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1. Introduction
From the philosophical point of view, free will is a crucial human
trait; it attains its meaning through decision making and creation
throughout life. Artistic language, as one of the objective
manifestations of life, is the product of these choices and
compositions. In Farsi language, the manifestation of choice can be
detected in technical prose texts, which has embellished the language
with its ornaments. Composition is also manifested in Morsal prose
texts and has adorned the interior of the language. Morsal prose texts
have reached the pinnacle of elegance by using the facilities of the
exterior of language to bolster the semantics and the interior of
language. From this perspective, the books Tarikh-i Bal'ami or
Tārīkhnāma, Tarikh-i Sistan (History of Sistan) and Nowruznameh
(Epistle of Nowruz) are of unique qualities. The Introduction of Abu
Mansouri Shahnameh has also been considered in this research due to
its linguistic longevity.
2. Methodology
The aim of this study is to evaluate the evolution of the aesthetic
components of Morsal prose style regarding the exterior of language.
And to answer the question of how the abundance of such components
gradually adorns the exterior while debasing the interior of languages
to prepare the ground for the emergence of technical prose later on?
To achieve this goal, four works: The introduction of Abu Mansouri
Shahnameh, Tarikh-i Bal'ami, Tarikh-i Sistan (History of Sistan) and
Nowruznameh have been scrutinized, by inductive, and descriptiveanalytical method based on stylistic studies, and the aesthetic
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components of exterior of language have been extracted. To display
the trajectory of literary developments in Farsi language, four
aforementioned works have been compared.
3. Discussion
In the early stages, linguistic elegance of Morsal prose was mainly
depended on the interior of language, but after the elimination of the
potential capabilities of the language, this elegance gradually
diminished, and beauty fell out of the interior of language. Word
coherence fell apart and vocabulary depleted. Therefore In later
stages, in order to compensate, writers compelled to embellish the
exterior of language. Thus, they abandoned the semantics and resorted
to rhetoric and eloquence. Some writers of Morsal prose, by adopting
novel elements and adding sentimental aspects to texts, managed to
enhance the impact of their works and to pave the way for the
establishment of eloquence and rhetoric and to strengthen the exterior
of language. The question is that, how the rhetorical devices have
manifested themselves in Morsal prose and gradually provided the
basis for the enrichment of the exterior of language?
The frequency of literary capabilities in Morsal prose indicates that
the texts of this era are quite simple and concise in expressing the
content. The goal is mostly to instill meaning, while decorative
aspects of speech is somehow neglected. In Morsal prose, stylistic
devices, despite their low frequency, are mostly to serve syntactic
rhetoric. Such devices are exploited to adorn and fulfill the interior of
language rather than decorating its exterior. Socio-political
developments had also affected the taste and perception of writers;
hence, the individual and personal methods and styles of writing had
gradually changed.
The exterior of language in Nowruznameh (Epistle of Nowruz) is
more elegant than its predecessors. For instance; using several
adjectives to describe a single noun (tansiq os-sefat) had caused an
increase in number of “Vav” of inflection which had a direct effect on
the lengthening of sentences in this book. Such factors can cause
fading of the interior of language hence to compensate for the
aesthetics of the prose, the writer is forced to decorate the exterior of
language. According to statistics there are five repetitions as a stylistic
device, per page in the Tārīkhnāma. Although repetition in words,
verbs and sentences is a general feature of Morsal prose, but in the
Tārīkhnāma and The History of Sistan, the authors have used
repetition to delve into the layer of syntactic rhetoric, from the layer of
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literary rhetoric. And the aim is to enrich the syntactic rhetoric. In The
History of Sistan, an average of 9 repetitions have been used per page,
with which the author has enriched the language rhythm. In The
History of Sistan, more than any other book, repetition has caused the
word to flow within the language and take on an artistic form. The
repetitions in the Introduction of Shahnameh are approximately 11
items per page, most of which are linking verbs. This indicates that
over time, Farsi speakers have made less use of the capabilities of the
linking verbs. After The Introduction of Shahnameh, and under the
influence of the Holy Quran, a more diverse usage of repetitions can
be detected in books such as the Tārīkhnāma and The History of
Sistan, in such a way that the linking verbs, letters and prefixes, other
types of verb and other words are all used repetitively. And although
there can be find about 11 repetitions in each page of Nowruznameh,
but a decrease in the frequency of linking verbs repetition and an
increase in the number of repetitions of other words, is apparent. This
has reduced the rhetoric of interior while enhancing the exterior of the
language.
Statistics show that the contradiction, as a stylistic device is more
frequent than other stylistic devices used in Morsal prose texts. And it
serves to make the text more interesting. On average, there are two
contradictions per each page of History of Sistan. The number of
contradictions in The History of Sistan, is more than the Introduction
of Shahnameh, and the Tārīkhnāma and less than that of
Nowruznameh. This statistic shows that utilizing contradiction as a
stylistic device in Morsal prose has increased over time. However, the
main difference between the use of contradictions in The History of
Sistan,and the Tārīkhnāma with the texts of later periods is that the
contradiction is used regardless of adjacent words. And in such works
the use of contradiction in the vicinity of other words, has abetted to
create other stylistic devices such as: symmetry, repetition, syntactic
equilibrium, etc., and has granted an artistic value to the language
from within.
Laff va Nashr (a forms of chiasmus whereby individual elements in
one line of poetry are rearrange in subsequent line), has been used 5
times in the Introduction of Shahnameh, 6 times in the Tārīkhnāma, 8
times in The History of Sistan, and 11 times in the Nowruznameh,
these numbers indicate an increase in use of Laff va Nashr with a
gentle slope at the beginning and with a steep slope later on. On the
other hand, the essential power and syntactic rhetoric arising from its
symmetry constantly diminish over time, and this stylistic device
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slides toward the exterior of the language. In later eras, it loses its
artistic value so much that this persuades professor Shafiei not to
consider it a stylistic device anymore. All these cases are indications
for gradual shift of aesthetic components from the interior to the
exterior of the language, which prepare the ground of Farsi prose with
an important historical and stylistic change, for arrival of the period of
technical prose.
4. Conclusion
The results indicate that originally, stylistic devices had a low
frequency in Morsal prose texts, and their use was such that they both
contributed to the elegance of prose and by engaging semantics,
eloquence and rhetoric, they artistically shaped the structure of
sentence. but over time, their frequency increased and they started to
embellish the exterior of language, and by breaking the bonds between
these types of literary capabilities and semantics, the power of interior
of language has dwindled; In such a way that the settings for the
emergence of technical prose in the following eras have been
prepared. And the artistic perspective of Iranians has changed
significantly. Regarding the first generation of Morsal proses,
repetition has a high frequency in all four books. Repetitions in the
formation of syntactic, lexical and phonetic symmetry have both
enriched the exterior of the language and adorn its interior. The crucial
point is that the type of repetition has changed over time and they had
been added without regard to syntactic rhetoric. Such transformation
has hurled the beauty of language from the inside, out and changed the
general aesthetic perspective and attitude.
Tansiq os-sefat or using several adjectives to describe a single
noun is another literary feature of the language in such texts, which
originally, with a satisfying combination with semantics, was served
to enhance the interior of language. It has increased over time
followed by an increase in number of “Vav” of inflection which had a
direct effect on the lengthening of sentences. This provoked fading of
the interior of language. Hence to compensate for the aesthetics of the
prose, the writers forced to decorate the exterior of language. The use
of contradiction as a stylistic device in Morsal prose has increased
over time. The use of contradiction in the vicinity of other words, has
helped to create other stylistic devices such as: symmetry, repetition,
syntactic equilibrium, etc., and has granted an artistic value to the
language from within. However, over time, the use of detached and
isolated contradiction has disarmed the Farsi language of its internal
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language capability. A comparative study of Morsal prose works
indicate an increase in use of Laff va Nashr with a gentle slope at the
beginning and with a steep slope later on. On the other hand, the
essential power and syntactic rhetoric arising from its symmetry
constantly diminish over time, and slides toward the exterior of the
language. And all these cases are indications for gradual shift of
aesthetic components from the interior to the exterior of the language.
Keywords: Morsal prose style, Exterior of Language, Aesthetics,
Literary capabilities.
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چکیده
هر چند زيبايیِ نثر مرسل مبتنی بر درونة زبان است ،با اين جود صناعات ادبی نیز نقـِِ جمـال
شناسی ويژهای در آن ايفا میكننـد كیفیّـت و كمیّـت بهـرهمنـدی از ايـن امکانـات ادبـی موجـ
تحوّالت تدريجیِ زيبايی شناسیِ نثر فارسی شده است هدف مقالة حاضر اين است تـا سـیر تحـوّل
مؤلّفههای زيبايیشناسی نثر مرسل را در برونة زبان اندازهگیری كند و به اين پرسِ پاسخ دهد كه
چگونه فراوانیِ اين نوع مؤلّفه ها به تدريج برونة زبـان فارسـی را زينـت بدشـیده و از زيبـايیهـای
درونة زبان كاستهاند تا شرايط برای ظهور نثر فنی در دورههای بعدی مهیّا گردد؟ برای دستیابی بـه
اين هدف ،چهار اثر :مقدمة شاهنامة ابومنصوری ،تاريخ بلعمی ،تاريخ سیستان و نوروزنامه به روش
استقرايیِ تام ،توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعات سـب شناسـی بررسـی شـدهانـد و مؤلّفـههـای
زيبايیشناسیِ برونة زبان آنها استدراج گرديده است نتايج بیانگر آن است كـه در متـون آاـازين
نثر مرسل ،صناعات ادبی بسامد پايینی دارد و كاربردش بهگونهای است كه هم خودْ به زيبـايیِ نثـر
كم كرده و هم با تالقیِ علم معانی ،بیان و بديع ساختارِ جملهها را تحت تأثیرِ جمالشناسیِ خود
قرار داده است ،امّا به مرور زمان بر بسامد صنايع ادبی افزوده شده و برونة زبان را زيبا نموده اسـت
عالوه بر آن ،با گسستن رابطة اين نوع امکانات ادبی با علم معانی از قدرت درونة زبـان نیـز كاسـته
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شده؛ به گونهای كه شرايط برای ظهور نثر فنی در دورههای بعدی مهیّا شده و بـه شـکل معنـاداری
نگرش هنری ايرانیان تغییر كرده است
واژههایکلیدی :نثر مرسل ،برونة زبان ،زيبايیشناسی ،امکانات ادبی.

 -1مقدّمه
از منظــر فلســفه ،اختیــار خصــلت مهــم آدمــی اســت كــه بــا انتدــاب و تركیــ در
عرصــة زنــدگی معنــا پیــدا مــیكنــد زبــان هنــری بــه عنــوان يکــی از نمودهــای عینــی
زنــدگی ،محصــول همــین انتدــابهــا و تركی ـ هاســت در زب ـان فارســی ،تجلّ ـیِ انتدــاب
را می تـوان در نثـر فنّـی مشـاهده كـرد كـه برونـة زبـان را بـه زيـو ِر خـويِ آراسـته اسـت
تركی ـ

نیــز در متــون نثــر مرســل تجلّــی يافتــه و درونــة زبــان را زينــت بدشــیده اســت از

ايــن منظــر كتــابهــای تــاريخ بلعمــی ،تــاريخ سیســتان و نوروزنامــه از كیفیّــت خاصــی
ی زبـانی مـورد توجّـه ايـن
برخوردارند مقدمـة شـاهنامة ابومنصـوری نیـز بـه دلیـل ديرينگـ ِ
تحقیق است
 -1-1بیان مسئله
بـــا ظهـــور انديشـــمندانی چـــون :جرجـــانی(  874-808ق ) ،ســـیبويه(987-947ق )،
زمدشـــری(810-424ق ) و چیـــنِ هنـــری وا گـــان و علـــمالنّحـــو مـــورد توجّـــه
بیشــتری قــرار گرفــت ايــن نــوع نگــرش ،باع ـ

شــد تــا در حــوزة زبــان فارســی آثــاری

ی آنهـا االـ بـر درونـة زبـان اسـتوار اسـت ايـن نـوع تـالشهـا تــا
خلـق گـردد كـه زيبـاي ِ
قــرن پــنجم ادامــه داشــت بــا آاــاز قــرن ششــم نگــاههــا از جمــالشناس ـیِ درونــة زبــان بــه
زيبـايی هـای برونـة زبــان افتـاد نويسـندگان بــه تـز ین ظـاهری زبــان گـرايِ بیشـتری پیــدا
كردند چگـونگی تغییـر نگـرش زيبـايی شناسـانه از درونـة زبـان بـه برونـة زبـان در متـون
نثر فارسـی پرسـِ اصـلی ايـن پـژوهِ اسـت از آنجـايی كـه ايـن تحـوّالت بـه تـدريج
اتّفـاق افتــاده؛ بــرای يــافتن سرچشــمههــای آن ،بايــد بــه ســراو متــون دورة اوّل نثــر فارســی
رفـت تــا بـا بررسـی آنهـا معلــوم گــردد كـه در آاــاز زبـان فارســی ،كـدام يـ

از عناصــر

ادبی حضور مـؤثّری در جهـان مـتن داشـته انـد و بـا گذشـت زمـان چـه تعییراتـی كـردهانـد
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كــه نگــرش جمــالشناســانة فارســیزبانــان از بالاــت نحــوی بــه تــز ین ظــاهری زبــان تغییــر
يافته است؟
نويســندة مقالــه تــالش كــرده تــا در گــام اوّل بــه روش اســتقرايی تــام ،چهــار اثــر
مــذكور را بــه صــورت جداگانــه بررســی نمايــد تــا ســب

شدصــی نويســندگان فــوق

مشـــدّر گـــردد در ايـــن روش ،ابتـــدا تمـــام مـــتن بـــاقیمانـــده از مقدمـــة شـــاهنامة
ابومنصــوری ،تمــام مــتن نــورورنامــه ،صــد صــفحه از بدــِ اوّل تــاريخ سیســتان و صــد
صــفحه از كتــاب تــاريخ بلعمــی بررســی شــده و امکانــات ادب ـیِ بــه كــار رفتــه در برونــة
زبــانِ آنهــا اســتدراج گرديــده اســت در گــام بعــدی ،بــرای رســیدن بــه شــاخرهــای
ســب

دوره ،بــه روش اســتقرايی نــاقر ،ده صــفحه از هــر اثــر بــه صــورت تطبیقــی

مطالعــه شــده تــا تغییــرات تــدريجی جمــالشناســی نثــر مرســل از درونــة زبــان بــه ســوی
برونــة زبــان دقیــقتــر نشــان داده شــود در ايــن راه ،تــالش شــده تــا متــونی انتدــاب گــردد
كــه همــة ويژگــیهــای زبــانی و ادبــی نثــر مرســل را داشــته باشــد عــالوه بــر آن ،بــرای
دقیقتر شدن نتايج تحقیق ،مؤلّفههای زير مدّ نظر قرار گرفته است:
 9از آنجــايی كــه مــتن بــاقیمانــده از مقدمــة شــاهنامة ابومنصــوری دســتخــوش

تغییرات زيـادی شـده ،تأكیـد ايـن تحقیـق ،بیشـتر بـر نتـايج سـه اثـر تـاريخ بلعمـی ،تـاريخ
سیستان و نوروزنامه است
 3در انتدــاب نمونــههــا ،موضــوع مشــتری ،كیفیّــت زبــانی و ادبــی ،كمیّــت مــتنهــا و
آشنايی مداطبانِ دانشجو با متون مذكور مدّ نظر قرار گرفته است
 2متــون انتدــابی بــا قلــم لوتــو  98مجــدد در ده صــفحه تايــت شــده تاكمیّــت
نمونهها نیز يکسان باشد
 -2-1پیشینۀ تحقیق
در حوزة نقد نثر ،آثار زيادی نوشته شده كه به مهمترين آنها اشاره میشود ابتدا بهار با
رويکرد زبانشناسیِ تاريدی ،نثر فارسی را بررسی كرد وی با روش توصیفی– تحلیلی

بسیاری از مؤلّفههای زيبايیشناسی نثر مرسل را استدراج نمود بعدها خطیبی در فن نثر
مدتصات نثر را در سطح لفظ و معنا تحلیل كرد و ويژگیهای نوشتار را در عرصة نقلی و
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وصفی بیان نمود ،امّا به فرم و ساختار هنری اينگونه آثار توجّهی نداشت شمیسا سب

-

شناسی نثر را نوشت و نثر را در حوزة زبانشناسیِ تاريدی و مدتصات ادبی تشريح نمود
هنوز تحلیلهای نثر فارسی از حدود تاريخ ادبیات بیرون نرفته بود كه چهرههايی چون:
حقشنا

و شفیعیكدكنی ظهور كردند

مقاالت حقشنا

از زبانشناسی به ادبیات پل زد و نگاه ساختاری و زبانی به متون را

تقويت نمود شفیعیكدكنی نقد شعر در زبان شعر در نثر صوفیه ،زبان عرفان را با فرمالیسم
بررسی نمود صفوی با كتاب از زبانشناسی به ادبیات طرحی نو درانداخت و زبان نثر را با
نظريّههای ساختارگرايانه تحلیل نمود چندين مقاله نیز با توجّه به نظريههای نقد جديد به
رشتة تحرير درآمده ،امّا اال ِ آنها نظرات شفیعیكدكنی را بسط دادهاند مقالةحاضر به
مقايسة امکانات ادبی چهار اثر بازمانده از دورة اوّلِ نثر مرسل پرداخته تا سیر تدريجیِ
تحوّالت زيبايیشناسی را از درونة زبان به سوی برونة زبان اندازهگیری كند امید است،
اين مطالعة تطبیقی گام تازهای در اين حوزه تلقّی گردد
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
يکــی از داداــه هــای مهــم ايرانیــان همــواره ايــن بــوده تــا بداننــد ،مــا چگونــه مــا
شــديم؟ در حــوزة ادبیــات نیــز همیشــه از ايــن نــوع داداــههــا وجــود داشــته اســت از
آنجــايی كــه يکــی از اساســیتــرين داداــههــای مدــاطبین ادبیــات فارســی ،شــناخت
تحوّالت نثر فارسی است ،انجام اين تحقیق ضروری به نظر میرسد
 -2بحث و بررسی
 -1-2سیر تحوّل زیباییشناسی نثر مرسل در درونه و برونۀ زبان
آزادیهــای زبــانی يکــی از رازهــای هنــری شــدن نثــر مرســل اســت بــا نگــاهی بــه
كتــ

نثــر مرســل دريافــت مــیشــود كــه تنــوّع ادبــی و تحــرّی ســب

هــا دادههــای

زيبـــايیشناســـانه ای دارنـــد ،نـــه ســـاختار زبـــانی در ايـــن دوره بـــه قـــول ارنســـت
همینگـــوی(« :(Ernest.hemingvayهـــر اثـــر خـــود يـــ

ســـب

ادبـــی اســـت»

(ايگلتـــون )917 :9214 ،آزادیهـــای فـــردی ،دموكراســـی زبـــان را بـــه ارمغـــان آورد
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رهايی در عرصة زبـان يکـی از مؤلّفـههـای ادبیّـت اسـت كـه زيبـايیهـا را در درونـة زبـان
ايجاد میكند
بعــدها در دورة چیرگــیِ ايــد ولو ی ،نگــارشهــا خصــلت ابــزاری يافــت و فــرم بــه
خــــدمت درونمايــــة ايــــد ولو يکی زمانــــة خــــويِ درآمــــد و ادبیــــات فارســــی از
دموكراسـیِ زبــان و رهـايی بــه زينـتهــای برونـة زبــان رسـید و نثــر تز ینـی شــد نوشـتههــا
طبقــاتی شــدند و ادبیــات بــه طــور مســتقیم در ســیطرة كســانی قــرار گرفــت كــه در دايــرة
قــدرت دولــت عباســی قــرار داشــتند بــدين ترتی ـ

ادبیــات از وادی آزادی و رهــايی بــه

اســارت درآمــد و نگــاه زيبــايیشناســانه نیــز طبقــاتی و منفعــتطلبانــه شــد «طبقــهبنــدی
ســب

هــا ي ـ

نــوع هــم دســتی پنهــان بــا قــدرتهــای اجتمــاعی-سیاســی اســت كــه بــه

جامعــة طبقــاتی مــیانديشــد» (ايگلتــون )917: 9214،بــا حــذف بنیــادی توانــايی بــالقوة
زبــان ،اقتــدار سیاســی ،جــزمگرايــی اعتقــادی و

از زيبــايی نثــر مرســل روز بــه روز

كاسته شد و زيبايی از درونة زبان برون افتاد
بــا ايــن رويکــرد بــه زبــان نثــر مرســل ،دريافــت مــیشــود كــه بدــِ عمــدهای از
زيبــايیهــای نثــر مرســل بــر درونــة زبــان اســتوار بــوده؛ نــه بــر برونــة زبــان «درونــة زبــان
متشکل از كلیـة سـاخت هـای معنـايی و ارجـاعی زبـان همـراه بـا همـة ويژگـیهـای متنـی،
مــوقعیتی ،تــاريدی و فرهنگــی اســت كــه دامن ـة آنهــا بــه برونــةزبان و جنبــههــای صــوری
آن كشــیده نمــیشــود» (حــقشــنا  )12: 9242،اگــر برونــة زبــان را ســاختهــای آوايــی
و صـــرفی همـــراه بـــا تمـــامیِ گونـــاگونی تـــاريدی و گويشـــی كـــه دامنـــة آنهـــا بـــه
صورت هـای زبـانی محـدود شـود ،تلقـی كنـیم؛ زيبـايی نثـر مرسـل مبتنـی بـر درونـة زبـان
خواهد بـود بـا ايـن وجـود در االـ

ايـن كتـابهـا هـدف نويسـنده ،انتقـال زيبـایِ معنـی

به زبان دلنشین فارسی است
برخـــی از نويســـندگان نثـــر مرســـل بـــا عناصـــر بـــديعیِ ماليـــم ،معتـــدل و افـــزودن
جنبــه هــای عــاطفی زبــان بــه آثــار خــود قــدرت تأثیرگــذاری بیشــتری بدشــیدهانــد و
زمینــهســاز حضــور بیــان و بــديع و تقويــت برونــة زبــان شــدهانــد حــال بايــد ديــد ،صــنايع
ادبــی چگونــه در نثــر مرســل تجلّــی يافتــه و آرام آرام زمینــة تقويــت زيبــايیهــای برونــة
زبان را فراهم كردهاند؟
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 -2-2سیر تحوّل جمالشناسیِ نثر مرسل در الیۀ ادبی
آنچه كه اهمیّتِ زيبايیِ نثرمرسل را در حوزة بیان و بديع دو چندان میكند ،استفاده از
آنها به صورت معتدل و ورود تدريجی به حوزة علم معانی است آمیزش دلانگیز صناعت
ادبی با بالات نحوی ،نکته ای است كه در سنّت بالای روم و يونان نیز وجود داشته است
تا دورة رنسانس «رتوريکا اد هرنیوم ) )Rhetorica. Ad. Herenniumشصت و
چهار نوع صنعت ادبی عرضه كرده كه چهل و پنج مورد آن ،صنعت لفظی و نوزده مورد
آن صنعت معنوی است» (عمارتی مقدم )14 :9204 ،اين صنايع ادبی وقتی وارد بالات
اسالمی شد ،به دو گروه بیان و بديع تقسیم گرديد چهار صنعت استعاره ،تشبیه ،كنايه و
مجاز مرسل كه در زير مجموعة بیان تقسیمبندی شده بود ،در محور جانشینی عمل زيبايی-
شناسانه انجام میدادند و صنايع ديگر با نام بديع در محور همنشینی اثر زيبايیشناختی
داشتند از آنجايی كه بیان و بديع برونة زبان را زينت میبدشند ،اين مقاله همة آنها را در
ي

حوزه مطالعه نموده و مجموعاً پانزده صنعت ادبی را در متون نثر مرسل شناسايی كرده

و نقِ آنها را در تحوّالت زيبايیشناسی برونه و درونة زبان بررسی نموده است
در نثر مرسل برای خلق زيبايی به علم بیان در حدّ اعتدال و به تنوّع ساختهای نحوی در
حد اعال توجّه شده است بدِ كوچکی از زيبايی نثر مرسل كه به امکانات ادبی متن
مربوط است؛ پیوندِ عمیقی با علم معانی دارد در اين مقاله برای نشان دادن اين نکته،
امکانات ادبی در دو گروه طبقهبندی شدهاند:
الف) -آرايههايی كه با بالات نحوی عجین شدهاند امّا زيبايی ساختار نحوی بر آنها
میچربد مثل :لفّ و نشر ،جمع ،عکس و قل  ،تضاد ،كنايه ،تکرار ،تنسیقالصّفات،
تشدیر و
ب) -عناصری كه حضور و تأثیرشان در زيبايی نثرمرسل چندان پر رنگ نیست و به
صورت طبیعی و ذانی در متن آمدهاند اين عناصر ،سر آااز حركت زيبايیشناسی از درونة
زبان به برونة زبان هستند مانند :جنا ها و سجعها ،مراعاتالنظیر و
ابتدا برای مشدّر شدن سب

شدصی هركدام از نويسندگان در میزان استفاده از امکانات

ادبی ،هر كدام از آثار ،جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند بعد از آن ،چهار اثر به صورت
تطبیقی مقايسه شدهاند
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 -1-2-2مطالعۀ امکانات ادبی مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری

دربارة آمار صنايع ادبی در مقدمة شاهنامة ابومنصوری چند نکته قابل ذكر است :از اين

كتاب آن قدر باقی نمانده كه بتوان آن را با كتابهايی چون :تاريخ بلعمی ،تاريخ سیستان
و نوروزنامه مقايسه كرد از اين رو ،جامعة آماری نه برای مقايسة اين كتاب با ساير متون نثر
مرسل استدراج شده ،بلکه به عنوان نمونة ندستین و آاازگر فارسی نوين بدان توجّه شده
است
عناصر ادبی در مقدمۀ شاهنامه (مورد شناسایی :همۀ متن)
جدول شمارۀ1

رديف

نام آراية ادبی

مقدمه شاهنامه

متوسط هر صفحه

9

كنايههای زبانی

34

2

3

كنايههای ادبی

93

9

2

مجاز

31

2

8

تنسیق الصفات

33

3

4

جمع

37

3

1

ااراق

1

9

0

لف و نشر

4

9

4

تضاد

37

3

1

واج آرايی

3

-

97

جنا

8

-

99

سجع

8

-

93

صفت هنری

4

9

92

حس آمیزی

9

-

98

تکرار

993

99

94

تشدیر

-

-
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جدول شماره2
نمودار بسآمد امکانات ادبی در مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری در مقیاس صد

جدول شماره 3
نمایش حرکت زبان از نقطۀ صفر به قطب مجازی زبان در مقدمه شاهنامۀ
ابومنصوری از طریق امکانات ادبی
قط

نقطه صفر زبان

مجازی زبان

زبان معیار
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-2-2-2مطالعۀ سبکی صنایع ادبی در تاریخ بلعمی

ترجمة تاريخ بلعمی كه در اين پژوهِ از آن با عنوان تاريخ بلعمی ياد شده ،پس از
مقدمة شاهنامة ابومنصوری ،قديمیترين نثر فارسی است اين اثر ويژگیهای فراوانی دارد
كه بدشی از آن ،امکانات ادبی است اين كتاب با ويژگیهای زبانی خاص ،بالات نحوی
و ادبی خود ،خط سیر تکامل نثر مرسل را ترسیم كرده است جدولها ،نمودارها و
آمارهای به دست آمده نشان میدهد كه بسامد امکانات ادبی در حوزة علم بیان و بديع
تأثیر رقیقی در حركت زبان از نقطة صفر به سوی هنری شدن كالم دارد نمودارهای زير
بسامد و حركت تدريجی زيبايیشناسی تاريخ بلعمی را از درونة زبان به برونة آن نشان
میدهد
مطالعۀ سبک شخصی تاریخ بلعمی(مورد شناسایی 111 :صفحه)
جدول شماره 8
امکانات ادبی تاریخ بلعمی
ردیف

نام آرایۀ ادبی

در صد صفحه

متوسط هر صفحه

9

كنايههای زبانی

 877مورد

8مورد

3

كنايههای ادبی

 317مورد

2مورد

2

مجاز

877مورد

 8مورد

8

تنسیق الصفات

 377مورد

3مورد

4

جمع

 917مورد

 3مورد

1

ااراق

 937مورد

 9مورد

0

لف و نشر

 47مورد

 9مورد

4

تضاد

 917مورد

 3مورد

1

تشدیر

 997مورد

 9مورد

97

واج آرايی

 17مورد

 9مورد

99

جنا

 47مورد

 9مورد

93

تشبیه

 997مورد

 9مورد

92

استعاره

 47مورد

 9مورد

98

سجع

 977مورد

 9مورد

94

تکرار

 487مورد

 4مورد
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صفت هنری

47مورد
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 9مورد

جدول شماره - 5نمودار بسامد امکانات ادبی تاریخ بلعمی در مقیاس صد

جدول شماره  -2نمایش حرکت زبان از نقطۀ صفر به سوی تزئین برونۀ زبان به
کمک صناعات ادبی در تاریخ بلعمی در مقیاس صد
به سوی قط

نقطه صفر زبان

مجازی زبان

زبان عادی
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 -3-2-2مطالعۀ سبکی تاریخ سیستان در الیۀ ادبی

تاريخ سیستان مرواريد درخشانی است كه در میان كُت

نثر مرسل میدرخشد تاريخ-

سیستان از دو بدِ تشکیل شده كه بدِ اوَل آن قديمی و از نظر زبان ادبی بسیار قوی
است آنچه كه باع شده تا تاريخ سیستان مورد توجَه پژوهشگران حوزة ادبیات قرارگیرد؛
بدِ اوَل آن است اين قسمت همة ويژگیهای نثر قديم مرسل را داراست در اين كتاب
صناعاتی مانند :تکرار ،مجاز مرسل ،كنايه ،تنسیقالصّفات،جمع ،تشدثر ،تشبیه ،تضاد و
نقِ زيبايیشناختی در برونة زبان دارند
جدول شماره  -7امکانات ادبی تاریخ سیستان

(مورد شناسايی :بدِ اوّل تاريخ سیستان؛ از آااز كتاب تا صفحة)977
ردیف

نام آرایۀ ادبی

در ده صفحه

متوسط هر صفحه

9

كنايههای زبانی

 277مورد

2مورد

3

كنايههای ادبی

 377مورد

3مورد

2

مجاز

017مورد

 4مورد

8

تنسیق الصفات

 947مورد

3مورد

4

صفت هنری

 917مورد

 3مورد

1

تشبیه

 377مورد

 3مورد

0

تشدیر

 317مورد

 2مورد

4

جمع

 247مورد

 8مورد

1

لف و نشر

 47مورد

 9مورد

97

ااراق

 337مورد

 3مورد

99

استعاره

 17مورد

 9مورد

93

جنا

 977مورد

 9مورد

92

تکرار

 417مورد

 1مورد

98

تضاد

 37مورد

 3مورد

94

واج آرايی

 4مورد

 9مورد

91

حس آمیزی

 3مورد

---
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جدول شمارۀ 4
نمودار بسامد امکانات ادبی در تاریخ سیستان در مقیاس صد

جدول شمارۀ 9
نقش صناعات ادبی در گرایش تدریجی تاریخ سیستان برونۀ زبان
قط

نقطة صفر زبان

مجازی زبان
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 -8-2-2مطالعۀ سبکی نوروزنامه در الیۀ ادبی

اگر سرآااز نثر مرسل را نیمة قرن چهارم بدانیم ،كتاب نوروزنامه به سب

عصر دوّم

اين نوع نثر و به قرن پنجم تعلّق دارد در كتابهايی چون :تاريخ بلعمی و تاريخسیستان،
صنايع ادبی در پربار كردن صورت كالم نقِ كمرنگی دارد و كاربرد اعتدالی آن در
خدمت بالات نحوی اين گونه آثار است ،امّا در نوروزنامه صنايع ادبی ،عالوه بر بسامد
باال ،توانسته برونة زبان را هم از حضور خويِ رنگین كند و بدان جالی خاصّی ببدشد
امکانات ادبی نوروزنامه را به اين صورت میتوان دستهبندی كرد:
الف) آرايههايی كه در كت

دورة اوّل نثر مرسل ديده نمیشوند ،در فضای اين كتاب

حضور تأثیرگذاری دارند صنايعی مانند :حسآمیزی ،پارادوكس ،سجع و
ب) صنايع ادبی كه در الفاظ و آواهای نوروزنامه ،تناس

ايجاد كردهاند مانند:

تنسیقالصّفات ،جمع ،جنا  ،سجع و
ج) گروه ديگری از صنايع ادبی هستند كه برخالف گروه ب ،عمل كردهاند اين گروه در
معانی كلمات و اجزای كالم تناس

و هماهنگی ايجاد نمودهاند مراعاتالنظیر ،تضادها،

لفّ و نشر ،آراية عکس و جزء اين گروه هستند
اگر در دورههای بعدی الية بیرونی زبان به وسیلة سجعهای پی در پی ،جنا های
متنوّع و به هارمونی و تناس
به هارمونی و تناس
تناس

در الفاظ و آواها و واجها رسیدند ،در نثر مرسل نويسندگان

درونة زبان میانديشیدند و از هر ابزاری برای توازنهای نحوی و

كالم بهره میبردند ،اين تناس ها كه در درونة زبان اتّفاق میافتاد ،موج

انسجام

هنری فراتر از سطح آوايی زبان میشد صنايع جمع ،تنسیقالصّفات ،مراعاتالنظیر و تضاد
ممکن است در كالم عادی هم مورد استفاده قرار گیرند ،امّا هنر كالمی محسوب
نمیشوند اين نوع آرايهها زمانی انسجام و تناس
داشتن به ي

هنری ايجاد میكنند كه عالوه بر تعلّق

شبکة معنايی ،در اثر مجاورت و همنشینی به توازنهای نقشی و هماهنگی

نحوی منجر شوند و درونة زبان را هنری نمايند به عنوان نمونه ،در نوروزنامه به طور
متوسّط در هر صفحه حدود سه مورد تضاد وجود دارد اين تضادها در كنار معنای متضاد،
از نظر نقِ های دستوری هم حکم تقارن و تناس
هماهنگتر نمودهاند

داشته و كالم را از درون منسجمتر و
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«مر زر را كه خداوند كیمیاست ،شمسالجدّ خواندهاند؛ يعنی؛
آفتاب روز بدت و مر سیم را قمرالجدّ خواندهاند؛ يعنی؛ ماه ش
بدت و مرواريد را سماءالغنی يعنی ستارة آسمان توانگری و
گروهی زيركان مر زر را نار شتاء الفقرا خواندهاند؛ يعنی؛ آتِ
زمستان درويشی» (نوروزنامه)39 :9293 ،
در متن نمونه ،تضاد همزمان تبديل به مراعاتالنظیر ،تشبیه ،جنا  ،سجع ،توازنهای
وا گانی و نحوی شده و كالم را از درونة زبان پربار و انی كرده و نوروزنامه را به سوی
زبان ادبی سوق داده و بدان انسجام هنری عمیقی بدشیده است در نوروزنامه نیز همانند
تاريخ بلعمی و تاريخ سیستان از عنصر ااراق در حدّ اعتدال بهره برده شده است در كل
نوروزنامه ،حدوداً صد مورد ااراق ديده می شود كه به طور متوسّط در هر صفحه بیِ از
ي

مورد استفاده شده است در كتابهای نثر مرسل ااراقها از طريق توصیف و گاهی از

طريق تشبیه ايجاد میشوند در كتاب نوروزنامه نیز از اين روش برای آوردن ااراق در
كالم بهره برده شده است بر خالف كتابهای دورة فنّی كه اال

به وسیلة استعاره،

ااراق ايجاد میشود ،در اين كتاب به وسیلة تشبیه و توصیف ااراقگويی شده است اين
ااراقها در جايی كه خرق عادتها و شگفتیها گزارش میشوند ،طوری به صورت
مستقیم بیان میشوند كه انگار واقعیت همان است كه نويسنده میگويد اين ويژگی در
میكند و ذهن خواننده را اقناع

حوادث تاريدی به باورپذيری خرق عادتها كم
مینمايد
جدول شمارۀ 11

مطالعۀ سبکی نوروزنامه در الیۀ ادبی (مورد شناسایی :همۀ کتاب)
امکانات ادبی نوروزنامه
ردیف

نام آرایۀ ادبی

کلّ کتاب

متوسط هر صفحه

9

كنايههای زبانی

421

0

3

كنايههای زبانی

248

4
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2

مجاز

141

92

8

تنسیقالصفات

372

2

4

جمع

924

3

1

ااراق

18

9

0

لف و نشر

41

9

4

تضاد

393

2

1

تشدیر

340

8

97

واج آرايی

987

3

99

جنا

920

3

93

تشبیه

398

2

92

استعاره

02

9

98

سجع

911

2

94

صفت هنری

371

2

91

پارادوكس

20

9

90

حسآمیزی

89

9

94

تکرار

024

99
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جدول شماره  11نمودار بسآمد امکانات ادبی نوروزنامه در مقیاس صد

جدول شماره -12 :نمایش حرکت زبان از نقطۀ صفر به آراستن برونۀ زبان در نوروزنامه
قط

نقطه صفر
زبان

مجازی زبان

زبان معیار
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 -3-2مقایسۀ آماری و مطالعۀ تطبیقی امکانات ادبی در آثار نثر مرسل
بــرای رســیدن بــه شــاخرهــای ســب

دوره ،بــه روش اســتقرايی نــاقر ،ده صــفحه

از هر اثر به صـورت تطبیقـی مطالعـه شـده اسـت تـا بـا توجّـه بـه زمـان پیـدايِ هـر كـدام
از آثار فـوق ،تغییـرات تـدريجی جمـال شناسـی نثـر مرسـل از درونـة زبـان بـه سـوی برونـة
زبــان دقیــقتــر نشــان داده شــود در ايــن راه ،تــالش شــده تــا متــونی انتدــاب گــردد كــه

االـ ويژگــیهــای زبــانی و ادبــی نثــر مرســل را داشــته باشــد از ايــنرو ،از كتــاب تــاريخ
بلعمــی ،بدــِ خبــر مولــود پیغمبــر مــا (ص) از صــفحات  022-082بــه تصــحیح بهــار)؛
از تـــاريخ سیســـتان نیـــز مولـــود محمّـــد مصـــطفا (ص) از صـــفحة  ) 17-07؛ از كتـــاب
نــوروزنامــه ،حکايــت انــدر معنــی پديــد آمــدن شــراب از صــفحة 17-07و كــل مــتن
موجود مقدمة شاهنامه ابومنصوری انتداب گرديده است
با دقّت در آمار ،ارقام و بسامد صنايع لفظی و معنوی ،تحوّالت زبانی و ادبی را از آااز
نثر مرسل تا دورة كمال آن ،میتوان دريافت تحوّالت به گونهای است كه كاربرد صنايع
ادبی در نثر مرسل با گذشت زمان رو به افزايِ است كاربرد صنايع ادبی ي

تفاوت

عمدهای با آثار دورههای بعدی دارد در نثر مرسل صنايع ادبی با وجود بسامد پايین در
خدمت بالات نحوی است و به جای تز ین ظاهر كالم ،درونة زبان را پر بار و هنری كرده
است تحوّالت و تغییرات اجتماعی -سیاسی ،سلیقة نويسندگی را هم تحت تأثیر قرار داده؛
از اينرو ،شیوهها و سب

های فردی و شدصی در نثر مرسل به تدريج دچار تغییر و تحوّل

شدهان د در ادامه چهار اثر مورد نظر به صورت آماری مقايسه شدهاند آمارهای به دست
آمده ،نشان میدهد كه آرايههای ادبی به مرور زمان در نثر مرسل زيادتر میشود در كتاب
نوروزنامه الية بیرونی زبان نسبت به كتابهای قبل از خود انیتر است در ادامه تأثیر هر
كدام از عناصر ادبی كه بسامد بااليی در متون نثر مرسل دارند ،بررسی میشود
جدول شماره  -13مقایسه بسامد صناعات ادبی در چهار کتاب
(مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری -تاریخ سیستان– تاریخ بلعمی و نوروزنامه در ده صفحه)
ردیف

نوروزنامه

نام آرایۀ

مقدمه

تاریخ

تاریخ

ادبی

شاهنامه

سیستان

بلعمی

9

كنايه

87

47

11

991

3

مجاز

31

01

87

934

234
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2

تنسیقالصفات

33

94

37

23

8

جمع

37

24

91

39

4

ااراق

1

33

93

92

1

لف و نشر

4

4

4

99

0

تضاد

91

37

91

27

4

تشدیر

-

31

99

89

1

واجآرايی

3

4

1

33

97

جنا

8

97

4

37

99

سجع

8

-

97

34

93

تکرار

993

41

48

997

92

صفت هنری

4

91

4

29

98

حس آمیزی

9

3

-

4

94

پاردوكسی

-

-

-

0

نمودار شماره ( -18مقایسۀ نمودار امکانات ادبی چهار کتاب در مقیاس صد)
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با مطالعة تطبیقی امکانات ادبی چهار اثر مهم از كتابهای نثر مرسل مشدّر میشود
كه با گذشت زمان ،بر تعداد صنايع ادبی آنها افزوده شده و از اين طريق جمالشناسی برونة
زبان تقويت گرديده است عالوه بر ازدياد اين نوع امکانات ادبی ،كاركرد هنری آنها نیز
دچار تحوّل شده و موح

كاهِ قدرت زيبايیشناسی درونة زبان و افزايِ قدرت هنری

برونة زبان گشته است در ادمه ،به اين نوع كاركرد هنری برخی از صنايع پر كاربرد اشاره
میشود
 -1-3-2نقش زیباییشناسی تنسیقالصّفات در متون نثر مرسل

«تنسیقالصّفات آن است كه برای ي

چیز صفات پی در پی بیاورند» (وحیديان كامیار،

 )993 :9204اين ويژگی در نثرهای دورة اوّل زبان فارسی بسامد بااليی دارد آنچه كه
باع

شده تا تنسیقالصّفات مورد توجّه اين تحقیق قرار گیرد ،تأثیر بسآمدِ آن در برونه و

درونة زبان است افزايِ تنسیقالصّفات ،موج
در طوالنی شدن جملهها دارد همین نکته ،موج

افزايِ «واو» عطف شده و تأثیر مستقیمی
كم شدن قدرت درونة زبان میشود و

نويسنده برای جبران جمالشناسی نثر ،مجبور میشود ،برونة كالم را بیارايد مثالهای زير
نشاندهندة اين خصلت تنسیقالصّفات است هرچقدر از تاريخ سیستان و تاريخ بلعمی دور
میشويم و به زمان خلق نوروزنامه نزدي

تر میشويم ،با افزايِ تنسیقالصّفات ،حرف واو

عطف نیز بیشتر میگردد و به دنبال آن ،بر طول جملهها افزوده میشود
«خركی بود ماده و الار و ضعیف و خرد آن خر تیز همیرفت به شتاب و
نشاط ،پیِ همة كاروان اندر» (بلعمی )020 :9242 ،؛ «محمّد را ديدم به
خواب اندر ،به صوفی سپید اندر پیچیده و به حرير اندر نوشته» (تاريخ
سیستان)14 :9211 ،؛ «ترا شیرخوارهای میآيد كه سیّد اوّلین و آخرين
است» (همان« )18 :به هرات پادشاهی بود كامکار و فرمانروا ،با گنج و
خواستة بسیار و لشگری بیشمار او را پسری بود نام او باذام سدت دلیر و
مردانه و با زور بود» (خیام)14 :9293،؛
دو نمودار زير رابطة ازدياد «واو عطف» و طول جملهها را به خوبی نشان میدهد:
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جدول شمارۀ 15
بسآمد واو عطف در کتابهای نثر مرسل (جامعۀ آماری  511جمله)
نام کتاب

تاریخ بلعمی

تاریخ سیستان

نوروزنامه

مقدمۀ شاهنامه

تعداد حرف واو

37

24

07

27

عطف
٪8

درصد

٪0

٪1

٪98

جدول شمارۀ 12
میزان طول جمله در هر کتاب (جامعۀ آماری  511جمله از هر کتاب)
نام کتاب

تاریخ بلعمی

تاریخ سیستان

نوروزنامه

مقدمۀ شاهنامه

تعداد كلمات

 3447كلمه

3777كلمه

 3477كلمه

 3047كلمه

تعداد افعال

 477فعل

 477فعل

 477فعل

 477فعل

متوسط تعداد

 4/9كلمه در

8كلمه در هر

 4كلمه در هر

 4/4كلمه در هر

كلمات هر جمله

هر جمله

جمله

جمله

جمله

اگر تاريخ سیستان را با نوروزنامه مقايسه كنیم ،در پانصد جمله از كتاب تاريخ
سیستان سی و پنج حرف واو عطف وجود دارد ،امّا اين آمار در نوروزنامه دو برابر شده
است همین مؤلّفه موج

شده تا طول جملههای نوروزنامه تقريباً ي

و نیم برابر طول

جملههای تاريخ سیستان گردد دو نمودار تطبیقی صفحات قبل نشاندهندة اين است كه
طوالنی شدن جملهها رابطة مستقیمی با بسامد تنسیقالصّفات ،تضاد ،تشبیه ،جنا

در متون

نثر مرسل دارد به طوری كه اين ويژگی در كتابهای تاريخ سیستان و تاريخ بلعمی تا
حدودی مشابه هستند ،امّا آمار اين دو كتاب ،فاصلة معناداری با آمار نوروزنامه دارد اين
نکته به خوبی نشان میدهد كه زبان فارسی هر چه از دوران اوّل فاصله میگیرد و به دوران
نثر فنّی نزدي

میگردد و بر قدرت برونة زبان میافزايد
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 -2-3-2تحوّالت زیباییشناختی آرایۀ تکراردر نثر مرسل

نويسندگان نثر مرسل برای ادبیّت بدشیدن به كتابهای خود از آراية تکرار بسیار بهره
بردهاند هرچند برخی از صاح نظران تکرار را در حوزة زبانی قرار دادهاند ،امّا در متون
نثر مرسل بُعد ادبیِ تکرار بسیار چشمگیر است به طوری كه گاه موج
كالم ،ايجاد موسیقی در زبان و سب

آشنايیزدايی در

برجستگی متن میشود تکرار در نثر مرسل به سه

گروه تقسیم میشود -9 :تکرار وا هها  - 3تکرار جمله  -2تکرار حروف و وندها
تکرار واژگان :در نثر مرسل وا گان با تکرارهای خود نقِ پررنگی در زيبايی-
شناسی دارند يکی از پربسامدترين آنها تکرار افعال است بدشی از اين تکرارها به
ويژگی زبان فارسی مربوط است «ي

خصوصیّت در زبان فارسی وجود دارد كه در

عربی نیست و آن عبارت است از وجود افعال ربطی» (شفیعیكدكنی)920:9219 ،
نويسندگان نثر مرسل با بهرهگیری از اين ويژگی توانستهاند با هنرمندی از تکرار مدلّ
جلوگیریكنند و آن را به ي
« سپا

صنعت ادبی زيبا بدل كنند و برونة زبان را تز ین نمايند

باد يزدان دانا و توانا را كه آفريدگار جهان است و دانندة آشکار و نهان

است و رانندة چرخ زمان است و دارندة جانوران است و آورندة بهار و خزان
است و درود بر محمد مصطفی كه خاتم پیامبران است» (بلعمی« )9 :9242 ،اوّل
نگريستن به روی علما از عبادت است؛ و ديگر نگريستن به روی مادر و پدر از
عبادت است؛ وسه ديگر نگريستن در قران از عبادت است؛ و چهارم نگريستن به
خانة كعبه اندر از عبادت است؛ وپنجم نگريستن به آب زمزم از عبادت
است »(ترجمة تفسیر طبری ،به نقل از :يغمايی ،9210،ج)0 :9

تکرار حروف :نکتهای كه در تکرار حرف در حوزه قط

مجازی زبان بايد ذكر

كرد ،ايجاد توازنهای آوايی ،واجارايی و جادوی مجاورت در كالم است كه از طريق
واجآرايی بار عاطفی جملهها را قدرت بدشیده و بر خواننده تأثیر روانی زيبايیشناسانه
میگذارد در نمونه های زير تکرار وندها نشان دهندة ويژگی سب

عمومی نثر مرسل است

كه تأثیر بالای دلانگیزی برمتون اين دوره گذاشته است
«سالهای تنگی اندرآمد و سال ديگر قحطی اندرافتاد» (بلعمی « )397 :9242،آن
پسر كه برادر يوسف بود ،به يادگار بازداشت آن درم را كه يوسف بازِ ايشان داده
بود ،بازآوردند برادر را به حکم شريعت ابراهیم بازگرفت يوسف را خواهِ
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كردند و گفتند :اگر تو اين را بازگیری » (بلعمی« )394: 9242،همی بتافت به
آفتاب اندر سپاه فراز رسید امیرتان را بگويید تا ايدر فراز آيد امیر فرازِ صومعه
شد و سپاه را گرد صومعه اندر فراز آورد » (بلعمی به نقل از بهار،9249،ج:3
صر)27-29

تکرار جمله :مهمترين نقِ زيبايیشناختی تکرار جمله ،ايجاد توازن نحوی است كه
در نثر مرسل به وفور مشهود است نمونههای زير نشاندهندة اين نکتة بالای است:
« گفت :به مظالم بودی؟ گفتا :بودم؛ گفت :هیچ كس از امیر آب گله كرد؟
گفت:نه؛ گفت :الحمداهلل گفت :به پای جوب عمّارگذشتی؟ گفتا:
گذشتم،گفت :كودكان بودند آنجا؟ گفت :نه؛ گفت :الحمداهلل گفتا :به
منارة كهن بودی؟گفتا :بودم ،گفت :روستا یان بودند آنجا؟گفت :نه؛ گفت:
الحمداهلل » (تاريخ سیستان« ،)311 :9211 ،به نَسَ
جان

از سوی پدر پای و از

مادر كريم اگر نسبت او نگری ،به از روی و اگر به رويِ نگری،

به از نس

و اگر به خلقِ نگری ،به از خلق» (بلعمی)00 :9242،

آمار نشان میدهد كه آراية تکرار در تاريخ بلعمی به طور متوسط در هر صفحه پنج
مورد است هرچند تکرار به عنوان ويژگی عمومی سب

نثر مرسل در حوزة وا گان،

فعلها و جملهها محقق شده است ،امّا در تاريخ بلعمی و تاريخ سیستان نويسنده از آن
استفاده كرده تا از الية بالات ادبی به الية بالات نحوی نقبی بزند و از طريق آن ،بالات
نحوی زبان را پربار و انی نمايد در تاريخ سیستان به طور متوسط در هر صفحه  1مورد از
آراية تکرار ،استفاده شده است كه نويسنده با هنرمندی به وسیلة آن موسیقی زبان را انی
كرده است در تاريخ سیستان بیِ از هر كتابی تکرار موج

شده تا كالم در درونة زبان

حركت نمايد و شکل هنرمندانهای به خود بگیرد تکرارهای مقدمة شاهنامه در هر صفحه
تقريباً 99مورد است كه اال

افعال ربطی تکرار شدهاند اين نکته نشاندهندة آن است كه

به مرور زمان ،فارسیزبانان از قابلیتهای فعل ربطی بهرة كمتری بردهاند سیر تحوّل
تکرارها بعد از مقدمة شاهنامه ،تحت تأثیر زبان قرآنكريم در كت

تاريخ بلعمی و تاريخ

سیستان دارای تنوّع بیشتری شده است؛ به گونهای كه همزمان از فعل ربطی ،حروف و
پیشوندها ،ساير افعال و كلمات ديگر مکرّر استفاده شدهاست هرچند در هر صفحه از
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نوروزنامه يازده وا ه تکرار شده اند ،امّا از بسامد افعال ربطی كم شده و اال

ساير كلمات

تکرار شدهاند كه اين موضوع از بالاتهای درونة زبان كم كرده و برونة زبان را تقويت
نموده است
 -3-3-2کارکرد بالغی تشخیص در نثر مرسل

جرجانی بر اين باور بود كه مجاز از دو راه وارد جمله میشود «مجاز از دو راه بر
جمله داخل می شود و اين جايی است كه معنايی به معنايی يا صفتی به صفتی تشبیه شود و
استعاره شوند آنگاه برای اينها فعلی آورده شودكه اثبات آن فعل به آن معنی يا صفت
درست نیست اينجاست كه مجاز هم بر اثبات و هم بر اثبات شده راه میيابد مانند اين كه
كسی بگويد :ديدار تو مرا زنده كرد كه مراد اين است كه ديدار تو مرا دلگرم ساخته است»
(جرجانی )270:9241،در كتابهای نثر مرسل ،به ويژه در بیان حکايتها ،توجّه به اين نوع
مجاز بسیار بوده و از آن در زيبايی ،تحرّی بدشیدن به جملهها ،آفرينِ صورخیال،
تصرّف در اشیاء و

بهره گرفته شدهاست در ادامه بدشی از تاريخ بلعمی بازخوانی می-

شود تا مشدّر گردد كه چگونه نويسنده از طريق مجاز عقلی جهان انديشة خود را به
جهان اشیاء پیوند داده است؟
«چون به كوه بر همیرفت ،كوه بلرزيد گفت :چه روز آمد مرا كه پیغامبری پسر
خويِ بر من بر میكشد؟! ابراهیم (ع) سر پسر به كنار بگرفت و همیگريست و
آسمانها و زمینها و كوهها و فرشتگان با او همیگريستند چون كارد بر قفای
كودی نهاد و نیرو كرد ،كارد برگشت و روی تیز از برآمد و كند از سوی قفای
كودی ابراهیم عج

داشت از آن و پسر چون تیزی كارد نیافت ،گفت :ای پدر

چه بودت ،چرا چندين تأخیر همیكنی؟! گفت :ای پسر عج

همیبینم از قضای

خدای تعالی! اين كارد برگشت و روی كند سوی تو آمد و تیزی سوی زبر»

(بلعمی)18: :9203،
در بدِهايی كه ذكر شد ،جمالشناسی جملهها از طريق مجاز عقلی و تصرّف خیال
انسانی در اشیاء محقّق شده است مجاز عقلی دارای جايگاهی است كه بر اسا

آن معنی

كالم از طريق ااراق ،شکوه و فدامت پیدا میكند همنشینی سر با پسر ،ابهام دلانگیزی كه
در لفظ «كنار» ايجاد شده ،تکرار فعل همیگريست ،تقدم نهاد بر ساير اجزای جمله،

288

شماره84

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

واجآرايی «سین» ،استفاده از حرف ربط واو ،شتابی كه از طريق آن بر زبان وارد شده،
همگی حول محور تشدیر شکل گرفته و متن را زيبا و دلنشین كرده است «اين نوع مجاز
به تنهايی گنجی است از گنجینههای بالات و برای نويسندة بلیغ كم

و سرماية گران-

بهايی است در ابداع كالم و زيبا آوردن آن و میدانی است برای جوالن در طريق بیان و اين

كه بتواند كالم را موافق طبع و در عین حال زيبا بیاورد» (جرجانی ) 207،9214 ،تاريخ
سیستان و نوروزنامه نیز با اين نوع مجاز زينت بسیار يافتهاند «هبل و ديگر بتان به روی اندر
افتادند و به زبانی فصیح هبل گفت از ما دور ای پیر! كی هالی ما بر دست اين كودی
خواهد بود» (تاريخ سیستان) 11:9211 ،
آراية تشدیر در مقدمة شاهنامة ابومنصوری وجود ندارد در تاريخ بلعمی در هر
صفحه به طور متوسط ي

مورد است در تاريخ سیستان در هر صفحه به سه مورد میرسد

و در نوروزنامه هر صفحه به طور متوسط بیِ از چهار مورد تشدیر دارد البّته
تشدیرهای نوروزنامه با تشدیرهای تاريخ سیستان و تاريخ بلعمی تفاوت كاربردی
دارد در تاريخ بلعمی و تاريخ سیستان ،تشدیرها از نوع جاندار پنداری اشیاء در پیرنگ
حکايتهاست ،امّا در نوروزنامه ،تشدیرها برخاسته از نوعی تركی های اضافة استعاری
است افزايِ تشدیرها نشان دهندة اين است كه تركیبات استعاری رو به ازدياد و برونة
زبان در حال تقويت است
 -8-3-2جمالشناسی تضادهای نثر مرسل

هیچ عنصری مثل تضاد و تنِ های معنايی موج

برجسته شدن عنصر مقصد نمیشود

سیاهی زمانی برجستگی پیدا میكند كه در مجاورت سفیدی قرار گیرد بنابراين اگر با
تعريف ياكوبسن به مجاز توجّه كنیم ،وا گان در مجاورت هم قرار میگیرند تا از همديگر
قدرت معنايی و بالای بگیرند در متن زير ،بلعمی با تنِهای معنايی موج

برجستگی و

زيبايی اثر خود شدهاست
« آن ش

موكل به خواب ديد؛ چنان كه كسی از آسمان فرود آيد و او را گويد:

خويشتن را بر خون سعید بن جبیر گرفتار مکن او سعید را گفت  :من به خواب
چنین ديدم ،برخیز و بگريز سعید گفت« :توكّلتُ عَلَی اهلل» و نگريدت

ديگر

روز سعید بن جبیر را بیرون آوردند با بند و پیِ او به پای كردند حجّاج با او
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چنان مناظره كردی كه مردمان گفتند او را عفو خواهد كردن و او را گفت« :يا
پسر جبیر! هیچ كس به جای كسی بیِ از آن نیکويی كند كه من به جای تو
كردم؟ تو را به كوفه قاضی كردم چون كوفیان گفتند :ندواهیم؛ تو را به قاضی
مشرف كردم برخازن بیت المال تو را مشرف كردم تا از بیتالمال درمی بیخطّ
تو بیرون نیامد ،و شمار خازن ،بیخط تو نپذيرفتم گفت :آری؛ حجاج او را
دشنام داد و نامِ باشگونه بازگردانید گفت :يا شقّی بنَ كثیر» (بلعمی،
)348:9203

در همین متن كوتاه ،در چند جا از تضاد برای برجسته شدن متن استفاده شده است ،امّا
اوج زيبايی و برجستهسازی متن استفاده از تنِ معنايیِ نام يکی از شدصیّتهای حکايت
است سعید بن جبیر به معنی خوشبدت پسر شکسته بند است هنگام اسارت و شکست
خوردن ،حجاج او را با عنوان « شقّی بن كثیر » يعنی بدبدت پسر بسیار شکسته خطاب می-
كند و رابطة ادبی دل انگیزی با نام و عاقبت سرنوشت او ايجاد میكند كه بدِ عمدهای
از زيبايی متن بر اثر تنِهای معنايی و تضادهای موجود در متن است در نمونههای زير
اين خاصیّت،كامال پیداست
«سپا

و آفرين خذای را كی اين جهان و آن جهان را آفريد و ما بندگان را اندر

جهان پذيذار كرد نی

انديشان و بذكرداران را پاذاش و پاذافره برابر

داشت» (مقدمة شاهنامه ،به نقل از رضازاده)930 :9241 ،

مجاورت وا گان :خذای و بندگان ،اين جهان و آن جهـان ،پـاذاش و پـاذافره ،نیـ
انديشان و بذكرداران موج

برجسـتگی شـده تضـاد در ايـن عبـارت بسـیار چشـمگیر و

زيباست آمار نشان میدهد كه در متون نثر مرسل ،آراية تضاد نسبت به آرايـههـای ديگـر
بسامد بیشتری دارد و باع

دل انگیزی متن شـده بـه طـور متوسّـط ،تضـاد در هـر صـفحة

تاريخ سیستان دوبار تکرار شده است تضادهای تاريخ سیستان نسـبت بـه تـاريخ بلعمـی و
مقدمه شاهنامه بیشتر است و نسبت به نوروزنامه كمتـر ايـن آمـار نشـان مـیدهـد كـه نثـر
مرسل هرچه جلوترآمده ،از آراية تضاد بیشتر استفاده كرده ،امّا فرق اساسی كاربرد تضاد
در تاريخ سیستان و تاريخ بلعمی با متون دورههای بعـدی در ايـن اسـت كـه تضـاد بـدون
توجّه به كلمات همجوار به كار رفته ،امّا كاربرد تضاد در فضای اين آثار در مجـاورت بـا
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وا گان ديگر ،آرايههايی چون :مراعاتالنظیر ،تکرار ،توازنها و را هم به وجود آورده
و زبان را از درون قدرت هنری بدشیدهاست
 -5-3-2جمال شناسی لفّ و نشر در نثر مرسل

مهمترين عامل زيبايی لفّ و نشر در نثر مرسل به توازنهای نحوی آن مربوط است اين
شگردهای هنری چون در درونة زبان اتفاق میافتد ،دقّت بیشتری الزم است تا دری شود
از طرفی ،همنشینی وا گان متناس

برجسته شدن و

همنقِ در كنار هم موج

اعجابانگیزی كالم میگردد گاه در دل لفّ و نشر مؤلّفههايی چون :شبکة معنايی ،تضاد،
همنشینی نقِ های واحد و تشابه و تباين ،جنا
میشود زمانی نیز ،تعلیق و انتظار موج

و تکرار واِ گان موج

زيبايی سدن

زيبايی لفّ و نشر میگردد «معموالً در بدِ اوّل

معنی ناتمام است بنابراين شنونده كنجکاو میشود و منتظر دنبالة مطل
كامیار )04 :9240 ،ابهام بدِ اوّل (لفّ) موج

میشود تا مداط

است» (وحیديان

به تالش ذهنی بپردازد

و به مکاشفه و شهود برسد
« اين سدن از راست و دروو ،به پیراهن پديد آيد اگر اين پیراهن از پس دريده
است ،اين زن درووزن است و االم راستگوی ،و اگر از پیِ دريده است ،اين
االم درووزن است و زن راستگوی » (بلعمی)914 :9242 ،

نويسنده در بدِ اوّل ،سدن راست و دروو را در لفّافه با پیراهن مرتبط داشته در
بدِ دوم با استفاده از شگرد مذه

كالمی آن را تشريح نموده ،امّا آنچه كه موج

زيبايی عمیقتر لفّ و نشر شده ،تركی

و همنشینی وا گان متضاد «راست و دروو ،پس و

پیِ ،تضاد معنايی االم و زن ،درووزن و راستگوی است عامل زيبايی ديگر لفّ و نشر
به همنشینی و مجاورت «پیراهن ،پديد آيد و پس» مربوط است كه سب

واجآوايی

دلنشینی شده است اين توازن آوايی در همنشینی «درووزن و زن» به اوج میرسد نکتة
سوم زيبايیشناسی ،در بالات دلانگیز تکرار است كه از مجاورت وا گان« :پیراهن ،اين،
زن ،دريده ،است ،االم ،راستگوی ،درووزن و » به دست میآيد ايجازی كه از طريق
حذف برخی از عناصر جمله به دست میآيد ،موج

پر بارشدن كلمات حاضر و

برجستگی لف و نشر گرديده رابطة جناسی كه بین دو وا ة «زن» ايجاد شده ،از طريق
مجاورت و تركی  ،دری میشود و لفّ و نشر را زيباتر مینمايد
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زيباترين عنصری كه لفّ و نشر را برجسته كرده ،به توازن نحوی موجود در متن
برمیگردد تشابه و تباينهای نقشی ،چنان هماهنگ و منظّم تركی

شدهاند ،كه درونة زبان

كت

نثر مرسل وجود دارد و

را از زيبايی خود سرشار كرده اين مدتصّات ادبی در اال
به عنوان ويژگی سب

عمومی نثر مرسل تلقّی میگردد در همة آثار آمیزش دلانگیز بیان

و معانی و حركت عناصر ادبی از درجة صفر زبان به قط

مجازی زبان مشهود است و

میتوان آن را مهمترين مؤلّفة زيبايیشناسی مشتری اين سب

برشمرد نمونة فاخر زير،

آمیزش لفّ و نشر را با آرايههای ديگر و نیز همراه شدن بالات نحوی برخاسته از توازن
نحوی به خوبی نشان میدهد:
« كار سیستان اندر سه چیز بسته است عمارت و الفت و معاملت؛ هر سه بررسیدم؛
عمارت حدي

امیر آب است پرسیدم كه اندر مظالم هیچ كس از امیر آب گله

كرد؟ گفت:نه دانستم كه اندر حدي

عمارت تأخیر نیست و الفت ،ابتدای آن

جوبکی باشد اصل جوبکی به پای جوب عمار كودكان كنند پرسیدم گفتا :نبود
دانستم كه الفت بر جای است سه ديگر معاملت عمّال و رعیّت باشد چون بر
رعیت زيادت و بیدادی باشد ،تدبیر خويِ به پای منارة كهن كنند و به مظالم
شوند چون نبودند آنجا؛ دانستم كه بر رعیت جور نیست »(تاريخ سیستان:9211،
)311

لفّ و نشر در جامعة آماری مقدمة شاهنامه پنج مورد ،در تاريخ بلعمی شِ مورد ،در
تاريخ سیستان هشت مورد و در نوروزنامه يازده مورد به كار رفته كه نگاهی دوباره به
نمونههای ذكر شده ،نشان میدهد ،اين آرايه ابتدا با شی
شی

ماليمی حركت كرده و در ادامه

آن تند میشود از سويی نیز ،از قدرت درونی و بالاتهای نحوی برخاسته از توازن

آن به مرور زمان كم میگردد همة اين نکتهها دلیلی بر حركت تدريجی زيبايیها از
درونة زبان به سوی برونة زبان هستند كه بستر نثر فارسی را با ي

تحوّل مهم تاريدی و

سبکی ،آمادة ورود به دورة نثر فنّی میكنند
 -2-3-2صفتهای هنری در متون نثر مرسل

صفتهای هنری بیآنكه به ذهنگرايی مطلق منجر شوند ،بسیار طبیعی و واقعگرا
هستند و كامالً با روحیّة واقعیت گرايی و طبیعیِ مردمان دورة سب

خراسانی سازگارند از

اينرو ،جای خالیِ نقِ بالای استعاره و تشبیهات خیالی را به خوبی پركردهاند «تشبیه و
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مینمايد» (شفیعی كدكنی )880 :9244 ،امّا صفتهای

هنری حوادث را بسیار طبیعی به نمايِ میگذارند و مناس

اين نوع متون هستند به همین

دلیل در نثر مرسل به جای استعاره و تشبیههای ذهنی از صفتهای هنری استفاده شده است
نمونة مذكور نشاندهندة اين نکته است« :چون سدن گويد ،خوشسدن و خوشخوی و
خوشزبان و خوشآواز باشد» (بلعمی )00 :9242 ،آنچه كه در متن باال موج

خلق

زيبايی شده ،همنشینی صفتهايی است كه در اثر مجاورت ،همديگر را تقويت كرده و با
هر صفت تازه برقدرت وا گان افزوده شده است از مؤلّفههای زيبايی آن ،میتوان به موارد
زير اشاره نمود:
الف) اوّلین مؤلّفه زيبايی نثر ،تركی

و همنشینی وا گان مناس

است

ب) دومین عامل ،جانشین شدن صفت ها به جای موصوف است كه سب

ايجاز در كالم

شده است
ج) سومین ويژگی آن به صفتهايی مربوط است كه خود در درون وا ه بالات تصويری
ايجاد كرده است
د) چهارمین نکته ،به تکرار وا ة «خوش» برمیگردد كه موج

ايجاد آهنگ و موسیقی

دلانگیزی در ساختار جمله شده است
ر) عامل پنجم ،به تکرار واج « خ و ش» مربوط است كه كنار هم قرار گرفتن آن دو ،از
نظر روانی برای مداط

خوشايند است

زـ) صفت های هنری در كالم ي

نوع توازن آوايی ،توازن وا گانی و توازن نحوی ايجاد

كردهاند قرار گرفتن صفت های هم نقِ در كنار هم ،عالوه بر ايجاد آوای خوش و توازن
وا هها ،موج

شده تا ساختار نحوی و بالای زيبايی به وجود آيد و با تنّوع بدشیدن به

ساختار نحوی ،آن را از ساختار زبان معیار متفاوت نمايد و با آشنايیزدايی ،به برجستگی
متن منجر گردد
از جملههای« :چون سدن گويد؛ خوشسدن و خوشخو و خوشزبان و خوشآواز باشد»
فرمول زير به دست میآيد:
قید  +مفعول  +فعل  /مسند  /حرف ربط  /مسند  /حرف ربط  /مسند  /حرف ربط  /مسند /
فعل
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همنشینی نقِهای مشابه و حرف ربط موج
نکتهای است كه موج

توازن نحویشده است اين همان

تقويت درونة زبان میشود نمونههای ديگری از صفتهای هنری

در زير آمده كه با توازن نحوی و وا گانی ،صنعت تضاد ،مراعاتالنظیر ،تکرار ،سجّع و
بسیار زيبا شده است
« سودِ اين نامه هر كسی را هست و رامِ جهان است و اندهگسار
اندهگنان است و چارة درماندگان است به اوّل دادگر بود و به آخر
بیداد گشت» (مقدمه شاهنامه ،به نقل از مل

زاده« )8-4 :9241 ،ترا

شیرخوارهای میآيد كه سیّد اوّلین و آخرين است» (تاريخ سیستان9211،
« )18 :موسی ندانست كین كشنده را میجويند» (بلعمی« )344 :9242،دو
دختر بود شعی

را؛ رسیده و شوی ناكرده زرد بود و شیرين بود؛ و هر

دو نیکو بودند و شعی

را به خانه مزدور نبود و مزدور همیجستند تا او را

به مزد گیرند» (بلعمی)341 :9242،

 -3نتیجهگیری
بررسی مؤلّفههای زيبايی شناسیِ برونة زبان در چهار اثر جامعة آماری اين تحقیق بیانگر
آن است كه امکانات ادبی در عرصة برونة زبان اثر گذاشته و در آمیزش دلانگیز با علم
معانی در الية درونی زبان نیز نفوذ كردهاند در اين راه ،رهايی و آزادیهای زبانیِ حاصل
از شرايط اجتماعی -فرهنگی نیز موج

تقويت درونة زبان شدهاست؛ امّا با گذشت زمان

از قدرت درونة زبان كاسته شده و عناصر ادبی اال

برونة زبان را جال بدشیده است

درآثار دورة اوّل نثر مرسل ،تکرار در هر چهار اثر بسآمد بااليی دارد و از ويژگیهای
شاخر آنها به حساب می آيد تکرار در نثر مرسل گاه به صورت جمله ،گاه به شکل فعل
و زمانی در قال

وا گان و حروف تجلّی يافته است تکرارها در شکلگیری توازنهای

نحوی و وا گانی و آوايی هم برونة زبان را پربار كرده و هم موج

زيبايی در درونة زبان

شده است نکتة مهم اين است كه نوع تکرارها به مرور زمان عوض شده و از تکرارهای
فعل معین ،وا گان هم نقِ و جمله كاسته شده و بر تکرار وا گان بدون توجّه به بالات
نحوی افزوده شده است اين مهم ،زيبايی زبان را از درون به برونة زبان انداخته و نگرش
زيبايیشناختی را متحوّل نموده است
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تنسیق الصّفات يکی ديگر از امکانات ادبی برونة زبان در اين متون است كه در آااز
اين دوره با آمیزش دل انگیز با علم معانی ،بیشتر در خدمت تقويت درونة زبان بوده ،امّا به
مرور زمان افزايِ يافته است افزايِ تنسیقالصفات ،موج

افزايِ «واو» عطف شده و

تأثیر مستقیمی در طوالنی شدن جملهها گذاشته است هر چقدر از تاريخ سیستان و تاريخ
بلعمی دور و به زمان خلق نوروزنامه نزدي

تر میشويم ،با افزايِ تنسیقالصّفات ،حرف

واو عطف نیز بیشتر میگردد و به دنبال آن ،بر طول جملهها افزوده میشود و زيبايیشناسی
نثر مرسل از درونة زبان به برونة زبان منتقل میگردد

آرايــة تشــدیر در مقدمــة شــاهنامة ابومنصــوری وجــود نــدارد در تــاريخ بلعمــی
در هــر صــفحه بــه طــور متوســط يــ

مــورد اســت در كتــاب تــاريخ سیســتان در هــر

صفحه به سـه مـورد مـیرسـد و در نوروزنامـه هـر صـفحه بـه طـور متوسـط بـیِ از چهـار

مــورد تشــدیر دارد البتّــه تشــدیرهــای نوروزنامــه بــا تشــدیرهــای تــاريخ سیســتان و
تــاريخ بلعمــی تفــاوت كــاربردی دارد در تــاريخ بلعمــی و تــاريخ سیســتان ،تشــدیرهــا
از نـــوع جـــاندار پنـــداری اشـــیاء در پیرنـــگ حکايـــتهاســـت ،امّـــا در نوروزنامـــه،
تشــدیرهــا برخاســته از نــوعی تركی ـ هــای اضــافة اســتعاری اســت افــزايِ تشــدیر-
هــا نشــان دهنــدة ايــن اســت كــه تركیبــات اســتعاری رو بــه ازديــاد و برونــة زبــان در حــال
تقويت است

آمـار نشـان مـیدهـد كـه در متـون نثـر مرسـل ،تضـادهای تـاريخ سیسـتان نسـبت بــه
تــاريخ بلعمــی و مقدمــه شــاهنامه بیشــتر اســت و نســبت بــه نوروزنامــه كمتــر ايــن آمــار
بیــانگر آن اســت كــه نثــر مرســل هرچــه جلوترآمــده ،از آرايــة تضــاد بیشــتر اســتفاده
ف و نشـر ابتـدا بـا
كرده است مطالعة تطبیقی آثـار نثـر مرسـل نشـان مـی دهـد كـه آرايـة لـ ّ
شــی

ماليمــی حركــت كــرده و در ادامـــه شــی آن تنــد شــده اســت از ســـويی ،از

قــدرت درونــی و بالاــتهــای نحــوی برخاســته از تــوازن آن بــه مــرور زمــان كــم شــده و
در برونــة زبــان عمــل زيبــايیشــناختی انجــام داده اســت همــة ايــن نکتــههــا دلیلــی بــر
حركت تدريجی زيبايیها از درونة زبان به سوی برونة آن است
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 9ايگلتون ،تری ( )9214پیش درآمدی بر نظریۀ ادبی ترجمـة عبـا

مدبـر چـام نهـم

تهران :نشر مركز
 3بلعمی ،ابوعلی ( )9242تاریخ بلعمی .تصحیح محمّد تقی بهار چام سوم تهران :زوّار
 2بهار ،محمّد تقی ( )9249سبک شناسی نثر ،جلد دوم چام هفتم تهران :انتشارات زوار
 8بینام ( )9211تاریخ سیستان تصحیح :محمّد تقی بهار تهران :انتشارات پديدة خاور
 4بینام ( )9281مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری تصحیح محمّد قزوينی منقول در فردوسـی و
شاهنامة او تهران :انجمن آثار ملی
 1دهقانی ،محمّد ( )9218ترجمۀ تفسیر طبری تهران :نشر نی
 0جرجانی ،عبدالقاهر ( )9214دالیل االعجاز فیالقررآن .ترجمـة محمّـد رادمـنِ مشـهد:
انتشارات آستان قد

رضوی

 4حقشنا  ،علی محمّد (« )9242شعر ،نظم ،نثر ،سه گونة ادبـی» مطالعـات و تحقیقـات ادبـی
دانشگاه تربیت معلم سال اول ،شمارة  ،9صر30-49

 1حقشنا  ،علـی محمّـد (« )9242آزادی و رهـايی در زبـان و ادبیـات» فصـلنامة مطالعـات و
تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت معلم ش2و ،8پايیز و زمستان  ،9242صر21-44
 97خیّام ،عمر ( )9293نوروزنامه تصحیح مجتبی مینوی تهران :كتابدانة كاوه
 99شفیعیكدكنی ،محمّدرضا ( )9244صرور خیرال در شرعر فارسری چـام دهـم تهـران:
انتشارات آگاه
 93شفیعیكدكنی ،محمّدرضا ( )9219رستاخیز کلمرات چـام چهـاردهم تهـران :انتشـارات
آگاه
 92صفوی ،كـوروش ( )9201از زبانشناسی بره ادبیّرات جلـد يکـم چـام سـوم تهـران:
انتشارات سورة مهر
 98عمــارتی مقـدّم ،داوود (« )9240ردهبنــدی صــناعات بــديعی در ســنت رتــوريکی و دســتوری
كالسی

ارب» نقد ادبی شمارة 2صر41-974

 94فتوحی ،محمود ( )9244بالغت تصویر تهران :انتشارات سدن
 91ناتل خانلری ،پرويز ( )9219تاریخ زبان فارسی تهران :فرهنگ نشر نو
 90وحیديان كامیار ،تقی ( )9240بدیع از دیدگاه زیباییشناسی تهران :انتشارات سمت

