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Abstract 
In the twentieth century, new literary and linguistic schools and schools 
emerged, one of the most important flares of which are the literary theories of 
formalism and constructivism, which expressed their views on the formal 
aspects of the text, linguistic elements and floating structures. He focused on the 
literature of the literary text in terms of its confrontation and accompaniment 
during the rise of textual elements, although this theory was a twentieth-century 
literary study and its ability to describe the value of the linguistic structures and 
architecture of formalist elements in poetic texts. It has been shown, but it can 
also be applied in the analysis of prose texts, and the literature and the place of 
linguistic structures in prose texts, especially in ancient literary prose, can also 
be seen. The art of preface is a long-standing tradition in the texts of poetry and 
prose, which enters the field from the fifth century, with its own mechanisms to 
attract the attention of the audience, with a prose different from the prose of the 
original text of the book. Authors of technical prose, by using art structures and 
prominent linguistic and rhetorical elements such as making new compositions, 
rhyming, puns, contrasts, contradictions, repetition and reflection at the 
phonetic, lexical and syntactic level, challenging structures and structures, and 
They left the beauty of their writing power. This article compares the preface of 
four ancient Persian texts (Qaboosnameh, Kelileh and Demneh, Marzbannameh 
and the history of Jahangshahi Jovini). The purpose of comparison here is to 
assume and consider something called norm or soft which Through that 
criterion, it is possible to reach the examples of deviation from the norm at the 
linguistic level and at different levels of phonetics, lexicon, syntax and the 
whole textual structure. In short, it can be said that in examining the phonetic 
level, musical aspects are generally in texts. Technical prose is seen more and 
more vividly than Qaboosnameh, and at the level of vocabulary, Arabic words 
and synonyms have been used more frequently in technical prose than 
Qaboosnameh, as well as in terms of slang, illustrations and more focus on 
speech imagination. And the writing is found more in the texts of the prose than 
in the Qaboos letter.
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کهن متون ۀباچیددر نثر زبانی  یها سازهمعماری 
چند متن کهن فارسی( ۀباچیدبه  شناختی زبان)نگاه 

 1هی نررالّ هللااید
.رانیا ،زیتبر جان،یآذربا یمدن دیشهدانشگاه  ،یانسان عّوم و اتیادبدانشکدۀ  ،یفارس اتیادب و زبان دانشیار

فرشته آهیخته
.رانیا ،زیتبر جان،یآذربا یمدن دیشهدانشگاه  ،یانسان عّوم و اتیادبدانشکدۀ  ،یفارس اتیادب و زباندانشجوی دکتری 

 15/9/1399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛03/02/1399 :مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی عّمی ـ

یدهچک
ـ نظربه  توان یممهم آن  یها شرارهاز  وادبی و زبانی نوینی ظهور کرد  یها نحّهدر قرن بیستم، مکاتب و   یهـا  هی

شناور  یها سازهزبانی و  عناصر صوری متن، یها جنبهنظرگاه خود را بر  کهادبی فرمالیسم و ساختگرایی اشاره کرد 
کیـد  آن در جریـان خیـزش عناصـر متنـی ت      نشینی همتقابل و  ادبی در گرو در آن متمرکز کردند و بر ادبی ت متن

مطالعات ادبی قرن بیستم بود و قابّیت خود را بیشـتر در توصـیا ارزش کـاری     ازنظریة فرمالیسم با آنکه  نمودند.
یز آن را در تحّیل متون نثر ن توان یم یول نشان داده، ی عناصر فرمالیستی در متون منظومزبانی و معمار یها سازه

. هنـر  شـود  یمنثرهای کهن ادبی نیز دیده  ویژه هب ،های منثور متن زبانی در یها سازهت و جایگاه ادبی و اعمال کرد
با سازوکارهای خاص خود برای جّب توجه  از قرن پنجم که در متون نظم و نثر استپردازی، سنتی دیرینه  دیباچه

هـا و   اسـتفاده از هنرسـازه  بـا   فنی ینثرها. مؤلفان شدمیدان مخاطب، با نثری متمایز از نثر متن اصّی کتاب وارد 
، تکرار و تتابع در تضاد ،ها تقابل پردازی، جناس، همچون ساخت ترکیبات تازه، سجع ،زبانی و بالغی ۀبرجستعناصر 

بـر جـای    خـود  از قـدرت نویسـندگی   انگیـز و زیبـایی   و ساختارهای چالش ها سازهو نحوی،  یواژگان سطح آوایی،
و  نامـه  مرزبان ،کّیّه و دمنه ،نامه قابوس) یفارسچهار متن کهن  ۀدیباچ یا سهیمقابه بررسی  اند. این مقاله هاشتگذ

ـ  از مقایسه در این منظور .پردازد یم( ی جوینیتاریخ جهانگشا رم جا، فرض و در نظر گرفتن امری به نام هنجار یـا ن 
و سطوح مختّا آوایی، واژگانی، نحوی و  سطح زبانی جار درهن به مرادیق خروج از توان یم که از طریق آناست 
 یهـا  جنبـه  گفـت کـه در بررسـی سـطح آوایـی،      تـوان  یماجمال  به بررسی کرد.ها را  آنمتنی رسید و  ۀکریپکل 

عربی و  کّمات و در سطح واژگان، شود یمدیده  نامه قابوساز  تر پررنگدر متون نثر فنی بیشتر و  عموماًموسیقایی 
هـا و   ینیرآفریترـو  از حیث بالغـی نیـز  و  اند رفتهکار  به نامه قابوسفراوان در نثر فنی زیادتر از  بسامددفات با مترا

.شود یمیافت  نامه قابوساز  و نوشته در متون نثر متکّا، بیش تمرکز بیشتر بر تخییل سخن

ی تـاریخ جهانگشـا   ،نامـه  رزبـان م ،کّیّه و دمنه ،نامه قابوس ،باچهید ،زبانی یها سازه :یکّید یها واژه

.جوینی

 مقدمه. 1
ـ  ۀعام، و به شیو عّمی به طور ۀی درگسترشناس زبانبیستم که عّم  ۀز سدا  ۀخاص به منزل

کاوی سـطح ابتـدایی زبـان    خود را فراتر از وا یها پژوهشو  ها یبررسآکادمیک،  یا رشته
 یها نیسرزمشناسی در  نآبشخور عّم زبا ۀشماری بر پای فکری بی یها افق گسترش داد و
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 1400/157 بهار ،1 ۀشمار، 10 سال، نقد ادبی و بالغت ژپوهشناهم

در « زبان»خود را نشان داد.  های خاصی اروپایی و در قالب مکاتب ادبی با نظریات و سبک
بخشی مشخص و با ایـن  » ،دوسوسورشناسانی چون فردینان  قرن بیستم و از دیدگاه زبان

اجتمـاعی و نیـز    یا فـراورده  ،زبـان در عـین حـال    ناطقه بود. ۀقوهمه، بخشی اساسی از 
شده یاد ۀتا افراد بتوانند قو آن را پذیرفته، که جامعه از قراردادهای ضروری بود یا جموعهم
اجتمـاعی و   یهـا  بافـت  در« زبـان » عنرـر  ایـن  .(15: 1389دوسوسـور،  ) «کـار اندازنـد   بهرا 
کیفیاتی که در گفتمان متون » و کرد یمشماری را ایفا  بی یها نقشگوناگون  یها تیموقع

ارکرد زبـانی بـود. هنـری شـدن،     ، حاصل نقش و کشد یمو عناصر آن داده ادبی به زبان 
 یهـا  تفـاوت  .(69: 1390)فتـوحی،   «این کیفیات هسـتند  ۀشدن از زمر انگیزی، عاطفی خیال

کاربردی آن، باعث ایجاد رویکردهای گوناگون زبانی  یها تفاوت ،نقشی زبان و به تبع آن
، بـه  سرانجامکه  شد ها متنبررسی  ۀی در زمینو نظریات فردی و گروهی اندیشمندان ادب

فرمالیسـم، نقـد نـو و غیـره منجـر شـد. در        ماننـد نقد ادبی  یها انیجرها و  نظریه ظهور
روسی ظهـور کردنـد کـه     ، گروهی از صورتگرایانمیالدی 1920تا  1916میان  یها سال

« ادبیـت » برای سـنجش و حکمیـت در مـورد   را متنی  یها سازهتوسل به متن و عناصر و 
 ،شـان یا. در واقـع، از نگـاه   دانسـتند  یمـ بدون دخالت عناصر دیگر، کافی و بسـنده   ،نومت
 ( و:147: 1384)شمیسا،  «زبانی است مسئّۀادبیات و ادبی ت یک »

و در درون پژوهشگر آثار ادبی فقط باید با خـود اثـر سـروکار داشـته باشـد      »
اجتماعی و  یها نهیزمنه به  ،دازدشناسیک و ادبیت آن بپر همان اثر، به وجه جمال

، جسـتجو در طـرز   محقـق ادبـی   ۀآن. وظیف ۀآورندپدید  ۀنامتاریخی اثر یا زندگی
 .(63: 1391 فیعی کدکنی،ش) «ها در داخل متن است کارکرد هنرسازه

زبـانی و بالغـی در    ۀبرجسـت از عناصر  یا مجموعه، ها باچهیدزبانی در متن  یها سازه
بـر اسـاس سـاختار     آن یهـا  کـره یپکه مواد اصّی است متنی  یاه شناسهسطوح مختّا 

هـر نـو    »تا آنجاست که  ها هنرسازهو حرر این  حد .ردیگ یمشکل  فرایندی ذهن مؤلا
قـرار   هـا  هنرسـازه زیر چتر گسترده و پهنـاور   ،ها صورتساخت و  ۀحوزابدا  و نوآوری در 

مـتن  « ادبیَـت »ها ارتباط مستقیمی بـا   و نقش آن ها سازهاین  .(150: 1396 ،همان)« ردیگ یم
که عناصـر  ، نه به اعتبار اینشود یمکیفیتی است که به متن اعطا  ،تاما ادبی دارد. ها باچهید

 ،بنـابراین، ادبیـت   .کننـد  یمـ ین اعتبار که این عناصـر چـه   بد بّکه زبانی متن چه هستند،
ـ ا .(68: 1395 )فتوحی،« به زبان داده است مؤلاحاصل نقشی است که » شاخرـه زمـانی    نی

در آینـد،   کنند و از حالت خمودی و مردگی بهشرو  به فعالیت  ها هنرسازهکه  شود یمآغاز 



 (یفارس کهن متن چندۀ باچید به یشناخت زبان نگاه) کهن متون ۀباچید نثر در یزبان یها سازه یمعمار /158

فعال و سرزنده شوند و زبان متن را با انگیزش هنجارگریزی، از زبـان ارجـاعی بـه زبـانی     
 هنری و عاطفی تبدیل کنند.

 جـدا از  ،ون منثور فارسیمت ۀباچیدتوان گفت که  دربارۀ ضرورت و اهمیت پژوهش می
، از نظر ساختمان زبـانی و تمهیـدات عناصـر    هفکری نویسند یها دگاهیدو  ها نگرش بیان

، ظرفیت بررسی مختّا زبانی یها هیال نیزو  ،و جانشینی متن نشینی همنشسته در محور 
 در سبب انسجام متن هستند. یا عمدهکه عامل  و تحّیل خوبی دارند

منثـور بـر اسـاس     یهـا  مـتن زبـانی   یهـا  هیـ الدر بررسی  پژوهش، ۀنیشیپاما دربارۀ 
و فتوحی درخور ذکر  سایشم ،یبیخط شناسی بهار، شناسی، منابع سبک شناسی و زبان سبک
این  ویژه هب ،منثور فارسی یها متن ۀباچیدزبانی  یها سازهتطبیق  ۀدر زمین با آنکه ،هستند

قاالت زیر است. با این حال، م ورت نگرفتهخاصی با همین عنوان ص مجزا و کار چهار متن،
و تـا   هـا  باچـه یددر بررسـی   توانـد  یمکه  اند بوده نویسندگانگیر تا حدودی راهگشا و دست

 راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه باشد: ها آنحدودی سازوکارهای ادبی و زبانی 
انتشـارات زوار   ین سـجادی، تهـران،  الد اثر سـید ضـیا    «نگاری در ده قرن دیباچه»ـ 1
غیـره   عناوین ادبی، تاریخی، جغرافیـایی و  بامؤلا حدود نود دیباچه را اثر، ن در ای. 1372

 .کند یمبندی  گردآوری و دسته
المحجـوب   کشـا  یها باچهید)نگاهی به  «مجّس انس نویسنده و خواننده ۀدیباچ»ـ 2

 ،جدیـد  ۀدور، میـرا   ۀنیآ جوادی؛اهللا پوراثر نرر «الحکمتین ناصرخسرو( هجویری و جامع
 (.140ـ123 صص) 1383 ،چهارم ۀشمارسال دوم، 

زهـرا ریـاحی و لـیال     اثـر « تا قرن هفتم هجـری  ها یمثنو ۀباچیدبررسی ساختار » ـ3
رسـی  . این مقاله با بر1397، بهار 59 ۀشمار، 15سال  ،ادبی یها پژوهش ۀفرّنامامیری، 

بـه تحّیـل و بررسـی     هـا  منظومـه  یها هباچیدشده برای  ساختاری و الگوهای سازماندهی
عطـار و آثـار    الطیـر  منطـق ، مولـوی  مثنـوی مهمی چون  یها یمثنوساختمان و محتوای 

 است. نظامی پرداخته
باقر حسـینی،  ، اثر سید محمد«کّیّه و دمنه ۀباچیدتجزیه و تحّیل جمالت دعایی » ـ4
ت دعایی عربـی و  تجزیه و تحّیل جمال ،هدف نگارش آن که 1398، زمستان 39 ۀشمار

 دمنه است.و کّیّه  ۀباچیدافعال و صفات خاص نیایش در 
، اثـر  «کّیّـه و دمنـه  و  نامـه  مرزبان، گّستانبررسی نقش و جایگاه دیباچه در نثر » ـ5

ـ یدب ،نژاد، تهران حسن سهراب عّیپور و  ناهید کیوان ـ دایمـی کنفـرانس    ۀرخان ـ  نیب  ،یالمّّ



 1400/159 بهار ،1 ۀشمار، 10 سال، نقد ادبی و بالغت ژپوهشناهم

بعد از حضور اسالم و زبان  ها باچهیدهادن زبان عربی در به بررسی ارج ناین مقاله، . 1394
 .پردازد یمعربی در ایران 

، «ی جـوینی تاریخ جهانگشـا زیدری نسوی و  المردورةنفث ۀباچیدبررسی تطبیقی »ـ 6
 اسـت  ارائه شده 1396پژوهی ادبی به سال  ن همایش متندر چهارمیکه اثر احمد محمدی 

، تشـابهات و  هـا  آناین دو اثر از نظر محتـوا و مضـامین    ۀباچیدنویسنده با بررسی متن  و
 است. را آورده ها آنبالغی و ادبی  ۀبرجستنکات  ،و در ادامه است افتراقاتی یافته

تحّیّـی بـا اسـتفاده از منـابع اینترنتـی و       ـ توصـیفی  روش این نوشـتار،  روش تحقیق
نـس بـا عناصـر و    مـتن و ا  است. در این تحقیق، با ممارست در خوانـدن   بوده یا کتابخانه
بنـدی، بـه    است و بعد از توصیا و دسته شده زبانی مشخص یها کرهیپمند، نقش یها سازه

شناختی اسـت و نزدیـک بـه     زبان یقیتحق این بررسی، است. ها پرداخته تحّیل و تبیین آن
شناختی و سـبکی را از نثـر    دگرگونی و بیان مخترات زبان شتریب شناختی، ات سبکمطالع
غایـت امـر بررسـی خـود قـرار       هـا  سازهسبک فنی و متکّا را از حیث معماری  سل تامر
 است. داده
 تاریخی چند متن کهن ـ موقعیت متنی و اجتماعی. 2
 در نریحت فرزنـد خـود  « المعالی شمس»مقّب به  «امیر عنررالمعالی»ت لیا « نامه قابوس»
چهـار بـاب در اخـال  و    و هـل هجـری، در چ  475در تاریخ  مؤلا آن را است.« گیالنشاه»

از تمدن اسالمی  یا مجموعهباید آن را » ،بهاراستاد عمّی بنا نهاد که به قول  یها حکمت
روی کـار  سـّجوقیان کـه بعـد از غزنویـان      ۀدر دور .(114: 1369 بهار،) «مغول نامیدقبل از 
 آمدند،

ایـن دوره  در نامـه  قابوستغییر کرد...  ،چه در نثر و چه در شعر ،سبک ادبیات»
پایان یک سـبک و آغـاز یـک سـبک     "مربوط به نثری است که از آن با عنوان 

قبل از نثر فنـی   به مدت نیم قرن ؛ یعنی سبک نثر بینابین کهکنند یمیاد  "دیگر

 (.45 :1384شمیسا، ) «حاکمیت کرد
زبـانی و   یهـا  سـازه  کتاب مشحون از ساختارهای نحـوی،  سراسر نثر ،به همین عّت

 ۀمتون منثور ساد ۀدر زمر ها به تحّیل آن کهسوم و چهارم است  یها قرنایی موسیقی آو
 .خواهیم پرداختزبانی آن دوران  ـ ذهنی یها سازهقرن چهارم و همخوان با 

ری در نثـر تزیینـی فن ـی    ، کتب بسیاشود یمششم که سرآغاز نثر فنی شمرده  در قرن
کتـب  جمّـۀ  از  این کتاب دید. توان یم هکّیّه و دمنآغازین آن را در  ۀنمونکه  نوشته شد
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، طبیب دانـایی بـه   و به دستور او نفیس و خزینگی مّوک هند بوده که در زمان انوشیروان
آن را به ایران آورد و به زبان پهّوی ترجمه کرد. در قرن دوم، متن پهّوی آن « برزویه» نام
جمه کرد و در اواسط قرن ششم مقفع از زبان پهّوی به زبان عربی تر برای اولین بار ابن را

به « هللا منشیاابوالمعالی نرر»حکومت سالجقه،  هجری در جهان اسالم و ایران و مقارن با
آن را به پایان  ،متن عربی آن به زبان فارسی پرداخت و به دستور بهرامشاه غزنوی ۀترجم
ار رنـ  فـراوان   روزگـ  یهـا  دانشمنشی در کسب  هللاانرر .(252ـ251 :1369 بهار، ر.ک؛) برد

در تحریـر و   ،بـه همـین سـبب    و مهارت فراوان داشـت  «ترسل و انشا »کشیده بود و در 
ر.ک؛ ) دیرسـان توفیق فراوان یافت و در آن لفظ و معنـی را بـه کمـال     کّیّه و دمنه ۀترجم

 ۀنقطـ ، و انشـا  درآمـد   تحریر ۀرشتدر آن به  کّیّه و دمنهعرری که  .(449: 1366خطیبی، 
بـرداری نثـر آن از    و اشتراک یادب زبانی، یها یژگیو. است طمطرا  فنینثر پر شروعی در

 ستین نثر ادبی زبان پارسی بنامند،مخترات نثرهای پیش از خود، سبب شده که آن را نخ
ـ  ویژه ههنری متن، ب یها جّوههرچند که آب و رنگ نثر فنی در  موسـیقایی کـالم و    ۀجنب

کتـابی نوشـته    نیز . در پایان همین عهدچربد یمز خود بالغی آن بر متون قبل ا یالگوها
ـ  اثر فابّی نامه مرزبان .هللا منشی لحاظ شدانرر ۀکّیّه و دمنشیوه و ساختار  ،شد که در آن

از شاهزادگان طبرستان در قرن چهارم هجری به زبان طبـری  « بن رستم مرزبان »تمثیّی 
همزمان با سّطنت اتابـک ازبـک   فتم و قرن ه که دو قرن پس از ت لیا آن در اوایلاست 
از زبان طبـری بـه پارسـی دری آن را    « ین وراوینیسعدالد »بن ایّدگز، ادیبی به نام محمد

غرض او از ت لیا این کتـاب، آراسـتن    ،دیگو یمکتاب  ۀباچیدکه مؤلا در  برگرداند. چنان
اصل طبری آن از  و اشعار پارسی و عربی است که اتیآ این اثر به صنایع لفظی و معنوی،

زبانی این مـتن را چـون    یها قاعده ۀویشاست. استاد بهار  خالی بوده ها شیآرااین شیوه و 
 ،هـا  موازنـه  در صورت نویسی دوران خودگیری از رفتار نثر که با بهره داند یم کّیّه و دمنه
در اوایـل   ام،سرانج .(19: 1369بهار، ر.ک؛ ) دید توان یموضوح  و مترادفات آن را به ازدواجات

 ر از توصیفات مرنو  اسـت، قرن هفتم که پایان اعتدال نثر فنی و سرآغاز نثر متکّ ا و پ 
تـاریخی، تـ لیا    ـ تحریـر درآمـد. ایـن کتـاب ادبـی      ۀرشـت  به« ی جوینیتاریخ جهانگشا»
منربان دستگاه مغـول اسـت کـه در قـرن هفـتم       از حاکمان و صاحب« عطامّک جوینی»

، بـا موضـو  تـاریخی    هـا  آن ۀانیوحشـ  ۀحمّاموشی و خفقان بعد از هجری و در روزگار خ
وضع  نیزحکومت اعقاب وی و  چنگیزخان، ۀحمّ ،تاریخ جهانگشاموضو   .است شدهنوشته 

اما فنـی متکَّـا    ،نثری زیبا دراست که مؤلا آن را  احوال آخرین شاهان خوارزمشاهی و
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ی تـاریخ جهانگشـا  اسـت. شمیسـا    داشتهبسیاری از فجایع مغوالن بر پرده از و است نوشته
مقدمات فسـاد دسـتور زبـان فارسـی آغـاز       ،که در آن داند یمنثری  ۀنمونرا اولین  جوینی
 .(146 :1384شمیسا، ر.ک؛ ) است شده

 در متون کهن ها آنو رویکرد ساختاری  ها باچهید ظهور. 3
سـالطین از آن   ۀقباچـ است که  «ابریشمین ۀجامنوعی از »در لغت به معنی « دیباچه» ۀواژ
دیباچـه  کتـاب را نیـز    ۀخطببه مناسبت آرایش،  و ساختند یممکّ ل  ،آن را با جواهر و بود
« چهره و رخسـاره »که دیباچه با جیم عربی، به معنی  اند نوشتهگویند و بعضی محققان  می
کتاب را نیـز مجـازاً دیباچـه     ۀخطباست،  «روی کتاب» ۀمنزلکتاب به  ۀو چون خطب است
بـه قـدمت    یا نهیشـ یپنویسی سابقه و  دیباچه. («دیباچه» مدخلذیل  : 1373،ر.ک؛ دهخدا) گفتند یم

مورخ و ادیب، همزمان و یا قبـل از نگـارش مـتن، دیباچـه یـا       متون ادبی و تاریخی دارد.
 هـا  گزارهو از آنجا که این  نوشت یمعاطفی در ابتدای اثر خود  یها گزارهحاوی  یا مقدمه

ننـد دیگـر برخوردهـای اولیـه،     ما توانسـت  یمـ ورد میان نویسنده و خواننده بود، اولین برخ
آینده نیز باشد و احساسی در مخاطب برانگیزد که تا پایـان مـتن    یها واکنش ۀکنند تعیین

 (.124 :1383پورجوادی، ر.ک؛ ) باشداصّی کتاب، در ذهن او پایدار 
آغاز متون منثـور و منظـوم در    یعنی ،نویسی و روزگار میل و گرایش به دیباچه از زمان

ـ اول ۀهستچهارم و پنجم هجری در ایران،  های قرن در  ،اثـر  نظـام و سـازماندهی مـتن    ۀی
و این امـر ریشـه در نگـاه     کند یممنسجم جّوه ناپخته و غیر اندکیبعد  یها دورهقیاس با 

ل مطّـب و  بیـان اصـ   واکنش مؤلا در گرایش به ،کّی و مستقیم به امور دارد و از طرفی
 یهـا  مـتن  ۀکـه در زمـر   نامـه  قـابوس  ۀباچید. در کند یمگویی را نیز بیان  پرهیز از حاشیه

مؤلا پس از شرو  متن با نام خدا در یـک سـطر، بـه     تعّیمی مربوط به قرن پنجم است،
و وارد  پـردازد  یمـ  حـق و درود بـر پیـامبر و آل او    سپاس طور ضمنی و بسیار مخترر به

. در کنـد  یمکتاب خود را تبیین  ایت لو غرض از بیان  شود یمیباچه موضو  اصّی متن د
 رباشـی، دیباچه، با وحدت نگاه، بر حول و محور نرـیحت فرزنـد در بیدا   این قسمت، تمام

. بـا  ردیپـذ  یمآن پایان  یها بابو این بخش با ذکر  چرخد یمنکوهش دنیا و طاعت حق 
اما حمد و ستایش بـاری   ،شرو  شده« حیمحمن الر هللا الر ابسم »با  نامه قابوس ۀباچیدکه آن

 .اسـت  شدهعربی  ۀجمّتنها منحرر به یک  ) (و آل او )ص(تعالی و بعد از آن، منقبت رسول
بدون در پردازش الگوی وصفی، مؤلا را  ۀناپختخام و  ۀشیانداخترار و اشاره، ناتوانی  نیا
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. دهد یمنشان خوبی  به ون پیش از خودتقّید از ساختار متیا ، اقتباس ۀنیزمهیچ پشتوانه و 
 فنـی،  نثـر  یهـا  دوره ویژه به بعد، یها دوره ۀهای متون برجست نویسی در مقایسه با دیباچه

بیان ساده و  دید و غیر از کوتاهی متن دیباچه،آن  پیرایگی ادبی را در و بی سادگی توان یم
سـادگی دیباچـه در اثـر     ۀکننـد  تاثبا ،اندرز در اثر عنررالمعالی پرداختن مستقیم به پند و

بنـدی در   ختارمند و منسجم همراه با اولویـت نظامی سا ها باچهید ،بعد یها دوره در .اوست
تقدیرگونـه بـه مبـانی     نیروهای هسـتی و نگـاه   نیقدرتمندتر سپاس و ستایشِ یها حوزه
ّی ّعی از نعت و ستایش سه رکن اصـ ض . در این متون، هرمی سهرندیگ یمبه خود  معنوی

. در رأس شـود  یمترسیم « مبر، پادشاهخدا، پیغ»، یعنی تماعیمعتقدات، باورهای دینی و اج
سپاس و ستایش » ست:اوقدرت  دِیَ دربنیان هستی  که تمام ردیگ یمقرار  خداوند این هرم،

وار حکمت روز روشن تابان است و ان ۀچهرکه آثار قدرت او بر  ـ  جالله جل ـ مر خدای را  
و  )ص(، منرب پیـامبر ضّع راست آن سپس .(2 :1381منشـی،  )« ب تار درفشان...او در دل ش
 دو آخر ایشان در نوبـت و اوَل در رتبـت، آسـمان حـق و آفتـاب صـد ، سـی        » رسول حق

 حـق بـر زمـین،    ۀفـ یخّاز  یا هیسا، سومدر ضّع  است. )همان(« النبیین... المرسّین و خاتم
 ۀخطـ که  ـ  اسمه عز ـ و ثنا و شکر مر خدای را   حمد و سپاس و: »شود یم شاه دیده یعنی

و سیاسـت خداونـد عـالم     و رحمت و کمال هیبـت  عالم را به جمال عز  ۀواسطاسالم را و 
مؤلـا   که است امر از سیاست زمان بودهاین  .(8)همان: « بهرامشاه ابوالمظفر ...سّطان اعظم

ت و مفاخر شاهانه بپـردازد و  بزرگ دوران به وصا قدر در پیش ،خود مقبولیت اثر نظراز 
افواه جهانیان  ـ تعالیـ ایزد  » :متن دیباچه را به دعا و طّب عمرخواهی برای او آذین ببندد

ب و مشـر ف داراد  مطیَّ ،جهان، صاحب اعظم ۀخواجرا با طایب ذکر مناقب و مآثر خداوند، 
گی ت لیا کتاب از همـان  البته در این میان، سخنی وافر در چگون .(11 :1363وراوینی، )« و...
بندی ابواب  ، همراه با فرلتشویق و ترغیب حاکم وقت ،آغاز اثر ۀویشآغازین و  یها دوره

برای آماده ساختن ذهن مخاطـب   متن اصّی نیز وجود دارد که در واقع، فتح باب جدیدی
 هـا  باچـه یدکّی از انسـجام سـاختاری    ۀقاعد. این است در مواجهه با محتوای اصّی کتاب

نظـم و انسـجام    ۀویشچند ست که هرها آنی در سیر عمودی رغم وجود استثناهای جزئ به
محوریـت موضـو  تـاریخی آن،     بـا  تاریخ جهانگشـا متون مت خرتری چون  ۀباچیدکار در 

تحّیّـی و   و پردازش الگوبندی در آن نسـبت بـه متـون پـیش از آن     تر سامان ه، بهقاعد به
 ها نگرشدوران نض  و رسیدگی  به ها متنو ت لیا این بهنجارتر است؛ چراکه دوران نظم 

 است. و اصول زبانی متون فرارسیده ها قاعدهپختگی  و متقابالً
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 ها باچهیدزبانی درطرح عمودی  یها سازهشناختی و پیوند آن با معنا .4
، سـازماندهی مشـخص و   بـاقی مانـده  متون منثوری که از قرن پنجم بـه بعـد    ۀدر دیباچ

اثـر   در یا ژهیوطرح کّی و عمودی، جایگاه  محتوایی در ـ ساختاری یها کهشبمنسجم از 
ظـاهر چنـدان تناسـبی بـا      ، بـه ها باچهیدتحّیل و بررسی این بخش در  ادبی دارند. هرچند

د، امـا ارزش آوایـی موسـیقی    نحوی زبـان نـدار   یها سازههای کّمات و معماری  هنرسازه
، حاصل نگرش مؤلـا و  متنی در دیباچه یها سازهنیز گزینش و چینش عناصر و کّمات، 

مـتن   ۀمقدمـ مشخص و مشابه سـاختار کّـی    نسبتاًریزی  جایگاه معناشناختی آن را در پی
آرایـی کّمـات بـه     دربارۀ موسیقی درونـی و واج  ییها مثالو در ادامه با ذکر  کند یماثبات 

کـم بـا   و ادبـی، بـیش  ی و عمودی متن و اثر طرح کّ»که چرا ؛پردازد یماثبات این موضو  
 :1396 شفیعی کدکنی،ر.ک؛ )« نفسانیات هنرمند و خالقیت او و ارتباط او با جامعه ارتباط دارد

عـالم   کر خداوندی که تمامو ثنا و ذ «حیمحمن الر هللا الر ابسم »با  ها متنشرو   ۀنقط. (428
بـانی مؤلـا در   ، خود سرآغازی بـرای ثبیـت هنرهـای ز    افتهیقدرت او تجّی  دِیَ درو آدم 

قـدرت ایجـاد    در معمـاری واژگـان،   هنرنمـایی او و معنـوی،   گیری کّمات مقـدس کار به
آوردن صفات برتـر در غالـب   ، و نیز نو  عناصر و واژگان هم به وسیّۀ کّماتمجاورت در 

. زبـان  نـد ک یمـ که وجود حق را از طریق معنارسانی کّمات اثبات است معنادار  یها سازه
است و کنش  یا دورهفرد  منحرربه یها یژگیو، فراتر از ها باچهیدسمت از اندیشه در این ق

در بازتاب معنا بـه خواننـده عرضـه     ها آن نشینی همآیی و  در هم ،فراطبیعی ارتباط کّمات
در ایـن   کنش و سازش عناصر مقدس زبانی برای القای معنای برتر امر را در نیا .شود یم

 دید: توان یم ها باچهیدچند سطر از 
روز  ۀچهـر که آثار قدرت او بـر   ـ  جالله جل ـ سپاس و ستایش مر خدای را  »

که تـار   یا ندهیبخشاروشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان؛ 
پشه را تیغ قهـر دشـمنان    اری که نیشجب  عرمت دوستان کرد؛ عنکبوت را سد 

 .(2: 1381 )منشی،« گردانید...
مسـجودی کـه وجـود او     الوجود است. ی راست که واجبسپاس و ثنا معبود»

از  یا ذرهآفریدگاری کـه اثبـات وحـدانیت او در هـر      جودست. واهب انوار عقل و
 وسـتار آمـد.    هـر د بقـا  ۀمادنات موجودست... غفاری که نسیم لطفش ذرات مکو

 .(1: 1 /1385 )جوینی، «نفش تیغ آبدار تاتار گشت...ع  قهاری که جالدِ
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 انـد  جستهبهره  ییها سازه، از عناصر و تر تمامچه ، نویسندگان با زیبایی هربند هر دو در
خاصـی بـه القـای پیـام و رسـانگی       نشـینی  هـم با سازش و  ،که در محور جانشینی کالم

 معمـاری  . ترـاویر زبـانی حاصـل از   کنـد  یمـ محتوای معنوی و مقدس به خواننده کمک 
، بـدایع  کائنـات قدرت، انوار حکمت، قهر، فطرت آثار  واژگان کالمی، فّسفی و دینی مانند

روز روشن تابان و » تضادالوجود، واهب انوار عقل و... در تقابل و  ون و فساد، واجبابدا ، کَ
دشمنان، ظاهر و باطن  عرمت دوستان و تیغ قهر شب تار درفشان، بخشاینده و جبار، سد 

در آغـاز   یزبـان   یمعمـار ر غالـب  دلنشینی از اوصاف متضاد در ذات حـق را د  ۀکریپ« ...و
 .دهد یمبه دست  ها باچهید

آن  هـای  کاربردی در زبان و ترکیب یها یگژیونیز همین  )ص(در نعت و ستایش پیامبر
  ،خاتم انبیا ،اهل بینش ۀحدق آفرینش و نورِ ۀآفرینش بر نور حدیق درودِ وفودِ»حاکم است: 

« مشام مشتاقان قـدس رسـد...  ه ص بتوی آن بوی اخال درودی که از ؛محمد مرطفی باد
 .)همان(

زبـانی در   یکارهاوسـاز و  هـا  هیـ العناصر و تمهیـدات زبـان و گـزینش     کل، تمام در
ـ  ، کنش و ارتباطی متقابل با موضو  و بافتها باچهید  برقـرار  هـا  مـتن ر فیزیکـی  های متغی
 ۀنقطـ دار و بـر مـ   ،ها که محور جانشینی واژگان و حتی نحو کّمات و معماری آن کنند یم

 باال توصیا و تحّیل شد. یها نمونهکه در  چنان چرخد؛ میآن  صفر مرکزی
 ها باچهیدهنجار و بررسی عناصر معنادار سبکی و زبانی . 5

شناسی سوسور، درک ساختار هر اثر و مناسـبت درونـی آن، مبتنـی بـر فهـم و       طبق زبان
ـ     شناختی زبانحضور دو اصل  ب. مـورد اول بـه محـور    در آن اثـر اسـت: گـزینش و ترکی

 :1386امـامی،  ر.ک؛ ) کّمـات پیونـد دارد   نشینی همو مورد دوم با محور  گردد یبرمجانشینی 

زبان، معیارها و قواعد زبانی خاصی  نشینی همدر ساماندهی این محورهای جانشینی و  .(25
ـ گ بهرهو سنجش  ها آندخیل هستند که با بررسی   از گریزهـای هنجـاری آن، معیـار    یری

خود، با شکستن عادات زبانی  در اثر یا سندهینوواقع، هر  در. شود یمزبانی متون سنجیده 
سـازی و   برجسته». این تمایز زبانی، کند یمو نشاندن اصول خاص آن، متن خود را متمایز 

« فورگراندینگ»شناسی قرون اخیر به نام  نام دارد که در مکاتب زبان« عدول از زبان هنجار
ی شناسـ  زبـان ایـن اصـطالح، از مکتـب     اصل .(Abrams, 1385: 108) است شدهاز آن یاد 
آن را انحراف از هنجار زبانی و  شناسی برخاست که خیزش مکاتب زبان یها دورهپراگ در 

واژگان و ترکیبـات غریـب و   گیری از  بهره حاصل مکث در روانی کالم دانستند و این امر،
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 .(60 :1378شمیسا، رک؛ ) شد یممکث در روانی متن  منتظره بود که باعث ایجاد درنگ وغیر
سـروکار داریـم کـه    « فورگراندینگ»، ما با دو نو  انحراف زبانی و یا ها متناین  ۀباچید در

. معنای دوم مهم است ی متن و دیگری از منظر عّم بالغتشناس زباناز نظر  ها آنیکی از 
سـود   هـا  آنکه مؤلا آگاهانه از  ردیگ یمشگردها و فنونی را در بر  است و تمام تر گسترده

 در (.48: 1384احمـدی،  ر.ک؛ ) به چشم مخاطبان بیگانـه بنمایانـد   تا جهان متن را ،دیجو یم
زبانی در سطح آوایـی و واژگـانی    بسامدمعنادار و پر یها مشخره، خروصیات و ها باچهید

را رقم می زنـد و در   اه باچهیدزبانی  یها سازهکالم، چنان است که زیبایی و هنری بودن 
، بحـث  هـا  اسـتعاره زبانی چون مجازهـا و  بالغی و فرا یها هیالمقابل، انحرافات در سطح 

زبـانی،   یهـا  سازهکه  آنجا، از ها باچهیدمورد توجه عّمای بالغت است. ما در بررسی متن 
د و هم معنادار هستن یها کیفورگرانداز  یا دهیتن هم در ۀشبکزبانی  یها یژگیوهم از نظر 

ناگسستنی با واحدهای بالغی دارند، هـر   یوندیپ زبانی، یها سازهبالغی،  یها هیالاز نظر 
هنـری   نیـز  درنگ و مکث و که میکن یمدو مورد را در زیرساخت واحدهای زبانی بررسی 

شـده از   سـاماندهی  یا شبکهو  ها نشانهاز  یا تودهزبان،  مانند و اند کردهشدن متن را ایجاد 
از خـالل همکـاری و    ،ست و هر پـاره از مـتن  ها و پیوندهای سازه ها هیال ۀبافت هم رنظام د

 یهـا  هیالتحّیل  .(237 :1395 فتوحی،ر.ک؛ ) شود یمزبانی ساماندهی  ۀیالپیوستگی چندین 
شناسی  ی آوایی، واژگانی، نحوی، معنیتحّیّ ۀآن در چند الی یها کارهمختّا زبانی و سازو

تکـرار  ساز و پر به بررسی انحرافات معنی و گردد یممنظور  ها باچهیدی در بررس ...بالغی و
 .میپرداز یممختّا  یها هیالزبان در این 

 آن یها یناهنجارآوایی و  یها هیالتحّیل . 1ـ5

ایـی صـدا و   تحّیل کاربرد واحدهای آو ،آوایی و موسیقایی زبان، در واقع یها هیالبررسی 
 همـان: ر.ک؛ ) اسـت کارکرد بیانی آن آواها و اصوات زبان نقش و  آهنگ در موقعیت زبانی،

تنیـدگی ایـن    برخـورد درهـم   حاصـل  زیبایی و موسـیقایی مـتن،   ۀجنب ۀعمد. بخش (244
آوایی در سطح  یها هیالها با یکدیگر در سطح زبان است.  بافتی آواها و پیوند آن یها هیال

کـه غالبـاً گزینشـی     و غیـره « تکـرار » ،«سجع»، «جناس»چون همصناعات ادبی و بدیعی، 
مؤلـا در شـکل    یها تیحساسآوایی زبان هستند، حاصل انگیزه و  یها هیالموسیقایی از 

نـاگون و  گو یها بحثشناسی جدید،  زبانی متن است. در عّوم ادبی و زبان ۀکریپدادن به 
 الحانی نثرها و متون منثور طرح شده که برخاسـته از عوامـل   متفاوتی در موسیقی و خوش
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: یکـی  اسـت  شدهمختّا در باب وزن متون منثور لحاظ  ۀامروزه دو نظری. مختّفی هستند
کـه ترکیبـات و    و دیگـری رویکـردی   دانـد  یمـ تناوب که آن را ضرورتی در مـتن   ۀنظری

ـ  .داند یممحاسن موسیقی نثر  ها را از مجاورت آن و  هـا  ییگـو  تنـاق  ، ۀ نخسـت در نظری
 بر .(181: 1373ولک و وارن، ر.ک؛ ) کنند یموزن نثر ایفا استعارات، جایگاهی خاص در مفهوم 

 ۀّیوسـ آوایی متون منثور، مؤلا کالم خود را بـه   یها یزیهنجارگر دردوم،  ۀینظرمبنای 
 .کند یمبرجسته  و مجاورت کّمات بیترک شکل آوایی،

 مؤلا در سطح آوایی کـالم و  ، هنرآفرینینامه قابوس ۀباچید در سطح چینش جمالتِ
بـا   خـاص کـالم   ۀو تکی شود یمقالب جمالتی کوتاه بدون ریتم و آهنگی خاص پیاده در 

، جمالتـی کـه   ویـژه  ه، بها جمّهالبته در آغاز  .ابدی یمآمدن فعل در ابتدا و انتهای آن نمود 
تـا حـدی    امـا  ای ابتـدایی،  ن با آهنگ انتهای جمالت، سازوارهندایی هستند، ایقا  نخستی

و بدان ای پسر که سرشت مردم چنان »: مانند ؛کند یمیی متن ایجاد سطح آوا نواز در گوش
خویش بمانـد و   کسِ تر یگرامبه  ،تا از دنیا آنچه نریب او آمده باشد ،آمد که تکاپوی کند

ــ تــر یگرامــنرــیب مــن از ایــن دنیــا ایــن ســخن گفــتن آمــد و   «مــن تــویی رِکــس، بَ
در چینش نحوی، معتقد به هماهنگی  ر نیزشناسان اخی بعضی از زبان .(4: 1378عنررالمعالی،)

ولک و ) ها در وسط هستند آیی آن و انتهای جمالت در مقایسه با هم وزنی بیشتری در ابتدا

 نیزوی آخر و فقدان سجع یا توازن کّمات و جمالت در اصوات و حرف رَ .(183: 1373وارن،
بعد رکن اصّی آفرینش موسیقی متن  یها دورهو تشابهات صوتی واژگان که در  ها جناس

 (.6ـ3 صصهمان:  .ک؛ر نمونه،برای ) شود ینمدیده  نامه قابوس، در نهند یمرا بنیان 
و وارد  رود یمـ ، عوامل موسیقایی کالم از سطح اصوات فراتـر  کّیّه و دمنه ۀباچید در
 ، حـذف، ها جوا؛ اصوات و شود یمدر نحو جمالت  ها آنو ترکیبات  واژگانی کالم یها هیال

، تنو  خاصی از موسیقی ایقاعی در متن را ها جمّهدر میانه و آخر  ویژه بهو ترادفات،  تکرار
هر کّمتی را اعجازی هرچه  است و تر متناسباین الفاظ به یکدیگر هرچه : »کند یمنمایان 
 حساب،عدل و انراف به ترازو و  چه بیان شرایع به کتاب تواند بود و تقدیم ابوابِ ظاهرتر؛

من بنده را بر مجالست و دیـدار و  »و  (5 :1381 ،عنررالمعالی) «و تنفیذ این معانی به شمشیر
مطالبت و مواظبت بر کسب هنر آن ه لفی تازه گشته بود و بمذاکرت و گفتار ایشان چنان اِ

 .)همان(« میل افتاده
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ر وتی، عناصـ صـ  یهـا  طـرح تنیـده از   درهم یا شبکهرا  نامه مرزبان ۀباچیدنظام آوایی 
ایـن سـطرهای    تـوان  یمـ  .دهد یمسازی ایقاعی شکل واژگانی و ترکیبات نحوی در فضا

 صوتی را از این حیث در نظر گرفت: یها واره طرحپیاپی در قالب 
وجـود و نخبـه و    ۀخواجر مطهر و تربت معط ۀروض... بر که صّواتی سالم و»
استراحت اوست و رضـوان از   خوابگاه ۀندَسَکه رحمت از  ،ما هو موجود کل  ۀنقاو
نـور درفشـاند و رضـوانش     ۀمشعّرحمتش همه شب  او. ّوتِسرای سَ خّوت ۀخزن
 «قـب ایـام و لیـالی متتـابع و متـوالی     بـر تعا  نعّین به گیسوی حـور افشـاند.   گردِ

 .(1: 1363)وراوینی، 
« ی معنیالقا»زبانی،  یها سازهو از  است به خیال خود شاید نثر نوشتهمؤلا ، در این بند
 خواننـده را از توصـیا موضـو     است و یا نهایتاً بـه وصـا پرداختـه،    کردهرا مراد و افاده 

و سـاختمانی   اسـت  او بندی از یک شعر منظوم سروده ،اما در واقع است، ظوظ گردانیدهحم
است و یا آنکه حداقل  کردهمتمرکز  و دلنشینی متن ریت ثمنظوم را در  یها سازهپیوندی از 
است. وجـه   قواعد شعری را در یک متن منثور آورده نکه بداند، تشبه به شعر کرده،بدون ای

تناسب و تساوی هجای نبودِ و  ها مرر در کوتاهی  ،شعری ۀکریپتمایز این سطرها با یک 
 .است کردهر پ  ها سجعو مکان چینش  ها جمّهپایان در قافیه را   خالو هاست  آن

و در سـطح   اسـت  در اصوات و حروف، بیشـتر نمایـان   ننظام آوایی مت ،نامه قابوسدر 
، غیـر  کّیّه و دمنهو در  ماند یممحرور  ی پایینیبسامدهم در مقیاس  آن رویین اصوات،

این در حـالی اسـت کـه     .رود ینمترکیبی فراتر  یها سازهاصوات، از سطح واژگان و هنر از
نشـین در   عناصر هم یها ختسانحوی و زیر یها سازه، نامه مرزبان ۀباچیدسطح آوایی در 
 یها سازهو در کنار  دنده یمبرای القای موسیقی کالم دست در دست هم  ،سطح جمالت
. دهـد  یماز نظام موسیقایی را شکل  یا شبکهاصوات و هجاهای ایقاعی،  ترکیبی واژگان،

ـ   ۀکریپ تمام ،تاریخ جهانگشااما در  ا زبانی متن دیباچه، از سطح رویین اصوات و هجاهـا ت
ـ از  یا مجموعهمتقابل و متضاد را  یها سازهزیرین  یها هیال موسـیقایی آواهـا و    یهـا  تن 

ها در قالب  که آن دهد یمبرونی و درونی زبان شکل و سازمان  یها هیالپیوند ناگسستنی 
 و وزیـری،  ریهر مزدوری دستوری، و هر مـزو : »کند یمخودنمایی  و انوا  جناس ها سجع

 ـ4: 1 /1385 جوینی،)« مسرفی مشرفی... هر و هر مستدفیی مستوفیی، و هر مدبری دبیری،

و موسیقی دلنشینی  کند یمرسانی متنی، تشبه به شعر  مؤلا به جای پیام خود ،جادر این .(5
 :دهد یمآوایی به دست  یها سازهژگان و هنراز نظام ایقاعی وا
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ـ   ل نوشروانی در حذای آن مکتوم بوداخبار عد» ازای  دونی درو آثار عقـل فری
... باد شمشیر آبدارش، آتش در خـرمن دشـمن خاکسـار انداختـه،     آن معدوم نمود

افراخته، مخالفان از خوف بـ س و   خیمه بر ثریا مطیعان و بندگان حضرتش سریرِ
او چشم فتنـه را بـه میـل     سیاست و هیبتِ بیل چشیده، دستِوَ سطوت او شرابِ

 .(2 :همان) «کشیده
 واژگانی ۀدر الی کّمات  یلغو یها سازه. 2ـ5

در سطح واژگانی و  ها آن، گزینش «واژگان»زبانی را  ۀکریپاز سرشت یک  یا عمدهبخش 
و  متنیت آثـار  بارۀ. هنگام بحث دردهد یمدر محور جانشینی در متن شکل  ها آننقش  نیز
 :ها آن یها باچهید

ـ   دهد یمابتدا کّمه است که اهمیت خود را نشان » م دیگـر  و پیشـاپیش عالی
 .ابـد ی یمفرصت ظهور و بروز  ،تمام ترورات شاعر به مدد کّمات .کند یمحرکت 
مدرسـی و  ) «انـد  سـنده ینوتجربیات شـاعر و   ۀثمرکه  ندهست  کّماتاین  ،در واقع

 .(97 :1388دل،  غنی
از  یا گسترهو  کند یمغنای نهایی خود را آشکار  ،جوار هر واژه در هرم افقی واژگان هم

ـ  .دهـد  یمـ عنایی را به مخاطب ارجـا   دالالت م  یهـا  یژگـ یواز نظـر   هـا  واژه»، نیهمچن
کـدام   هر بسامدو  یانبوه .نداَ متنو داللت و مخترات معنایی بسیار  یها گونهساختمانی، 

 :1395فتوحی، ) «آورند یمتنو  سبکی را پدید  ۀنیزمادبی،  یها متنواژگانی در  یها ایطاز 

249). 
بـودن   و مطبو  سّیسانشای نثر فارسی است و از نظر  ۀرین نمونبهت نامه قابوسمتن 
آن در ایجاز لفظ، اشبا  معنی، روانـی عبـارت، خـالی بـودن از      . نثرستها نینخستدر ردۀ 

بهـار،  ر.ک؛ ) کنـد  یم ... با سبک پیشینیان آن اثر برابریل ومترادفات جم مترادفات الفاظ،

متفاوت  یها گونهزبانی در قالب  یها هنرسازهنی، آن در سطح واژگا ۀباچیددر  .(114 :1369
، آوردن لفـظ  «بایسـته » ،«ناشایسـت » ماننـد  ،. آوردن لغات کهن فارسـی کند یمخودنمایی 

 چند من نشانهر» :...و« ایدون»، «ایدر»، «همی» ،«اندر»، «روزبهی»در معنای کتاب، « نامه»
 ،متـ خر که در مقایسه با متـون   (5: 1378 ،عنررالمعالی)« خوبی و روزبهی اندر تو همی بینم

 یریکـارگ  بـه در نثر فنی و متکّا نوعی از هنجارگریزی زمانی یا همان آرکائیسم  ویژه به
 ۀدور و ایـن کّمـات در متـون هـم     ها یژگیوالبته این  است. و الفاظ کهن مشهود ها وهیش

ـ  نیـز کـاربرد دارد.   نامـه  سیاسـت و  تاریخ بیهقیچون هم ،نامه قابوس اسـتعمال   ،نیهمچن
و... «بودگان کم»و  «ستردن»، «سرای سپنجی»، «دروده»مانند  ،زبانی کهن فارسی یها سازه
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فعالیت  متنی دیباچه ۀکریپ در کل  [،(5 )همان:« زار نخوردخود در کشت ۀدرودو کس »]مثالً: 
متنـی   ۀکـر یپدارد و در فکر و قّم مؤلا جاری و ساری است. هنر مؤلا بـرای معمـاری   

آن در اسـتعمال حـروف    نمـودِ  .ردیـ گ یمـ  هه، از ریزترین مرالح نقشی زبان نیز بهردیباچ
ـ  ... در معانی خاصو« بر، به، باز» چون ای اضافه نقش ایـن مـورد در معمـاری    رو کارکرد پ 
در  .(3همـان:  )« و تـرا از آن بهـره کـنم بـر موجـب مهـر خـویش       »زبانی اسـت:   یها سازه

و حتی سـادگی   مؤلا ۀانگاران سادهدید  ۀیزاوسیط و ساده، ب یها اسماستعمال  ،نامه قابوس
تا پیش از آنکه دست زمانه تـو را نـرم   »؛ کشد یمدور و زمان او را به رخ  ،اندیشه و زیست

بایـد   اصـوالً که موضـو  ایـن دیباچـه در پنـد و انـدرز اسـت و       با وجود این .)همان( «کند...
ـ داذات در  یهـا  اسم ته باشد، اما نمودِبیشتری داش ۀدر آن جّو« معنی»اسم  یها سازه  ۀری

اندیشـی   اسـت و ایـن همـان سـهل     خود کرده از کالم را از آنِ یتر عیوس ۀعرص گزینشی،
مستحکم  ۀشاخرطبیعی در قالب امور عینی و تراویر زبانی حسی و محسوسات است که 

معنی در این  نشین واژگان هم ترادف کّمات و ترکیبات هم .دهد یمآثار این دوره را شکل 
 مثـل:  ؛شـود  یم، بسیار اندک و به چند ترکیب خاص منحرر نامه قابوس ۀعهد و در دیباچ

 (.5)همان: « و قدر و قیمت نژاد خود بشناس» :قدر و قیمت، زادی و پرورشی
سازی سطح واژگانی لغات  ، بارزترین قدرت نویسنده در برجستهکّیّه و دمنه ۀباچیددر 

. هرچند کـه  کند یمگری  لغات فارسی با لغات عربی جّوه نشینی مهآیی و  است که در هم
رر رواج نثر فنـی،  ع بعدی یها کتابحضور و نفوذ لغات عربی در این کتاب در تناسب با 

در در هر صفحه، تزاحم این مـوارد صـدی بـه     ،زند و به قول استاد بهار کمتر به چشم می
قـدرت نویسـندگی مؤلـا در چیـنش،      ،ین حالا با .(267: 1369 بهار،ر.ک؛ ) استدو  و ستبی

ـ » نادیده گرفت: توان ینمسازش و سنخیت بخشیدن به این مورد را  ذ شـرایع دیـن و   تنفی
به دار بر روی روزگار مخّ د نماند و مدت آن مقرون سیاست مّوک دین اظهار شعایر حق بی

کّیّـه و  مـتن اصـّی   کـه  نایبا وجود  .(4 :1381 )منشی،« ...انتهای عمر عالم صورت نبندد و
چند مورد  غیر از ،در دیباچه واژگان و ترکیبات کهن فارسی است، ، مشحون از حضوردمنه

 مــورد و... «همــایون»، «کامگــاری»، «درود»، «گیتــی»، «ســپاس» مثــل ،انــدک و ضــعیا
قبـل از   ،در سراسر متن دیباچه، حروف اضافه در معانی خـاص  .شود ینمگیری یافت چشم
استقرـای   و جـو و جسـت  .دنـ کن یمـ فعـل، حاکمیـت خـود را اعـالم      یـا ، صفت، قید اسم

ها در قالب ترکیبـات   در یافتن واژگان متشابه و ذوب کردن و ریختن آن مقاله اننویسندگ
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. از کند یمرا بازگو  ها آن ۀپرداختاز تبادالت و فرایندهای ذهنی ساخته و  یکنش  یهمگنو، 
محـدودتری   ۀعرصـ دارد که در  کوتاه اما خاصی باتیترک ،دمنه کّیّه و صاحب این منظر،

 ؛خاصی از سـبک فـردی دارد   ۀدرخشش و جّو تاریخ جهانگشاچون  ییها متنقیاس با  در
ت، هیبـت و شـکوه، ارشـاد و    سپاس و سـتایش، درود و سـالم و تحیـت و صـّوا    » :مانند
، نشـی م) «به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشـت  کائناتدر فطرت » «:هدایت

ایـن   (.9 همـان: )« او را استقبال و تّقی واجـب بیننـد   ظفر و نررت لوا و رایتِ»: و( 2: 1381
یـادکرد  از موسیقی درونـی کّمـات بـه حسـاب آورد.      یا جنبه توان یمترادفات زایدنما را 

هم  و دمنه کّیّه، در نامه قابوسر در وذکم همان قواعد صفات ساده، تفضیّی و عالی نیز با
« تر بـود  چه تمامتشریفی هرچه بزرگتر و تربیتی هر زاده را این بنده و بنده» :اند دهشچینش 

 .(27: 1381منشی، )
و  فرهنگ جدیدی از لغات عربی»را اگر  ی جوینیتاریخ جهانگشاو  نامه مرزبان ۀباچید
 ؤلفان ایـن م ۀشیاند. روح میا نکردهاغرا   ،بنامیم« حات و قواعد مربوط به این زباناصطال

که بیشـتر لغـات   لبد زبانی بیگانه جستجو کرد؛ چرادهی و ساخت کا دو اثر را باید در شکل
نشینی، و عرصه را به هنرپردازی این عناصـر   عربی عقب یها سازهمقابل  کهن فارسی در

سـت، عقـود   ا البـی  کهولـت   ایـام  شـباب و  ۀغـر از مبادی کار که اوایل » :اند کردهواگذار 
قبول مّـوک و   ۀسکو نقود منثورات را  آوردم یمتبار فحول افاضل منظومات را در عقد اع

ایـن ویژگـی بـا     ،تاریخ جهانگشـا  ۀباچیددر  . هرچند(2 :1363وراوینی، )« ...و نهادم یماکابر 
گزینش لغات ترکی مغولی، ادغامی مجزا در قالب واژگان و  رنگ و بویی شدیدتر، همراه با
اسباط  آروغسریر ممّکت و  و اقری چین که مقر » :است دهشحتی ترکیبات غریب نمایان 

استفاده از واژگان کهن زبان کـه در خطـی    ۀیزاواز  .(7 :1 /1385جوینی، )« چنگیزخان است
در سـیری رو بـه    نامه مرزبانو  کّیّه و دمنه، این امر دراست کردهرشد  نامه قابوسافقی از 

 .کند یممتنی دیباچه تنزل  ۀکریپتسخیر از قدرت  ،تاریخ جهانگشادر  و ردیگ یمافول قرار 
کمتـر از   ،رفتـه کـه در مجمـو     کـار  بـه زبان  یها یکهنگاز  یا پارهتنها  ،جهانگشادر نثر 

 ندهست  هفتمشدگان اواخر قرن ششم و اوایل  از تربیت ها آننثرهایی است که نویسندگان 
ر بر مدار اسم معنی و عـام  در متن هر دو کتاب، بیشت ها اسم .(219 :1394 غالمرضایی،ر.ک؛ )
کـه   باشـد مغول  ۀترس و خفقان حاکم بر دور عّت این کاربرد، نیتر مهمشاید  .چرخد یم

ذات و انتقـال   یهـا  اسـم برای نجات خود نویسندگان و اهل هنر مجبور بودنـد از کـاربرد   
مـات  کّاسـتفاده از   ۀسخن خود را در لفاف . لذامحسوس و ابتالهای روز بپرهیزند یها امیپ
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و صفات مبهم بیان  ها اسم ، یعنی کّمات چندپهّو،گار خودنامحسوس و غیر مربوط به روز
 قبل، در مطابقت صفت بـا موصـوف در   ۀدور یها یژگیوصفات نیز با حفظ همان  و کنند

و بحر  و چون دیگر جواری منشآت در بر : »شود یممقام جمع و مفرد بودن و یا اعداد دیده 
 .(6 :1363وینی، ورا)« سفر نکرد...

یـای  »و « وار»بـا پسـوند    نامه مرزباندر ساختن صفات ترکیبی است که در  مهم، ۀنکت
وار حاصـل   فرط امتـزاج عسـل    همرکَبی ب ،و از مفردات اجزا  آن: »شود یمساخته « تعریا
 جـوانِ  ،پادشاه وقت» است: ، در مقام تتابع اضافات آمدهتاریخ جهانگشاو در  (5: همان)« آمد
 (.3 :1 /1385جوینی، )« خرال پاکیزه فالِ خجسته زیمتِع پیرِ ،بخت وانج
 نحوی ۀجمالت در الی یها سازهچیدمان و معماری  ۀنحو. 3ـ5

 یهـا  گونـه ، به صـورت  ها باچهیددر  ویژه ه، بکّمات  نشینی همهر مؤلا در سطح گزینش 
را  یا ژهیــوهــای تــاریخی و متنــی، ســاختارهای نحــوی  کــاربردی و تحــت تــ ثیر بافــت

 یا دورهبّکـه از   دیگر، ۀسندینو. این ساختارهای نحوی، نه از یک نویسنده به ندیگز یمبر
 ؛ از قبیل موارد زیر:کند یمتغییر  شرایط گوناگون ریت ثو تحت  بعد ۀدوربه 

نامتعارف، کوتاهی یا بّندی جمالت، آوردن دو حـرف اضـافه در    یها ساخت»
جویی در آوردن آن، فعـل   ن عالمت آن یا صرفهمفعول و آورد پس و پیش متمم،

، "ب"، فعـل امـر بـدون    "ب"و  "می"آغازی، فعل مضار  بدون  "ب"ماضی با 

 :1378شمیسـا،  ) «کـاربرد ضـمیرها و...   انوا  افعال از ساده تا پیشوندی و مرکـب، 

155). 

 کهـن  یهـا  مـتن نحـوی در   یهـا  سازهو تحّیل   از وجوه بررسی توانند یم ها همۀ این
چهارم و پـنجم،   های نزبانی معنادار متون فارسی قر یها مشخرهباشند. این ساختارها و 

در نثرهـای قـرن ششـم و     و کنـد  یمدر جمالت کوتاه و ساختمان نحوی ساده نمود پیدا 
 اجتماعی، جمـالت بّنـدتر، و   های مختّا تاریخی و بعد از آن، تحت ت ثیر بافت یها دوره

توی زبانی مؤلا را در شوند و نگرش عمیق و تو تر می پیچیدهساختمان جمالت در ترکیب 
انی، از چینش سطحی و معیـار  زب یها سازهجاست که چیدمان کّمات و . ایندهد یمشکل 
. شـود  یمـ محتـوا سـاماندهی   دار و پر و به صـورت چیـدمانی نشـانه    ردیگ یمفاصّه  زبانی
انشایی و  یها گزارهکذب، به  معنایی نیز از حالت خبری و ارجاعی قابل صد  و یها نقش

پیوسته و  یها سبکت ئدر هیخود را  ،و کارکرد پیوستارهای معنایی شود یم وصفی مبدل
 .دهد یمپایه نشان  تودرتو یا گسسته و هم
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از یک دیدگاه کّی، نحو جمالت در چند الیه و به طر  مختّا باعـث تمـایز سـبک    
 :شود یمزبانی متن 

 دار. ب( نشانه یعیطبالا(  :کند یمت که به دو گونه نمود پیدا در جمال ها واژه دمانیچ ـ1
 .پیچیده( ساده، مرکب و)ساختمان جمالت ـ 2
 ـ طول جمالت.3
 ـ نقش معنایی جمالت.4
جمـالت بـدون    ۀدیبرمنقطع و ۀ گسسته، شیوکه شامل الا( ) جمالتپیوستار بالغی ـ 5

پایـه در آن از طریـق    ت هـم پایـه کـه جمـال    ۀ هـم شـیو  ب( .واو عطـا با حروف ربط یا 
 ۀشـیو  . ج(انـد  خـورده چون حروف ربط و واو عطا به هـم پیونـد   همپیوستارهای بالغی 

 پیوستارها بـه هـم مـرتبط    بای شرطی و جمالت پایه و پیرو که در جمالت دوجزئ وابسته
فنی  نثر ۀپیچید طوالنی و درهم یها جمّهدر خود را تو که د( سبک مترل و تودر .ندهست
 (.دهد یم نشان
حـذف،   ماننـد ، پیوسـتارهای دسـتوری   شود یم ها متنسبب پیوستارهای بالغی  چهآن

کـه   مانند حروف ربط، شـرط و عّیـت هسـتند    ،تکرار، ترادفات، تضاد و تمهیدات پیوندی
و  خـورد  مـی هم پیونـد  ه ها ب آن و جمالت متن با حضور شوند یمباعث انسجام متن ادبی 
 .(280 :1395 فتوحی،ر.ک؛ ) ابدی یمپیوستار متنی استحکام 

 یهـا  لیـ تحّجدید است که « شناسی زبان»از اصطالحات جدید عّم  «پیوستار بالغی»
 :دهد یمبه دست  ها بندنوشتنحوی  یها سازهرا روی  یا تازه

ـ شناسی، پیوسـتار بالغـی عبـارت اسـت از پیونـد و       در اصطالح زبان»  ۀجاذب
ـ  نثر منثور، هر بندنوشت بندنوشت... درمولکولی میان جمالت یک  پیوسـتار   کی

نوشـت  انسـجام بالغـی یـک بند   . کند یمبیان را واحدی  ۀکالمی است که اندیش
ســتی و گسســتگی هــا دارد. س  و تــوالی آن هــا شــهیاندنشــان از تــداوم منطقــی 

 «ناشی از گسسـت واحـدهای اندیشـه در جمـالت از یکـدیگر اسـت       ها بندنوشت
 .(280همان:)

را به هم پیوند  نامه قابوس ۀباچیدجمالت متنی  چهآنتارهای بالغی، از نقطه نظر پیوس
واو »، بیشتر پیوسـتارهای دسـتوری از قبیـل    شود یم ها آنو سبب انسجام بالغی  دهد یم

، این جمالت کوتـاه  در و حروف شرطی هستند. تعّیّی« که» چونو حروف ربطی « عطا
توشی بر من چیـره   نیرویی و بی م و بیمن پیر شد بدان ای پسر که»اما مترل دقت کنید: 
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کتابتی همی بیـنم کـه ایـن     گانی را از موی خویش بر روی خویششد و منشور عزل زند
 .(3 :1378 ،عنررالمعالی)« بستردن نتواند جویی دست چارها کتابت ر
پایه، قبل از رسیدن  در داخل خودِ این بندنوشت در مقطع جمالت هم ها جمّهاز  یکهر
، از طریـق  شـود  یمهم نشان داده « نقطه»با  که یانیپا ۀنقطمل نویسنده به یک کا ۀشیاند
ـ تعّ« که»عطا و « واو»  یهـا  سـازه . بـا آنکـه هریـک از    انـد  شـده بـه هـم ربـط داده     لی

 نیتر مناسب ها آن، حامل یک مفهوم و یک پیام هستند، هیپا هم یها ساخت ۀدهند تشکیل
 ۀسندینو ،به همین دلیل .روند یمبه شمار  نیز ها دهیپدابزار برای توضیح یا توصیا امور و 

ـ پا هـم  یهـا  ساختفراوانی از  ، بهدهد یمکه مطّبی را توضیح  جاآن نامه قابوس اسـتفاده   هی
نحـوی   یهـا  هیـ الاز منظـر پیوسـتار بالغـی، میـان      (.1 :1396آرتا و دیگران،  ر.ک؛) کند یم

«واو»که بـا   ییها جمّه ۀپای کنار ساختار هم ، درنامه مرزبانو  کّیّه و دمنهزبانی  یها سازه
پایـه و   یها جمّهاز سبک وابسته و  ییها هیال، اند خوردهتعّیّی به هم پیوند « که»عطا و 

دو مـتن حاصـل    نیا واقع، در. کند یمرا معماری  ها کتاباین  ۀباچیدپیرو، ساختار نحوی 
نحـوی   یهـا  سازهعامل پیوند  ـ  باریک و ظریا از معنا یا رشتهکه  مؤلفانی است ۀشیاند

را  ها آن ساخت کارکردتّفیق لفظ و معنا، زیر ۀویشو  دهد یمـ را شکل   ها آنذهن و زبان 
از همان آغاز کـه بـه   مؤلا ، نامه مرزبان ۀدر دیباچ .(142: 1366خطیبی، ر.ک؛ ) کند یممعین 

«کـه »حرف ربـط   ، پیوستار نحوی جمالت را از طریقپردازد یموصا و ثنای باری تعالی 
شـکر و سپاسـی    حمد و ثنایی که...» :زند گره می به هم موصولی در قالب جمالت وصفی

ربطـی، نقـش معنـای    « کـه »حضـور ایـن    .(1: 1363)وراوینی،...«ذات کریمی را که ...که
در ایـن   ،واقع در. سازد یممعنایی توصیا و مشخص  ۀبرجست یها سازهجمالت را نیز در 
پایه و پیرو  یها سازه در کنار هیپا همجمالت از عناصر  تر قیدقتوصیا  مرحّه، مؤلا برای

بـه   مکّ ـا  توضـیحی مطّـب،   ۀجنب نظراز  نامه قابوس در حالی که صاحب، جوید بهره می
 .است شده ها آناستفاده از 

شدیدتر، به حاکمیت افعال ماضـی   و در مقیاس و میزان نامه مرزبانهمین وضعیت در 
الجمّه از بدایت تا نهایت کـه   فی» :انجامد یم توصیفی و عاطفی مطّب ۀجنبدر زیرساخت 

دار  غیب گماشتم، بر هر مایه آمدةاین اخترا  نهادم و همت بر افترا  این بکر ۀشیانددل بر 
از  هـا  گونـه اما برخالف سـیر افقـی    .(9 :1363 وراوینی،) «...که رسیدم بند هنر معنی و پیرایه

مضـار  و حـال    یها فعلدوباره قدرت انگیزش  ،تاریخ جهانگشا ضعا به شدت، در ۀدرج
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و میزان قطعیت ذهن گوینده و ارتباط فـوری او بـا محتـوای اثـر، رسـتاخیز       شود یم  احیا
اآلزال  د و ظّمت شک برخیزد که هرچه در ازلجا روشن شوو از این: »کند یمجدیدی برپا 
جـوینی،  ) «ست و...ا در آن ـ  سّطانه عم جالله و  جل ـ خیرت بندگان حق   ،است تقدیر رفته

توضیحی و  ۀجنبحاصل و برخاسته از موضو  تاریخی متن است که  این امر (.13 :1 /1385
 ۀبخـش عمـد   دو ازکه  کند یمقطعیت مؤلا در ارتباط با موضو  را ایجاب  ،به فراخور آن

بـه   ،ی و عـاطفی اقنـاع  زبان ارجاعی، ۀهنجارگریزی بالغی و تحّیل گون یها هیالتحّیل 
 .میکن یمصرف نظر  همقال کم مجالدلیل 

 نتیجه. 6
 ،کّیّه و دمنـه  ،نامه قابوسمنثوری چون  یها متن ۀباچیدتحّیل و بررسی ساختارشناختی 

سـاختارمند و منسـجم و معنـاداری از     معمـاری  ۀدهنـد  نشان تاریخ جهانگشاو  نامه مرزبان
سبکی زبان فارسی است؛ ساختاری که از  یاه دورهدر مسیر تحول  ها آنمتنی  یها کرهیپ

و بـه   ردیـ گ یمـ شکل « پادشاه»و  «امبریپ» ،«خدا»هرمی با سه ضّع  ـ یک الگوی ستایشی
نی و عالوه بر این، نظام زبا .انجامد یمپیشبرد کار  ۀویشتوصیا و تحّیل مؤلفان از دلیل و 

 نشـینی  هـم واژگـان و  ، در سـطح جانشـینی   هـا  باچـه یدآن در این  یها سازهعناصر و هنر
و با قـدرت   کند با موضو  و محتوای متن برقرار میپیوندی معناشناختی  نحوی، یها هیال

و  هجاهـا  کردن سبک زبانی در گزینش و چیـنش اصـوات،   کیفورگراندرم و انحراف از ن 
 هـا  متندر چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوی و بالغی  ها آن درواژگان باعث ایجاد تمایز 

ثیرات متنـوعی بـر   آوایـی زبـان، تـ     یهـا  هیـ ال. این عناصر و تمهیدات زبانی در رددگ یم
برجسـتگی ایقـا     ۀدرجـ و قـدرت و   گـذارد  یمـ از آن آثـار   موسیقیایی هریـک  یها بافت
 ،ها آن نیتر کهن، نسبت به تاریخ جهانگشاخری چون اثر مت  ۀزبانی را در دیباچ یها گزاره
، هـا  اسـم و چینش کّمـات،   نشیگز سطح واژگانی نیز در .دهد یمنشان  نامه قابوسیعنی 

ی آن، باعـث ایجـاد   زبـان  یهـا  یژگـ یو... به تناسب با دوران خـاص سـبکی و   مترادفات و
. اسـت  شـده  هـا  باچـه یداز ایـن   زبانی متفاوتی در متن هریک یها یشکن تمایزات و عادت
 ها جمّهب افعال و یا مرک  دار یا طبیعی جمالت کوتاه و بّند، ساختمان ساده و چینش نشانه

سـازماندهی متفـاوت    ، نمـادی از هـا  باچـه ید یها بندنوشتپیوستاری بالغی  یگون گونه و
. از نقطه نظـر  دهد یممتنی را بازتاب  ۀکریپنحوی  نشینی هممؤلفان در محور  یها شهیاند

ی اهـ  باچـه ید ،مـتن ادبـی در   یهـا  سازهترویر و تخیل  کارکرد ،ها متنارزش بالغی این 
تحـوالت نثـر از مرسـل     برگرفته از عتاًیطب، تاریخ جهانگشاو  نامه مرزبانچون  هایی  کتاب
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ادبـی و ادبیـت مـتن     یهـا  گونـه به سمت فن ی و متکّ ا است که در آن سرشـاری   ساده
ایـن   یها گزارهو نظایر این اثر دارد. نو  زبان ادبی در  نامه قابوساز  دیباچه، نمودی بیشتر

و زبان عاطفی ابـداعی   نامه قابوسارجاعی  ـ ز در سیری پّکانی، از زبان انشایینی ها باچهید
 تاریخ جهانگشاو  نامه مرزبانوصفی  ـ به سمت زبان ادبی تخیّی کّیّه و دمنه  نیآفرو معنا

 است. صعود داشته
 منابع
و  نامه قابوسدر  هیپا هم یها ساختکارکرد »(، 1396) نادریفر عبدالرضاسیدمحمد، فاطمه مدرسی و آرتا، 
.22ـ1، صص 15 ش، 8 س ،شناخت زبان، «آن بر متون نثر فنی ریت ث

.نشر مرکز ، تهران،7 ، چساختار و ت ویل متن (،1384) بابکاحمدی، 
.رسش ، اهواز،ساختگرایی و نقد ساختاری (،1386) هللاانررامامی، 

 .یرکبیرام ، تهران،5 ، چ2 ج ،شناسی نثر سبک (،1369) یتقبهار، محمد
 ، تهـران، 2 ، چشـکنی در شـعر مولـوی(    شعر فارسی و ساخت) آفتاب ۀیسادر  (،1384) یتق نامداریان،پور

.سخن
.دنیای کتاب ، تهران،4 ، ترحیح محمد قزوینی، چجوینی تاریخ جهانگشا (،1385) محمدجوینی، 
.زو ار ، تهران،فن نثر در ادب فارسی (،1366) نیحسخطیبی، 
.سخن ، تهران،2 ، چتاریخ ادبی ایران و قّمرو زبان فارسی (،1390) یهدمد زرقانی، سی 

.هرمس ، تهران،3کورش صفوی، چ ۀترجم ،شناسی عمومی نزبا (،1389) نانیفرد سوسور،دو 
 ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران و روزنه. 7،جلغت نامه(،1373دهخدا،عّی اکبر)
طـرح   تهـران، عباس مخبر،  ۀترجم، ادبی معاصر ۀینظرای راهنم (،1384) سونودیپیتر و سّدن، رامان و

.نو
.سخن ، تهران،4 ، چرستاخیز کّمات (،1396) محمدرضاشفیعی کدکنی، 

.سخن ، تهران،زبان شعر در نثر صوفیه (،1392) ـــــــــــــــــــــــ
.میترا ، تهران9 ، چشناسی نثر سبک (،1384شمیسا، سیروس )
 .فردوس ، تهران،6 ، چشناسی کّیات سبک ،(1378) ـــــــــــــــ
 ، تهـران، 10 ، ترحیح غالمحسـین یوسـفی، چ  نامه قابوس (،1378قابوس )بن  کاووسیک عنررالمعالی،

 .عّمی و فرهنگی
سـازمان   ، تهـران، شناسی نثر پارسی از قرن چهارم تا قـرن سـیزدهم   سبک (،1394) محمدغالمرضایی، 

.سمت() ها دانشگاهمطالعه و تدوین کتب عّوم انسانی 
 .سخن (، تهران،ها روش، رویکردها و ها هینظر) یشناس سبک (،1395) فتوحی،محمود

ــی دل) ــرح غن ــروغ  "(،1388مدرســی،فاطمه و ف ــی و هنجــارگریزی واژگــانی در اشــعار ف آشــنایی زدای
.95ـ  122،صص7ش،فرّنامة مولوی پزوهی،"فرخزاد
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، تهـران، امیـر   22، ترحیح مجتبی مینـوی طهرانـی، چ   منهکّیّه و د(، 1381) منشی، ابوالمعالی نررهللا
 کبیر.
 ۀنامپژوهشـ ، «ی جـوینی تـاریخ جهانگشـا  کارکردهای زبـانی  » (،1396) عباسی هللاا ایرج و حبیبمهرکی، 

 .213ـ201، صص 4، ش 3، د فرهنگ و ادب
 نتشـارات ا ، تهـران، 10بـه کوشـش خّیـل خطیـب رهبـر، چ      ،نامـه  مرزبـان  (،1384ین )وراوینی، سعدالد 
 .شاه صفیعّی
شرکت  ، تهران،1 ضیا  موحد و پرویز مهاجر، چ ۀترجم ادبیات، ۀینظر (،1373)وارن   آوستن و ولک رنه
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