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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. Intra-

textual 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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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 پايیز و زمستان، 84شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
 ابومنصوری ۀشاهنام ۀبرمبنای مقدّم الگویی برای تحلیل متون منثور فارسی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 کاردگریحییدکتر 

 چکیده
 

ای غیر قابل انکار است. از ايـن  ضرورت تدوين الگويی قابل اتّکا برای تحلیل متون ادبی، نکته
رو، تالش برای تدوين چنین الگويی، تاريخی بـه ديرينگـی متـون ادبـی دارد. چنـین ضـرورتی در       

ر تـ خورد و علّت آن را بايد در توجّه افـزون شعرپژوهی به چشم می ةنثرپژوهی بیش از حوز ءحوزه
پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و البتّه مخاطبان آن به متون شعری جست و جو كرد. اين مقاله با 

ابومنصــوری كــه از  ةشــاهنام ةهــای ديــروز و امــروز و بــا اســتناد بــه مقدّمــگیــری از پــژوهشبهــره
ر ارائه است؛ الگويی برای تحلیل متون نثزبان فارسی است؛ كوشیده ةترين متون برجای ماندقديمی

تحلیلی انجام شده بـر آن اسـت كـه تعیـین موضـو       -ای توصیفیكند. پژوهش حاضر كه در شیوه
متن، روشن كردن پیوندهای متن با عوامل تأثیرگذار و سرانجام تعیین جايگاه متن مورد بررسی در 

اشـد.  گشـا ب تواند؛ در تحلیل چنـد و چـون متـون راه   گیری و تحوّل متون منثور، میهای شکلحلقه
های اصیل زبان فارسی و ترسیم دقیق خط اجرايی كردن چنین الگويی، پژوهش در ويژگی ءمقدّمه

گیـری و تحـوّل   زبانی تـأثیر گـذار در شـکل    ءسیر و تحوّل زبان محاوره و خطابه به عنوان دو گونه
 گـاه ابومنصوری بـا موضـوعی حماسـی و مّلـی و بـا قـرار گـرفتن در بزن       ء متون منثور است. شاهنامه

بنـدی بـه موضـو ،    انديشد و با پایبه استقالل نثر می فارسی، مکتوب نثر و خطابه محاوره، برخورد
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گیری از زبان عربی، رعايت بالغتی طبیعـی، الگـويی   اصالت زبان، توجّه به معیارهای بومی در بهره
 قابل اعتماد برای نويسندگان زبان فارسی است. 

 

 .ابومنصوری ةشاهنام ةمتن، متون منثور، مقدّمالگوی تحلیل   :کلیدیهایواژه

 

 مهمقدّ -1

های مختلف غالباً بعد از متون شعری است و در زبـان فارسـی   متون منثور در زبان ةپیشین

رسـد. در حـالی كـه    نیز براساس متون بر جای مانده، قدمت آن به نیمه اوّل قرن چهـارم مـی  

ودتر از متون منثـور بـه دسـت مـا رسـیده      اشعار برجای مانده از زبان فارسی دری دو قرنی ز

پسند بـودن متـون شـعری    ( تأخّر متون منثور و البته مخاطب12: 9231است. )ن.ک: خطیبی،

های بررسی متون راه شود. از اين رو شیوهموجب شده كه پژوهش اين متون هم با تأخیر هم

ويی قابـل اتکـا   هـای ايـن حـوزه، هنـوز بـه الگـ      هايی همراه اسـت و پـژوهش  منثور با چالش

گیـری از نگـاه   الگويی جـام  بـرای بررسـی متـون منثـور، بهـره       ةدسترسی ندارد. جهت ارائ

گشاســت. انتقــادی پیشــینیان بــه همــراه دســتاوردهای پژوهشــی امــروزين در ايــن حــوزه راه

هـای  گیـری از پـژوهش  كوشـد بـا اسـتناد بـه نکـات دقیـق قـدما و بهـره        پژوهش حاضر مـی 

ت بررسی اين متون در اختیار پژوهشگران اين حوزه قرار دهد و برای معاصران، معیاری جه

هـايی عینـی   شاهنامه ابومنصوری، نمونه ةپردازی صرف، بر مبنای كتاب مقدّمگريز از نظريه

جايی كه ايـن مـتن، نخسـتین مـتن منثـور      و مصداقی را با الگوی پیشنهادی همراه كند. از آن

هـای اصـیل زبـان    تواند بیش از هر متن ديگـری، ويژگـی  مانده زبان فارسی است، میبرجای

بندی يا انحـراف از  فارسی را بشناساند و مراحل تحوّل متون منثور ادوار بعد نیز بر مبنای پای

انگیـز و در  ابومنصـوری  را شـگفت   ةآنچه اين نوشته]شاهنام»های آن سنجیده شود: ويژگی

ترين نمونه نثر فارسی، نثری داريم كـه  ن كهنسازد اين است كه ما در اينتیجه قابل طرح می

هـا و موسـیقی   چینـی، طرزهـا، سـاختارها و كاركردهـای جملـه     گزينـی، واژه از ديدگاه واژه

 هـای بسـیار برجسـته و شـگفت    انگیز متن و خالصه كاركردهای نثر فارسـی ويژگـی  شگفت

 (91: 9243ای، ی گزی گناوه)محمدی بنه« انگیزی دارد



 101 ... یبرمبنا یمتون منثور فارس لیتحل یبرا ییالگو                       99 پاییز و زمستان

دهد كه نويسـندگان زبـان فارسـی    ابومنصوری نشان می ةشاهنام ةر مقدّمقراين موجود د

ای كــه بســیاری از انــد. بـه گونــه زبــان فارسـی غافــل نبــوده  ءنويســندگی از پیشــینه ةدر زمینـ 

خـوانی دارد.  شمرد، هـم های نثر پهلوی ساسانی كه بهار برمیهای اين متن با ويژگیويژگی

شود؛ به ، آيین نگارش نامه در موجزترين شکلی بیان می( در اين مقدمه9/998: 9232)بهار،

ای كــه بــا گذشــت بــیش از هــزار ســال از تــاريخ تــألیف ايــن اثــر و چــا  و انتشــار   گونــه

اسـت؛ بلکـه بـه    نويسـنده كاسـته نشـده    ةشدهايی در اين زمینه، از ارزش اصول ارائهپژوهش

 است:نشده توان گفت چندان نکات درخوری به اين اصول اضافهجرأت می

پس دانايان كه نامه خواهند ساختن ايذون سزد كه هفت چیز بجـای آورنـد مـر نامـه را يکـی      »

سخن پیوستن ششم  ءبنیاذنامه يکی فرّ نامه سديگر هنرنامه چهارم نام خداوند نامه پنجم مايه و اندازه

)قزوينـی،  « ننشان دادن از دانش آنکس كه نامه از بهر اوست هفتم درهای هـر سـخنی نگـاه داشـت    

9219 :33) 

گانه آمده تقريباً تمـام عناصـر دخیـل در نويسـندگی را     اصولی كه در اين بندهای هفت 

)كتـاب(،   دسـتور نويسـندگی، توجّـه بـه طـرح نامـه       ةنمايـد. ارائـ  گیرد و جام  میدر بر می

)كتـاب(، جايگـاه    نامـه  ةدهنـد فخامت زبان، آرايـش كـالم و زيبـايی آن، جايگـاه سـفارش     

بنـدی بـه موضـو     )كتاب(، رعايت ايجاز و اطناب، رعايت جانب سخن و پای طب نامهمخا

كتـاب، بـدان اشـاره دارد كـه البتـه بـه        ةترين مواردی است كـه نويسـند  )كتاب( از مهم نامه

توان مطلبی به آن افزود. با اين مقدّمه، پرسش اينجاست كه چـرا بـا وجـود چنـین     سختی می

دهـد؛ هنـوز   های قـوی نويسـندگی در فرهنـی ايرانـی خبـر مـی      معیارهايی كه خود از ريشه

الگوی مدوّنی برای نقد متون منثور و معرّفی سـیر تحـوّل و فـراز و فرودهـای آن در اختیـار      

مقالــه ضــمن  ةبــردد در ادامــپژوهشــگران نیســت و ايــن حــوزه از نگــاه پراكنــده رنــ  مــی 

 شود.شتت حاكم پیشنهاد میگويی به اين پرسش اساسی، الگويی برای گريز از تپاسخ

 لهئبیان مس -1-1

ای، بدون در اختیار داشتن الگويی قابل اعتماد میسر نیسـت. چنـین   پژوهش در هر حوزه

خورد و ايـن ضـرورت،   های ديگر به چشم میهای ادبی بیش از حوزهضرورتی در پژوهش

ن توجـه شـده،   تـر بـدا  های شعری، كـم پژوهش ةهای متون نثر فارسی كه در سايدر پژوهش
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های پیشینیان و معاصـران و  گیری از پژوهشكوشد با بهرهتر است. پژوهش حاضر میافزون

تحلیلـی، الگـويی بـرای تحلیـل     -ای توصـیفی نثرپژوهی، در شـیوه  ءبا توجّه به نیازهای حوزه

متون منثور ارائه دهد و پاسخی درخور برای اين پرسش جست و جو كند كـه: براسـتی چـه    

ــ ــه مــی  الگــويی ب ــزان رای تحلیــل متــون منثــور فارســی مناســب اســتد و چگون تــوان از می

 های اين حوزه كاستدآشفتگی

 تحقیق ۀپیشین -1-1

الترسّل، مناظراالنشاء و سـاير  ، التوسّل الیالکتبهۀعتبمراجعه به منابعی چون آيین دبیری، 

هـای  هـد كـه راه  دانـد نشـان مـی   نويسندگی به زبـان فارسـی نوشـته شـده     ةكتبی كه در حوز

است. اسلوب، غـر،، موضـو ، زبـان،    مختلفی برای نقد و بررسی متون منثور پیشنهاد شده

زمان و موسیقی و آهنی كالم از جمله معیارهايی است كه در بررسی متون منثـور و تعیـین   

جايگاه و ترسیم سـیر تحـّول آن مـورد توّجـه قـرار گرفتـه و همـین معیارهـا نیـز در معرّفـی           

شناسـی نثـر   های نثرپژوهـی و سـب   اند. در پژوهشی نثر فارسی نقش اساسی داشتههادوره

« شناسـی سـب  »امروز نیز كم و بیش همین معیارها مورد توجه پژوهشگران اسـت. بهـار در   

( بـا تأكیـد بـر تمـايز     9231« )فن نثـر »در  ( نگاهی زمانی و لغوی به نثر دارد و خطیبی9232)

گیری نثر و سیر تحوّل آن را مبنای پـژوهش خـود قـرار    شکل محتوايی نظم و نثر، سرچشمه

بنـدی موضـوعی نثـر    ( بـه دسـته  9219« )سـخن  ءگنجینـه »اهلل صـفا  در كتـاب   دهد. ذبـی  می

اسـلوب   و( بـا درآمیخـتن نگـاه زمـانی     9242« )شناسـی نثـر  سـب  »پـردازد و شمیسـا در   می

( بـا  9213« )شناسـی سـب  »اب پـردازد و فتـوحی در كتـ   نويسندگی به معرّفی ادوار نثـر مـی  

شناسـی غربـی   ها را با مباحث سب های نثرپژوهی، اين پژوهشمعرّفی سیر تاريخی پژوهش

هـای بسـیاری طـی    كه با همّت اين پژوهشـگران، راه دهد. خالصه اينو مکاتب آن پیوند می

حـوزه  چنان الگويی منسجم برای بررسی متـون نثـر در اختیـار پژوهشـگران ايـن      شده امّا هم

 نیست.
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 ضرورت و اهمّیت تحقیق -1-3

 ةبدون ترديد، متون نثر فارسی، از نقاط قوّت ادبیـات فارسـی هسـتند. ايـن متـون در بـاز      

عصـری و   ةاند و به همین دلیل، متناسب با ذوق و سـلیق زمانی بیش از هزار سال شکل گرفته

هـای مختلفـی در خلـق    نگیزهها و نمودهای متنوّعی دارند و اپديدآورندگان اين آثار، جلوه

انـد. از ايـن رو   و هر ي  سهمی در شکوفايی زبـان فارسـی ايفـا كـرده     اين آثار نقش داشته

بايسته است بـا تـدوين الگـويی برآمـده از ايـن آثـار، بـه نقـد و تحلیـل آنهـا پرداخـت و بـا             

قـان  بندی علمی اين آثار، جايگاه هري ، سهم آنها در رشـد ادب فارسـی و نقـش خال   طبقه

هـايی كـه در   اين آثار را در بركشیدن زبان و ادبیات فارسی تعیین كرد و از میـزان آشـفتگی  

 خورد؛ كاست.های تحلیل آن به چشم میهای نثر فارسی و شیوهتعیین دوره

 بحث -1

های نثرپژوهـی، تلفیـق آنهـا و افـزودن برخـی مطالـب جديـد و        گیری از پژوهشبا بهره

گوی قابل اتّکايی پیشنهاد كرد. الگـويی كـه بـا تفکیـ  موضـوعات      توان الانسجام آنها می

اساسـی   ةگیری و تحـول آن و سـرانجام تبیـین پـن  نکتـ     های شکلآثار منثور، توجه به حلقه

ايـن متـون در اختیـار مخاطـب قـرار       ةجانبتواند راهی برای تحلیل همهمتون منثور می ةدربار

تعیـین موضـو  اثـر بـا گسـترش      -9جـزا دارد:  دهد. بنابراين الگوی پیشـنهادی سـه بخـش م   

هـای  زبـان -اصالت زبان. ج-شعر. ب-تعیین نسبت متن با الف-3موضوعات پیشنهادی صفا. 

هـای  تعیین جايگاه اثر در حلقـه -2های هنری. بالغت و ظرافت-ها. هعلوم و دانش-ديگر. د

ــی محــاوره    ــی يعن ــای پیشــنهاد خطیب ــر مبن ــر فارســی ب ــهتحــوّل نث ــلخطاب ــر  ترسّ و نث

 ةشعر منثور. در ادامه، الگوی پیشنهادی مذكور در مقدمـ نثر مصنو نثرفنّیمکتوب

 شود.شود و چند و چون آن به تفصیل معرفی میابومنصوری به كار گرفته می ةشاهنام

 موضوعات آثار منثور -1-1

ا ايـن  متون منثور فارسی با تاريخی هزار و اندی ساله، حامل موضوعات متنوّعی است؛ امّ

بنـدی موضـوعات   توان در چند عنوان كلّی جای داد. هدف از دستهموضوعات متنوّ  را می

هـای سـبکی آن اسـت. از    نثر آن است كه موضو  نثر يکی از عوامل تأثیرگذار در ويژگـی 
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آمده از تحلیل متون، چندان دقیـق  دستبه ةبندی موضوعی متون نثر، نتیجاين رو بدون دسته

ای كه در مورد تمامی معیارهايی كه در اين مقاله، پیشنهاد شده نیز نیست. نکتهو قابل تعمیم 

صادق است. بنابراين اوّلین قدم در تحلیل هر متنی آن است كه موضو  آن مشـخ  شـود.   

 نويسد:موضوعات نثر  میة دربار سخن ةگنجینصفا در 

در تـاريخ ادبیـات فارسـی     نثر فارسی برای بیان مطالب و موضوعات مختلفی در طول زمان و» 

هـای  ها و داستانهای ملی و پهلوانی، رمانمورد استفاده واق  شد. اين موضوعات عبارتند از داستان

متنّو  ديگر، قص  و حکايـات، مسـايل فلسـفی و علمـی، مسـايل اخالقـی و اجتمـاعی، تصـّوف،         

سايل دينی، مسـايل انتقـادی،   ها و طبقات علما و شعرا و نويسندگان(، متاريخ، تراجم احوال)تذكره

 (83: 9219)صفا،« نگاری)ترسل(، اخالق و جز آنها.نامه

تـوان موضـوعاتی چـون موضـوعات سیاسـی، روانشناسـی، كـودک و        بدون ترديد مـی  

نوجوان و... را به اين موضـوعات اضـافه كـرد. از ايـن رو نخسـتین مرحلـه در تحلیـل متـون         

های آن به بررسی مـتن  ايه همان موضو  و ويژگیمنثور، شناسايی موضو  آن است تا در س

پرداخت. متأسّفانه در مورد بررسی موضوعات نثر فارسی هنوز منبـ  جـامعی نـداريم و تنهـا     

 ةشـد رستگار فسايی نام برد كه آن هم براسـاس موضـوعات ارائـه    انوا  نثرتوان از كتاب می

  (832-219: 9211است. )ن.ک: رستگار فسايی،صفا تدوين شده

آيـد. در نتیجـه دور از   ابومنصوری از متون حماسـی منثـور بـه شـمار مـی      ةشاهنام ةمقدّم

هـای ايرانـی   گرايی و احیای سنّتايران ءانتظار نیست اگر اين متن با چنین موضوعی، دغدغه

های زبان فارسی باشد. اين ويژگـی غالبـاً در   را در سر بپروراند و منبعی برای بررسی اصالت

( بنـابراين  1: 9241پـژوه، وضوعات ملّی و پهلـوانی برجسـته اسـت. )ن.ک: دانـش    متونی با م

ای كه بايد در بررسی متون منثور مورد توجّـه قـرار گیـرد؛ تعیـین موضـو  اثـر       نخستین نکته

گر پژوهشگر در تحلیل متـون نثـر   تواند ياریاست. اين نکته، بیش از معیار مرسوم زمانی می

بنـدی زمـانی و اطـالق دو يـا     گونه متون باشد. در حالی كه دستهو تعیین خط سیر تحوّل اين

هـايی را در تحلیـل متـون،    سه قرن به سبکی واحد، عاری از تسـام  نیسـت و عمـالً تنـاق     

شود. اين نکته به معنای ناديده گرفتن عنصر زمان نیست؛ بلکه به اين معناست كه موجب می
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گشـا باشـد. توجّـه بـه معیـار زمـانی و       راهتوانـد  عنصر زمان بعـد از تفکیـ  موضـوعی مـی    

 های عباس اقبال قابل دريافت است:ناكارآمدی آن از اين جمله

مغول متفاوت است و اين مسئله چنانکه در جمی  ادوار نیز چنین اسـت   ءسب  انشاء در دوره» 

ت و بیشتر تاب  ذوق شخصی نويسنده و نو  مطالعات او در عهد جوانی و محیط اولـی تربیـت اوسـ   

چندان بعهد و زمان او بستگی ندارد جهانگشای جوينی و طبقات ناصری و گلسـتان سـعدی تقريبـاً    

های انشاء زبان فارسیند هـر كـدام   هر سه در ي  زمان تألیف شده و با اينکه هر سه از بهترين نمونه

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

 هادی مقاله، گام اوّل، تعیین موضو  متن است.بنابراين در الگوی پیشن 

 های متنتعیین نسبت -1-1

شود. اگرچـه ايـن عوامـل را بـه طـور      م، نسبت متن با عواملی چند بررسی میدر گام دو

ها سخن گفـت. در ادامـه بـه معرّفـی     ترين آنتوان از اثربخشتوان برشمرد؛ امّا میدقیق نمی

 پردازيم.هري  می

 تن با شعرنسبت م -1-1-1

 در دو ايـن  نسـبت  بايد رسیده ما دست به منظوم متون از بعد منثور متون كه بپذيريم اگر

 هاینمونه داشتن اختیار در با منثور آثار نويسندگان كه معنی اين به. شود تبیین متون بررسی

 لاسـتقبا  بـه  توجّـه  بـا  اگـر  نیسـت  شگفتی جای رو اين از پرداختند؛ آثارشان خلق به منظوم،

 داشـته  نگـاهی نیم منظوم، آثار قوّت نقاط به منثورشان آثار خلق در شعری، متون از مخاطبان

 به يکسان طور به منثور آثار موضوعات ءهمه در ويژگی اين آيا كه اينجاست پرسش. باشند

 داردد پیونـد  شـعر  با منثور عرفانی آثار ةانداز به منثور تاريخی آثار آيا مثالً خورددمی چشم

 و شــعر بــا را آثــار ايــن تــاريخی، آثــار از بیشــتر عرفــانی، آثــار شــعری مضــامین كــهايــن يــا

 بـا  بیهقـی  تاريخ نثر ةمقايس از توانمی را پرسش اين پاسخ استد داده پیوند آن هایويژگی

 بـا  چنـان  را مـتن  ايـن  العشّاق،سوان  عرفانی موضو . آورد دست به غزالی العشّاقسوان  نثر

 بیهقـی  تاريخ كه در حالی ندارد. شعر با تمايزی ديداری، صورت در جز كه هداد پیوند شعر
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 بنـدی دسـته  ةسـاي  در جـز  بنابراين. استنبرده میان از را نثر استقالل هنوز شعر، با برخورد در

 . گفت سخن متون اين ويژگی مورد در تواننمی دقیق طور به موضوعی

گیـری از  بهـره  -9سه مصداق داشـته باشـد:    تواندنسبت نثر با شعر در ي  نگاه كلّی می

جا كه گاه وجه ممیّزه شعر از نثـر  هايی كه در شعر مجال ظهور بیشتری دارند تا بدانويژگی

هــايی چــون لغــات و اصــطالحات شــعری، مضــامین شــاعرانه، آينــد. ويژگــیبــه شــمار مــی

 بـه  توجّه-2با شعر.  گیری مستقیم از شعر و درآمیختگی نثربهره-3های هنری، ابهام. ظرافت

 چـون  هـايی ويژگی شود؛می تعريف هاويژگی همین مبنای بر شعر شعريت كه هايیويژگی

رسـد در پیونـد   به نظر مـی  .آيندمی شمار به دسته اين از تخیّل كالم، موسیقی عروضی، وزن

ذاشتن يابند و نثر پس از پشت سر گنثر با شعر، سه ويژگی مذكور، به ترتیب در نثر بروز می

دو ويژگی نخسـت و تـالش بـرای حفـت اسـتقاللش، بـا تـن دادن بـه ويژگـی سـوم، عمـالً            

دهد و جز در حالت ديداری، نسبتی با نثر نـدارد و  استقاللش را در تقابل با شعر از دست می

گونه آثـار بـه كـار    نمای شعر منثور در توصیف ايندر همین نقطه است كه اصطالح متناق 

اين حالت، نثر همانند شعر، بیش و پیش از آن كـه در بنـد انتقـال انديشـه      شود. درگرفته می

شـود. بـا ايـن    ثانوی آن تبـديل مـی   ةانديشد و انتقال انديشه به دغدغباشد به تأثیرگذاری می

توان سیر تحّول نثـر مکتـوب را جريـانی دروررانـی دانسـت كـه از دل شـعر شـکل         توضی  می

است و البته پس از رسیدن به ر و در قالب شعر نمودار شدهگرفته و سرانجام هم در لباس شع

 ةگیرد كه تکرار همان جريـان نخسـت اسـت. مقايسـ    ای، جريانی تازه از سر میچنین مرحله

زيدری نسوی  و تاريخ ايران حسن پیرنیـا و عبـاس    المصدورۀنفثتاريخ بلعمی، تاريخ بیهقی، 

 انجام و سپس آغازی نو را نشان دهد. تواند اين آغاز وخوبی میه اقبال آشتیانی ب

نثر امروز با پشت سر گذاشتن آزمون و خطاهای بسیار و تجربه دور و نزدي  شـدن بـه   

ديگری را آغـاز   ةشعر، با توجّه به تحوّالت گوناگون جوام  انسانی، از عصر مشروطه، تجرب

جوام  بشـری، نثـر را   كرده است. اين بار ضرورت انتقال انديشه و اهمیّت تفهیم و تفاهم در 

نثری گرايش داده و اسـتقاللی بـه آن بخشـیده كـه شـعر،      های دروننیاز از شعر به آزمونبی

اسـت.  آيد. از اين رو پیوند نثر و شعر به پیوندی معکـوس تبـديل شـده   طفیل آن به شمار می

آن تمام كوشش و كاوش شـاعر بـرای   »است:  اين پیوند معکوس ةدهندنیما نشان ءاين جمله
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است كه مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان آن به طبیعت نزدي  كرده به آن اثر دلپذير 

 (221: 9238پور،آرين« ) نثر را دهد

ابومنصـوری بـه عنـوان نخسـتین آثـار نثـری        ةشـاهنام  ةدر بررسی اين ويژگی، نثر مقدّمـ 

وان جريـان آغـازگر   پروراند. از اين رو بـه عنـ  مکتوب، سودای استقالل از شعر را در سر می

نثر، نسبت كمی با شعر دارد و تنهـا در مصـداق نخسـت، اشـتراكاتی بـا شـعر دارد. كلمـاتی        

تـری دارنـد؛   كـه در شـعر، كـاربرد افـزون     گنانانده، گسارانده، سلیح، تبه، گنهچـون  

اين همه درست آيذ بـه نزديـ  دانايـان و بخـردان بـه      » گرايی و تأكید بر آن: توجّه به ابهام

( و سـرانجام  33: 9219)قزوينـی،  « دشمن دانش بـوذ ايـن را زشـت گردانـد    عنی؛ و آن كه م

نمايـد؛  هـای آن انـدک اسـت و طبیعـی و ناآگاهانـه مـی      های شعری كه نمونهبرخی ظرافت

كارگیری طبیعی كلمات اسـت؛  هايی كه محصول بهها و تضادهای طبیعی و گاه ايهامتناسب

خسـرو از زنـدانیان و   »نمايد: ايهام كه طبیعی می ةشعر است. نموناز مصاديق پیوند اين اثر با 

كه در  نیک ة( در كلم11: 9219)قزوينی،« كاران هزار مرد نی  بگزيد و سلی  پوشانیدگنه

جوی نی  است بـا توّجـه بـه فضـای سـخن، ايهـام تضـادی در معنـای         اينجا به معنای جنی

معنــايی نیـز مفــاهیم   ةنمايــد. در حـوز نمـی گنــاه بـودن دارد كــه البتـه آگاهانــه   خـوب و بـی  

ای، حماسی و ملی بعدها به مضامین شـاعرانه تبـديل شـدند و كمتـر در حـوزه نثـر،       اسطوره

های منظوم، ابومنصوری در تقابل با شاهنامه ةمجال بروز يافتند و شايد به همین دلیل، شاهنام

نصوری را اثر مسـتقل نثـری در   ابوم ةشاهنامة توان مقدّماست. هرچه هست میبرجای نمانده

 های نثر، قابل اعتماد باشد.تواند برای استخراج ويژگیتقابل با شعر دانست كه می

 نثر و اصالت زبان -1-1-1

تـر از اصـالت   های جبری شعر چـون وزن و قافیـه، كـم   آثار منثور به دلیل فقدان ويژگی

هـای نثـر و   بندی بـه ويژگـی  سی با پایزبان فار ةگیرند. از اين رو نثرهای اولیزبان فاصله می

كوشش بـرای حفـت اسـتقالل نثـر در تقابـل بـا شـعر، منبـ  قابـل اعتمـادی بـرای اسـتخراج             

تـرين ابـزاری كـه    آينـد. از ايـن رو، يکـی از مهـم    های اصیل اين زبان بـه شـمار مـی   ويژگی

ود؛ آن دسـته از  ای برای تعیین فراز و فرودهای نثر به كـار گرفتـه شـ   تواند به عنوان سنجهمی

ت زبـان برخاسـته   های زبانی است كه فارغ از هر گونه مالحظاتی از متن و بطن ماهیّويژگی
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هاست. متأسّفانه در زبان فارسی، پژوهش مسـتقلی كـه معرّفـی    های زبانی ملتو حامل سنت

 است. از ايـن همّت خود قرار داده باشد؛ منتشر نشده ةهای اصیل زبان فارسی را وجهويژگی

پذير هايی، امکانرو تعیین فراز و فرودهای متون منثور، بدون دردست داشتن چنین پژوهش

هـای آوايـی،   هـای زبـان فارسـی در حـوزه    مقالـه كوشـش شـده تـا اصـالت      ةنیست. در ادام

ابومنصـوری نشـان داده شـود. هـر چنـد نويسـنده        ةشاهنام ةواژگانی و نحوی بر مبنای مقدّم

هـای زبـان كهنـی چـون زبـان فارسـی تنهـا بـا تکیـه بـرمتن           اصالتاذعان دارد كه استخراج 

توانـد راه را  پذير نیست؛ امّا چنین نگاهی مـی ابومنصوری امکان ةشاهنام ةناتمامی چون مقدّم

 های گسترده در اين زمینه فراهم آورد. برای كوشش

 های آواییویژگی -1-1-1-1

ــانی، ويژگــی  ــی آن در بررســی اصــالت هــر زب ــوان كوچــ  هــای آواي ــه عن ــرين و ب ت

ابومنصوری به عنـوان   ةشاهنام ةمقدّمای دارد. های آن زبان، اهمیّت ويژهترين ويژگیظريف

گام زبان فارسی در استخراج ايـن ويژگـی، منبـ  قابـل اعتمـادی      يکی از متون اصیل و پیش

نـوازی  است. در اين متن، موسیقی و آهنگی طبیعی حاكم است. وجود چنین آهنی گـوش 

اسـت. فـارس   در زبان فارسی حتّی از نگاه كـاربران غیـر بـومی ايـن زبـان نیـز پنهـان نمانـده        

زبان فارسی با آهنی دلنواز و تن دلنشـین و زيـر و   »نويسد: ابراهیمی حريری در اين باره می

« تر است تا به ي  زبـان گمان به نغمات موسیقی شبیهها بیبم متناسب و روانی و صافی واژه

نـواز  ساز، گـوش گیری از شگردهای موسیقی:  الف( چنین زبانی، بدون بهره9242)حريری،

گیری نوازی بهرهاصلی اين گوش ةنوازی چیستد مؤلّفهای اين گوشراستی مؤلّفههاست. ب

های بعد به پیـروی از زبـان و ادبیـات    از تکرار طبیعی اجزای زبان است كه متأسّفانه در دوره

منفی اين زبان بـه شـمار آمـده و آهنگـی مصـنوعی، جـايگزين آن       عرب، به عنوان ويژگی 

هـای اصـلی زبـان فارسـی، موسـیقی      است. درحالی كه تکرار بـه عنـوان يکـی از مؤلّفـه    شده

 زير گويای اين ويژگی است: ةاضافه در نمونة است. تکرار كسرنوازی بدان دادهگوش

ش كردنِ گروهی از ورزيدنِ كارِ و خواندنِ اين نامه دانستنِ كارهایِ شاهان است و بخ»

 (34: 9219)قزوينی،« اين جهان.
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هاست كه بعدها حتی در كتـب  نوازی اين جملهتکرار مصوّت كسره، عامل اصلی گوش

بالغی و به پیروی از زبان عربی، تحت عنوان تتاب  اضافات به عنوان ويژگـی منفـی زبـان بـه     

هـايی كـه كلمـات چهـار هجـايی در آن      است. در حالی كه اين ويژگی در زبـان شمار آمده

كنـد؛ عیـب محسـوب    برجسته است و اضافه كردن چنین كلماتی، خوانش متن را دشوار می

شود؛ اما در زبان فارسی كه غالـب كلمـات آن بـین يـ  تـا سـه هجـايی اسـت نـه تنهـا           می

ون كند. بـه همـین دلیـل اديبـان بزرگـی چـ      تنافرساز نیست؛ بلکه موسیقی دلنشینی ايجاد می

سعدی و حافت به فراوانی از اين ويژگی برای تقويت موسیقی كالمشان بهره گرفتند و البتـه  

 گرايی را فراهم آوردند:فارسی ءبا حفت لوازم آن، زمینه

 (22: 9221پذير)سعدی،دستگیر        كريمِ خطابخشِ پوزش ءخداوندِ بخشنده          

 (894: 9239خوارِ سب .... )حافت شیرازی،گلرنیِ تلخِ تیزِ خوش ءباده              

هجای عربـی، خـود از   گیری از كلمات كمفوق و بهره ةكلمات فارسی در دو نمون ةغلب

ساز تتـاب  اضـافات در زبـان فارسـی حکايـت دارد. ايـن ويژگـی در تکـرار         جايگاه موسیقی

 ود:شعطف نیز با تمامی شرايط و لوازم تکرار كسره ديده می واوو  اُمصوّت 

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     

 ( 31: 9219)قزوينی،

 ( 81: 9241ابر و باد و مه و خورشید و فل  در كارند...)سعدی،                     

ها موسیقی دلنشین و فراوانی كلمات فارسی از اصالت اين ويژگی در زبـان  نمونه در اين

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:       

مصـدری و بهــره گــرفتن از سـاختار مصــدری كلمــات بــه    ( تکــرار نــون821: 9221نجفـی، 

آفـرين تکـرار در زبـان فارسـی حکايـت      زير نیز از نقـش موسـیقی   ءصورت متوالی در نمونه

 كند:  می
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رای و رانــدن كــار و ســپاه آراســتن و رزم كــردن و شــهر گشــاذن و كــین خواســتن و  »

« نامــه انــدر بیابنــدشــبیخون كــردن و آزرم داشــتن و خواســتاری كــردن ايــن همــه را بــذين 

 (32: 9219)قزوينی،

قـوّت   ةبنابراين تکرار اجزای زبان در صورت ضرورت معنا نه تنها عیب نبوده بلکه نقطـ  

شود. اين تکرار حتّی در افعال هم به فراوانی وجود دارد. آن هم افعال ساده آن محسوب می

اً از كلمـات عربـی سـاخته    ربطی كه كاربران زبان را از به كارگیری افعال مركّبـی كـه غالبـ   

( و در نثـر  921: 9232هـای هخامنشـی )بهـار،   كند. اين ويژگـی در كتیبـه  نیاز میاند؛ بیشده

 خورد:( نیز به چشم می998: 9232پهلوی ساسانی )بهار،

مـنش  و باهنر و بزرگ بودكام فرّ و خويش با بودپس امیر ابومنصور عبدالرزّاق مردی »

گـاه  سـاز آن های طبیعـی موسـیقی  ( اين همه ويژگی32: 9219وينی،)قز« روايیاندركامبود 

گـام شـود وگرنـه    هجـای زبـان فارسـی هـم    موسیقی زبان است كه با كلمات كـم  ةبرافزايند

اين ويژگی زبـان   ةها با كلمات بیش از سه هجا تنافرساز است. خانلری درباركارگیری آنبه

تاه است. اكثر كلمات در ايـن زبـان از يـ     زبان فارسی زبان كلمات كو»نويسد: فارسی می

« هجايی تا سه هجايی است و كلماتی كه شماره هجاهای آنها بیشتر باشـد بسـیار كـم اسـت    

( بنابراين تتاب  اضافات و تکرار، در متون اصیل فارسی نه تنها عیـب  11: 9232)ناتل خانلری،

 بنـدی بـه كلمـات كـم    شود؛ بلکه راهی برای تقويت موسیقی كالم است. پایمحسوب نمی

كـارگیری  ابومنصـوری حتّـی در بـه    ةشـاهنام  ةمقدّم ءهجای فارسی موجب شده كه نويسنده

كـار رفتـه   كلمات اندک عربی نیز بر مبنای اين قاعده عمل نمايد. از اين رو كلمات عربی به

ايـن  هايی از تر از چهار هجا دارند. كلماتی چون نظم، فالن، حرب نمونهدر اين متن هم كم

چهارهجايی)البتـه بـا احتسـاب هجـای      ءها هستند. جالب آن است كه تنهـا يـ  كلمـه   كلمه

های مختلف در ضبط آن اخـتالف دارنـد و   كشیده به دو هجا( در متن وجود دارد كه نسخه

 نبايد ضبط اصیلی باشد.« تصاوير»دهد كه ضبط كلمهويژگی غالب متن، نشان می
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 ویژگی واژگانی -1-1-1-1

سازی و جبران كمبودهای واژگـانی  انی امکانات آشکار و پنهان بسیاری برای واژههر زب

غنی زبانی، حالت تركیبی زبان فارسی، جايگـاه   ةو رهايی از قید تنگناهای زبانی دارد. پیشین

قواعـد دسـتوری ايـن زبـان، قواعـد تعامـل بـا         ةحروف در اين زبـان، ظرفیـت گسـترد    ةويژ

هـای زبـان   تـرين ظرفیـت  های ديگر كه در متون اصیل، قابـل شناسـايی هسـتند؛ از مهـم    زبان

كارگیری  كلمـاتی چـون   ابومنصوری با  به ءشاهنامه ءواژگانی است. مقدّمه ةفارسی در حوز

هـای ايرانـی پـیش از رواج    و ...كه يادگـاری از زبـان   ستوه، بهر، هنر، اسپهبد، منش، فر

است و در كنـار آن  های ايرانی به نیکی بهره گرفتهلغوی زبان ءنهفارسی دری هستند از گنجی

هـای بیگانـه   گیری از توان تركیبـی زبـان، تركیبـاتی را بـه كـار بـرده كـه امـروز واژه        با بهره

و ...  انیدازی بارییک ، رواییی کام، کامخویشاند. كلماتی چـون  جايگزين آنها شده

هوشـمندانه از حـروف در ايـن مـتن قابـل توجّـه       گیـری  ای از اين كلمات هستند. بهرهنمونه

هـايی سـاخته كـه امـروز     گیـری از حـروف، واژه  است. بـه ايـن معنـی كـه نويسـنده بـا بهـره       

تـوان بـه نقـش حـروف در سـاخت      های غیر بومی آنها رواج دارد. به عنوان نمونه میمعادل

و  دنانیدر شی  ، انیدرین نگیاه کیردن   ، فراز آوردن، بگوهر، بافرهايی چـون  واژه

هـايی از  سـازی بناچـار واژه  رنی شدن نقـش حـروف در واژه  ...توجّه كرد كه امروزه با كم

گیری يا عـدم توجّـه   شود. بهرههای تركیبی به وام گرفته میهای ديگر به جای اين واژهزبان

تواند بخشی از سیر تحوّل آثار منثور فارسی را تبیـین كنـد و البتـه معیـاری     به اين ويژگی می

 یق جهت نقد متون در اختیار منتقد قرار دهد.دق

 ویژگی نحوی -1-1-1-3

های نحوی خاصی دارد كه برآمـده از روح آن زبـان اسـت. از ايـن رو     هر زبانی ويژگی

هـا چنـین   هاست. به همین دلیل، زبانعدول از قواعد نحوی زبان، فاصله گرفتن از روح زبان

های نحوی زبان را های ديگر، اصالترخورد با زبانكوشند در بتابند و میانحرافی را برنمی

حفت كنند. زبان فارسی در گذر زمان، هرچند در صیانت اصول نحوی زبان، كوشـیده؛ امـا   

اسـت. از ايـن رو   های ديگر، گاه از هنجارهای نحوی زبـان فاصـله گرفتـه   در برخورد با زبان

يابـد بـا   اصـیل نحـوی، معنـا مـی    هـای  های زبانی كه در پیونـد بـا ويژگـی   بسیاری از ويژگی
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گـزين آن  های مصنو  و متکلّف جـای گذشت روزگاران به فراموشی سپرده شده و ويژگی

های نحوی زبان فارسی با مراجعه به متون اصـیلی چـون   اند. بنابراين بايسته است اصالتشده

و البتـه   هـای نحـوی  ابومنصوری استخراج شود تا بر مبنای آن، هنجـارگريزی  ةشاهنام ةمقدّم

های نحـوی  علل آن در ادوار مختلف سنجیده شود و از اين طريق، راهی برای حفت اصالت

 ةشـاهنام  ةمقدّمـ هـای نحـوی زبـان فارسـی در     تـرين ويژگـی  زبان فارسی گشوده شود. مهم

تـرين ويژگـی نحـوی زبـان     ها؛ يکـی از مهـم  كوتاهی جمله-الفاند از: ابومنصوری عبارت

هـای آن اسـت.   ( كوتـاهی جملـه  998: 9232پهلـوی اسـت )بهـار،    نفارسی كـه يادگـار زبـا   

هـای كوتـاه   آهنـی افعـال را در فاصـله   گیری از ضربهای زبان، امکان بهرهكوتاهی جمله

 ةمقدّمـ هـای  بخشد. دقّت در ايـن جملـه  كند و آهنگی طبیعی و دلنشین به زبان میفراهم می

   اين ويژگی است: ةدهندابومنصوری نشان ةشاهنام

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 

 ( 32: 9219و اين نامه ازو يادگاری بماند )قزوينی، 

ديعی را به طور گسترده در متون نثر بـاز  عدول از اين ويژگی در ادوار بعد، پای صناي  ب

است. مراجعه به هر آهنی طبیعی كالم كردهگزين ضربكرده و موسیقی مصنوعی را جای

 ي  از متون فنّی و مصنو  خود بیانگر اين ويژگی است.

شود. به همـین دلیـل، در   های كوتاه، موجب تعقید كالم نمیجا به جايی نحوی در جمله

زای كالم البته بـرای القـای معـانی ثـانوی بـدون ايـن كـه رسـانگی آن را         چنین شرايطی، اج

هـا القـا   شوند تا بخشی از معانی كالم از طريق اين جا بـه جـايی  مخدوش كنند؛ جا به جا می

تـوان مفـاهیم بسـیاری را بـه     ای كوتاه و با اجزای اندک، مـی شود. در چنین حالتی در جمله

بنـدی بـه   توان گفت پـای م، جلوگیری كرد. از اين رو میمخاطب انتقال داد و از اطناب كال

 ةشـاهنام  ةمقدّمـ كنـد. در  ايجازهـای هنـری را فـراهم مـی     ءاصول نحوی زبان فارسی، زمینـه 

هـا، بخشـی از مفـاهیم    ها و جا به جايی اجزای آنگیری از كوتاهی جملهابومنصوری با بهره

شـود. فاصـله انـداختن بـین عطـف و      می مورد نظر نويسنده در بهترين شکلی به مخاطب القا

گیری هنری نويسـنده  هايی از بهرهجايی اجزای ي  ساختار دستوری، نمونهبهمعطوف و جا



 111 ... یبرمبنا یمتون منثور فارس لیتحل یبرا ییالگو                       99 پاییز و زمستان

زيـر   ةمنـه در جملـ  لهای كوتاه است. به عنوان نمونه جا به جايی بدل و مبـدّ از ظرفیت جمله

 است:القاگر سلسله مراتب قدرت و در راستای رعايت جانب پادشاه زمانه 

دسیتور خیویش را   پس امیر سعید نصر بن احمد ايـن سـخن بشـنید خـوش آمـدش      »

 ( 33: 9219)قزوينی،« بر آن داشت... خواجه بلعمی

هــای طــوالنی، ايــن ويژگــی هــم در ادوار بعــد بــا روی آوردن نويســندگان بــه جملــه   

 هـای طـوالنی، موجـب تعقیـد كـالم     است؛ چراكه جا به جـايی اجـزای جملـه   رنی شدهكم

خـورد و عامـل اصـلی    ای كه در غالب متون نثر فنّی و مصنو  به چشـم مـی  شود. ويژگیمی

 گريز مخاطب از اين متون است.

های كوتاه، غالباً افعال ربطی و ساده مکـرّر اسـت.   افعال به كار گرفته شده در اين جمله 

هـا  ی سـازنده آن كنـد كـه غالبـاً اجـزا    اين تکرارها از سويی نیاز به افعال مركّب را كـم مـی  

 واژگان عربی است و از سوی ديگر در تقويت موسیقی كالم نقش بسیاری دارند:

گه كه خسـرو پرويـز بـه در    كنارنی پسر سرهنی پرويز بوذ و  به كارهای بزرگ او رفتی آن»

رو بوذ لشکر پرويز را و چون حصار روم بستد و نخستین كسی كه به ديـوار  روم شد كنارنی پیش

( در ادوار بعـد  14)همـان:  « با قیصر در آويخت و او را بگرفت و پیش شـاه آورد او بـود   بر رفت و

 (482: 9242احمدی گیوی، )ن.ک: است. گزين افعال ساده شدهافعال مركّب، جای

افتـد كـه   جزء اول؛ طبیعی است؛ حذف، زمانی اتّفـاق مـی   ءحذف جزء دوم به قرينه-ب

جـزء اول   ةشود. در ايـن حالـت، جـزء دوم بـه قرينـ     میجزيی از جمله، برای بار دوم تکرار 

است  موارد اين ويژگی رعايت شده ءابومنصوری در همه ةشاهنام ةمقدّمشود. در حذف می

 نمايد:و البته طبیعی می

انـد و سـخن را   اوّل ايدون گويد درين نامه كه تا جهـان بـود مـردم گـرد دانـش گشـته      »

اسـت. )ن.ک:  ويژگـی در ادوار بعـد فرامـوش شـده    ( اين 32: 9219)قزوينی،« بزرگ داشته

 (912: 9238نجفی،
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كـاربرد افعـال،    ةابومنصوری گستر ةشاهنام ةمقدّمكاربرد افعال؛ در  ةگستردگی دامن-ج

برای نهـادی مجـرّد و انتزاعـی بـه     « گسسته نشود»گیر است. به عنوان نمونه، فعل بسیار چشم

چنـین فعـل   رود. هـم ای مفاهیم مـادّی بـه كـار مـی    كار رفته حالی كه امروز اين فعل غالبآ بر

 ها:برای دانايی در اين جمله« بیرون آوردن»

 (39: 9219)قزوينی،« و نشان او گسسته نشود... و دانايی بیرون آوردن...» 

گزين، امری گريزناپذير بـود.  كارگیری افعالِ جایبا محدود شدن كاربرد اين افعال، به 

كشـیدند؛ دسـت   ارد، برای القای مفاهیمی كه اين افعال به دوش میزبان فارسی در غالب مو

 ها فاصله گرفت.های ديگر شد و از اين طريق، از اصالتبه دامان زبان

كارگیری ساختارهای دستوری خاص برای القای معنايی خـاص؛ بـه عنـوان نمونـه     به-د

د كـرد كـه بیـانگر    ابومنصـوری يـا   ةدر مـتن شـاهنام  « گردآوريده»توان از صفت مفعولیمی

هـا  افعالی است كه با مباشرت شخ  ديگری انجام شده و فاعل ظاهر شده، فاعل اصـلی آن 

آغـاز كـار شـاهنامه از گردآوريـده ابومنصـور المعمّـری       »نیست؛ بلکه آمر اين فعـل اسـت:   

( چنـین مفـاهیمی امـروز بـا     32: 9219)قزوينـی، « دستور ابومنصـور عبـدالرزّاق عبـداهلل فـر     

شدن اين ساختارهای دستوری، در بیان، با موانعی مواجه هسـتند و از سـر ناچـاری    رنی كم

شوند. بنابراين در زبان فارسی بـه جـای ايـن    در قالب نحوی ناهمگون با زبان فارسی بیان می

آغاز كار شاهنامه كـه توسـط ابومنصـورالمعمّری    »گیرد: مبهمی شکل می ةجمله، چنین جمل

گونـه كـه   همـان  ايـن جملـه  « اسـت اق عبداهلل فر  گردآوری شـده دستور ابومنصور عبدالرزّ

كنـد كـه بـا    ( هر چند نجفی پیشنهاد می933: 92نويسد؛ ابهام دارد. )ن.ک: نجفی،نجفی می

توان با احیای افعال مذكور در زبان فارسی شود؛ امّا میها، ابهام برطرف تغییر نحو اين جمله

د. متأّسـفانه بـا حـذف ايـن افعـال، بیـان ايـن مفـاهیم بـا          از بروز تعقیدی زبانی جلوگیری كر

 است.موانعی رو به رو شده

ــت در بــه-ه ــا مفــرد بــرای اســامی جمــ ؛ در مــتن شــاهنام  دقّ  ةكــارگیری فعــل جمــ  ي

هـايی دارد. از  ابومنصوری هم كاربرد فعل جم  و هم كاربرد فعل مفرد با اين اسامی، نمونـه 

هري  از اين افعال، بیانگر معنايی خـاص اسـت و كـاربر    كارگیری توان گفت بهاين رو می
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اول ايدون گويد درين نامه كه تـا جهـان بـود مـردم     »يد اين ظرافت زبانی را بشناسد: زبان با

و چـون مـردم بدانسـت كـز وی چیـزی نمانـد       ( »32: 9219)قزوينـی، « انـد گرد دانش گشته

ل، مطـابق قواعـد زبـانی اسـت )ن.ک:     ( البته اين تنوّ  كاربرد فعـ 39: 9219)قزوينی،« پايدار

( در حالـت جمـ ، تأكیـد بـر تـ  تـ  افـراد اسـت و         993: 9232انوری و احمدی گیوی،

 درحالی كه در حالت مفرد، اين تأكید وجود ندارد.

كـارگیری  ابومنصـوری دقّتـی اسـت كـه نويسـنده در بـه       ةشـاهنام  ةمقدّمجالب در  ةنکت 

گیرد و ي  مورد بهره می انو  هاجم   ءز دو نشانههای جم  دارد كه در همه حالی انشانه

هاست و اصـالتی نـدارد.   جم  مکسّری كه در متن به كار رفته)تصاوير( محل اختالف نسخه

ای كارگیری اندک قید در متن هم دو نکته قابـل توجّـه اسـت. دو نکتـه    ها و بهكمی تركیب

نويسـندگان را فرونشـاندند و در    گرايیكه در دوره تصنّ  نثر فارسی، بخشی از عطش تصنّ 

 ةشـاهنام  ةمقدّمـ هـای نحـوی   گیری نثر فنّی و مصنو  نقش قابل توجّهی دارند. ويژگیشکل

های نحوی متون تواند معیار خوبی برای نقد ويژگیدهد كه اين اثر میابومنصوری نشان می

 نثر باشد.

 های هنرینثر و ظرافت -1-1-3

هـای هنـری و نکـات بالغـی، سـیری از      گیـری از ظرافـت  سیر تحوّل نثر فارسی در بهـره 

 های مصنو  و غیرطبیعی اسـت. از ايـن رو از میـان علـوم سـه     بالغتی طبیعی به سوی ويژگی

هـای علـم معـانی    بالغی، متون اصیل و آغازين ادب فارسی، نسبتی تنگاتنی با ظرافت ةگان

كـارگیری آنهـا   هـا هسـتند و در بـه   ها غالبـاً برخاسـته از روح زبـان   دارند؛ چراكه اين ظرافت

های طبیعی و ذاتی زبـان بسـنده اسـت. بـه ايـن معنـی كـه هرچـه حفـت          بندی به ويژگیپای

های زبانی در متنی بیشـتر باشـد؛ بالغتـی طبیعـی در آن آشـکارتر اسـت و هرچـه از        اصالت

بـديعی  ويـژه صـناي    های زبانی فاصله گرفته شود؛ عرصه برای ظهور عناصر خیالی بهاصالت

 مقامـات حمیـدی  و  كلیلـه ، سـم  عیّـار  نثـر داسـتانی آثـاری چـون      ةشود. مقايسـ بازتر می

ابومنصـوری بـه عنـوان يکـی از      ةشـاهنام  ةمقدّمـ خوبی نشان دهد. نثر ه تواند اين سیر را بمی

گونـه كـه از   نمای اين ويژگی است. ايـن مـتن همـان   تمام ةهای كهن نثر فارسی، آيینمیراث

شود؛ نثری است كـه بزنگـاه درآمیختگـی نثـر گفتـاری و      ويسنده دريافت میفحوای كالم ن
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گیـری ايـن   اصلی شـکل  ةتوان گفت؛ سرچشممی( 38: 9219)ن.ک: قزوينی،نوشتاری است. 

است. بنابراين طبیعـی اسـت در چنـین نثـری وفـاداری بـه       نثر، ادبیات شفاهی و گفتاری بوده

منـد باشـد.   و مـتن از بالغتـی طبیعـی بهـره     هـای طبیعـی زبـان، بیشـتر بـه چشـم آيـد       ويژگی

های متن، كوتاه و دارای اجزای اندكی هستند. به گونه كه پیش از اين گفته شد؛ جملههمان

كه متن را دچار تعقیـد كننـد؛   گیری از تقدّم و تأخّر اجزای كالم، بدون آنهمین دلیل، بهره

های زيـر  ان نمونه به تقدّم و تأخّر جملهاند. به عنورسانی متن را به دوش كشیدهبخشی از پیام

 دقت كنید:

، بدان كوشد تا نام او بماند و نشـان او  نماند پایدارچون مردم بدانست كز وی چیزی »

فرمیود دبییر   مأمون آن نامه بخواست و آن نامه بديد ( »39: 9219)قزوينی،« گسسته نشود

و نـژادی بـزرگ   ( »33: 9219ينـی، )قزو« را تا از زبان پهلوی به زبان تازی گردانیـد  خویش

 (32: 9219)قزوينی،« بگوهرداشت 

ها با چینش متن، مقايسـه شـود.   های مذكور، كافی است؛ چینش دستوری جملهدر جمله

يابـد. تأكیـد در   ای است كه مخاطب، بالغت اين تقـدّم و تأخّرهـا را درمـی   در چنین مقايسه

یفه و حکم او و تأكید بر بزرگی و نژادگـی  های دنیوی، رعايت جايگاه خلناپايداری دارايی

كه تعقیدی خواننـده را  شود؛ بدون آناز جمله نکاتی است كه از اين تقدّم و تأخّرها القا می

به زحمت بیندازد. پرهیز از عوامل مخلّ فصاحت و بالغـت، رسـانگی و تأثیرگـذاری مـتن،     

رعايـت ايجـازی هنـری،    رعايت دقايق دسـتوری زبـان فارسـی، پرهیـز از حشـو و زوايـد و       

 ةرغـم فاصـل  نثر برای خوانندگان امروز علی ءرعايت حال مخاطبان عام چنین آثاری و جاذبه

هـای نثـر فارسـی و    وفاداری به اصالت ةدهندزمانی بسیار با عصر تألیف اثر؛ همه و همه نشان

 ةالـ رعايت جانب بالغی متن است كه پرداختن به دقايق و ظرايـف آن، مسـتلزم نگـارش مق   

بنـدی بـه   تـوان گفـت؛ پـای   بالغی متن، همین بـس كـه مـی    ةمستقلی است. در توصیف جنب

كـه بـه كهنگـی    آن، بـیش از آن  ةاصالت و قواعد زبان در اين متن، موجب شده كه خواننـد 

 گشايد.برد و زبان به آفرين میمتن بینديشد؛ از اصالت آن لذت می

گیـری از  ات ايمـايی، فقـدان اسـتعاره، بهـره    عناصر خیالی؛ تشبیهات طبیعی، كناي ةاز جنب

نشـانه بـودن، در   نمايد. تشبیهات متن در عین بیگريز میهای بیانی متن را تکلّفامثال؛ جنبه
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های آشکاری دارنـد. اگـر بخـواهیم سـتايش ايـران را در مقابـل       معرّفی تفکّر نويسنده، نشانه

 شبیه ساده توجّه كنیم:به اين تعباسی دريابیم؛ كافی است به مشبّه ءخلیفه

 (39: 9219)قزوينی،« الرشید منش پادشاهان و همّت مهتران داشتو مأمون پسر هارون»

و كناياتی چون كار راندن، آزرم داشتن، خواستاری كردن، سپاه آراستن و موارد بسـیار  

روز را های كنايی آنها بروزی ندارد و امثالی كه ديروز و اماند؛ جنبهديگر كه از بس مأنوس

آن است كه خواننده  ةدهند( همه نشان28و  22: 9219دهد. )ن.ک: قزوينی،به هم پیوند می

 با متنی اصیل و به دور از هر عنصر خیالی مصنو  سر و كار دارد.  

ای كه از جهت عناصر خیالی متن، قابل توجّه است؛ توجّهی اسـت كـه نويسـنده بـه     نکته

هـايی كـه   دهد كـه نمادهـا در زبـان   سی دارد و نشان میهای نمادين و رمزی متون حماجنبه

ها درآمیختنـد؛ مجـال بـروز بیشـتری دارد و از ايـن      ديرينه دارند و با اساطیر و حماسه ةپیشین

)ن.ک:  های نمادپردازی زبان فارسی سخن گفـت. توان در مورد يکی از سرچشمهطريق می

 (33: 9219قزوينی،

ابومنصـوری، متنـی اسـت كـه از      ةشـاهنام  ةمقدّمگفت؛  توانبديعی می ةسرانجام از جنب 

صنعت بديعی كه بوی تکّلف از آن شنیده شـود؛ خـالی اسـت؛ اّمـا بـه يکبـاره نیـز خـالی از         

الصّـفات، تقسـیم و   ساز، تنسیقصنعت نیست. در اين متن؛ تناسب، تضاد، تکرارهای موسیقی

تـوان  با اسـتخراج ايـن صـناي  مـی     ای كهخالصه صنايعی طبیعی   مجال بروز دارند. به گونه

انـد از صـنايعی كـه كوششـی و متکلّفانـه      راهی برای شناخت صنايعی كـه برخاسـته از زبـان   

تـوان بـه چنـین معیـاری رسـید: در      های بالغی متن، مینمايند؛ گشود. در بررسی ظرافتمی

عناصـر  های آن مجال بـروز بیشـتری دارد و سـپس    متون اصیل فارسی، علم معانی و ظرافت

تـوان  يابند. بنابراين با چنین معیاری میخیالی و در پايان صناي  بديعی فرصت خودنمايی می

 به بررسی بالغی متون نثر از ديروز تا امروز پرداخت.

 های دیگرنثر و زبان -1-1-4

اسـت كـه در ايـن    های چندی در تعامل دوسـويه بـوده  زبان فارسی در گذر زمان با زبان

های ای كه از جهت تعامل با زبانتر است. نکتهبان عربی بر زبان فارسی برجستهمیان، تأثیر ز
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ديگر در بررسی متون منثور بايد مورد توجّه قرار گیـرد؛ چنـدی و چـونی ايـن تأثیرگـذاری      

بندی به اصالت زبان بیشتر و توجّـه بـه   توان گفت؛ هرچه پایاست. در ي  نگاه اجمالی می

تر اسـت. آن چـه در   های ديگر كمتر باشد؛ احساس نیاز به زبانپردازی كمتکلّف و صنعت

هـای  های زبان بـومی در تعامـل بـا زبـان    های زبانی مهم است؛ توجّه به ويژگیبستاناين بده

هـای ديگـر هـی     ابومنصـوری، تأثیرپـذيری نحـوی از زبـان     ةشـاهنام  ةمقدّمـ ديگر است. در 

گیری از زبان عربی)طبیب،نظم،كتـب،ملوک،عجم  های ندارد؛ اما از نظر واژگانی، بهرنمونه

)ايدون،مهتران، دستور،پارسی،اسـپهبد   های ايرانیهای زبانكارگیری لغاتی با ريشهو...( و به

ای عمـل  هـای ايرانـی بـه گونـه    گیری از لغـات زبـان  خورد. نويسنده با بهرهو...( به چشم می

واننـده در خـوانش مـتن از يـ  سـو بـه       كرده كه متن، دچار تعقید لفظی نشـود. بنـابراين خ  

بالـد  غنی زبان و فرهنی ايرانی به خود می ةبرد و از پیشینهای غنی زبان فارسی پی میريشه

آورد و بـا وجـود   گاه تنگناهای زبانی خـود بـه شـمار مـی    و از سوی ديگر اين پیشینه را تکیه

كـارگیری لغـات   د. در بـه كنـ های ديگر در او فروكش میچنین منبعی، احساس نیاز به زبان

گونه كه در ضمن مباحث ديگر اشاره شد؛ نويسنده كوشیده اسـت بـر مبنـای    عربی نیز همان

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        

هـای ديگـر، در ايـن مـتن،     توان گفت؛ معیـار گـزينش واژه از زبـان   شوند. از اين رو میمین

گیـری از حالـت تركیبـی    های زبان فارسی است. چنین نگاهی در كنار بهـره توجّه به ويژگی

گیـری فـراوان از حـروف اضـافه و ربـط و      انداز و ...(، بهرهكام، باري زبان فارسی)خويش

گیری از قواعد دستوری زبان فارسـی در  دامنه كاربرد كلمات، بهرهعطف، گسترش معنايی 

است. بنـابراين در  نیاز كردههای ديگر بیهای جديد)گُوِش( نويسنده را از زبانساختن كلمه

توانـد معیـاری بـرای    كارگیری لغات بیگانه میبررسی متون منثور فارسی، چندی و چونی به

تواند معیار عینی چنـین نگـاهی بـه    ابومنصوری می ءشاهنامه ءبررسی متون باشد و البته مقدّمه

 شمار آيد.
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 ها و علومنثر و دانش -1-1-5

هـای  دانـش  ةاصلی نثر، انتقال انديشه است. از اين رو طبیعی است كه نثر در حوز ةوظیف

دی بنـ چه مراد از اين عنوان است آن است كه پـای گوناگون ابزار انتقال انديشه باشد؛ امّا آن

نثر به آن موضوعی كه در پی انتقال آن است؛ سنجیده شود. به عنوان نمونه اگر نثر تـاريخی  

بنـدی آن بـه   است تا چه اندازه به موضو  تاريخی وفادار استد و اگر نثر داستانی است پای

درهـای هـر   »ابومنصوری از اين عنوان بـا نـام    ةشاهنام ةمقدّماين نو  ادبی چگونه استد در 

توان به است. از اين منظر موضوعات را می( ياد شده34: 9219)قزوينی،« گاه داشتنسخنی ن

-3موضـوعات علمـی و عقلـی كـه خـاص متـون نثـر اسـت.         -9سه دسته كلّی تقسیم كـرد:  

هـا كـه معـانی    موضوعات وصفی، نقلـی و خبـری چـون معـانی تـاريخی و قصـ  و افسـانه       

انشـايی كـه خـاص شـعر اسـت. )ن.ک:       معـانی ابـداعی و  -2مشترک بین نظم و نثـر اسـت.   

گانـه، موضـو  اول و سـوم، جايگـاه طـرح      ( از میان موضـوعات سـه  81-82: 9231خطیبی،

ای است كه گـاه چنـان بـا مباحـث علمـی و عقلـی       مشخّصی دارند؛ امّا موضو  دوم به گونه

ان شـود و گـاه چنـ   پردازی آن فراموش میهای تاريخی يا داستانشود كه جنبهدرآمیخته می

شود كه جز در ظاهر، نسبتی با نثر ندارد؛ بلکه شعری تمام غرق مضامین ابداعی و انشايی می

 هايی بسیار دارد. عیار است. اين ويژگی در متون مصنو  و متکلّف نمونه

تواند يکی از بندی متون منثور به موضو  مورد نظرشان میبندی يا عدم پایبنابراين پای

چنان كه خـود  ابومنصوری، نويسنده هم ةشاهنام ةمقدّمون باشد. در معیارهای سنجش اين مت

بنـدی بـه موضـو  از    تـوان گفـت؛ پـای   بند است. از ايـن رو مـی  تأكید دارد به موضو ، پای

 های متون اصیل منثور است. اين ويژگی در متون مصنو  و متکلّـف بـه علّـت فضـل    ويژگی

شش برای نزدي  كـردن نثـر بـه شـعر،     ها، ضرورت عصری و يا كوفروشی نويسندگان آن

 چندان مورد توجّه نیست.

 های تحوّل نثر فارسیجایگاه نثر در حلقه -1-3

شعری و محاوره و خطابه را پـیش روی دارد. بـا ايـن     ةنثر مکتوب، پیش از ظهور، تجرب

شعری، مان  بروز زودهنگام نثر و استقالل آن است كه در سطرهای پیشین  ةتفاوت كه تجرب

ظهـور نثـر مکتـوب را فـراهم      ةنسبت ايـن دو سـخن گفتـه شـد و محـاوره و خطابـه زمینـ        از
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های پیشانثری معنادار است. به اين معنی كه هرچه كنند. از اين رو نسبت نثر با اين جريانمی

تر باشد؛ تر باشد؛ اصالت بیشتری دارد و هرچه به شعر نزدي نثر به محاوره و خطابه نزدي 

تاريخ بلعمی بـا تـاريخ وصّـاف،     ةشود. مقايسه دارد و استقالل آن تهديد میاز اصالت فاصل

ــانگر ايــن نســبت  ــد را دشــوار مــی خــود بی كنــد؛ فقــدان هاســت. آن چــه بررســی ايــن پیون

هايی است كه نثر خطابه و محاوره را مورد بررسی قرار داده باشد و البته تحـوّل نثـر   پژوهش

زند. بنـابراين،  ها دامن میزمان بر دشواری تبیین اين نسبتويژه نثر خطابه در گذر محاوره به

هـای  چنین پژوهشی آن است كه سیر تحـوّل محـاوره و خطابـه بررسـی شـود. نشـانه       ءمقدّمه

دهـد كـه نثـر ايـن كتـاب،      ابومنصـوری نشـان مـی    ةشاهنام ةمتنی در مقدّممتنی و بروندرون

های نحوی، واژگانی، بالغـی و  . ويژگیبزنگاه برخورد محاوره و خطابه با نثر مکتوب است

متنـی اثبـات ايـن    هـای درون موضوعی متن كه در سطرهای پیشین معرّفی شـدند از ويژگـی  

: 9231های نثر محاوره تأكیـد دارد. )ن.ک: خطیبـی،   ادّعاست كه خطیبی هم به اين ويژگی

: 9224 صـفا، :ک.ن)متنی اين ادّعاست. ( و نظر مورخان و كتب تذكره نیز از داليل برون12

 ةشاهنام ةمقدّمنثر دوره سامانی كه  ةصفا دربار (9: 9219 و قزوينی، 9/8 ،9219صفا، و 222

]آن  از خوشبختی نثر فارسی در آن عهـد »نويسد: ابومنصوری نیز يادگار اين دوره است؛ می

روان و نزدي  به زبـان گفتگـوی مـردم شـرو  شـد و ايـن روش بـا         ةاست كه  با زبان ساد

ادوار ادبـی مـا حفـت     ةهای مختلف در آن كردند، همچنان در همهايی كه دستهود تفنّنوج

ويـژه محـاوره   ( بنابراين، میزان پیونـد يـا گسسـتگی نثـر بـا خطابـه بـه       9/1: 9219)صفا، « شد

 تواند معیار درستی برای تعیین جايگاه متون منثور باشد.می

 گیرینتیجه -3

های تبیـین خـط سـیر تحـوّل آن و معیارهـای      تون نثر، راههای تحلیل ميابی به شیوهدست

های پژوهشـگران زبـان و ادبیـات فارسـی     تعیین جايگاه نويسندگان، همواره يکی از دغدغه

های پیشینیان و معاصـران و نگـاه انتقـادی بـه     گیری از پژوهشحاضر با بهره ةاست. مقالبوده

اسـت. در ايـن الگـو،    نثـر پیشـنهاد كـرده    ها، الگويی برای بررسی و تحلیل متوناين پژوهش

تعیین موضو  متون منثور، تبیین نسبت متن بـا عوامـل تأثیرگـذار و سـرانجام تعیـین جايگـاه       

اسـت. موضـو  نثـر در بـروز و ظهـور      متون در سیر تحول نثر فارسی مورد توجه قرار گرفتـه 
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توانـد در  یرگـذار مـی  های سبکی آن تأثیرگذار است و تبیین نسبت متن با عوامـل تأث ويژگی

ای كه اثر در ظرف های عصری و معرّفی معیارهای فصاحت و بالغت زمانهشناسايی دغدغه

گیری و تحـوّل  های شکلگشا باشد و سرانجام تعیین جايگاه اثر در حلقهآن نگاشته شده راه

نـدی  بدوره ةتواند سهم نويسندگان را در سیر تحوّل نثر فارسی مشـخ  كنـد و زمینـ   نثر می

ای درخور توجّه در قالـب ايـن   يابی به نتیجهاصولی و علمی نثر فارسی را فراهم سازد. دست

هـای اصـیل   های علمی در معرّفی ويژگـی الگو با موانعی چند رو به رو است: فقدان پژوهش

تـوجّهی بـه خطابـه و زبـان محـاوره بـه عنـوان دو عامـل         زبان فارسی و موضوعات آن و كم

گیری و تحوّل نثر فارسی از موان  اصلی اجرای الگوی پیشنهادی اسـت.  کلتأثیرگذار در ش

هـای اصـیل   شود با شناسايی و نقد و تحلیل متون اصیل فارسـی، ويژگـی  بنابراين پیشنهاد می

اين زبان و موضوعات آن استخراج شـود و سـپس بـا پـژوهش در زبـان محـاوره و خطابـه،        

طـور دقیـق تبیـین شـود و پـس از فـراهم آمـدن ايـن          تعامل اين دو، با متون منثور فارسی بـه 

توان در قالب اين الگوی پیشنهادی فراز و فرودهای نثر فارسی را به طـور دقیـق   مقدمات می

 مورد بررسی قرار داد. 
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