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A Model for the Analysis of Persian Prose
Based on the Introduction of Abu-Mansuri Shahnameh
Yahya Kardgar; Associate Professor, University of Qom, Iran

1. Introduction
The falling behind of prose texts and, of course, the popularity of
poetic texts, have caused the research in prose texts to be delayed.
Thus, the methods of surveying prose texts are challenging, and
researchers in this field do not have access to a reliable pattern. To
provide a comprehensive pattern for the study of prose texts, taking
advantage of the critical points of view of predecessors along with that
of today’s research achievements in this field is useful. Based on the
book of Moghaddame Shahnameh Abu Mansouri, through presenting
objective and sensible examples with the proposed pattern, the present
study tries to provide a criterion for investigating these texts by citing
the subtle points provided by the ancients and through using the
researches of the contemporaries and avoiding mere theorizing. Since
this text is the first survivor prose text of Persian language, it can
present the original features of Persian language more than any other
text, and the stages of evolution of prose texts of later periods are also
based on adherence or deviation measured by its characteristics.
2. Methodology
The present study tries to provide a model for the analysis of prose
texts in descriptive-analytical methods and seeks appropriate answers
to the questions “what model is really suitable for the analysis of
Persian prose texts?” and “how can the distractions in this area be
reduced”?
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3. Discussion
A reliable pattern can be proposed by using researches in prose,
combining them and adding some new materials to them. A pattern
that, by separating the themes of prose works, paying attention to the
circle of its formation and evolution, and finally explaining the five
basic points about prose texts, can provide the audience with a way to
comprehensively analyze these texts. Therefore, the proposed pattern
has three separate parts: 1. Determining the subject of the work by
expanding the proposed topics by Safa: 2. Determining the relation of
the text with: a. Poetry, b. Originality of language (phonetic features,
lexical features and syntactic features), c. Other languages, science
and knowledge. e. Rhetoric and artistic delicacy. 3. Determining the
position of the work in the evolutionary circles of Persian prose based
on Khatibi's suggestion, i.e. conversationrhetoricwriting-book
and written prosetechnical prose artificial prose prose-poem.
Abu Mansouri Shahnameh has a national and heroic subject matter
and the author has not dealt with other sciences. He seeks to maintain
the independence of prose from poetry and the phonetic, lexical and
syntactic features of the text arise from the originality of the Persian
language. With regard to the characteristics of Persian language, the
author has used other languages and among the rhetorical elements, he
has been contented with the natural aspects of Persian rhetoric. Intratextual and extra-textual signs in the introduction of Abu Mansouri
Shahnameh show that the prose of this book belongs to the time of the
confluence of conversation and rhetoric with written prose.
4. Conclusion
Access to methods of analyzing prose texts, ways of interpreting,
explaining the evolution and introducing criteria for determination of
the position of writers, have always been challenges of mind for
researchers of Persian language and literature. Using the researches of
the predecessors and contemporaries and their critical views, the
present study has proposed a pattern for reviewing and analyzing
prose texts. In this pattern, determining the subject matter of prose
texts, explaining the relationship between the text and the influential
factors, and finally, determining the position of texts in the evolution
of Persian prose have been regarded. The subject matter of prose is
influential in the emergence of its stylistic features, and the
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explanation of the relationship between the text and influential factors
can be helpful in identifying contemporary concerns and introducing
the criteria of eloquence and rhetoric of the time in which the work is
written. Finally, determining the position of the work in the formation
and evolution of prose can determine the contribution of authors in the
evolution of Persian prose and provide the basis for its methodical and
scientific classification. Achieving a remarkable result in regard with
this pattern faces several obstacles; lack of scientific research in
introducing the original features of Persian language and its subjects,
and lack of attention to rhetoric and conversational language, as two
factors influential in the formation and evolution of Persian prose, are
the main obstacles to the implementation of the proposed pattern.
Therefore, it is suggested that by identifying and criticizing the
original Persian texts, the original features of this language and its
subjects be extracted and, then, by investigating conversational
language and rhetoric, the interaction of the two with Persian prose
texts be explained precisely; providing these preliminaries, the ups
and downs of Persian prose can later be studied in detail in the form of
this proposed pattern.
Keywords: Text Analysis Pattern, Prose Texts, Introduction to Abu
Mansouri Shahnameh.
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نشريّة نثر پژوهی ادب فارسی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،32دورة جديد ،شمارة  ،84پايیز و زمستان 9211
الگویی برای تحلیل متون منثور فارسی برمبنای مقدّمۀ شاهنامۀ ابومنصوری
( علمی –

پژوهشی) *

دکتر یحییکاردگر

1

چکیده
ضرورت تدوين الگويی قابل اتّکا برای تحلیل متون ادبی ،نکتهای غیر قابل انکار است .از ايـن
رو ،تالش برای تدوين چنین الگويی ،تاريخی بـه ديرينگـی متـون ادبـی دارد .چنـین ضـرورتی در
حوزهء نثرپژوهی بیش از حوزة شعرپژوهی به چشم میخورد و علّت آن را بايد در توجّه افـزونتـر
پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و البتّه مخاطبان آن به متون شعری جست و جو كرد .اين مقاله با
بهــرهگیــری از پــژوهشهــای ديــروز و امــروز و بــا اســتناد بــه مقدّمـة شــاهنامة ابومنصــوری كــه از
قديمیترين متون برجای ماندة زبان فارسی است؛ كوشیدهاست؛ الگويی برای تحلیل متون نثر ارائه
كند .پژوهش حاضر كه در شیوهای توصیفی-تحلیلی انجام شده بـر آن اسـت كـه تعیـین موضـو
متن ،روشن كردن پیوندهای متن با عوامل تأثیرگذار و سرانجام تعیین جايگاه متن مورد بررسی در
حلقههای شکلگیری و تحوّل متون منثور ،میتواند؛ در تحلیل چنـد و چـون متـون راهگشـا باشـد.
مقدّمهء اجرايی كردن چنین الگويی ،پژوهش در ويژگیهای اصیل زبان فارسی و ترسیم دقیق خط
سیر و تحوّل زبان محاوره و خطابه به عنوان دو گونهء زبانی تـأثیر گـذار در شـکلگیـری و تحـوّل
متون منثور است .شاهنامهء ابومنصوری بـا موضـوعی حماسـی و ملّـی و بـا قـرار گـرفتن در بزنگـاه
برخورد محاوره ،خطابه و نثر مکتوب فارسی ،به استقالل نثر میانديشد و با پایبنـدی بـه موضـو ،
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اصالت زبان ،توجّه به معیارهای بومی در بهرهگیری از زبان عربی ،رعايت بالغتی طبیعـی ،الگـويی
قابل اعتماد برای نويسندگان زبان فارسی است.
واژههایکلیدی :الگوی تحلیل متن ،متون منثور ،مقدّمة شاهنامة ابومنصوری.

 -1مقدّمه
پیشینة متون منثور در زبانهای مختلف غالباً بعد از متون شعری است و در زبـان فارسـی
نیز براساس متون بر جای مانده ،قدمت آن به نیمه اوّل قرن چهـارم مـیرسـد .در حـالی كـه
اشعار برجای مانده از زبان فارسی دری دو قرنی زودتر از متون منثـور بـه دسـت مـا رسـیده
است( .ن.ک :خطیبی )12 :9231،تأخّر متون منثور و البته مخاطبپسند بـودن متـون شـعری
موجب شده كه پژوهش اين متون هم با تأخیر همراه شود .از اين رو شیوههای بررسی متون
منثور با چالشهايی همراه اسـت و پـژوهشهـای ايـن حـوزه ،هنـوز بـه الگـويی قابـل اتکـا
دسترسی ندارد .جهت ارائة الگويی جـام بـرای بررسـی متـون منثـور ،بهـرهگیـری از نگـاه
انتقــادی پیشــینیان بــه همــراه دســتاوردهای پژوهشــی امــروزين در ايــن حــوزه راهگشاســت.
پژوهش حاضر مـی كوشـد بـا اسـتناد بـه نکـات دقیـق قـدما و بهـرهگیـری از پـژوهشهـای
معاصران ،معیاری جهت بررسی اين متون در اختیار پژوهشگران اين حوزه قرار دهد و برای
گريز از نظريهپردازی صرف ،بر مبنای كتاب مقدّمة شاهنامه ابومنصوری ،نمونههـايی عینـی
و مصداقی را با الگوی پیشنهادی همراه كند .از آنجايی كه ايـن مـتن ،نخسـتین مـتن منثـور
برجایمانده زبان فارسی است ،میتواند بیش از هر متن ديگـری ،ويژگـیهـای اصـیل زبـان
فارسی را بشناساند و مراحل تحوّل متون منثور ادوار بعد نیز بر مبنای پایبندی يا انحـراف از
ويژگیهای آن سنجیده شود« :آنچه اين نوشته[شاهنامة ابومنصـوری را شـگفتانگیـز و در
نتیجه قابل طرح میسازد اين است كه ما در اين كهنترين نمونه نثر فارسی ،نثری داريم كـه
از ديدگاه واژهگزينـی ،واژهچینـی ،طرزهـا ،سـاختارها و كاركردهـای جملـههـا و موسـیقی
شگفتانگیز متن و خالصه كاركردهای نثر فارسـی ويژگـیهـای بسـیار برجسـته و شـگفت
انگیزی دارد» (محمدی بنهی گزی گناوهای)91 :9243 ،
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قراين موجود در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری نشان میدهد كه نويسـندگان زبـان فارسـی
در زمینـة نويســندگی از پیشــینهء زبــان فارسـی غافــل نبــودهانــد .بـه گونــهای كــه بســیاری از
ويژگیهای اين متن با ويژگیهای نثر پهلوی ساسانی كه بهار برمیشمرد ،هـمخـوانی دارد.
(بهار )998/9 :9232،در اين مقدمه ،آيین نگارش نامه در موجزترين شکلی بیان میشود؛ به
گونــهای كــه بــا گذشــت بــیش از هــزار ســال از تــاريخ تــألیف ايــن اثــر و چــا و انتشــار
پژوهشهايی در اين زمینه ،از ارزش اصول ارائهشدة نويسـنده كاسـته نشـدهاسـت؛ بلکـه بـه
جرأت میتوان گفت چندان نکات درخوری به اين اصول اضافه نشدهاست:
« پس دانايان كه نامه خواهند ساختن ايذون سزد كه هفت چیز بجـای آورنـد مـر نامـه را يکـی
بنیاذنامه يکی فرّ نامه سديگر هنرنامه چهارم نام خداوند نامه پنجم مايه و اندازهء سخن پیوستن ششم
نشان دادن از دانش آنکس كه نامه از بهر اوست هفتم درهای هـر سـخنی نگـاه داشـتن» (قزوينـی،
)33 :9219

اصولی كه در اين بندهای هفتگانه آمده تقريباً تمـام عناصـر دخیـل در نويسـندگی را
در بر میگیرد و جام مینمايـد .ارائـة دسـتور نويسـندگی ،توجّـه بـه طـرح نامـه (كتـاب)،
فخامت زبان ،آرايـش كـالم و زيبـايی آن ،جايگـاه سـفارشدهنـدة نامـه (كتـاب) ،جايگـاه
مخاطب نامه (كتاب) ،رعايت ايجاز و اطناب ،رعايت جانب سخن و پایبنـدی بـه موضـو
نامه (كتاب) از مهمترين مواردی است كـه نويسـندة كتـاب ،بـدان اشـاره دارد كـه البتـه بـه
سختی میتوان مطلبی به آن افزود .با اين مقدّمه ،پرسش اينجاست كه چـرا بـا وجـود چنـین
معیارهايی كه خود از ريشههای قـوی نويسـندگی در فرهنـی ايرانـی خبـر مـیدهـد؛ هنـوز
الگوی مدوّنی برای نقد متون منثور و معرّفی سـیر تحـوّل و فـراز و فرودهـای آن در اختیـار
پژوهشــگران نیســت و ايــن حــوزه از نگــاه پراكنــده رن ـ مــیبــردد در ادام ـة مقالــه ضــمن
پاسخگويی به اين پرسش اساسی ،الگويی برای گريز از تشتت حاكم پیشنهاد میشود.
 -1-1بیان مسئله
پژوهش در هر حوزهای ،بدون در اختیار داشتن الگويی قابل اعتماد میسر نیسـت .چنـین
ضرورتی در پژوهشهای ادبی بیش از حوزههای ديگر به چشم میخورد و ايـن ضـرورت،
در پژوهشهای متون نثر فارسی كه در ساية پژوهشهای شعری ،كـمتـر بـدان توجـه شـده،
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افزونتر است .پژوهش حاضر میكوشد با بهرهگیری از پژوهشهای پیشینیان و معاصـران و
با توجّه به نیازهای حوزهء نثرپژوهی ،در شـیوهای توصـیفی-تحلیلـی ،الگـويی بـرای تحلیـل
متون منثور ارائه دهد و پاسخی درخور برای اين پرسش جست و جو كند كـه :براسـتی چـه
الگــويی ب ـرای تحلیــل متــون منثــور فارســی مناســب اســتد و چگونــه مــیتــوان از میــزان
آشفتگیهای اين حوزه كاستد
 -1-1پیشینۀ تحقیق
مراجعه به منابعی چون آيین دبیری ،عتبۀالکتبه ،التوسّل الیالترسّل ،مناظراالنشاء و سـاير
كتبی كه در حوزة نويسندگی به زبـان فارسـی نوشـته شـدهانـد نشـان مـیدهـد كـه راههـای
مختلفی برای نقد و بررسی متون منثور پیشنهاد شدهاست .اسلوب ،غـر ،،موضـو  ،زبـان،
زمان و موسیقی و آهنی كالم از جمله معیارهايی است كه در بررسی متون منثـور و تعیـین
جايگاه و ترسیم سـیر تحـوّل آن مـورد توجّـه قـرار گرفتـه و همـین معیارهـا نیـز در معرّفـی
شناسـی نثـر

دورههای نثر فارسی نقش اساسی داشتهاند .در پژوهشهای نثرپژوهـی و سـب
امروز نیز كم و بیش همین معیارها مورد توجه پژوهشگران اسـت .بهـار در «سـب

شناسـی»

( )9232نگاهی زمانی و لغوی به نثر دارد و خطیبی در «فن نثـر» ( )9231بـا تأكیـد بـر تمـايز
محتوايی نظم و نثر ،سرچشمه شکلگیری نثر و سیر تحوّل آن را مبنای پـژوهش خـود قـرار
میدهد .ذبـی اهلل صـفا در كتـاب «گنجینـهء سـخن» ( )9219بـه دسـتهبنـدی موضـوعی نثـر
میپـردازد و شمیسـا در «سـب

شناسـی نثـر» ( )9242بـا درآمیخـتن نگـاه زمـانی و اسـلوب

نويسندگی به معرّفی ادوار نثـر مـیپـردازد و فتـوحی در كتـاب «سـب

شناسـی» ( )9213بـا

معرّفی سیر تاريخی پژوهشهای نثرپژوهی ،اين پژوهشها را با مباحث سب

شناسـی غربـی

و مکاتب آن پیوند میدهد .خالصه اينكه با همّت اين پژوهشـگران ،راههـای بسـیاری طـی
شده امّا همچنان الگويی منسجم برای بررسی متـون نثـر در اختیـار پژوهشـگران ايـن حـوزه
نیست.
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 -3-1ضرورت و اهمّیت تحقیق
بدون ترديد ،متون نثر فارسی ،از نقاط قوّت ادبیـات فارسـی هسـتند .ايـن متـون در بـازة
زمانی بیش از هزار سال شکل گرفتهاند و به همین دلیل ،متناسب با ذوق و سـلیقة عصـری و
پديدآورندگان اين آثار ،جلوهها و نمودهای متنوّعی دارند و انگیزههـای مختلفـی در خلـق
اين آثار نقش داشته و هر ي

سهمی در شکوفايی زبـان فارسـی ايفـا كـردهانـد .از ايـن رو

بايسته است بـا تـدوين الگـويی برآمـده از ايـن آثـار ،بـه نقـد و تحلیـل آنهـا پرداخـت و بـا
طبقهبندی علمی اين آثار ،جايگاه هري

 ،سهم آنها در رشـد ادب فارسـی و نقـش خالقـان

اين آثار را در بركشیدن زبان و ادبیات فارسی تعیین كرد و از میـزان آشـفتگیهـايی كـه در
تعیین دورههای نثر فارسی و شیوههای تحلیل آن به چشم میخورد؛ كاست.
 -1بحث
با بهرهگیری از پژوهش های نثرپژوهـی ،تلفیـق آنهـا و افـزودن برخـی مطالـب جديـد و
انسجام آنها میتوان الگوی قابل اتّکايی پیشنهاد كرد .الگـويی كـه بـا تفکیـ

موضـوعات

آثار منثور ،توجه به حلقههای شکلگیری و تحـول آن و سـرانجام تبیـین پـن نکتـة اساسـی
دربارة متون منثور میتواند راهی برای تحلیل همهجانبة ايـن متـون در اختیـار مخاطـب قـرار
دهد .بنابراين الگوی پیشـنهادی سـه بخـش مجـزا دارد-9 :تعیـین موضـو اثـر بـا گسـترش
موضوعات پیشنهادی صفا-3 .تعیین نسبت متن با الف-شعر .ب-اصالت زبان .ج-زبـانهـای
ديگر .د-علوم و دانشها .ه-بالغت و ظرافتهای هنری-2 .تعیین جايگاه اثر در حلقـههـای
تح ـوّل نثــر فارســی بــر مبنــای پیشــنهاد خطیبــی يعنــی محــاورهخطابــهترسّــل و نثــر
مکتوبنثرفنّینثر مصنو شعر منثور .در ادامه ،الگوی پیشنهادی مذكور در مقدمـة
شاهنامة ابومنصوری به كار گرفته میشود و چند و چون آن به تفصیل معرفی میشود.
 -1-1موضوعات آثار منثور
متون منثور فارسی با تاريخی هزار و اندی ساله ،حامل موضوعات متنوّعی است؛ امّا ايـن
موضوعات متنوّ را میتوان در چند عنوان كلّی جای داد .هدف از دستهبنـدی موضـوعات
نثر آن است كه موضو نثر يکی از عوامل تأثیرگذار در ويژگـیهـای سـبکی آن اسـت .از
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اين رو بدون دستهبندی موضوعی متون نثر ،نتیجة بهدستآمده از تحلیل متون ،چندان دقیـق
و قابل تعمیم نیست .نکتهای كه در مورد تمامی معیارهايی كه در اين مقاله ،پیشنهاد شده نیز
صادق است .بنابراين اوّلین قدم در تحلیل هر متنی آن است كه موضو آن مشـخ

شـود.

صفا در گنجینة سخن دربارة موضوعات نثر مینويسد:
« نثر فارسی برای بیان مطالب و موضوعات مختلفی در طول زمان و در تـاريخ ادبیـات فارسـی
مورد استفاده واق شد .اين موضوعات عبارتند از داستانهای ملی و پهلوانی ،رمانها و داستانهـای
متن ّو ديگر ،قص

و حکايـات ،مسـايل فلسـفی و علمـی ،مسـايل اخالقـی و اجتمـاعی ،تصـوّف،

تاريخ ،تراجم احوال(تذكرهها و طبقات علما و شعرا و نويسندگان) ،مسايل دينی ،مسـايل انتقـادی،
نامهنگاری(ترسل) ،اخالق و جز آنها( ».صفا)83 :9219،

بدون ترديد مـی تـوان موضـوعاتی چـون موضـوعات سیاسـی ،روانشناسـی ،كـودک و
نوجوان و ...را به اين موضـوعات اضـافه كـرد .از ايـن رو نخسـتین مرحلـه در تحلیـل متـون
منثور ،شناسايی موضو آن است تا در سايه همان موضو و ويژگیهای آن به بررسی مـتن
پرداخت .متأسّفانه در مورد بررسی موضوعات نثر فارسی هنوز منبـ جـامعی نـداريم و تنهـا
میتوان از كتاب انوا نثر رستگار فسايی نام برد كه آن هم براسـاس موضـوعات ارائـهشـدة
صفا تدوين شدهاست( .ن.ک :رستگار فسايی)832-219 :9211،
مقدّمة شاهنامة ابومنصوری از متون حماسـی منثـور بـه شـمار مـیآيـد .در نتیجـه دور از
انتظار نیست اگر اين متن با چنین موضوعی ،دغدغهء ايرانگرايی و احیای سنّتهـای ايرانـی
را در سر بپروراند و منبعی برای بررسی اصالتهای زبان فارسی باشد .اين ويژگـی غالبـاً در
متونی با موضوعات ملّی و پهلـوانی برجسـته اسـت( .ن.ک :دانـشپـژوه )1 :9241،بنـابراين
نخستین نکتهای كه بايد در بررسی متون منثور مورد توجّـه قـرار گیـرد؛ تعیـین موضـو اثـر
است .اين نکته ،بیش از معیار مرسوم زمانی میتواند ياریگر پژوهشگر در تحلیل متـون نثـر
و تعیین خط سیر تحوّل اينگونه متون باشد .در حالی كه دستهبنـدی زمـانی و اطـالق دو يـا
سه قرن به سبکی واحد ،عاری از تسـام نیسـت و عمـالً تنـاق

هـايی را در تحلیـل متـون،

موجب میشود .اين نکته به معنای ناديده گرفتن عنصر زمان نیست؛ بلکه به اين معناست كه
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موضـوعی مـیتوانـد راهگشـا باشـد .توجّـه بـه معیـار زمـانی و

ناكارآمدی آن از اين جملههای عباس اقبال قابل دريافت است:
انشاء در دورهء مغول متفاوت است و اين مسئله چنانکه در جمی ادوار نیز چنین اسـت

«سب

بیشتر تاب ذوق شخصی نويسنده و نو مطالعات او در عهد جوانی و محیط اولـی تربیـت اوسـت و
چندان بعهد و زمان او بستگی ندارد جهانگشای جوينی و طبقات ناصری و گلسـتان سـعدی تقريبـاً
هر سه در ي

زمان تألیف شده و با اينکه هر سه از بهترين نمونههای انشاء زبان فارسیند هـر كـدام

باسلوبی خاص نگارش يافته( »...اقبال آشتیانی)191 :9231،

بنابراين در الگوی پیشنهادی مقاله ،گام اوّل ،تعیین موضو متن است.
 -1-1تعیین نسبتهای متن
در گام دوم ،نسبت متن با عواملی چند بررسی میشود .اگرچـه ايـن عوامـل را بـه طـور
دقیق نمیتوان برشمرد؛ امّا میتوان از اثربخشترين آنها سخن گفـت .در ادامـه بـه معرّفـی
هري

میپردازيم.
 -1-1-1نسبت متن با شعر

اگر بپذيريم كه متون منثور بعد از متون منظوم به دست ما رسیده بايد نسـبت ايـن دو در
بررسی متون تبیین شود .به اين معنی كه نويسندگان آثار منثور با در اختیار داشتن نمونههای
منظوم ،به خلق آثارشان پرداختند؛ از اين رو جای شگفتی نیسـت اگـر بـا توجّـه بـه اسـتقبال
مخاطبان از متون شعری ،در خلق آثار منثورشان به نقاط قوّت آثار منظوم ،نیمنگـاهی داشـته
باشند .پرسش اينجاست كه آيا اين ويژگی در همهء موضوعات آثار منثور به طور يکسان به
چشم میخوردد مثالً آيا آثار تاريخی منثور به اندازة آثار عرفانی منثور با شـعر پیونـد داردد
يــا ايــنكــه مضــامین شــعری آثــار عرفــانی ،بیشــتر از آثــار تــاريخی ،ايــن آثــار را بــا شــعر و
ويژگیهای آن پیوند داده استد پاسخ اين پرسش را میتوان از مقايسة نثر تاريخ بیهقـی بـا
نثر سوان العشّاق غزالی به دست آورد .موضو عرفانی سوان العشّاق ،ايـن مـتن را چنـان بـا
شعر پیوند داده كه جز در صورت ديداری ،تمايزی با شعر ندارد .در حالی كه تاريخ بیهقـی
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در برخورد با شعر ،هنوز استقالل نثر را از میان نبردهاست .بنابراين جـز در سـاية دسـتهبنـدی
موضوعی به طور دقیق نمیتوان در مورد اين ويژگی متون سخن گفت.
نسبت نثر با شعر در ي

نگاه كلّی میتواند سه مصداق داشـته باشـد -9 :بهـرهگیـری از

ويژگیهايی كه در شعر مجال ظهور بیشتری دارند تا بدانجا كه گاه وجه ممیّزه شعر از نثـر
بــه شــمار مــیآينــد .ويژگــیهــايی چــون لغــات و اصــطالحات شــعری ،مضــامین شــاعرانه،
ظرافتهای هنری ،ابهام-3 .بهرهگیری مستقیم از شعر و درآمیختگی نثر با شعر-2 .توجّه بـه
ويژگیهايی كه شعريت شعر بر مبنای همین ويژگیها تعريف میشود؛ ويژگیهـايی چـون
وزن عروضی ،موسیقی كالم ،تخیّل از اين دسته به شمار میآيند .به نظر مـیرسـد در پیونـد
نثر با شعر ،سه ويژگی مذكور ،به ترتیب در نثر بروز میيابند و نثر پس از پشت سر گذاشتن
ال
دو ويژگی نخسـت و تـالش بـرای حفـت اسـتقاللش ،بـا تـن دادن بـه ويژگـی سـوم ،عمـ ً
استقاللش را در تقابل با شعر از دست میدهد و جز در حالت ديداری ،نسبتی با نثر نـدارد و
در همین نقطه است كه اصطالح متناق

نمای شعر منثور در توصیف اينگونه آثـار بـه كـار

گرفته میشود .در اين حالت ،نثر همانند شعر ،بیش و پیش از آن كـه در بنـد انتقـال انديشـه
باشد به تأثیرگذاری میانديشد و انتقال انديشه به دغدغة ثانوی آن تبـديل مـیشـود .بـا ايـن
توضی می توان سیر تحوّل نثـر مکتـوب را جريـانی ردوررانـی دانسـت كـه از دل شـعر شـکل
گرفته و سرانجام هم در لباس شعر و در قالب شعر نمودار شدهاست و البته پس از رسیدن به
چنین مرحلهای ،جريانی تازه از سر میگیرد كه تکرار همان جريـان نخسـت اسـت .مقايسـة
تاريخ بلعمی ،تاريخ بیهقی ،نفثۀالمصدور زيدری نسوی و تاريخ ايران حسن پیرنیـا و عبـاس
اقبال آشتیانی به خوبی میتواند اين آغاز و انجام و سپس آغازی نو را نشان دهد.
نثر امروز با پشت سر گذاشتن آزمون و خطاهای بسیار و تجربه دور و نزدي

شـدن بـه

شعر ،با توجّه به تحوّالت گوناگون جوام انسانی ،از عصر مشروطه ،تجربة ديگری را آغـاز
كرده است .اين بار ضرورت انتقال انديشه و اهمیّت تفهیم و تفاهم در جوام بشـری ،نثـر را
بینیاز از شعر به آزمونهای دروننثری گرايش داده و اسـتقاللی بـه آن بخشـیده كـه شـعر،
طفیل آن به شمار میآيد .از اين رو پیوند نثر و شعر به پیوندی معکـوس تبـديل شـدهاسـت.
اين جملهء نیما نشاندهندة اين پیوند معکوس است« :تمام كوشش و كاوش شـاعر بـرای آن
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است كه مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان آن به طبیعت نزدي

كرده به آن اثر دلپذير

نثر را دهد» ( آرينپور)221 :9238،
در بررسی اين ويژگی ،نثر مقدّمـة شـاهنامة ابومنصـوری بـه عنـوان نخسـتین آثـار نثـری
مکتوب ،سودای استقالل از شعر را در سر میپروراند .از اين رو بـه عنـوان جريـان آغـازگر
نثر ،نسبت كمی با شعر دارد و تنهـا در مصـداق نخسـت ،اشـتراكاتی بـا شـعر دارد .كلمـاتی
چـون گنه ،تبه ،سلیح ،اندهگسار ،اندهگنان كـه در شـعر ،كـاربرد افـزونتـری دارنـد؛
توجّه به ابهامگرايی و تأكید بر آن « :اين همه درست آيذ بـه نزديـ

دانايـان و بخـردان بـه

معنی؛ و آن كه دشمن دانش بـوذ ايـن را زشـت گردانـد» (قزوينـی )33 :9219 ،و سـرانجام
برخی ظرافتهای شعری كه نمونههـای آن انـدک اسـت و طبیعـی و ناآگاهانـه مـینمايـد؛
تناسبها و تضادهای طبیعی و گاه ايهامهايی كه محصول بهكارگیری طبیعی كلمات اسـت؛
از مصاديق پیوند اين اثر با شعر است .نمونة ايهام كه طبیعی مینمايد« :خسـرو از زنـدانیان و
گنهكاران هزار مرد نی

بگزيد و سلی پوشانید» (قزوينی )11 :9219،در كلمة نیک كه در

اينجا به معنای جنی جوی نی

است بـا توجّـه بـه فضـای سـخن ،ايهـام تضـادی در معنـای

خـوب و بـیگنــاه بـودن دارد كــه البتـه آگاهانــه نمـینمايــد .در حـوزة معنــايی نیـز مفــاهیم
اسطوره ای ،حماسی و ملی بعدها به مضامین شـاعرانه تبـديل شـدند و كمتـر در حـوزه نثـر،
مجال بروز يافتند و شايد به همین دلیل ،شاهنامة ابومنصوری در تقابل با شاهنامههای منظوم،
برجای نماندهاست .هرچه هست میتوان مقدّمة شاهنامة ابومنصوری را اثر مسـتقل نثـری در
تقابل با شعر دانست كه میتواند برای استخراج ويژگیهای نثر ،قابل اعتماد باشد.
 -1-1-1نثر و اصالت زبان

آثار منثور به دلیل فقدان ويژگیهای جبری شعر چـون وزن و قافیـه ،كـمتـر از اصـالت
زبان فاصله میگیرند .از اين رو نثرهای اولیة زبان فارسی با پایبندی بـه ويژگـیهـای نثـر و
كوشش بـرای حفـت اسـتقالل نثـر در تقابـل بـا شـعر ،منبـ قابـل اعتمـادی بـرای اسـتخراج
ويژگیهای اصیل اين زبان بـه شـمار مـیآينـد .از ايـن رو ،يکـی از مهـمتـرين ابـزاری كـه
میتواند به عنوان سنجهای برای تعیین فراز و فرودهای نثر به كـار گرفتـه شـود؛ آن دسـته از
ويژگیهای زبانی است كه فارغ از هر گونه مالحظاتی از متن و بطن ماهیّت زبـان برخاسـته
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و حامل سنتهای زبانی ملتهاست .متأسّفانه در زبان فارسی ،پژوهش مسـتقلی كـه معرّفـی
ويژگیهای اصیل زبان فارسی را وجهة همّت خود قرار داده باشد؛ منتشر نشدهاست .از ايـن
رو تعیین فراز و فرودهای متون منثور ،بدون دردست داشتن چنین پژوهشهايی ،امکانپذير
نیست .در ادامة مقالـه كوشـش شـده تـا اصـالتهـای زبـان فارسـی در حـوزههـای آوايـی،
واژگانی و نحوی بر مبنای مقدّمة شاهنامة ابومنصـوری نشـان داده شـود .هـر چنـد نويسـنده
اذعان دارد كه استخراج اصالت هـای زبـان كهنـی چـون زبـان فارسـی تنهـا بـا تکیـه بـرمتن
ناتمامی چون مقدّمة شاهنامة ابومنصوری امکانپذير نیست؛ امّا چنین نگاهی مـیتوانـد راه را
برای كوششهای گسترده در اين زمینه فراهم آورد.
 -1-1-1-1ویژگیهای آوایی

در بررســی اصــالت هــر زبــانی ،ويژگــیهــای آوايــی آن بــه عنــوان كوچ ـ

تــرين و

ظريفترين ويژگیهای آن زبان ،اهمیّت ويژهای دارد .مقدّمة شاهنامة ابومنصوری به عنـوان
يکی از متون اصیل و پیشگام زبان فارسی در استخراج ايـن ويژگـی ،منبـ قابـل اعتمـادی
است .در اين متن ،موسیقی و آهنگی طبیعی حاكم است .وجود چنین آهنی گـوشنـوازی
در زبان فارسی حتّی از نگاه كـاربران غیـر بـومی ايـن زبـان نیـز پنهـان نمانـدهاسـت .فـارس
ابراهیمی حريری در اين باره مینويسد« :زبان فارسی با آهنی دلنواز و تن دلنشـین و زيـر و
بم متناسب و روانی و صافی واژهها بیگمان به نغمات موسیقی شبیهتر است تا به ي

زبـان»

(حريری :9242،الف) چنین زبانی ،بدون بهرهگیری از شگردهای موسیقیساز ،گـوشنـواز
است .بهراستی مؤلّفههای اين گوشنوازی چیستد مؤلّفة اصلی اين گوشنوازی بهرهگیری
از تکرار طبیعی اجزای زبان است كه متأسّفانه در دورههای بعد به پیـروی از زبـان و ادبیـات
عرب ،به عنوان ويژگی منفی اين زبان بـه شـمار آمـده و آهنگـی مصـنوعی ،جـايگزين آن
شدهاست .درحالی كه تکرار بـه عنـوان يکـی از مؤلّفـههـای اصـلی زبـان فارسـی ،موسـیقی
گوشنوازی بدان دادهاست .تکرار كسرة اضافه در نمونة زير گويای اين ويژگی است:
«و خواندنِ اين نامه دانستنِ كارهایِ شاهان است و بخش كردنِ گروهی از ورزيدنِ كارِ
اين جهان( ».قزوينی)34 :9219،
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تکرار مصوّت كسره ،عامل اصلی گوشنوازی اين جملههاست كه بعدها حتی در كتـب
بالغی و به پیروی از زبان عربی ،تحت عنوان تتاب اضافات به عنوان ويژگـی منفـی زبـان بـه
شمار آمدهاست .در حالی كه اين ويژگی در زبـانهـايی كـه كلمـات چهـار هجـايی در آن
برجسته است و اضافه كردن چنین كلماتی ،خوانش متن را دشوار میكنـد؛ عیـب محسـوب
می شود؛ اما در زبان فارسی كه غالـب كلمـات آن بـین يـ

تـا سـه هجـايی اسـت نـه تنهـا

تنافرساز نیست؛ بلکه موسیقی دلنشینی ايجاد میكند .بـه همـین دلیـل اديبـان بزرگـی چـون
سعدی و حافت به فراوانی از اين ويژگی برای تقويت موسیقی كالمشان بهره گرفتند و البتـه
با حفت لوازم آن ،زمینهء فارسیگرايی را فراهم آوردند:
خداوندِ بخشندهء دستگیر

كريمِ خطابخشِ پوزشپذير(سعدی)22 :9221،

بادهء گلرنیِ تلخِ تیزِ خوشخوارِ سب

( ....حافت شیرازی)894 :9239،

غلبة كلمات فارسی در دو نمونة فوق و بهرهگیری از كلمات كمهجای عربـی ،خـود از
جايگاه موسیقی ساز تتـاب اضـافات در زبـان فارسـی حکايـت دارد .ايـن ويژگـی در تکـرار
مصوّت اُ و واو عطف نیز با تمامی شرايط و لوازم تکرار كسره ديده میشود:
«همچون پاداش نیکی و باذا فراه بذی و تندی و نرمی و درشتی و آهسـتگی و شـوخی و
پرهیز و اندر شذن و بیرون شذن و پند و اندرز و خشـم و خشـنوذی و شـگفتی كـار جهـان»
(قزوينی)31 :9219،
ابر و باد و مه و خورشید و فل

در كارند(...سعدی)81 :9241،

در اين نمونهها موسیقی دلنشین و فراوانی كلمات فارسی از اصالت اين ويژگی در زبـان
فارسی حکايت دارد .متأسّفانه اين ويژگی ،با برچسب تتاب اضافات و البتـه ورود ويرگـول
از زبان فارسی كنارگذاشته شـده و از بخشـی از تـوان موسـیقايی آن كاسـته اسـت( .ن.ک:
نجفـی )821 :9221،تکــرار نــون مصـدری و بهــره گــرفتن از سـاختار مصــدری كلمــات بــه
صورت متوالی در نمونهء زير نیز از نقـش موسـیقیآفـرين تکـرار در زبـان فارسـی حکايـت
میكند:
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«رای و رانــدن كــار و ســپاه آراســتن و رزم كــردن و شــهر گشــاذن و كــین خواســتن و
شــبیخون كــردن و آزرم داشــتن و خواســتاری كــردن ايــن همــه را بــذين نامــه انــدر بیابنــد»
(قزوينی)32 :9219،
بنابراين تکرار اجزای زبان در صورت ضرورت معنا نه تنها عیب نبوده بلکه نقطـة قـوّت
آن محسوب میشود .اين تکرار حتّی در افعال هم به فراوانی وجود دارد .آن هم افعال ساده
ربطی كه كاربران زبان را از به كارگیری افعال مركّبـی كـه غالبـاً از كلمـات عربـی سـاخته
شدهاند؛ بینیاز میكند .اين ويژگـی در كتیبـههـای هخامنشـی (بهـار )921 :9232،و در نثـر
پهلوی ساسانی (بهار )998 :9232،نیز به چشم میخورد:
«پس امیر ابومنصور عبدالرزّاق مردی بود با فرّ و خويشكام بود و باهنر و بزرگمـنش
بود اندركامروايی» (قزوينی )32 :9219،اين همه ويژگیهای طبیعـی موسـیقیسـاز آنگـاه
برافزايندة موسیقی زبان است كه با كلمات كـمهجـای زبـان فارسـی هـمگـام شـود وگرنـه
بهكارگیری آنها با كلمات بیش از سه هجا تنافرساز است .خانلری دربارة اين ويژگی زبـان
فارسی مینويسد« :زبان فارسی زبان كلمات كوتاه است .اكثر كلمات در ايـن زبـان از يـ
هجايی تا سه هجايی است و كلماتی كه شماره هجاهای آنها بیشتر باشـد بسـیار كـم اسـت»
(ناتل خانلری )11 :9232،بنابراين تتاب اضافات و تکرار ،در متون اصیل فارسی نه تنها عیـب
محسوب نمیشود؛ بلکه راهی برای تقويت موسیقی كالم است .پایبنـدی بـه كلمـات كـم
هجای فارسی موجب شده كه نويسندهء مقدّمة شـاهنامة ابومنصـوری حتّـی در بـهكـارگیری
كلمات اندک عربی نیز بر مبنای اين قاعده عمل نمايد .از اين رو كلمات عربی بهكـار رفتـه
در اين متن هم كمتر از چهار هجا دارند .كلماتی چون نظم ،فالن ،حرب نمونههايی از ايـن
كلمهها هستند .جالب آن است كه تنهـا يـ

كلمـهء چهارهجايی(البتـه بـا احتسـاب هجـای

كشیده به دو هجا) در متن وجود دارد كه نسخههای مختلف در ضبط آن اخـتالف دارنـد و
ويژگی غالب متن ،نشان میدهد كه ضبط كلمه«تصاوير» نبايد ضبط اصیلی باشد.
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 -1-1-1-1ویژگی واژگانی

هر زبانی امکانات آشکار و پنهان بسیاری برای واژهسازی و جبران كمبودهای واژگـانی
و رهايی از قید تنگناهای زبانی دارد .پیشینة غنی زبانی ،حالت تركیبی زبان فارسی ،جايگـاه
ويژة حروف در اين زبـان ،ظرفیـت گسـتردة قواعـد دسـتوری ايـن زبـان ،قواعـد تعامـل بـا
زبانهای ديگر كه در متون اصیل ،قابـل شناسـايی هسـتند؛ از مهـمتـرين ظرفیـتهـای زبـان
فارسی در حوزة واژگانی است .مقدّمهء شاهنامهء ابومنصوری با بهكارگیری كلمـاتی چـون
فر ،منش ،اسپهبد ،هنر ،بهر ،ستوه و ...كه يادگـاری از زبـانهـای ايرانـی پـیش از رواج
فارسی دری هستند از گنجینهء لغوی زبانهای ايرانی به نیکی بهره گرفتهاست و در كنـار آن
با بهره گیری از توان تركیبـی زبـان ،تركیبـاتی را بـه كـار بـرده كـه امـروز واژههـای بیگانـه
جايگزين آنها شدهاند .كلماتی چـون خویشکام ،کامرواییی ،بارییکانیدازی و ...
نمونهای از اين كلمات هستند .بهرهگیـری هوشـمندانه از حـروف در ايـن مـتن قابـل توجّـه
است .بـه ايـن معنـی كـه نويسـنده بـا بهـرهگیـری از حـروف ،واژههـايی سـاخته كـه امـروز
معادلهای غیر بومی آنها رواج دارد .به عنوان نمونه میتـوان بـه نقـش حـروف در سـاخت
واژههايی چـون بافر ،بگوهر ،فراز آوردن ،انیدرین نگیاه کیردن ،انیدر شیدن و
...توجّه كرد كه امروزه با كمرنی شدن نقـش حـروف در واژهسـازی بناچـار واژههـايی از
زبانهای ديگر به جای اين واژههای تركیبی به وام گرفته میشود .بهرهگیری يا عـدم توجّـه
به اين ويژگی میتواند بخشی از سیر تحوّل آثار منثور فارسی را تبیـین كنـد و البتـه معیـاری
دقیق جهت نقد متون در اختیار منتقد قرار دهد.
 -3-1-1-1ویژگی نحوی

هر زبانی ويژگیهای نحوی خاصی دارد كه برآمـده از روح آن زبـان اسـت .از ايـن رو
عدول از قواعد نحوی زبان ،فاصله گرفتن از روح زبانهاست .به همین دلیل ،زبانهـا چنـین
انحرافی را برنمیتابند و میكوشند در برخورد با زبانهای ديگر ،اصالتهای نحوی زبان را
حفت كنند .زبان فارسی در گذر زمان ،هرچند در صیانت اصول نحوی زبان ،كوشـیده؛ امـا
در برخورد با زبانهای ديگر ،گاه از هنجارهای نحوی زبـان فاصـله گرفتـهاسـت .از ايـن رو
بسیاری از ويژگیهای زبانی كه در پیونـد بـا ويژگـیهـای اصـیل نحـوی ،معنـا مـیيابـد بـا
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گذشت روزگاران به فراموشی سپرده شده و ويژگیهای مصنو و متکلّف جـایگـزين آن
شدهاند .بنابراين بايسته است اصالتهای نحوی زبان فارسی با مراجعه به متون اصـیلی چـون
مقدّمة شاهنامة ابومنصوری استخراج شود تا بر مبنای آن ،هنجـارگريزیهـای نحـوی و البتـه
علل آن در ادوار مختلف سنجیده شود و از اين طريق ،راهی برای حفت اصالتهای نحـوی
زبان فارسی گشوده شود .مهمتـرين ويژگـیهـای نحـوی زبـان فارسـی در مقدّمـة شـاهنامة
ابومنصوری عبارتاند از :الف-كوتاهی جملهها؛ يکـی از مهـمتـرين ويژگـی نحـوی زبـان
فارسی كـه يادگـار زبـان پهلـوی اسـت (بهـار )998 :9232،كوتـاهی جملـههـای آن اسـت.
كوتاهی جملههای زبان ،امکان بهرهگیری از ضربآهنـی افعـال را در فاصـلههـای كوتـاه
فراهم میكند و آهنگی طبیعی و دلنشین به زبان میبخشد .دقّت در ايـن جملـههـای مقدّمـة
شاهنامة ابومنصوری نشاندهندة اين ويژگی است:
«تا اين نامه به دست مردمان اندر افتاد و هر كسـی دسـت بـدو انـدر زدنـد و رودكـی را
فرمود تا به نظم آورد و كلیله و دمنه اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بذين زنده گشت
و اين نامه ازو يادگاری بماند (قزوينی)32 :9219 ،
عدول از اين ويژگی در ادوار بعد ،پای صناي بديعی را به طور گسترده در متون نثر بـاز
كرده و موسیقی مصنوعی را جایگزين ضربآهنی طبیعی كالم كردهاست .مراجعه به هر
ي

از متون فنّی و مصنو خود بیانگر اين ويژگی است.
جا به جايی نحوی در جملههای كوتاه ،موجب تعقید كالم نمیشود .به همـین دلیـل ،در

چنین شرايطی ،اج زای كالم البته بـرای القـای معـانی ثـانوی بـدون ايـن كـه رسـانگی آن را
مخدوش كنند؛ جا به جا میشوند تا بخشی از معانی كالم از طريق اين جا بـه جـايیهـا القـا
شود .در چنین حالتی در جملهای كوتاه و با اجزای اندک ،مـیتـوان مفـاهیم بسـیاری را بـه
مخاطب انتقال داد و از اطناب كالم ،جلوگیری كرد .از اين رو میتوان گفت پـایبنـدی بـه
اصول نحوی زبان فارسی ،زمینـهء ايجازهـای هنـری را فـراهم مـیكنـد .در مقدّمـة شـاهنامة
ابومنصوری با بهرهگیری از كوتاهی جملهها و جا به جايی اجزای آنهـا ،بخشـی از مفـاهیم
مورد نظر نويسنده در بهترين شکلی به مخاطب القا میشـود .فاصـله انـداختن بـین عطـف و
معطوف و جابهجايی اجزای ي

ساختار دستوری ،نمونههايی از بهرهگیری هنری نويسـنده
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از ظرفیت جملههای كوتاه است .به عنوان نمونه جا به جايی بدل و مبـدّلمنـه در جملـة زيـر
القاگر سلسله مراتب قدرت و در راستای رعايت جانب پادشاه زمانه است:
«پس امیر سعید نصر بن احمد ايـن سـخن بشـنید خـوش آمـدش دسیتور خیویش را
خواجه بلعمی بر آن داشت( »...قزوينی)33 :9219،
ايــن ويژگــی هــم در ادوار بعــد بــا روی آوردن نويســندگان بــه جملــههــای طــوالنی،
كمرنی شدهاست؛ چراكه جا به جـايی اجـزای جملـههـای طـوالنی ،موجـب تعقیـد كـالم
میشود .ويژگیای كه در غالب متون نثر فنّی و مصنو به چشـم مـیخـورد و عامـل اصـلی
گريز مخاطب از اين متون است.
افعال به كار گرفته شده در اين جملههای كوتاه ،غالباً افعال ربطی و ساده مکـرّر اسـت.
اين تکرارها از سويی نیاز به افعال مركّب را كـم مـیكنـد كـه غالبـاً اجـزای سـازنده آنهـا
واژگان عربی است و از سوی ديگر در تقويت موسیقی كالم نقش بسیاری دارند:
«كنارنی پسر سرهنی پرويز بوذ و به كارهای بزرگ او رفتی آنگه كه خسـرو پرويـز بـه در
روم شد كنارنی پیش رو بوذ لشکر پرويز را و چون حصار روم بستد و نخستین كسی كه به ديـوار
بر رفت و با قیصر در آويخت و او را بگرفت و پیش شـاه آورد او بـود» (همـان )14 :در ادوار بعـد
افعال مركّب ،جایگزين افعال ساده شدهاست( .ن.ک :احمدی گیوی)482 :9242 ،

ب-حذف جزء دوم به قرينهء جزء اول؛ طبیعی است؛ حذف ،زمانی اتّفـاق مـیافتـد كـه
جزيی از جمله ،برای بار دوم تکرار میشود .در ايـن حالـت ،جـزء دوم بـه قرينـة جـزء اول
حذف میشود .در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری در همهء موارد اين ويژگی رعايت شده است
و البته طبیعی مینمايد:
«اوّل ايدون گويد درين نامه كه تا جهـان بـود مـردم گـرد دانـش گشـتهانـد و سـخن را
بزرگ داشته» (قزوينی )32 :9219،اين ويژگـی در ادوار بعـد فرامـوش شـدهاسـت( .ن.ک:
نجفی)912 :9238،
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ج-گستردگی دامنة كاربرد افعال؛ در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری گسترة كـاربرد افعـال،
بسیار چشمگیر است .به عنوان نمونه ،فعل «گسسته نشود» برای نهـادی مجـرّد و انتزاعـی بـه
كار رفته حالی كه امروز اين فعل غالبآ برای مفاهیم مـادّی بـه كـار مـیرود .هـمچنـین فعـل
«بیرون آوردن» برای دانايی در اين جملهها:
«و نشان او گسسته نشود ...و دانايی بیرون آوردن( »...قزوينی)39 :9219،
با محدود شدن كاربرد اين افعال ،بهكارگیری افعالِ جایگزين ،امری گريزناپذير بـود.
زبان فارسی در غالب موارد ،برای القای مفاهیمی كه اين افعال به دوش میكشـیدند؛ دسـت
به دامان زبانهای ديگر شد و از اين طريق ،از اصالتها فاصله گرفت.
د-بهكارگیری ساختارهای دستوری خاص برای القای معنايی خـاص؛ بـه عنـوان نمونـه
میتوان از صفت مفعولی«گردآوريده» در مـتن شـاهنامة ابومنصـوری يـاد كـرد كـه بیـانگر
افعالی است كه با مباشرت شخ

ديگری انجام شده و فاعل ظاهر شده ،فاعل اصـلی آنهـا

نیست؛ بلکه آمر اين فعـل اسـت« :آغـاز كـار شـاهنامه از گردآوريـده ابومنصـور المعمّـری
دستور ابومنصـور عبـدالرزّاق عبـداهلل فـر » (قزوينـی )32 :9219،چنـین مفـاهیمی امـروز بـا
كمرنی شدن اين ساختارهای دستوری ،در بیان ،با موانعی مواجه هسـتند و از سـر ناچـاری
در قالب نحوی ناهمگون با زبان فارسی بیان میشوند .بنابراين در زبان فارسی بـه جـای ايـن
جمله ،چنین جملة مبهمی شکل میگیرد« :آغاز كار شاهنامه كـه توسـط ابومنصـورالمعمّری
دستور ابومنصور عبدالرزّاق عبداهلل فر گردآوری شـدهاسـت» ايـن جملـه همـانگونـه كـه
نجفی مینويسد؛ ابهام دارد( .ن.ک :نجفی )933 :92،هر چند نجفی پیشنهاد میكنـد كـه بـا
تغییر نحو اين جملهها ،ابهام برطرف شود؛ امّا میتوان با احیای افعال مذكور در زبان فارسی
از بروز تعقیدی زبانی جلوگیری كر د .متأسّـفانه بـا حـذف ايـن افعـال ،بیـان ايـن مفـاهیم بـا
موانعی رو به رو شدهاست.
ه-دقّــت در بــهكــارگیری فعــل جم ـ يــا مفــرد بــرای اســامی جم ـ ؛ در مــتن شــاهنامة
ابومنصوری هم كاربرد فعل جم و هم كاربرد فعل مفرد با اين اسامی ،نمونـههـايی دارد .از
اين رو میتوان گفت بهكارگیری هري

از اين افعال ،بیانگر معنايی خـاص اسـت و كـاربر
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زبان بايد اين ظرافت زبانی را بشناسد« :اول ايدون گويد درين نامه كه تـا جهـان بـود مـردم
گرد دانش گشتهانـد» (قزوينـی« )32 :9219،و چـون مـردم بدانسـت كـز وی چیـزی نمانـد
پايدار» (قزوينی )39 :9219،البته اين تنوّ كاربرد فعـل ،مطـابق قواعـد زبـانی اسـت (ن.ک:
انوری و احمدی گیوی ) 993 :9232،در حالـت جمـ  ،تأكیـد بـر تـ

تـ

افـراد اسـت و

درحالی كه در حالت مفرد ،اين تأكید وجود ندارد.
نکتة جالب در مقدّمة شـاهنامة ابومنصـوری دقّتـی اسـت كـه نويسـنده در بـهكـارگیری
نشانههای جم دارد كه در همه حالی از دو نشانهء جم ها و ان بهره میگیرد و ي

مورد

جم مکسّری كه در متن به كار رفته(تصاوير) محل اختالف نسخههاست و اصـالتی نـدارد.
كمی تركیبها و بهكارگیری اندک قید در متن هم دو نکته قابـل توجّـه اسـت .دو نکتـهای
كه در دوره تصنّ نثر فارسی ،بخشی از عطش تصنّ گرايی نويسـندگان را فرونشـاندند و در
شکلگیری نثر فنّی و مصنو نقش قابل توجّهی دارند .ويژگیهـای نحـوی مقدّمـة شـاهنامة
ابومنصوری نشان میدهد كه اين اثر میتواند معیار خوبی برای نقد ويژگیهای نحوی متون
نثر باشد.
 -3-1-1نثر و ظرافتهای هنری

سیر تحوّل نثر فارسی در بهـرهگیـری از ظرافـتهـای هنـری و نکـات بالغـی ،سـیری از
بالغتی طبیعی به سوی ويژگیهای مصنو و غیرطبیعی اسـت .از ايـن رو از میـان علـوم سـه
گانة بالغی ،متون اصیل و آغازين ادب فارسی ،نسبتی تنگاتنی با ظرافتهـای علـم معـانی
دارند؛ چراكه اين ظرافتها غالبـاً برخاسـته از روح زبـانهـا هسـتند و در بـهكـارگیری آنهـا
پایبندی به ويژگی های طبیعی و ذاتی زبـان بسـنده اسـت .بـه ايـن معنـی كـه هرچـه حفـت
اصالت های زبانی در متنی بیشـتر باشـد؛ بالغتـی طبیعـی در آن آشـکارتر اسـت و هرچـه از
اصالتهای زبانی فاصله گرفته شود؛ عرصه برای ظهور عناصر خیالی بهويـژه صـناي بـديعی

بازتر میشود .مقايسـة نثـر داسـتانی آثـاری چـون سـم

عیّـار ،كلیلـه و مقامـات حمیـدی

میتواند اين سیر را به خوبی نشان دهد .نثر مقدّمـة شـاهنامة ابومنصـوری بـه عنـوان يکـی از
میراثهای كهن نثر فارسی ،آيینة تمامنمای اين ويژگی است .ايـن مـتن همـانگونـه كـه از
فحوای كالم نويسنده دريافت میشود؛ نثری است كـه بزنگـاه درآمیختگـی نثـر گفتـاری و
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نوشتاری است( .ن.ک :قزوينی )38 :9219،میتوان گفت؛ سرچشمة اصلی شـکلگیـری ايـن
نثر ،ادبیات شفاهی و گفتاری بودهاست .بنابراين طبیعـی اسـت در چنـین نثـری وفـاداری بـه
ويژگی هـای طبیعـی زبـان ،بیشـتر بـه چشـم آيـد و مـتن از بالغتـی طبیعـی بهـرهمنـد باشـد.
همانگونه كه پیش از اين گفته شد؛ جملههای متن ،كوتاه و دارای اجزای اندكی هستند .به
همین دلیل ،بهرهگیری از تقدّم و تأخّر اجزای كالم ،بدون آنكه متن را دچار تعقیـد كننـد؛
بخشی از پیامرسانی متن را به دوش كشیدهاند .به عنوان نمونه به تقدّم و تأخّر جملههای زيـر
دقت كنید:
«چون مردم بدانست كز وی چیزی نماند پایدار ،بدان كوشد تا نام او بماند و نشـان او
گسسته نشود» (قزوينی« )39 :9219،مأمون آن نامه بخواست و آن نامه بديد فرمیود دبییر
خویش را تا از زبان پهلوی به زبان تازی گردانیـد» (قزوينـی« )33 :9219،و نـژادی بـزرگ
داشت بگوهر» (قزوينی)32 :9219،
در جملههای مذكور ،كافی است؛ چینش دستوری جملهها با چینش متن ،مقايسـه شـود.
در چنین مقايسهای است كه مخاطب ،بالغت اين تقـدّم و تأخّرهـا را درمـیيابـد .تأكیـد در
ناپايداری دارايیهای دنیوی ،رعايت جايگاه خلیفه و حکم او و تأكید بر بزرگی و نژادگـی
از جمله نکاتی است كه از اين تقدّم و تأخّرها القا میشود؛ بدون آنكه تعقیدی خواننـده را
به زحمت بیندازد .پرهیز از عوامل مخلّ فصاحت و بالغـت ،رسـانگی و تأثیرگـذاری مـتن،
رعايت دقايق دسـتوری زبـان فارسـی ،پرهیـز از حشـو و زوايـد و رعايـت ايجـازی هنـری،
رعايت حال مخاطبان عام چنین آثاری و جاذبهء نثر برای خوانندگان امروز علیرغـم فاصـلة
زمانی بسیار با عصر تألیف اثر؛ همه و همه نشاندهندة وفاداری به اصالتهـای نثـر فارسـی و
رعايت جانب بالغی متن است كه پرداختن به دقايق و ظرايـف آن ،مسـتلزم نگـارش مقالـة
مستقلی است .در توصیف جنبة بالغی متن ،همین بـس كـه مـیتـوان گفـت؛ پـایبنـدی بـه
اصالت و قواعد زبان در اين متن ،موجب شده كه خواننـدة آن ،بـیش از آنكـه بـه كهنگـی
متن بینديشد؛ از اصالت آن لذت میبرد و زبان به آفرين میگشايد.
از جنبة عناصر خیالی؛ تشبیهات طبیعی ،كنايات ايمـايی ،فقـدان اسـتعاره ،بهـرهگیـری از
امثال؛ جنبههای بیانی متن را تکلّفگريز مینمايد .تشبیهات متن در عین بینشـانه بـودن ،در
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معرّفی تفکّر نويسنده ،نشانههای آشکاری دارنـد .اگـر بخـواهیم سـتايش ايـران را در مقابـل
خلیفهء عباسی دريابیم؛ كافی است به مشبّهبه اين تشبیه ساده توجّه كنیم:
«و مأمون پسر هارونالرشید منش پادشاهان و همّت مهتران داشت» (قزوينی)39 :9219،
و كناياتی چون كار راندن ،آزرم داشتن ،خواستاری كردن ،سپاه آراستن و موارد بسـیار
ديگر كه از بس مأنوساند؛ جنبههای كنايی آنها بروزی ندارد و امثالی كه ديروز و امروز را
به هم پیوند میدهد( .ن.ک :قزوينی 22 :9219،و  )28همه نشاندهندة آن است كه خواننده
با متنی اصیل و به دور از هر عنصر خیالی مصنو سر و كار دارد.
نکتهای كه از جهت عناصر خیالی متن ،قابل توجّه است؛ توجّهی اسـت كـه نويسـنده بـه
جنبههای نمادين و رمزی متون حماسی دارد و نشان میدهد كـه نمادهـا در زبـانهـايی كـه
پیشینة ديرينه دارند و با اساطیر و حماسهها درآمیختنـد؛ مجـال بـروز بیشـتری دارد و از ايـن
طريق میتوان در مورد يکی از سرچشمههای نمادپردازی زبان فارسی سخن گفـت( .ن.ک:
قزوينی)33 :9219،

سرانجام از جنبة بديعی میتوان گفت؛ مقدّمة شـاهنامة ابومنصـوری ،متنـی اسـت كـه از
صنعت بديعی كه بوی تکلّف از آن شنیده شـود؛ خـالی اسـت؛ امّـا بـه يکبـاره نیـز خـالی از
صنعت نیست .در اين متن؛ تناسب ،تضاد ،تکرارهای موسیقیساز ،تنسیقالصّـفات ،تقسـیم و
خالصه صنايعی طبیعی مجال بروز دارند .به گونهای كه با اسـتخراج ايـن صـناي مـیتـوان
راهی برای شناخت صنايعی كـه برخاسـته از زبـانانـد از صـنايعی كـه كوششـی و متکلّفانـه
مینمايند؛ گشود .در بررسی ظرافتهای بالغی متن ،میتـوان بـه چنـین معیـاری رسـید :در
متون اصیل فارسی ،علم معانی و ظرافتهای آن مجال بـروز بیشـتری دارد و سـپس عناصـر
خیالی و در پايان صناي بديعی فرصت خودنمايی میيابند .بنابراين با چنین معیاری میتـوان
به بررسی بالغی متون نثر از ديروز تا امروز پرداخت.
 -4-1-1نثر و زبانهای دیگر

زبان فارسی در گذر زمان با زبانهای چندی در تعامل دوسـويه بـودهاسـت كـه در ايـن
میان ،تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی برجستهتر است .نکتهای كه از جهت تعامل با زبانهای
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ديگر در بررسی متون منثور بايد مورد توجّه قرار گیـرد؛ چنـدی و چـونی ايـن تأثیرگـذاری
است .در ي

نگاه اجمالی میتوان گفت؛ هرچه پایبندی به اصالت زبان بیشتر و توجّـه بـه

تکلّف و صنعتپردازی كمتر باشد؛ احساس نیاز به زبانهای ديگر كمتر اسـت .آن چـه در
اين بدهبستانهای زبانی مهم است؛ توجّه به ويژگیهای زبان بـومی در تعامـل بـا زبـانهـای
ديگر است .در مقدّمـة شـاهنامة ابومنصـوری ،تأثیرپـذيری نحـوی از زبـانهـای ديگـر هـی
نمونهای ندارد؛ اما از نظر واژگانی ،بهرهگیری از زبان عربی(طبیب،نظم،كتـب،ملوک،عجم
و )...و بهكارگیری لغاتی با ريشههای زبانهای ايرانی (ايدون،مهتران ،دستور،پارسی،اسـپهبد
و )...به چشم میخورد .نويسنده با بهرهگیری از لغـات زبـانهـای ايرانـی بـه گونـهای عمـل
كرده كه متن ،دچار تعقید لفظی نشـود .بنـابراين خواننـده در خـوانش مـتن از يـ

سـو بـه

ريشههای غنی زبان فارسی پی میبرد و از پیشینة غنی زبان و فرهنی ايرانی به خود میبالـد
و از سوی ديگر اين پیشینه را تکیهگاه تنگناهای زبانی خـود بـه شـمار مـیآورد و بـا وجـود
چنین منبعی ،احساس نیاز به زبانهای ديگر در او فروكش میكنـد .در بـهكـارگیری لغـات
عربی نیز همانگونه كه در ضمن مباحث ديگر اشاره شد؛ نويسنده كوشیده اسـت بـر مبنـای
ويژگی هجاهای لغات فارسی از آن دسته از لغات عربی استفاده كنـد كـه دارای دو يـا سـه
هجا هستند و از نظر معنايی نیز كـاربران زبـان فارسـی در درک معنـای آنهـا دچـار مشـکل
نمیشوند .از اين رو میتوان گفت؛ معیـار گـزينش واژه از زبـانهـای ديگـر ،در ايـن مـتن،
توجّه به ويژگیهای زبان فارسی است .چنین نگاهی در كنار بهـرهگیـری از حالـت تركیبـی
زبان فارسی(خويشكام ،باري

انداز و  ،)...بهرهگیـری فـراوان از حـروف اضـافه و ربـط و

عطف ،گسترش معنايی دامنه كاربرد كلمات ،بهرهگیری از قواعد دستوری زبان فارسـی در
ساختن كلمههای جديد(گُوِش) نويسنده را از زبانهای ديگر بینیاز كردهاست .بنـابراين در
بررسی متون منثور فارسی ،چندی و چونی بهكارگیری لغات بیگانه میتوانـد معیـاری بـرای
بررسی متون باشد و البته مقدّمهء شاهنامهء ابومنصوری میتواند معیار عینی چنـین نگـاهی بـه
شمار آيد.
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 -5-1-1نثر و دانشها و علوم

وظیفة اصلی نثر ،انتقال انديشه است .از اين رو طبیعی است كه نثر در حوزة دانـشهـای
گوناگون ابزار انتقال انديشه باشد؛ امّا آنچه مراد از اين عنوان است آن است كه پـایبنـدی
نثر به آن موضوعی كه در پی انتقال آن است؛ سنجیده شود .به عنوان نمونه اگر نثر تـاريخی
است تا چه اندازه به موضو تاريخی وفادار استد و اگر نثر داستانی است پایبنـدی آن بـه
اين نو ادبی چگونه استد در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری از اين عنوان بـا نـام «درهـای هـر
سخنی نگاه داشتن» (قزوينی )34 :9219،ياد شدهاست .از اين منظر موضوعات را میتوان به
سه دسته كلّی تقسیم كـرد -9 :موضـوعات علمـی و عقلـی كـه خـاص متـون نثـر اسـت-3 .
موضوعات وصفی ،نقلـی و خبـری چـون معـانی تـاريخی و قصـ

و افسـانههـا كـه معـانی

مشترک بین نظم و نثـر اسـت-2 .معـانی ابـداعی و انشـايی كـه خـاص شـعر اسـت( .ن.ک:
خطیبی )81-82 :9231،از میان موضـوعات سـهگانـه ،موضـو اول و سـوم ،جايگـاه طـرح
مشخّصی دارند؛ امّا موضو دوم به گونهای است كه گـاه چنـان بـا مباحـث علمـی و عقلـی
درآمیخته میشود كه جنبههای تاريخی يا داستانپردازی آن فراموش میشـود و گـاه چنـان
غرق مضامین ابداعی و انشايی میشود كه جز در ظاهر ،نسبتی با نثر ندارد؛ بلکه شعری تمام
عیار است .اين ويژگی در متون مصنو و متکلّف نمونههايی بسیار دارد.
بنابراين پایبندی يا عدم پایبندی متون منثور به موضو مورد نظرشان میتواند يکی از
معیارهای سنجش اين متون باشد .در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری ،نويسنده همچنان كه خـود
تأكید دارد به موضو  ،پایبند است .از ايـن رو مـیتـوان گفـت؛ پـایبنـدی بـه موضـو از
ويژگیهای متون اصیل منثور است .اين ويژگی در متون مصنو و متکلّـف بـه علّـت فضـل
فروشی نويسندگان آنها ،ضرورت عصری و يا كوشش برای نزدي

كـردن نثـر بـه شـعر،

چندان مورد توجّه نیست.
 -3-1جایگاه نثر در حلقههای تحوّل نثر فارسی
نثر مکتوب ،پیش از ظهور ،تجربة شعری و محاوره و خطابه را پـیش روی دارد .بـا ايـن
تفاوت كه تجربة شعری ،مان بروز زودهنگام نثر و استقالل آن است كه در سطرهای پیشین
از نسبت ايـن دو سـخن گفتـه شـد و محـاوره و خطابـه زمینـة ظهـور نثـر مکتـوب را فـراهم
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میكنند .از اين رو نسبت نثر با اين جريانهای پیشانثری معنادار است .به اين معنی كه هرچه
نثر به محاوره و خطابه نزدي

تر باشد؛ اصالت بیشتری دارد و هرچه به شعر نزدي

تر باشد؛

از اصالت فاصله دارد و استقالل آن تهديد میشود .مقايسة تاريخ بلعمی بـا تـاريخ وصّـاف،
خــود بیــانگر ايــن نســبتهاســت .آن چــه بررســی ايــن پیونــد را دشــوار مــیكنــد؛ فقــدان
پژوهشهايی است كه نثر خطابه و محاوره را مورد بررسی قرار داده باشد و البته تحـوّل نثـر
محاوره بهويژه نثر خطابه در گذر زمان بر دشواری تبیین اين نسبتها دامن میزند .بنـابراين،
مقدّمهء چنین پژوهشی آن است كه سیر تحـوّل محـاوره و خطابـه بررسـی شـود .نشـانههـای
درونمتنی و برونمتنی در مقدّمة شاهنامة ابومنصـوری نشـان مـیدهـد كـه نثـر ايـن كتـاب،
بزنگاه برخورد محاوره و خطابه با نثر مکتوب است .ويژگیهای نحوی ،واژگانی ،بالغـی و
موضوعی متن كه در سطرهای پیشین معرّفی شـدند از ويژگـیهـای درونمتنـی اثبـات ايـن
ادّعاست كه خطیبی هم به اين ويژگیهای نثر محاوره تأكیـد دارد( .ن.ک :خطیبـی:9231 ،
 )12و نظر مورخان و كتب تذكره نیز از داليل برونمتنی اين ادّعاست( .ن.ک:صـفا:9224 ،
 222و صفا 8/9 ،9219،و قزوينی )9 :9219 ،صفا دربارة نثر دوره سامانی كه مقدّمة شاهنامة
ابومنصوری نیز يادگار اين دوره است؛ مینويسد« :از خوشبختی نثر فارسی در آن عهـد [آن
است كه با زبان سادة روان و نزدي

به زبـان گفتگـوی مـردم شـرو شـد و ايـن روش بـا

وجود تفنّنهايی كه دستههای مختلف در آن كردند ،همچنان در همة ادوار ادبـی مـا حفـت
شد» (صفا ) 1/9 :9219 ،بنابراين ،میزان پیونـد يـا گسسـتگی نثـر بـا خطابـه بـهويـژه محـاوره
میتواند معیار درستی برای تعیین جايگاه متون منثور باشد.
 -3نتیجهگیری
دستيابی به شیوههای تحلیل متون نثر ،راههای تبیـین خـط سـیر تحـوّل آن و معیارهـای
تعیین جايگاه نويسندگان ،همواره يکی از دغدغههای پژوهشـگران زبـان و ادبیـات فارسـی
بودهاست .مقالة حاضر با بهرهگیری از پژوهشهای پیشینیان و معاصـران و نگـاه انتقـادی بـه
اين پژوهشها ،الگويی برای بررسی و تحلیل متون نثـر پیشـنهاد كـردهاسـت .در ايـن الگـو،
تعیین موضو متون منثور ،تبیین نسبت متن بـا عوامـل تأثیرگـذار و سـرانجام تعیـین جايگـاه
متون در سیر تحول نثر فارسی مورد توجه قرار گرفتـهاسـت .موضـو نثـر در بـروز و ظهـور
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ويژگیهای سبکی آن تأثیرگذار است و تبیین نسبت متن با عوامـل تأثیرگـذار مـیتوانـد در
شناسايی دغدغههای عصری و معرّفی معیارهای فصاحت و بالغت زمانهای كه اثر در ظرف
آن نگاشته شده راهگشا باشد و سرانجام تعیین جايگاه اثر در حلقههای شکلگیری و تحـوّل
نثر میتواند سهم نويسندگان را در سیر تحوّل نثر فارسی مشـخ

كنـد و زمینـة دورهبنـدی

اصولی و علمی نثر فارسی را فراهم سازد .دستيابی به نتیجهای درخور توجّه در قالـب ايـن
الگو با موانعی چند رو به رو است :فقدان پژوهشهای علمی در معرّفی ويژگـیهـای اصـیل
زبان فارسی و موضوعات آن و كم تـوجّهی بـه خطابـه و زبـان محـاوره بـه عنـوان دو عامـل
تأثیرگذار در شکلگیری و تحوّل نثر فارسی از موان اصلی اجرای الگوی پیشنهادی اسـت.
بنابراين پیشنهاد میشود با شناسايی و نقد و تحلیل متون اصیل فارسـی ،ويژگـیهـای اصـیل
اين زبان و موضوعات آن استخراج شـود و سـپس بـا پـژوهش در زبـان محـاوره و خطابـه،
تعامل اين دو ،با متون منثور فارسی بـه طـور دقیـق تبیـین شـود و پـس از فـراهم آمـدن ايـن
مقدمات میتوان در قالب اين الگوی پیشنهادی فراز و فرودهای نثر فارسی را به طـور دقیـق
مورد بررسی قرار داد.
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