
متنی فرانقشِ براساسِ اي تمهیدات و لوایحمقایسه سیِشنا سبک

1ایشانیطاهره

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2انتوتونچینازنین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،رشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیکا

چکیده 

اندیشه و بیان  ةویسندگان ادبیات فارسی در حوزالقضات همدانی یکی از تأثیرگذارترین نعین

این .بعضی از آثار به وي منسوب شده است، دیگر بزرگ ةنویسندمانند هر، رو اینبوده و از

، قاضی ترین تألیف مهم ايِ مقایسه -ختیشنا سبکبه بررسی ، آماري -تحلیلیروشبه، پژوهش

 صحت و در پی یافتنِ رداختصاص دا، نی لوایحیع، سب به ويمنت و یکی از آثارِ، یعنی تمهیدات

و با تکیهفرانقشِ متنی ةدر حوز گرا شناسیِ نقش زبانبا رویکرد ، حاضر ۀمقال.این انتساب است

یک از هرمیانی و پایانی ِ،ي آغازینبیست صفحهبند از  1500حدود ، داريِ آغازبخش نشانبر 

که در ایجاد ، کتابهاي این دو  سایر ویژگی، ر اینه بوعال.استکردهکتاب را بررسی این دو

هاي پژوهش و با تکیه بر طبق یافته.ندانیز بررسی شدهدندار کالم نقش ص و برجستگیِتشخّ

کتاب  آن در جمالت بودنِنشان القضات و بیعین آغازبخش در ساخت جمالت بودنِدار نشان

قضات باشدال عیناز آثار  این اثررسد که به نظر نمی، سبکی لوایح و دیگر شواهد.

.لوایح، تمهیدات، داريِ آغازبخش نشان، گرا شناسیِ نقش زبان، سیشنا سبک:هاکلیدواژه

1. tahereh.ishany@gmail.com
2. t.t_nazanin@yahoo.com
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مقدمه-1

و عرفاي صوفیان  ۀجمل از که وي.در همدان زاده شد.ق.ه492قضات همدانی به سالال عین

عرفان مورد اتهام قرار گرفت و  کالم و ۀهایش در زمینبه سبب عقاید و نوآوري، استقرن پنجم 

در.ق.ه 525در سال ، وزیر وقت، سرانجام با فتواي علماي عصر و با دستور ابوالقاسم درگزینی

جا گذاشت که بسیاري از خود بهلیفات او در طول عمر کوتاهش تأ.همدان به دار آویخته شد

ري که امروز از او در دست اآث ۀاز جمل.ها به دست ما نرسیده استسفانه بسیاري از آنمتأ

، هاعالوه بر این.الغریب و تمهیدات اشاره کردشکوي، الحقایقزبده، هاتوان به نامهمی ،است

از تا حاضر سعی دارد  پژوهشِ.جمله استبه قاضی منسوب شده است که لوایح از آن آثاري نیز

، لوایح بپردازد و با شواهد سبکی تمهیدات و ختیِشنا سبکی به بررسیِختشنا زبانيابزار طریقِ

از هرچیز باید به این پرسش پرداخت پیش، براي این منظور.ت این انتساب را بررسی کندصح

کارآمد است؟ ،براي بررسی ادبیات ،سانشنا زبانهاي مورد استفادة  روشکه آیا 

اما همه .ستادبیات ااولیۀ ةسرشتی زبانی دارد و زبان همچون ماد ،واضح است که ادبیات

هنر  ۀادبیات از مقولزیرا «، توان همان زبان محسوب کرد که ادبیات را نمی دانیم میخوبی  به

اما نظام .فرق دارد، جهان استشناخت مستقیمۀکه ابزار ارتباط و وسیل، با زبانو  است

سنگ را حکم ، تعبیريچون زبان به، ادبی باید وجود داشته باشد آثارِ دستوري براي آفرینشِ

ادبیات ۀ اولیة توان زبان را مادترتیب میاینبه.)1390:72، شناسحق(»سازيدارد در مجسمه

نقص و یکپارچه  باید بی لیهاو ةاین ماد ،براي خلق آثار ادبیکه نظر داشت درنظر گرفت و باید در

سودمندي و ، شدهتهگرفکارههاي ادبی ب ی در بررسیشناس زبانتقریباً از زمانی که علمِ.باشد

ان و هم از شناس زبانهم از سمت ، بررسی متون ادبی براياستفاده از چنین ابزاري  بودنِدرست

:1376(که مهاجر و نبويچنان.بوده است همواره مورد بحث و مناقشه، سوي منتقدان ادبیات

گرایان  و نیز ساختگرایان روس  نقد صورت، ی نوینشناس زبانسرانجام در «بر این باورند که  )3

یشناس زبانراه را براي ورود ، کردند ت را بر شکل زبان استوار میفرانسوي که اساساً محور ادبی 

.»به ساحت ادبیات گشود

آن در بررسی ادبیات و پیشرفت بودنِی و سودمندشناس زبانثیر مطالعات امرزه تأ

شدن به ابزارهاي با مجهز ،سیشنا سبک.همگان مسلم شده استنظر بر مسی از این شنا سبک

ها و زوایاي پنهان ویژگی، یک اثر هاي زبانیِاند با بررسی الیهتو یم ،گوناگون براي تحلیل متن
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تنها از طریق  ،واقعدر.آن راه یابد ةز این رو به ذهن و دنیاي نویسندآن را کشف کند و ا

هاي غلط را با  ل کرد و انتسابتوان از انتساب آثار به هنرمندان اطمینان حاص سی میشنا سبک

این .)1372:18، شمیسا(»زند نام گوینده را جار می، سبک«زیرا هر  ،مستدل رد کرد دالیلِ

ینااهمیت سبک شخصی از.پذیر است نویسنده امکان شخصیِ امر تنها از طریق بررسی سبک

و همچنین  خود پیرامونِ هایش از محیط دریافت ۀجهت است که هر شخصی با مجموع

هر ، روایناز.زند خویش دست به آفرینش می تأثیراتش از درون و حتی ضمیر ناخودآگاه

این فردیت و یگانگی در آثار هنري به .فرد است یگانه و منحصربه، انگشتهمچون اثر ،نگارشی

لت ه دالسوي نویسندبیان است که ما را به شخصیِ ةشیو، سبک«، واقعدر .رسد اوج خود می

باید در ،ختیشنا سبکهاي ی در بررسیشناس زبانابزار  کارگیري بهبراي.)19:همان(»کند می

ها و رویکردهاي گوناگون نظریهی خود علمی است گسترده که شامل شناس زباننظر داشت که 

.شودمی

بان را ز، خود خاصِ نظرِنقطهیک از سه دیدگاه عمده وجود دارد که هر امروز یِشناس زباندر 

 یِشناس زبان، گراساخت یِشناس زباناین سه دیدگاه عبارتند از .دهندد بررسی قرار میمور

 که با قبول اصولِگرا شناسیِ نقش زبان«،از این میان.گرا شناسیِ نقش زبانشناختی و 

، از جهات بسیار، کند زبان تأکید می گرایی بر نقش زبان و نقش واحدهاي ساختاريِساخت

هاي خاص و به جنبهگرا شناسیِ نقش زبانیکی از این جهت که .بی استاد مطالعات بِمناس

دلیل همین خاص دارد و نیز از این جهت که بههر جمله نیز عنایت  ممتاز و وابسته به متنِ

جمله و به تناسب آن با محیط پیرامونش نشان  هاي خاصِبه ویژگینسبت حساسیتی که 

متن  جمله نیز قائل است و آن ساخت تر از ساختبزرگ ساخت به وجودناخواه خواه، دهدمی

این  ،شودمطالعات ادبی می مناسبِ گرا شناسیِ نقش زبانجهت آن و سومین چیزي که به، است

اختاري س ۀالی، ساختار جمله و متنۀ گذشته از دو الی ،یشناس زبانخاص از  است که این نوعِ

.)76-1390:77، شناس حق(»کنیمنام گفتمان یاد میسومی هم دارد که از آن به

استاد  1فرثنامباید به، یمکننظر تاریخی بررسی را از گرا شناسیِ نقش زباناگر بخواهیم 

قرار 2یمالینوسکشناسانی چون تأثیر آراي مردم زیرِت شد بهاو «.کنیم دانشگاه لندن اشاره

1. J. R. Firth
2. B. Malinowski
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گریبان بود که چگونه کلمات و جمالتی را که به زبان به مالینوسکی با این مشکل دست .داشت

در جریانِ  ،باري.فهم ترجمه کند همه به یک انگلیسیِ،شده بودند تروباند بیان جزایرِ بومیِ

.خود را پی افکند بافت موقعیت ۀمزبور نظری شناسِ همین مشکل بود که مردم رفعِ راهتالش در

.)1392:447، روبینز(»گرفتکارخود به هاي زبانیِ ررسیبفرث این رهیافت را برگرفت و در 

 متنیهر ، ییگرا نقشاز دیدگاه .ی خود را پی افکندشناس زبانۀنظری ،با تأثیر از فرث،هلیدي

1موقعیتی داراي بافت است2فرهنگی و بافت.فرهنگی منظور از بافت، خاصِ همان شرایط 

 ا بافتام، ال داردمعانی تأثیر فع خلقِ ةن است که بر نحوهاي آ هر جامعه و زیرگروه فرهنگیِ

یک رخداد  موقعیت.گیرد موقعیتی است که رخداد زبانی در آن شکل می تحلیل کلیِ، موقعیتی

یعنی 5بیان ةو شیو4عامالن سخن یا همان گوینده و شنونده، 3زبانی شامل سه عنصر موضوع

قعیتی و بافتی در زبان را یک از این عناصر موهر بازنمود.استاداي معن ةگفتار یا نوشتار و نحو

سخن را  عامالنِ بازتابِ، 7تجربی سخن در زبان را فرانقشِموضوعِ بازتابِ.گویند می6فرانقش

هر بند ، واقعدر.نامند می 9متنی اداي سخن را فرانقشِ ةنحو و بازتابِ 8بینافردي فرانقشِ

.سه ساحت معنایی است ةدربردارند

بیان که  ةدر این فرانقش شیو.ها در بند است چینش سازه ةنحوفرانقشِ متنی منظور از 

 فراوانیاز اهمیت  دلیلگیرد و به همین  بررسی قرار میمورد، شود باعث انسجام متن می

کنیم دریابیم  سعی می ،نگریم میفرانقشِ متنی ۀوقتی ما به متن از دریچ«.برخوردار است

»ریزي کرده استیکنواخت چگونه طرح از میان قواعد ثابت و وقایع زبانیِ گوینده پیامش را

ساخت ، 12بخشو پایان11بخشهاي آغاز نقشما بافرانقشِ متنی در .)10،2004:14تامپسون(

اگ ما از نام مکتب پر شناسیِ بنابر اصطالح«.مواجهیم 15و انسجام، 14نوو 13کهنهاطالعِ

آن عنصري است که  ،بخشآغاز.کنیم ن به این ساختار استفاده میزدآغازبخش براي برچسب

قسمتی که آغازبخش را ، پیام ةماند کند و باقی پیام به بند خدمت می عزیمت ۀعنوان نقط به

1. context of situation 9. textual metafunction
2. context of culture 10. G. Thompson
3. Field 11. theme
4. Tenor 12. rheme
5. Mode 13. given
6. Metafunction 14. new
7. experiential metafunction 15. coherence
8. interpersonal metafunction
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در.)1،2004:64هلیدي(»شود بخش خوانده می پایان، پراگ در مکتب ،دهد گسترش می

.کنیمال مشاهده میبخش را در یک مثآغازبخش و پایان 1جدول 

بخشآغازبخش و پایان-1دولج

بخشپایانآغازبخش

را دیده استاومریم 

ترین نوع آغازبخش آن است که فاعل به شکل گروه اسمی و یا ضمیر در ابتداي بند قرار  ساده«

تنی یا عناصر م ،اما هرگاه قبل از اولین عنصر تجربی ، گوییم ساده می بگیرد که به آن آغازبخشِ

مضاعف  ان آغازبخشِعنو بااز آن «نامیم که می آغازبخشِ مرکبرا  هاآن ،دنبینافردي قرار بگیر

نشان داده  2در جدول  آغازبخشِ مرکباي از نمونه.)2004:159، تامپسون(»شود یاد میهم

.شده است

آغازبخشِ مرکب-2جدول

بخشپایانآغازبخش

تجربیبینافرديمتنی

باریدمیباران شدیديدبختانهبولی

خاصی  ۀبخش به گون بندي آغازبخش و پایان سازمان ةشیو، جملهنوع ازدر هر ،عالوه بر این

 دار نشانش را آن آغازبخ، از این شیوه تبعیت نکند ،با توجه به نوعش ،هرگاه بند .است

معیار در جمله باعث بانِز دستورِ رایجِ غیر از چینشِنوع چینشیهر، در واقع.گوییم می

در مورد چینشِ نرمِ زبان  ،هلیدي در کتاب خود.بند خواهد شد آغازبخشِ شدنِدار نشان

آغازگرهاي  3جدول .استدادهدستجدول زیر را به، بخش بخش و پایاننظر آغازانگلیسی از

.دهد نشان در زبان انگلیسی را نشان می بی

آغازبخش بند  شدنِدار نشانسبب  زیرجدول در چینش عناصر جمله در  هرگونه تغییر«

.)2004:78هلیدي، (»خواهد شد

1. M. A. K. Halliday
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نشان در وجوه مختلف جملهآغازگر بی-3جدول

نشانآغازگر تجربی بیوجه

گروه اسمی در نقش فاعلخبري

فاعل+1داريعامل زمان)بله و خیري(پرسشی 

واژهحاوي پرسشسازة)کلمه پرسشی(پرسشی 

don’t+نها در حالت نفیفعل تامري

Let`sتنها در حالت نفی+don’t

گروه اسمی یا قیدي در نقش عناصر جملهتعجبی

روش تحقیق-2

کیفی  هاي تلفیقی از روشاز ،تمهیدات و لوایح کتابِمنظور شناسایی سبک دوبه ،در این مقاله

با ، سبک در این دو کتاب نحويِ ۀبررسی الی، محور اصلی پژوهش.است شدهی استفاده و کم

عنوان صفحه بهشصت  ،از هر متن ،منظور بدین.آغازبخش است کارگیريِ بهچگونگی  برتکیه

.میانی و پایانی هر کتاب است، آغازینۀ این شصت صفحه شامل بیست صفح.نمونه انتخاب شد

که از  است بودهبند از کتاب لوایح 1465بند از کتاب تمهیدات و 1538داده شامل  این حجمِ

ي و دار نشانو از نظرِ کردیم جدا ، آغازبخش بودندبند را که شامل ساختار900ِ،این میان

سایر ، هاي پژوهشبراي اثبات فرضیه، عالوه بر این.دیمکرا بررسی طور مجزّبودن بهبمرکّ

 اند، داشته ها نقشص و برجستگی کالم در آنکه در ایجاد تشخّ نیز، هاي این دو کتابویژگی

در.بند است1538دو کتاب شده از هرتعداد بندهاي بررسی ،در این قسمت.ندابررسی شده

در سایر  وبوده است بند، واحد تحلیل، ي و مرکب بودندار نشانسبک از نظر  تحلیلِ قسمت

.ندا هشدبررسی دوها بند و جمله هربررسی

کند، آن را از داري که عنصر خودایستا نیز ترجمه شده است، عنصري است که گزاره را محدود می عامل زمان.1

:1376مهاجر و نبوي، (شود مند میمند و موقعیتواسطۀ عمل این عنصر، زمان آورد و گزاره بهحالت انتزاعی درمی

52.(
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هاتحلیل داده-3

این  همیتا.یابد یک متن نمود می نحويِ ۀی بیش از هرچیز در الیسبک صِواضح است که تشخّ

از این طریق کشف نویسنده را  حاکم بر ذهنِ یدئولوژيِتوان ا است که میمتن تا آنجایی ۀالی

ع و توس«توان گفت  می.اند داشته سان همواره توجه خاصی به نحوشنا سبک،از این رهگذر.کرد

ادب است و گاه تنها عامل برجستگیِ ص زبانِترین عوامل تشخّ از مهمزبان  نحوِ ةع در حوزتنو 

، کدکنی شفیعی(»تناسب موضوع است آن به ساخت نحويِ همین برجستگیِ، یک عبارت

.)27و1366:26

نشینی و جانشینی در کنار جمالت در یک زبان در دو محور هم ،دانیم میطور که  همان

توجه به این دو محور از اهمیت اساسی ، سبک رسی نحويِبراي بر.گیرند یکدیگر قرار می

از.ندک فراهم میاین دو محور براي کاربران  ةامکانات خاصی را در حوز ،هر زبان.برخوردار است

سبک  زبان در این دو حوزه سبب پیدایشِ کارگیريِ ص در بهنوع ابداع و تشخّهر ،رو این

.شود می

 ۀدرج عنوان به چیز باید نحوِ معیار را از هرپیش ،یک اثرحويِ ن گریزيِهنجار دادنِبراي نشان

 ساخت عاديِ ةحوو نگفتن سخن رایجِ ةشیو، معیار نحوِمنظور از .دادنظر قرارگفتار مد صفرِ

ف و شناسایی مبناي کش ،صفر نگارش ۀیا درجمعیار این زبانِ«.است زبان جمله در یک

اي  به شیوه ،جمالت کارگیريِ به،رو  ایناز.)1390:270،فتوحی(»سبکی است هنجارگریزيِ

 دلیلبه نظم عاديِ نحو، اگر در یک متن«.شود نحو می شدنِدار نشانسبب  ،رایج غیر از نحوِ

نظم پایه تأکید بر بخشی از کالم تغییر کند و ساختاري غیرمتداول و نامعمول و متفاوت با

سان شنا سبکنحو براي  يِدار نشاناین .هد یافتص خاصی خوانشان و تشخّ، داشته باشد

ه آغازبخشِ جمله از اهمیت جایگا ،در این میان.)274:همان(»اي دارد العاده اهمیت فوق

تأکید سخن خود ، یک جزء در آغاز جمله دادنِنویسنده با قرار، درواقع.برخوردار استيبیشتر

تواند ما را در  بخش می آغازبخش و پایان تارِساخ کشف چگونگیِ، رو ایناز.دهد را نشان می

،البراي مث.آن یاري دهد ةشناخت سبک یک متن و حتی طرز فکر و نگرش نویسند

آغازبخش در نثر قاضی از اهمیت و جایگاه قرآن نزد قاضی  آیات قرآنی در جایگاه کارگیري به

.حکایت دارد
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دار نشانآغازبخش -3-1

ة تمهیدات و لوایح در حوز کتابِدوبند از هر900روي  ره بهاي صورت گرفتبا بررسی

:دست آمدهنتایج زیر ب دار نشانآغازبخشِ

کتاب تمهیدات و لوایحدر دو دار نشانتوزیع فراوانی و درصد بندهاي  -4جدول 

اي میان تعداد بندهایی تفاوت قابل مالحظه، شود مشاهده میر که در جدول باال طو همان

تواند ناشی از تعلق این  این میزان تفاوت می.خورد چشم میهستند به دار نشانکه شامل آغازگر 

عالوه بر تفاوت در میزانِ پراکندگیِ آغازبخشِ.متفاوت باشد سبکیِ ةبه دو دور دو کتاب

شده در  هاي انجام با بررسی.گر متفاوت استیاین دو متن نیز با یکد يِدار نشاننوع، دار نشان

.دست آمدهب 5جدول دو کتاب آمار هر دارِ نشانبندهاي

کتاب تمهیدات و لوایحدوقرآن و حدیث در  ۀآی توزیع فراوانی و درصد آغازبخشِ -5جدول

درصدفراوانیدارنشانبندهاي نام کتاب

%2377564/31تمهیدات

%143789/4لوایح

 ،در کتاب تمهیدات.معنادار است کامالًاین میزان تفاوت ، شود طور که دیده می مانه

 عنوان به یک آیه یا حدیث  بلکه قرارگرفتنِ، نیست...مفعول و مسند و  تنها مختصِ پیشایندي

در.این کتاب شده است سبکیِگیِسبب برجست)کار ةکنند(ال فعنهاد عنوان به نهاد و اغلب 

 آیات قرآن در آن است کارگیريِ بهقضات همین نوعِال عیننحوي در سبک ۀعنصر برجست، واقع

حالی این در.اند کردهاند به این مطلب اشاره آثار او پرداخته ۀپژوهشگرانی که به مطالع و اکثرِ

اي از قرآن  شود و اگر هم آیه م دیده میبسیار ک ،با آیات در لوایح ياست که چنین نوع برخورد

 ةنویسند.کندال عمل نمیفع نهاد عنوان به ، بندهایی از لوایح آمده باشدآغازبخش در عنوان به 

درصد فراوانی کل بندها نام کتاب

33/26% 237 900 تمهیدات

88/15% 143 900 لوایح
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آورد که این نیز  ب خود میلمط بند و براي تأکید بخشِ پایان قرآن را در قسمت ۀلوایح اغلب آی

.دهد ر نشان میآشکا طورِدو نویسنده را به تفاوت نحوِ

ده بر آن است و نویسن ناشی از تأکید، یک عنصر در آغاز گرفتنِقرار، که گفته شدچنان

با توجه به  ،همدانی القضاتعین آیه در ابتداي جمله توسط قاضی نِدداتوان گفت قرار می

انفکاك ازقابلقرآن زنده و غیر، قضاتال عیندر نظرِ.پذیر است توجیه کامالً،وي دستگاه فکريِ

در.)1:137ج،1387(»قرآن جمال ازل است«:نویسداو در این اثر خود می.خداوند است ذات

 در سطرهاي تمهیدات به ،طور که خود همان.حروف ست از حق در کسوتاي اقرآن جلوه، واقع

زار هحرفی هزار الم فرستادند در کسوت حروف در هرن را بدین عآقر«:کند این مطلب اشاره می

.)1389:168، قضاتال عین(»ربا تعبیه کردند جانةغمز

نمود  بیشتر،خاصی دارند یِباک ر و بیاین نوع برخورد با قرآن نزد صوفیان سکري که تهو

سرچشمه  آنان ز ایدئولوژي و دستگاه فکريِا ،که ناشی از بالغت باشداز آن بیشترو یابد می

در«زیرا ، از اهمیت خاصی برخوردار است،خشی در این متونب نوع جانهر، واقعدر.گیرد می

 براساسِ بخشی تنها نثرهاي صوفیانه باید بدین نکته توجه داشت که تشخیص و جان بررسیِ

غالمرضایی(»اعتقادي نیز در آن مؤثر است ۀبلکه جنب ، رود کار نمیهنویسنده در کالم ب لِتخی ،

1388:504(.بندهایی را که در آن آیات  عِمجمو، قرآن با ذهن قاضی تگیِاین آمیخ براي اثبات

نتایج  ودادیم رد شمارش قرارمو، اند کار رفتههبخش ببند و چه در پایان چه در آغازبخشِ قرآنِ

.دست آمدهب 6جدول 

کتاب تمهیدات و لوایحقرآن در دو ۀآی بندهاي شاملِ و درصد توزیع فراوانی-6جدول 

درصدفراوانیع بندهامجمونام کتاب

%153817005/11تمهیدات

%14653325/2لوایح

نشان  کامالًرا ، یعنی آمیختگی آن با قرآن، قاضی نثرِ ۀبرجست ویژگیِ واقع دراین ارقام 

ها نیز کاربرد  نامه بلکه در سراسرِ، شود تمهیدات محدود نمی تنها به کتابِ این ویژگی.دندهمی

ورِ عارفانه قاضی در کلِ ادبیات منث نثرِکه از این نظر شاید بتوان گفت .هود استمش کامالًآن 

قرآن ننوشته  تفسیرِ ةدر حوزالقضات اثري جداگانه عینکه اینبا، عبارتیبه.جایگاه خاصی دارد
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 اما در این زمینه آثارِ، )ا توفیق تکمیل آن را نیافته استگویا قصد انجام آن را داشته ام(است 

آثار منسوب  راي بازشناسیِقاضی در این زمینه ب دارِ نشاننحوِ.نداي برخوردار هوي از اهمیت ویژ

.داردتوجهی  اهمیت قابل به وي

آغازبخشِ مرکب-3-2

بر طبق  نیز بررسی شد و آغازبخشِ مرکبمیزان پراکندگیِ، يدار نشاندر این پژوهش عالوه بر 

.دست آمدبه 7در جدول موجود آمار ، این دو کتابازآن

توزیع فراوانی و درصد بندهاي مرکب در دو کتاب تمهیدات و لوایح -7جدول

درصدفراوانیکل بندهانام کتاب

%90043644/48تمهیدات

%90051522/57لوایح

)...حروف ربط و(عناصر متنی ، آغازگر سازِ مرکب لِعام، شده در اکثر بندهاي بررسی

با ، اند هم متصل شدهساز به ا همپایهساز ی وابسته ربط دو کتاب با حروفهر اکثر جمالت.ندهست

انسجام از ، سکري عارفانه و نگارشِ شور و حالِ ۀغلب دلیلِبهاین تفاوت که در تمهیدات گاهی

ان این میز و علتواضح است  کامالًربط در لوایح  فحرو کثرت استعمالِ ،طرفیرود و از بین می

، حروف ربط در این دو کتاب کارگیريِ بهفاوت در میزان عالوه بر ت.جاست از همین، اختالف

که مربوط به چگونگیِخورد  چشم مییز در این زمینه بهجمالت ن نوعی اختالف در نحوِ

و»پس«،»اما«،»و«ربط  تمهیدات پرکاربردترین حروفکتاب در .ربط است حروف کارگیريِ به

زیر که از متن تمهیدات انتخاب مثالدر.غلبه دارد»و«و در این میان حرف ربط تندهس»که«

:مشخص است کامالً»و«حرف ربط کارگیريِ بهةنحو، شده

محمد  ونصیبش این بود اما الحمدهللا نصیب محمد بود وشنود او از قرآن قل یا ایها الکافرون«

با ابوبکر سخن گفتی  -صلعم -مصطفی :شنو که گفتاگر باور نمیکنی از عمر خطاب بو.شنید

»ندانستم ووقت بود که نشنیدم وندانستم وگاه بود که شنیدمودانستم وکه شنیدم 

.)1389:7، قضاتال عین(
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این نوع .شود سرعت در خوانش متن می ایجاد واو در نثر قاضی سببِ حرف ربط کارگیريِ به

بک س ،جهت ایناز.در نثر وي طبیعی است ،شور و حال عرفانیۀدلیل غلبمخصوصاً به ،نگارش

.ستقاضی در نگارش پرشتاب و پویا

 از این رو ما به شمارش تعداد این حرف.پرکاربرد است »و«لوایح نیز حرف ربط در کتابِ

در کتاب ...استعمال حروف شرط و تعلیل و اما، تمهیدات و لوایح نپرداختیم کتابِربط در دو

از تمهیدات است و این امر از شتاب و سرعت خوانش متن در این کتاب کاسته  بیشترلوایح 

:دنده خوبی نشان می این امر را به زیر از متن لوایحهاي مثال.است

کب و اگر قابل قوي بود وارد قابل مرکب بود وارد را، ت بود و قابل ضعیفباقواگر وارد عشق «

بنده شاه بود و .ین مقامي عجیب است و رمزي بوالعجب درن سرّکار برعکس شود و ای، ضعیف

1.)1379:4، قضاتال عین(»شاه بنده

تراق در پرتو انوار جمال خوشتر از که او را اححاد بود و جمع زیرااگر کار باختیار عاشق بود ات«

ل جالل را از کماکه او بقا بود در تفرقه و دوئی و اگر باختیار معشوق بود فراق بود و هجر زیرا

.)65:همان(»پرواي یگانگی نبود با کس

افعال -3-3

نثر .افعال نیز در این دو کتاب متفاوت است چگونگی کاربست، کاربرد حروف ةعالوه بر نحو

واقع متأثر گویی در سخن ةاین شیو.امر و سؤالی است مخاطب در وجوه قاضی سرشار از افعالِ

مخاطب با خود از این  کردنِاغلب سخنرانان براي همراه.یان استگواز سبک واعظین و مجلس

انگیزشی  ۀجنب ،گوییسخن ةدر این شیو ،امري و سؤالی جمالت کارگیريِ به.ندبر شیوه بهره می

القضات مدتی در عین.است ،یعنی مخاطب ،پیام ةدر این نوع جمالت تأکید بر گیرند.دارد

سبک نگارش  ،رو ایناز.است اد مریدان از این طریق پرداختهمسند وعظ قرار داشته و به ارش

، ندامهیدات انتخاب شدههاي زیر که از کتاب ت نمونه.اقناعی و واعظانه است کامالًوي نیز 

.دنده خوبی نشان میافعال در این کتاب را به کارگیريِ بهچگونگی 

القضات منتشر شده است، در هنگام ذکر شواهد از کتاب لوایح، براي ارجاع از  با نام عینکه کتاب لوایح دلیل این به.1

.القضات استفاده شده است نام عین
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از عادت پرستی دست بدار که اي عزیز اگر خواهی که جمال این اسرار بر تو جلوه کند «

علی نا اباءنا انا وحد"کند نبینی که قدح این جماعت چگونه می.پرستی باشد عادت پرستی بت

مطیه الرجل  بئس"اي از مخلوقات فراموش کن و هرچه شنوده !"امه و انا علی آثارهم مقتدون

ه بنماید نادیده گیر و هرچ"الیدخل الجنه نمام"اي ناشنوده گیر که و هرچه شنوده."زعمه

ولو "و صبر کن تا رسی زبان دل سوال مکنه و هرچه بر تو مشکل گردد جز ب "والتجسسوا"

.)1389:13، قضاتال عین(»"انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم

کاربست است و این نوع لوایح از نوع سوم شخص  جمالت است که اغلبِاین در حالی

ها و در آناطالعات را دارند  ۀارائ نها قصدتوضیحی و خبري است که تمختص متون ، افعال

.دنده این امر را بهتر نشان می ،هاي زیر از کتاب لوایح مثال.پیام استانتقال تأکید بر

روح را بر عشق ، ود شدند و از مکون در ظهور آمدندزمان موج دو در یکروح و عشق هر«

ق آویخت چون روح بخاصیت در عش.آویزشی ظاهر شدحروو عشق را باآمیزشی پدید آمد

»یشان اتحاد پدید آمدبقوت آن آویزش و آمیزش میان ا.عشق از لطافت بدو آمیخت

.)1379:1، قضاتال عین(

آید پس در جست و جوي آید پس دل از خود بکلی برگیرد و در ابتدا عاشق بگفت و گوي در«

یعنی اول ذاکر بود و پس طالب شود پس عشق برو غالب پروانه وار خواهد که در پیش او میرد 

:همان(»هستی راه بود و نیستی پیشگاهشود اینجا ذکر هستی بود و طالب نیستی در این مقام

60(.

شود و  این دو کتاب محسوب می نحويِبرجستگیِ ةفعل در زمر تفاوت در کاربستاین 

این نوع  با شمارشِ.اثبات برسانیمههاي خود را ب گفته ،آمار ۀبا ارائ ،آن داشت تارو ما را بر ازاین

:دست آمدافعال در این دو کتاب نتایج زیر به

تمهیدات و لوایح توزیع فراوانی و درصد افعال مخاطب در دو کتابِ -8جدول

درصدفراوانیکل بندهانام کتاب

%153818283/11تمهیدات

%15383538/2لوایح
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این نوع افعال در دو  کارگیريِ بهدر محسوسی کامالًتفاوت، شود که مشاهده میطور  همان

 نحوِ کارگیريِ بهبا واقع و در با استعمال افعال مخاطب و ایجاد پرسش ،قاضی.متن وجود دارد

 ، شود وي محسوب می سبک ممتازِ اثرش افزوده است و این ویژگیِ بر گیرایی و جذابیت ،خاص

.نحوي برخوردار نیست وایح از این امتیازِکه لآن حال

شبه جمالت و اصوات-3-4

اقناعی و عاطفی دخیل  سبک ندایی و اصوات نیز در ایجاد شبه جمالت، مخاطب عالوه بر افعالِ

9موجود جدول  شرحتمهیدات و لوایح به میزان این نوع شبه جمالت و ندا در دو کتابِ.هستند

:است

راوانی و درصد شبه جمالت و ندا در دو کتاب تمهیدات و لوایحتوزیع ف -9جدول

درصدفراوانیکل بندهانام کتاب

%15385877/3تمهیدات

%15382997/1لوایح

 کاربستةنحو، این میزان تفاوت نیز معنادار است و عالوه بر تعداد، شود دیده می کهچنان

از حروف ندا اغلب جمله در تمهیدات پس.استجمالت نیز در دو کتاب متفاوت این شبه 

 خوبیدات بهاین نکته را در جمالت زیر از کتاب تمهی.آید و مخاطب می يامر، الیؤسصورت به

:توان مشاهده کرد می

جاءکم من اهللا نور قد "اي که  اي و یا نشنیده ن نخواندهمگر این آیت در قرآ:گویماي عزیز می«

.)1389:2، قضاتالعین(»"و کتاب مبین؟

:همان(»د طایفه یا با صد هزار؟صاي عزیز پنداري که قرآن مجید خطابست با یک گروه یا با«

6(.

.)7:همان(»بوجهل شنید و یا مقصود او بود؟ "الحمدهللا رب العالمین"اي عزیز تو پنداري که «

:خبري هستند، شونداز ندا واقع میاست که در لوایح اغلب جمالتی که پس حالیاین در

را که مرکب عشق حامل بود و وجودش در المکان حاصل هرآینه اسم مکان از اي دوست آن«

.)1379:7، قضاتال عین(»بودش زایل بود و تصور حدوث در نهادش باطل
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آرد و از براي میاي برادر عشق مقدس است از شریک و از شبیه اما روح سر از شرکت او بر«

.)15:همان(»کشدبر روح می "خسر الدنیا و االخره"وق رقم اثبات وحدت معش

آن از سبک  ةنویسند ديِتعم ندا و شبه جمالت در لوایح نشان از تقلید کارگیريِ بهاین نوع 

ا بسطحی و کامالًشده حاکی از آن است که این تقلید انجام هايِکه بررسی درحالی، قاضی دارد

.گرفته استامغفلت از سایر اجزاي جمله انج

گیرينتیجه-4

نتایج فرانقشِ متنی ة در حوز گرا شناسیِ نقش زبانشده با رویکرد ي انجامهابا توجه به بررسی

:زیر حاصل شد

کالم بر  تأکید دلیلِبه بیشتر،بودندار نشاناست و این دار نشانبندهاي تمهیدات  اغلبِ

این مطلب قرآن است و ۀآی،آغازبخش، دار نشاني در اکثر این بندها.استخاصی از بند  قسمت

وي نیز قابل فارسیِقاضی در برخورد با قرآن بوده و در سایر آثارِ خاصِ ناشی از طرز فکرِ

آن را  صِتشخّ آید و شمار میقضات بهال عینسبکیِ ۀبرجست این ویژگی از عواملِ.مشاهده است 

نشان هستند و اگر لوایح بی بندهاي کتابِ اکثرِ این در حالی است که.دهد وضوح نشان میبه

 دلیلِاستفاده از قید و یا به کثرت لیلِدبه بیشتر، ي هم در متن وجود دارددار نشانآغازبخشِ

کید تأ دلیلِهالبته گاهی سایر عناصر بند نیز ب.سجع در کالم است رعایتآغازبخش  در جایگاه

ها میزان بندهایی که در آن، عالوه بر این.نوع بندها اندك است این ا تعدادام، گیرندقرار می

یح اغلب در پایان بندها و براي لواة مراتب بسیار کم است و نویسندبه ،قرآن باشدۀ آی ،آغازبخش

.زندآیاتی از قرآن دست می خود به استشهاد سخنِ کیدتأ

 در نثرِ.خورد چشم میکتاب به نیز در این دو آغازبخشِ مرکبدر کاربست یهمچنین تفاوت

قاضی به  کمترتمایلِتوان ناشی ازاین امر را می.هاي مرکب زیاد نیستآغازبخش شمارِقاضی 

آن از ة ها غلبه دارد و نویسندگونه آغازبخشتعداد این، در لوایح.استعمال حروف ربط دانست

حروف ۀ که البته غلباست ود برده حروف ربط براي ارتباط میان بندهاي کتاب خویش س انواعِ

.لوایح دارد کتابِ درسی و توضیحیِ مشهود است و نشان از سرشت کامالًتعلیل در آن 
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کثرت امر و وجوه ، حال و همچنین استفاده از پرسش مخاطب و زمانِ ۀافعال با صیغ کاربرد

اثري  کمترکه در  ممتازي بخشیده است جمله در کتاب تمهیدات به نثر قاضی ویژگیِ مختلف

.اند گذشته سوم شخص و به زمانِۀ لوایح به صیغ که اکثر افعالِحالیدر.توان دید مانند آن را می

ر قاضی رنگ نثتا شود  نیز سبب می هاشبه جمالت و اصوات و کثرت آن کاربست فراوانیِ

تباطی مؤثر با ار، این شیوه قاضی با کاربست، واقعدر.خود بگیردخاصی به عاطفی و ادبیِ

برجسته  هاي نحويِ از خصیصه این ویژگی.افزاید کند و بر جذابیت اثرش می خواننده برقرار می

ن تمهیدات برجسته است و آنچه آنچه در مت، در واقع.دکن ثر قاضی حکایت میدر ن

بار اثر مشهود است و  نحويِ ۀدر همین الی بیشتر، نامند گریزيِ سبکی میهنجار،سانشنا سبک

.خاص است عاطفی کالم و ادبیت تمهیدات نیز ناشی از همین سبک نحويِ

 گرا شناسیِ نقش زبانختی با رویکرد شنا سبکهاي  با بررسیکه شده باید گفت ردالیل ذکبه

قضات ناروا و ال عینانتساب این اثر به ، هاي نحوي این دو کتاب و همچنین بررسی سایر ویژگی

 کامالًقضاتال عیناختصاصات سبکی ، آنچه بیان شد براساس ،واقعر د.شود مردود دانسته می

.نثر لوایح است ازمتفاوت 
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