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Abstract
In the twentieth century, new literary and linguistic schools and schools
emerged, one of the most important flares of which are the literary theories of
formalism and constructivism, which expressed their views on the formal
aspects of the text, linguistic elements and floating structures. He focused on the
literature of the literary text in terms of its confrontation and accompaniment
during the rise of textual elements, although this theory was a twentieth-century
literary study and its ability to describe the value of the linguistic structures and
architecture of formalist elements in poetic texts. It has been shown, but it can
also be applied in the analysis of prose texts, and the literature and the place of
linguistic structures in prose texts, especially in ancient literary prose, can also
be seen. The art of preface is a long-standing tradition in the texts of poetry and
prose, which enters the field from the fifth century, with its own mechanisms to
attract the attention of the audience, with a prose different from the prose of the
original text of the book. Authors of technical prose, by using art structures and
prominent linguistic and rhetorical elements such as making new compositions,
rhyming, puns, contrasts, contradictions, repetition and reflection at the
phonetic, lexical and syntactic level, challenging structures and structures, and
They left the beauty of their writing power. This article compares the preface of
four ancient Persian texts (Qaboosnameh, Kelileh and Demneh, Marzbannameh
and the history of Jahangshahi Jovini). The purpose of comparison here is to
assume and consider something called norm or soft which Through that
criterion, it is possible to reach the examples of deviation from the norm at the
linguistic level and at different levels of phonetics, lexicon, syntax and the
whole textual structure. In short, it can be said that in examining the phonetic
level, musical aspects are generally in texts. Technical prose is seen more and
more vividly than Qaboosnameh, and at the level of vocabulary, Arabic words
and synonyms have been used more frequently in technical prose than
Qaboosnameh, as well as in terms of slang, illustrations and more focus on
speech imagination. And the writing is found more in the texts of the prose than
in the Qaboos letter.
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معماری سازههای زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن
(نگاه زبانشناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی)
یداهللا نررالّهی

1

دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و عّوم انسانی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.

فرشته آهیخته
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و عّوم انسانی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1399/02/03 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1399/9/15 :
عّمی ـ پژوهشی

چکیده
در قرن بیستم ،مکاتب و نحّههای ادبی و زبانی نوینی ظهور کرد و از شرارههای مهم آن میتوان به نظریـههـای
ادبی فرمالیسم و ساختگرایی اشاره کرد که نظرگاه خود را بر جنبههای صوری متن ،عناصر زبانی و سازههای شناور
در آن متمرکز کردند و بر ادبیت متن ادبی در گرو تقابل و همنشینی آن در جریـان خیـزش عناصـر متنـی ت کیـد
نمودند .با آنکه نظریة فرمالیسم از مطالعات ادبی قرن بیستم بود و قابّیت خود را بیشـتر در توصـیا ارزش کـاری
سازههای زبانی و معماری عناصر فرمالیستی در متون منظوم نشان داده ،ولی میتوان آن را در تحّیل متون نثر نیز
اعمال کرد و ادبیت و جایگاه سازههای زبانی در متنهای منثور ،بهویژه نثرهای کهن ادبی نیز دیده میشـود .هنـر
دیباچهپردازی ،سنتی دیرینه در متون نظم و نثر است که از قرن پنجم با سازوکارهای خاص خود برای جّب توجه
مخاطب ،با نثری متمایز از نثر متن اصّی کتاب وارد میدان شد .مؤلفان نثرهای فنی بـا اسـتفاده از هنرسـازههـا و
عناصر برجستۀ زبانی و بالغی ،همچون ساخت ترکیبات تازه ،سجعپردازی ،جناس ،تقابلها ،تضاد ،تکرار و تتابع در
سطح آوایی ،واژگانی و نحوی ،سازهها و ساختارهای چالشانگیـز و زیبـایی از قـدرت نویسـندگی خـود بـر جـای
گذاشتهاند .این مقاله به بررسی مقایسهای دیباچۀ چهار متن کهن فارسی (قابوسنامه ،کّیّه و دمنه ،مرزباننامـه و
تاریخ جهانگشای جوینی) میپردازد .منظور از مقایسه در این جا ،فرض و در نظر گرفتن امری به نام هنجار یـا نـرم
است که از طریق آن میتوان به مرادیق خروج از هنجار در سطح زبانی و سطوح مختّا آوایی ،واژگانی ،نحوی و
کل پیکرۀ متنی رسید و آنها را بررسی کرد .بهاجمال میتـوان گفـت کـه در بررسـی سـطح آوایـی ،جنبـههـای
موسیقایی عموماً در متون نثر فنی بیشتر و پررنگتر از قابوسنامه دیده میشود و در سطح واژگان ،کّمات عربی و
مترادفات با بسامد فراوان در نثر فنی زیادتر از قابوسنامه بهکار رفتهاند و از حیث بالغـی نیـز ترـویرآفرینیهـا و
تمرکز بیشتر بر تخییل سخن و نوشته در متون نثر متکّا ،بیش از قابوسنامه یافت میشود.

واژه های کّیدی :سازههای زبانی ،دیباچه ،قابوسنامه ،کّیّه و دمنه ،مرزبـاننامـه ،تـاریخ جهانگشـای
جوینی.

 .1مقدمه
از سدۀ بیستم که عّم زبانشناسی درگسترۀ عّمی به طور عام ،و به شیوۀ خاص به منزلـۀ
رشتهای آکادمیک ،بررسیها و پژوهشهای خود را فراتر از واکاوی سـطح ابتـدایی زبـان
گسترش داد و افقهای فکری بیشماری بر پایۀ آبشخور عّم زبانشناسی در سرزمینهای
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اروپایی و در قالب مکاتب ادبی با نظریات و سبکهای خاصی خود را نشان داد« .زبان» در
قرن بیستم و از دیدگاه زبانشناسانی چون فردینان دوسوسور« ،بخشی مشخص و با ایـن
همه ،بخشی اساسی از قوۀ ناطقه بود .زبـان در عـین حـال ،فـراوردهای اجتمـاعی و نیـز
مجموعهای از قراردادهای ضروری بود که جامعه آن را پذیرفته ،تا افراد بتوانند قوۀ یادشده
را به کـار اندازنـد» (دوسوسـور .)15 :1389 ،ایـن عنرـر «زبـان» در بافـت هـای اجتمـاعی و
موقعیتهای گوناگون نقشهای بیشماری را ایفا میکرد و «کیفیاتی که در گفتمان متون
ادبی به زبان و عناصر آن داده میشد ،حاصل نقش و کارکرد زبـانی بـود .هنـری شـدن،
خیالانگیزی ،عاطفی شدن از زمرۀ این کیفیات هسـتند» (فتـوحی .)69 :1390 ،تفـاوتهـای
نقشی زبان و به تبع آن ،تفاوتهای کاربردی آن ،باعث ایجاد رویکردهای گوناگون زبانی
و نظریات فردی و گروهی اندیشمندان ادبی در زمینۀ بررسی متنها شد که سرانجام ،بـه
ظهور نظریهها و جریانهای نقد ادبی ماننـد فرمالیسـم ،نقـد نـو و غیـره منجـر شـد .در
سالهای میان  1916تا  1920میالدی ،گروهی از صورتگرایان روسی ظهـور کردنـد کـه
توسل به متن و عناصر و سازههای متنی را برای سـنجش و حکمیـت در مـورد «ادبیـت»
متون ،بدون دخالت عناصر دیگر ،کافی و بسـنده مـیدانسـتند .در واقـع ،از نگـاه ایشـان،
«ادبیات و ادبیت یک مسئّۀ زبانی است» (شمیسا )147 :1384 ،و:
« پژوهشگر آثار ادبی فقط باید با خـود اثـر سـروکار داشـته باشـد و در درون
همان اثر ،به وجه جمالشناسیک و ادبیت آن بپردازد ،نه به زمینههای اجتماعی و
تاریخی اثر یا زندگینامۀ پدید آورندۀ آن .وظیفۀ محقـق ادبـی ،جسـتجو در طـرز
کارکرد هنرسازهها در داخل متن است» (شفیعی کدکنی.)63 :1391 ،

سازههای زبانی در متن دیباچهها ،مجموعهای از عناصر برجسـتۀ زبـانی و بالغـی در
سطوح مختّا شناسههای متنی است که مواد اصّی پیکـرههـای آن بـر اسـاس سـاختار
فرایندی ذهن مؤلا شکل میگیرد .حد و حرر این هنرسازهها تا آنجاست که «هـر نـو
ابدا و نوآوری در حوزۀ ساخت و صورتها ،زیر چتر گسترده و پهنـاور هنرسـازههـا قـرار
میگیرد» (همان .)150 :1396 ،این سازهها و نقش آنها ارتباط مستقیمی بـا «ادبیَـت» مـتن
دیباچهها دارد .اما ادبیت ،کیفیتی است که به متن اعطا میشود ،نه به اعتبار اینکه عناصـر
زبانی متن چه هستند ،بّکه بدین اعتبار که این عناصـر چـه مـیکننـد .بنـابراین ،ادبیـت،
«حاصل نقشی است که مؤلا به زبان داده است» (فتوحی .)68 :1395 ،ایـن شاخرـه زمـانی
آغاز میشود که هنرسازهها شرو به فعالیت کنند و از حالت خمودی و مردگی بهدر آینـد،
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فعال و سرزنده شوند و زبان متن را با انگیزش هنجارگریزی ،از زبـان ارجـاعی بـه زبـانی
هنری و عاطفی تبدیل کنند.
دربارۀ ضرورت و اهمیت پژوهش میتوان گفت که دیباچۀ متون منثور فارسی ،جـدا از
بیان نگرشها و دیدگاههای فکری نویسنده ،از نظر ساختمان زبـانی و تمهیـدات عناصـر
نشسته در محور همنشینی و جانشینی متن ،و نیز الیههای مختّا زبانی ،ظرفیت بررسی
و تحّیل خوبی دارند که عامل عمدهای در سبب انسجام متن هستند.
اما دربارۀ پیشینۀ پژوهش ،در بررسی الیـههـای زبـانی مـتنهـای منثـور بـر اسـاس
سبکشناسی و زبانشناسی ،منابع سبکشناسی بهار ،خطیبی ،شمیسا و فتوحی درخور ذکر
هستند ،با آنکه در زمینۀ تطبیق سازههای زبانی دیباچۀ متنهای منثور فارسی ،بهویژه این
چهار متن ،کار مجزا و خاصی با همین عنوان صورت نگرفتهاست .با این حال ،مقاالت زیر
تا حدودی راهگشا و دستگیر نویسندگان بودهاند که میتوانـد در بررسـی دیباچـههـا و تـا
حدودی سازوکارهای ادبی و زبانی آنها راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه باشد:
1ـ «دیباچهنگاری در ده قرن» اثر سـید ضـیا الدین سـجادی ،تهـران ،انتشـارات زوار
 .1372در این اثر ،مؤلا حدود نود دیباچه را با عناوین ادبی ،تاریخی ،جغرافیـایی و غیـره
گردآوری و دستهبندی میکند.
2ـ «دیباچۀ مجّس انس نویسنده و خواننده» (نگاهی به دیباچههای کشـاالمحجـوب
هجویری و جامعالحکمتین ناصرخسرو)» اثر نرراهللا پورجوادی؛ آینۀ میـرا  ،دورۀ جدیـد،
سال دوم ،شمارۀ چهارم( 1383 ،صص 123ـ.)140
3ـ «بررسی ساختار دیباچۀ مثنویها تا قرن هفتم هجـری» اثـر زهـرا ریـاحی و لـیال
امیری ،فرّنامۀ پژوهشهای ادبی ،سال  ،15شمارۀ  ،59بهار  .1397این مقاله با بررسـی
ساختاری و الگوهای سازماندهیشده برای دیباچههای منظومـههـا بـه تحّیـل و بررسـی
ساختمان و محتوای مثنویهای مهمی چون مثنـوی مولـوی ،منطـقالطیـر عطـار و آثـار
نظامی پرداختهاست.
4ـ «تجزیه و تحّیل جمالت دعایی دیباچۀ کّیّه و دمنه» ،اثر سید محمدباقر حسـینی،
شمارۀ  ،39زمستان  1398که هدف نگارش آن ،تجزیه و تحّیل جمالت دعایی عربـی و
افعال و صفات خاص نیایش در دیباچۀ کّیّه و دمنه است.
5ـ «بررسی نقش و جایگاه دیباچه در نثر گّستان ،مرزباننامـه و کّیّـه و دمنـه» ،اثـر
ناهید کیوانپور و عّیحسن سهرابنژاد ،تهران ،دبیرخانـۀ دایمـی کنفـرانس بـینالمّّـی،
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 .1394این مقاله ،به بررسی ارج نهادن زبان عربی در دیباچهها بعد از حضور اسالم و زبان
عربی در ایران میپردازد.
6ـ «بررسی تطبیقی دیباچۀ نفثةالمردور زیدری نسوی و تاریخ جهانگشـای جـوینی»،
اثر احمد محمدی که در چهارمین همایش متنپژوهی ادبی به سال  1396ارائه شدهاسـت
و نویسنده با بررسی متن دیباچۀ این دو اثر از نظر محتـوا و مضـامین آنهـا ،تشـابهات و
افتراقاتی یافتهاست و در ادامه ،نکات برجستۀ بالغی و ادبی آنها را آوردهاست.
روش تحقیق این نوشـتار ،روش توصـیفیـ تحّیّـی بـا اسـتفاده از منـابع اینترنتـی و
کتابخانهای بودهاست .در این تحقیق ،با ممارست در خوانـدن مـتن و انـس بـا عناصـر و
سازههای نقشمند ،پیکرههای زبانی مشخص شدهاست و بعد از توصیا و دستهبنـدی ،بـه
تحّیل و تبیین آنها پرداختهاست .این بررسی ،تحقیقی زبانشناختی اسـت و نزدیـک بـه
مطالعات سبکشناختی ،بیشتر دگرگونی و بیان مخترات زبانشناختی و سـبکی را از نثـر
مرسل تا سبک فنی و متکّا را از حیث معماری سازههـا غایـت امـر بررسـی خـود قـرار
دادهاست.
 .2موقعیت متنی و اجتماعیـ تاریخی چند متن کهن
«قابوسنامه» ت لیا «امیر عنررالمعالی» مقّب به «شمسالمعالی» در نریحت فرزنـد خـود
«گیالنشاه» است .مؤلا آن را در تاریخ  475هجـری ،در چهـلوچهـار بـاب در اخـال و
حکمتهای عمّی بنا نهاد که به قول استاد بهار« ،باید آن را مجموعهای از تمدن اسالمی
قبل از مغول نامید» (بهار .)114 :1369 ،در دورۀ سـّجوقیان کـه بعـد از غزنویـان روی کـار
آمدند،
«سبک ادبیات ،چه در نثر و چه در شعر ،تغییر کرد ...قابوسنامـه درایـن دوره
مربوط به نثری است که از آن با عنوان "پایان یک سـبک و آغـاز یـک سـبک
دیگر" یاد میکنند؛ یعنی سبک نثر بینابین که به مدت نیم قرن قبل از نثر فنـی
حاکمیت کرد» (شمیسا.)45 :1384 ،

به همین عّت ،سراسر نثر کتاب مشحون از ساختارهای نحـوی ،سـازههـای زبـانی و
موسیقی آوایی قرنهای سوم و چهارم است که به تحّیل آنها در زمرۀ متون منثور سادۀ
قرن چهارم و همخوان با سازههای ذهنیـ زبانی آن دوران خواهیم پرداخت.
در قرن ششم که سرآغاز نثر فنی شمرده میشود ،کتب بسیاری در نثـر تزیینـی فنـی
نوشته شد که نمونۀ آغازین آن را در کّیّه و دمنه میتوان دید .این کتاب از جمّـۀ کتـب
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نفیس و خزینگی مّوک هند بوده که در زمان انوشیروان و به دستور او ،طبیب دانـایی بـه
نام «برزویه» آن را به ایران آورد و به زبان پهّوی ترجمه کرد .در قرن دوم ،متن پهّوی آن
را برای اولین بار ابنمقفع از زبان پهّوی به زبان عربی ترجمه کرد و در اواسط قرن ششم
هجری در جهان اسالم و ایران و مقارن با حکومت سالجقه« ،ابوالمعالی نرراهللا منشی» به
ترجمۀ متن عربی آن به زبان فارسی پرداخت و به دستور بهرامشاه غزنوی ،آن را به پایان
برد (ر.ک؛ بهار251 :1369 ،ـ .)252نرراهللا منشی در کسب دانش هـای روزگـار رنـ فـراوان
کشیده بود و در «ترسل و انشا » مهارت فراوان داشـت و بـه همـین سـبب ،در تحریـر و
ترجمۀ کّیّه و دمنه توفیق فراوان یافت و در آن لفظ و معنـی را بـه کمـال رسـانید (ر.ک؛
خطیبی .)449 :1366 ،عرری که کّیّه و دمنه در آن به رشتۀ تحریر و انشـا درآمـد ،نقطـۀ
شروعی در نثر پرطمطرا فنی است .ویژگیهای زبانی ،ادبی و اشتراکبـرداری نثـر آن از
مخترات نثرهای پیش از خود ،سبب شده که آن را نخستین نثر ادبی زبان پارسی بنامند،
هرچند که آب و رنگ نثر فنی در جّوههای هنری متن ،بهویژه جنبـۀ موسـیقایی کـالم و
الگوهای بالغی آن بر متون قبل از خود میچربد .در پایان همین عهد نیز کتـابی نوشـته
شد که در آن ،شیوه و ساختار کّیّه و دمنۀ نرراهللا منشی لحاظ شد .مرزباننامه اثر فابّیـ
تمثیّی «مرزبان بن رستم» از شاهزادگان طبرستان در قرن چهارم هجری به زبان طبـری
است که دو قرن پس از ت لیا آن در اوایل قرن هفتم و همزمان با سّطنت اتابـک ازبـک
محمدبن ایّدگز ،ادیبی به نام «سعدالدین وراوینی» از زبان طبـری بـه پارسـی دری آن را
برگرداند .چنانکه مؤلا در دیباچۀ کتاب میگوید ،غرض او از ت لیا این کتـاب ،آراسـتن
این اثر به صنایع لفظی و معنوی ،آیات و اشعار پارسی و عربی است که اصل طبری آن از
این شیوه و آرایشها خالی بودهاست .استاد بهار شیوۀ قاعدههای زبانی این مـتن را چـون
کّیّه و دمنه میداند که با بهرهگیری از رفتار نثرنویسی دوران خود در صورت موازنـههـا،
ازدواجات و مترادفات آن را بهوضوح میتوان دید (ر.ک؛ بهار .)19 :1369 ،سرانجام ،در اوایـل
قرن هفتم که پایان اعتدال نثر فنی و سرآغاز نثر متکّا و پر از توصیفات مرنو اسـت،
«تاریخ جهانگشای جوینی» به رشـتۀ تحریـر درآمـد .ایـن کتـاب ادبـیـ تـاریخی ،تـ لیا
«عطامّک جوینی» از حاکمان و صاحبمنربان دستگاه مغـول اسـت کـه در قـرن هفـتم
هجری و در روزگار خاموشی و خفقان بعد از حمّۀ وحشـیانۀ آنهـا ،بـا موضـو تـاریخی
نوشته شدهاست .موضو تاریخ جهانگشا ،حمّۀ چنگیزخان ،حکومت اعقاب وی و نیز وضع
و احوال آخرین شاهان خوارزمشاهی است که مؤلا آن را در نثری زیبا ،اما فنـی متکَّـا
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نوشتهاست و پرده از بسیاری از فجایع مغوالن برداشتهاسـت .شمیسـا تـاریخ جهانگشـای
جوینی را اولین نمونۀ نثری میداند که در آن ،مقدمات فسـاد دسـتور زبـان فارسـی آغـاز
شدهاست (ر.ک؛ شمیسا.)146 :1384 ،

 .3ظهور دیباچهها و رویکرد ساختاری آنها در متون کهن
واژۀ «دیباچه» در لغت به معنی «نوعی از جامۀ ابریشمین» است که قباچـۀ سـالطین از آن
بود و آن را با جواهر ،مکّل میساختند و به مناسبت آرایش ،خطبۀ کتـاب را نیـز دیباچـه
میگویند و بعضی محققان نوشتهاند که دیباچه با جیم عربی ،به معنی «چهره و رخسـاره»
است و چون خطبۀ کتاب به منزلۀ «روی کتاب» است ،خطبۀ کتاب را نیـز مجـازاً دیباچـه
میگفتند (ر.ک؛ دهخدا : 1373،ذیل مدخل «دیباچه») .دیباچهنویسی سابقه و پیشـینهای بـه قـدمت
متون ادبی و تاریخی دارد .مورخ و ادیب ،همزمان و یا قبـل از نگـارش مـتن ،دیباچـه یـا
مقدمهای حاوی گزارههای عاطفی در ابتدای اثر خود مینوشت و از آنجا که این گزارههـا
اولین برخورد میان نویسنده و خواننده بود ،مـیتوانسـت ماننـد دیگـر برخوردهـای اولیـه،
تعیینکنندۀ واکنشهای آینده نیز باشد و احساسی در مخاطب برانگیزد که تا پایـان مـتن
اصّی کتاب ،در ذهن او پایدار باشد (ر.ک؛ پورجوادی.)124 :1383 ،
از زمان و روزگار میل و گرایش به دیباچهنویسی ،یعنی آغاز متون منثـور و منظـوم در
قرنهای چهارم و پنجم هجری در ایران ،هستۀ اولیـۀ نظـام و سـازماندهی مـتن اثـر ،در
قیاس با دورههای بعد اندکی ناپخته و غیرمنسجم جّوه میکند و این امـر ریشـه در نگـاه
کّی و مستقیم به امور دارد و از طرفی ،واکنش مؤلا در گرایش به بیـان اصـل مطّـب و
پرهیز از حاشیهگویی را نیز بیان میکند .در دیباچۀ قـابوسنامـه کـه در زمـرۀ مـتنهـای
تعّیمی مربوط به قرن پنجم است ،مؤلا پس از شرو متن با نام خدا در یـک سـطر ،بـه
طور ضمنی و بسیار مخترر به سپاس حـق و درود بـر پیـامبر و آل او مـیپـردازد و وارد
موضو اصّی متن دیباچه میشود و غرض از بیان ت لیا کتاب خود را تبیین میکنـد .در
این قسمت ،تمام دیباچه ،با وحدت نگاه ،بر حول و محور نرـیحت فرزنـد در بیدارباشـی،
نکوهش دنیا و طاعت حق میچرخد و این بخش با ذکر بابهای آن پایان میپـذیرد .بـا
آنکه دیباچۀ قابوسنامه با «بسم اهللا الرحمن الرحیم» شرو شده ،اما حمد و ستایش بـاری
تعالی و بعد از آن ،منقبت رسول(ص) و آل او( ) تنها منحرر به یک جمّۀ عربی شدهاسـت.
این اخترار و اشاره ،ناتوانی اندیشۀ خام و ناپختۀ مؤلا را در پردازش الگوی وصفی ،بدون
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هیچ پشتوانه و زمینۀ اقتباس ،یا تقّید از ساختار متون پیش از خود بهخوبی نشان میدهد.
در مقایسه با دیباچهنویسیهای متون برجستۀ دورههای بعد ،بهویژه دورههـای نثـر فنـی،
میتوان سادگی و بیپیرایگی ادبی را در آن دید و غیر از کوتاهی متن دیباچه ،بیان ساده و
پرداختن مستقیم به پند و اندرز در اثر عنررالمعالی ،اثباتکننـدۀ سـادگی دیباچـه در اثـر
اوست .در دورههای بعد ،دیباچهها نظامی ساختارمند و منسجم همراه با اولویـتبنـدی در
حوزههای سپاس و ستایشِ قدرتمندترین نیروهای هسـتی و نگـاه تقدیرگونـه بـه مبـانی
معنوی به خود میگیرند .در این متون ،هرمی سهضّعی از نعت و ستایش سه رکن اصـّی
معتقدات ،باورهای دینی و اجتماعی ،یعنی «خدا ،پیغمبر ،پادشاه» ترسیم میشـود .در رأس
این هرم ،خداوند قرار میگیرد که تمام بنیان هستی در یَدِ قدرت اوست« :سپاس و ستایش
مر خدای را ـ جل جالله ـ که آثار قدرت او بر چهرۀ روز روشن تابان است و انوار حکمت
او در دل شب تار درفشان( »...منشـی .)2 :1381 ،سپس ضّع راست آن ،منرب پیـامبر(ص) و
رسول حق « و آخر ایشان در نوبـت و اوَل در رتبـت ،آسـمان حـق و آفتـاب صـد  ،سـید
المرسّین و خاتمالنبیین( »...همان) است .در ضّع سوم ،سایهای از خّیفـۀ حـق بـر زمـین،
یعنی شاه دیده میشود« :و سپاس و حمد و ثنا و شکر مر خدای را ـ عز اسمه ـ که خطـۀ
اسالم را و واسطۀ عالم را به جمال عز و رحمت و کمال هیبـت و سیاسـت خداونـد عـالم
سّطان اعظم ...ابوالمظفر بهرامشاه» (همان .)8 :این امر از سیاست زمان بودهاستکه مؤلـا
از نظر مقبولیت اثر خود ،در پیش بزرگ دوران به وصا قدرت و مفاخر شاهانه بپـردازد و
متن دیباچه را به دعا و طّب عمرخواهی برای او آذین ببندد« :ایزد ـ تعالیـ افواه جهانیان
را با طایب ذکر مناقب و مآثر خداوند ،خواجۀ جهان ،صاحب اعظم ،مطیَّب و مشـرف داراد
و( »...وراوینی .)11 :1363 ،البته در این میان ،سخنی وافر در چگونگی ت لیا کتاب از همـان
دورههای آغازین و شیوۀ آغاز اثر ،تشویق و ترغیب حاکم وقت ،همراه با فرلبندی ابواب
متن اصّی نیز وجود دارد که در واقع ،فتح باب جدیدی برای آماده ساختن ذهن مخاطـب
در مواجهه با محتوای اصّی کتاب است .این قاعدۀ کّی از انسـجام سـاختاری دیباچـههـا
بهرغم وجود استثناهای جزئی در سیر عمودی آنهاست که هرچند شیوۀ نظـم و انسـجام
کار در دیباچۀ متون مت خرتری چون تاریخ جهانگشـا بـا محوریـت موضـو تـاریخی آن،
بهقاعده ،بهسامانتر و پردازش الگوبندی در آن نسـبت بـه متـون پـیش از آن تحّیّـی و
بهنجارتر است؛ چراکه دوران نظم و ت لیا این متنها به دوران نض و رسیدگی نگرشها
و متقابالً پختگی قاعدهها و اصول زبانی متون فرارسیدهاست.
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 .4معناشناختی و پیوند آن با سازههای زبانی درطرح عمودی دیباچهها
در دیباچۀ متون منثوری که از قرن پنجم بـه بعـد بـاقی مانـده ،سـازماندهی مشـخص و
منسجم از شبکههای ساختاریـ محتوایی در طرح کّی و عمودی ،جایگاه ویژهای در اثـر
ادبی دارند .هرچند تحّیل و بررسی این بخش در دیباچهها ،بـهظـاهر چنـدان تناسـبی بـا
هنرسازههای کّمات و معماری سازههای نحوی زبـان نـدارد ،امـا ارزش آوایـی موسـیقی
کّمات ،گزینش و چینش عناصر و نیز سازههای متنی در دیباچه ،حاصل نگرش مؤلـا و
جایگاه معناشناختی آن را در پیریزی نسبتاً مشخص و مشابه سـاختار کّـی مقدمـۀ مـتن
اثبات میکند و در ادامه با ذکر مثالهایی دربارۀ موسیقی درونـی و واجآرایـی کّمـات بـه
اثبات این موضو میپردازد؛ چراکه «طرح کّی و عمودی متن و اثر ادبـی ،بـیشوکـم بـا
نفسانیات هنرمند و خالقیت او و ارتباط او با جامعه ارتباط دارد» (ر.ک؛ شفیعی کدکنی:1396 ،
 .)428نقطۀ شرو متنها با «بسم اهللا الرحمن الرحیم» و ثنا و ذکر خداوندی که تمام عـالم
و آدم در یَدِ قدرت او تجّی یافته ،خود سرآغازی بـرای ثبیـت هنرهـای زبـانی مؤلـا در
بهکارگیری کّمات مقـدس و معنـوی ،هنرنمـایی او در معمـاری واژگـان ،قـدرت ایجـاد
مجاورت در کّمات به وسیّۀ عناصر و واژگان همنو  ،و نیز آوردن صفات برتـر در غالـب
سازههای معنادار است که وجود حق را از طریق معنارسانی کّمات اثبات مـیکنـد .زبـان
اندیشه در این قسمت از دیباچهها ،فراتر از ویژگیهای منحرربهفرد دورهای است و کنش
فراطبیعی ارتباط کّمات ،در همآیی و همنشینی آنها در بازتاب معنا بـه خواننـده عرضـه
میشود .این امر را در کنش و سازش عناصر مقدس زبانی برای القای معنای برتر در ایـن
چند سطر از دیباچهها میتوان دید:
«سپاس و ستایش مر خدای را ـ جل جالله ـ که آثار قدرت او بـر چهـرۀ روز
روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان؛ بخشایندهای که تـار
عنکبوت را سد عرمت دوستان کرد؛ جباری که نیش پشه را تیغ قهـر دشـمنان
گردانید( »...منشی.)2 :1381 ،
«سپاس و ثنا معبودی راست که واجبالوجود است .مسـجودی کـه وجـود او
واهب انوار عقل و جودست .آفریدگاری کـه اثبـات وحـدانیت او در هـر ذرهای از
ذرات مکونات موجودست ...غفاری که نسیم لطفش مادۀ بقـا هـر دوسـتار آمـد.
قهاری که جالدِ عنفش تیغ آبدار تاتار گشت( »...جوینی.)1 :1 /1385 ،
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در هر دو بند ،نویسندگان با زیبایی هرچه تمامتر ،از عناصر و سازههایی بهره جستهانـد
که در محور جانشینی کالم ،با سازش و هـمنشـینی خاصـی بـه القـای پیـام و رسـانگی
محتوای معنوی و مقدس به خواننده کمک مـیکنـد .ترـاویر زبـانی حاصـل از معمـاری
واژگان کالمی ،فّسفی و دینی مانند آثار قدرت ،انوار حکمت ،قهر ،فطرت کائنـات ،بـدایع
ابدا  ،کَون و فساد ،واجبالوجود ،واهب انوار عقل و ...در تقابل و تضاد «روز روشن تابان و
شب تار درفشان ،بخشاینده و جبار ،سد عرمت دوستان و تیغ قهر دشمنان ،ظاهر و باطن
و »...پیکرۀ دلنشینی از اوصاف متضاد در ذات حـق را در غالـب معمـاری زبـانی در آغـاز
دیباچهها به دست میدهد.
در نعت و ستایش پیامبر(ص) نیز همین ویژگیهای کاربردی در زبان و ترکیبهـای آن
حاکم است« :وفودِ درودِ آفرینش بر نور حدیقۀ آفرینش و نورِ حدقۀ اهل بینش ،خاتم انبیا ،
محمد مرطفی باد؛ درودی که از توی آن بوی اخالص به مشام مشتاقان قـدس رسـد»...
(همان).

در کل ،تمام عناصر و تمهیـدات زبـان و گـزینش الیـههـا و سـازوکارهای زبـانی در
دیباچهها ،کنش و ارتباطی متقابل با موضو و بافتهای متغیـر فیزیکـی مـتنهـا برقـرار
میکنند که محور جانشینی واژگان و حتی نحو کّمات و معماری آنها ،بـر مـدار و نقطـۀ
صفر مرکزی آن میچرخد؛ چنانکه در نمونههای باال توصیا و تحّیل شد.
 .5هنجار و بررسی عناصر معنادار سبکی و زبانی دیباچهها
طبق زبان شناسی سوسور ،درک ساختار هر اثر و مناسـبت درونـی آن ،مبتنـی بـر فهـم و
حضور دو اصل زبانشناختی در آن اثـر اسـت :گـزینش و ترکیـب .مـورد اول بـه محـور
جانشینی برمیگردد و مورد دوم با محور همنشینی کّمـات پیونـد دارد (ر.ک؛ امـامی:1386 ،
 .)25در ساماندهی این محورهای جانشینی و همنشینی زبان ،معیارها و قواعد زبانی خاصی
دخیل هستند که با بررسی آنها و سنجش بهرهگیـری از گریزهـای هنجـاری آن ،معیـار
زبانی متون سنجیده میشود .در واقع ،هر نویسندهای در اثر خود ،با شکستن عادات زبانی
و نشاندن اصول خاص آن ،متن خود را متمایز میکند .این تمایز زبانی« ،برجستهسـازی و
عدول از زبان هنجار» نام دارد که در مکاتب زبانشناسی قرون اخیر به نام «فورگراندینگ»
از آن یاد شدهاست ( .)Abrams, 1385: 108اصل ایـن اصـطالح ،از مکتـب زبـانشناسـی
پراگ در دورههای خیزش مکاتب زبانشناسی برخاست که آن را انحراف از هنجار زبانی و
مکث در روانی کالم دانستند و این امر ،حاصل بهرهگیری از واژگان و ترکیبـات غریـب و
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غیرمنتظره بود که باعث ایجاد درنگ و مکث در روانی متن میشد (رک؛ شمیسا.)60 :1378 ،
در دیباچۀ این متنها ،ما با دو نو انحراف زبانی و یا «فورگراندینگ» سـروکار داریـم کـه
یکی از آنها از نظر زبانشناسی متن و دیگری از منظر عّم بالغت مهم است .معنای دوم
گستردهتر است و تمام شگردها و فنونی را در بر میگیرد که مؤلا آگاهانه از آنهـا سـود
میجوید ،تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانـه بنمایانـد (ر.ک؛ احمـدی .)48 :1384 ،در
دیباچهها ،خروصیات و مشخرههای معنادار و پربسامد زبانی در سطح آوایـی و واژگـانی
کالم ،چنان است که زیبایی و هنری بودن سازههای زبانی دیباچهها را رقم می زنـد و در
مقابل ،انحرافات در سطح الیههای بالغی و فرازبانی چون مجازهـا و اسـتعارههـا ،بحـث
مورد توجه عّمای بالغت است .ما در بررسی متن دیباچهها ،از آنجا که سازههـای زبـانی،
هم از نظر ویژگیهای زبانی شبکۀ درهمتنیدهای از فورگراندیکهای معنادار هستند و هم
از نظر الیههای بالغی ،سازههای زبانی ،پیوندی ناگسستنی با واحدهای بالغی دارند ،هـر
دو مورد را در زیرساخت واحدهای زبانی بررسی میکنیم که درنگ و مکث و نیـز هنـری
شدن متن را ایجاد کردهاند و مانند زبان ،تودهای از نشانهها و شبکهای سـاماندهیشـده از
نظام درهمبافتۀ الیهها و پیوندهای سازههاست و هر پـاره از مـتن ،از خـالل همکـاری و
پیوستگی چندین الیۀ زبانی ساماندهی میشود (ر.ک؛ فتوحی .)237 :1395 ،تحّیل الیههـای
مختّا زبانی و سازوکارههای آن در چند الیۀ تحّیّی آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنیشناسی
بالغی و ...در بررسی دیباچهها منظور میگردد و به بررسی انحرافات معنیساز و پرتکـرار
زبان در این الیههای مختّا میپردازیم.
5ـ .1تحّیل الیههای آوایی و ناهنجاریهای آن

بررسی الیههای آوایی و موسیقایی زبان ،در واقع ،تحّیل کاربرد واحدهای آوایـی صـدا و
آهنگ در موقعیت زبانی ،نقش و کارکرد بیانی آن آواها و اصوات زبان اسـت (ر.ک؛ همـان:
 .)244بخش عمدۀ جنبۀ زیبایی و موسـیقایی مـتن ،حاصـل برخـورد درهـمتنیـدگی ایـن
الیههای بافتی آواها و پیوند آنها با یکدیگر در سطح زبان است .الیههای آوایی در سطح
صناعات ادبی و بدیعی ،همچون «جناس»« ،سجع»« ،تکـرار» و غیـره کـه غالبـاً گزینشـی
موسیقایی از الیههای آوایی زبان هستند ،حاصل انگیزه و حساسیتهای مؤلـا در شـکل
دادن به پیکرۀ زبانی متن است .در عّوم ادبی و زبانشناسی جدید ،بحثهای گونـاگون و
متفاوتی در موسیقی و خوشالحانی نثرها و متون منثور طرح شده که برخاسـته از عوامـل
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مختّفی هستند .امروزه دو نظریۀ مختّا در باب وزن متون منثور لحاظ شدهاسـت :یکـی
نظریۀ تناوب که آن را ضرورتی در مـتن مـیدانـد و دیگـری رویکـردی کـه ترکیبـات و
مجاورت آنها را از محاسن موسیقی نثر میداند .در نظریـۀ نخسـت ،تنـاق گـوییهـا و
استعارات ،جایگاهی خاص در مفهوم وزن نثر ایفا میکنند (ر.ک؛ ولک و وارن .)181 :1373 ،بر
مبنای نظریۀ دوم ،در هنجارگریزیهای آوایی متون منثور ،مؤلا کالم خود را بـه وسـیّۀ
شکل آوایی ،ترکیب و مجاورت کّمات برجسته میکند.
در سطح چینش جمالتِ دیباچۀ قابوسنامه ،هنرآفرینی مؤلا در سطح آوایی کـالم و
در قالب جمالتی کوتاه بدون ریتم و آهنگی خاص پیاده میشود و تکیۀ خـاص کـالم بـا
آمدن فعل در ابتدا و انتهای آن نمود مییابد .البته در آغاز جمّهها ،بهویـژه ،جمالتـی کـه
ندایی هستند ،ایقا نخستین با آهنگ انتهای جمالت ،سازوارهای ابتـدایی ،امـا تـا حـدی
گوشنواز در سطح آوایی متن ایجاد میکند؛ مانند« :و بدان ای پسر که سرشت مردم چنان
آمد که تکاپوی کند ،تا از دنیا آنچه نریب او آمده باشد ،به گرامیتر کسِ خویش بمانـد و
نرــیب مــن از ایــن دنیــا ایــن ســخن گفــتن آمــد و گرام ـیتــر کــس ،بَ ـرِ مــن تــویی»
(عنررالمعالی .)4 :1378،بعضی از زبانشناسان اخیر نیز در چینش نحوی ،معتقد به هماهنگی
وزنی بیشتری در ابتدا و انتهای جمالت در مقایسه با همآیی آنها در وسط هستند (ولک و
وارن .)183 :1373،فقدان سجع یا توازن کّمات و جمالت در اصوات و حرف رَوی آخر و نیز
جناسها و تشابهات صوتی واژگان که در دورههای بعد رکن اصّی آفرینش موسیقی متن
را بنیان مینهند ،در قابوسنامه دیده نمیشود (برای نمونه ،ر.ک؛ همان :صص 3ـ.)6
در دیباچۀ کّیّه و دمنه ،عوامل موسیقایی کالم از سطح اصوات فراتـر مـیرود و وارد
الیههای واژگانی کالم و ترکیبات آنها در نحو جمالت میشود؛ اصوات و واجها ،حـذف،
تکرار و ترادفات ،بهویژه در میانه و آخر جمّهها ،تنو خاصی از موسیقی ایقاعی در متن را
نمایان میکند« :این الفاظ به یکدیگر هرچه متناسبتر است و هر کّمتی را اعجازی هرچه
ظاهرتر؛ چه بیان شرایع به کتاب تواند بود و تقدیم ابوابِ عدل و انراف به ترازو و حساب،
و تنفیذ این معانی به شمشیر» (عنررالمعالی )5 :1381 ،و «من بنده را بر مجالست و دیـدار و
مذاکرت و گفتار ایشان چنان اِلفی تازه گشته بود و به مطالبت و مواظبت بر کسب هنر آن
میل افتاده» (همان).
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نظام آوایی دیباچۀ مرزباننامه را شبکهای درهمتنیـده از طـرحهـای صـوتی ،عناصـر
واژگانی و ترکیبات نحوی در فضاسازی ایقاعی شکل میدهد .مـیتـوان ایـن سـطرهای
پیاپی در قالب طرحوارههای صوتی را از این حیث در نظر گرفت:
«سالم و صّواتی که ...بر روضۀ مطهر و تربت معطر خواجۀ وجـود و نخبـه و
نقاوۀ کل ما هو موجود ،که رحمت از سَدَنۀ خوابگاه استراحت اوست و رضـوان از
خزنۀ خّوتسرای سَّوتِ او .رحمتش همه شب مشعّۀ نـور درفشـاند و رضـوانش
گردِ نعّین به گیسوی حـور افشـاند .بـر تعاقـب ایـام و لیـالی متتـابع و متـوالی»
(وراوینی.)1 :1363 ،

در این بند ،مؤلا به خیال خود شاید نثر نوشتهاست و از سازههای زبانی« ،القای معنی»
را مراد و افاده کردهاست و یا نهایتاً بـه وصـا پرداختـه ،خواننـده را از توصـیا موضـو
محظوظ گردانیدهاست ،اما در واقع ،او بندی از یک شعر منظوم سرودهاسـت و سـاختمانی
پیوندی از سازههای منظوم را در ت ثیر و دلنشینی متن متمرکز کردهاست و یا آنکه حداقل
بدون اینکه بداند ،تشبه به شعر کرده ،قواعد شعری را در یک متن منثور آوردهاست .وجـه
تمایز این سطرها با یک پیکرۀ شعری ،در کوتاهی مرر ها و نبودِ تناسب و تساوی هجای
آنهاست و خال قافیه را در پایان جمّهها و مکان چینش سجعها پر کردهاست.
در قابوسنامه ،نظام آوایی متن در اصوات و حروف ،بیشـتر نمایـان اسـت و در سـطح
رویین اصوات ،آن هم در مقیاس بسامدی پایینی محرور میماند و در کّیّه و دمنه ،غیـر
از اصوات ،از سطح واژگان و هنرسازههای ترکیبی فراتر نمیرود .این در حـالی اسـت کـه
سطح آوایی در دیباچۀ مرزباننامه ،سازههای نحوی و زیرساختهای عناصر همنشـین در
سطح جمالت ،برای القای موسیقی کالم دست در دست هم میدهند و در کنار سازههای
ترکیبی واژگان ،اصوات و هجاهای ایقاعی ،شبکهای از نظام موسیقایی را شکل میدهـد.
اما در تاریخ جهانگشا ،تمام پیکرۀ زبانی متن دیباچه ،از سطح رویین اصوات و هجاهـا تـا
الیههای زیرین سازههای متقابل و متضاد را مجموعهای از نـتهـای موسـیقایی آواهـا و
پیوند ناگسستنی الیههای برونی و درونی زبان شکل و سازمان میدهد که آنها در قالب
سجعها و انوا جناس خودنمایی میکند« :هر مزدوری دستوری ،و هر مـزوری وزیـری ،و
هر مدبری دبیری ،و هر مستدفیی مستوفیی ،و هر مسرفی مشرفی( »...جوینی4 :1 /1385 ،ـ
 .)5در اینجا ،خود مؤلا به جای پیامرسانی متنی ،تشبه به شعر میکند و موسیقی دلنشینی
از نظام ایقاعی واژگان و هنرسازههای آوایی به دست میدهد:

 /168معماری سازههای زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن (نگاه زبانشناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی)

«اخبار عدل نوشروانی در حذای آن مکتوم بود و آثار عقـل فریـدونی در ازای
آن معدوم نمود ...باد شمشیر آبدارش ،آتش در خـرمن دشـمن خاکسـار انداختـه،
مطیعان و بندگان حضرتش سریرِ خیمه بر ثریا افراخته ،مخالفان از خوف بـ س و
سطوت او شرابِ وَبیل چشیده ،دستِ سیاست و هیبتِ او چشم فتنـه را بـه میـل
کشیده» (همان.)2 :
5ـ .2سازههای لغوی کّمات در الیۀ واژگانی

بخش عمدهای از سرشت یک پیکرۀ زبانی را «واژگان» ،گزینش آنها در سطح واژگانی و
نیز نقش آنها در محور جانشینی در متن شکل میدهد .هنگام بحث دربارۀ متنیت آثـار و
دیباچههای آنها:
«ابتدا کّمه است که اهمیت خود را نشان میدهد و پیشـاپیش عالیـم دیگـر
حرکت میکند .تمام ترورات شاعر به مدد کّمات ،فرصت ظهور و بروز مییابـد.
در واقع ،این کّمات هستند که ثمرۀ تجربیات شـاعر و نویسـندهانـد» (مدرسـی و

غنیدل.)97 :1388 ،
هر واژه در هرم افقی واژگان همجوار ،غنای نهایی خود را آشکار میکند و گسترهای از
دالالت معنایی را به مخاطب ارجـا مـیدهـد .همچنـین« ،واژههـا از نظـر ویژگـیهـای
ساختمانی ،گونههای داللت و مخترات معنایی بسیار متنو اَند .انبوهی و بسامد هر کـدام
از طیاهای واژگانی در متنهای ادبی ،زمینۀ تنو سبکی را پدید میآورند» (فتوحی:1395 ،
.)249
متن قابوسنامه بهترین نمونۀ انشای نثر فارسی است و از نظر سّیس و مطبو بـودن
در ردۀ نخستینهاست .نثر آن در ایجاز لفظ ،اشبا معنی ،روانـی عبـارت ،خـالی بـودن از
مترادفات الفاظ ،مترادفات جمل و ...با سبک پیشینیان آن اثر برابری میکنـد (ر.ک؛ بهـار،
 .)114 :1369در دیباچۀ آن در سطح واژگانی ،هنرسازههای زبانی در قالب گونههای متفاوت
خودنمایی میکند .آوردن لغات کهن فارسـی ،ماننـد «ناشایسـت»« ،بایسـته» ،آوردن لفـظ
«نامه» در معنای کتاب« ،روزبهی»« ،اندر»« ،همی»« ،ایدر»« ،ایدون» و« :...هرچند من نشان
خوبی و روزبهی اندر تو همی بینم» (عنررالمعالی )5 :1378 ،که در مقایسه با متـون متـ خر،
بهویژه در نثر فنی و متکّا نوعی از هنجارگریزی زمانی یا همان آرکائیسم بـهکـارگیری
شیوهها و الفاظ کهن مشهود است .البته این ویژگیها و ایـن کّمـات در متـون هـمدورۀ
قابوسنامه ،همچون تاریخ بیهقی و سیاسـتنامـه نیـز کـاربرد دارد .همچنـین ،اسـتعمال
سازههای زبانی کهن فارسی ،مانند «دروده»« ،سرای سپنجی»« ،ستردن» و «کمبودگان»و...
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[مثالً« :و کس درودۀ خود در کشتزار نخورد» (همان ،])5 :در کل پیکرۀ متنی دیباچه فعالیت
دارد و در فکر و قّم مؤلا جاری و ساری است .هنر مؤلا بـرای معمـاری پیکـرۀ متنـی
دیباچه ،از ریزترین مرالح نقشی زبان نیز بهره مـیگیـرد .نمـودِ آن در اسـتعمال حـروف
اضافهای چون «بر ،به ،باز» و ...در معانی خاص و کارکرد پـرنقش ایـن مـورد در معمـاری
سازههای زبانی اسـت « :و تـرا از آن بهـره کـنم بـر موجـب مهـر خـویش» (همـان .)3 :در
قابوسنامه ،استعمال اسمهای بسیط و ساده ،زاویۀ دید سادهانگارانۀ مؤلا و حتی سـادگی
اندیشه و زیست ،دور و زمان او را به رخ میکشد؛ «تا پیش از آنکه دست زمانه تـو را نـرم
کند( »...همان) .با وجود اینکه موضـو ایـن دیباچـه در پنـد و انـدرز اسـت و اصـوالً بایـد
سازههای اسم «معنی» در آن جّوۀ بیشتری داشته باشد ،اما نمودِ اسمهـای ذات در دایـرۀ
گزینشی ،عرصۀ وسیعتری از کالم را از آنِ خود کردهاسـت و ایـن همـان سـهلاندیشـی
طبیعی در قالب امور عینی و تراویر زبانی حسی و محسوسات است که شاخرۀ مستحکم
آثار این دوره را شکل میدهد .ترادف کّمات و ترکیبات همنشین واژگان هممعنی در این
عهد و در دیباچۀ قابوسنامه ،بسیار اندک و به چند ترکیب خاص منحرر میشـود؛ مثـل:
قدر و قیمت ،زادی و پرورشی« :و قدر و قیمت نژاد خود بشناس» (همان.)5 :
در دیباچۀ کّیّه و دمنه ،بارزترین قدرت نویسنده در برجستهسازی سطح واژگانی لغات
است که در همآیی و همنشینی لغات فارسی با لغات عربی جّوهگری میکند .هرچند کـه
حضور و نفوذ لغات عربی در این کتاب در تناسب با کتابهای بعدی عرر رواج نثر فنـی،
کمتر به چشم میزند و به قول استاد بهار ،در در هر صفحه ،تزاحم این مـوارد صـدی بـه
بیستودو است (ر.ک؛ بهار .)267 :1369 ،با این حال ،قـدرت نویسـندگی مؤلـا در چیـنش،
سازش و سنخیت بخشیدن به این مورد را نمیتوان نادیده گرفت« :تنفیـذ شـرایع دیـن و
اظهار شعایر حق بیسیاست مّوک دیندار بر روی روزگار مخّد نماند و مدت آن مقرون به
انتهای عمر عالم صورت نبندد و( »...منشی .)4 :1381 ،با وجود اینکـه مـتن اصـّی کّیّـه و
دمنه ،مشحون از حضور واژگان و ترکیبات کهن فارسی است ،در دیباچه ،غیر از چند مورد
انــدک و ضــعیا ،مثــل «ســپاس»« ،گیتــی»« ،درود»« ،کامگــاری»« ،همــایون» و ...مــورد
چشمگیری یافت نمیشود .در سراسر متن دیباچه ،حروف اضافه در معانی خـاص ،قبـل از
اسم ،صفت ،قید یـا فعـل ،حاکمیـت خـود را اعـالم مـیکننـد .جسـتوجـو و استقرـای
نویسندگان مقاله در یافتن واژگان متشابه و ذوب کردن و ریختن آنها در قالب ترکیبـات
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نو ،همگی کنشی از تبادالت و فرایندهای ذهنی ساخته و پرداختۀ آنها را بازگو میکند .از
این منظر ،صاحب کّیّه و دمنه ،ترکیبات کوتاه اما خاصی دارد که در عرصـۀ محـدودتری
در قیاس با متنهایی چون تاریخ جهانگشا درخشش و جّوۀ خاصی از سـبک فـردی دارد؛
مانند« :سپاس و سـتایش ،درود و سـالم و تحیـت و صـّوات ،هیبـت و شـکوه ،ارشـاد و
هدایت»« :در فطرت کائنات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشـت» (منشـی،
 )2 :1381و« :ظفر و نررت لوا و رایتِ او را استقبال و تّقی واجـب بیننـد» (همـان .)9 :ایـن
ترادفات زایدنما را میتوان جنبهای از موسیقی درونـی کّمـات بـه حسـاب آورد .یـادکرد
صفات ساده ،تفضیّی و عالی نیز با همان قواعد مذکور در قابوسنامه ،در کّیّه و دمنه هم
چینش شدهاند« :این بنده و بندهزاده را تشریفی هرچه بزرگتر و تربیتی هرچه تمامتر بـود»
(منشی.)27 :1381 ،

دیباچۀ مرزباننامه و تاریخ جهانگشای جوینی را اگر «فرهنگ جدیدی از لغات عربی و
اصطالحات و قواعد مربوط به این زبان» بنامیم ،اغرا نکردهایم .روح اندیشۀ مؤلفان ایـن
دو اثر را باید در شکلدهی و ساخت کالبد زبانی بیگانه جستجو کرد؛ چراکه بیشـتر لغـات
کهن فارسی در مقابل سازههای عربی عقبنشینی ،و عرصه را به هنرپردازی این عناصـر
واگذار کردهاند« :از مبادی کار که اوایل غـرۀ شـباب و ایـامالبـی کهولـت اسـت ،عقـود
منظومات را در عقد اعتبار فحول افاضل میآوردم و نقود منثورات را سکۀ قبول مّـوک و
اکابر مینهادم و( »...وراوینی .)2 :1363 ،هرچند در دیباچۀ تاریخ جهانگشـا ،ایـن ویژگـی بـا
رنگ و بویی شدیدتر ،همراه با گزینش لغات ترکی مغولی ،ادغامی مجزا در قالب واژگان و
حتی ترکیبات غریب نمایان شدهاست« :و اقری چین که مقر سریر ممّکت و آروغ اسباط
چنگیزخان است» (جوینی .)7 :1 /1385 ،از زاویۀ استفاده از واژگان کهن زبان کـه در خطـی
افقی از قابوسنامه رشد کردهاست ،این امر درکّیّه و دمنه و مرزباننامه در سـیری رو بـه
افول قرار میگیرد و در تاریخ جهانگشا ،از قدرت تسخیر پیکرۀ متنی دیباچه تنزل میکند.
در نثر جهانگشا ،تنها پارهای از کهنگیهای زبان بـهکـار رفتـه کـه در مجمـو  ،کمتـر از
نثرهایی است که نویسندگان آنها از تربیتشدگان اواخر قرن ششم و اوایل هفتم هستند
(ر.ک؛ غالمرضایی .)219 :1394 ،اسمها در متن هر دو کتاب ،بیشتر بر مدار اسم معنی و عـام
میچرخد .شاید مهمترین عّت این کاربرد ،ترس و خفقان حاکم بر دورۀ مغول باشـد کـه
برای نجات خود نویسندگان و اهل هنر مجبور بودنـد از کـاربرد اسـمهـای ذات و انتقـال
پیامهای محسوس و ابتالهای روز بپرهیزند .لذا سخن خود را در لفافۀ اسـتفاده از کّمـات
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نامحسوس و غیر مربوط به روزگار خود ،یعنی کّمات چندپهّو ،اسمها و صفات مبهم بیان
کنند و صفات نیز با حفظ همان ویژگیهای دورۀ قبل ،در مطابقت صفت بـا موصـوف در
مقام جمع و مفرد بودن و یا اعداد دیده میشود« :و چون دیگر جواری منشآت در بر و بحر
سفر نکرد( »...وراوینی.)6 :1363 ،
نکتۀ مهم ،در ساختن صفات ترکیبی است که در مرزباننامه بـا پسـوند «وار» و «یـای
تعریا» ساخته میشود« :و از مفردات اجزا آن ،مرکَبی به فرط امتـزاج عسـلوار حاصـل
آمد» (همان )5 :و در تاریخ جهانگشا ،در مقام تتابع اضافات آمدهاست« :پادشاه وقت ،جـوانِ
جوانبخت ،پیرِعزیمتِ خجستهفالِ پاکیزهخرال» (جوینی.)3 :1 /1385 ،
5ـ .3نحوۀ چیدمان و معماری سازههای جمالت در الیۀ نحوی

هر مؤلا در سطح گزینش همنشینی کّمات ،بهویژه در دیباچهها ،به صـورت گونـههـای
کــاربردی و تحــت تـ ثیر بافــتهــای تــاریخی و متنــی ،ســاختارهای نحــوی ویـژهای را
برمیگزیند .این ساختارهای نحوی ،نه از یک نویسنده به نویسندۀ دیگر ،بّکـه از دورهای
به دورۀ بعد و تحت ت ثیر شرایط گوناگون تغییر میکند؛ از قبیل موارد زیر:
«ساختهای نامتعارف ،کوتاهی یا بّندی جمالت ،آوردن دو حـرف اضـافه در
پس و پیش متمم ،مفعول و آوردن عالمت آن یا صرفهجویی در آوردن آن ،فعـل
ماضی با "ب" آغازی ،فعل مضار بدون "می" و "ب" ،فعـل امـر بـدون "ب"،
انوا افعال از ساده تا پیشوندی و مرکـب ،کـاربرد ضـمیرها و( »...شمیسـا:1378 ،
.)155

همۀ اینها میتوانند از وجوه بررسی و تحّیل سازههـای نحـوی در مـتنهـای کهـن
باشند .این ساختارها و مشخرههای زبانی معنادار متون فارسی قرنهای چهارم و پـنجم،
در جمالت کوتاه و ساختمان نحوی ساده نمود پیدا میکنـد و در نثرهـای قـرن ششـم و
دورههای بعد از آن ،تحت ت ثیر بافتهای مختّا تاریخی و اجتماعی ،جمـالت بّنـدتر ،و
ساختمان جمالت در ترکیب پیچیدهتر میشوند و نگرش عمیق و تودرتوی زبانی مؤلا را
شکل میدهد .اینجاست که چیدمان کّمات و سازههای زبانی ،از چینش سطحی و معیـار
زبانی فاصّه میگیرد و به صـورت چیـدمانی نشـانهدار و پرمحتـوا سـاماندهی مـیشـود.
نقشهای معنایی نیز از حالت خبری و ارجاعی قابل صد و کذب ،به گزارههای انشایی و
وصفی مبدل میشود و کارکرد پیوستارهای معنایی ،خود را در هیئت سبکهای پیوسته و
تودرتو یا گسسته و همپایه نشان میدهد.
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از یک دیدگاه کّی ،نحو جمالت در چند الیه و به طر مختّا باعـث تمـایز سـبک
زبانی متن میشود:
1ـ چیدمان واژهها در جمالت که به دو گونه نمود پیدا میکند :الا) طبیعی ب) نشانهدار.
2ـ ساختمان جمالت (ساده ،مرکب و پیچیده).
3ـ طول جمالت.
4ـ نقش معنایی جمالت.
5ـ پیوستار بالغی جمالت (که شامل الا) شیوۀ گسسته ،منقطع و بریدۀ جمـالت بـدون
حروف ربط یا با واو عطـا .ب) شـیوۀ هـمپایـه کـه جمـالت هـمپایـه در آن از طریـق
پیوستارهای بالغی همچون حروف ربط و واو عطا به هـم پیونـد خـوردهانـد .ج) شـیوۀ
وابسته در جمالت دوجزئی شرطی و جمالت پایه و پیرو که با پیوستارها بـه هـم مـرتبط
هستند .د) سبک مترل و تودرتو که خود را در جمّههای طوالنی و درهمپیچیدۀ نثر فنی
نشان میدهد).
آنچه سبب پیوستارهای بالغی متن ها میشود ،پیوسـتارهای دسـتوری ماننـد حـذف،
تکرار ،ترادفات ،تضاد و تمهیدات پیوندی ،مانند حروف ربط ،شـرط و عّیـت هسـتند کـه
باعث انسجام متن ادبی میشوند و جمالت متن با حضور آنها به هم پیونـد مـیخـورد و
پیوستار متنی استحکام مییابد (ر.ک؛ فتوحی.)280 :1395 ،
«پیوستار بالغی» از اصطالحات جدید عّم «زبانشناسی» جدید است که تحّیـلهـای
تازهای را روی سازههای نحوی بندنوشتها به دست میدهد:
«در اصطالح زبانشناسی ،پیوسـتار بالغـی عبـارت اسـت از پیونـد و جاذبـۀ
مولکولی میان جمالت یک بندنوشت ...در نثر منثور ،هر بندنوشت یـک پیوسـتار
کالمی است که اندیشۀ واحدی را بیان میکند .انسـجام بالغـی یـک بندنوشـت
نشــان از تــداوم منطقــی اندیشــههــا و تــوالی آنهــا دارد .سســتی و گسســتگی
بندنوشتها ناشی از گسسـت واحـدهای اندیشـه در جمـالت از یکـدیگر اسـت»

(همان.)280:
از نقطه نظر پیوستارهای بالغی ،آنچه جمالت متنی دیباچۀ قابوسنامه را به هم پیوند
میدهد و سبب انسجام بالغی آنها میشود ،بیشتر پیوسـتارهای دسـتوری از قبیـل «واو
عطا» و حروف ربطی چون «که» تعّیّی و حروف شرطی هستند .در این جمالت کوتـاه،
اما مترل دقت کنید« :بدان ای پسر که من پیر شدم و بینیرویی و بیتوشی بر من چیـره
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شد و منشور عزل زندگانی را از موی خویش بر روی خویش کتابتی همی بیـنم کـه ایـن
کتابت را دست چارهجویی بستردن نتواند» (عنررالمعالی.)3 :1378 ،
هریک از جمّهها در داخل خودِ این بندنوشت در مقطع جمالت همپایه ،قبل از رسیدن
اندیشۀ کامل نویسنده به یک نقطۀ پایانیکه با «نقطه» هم نشان داده میشـود ،از طریـق
«واو» عطا و «که» تعّیـل بـه هـم ربـط داده شـدهانـد .بـا آنکـه هریـک از سـازههـای
تشکیلدهندۀ ساختهای همپایه ،حامل یک مفهوم و یک پیام هستند ،آنها مناسبترین
ابزار برای توضیح یا توصیا امور و پدیدهها نیز به شمار میروند .به همین دلیل ،نویسندۀ
قابوسنامه آنجا که مطّبی را توضیح میدهد ،بهفراوانی از ساختهـای هـمپایـه اسـتفاده
میکند (ر.ک؛ آرتا و دیگران .)1 :1396 ،از منظـر پیوسـتار بالغـی ،میـان الیـههـای نحـوی
سازههای زبانی کّیّه و دمنه و مرزباننامه ،در کنار ساختار همپایۀ جمّههایی که بـا «واو»
عطا و «که» تعّیّی به هم پیوند خوردهاند ،الیههایی از سبک وابسته و جمّههای پایـه و
پیرو ،ساختار نحوی دیباچۀ این کتابها را معماری میکند .در واقع ،این دو مـتن حاصـل
اندیشۀ مؤلفانی است که رشتهای باریک و ظریا از معنا ـ عامل پیوند سازههـای نحـوی
ذهن و زبان آنها ـ را شکل میدهد و شیوۀ تّفیق لفظ و معنا ،زیرساخت کارکرد آنها را
معین میکند (ر.ک؛ خطیبی .)142 :1366 ،در دیباچۀ مرزباننامه ،مؤلا از همان آغاز کـه بـه
وصا و ثنای باری تعالی میپردازد ،پیوستار نحوی جمالت را از طریق حرف ربـط «کـه»
موصولی در قالب جمالت وصفی به هم گره میزند« :حمد و ثنایی که ...شـکر و سپاسـی
که ...ذات کریمی را که(»...وراوینی .)1: 1363،حضـور ایـن «کـه» ربطـی ،نقـش معنـای
جمالت را نیز در سازههای برجستۀ معنایی توصیا و مشخص میسازد .در واقع ،در ایـن
مرحّه ،مؤلا برای توصیا دقیقتر جمالت از عناصر همپایه در کنار سازههای پایه و پیرو
بهره میجوید ،در حالی که صاحب قابوسنامه از نظر جنبۀ توضـیحی مطّـب ،مکّـا بـه
استفاده از آنها شدهاست.
همین وضعیت در مرزباننامه و در مقیاس و میزان شدیدتر ،به حاکمیت افعال ماضـی
در زیرساخت جنبۀ توصیفی و عاطفی مطّب میانجامد« :فیالجمّه از بدایت تا نهایت کـه
دل بر اندیشۀ این اخترا نهادم و همت بر افترا این بکرآمدة غیب گماشتم ،بر هر مایهدار
معنی و پیرایهبند هنر که رسیدم( »...وراوینی .)9 :1363 ،اما برخالف سـیر افقـی گونـههـا از
درجۀ ضعا به شدت ،در تاریخ جهانگشا ،دوباره قدرت انگیزش فعلهای مضـار و حـال
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احیا میشود و میزان قطعیت ذهن گوینده و ارتباط فـوری او بـا محتـوای اثـر ،رسـتاخیز
جدیدی برپا میکند« :و از اینجا روشن شود و ظّمت شک برخیزد که هرچه در ازلاآلزال
تقدیر رفتهاست ،خیرت بندگان حق ـ جل جالله و عم سّطانه ـ در آن است و( »...جـوینی،
 .)13 :1 /1385این امر حاصل و برخاسته از موضو تاریخی متن است که جنبۀ توضیحی و
به فراخور آن ،قطعیت مؤلا در ارتباط با موضو را ایجاب میکند که از دو بخـش عمـدۀ
تحّیل الیههای هنجارگریزی بالغی و تحّیل گونۀ زبان ارجاعی ،اقنـاعی و عـاطفی ،بـه
دلیل مجال کم مقاله صرف نظر میکنیم.
 .6نتیجه
تحّیل و بررسی ساختارشناختی دیباچۀ متنهای منثوری چون قابوسنامه ،کّیّه و دمنـه،
مرزباننامه و تاریخ جهانگشا نشاندهنـدۀ معمـاری سـاختارمند و منسـجم و معنـاداری از
پیکرههای متنی آنها در مسیر تحول دورههای سبکی زبان فارسی است؛ ساختاری که از
یک الگوی ستایشیـ هرمی با سه ضّع «خدا»« ،پیامبر» و «پادشاه» شکل مـیگیـرد و بـه
توصیا و تحّیل مؤلفان از دلیل و شیوۀ پیشبرد کار میانجامد .عالوه بر این ،نظام زبانی و
عناصر و هنرسازههای آن در این دیباچـههـا ،در سـطح جانشـینی واژگـان و هـمنشـینی
الیههای نحوی ،پیوندی معناشناختی با موضو و محتوای متن برقرار میکند و با قـدرت
انحراف از نرم و فورگراندیک کردن سبک زبانی در گزینش و چیـنش اصـوات ،هجاهـا و
واژگان باعث ایجاد تمایز در آنها در چهار سطح آوایی ،واژگانی ،نحوی و بالغی متنهـا
میگردد .این عناصر و تمهیدات زبانی در الیـههـای آوایـی زبـان ،تـ ثیرات متنـوعی بـر
بافتهای موسیقیایی هریـک از آن آثـار مـیگـذارد و قـدرت و درجـۀ برجسـتگی ایقـا
گزارههای زبانی را در دیباچۀ اثر مت خری چون تاریخ جهانگشا ،نسبت به کهنترین آنها،
یعنی قابوسنامه نشان میدهد .در سطح واژگانی نیز گزینش و چینش کّمـات ،اسـمهـا،
مترادفات و ...به تناسب با دوران خـاص سـبکی و ویژگـیهـای زبـانی آن ،باعـث ایجـاد
تمایزات و عادتشکنیهای زبانی متفاوتی در متن هریک از ایـن دیباچـههـا شـدهاسـت.
چینش نشانهدار یا طبیعی جمالت کوتاه و بّند ،ساختمان ساده و یا مرکب افعال و جمّهها
و گونه گونی پیوستاری بالغی بندنوشتهای دیباچـههـا ،نمـادی از سـازماندهی متفـاوت
اندیشههای مؤلفان در محور همنشینی نحوی پیکرۀ متنی را بازتاب میدهد .از نقطه نظـر
ارزش بالغی این متنها ،کارکرد ترویر و تخیل سازههـای ادبـی در مـتن ،دیباچـههـای
کتاب هایی چون مرزباننامه و تاریخ جهانگشا ،طبیعتاً برگرفته از تحـوالت نثـر از مرسـل
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ساده به سمت فنی و متکّا است که در آن سرشـاری گونـههـای ادبـی و ادبیـت مـتن
دیباچه ،نمودی بیشتر از قابوسنامه و نظایر این اثر دارد .نو زبان ادبی در گزارههای ایـن
دیباچهها نیز در سیری پّکانی ،از زبان انشاییـ ارجاعی قابوسنامه و زبان عاطفی ابـداعی
و معناآفرین کّیّه و دمنه به سمت زبان ادبی تخیّیـ وصفی مرزباننامه و تاریخ جهانگشا
صعود داشتهاست.
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