نشريّة ادب و زبان
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،91شمارة  ،91بهار و تابستان 9911
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چکیده
قابوسنامه ازآثار برجستة نیمة دوم قرن پنجم هجری است و يکی از شاهکارهای ادب تعلیمی به
شمار می رود كه بسیاری از آداب اجتماعی و فرهنـ كهـن ايـران را دربـردارد .از زمـان نوشـتن
قابوس نامه تا دوره های متأخّر ،آثار فراوانی به پیروی از اين كتاب نگاشته شده است؛ يکی از ايـن
آثار كه در دورة تیموری نوشته شده وكمتر در حوزه های پژوهشـی از آن سـخن بـه میـان آمـده،
«انیس النّاس» از نويسندهای كمتر شناخته شده به نام «شجاع» است كه در سال  891هجری نگارش
يافته و به كتابخانة شاهرخ عرضه گرديده است .بررسی و مقايسة موضوعات و محتوای اين دو اثـر
و نحوة تأثیر پذيری صاحب انیس النّاس از شیوة عنصرالمعالی ،همچنین چگونگی تحوّالت عناصر
زبانی در طول اين مدّت زمان (در نثر فارسی) ،مهمترين موضوعاتی است كـه در ايـن مقالـه بـدان
پرداخته شده است .بر اساس بررسی انجام شده ،انیس النّاس «تحريـری ديگـر از قابوسـنامه» اسـت،
ولیکن زبان تقلیدی مؤلّف آن ،زبانی مُرده و ايستا است ،درحالیكه زبان اصلی و روايی او ،زبـانی
زنده وپويا است كه در متن مقاله به سبب های آن اشاره شده است .

*تاريخ ارسال مقاله 9919/91/71 :
-1دانشجوی دکتری زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شیراز (نويسندة مسئول)
-2دانشیار بخش زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9911/17/71 :
-Email: sodabebakhshae@yahoo.com
-E-mail: ak_sayad@yahoo.com
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واژه هایکلیدی :قابوسنامه ،انیس النّاس ،ويژگی های زبانی ،تغییر و تحوّالت زبان ،عوامل
مؤثر در تغییر شکل زبان.

 -1مقدّمه
قابوسنامه يا نصیحت نامه از مهمترين كتب منثور پارسی بازمانده از دورة اسالمی پیش
از مغول است كه به خامة توانای «امیر روشن ضمیر» عنصر المعالی كیکاوس در نیمة دوم
قرن پنجم به رشتة تحرير درآمده است« .ارزش خاص اين كتاب اشتمال آن بر آداب و
رسوم كهن ايرانی(مهمانی رفتن ،غذا خوردن )... ،و ذكر گوشه هايی از تمدّن كهن ايرانی
است كه جز در قابوسنامه در منابع ديگر ديده نمیشود .ملک الشعرای بهارآن را «مجموعة
تمدّن اسالمی پیش از مغول خوانده است» (شمیسا .)11:9981،ديد واقع نگرانة
عنصرالمعالی به زندگی همراه با شیوة بیان رسا ،نثر سلیس و نگارش مطبوع كتاب و
همچنین صراحت گفتار و ژرف انديشی و نکتهيابی مؤلّف باعث گرديد كه اين اثر
گرانقدر طیّ قرن ها مورد توجه و اقبال فارسی نويسان و انديشمندان فراوانی واقع گردد و
اذهان عدة كثیری از محققان و صاحب نظران را به خود معطوف دارد .از جمله شخصیت
های بزرگی چون سعدی« ،به اندرزها و سفارشهای عنصرالمعالی پای بند بوده وگويا در
آفرينش آثارخود بیشتر سفارشهای مورد نظر عنصرالمعالی را اجراكرده است»
(صیّادكوه .)911 :9911 ،همچنین شاعران و نويسندگانی چون سنايی ،نظامی ،عطّار ،قاضی
حمیدالدّين ،نصراهلل منشی ،نظامی عروضی ،امیرخسرو دهلوی ،عبدالرحمن جامی و،...
درشمار بزرگانی هستند كه درآثار خود از مطالب و حکايات و نکتههای قابوسنامه به شیوه
های گوناگون بهره بردهاند .از ديگر كتبی كه به تأثیر از شیوة قابوسنامه تألیف گرديده و
پیوند استوارتری نیز با آن دارد يا به عبارتی «تحريری ديگر» از آن است ،كتابی است متعلّق
به عصر تیموری (قرن نهم) با عنوان «انیس النّاس» ،تألیف نويسندهای كمتر شناخته شده به
نام «شجاع» كه بنابر اشارة خود ،جدّش پسر عموی شیخ ابواسحاق اينجو بوده است.
در اين پژوهش ،عالوه بر معرّفی مختصر انیس النّاس و نويسندة آن ،ابتدا مقايسة
محتوايی و موضوعی اين كتاب با قابوسنامه صورت گرفته است؛ سپس به منظور نشان دادن

بهار و تابستان 39

بررسی و مقایسۀ قابوسنامه و انیس النّاس ...

17

سیر تحوّل زبان فارسی ،ويژگیهای زبانی اين دو اثر را در سطوح مختلف بررسی و به
تغییر و تحوّالتی كه عناصر زبان فارسی در اين مسیر از سرگذرانده ،اشاره شده است.
شايان ذكر است كه گسترش دامنة موضوع ايجاب نموده كه با رعايت اختصار ،به
مهمترين ويژگی ها و برجسته ترين وجوه افتراق و اشتراک دو اثر پرداخته شود.
 -1-1بیان مسئله
قابوسنامه و انیس النّ اس دو اثر مشابه بازمانده از گنجینة ادب پارسی هستند كه از دو
دورة متفاوت به دست ما ر سیده است .اين دو اثر ،هم در موضوعات و هم در محتوای
مطالب ،مشابهتهای فراوانی دارند .با توجه به صبغة تقلیدی انیس النّاس ،اين پرسش مطرح
میشود كه آيا اين كتاب در ويژگیها و ساختارهای زبانی هم با قابوسنامه شباهت دارد؟ يا
به عبارتی زبان نگارندة انیس النّاس ،متأثر از زبان و شیوة بیان عنصرالمعالی بوده است يا
خیر؟ همچنین با گذشت مدّت زمان چهار قرن از تألیف قابوسنامه تا قرن نهم ،عناصر زبان
فارسی تحت تأثیر چه عواملی دگرگون شده است؟ و اين تغییر و تحوّالت به چه شکلی
صورت گرفته است ؟
اين پژوهش با رويکردی مقايسهای سعی دارد برای هريک از پرسشهای مطرح شده
پاسخی در حدّ و اندازة اين مقال بیابد.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
دربارة قابوسنامه تاكنون پژوهشهای متعدّدی صورت گرفته كه اغلب مسائل
اخالقی و تربیتی ،سیاسی و اجتماعی و هچنین مضامین مشترک قابوسنامه را با ديگر
آثار در برگرفته است؛ از جمله :غروی(« ،)9919تعلیم و تربیت در قابوسنامه»؛ مقدّس
جعفری(« ،)9921مفاهیم اجتماعی در قابوسنامه» ؛ ترابی(« ،) 9989آموزههای سیاسی
در قابوسنامه»؛ نظری(« ،) 9989مضامین مشترک قابوسنامه و آثار سعدی»؛
صیّادكوه(« ،)9911سفارشهای عنصر المعانی در آيین شعر و شاعری ،آويزة گوش
سعدی» و . ...همچنین مجموعه مقاالتی نیز با موضوعات متنوّع در اوّلین همايش
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منطقهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبدكاووس ،سال ،9919دربارة قابوسنامه به چاپ
رسیده كه از طريق  www.civilica.comقابل دسترسی است .اما دربارة «انیس
النّاس» و مؤلّف آن ،تحقیق و پژوهشی به طورمستقل صورت نگرفته و ذكر اين متن و
نويسندة آن در مآخذ قديم نیز كمتر به چشم میخورد و يا دست كم تاكنون از ديد
نگارنده پنهان مانده است.
 -9-1ضرورت واهمیّت تحقیق
بخش بزرگی از میراث ادبی ايران را متونی تقلیدی تشکیل داده كه غبار گمنامی آنها
را پوشانده و شهرت و ماندگاری كمتری نسبت به آثار اصیل و خلّاقانه داشتهاند؛
درحالیكه مطالعه و بررسی اين گونه آثار و مقايسة آنها با نوع ادبی مشابه خود ،نه تنها
شیوهای مناسب برای شناخت و درک بهترآنهاست ،بلکه جهت ارائة ويژگیهای زبانی و
سبکی متون در هر دوره و سیر تحوّل زبان ،مؤثر خواهد بود .بنابراين درچنین مواقعی
پرداختن به اين گونه مباحث از پژوهشهای ضروری است كه نتايج تازهای را نیز به همراه
خواهد داشت.
 -2بحث
ازآنجاكه امیرعنصرالمعالی و قابوسنامه به اندازة كافی در میان پژوهشگران و جامعة
فرهنگی ما شناخته شده است ،بنابراين از توضیح دربارة ايشان و اثر وی چشم پوشی شده و
ابتدا به معرفی كتاب انیس النّاس پرداخته میشود .سپس در بخش دوم ،محتوای دو كتاب
را كه شامل ابواب و موضوعات و نمونه هايی از متن دو كتاب است مقايسه نموده ،و در
بخش سوم اين فصل ،به تحلیل و بررسی ويژگیهای زبانی هر دو اثر و چگونگی تغییر و
تحوالت عناصر زبانی پرداخته میشود.
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 -1-2معرفی انیس النّاس
انیس النّاس متنی است مشتمل بر بیست فصل(باب) و حاوی مباحث اخالقی و تربیتی ،يعنى
مجموعهاى است از دو رشتهاى كه در تمدّن اسالمى به سیاست مُدن و تدبیر منزل ،شناخته
میشود .طرح كلّی آن بر بنیاد قابوسنامه است و برخی از مضامین و مطالب آن نیز عالوه بر
قابوسنامه ،از كتابهای معروف ديگری مانند كلیله و دمنه ،گلستان ،بوستان ،اخالق
ناصری ،مثنوی موالنا ،خمسة نظامی برگرفته شده است .قسمتهاى مستند كتاب ،حکايات
و يا اطالعات مختصرى است كه نويسنده از عصر خود بیان مىكند و نثر آن مزيّن به اشعار
شاعران طراز اوّلی چون فردوسی ،سعدی ،اوحدی و آثار و اشعاری از اين دست میباشد.
مؤلّف ،شعر هم میسروده و ابیاتی هم از خود در مطاوی كالم آورده است .وی صريحاً در
سبب تألیف كتاب نوشته است[« :عقل و بخت] گفتند كه در باب آداب معیشت دنیا و
شروط مالزمت اكابر كبری و  ،...كتابی در اخالق انشاء كنی به رسم كتب خانة آن
حضرت  ...و چیزی كه در كتب اهل حکمت ديده بود و آنچه به تجربه معلوم كرده ،اكثر
به عبارت خويش ارتباط و انضام داده ،رعايت حُسن عبارت نموده و  ...اين كتاب مؤلّف
محرّرگردانید مشتمل بر بیست فصل و نام آن انیس النّاس نهاد» (شجاع .)99 :9911 :ظاهراً
فصل بیستم كتاب ( باب احوال عواقب احوال انديشیدن) ،از بین رفته ودر نسخة موجود تا
نیمههای فصل نوزدهم دور از گزند باقی مانده است.
اين كتاب متأثّر از انشای امیرعنصرالمعالی ،برای خزانة ابوالفتح ابراهیم سلطان (-892
 ،)898فرزند شا هرخ ،نوشته شده و به نام وی به كتابخانة شاهرخ عرضه گرديده است .تنها
نسخة خطی باز مانده از آن نیز همان است كه با مُهر كتابخانة شاهرخ در كتابخانة مجلس
شورای ملّی نگهداری میشود .اين نسخه درسال  9911شمسی به كوشش روان شاد استاد
ايرج افشار تصحیح و سال 9911شمسی بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،آن را چاپ و منتشر
كرده است.
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 -2-2بررسی و مقایسۀ محتوایی
 -1-2-2مقایسۀ ابواب و موضوعات مشترک انیس النّاس و قابوسنامه
انیس النّاس
فصل اول :در باب آداب نصايح حکما

قابوسنامه
باب هشتم :اندر ياد كردن پندهای انوشیروان عادل.

فرزندان را.
فصل دوم :در باب آداب دوست گزيدن و

باب بیست و هشتم :اندر آيین دوست گزيدن

شرط آن.

دوستان.

فصل سوم :در باب آداب زيستن با دشمن و

باب بیست و نهم :اندر انديشه كردن از دشمن.

شرط آن.
فصل چهارم :در باب آداب جمع كردن اموال

باب بیست و يکم :اندر جمع كردن مال.

و شرط آن.
فصل پنجم :در باب آداب تجارت.

باب بیست و دوم :اندر تجارت كردن.

فصل ششم :در باب آداب عشق ورزيدن و

باب چهارم :اندرعشق ورزيدن و رسم آن.

شرط آن.
فصل هفتم :در باب آداب شراب خوردن.

باب يازدهم :اندر شراب خوردن و شرط آن.

فصل هشتم :در باب آداب مطالبه و محاوره و

باب سیزدهم :اندر مزاح كردن و نرد شطرنج باختن.

نرد و شطرنج.
فصل نهم  :در باب آداب تجمّل و خانه

باب بیست و چهارم :اندر خانه و عقار خريدن.

خريدن.
فصل دهم :در باب آداب زن خواستن.

باب بیست و ششم :اندر زن خواستن و شرايط آن.

فصل يازدهم :در باب آداب تربیت فرزند و

باب بیست و هفتم :اندر فرزند پروردن و آيین آن.

طريق سلوک ايشان با والدين.

باب پنجم  :اندر شناختن حق پدر و مادر.

فصل دوازدهم :در باب آداب برده خريدن و

باب بیست و سوم :اندر برده خريدن و شرايط آن.

شرط آن.
فصل سیزدهم :در باب آداب مهمانی و شرط

باب دوازدهم :اندر مهمانی كردن و مهمان شدن.

آن.
فصل چهاردهم :در باب آداب امانت نگاه
داشتن و شرط آن.

باب بیست و دهم :اندر امانت نگاه داشتن.
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فصل پانزدهم :در باب آداب عقد و عقوبت و

باب سی ام :اندر عقوبت كردن و عفو كردن.

حاجت خواستن.
فصل شانزدهم :در باب آداب شناختن اسپان

باب بیست و پنجم :اندر اسب و چهارپای خريدن.

و شرط آن.
فصل هفدهم :در باب آداب محاربه و

باب بیستم :اندر آيین حرب ،باب نوزدهم :كارزار

معارضه و خدعه و شکار و چوگان زدن.

كردن ،باب هجدهم :اندر نخجیر كردن و رسم آن و
اندر چوگان زدن و شرط آن.

فصل هجدهم :در باب آداب نديمی و

باب سی و هشتم :اندر آداب نديمی كردن.

مالزمت.
فصل نوزدهم :در باب آداب پیری و جوانی.

باب نهم :اندر تربیت پیری و جوانی.

 -2-2-2مقایسۀ متن دو کتاب
دراين بخش از مقاله به مقايسة بخشهايی از اين دو اثر میپردازيم كه بیانگر
تأثیرپذيری صاحب انیس النّاس از قابوسنامه میباشد:
قابوسنامه

انیس النّاس

«تا روز و شب آينده و رونده است از گردش

«تا تعاقب لیل و نهار باشد از تغییر حاالت عجب

حالها شگفت مدار» (عنصرالمعالی:9928 ،

مدار» (شجاع :9911 ،ص)91

ص)19
«چرا مردمان از كاری پشیمانی خورند كه از

«از كاری كه پشیمانی خورده باشی ديگر متعرّض

آن كار ديگری پشیمانی خورده باشد؟»

آن مشو» (همان)91:

(همان)
«اگر خواهی كه تو را ديوانه سار نشمارند،

«آنچه ناياب باشد مجوی تا تورا ديوانه سار نشمرند»

آنچه نايافتنی بُوَد ،مجوی» (همان.)11:

(همان)91 :

«و چون مهمانان در خانه تو آيند هر كسی را

«چون مهمان را به خانه آوری ،ايشان را استقبال می

پیشباز همی رو و تقرّبی همی كن اندر خور

نما و اظهار بهجت و خوش دلی میكن ،و رعايت

ايشان و تیمار هر كسی به سزا همی دار»

هر كس چنانکه اليق و سزای اوست به جای آر»

(همان)29 :

(همان)729:

11

22

نشریّۀ ادب و زبان

شماره93

يکی از ويژگیهای نثر انیس النّاس ،ناهمواری و عدم تعادل زبان مؤلّف در شیوة تحرير
است؛ بدين معنی كه نويسنده هرگاه مطالب و حکاياتی را از قابوسنامه نقل میكند ،زبان و
شیوة بیان او ،آگاه يا ناخود آگاه ،به زبان قابوسنامه بسیار نزديک و با اختالفات اندكی به
همان سبک و شیوة (مرسل) نگاشته شده است؛ امّا حکايات مربوط به زمان خود يا ديگر
مطالبی را كه از قول خود روايت میكند ،متمايل به نثر مسجّع و متکلّف و آكنده از
اصطالحات و واژههای عربی متداول در زبان قرن نهم است؛ مثال« :روزی مؤلّف كتاب
كه از جملة مفلسان زمان و از زمرة برانداختگان خان و مان است در حضور بزرگی غنی
اظهار سخايی و وعدة عطايی با بینوايی مینمود ...هر چند از ساية سلطنت مآب و آفتاب
عالمتاب معروض علیه كتاب رفاهیّت حال و فراغ بال و مقاصد آمال حاصل ،امّا به سبب
اختالل احوال ،گاه گاه از بیم قرض خواه بر مقتضی «المُفلسُ فی امانِ اهلل» در پناه اله می
گريزد و به ناچار با آن نابکار ناسازگار نمیستیزد( ».شجاع...« ،)979: 9911،و چون خیرآن
حضرت عامّ ،و فیضش مستمّر و علی الدّوام و برخالف مراد و مقصود او هرگز از خلق
منقطع و مرتفع نه .هر آينه دايم االوقات محزون و ملول و پیوسته به ايذای خلق مشغول!»
(همان)719:
اما عباراتی را كه از قابوسنامه اقتباس نموده ،دارای سبکی متفاوت و به سبک قابوسنامه
بسیار نزديکتر است« :و جهد كن تا در سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی خو كنی و عادت
نمايی و در تن آسانی و آسايش اسراف مکن تا اگر وقتی ضرروتی پیش آيد و حادثهای
روی نمايد به تن

نیايی و بی رنج بگذرانی( ».همان  )997:و(ن.ک :عنصرالمعالی: 9928 ،

)921
 -9-2بررسی و مقایسۀ ویژگیهای زبانی
در اين بخش از مقاله با توجه به همانندی هايی كه از حیث موضوع و نوع ادبی اين دو
اثر وجود دارد ،به منظور نشان دادن سیر تحوّل زبان فارسی ،ويژگیهای زبانی اين دو اثر
در سطوح مختلف بررسی میگردد.
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 -1-9-2کاربرد واژهها و مفردات عربی
روش انشای عنصرالمعالی در قابوسنامه شیوة نثرسادة فارسی است كه در قرن چهارم و
پنجم معمول نويسندگان بوده است و بايد آن را در كهنگی زبان و عالقة مؤلّف به آوردن
بسیاری از اصطالحات و تعبیرات و تركیبات به صورتی كه در زبان فارسیِ اوايل قرن پنجم
متداول بوده است ،بدانیم(صفا ،بیتا .)911 :با وجود نفوذ روز افزون لغات و اصطالحات
عربی به زبان فارسی در آن عصر ،عنصر المعالی «سعی داشته تا بتواند لغات تازی مصطلح
را ه م به پارسی ايراد كند و از روی تعمّد پیرامون لغات و الفاظ تازی نگشته است ،گذشته
از لغات تازی مصطلح هر علم و فنّ و پیشه ،مانند مصطلحات فلسفه ،نجوم ،هندسه ،طبّ و
شعر و غیره ،و لغاتی كه در كتب آن عصر داير و جاری بوده است و از آوردن آنها گزيری
نبوده ،باقی لغات كتاب ،پارسی است» (بهار .)971-978/ 7 :9981 ،البته عنصرالمعالی خود
نوشتن به پارسی دری مطلق را خوش نمیداشته و در باب سی و نهم كتاب (آيین دبیری و
شرط كاتب) به فرزند خود سفارش میكند كه «به پارسی مطلق منبیس كه ناخوش بود،
خاصّه پارسی دری كه نه معروف بود آن خود نبايد نبشت به هیچ حال كه خود ناگفته بهتر
از گفته بود( ».عنصرالمعالی)718 :9928 ،
پاره ای از لغات و مفردات عربی رايج در قابوسنامه عبارتند از« :مضاحک ،محاكی،
خطیب عدول ،حق الملک ،سلیم القلب ...،و لغات عربی مربوط به علوم مانند :بعدالنّور،
بعداالتّصال ،دفع التدبیر ،دفع الطبیعه ،متقارب ،مجتثّ.»... ،
با بررسی میزان كاربرد لغات عربی در دو باب مشابه از قابوسنامه و انیس النّاس میتوان
گفت كه درصد لغات تازی در قابوسنامه به صدی ده لغت است و در انیس النّاس كه
قريب به چهار قرن بعد از آن نگاشته شده ،صدی  91لغت ،يعنی ( 9.1سه و نیم) برابر
قابوسنامه .البته همان طور كه در سطور قبل نیر بدان اشاره شد به علّت ناهمواری و عدم
تعادل در سبک و شیوة نگارش انیس النّاس،گاهی اين رقم تا چندين برابر نیز افزايش
میيابد به گونه ای كه در بعضی از سطور جز حروف و افعال ،واژة فارسی ديگری به چشم
نمیخورد ،مانند « :و سبب بطیء انس و كثرت مخالطت و محبت از صداقت اخصّ و عشق
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كه افراط محبّت است از محبت اخصّ ،و علّت عشق يا فرط لذت شهوانی بود يا فرط طلب
مالقات و رويت جمالی يا خیالی ،بود» (شجاع.)917: 9911 ،
يکی از ويژگیهای انیس النّاس كاربرد تركیبات يا جمالت عربی مركّب است كه با
بسامد بسیار بااليی به كار رفته است؛ (اين تركیبات به غیر از امثال و احاديث و آيات است
كه در مطاوی كالم به كار رفتهاند) همچون :المأمور معذور ،اقصی الغایة و اعلی النهایة،
ممکن الدّفع ،من حیث المجموع ،بین السواد و الحمره ،دائم االوقات،كماقال،كماقیل ،و. ...
به طور كلّی اين الفاظ بدون تکرار بیش از  911مورد در انیس النّاس به كار رفتهاند كه
در مجموع با حسب تکرارها قريب به ده برابر موارد مشابه در قابوسنامه هستند.
 -2-9-2واژه سازی و مشتقّات
«زبان فارسی در شمار زبانهای تركیبی است .بر خالف زبان عربی كه از زبانهای
اشتقاقی میباشد ،تركیب در اين زبان نقش اساسی دارد .در زبان فارسی برای اينکه از
واژه ای،كلمه يا اصطالح جديد بسازند ،پیشوند يا پسوند و يا كلمه يا اجزايی به اوّل يا آخر
آن میافزايند .كلمة مركّب در میان همة انواع هفت گانة كلمات (فعل ،اسم ،صفت ،ضمیر،
قید ،حرف ،شبه جمله) ديده میشود» (احمدی گیوی.)919:9988 ،
در قابوسنامه عالوه بر وفور كلمات بسیط ،برای ساختن واژههای جديد از تركیب انواع
كلمات با يکديگر استفاده شده است ،از جمله :تركیب «وند» ها با اسم ،اسم با اسم ،اسم با
فعل ،اسم با صفت ،و  . ...عنصر المعالی برای ساختن كلماتِ هم ريشه يا مشتقّات ،اغلب از
ريشة افعال و اسمهای فارسی ،استفاده میكند؛ از قبیل« :شناسنده ،ناشناس،
شناس(شناخت) ،شناخته» (عنصرالمعالی« ،)91 :9928 ،روزی خوار ،روزی پرور ،روزی
دهنده ،روزی ده» (همان )91-91 :وگاهی بندرت مشتقّات عربی استفاده كرده است:
«منقوش ،نقاش» (همان« ،)91 :قسمت ،قسّام( »...همان.)18 :
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واژههای مركّب حجم كثیری از واژههای قابوسنامه را تشکیل میدهند كه از بین آنها
تنها به چند مورد اشاره میگردد  :مانند« :دراز زندگانی ،فراخ نان و نمک ،خداوند فروش،
اندر وقت ،برگزاف ،يادكسی گرفتن ،به شغل كردن ،به مزدورگرفتن». ...،
در انیس النّاس نیز واژههای مركّب به شکلهای گوناگون ساخته شده است ،با اين
اختالف كه در قابوسنامه كلماتِ هم ريشه ،غالباً از مشتقّات فارسی هستند اما در انیس
النّاس ،بسامد مشتقّات عربی تا اندازهای است كه میتوان آن را به عنوان صنعت «اشتقاق»
يا «جناس اشتقاق» از مهمترين مختصّات لفظی اين اثر به حساب آورد؛ مثال« :چون آن
جماعت قابل نامقبول به سبب عدم قابلیّت از توجیه اين تقبّل و تنسیق اين تکفّل عاجز
بودند» (شجاع)971 :9911 ،؛ موارد ديگر همچون« :حصول ،تحصیل ،حاصل»(همان،) 88 :
«بايع ،مبايعت ،بیاع» (همان« ،)991،971 :استحقاق ،مستحق» (همان. ... ،)711 :
 -9-9-2مترادفات و معادل سازی
در قابوسنامه اگر واژه يا تركیبی عربی به كار برده شود ،بالفاصله در همان جمله معادل
فارسی آن را بیان میكند؛ مانند« :ايشیّت و كیفیّت و كمیّت و لمیّت و سبب يعنی كه
چیستی و چونی و چندی و چرايی و بهانه» (عنصرالمعالی« ،)718: 9928،بر بی رحمتان
رحمت مکن و بخشايش مکن( »...همان )778 :و يا مواردی مثل« :پیشه ،صناعت» (همان:
« ،)719معبّر و خوابگزار( »...همان)11-11 :؛ احتمال میرود كه عنصرالمعالی از طرفی
برای تأيید و تفهیم معنی لغات و جمالت پیشین و از طرف ديگر جهت پرهیز از ترک
لغات و واژههای اصیل پارسی بدين شکل معادل سازی نموده باشد .كاربرد اينگونه
معادالت و مترادفات ،در ديگر كتب قرن چهارم و پنجم نیز متداول بوده است .بدين شکل
كه گاهی ا بتدا لفظ عربی سپس معادل فارسی ذكر شده و يا برعکس ابتدا لفظ فارسی و
بعد از آن معادل عربیِ همان واژه آمده است .نمونة اين گونه مترادفات در كتاب «دانشنامة
عاليی» يا «رسالة نبض» منسوب به شیخ الرّئیس ،بوعلی سینا مشاهده می شود .شواهدی از
دانشنامة عاليی« :اين را فوق التّمام گويند ،زيرا كه بیش از تمام است( ».ابن سینا9989 ،
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« ،)92:حال متقدّمی و متأخّری كه پیش و سپس بود( »...همان .)11 :شاهد از رسالة نبض:
« يکی تن كه وی را به تازی بدن و جسد ،دُديگر جان كه وی را روح خوانند و سیوم روان
كه وی را نفس خوانند» « ،و علم نبض كه رگ خوانند  ...و علم آب كه تفسره خوانند».
(به نقل از بهار ) 11-19 /7 :روش ترادف سازی يا معادل سازی كه در كتب نثر دوره های
بعد نیز با كمیّت و كیفیتهای مختلف ،و با اهداف گوناگونی كاربرد داشته ،نقش مهمی
در واژه سازی ،جانشینی واژهها و به طوركلّی در تحوّل زبان فارسی ايفا نموده است.
در انیس النّ اس گاهی همچون قابوسنامه واژگان عربی را ذكر كرده سپس معادل
فارسی را به دنبال آن می آورد و يا برای يک واژه يا تركیب عربی معادل يا مترادف عربی
آن را اضافه مینمايد؛ مثال« :پس به سرعت و زودی به آن ذخیرة آخرت بايد اندوخت»
(شجاع« ،)918 :9911 ،به بذل آن محتاج و نیازمند نخواهی شد» (همان« ،)911 :پس به
فقدان و عدم آن بسیار دلتن

مشو» (همان .)912:از ديگر شواهد( :بی طاقتی ،بی تحمّلی)،

(حلیم و بردبار)( ،همان( ،)919 :ابدی ،باقی)( ،ضايع ،فانی) (همان )911 :و  . ...استعمال
پیاپی ا ين گونه مترادفات ،جمالت را ازحالت ايجاز به اطناب سوق میدهد؛ به عبارت
ديگر ،يکی از جمله عوامل اطنابی شدن كالم ،كاربرد مترادفات در جمالت است.
 -4 -9-2تغییر افعال ساده به افعال مرکّب
در قابوسنامه افعال سادهای به كار رفتهاند كه بعدها دچار دگرگونی شده و به صورت
فعل مركّب تغییرشکل داده و گاهی در معنايی تازهتر و متفاوت به كار رفتهاند؛ از قبیل:
درودن= دروكردن« :چون غلّه سپید گشت اگر ندروند ،خود بريزد( ».عنصرالمعالی:9928 ،
 ،)11پساويدن= لمس كردن = دست زدن= دست مالیدن« :چنان درشت نباش كه هرگز به
دست نپساوندت» (همان )92 :و ديگر نمونهها مانند :چخیدن = ستیزه كردن  /رفتن = رفتار
كردن  /جهانیدن = رهايی و نجات دادن  /چمیدن = كوشش و تالش كردن و  . ...پارهای
از اين گونه افعال تا قرن هفتم رايج بوده (از جمله در گلستان سعدی) و از آن دوره به بعد
از رواج آنها كاسته شده است ،به گونهای كه در انیس النّاس تنها چند مورد از اين افعال
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ديده میشود؛ از قبیل:گذاردن (ترک كردن ،كنار نهادن)« :بذل و سخاوت بگذار تا زمانی
كه توانگر گردی(».شجاع )991 :9911 ،و افعالی چون :شايد (شايسته بودن) ،سزد (سزاوار
بودن ) ،فرمودن (بر عهد گذاشتن) ،داشتن (نگاه داشتن). ...
بررسی صد صفحه از انیس النّاس 1 ،مورد از اين گونه افعال را به دست میدهد در
حالیكه از 91صفحة قابوسنامه  91مورد به دست آمده است« .اين مختصّه در دورة
بازگشت مانند بسیاری ديگر از مختصّات سبک خراسانی دوباره زنده شد( ».شمیسا 9928 ،
 )719 :و رویهمرفته با مرور ايّام ،اغلب آنها در زبان فارسی رو به فراموشی گذارده و
متروک گشتهاند ،اما از طرفی نیز بسامد افعال مركّب (افعالی كه جزء پیشین و غیر فعل آنها
از ريشة عربی است) رو به افزايش رفته است .با بررسی  91صفحه از قابوسنامه 91 ،فعل
مركّب از عربی و فارسی و  91صفحه از انیس النّاس (بدون تکرار) 78 ،فعل مركّب از
عربی و فارسی به دست آمده است.
 - 9-9-2کاربرد افعال در معانی خاص و کهن
افعالی در قابوسنامه ديده می شود كه امروزه كاربرد برخی از آنها يا از بین رفته و يا به
معانی ديگری تغییر يافتهاند ،ذكر نمونههايی از اين افعال در بخش پیشین گذشت ،مواردی
ديگر مانند« :در رفتن» (در معنای متضادّ) وارد شدن« :و به خانگاه تنها در نرود»
(عنصرالمعالی« ،)711 :9928 ،بارنامه كردن» = الف زدن و نمايش اسباب تجمّل« /باز
كردن» = معزول كردن« /هشتن ،هلیدن» = واگذاشتن ...،؛ صورت دوم فعل اخیر(هلیدن)
امروزه در برخی از گوشیها از جمله گويش لُری(استان كهگلويه) كاربرد فروان دارد و به
صیغههای مختلف نیز صرف می شود ،مانند« :بهلِش» (« ، )behleshبِهل» ()bel , behl
= بگذار ،مُهلت بده ،او را بگذار او را واگذار« ،بِهلُم» ( = )belom , behlomمرا رها
كن ،مرا بگذار. ...،
كاربرد اين گونه افعال در انیس النّاس بسیار اندک است ،تنها چند مورد ديده میشود
كه معنای آنها امروزه تغییر يافته است؛ از قبیل :باز راندن= بازگو كردن« :چون شرح منام را
باز راند» (شجاع ،)911 :دانستن به معنای شناختن« :مردم را به دوچیز میتوان دانست».
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(همان )97 :همچنین وفور فعل «شايد» به معنای شايسته بودن ،و صیغههايی از مصدر
«فرمودن» برای تعظیم و احترام ،مانند :مندفع فرمودند ،يیالق فرمودند ،تخفیف فرمود ،طلب
فرموده ،رياضت فرمايد و ...در اين كتاب به چشم میخورد.
 -6-9-2کاربرد افعال به صیغۀ وصفی
استعمال صیغة اسم مفعول از قديم تا كنون متداول بوده است و كاربردهای متعدّد آن
در بسیاری از كتب فارسی با بسامدهای مختلف يافت میشود؛ اما در قرن نهم (عهد
تیموری) «ازحیث صرف و نحو ،نثر بسیار تنزّل كرده ،فعلهای وصفی كه گاه گاه در
محل معیّن و با ضابطه و آيین خاص به كار میرفت در اين ادوار به تکرار و پی درپی چه
به حال وصفی و چه به حال خبری يعنی به صیغة ماضی نقلی يا بعید يا حذف فعل معین،
استعمال میشود كه هنوز هم در كار است و حذف افعال بدون قرينه كه در قديم بندرت
میديديم ،آن هم در مواقعی خاص و با قراين معنوی ،در اين دوره شدّت يافته است»
(بهار .)711 /7 :9981 ،استاد همايی دراين باره مینويسد« :آوردن فعل وصفی برای اين
است كه واو عطف مابین جمل تکرار نشود و اين قاعده از قرن نهم به بعد در زبان فارسی
معمول شده و استادش صاحب روضة الصّفا و حبیب السّیر بوده اند» (همايی.)991: 9921،
افعال وصفی در انیس النّاس با صیغههای متعدّد در مواضع مختلف و مکرّر به كار رفته
است كه میتوان آن را از شاخصههای سبکی در اين اثر برشمرد .شواهدی ازكتاب« :روباه
او را ايمن گردانیده به مرغزار رسانید ... ،با شیر مشورت كرده گفت ( »...شجاع:9911 ،
« ،)28به اندک فوجی فدايی گشته معاودت نمايند» (همان« ، )981 :تو چرا دو شخص را به
معاودت خويش در عقب انداخته همراه آورده ای( »...همان )927 :و شواهد ديگر از انیس
الناس در صفحات ،911 ،982 ،981 ،972 ،921 ،919 ،971 ،911 ،28،989 ،22 ،2 ،1
. ...،191
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 -7-9-2صورت مضارع فعل بودن (بُوَد)
در قابوسنامه از صیغههای مضارع فعل «بودن» ،اغلب صورت مفرد «بُوَد» و بندرت
صورت جمع «بوَند» در هردو معنی اخباری و التزامی به كار رفته است« :تا چهار طبع تو از
طعام نصیب برداشته بوَند» « ،چون مست بُوَد از جمله ديوانگان بُوَد( ».همان 18 :و  )11در
انیس النّاس تنها از صیغة مفرد «بُوَد» در مضارع اخباری و التزامی استفاده شده و با جانشین
كردن صورتهايی از فعل «باشد» از تکرار آن كاسته است« :برآن تقدير كه در سفره غذا
اندک بُوَد چون در ظروف غذا باقی باشد« ، »...در دوستی محبت از جانبین بوَد و در عشق
لزوم اين معنی نباشد» (شجاع788 :9911 ،و.)912
در قديم از صورت های ديگر اين فعل مانند :بوَم ،بُوی ،بوَد ،بويم ،بُويد ،بوَند ،برای
ساختن مضارع التزامی ،مضارع اخباری ،فعل معین برای ساختن ماضی التزامی ،امر و دعا
استفاده میشدكه به تدريج منسوخ شده اند (ن.ک :فرشیدورد .)289 : 9919 ،اگر چه از
رواج اين افعال در آثار مکتوب كاسته شده و اغلب آنها در زبان نوشتار كاربردی ندارند،
اما در پارهای از گويشها و لهجههای مردم استانهای مختلف كشور ،از جمله جنوب
وجنوب غرب ايران ( با لهجههای متفاوت) ،انواع صیغههای فعل مضارع و ماضی فعل
«بودن» رايج است؛ صیغه های مضارع به صورت :بويُم (  ) bo yomيا بوهُم ( ، ) bo hom
بويی (  ) bo eeيا بوهی (  ، ) bo heبويیم (  ) bo e mيا بوهیم (  ، ) bo he mبويیت
(  ) bo e tيا بوهیت (  ) bo he tو بويِن (  ) bo yenيا بوهِن (  ) bo henتلفظ می شوند  .و
صیغه های ماضی به صورت بیدُم (  ،) be thomبیدی (  ،) be theبیدِش (  ) be theshبید
(  ) be thيا (بی (  ) beبیِش (  ) be yeshبیديم (  ،) be the mبیديت (  ،) be the tبیدِن
(  ) be thenتلفّظ میشوند« .در پهلَوی نیز بُوَم و بُوی يا بُويه و بُويد ،وجود داشته و همچنین
«بید» يا « بیت» در كنار «بويت» يا «بويد» و «بیه» نیز در كنار «بوی» به كار میرفته« ،بیم» به
معنی بويم نیز در آن زبان هست» (همان.)289 :
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 -8-9-2ایجاز و اطناب جمالت
شمیسا به نقل از استاد خطیبی در مورد سبک نثر فارسی اواخر نیمة اول قرن پنجم تا
اوايل قرن ششم هجری مینويسد« :روش ايجاز و مساوات ،در اين دوره تا حدودی جای
خود را به اطناب می سپرد و از اين حیث نثر را حدّ فاصل ،بین سبک سادة قديم و سبک
فنّی دورة بعد ،قرار میدهد .نمونههايی از درج شعر در نثر ديده میشود ،اقتباس آيات و
احاديث و امثله و حکم ،برای آرايش كالم در حدّی متعارف رواج میيابد .ترادف و تضّاد
و تجانس لفظی به نسبتی محدود در نثر راه پیدا میكند و مسیر تطوّر نثر را به سوی توازن و
تقسیم به قراين كه در دورة بعد به طريقی متکلّف در بیشتر اقسام آن رواج میيابد ،هموار
میسازد» (شمیسا 18 :9981 ،به نقل از خطیبی)« .آوردن شعر در میانة نثر ابتدا از او
[عنصرالمعالی در قابوسنامه] و همانندان او بوده است كه خود ،شاعر بوده و از شعر خود
شاهد و مثال میآورده ،و پیشوای قاضی حمیدالدين و شیخ سعدی كه از اشعار خود شاهد
آورده اند او [عنصرالمعالی] بوده است( ».بهار)999 /7 :9981 ،
به طوركلّی صاحب قابوسنامه «هم برخی از مختصّات نثر مرسل كهن را رد میكند و
هم برخی از مختصّات نثر فنی آينده را» (شمیسا .)12 :9981 ،امیرعنصرالمعالی در باب
آيین دبیری به فرزندش سفارش میكند كه «نامة خود را به استعارات و آيات قرآن و اخبار
رسول علیه السّالم آراسته دار( »...عنصرالمعالی )719:و خود نیز در قابوسنامه به آيات و
احاديث و امثلة فراوانی استدالل نموده است؛ نظیر« :وشاور هم فی االمر» (همان،)11:
«والتلقوا بايديکم الی التهکله»؛ « الشیخ فی قبیله كالنبی فی امّیه( »...همان77 :و.)99
وی همچنین برای آراستن كالم خويش ازكلمات و تركیبات متضادّ و مشتقّات فارسی
استفاده نموده است؛ الفاظ متضادّی همچون« :بودنی و نابودنی»(همان« ،)91:ناديده ،ديده،
ناشنیده ،شنیده» (همان )71 :و مشتقّاتی مانند« :سوزد ،بسوزد ،سوزنده» (همان )711 :و ابیات
و اشعار متعدّدی نیز در میانة نثر استشهاد شده است.
در قابوسنامه قريب به  11بیت و چهار مصرع آمده كه بیش از  11بیت آن سرودة
مؤلّ ف است و مابقی از شاعرانی چون فرّخی ،ابوشکوربلخی ،عسجدی و قَمَری گرگانی(
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از شاعران معاصر قابوسِ وُشمگیر و مدّاح آن پادشاه در قرن چهارم) هستند ،چند بیتی نیز
بدون ذكرِ نام سراينده نقل شده است .از طرفی در انیس النّاس  9111بیت شعر نقل شده
كه در مجموع  %91/28كلّ كتاب است و اغلب اشعار شاعران نام آوری چون فردوسی،
نظامی ،سعدی ،مولوی و حافظ هستند .ابیاتی بدون ذكرِ نام سراينده ،و اشعاری هم سرودة
«شجاع» ،صاحب انیس النّاس است :نظیر ابیات زير كه ظاهراً در دوران تبعید در قرية
كوكان سروده است:
اين كارهای من كه گره برگره شدست

بگشادمـی يـک يـک اگر تیز دستمی

از آسمــان بیـافـتــمی هــر سعـادتـی

گر زين نحوس خانة كوكان برستمی
(شجاع)1: 9911 ،

-3-9-2کاربرد سجع و جناس
از مهمترين ويژگیهای لفظی كه نويسندة انیس النّاس توجّهی خاصّ بدان دارد،كاربرد
سجع (تسجیع) ،جناس (تجنیس) و انواع آنها است .مؤلّف با استعمال واژههای عربی تا حدّ
امکان از اين صناعات برای آهنگین نمودن كالم خود بهره برده و بخش عمدهای از كتاب
را بدين گونه نگاشته است؛ البته همچنانکه اشاره شد،گاهی به پیروی از سبک قديم و
نزديک به شیوة قابوسنامه ،جمالت را نسبتاً كوتاه و مرسل بیان می كند؛ مانند« :پس بذل بر
حاجتمند الزم دار و از بخل احتراز واجب شمار و حاجت مردم بر آر( »...همان،)991 :
«وعده مده و چون وعده داده باشی خالف مکن» (همان ) 991:و در مواردی نیز مملو از
مترادفات و صناعات لفظی به ويژه لغات و تركیبات مسجّع ،تا حدّ افراط پیش می رود؛
مثال« :پس نديم حکّام و قرين ارباب احتشام بعد از رعايت قلّتِ كالم و مراقبتِ مقتضی
مقام بايد كه در ازمنه محاورات و امکنه اجرای كلمات حسن عبارت رعايت كند» (همان:
 « ،)911در ايّام غنا و هنگام وفور مال بی وفا ،كرم و سخا بر بی چیزان و ضعفا به تخصیص
جماعتی كه از راحت عزّت و غنا به بالی مذلّت و عنا گرفتار باشند واجب و الزم دان و بر
مقتضی «اكرموا عزيز قوم ذل و غنی قوم افتقر» ايشان را گرامی داشته( »... ،همان ،)997 :و
(ن.ک :صص.)...،979 ،711 ،912 ،1
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الفاظ متجانس نیز در انیس النّاس اغلب از لغات و مشتقّات عربی هستند و همچون
تسجیع از شاخصههای اين كتاب به حساب میآيد؛ نظیر« :افاضت جود واجب الوجود
است ( »...همان« ،)991:در امور معاش و معادش استعمال نمايد» (همان« ،)992 :مايحتاج،
محتاج( »...همان.)81 :
در نیمة دوم قرن پنجم «نثر فارسی برای قبول و استعمال سجع و موازنه و ،...آمادگی
نداشت و مراعات اين صنعت ،ناگزير مفردات لغوی بیشتری را از زبان عربی در پی
میآورد كه با روش نثر فارسی سازگار نبود» (شمیسا .)12 :9981 ،عنصرالمعالی نیز در باب
آيین دبیری و شرط كاتب ،استعمال سجع و تکلّفات را مختصّ زبان عرب دانسته و
میگويد« :تکلّفهای نامة تازی ،خود معلوم است كه چون بايد كرد و اندرنامة تازی سجع
هنر است و خوش آيد لکن اندر نامة پارسی سجع ناخوش آيد ،اگر نگويی بهتر باشد( ».
عنصرالمعالی)719 :9928 ،
در خاتمه گفتنی است كه سنجش و مقايسة اين دو اثر بسیار فراتر از حدّ اين گفتار
است و ذكر جزئیات موضوع به جستارهای ديگر نیازمند است ،ولیکن برای ارزيابی و
پرهیز از درازآهنگی سخن به همین مايه بسنده میشود.
 -9نتیجهگیری
در بخش اوّ ل اين پژوهش پس از سنجش و مقايسة محتوای دو اثر ،با وجود آن همه
مشابهت درجملهها و اشتراک در مضامین و موضوعات و ابواب ،اين نتايج حاصل
میشود:
 -9-9انیس النّاس با تأثیر پذيری در حوزة لفظ و معنا به تقلید وپیروی از قابوسنامه و به
همان سبک و سیاق ،به رشتة تحرير در آمده ،و دور از واقعیت نیست كه عنوان «تحريری
ديگر از قابوسنامه» بر اين كتاب داده شود .به طور كلّی در قرن نهم ادبیات فارسی ايران
غالباً تقلیدی و رو به انحطاط و تنزّل است كه استاد بهار در كتاب سبک شناسی در اين باره
به تفصیل سخن گفتهاند( .ن.ک :بهار)711 /9 :9981 ،
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 -7-9اگرچه از شرح حال و مولد و زادگاه شجاع (صاحب انیس النّاس) اطالعات
دقیقی در دست نیست ،امّا از شواهد مستند كتاب و توصیفی كه نويسنده از اماكن و
اشخاص عصر خود میآورد ،میتوان حدس زد كه اهل فارس بوده يا مدّت زمانی را در
فارس سپری كرده است .همچنین به نظر میرسد كه فردی دانش آموخته و تجربه دار بوده
و دستكم ديوانهای شاعران درجة اوّل فارسی را مطالعه نموده و در جايگاههای مختلف،
به تناسب موضوع ،اشعار آنها را تضمین يا بدانها استشهاد كرده است.
در بخش دوم ،مهمترين نتايج حاصل از بررسی و مقايسة ويژگی های زبان را بدين
گونه میتوان خالصه نمود:
 -9-9با اينکه تا قرن  1و  ، 1زبان عربی و فارسی در يکديگر حلّ شده و اغلب لغات
پهلوی و فارسی جای خود را به كلمات عربی داده بودند ،امّا امیرعنصرالمعالی در
قابوسنامه ،سعی در حفظ واژهها و ساختن تركیبات تازه ومشتقّات فارسی دارد؛ و با استفاده
از روش معادل سازی ،تركیبات فارسی را در مقابل لغات و اصطالحات عربی قرار می دهد
تا از اين طريق هم اصطالحات تازه وارد را تفهیم و تبیین كند و هم واژههای فارسی را
صیانت نمايد .اما در انیس النّاس مترادفات ومشتقّات عربی ،جايگزين اين نوع معادالت
شدهاند؛ از علل مهم تمايل صاحب انیس النّاس در كاربرد فراوان واژهها و مشتقّات عربی،
سجع آفرينی و تکلّفات لفظی است كه از شاخصههای مهم اين كتاب و از وجوه افتراق آن
با قابوسنامه به شمار میآيد.
 -1-9در انیس النّاس ،عوامل متعدّدی از قبیل كثرت مترادفات ،الفاظ مسجّع ومتجانس،
كاربرد جمالت معترضه ،و استناد به اشعار فراوان در میانة سخن ،سبب اطناب و تفصیل
كالم شده و در مجموع میتوان گفت كه زبان انیس النّاس نسبت به قابوسنامه ،زبانی اطنابی
است.
 -1-9زبان تقلیدی مؤلّف انیس النّاس ،زبانی مرده و ايستا است ،درحالیكه زبان اصلی
و روايیِ او ،زبانی زنده و پويا است.
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 -1-9پارهای از اصطالحات ،تركیبات و افعال كهن فارسی كه در زبان و ادبیّات
مکتوب ما ،متحوّل يا متروک شدهاند ،امروزه در زبان گفتار ،گويشها و لهجههای مناطقی
از كشور ،بويژه در استانهای غرب و جنوب غرب ايران رايج هستند.
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