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Abstract
Technical prose is more than the meaning in the thought of the arrangement of the
word, and uses a lot of rhetorical delusions to decorate the word. One of these
linguistic and rhetorical delicacies is the guarantee of poetry during prose. Among
the more than 240 verses that are implicated by Nasr ol-Lah Monshi, more than
seventy percent has been chosen from odes. Abundant usage of the ode form is very
common because it was the prevailing form of poetry before the seventh century.
In Kalileh, which is a masterpiece of technical prose, the quote poetry has a
unique position in terms of quality and quantity. Nasr ol-Llah Monshi, has quote
poetries and verses in all stories of Kalileh and Demneh. The relation between poetry
and prose in this book is such that the reader does not feel any jump between the
prose and the quote poem. It seems that the entire work, including poetry and prose,
is written in an integrated form and by a person. He has various methods that using
the quote poetry does not hurt the linguistic integrity of the text. One of the most
important ways that Nasr ol-Lah has utilized to create and maintain this harmony is
making minor changes in the poems of the poetries. In other words, he has created
small changes in some quote poetries that are not capable to quotation in the text
without�
changes to increase the harmony between his own text and the other�s
poetries to the best. Of course, all the changes in the quote poetries in Kalileh cannot
be known deliberately or in order to the maintenance of the integrity of the text.
Linguistic�
changes created in the quote verses, as compared to the poet�sbooks, can
be due to reasons such as the difference of copies, the carelessness of the scribes,
making the coordination with the prose or the presentation of the poetries from the
writer's memory without referring the original books of the poets. The changes in the
quote verses and hemistiches are at the level of the vocabulary and increase or
decrease the conjunctions and prepositions.
Nasr ol-Lah Monshi has tried to use a variety of linguistic and rhetorical
techniques to maintain a strong link between quote poetry and his text. In such a way
that we see less of the heterogeneity between quote verses and the text of the book.
In Kalileh, the verses and hemistiches are quoted from poets such as Sanaayi,
Masoud Saad, Abu al-Faraj Rouni, Amir Moezi, Farrokhi Sistani, Osman Mokhtari,
Kasayi, Abu Saeed Abu al-Khair, Onsori, Masoudi Razi. Among the more than ten
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poets whose poems are quoted in Kalileh, Nasr ol-Lah Monshi has used the Sanayi
poetry more than the other poets.
Undoubtedly, there is a certain difficulty to make connections between the quote
poetry and the prose. The author of the prose must be so dominant in poetry and
prose that he can put them together in such a way that it is not inappropriate for the
reader. Perhaps this is the reason why the authors of technical prose use most of the
quote poems in the role of parenthesis in the prose sentences. But sometimes the link
between the quote verses and the text of the book is such that they can be placed in
various grammatical roles. Nasr ol-Lah Monshi has used quote verses and
hemistiches in various grammatical roles that created the most artistic and perfect
kind of the quotation in the technical prose. One of the most commonly used roles
that the quote poetries in Kalileh and Demneh have, is object role. Approximately
thirty of the quote verses have been used in this role and have increased the richness
of technical prose. In the Kalileh and Demneh, there are quote verses that are used in
adverb role. The similarity of this adverbs with many of Kalileh and Demneh verses,
is that they are parenthesis sentence and their probabilistic elimination from the main
sentence, does not make any problem in the concept of sentence. The adverbs that
are used in Kalileh and Demneh are all adverb of state.
In addition to the variety of grammatical roles of the quote verses, there is also a
strong rhetorical link with prose. The types of the rhetorical link of the quote poetries
with the text are very extensive. Since the enhancement of the impact of the text on
the reader is one of the main concerns of the authors of technical prose, Nasr ol-Lah
Monshi with full understanding of this point, has tried to adhere to rhetorical
elegances in the quotation of the poetry. Hence, in applying poetry, there are many
rhetorical elegances in the text. What is evident in the quote verses in Kalileh and
Demneh is their rigorous selection and arrangement rhetorically. Nasr ol-Lah Monshi
has followed all the principles of eloquence and rhetoric, and in addition to the great
care in choosing the poetries from the point of view of content, some other points
such as poems forms and even their meter have been paid special attention. From the
factors of the stability of this connection can be mentioned to rhetorical arguments,
confirmation and emphasis on fictional thoughts, descriptions and exaggeration.
However, the dominance of tendency to the destiny in the era of the translation of the
book, has decreased tendency to the reasoning. Nasr ol-Lah Monshi has often used
the quote poetry to balance the arguments of the prose sections of the book.
The attraction and sweetness of poetry led to exist the quotation of the poetry for
attraction of audience in most of the proses. This means that a writer such as Nasr olLah Monshi with full knowledge of the position of poetry in the minds and language
of his audience, uses poetry to explain the artistic ideas of his thoughts and uses the
effectiveness of his poetry and its great influence in verifying his word.
One of the ways to extend and, of course, presentation the art of the writers of
technical prose, is the usage of poetic descriptions in different positions. This feature
can be used as a criterion for evaluating this category of works. This means that
sometimes the descriptions have a decorative aspect and sometimes they add to the
rhetoric of the text and affect to attract of the audience. Nasr ol-Lah Monshi has used
this opportunity in the best way. So that the book's descriptions increase the
effectiveness of the text on the audience.
Exaggeration, in addition to increase the poetic features of the text, is more
consistent with the spirit of works such as Kalileh, which has a general audience, and
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the appropriate usage of this poetic technique has a lot of impact in the
accompaniment of such audience with the text; because this feature active the
imagination of the audience and makes him enthusiastic about accepting the thoughts
of the author, and in this way becomes more enthusiastic for companionship with the
author's thoughts.
This article, in a descriptive-analytical method, has tried to analysis the mystery of
success of Nasr ol-Lah Monshi in the quotation of poetry and introduce the linguistic
tricks and rhetorical elegances that he employed through utilizing the poetries.
The present research shows that Nasr ol-Lah Monshi has always adhered to the
eloquence and rhetoric in the quotation of poetry. So that in the place of the
connection between poetry and prose in Kalileh, there are many linguistic and
rhetorical elegances.
Keywords: Technical Persian prose, quotation of Persian poetry, rhetoric, Linguistic
and syntactic transcription, Kalileh and Demneh
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فنون ادبی (علمی)

سال یازدهم ،شماره ( 2پیاپی  )27تابستان  ،1398ص �142 -129

شگردها و فنون زبانی و بالغی تضمین شعر فارسی در کتاب کلیلهودمنه
�∗

یحیی کاردگر�و اکبر گالبیان
چکیده

نثر فنی بیش از آنکه در اندیشة معنا باشد ،به آرایش کالم میاندیشد و برای تزیین کالم از ظرافتهای زبانی و بالغی بسیاری
بهره میگیرد .یکی از این ظرافت های زبانی و بالغی ،تضمین شعر در خالل نثر است .در کتاب کلیلهودمنه که از شااهکارهای
نثر فنّی است ،تضمین شعر از نظر کمّی و کیفی جایگاه ویژهای دارد .نصراهلل منشی کوشیده است با بهارهگیاری از شایوههاا و
شگردهای زبانی و بالغی ،پیوندی استوار بین اشعار تضمینی و متن برقرار کند؛ بهگونهای که ناهمگونی بین اشاعار تضامینی و
متن کتاب کمتر دیده میشود .این مقاله با شیوهای توصیفیتحلیلی کوشیده است رمزوراز موفقیت نصراهلل منشی را در تضامین
اشعار بررسی کند و شگردهای زبانی و ظرافتهای بالغی او را در بهکارگیری اشعار معرفی کند .پژوهش حاضر نشان میدهد
منشی در تضمین اشعار ،همواره جانب فصاحت و بالغت کالم را رعایت کرده است؛ بهگونهای که مایتاوان در محاپ پیوناد
شعر و نثر در کتاب کلیلهودمنه شاهد ظرافتهای زبانی و آرایشهای کالمی و بالغی بسیاری بود.

کلیدواژهها :نثر فنی فارسی ،تضمین شعر فارسی ،بالغت ،پیوند زبانی و نحوی ،کلیلهودمنه
 -1مقدمه
نثر فنّی ،نثری است که از بُعد لفظ و معنی ،مسیر نظم را طی می کناد و قارن ششام ،دورو روان آن اسات .در ایان ناو نثار،
نویسنده کوتاهترین راه را برای بیان مقصود برنمیگزیند ،بلکه با اطناب کالم سعی دارد از ترکیبات و عبارات بیشتری بهره ببرد
تا هنر نویسندگی خود را بیشتر جلوه دهد .نثر فنّی به سفری میماند که در آن ،رسیدن به مقصد ،هاد

اصالی نیسات؛ بلکاه

لذت بردن از مسیر و زیباییهای بین راه ،مهمترین غرض است؛ بدینترتیب برجستگی جنبههای خیالی ایان ماتن ،جنباههاای
خبری آن را کمرنگ میکند .تضمین شعری به روشهای مختلف ،جایگاه ویژهای در نثر فنی دارد .در این مقالاه ایان ویژگای
نثر فنی و تأثیر آن بر خصایص زبانی و بالغی کتاب کلیلهودمنه بررسی شده است .پیش از بررسی این ویژگی در کلیلهودمناه،
تأملی کوتاه در اصطالح تضمین و گسترو مع ناایی آن ضاروری اسات .تضامین ،یازی را در ضامن یازی آوردن اسات و
گونههای مختلفی دارد -1 :آوردن عین بیت یا مصرا در ضمن نثر؛ در کتب بدیعی تأکیاد شاده اسات کاه اگار نویسانده یاا
� دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم ،قم ،ایران (مسؤول مکاتبات)
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شاعری از شعر شاعری دیگر بهره برد« ،شاعر از نخست بگوید که این بیت از کسی دیگر اسات باا ناام و کنایات و اشاارت»
(رادویانی.)192 :1380 ،
در ادوار مختلف نثر فارسی ،بهخصوص نثر فنی ،آنقدر از برخی اشعار بهره بارده شاده کاه گویاا اساتفادهکاردن از شاعر
دیگران در خالل نثر ،بدون ذکر نام شاعر به امری عادی تبدیپ شده و کسای ظانّ سارقت نمایبارد -2 .گااهی نیاز تضامین
بهوضوح در نثر به کار نمیرود و بیت یا مصرا بهطور مستقیم در آن نمیآید ،بلکه تنها مضمون و محتوای شعر به شاکپ نثار
آورده میشود .درواقع به شعر ،لباس نثر میپوشانند که اصطالحاً حپ گفته میشود؛ «این صنعت آن است که نظمی را به شکپ
نثر درآورند و در ضمن سخن بگنجانند» (کاردگر .)197 :1396 ،در ابدا البدایع نیز در تعریف این فن نین آمده است« :ماراد
از حپ آن است که مضمون شعری را اخذ کرده ،تحویپ نمایند به نثر» (گَرَکانی.)243 :1377 ،
نصراهلل منشی در تمام داستانهای کتاب کلیلهودمنه از ابیات دیگران تضمین کرده است .ارتباط شعر و نثار در ایان کتااب
بهگونهای است که خواننده هیچ پرش و گسستی بین نثر و شعر تضمینشده احساس نمیکند؛ گویی تمام اثار ،اعامّ از شاعر و
نثر بهشکپ یکپار ه و به قلم یک شخص نوشته شده است .بهره گیاری انادن نویسانده از حارو

پیوناد یاا ربان در ضامن

بهکارگیری اشعار ،خود گویای پیوستگی تام و تمام شعر تضمینشده با سیاق کالم و حالوهوای متن است و از حافظة شعری
گستردو نویسنده و تسلن او به سنتهای شعری حکایت میکند .از میان بیش از  240بیتی که نصاراهلل منشای تضامین کارده،
بیش از هفتاد درصد آن از میان قصاید انتخاب شده است .استفادو فراوان از قالب قصیده امری عادی است ،زیارا قالاب رایا
شعری تا پیش از قرن هفتم بوده است.

نمودار  :1قالبهایی که ابیاتی از آنها در کلیلهودمنه تضمین شده است
 -1-1پیشینة پژوهش
عمدو پژوهشهایی که در زمینة کتاب کلیلهودمنه منتشر شده ،در مقالة «کتابشناسی کلیلهودمنه در زبان فارسی» (سالمانی،
 )1395معرفی شدهاند .ازجمله تحقیقات مرتبن با پژوهش پیشِرو عبارتاند از :مقالة «اثرپذیری ساختاری کلیلهودمنه از اشعار
ابوالفرن رونی» (امیری و واردی )1393 ،که در این مقاله به درن و تضمین های نصاراهلل منشای در ساط واژگاان ،ترکیباات،

تعبیرات و آرایه های ادبی از شعر ابوالفرن رونی بررسی شده است .همچنین پایان نامة کارشناسی ارشد گویندگان اشعار فارسی
کلیله ودمنه (پاکدل )1379 ،با ریکرد معرفی اشعار فارسی و شاعران فارسیزبان اشعار تضمینی کلیله نگارش یافته است .مقالاة
«تضمین شعر در کلیلهودمنه» (ظفری )1371 ،که به معرفی شاعران اشعار تضمینی پرداخته و مطلع اشاعار را نیاز آورده اسات.
همچنین خطیبی در فن نثر ،از بسیاری از تضمینهای کتاب کلیلاهودمناه بهاره بارده و باه شارح و توضای حااتت مختلاف
بهکارگیری آنها در متن منثور پرداخته است.
 -2-1روش و پرسش پژوهش
این مقاله نخست تمامی اشعار تضمینشده در کلیلهودمنه را اشاتخران کارده اسات و ساپن ضامن معرفای گوینادگان و
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قالب های شعری اشعار و مقابلة اشعار با دیوانهای شاعران ،با روشی توصیفی-تحلیلی علپ و عوامپ اختال

ضبن اشاعار باا

دیوان شاعران و پیوند بالغی -زبانی اشعار با متن را بررسی کرده و کوشیده اسات باا آمارهاای دقیات و ترسایم جادولهاا و
نمودارها ،تصویر جامعی از تضمین شعر در کلیلهودمنه به دست دهد و اشکال ،گونهها و ویژگیهای مثبات و منفای تضامین
شعر را در این کتاب ،بررسی کند و به پرسشهایی ند پاسخ گوید .مهمترین این پرسشها عبارتاند از -1 :شعر کدام شاعر،
سهم بیشتری در تضمینهای شعری کتاب کلیله دارد؟  -2نسبت زبانی و نحوی اشعار تضمینشده با نثر گونه است؟  -3آیا
رعایت جوانب بالغی متن در انتخاب ابیات تضمینشده تأثیر داشته است؟
 -2بحث
نبوغ نصراهلل منشی و الگو قرارگرفتن اثر او موجب شدهاست شیوههای تضمین شعر در این کتاب مانند بیشتر ویژگایهاای آن
توجه نویسندگان ادوار بعد را به خود جلب کند .در این کتاب ،ابیات تضمینشده جز در دو مورد تکرار نشدهاند .منشی نهتنها
در انتخاب اشعار حساسیت و دقت نظر خاصی مبذول کرده ،در محپ بهکارگیری این ابیات و مصرا هاا نیاز نهایات دقات را
اعمال کرده است .او اثر خود را از ترکیب نثر و شعر فارسی و عربی ساخته است و هیچیاک مخاپّ دیگاری نیسات .یکای از
مهمترین و تأمپبرانگیزترین موضوعات درزمینة اشعار تضمینشده در کلیلهودمنه ،توجه به شاعرانی است که اشعارشان در این
کتاب استفاده شده است .از بررسی اشعار تضمینشده نین برمای آیاد کاه نصاراهلل منشای باه شااعران معاصار خاود توجاه
خاصتری داشته است .بهعبارت دیگر منشی از شعر شاعرانی بهره برده که در نیمة اول قرن ششم وفاات کاردهاناد و از شاعر
شاعران متقدّم نیز کمتر بهره برده است .این موضو دتیپ متفاوت و متعددی میتواند داشته باشد؛ از جمله ناشناس بودن ایان
شاعران ،در دسترس نبودن شعر آنان یا حتای حان حساادت و خاودبرتربینی نویساندو کلیلاهودمناه .در نماودار زیار میازان
بهرهگیری نصراهلل منشی از شعر شاعران مختلف مشاهده میشود.

نمودار  :2میزان بهرهگیری نصراهلل منشی از شعر شاعران
با بررسی اشعار تضمینشده از حدیقة سنایی بدین نتیجه میرسیم که دایرو گزینش نصراهلل منشی از این اثر ادبای ،نادان
گسترده نیست .بهگونهای که جز هار بیت ،مابقی ابیات تضمینشده از کتاب حدیقه ،تنها از هارصد بیت متوالی ایان کتااب
انتخاب شده و سهم حدیقة ده هزاربیتی تنها به همین هارصد بیت محدود شده است .نسبت بیشتر این بخاش از حدیقاه باا
حالوهوای داستانی کلیله و شاید دسترسینداشتن به متن کامپ حدیقه در بروز این ویژگی تأثیرگذار باوده اسات .اشاعار فارسای
تضمینشده در کلیلهودمنه حدود  240بیت و  35مصرا است .گویندگان حدود  80بیات و  20مصارا ناشاناخته اسات .درباارو
دلیپ ناشناخته ماندن شاعران این ابیات ،ذکر دو نکته تزم است :اول این که نین آماری از اشعار سرگردان دور از ذهن نیسات و
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برای آثار مشابه و حتی جدیدتر تقریباً همین تعداد ابیات مجهول ثبت شده اسات؛ بارای مثاال در کتااب مرصاادالعباد  455بیات

فارسی آمده که گویندو  152بیت آن ناشناخته است (←ریاحی)57 :1377 ،؛ دوم همانطاور کاه ریااحی در مقدماة مرصاادالعباد

حدس میزند احتماتً تعدادی از ابیاتی که شاعر ناشناخته دارند ،از خود نجم رازی اسات؛ شااید بتاوان ناین گماانی را درباارو
کلیلهودمنه و نصراهلل منشی ،که نورالدین محمد عوفی در لباباتلباب به شاعری او اشاره میکناد ،نیاز مطارح کارد (← عاوفی،
1324ه.ق .ن .)92 : 1یکی از نکاتی که مؤلف کلیلهودمنه به فنینویسان سالهای پن از خود آموخته تعداد ابیاتی است که پشات
سر هم تضمین کرده است .در جدول زیر گونگی توالی ابیات تضمینشده را در کتاب کلیلهودمنه میتوان مشاهده کرد.

جدول  :3توالی ابیات تضمینشده در کلیلهودمنه
تعداد

یک مصراع

یک بیت

تعداد

35

139

دو

سه

بیت

بیت

29

4

چهار بیت

شش

هشت

دوازده

بیت

بیت

بیت

1

1

1

2

در ادامه بحث ،گونگی پیوند زبانی و بالغی ابیات تضمین شده در کلیلهودمنه با متن کتاب بررسی میشود.
 -1-2پیوند زبانی ابیات تضمینی کلیلهودمنه با متن
زبان شعر با زبان نثر تفاوتهایی دارد .بههمیندلیپ یکی از دشواریهای تضمین شعر در متون منثور ،همخوانکاردن زباان
متن با اشعار تضمینی است؛ بهگونهای که یکپار گی متن و وحدت زبانی آن د ار خدشه نشاود و البتاه نااهمگونی زباانی از
جاذبة متن نکاهد .بههمین دلیپ نویسندو توانمندی ون نصراهلل منشی ،راههای متنوّعی در پیش میگیارد تاا در بهارهگیاری از
شعر ،به یکپار گی زبانی متن آسیبی نرساند .یکی از مهمترین راههایی که نصراهلل منشی ،برای شکپگیاری ایان همااهنگی در
پیش گرفته ،ایجاد تغییرات جزئی در شعر شاعران است؛ به بیان دیگر وی هر شعری را که برای نثر خود نیاز داشته کاه بادون
تغییر قابپ تضمین نبوده ،با اندن تصرفی در خالل نثر بهکار گرفته است تا میزان هماهنگی بین نثر خود و شعر دیگاران را باه
عالیترین حد خود برساند .در ادامه به بررسی این تغییرات و اختال

ضبن اشعار در دیوان شااعران باا ثبات هماان بیات در

کتاب کلیلهودمنه میپردازیم.
 -1-1-2تغییرات زبانی در ابیات تضمینشده در مقایسه با دیوان شاعران
تمامی تغییرات زبانی اشعار تضمینشده در کلیلهودمنه را نمیتوان آگاهانه یا در راستای حفظ یکپاار گی ماتن باه شامار
آورد؛ بلکه برخی تغییرات زبانی اشعار تضمینی و ناهمگونی ضبن اشعار با ضبن دیوان شاعران ،به اخاتال

ضابن نساخههاا

مرتبن است .در اینگونه موارد باتوجهبه قدمت نسخههای کلیلهودمنه که در اپ امروزی آن اساتفاده شادهاناد ،مایتاوان از
ضبن ابیات در کلیلهودمنه ،براب دستیابی به شکپ درست برخی اشعار بهره گرفت .برای نموناه مقایساة بیتای از سانایی در
کلیله با ضبن آن در حدیقه میتواند این ویژگی کتاب را آشکار کند:
«صاال دشاامن ااو جنااگ دوساات بااود

کاااه ازو مغاااز او اااو پوسااات باااود»
(نصراهلل منشی)206 :1376 ،

در حدیقه تصحی شدو مدرس رضوی در مصرا دوم« ،آن» به جای «او» آمده است؛ اما در نسخهبادلهاای کتااب ،ضابن
کلیله نیز به شم میخورد (

سنایی )451 :1377 ،این نکته نشان میدهد اختال

ضبن بیت در کلیله و حدیقه ،تحت تأثیر

نسخهها بوده و آگاهانه نیست .در کنار نین نمونههایی گاه ضبن ابیات تضمینی در کلیله با هیچ نسخهای از آن متن مطابقات
ندارد .در اینگونه موارد ،احتماتت ندی را میتوان در نظر گرفت -1 :نسخة در دسترس نصراهلل منشی از متنی متفاوت بوده
و این نسخه ،امروزه موجود نیست؛  -2بیدقتی کاتبان کلیله موجب بروز این ناهمگونی شده است؛  -3نصراهلل منشی آگاهاناه
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و برای هماهنگی بیشتر شعر تضمینی با متن ،تغییراتی در شعر ایجاد کرده است و  -4وی ابیات ماذکور را از حافظاه و بادون
مراجعه به دیوانهای اشعار نقپ کرده و همین مسئله موجب تفاوت بین آنها شده است .این شیوه ،در میان نویسندگان نثر فنّای
و مصنو معمول بوده و دقّت در نسبت بین متن و شعر میتواند در شناخت آگاهانهبودن آن مفید باشد .در ادامه برخی از ایان
تغییرات آگاهانه بررسی شده است:
 -1-1-1-2تغییر در سطح واژگان
ابیاتی که در کتابهای نثر فنی تضمین شده اند ،سفارشای نیساتند و نویسانده بایاد باا کنادوکاو در محفوظاات خاود یاا
جستوجو در دواوین گوناگون به ابیات دلخواه برسد .دشواری این امر تاا حادی اسات کاه برخای مصانو نویساان تارجی
میدهند برای قدرت نمایی و به رخ کشیدن توان شعری خود و پرهیز از اشعار عاریه ،از سرودههای خود در ضمن ماتن بهاره
گیرند و عاریت کسی را نپذیرند .اگر سعدی را ،به دلیپ مسجع بودن کتاب گلستان ،همچنین غلبة شاعری او بار نویساندگیش
استثنا کنیم ،نمیتوان از قاضی حمیدالدین بلخی ،نویسنده مقامات حمیدی ،بهسادگی گذشت .او تارجی داده اسات در کتااب
منثور ش از اشعار خود استفاده کند تا در پیوند شعر تضمینی با نثر ،خللی پیش نیاید .در مقامات او کمتر از ده بیت از دیگاران

تضمین شده و تضمین کنندگان اشعار دیگران را نیز بیهنر خوانده است (�حمیدی .)22 :1389 ،این ویژگی در قارون بعاد

در آثاری ون بهارستان جامی ،منشآت قائممقام فراهانی و پریشان قاآنی نیز به شم میخورد .در کتاب کلیله با نان امتازان
شعر و نثری روبهرو میشویم که هنر نویسنده را در پیونددادن بین شعر و نثر به اثبات میرساند؛ برای نمونه در بااب زرگار و
سیاح نین میگوید« :و اگر در این شراین شبهتی ثابت شود البته نشاید که در معرض محرمیّت افتد و در اسرار ملاک مجاال
مداخلت یابد که از آن خلپها زاید و اثر آن به مدّت پیدا آید و مضرّت بسیار بههروقت در راه باشد و به هیچ تأویاپ منفعتای
صورت نبندد
جگااارت گااار زآتاااش اسااات کبااااب

تااااا ز ماااااهی نگاااار نجااااویی آب»
(نصراهلل منشی)398 :1376 ،

بیت در حدیقةالحقیقه نین ثبت شده است:
«جگاارت گاار ز تشاانگی اساات کباااب

تااااا نجااااویی ز ماااااهی فلااااک آب»
(سنایی)436 :1377 ،

تغییرات اعمالشده در مصرا اول در نسخه بدل حدیقةالحقیقه موجود است؛ یعنی واژو «آتش» که بهجای «تشنگی» به کاار
رفته است .اما تغییر اعمالشده در مصرا دوم (جایگزین کردن واژو «نگر» به جای «فلاک») در هایچ نساخهای ثبات نشاده و
مشخص است منشی این مصرا را به دلخواه خود و متناسب با متن تغییر داده است .این موضو زمانی مشهودتر میشاود کاه
درمییابیم این ابیات حدیقةالحقیقه دربارو دوازده برن است و ابوالمعالی بهعمد واژو «فلاک» را حاذ

کارده تاا «مااهی» را از

آسمان به دریا بیفکند .البته نصراهلل منشی برای جایگزینی یک فعپ (نگر) به جای یک اسم (فلک) مجبور به جابهجایی کلماتی
شده است و ترتیب آنها را ،بدون تغییر واژهای دیگر ،بر هم زده است .منشی گاهی واژهای را تغییر میدهد و مفهوم بیت کامالً
دگرگون میشود؛ مثالً مسعود سعد در مدح بهرامشاه نین میگوید:
«پای های تخت او را مِهر بار تاارن نهااد

مهر و ماه از آسمان گوهر در آن افسر گرفت»
(مسعود سعد)87 :1384 ،

منشی با تغییر تنها یک واژه ،مصرا دوم را به ذم تبدیپ میکند و در باب بو

و زاغ از زبان زاغ میگوید« :هرگاه که افسر

پادشاهی به دیدار ناخوب و کردار ناستودو بوم ملوّث شد ،مهر و ماه از آسمان سنگ اندر آن افسار گرفات» (نصاراهلل منشای،
.)208 :1376
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بهطورکلّی عوامپ متفاوتی میتواند در بروز تغییرات شعری مؤثر بوده باشد ،ازجمله :متفاوتبودن نساخه ،از حافظاه نقاپ
کردن اشعار ،کوشش برای برقراری ارتباط شعر با متن و یا حتی ناآگاهی .برای مطالعه و مشاهدو نمونههای بیشتر ،از این ناو
دخپ و تصرّفات شعری میتوان به صفحات  220 ،205و  415کلیلهودمنه مراجعه کرد .گااهی تغییارات اعماالشاده در حاد

جابهجایی ند کلمه است ،مثپ مصرا « ند از این باد و خان و آتاش و آب» (نصاراهلل منشای )338 :1376 ،کاه در دیاوان
سنایی « ند از این آب و خان و آتش و باد»( سنایی )137 :1375 ،ثبت شده است .این جابهجایی در حالی اتفاق میافتاد کاه
تفاوت معنایی خاصی در مصرا ایجاد نمیکند .برای بررسی مثالهای بیشاتر مایتاوان باه صافحات  370 ،360 ،240 ،178و
 379کلیلهودمنه مراجعه کرد.
 -2-1-1-2افزایش و کاهش حروف ربط و اضافه
اگر به شکپ سطحی و ظاهری به حرو

ربن و اضافه بنگریم؛ شاید بود و نبودشان در جمالت تاأثیر آن ناانی در معناای

اصلی نداشته باشد؛ اما ابوالمعالی نصراهلل منشی حتی به این دقایت نیز نگاه ویژهای داشته است .این تغییرات نسابت باه دیاوان
شاعران غالباً برای ایجاد پیوند شعر و نثر اعمال شده است .مثپ این بیت
«از ضاااعیفیّ دسااات و تنگااای جاااای

نیسااات ممکااان کاااه پیااارهن بااادرم»
(مسعود سعد)280 :1384 ،

که در کلیلهودمنه «که» ربن به ابتدای آن افزوده شده است« :امروز حال من میبینی ،وقت رقّت است و هنگام شفقت
کاااز ضاااعیفیّ دسااات و تنگااای جاااای

نیسااات ممکااان کاااه پیااارهن بااادرم»
(نصراهلل منشی)143 :1376 ،

در نمودار زیر میتوان میزان تغییرات اشعار را در مقایسه با دیوان شعر شاعران دید:

نمودار  :4میزان تغییرات اشعار را در مقایسه با دیوان شعر شاعران
 -2-2پیوند نحوی ابیات با متن
بدون تردید پیوند شعر تضمینی با نثر دشواریهای خاصی دارد .نویسندو نثر باید آن نان بر شعر و نثار مسالن باشاد کاه
بتواند آنها را در کنار هم قرار دهد؛ به طوری که برای خواننده دلگزا و زننده نباشد .شاید بههمیندلیپ است که نویسندگان نثار
فنی بیشتر شعرهای تضمینی را در نقش معترضه در جمالت نثر به کار میبرند؛ اما گاهی پیوند ابیات تضامینی باا ماتن کتااب
بهگونهای است که میتوان آنها را در نقشهای مختلف دستوری جای داد و جزئی از جمله قلمداد کارد .در اداماه باه بعضای
ابیات اشاره میشود که در جمالت نثر کتاب کلیله نقشهای دستوری گرفتهاند .درواقع هریک از ابیات و مصرا ها همساو باا
سیاق و محتوای نثر ،نقش خاصی را برعهده دارند؛ بهخصوص ابیاتی که مکمّپ معنای نثر هستند و نقشی دستوری در جمله را
پذیرفتهاند .یکی از رای ترین نقشهای ابیات تضمینشده در کتاب کلیلهودمنه نقش مفعولی است .نزدیک به  30مورد از ابیات
تضمینشده در این نقش بهکار رفتهاند و با ذوبشدن در متن به غنای نثر فنی افزودهاند .بسیاری از این نموناههاا مرباوط باه
ابیاتی است که پیش از آنها فعپ «گفت» بهکار رفته است مثپ« :فنزه گفت:
گاار باااد انتقااام تااو باار بحاار بگااذرد

از آب هاار بخااار کااه خیاازد شااود غبااار»
(نصراهلل منشی)299 :1376 ،

شگردها و فنون زبانی و بالغی تضمین شعر فارسی در کتاب کلیلهودمنه 135 /

برای مطالعة نمونههای بیشتر میتوان به صفحات  252 ،264 ،270 ،280و  223کلیلهودمنه مراجعه کرد .البته افعال دیگری

نیز بهجز زمانها و اشخاص مختلف مصدر «گفتن» به کار رفته است ،مثپ ندانناد ( ،)216اندیشاید ( 338و  ،)389جاواب داد
( ،)327بینی ( )359کردند( ،)367بیارند ( )394و بر لفظ راند ( .)396یا در نمونة زیر ،بیت در جایگاه بدل بارای واژو « ناین»
است و واژو « نین» در جایگاه نهاد قرار گرفته« :باز باید گشت و آسایشی داد تا ما هم به مجلان انان خارامیم ،کاه راسات
نیاید نین،
در جهااااان شاااااهدی و مااااا فااااارغ

در قاااادح جرعااااهای و مااااا هشاااایار»
(نصراهلل منشی)396 :1376 ،

بیت زیر در جایگاه متمم فعپ ،تضمین شده و درواقع بار معنایی قسمت مهمی از جملة منثاور را باه دوش کشایده اسات:
«پن برنشست،
بر باارهای کاه اون بشاتابد او آفتااب

از غاارّتش طلااو کنااد کوکااب ظفاار»
(نصراهلل منشی )286 :1376 ،

در کتاب کلیلهودمنه ابیاتی وجود دارد که در نقش قید بهکار رفتهاند .وجه مشترن این قیدها با بسیاری از ابیات کلیلهودمنه
این است که حکم جملة معترضه را دارند و حذ

احتمالی آنها از جمله اصلی ،اشکالی به مفهوم جمله وارد نمیکند .قیدهای

بهکاررفته در کلیلهودمنه همگی قید حالت هستند ،مانند جملهای که در داستان شیر و گاو آمده است« :عالمات کاژی بااطن او
آن است که متلوّن و متغیّر پیش آید و پ و راست مینگرد و پن و پیش سره میکند ،جنگ را میبسیجد
بربسااااااته میااااااان و درزده ناااااااون

بگشاااااده عنااااان و در ااااده داماااان»
(نصراهلل منشی)100 :1376 ،

صفحات  374 ،373و  412حاوی ابیاتی است که در حالت قیدی تضمین شدهاند .گاهی نیز ابیات تضامینشاده در نقاش
بدل بهکار رفتهاند .در این نو تضمین بیت یا ابیات تضمینشده برای توضی بیشتر یک واژه ،در میان نثار آماده اسات؛ مانناد
« ون دیباجة آن به فرّ و جمال القاب میمون و زیب و بهای نام مبارن خداوند،
فخرالملااااون وارث ساااالطان ناماااادار

بهرامشاااااه قبلااااة شاااااهان نااااامور

شاهی کز اوسات دوده محماود را شار

شااهی کزوسات گاوهر مساعود را خطاار

مزین گشت ( »...نصراهلل منشی )418 :1376 ،که این دو بیت در توصیف واژو «خداوند» آمده و مدح اسات .در صافحات
 418 ،343و  415نمونه های دیگر نیز آمده است .یکی از ابیات تضمینشده در کلیلهودمنه در جایگاه گزاره واقع شاده اسات؛
یعنی فقن نهاد جمله در بین نثر آمده و بقیة جمله ،که گزاره است ،در قالب یک مصرا آماده« :شاوی مان مهماان رفات ،تاو
برخیز و بیا نانکه من دانم و تو» (نصراهلل منشی.)76 :1376 ،
 -3-2پیوند بالغی ابیات تضمینی کلیلهودمنه با متن
گونههای پیوند بالغی اشعار تضمینشده با متن کلیلهودمنه بسیار گسترده اسات و بادون تردیاد پارداختن کاماپ باه ایان
موضو نیاز به پژوهش مستقلی دارد؛ اما میتوان مهمترین ظرافتهای بالغی بهکارگرفتة منشای در ضامن تضامین اشاعار را
معرفی کرد .ازآنجاکه تقویت میزان تأثیرگذاری متن بر خواننده یکی از دغدغههای اصلی نویسندگان نثر فنی اسات ،منشای باا
اشرا

کامپ به این نکته ،کوشیده است جانب ظرافت هاای بالغای را در تضامین اشاعار رعایات کناد .ازایانرو در راساتای

بهکارگیری اشعار ،ظرافتهای بالغی بسیاری در متن گنجانده شده است .آنچه در ابیات تضمینشاده در کلیلاهودمناه مشاهود
است ،گزینش و ینش دقیت آنها از نظر بالغی است .منشی تمام اصول فصاحت و بالغت را رعایت کرده و عاالوه بار دقات
بسیار زیاد در انتخاب اشعار از نظر محتوایی ،به دقایت و مسائپ دیگری ون قالب اشعار و حتی وزن آنها نیاز توجاه خاصای
مبذول داشته است .در ادامه به معرفی مهمترین این ظرافتها در سه حوزو معانی ،بیان و بدیع خواهیم پرداخت.
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 -1-3-2استداللهای بالغی
هر ند غلبة تقدیرگرایی بر عصر ترجمة کتاب ،استدتلگرایی را در آن کمرنگ کرده است؛ اما آثار تعلیمی نمیتواند خالی
از استدتل باشد .استدتلی که فارغ از ویژگیهای استدتلهای منطقی در جذب مخاطب تأثیر بسیار دارد .نصراهلل منشی بارای
تلطیف استدتلهای بخشهای منثور کتاب ،غالباً از تضمین شعر بهره گرفته است .ازهمینرو خواننده در مواجهه با این بخاش
کتاب ،لبخند رضایتی بر لب دارد و بارخال

صاغراکبراهای خشاک منطقای کاه موجاب گریاز مخاطاب از ماتن مایشاود،

استدتلهای کتاب کلیلهودمنه با اشنی شعر ،خواننده را به سکوتی سکرآور وامیدارد .این ویژگای از تاوان مخاطابشناسای
نصراهلل منشی سر شمه میگیرد و نشان میدهد که او با علم معانی و ظرافتهای بالغی در معنای خااص آن آشانایی کااملی
دارد .در نمونة زیر تقدیرگرایی با اشنی استدتل بالغی پیوند یافته و بر میزان تأثیرگذاری متن افزوده است« :بر اثر هر شادی
غمی شم میباید داشت و بر اثر هر غم شادیی توقع میباید کرد و در همه احوال به قضای آسمانی راضی میبود کاه پیرایاة
مردان در حوادث صبر است...
تااا بااود نااین بُااداه اساات کااار عااالم

شادی پن انده است و راحت پان غام»
(نصراهلل منشی)336 :1376 ،

نمونههای بیشتر را میتوان در صفحات  142 ،97و  357 ،309و  358دید.
 -2-3-2توضیح و تأیید و تأکید اندیشه
جاذبة شعر و مخاطب پسند بودن آن موجب شده است که در اکثر متون منثور ،تضمین شاعر در راساتای جاذب مخاطاب
باشد؛ به این معنی که نویسندهای ون نصراهلل منشی با آگاهی کامپ از جایگاه شعر در ذهن و زبان مخاطبان آثاارش ،باا ابازار
شعر به توضی هنری اندیشههایش می پردازد و از کارآمدی شعر و تأثیربخشی فراوان آن برای تأیید کالماش بهاره مایگیارد.
درواقع شعر به نویسنده کمک میکند که اندیشهاش را با تأکید بیشتری در ذهن مخاطب جاایگیر کناد .هر اه هسات نسابت
معنایی نزدیک اشعار تضمینی با بخشهای منثور کتاب نشان میدهد که شعر در خدمت بخش منثور کتاب است و باا اشانی
وزن و سایر مشخصههایش ،تأثیربخشی متن منثور را دو ندان میکند .توضی  ،تأیید و تأکید معنای مدنظر یکی از مهامتارین
اهدافی است که در تضمین شعر تعقیب میشود و در میان عوامپ معنایی تضمین ،بیش از سایر موارد ،در نظر گرفته مایشاود

(�خطیبی )221 :1386 ،در کتاب کلیلهودمنه نیز نمونه هاای بسایاری از ایان دسات وجاود دارد و بایش از نیمای از اشاعار
تضمینشده این خصوصیت را داراست .در برخی ابیات ،نویسنده بهجای نثر از شعر برای پیشبرد متن داستانهایش بهاره بارده
است؛ بدین معنی که او بیتی را برای تضمین یافته که بیانکنندو توضیحی برای حالات ،رفتاار یاا صاحنهای دیادنی از داساتان
است« :به مرغزاری رسید آراسته به انوا نبات و اصنا

ریاحین .از رشک او رضاوان انگشات غیارت گزیاده و در نظاارو او

آسمان شم حیرت گشاده
بااه هاار سااو یکاای آبدان ااون ااراغ

شااااناور شااااده ماااااغ باااار روی آب

ااو زنگاای کااه بسااتر ز جوشاان کنااد

ااو هناادو کااه آیینااه روشاان کنااد»
(نصراهلل منشی)60 :1376 ،

نمونههای بیشتری از این موارد را میتوان در صفحات  142 ،119و  158مشاهده کرد .گاهی نویسنده بارای تأکیاد بخاش
منثور از شعر تضمینی بهره میبرد؛ بدین معنی که او موضوعی را در قالب نثر مطارح مایکناد؛ اماا گاویی از پاذیرش مطلاب
ازجانب خواننده اطمینان کافی ندارد و با بیتی تضمینی بر مطلب پیشین تأکید میکند .مانند« :نقاش ابکقلم صورتها پردازد
که در نظر انگیخته نماید و مسطّ باشد و مسط نماید و انگیخته باشد
نقاش یره دست است آن ناخادای تارس

عنقااا ندیااده صااورت عنقااا کنااد هماای»
(نصراهلل منشی)66 :1376 ،

شگردها و فنون زبانی و بالغی تضمین شعر فارسی در کتاب کلیلهودمنه 137 /

بسیاری از ابیات تضمینشده در کلیلهودمنه نین کاربردی دارند .برای مشاهدو نمونههای بیشتر میتوان به ایان صافحات
اشاره کرد 253 ،197 ،192 ،176 ،174 ،169 ،156 ،154 ،139 ،137 ،134 ،96 ،85 :و  . ...تأیید یا اثبات ادّعاا نیاز باا اشانی
شعر آسانتر است؛ ازاینرو منشی برای اثبات ادعاهای خود از ابزار شعر بهره میگیرد و تضمین شعر را برای اثبات ادعاهایش
بهکار میگیرد .در قسمتی از داستان شیر و گاو ،نصراهلل منشی به ارزش اکتساب در برابر خصوصیات ارثی میپردازد؛ اما گویی
در باورپذیری این مطلب از سوی خواننده اطمینان ندارد و بیتی از مسعود سعد میآورد تا پذیرش خوانندو داستان را تضامین
کند« :اصحاب سلطان و اسال

ایشان همیشه این مراتب منظور نداشتهاند ،بلکه بهتدری و ترتیب و جدّ و جهاد آن درجاات

یافتهاند و من همان میجویم و از آن جهت میکوشم...
نسااابت از خویشاااتن کااانم اااو گهااار

ناااه اااو خاکساااترم کاااز آتاااش زاد»
(نصراهلل منشی)65 :1376 ،

در صفحات  127و  186نیز میتوان نمونههایی از این دست دید.
 -3-3-2تأیید و تأکید اندیشه با توالی و ترادف اشعار فارسی و عربی
کتاب کلیلهودمنه ازجمله کتبی است که در آن همهنو تضمینی یافت میشود ،از اشعار فارسای و عربای گرفتاه تاا آیاه و
روایت .آنچه در بهرهگیری تضمین از شعر فارسی و عربی جلب توجه میکند ،این اسات کاه تقریبااً نیمای از ابیاات فارسای
تضمینشده ،در کنار ابیات تضمینشدو عربی است و از این تعداد حدود دوسوم ابیات فارسی ،بالفاصاله پان از بیات عربای
آمده است .این نو

ینش ابیات عربی و فارسی در کنار هم ،در راستای تأیید یا تأکید اندیشهای است و کاارکرد بالغای دارد؛

مثالً در ادامه مصرا عربی «فَلَرُبَّحافِرِحُفرَةٍهُوَیَسرَعُ» (بسا کَنندو اهی که خود در آن افتد) (نصاراهلل منشای.)154 :1376 ،
مصرا فارسی «بد مکُن که بد اُفتی ،اه مکَن که خود افتی» (همان) آمده است و بالفاصله بیتی عربی نیز آمده که همین معنای
از آن مستفاد میشود .ازآنجاکه هرکدام از ابیات فارسی و عربی بار معناایی یکساان یاا مشاابهی در میاان ماتن منثاور دارناد،
بهره گیری از هر دو نو تضمین عربی و فارسی در حکم تأیید و تمثیلی برای مطلب نثر است .ازهمینرو در ایانگوناه ماوارد
تکرار معنی ،تطویلی جبری بر متن حاکم میکند (� یوسفی .)171 :1375 ،استفاده از ابیات عربی و فارسی همراه هم یکی از
رویکردهای رای نویسندگان نثر فنی است .زمانی که دو بیت تضمینی از دو زبان مختلف در کنار هم قرار میگیرند ،پیوندهای
گوناگونی با بخش منثور مییابند .این نو ارتباط را از جهات گوناگون میتوان بررسی کرد.
 -1-3-3-2مطابقت معنایی شعرهای عربی و فارسی با نثر
ازآنجاکه ابیات و مصرا های فارسی و عربی موجود در کتاب کلیله ،همه عاریت است و تضمین و هر یاک را شااعری در
زمان و مکانی متفاوت سروده است ،نمیتوان عبارتهای فارسی و عربی زیادی در کتاب کلیلهودمنه یافت که از نظار معناایی
کامالً با هم منطبت باشند؛ اما نمونههایی می توان پیدا کرد که تا حد زیادی به هم نزدیکند و هر دو بیت یاک معناا را در ذهان

خواننده مجسم میکند؛ مثالً «وا کُپُّ إناءٍ بالَّذی فیهِ یارشَ ُ (از هر ظرفی آنچه در آن است تراوش کناد) کاز کاوزه هماان بارون
تراود که در اوست» (نصراهلل منشی .)94 :1376 ،نمونههای بیشتر را میتوان در صافحات ،168 ،158 ،154 ،142 ،97 ،94 ،85
 409 ،408 ،392 ،370 ،336 ،327 ،309 ،304 ،227 ،194و  420مطالعه کرد.
 -2-3-3-2مشابهت تام بیتهای تضمینی عربی و فارسی با نثر
گاهی بیت فارسی تا حد زیادی ترجمة عبارت یا بیت عربی پیش یا پن از خود است .اون هنر منشی در تضمین اینگونه
ابیات فارسی و عربی در این نکته است که ابیاتی از دو زبان عربی و فارسی یافته است که معنایی کامالً یکسان باا هام دارناد؛
گویی یکی از شاعران این اشعار ،شعر دیگر را پیش شم داشته و آن را ترجمه کرده است .یک نمونه مطابقات معناایی بیات
عربی با بیتی تضمینی از امیر معزی ذکر میشود و برای مشاهدو ابیات و ترجمههای دیگر میتاوان باه صافحات ،97 ،94 ،85
 409 ،408 ،370 ،336 ،327 ،309 ،304 ،227 ،194 ،168 ،154 ،142و  420مراجعه کرد.
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«کَاااأَنَّ اخضِاااراراً فااای اسااایپِ عِاااذارِه

دابیااابُ نِماااالل فااای العابیااارِ المُرَجَّاااپ

(گوییکه دمیدن سبزه در عذار نرم او جنبیدن و نرم رفتن موران است در عبیری که در آن عبیر نشانهای آن آهسته رفاتن
پیدا آمده باشد).
من غالم آن خن مشکین که گویی مور ه

پای مشک آلود بر برگ گپ و نسرین نهاد»
(نصراهلل منشی)409 :1376 ،

 -3-3-3-2ارتباط معنایی ضعیف بین شعر عربی و فارسی با نثر
در قسمتهایی از کتاب کلیلهودمنه که تضمینهای فارسی و عربی بالفاصله در کنار هم قرار گرفتهاند ،میتوان به ماواردی
اشاره کرد که نویسنده با دو رویکرد متفاوت به یک موضو واحد نگریسته است؛ مثپ« :و کار تو ،ای مکّار غدّار ،همین مازان
دارد.
بااه مارماااهی مااانی نااه ایاان تمااام نااه آن

منااافقی ااه کناای مااار باااش یااا ماااهی

فَالصِّااادقَ مالُکاااهُ عالَیاااکا تَنَاااپ بِاااهِ

فیمااااااا انتَحایااااتا ماغَبَّاااااه اتِنجااااااحِ

(راستی را بر خویشتن پادشاه گردان تا بیابی بدانوسیله در آنچه آهناگ آن کاردی فرجاام کامیاابی را)» (نصاراهلل منشای،
 .)226 :1376هر ند محتوای کلی ابیات فارسی و عربی و نثر بات یکی است؛ نثر و بیت فارسی ،شخص منافت را خطاب قرار
میدهند ،درحالی که مخاطب بیت عربی فردی درستکار است.
 -4-3-2توصیف
یکی از راه های اطناب و البته هنرنمایی نویسندگان نثر فنی ،بهکارگیری توصیفهای شاعرانه در مواضع مختلف است .این
ویژگی میتواند معیاری برای ارزشگذاری این دسته از آثار بهکار رفته باشد؛ اینگونه که گاه توصیفها جنباة تزیینای صار
دارند و گاه بر بالغت متن میافزایند و در جذب مخاطب تأثیرگذارند .منشی از این امکان به نحوی شایسته بهره گرفته اسات؛
بهگونهای که توصیفهای کتاب بر میزان تأثیرگذاری متن بر مخاطب میافزایند و حشو نمینمایند .بدون تردید یکی از عوامپ
اقبال مخاطب به این اثر توصیفهای شاعرانه و مخاطبپسند آن است .توصیفهای منثور کتاب آنگاه که با تضمین و گزینش

اشعاری متناسب همراه میشود ،اون هنرنمایی منشی را به نمایش میگذارد .نمونههای اینگونه توصیفها در متن کلیلهودمناه
فراوان است که برای پرهیز از اطالة کالم تنها به ذکر موردی بسنده میشود .او در توصایف یکای از اشاخاص داساتان ناین
میگوید« :یکی را از آن کنیزکان که در جمال رشک عروسان خُلد بود ،ماهتااب از بنااگوش او ناور دزدیادی و آفتااب پایش
رخش سجده بردی ،دلآویزی جگرخواری مجلنافروزی جهانسوزی ،نانکه این ترانه در وصف او درست آید:
گاار حساان تااو باار فلااک زنااد خرگاااهی

از هااار برجااای جااادا بتاباااد مااااهی

ور لطااف تااو باار زمااین بیابااد راهاای

صاد یوساف ،سار بارآرد از هار اااهی»
(نصراهلل منشی)75 :1376 ،

برای مشاهدو نمونههای بیشتری از توصیف زمان ،مکان و اشاخاص ،مایتاوان باه صافحات  311 ،158 ،75 ،119و 375
رجو کرد.
 -5-3-2اغراق
اغراق عالوه بر آنکه شاعرانگی متن را تقویت میکند ،با روح آثاری ون کلیله که مخاطبان عام دارند؛ سازگارتر اسات و
بهرهگیری بجا از این صنعت شاعرانه در همراهی و همگامی نین مخاطبانی با متن تأثیر فراوان دارد؛ زیرا این ویژگای ،تخیّاپ
خاموش نین مخاطبانی را بیدار میکند و او را برای پذیرش اندیشههای نویسنده بر سر شوق میآورد و از این راه آسانتار و
البته مشتاقانه تر با تفکر نویسنده همگام میشود« :شنزبه دانست که قصد او دارد و با خود گفت :خدمتگار سلطان در خاو

و
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حیرت همچون همخوابة مار و همخوابة شیر است؛ که اگر ه مار خفته و شیر نهفته باشد ،آخار ایان سار بار آرد و آن دهاان
بگشاید .این میاندیشید و جنگ را میساخت .ون شیر تشمّر او مشاهدت کرد برون جست و هار دو جناگ آغااز نهادناد و
خون از جانبین روان گشت .کلیله آن بدید و روی به دمنه آورد و گفت:
بااااااران دوصدسااااااله فروننشااااااند

ایاان گاارد بااال را کااه تااو انگیختااهای»
(نصراهلل منشی)114 :1376 ،

بیشتر اغراقهای کتاب با اغراقهای اشعار مدیحه همراه است .بدون تردید دلیپ بهکاارگیری اشاعار مدیحاه در ایانگوناه
موارد ،گرهخوردگی اغراقها با مدیحههای شعر فارسی است که تضمین اشعاری ازایندست را برای نویسندهای ون نصاراهلل
منشی که به پیشینی شعر فارسی اشرا

دارد ،آسانتر کرده است؛ ه اینکه فراوانای ایانگوناه اغاراقهاا در اشاعار مدیحاه،

نویسنده را از جستوجوهای نفنگیر برای گزینش شعر بینیاز میکند« :و خدمتگار باید که به زیور وقار و حزم متحلّی باشد
تا استخدام او متضمن فایده گردد و راست گفتهاند که :زاحِم بِعاودٍ اَو دا (مزاحمت کن به اشتر پیر و یا واگذار)
پیش حصارحزم تو کان حصن دولات اسات

بحاار محااین ساانگ نیااارد بااه خناادقی»
(نصراهلل منشی)393 :1376 ،

نمونههای دیگر را میتوان در صفحات  393 ،391 ،323 ،318 ،306 ،233 ،200 ،198 ،197 ،137 ،134 ،130 ،128و 409
مشاهده کرد.
 -6-3-2مثل سائر
بدون تردید شعر بیش از نثر زبانزد مخاطبان میشود ،ازاینرو بهرهگیری از اشعاری که در میان مردم رای است و بهشاکپ
ماثَپ درآمده است بر جاذبة متن میافزاید :ارسال مثپ یا تمثیپ «آن است که عبارت نظم یا نثر را به جملهای کاه ماثَاپ یاا شابیه
مثپ و متضمن مطلبی حکیمانه است بیارایند و این صنعت همهجا موجب آرایش و تقویت بنیة سخن میشود و گاه باشاد کاه
آوردن یک مثپ در نظم یا نثر و خطابه و سخنرانی ،اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجاه شانونده بایش از نادین بیات
منظوم و ند صفحه مقاله و رساله باشد» (همایی .)299 :1373 ،تأیید و تأکید اندیشه ،تعلیپ ،تقویت شاعرانگی متن ،برقاراری
پیوندی صمیمانه با مخاطب ،آمادهکردن او برای پذیرش مطلب و انگیزههای بیشمار دیگر ،نصراهلل منشای را برانگیختاه تاا از
امثال سائر و اشعاری که ظرفیت مثپ شدن دارند ،در ضمن متن بهره گیرد .ازاینرو برخی از اشعار تضمینی متن برای مخاطب
آشنا و معروفند .در سایة نین ابیاتی ،که در گذر زمان درستی آنها اثبات شده و مقبولیت عام یافتهاند ،اندیشههای کتااب نیاز
حُسن قبول مییابند و با رضایت خاطر ،مقبول مخاطب مایشاوند« :اساباب ظااهر در شام اصاحاب بصایرت و دل اربااب
بصارت وزنی نیارد ،زن مرد نگردد به نکو بستن دستار» (نصراهلل منشی .)400 :1376 ،در امثال و حکم این مثپ ضابن شاده و
در توضی آن مصراعی از فرخی آمده است « :ون تو نشود هرکه به شغپ تو زند دست» (دهخدا )926 :1388 ،یا« :تنها ماانی
و یار بسیار کشی» (نصراهلل منشی )139 :1376 ،که در امثال و حکم از آن یاد شده است (� دهخدا.)554 :1388 ،
برای مشاهدو نمونههای بیشتر مایتاوان باه صافحات ،271 ،228 ،197 ،194 ،163 ،162 ،104 ،97 ،91 ،73 ،68 ،67 ،65
 349و  365نیز رجو کرد.

 -7-3-2پیوند موسیقایی اشعار تضمینی و متن در کلیلهودمنه
شعر خوب ویژگی هایی دارد که موجب ماندگاری آن در طول تاریخ ادبیات یک زبان میشود .انتخاب واژههاای مناساب،
به کار بردن عبارات بلیغ و تناسب وزن و محتوا ازجملة این خصوصیات است .منشی عموماً از شعر شاعرانی بهره بارده اسات
که اوزان مختلف و عبارات شعری را بهدرستی در خدمت مفاهیم و مضامین مدنظر خود قرار دادهاند .ایان کاار زماانی ارزش
دو ندان مییابد که درمییابیم بسیاری از قصاید فارسی پیش از حملة مغول ،از نظر وزن و بحار عروضای و محتاوا ،تناساب
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ندانی با هم ندارند (� کرمی .)17 :1395 ،برای اثبات هدفمندبودن گزینشهای منشای کاافی اسات باه ناد مثاال اشااره
شود -1.نزدیک به یکسوم ابیات تضمینشده در کلیلهودمنه بحر هزن است .از این تعداد تنها هشت مورد مسدّس و بایش از
شصت مورد مثمّن است .ازآنجاکه بحر هزن مرز بین ادبیات سنتی و عوامانه است و کلیلهودمنه نیز توجه خاصی به ایان قشار
دارد ،فراوانی این امر از معنیدار بودن تضمین شعر در کلیله حکایت دارد -2 .ویژگی دیگر موسیقی گوشنوازی اسات کاه از
وان آرایی حرو

و تکرارهای گوناگون در پیوند شعر و نثر به گوش میآید؛ ازاینرو میتوان گفت یکی از معیارهای گازینش

اشعار در کلیله ،تقویت جنبههای موسیقایی متن است که در یک اثر تعلیمی میتواند از مخاطبگریزی آن بکاهد .برای تحقّات
این امر نصراهلل منشی به تغییراتی در اشعار تضمینی نیز اقدام کرده است .این تغییرات جزئای گااهی فقان در تلفاظ یاک واژه
است ،مثپ بهکار بردن واژو «حیلت» به جای «حیله».
خیااااره مانااااد از قیااااام غالااااب او

حملاااااة شااااایر و حیلاااااة روبااااااه
(رونی)137 :1347 ،

ابوالمعالی این بیت را با توجه به پیوند میان شعر و نثری که در نظر داشته است ،نین به کار بارده« :و باه حقیقات ببایاد
شناخت که من این سخن از بیم عقوبت و هراس هالن نمای گاویم ،اه مارگ اگر اه خاواب ناامرغوب اسات و آساایش
نامحبوب هرآینه بخواهد بود و بسیار پایآوران از دست او سرگردان شدند و گریختن ممکن نیست
خیااااره مانااااد از قیااااام غالااااب او

حملاااااة شااااایر و حیلااااات روبااااااه

وگر مرا هزار جانستی و بدانمی که در سپری شدن آن مالِک را فایده است و رای او را بدان میلی ،در یک ساعت باه تارن
همه بگویمی و سعادت دو جهان در آن شناسمی» (نصراهلل منشی.)139 :1376 ،

نمودار  :5میزان بهرهگیری منشی از بحور مختلف
در این بیت ،ابوالفرن رونی سجع بین واژههای خیره ،حمله و حیله را در نظر داشته است؛ اما نصاراهلل منشای تارجی داده
است حیله را به حیلت تبدیپ کند تا سجعهای مطر

و متوازی قویتری از نظار موسایقایی باا واژههاای حقیقات ،عقوبات،

ساعت و سعادت ،که پیش و پن از بیت تضمینی آمده است ،بساازد -3 .توجاه باه ویژگایهاای مختلاف اوزان عروضای و
تضمین اشعاری که وزنی متناسب با حالوهوای متن دارند ،از دیگر ویژگیهای موسیقایی متن اسات .دقات در نماودار  5کاه
اوزان اشعار تضمینی را در متن کلیله نشان میدهد ،خود گویای این ویژگی است.
 -3نتیجه
از بررسی اشعار تضمینشده نین برمیآید که نصراهلل منشی به شاعران معاصر خود توجه خاصتر و بیشتر داشته اسات .وی
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با همان دقتی که شعر شاعران معاصر خویش را برمیگزیده ،از شعر برخی شاعران نیز بهدلیپ مالحظاتی شم پوشیده و حتای
یک مورد از شعر آنان را در اثر خود نیاورده است؛ شاعرانی ون فردوسی ،منو هری و ناصرخسرو از این دستهاند .با بررسی
ابیات تضمینی در کلیلهودمنه به این نتیجه میرسیم که بیش از  70درصد ابیات تضمینشده از میان قصاید فارسی گزینش شده
است .استفادو فراوان از این قالب شعری امری طبیعی به نظر میرسد؛ زیرا قالب رای تا پیش از قارن هفاتم در زباان فارسای
بوده است .در کلیلهودمنه از شعر شاعرانی ون سنایی ،مسعود سعد ،ابوالفرن رونای ،امیار معازّی ،فرخای سیساتانی ،عثماان
مختاری ،کسایی ،ابوسعید ابوالخیر ،عنصری و مسعودی رازی ،ابیات و مصرا هایی تضمین شاده اسات .از میاان بایش از 10
شاعری که اشعارشان در کلیله تضمین شده ،نصراهلل منشی از اشعار سنایی ،نسبت به شاعران دیگر بیشترین بهره را برده اسات.
وی عالوه بر اینکه توجه خاصی به دیوان این شاعر داشته است ،قسمتی خاص از حدیقه را نیز ،که شاامپ حادود  400بیات
میشود ،به دتیلی خاص ازجمله نسبت بیشتر این بخش از حدیقه با حالوهوای داستانی کلیلهودمنه و شاید دسترساینداشان
به متن کامپ حدیقه اساس کار تضمین قرار داده است .تغییرات زبانی ایجادشده در ابیات تضمینی ،نسبت باه دیاوان شااعران،
می تواند معلول دتیلی ون تفاوت نسخ ،بی دقتی کاتبان ،ایجاد هماهنگی با نثر یا نقپ اشعار از حافظة نویسنده بدون مراجعاه
به دواوین شعرا باشد .منشی ابیات و مصرا های تضمینی را در نقشهای گوناگون دستوری بهکار برده است؛ امری کاه باعاث
ایجاد هنریترین و کامپترین نو تضمین در نثر فنی شده است .عالوه بر تنو نقاشهاای دساتوری ،ابیاات تضامینی پیوناد
بالغی محکمی نیز با نثر دارد .از عوامپ استواری این پیوند میتوان به استدتلهاای بالغای ،تأییاد و تأکیاد بار اندیشاههاای
داستانی ،توصیف و اغراق اشاره کرد.
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