن د و

پسندیده است که برخی از تذکرهنویس ان ش یعی

خیرخواهی خواندنی و آموزنده است.
اذا ما شئت ان تحیی سعیدا

او را شیعه پنداشتهاند.
لَقَد تجمع فی الهادی ابی الحسن

وتنجو فیالحساب من الخصوم
فال تصحب سوی االخیار و اصرف

ما قد تفرا فی االصحاب من حسن
که نظی ر ای ن ش عر فارس ی اس ت« :آنچ ه

حیاتک فی مدارسه العلوم

خوبان همه دارند ت و تنه ا داری» .ب رای آگه ی

(یاقوت حموی)57/1 :7529 ،

بیشتر مراجعه فرمایید ب ه( :خوانس اری7450 ،ا:

«هرگاه میخواهی کامیاب زندگی کنی و در

7-80؛ قمی7498 ،ا4-248 :؛ جبل عاملی امین،

روز رستخیز از مدعیان رهایی یابی ،جز با نیکان

7304ا.)2-241 :

همنشینی مکن و عمر خود را در فراگیری دانش

در شعر فارسی رشیدالدین ،مفاهیم کالمی و

ب ه ک ار بن د» .س رعت گ زینش کلم ات ب رای

اعتقادی هم کم و بیش مطرح شده اس ت مانن د

برگردان شعر فارسی به عربی از دیگ ر هنره ای

این بیت که در صفحه  28دیوان آمده است:

آفرین برانگیز وطواط است ،برای نمونه بنگری د

همیشه تا که زایزد بود به وعد و وعید

که سرودۀ ناصرخسرو را چگونه به زب ان عرب ی
آن هم به نظم برگردانده است.

جزای عدل ثواب وسزای ظلم عقاب
و معلوم است که به مسئله وعد و وعید ک ه

ناصر گفته است :کردم بسی مالمت مر دهر

از مباحث علم کالمی است و معتزله و خوارج و

خویش را بر فعل بد و لیک مالمت نداشت شود

اشاعره و مرجئه در این مورد به شدت اخ تالف

وطواط گفته است :عذلت زمانی م ده ف ی فعال ه

نظر دارند و میت وان ای ن اخ تالفنظره ا را در

ولکن زمانی لیس یردعه العذل( .هم ایی:7493 ،

کتاب مقاالت االسالمیین بررسی ک رد( .آص فی،

)419

)221 :7416

نثر فارسی رشیدالدین وطواط ب ه اص طالح

نتیج ه آنک ه رش ید ش اعر و نویس ندهای

نثر فنی و آکنده از صنایع لفظی و معنوی است و

تواناست که کالمش چه شعر و چه نثر ،آکنده از

میتوان نمونۀ آن را در مقدمۀ کوتاه کتاب او ب ه

صنایع است و به خوبی نش ان از دان ش ادب ی و

نام مطلوب کل طالب که شرح کوتاه و بازگردان

تسلط او به هر دو زبان فارسی و عرب ی اس ت و

به شعر فارسی حکمته ای حض رت امی ر (ع)

طبیعی است که از ذوا و لطافتی که در سدههای
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هفتم و هشتم در شعر فارسی دیده میشود خ الی

چهارم و پنجم است .اقب ال آش تیانی ه م هم ین

باشد .شمس قیس در المعجم ف ی مع اییر اش عار

عقیده را دارد( .همو :7462 ،مقدمه ،نح) اما پ س

العجم و استاد فقید جالل همایی در فنون بالغ ت

از پیدا شدن نسخه مورخ  901هج ری ترجم ان

و صناعات ادبی ،مکرر به اشعار او استناد کردهاند.

البالغه ،روشن شد که مؤلف آن کتاب محمد بن
عمر رادویانی است و احمد آتش استاد دانش گاه

حدائقالسحر فی دقائقالشعر

اس تانبول ،آن را ب ه س ال  7535م یالدی منتش ر

این کتاب چند بار چاپ ش ده اس ت ک ه ت اریخ

کرده است( .صفا)578/2 :7446 ،

چاپ آنها پ یش از س ال ی که زار و سیص د و

حدائق السحر از برگزیدهت رین کت ابه ایی

هشت خورشیدی اس ت ،ام ا بهت رین چ اپ ب ه

است که در علم بدیع به زبان فارسی فراهم آمده

همت روان شاد عباس اقب ال آش تیانی ب ه س ال

است و چنان است که تأثیر آن در کتابهایی که

 7408خورشیدی انجام یافته است .مقدمۀ بس یار

در سدههای بعد فراهم آمده است آشکار اس ت.

عالمانۀ اقبال چنان بسنده و پس ندیده اس ت ک ه

سابقۀ تألیف کتابهای بدیع در زب ان عرب ی ب ه

روانشاد ذبیحاهلل صفا در پابرگ ص فحه نخس ت

نیمۀ دوم سدۀ سوم برمیگردد که عبداهلل بن معتز

شرح حال و آث ار وط واط چن ین نوش ته اس ت:

به سال  213آن را فراهم آورده است و ب ه س ال

«شرح حال رش ید وط واط را در ای ن کت اب از

 7549میالدی ب ه اهتم ام کراتشفوس کی چ اپ

روی مقدمه فاض ل فقی د عب اس اقب ال آش تیانی

شده است.

سقیاهلل عراض رمسه بسحائب قدسه ،ب ر کت اب

شیوه نگارش استادانه و ب ه نس بت کهن ه و

حدائق السحر که به سال  7408در تهران به طبع

قدیمی است و به اصطالح نثر فنی شمرده م ی-

رسانیده است تلخ یص ک ردهام»( .ص فا:7446 ،

شود ،میتوان ب رای آگه ی از نمون ه ه ای ک ار

 )628/2میبینید جمله دعائی ه دکت ر ص فا ب رای

وطواط و واژههای فارس ی ت ازه ک ه در ح دائق

اقبال تقلیدی از نثر رشیدالدین وطواط است.

السحر دیده میشود به کتاب سبکشناس ی نگ اه

در آغاز حدائق السحر رشید وط واط ب دون

کرد( .بهار)302/2 :7441 ،

اینکه نامی از فراهم آورنده ترجمان البالغه بب رد

پس از وط واط تن ی چن د آث ار خ ود را از

نوشته است که آن کتاب را ب س ن اخوش دی ده

حدائق السحر تقلید کردهاند مانن د ش مس ق یس

است و آن را آکنده از ان واع لغ زشه ا یافت ه و

رازی ،شرفالدین رامی تبریزی ،علی بن محم د

بدین سبب حدائق را ب رای اتس ز ش اه خ وارزم

تاج ،برهانالدین مشهدی و یکی دو تن دیگر که

ف راهم آورده اس ت .گ روهش از نویس ندگان و

نوشتن نام همه آنان مایه خستگی خوانن ده م ی-

ادیبان را اعتقاد بر این ب ود ک ه ترجم انالبالغ ه

شود .وانگهی همۀ آگهیه ای مفص ل در مقدم ۀ

تألیف فرخی سیستانی شاعر بلندآوازۀ سدهه ای

روانشاد عباس اقبال آشتیانی ک ه از دانشمن دان
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برجستۀ رشتۀ زبان و ادبیات فارس ی ب ود آم ده

بحتری را این ج نس بس یار اس ت و در پارس ی

است .اقبال سالهای واپسین زندگی خ ود را ب ا

امیر فرخی را و به لف فرخی این کتاب را تم ام

عنوان رایزن فرهنگی ای ران در ایتالی ا گذران د و

کردم».

همین موضوع مایۀ شناخت بیشتر او ب ا فرهن گ
اروپایی بود.

به نظر بنده یکی از مشخصههای قابل دق ت
و بررسی در این کت اب ک م حج م و پ ر ارزش

اینک که این مقال ه را م ینویس م از ت اریخ

توجه وطواط به نشان دادن شواهد بسیار شیوا از

چاپ نخست حدائق السحر که ب ا خ ط خ وش

ق رآن مجی د و س خنان کوت اه حض رت ختم ی

نستعلیق ب ه س ال  7212قم ری در ته ران ب وده

مرتبت (ص) است .چنین به نظ ر م یرس د ک ه

است 769 ،سال میگذرد و برای آگهی بیش تر از

یکی از هدفهای پسندیدۀ وط واط ،نش ان دادن

نسخههای خطی و چاپهای متع دد ح دائق ب ه

ارزش واالی قرآن مجید و پیش وای معظ م هم ه

همان مقدمۀ اقبال مراجعه فرمایید.

مسلمانان به خوانن ده اس ت .موض وعی ک ه ب ه

از میان شاعران عربی زبان ،توج ه وط واط

روزگار ما نه تنها به فراموشی سپرده شده اس ت

به متنبّی است و در کت اب خ ود بیس ت و ی ک

که ب ه عم د آن را ب ه فراموش ی م یس پرند. ...

مورد از سرودههای او را به عن وان ش اهد ب رای

بگذرم ،درد این دردمندی را بگذار تا وقت دگر.

صنایع بدیعی برگزیده اس ت و از ب ین ش اعران

اینک به نمونههایی از این دست توجه فرمایید:

فارسی زبان توج ه بیش تر وط واط ب ه عنص ری

رشیدالدین در مبحث نخست ک ه ترص یع اس ت

اس ت ک ه ش انزده م ورد از س رودهه ای او را

پس از بازگرداندن این کلمه به فارس ی «پارس ی

برگزیده است و در بیشتر موارد شعر عنصری را

در زر نشاندن جواهر و ج ز ج واهر باش د و در

ذیل شعر متنبی میآورد ک ه در ادبی ات تطبیق ی

ابواب بالغت این صنعت چنان بود ک ه دبی ر ی ا

درخور توج ه اس ت .ای ن موض وع در راس تای

شاعر بخشهای سخن را خان ه خان ه کن د .......

دیگر ناموران شعر عربی مانند ابونواس و بحتری

مثالش از قرآن مجید :إِنَّ األَبرارَ لَفِ ی نَعِ یمٍ ،وَ إِنَّ

هم صادا است .رشید وطواط ه یچ ش اهدی از

الفُجّ ارَ لَفِ ی جَحِ یمٍ (انفط ار 73 ،و  .)79مث ال

سرودههای شاعران معاصر خ ود نی اورده اس ت.

دیگر هم از ق رآن إِنَّ إِلَیْنَ ا إِیَ ابَهُمْ ،ثُ مَّ إِنَّ عَلَیْنَ ا

توجه خواهید فرمود ک ه ح دائق الس حر کت اب

حِسَ ابَهُمْ (الغاش یه 29 ،و  .)26از ک الم نب وی

کوچکی است و همۀ مطال ب آن در  81ص فحه

اللَّهُمَّ اقْبَ لْ تَ وْبَتِی ،وَاغْسِ لْ حَ وْبَتِی»( .وط واط،

به قطع وزیری اس ت ک ه ه ر ص فحه ب ه ط ور

)4 :7462

متوسط بیست سطر است .ای ن نکت ه ه م قاب ل

وطواط در تجنیس مطرّف مینویسد« :چنان

تذکر است که شیفتگی وطواط به فرخ ی چن ان

بود که دو لف متجانس را همه حروف متفق بود

است که در پای ان کت اب ض من ش رح ص نعت

مگر حرف آخر مثال از سخن نبوی الخیل معقود

سهل و ممتنع مینویسد« :ت ازی ب و ف راس را و

بنواصیها الخیر الی یوم القیامه» .مقص ود دو کلمه
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خیل و خیر است که فرا کلم ه در ح رف الم و

کافی به نظر میرسد وانگهی باید مح دود ب ودن

را مشهود است .در تجنیس خ ط «و ای ن چن ان

صفحات فصلنامه را درنظر گرفت.

باشد که دو لف آورده باشند که در خط متش ابه
یکدگر باشند و در نطق مخالف مث الش از ق رآن

بحث و نتیجهگیری

وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا (کهف.)703 ،

گویا در نظر است که در مقطع کارشناسی ارش د

دیگر وَالَّذی هُوَ یُطعِمُنی و یَسقِینِ و إذا مَرِض تُ

و دکتری ،رشتۀ ادبیات تطبیقی گش ایش یاب د و

فَهُوَ یَشفِینِ و دیگر پیغامبر گوید علی ک بالی أس

طبیعی است که در ادبیات کالس یک در چه ارده

من الناس»( .همان)

س ده ،موض وع تطبی ق می ان دو زب ان عرب ی و

در مواردی ب ه آوردن ی ک ش اهد از ق رآن

فارسی را نمیتوان نادیده گرفت .به نظر میرسد

بسنده نکرده است و چند شاهد از قرآن و سخن

که یکی از منابع و مآخ ذ ارزن ده در ای ن ب اب،

حضرت ختمی مرتبت (ص) آورده است .ب رای

حدائق السحر رش یدالدین وط واط اس ت و الزم

نمونه مبحث اشتقاا را مالحظ ه فرمایی د ک ه ده

است برای چاپ و نشر تازهای از این کت اب ک ه

گواه از قرآن و س ه ش اهد از س خنان حض رت

ش امل ترجم ه آی ات و احادی ث و جمل هه ای

ختمی مرتبت(ص) و ش اهدی از س خنان کوت اه

گوناگون از عربی به فارسی ساده و گفتار امروزه

حضرت علی (ع) آورده و پس از هفت شاهد از

باش د کوشش ی ص ورت بگی رد .خوش بختانه

ش عر عرب ی ب ه آوردن ش اهد از ش عر پارس ی

خویشاوند گرامی آقای حسن بساک ای ن ک ار را

پرداخته است( .همان74 :و)72

شروع کردهاند و امید است ضمن اتم ام ک ار ب ه

همین گونه است در مباحث دیگر ،رشید در

نحو مطلوب و افزودن نمایهه ای گون اگون ک ه

مبحث تضاد پس از آوردن هفت شاهد از ق رآن

نشاندهنده و راهگشا میباشد زمینه استفادۀ بهتر

می افزاید« :و از این نوع در ق رآن مجی د بس یار

این اثر فراهم آید تا بهرهوری آن افزون گ ردد و

است و این مختصر آوردن جمله را احتمال نکند

امک ان اس تفاده بهت ر و بیش تر ای ن اث ر ب رای

مثال از قول نب وی :انک م لتقل ون عن د الف زع و

دانشجویان ،بهویژه کسانی ک ه آش نایی آن ان ب ا

تکثرون عند الطمع ،از سخن مرتضوی :أنّ اعظ م

زبان عربی اندک است فراهم آید.

الذنوب ما صَغُرَ عِندَ صاحِبِهِ» س پس از س روده-
های فارسی خود و مسعود سعد سلمان و قمری
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