مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  12ـ شمارة  22ـ پاییز 1011
صفحات ( 919 -951علمی ـ پژوهشی)

سبک نثر معین الدّین جوینی در نگارستان بر اساس
سبکشناسی تکوینی
نرگس رضوانی مقدم /ایرج مهرکی /آذر دانشگر

چکیده
دانش سبکشناسی از دانشهای ادب فارسی است که از لحاظ تاریخی سابقة طـوالنی نـدارداای
دانش ،در ایران نیز به صورت علمی با پژوهشهـای محمـدتقی بهـار آ ـاز میشـودا از نرـر بر ـی از
نویسندگان ،سبکشناسی تنها روشی است که قادر است تفاوتهای فردی شاعران و نویسندگان را بـه
صورت علمی نشان دهد و از طریق بررسی و تحلیل ویژگیهای واژگانی ،نحوی ،سـا ممان مملـهها،
زبان مجازی ،پیکرة زبانی نویسنده را توصیف و بیان میکندا در ادبیات اروپا نیز ،لئو اشپیمزر آلمانی از
سبکشناسانی است که در ای زمینه نرریهپردازی کرده استا در پژوهشهای سبکشناسی ،سبک را
به سه گونة دورهای ،ادبی ،شخصـی و تکـوینی تقسـیی میکننـدا ایـ پـژوهش بـرآن اسـت تـا سـبک
شخصی معی الدی موینی را در کماب نگارسمان بررسی نمایدا هرچند ایـ ارـر نیـز بـه روس گلسـمان
سعدی نگاشمه شده است؛ امّا در هر حال هر نویسنده دارای سبک اص ود میباشد که منحصـر بـه
فرد استا روس تحقیق توصیفی  -تحلیلی استا یافمههای تحقیق نشان میدهد موینی در بیـان مسـا ل
عرفانی ،ا القی ،مذهبی و ااا از روس اصی در حیطة زبانی ،ادبی و فکری اسـمفاده کـرده اسـت کـه
سبک شخصی وی را از دیگر نویسندگان مممایز میکندا
کلیدواژه :سبک شخصی ،لئو اشپیمزر ،معی الدّی موینی ،نگارسمانا

 دانشجوی دکمری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ( نویسندة مسئول) I.mehr41@gmail.com

 اسمادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
تاریخ وصول 9911/99/22 :ـ پذیرس نهایی9911/90/99 :
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طرح مسئله
نگارسمان معی الدّی موینی در سال  595هاق یعنی هفماد و نه سال پس از نگارس
گلسمان سعدی و به روس گلسمان نوشمه شده استا در واقع میتوان ای کماب را پس
از روضة لد مجد وافی – که آن را در سال  599نگاشمه – دومی ارر نگارس یافمه
به تقلید از گلسمان دانستا
نگارنده برآن است عناصر تکرارشونده و سبکساز معی الدّی موینی را در
نگارسمان بررسی نماید و آن را از مهت ویژگیهای زبانی( ویژگیهای صرفی،
کاربرد لغات و ترکیبات ،کاربرد تاریخی دسموری) و نیز از مهت ادبی که شامل
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

(صنایع بدیع لفری  :انواع مناس ،انواع سجع ،تضمی المزدوج ،تکرار و واژهآرایی)،
بدیع معنوی (تضاد و مراعات نریر) و بیان (تشبیه  ،اسمعاره  ،کنایه وااا ) و نیز از مهت
فکری به ا القگرایی ،اندیشة صوفیانه ،ارادت به مشایخ و طریقت ،کوچک شمردن
دنیا و ارادت به اهل بیت (ع) بپردازدا

مقدمه
سبکشناسی یکی از دانشهای ادبی فارسی است که تا پیش از صد سـال ا یـر بـه
صورت یک دانش و علی در نیامده بودا ای دانش ،گاهی در محافل ادبی سینه به سـینه
و گاهی درمقدمة بر ی تذکره ها عنـوان میشـد (امـا در تـذکرههـا و نیـز نرراتـی کـه
شاعران و نویسندگان درباره یکدگر داده بودند ،به صورت ضمنی مطرح میشد)ا
اولی کسانی که دربارة سبک و سخ سـنجی اههـار نرـر کردنـد «رومیـان» بودنـدا
آنان سبک را برای تعیی مرتبة سخ به کار میبردند (عبادیان)90 :9952 ،ا در مباحث
سبکشناسی در آرار اروپا یان ،دو دیـدگاه افالطـونی و ارسـطویی ومـود داردا بنـا بـر
دیدگاه افالطونی ،سبک کیفیّمی است کـه در بعضـی از آرـار ومـود دارد و در بر ـی
آرار ومود نداردا از ای دیدگاه ،سبک به معنی هماهنگی کامل میـان الفـاظ و اندیشـه
است؛ بنابرای نویسنده یا شـاعری صـاحس سـبک اسـت کـه بـرای بیـان اندیشـة ـود
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واژههای مناسـس و شـیوة بیـان درسـت یافمـه باشـدا امّـا در دیـدگاه ارسـطویی ،سـبک
محصولی از عوامل ممعدّد است که در ارری ممع میشود و آن را از سـایر آرـار مشـابه
مممایز میکندا بنا بـر دیـدگاه ارسـطو بـه تعـداد آرـار ،سـبک ومـود داردا بسـیاری از
منمقدانی که دربارة سبک سخ گفمهانـد ،آن را از همـی دیـدگاه نگریسـمهاند و از آن
ممله است بوفون طبیعـیدان فرانسـوی( )9511 -9595ا وی سـبک را نرـی و تحرّکـی
میداند که مردم در اندیشههای ود به کار میبرند ( المرضایی)1 :9919 ،ا
در ایران نیـز رضـاقلی ان هـدایت اوّلـی بـار واژة سـبک را در مقدّمـة مجمـع
الفصحا به کار بردا هرچند قبل از وی شـاعران و نویسـندگان از واژههـا و ممرادفهـای
آن ماننــد طــرز ،شــیوه ،ســیاق ،طریقــه و ااا اســمفاده کردهانــد و نوشــمهها و ســرودههای
شاعران و نویسندگان را از نرر شـکل ،محمـوا و زبـان بـا هـی مقایسـه کردهانـدا سـبک
شناسی و بررسـی سـبک بـه طـور علمـی درایـران بـا سـبک شناسـی اسـماد محمّـدتقی
بهارآ از شد که در کماب سبکشناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی ،بیشمر به سـبک دوره
می پردازدا
سبک در لغت به معنی «گدا م و ریخم و قالسگیری کـردن زر و نقـره» (معـی ،
 :9910ذیل مد ل سبک) و در اصطالح ادبـی «روس ـاص ادرا

و بیـان افکـار بـه

وسیلة ترکیس کلمات و انمخاب و طرز تعبیر اسـت»(بهـار :9919 ،ج )90 ،9ابـه عبـارت
روش تر « ،سـبک نمـودار روحانیـت آفریننـده اسـت و بـه قـول بوفـون «سـبک همـان
شخصیت فرد است» ( یاری)91 :9901 ،ا سبکشناسی تنها روشی است که قادر اسـت
تفاوتهای فردی شاعران و نویسندگان را به صورت نسبماً علمی نشان دهـد و از طریـق
بررسی و تحلیل ویژگیهای واژگانی ،نحوی ،سا ممان مملهها ،لح و زبـان مجـازی،
پیکرة زبانی هر نویسنده را توصیف و بیان کند (فموحی)995 :9919 ،ا
در پژوهشهای سبکشناسی ،سبک را به سه گونه تقسیی میکنند :سبک دورهای،
سبک ادبی ،سبک شخصی و تکوینیا «سبک دوره» سبک کلی کی و بیش به هی شبیه
شاعران و نویسندگان دورههایی از تاریخ ادبیات استا «سبک ادبی» وموه تمایز آرار
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ادبی از آرار یرادبی است و «سبک شخصی» سـبک ـاص شـاعر و نویسـنده اسـت و
آرار او را در طول قرون از ارر هر کس دیگر به نحو نمایانی مممایز نگاه میداردا
پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی سبک شخصی (فردی) معی الدّی موینی ][1
در نگارسمان بپردازدا هر چند نگارسمان ود کمابی است که به تقلید از گلسـمان نوشـمه
شده است ،امّا ای پژوهش می واهد به ای مسئله بپردازد کـه آیـا معی الـدّی مـوینی
به «سبک شخصی» دست یافمه است یا یر؟
روس تحقیق توصیفی  -تحلیلی است و نمایج بـه دسـت آمـده از یافمـههای تحقیـق
نشان میدهد وی در بیان مسا ل عرفانی ،ا القی ،مذهبی وااا از روس اصی در حیطة
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

زبانی ،ادبی و فکری اسمفاده کرده است که سبک شخصی وی را از دیگر نویسندگان
مممایز میکندا

مبانی نظری
لئــو اشــپیمزر ] [2از سبکشناســانی اســت کــه کوشــیده اســت پیونــد میــان عوامــل
اممماعی و تاریخی زمان مؤلّف و فردی و روانـی او را از نرـر زبانشناسـی ،شناسـایی
کندا وی همواره بررسی سبک را با مسا ل زبان در پیوند میدانست و وحدت زبـانی و
ادبی یک ارر را در تناسس با روح و روان شخصیت نویسنده یـا شـاعر تبیـی میکـردا
وی معمقد بود سبک یک ارر ادبـی ،بیـان بیواسـطة شخصیتشناسـی نویسـنده و ملّـت
اوست (عبادیان)91 :9952 ،ا

مراحل تحلیل سبکشناسی فردی
بر پایه رویکرد اشپیمزر ،سبکشناس باید در تحلیل سبکشناسی مم مورد نرـر
سه مرحله را طی کند:
 - 1یافتن ویژگیهای سبکی :سبکشناس نخست بایـد ارـر ادبـی را مکـرّر
بخواند تا با آن مأنوس شود تا آنجا که یک یا چنـد ویژگـی ـاص تکـرار شـونده ،را
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درآن پیدا کندا در ای مرحله «ویژگیهـای سـبکی» از طریـق انـس ،آشـنایی و شـهود
کشف میشود (فموحی.)991 :9919 ،
 -2توضیح و تفسـیر ویژگـیهـای سـبکی :سبکشـناس میـان ویژگیهـای
تکرارشونده سبک با روحیّات فردی و مهانبینی مؤلّف ارتبـاطی بیابـد (همـان.)991 :
برای تحقق یـافم ایـ مرحلـه ،سبکشـناس بایـد افـزون بـر نکـات نوشـماری مـم بـه
روحانیّت و شخصیّت مؤلّف نیز تومّه داشمه باشدا تاریخ عصـر نویسـنده و مطـالبی کـه
دیگران یا ود نویسنده دربارة زندگی شخصی و عقاید او بیان کردهاند ،در ای مرحله
بسیار مهی استا حرکت مداوم میان عناصر تکرارشونده با مهانبینی و عالیق نویسـنده
به سبکشناس کمک میکند تا منبههای شخصی و مرتبط بـا روحیـات وی را کشـف
کند (شیرانی؛ میرباقری.)9-91 :9911،
 -1تأیید تفسیر سبکشناس  :در مرحلة پایانی باید دوباره به مـم بـاز گـردد تـا
الگوهایی را برای تأیید درسمی و اصالت آن کشف شهودی ـود پیـدا کنـد (فمـوحی،
.)991 :9919
اشپیمزر نخست سبک را براساس دانش تاریخی زبان و نسبت بال ت شناسـایی و
توصیف میکرد ،آنگاه به تحلیل روانشنا می ویژگیهای اص سـبک میپردا ـتا
سبکشناســی تکــوینی از آن رو کــه ادّعــای شناســایی ســبک شخصــی را دارد بــه
سبکشناسی فردی نیز مشهور است (فموحی 991 :9919 ،و .)995

پیشینة تحقیق
دربارة نرریة لئو اشپیمزر مقالهای با عنـوان «تکـرار مـومز سبکشناسـی شخصـی
احمد زّالی براساس رویکرد اشپیمزر نوشده شده است که نویسندگان مقاله علیاصـغر

میرباقری فرد و مریی شیرانی انـد و نیـز چنـد نمونـه از اشـعار حـافت در کمـاب کلّیـات

سبکشناسی سیروس شمیسا ذیل نرریة اشپیمزر بررسی شده است و بـا ایـ رویکـرد –
نرریة اشپیمزر -آرـاردیگری بررسـی نشـده اسـتا یـادآوری میشـود محمـود عبادیـان
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درکماب«درآمدی بر سبکشناسی در ادبیات» و محمدتقی یـاری درکمـاب« درآمـدی
بر سبکشناسی سا ماری» به سبک فردی و نرریة اشپیمزر پردا مهاندا
دربارة سبکشناسی نگارسمان نیز ـ با ومود ای که یکی از قدیمیتری و بهمـری
آرار تقلیدی از گلسمان سعدی است و به تازگی چاپ شده است ـ مقالـهای از حسـی
شریفپور با عنوان« بررسی سبکی نگارسمان موینی» در سال  11در (مجلـة بهـار ادب،
شماره  29علمی ـ پژوهشی  )ISC /چاپ شده استا در ایـ مقالـه بـه طـور کلـی بـه
ویژگیهای سبکی نگارسمان ارج از رویکرد اشپیمزر پردا مه شده استا شریف پـور
ای مقاله را بر اسـاس نسـخة طـی نگارسـمان معینـی مـوینی شـمارة  95202کمابخانـة
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

سنا(ی سابق)که محل نگهداری مدید آن ،کمابخانة مجلـس شـورای اسـالمی ،شـمارة
 9919است؛ نوشمه استا
نگارسمان معی الدّی موینی از ممله ممون عرفانی قرن هشمی است که بـه تقلیـد از
گلسمان سعدی نوشه شده استا کماب هرچند یارای مقابله با گلسـمان را نـدارد؛ امّـا در
حدّ ود به اطر حکایتهای قدیمی ،عرفانی ،ا القی وااا ارزشمند استا

سبک شخصی معینالدّین جوینی
در شنا ت سبک شخصـی معـی الـدی مـوینی نکـات زیـر در سـطوح زبـانی و
فکری و ادبی قابل تومّه استا

عناصر تکرارشونده
اشپیمزر سفارس میکند ابمدا به عنوان آ از کار ،مم را وب بخوانییا
«مطمئ تری شیوه برای تشخیص مراکز عاطفی نویسـنده یـا شـاعر ،ایـ اسـت کـه
آرارشان را بخوانییا آنقدر بیوقفـه بخـوانیی کـه رابـت زبانشـنا می ]زبـان شناسـی[
ویژهای نرر را ملس کند» ( یاری 12 :9901 ،و )19ا
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به ای منرور کماب نگارسمان بارها وانده شد و مطالس آن یادداشـتبرداری شـدا
مهممری چیزی که در ای

وانشها به دست آمد عناصر تکرارشونده است که معینـی

موینی به صورت یرمسمقیی مفاهیی و اندیشههای ذهنی ود را بیان کردهاستا

 - 1حیطة زبانی
در حیطة زبانی ،مم را از دو سطح واژگانی و دسموری بررسی می کنیی :
 -1 – 1سطح واژگانی
« واژهها عالوه بر انمقال معنـی و ایـدهها ،حامـل نشـانههای مممـایز کننـده هسـمند و
شنا ت نرام واژهگزینی و نوع واژههای مسلّط بـر مـم  ،یـک ضـرورت سبکشناسـی
اسـت»( فمـوحی)200 :9919،ا در ایـ سـطح ،واژگــان و نـوع گـزینش آنهـا بررســی
میشودا « با اسمفاده از واژههای به کار رفمه در هر ارر میتوان به داللتهای واژگانی و
اندیشة حاکی بر ذه نویسنده ،محسوس یا ذهنـی بـودن ارـر وی و درنمیجـه تـاریکی و
روشنی ارر وی پی برد» ( مجد ،سیّدزاده)951 : 9911،ا
 – 1 – 1-1کاربرد واژههای عرفانی  :یکی از ویژگیهای بارز و آشـکار نگارسـمان
کاربرد واژههای عرفانی است؛ البمه با تومه بـه ایـ کـه موضـوع کمـاب عرفـانی اسـت
امری طبیعی استا واژهای عرفانی که در نگارسمان به کار رفمهانـد بـه ترتیـس فراوانـی
عبارتنـــد از :عشـــق(  51بـــار) ،زهـــد(  95بـــار) ،معرفـــت( 21بـــار) ذکـــر(  21بـــار)،
رضا( 29بار ) ،زلف(  22بار) ،معامالت(  91بار) ،حجاب( 95بار) ،کرامت(  91بـار)،
رقه( 99بار) ،اسمغنا(  1بار) ،طریقت(  1بار) ،تجرید(  5بار) ،توکّل( 5بار) ،بسـط( 5
بار) ،ال(  0بار) ،فنا( 0بار) ،ممع(  1بـار) ،قـب

( 1بـار) ،قطـس(  9بـار) ،واحـد( 9

بار) ،اهل نرر(  9بار) ،واردی(  9بار) ،مکاشفات( 9بار) ،یرت( 9بار)ا
معی الدّی موینی درفصل چهارم به صورت مجزّا به بحث عشـق پردا مـه اسـت و
در مجموع هفماد و هشت بار واژة عشق تکرار شـده اسـت؛ البمـه در سـه مفهـوم :عشـق
مجازی ،معنوی و مطلق عشقا مثال:

 166ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«آنجا که هست بسمة زنجیر عشق ،دل

دست و زبان و گوس مطیعاند و مممثل»
(موینی ،ج )15 ،9

در ای بیت عشق در مفهوم «مطلق عشق» بیان شده استا
مثال در مفهوم مجـازی« :یکـی از افاضـل پیوسـمه بـا بزرگـی صـحبمی داشـمی و در
اقامت رسوم صداقت هیچ دقیقه مُهمل نگذاشمیا
روزی گفمی :محبت فالن کس در دل تو تا چه حدّ است؟ گفت که:
ز مهر نور در دیده ،صـفایش در دلـی بـیش اسـت

ز عشق روح در قالس ،هوایش در سر افزون است»

سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

(موینی :9911 ،ج)250 ،9
در مفهوم معنوی« :پرسید که سبس سمگی و نـاتوانی در طینـت شـما چیسـت؟
گفمند :افراط محبّت و کمال عشقا گفت« :أنْمُیُ المقرّبون» تشـریف قربـت و ا مصـاص
شماراست» (همان :ج)921 ،9
 -2 -1-1کاربرد واژههای غریب و نامأنوس

یکی دیگر از ویژگیهـای زبـانی کـه در نگارسـمان تکـرار شـده اسـت ،کـاربرد
واژههایی است که امروزه اسمفاده نمیشود؛ از قبیل:
اسعاف (برآوردن)( موینی 991 /9 :9911 ،و  ،)222اقمحام (بدون اندیشه دست به
کاری زدن) (همان ،)919 /9 :اقمـراح (در واسـم ) (همـان ،)920 /9 :اِنجاح(برآمـدن
حامت)(همــان 920 /9 :و  ،) ،991انهمــا

(ســمیزه کــردن ،کوشــیدن در کــاری)

(همان ، )291 / 9:تبصبص (دُم منبانیدن) ( همان ، )990 /9 :تلید (مال کهنـه)(همان/9:
 ،)921تورّط (در گلوالی افمادن) (همان ، )919 /9 :سُقبه (سوراخ) (همـان، )911 /9 :
مُموح (سرکشی کردن اسس) (همان ،) 919/9:چُربک (دروغ ،بهمان) (همـان)291 /9:
طارف (مـال نو)(همـان ،)921 /9 :لُـخ ( میـده ،گوژپشـت) (همـان ،)951 /9:مُـزعج
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(بیآرام کننده ،پردرد سر)(همان ،)291 /9 :مفاوضات ( گفمگوها ) ( همـان،)990 /9 :
میشوم (شوم ،نامبار ) (همان ،)291 /9 :نُضوب (فروشـدن آب بـه زمـی ) (همـان/ 9:
 )952و ااا ا
بیشمر ای واژهها عربی است و بر ی واژههـا قـدیمی هسـمند؛ مثـل :چربـکا نثـر
نگارسمان موینی ،علی ر ی اسمفادة فراوان از ای واژهها ،به راحمی قابل فهی استا
- 1 – 1 – 1کاربرد نام جانوران

هنگام وانـدن نگارسـمان در البـهالی حکایتهـا و مـم  ،ممومّـه اسـامی مـانوران
فراوانی میشویی که به ترتیس تکـرار آنهـا در نگارسـمان در ذیـل مـیآوریی :بیشـمری
تکرار نام حیوان «سگ» است که بیش از سی بار تکرار شده استا
سگ( 99بار) ،مرغ ( 21بار) ،بلبل ( 91بار) ،مار ( 95بار) ،شـیر ( 95بـار) ،گوسـفند
( 99بار) ،گرگ ( 92بار) ،پروانه ( 99بار) ،شمر ( 1بار) ،مگس(1بـار) عقـرب و کـژدم
( 1بار) ر ( 5بار) ،عقاب ( 5بار) ،مورچه ( 5بار) ،گنجشک ( 0بار) ،طاووس ( 0بـار)،
باز ( 0بار) ،اسس ( 5بار) ،ماهی ( 5بار)کبوتر ( 5بار) ،ک ََشـف ( 1بـار) ،پلنـگ ( 9بـار)،
پشـه ( 2بـار)،
کرکس ( 9بار) ،قُمری ( 9بار) ،روباه ( 9بار) ،گربه ( 9بار) ،پیل ( 2بـار)ّ ،
ببر ( 2بار) ،عنقا( 2بار) ،روس ( 2بار) ،زنبور(  2بار)  ،نهنگ ( 2بـار) ،کـالغ ( 9بـار)،
گور ر ( 9بار) ،گوزن ( 9بار) ،گوساله ( 9بار) ،میش ( 9بار) ،نسر طایر ( 9بار) ،هدهد
( 9بار) 2( ،بار) ،برّه ( 9بار) ،بط ( 9بار) ،بوتیمار ( 9بار) ،بـوم ( 9بـار) ،ممّـال ( 9بـار)،
رس ( 9بار) ،بز اله ( 9بار)
ازآنمایی که مجال بررسی تمامی حیوانات در ای مقال ومـود نـدارد و از سـویی
هدف پژوهش ،عناصر تکرار شونده است؛ به بررسی حیـوان«سـگ» کـه بیشـمر تکـرار
شده است؛ میپردازیی:

 161ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«سگ اهلیتری مانور است» ( پـورداوود )292 :9919 ،و در اوسـما و ممـون دینـی
پهلوی نریر بندهش و ارداویرافنامه مایگاهی ممماز دارد و زرتشمیان برای ای مـانور
قداسمی واال قا لاند» ( ایاز)9910:959 ،ا
اهورامزدا ود را با سگ برابر میدانـد و میگویـد :مـا هموـون سـگ از سـروس
نیککردار محافرت میکنیی «:هموون سگِ چوپان که گرداگـرد گلّـه میگـردد ،مـا
نیز پیرامون سروس پارسای اَشَون پیروزمند میگردیی» ( اوسما)919 :9915 ،ا سگ سه
بار در قرآن ذکر شده است که در یک موردآن ،قرآن ،نفس حریص را به سگ تشـبیه
کرده است « 9در ای آیه سخ از بلعـی بـاعورا اسـت کـه ابمـدا در مسـیر حـق بـود؛ بـه
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طوری که کسی انمرار انحـراف او را نداشـتا سـرانجام دنیاپرسـمی و پیـروی از هـوای
نفس او را به سقوط کشاندا داوند در قرآن وی را به سگ تشبیه کرده است؛ البمـه بـه
سگ هارا همانگونه که سگ هار بر ارر بیماری هاری حالت عطش کاذب به او دست
میدهد و در هیچ حال سیراب نمیشود ،او نیز برارـر شـهوت هواپرسـمی و گـرایش بـه
لذات مادی ،عطش نامحدود به ود گرفمه و همواره دنبال دنیاپرسمی میرود» ( مکارم
شیرازی)25 :9919،ا در سورة کهف 2به نگهبـان بـودن سـگ اشـاره شـده و در سـورة
ما ده 9حکی سگ شکاری بیان شده استا آن چه دربارة نجـس بـودن سـگ در بـی
مسلمانان ومود دارد ،به روایات بر میگرددا
ل الکلس إن تحمل عَلَیه یلهث أو تَمرکه یلهثااا » (اعراف )950/ااا
9ا در سورة اعراف میفرماید « :ااا فمثلهُ َکمَثَ ِ
مثل او ،راست چون مثل سگ است اگر بر وی حمله بری و وی ر ا بر تا م داری ،زبان از ده بیرون افکند یا
از وی باز شوی هی زبان از ده بیرون افکندااا ( میبدی ،ج )512 :9ا
2ا قرآن میفرماید « :ااا کلبهی باسطٌ ذراعَیهِ بالوصید(کهف ) 91 /سگ ایشان دو دست ویش گسمرده بر درگاه
ار ااا ا»(میبدی ،رشیدالدی ،کشف االسرار وعده االبرار ،به کوشش علی اصغر حکمت ،ج پنجی) 055 :ا
ت وَ ما علّممُی مِ َ الجَوا ِرحِ مکَلّبی َ تُعَلَّ َمکُیُ اهلل فَکُلوا
9ا در سورة ما ده میفرماید « :یسألونک ماذا أُحلَّ لَکُ ُی ال ّطیّبا ُ
ممّا أَمسَک َ علیکی وَاذکُروا اسیَ اهللِ عَلَیهِ ااا ( ما ده ) 1/میپرسند تو را که چه چیز ایشان را حالل و گشاده
کردند از صید ،بگوی  :حالل کردند شما را پاکها ( و کشمها از بهیمه انعام) و وردن صید آن سبع که صید
کردن در وی آمو مه اید ازی دوان ؟و پرندگان شکاری ا درآن حال که میدرآموزید و آمو مه فرا صید
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معینــی مــوینی نیــز همســو بــا اعمقــاد مســلمانان ،زشــمیها و پلیــدیها ،پســمیها و
بیارزشیها ،دنیاطلبان و شیطان صفمان ،فرومایگان و انسـانهای حـریص و طمعکـار را
به ای حیوان مانند میکندا گاهی سگ را نماد نفس سرکش ،عصـیانگر و درنـده ـو
می داند که تا با ریاضت و پرورس درست ،تربیت نشود و رام و مطیع نگردد ،بـه سـوی
پاکیها و وارسمگی تمایل پیدا نمیکند:
«نکند نفس سیر ،ر بت زهد

سگ که شد سیر ،بد رود به شکار»
( موینی)912 /9 ،9911 ،

« آن کس که از قفای سگِ نفس بازگشت

شد شیر بیشة کرم ایزدس دلیل
(همان)991 /9:

مـوینی بـرای مطیـع کـردن و فرمـانبرداری انسـانهای مممـرّد و چـاپلوس توصـیه
میکند با زبان نرم باید آنها را مطیع کرد؛ همونان که اگر به سگ محبّت کنـی ،سـگ
مطیع و فرمانبر واهد شد:
«عربی گفت :اگر موسی به وقت دعوت بـه مـای عصـا ،پـالوده بـر فرعـون عـر
کردی بی شک مطیع و منقاد او گشمیا
سگ ز ز ی عصا همی ترسد

از کلیوه چرا گریزد سگ»

ور تو نانش دهی مطــیع شود

چون ببیند تو را برآرد تـک
(همان)15 /9:

در بیشمر موارد سگ را نماد فرومایگی میداند و انسـانهای فرومایـه و پسـت را بـه
سگ تشبیه مینماید:

میگذارید درآن دوان میآموزی د از آنوه در شما آمو ت می ورید از آنوه شما را صید کنند ( و از آن
نخورند) و دای را نام برید چون آن را فرا صید گذارند و از شی و عذاب دای پرهیزید ا اهلل آسان توان
است زود شمار »( کشف االسرار و عده االبرار ،به کوشش علی اصغر حکمت ،ج سوم 21 ،و ) 21

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«سگ گزنده ،با ساست نفس و لوم طبیعت و عدم تمییز ،دام آشنایان نمیکشد»
( همان)50 /9 :ا البمه در ای ما عالوه بر ویژگی فرومـایگی بـه آشـنانوازی سـگ نیـز
اشاره داردا
در مای دیگر ضوع و شوع حضرت موسی (ع) راکه سبس رفعت و تفضّل وی
شدهاست ،به سگی چاپلوس مانند میکند:
« طاب آمد که تو را دیدم که از فرط تواضع و تذلّل در ا
برمثال سگ گرسنه که پیش صاحس ود در ا

مرا ه میکـردی و

لطد و به افمادگی و تملّق ود را

سزاوار ترحّی و ترفّق گرداند « فان اَرَدتُ اَن اُرفعکَ م بی النّاس» م نیز واسمی کـه
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

تذلّل تو را با تفضّل ود مقابل کنی و ای تواضع و تخشّع را بـه ترقّـی و ترفّـع برسـانی»
( همان)991 /9 :ا
در مایی دیگر زنان را هموون سگ میداند که بـرای بـه دسـت آوردن واسـمه-
هایشان چاپلوسی میکنند:
«پسران به منزلة شیرانند که در انمزاع آن چه در دست تو است ،حریص باشـند و زن
و کنیز

چون سگان ،که به تملّق و ترفّق تو را به دست دارند و ااا » ( همان)01 /2 :

موینی در مجموع هشت بار سگ را نمـاد انسـانهای فرومایـه (مـوینی/9 :9911 ،
( )50همان( )912 / 9 :همان ( )990 /2 :همان ( )959 / 2:همان ( )959 /2 :همـان/ 2 :
 ( )959همان ( )291 / 2 :همان )291 / 2 :چهار بار نماد انسانهایی که فقط سـر وصـدا
دارند (همان ،)919 / 9 :چهار بـار نمـاد نفـس حـریص ( همـان ( )999 / 2 :همـان/ 2 :
 ( )995همان ( )991 /2 :همـان ،)15 / 9 :دو بـار نمـاد انسـانهای چـاپلوس (همـان/9 :
 ( )991همان ،) 01 /2 :دو بار نماد آشنانوازی (همان( )50 /2 :همان )995 / 2 :میدانـد
و در باقی موارد بدون نماد به کار برده استا
 - 2 – 1سطح دستوری
در ای سـطح ،مـم از مهـت ترکیبـات و قواعـد دسـموری ،کاربردهـای دسـموری
تاریخی و ااا بررسی میشودا پژوهش و بررسی دقیق کماب نگارسـمان مـوینی نشـان از
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درآمیخمگی ویژگیهای نثر دورههای قبـل و دورهای کـه کمـاب بـه نگـارس درآمـده
است داردا آوردن «همی »درآ از و «ی» در پایان افعال ،کاربرد «را» در معانی مخملف،
آوردن «ب» درآ از افعال ماضی ،کـاربرد فـراوان افعـال پیشـوندی ،آوردن مـر قبـل از
مفعول ،کاربرد ترکیبات عربی فراوان و پی درپی ،آوردن نشانههای ممـع عربـی«ان» و
«ات» وااا ا ازویژگیهای نگارسمان استا دلیـل ایـ درآمیخمگـی نیـز آوردن حکایـت
های فراوانی است که معینی از کمابهای پیشینیان نقـل کـرده اسـتادر زیـر بـه بخـش
های مهی و تکرار شوندة سطح دسموری میپردازیی:
 -1 – 2 – 1انواع را :در نثر معیار «را» فقط نقشنمای مفعول است؛ امّا گـاهی در
ممون گذشمه حرف«را» به مای حروف اضافه ،نشانة فـکّ اضـافه ،نشـانةمالکیّت ،نشـانة
قید و ااا به کار میرفتا موینی در سراسر نگارسـمان ،فـراوان ایـ حـرف را درمعـانی
مخملف به کار برده استابرای نمونه از هرکدام مثالی میآوریی:
 – 1رای فاعلی « :زیاد را برآن مر ک رقّت آمد» ( همان)51 /9 :
 - 2رای مفعولی « :باد را به فرّاشی نصس کند» (همان)21 / 9 :ا
 -1رای فک اضافه « :موان را رنگ ممغیّر شد» (همان) 911 /9 :ا
 -0رای تخصیص« :حمد و سمایش مر دایی را کـه ازلیّـمش از سـمت بـدایت
منزّه است» (همان)21 / 9:ا
 -2را در معنای مالکیت« :فکر فاسد بسی است انسان را» (همان)55 /9 :ا
 -6را در معنای حرف اضافه به « :یکی معاذ را گفت» (همان)991 /9 :ا
 -1را در معنی برای«:یکی آن است که محاسـبة بنـدگان را فـردای قیامـت بـه
ود مفروغ گرداند» (همان)99 /9 :ا
 -1را در معنی حرف اضافه از« :شـنیدم کـه احنـف را پرسـیدند» (همـان/9 :
)991ا
 - 2 – 2 – 1حذف افعال
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یکی دیگر از ویژگیهایی که در نگارسمان ملس تومّه میکند ،حذف فعل اسـتا
«حذف فعل به قرینه از قرن پنجی به ندرت شروع میشود و ابوالمعـالی در کلیلـه آن را
بسط داده است؛ اما در بر ی کمس ،مانند مهانگشا ،کار به افراط کشیده است و فعلها
بدون قرینه هی حذف میشود» (بهار)59 /9 :9919 ،ا در نگارسمان انواع حذف به قرینه
به کار رفمهاست و از میان انواع حذف ،حذف به قرینة لفری بسامد بیشمری داردا
در حذف فعل به قرینة لفری گاهی ود فعل حذف میشود؛ مثل:
«دانسمی که ای سخ عبارت از نگارسمان است و ای کل نمیجـه و فایـدة ـیط آن
همه ارسمان» (موینی)59 /9 :9911،ا
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

گاهی فقط شناسة فعل حذف میشود؛ مثل:
«چرا دم فرو بسمهای و چنی

اموس نشسمه» (همان )911 /9 :ا

حــذف فعــل بــه قرینــة معنــوی« :چــون صــورت وبــان آراســمه و چــون معــانی
ردمندان پیراسمه» (همان)959 /9 :ا
بسامد حذف افعال به قرینة معنـوی نسـبت بـه لفرـی کممـر اسـت؛ در حـالی کـه
حذف به قرینة لفری بیش از صد وده بار استا
 - 1 – 2 – 1کاربرد افعال پیشوندی
یکی دیگر از ویژگیهای زبانی که بـه شـدّت در نگارسـمان ملـس نرـر مینمایـد،
کاربرد افعال پیشوندی استا
محمد تقی بهار میگوید « :پیشاوندها و پساوندها در تغییر معنی فعلها دست مهمی
داشمهاندا در دورة قدیی اسمعمال ای ادات مانند دیگر لغات مـورد تومّـه تـام و اعمنـای
اصّی بودهاست؛ چه گاهی ای پیشاوندها فعـل را مؤکّـد میکـرده و گـاهی در ومـه
فعل تأریر میبخشیده ،گاهی معنی مسمقلی به فعل میداده است که سوای معنای اصـلی
فعل بوده است» ( بهار)955 /9 :9919 ،ا
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موینی در مجمـوع  111بـاراز افعـال پیشـوندی اسـمفاده کردهاسـت کـه بـه ترتیـس
بیشمری بسامد آنها عبارتاند از:
 -9پیشوند «بر» :ایـ پیشـاوند مخفّـف «اَپَـر ،اَوَر» پهلـوی اسـتا در پهلـوی ایـ
پیشاوند به ندرت بـر سـر افعـال درآیـد و بـه مـای «بـر» در زبـان دری ،در پهلـوی «اَو»
معمول بوده است؛ ولی در زبان دری بـه مـای «اَو» پیشـاوند «بـر» قرارگرفـت و گـاهی
«وَر» هــی در نثــر قــدیی دیــده میشــود و امــروز هــی ممــداول اســت؛ چــون :ورافمــاد،
ورشکست ،ورکشید» ( بهار)909 :9919،ا
موینی  911بار افعال را در نگارسمان با پشوند «بر» به کار بردهاستا
مثل « :مرد اموس زبان برگشاد و گفت :کی مایز است که روزهدار افطار کنـد؟»
(موینی)990 /9 :9911 ،ا
 -2پیشوند «باز»  251 :بار ،فعل با ای پیشوند تکرار شده استا
مثال « :ساعمی حکایت گذشمه باز گفمیی و مقامات تنعّمات گذشـمه را یـاد کـردیی»
(همان)10 /9 :ا
 – 1کاربرد «ب» در آغاز افعال  :یکی از پیشوندهای پرکاربرد در نگارسمان،
آوردن «ب» در آ از افعال استا محمدتقی بهار بر الف بر ی صاحبان فرهنـگ کـه
باء آ از افعال را «باء زینت » یا «بـاء زایـد» نامیدهانـد؛ ایـ بـاء را بـاء تأکیـد میدانـد« :
آوردن باء برای تأکید است و امروز هی که در بعضی صیغهها مسمعمل است ،باء تأکیـد
استا ایراد باء مذکور در مقام تأکید همه ما مایز اسـت ،مگـر در مـواردی کـه معنـی
تأکید فعل در نرر نبوده باشد» (بهار)950 /9 :9919 ،ا
معینی موینی  200بار افعال را با «ب» شروع کردهاستا
مثال :دلی بر بیوارگی ود بسو ت ،بگریسمی (موینی)99 /9 :9911،ا
 - 0پیشــوند «فــرو» « :از پیشــاوندهای دری اســت وگــاهی م ـ بــاب تأکیــد
میآورند» (بهار)902 :9919 ،ا ای پیشوند  19باردر نگارسمان به کار رفمه استا
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مثــال « :چــون ایـ بیــت فــرو وانــد و مرکــس حیــات بــر عقــس عشــیقه برانــدااا ا»
(موینی)915 /9 :9911،ا
 -2پیشوند «در» .:ای لفت که مخفّف اندر است ،در عهـد زنویـان پیـدا شـده-
استا در زمان ساسـانیان بـه هـیچ ومـه کلمـة «در» در نثـر نیسـت ( بهـار)909 :9919،ا
موینی درنگارسمان  95بار ای پیشوند را به کار برده استا
مثال« :لطافت هوای بهاری و طراوت ریاحی مویباری و تمدّد تنسیی انفاس قـاری،
سلسلة عهد قدیی را در منبانید» (موینی)15 /9 :9911،ا
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

 -6پیشوند «فرا» « :ای پیشـوند در پهلـوی دیـده نمیشـود و از مخمصـات زبـان
دری است که بر سر فعل درمیآید و فعل را مؤکّد میکنـد» ( بهـار)909 :9919 ،ا ایـ
پیشوند بسیار کیکاربرد است و فقط  1بار در نگارسمان به کار رفمه است؛ مثل:
«اگر حاممی هست ،زود بباید گفت و مخمصر فراگرفت» (موینی)911 /9 :9919،ا

 – 2حیطة ادبی
در ای حیطه ،شیوة معینی موینی در به کارگیری عناصـر زیبـاییآفری در سـطوح
بدیع لفری ،بدیع معنوی ،بیان و نیز سطح آوایی بررسی میشودا
 - 1 – 2بدیع لفظی
معی الدّی موینی از تمامی آرایههای ادبی در نگارس نگارسمان بهره بـرده اسـت؛
اما آنوه بسامد باالیی دارد و پرتکرار است عبارت است از:
 - 1 – 1 – 2جناس مضارع و الحق :آن است که دو رک مناس در حـرف اول
یا در وسط مخملف باشند ( همایی)01:9919 ،ا ای نوع مناس  11بـار درنگارسـمان بـه
کار رفمهاست؛ مثال:
«حقّی به موضع و یری به موقع باشد» (موینی)19 / 9 :9911 ،ا
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 - 2 – 1 – 2جناس زاید  :آن اسـت کـه یکـی از کلمـات ممجـانس را حرفـی بـر
دیگری زیادت باشـد و آن ،گـاه در اول اسـت ،گـاه درآ ـر و گـاه در وسـط(همایی،
)02 : 9919ا مناس زاید  51بار تکرار شده است؛ مثال:
«با روایح مشک و عنبرِ فوایحِ سعد و سعید را چه بازار» (موینی)59 / 9 :9911 ،ا
 - 1 – 1 – 2جناس اشتقاقی :آن است که در نری یا نثر الفاهی بیاورند که حروف
آنها ممجانس و به یکدیگر شبیه باشد؛ ـواه از یـک ریشـه مشـمق شـده باشـند ،ـواه
نباشند که در صورت ا یر آن را شبه اشمقاق نیز گویند ( همایی)51 :9919 ،ا ایـ نـوع
مناس  59بار تکرار شده است؛ مثال:
«مدتی دی و دل نفایسوار مینهادند در حصون حصی » (موینی)11 /9 :9911 ،ا
مثال  « :ای کرده اعمماد بسـی بـر کمـان چـرخ

ایمـ مشـو کـه چـرخ فلـک

درکمی تو است » ( همان)292 /2 :ا دربیت ا یر ،واژههای مشخّص شـده منـاس شـبه
اشمقاقی دارندا
 - 0 – 1 – 2جناس خطی :آن است که ارکان مناس در کمابت یکی و در تلفّـت
و نقطهگذاری مخملف باشند (همایی)01 :9919 ،ا ای نوع مناس  90بار تکـرار شـده
است؛ مثال:
« بنات نبات را به نطفة باران بهاری بارور گرداند» (موینی)99 / 9 :9911 ،ا
 - 2 – 1 – 2سجع« :آن است که کلمات آ ر قرینهها ،در وزن یا حرف رویّ یا هر
دو موافق باشند و ممع آن اسجاع است» (همایی)59 :9911،ا
سجع مموازی بیشمر از انواع دیگر سجع ،در نگارسمان به کار رفمه اسـتا همـایی در
تعریف سجع مموازی میگوید « :سجع مموازی آن است کـه کلمـات در وزن و حـرف
روی هر دو مطابق باشند» ( همان)51 :ا
مثال « :اگر طریق عفو مسدود اسـت و حبـل انمقـام و تشـفّی مشـدود ،در عقوبـت و
نکال و افراط در قلع و اسمیصال احمراز باید کرد» (موینی)995 /9 :9911 ،ا
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 - 6 – 1 – 2تضمینالمزدوج :آن است که در ارنای مملة نثـر یـا نرـی کلمـاتی را
پیوسمه یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که در حرف رویّ موافـق باشـند( همـایی:9919 ،
)52ا
از آرایههایی که بیشمر ازانواع سجع ودنمایی میکند ،تضمی المزدوج اسـت؛ بـه
ویژه در مقدمه و فصلهای اولا ای آرایه  59بار تکرار شده استا مثال:
« رقة طمع و امل بیوارگان را از ارتکاب معاصی و آرـام نـاکرده بـه قطـاع رقـاع «
سبقت رحممی ضبی» ترفیع داده » (موینی)99/9 :9911 ،ا
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

 - 1 – 1 – 2تکرار« :روشی کـه موسـیقی کـالم را بـه ومـود مـیآورد و یـا افـزون
میکنــد ،تکــرار اســتا تکــرار وا  ،هجــا ،واژه ،عبــارت ،یــا مملــه یــا مصــراع»
(شمیسا)59 :9919،ا
از دیگر آرایههای پربسامد ،آرایه «تکرار» است که در آرایههای «واجآرایی»« ،ردّ
الصّدر الی العَجز»« ،رد العَجز الی الصـدر»« ،تشـابه االطـراف»« ،عکـس»و تکـرار آزاد،
تکـرار شـده اسـتا بیشــمری بسـامد آن در تکـرار آزاد «اســی»هاسـت و  299بـار فقــط
واژهآرایی اسی تکرار شده است؛ مثال:
«به مامت اگر زهر ریزد چو نوس

بخور شاد و مامی دگر دار گوس»
(موبنی)15 /9 :9911 ،

 - 1 – 1 – 2واجآرایی :واجآرایی «صامت»ها بیشمر از «مصـوّت»هـا تکـرار شـده
است؛ مثال:
«نه صواب است هرچه گویـد کـس

فکر فاسد بسی است انسان را»
(همان)55 /9 :

در بیت باال هفت بار صامت «س» تکرار شده استا
دربیت زیر تکرار صامت «ز» به کالم زیبایی بخشیده است:
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« مگوی نیز به وقت ضس بسی هذیان

هزار هرزه نیرزد به عذر واسمنی»
( همان)999 /9 :

و تکرار واج «س» و «س» در بیت زیر:
« چو آتش مک سرکشی هوس دار

شود آب سرکش سبک اکسار »
( همان)991 /9 :

 - 2 – 2بیان  :درلغت«پیداشدن ،هویدا گشم  ،شرح ،توضیح ،فصاحت و زبانآوری
است» (معی  / 9 :9911 ،ذیل واژة بیـان) و در اصـطالح ایـراد معنـای واحـد بـه طـرق
مخملف است ،مشروط بر ای که ا ـمالف آن طـرق مبمنـی بـر تخییـل باشـد» (شمیسـا،
)21 :9919ا نویسندة مواهرالبال ه درتعریف بیان میگوید « :اصولٌ و قَواعِدُ یُعرَفُ بهـا
ایرادُ المعنی الواحدِ ،بِطُرُقٍ یخملفُ بعضُا ع بع

ٍ ،فی وضوحِ الدّاللهِ العقلیهِ علی نفسِ

ذلک المعنی» ( هاشمی )209 :9919،و شامل تشبیه ،اسمعاره ،کنایه و مجـاز اسـتا در
ای مقاله آرایههای تکرار شونده علی بیان را در نگارسمان ذکر میکنییا
 - 1 – 2 – 2تشبیه :در لغت چیزی را به چیزی مانند کردن( معی  /9 :9910 ،ذیل واژة
تشبیه) و د ر اصطالح ادبی ،مانند کردن چیزی به چیزی دیگر مشـروط بـر ایـ کـه آن
مانندگی مبمنی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی باشـد نـه حقیقـی (شمیسـا:9919 ،
)05ا
تشــبیه از مقولــههای مهــی علــی بیــان و از عناصــر اصــلی تصــویرگری اســت کــه
صورتهای دیگر یال ،یعنی اسـمعاره ،تشـخیص و حمـی کنایـه از آن ناشـی میشـودا
بنابرای اسمفاده از ای آرایة ادبی و نیز اسمعاره و کنایه ،باعث برمسمه شـدن مـم و نثـر
ادبی واهد شدا
معینی موینی نیز توانسمه است میان اشیاء و عناصر به هاهر بی ارتباط و ممنوع پیونـد
برقرار کند؛ ارتباطی که تنها با دیدی شاعرانه برقرار میشودا از ایـ رو انـواع تشـبیه را
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در نگارسمان به کار برده است؛ امّا بیشمر تشبیه بلیغ سا مه است و از ایـ عنصـر مهـیّ ِ «
علی بیانی» برای تأریر گذاری کالمش سود برده اسـت ا وی از میـان انـواع تشـبیه بلیـغ،
بیشمر از نوع «عقلی به حسی» اسمفاده کرده است؛ زیـرا بـه ـوبی مـی دانـد« ـر

از

تشبیه ،تقریر و توضیح حال مشبّه است و اگر مشبّه بـه محسـوس باشـد ،مشـبّه عقلـی بـه
وبی در ذه مجسّی و تبیی میشود» ( شمیسا)59 :9919،ا
موینی در مجموع  592بار از تشبیه اسمفاده کرده است که از آن میـان سـهی تشـبیه
بلیغ  955بار است؛ مثال:
«هرکه به قید عشق گرفمار شود و دام عصمت ـود را از بـار معصـیت ،صـیانت
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

نماید ،اگر بر سر میدان شوق و نیاز ،ونش به تیغ محبّـت ریخمـه شـود ،شـهید اسـت»
( موینی)210 / 9 :9911 ،ا
 - 2 – 2 – 2اســـتعاره :در لغـــت عاریـــت گـــرفم  ،ایرمـــان گـــرفم  ،بـــه عاریـــت
واسم ( معی  /9 :9910 ،ذیل واژة اسمعاره) و در اصطالح ادبـی « عبـارت اسـت ازآن
که یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند» ( همایی،9919 ،
)219ا اسمعاره در حقیقت گشماری از مملة تشبیهی است یـا بـه اصـطالح ژرفسـا ت
هر اسمعارهای همان مملة تشـبیه اسـت و نیـز بزرگتـری کشـف هنرمنـد و عـالیتری
امکانات در حیطة زبان هنری ،اسمعاره است (شمیسا)912 ،9959 ،ا
معینی موینی از اسمعاره نسبت به تشبیه کممر بهره بردهاسـتا شـاید دلـیلش ایـ
باشد که نوع نثر کماب را در حدّ اعمدال نگه دارد و باعث پیویـدگی و دشـواری کـالم
نشود؛ زیرا هرما نویسنده یا شاعر از «اسمعاره»های بیشمری بهـره گرفمـه باشـد کالمـش
گرچند زیباتر ،امّا دیربابتر واهد شدا
با ای حال ،موینی به طور اعمدال از اسمعاره ،تشخیص و اضافة اسمعاری اسـمفاده
کرده و در حقیقت منبة ای همانی و تخیّل را در کالمش رعایت کـرده اسـتا وی در
مجموع  229بار از آرایههای نامبرده اسمفاده کرده و بیشمری آن « ،اضافة اسـمعاری» بـا
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بسامد  922بار استا وی در اضـافههای اسـمعاری بیشـمر اعضـای بـدن را مضـاف قـرار
دادهاست و از اعضای بدن بیشمر واژة «دست» را اسمفاده کرده استا
مثال :دست مشّاطة تفکر( موبنی ، )95 /9 :9911 ،دست مفا(همان )291 /9 :دست
دل(همان ،)11 / 9 :دست نفس(همان )915 / 9 :دسـت وصـال(همان )901 / 9 :دسـت
عقل(همــان )919 / 9 :دســت ادوار(همــان )911 /9 :دســت ی(همــان )911 /9 :دســت
سعادت( همان )99 /2 :دست هوای نفس(همان )21 /2:دست امید(همان)51 /2 :دسـت
بخت(همان )999 /2 :دست وصل(همان )915 /2 :دسـت تقـدیر(همان )950 /2:دسـت
هوا و هوس(همان )911 /2 :گوس آرزو(همان )91 /9 :چهرة عدل(همان )91 /9 :زبـان
روزگــار( همــان )90 /9 :پــای باد(همــان )99 /9 :روی مقصــود(همان )11 /9 :چشــی
میغ(همـــان )291 /9 :رخ مان(همـــان )229 /9 :کـــام عقل(همـــان )991 /9 :مَیـــس
همّت(همان)50 /9 :رگ رود(همان )15 /9 :ر سار آفمـاب( همـان )909 /9 :صـورت
دعوی(همان )991 /9 :گلگونة معنی(همان )925 /9 :حلق طمع(همـان )915 /9 :دنـدان
طمع(همان)95 /2 :گردن مان(همان  )91 /2کف وحدت(همان )955 / 2 :وااا ا
 - 1 – 2 – 2کنایه :در لغت تعری

 ،پوشیده سخ گفم  ،چنانکـه معنـی آن صـریح

نباشد (معی  /9 :9910ذیل واژة کنایه) و در اصطالح ادبی «سخنی است کـه دارای دو
معنی قریس و بعید باشد و ای دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشـندا پـس گوینـده آن
ممله را چنان ترکیس کند و به کار برد که ذه شنونده از معنی نزدیک بـه معنـی دور
منمقل گردد» (همایی)210 :9919 ،ا
کنایه نیز یکی از آرایههایی است که مـوینی ،فـراوان از آن بهـره بـرده اسـتا وی
 109بار از ای آرایه اسمفاده کرده است؛ مثال:
«نو اسمگان صدرنشی که انگشت بر حرف ای نوشـمه ننهنـد» (مـوینی/9 :9911 ،
)55ا
«انگشت نهادن» ،کنایه از رده گرفم و ایراد گرفم استا
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کنایه ،محصول زندگی اممماعی است و در مامعه شکل میگیرد و ریشه در عرف
و عادت ،مشـا ل و ابزارهـای زنـدگی و باورهـای مـردم داردا از آنجـا کـه همـه چیـز
درحال تغییر است و هـیچ چیـز رابـت نمیمانـد ،عناصـر بـه ومـود آورنـدة کنایـه هـی
دگرگون میشود ،المرم کنایههایی که بر مبنـای آنهـا سـا مه شـده بـه تـدریج بـرای
مردمان آینده دشوار و گاهی نامفهوم میشودا عالوه برآن ،به دلیل عالقـة بسـیار مـردم
به اسمفادة ابزاری ازآن به تدریج منبة ادبی و زیباشـنا می ـود را از دسـت میدهـد و
زبانی میشود ( نک :عقدایی)292 :9919 ،ا
بر ی از کنایههایی که معینی موینی در نگارسمان به کار برده است ،امروزه تبـدیل
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

به ویژگی زبانی شده است؛ مثل :الف زدن(مـوینی ،)919 /2 :9911 ،دل بسـم (همان:
 ،)290/9بخت برگشـمه (همـان ،)999 /9:دل کنـدن (همـان ،)99 /2 :رابـت قـدم بـودن
(همان )995 /9 :و ااا ا
 - 1 – 2بدیع معنوی
تضاد :در لغت ضد یکدیگر بودن ،ناسازگاری ،دشمنی و مخالفت ( معی :9910 ،
 /9ذیل واژة تضاد ) و در اصطالح ادبی ،زمانی است که « بـی معنـی دویـا چنـد لفـت،
تناسس (تناسس منفـی) باشـد؛ یعنـی کلمـات از نرـر معنـی ،عکـس و ضـد هـی باشـند»
( شمیسا)991 :9919 ،ا موینی از انواع تضاد  999بار در نگارسمان بهره برده استامثال:
تضادهای برگرفته از طبیعت:
«هزار شکر که بگشاد بخت راه امید

شس سیاه گذشت و رسید روز سپید
(موینی)52/9 :9911،

تضادهای برگرفته از مسایل اجتماعی:
«رحیی بـر دل مـؤم بـه وقـت صـلح چـو آب

به روز منگ چو آتش شدید بر کفّار»

(همان)91 /9 :
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تضادهای برگرفته از عرفان و فلسفه:
«در ارنای آن قب

و بسطی براو الس شد» (موینی)92 /9 :9911 ،ا

تضادهای برگرفته از مسایل دینی:
«و اعمبار موازی

فیف و رقیل که واهـد بـود؟» (همـان ،) 9 /9 :برگرفمـه از آیـة

شریفة « فأمّا رَقُلت مَوازینُهُ» (القارعه)0/ا
تضادهای برگرفته از صفات انسانی:
«بر محاس باط و هاهر او روش و واضح گردانید» (همان)11 /9 :ا
مراعات نظیر :یکی دیگر از آرایـههای پرتکـرار«مراعـاتنریر» اسـت؛ بـا بیشـمری
بسامد  099بارا مثال« :موانبخـت آراینـدة کمـر ،تـاج ،تخـت ممشـید سـلیمان فرمـان»
(همان)90/9 :ا
مترادفات :واژههایی که هیمعنی و ممرادف هسمند نیز  12بار تکرار شدهاند؛ مثال:
«گشاده شد دری از ایت حس

بهشت عدن و ُلد ماودان را»
(همان) 95 /9 :

 – 0– 2سطح آوایی
اشعاری که معینی موینی در مم نگارسمان آورده است ،بیشمر سرودة ود اوست؛
به مز اشعار عربی که در پایان کماب ،ای نکمه را بیان می دارد:
«درهیچ باب ،دست افمقار و سؤال ،پیش هیچ دیوان اشعار نداشمی و امسـا

نبـردم

و لطیفهای قلیل ،دل علیل ود را مز مرعة مام ویش نخوردم اال در بیمی چند عربی
که از ضمیر کسیر ود ،به تر

آن ر صت نیافمی و به تبرّ

همونان که در روایـات

و حکایات از افواه رمال شنیده بودم؛ یا طوط بزرگان در کمس معمبـر دیـده ،تغییـر و
تبدیل نکردم و آن هی اندکی است؛ بل از هزار یکی» ( همان)211 /2 :ا
معینی موینی بیشمری اشـعار ـود را درتأییـد مطالـس قبـل سـروده و در حقیقـت
شاهد مثالی آورده برای مطلبی که بیان کرده است؛ مثال:
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«نه بهمری شما آن است که تر

دنیا کند از بهر آ رت و نه آن که تر

آ ـرت

کند از بهر دنیا؛ بهمری شما آن است که نصیس ود را از ای هر دو برداردا
دنیا و آ رت گفم

تر

مرد مُقبل کسی بُوَد که کند

هست رد کردن عطای دای
هردو را ضبط از برای دای»
(همان 912 /9 :و )919

گاه شعر را در ادامة حکایت آورده است که حذف آن مومس نقص در معنی می-
شود:
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

«یکی گفت  :ای موان ،چشی تو را ای همه حرمت از کجاست که واسـطة امابـت
دعا میگردد؟ گفـت :روزی چشـی بـر ممـال مبـار

بایزیـد بسـطامی افمـادا یکـی از

حاضران که سخ ایشان اسمماع می نمود ،گفت:
گر نهای دوست مهد ک باری

تا مشرّف شوی به دیدن دوست

گنج بی رنج کی به دست آید

مرد مایی بود که همّت اوست»
(همان) 911/9 :

همان طور که می بینیی اگر شعر حذف شود ،کالم ناقص واهد شدا
گاهی شعر عربی و فارسی ترممة یکدیگرند :
« و حُسبُکَ مِ لُؤمِ و ُبث سَجیّه

بأنّکَ عَ عَیسِ الصَّدیق سؤولُ

نبــــاید دید مـــز نوس طرب را

اگر در دست یارت نیش باشد

ز عیس دوســــمان کردن تفحّص

طـــریق دشم بد کیش باشد»
(همان)290 /9 :

اشعار فارسی که معی الدّی موینی در میان نثر نگارسـمان بـه کـار بـرده اسـت ،دو
هزار و هفمصد و شصت ونه بیت(  )2501است که در بیست و هشت ( )21بحر سـروده
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است ا همان طور که در مدول زیر نشان داده می شود وزن تکرار شونده ،بحر«مضارع
مثمّ ا رب مکفوف محذوف» و سپس بحر « فیف مسدس مخبون محـذوف» اسـتا
در حقیقت نزدیک به نیمی از اشعار نگارسمان در همی دو بحر سروده شده استا
وزن

نام بحر

مضارع مثم ا رب مکفـوف مفعول فاعالت مفاعیل فاعل

تعدادابیات

019

درصد

21/12

محذوف
فیــــف مســــدس مخبــــون فاعالت مفاعل فَعلُ

590

91 /21

محذوف
مجمث مثم مخبون محذوف

مفاعل فعالت مفاعل فعل

950

92 /5

ممقارب مثم محذوف

فعول فعول فعول فعل

910

92/11

255

1/21

هــرج مســدس محــذوف (دو مفاعیل مفاعیل فعول
بیمی)
فاعالت مفاعل فع ل

951

5/51

فیف مسدس مخبون اصلی
رمل مثم مخبون محذوف

فاعالت فعالت فعالت فعل

920

1/55

رمل مسدس محذوف

فاعالت فاعالت فاعل

00

2/91

رمل مثم محذوف

فاعالت فاعالت فاعالت فاعل

59

9/19

11

9/51

هــزج مــثم ا ــرب مکفــوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعول
محذوف
هزج مسدس ا ـرب مقبـو

مفعول مفاعل فعول

19

9/55

محذوف
مجمث مثم مخبون اصلی

مفاعل فعالت مفاعل فع ل

21

9/99

هزج مثم سالی

مفـــاعیل مفـــاعیل مفـــاعیل

90

9/55

مفاعیل
هــزج مــثم ا ــرب مکفــوف مفعول مفاعیل مفاعیل فع

95

9/51

ابمر
هــزج مــثم ا ــرب مکفــوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

99

9/91
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مجبوب
مفعول فاعالت مفعول فاعالت

مضارع مثم ا رب

99

9/90

(مسفعل فعول مسمفل فعول )
سریع مسدس مطوی مکشوف

مفمعل مفمعل فاعل

1

9/92

هــزج مــثم ا ــرب مقبــو

مفعول مفاعل مفاعیل فعل

5

9/25

مکفوف مجبوب

( مسمفعل فاعالت مسمفعل فع)

رمز مثم سالی

مســـمفعل مســـمفعل مســـمفعل

1

9/91

مسمفعل
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

منسرح مثم مطوی مکشوف

مفمعل فاعل مفمعل فاعل

1

9/91

رمل مثم مخبون اصلی

فعالت فعالت فعالت فع ل

1

9/91

هزج مثم محذوف

مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعول

9

9/99

منسرح مثم مطوی منحور

مفمعل فاعالت مفمعل فع

9

9/99

هزج مثم ا رب

مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل

2

9/95

مفعول مفاعل مفاعیل فع

2

9/95

مجمث مثم مخبون

مفاعل فعالت مفاعل فعالت

2

9/95

رمز مثم مطوی مخبون

مفمعل مفاعل مفمعل مفاعل

9

9/99

رمل مسدس مخبون محذوف

فعالت فعالت فعل

9

9/99

هزج مثم ا رب مقبو

ابمر

 - 1حیطة فکری
 - 1 – 1اندیشة صوفیانه
آنوه از مطالعة نگارسمان به دست میآید ،ایـ اسـت کـه معینـی مـوینی گرایشـی
عرفانی دارد و وی را از مریدان اندان شیخ سعدالدّی حمـوی دانسـمهاند (سـمرقندی،
255 :9900؛ صفا 9912 :2،9 / ،9901 ،و  )9201و اسـمادان وی نیـز یعنـی ابـراهیی بـ
سعدالدی محمّد حموی موینی و فرزندس سعدالدی یوسف بـ ابـراهیی حمـوی نیـز
صوفی و همگی بر طریقة کبرویه بودهاند ( نفیسی)95 :9921 ،ا
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بیشمری موضوعی که به ویژه در باب «معاشرت با ابنـای زمـان» بـه آن اشـاره شـده
است و میتوان عنصر تکرارشونده در نرر گرفت ،بحث «ورع»« ،زهد» و «فقـر» اسـت؛
یعنی موینی در ای باب ،شا صههایی را مطرح میکند که انسـان در ا ـالق فـردی و
ا الق سیاسی یـا همـان فرمـانروایی و بایـدها و نبایـدهایی را کـه در زیرمجموعـة ایـ
عناوی باید رعایت کندا
معی الدّی موینی معمقد است اصل مسلمانی و دینداری «زهـد» اسـت و تـا سـالک
طاعت ـود را از میـل و ر بـت و معصـیت دورو محافرـت نکنـد و نفـس امّـاره را بـا
رعایت احکـام شـریعت بـاز نـدارد ،شایسـمة رحمـت و قربـت حقتعـالی نخواهـد بـود
(موینی) 912/9 :9911 ،ا نکمة قابل تومّه در ای تعریف ای است که طاعت و بندگی
سالک منوط به عدم معصیت است و ای که رعایت شریعت برای وی مهی و ضـروری
است و نقطة مقابل دیدگاههایی است که ملزم به رعایت شرع نیسمندا
«حکیمی را پرسیدند که زهد چیست؟ گفت« :دست بازداشـم از دنیـا ،آرزو بـردن
به عقبی و دمت کردن مولی» (موینی)919/9 ،9911 ،ا
وی زهد را منوط به رضای دا میداندا موضوع رضا یکی از موضـوعات عرفـانی
است که در بی مکاتس و طریقههای عرفـانی محـلّ مناقشـه اسـتا گروهـی رضـا را از
ممله احوال و گروهی از مقامات میدانند امحاسبیه] [3و ا لس صوفیه راسـان ،رضـا
را از ممله احوال میدانند که صوفیه عراق نرر مخـالف ایـ موضـوع را دارنـدا تـوالی
رضاو زهد در منرومه فکری معینی موینی شاید ای نکمه را برساند که وی قبل از مقام
زهد ،اعمقاد به مقام رضا دارد و ای عقیده همسو با اعمقادات صوفیان راسان استا
«دیباچـــة کارنامـــة زهـــد

تسلیی و رضاست ای برادر»
(موینی)911 /9 :9911 ،

 - 2 – 1کوچک شمردن دنیا
یکی دیگر از اندیشههای تکرارشـونده ذهنـی معی الـدّی مـوینی ،نکـوهش دنیـا و
بیارزس دانسم آن اسـتا وی عـالوه بـر ایـ کـه بـا عبـارات مخملـف در مایمـای
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نگارسمان ،دنیا را رد میکند ،تأکید دارد که در نقطـة مقابـل زهـد« ،دنیـا » قـرار دارد و
میل به هریکی از ای دو ،زوال دیگری را بـه دنبـال داردا وی معمقـد اسـت دنیـا بـرای
آ رت لق شده است« :دنیا اسمعداد راه است به کفافی از او بسنده باید کرد و آ رت
مقصد اصلی و مقام حقیقی است و موضع اقامت ،در تربیـت امـور او سـعی بایـد کـرد»
(موینی)911 /9 :9911 ،ا
 - 1 – 1نگاه صلح کلی
با نگاه کلی به نگارسمان ،ای نکمه به دست میآید که معی الـدّی  ،بـا ممـع کـردن
افکار شیعی و سنّی ،تمام سعی و تالس ود را در کاهش نزاعهای دینی میکندا نگـاه
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

صلح کلّی او از ویژگیهای اصلی فکـریِ اوسـت کـه در مایمـای نگارسـمان تکـرار
شده استا
«شریک اب عبداهلل روزی در مجلس مهدی ذکر فضایل امیرالمؤمنی علـی _ علیـه
السّالم _ میکرد؛ چون بیرون آمد ،یکی از اهل کوفه گفت :امـروز درمناقـس علـی بـه
مای سخ  ،دُرّ چکانیدی!
گفت :سخ چون نیکو نیاید در حقّ کسی که در امانت و دیانـت چـون تـو باشـد؟
گفت:
«در دل هر که هست مهر علی

هست اقبال باب و دولت یار

لیک بایـد کـه در دلـش نبُـوَد

با ابوبـــکر و با عُمَر ،انکار »
(موینی)211 /9 :9911،

درموارد فراوان دیگـری ،انسـان را دعـوت بـه آرامـش و دوری مسـم از سـمیز و
مقابله مینماید ،که ای امر نشان دهندة روحیة تسامح و تساهل موینی است:
«دری به رفق اگر باز میتوانی کرد

بود دریغ گشادن به عنف و دشواری

مک به تندی و تیزی راب ،اطر کس

بکوس تا ز کرم اطری به دست آری

هزار کشور معـــمور و ملـــک بی انــیاز

بــدان نیـــرزد کز ــود ،دلی بیازاری»
( همان)59 /9 :
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و:
ویشمــ کند به سخُ

«مرد کو دوسمان مـخلص را

دشم

از دل دشمنان حــدیث نکو

بـرکند بیخ دشمنیِ کهُــــــــ

بایدت گر سالمتِ دو مهان

بــشنو از م بدی مگو و مکُ »
( همان)05 /9 :

نتیجه
بررسی سبکشناسانه الیهای (مرحلهای) نگارسمان به صورت تکوینی نشان میدهد
معینی موینی دربیان مفاهیی عرفانی و ا القی به سبک شخصی دست یافمهاستا
موینی با اسمفاده از الس آرایههای علی بیان ،بدیع لفری و معنوی و بر ی عناصر
زبانی ،کاربرد افعال پیشوندی ،کاربرد «را» در معانی مخملف ،کاربرد واژهها و
ترکیبات عربی فراوان ،کاربرد نام مانوران ممعدّد ،کاربرد فراوان واژههای اص
عرفانی و نیز آرایههای علی بیان -بهویژه عناصر تکرار شونده تشبیه ،کنایه و ااا
توانسمهاست مفاهیی ذهنی ود را که شامل اندیشههای صوفیانه ،ارادتش به مشایخ و
اهل طریقت ،دعوت به ا الق گرایی ،صیانت و پرهیزگاری ،کوچک شمردن دنیا و
دعوت مخاطبان به دنیاگریزی و گرایش به امور معنوی و ااا است؛ به مخاطبان ،انمقال
دهد و کماب را به نثری بنویسد که برای همگان قابل فهی باشدا هرچند در بر ی موارد
به دلیل کاربرد واژهای عربی فراوان و ترکیسهای پیدرپی ،کالم دشوارتر میشود،
امّا درعی حال هنر وی در سادهنویسی و کاربرد به موقع و تأریرگذار عناصر ادبی
استا

پینوشت
] [1معینی جوبنی
موالنا معی الدّی موینی مرد فاضل ،دانشمند و سالک بوده و از ممله مریدان انـدان سـعدالدّی
حموی استا وی در قریة انداده از عمّال موی به دنیا آمد و در علی شاگرد موالنا فخرالـدّی

الـدی

اسفراینی استا کماب نگارسمان از تألیفـات اوسـت کـه بـه طـرز گلسـمان شـیخ سـعدی نوشـمه اسـتا
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نگارسمان از گلسمان بسیطتر است و دانشمندانه نوشمه]شده است[ و نوادر ،امثـال و حکمتهـای مفیـد
در آن درج نموده استا ای مطلس از مایی نقل شده است که معینـی ،نگارسـمان را در عهـد ابوسـعید
گورکان و وزیرس یاث الدّی محمّد تألیف کردهاست (سمرقندی)919 :9900،ا
نگارسمان یک دیباچه و هفت بـاب دارد کـه عبارتنـد از  :بـاب اول در مکـارم ا ـالق ،بـاب دوم
درصیانت و پرهیزگاری ،باب سوم در معاشرت با ابنای زمان ،باب چهارم در عشق و محبّت ،باب پنجی
در وعت و نصیحت ،باب ششی در فضل و رحمت و باب هفمی در فواید ممفرّقها
] [2لئو اشپیتزر
اشپیمزر سـال 9115در ویـ زاده شـد و در بـرلی بـه تحصـیل زبانشناسـی پردا ـت ،و سـپس در
دانشگاه ماربورگ و کل اسماد دروس زبانشناسی از قبیل دسمور زبان تاریخی ،ریشهشناسـی و تحـوّل
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

و تطّور لغات شدا او عالوه بر زبانشناسی به یافمههای نوی فروید در روانکاوی تومّه داشتا سـرانجام
نموانست هیملر را تحمّل کند و در سال  9199به اسمانبول رفت و در دانشگاه آنجا به تدریس پردا تا
بعد از سه سال به آمریکا رفت و اسماد ادبیات دانشگاه مان هاپکینز شدا ای دوره از زندگی او بـارآور
بود و افکار او در مجامع علمی منمشر شدا اوا ر عمر به ایمالیا رفت و آنجا درگذشتا
از میان سبکشناسانی که کوشیدهاند بی سبک و روان نویسـنده ارتبـاط برقـرار کننـد ،اشـپیمزر از
همه نامآورتر شدا او اعمقاد داشت که سبکشناس باید بی مخمصّات ممکرّر سـبکی و فلسـفة نویسـنده
ارتباطی بیابدا اولی مطالعة مهی سبکشناسانة اشپیمزر دربارة رابله بـودا بـه نرـر او هسـمة اصـلی سـبک
رابله ،سا م لغات مدید استا بدی ترتیس رابله به زبان مدیدی دست یافمه بودا
روس اشپیمزر در سبکشناسی به دایرة واژهشـنا می یـا فقـهاللغوی معـروف اسـتا در ایـ روس،
نخست باید ارری را واند و واند و واند و مجذوب آن شد و با فضای آن اُنس گرفتا تـا ناگهـان
یک یا چند ویژگی منحصر به فرد تکرارشوندة آن بـر مسـتوموگر رخ نمایـد ( شمیسـا29 :9915 ،و
)21ا
] [3محاسبیه
فرقهای که پیرو ابوعبداهلل حارث ب اسد محاسبی هسمند ( قاسی نی)915 :9911ا
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منابع
 قرآن کریم ایاز ،حمید ،9910 ،بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین جانوران در متون حماسی ،غنـایی وعرفانی با تکیه بر شاهنامة فردوسی ،خمسة نظامی و مثنوی معنوی مولوی ،دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تهران منوبا
 بهار ،محمدتقی ،9919 ،سبک شناسی یا تاریخ تطوّر و نثر فارسی ،ملد سـوم ،چـاپ چهـارم،انمشارات زوّار ،تهرانا
 پورداوود ،ابراهیی ،9919 ،فرهنگ ایران باستان ،تهران ،انمشارات اساطیرا موینی ،معی الدی  ،9911 ،نگارستان ،مصحّحان علیاکبر عباسآبادی ،هادی عباسآبادی ،نرگسرضوانیمقدم  ،دو ملدی ،طبس ،انمشارات فراونگا
 دوسمخواه ،ملیل،9915 ،اوستا ،کهنترین سرودهای ایرانیان ،تهران ،انمشارات مرواریدا سمرقندی ،دولمشاه اب عالء الدوله ،9900 ،تذکره الشعرا ،به کوشش محمد رمضانی ،چـاپ دوم،تهران،انمشارات پدیده اورا
 شریف پور ،حسی  ،9912 ،بررسی ویژگیهای سبکی نگارستان جوینی ،فصلنامة تخصصـیسبک شناسی نری و نثر فارسی ،سال ششی ،شمارة دوم ،شمارةپیاپی  ،29صص 55-55ا
 شمیسا ،سیروس ،9919 ،نگاهی تازه به بدیع ،چاپ چهارم،تهران ،انمشارات میمراا ــــــــــــــــــ  ،9915کلیّات سبکشناسی ،چاپ پنجی،تهران ،انمشارات میمراا __________ ،9919بیان ،چاپ نهی ،تهران ،انمشارات فردوس شیرانی مریی؛ میرباقری علی اصـغر،9911،تکرار موجز ،سبکشناسی احمد غزّالی براسـاسرویکرد اشپیتزر ،مم شناسی ادب فارسی ،دورة ،5صص91-9ا
 صفا ،ذبیحاهلل ،9901 ،تاریخ ادبیات در ایران ،ملد سوم،تهران ،انمشارات فردوسا عبادیان ،محمـود ،9952 ،درآمدی بر سبکشناسی در ادبیات ،چـاپ دوم  ،تهـران ،انمشـاراتآوای نورا
 عقدایی ،تورج ،9919 ،نقش خیال ،زنجان ،انمشارات نیکان کمابا المرضایی ،محمّد ،9919،سبکشناسی شعر فارسی از رودکی تا شـاملو ،تهـران ،انمشـاراتمامیا
 نی ،قاسـی ،9911 ،بحث در آثار و افکار و احوال حـاف  ،چـاپ یـازدهی ،تهران،انمشـاراتزوّارا

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یاری ،محمدتقی ،9901 ،درآمدی بر سبکشناسی ساختاری ،تهران ،انمشارات شعلة اندیشها فموحی ،محمود ،9919 ،سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها ،تهران ،انمشارات سخ ا ماهیار ،عباس ،9919 ،عروض فارسی ،شیوهای نو برای آموزش عـروض و قافیـه،تهـران،نشر قطرها
 معی  ،محمد ،9910 ،فرهنگ فارسی معین 0 ،ملدی ،چاپ دوم ،تهران ،انمشارات نام ا مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،9919 ،ملد هفمی ،چاپ سی و دوم ،قـی ،انمشـارات دارالکمـساالسالمیها
– مجد ،امید ،سیّدزاده ،نسری  ،9911،سبکشناسی رباعیّات سعدی ،مجلة علمی مطالعات زبانی و
بال ی ،سال ،99شمارة  ،22سمنانا
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

 میبدی ،ابوالفضل رشیدالدّی  ،9950 ،کشف االسرار و عدّه االبرار ،به اهممام علی اصغر حکمت،ملد سوم و پنجی ،تهران ،انمشارات امیرکبیرا
 نفیسی ،سعید ،9921 ،کنجکاویهای علمی و ادبی ،تهران،انمشارات دانشگاه تهرانا هاشمی ،احمد ،9919 ،جواهر البالغه ،چاپ پنجی ،قی ،انمشارات دارالفکر -همایی ،مالل الدّی  ،9919 ،فنون و بالغت و صناعات ادبی ،چاپ سی و دوم ،تهران ،نشر هماا

