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چکیده
نصيحةالملوک كتابی است از امام محمّد غزایی كـه بـا نثـری سـاده و روان در موضـوع حکمـت
عملی بر اساس ديم و به من ور هدايت پادشـاهان و درباريـان نوشـته شـدهاسـت نويسـنده در ايـم
كتاب با گزينش ساختهای زبانی مناسش ،عقايد و انديشههای خود را بیان كردهاست صراحت و
شفافیت حاك بر متم ،نصیحهایملوک را در شـمار مـتمهـای گفتمـان محـور نشـان مـیدهـد ايـم
پژوهش به بررسی ويژگیهای سبکی نصیحهایملوک در پیوند با عناصر ايـد ویوۀيک درون متنـی
میپردازد هدف از ايم پژوهش آن است كه نشان دهد ساختارها و رخدادهای كالمـی مـیتواننـد
ايد ویوۀی حاك بر متم را به مخاطش منتق كنند
بر اساس نتايج ايم پژوهش ،نگرش عرفانی غزّایی كه بر بنیاد پیوند شريعت و طريقت است ،در
گزينش عناصر زبانی و سازههای كالمی تلثیرگذار بودهاست استناد مسـتمر بـه آيـات ،احاديـ و
روايات و بسامد حکايات ،سیطرة انديشههای ايد ویوۀيک را بـر مـتم نشـان مـیدهـد شـگردهای
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محدود بالغی بهويژه آرايه های تقسـی و تمثیـ نیـز در جهـت اهـداف ايـد ویوۀيک بـه خـدمت
گرفتهشدهاند
واژههایکلیدی :نصیحهایملوک ،ايد ویوۀی ،ويژگیهای سبکی ،گزينش انگیرهدار

 -1مقدمه
ابوحامد محمد غزایی ،ملقّش به حجـةاالسـالم شـکّاک در سـال  252هجـری قمـری در
طابران توس متوید شد و در سال  525قمری در سم  55سایگی بدرود حیات گفـت سـیرة
غزایی در اخالق ،با بزرگان متصوفه موافق و طريقه تعلیمی او تركیبی از فلسـفه و ديـم بـود
وی از مخایفان فلسفه و انديشههای اسماعیلی شمرده مـیشـد (غزایـی )7 :9301 ،برخـی از
عمدهتريم آثار او عبارتند از -9 :احیا علومایدّيم -0 ،كیمیای سعادت -3 ،نصيحةالملوک
نصيحةالملوک ،كتابی است كه در موضوع حکمت عملی بر مبنای ديـم و بـه قصـد
هدايت و راهنمايی پادشاهان ،وزيران و درباريان نوشته شـده و بـه سـلطان سـنجر سـلجوقی
تقدي گرديدهاست نثر ايم كتاب ،پخته ،ساده و روان است و به یحا محتوايی مشتم بـر
آيات و اخبار و استدالل بـه آنهاسـت نگـرش اجتمـاعی و سیاسـی نويسـنده و بـه تعبیـری
ايد ویوۀی او به گـزينش سـاختهـای زبـانی ويـژه در نصـیحهایملـوک منجـر شـدهاسـت:
«ايد ویوۀی عبارت اسـت از ن ـامی از ارزشهـا ،باورهـا و جهـانبینـیهـا كـه نگـرشهـای
اجتماعی-سیاسی و اعمال يک گروه ،يک طبقة اجتماعی يا جامعـه را در حکـ يـک كـ
هدايت میكند» (فتوحی)320 :9312 ،
نويسنده در ايم كتاب با ساخت هـای زبـانی مناسـش ،عقايـد و باورهـای خـود را بـه
شیوهای مؤثر و ماندگار بازتاب داده است به گونهای كه برای خواننده پذيرفتنی مـینمايـد
نکتة درخور توجه ايم است كه صراحت و شفافیت حـاك بـر مـتم ،نصريحةَالملروکَ را در
شمار متمهای گفتمان محورمعرفی میكند
زبان در سطوح مختل

آن میتواند ايد ویوۀی مورد ن ر خود را بـه خـوبی منتقـ

كند نگرش شخصی و در يک كالم هسـتی شناسـی نويسـنده بـا كـنشهـا و واكـنشهـای
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كالمی در پیوندی نزديک است «ساختارها و رخدادهای كالمی اساساً مـاهیتی گفتمـانی و
ايد ویوزيک دارند» (فتوحی)325 :9312 ،
-1-1بیان مسئله
از آنجا كه ادبیات مانند مذهش در درجة اوّل با عاطفه و تجربه كار مـیكنـد و یـذا
بهگونهای تحسیمبرانگیز برای حم وطیفة ايد ویوۀيکی مناسـش اسـت» (ايگلتـون:9300 ،
 ،)36نويسندة نصیحهایملوک با ۀرفانديشی بهخوبی از ظرفیت زبان و عناصر آن در جهت
تقويت درونمايههای كالم و تشريح و تبلیغ طريقة تعلیمی خود بهره بـردهاسـت جنبـههـای
زبانی ايم اثر با توجه به اهداف اعتقادی نويسنده بر جنبههـای ادبـی غلبـه دارد ،ویـی «نکتـة
درخور اهمیت ايم است كه در تویید آثار زبانی ه گاه از ن ام ادبیات بهرهگرفته میشـود
(نک :حقشناس )92 :9372 ،و ايم موضوع با در ن ر گرفتم برجستگی ن ام ادبی و قدرت
اقناعی آن توجیهپذير مینمايد
عواملی از جملـه فرهنـگ ،مـذهش و اخـالق در تکـويم اثـر ادبـی و ايجـاد سـبک
دخایت دارند میتوان گفت كه هدف و مقصود سـخنور بـا توجـه بـه عوامـ يـاد شـده در
سبک او تاثیرگذارند عناصر زبانی ،اليـههـای نحـوی زبـان و ترفنـدهای بالغـی مـیتواننـد
نگرش شخصی و هستیشناسی گوينده را به مخاطش منتق كنند
با ايم توضیح اساسی تريم پرسـش پـژوهش حاضـر ايـم اسـت كـه در سـاختار زبـانی
نصیحهایملوک چگونه ايد ویوۀی نويسنده بازتاب داشته است؟
 -2-1پیشینة پژوهش
در خصوص بررسی ويژگیهای سبکی نصیحهایملوک نزديـکتـريم پـژوهش بـه
ايم جستار ،پاياننامهای است با عنوان« :ادبیت در نصريح َةالملروکَهـای فارسـی بـا تکیـه بـر
سیاستنامه ،قابوسنامه و نصيحةالملوک » (چیتساز )9313 ،پژوهنده در بخشـی از تحقیـق
خود كتاب نصيحةالملوک را به یحا نوع ادبی كه زير مجموعة آثار تعلیمی اسـت ،بررسـی
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كردهاست «بررسی تطبیقی آموزههای اخالقـی نصيحةالملوک و سیاسـت نامـه بـا محوريـت
نهجایبالغه» ،پاياننامه ديگری است كه در آن بیشتر به موضـوعات اخالقـی پرداختـه شـده
است (حقیقتنما )9310 ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پاياننامة ديگری بـا عنـوان
«نقــد و بررســی و تطبیــق اجتماعیــات و سیاســیات در نصرريحةالملرروک و اخــالق ناصــری و
تحفةالملوک» دفاع شدهاست (احمدی كافشانی )9310 ،كه نويسنده در ايم پژوهش ،كتـاب
نصيحةالملوک را از ديدگاه سیاسی و اجتماعی بررسـی كـردهاسـت هچنـیم در مقایـهای بـا
عنوان «َنصريحةَالملروکَ ،رسـایهای اخالقـی يـا سیاسـی» (صـادقی علـی آبـادی )9300 ،بـه
ديدگاههای اخالقی مطرح شده در كتاب توجه شدهاست
-3-1ضرورت و اهمیت پژوهش
ايم پژوهش بهگونهای نزديک به سبکشناسـی نقـشگراسـت كـه از ماهیـت تـلثیر
زبان و اثر ادبی در آدمی بح

میكنـد و پـژوهش از آن روی اهمیّـت دارد كـه در آن بـه

پیوند سخنور و مخاطش توجّه شدهاست
-2-1چهارچوب نظری پژوهش
با توجّه بهايمكه ايد ویوۀی در سـطوح مختلـ

سـبک و كـالم از جملـه ن ـامهـای

آوايــی ،واۀگــانی ،نحــوی و بالغــی نمــود مــیيابــد ،ايــم پــژوهش ويژگــیهــای ســبکی
نصيحةالملوک نوشتة امام محمد غزایی را در ن امهای ياد شده بررسی میكند تا رواب میان
سازههای متم با ايد ویوۀی نويسنده را مشخّص كند
 -2بحث
بررسی متمهايی كه در آنها درونمايه و اهداف ايـد ویوۀيک ،مهـ تـريم اویويـت
گوينده به شمار میآيد ،نشان میدهد كه بهرهگیری از بازیهای زبانی و صـورخیال ،كمتـر
مورد توجه قرار میگیرند و صراحت یحم ،بارزتريم شاخصة سبکی به شمار میآيد با ايـم
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حال نويسنده از ماهیت تلثیر زبان در جهت دهی بـه انديشـههـا غافـ نیسـت و بـدون آنکـه
صراحت بیان خود را رها كند ،از ابزاز زبانی و صناعات بالغی روشم ،برای پیشبرد اهـداف
ايد ویوۀيک خود بهره میبرد
بررسی نصيحةالملوک نشان میدهد كه غلبة انديشههای دينی مـورد اعتقـاد نويسـنده
سبش شدهاست كه نويسنده به فراخور حـال از ابزارهـای زبـانی و بیـانی از جملـه اسـتناد بـه
آيات ،روايات ،حکايات بهگونهای گسترده بهره ببرد گـزينش واۀههـا و تركیبـاتی كـه در
گفتمان دينی پركاربردند و تعري

هريک از آنها بر صراحت یهجه و اصـرار او بـر ایقـای

باورهای خود ،تلكید دارد در بخشهای زبر به ايم ويژگیهای پرداخته میشود
-1-2گزینش انگیزهدار
در برداشتی از سبک میتوان بیم بافتهـای اجتمـاعی و فرهنگـی و درک و تفسـیر
ادبی پیوند برقرار كرد و از ايم رهگذر به خوانشهـای جديـدی از مـتم پـی بـرد اخـتالف
جنسیتی ،تفاوت انديشهای انسانها ،چایش همیشگی میان موحد و مشرک در رفتار و سبک
گفتوگوی آنان ديده میشود ايم نوع ناسازگاری در انتخاب واۀهها ،اليـههـای نحـوی و
حتی بهرهگیری از صناعات بالغی نیز ديده میشود و همـیم موضـوع امکـان برداشـتهـای
ايد ویوۀيک را از متم فراه میكند با چنیم رويکردی تحلی سـبکشناسـی ،ارزشهـای
درونمتنی را بهتر آشکار میكند و یو ايمكه گاهی برداشتهای افراد مختل
يکسان نباشد ايم حقیقت با تعري

از متم ایزامـاً

سبک به منزیة گـزينش انگیـزهدار يـا كـاربرد زبـان بـه

من وری خاص سازگاری دارد اساساً در تحلی سبکشناسی متون ادبی ،ساختارهايی مورد
توجه قرارمیگیرند كه برجستگی ويژهای داشته باشند
گزينش ساختارهای ويژه ،تلثیر ایقايی كالم را افزايش میدهند و در جهـتدهـی بـه
دريافتها و خوانشهای مخاطبان بسیار مؤثّرند گزينش قایشهای خاص و ترجیح آنها بـر
ديگر موردها در متم گونهای برجستهسازی ايجاد میكند كه سبش تشخّص سبکی میشـود
(نک :وردانک)09-02 :9301 ،
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در نصيحةالملوک ،جنبههـای زبـانی بـر جنبـههـای ادبـی غلبـه دارنـد و ايـم موضـوع
بازشناخت چش اندازهای كالمی متم را آسان میكند و مانع تفسیرهای چندگانـه مـیشـود
در واقع با تکیه بر مدارک متنی ،دريافت روشنی از متم میسّر میگردد گزينشهـای زبـانی
و بعضاً بالغی ايم فرصت را به نويسنده میدهد كه مخاطش را بـرای درک و پـذيرش پیـام
خود آماده كند «هر متم ن امی از نشانههای سازمان يافته بـر طبـق رمزگـان و زيررمزگـانی
است كه بازتابی از ارزشها ،گرايشهـا ،باورهـا ،فـرضهـا و كـنشهـای معـیم مـیباشـند»
(چندیر)039-032 :9306 ،
ن امهای ارزشی و باورها خواه ناخواه موجش صورتگرفتم گزينشهـای زبـانی در
متم شدهاند ايم موضوع را میتوان در حوزة «گفتمانكاوی سنجشـگرانه» يـا «زبـانشناسـی
سنجشگرانه» بررسی كـرد و بـه ايـم واقعیـت دسـت يافـت كـه كاربردهـای عرفـی زبـان از
موقعیتهای ايد ویوۀيکی آكندهاند (نک :وردانک)905 :9301 ،
گزينش واۀة «اص » در آغاز نصيحةالملوک و براعت استهالل كتاب با طرح ده اص
(آغاز اصول اعتقادات كه بیخ ايمان است ،اصـ دوم در پـاكی حـقتعـایی ،اصـ سـوم در
قدرت و توانايی و ) و بسـامد واۀههـای عـدل ،بهشـت ،دوزخ ،نیکـوكرداری و آخـرت،
گفتمان غایش بر ايم اثر را نشان میدهـد و زمینـهای مناسـش را بـرای ارا ـة من ومـة فکـری
نويسنده فراه میكند
-2-2صورتهای زبانی نشاندار
زبان همواره بهعنوان نشانی كلیدی از هويّت اجتماعی ما عم مـیكنـد و مـیتـوان
تمايزهای اجتماعی را از رمزگان زبانی دريافت شیوة نگاه ما نیـز نسـبت بـه جهـان متـلثر از
زبانی است كه با آن سخم میگويی (نک :چندیر)007-006 :9306 ،
بهرهگیری از نوعی زبان رمزگـان در بخـشهـای مختلـ

كتـاب نصريحةَالملروکَ،

بازنمود افکار نويسنده است ايم نشانههای زبـانی بـه رشـتهای از ارجاعـات درونمتنـی كـه
عبارتنـد از جهــانبینــی و روابـ اجتمــاعی ،دالیـت دارند تســل كالمــی نويســنده در ارا ــة
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موقعیت و جايگاه اجتماعی كامالً مشخص اسـت ايـم شـیوة بیـانی هـ در شـرح موقعیـت
اجتماعی بهكارگرفته شده و ه در بردارندة پیام ارزشهای صمیمیتهای اجتماعی
در طبیعت زبان برای معرفی مدیول از نشانههـای زبـانی بهـره مـیگیـري مـثالً بـرای
معرّفی زايندهرود میگويی  :رودیاست كه از كوههای زاگرس مركزی سرچشمه میگیـرد
و از میان شهر اصفهان میگذرد «طبعاً كاربرد نشانهها در ايجاد تصـوير روشـنی از مصـداق
برای مخاطش دخایت مستقی دارد نشانههای زبانی در واقـع بـیم دال و مـدیول خـود پیونـد
برقرار میكنند «گرايش به كاربرد نشانهها برحسش مجاورت و بر روی محور همنشینی ،بـه
نزديکشدن مدیول به مصداق میانجامد» (صفوی)922 :9300 ،
حال پرسش ايم است كه وقتی دالها مصداق مشخص و معیّنی نداشته باشـند؛ يعنـی
وقتی با مفاهی انتزاعی و متافیزيکی مواجهی  ،نشانههای زبانی چگونه میتواننـد بـه رسـاندن
معانی مورد ن ر كمک كنند؟ در ايم مورد نیز به پندار نويسنده ،میتوان از نشانههای زبـانی
مجاور مدیول بهره گرفت من ور ايم است كه از واۀههای روشم كه میتوانـد مـدیول را از
ساير مدیول ها متمايز كند ،اسـتفاده كنـی ایبتـه ايـم نکتـه را هـ بايـد افـزود كـه در چنـیم
شرايطی ایقای معنا و باور گوينده اهمیّت میيابد بـه بیـانی ديگـر ايـم نشـانههـای زبـانی بـه
كمک سخنور میآيند تا بتواند تمايالت ،نفسانیات و اعتقادات خـود را بهتـر منتقـ كنـد و
بهگونهای مخاطش را به پذيرش ايم اعتقادات ترغیش نمايد
«گفت حمیّت چیست؟ گفت ايستادن بر سر آن كس كه زيردست تـو باشـد گفـت
شـجاعت چیســت؟ گفـت آهنــگ كــردن در روی دشـمنان و ايســتادن بـه جــای گــريختم»
(غزایی)900 :9301 ،
«خرد اوّل ايمانست و میانة ايمانست مهتری گويد كه خـرد نـه آنسـت كـه چـون در
كاری افتد بکوشد تا از ان كار بیرون آيد ،ب خرد آنست كه بـه اول بکوشـد تـا در كـاری
نیفتد كه رنجش رسد» (همان)935 :
«عدل ترازوی خدايست بر زمیم هركه دست بديم ترازو زند ،میبـردش تـا بـه بهشـت»
(همان)50 :
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نشانههايی از طريقة تعلیمی نويسنده كه مبتنی بر درآمیختم شريعت و طريقـت اسـت
در نوع كاربرد واۀهها ،تركیبات و بسامد آنان ديده میشود واۀههايی ن یر :عـدل ،صـالح،
خرد ،ديم ،دعا ،عبادت ،درويشی و در كتاب به فراوانی ديده میشود
تمــام اصــول دهگانــة مقدمــة كتــاب بــر اصـ توحیــد و ايمــان اســتوار اســت و تمــام
تركیبات ،جمله هـا و حکايـات در خـدمت ايـم اصـ حركـت مـیكننـد برخـی افعـال در
نصيحةالملوک تشخص معنايی دارند و در شـمار واۀههـای نشـاندار ايـم اثـر ،جـز گفتمـان
ايد ویوۀيک بر معنی روشنی دالیت میكننند نمونة ايم واۀهها در بخشهـای زيـر بررسـی
میشود:
 -1-2-2عناصر تأکیدی
عناصر نحوی شدت بخـش ،ازجملـه عناصـر تلكیـدی در بیـان انديشـههـا و اهـداف
ايد ویوۀيک گوينده نقش غیر قاب انکـاری دارنـد بـه همـیم روی در متـون ايـد ویوۀيک
عناصر نحوی برای بیان انديشهها و ارزشها بهكار گرفته میشوند نمونههايی از تکـرار كـه
بیشتر به قصد ترغیش و اقناع و در جهت اهداف ارزشی نويسنده بهكـار گرفتـه شـدهانـد در
نصيحةالملوک ديده میشود « چندانكه بتوانی صدقات بده و ايم يک روز از هفته{جمعـه
در كار خدای كم تا خدای باقی هفته در كار تو كند» (غزایی )93 :9301 ،در ايم جملههـا،
تکرار عبارت (در كار خدای كم تا خدای در كار تو كند) نقش اقناعی و ترغیبی دارد
غزایی در نصيحةالملوک ،ضرورت ایتزام به انديشههای مورد اعتقاد خود را كه بـرای
مخاطبان غیر قاب اجتناب میداند ،با بهـرهگیـری از قیـدها و افعـال تلكیـدی بیـان مـیكنـد
كاربرد صورتهايی ن یر ،ببايد دانستم( ،)25نبايد داشتم( ،همان) واجش است ()52
بسامد افعال «بايد و شايد» در توصیههای اخالقی نويسنده ضمم نشان دادن اهمیت و
فضیلت ارزشهای اخالقی ،نوعی ويزگی سبکی است زبان اخالق از ايم اصـطالحات كـه
ناظر به تکلی

و وظیفة انسانند ،بهطور طبیعی بهره میبرد غزّایی بـا اسـتفاده از اصـطالحات

ياد شده در فضای اخالقی كه ايجاد میكند ،داوریهای تجويزی دارد:
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و نشـايد كـه زنـان بـه مـردان نـامحرم

نگرند» (غزایی)927 :9301 ،
«واجش است بر مردان حـق زنـان و پوشـیدگان خـود نگـاه داشـتم از روی تـرح و
احسان و مدارا» (همان)921 :
«پس ببايد دانستم كه آبادانی و ويرانی جهان از پادشاهان است كه اگر پادشاه عـادل
بود ،جهان آبادان بود و رعیت ايمم بود» (همان)25 :
ایبته ذكر ايم مطلش الزم است كه بـر اسـاس گـزارشهـای امـام محمـد غزایـی ايـم
«بايدها و نبايدها» در چهارچوب مسا دينـی موجوديـت مـیيابنـد و توجیـه مـیشـوند در
داوریهای ارزشی و تجويزی موضوعات اخالقی ،عدهای بر ايم موضع پای میفشـرند كـه
اگرچه اخالق نسبی نیست ،معنای خود را تنها از ديم بـه دسـت مـیآورد و حـذف سـاخت
دينی در هر گزارشی از پیدايش اخالق ،ماهیت آن را تحري

میكند (نک :هویمز:9319 ،

)39
«پس بايد كه صاحش واليت ايم حکايتها پیش چش خويش دارد و ايم پندها كـه
ديگران را دادهاند ،بپذيرد» (غزایی)25 :9301 ،
«اگر كسی حکمت گويد بايد كه بشـنوی ،اگرچـه آنكـس حکـی نباشـد» (همـان:
)905
ايم نوع كاربرد بهگونهای است كه مخاطش را متعهد به انجام دادن خواستة گوينـده
میكند يا دستك او را برای پذيرش پیام آماده میسازد
از افعال تلكیدی ديگری كه بهويژه در باب نخست نصيحةالملوک بسیار به كـار رفتـه
است ،فع امر«بدان» است ايم فع امر اگرچه در برخی از متـون ديگـر نیـز بـا بـار معنـايی
هشدار ديده میشود ،در نصريحةَالملروکَ بـه صـراحت وظیفـة انتقـال مفـاهی و ارزشهـای
اخالقی مورد اعتقاد نويسنده را بـر عهـده گرفتـه و خواننـده را بـه نـوعی عاقبـت انديشـی و
سعادتورزی فرا میخواند
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«بدان ای سلطان عای كه دنیا منزیگاه است نه قرارگاه و آدمـی در دنیـا بـر صـورت
مسافری است كه رح مادر اوّل منزل اوست و یحد آخر منزل اوست» (غزایی)30 :9301 ،
«بدان ای ملک هرجه در دل باشد از دانش و اعتقاد بیخ ايمـان اسـت و هرجـه بـر هفـت
اندام رود از طاعت و عدل شاخ ايمان است» (همان)97 :
«بدان كه آنچه میان تو و حقتعایی است عفـو بـدان نزديـکتـر اسـت ،امّـا آنچـه بـه
م ای خلق تعلّق دارد ،در قیامت به هیچ حال فرو نگذارند» (همان)90 :
-2-2-2مترادفات و همخانوادهها
در ن ام اعتقادی ما مسلمانان ،يگانگی و توانايی پروردگار امری مسلّ است و جـای
هیچگونه چـون و چرايـی نـدارد در ايـم خصـوص هرگـاه در حـوزة زبـانی ،بحـ اقتـدار
پروردگار مطرح باشد ،برخی واۀهها كه سرشار از بار احساسی ايد ویوۀيکانـد و تشـخص
معنايی دارند ،در متم با بسامد تکرار میشوند يـا بـا اسـتفاده از مترادفـات و هـ خـانوادههـا
نشاندار میشوند ايم ويژگـی در نصيحةالملوک ديـده مـیشـود بـهعنـوان نمونـه در بخـش
آغــازيم كتــاب ،اصـ ســوم بــا عنــوان «در قــدرت و توانــايی» كــه تنهــا چهــار ســطر دارد،
واۀههايی ن یر  :قادر ،قدرت ،مقهور ،مسخّر ،توانا و توانايی ديده میشود
سبکشناسان واۀههايی را كه به ن امهای اعتقادی تعلّق دارد و زنده و سرشـار از بـار
احساسی و عاطفی ايد ویوۀيک است« ،واۀههای غنی شده» مینامند (فتوحی-355 :9312 ،
)356
كاربرد مترادفاتی از قبی معطّر و خـوشبـو ( ،)35جـور و سـت ( ،)25داد و عـدل ()25
متعجّش و متحیّر( )36و ن اير آن در كتابَنصيحةالملوک به فراوانی ديده میشود
-3-2-2تکرار انگیزهدار
ساختار جملهها در نصيحةالملوک بهگونهای است كه میتوان پنداشت تکرار افعـال و
صفات به شکلی منطقی ،منسج و سلسلهوار ،هدفی مشـخص را دنبـال مـیكنـد ايـم ن ـ
منطقی كه مبتنی بر تکرار است انگیزة باورپذيری ایقا ات نويسنده را شک میدهد
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«پرهیزكردن پادشاه را معنی راستی است كه اندر همة كارها راستی كند و بفرمايد بـه
قول و فع تا همة حش و رغیّت از راستی وی راسـت شـوند و دل بـا خـدای تعـایی راسـت
دارند» (غزایی)17 :9306 ،
در جملههای باال تکرار واۀة «راستی و درست» ارزش و اعتبار ايـم فضـیلت اخالقـی
را كه سخت مورد اعتقاد نويسنده است ،نشان میدهد
« و تفسیر همّت خويشتنداری بـود و پردیـی همّـت بـزرگ آن بـود كـه خويشـتم را
بشناسد و عزيز دارد و هرگز مردم به نزديک مردم عزيـز نشـود تـا خويشـتم عزيـز نـدارد و
كس او را مقدار ندارد تا وی قـدر خويشـتم نـدارد و عزيـز داشـتم آن بـود كـه بـا ناكسـان
نیامیزد» (همان)920 :
در سطور زير ،اهمیت پرهیز از ظل و دوری از ايم مفسده بـا تکـرار چنـدبارة ايـم واۀه
نشان داده شده است:
« قناعت نکند كه خود از ظلـ دسـت بـدارد ویـیکم غالمـان و چـاكران و گماشـتگان و
نايبان خود را مهذّب دارد و به ظل ايشان رضا ندهد كه او را از ظل ايشان بپرسند چنـانكـه
از ظل وی بپرسند و ايشان را از ظل وی به نپرسند» (همان)05 ،
 -2-2-2قرینه سازی
قرينهسازی واۀهها و تركیبات كه بیشتر از نوع فعلی است و در اصطالح ادبـی نـوعی
مشاكله ايجاد میكند ،نشان میدهد كه بار معنايی آنها بـیش از جنبـة موسـیقیايی و جنـاس
آرايی مورد توجه نويسنده بوده است:
«رسول علیهایسالم گفت هر كه خواهد كه از دوزخ خالص يـاود و در بهشـت شـود
بايد كه چون مرگ او را درياود او كلمة الاهلل االاهلل را درياود » (غزایی)32 :9301 ،
«اگر رعیت از تو ايمم خسبند تو نیز در گور ايمم خسبی» (همان)61 :
«گناه ناكردن بهتر از استغفار كردن و آرزو خوردن ،بهتر از غ خوردن»(همان)909 :
«اگر ايم بار(كیسة آرد) تو برگیری ،بار گناه كه برگیرد؟» (همان)62 :

118

شماره22

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

«سلیمان پیغامبر علیهایسالم بر تخت ملک نشسـته بـود بـاد او را برداشـته و انـدر هـوا
خواست كـه تخـتش نگوسـار

میبرد سلیمان به عجش اندر مملکت خويش نگاه كرد

شود گفت يا تخت راست باش تخت به آواز آمد و گ فـت تـو راسـت بـاش تـا مـا راسـت
باشی (همان)10 :
از ويژگیهای بارز زبانی كه در بخشهای مختلـ

نصيحةالملروکَ ديـده مـیشـود،

نوعی تکرار افعال با تغییر شناسه است ايم نوع تکرار بیش از آنکه گونهای برجسـته سـازی
زبــانی باشــد ،كــاربرد تبلیغــی و اقنــاعی دارد مــیتــوان گفــت بــازنمودی از كــنشهــای و
واكنش هـای رفتـاری اسـت كـه در پیونـد بـا بافـتهـای زنـدگی اجتمـاعی ،تلثیرپـذيری و
تلثیرگذاری رفتار اجتماعی را نشان میدهد
«كسی كه مردان جهان را غلبـه كـرده بـود ،نشـايد كـه زنـان او را غلبـه كننـد» (غزایـی،
)72 :9301
نويسندة نصيحةالملوک در مواردی كه قصد دارد مخاطش را ارشاد كند و متنبّه نمايد
با تغییر شناسة افعال ،قرينههايی ايجاد میكند كه صراحت كـالم و مقصـود او را بهتـر نشـان
میدهد
«اگر همة جهان بستانی  ،آخر از ما بستانند» (همان)00 :
-5-2-2سطح تناقضیکالم
از نشانههای گفتمان نصيحةالملروکَ بهـره گیـری نويسـنده از نـوعی تقابـ  ،تضـاد و
تناقض وازهها و تركیبات است كه به پندار نويسنده ايم جستار ،نـوعی فـراوری معناشناسـی
شمرده میشود بهرهگیری از ايم ويژگی در سطوح كالمی نصيحةالملروکَ بـه فعـالسـازی
متم برای ايجاد كنش ارتباطی ياری میرساند و انتقال مفاهی ارزشی مورد ن ـر نويسـنده را
تسريع میكند در حقیقت ايم تقاب ها و تناقض ها به نوعی شناخت منجر میشود:
«ملکی را كه ملک از او رفته بود پرسـیدند كـه جـرا دویـت از تـو روی برگردانیـد؟
گفت :غرّه شدن مم به دویت و نیروی خويش

و آهستگی و درنگ در وقت آنکه شتاب

بايد كردن و روا ناكردن حاجت مردمان» (غزایی)01 :9301 ،
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«بزرجمهر را پرسیدند كه كدام عزّست با ذُل پیوسته؟ گفت :آن عزّ با خدمت سلطانست
و عزّ با حرص و عزّ با سفه» (همان)909 :
نوعی از تناقض در شیوة بیان نويسندة نصيحةالملوک ،ذكـر ويژگـی و صـفتی كـه بـرای
صن

و گروهی هنر و برای گروهی ديگر عیش شمرده میشود:
«زنی بخرد را پرسیدند كه هنر زنان چیست؟ گفت آهـوی مـردان چیسـت؟ گففتنـد:

بخیلی و بددیی گفت :ايم هردو هنر زنان است» (غزایی)922 :9301 ،
«بزرگان گفتند بنگريد كه جبّار زمیم پیش جبّار آسمان چه زاری میكند» (همان)05 :
ظرافت معنايی كه در ايم نـوع كـاربرد متنـاقض واۀههـا و عبـارات ديـده مـیشـود،
مخاطش را به تلمّ در ۀرفساخت متم وا میدارد در واقع كـاربرد متنـاقضنمـا ،گونـهای
برجستگی معنايی ايجاد میكند به هر روی ،گزينش عامداً ايمگونه واۀههـا و عبـارات كـه
بهطور معمول مفهومی دو سويه دارد ،بیآنکـه ابهـامی بیافرينـد ،در خـدمت تفکّـر تعلیمـی
نويسنده است:
«حکیمی از كسی وام خواست؛ ندادش حکی گفت :اگر ندادی جز از آن نبودكـه
روی مم سرخ شود و شرم دارم و اگر بدادی نه يکبار روی مم زرد شدی ،بلکه هزار بـار»
(همان)901 :
-9-2-2عنوانهای ایدئولوژیک
گزينش عنوانهـای اصـلی مطایـش در كتـاب نصـیحهایملـوک ،پیونـدی ظريـ

بـا

گفتمان حاك بر متم دارد صرف ن ر از عنوانهايی كه بر اساس حکايات مطرح شـده در
كتاب نامگذاری شدهاند مثالً «حکايت پادشاه هندوستان و خرا » ( )69و بیشتر بخشهـای
كتاب را به خود اختصاص دادهاند ،ساير عنوانها بر اسـاس نـوع گفتمـان نويسـنده انتخـاب
شدهاند عنوانهايی ن یر «اص نه  ،ذكر آخـرت» (« ،)96آغـاز شـاخهـای درخـت ايمـان»
(« ،)97ایدّيم وایملک تؤامان» ( )51همچنیم گزينش عنوانهای طوالنی ن یـر «چشـمة اول
شناخت دنیاسـت كـه وی خـود چیسـت و آدمـی را بـه دنیـا بـه چـه كـار آوردهانـد» (،)30
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چش اندازی گويا است كـه كـاربرد ارتبـاطی مناسـش دارد و سـرنخهـای گفتمـان مـتم را
آشکار میكند
انتخاب ايم عنوانها بی شـک بـا كـاركرد عملـی آن و نیّتـی كـه نويسـنده دارد ،در
پیوندی نزديک است گزينش برجستة نويسـنده از میـان عناصـر زبـانی تلثیرگـذار ،موجـش
برانگیختم مخاطش میشود عنوان شعاری يا عنوانهايی كه از نوع كلمات قصـار بـه شـمار
میآيند ،خود نوعی آرايش سبکی است كه به تحلی و تفسیر متم مـیانجامـد و در هويـت
بخشی به متم نیز ياری میرساند به بیانی ديگر ايم عنوانها صـورتهـای زبـانی نشـاندارند
كه پ ارتباطی مخاطش و نويسنده محسوب میشوند و گـاه حتّـی مـیتواننـد گـرايشهـای
فکری نويسنده را به مخاطش تحمی كنند
 -3-2الیة نحوی و نقش آن در پیام رسانی
«صورتهای نحوی زبان در گفتمانهای مختل

ايد ویوۀيک ،كابردهای مختلـ

يا مقاصد متفاوتی دارند» (فتوحی )350 :9312 ،عناصر سازندة جملهها در بسیاری از موارد
میتوانند با تغییر موقعیت و نوع چیدمان در ایقای پیام و معانی جديد ،ابزاری مناسـش بـرای
سخنور باشند و او را برای رساندن مقصود خود ياری كنند كاربرد ويژة افعال گـذرا ،بهـره
گیری از جملههای اسنادی و تغییر حروف اضافه و ن ـاير آن بـرای بیـان انديشـهای خـاص،
تلثیری غیر قاب انکار دارند
-1-3-2وجوه افعال
عناصر زيريم زبان از جمله افعال ،ويژگیهای شکلی گفتمان غایـش بـر مـتم را بیـان
میكنند در تحلی سبکشناسی ،صورتهای مختل

افعال برحسش نـوع و وجـه آنهـا در

تشريح جهانبینی صاحش اثر نقشی مؤثّر دارند «خصیصههای گفتمان میتوانند با توجـه بـه
هدف يا وسیله بودنشان ه مضمونی و ه سبکشناختی در ن ر گرفته شوند و در ايم میـان
مجموعهای از خصوصیات شکلی گفتمان اصوالً در سطوح ساختاری ريز زبان ؛ يعنی جمله
و عناصر آن ديده میشود» ( نک :ۀنت)079-061 :9310 ،
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در نصيحةالملوک از جملههای مجهول كه صدای دسـتوری منفعـ دارنـد بـه نـدرت
استقاده میشود بیشتر جمله ها از نوع خبری و بـه طـور معمـول گوينـده خبـر نیـز مشـخص
است:
«حکی گفت در ايم زمانه دو چیز عزيز نیست :يکی ديم و ديگر درويشی» (غزایـی،
)906 :9301
«چنانكه داناست به هرچه دانستنی است ،بینا و شنواست به هرچـه ديـدنی و شـنیدنی
است» (همان)95 :
نکتة درخور اهمیت ايم است كه وجوه امر ،نهی و ایتزام نیز با یحنی آشـکار و قـاطع
مخاطش را در پذيرش معتقدات نويسنده و بار ايد ویوۀيک متم متعهد و مجاب میكند
«در خبر است كه پیغامبر (ص) امیرایمؤمنیم علی كـرّماهلل وجهـهُ را بگفـت يـا علـی!
روی به مم كم و دل فا رغ دار بخـور و بـبخش و گـرد كـم و سـخت دار علـی گفـت :يـا
رسول اهلل! معنی ايم سخنان چه بـود؟ گفـت :يـا علـی! بخـور خشـ را و بپـوش عیـش بـرادر
خويش را و ببخش گناه ستمکار را و گرد كم مر گور تنگ و تاريک را و سخت دار ديـم
اسالم را» (همان)906 :
 -2-3-2کاربرد صفات تفضیلی و عالی
استفاده از صفات تفضیلی و عایی كه حضـوری پررنـگ در نصريحةَالملروکَ دارنـد،
میزان تلكید يا عدم تلكید نويسنده را در خصوص انديشههای اعتقادی نشـان مـیدهـد ايـم
ويژگی ،همدوش ساير ويژگیهای كتاب ،اهمیت برخی از ارزشهای انسانی و انديشههـای
اجتماعی يا بیاعتباری آنها را بیان میكند
«حکیمی را پرسیدند كه حال كه بتر؟ گفت حـال آنکـه همّـت او بلنـدتر و دانـش او
بیشتر و دست او تنگتر» (غزایی)992 :9301 ،
«وگفتند چیزی هست عزيزتر از جان كه مردمان از بهـر وی بدهنـد و بـاک ندارنـد؟
گفت از جان عزيزتر سه چیز است :ديم و كیم و راحت از پس سختی» (همان)909 :
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«خدای تعایی خرد را بر نیکوتريم صورتی بیافريـد و فرمـودش بـرو برفـت و بیامـد
آن گه او را گفت در همه عای نیافريدم چیزی نیکـوتر و بزگـوارتر از تـو و همـة خاليـق را
ثواب و عقاب به تو خواه كردن» (همان)930 :
-2-2صراحت الفاظ
تن ــی و گــزينش درســت ایفــا  ،مــیتوانــد در بیــان تمــايالت و نفســانیات و افکــار
سخنور ،نقشی مؤثر داشته باشد و حتی هدايت انديشه و تمايالت مخاطبان را نیـز بـر عهـده
بگیرد ایبته از آنجا كه ایفا  ،بسیاری از مواقع در بیان درجات و مراتـش معـانی ،قاصـرند،
سخنور توانمند بايد از قواعد و ضواب ديگر از جمله تركیـش ایفـا و سـاختارهای نحـوی
زبان بهره ببرد «گويندة بلیغ بايد به نقش مؤثر ایفا در تویید آرا و عقايد توجـه داشـته ،از
نیروی ایقايی و جادويی آن كامالً آگاه باشد ،زيرا تركیش چنـد یفـظ چنـان در شـنونده اثـر
مینهد كه معتقدات چنديم سایة او دچار تزیزل میشود (رضانژاد)900 :9367 ،
«حکیمی گفت مردم بر چهار گروهاند :يکی آنست كه داند و دانـد كـه داناسـت از
وی دانش آموزيد و ديگر آنست كه داند و نداند كـه داناسـت ،او فراموشکارسـت ،يـادش
دهید و يکی آنست كه نداند و داند كه نداند بیاموزيدش و يکی آنست كـه ندانـد و ندانـد
كه نداند او جاه است ،از او دور باشید» ( غزایی)902 :9306 ،
-5-2بهرهگیری از حکایات
شیوة تلثیرگذار ديگری كه در نصيحةالملوک برای ایقای باورهای نويسنده بهگونهای
گسترده مورد توجه بوده ،بهرهگیری مستمر از حکايات مذهبی است بممايـة اعتقـادی ايـم
حکايات كه بـا بیـانی شـیوا و بلیـغ ،تلثیرگـذاری آنهـا دو چنـدان شـده اسـت ،جهـانبینـی
اعتقادی نويسنده را آشکار میكند برخی از حکايات در بارة رسـول گرامـی وتعـدادی در
مورد حضرت علی«ع» و صحابه و بسیاری نیز در مورد پادشاهان است در واقع ايم قـدرت
ایقايی زبان است كه با عوام برونزبانی پیوند برقرار مـیكنـد و تـلثیر مـیپـذيرد و متقـابالً
واكنش نشان میدهد
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زبان در قایش يک نهاد اجتماعی و ن امی وابسته به فرهنگ جامعه از دگرگونیهـای
اجتماعی تلثیر میپذيرد و نسبت به عوام برونزبانی واكنش نشان میدهد عوام محیطی،
ساختار اجتماعی ،ارزشها و باورهای اجتماعی از مه تريم عوامـ بـرونزبـانی بـه حسـاب
میآيند (نک :صفوی)930-939 :9319 ،
تعلّق خاطر امام محمد غزّایی به خاندان ا مه و احتماالً گرايش او به مذهش شـیعه در
«حکايت دو مویی» ديده میشـود نويسـنده در ايـم حکايـت بـا اشـاره بـه بخشـندگی امـام
حسیم(ع) و چند نفر ديگر از خاندان بنیهاش  ،جوانمردی ايم خاندان را افض از بنـیامیـه
دانسته است» (غزّایی)996 :9301 ،
-9-2مستندسازی
استناد بـه قـرآن و احاديـ

و اخبـار در جهـت تقويـت باورهـای خواننـده ،ایگـويی

مناسش است كه بهطور معمول در متون تعلیمی از آن بهره برده میشـود در نصيحةالملروکَ
ايمگونه مستندسازیها چنان اهمیتی دارد كه به جـرَت مـیتـوان گفـت تقريبـاً هـیج اصـ
مهمی از اصول كتاب ،بیپشتوانة كالم قرآنی يـا حـدي

و روايـت مطـرح نشـده اسـت در

اهمیت و قدر واليت آوردهاست« :دیی بر بزرگی قـدر ايـم نعمت(واليـتداری) آن اسـت
كه رسول«ص» گفت :يک روز عـدل سـلطان عـادل فاضـ تـر از عبـادت شصـتسـایه بـود
(غزایی)90 :9301 ،
نکتة درخور اهمیت ايم است كه نويسنده در همیم بخش كه بیشتر از چهـار صـفحه
نیست ،شانزده بار به سخنان پیامبر استناد كردهاست
«و در تورات آمده است كه هر ظل كه از عام بـه سـلطان رسـید و او خـاموش باشـد،
طل او كرده بود و بدان ملخوذ و معاقش بود» (همان)06 :
بررسی ايم ويژگی تا حدودی با تعري

«ۀرار ۀنت» از سبکشناسی تناسش دارد از

ديدگاه او سبکشناسـی عبـارت اسـت از مطایعـة ارزشهـای فرامفهـومی اسـت كـه ريشـة
احساسی -عاطفی داشته يا در برگیرندة حـوزههـای اجتمـاعی باشـد؛ يعنـی ارزشهـايی كـه
رنگ و بويی به معنای كلمات میدهند» (ۀنت)977 :9310 ،
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-7-2آرایههای ادبی و قابلیت آنها در بیان ایدئولوژیک
آرايههای بالغی در كالم نوعی برجستهسازی ايجاد میكنند و همیم موضـوع سـبش
میشود مخاطبان به چنیم كالمی توجه بیشتری نشان دهند ايم ابزار بیـانی در بسـیاری از
موارد بیش از آنكه وظیفة خیالانگیزی و برجستهسازی كالم را بر عهـده داشـته باشـند ،در
خدمت اهداف ايد ویوۀيک به كار گرفته میشود گاهی نويسـندگان از شـگردهای بالغـی
برای تبییم اعتقادات اجتماعی و مدلهای ايد ویوۀيک خود بهره میبرند پوشیده نیست كه
صناعات معنوی و صور خیال ،ناظر به محتوا و مفاهی كالم ادبی انـد و ابـزاز مناسـبی بـرای
ایقای معانی جديد شمرده میشوند به پندار نويسندة ايم جستار ،اهداف و ارزشهای مسلّ
و مورد تليید صاحش نصیحةایملوک او را بر آن داشته است كه با تصـاوير واضـح و قـاطع،
مقاصد ايد ویوۀيک خود را مطرح كند به همیم روی آرايةهای شفاف بـه فراوانـی در اثـر
او ديده میشود
 -1-7-2تقسیم یا ایضاح بعد از ابهام
شیوة غایش در بح

بالغت ،بهرهگیری مستمر غزایی ازصناعت تقسی يا ايضاح بعد

از ابهام است تفسیر بار ايد ویوۀيک متم و تلكید بر ارزشهای عناصـر ايـد ویوۀيک درون
متنی با نوعی تقسی كالمی به نوعی تشخّص بالغی با تلكید بر پیامهـای ارزشـی مـورد ن ـر
نويسنده منجر شده است:
«مال از سه چیز بیرون نیست يا از آن خـدای اسـت يـا از آن بنـدگان خـدای ،يـا از آن
تست» (غزایی)65 :9301 ،
هدف نهايی نويسنده از ايم تقسی بندی در ايم جمله نهفته است« :اگر از آن تسـت بـر
ما صدقه كم كه خدای مکافاتدهنده است» (همان)65 :
«حکیمان گفتهاند كه سه كار از سه گروه زشت باشد تندی از پادشـاهان و حريصـی از
عایمان و بخیلی از توانگران» (همان)76 :
ايم نوع پرداخت ادبی كامالً در خدمت تبییم و تثبیت اعتقادات گوينده اسـت و بـه
پندار نويسندة ايم سطور میتوان آنها را دايرةایمعارفی موجز و مختصر از فضاي و رذايـ
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اخالقی دانست كه مجموع ايدهها ،ارزشها و ديـدگاههـای نويسـنده نصريحةَالملروکَ را در
خصوص دنیا و آخرت در بر دارد:
«حکی گفت چهار كار مکم و از چهار كار رستی حسد مکم و از غ رستی ،با يار بـد
منشیم و از مالمت رستی ،معصیت مکم و از دوزخ رستی ،خواسته گرد مکـم و از دشـمنی
خلق رستی» (غزایی)901 :9301 ،
-2-7-2تمثی
تمثی از شگردهای ادبی است كه وضعیت و موقعیتی را در ذهم شـنونده بـه تصـوير
می كشد و نـاظر بـه اغراضـی چـون تحـذير ،تنبیـه ،تشـويق و ارشـاد اسـت اساسـ ًا تمثیـ از
كاربردیتريم شیوههای اقناعی كالم است ،كه بهويژه شـعرا و نويسـندگان ايـد ویوۀيک از
آن بهره میبرند در نصيحةالملوک تمثی هـای مربـود بـه دنیـا و آخـرت از پـر بسـامدتريم
ترفندهای بالغی برای ادای مقصود شمرده میشوند
«مث جويندة دنیـا ،مثـ خورنـدة آب درياسـت ،هرچـه بیشـتر خـورد ،تشـنهتـر باشـد و
میخورد تا هالک شود و هرگز تشنگی وی نشود» (غزایی)35 :9301 ،
تمثی ها در نصيحةالملوک بهطور معمول برای بیان طـرز فکـر ،بـرانگیختم مخاطـش،
روشنگری و اثبات معتقدات نويسنده مورد استفاده قرار میگیرند:
«سقراد گفت هركه خدایتعایی او را حکمت دهد و به نايافتم خواسته غ خورد ،مثـ
او همچون كسی بود كه آسانی و سالمت بـه غـ خـوردن و رنـج بدهـد ،زيـرا كـه ثمـرت
حکمت ،آسانی است و ثمرت مال رنج و بال» (غزایی)909 :9301 ،
«مث كسی كه با پادشاه گستاخی كند چون مارافسای است كه با خويشتم مـاران دارد و
با ايشان خسبد و برخیزد و يا چون مث كسی است كه با شیر همسايگی دارد و يا چون مثـ
كسی است كه در دريا باشد ،در آب میان نهنگان كـه آدمـی را فروبرنـد و ايـم كـسهـا بـا
خطر باشند بر جان خويشتم» (غزایی)71 :9301 ،
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-3-7-2اغراق و مبالغه
غزایی با پرداختم به حکاياتی فراواقعی و مبایغـهآمیـز ،ن ـامی از عقايـد خـود را كـه
موجش برانگیختم مخاطش و ترغیش او به پذيرش ايم عقايد مـیشـود ،شـک مـیدهـد در
واقع بیان ديدگاههای ايد ویوۀيک ،ايم نويسندة حکی و عای دينی را در فضايی قـرار داده
كه برای متقاعد كردن مخاطش ،به حکايات اغراق آمیز متوسّ میشود
به عنوان نمونه در حکايت «صیاد بنیاسرا ی » آوردهاست وقتی عوانی از ماهیگیری
بدون پرداخت بها ،ماهی میگیرد و به خانه میبـرد و همسـرش آن را بريـان مـیكنـد و بـر
خوان مینهد مرد عوان برای خوردن ماهی دست دراز میكند و ماهی ناگهان انگشت او را
دندان میگیرد عوان احسـاس درد شـديدی مـیكنـد و نـزد طبیـش مـیرود و طبیـش بـه او
میگويد بايد انگشتت قطع شود چون انگشت قطع مـیشـود در دسـت خـود احسـاس درد
میكند و طبیش ديگر بار به او میگويد بايد دست قطع شود و چون دست قطع میشـود در
بازوی خود احساس درد میكند و طبیش ديگر بار عال را در قطع بازو مـیبینـد سـرانجام
عوان در میيابد كه ايم مشک بر اثر ظلمی كه در حق ماهیگیر كرده ،ايجاد شده است نزد
او میرود و حالییت میطلبد و آنچه دارد به ماهیگیر میبخشد؛ مـاهیگیر او را مـیبخشـد و
روز ديگر عوان سالمت خود را باز میيابد و دست او چون روز اول میشود (رک :غزایی،
)56 :9301
 -2-7-2توصیف
توصی

شخصیتها ،مکانها و نیز از ابزارمناسش برای بیان ايد ویوۀی نويسنده بـه

شمار میآيد و قدرت ایقايی ايم ويژگی از آن روی اهمیت دارد كه تصوير روشنی از پیـام
را در پیش چش مخاطش مجس میكند در نصيحةالملوک ،موقعیتهای قیدی و صـفتی در
توصی  ،نقش بسزايی دارند در حکايت «رسول قیصر كه به مالقات عمر رفته بـود» ،آمـده
است« :رسول روم بیرون شد عمر را ديد كه در آفتاب خفته بـر زمـیم و ريـگ گـرم و درّه
زير سر نهاده و عرق از پیشانی وی میرفت چنانكه زمیم تر شده بود» (غزایی)09 :9301 ،
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بديهی است كه نويسنده به جای بیان مستقی سادهزيستی عمر از واۀههای جانشـیم بهـره
برده و بهتعبیری سخم خود را مستدل و مستند كرده است ايـم طـرز بیـان بـا تصـويری كـه
«میش زرافا» از هدف نويسندگان ارا ه میدهد ،منطبق است او معتقد است كه نويسـنده بـا
تویید و ن ارة دنیايی كه در آن مردم ترجیح میدهنـد افکـار خـود را بـا زبـان اسـتعاره بیـان
كنند ،آنها و زبان آنها را در تلة خاص خودشان به چنگ میاندازد بهعنوان نمونه در سبک
نويسندگی «پروست» ،یویة حوض منزل تبدي به فواره میشود كه زينتی مناسش وضع يـک
طبقة اجتماعی خاص است (زرافا)992 :9306 ،
 -3نتیجهگیری
با ايمكه انديشههای عرفانی در بخشهای مختلـ

نصريحَةالملروَک ديـده مـیشـود،

نگرش عرفانی غزّایی بر اساس پیوند شريعت و طريقت است ایبته از نوع ديانتی كه در برابر
طريقت ،ظاهر در برابر باطم تلقی نمیشـود و میـان ايـم دو تعارضـی پـیش نمـیآيـد تـا بـه
ديدگاه فرادينی منجر شود
نصيحةالملروکَ در كـ زبـانی ادبـی دارد ،ویـی از آنجـا كـه در خـدمت اعتقـادات
نويسنده به كار گرفته شدهاست ،درگیر عناصر خیـایی و هنجـارگريزیهـای زبـانی و فراتـر
رفتم از قواعد آن نمیشود و زبان ،بیشتر در خدمت بازگويی جهانبینی نويسنده است
گزينش واۀهها ،مترادفات ،عناصـر تلكیـدی ،بهـرهگیـری گسـترده نويسـنده از وجـوه
اخبا ری ،امر و نهی افعال ،تصوير گويـايی از بـار ايـد ویوۀيک مـتم را بـه مخاطـش عرضـه
میكند
بررسی ساختار كلی نصيحةالملوک نشان میدهد كه بار ايد ویوۀيک ايم متم كـامالً
آشکار است و سیطرة انديشههای ايد ویوۀيک ،فضاسازیهای بالغی و تنـوّع كالمـی را بـه
آرايههای ادبی ر وشم از قبی تقسی و تمثیـ كـه ظرفیـت و قابلیـت درخـور تـوجهی بـرای
تشريح نوع نگرش و جهانبینی نويسنده و بازگويی مفاهی حکمـی دارنـد ،محـدود كـرده
است به هر روی ،گسترة دانش نويسنده ،تسل او بر دقـايق كـالم و گـزينش انگیـزهدار در
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جهت داوریهای اخالقی ،نثر نصيحةالملوک را در شمار نثرهـای شـیوا و تلثیرگـذار معرفـی
میكند
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