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چکیده
موالنا فخرالدّین علی صفی ،از نویسندگان قرن دهم هجری و دارای تألیفات متعددی ،از جمله
کتاب ارزشمند و ماندگار «لطائف الطّوائف» است .این کتاب ،مجموعهای از حكایات طنزآمیز
مربوط به گروهها و طبقات مختلف اجتماعی است که با آیات قرآن کریم ،احادیث پیامبر (ص)،
ائمّة اطهار (ع) و ضربالمثلهای عربی آراسته شدهاست .صفی در این کتاب ،بهشدت از منابع عربی
و فارسی پیش از خود متأثّر شدهاست .در این پژوهش ،از مجموع  867روایت ،حكایت و
ضربالمثل عربی که در این کتاب بهکاررفته ،منبع  399مورد را در منابع عربی و منبع  222مورد را
در منابع فارسی پیش از او یافتهایم .صفی در کتاب «لطائف الطّوائف» ،از منابع عربی چون «ربیع
األبرار»« ،تذکرۀ حمدونیة»« ،محاضرات االدبا» بهره بردهاست .او از روشهایی ،چون دخل و تصرف
در حكایات ،ذکر حكایتهای متوالی و ترجمة حكایتها استفاده کردهاست .همچنین ،از منابع
فارسی ،چون «رسالة دلگشا»« ،جوامع الحكایات و لوامع الرّوایات»« ،بهارستان» و ...به فراوانی استفاده
کردهاست .صفی این حكایتها را به روشهای مختلفی ،چون دخل بیکم و کاست مطلب ،نقل
داستان با اندکی دخل و تصرف و نقل حكایات متوالی در لطائف الطوائف ذکر کردهاست.
واژههاس کلیدس :فخرالدّين علی صفی ،لطائف الطوائف ،منابع عربی ،منابع فارسی،
تأثیر و تأثّر.

 - 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی کرمانشاهhadisdarabi67@yahoo.com :
 - 2دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسندۀ مسئول)wsabzianpoor@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1393 /8 /19 :

تاریخ پذیرش1394 /4 /2 :
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 -1مقدمب
«لطائف الطّوائف» ،کتابی است خواندنی و دلپذیر ،با مطالبی گوناگون .با آنكه مؤلْف در
مقـدمه نوشته است برای رفع مالل و گشایش خاطر نوشتهشده امّا انصاف این است که فوائد
حاصل از مطالعة این اثر ،بیشتر و برتر از خوشگذراندن ساعات بیكاری و آسودگی است
زیرا در این اثر ،هر بخشی ،رنگ و بویی ویژه دارد ،سخنان و حكایات حكیمانه موج میزند،
همة اقشار مردم ،زن و مرد ،غنی و فقیر را دربرمیگیرد و هیچ گروهی از طبقات اجتماعی
در آن ،نادیده گرفته نشدهاست .شاه ،قاضی ،واعظ ،مطرب ،حمامی و مردهشور و  ...همه و
همه مورد خطاب قرار دارند .با زبان طنز و اشارۀ غیرِمستقیم ،بسیاری از سایه روشنهای
زندگی را پوشش میدهد و چون ذرهبینی درشت و شفاف ،نقاط تاریك و مبهم را در روابط
انسانی ،واضح و روشن ،در مقابل دیدگان خواننده میگذارد .زبان این حكایات ،روشن و
روان و دور از تكلّف و تصنّع است ،ساده و زود فهم است ولی عوامانه نیست و با آنكه
عالمانه است ،دشوار و دیریاب نیست .برای افراد کمسواد ،مفید است ولی برای نكتهسنجان
و باریكبینان ،خستهکننده و ماللآور نیست .شیوۀ طنز بر آن غالب است ولی هزل و بیهوده
نیست .با آنكه لبخند به لب میآورد ،ذهن را درگیر حقایقی از زندگی میکند که گاه تلخ
است و دردناک .نثر این کتاب ،دلنشین و دلانگیز است و از تكلّف و تصنّع به دور است
(نفیسی )235/1 :1363 ،و این کتاب نیز به شیوۀ زمان ،ساده ولی عالمانه و منقّح است( .صفا،
 )537/4 :1371این کتاب در  14باب و  110فصل تنظیم گردیدهاست .ویژگی عمومی
حكایتهای این کتاب ،عبارت است از حكمت ،عقالنیت ،مبارزه با بدیها ،ترویج اصول
دینی و اخالقی ،ستمستیزی ،عدالتخواهی  ...که با ساختاری ساده و درعینحال فنی و ادبی
ارائه شدهاست.
 -1-1بیان مسئلب
فخرالدین علی صفی ،بسیاری از حكایات و مطالب این کتاب را از منابع عربی و فارسی پیش
از خود اقتباس کردهاست و تنها به تعداد بسیار محدودی از منابع آنها اشاره کرده و اکثر
حكایتها را بدون منبع ،نقل کردهاست .از دیگر سو ،امثال و اشعار عربی و فارسی بسیاری
در این اثر دیده میشود که منابع آنها مشخص نگردیدهاست.

بررسی محتوایی و سرچشمههای فكری فخرالدین علی صفی در ...

 -2-1ضرورت تحقیق
انجام این پژوهش ،منبع بسیار مهمی برای استفادۀ دانشجویان ادبیات عرب و ادبیات فارسی
در زمینة ادبیات تطبیقی است و سیر تحول حكایات در منابع فارسی نیز مشخص میشود.
 -3-1پیشینة پژوهش
بر اساس اطّالعات نظاممند ،در هیچ یك از مقالهها و پژوهشهایی که دربارۀ علی صفی و
لطائف الطّوائف نوشته شده ،اشارهای به مآخذ حكایات و مضامین حكمی و اشعار و امثال و
روایات لطائف الطّوائف نشده است:
.1علی اصغر معینیان در مقدّمهای  34صفحهای که بر یكی از آثار صفی ،بنام کتاب «رَشحات
عین الحَیات» نوشته ،بهصورت کامل به معرفی علی صفی ،خانواده و پدر ،مذهب و مسلك،
اساتید ،دوستی و ارتباط با عبدالرحمن جامی ،سفرها و آثار او پرداخته است( .نك :معینیان،
)99-65 :2536
 .2غالمحسین یوسفی در کتاب «دیداری با اهل قلم» ،به معرّفی علی صفی و بررسی ساختار
لطائف الطّوائف پرداخته و برای معرّفی این کتاب ،اطّالعات ارزشمندی را در  28صفحه
ارائه کردهاست .این اطالعات ،شامل اشارهای مختصر به زندگینامة علی صفی ،ویژگی نثر
کتاب لطائف الطّوائف ،تشبیهات و نوع واژگان این اثر ،تحلیل محتوای حكایات ،اوضاع
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی روزگار نویسنده ،آداب و رسوم ،فرهنگ و روحیات و
اعتقاداتِ جامعة او از خالل حكایات کتاب لطائف الطّوائف است .یوسفی برای تحلیل این
مسائل ،از  27حكایت این کتاب استفاده کردهاست( .نك :یوسفی) 341-313 :1386 ،
 .3سیّد ابراهیم نبوی در کتاب «گزیدۀ لطائف الطّوائف» ،در  18صفحه مقدمه ،به انگیزۀ خود
برای انتخاب و بررسی این کتاب و بازگردانی آن به زبان فارسی ساده ،تعریف معنای لغوی
لطائف و انواع آن ،تعداد بابهای کتاب و توضیحات مختصری در مورد زندگینامة علی
صفی و آثار او اشاره کردهاست .نبوی  270حكایت از لطائف را در  134صفحه ،به فارسی
امروزین بازگردانی کردهاست( .نك :نبوی)25-7 :1379،
 .4تنها پایاننامهای که در مورد این کتاب نگاشته شدهاست« ،شگردهای زبانی لطیفه پردازی
در لطائف الطّوائف» ،نگارش افسانه چراغی در دانشگاه پیام نور تهران ،در سال  1388است.
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عنوان پایاننامه ،نشان میدهد که در زمینة سرچشمههای فكری علی صفی ،پژوهشی صورت
نگرفته است.
 .5در مورد این کتاب ،فقط دو مقاله توسط بهادر باقری نوشته شده که موضوعات آن به این
شرح است«.1 :تحلیل محتوای لطائف الطّوائف از دریچة عناصر داستانی آن» ( :)1384باقری
در این اثر ،به بررسی شخصیّتهای این حكایتها از لحاظ جنسیّت ،طبقات اجتماعی،
ناهنجاریهای ظاهری و باطنی پرداخته و ویژگیهای اصلی و مهمّ هرکدام از این شخصیّتها
را بیان کردهاست .همچنین ،به بررسی درونمایههای حكایتها پرداخته و آنها را به چهار
دستة سیاسی و اجتماعی ،اخالقی ،دینی -مذهبی و هنری تقسیم کردهاست« .2 .ریخت
شناسی حكایات لطائف الطّوائف» ( :)1390نویسنده در این مقاله به تقسیم حكایات در دو
دستة کالم محور و کنش محور پرداختهاست.
 -2بحث
موالنا فخرالدّین علی صفی ،به تصریح خودش در کتاب «رشحات عین الحیات» ،در شب
جمعه بیستویكم جمادی االولی سال  ، 867در سبزوار متولد شدهاست( .ن.ک :معینیان،
 )68 :2536او در یك خانوادۀ روحانی و اهل علم و ادب چشم به دنیا گشوده ،پدر و جدّش
هر دو از عالمان دین بودند و از دانشمندان زمانة خود .پدرش ،کمالالدین حسین واعظ
کاشفی سبزواری ،معروف به «ملّا حسین کاشفی سبزواری» ،مولّف کتاب «انوار سهیلی» ،از
بزرگان علما و از دانشمندان مشهور و برجستة قر ن نهم بود و در علوم دینی و معارف الهی،
تبحّری کامل داشت و در علم نجوم و ریاضیات و فنون غریبه ،مهارت و بصیرتی بسزا حاصل
کردهبود ،بهخصوص در علم تفسیر و حدیث و فن خطابه و انشا ،از علمای کمنظیر زمان
خود شمردهمیشد( .همان 66 :و )67
 -1-2ابواب چهاردهگانة لطائف الطّوائف
صفی این کتاب را در  14باب تقسیمبندی کردهاست و میتوان احتمال داد که او به قصد
تبرّک و تیمّن به معصومین (ع) ،این تعداد باب را برای تقسیمبندی کتابش انتخاب
کردهاست.

بررسی محتوایی و سرچشمههای فكری فخرالدین علی صفی در ...

 -1-1-2ارادت نسبت بب پیامبر (ص)
باب اول کتاب لطائف الطّوائف ،به مزاح و ذکر مطایبات پیامبر (ص) با افراد مختلف
اختصاص دارد .در واقع ،او با حكایات مختلفی که نقل کردهاست ،به این مسئله اشاره
میکند که پیامبر (ص) ،شوخطبع بوده و شوخ طبعان را دوست داشتهاست و شوخطبعی از
سنن پسندیدۀ ایشان محسوب میشود ( 1،)41گویی احتمال میدادهاست که از طرف برخی
صاحبنظران ،به سبب پرداختن به طنز ،مورد انتقاد قرارگیرد.
 -2-1-2ارادت بب امام علی (ع) و فرزندان آن حضرت
صفی باب دوم کتاب خود را به ذکر حكایاتی لطیف و دلنشین در مورد ائمة معصومین (ع)
اختصاص دادهاست .این باب ،شامل دوازده فصل است؛ یعنی به تعداد ائمّه (ع) .همچنین ،او
فصول را به ترتیب به دوازده امام اختصاص داده و در هر بخشف به ذکر حكایات و سخنانی
از معصومین پرداختهاست ؛ فصل اوّل را با عنوان «در ذکر بعضی از کلمات قدسیّه و تصرّفات
لطیفة حضرت امیر (ع)» ،به نقل حكایاتی از علی (ع) اختصاص دادهاست و فصل دوازدهم
را با عنوان «در ذکر بعضی از عالمات امام محمّد مهدیّ رضی اهلل عنه» به پایان رسانده که
در این فصل ،به چهل نشانه از امام عصر (عج) و عالئم ظهور ایشان اشاره کردهاست .این
باب ،از تعداد  114حكایت و حدیث از ائمّه (ع) تشكیل شدهاست که این عدد میتواند
اشاره به تعداد سورههای قرآن داشتهباشد)106-76( .
 -3-1-2اشاره بب حوادث مربوط بب انشینی پیامبر(ص) و ظلم بب امام علی(ع)
صفی به جانشینی حضرت علی (ع) بعد از پیامبر (ص) اعتقاد دارد .در حكایت زیر با تعریض،
به این مسئله اشاره میکند« :عربی ،جایی نشسته بود ،یكی از فرزندان ابوموسی اشعری
میگذشت و به تبختر و تكبر تمام ،میخرامید .عرب گفت :چنان به تكبر میخرامد که گویا
پدر او ،عمروعاص را فریب داده .او را طعن زد به آنكه عمروعاص در باب خالفت،
امیرالمؤمنین علی علیه السّالم و معاویه ،پدر او ،ابوموسی اشعری را فریب دادهبود)109( ».
صفی در حكایتی ،در قالب خوابی که متوکل دیدهاست ،به ظلم و ستم بنی عبّاس نسبت به
حضرت علی (ع) اینگونه اشاره میکند« :گویند در میان خلفای بنیعبّاس ،هیچکس با اوالد
حضرت امیرالمؤمنین ،کرّم اهلل وجهه ،آن قدر کدورت و عداوت نداشته که متوکّل)259(...
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 -4-1-2احترام بب اهل بیت (ع)
هرجای این کتاب که نامی از معصومین بردهشده ،با الفاظی چون «امام» و «حضرت» و
پسوندهایی چون «علیه السّالم»« ،رضی اهلل عنه» و «کرّم اهلل وجهه» مورد خطاب قرار گرفتهاند؛
از جمله :رسول خدا صلّی اهلل علیه و آل ه و سلّم ،هر دو دست امام حسین (ع) را در حالت
طفولیت وی گرفته بود .)51(...در مقابل از دشمنان ائمّه با الفاظی چون «پلید» و «ملعون» نام
میبرد :روزی معاویة ملعون بر منبر گفت)23( ...؛ روزی یزید پلید ،علیه لَعنَةُ اهللِ ،بر سبیل
تعریض امام)78(...
 -5 -1-2نگاه فخرالدّين علی صفی نسبت بب خلفا
مؤلّف در سراسر کتاب ،جز دو مورد ،نامی از صحابه مشهور نبرده و در هر دو مورد ،از
القابی که نشانة ارادت او باشد ،استفاده نكردهاست :عثمان بن عفّان درآمد و در پیش محراب
به نماز ایستاد )64 (...و در زمانی که حكومت عمر بن خطّاب بود)124( ...؛ این در حالی
است که در این کتاب ،بهندرت با فصلی مواجه میشویم که در آن از پیامبر (ص) و ائمّه
(ع) نامی برده نشدهباشد و یا سخنی از آن بزرگواران ،با لقب «علیه السّالم» و  ،...نقل نكرده
باشد .الزم به یادآوری است که در مورد مذهب پدر علی صفی ،یعنی موالنا حسین واعظ
کاشفی ،نیز تردید وجود داشتهاست .کزازی ( 8 :1369و  )9در مقدمهای که بر کتاب «بدایع
االفكار فی صنایع االشعار» موالنا حسین واعظ نوشته ،به نظرات مختلف در این مورد اشاره
کردهاست و نظر قاضی نوراهلل شوشتری را که «کاشفی» را شیعه مذهب دانسته ،ترجیح
دادهاست .افندی اصفهانی ( 513/3 :1385و  ،)514موالنا حسین را شیعه مذهب دانسته و
معتقد است که فخرالدّین علی ،همانند پدرش ،شیعه مذهب است.
-2-2آثار فخرالدّين علی صفی
بر اساس آنچه در منابع و تذکرهها دربارۀ علی صفی آمده ،آثار او به شرح زیر است:
 -1رشحات عین الحیات -2 ،حرزاألمان من فتن الزمان -3 ،منظومة محمود و ایاز-4 ،کشف
األسرار -5 ،انیس العارفین و  -6لطائف الطّوائف( .ن.ک :معینیان)93 :2536 ،
-3-2تأثیر منابع عربی در کتاب لطائف الطّوائف
در جای جای این کتاب ،رنگ و بوی آشنایی و احاطة صفی بر منابع عربی دیدهمیشود .از
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جمله در این کتاب 137 ،آیه از قرآن کریم و  219حدیث و مثل و عبارت عربی بهکار
رفتهاست .همچنین 16 ،بیت عربی در مطاوی حكایات نقل شده که منبع  14بیت را در منابع
عربی پیدا کردهایم .صفی ،در یك فصل مستقل ،حدود  40ضربالمثل عربی را در
موضوعات مختلف و همراه با ترجمة آنها آوردهاست .صفی در بیان حكایات ،از این شیوه
غافل نبوده است( .نك )206-200 :همچنین ،او از  9کتاب عربی نام برده که در مجموع،
 47حكایت و عبارت را از این منابع نقل کردهاست؛ از جمله (ربیع االبرارِ زمخشری :ص ،73
استیعابِ ابن عبدالبر :ص  85و ثمار القلوبِ ثعالبی :ص  152و  )...که نشان از اقتباس و
بهرهبرداری او از منابع عربی دارد.
در این کتاب 6 ،حكایتِ متوالی در فصل دوّمِ باب چهاردهم ،با عنوان «در لطائف ابلهان»
ذکر شده که در ضمن آنها ،به حماقت و کمهوشی معلّمان اشاره دارد .این مسئله نیز قرینهای
است که استفادۀ صفی را از منابع عربی قوّت میبخشد زیرا اهانت به معلم و مقام او،
سازگاری با شخصیّت فرهنگی و علمی علی صفی ندارد که خانوادهای عالم و فاضل دارد و
خود اهل فضل و دانش است .این حكایات عیناً از منابع عربی ترجمه شده و با فرهنگ ایرانیان
که معتقدند «جور استاد به ز مهر پدر» ناسازگار است و نشان از تقلید و نقل قول علی صفی
از منابع عربی دارد .در منابع عربی ،مثل «محاضراتِ راغب»« ،نثر الدّر آبی»« ،المستطرف
ابشیهی» و بسیاری دیگر ،عنوانی به صورت «نوادر معلّمین» وجود دارد که در آن ،دهها
داستان دربارۀ حماقت معلْمها آمده و عجیب آنكه حتّی یك مورد هم مدح و ستایش آنان
دیدهنمیشود( .ن.ک :سبزیانپور)524 :1391 ،
بهعالوه ،در این پژوهش ،منبع  399حكایت از علی صفی را در منابع عربی یافتهایم که به
چند مورد برای نمونه اشاره و به ذکر نام منابع و تعداد حكایات نقل شده اکتفا میکنیم:
ابن حمدون121 :مورد ،زمخشری 113 :مورد ،ثعالبی 112 :مورد ،آبی 101 :مورد ،راغب
اصفهانی 94 :مورد ،ابوحیان توحیدی 41 :مورد ،ابن عبد ربه 34 :و ابن قتیبه دینوری17 :
مورد.
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-1-3-2اقتباي فخرالدّين علی صفی از منابع عربی
الف .زمخشرس
صفی در ضمنِ حكایاتِ لطائف الطّوائف ،در  3مورد به نام کتاب ربیع األبرارِ زمخشری (،73
 )368 ،214اشاره کردهاست ،این در حالی است که در این پژوهش ،منبع  131حكایتِ این
کتاب را در ربیع األبرار پیدا کردهایم.
ب :ابن عبد البر
یكی دیگر از کتب عربی که صفی از آن نام بردهاست ،کتاب استیعابِ ابن عبد البر است .او
در  5مورد ( ،)85 ،65 ،62 ،60به این کتاب اشاره کردهاست و ما نیز  5حكایت دیگر را در
این کتاب پیدا کردهایم.
ج :ابن وزس
از دیگر نویسندگانی که میتوان سرچشمة حكایات لطائف الطّوائف را در آثار او پیدا کرد،
ابن جوزی است ،صفی در  5حكایت ( 83 ،80 ،82 ،84دو مورد) ،به نام این نویسنده و یكی
از آثار او به نام «صفة الصفوۀ» که در لطائف الطّوائف از آن به صفوۀ الصفوۀ نام برده ،اشاره
کردهاست درحالیکه ما منبع  9حكایت را در این کتاب و  36حكایتِ دیگر را در آثارِ
مختلف او ،از جمله «المنتظم فى تاریخ الملوک» و «األمم»« ،األذکیاء»« ،البر والصلة»« ،أخبار
الظراف والمتماجنین» و «أخبار الحمقى والمغفلین» بهدستآوردهایم.
-2-3-2شیوههاس اقتباي فخرالدّين علی صفی از منابع عربی
الف :تر مة متون عربی
برخی حكایتها و سخنان را به گونهای دقیق ،از منابع عربی ترجمه کرده که ما را از ترجمة
منابع عربی این مضامین بینیاز میکند؛ از جمله:
طفیلیای را پرسیدند دوی در دو چند است؟ گفت چهار ته 2نان)410( .
وَقِیلَ لِطُفَیلِی :کَمْ إِثْنَانِ فِی إِثْنَینِ؟ قَالَ :أَرْبَعَةً أَرْغِفَةً( .جاحظ121/2 :1423 ،؛ ابن قتیبه دینوری،
257/3 :1418؛ ابن عبد ربه231/7 :1404 ،؛ خطیب بغدادی)114/1 :1420 ،
صاحب «کشف الغمّة» گوید که امام فرمود :هرکه عقل ندارد ،ادب ندارد و هرکه همّت
ندارد ،مروّت ندارد و هرکه دین ندارد ،حیا ندارد)73( .

بررسی محتوایی و سرچشمههای فكری فخرالدین علی صفی در ...

لَا أَدَبَ لْمَنْ لَا عَقْلَ لَه  ،وَ لَامُرُوَّۀَ ،لِمَنْ لَا هِمَّةَ لًه  ،وَ لَا حَیَاءَ لِمَنْ لَا دِیْنَ لَهُ( .اربلی:1381 ،
571/1؛ ابن مرزبان محولی)131/1 :1420 ،
ب :دخل و تصرف در حکايات
برخی حكایات و سخنان را از منابع عربی اخذ کرده و در آنها دخل و تصرّف کردهاست؛ از
جمله :داستان مردی که او را به جرم زندقه نزد خلیفه میبرند ،)348 (...در منابع عربی ،در
مورد ابوالعتاهیه آمدهاست .وزیری که در تعلیم فرزندان خود مینویسد)146(...؛ این حكایت
در منابع عربی ،در مورد مهلّب بن ابی صفره نقل شدهاست .در این پژوهش ،عالوه بر
پیداکردن منابع حكایات در متون عربی ،با شواهدی مواجه شدیم که تقلید و تأثیرپذیری
صفی را از منابع عربی هرچه بیشتر قوّت میبخشد؛ از جمله:
ج :ذکر حکايات متوالی از منابع عربی
گاه علی صفی دو یا چند حكایت را از یك منبع عربی ترجمه و به همان ترتیب در کتاب
خود نقل کرده؛ این نشانة اقتباس مستقیم او از منابع عربی است .از جمله -1 :ذکر  2حكایتِ
متوالی از کتاب «خاص الخاص» (ن.ک :ثعالبی ،بیتا ،خاص  )91 :...که در لطائف الطّوائف
نیز به صورت متوالی آمده است 154( .و  -2 ،)155ذکر  3حكایت در مورد مرتعش از کتاب
«محاضرات االدبا» (ن.ک :راغب اصفهانی )412/2 :1420 ،که به همین ترتیب ،صفی نیز آن
را نقل کردهاست -3 ،)209( .ذکر  5حكایت در مورد اشعب طمّاع ( 419و  )420که در
«نثرالدّر» نیز به همان ترتیب آمدهاست( .آبی)215-212/5 :1424 ،
 -4-2اقتباي فخرالدّين علی صفی از منابع فارسی
علی صفی از آثار فارسی قبل از خود بهره بسیار برده است؛ از جمله:
الف :امی
صفی ،فصل چهارمِ باب نهم کتاب را با عنوان «در لطائف عارف جام ،نسب به طوائف انام
و شعرای ایّام» به نقل  29حكایت دربارۀ جامی اختصاص دادهاست .بهعالوه ،به آثار جامی
نگاه ویژهای داشتهاست زیرا دست کم 42 ،حكایت از بهارستان را در لطائف الطّوائف ،بدون
اشاره به نام جامی ،نقل کرده و اشعار جامی را که در پایان هر حكایت آورده ،حذف کرده
است؛ برای نمونه :مردی بزرگبینی ،زنی را خواستگاری میکرد و در تعریف خود میگفت:
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من مَردیام متحمّل و بارکش .زن گفت :راست میگویی ،اگر متحمّل و بارکش نبودی ،این
بینی را چهل سال نمیکشیدی )394( .بهارستان :شخصی بزرگبینی ،زنی را خواستگاری
میکرد و در تعریف خود میگفت :که من مردیام از خفّت و سبكساری دور و بر احتمال
مكاره صبور .زن گفت :اگر تو بر احتمال مكاره صبور نبودی ،این بینی را چهل سال نتوانستی
کشید:
از بینی بزرگ تو بــاری اسـت بـر هـمه

تـا کــی به هرزه روی سوی آن و ایــن نهی

هر لحظه سجده تو نـه بـهر طـــاعت اسـت

بار گران بـیــنی خــود بــر زمیـــن نهـــی
(جامی)92 :1371 ،

علی صفی ،چهار حكایت از شخصی به نام «مرتعش» ( )209و یك حكایت دربارۀ «سری
سقطی» ( )366نقل کرده که عیناً در «نفحات االنس» جامی ( 52 :1373و  )121دیدهمیشود.
همچنین 7 ،بیت از آثار جامی ،چون «مثنوی هفت اورنگ» (صص 201 :دو بیت) و «فاتحة
الشّباب» (صص 242 ،201 :پنج بیت) و «بهارستان» (صص ،)354 ،194:در مطاوی حكایات
خود آوردهاست و فقط در یك مورد ( )117به گویندۀ آن اشاره کردهاست؛ برای نمونه ،دو
بیت زیر را از «مثنوی هفت اورنگ» (جامی )414 :1368 ،را بدون اشاره به نام جامی آورده
است:
چرخ بـدیــن گــردش دائـم خموش

چـرخــة حــلّــاج و هــزاران خــروش

خمِ پـــر از بــاده تــهی از صداسـت

چونـه تـهـی شـد ز صـدا پــــر نـواست

()194
ب :عبید زاکانی
صفی ،در فصل دهمِ بابِ دهم ،پس از ستایش قدرت طنزپردازی عبید زاکانی« ،رسالة
تعریفات» او را به شكل کامل و نیز ابیاتی از عبید را نقل کرده و حدود  60حكایت از «رسالة
دلگشا» را که به زبان عربی است ،به فارسی ترجمه کرده ،به گونهای که نشانههای ترجمه،
در آنها بسیار واضح است و روشن است؛ 3برای مثال :زنی بد روی و بدخوی ،بیمار شد؛
شوهر را گفت :اگر من بمیرم ،تو بیمن چون خواهیزیست؟ گفت :اگر نمیری چون خواهم
زیست؟ ( )390إِعتَلَّتْ إمرَأۀٌ وَقَالتْ لِزَوجِها وَیلَكَ کَیفَ تَعْمَلُ إنْ مِتُّ فَقَالَ وَکَیفَ أَعمَلُ إِنْ
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لَمْ تَمُوتِی( .عبید زاکانی)406 :1999 ،
و از جمله ابیاتی که از عبید نقل کرده (زاکانی ،)94 :1384 ،به  2بیت زیر میتوان اشاره کرد:
به بستان رسید ،کوکبة نوبهار

ساقی گلرخ بیا ،بادۀ گلگون بیار

باز

ز آن می چون لعل ناب کز مدد آن مدام

عیش بود بر دوام عمر بـود خوشگوار
()386

ج :عوفی
فخرالدّین علی صفی ،در  3مورد ،در اثنای حكایات خود از کتاب «جوامع الحكایات»
( )32 ،123 ،75نام بردهاست ،در حالی که با بررسی حكایات این کتاب ،مشخص گردید
که او حدود  42حكایت دیگر را از این کتاب اقتباس کردهاست( .از آن جمله :ن.ک،228 :
 257 ،244و  )...بهعالوه ،با مقایسة این دو کتاب میتوان به تأثیرپذیری صفی از سبك و
شیوۀ عوفی پیبرد .این تأثیرپذیری ،در عناوین دو کتاب «لطائف الطّوائف» و «جوامع
الحكایات و لوامع الروایات» نیز دیدهمیشود و بهخوبی مشخص میگردد که بسیاری از
عناوین ،عیناً یا تكرار شده و یا عنوان دو یا چند بخش از جوامع الحكایات ،در لطائف
الطّوائف تلفیق شدهاست؛ از جمله باب هفدهم (عوفی )91 :1387 ،و باب هفتم لطائف
الطّوائف ()207؛ باب بیستوسوم (عوفی )305 :1387 ،و باب نهم لطائف الطّوائف (،)265
دارای عناوین مشابه هستند .همچنین عنوان باب پنجم لطائف الطّوائف ( )157تلفیقی از باب
هجدهم و باب نوزدهم (عوفی135 :1387 ،و  )193است.
این مسئله ،در بابهای دیگر ،به همین صورت دیدهمیشود؛ از جمله :عنوان باب هشتم
لطائف الطّوائف ( ،)237تلفیقی از بابهای بیستم ،بیستویكم و بیستودوم (عوفی:1387 ،
 225و  241و  ،)285عنوان باب سیزدهم لطائف الطّوائف ( ،)439تلفیقی از بابهای بیست
وپنجم(عوفی )357 :1387 ،و بیستودوم (همان )639 :1386 ،و عنوان باب چهاردهم لطائف
الطّوائف ( ،)461تلفیقی از بابهای پنجم و ششم و هشتم (عوفی 102 :1386 ،و  134و )195
است .این تأثیرپذیری در ترتیب حكایاتی که در یك باب ذکر شده ،به خوبی دیدهمیشود:
 .1دو حكایت در فصل سومِ باب چهارم ،در مورد «احمد بن طولون» آمدهاست (ن.ک:
 ،)148این دو حكایت در کتاب جوامع الحكایات و لوامع الروایات (باب پنجم از قسم دوم)،
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به همان صورت پشت سر هم آمدهاست( .نك :عوفی 162 :1386 ،و )163
 .2در باب مذمّت طمع و ردّ لئیمان 6 ،حكایت آمده (ن.ک :عوفی )97-95 :1386 ،که با
اندکی تغییر در باب دوازدهمِ لطائف الطّوائف ،با عنوان «قالب الصّخرۀ و اشعب طمّاع» به
همان ترتیب آمدهاست( .نك :ص)417 ،
براساس این تحقیق ،علی صفی  42حكایت از جوامع الحكایات را بدون اشاره به نام
عوفی ،به زبانی سادهتر نقل کردهاست ( .از جمله 84 ،478 ،162 :و )...
د :مجد خوافی
سرچشمه برخی از حكایات لطائف الطّوائف را میتوان در کتاب «روضة خلد» پیدا کرد .در
لطائف الطّوائف ،دستکم  7حكایت دیدهمیشود که در روضة خلد نیز آمدهاست .سه
حكایت ،دارای مضامین یكسان و شخصیّتهای یكسان ( )273 ،254 ،74و چهار حكایت،
دارای مضامین یكسان و شخصیّتهای متفاوت هستند)256 ،441 ،435 ،392( .
ه :مولوس
در این کتاب ،برخی داستانهای مثنوی ،در قالب حكایتهای کوتاه ،نغز و زیبا دیدهمیشود؛
از جمله ،داستانهای «خَدوانداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی (ع)» (« ،)127قصة
جوحی و آن کودک که پیش جنازۀ پدر خود نوحه میکرد» ( )449و «نجات طفل از سر
ناودان توسط حضرت علی (ع)» ( )72از این دسته هستند .عالوه بر این داستانها ،میتوان با
بررسیِ حكایتها و عبارتهای حكیمانة لطائف الطّوائف و مثنوی ،به شباهتهای مضمونی
آن با ابیات مثنوی پی برد.
-1-4-2شیوههاس اقتباي از منابع فارسی در کتاب لطائف الطّوائف
مضامین مشترک در «لطائف الطّوائف» و منابع فارسی به شكلهای زیر دیدهمیشود:
الف :نقلِ بیکم و کاست مطلب از منابع فارسی
صفی برخی حكایات را بیکم و کاست از منابع فارسی نقل کرده است؛ از جمله :روزی
وزیر خلیفه ،بهلول را گفت :دل خوش دار)480(...؛ این حكایت در «بهارستان» نقل
شدهاست( .ن.ک :جامی )93 :1371 ،عربی را گفتند :شوربای گرم)195(...؛ این حكایت به
همین صورت ،در «رسالة دلگشا» آمدهاست( .عبید زاکانی) 399 :1384 ،
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ب :نقل داستان با اندکی تصرف
برخی حكایتهای دیگر را با اندکی تغییر و همچنین بهصورت خالصه نقل کردهاست؛ از
جمله :پادشاهی که در خواب میبیند همة دندانهایش ریختهاست)256(.....؛ این حكایت در
«قابوسنامه ،جوامعالحكایات و لوامعالروایات و روضة خلد» به هارون الرّشید نسبت
دادهشدهاست( .نك :عنصرالمعالی 44 :1366 ،و 45؛ عوفی 202 :1386 ،و 203؛ خوافی،
)177 :1389
نامة پادشاه عراق به حاکم قم که با عباراتی کوتاه او را عزل کرد)222(...؛ این حكایت
بهصورت مفصّل ،در «چهار مقاله» به نام صاحب بن عبّاد آمدهاست( .نك :نظامی عروضی،
 110 :1388و )111
ج :نقل حکايات متوالی
توالی حكایات یكسان در منابع فارسی و لطائف الطّوائف دیده میشود و نشان از اقتباس
مستقیم علی صفی از این منابع دارد؛ از جمله .1 :ذکر دو حكایت در مورد نوح بن منصور
سامانی و ماکان ( )140که در «چهار مقاله» نیز به صورت متوالی نقل شدهاست( .ن.ک :نظامی
عروضی)109-105 :1388 ،؛  .2ذکر سه حكایت از مرتعش ( )209که در کتاب «نفحات
االنس» ،در قالب یك حكایت به این حكایتها اشاره شدهاست( .ن.ک :جامی)121 :1373 ،
 -5-2ويژگیهاس کتاب لطائف الطّوائف
الف :استفاده از آيات قرآن کريم
علی صفی در این کتاب ،از  137آیة قرآن در مطاوی حكایات خود استفاده کردهاست .او
این آیات را به صورتهای مختلفی در حكایات بهکاربردهاست که به موارد زیر میتوان
اشاره کرد .1 :استفاده از یك آیة کامل( :ن.ک .2 ،)165 ،153 ،134 ،114 :تقسیم یك آیه
به بخشهای مختلف و استفاده از آن در قسمتهای مختلف حكایت (ن.ک،)308 ،66 ،32 :
 .3استفاده از بخشی از یك آیه (ن.ک .4 ،)162 ،98 ،105 ،31،48 ،28 :استفاده از بخش
ابتدایی آیه (ن.ک .5 ،)338 ،195 ،171 :استفاده از بخش پایانی آیه (ن.ک،196 ،105 :
 -6 ،)158 ،154استفاده از  2آیة متوالی( .ن.ک 18 :و)28
بهعالوه ،در بسیاری از حكایاتِ این کتاب ،استعداد بهرهبرداری در گفتوگو و اقتباس
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از قرآن و استدالل و حجّت از طریق آیات قرآنی دیدهمیشود ،به گونهای که به سبب تقدّس
و نفوذ قرآن کریم ،فصل الخطاب اختالفات محسوب میشود .این کاربرد قرآنی در بحث
و گفتوگو ،اختصاص به گروه خاصی ندارد؛ پیر و جوان ،زن و مرد ،باسواد و بیسواد و
حتّی دیوانگان و کودکان نیز در گفتوگوهای خود ،به آیات قرآن استناد میکنند .در این
حكایات ،آیات قرآن از زبان پادشاهان ( ،)87 ،66مشایخ ( ،)153،154قاضیان (،)165
پیشنمازان ( ،)158مردان ( ،)262زنان ( ،)125 ،292 ،126کودکان ( ،)335بخیالن ( )264و
حتّی دیوانگان ( ،)370به شكلی منطقی و حكیمانه نقل شدهاست( .ن.ک :سبزیانپور و
دارابی)43-10 :1392 ،
ب :استفاده از آيات قرآن کريم در گفتگوهاس متقابل
آیات قرآن کریم در این کتاب ،برای هدفهای مختلفی بهکاررفتهاست که این مسئله ،نشان
از ظرفیت فوقالعادۀ قرآن کریم دارد؛ از جمله :در برخی حكایات به گونهای از آیات قرآن
در گفتوگوهای متقابل استفاده شده که از یك سو ،نشانة گستردگی و وسعت مفاهیم و
شیوههای بیانی قرآن کریم است و از دیگر سو ،نشانة حسن استفاده و باریكبینی و دقتنظر
گویندگان است؛ مانند« :ابوالعیناء ،وقتی در لباس مجهول به اصفهان درآمد ،اطفال محالت
با هم جنگ سنگ میکردند ،سنگی بر سرش آمد و بشكست و جامهاش خونآلوده شد و
ملول گشت و در آن شهر ،دوستی داشت ،همه روز میگشت و او را میجست تا بعد از نماز
خفتن یافت و به غایت گرسنه به وی درآمد .اتّفاقاً آن شب در خانة دوست او هیچ خوردنی
نبود و دکانهای بازار نیز بستهبود و او گرسنه بود تا روز شد .علیالصّباح ،بر مهذّب وزیر
درآمد .مهذّب از او پرسید که به این شهر ،کدام روز درآمدی؟ گفت :فی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِّرٍ.
(قمر )19 ،گفت :در کدام ساعت؟ گفت :فی ساعَةِ الْعُسْرَۀِ( .توبه )117 ،گفت :کجا نزول
کردهبودی؟ گفت :بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ( .ابراهیم )37 ،مهذّب بخندید و او را به احسان وافر،
ممنون ساخت»)199( .
از موارد دیگر اقتباس از آیات قرآن در گفتوگوهای متقابل ،به نمونههای زیر میتوان
اشاره کرد :تعبیر خواب ( ،)261تخفیف مجازات و ایجاد عطوفت ( ،)74اقناع طرف مقابل
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( )441و قضاوت عادالنه)327( .
ج :استفاده از نهجالبالغب
علی صفی ،عالوه بر اینكه در فصلی مستقل به بیان کلمات قدسیّه و لطائفِ حضرت علی(ع)
پرداخته است( ،)27از عبارتها و حكمتهای نهجالبالغه غافل نبودهاست .او در فصلِ پنجم
بابِ ششم،شش حكمت از نهج البالغه را که بهصورت ضربالمثل رواج پیدا کرده ،از علی
(ع) نقل کردهاست .1 :اِذا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَالمُ .2 ،اَلْبَشاشَةُ حِبالَةُ الْمَوَدَّۀِ .3 ،اَلْفُرْصَةُ تَمِرُّ مَرَّ
السَّحابِ .4 ،فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ .5 ،لِسانُ الْعاقِلِ وَراءَ قَلْبِه وَ قَلْبُ الْاَحْمَقِ وَراءَ لِسانه و .6
نَومٌ عَلی یَقینٍ خَیْرٌ مِنْ صَلوۀٍ فی شَكٍّ)200( .
د :تعالیم و رهنمودهاس دينی
صفی با بیان نكات اخالقی و اجتماعی مبتنی بر تعالیم دین اسالم ،به ارشاد مردم میپردازد.
این مسئله در باب دوم کتاب ،جلوۀ بیشتری دارد زیرا او در هریك از فصلهای این باب ،به
ذکر احادیثی از ائمّه (ع) میپردازد .مطالبی که به آنها اشاره دارد به شرح زیر است:
وجوب روزه ( ،)80اهمیّت تقوا ( ،)95توصیه به انفاق و صدقه ( ،)146قناعت ( ،)154دوری
از شرب خمر ( ،)244خُلق نیكو ( )186و ...
ه :ارزشها و مبانی اخالقی
برخی ارزشهای اخالقی که نویسنده در مطاوی حكایاتش به آنها اشاره میکند ،عبارتند از:
سخن حق در مقابل حاکم ظالم ( 172و  ،)173گذشت ( ،)154وفای به عهد ( ،)154اغتنام
فرصت ( ،)201مدارا ( )203و ...
و :نصیحت بب شاهان و حاکمان
یكی از ویژگیهای این کتاب که در الیههای حكایتها دیدهمیشود ،توصیههای فراوان به
حاکمان در خصوص اکرام رعیّت ،مجازات ظالمان و عزل کارگزاران و وزیران ستمگر
است .در واقع ،پادشاهان و حاکمان در حكایتهای او ،افرادی عادل و مخالف ظلم و ستم
هستند( .ن.ک 128 ،121 ،119 ،118 :و )129
ز :علوم و فنون و مشاغل
بهادری ( ،)32 :1384شخصیتهای اجتماعی این کتاب را از لحاظ حرفه و پیشه در  19دسته

57

5
8

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،16بهار و تابستان 1396

58

تقسیمبندی کردهاست و بسامد هرکدام را بهصورت زیر نشان دادهاست:
شاهان ( ،)166شاعران ( ،)85وزیران ( ،)38قاضیان ( ،)28ندیمان ( ،)18غالمان ( ،)18طبیبان
( ،)15فقیهان ( ،)7مقربان درگاه ( ،)6سپاهیان ( ،)5دهقانان ( ،)4عامالن ،کاتبان ،واعظان،
امامان جماعت و مطربان ( ،)3فرماندهان و محتسبان ( ،)2حمامی ،خطیب ،راهدار ،سرتراش،
صاحب کاروانسرا ،مردهشور ،صیاد ،نانوا و نخاس (.)1
 ح :انديشبهاس ايرانی
در این کتاب 14 ،مورد از پادشاهان ایرانی ،از جمله انوشروان (کسری) ،خسروپرویز ،اردشیر
و بزرگمهر حكیم نام برده شدهاست .در  11مورد ،پادشاهان با توجه به نوع رفتار و برخوردی
که با دیگران انجام دادهاند ،شخصّیت اصلی حكایات هستند .علی صفی ،حكایاتی را از
پادشاهان ایرانی نقل کرده که همگی ،تصویری مثبت و موجّه را از این افراد به نمایش
میگذارد؛ به گونهای که گویی هدف او از این کار ،نوعی تعریض به پادشاه ظالم و مستبد
روزگارش ،شاه طهماسب ،است .ویژگی بارز و اصلی این پادشاهان ،عبارت است از :نقل
سخنان نغز و حكیمانه برای اقناع مردم ( 5مورد) ،عفو و اغماض نسبت به رعیّت ( 3مورد)،
احترام به بزرگان ( 1مورد) ،عدالت ( 1مورد) و ظلم ستیزی (ا مورد).
بهطور کلی ،حكایات مربوط به پادشاهان در این کتاب ،بیشتر به اخالق نیك ،عفو ،تحمّل
اعتراض و دادخواهی مظلومان یا خطاکاران ،فراست ،همّت واال و جنبههای مثبت اخالقی
شاهان تأکید میورزد و تنها در یك مورد ،شاه ،فردی را به دلیل اعتراض میکشد( .ن.ک:
باقری)33 :1384 ،
ط :بهرهگیرس از سخنان نغز و زيبا
در لطائف الطّوائف ،حكایاتی نقل شده که در آنها ،شاهان و حكیمان ایرانی ،سخنانی به زبان
آوردهاند که حكیمانه است ،4اصول بالغت در آنها رعایت شده و بهسبب ایجاز و باریكبینی
ضربالمثل هستند؛ از جمله .1 :کسری :کَثیرُالحَطَبِ یَكْفیهِ قَلیلُ النّارِ؛ یعنی ،هیزم بسیار را
آتش اندک کفایت است .2 )123( .کسری :الیَسْقی النَّهْرُ قَبْلَ اَنْ یَشْرِبَ؛ پیش از آنكه جوی
آب ننوشد ،آب ندهد .3 )132( .انوشروان :إذا جاءَ وَقْتُ حَصادِ الزّرْعِ وَ لَمْ یُحْصَدْ فَسَدَ؛
چون هنگام دروکردن کشت آید و درو نكنند ،کشت فاسد و ضایع گردد .4 )118( .اردشیر:
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أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى األَسَدِ أَکثَرُهُمْ رُؤْیَةً لَهُ؛ یعنی ،دلیرترین کس بر شیر ،آنکس است که شیر
را بسیار بیند)112( .
س :عدالت
در این کتاب ،شاهان ایرانی با صفات پسندیده معرفی شدهاند؛ از جمله :عدالت انوشروان
( ،)128ستمستیزی ( ،)130عفو و بخشش خسروپرویز نسبت به زیردستان ( )450و احترام به
بزرگان (.)129
ک :نقشِ تصوّف در لطائف الطّوائف
ازدواج صفی با خاندان خواجه سعدالدین کاشغری که از بزرگان سلسلة نقشبندیه است،
همدامادی او با جامی و سرودن قصیدۀ مفصلی دربارۀ اهمیّت سلسلة نقشبندیه
(خوانساری )642/3 :1357،و همچنین تألیف کتاب رشحات عین الحیات که در شرح حال
بزرگان اهل تصوف است ،همگی نشاندهندۀ آشنایی صفی با مذهب و مسلك تصوّف است.
این آشنایی باعث شده تا او به ذکر حكایاتی از بزرگان این مذهب در لطائف الطّوائف
بپردازد؛ از جمله ،او در فصلِ چهارمِ باب نهم ( 29 ،)277حكایت از جامی و بزرگان دیگر
را نقل کردهاست که در مطاوی این حكایات ،از بزرگان سلسلة نقشبندیه نیز نام بردهاست؛
بزرگانی مانند :سعدالدین کاشغری ،شاه طیّب ،زینالدین خوافی( ،)277عارف جام ( )340و
. ...
ل :نقش انديشبهاس يونانی در لطائف الطّوائف
صفی در بیان شیوای خود ،هرجا که الزم است ،مطلبی از سخنان حكیمانة بزرگان را به
اقتضای حال و مقام بیان میکند .او در فصل اولِ باب هشتم ،عباراتی را از ارسطاطالیس،
جالینوس و بقراط ( 240و  )364نقل و نام این افراد را با صفت «حكیم» ذکر کردهاست.
م :ابزارهاس بالغی و کالمی
در این کتاب ،صنایع ادبی فراوانی از جمله تضاد ،مراعات النظیر ،جناس و  ...دیدهمیشود
که برای اختصار ،از ذکر همة آنها خودداری و به موارد زیر اکتفا میکنیم:
 .1تمثیل :استفاده از تمثیل در حكایات ،برای هرچه بیشتر ملموسکردن و عینیکردن مطالب
کلی و انتزاعی است .در این معنا ،تمثیل ،تشبیهی است که وجه شبه در آن ،صورت ترکیبی

59

6
0

60

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،16بهار و تابستان 1396

دارد و از آن به تشبیه تمثیل یاد میشود .در بسیاری از حكایاتِ کتاب ،این شیوه دیدهمیشود؛
از جمله :عمربن عبدالعزیز ،به عاملی که به دیاری فرستادهبود و او به جمع مال و ثروت مشغول
شدهبود ،نوشت :ال تَكُن کَالبَهیمَةِ تَرتَعُ طَلَبَاً لِلسِّمنِ وَ اِنَّما حتفها فی سِمنِها؛ یعنی ،چون چهارپا
مباش که میچرد ،از برای طلب فربهی و جز این نیست که هالک او و کشتن او ،در فربهی
است ( .)121کَثیرُالحَطَبِ یَكْفیهِ قَلیلُ النّارِ؛ یعنی ،هیزم بسیار را آتش اندک کفایت است.
( .)123مَثَلُ عاملِ السّلطانِ کالخَیّاطِ یَقْطَعُ یوماً دیباجاً و یَومَا ًثَوبَاً فُرقُهیَّاً؛ یعنی ،مثل کارگرِ
پادشاه ،مثل درزی است که روزی جامه و دیبای قیمتی میبرد و روزی جامة کهنة بیقیمت.
()145
 .2تشبیب :تشبیهات و تصویرهای نویسنده ،در عین سادگی ،گویا و زیباست؛ مثالً یكجا
گرانجانی را به «باردی از یخ فسردهتر» ( )367تشبیه کرده و گرسنهای ،نان را در دکان
نانوایی « چون قرص قمر که از افق منبر طلوع کرده» ( )413میبیند .در جایی ،کدخدایی
ستمگر را به «چاهی عمیق که هرکه در او افتاد ،رهایی نیابد» ( )243و در جای دیگر،
ابواألسود را به «ظرف علم و وعاءِ حلم» تشبیه کردهاست)404( .
 .3استعاره :مؤلّف این کتاب ،با وجود اطّالعات فراوان دینی ،تاریخی و ذکر حكایات
طنزآمیز ،از عناصر زیبندۀ کالم غافل نبودهاست و به همین سبب ،از کاربرد و تأثیر استعاره
غافل نیست؛ برای نمونه ،میتوان به استعارههای زیر اشاره کرد :تعابیری چون «چوبهای
سقف آسمان» و «پیران نورانی» برای ستاره و استعاره مكنیه «لشگر سرما» ،از نمونههای استعاره
در این اثر است)194( .
 -3نتیجبگیرس
این کتاب ،چون گنجینهای است که اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مردم
روزگارش را به شیوۀ طنز و در البهالی حكایات ،بهخوبی نشان دادهاست.
در جای جای ،کتاب ،رنگ و بوی آشنایی و احاطة صفی بر منابع عربی دیدهمیشود؛ از
جمله :در این کتاب  137آیه از قرآن کریم و  219حدیث و مثل و عبارت عربی بهکاررفته-
است .همچنین 16 ،بیت عربی در مطاوی حكایات نقل شدهاست.
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نویسندۀ کتاب ،برای نشاندادن ارادت خود به پیامبر (ص) و ائمّة معصومین (ع) ،باب اول و
دوم کتابش را به ذکر حكایات و احادیث مربوط به این بزرگواران اختصاص دادهاست و نیز
در البهال ی ابواب دیگر ،از ذکر حكایات مربوط به ایشان غافل نبودهاست.
صفی از  9کتاب عربی نام برده که در مجموع  47حكایت و عبارت را از این منابع نقل
کردهاست؛ از جملة آنهاست :ربیع االبرارِ زمخشری ( ،)31استیعابِ ابن عبدالبر ( ،)41ثمار
القلوبِ ثعالبی ( )105و  ...که نشان از اقتباس و بهرهبرداری او از منابع عربی دارد.
در این کتاب ،شش حكایتِ متوالی در فصل دوّمِ باب چهاردهم ،با عنوان «در لطائف ابلهان»
ذکر شده که در ضمن آنها به حماقت و کمهوشی معلّمان اشاره دارد .این مسئله نیز قرینهای
است که استفادۀ صفی را از منابع عربی قوّت میبخشد.
شیوههای اقتباس صفی از منابع عربی ،به صورتهای ترجمة متون عربی ،دخل و تصرف در
حكایات و نقل متوالی حكایت از منابع عربی دیدهمیشود
او از ابزارهای بالغی چون تشبیه ،استعاره و تمثیل ،برای زیبایی هرچه بیشتر اثرش استفاده
کردهاست.
يادداشتها
 -1برای اجتناب از تكرار ،نام لطائف الطّوائف ،در ارجاعات این مقاله حذف و به ذکر صفحه آن
اکتفا کردهایم.
 -2در نسخه اساس و چاپ گلچین معانی ،به همین صورت آمده که احتماالً گونهای از تلفظ «تا» به
معنی عدد است.
 -3البتّه احتمال اینکه هم عبید و هم علی صفی ،هردو متأثّر از منابع عربی باشند منتفی نیست.
 -4در این پژوهش ،منابع این سخنان را در کتب عربی نشان دادهایم.
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