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  »اَطباقُ الذَّهب في المواعظ و الخُطَب«تحليل و بررسي ترجمة فارسي كتاب 

  بر پاية سبك شناسي زباني
  )21 -40 ص(

  
  2منشولي علي ، )ده مسئولنويسن (1نياعبدالحميد ربيع

  31/6/89:تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/89:تاريخ پذيرش قطعي 

  :چكيده
شـرف  ) ق(اثر اديب، شاعر و واعظ قـرن شـشم        » اطباق الذهب في المواعظ و الخطب     «كتاب  

از ايـن   . ته اسـت   است كه آن را به سبك مقامات و به زبان عربي نگاش            الدين شفروه اصفهاني  
فارسي متعلق به قرن هشتم يعني دورة فني نثر فارسـي در دسـت اسـت كـه      باي  كتاب ترجمه 

بسياري از خصوصيات سبكي نثر دورة ساماني و برخي اختصاصات لهجة خراسان آن روزگار              
واژه اسـت   اللفظي و واژه ب    اي تحت ي ترجمه هاي كتب دورة سامان   را در بردارد و مانند ترجمه     

لحاظ اشتمال بر   باين ترجمه   .  نوشته شده است   ي عرب صورت زيرنويس در ذيل سطور متن     كه ب 
ات فارسي حائز اهميت    ي قديمي و مختصات سبكي و دستوري، در ادب        لغاتگنجينة وسيعي از    

ان كتب نثر   در اين مقاله سعي شده است عالوه بر تبيين جايگاه اين ترجمه در مي             . فراوان است 
  . ي پرداخته شودهاي سبكي ترجمه در سطح زبانفارسي به بررسي ويژگي

  
  : كليديكلمات 
  . سبكي آن، نثر سامانيهاي الذهب و ويژگياطباقهب، ترجمة الذ الدين شفروه، اطباق شرف
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  :مقدمه
شرف الدين عبدالمؤمن بن هبة اهللا مغربي اصـفهاني، مـشهور بـه شـرف الـدين شـفروه، از          

ي عالوه بر ديـوان شـعر،   از و .  طغرل بن ارسالن سلجوقي است      دوره شاعران و نويسندگان  
ايـن  . به زبان عربـي بـاقي مانـده اسـت         » اطباق الذهب في المواعظ و الخطب     «كتابي به نام    

ست، در طبقه بندي انواع نثر در رديف مقامات قرار داشته و            كتاب كه در نوع خود كم نظير      
 كـه    مشاهده كرد، با اين تفـاوت      توان در آن  ات مقامات بديعي و حريري را مي      ياكثر خصوص 

. تر اسـت  سجع و آهنگـين نـسبت بـه آن دو قـوي           سازي و استفاده از جمالت م      لحاظ قرينه ب
موضوع اين كتاب، اخالق و حكمت عملي اسـت و بـه اشـارة يكـي از بزرگـان و اعـاظم                      

اطـواق  «معاصر شفروه به نام ظهيرالدين خويي، مشتمل بر صد مقاله و بـه تقليـد از كتـاب                   
اطبـاق  مؤلف خـود در ديباچـة   . زمخشري نوشته شده است» الذهب في المواعظ و الخطب  

والْخُطَـبِ الْفَـصيحةِ،    و النَّصيحةِ  مائَةَ مقَالَةٍ في الْوعظ   ) خويي(اَجمع لَه   ...«:  گفته است  الذهب
  .  »... الْمسماةِ بِاَطْواقِ الذَّهبِفي مقَالَته جارِ اهللاِ الزَّمخْشَرِي اَسلُك فيها مسلَك الْامامِ الْعلَّامةِ

موجود اسـت كـه از      ) 728(فارسي از اوايل قرن هشتم      اي ب  ترجمه »اطباق الذهب «از كتاب   
از «: انـد هاي نثر در قرن هشتم مرحوم بهـار نوشـته         دربارة ويژگي . تر است شاب با ارز  خود كت 

ه و اعت               نثـر  نـا بـه اصـالح و عـالج          همين تاريخ  ضعف ادبي و سستي و فتور و عدم توجـ
گردد و مقدمات فساد نثر و عدم غور و تعمق در اداي لغـات و عبـارات و از يـاد                    پديدار مي 

ياري از لغـات زيبـا و       بـس . شودنحو و ركاكت لفظ و معني آشكار ميـ        رفتن دستور صرف و     
نـي  معني مجازي و فراموش شدن معشيرين و مثلهاي فارسي از ياد  ميرود، استعمال افعال ب   

ها بدون پيشوندهاي قديم كه هريك حـاكي از         ال، از اين دوره شروع ميشود، فعل      حقيقي افع 
شود و  يـ بكـار بـرده م    ... اص بـوده و حـالتي مخـصوص بـه فعـل ميـداده اسـت               معنايي خ 
- فرا، فرو، اندر، بر، در، باز و همي استمراري به ندرت بر سر افعال بيرون مي                 :هايپيشاوند

. شوديـ بجـا معمـول م    جا و نا  اطفه با قرينه و بي قرينه، ب      هاي متع لهآيد و حذف افعال در جم     
مطابقـة صـفت و موصـوف بـه عـادت           . گردد غايب بيشتر به اسم اشاره بدل مي       ضمير مفرد 

گيرد و مطابقة صفت و موصوف فارسي در ه رفته به تقليد مستعربه قوت ميدستور عربي رفت
اند و حتّـي در بعـضي نـسخ         شمردهييز م جاجمع و عدد و معدود كه بعضي از اساتيد آن را            

به اضافة وصفي كه در بيهقي      » سواران دليران «: گلستان هم اين رعايت ديده شده است؛ مثل       
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، 3،ج1381بهـار، محمــدتقي، (» .شودويني مكـرّر نظــاير آن را ديـديم بكلّـي تــرك ميـ    و جـ 
  ) 180و179ص

هـاي سـبكي نثـر دورة       يويژگست كه ايـن ترجمـه اغلـب         حال نكتة مهم و قابل مالحظه آن      
ساماني را دربردارد كه در مقايسه با عصر مترجم كه دورة سبك فني و صنعتي است، بيشتر                 

اين ترجمـه   ) زباني(ت مهم سبكي    خصوصيا. به نثر دورة اول شباهت دارد تا نثر قرن هشتم         
  : باشديبشرح ذيل م

  
  :ها و تركيبات نادر فارسي واژه-1

.  و تركيبات نادر و قديمي فارسي بـسيار ارزشـمند اسـت            تلغااين ترجمه از جهت شمول      
كار رفته است هم لغات كهن و فارسي دري و هم لغات  ات و تركيباتي كه در اين كتاب ب       لغ

بعضاً هم كلماتي ديده ميشود كـه       . كه خود مترجم ساخته است، شامل ميشود      و تركيباتي را    
 ترجمه در مقايسه، بيشتر بـه دورة  در مجموع لغات اين . لهجة خراساني قديم نزديك است    ب

هاي زيبايي از اين لغـات      هدر اينجا نمون  . هنديساماني نزديك است تا دورة سبك عراقي و         
  : شودذكر مي

  )زيغ، گمراهي، انحراف(چسبيدن
  )وكيل (به كار ران

  )وكيل(كار با او گذاشته
  )ساعد، آرنج(سرِ اَرش
  )تاول زده(شَغه بسته
  )عالقه(آويزش

  )دست زدن، كف زدن(يدنشَبيل
  )اسالف، پيشينيان(روندگان پيش از

گذرگاه آب، آن مقدار از زمين      (گردالو
  .)كه سواره و پياده بتواند از آن بگذرد

  )نسل و فرزند(زه و زاد
  )غبطه خوردن(پژهان بردن

  )عصيان(برداري نافرماني
  )اطراف(گرد بر گرد
  )سوگند شكستن(شدن بِزِمند
  )ظاهر شونده(آينده بيرون
  )تضاعيف، اثنا، ميان(هازيادتي
  )جمع كردن آن(دامن كردن چابك

  )هوسناك(هوس كرده
  )مقَوس(]شده[كمان شكل كرده
  )تعفّف(نهفتگي نمودن
  )خسران(تاوان زدگي

  ) چرك-2 بي شرمي -1(شوخي
  )چشم دريده(چشم پهن باز كننده
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  )خُرخُركردن، خوابيدن(بِخَست كردن
  )گل خشك(خَرّه

  )هوو، زن دوم(هوسني
  )ور،نابيناك(بازداشته بينائي

  )كحال(داروي چشم كننده
  )كردننهي(به سر باز زدن

مأمور، كـسي كـه بـه وي امـر          (فرموده
  .)شده است

  )خازن(مال نگاه دارنده
  )ريشه دارتر(بيخ آورتر

  )مجسم(كرده پديد تن
  )رقعه دوختن(انداختن پردك
  )متنعم(شونده عيش خوش
  )رهين(كرده گرو
  )سخيف(خرَد تنگ
  )اتنفح(هادمش
  )مسمي(كرده نام

  )مرطوب، تر(نَمگن
  )بيتوته كردن(گذاشتن شب

  )وقار، رزانت(با آرام شدن
 )چيدن(از بار واكردن، از بار واكندن     

  )استقامت كردن(راست وا ايستادن
  )راهنما، دليل(راهبر

كسي كه دسـتش از     (دست واپس بسته  
  .)پشت بسته شده است

  )خُرد و شكسته شده(ريزيده
  )مؤاخذات(هافرا گرفتن

  )پنبة حلّاجي شده(لوكه
  )تقليد كردن(كردن گردن در
  )آفاق(جهان بن و سر

  )سرّ(پنهاني
  )افترا زدن(بافتن فرا سخن
  )خوشبو(درگيرنده خوش بوي

  )كفيل(نندهك پاينداني
  )گذارسپاس(كننده سپاسداري

  )نصب كردن(كردن پاي بر
  )انجام دادن، نوشتن(كردن روان
  )واقع شدن(افتادن
  )نُزل(آورد پيش
  )روزه گرفتن(داشتن روزه

  )استقبال كردن(رفتن وا پيش از
  )مواجهه(كردن روي با روي
  )تارك(تن بر سرِ

ــحوري ســحري، غــذايي كــه روزه (س
  .)ورندداران هنگام سحر خ

  )افطار(گشايي روزه
  )آواز دادن، ناليدن(كردن جرَست

  )نادان(آزموده نا كار
  )دوباره بافتن(دادن باز تاب
  )شكستن(كردن ومرد خُرد
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  )مشافهه(لب با لب سخن گفتن
  )به تأخير انداختن(تنداش واپس

  )غصب(ستَدن ستم به
روســري، چــادر، (بنــد زنخــدان فــرا
  )روبند

  )مشرق(آفتابگاه
  )ترجيح دادن(نهادن افزوني

  )بزرگ شدن، پير شدن(به زاد برآمدن
  )عيادت كنندگان(بيمار پرسندگان

جلــوگيري كــردن، (اســتوار بــرآوردن
  )مسدود كردن

 زن  -2 احمق، نادان    -1(بي سامان كار  
  )ه كارتبا

  )دوقلو(هم شكم
  )ترساننده(كننده بيم
 

  )تشنه شونده، خشك شونده(هواسيده
  )نرم، هموار(نَسو
  )علّامه(دان نيك
  )شيطان(ديو

  )احشاء (گاهتُهي اندرونِ
  )خَليط، شريك(جرّه هم و جا هم

  )باالپوش، قبا(لَپاچه
ه پوستم(بچحر(  
  )معركه(حربگاه

آشـفته و مـضطرب     (به هـم درشـدن    
  )شدن
  )ظرف(باردان
  )گرگ بي مو(ديزه

  )كفاف(بسندي
 )كشيدن(كردن در

  :ايها و تركيبات ترجمه واژه-2
ني در  فارسـي دورة سـاما    اي از عربـي ب    م به روش كتب ترجمـه     در ترجمة اين كتاب، مترج    

اي آورده است كه به نوبـة خـود درخـور           هاي فارسي نادر و ويژه    هاي عربي معادل   واژه برابر
را آورده  » اي«عربـي، واژة فارسـي      » أ«و همزة اسـتفهامي     » هل«مثال در ترجمة    . توجه است 
هاي ديگري  در اينجا به ذكر نمونه    . ترجمه كرده است  » اي بسا «خبري را به    » كَم«است و يا    

  :پردازيمميها از اين ترجمه
ماي بار خدا: اَلَّله  
كآن گروه : اُولَئ  
  آن چيز : الَّذي
  كجا باشد: أينَ

  بكند: يجعلُ
  با : يالَ

فرو خوابان : غُض  
  نه، نبايد كه: ال
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  زود باشد كه: فعل مستقبل» س«
  ديرگاهست : الَماط

  واخورد دهنده : ساقي
  با هم آينده : قُبعة

  پديد آيندگان : سوانح
  اي بسا كه: ربما
عرْبسراگاه : م  

   خروهه: ملْواح
مرْجگويدبه پنداشت مي: ي .  
  حقّا : كَلَّا
دا: بِئْسب  
  باشد كه: لَعلَّ

  گاه گاه : اَحياناً
درستي كه ب: قَد  

  حجاب : برزخ
  پس خبر آنست كه: فَاَما
  بدان و آگاه باش : اَالَ

  چاره نباشد: البد
  زود بودن : سرْعة
 به گَو فرو شونده: غَائر

  آتش انگيز: وقُود
  فخر مياور: التَفْتَخرْ
  شتر برنشستني: مطية

  .كه، كي، كيست: استفهامي» منْ«
»و حال آنست كـه، و حـال        : حاليه» و
  .باشد كه آن
»به حقّ: قسم» و.  

  )صاحب(خداوند: ذُو
  خداوندان: اُولُو
  خداي تعالي : اهللا

  همچنين باد : آمين
  پسنده : مرْضي
  .جاي شب گذاشتني: مبِيت
  پس گُو باش: فَلْيكُنْ
  روزي دهنده : رحمن
  باشد كه : عسي
  به زندگاني من: لَعمرِي

  پس نيك بايد كه نپنداري: فَالَتَحسبنَّ
  خواب شونده بي: ساهر
 افتنده : واقع

  
  :ها دگرگوني واژه-3

  :بدالا) الف
 ).خروسه(، خروهه)آماس(آماه :»ه « به » س«ابدال  -
  ». باشدآماههاي تو، پس باشد كه اين فربهيبو فريفته مشو به بسياري سب«
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  ».هاست مصلحتخروهةكاال «
 ).گنجشك( بنجشك:»ب«به » گ«ابدال  -
 ».بنجشكپيش ازآنك از صورت بگردانده شود كركس تو، ! بيذار شو«
 ).تابه(، تاوه)نانوا(، نانبا)وزغ( بزغ:»ب«به » و«ابدال  -
  ». را است در جوي آب، بانگ كردنيبزَغو «
  ». و خميركنندهنانباو كه بود «
  ». راتاوهجوشيدنِ  و نشنود«
 ).وارسنده( فارسنده:»ف«به » و«ابدال  -
  ».فارسندههاي تو خدا، همه را از بخشش و عطا دادي«
 .)هسته( اَسته:»ا«به » ه«ابدال  -
 ».خُرما اَستة پوست مقدارِ بر فراگيرد سخت حساب در و«
 ).فيل( پيل:»پ«به » ف«ابدال  -
 ».سالح بسياري از را كُشنده لشكر بشكند او، درشتيِ و او خرطومهاي بزرگي با پيل اين و«
 ). با شمار آينده( فا شمار آينده:»ف«به » ب«ابدال  -
 ).كليد(كليت :»ت«به » د«ابدال  -
 ».ها راكليت كند و بند«
  
  :تخفيف) ب
  ».نحس به و سعد به نگرِستن از شوديم تن،بزرگ بزرگيِ از پس آدمي«.نگريستن: نگرِستن -
 » .زده حسرت و اندوهگن گريستن بگريد« .اندوهگين: اَندوهگن -
  ».داريكيسه قيامت، يعني استادن جاي در تو با نيست و« .ايستادن: استادن -
 ».پذرفته حجي او راه در كند سود« .ذيرفتهپ: پذْرفته -
 ».شيران دهن گوشة دو هر در شود در و« .دهان: دهن -
 .آنكه: آنچه، آنك: آنچِ -
 ».كرد دزدي و كرد زنا كه يئزنگي همچون مگر نميبِنَدا پس« .بيندمي: ميبِنَد -
  ».چشيدن است داشته دشخوار مي،« .دشوار: دشخوار -
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  :ال و تخفيفابد) ج
  ».ميدانها ميان خود سنبِ به شموس اسب زند تپانچه همچنانك« .سم: سنب -
  
  :اشباع) د
 ».را سخن آرد زبانها، هاي درود از ميسريشد و« .سرشتن: سريشتن -
 ». استهامزاد را تو تن، آن كهدرستيب « .همزاد: هامزاد -
 » .خورسندي كهنحالدرآ تعزيت، از ميگردي باز و « .خرسند: خورسند -

ضـمن بررسـي   » پلي ميان شعر هجائي و عروضي فارسي   «دكتر احمد علي رجائي در كتاب       
» و«صورت  ون اولية هجري، اشباع ضمه را ب      اي از قرآن متعلق به قر     مختصات سبكي ترجمه  

شايد مترجم مـردي باشـد از   «: اي دانسته و معتقد است، جزء اختصاصات لهجه )باغ خورم (
  )76رجائي، احمدعلي،ص (».ران و احتماال از مردم ماوراء النهرمشرق اي

  
  : صفت و موصوف و ضماير-4
سـت  ايزي نسبت به دورة خـود برخوردار      هاي متم فت و موصوف در اين كتاب از ويژگي       ص

  :شود ميكه در اينجا به چند مورد اشاره
صـوف كـه از     مطابقة صـفت و مو    «: انددربارة مطابقت صفت و موصوف مرحوم بهار نوشته       

اي معمول نبوده است جز كـه در        خصايص عرب است و در فارسي هيچ وقت چنين قاعده         
جـسته جـسته ايـن    . رديـد ميان متقدمين از قرن ششم نثر فارسي سخت از نثر عرب متأثر گ      

شود و بار اول در چهار مقاله اين مطابقت بيشتر ديده شد و يقـين نيـست كـه                يمعني ديده م  
اجـسام  «و  » قرون خاليه «،  »ملوك ماضيه «: ز تصرّف نسخه نويسان؛ مانند    كار مؤلف است يا ا    

  ) 309، ص2، ج1381بهار، محمدتقي، .(»صيقله
ست كه صفت و موصوف در عدد و جمع هنوز به           در اين ترجمه آنچه قابل توجه ميباشد اين        -

 : سبك دورة ساماني و زبان پهلوي با هم مطابقت دارند؛ مانند
  . ، ماندگان ماده خرانماندگان شترانِ ها،هاي هرزه، باطلبرگزيدگان خالصان

 : شود؛ ماننديود و مضاف و مضاف اليه هم ديده ماين مطابقت در عدد و معد 
  .هاها، تاريكيهاي شبهتهاي شهوتراه
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 :كـار بـرده شـده اسـت؛ ماننـد     فضيلي است در جايگاه صفت عالي ب كه نشانة صفت ت   » تر« -
  ».دو جانست كه با يكديگر بياميزندها  جانترراست گوينده «
  . ». كمان، بي بانگ استترِبه«

 :گاهي هم عالمت صفت تفضيلي به صفاتي كه ذاتاً تفضيلي هستند افزوده شده است؛ ماننـد               
  .» ايشانترِمهتر«
 : انداضافة وصفي گاهي با كلماتي ديگر از يكديگر جدا شده -

  » . فصيحاستاي د دهندهمرگ پن« :اين كلمه گاهي فعل است؛ مانند 
  ». خدا، تمامتوهاي  تو را برآنچِ فايده دادي از سخنكنيمو شكر مي« :گاهي ضمير؛ مانند 
  » كژ؟ را تو دندانهاي كني تيز چند و«

  » . درخشندهرابي  آعرضه كند بر تشنه كور« :گاهي عالمت مفعول؛ مانند 
  » . بر هم نهادهراپس گرد كند مال بسيار «
  ».مفلسان را پيادگان گذارندواپس و راهوار تازيِ اسبانِ بر نندبرنشي«

 : جاي كسرة اضافه استعمال شده است؛ مانندب» ي«گاهي هم  
  ». عبادت كنندهيمست«، ». بسيار شيريشتر«، ». بيدادكنندهيبترس از حاكم«
    

  :چند نكتة سبكي ديگر دربارة صفت
] ي[و مشغول كـرده شـدند بـه دنيـا         « :في؛ مانند ميانجي در اضافة وص   » ي«استعمال نكردن    -

 ».پهن] ي[هالقب«، »سبز] ي[هانشادروا«، ».ناكس
 ». استفراخ گوشة دهنجويندة علم، « :استعمال صفت مركب؛ مانند -
 »فرود آينده«، »بيرون آينده« :؛ مانند»آمدن«ساخت صفت مركب فاعلي با فعل  -
  »رغبت بگرداننده« :؛ مانند»ب«ساخت صفت مركب فاعلي با  -
 بـا  را، جهـان  ايـن  زينتهاي بيابند چون پس« :؛ مانند »با«ساخت نوعي صفت مركب بوسيلة       -

 » .شوند زيور
  » .فريبانندهطمع نكند در غارت مگر دزدي « :»فريبنده«جاي ب» فريباننده«استعمال  -

 : »گزنده«جاي ب» گزند كننده«استعمال  
  »كنندهگزند رغبت نكند در عيب مگر سگي «
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 و ايـشان  رفـتنِ  اسـت  تعـالي  نام به و« :استعمال صفت جانشين موصوف در ترجمه؛ مانند       
   ».و مرْساها و بِسمِ اهللاِ مجرَاها« در ترجمة ».ايشان شدنِ ثابت

  :اي دارد؛ ماننددر اين كتاب عالوه بر صفت و موصوف، استعمال ضماير نيز سبك ويژه -
 هاي او نيست خرَد مگر بخششي از بخشش     « :راه با خود ضمير؛ مانند    آوردن مرجع ضمير هم    
  ».ما الْعقْلُ الَّا عطيةٌ منْ عطَاياه«در ترجمة » .خدا

نـه  گويادآوري اين نكته الزمـست كـه اين  . شده استدر سرتاسر كتاب اين اسلوب رعايت      (
 .)باشديهم م» بدل«ساختار نشان دهندة 

 : جاي ضماير مشترك؛ مانندصل فاعلي باستعمال ضماير منف 
  » . و حال او رامراكنم از براي تو حال و من حكايت مي«

 : در برخي موارد، هم ضمير مشترك آورده و هم ضمير منفصل؛ مانند 
در » .او خانـدانِ  و خـود  عيـالِ  بـراي  از ،خود نادانيِ به شونده،غافل را آن كند ذخيره پس«

 ».الْغَافلُ بِجهله، لعياله و اَهلهفَيدخرُها «ترجمة 
اي گمان مي بريد آنك نخوريد      « :جاي ضماير متصل؛ مانند   استعمال ضماير منفصل فاعلي ب     
 » را؟شما را بي آنك برداريد آرزوهاي شماهاي قوت

 ». را به بركشيدنتوپاك كن چاه دل «
سيلة فعل از موصوف خود جدا شـده        وبه صفتي كه ب   » يش«و  » ش«مفعولي  چسبيدن ضمير    

 باشد  دوريشخردمند  « :است، در واقع اين نوع ساختار نادر، نوعي اضافة گسسته است؛ مانند           
 ».ها باشد بيابانهاي عبرتفراخش باشد جستن كار بزرگ، بلندشهاي انداختن نظر، جاي

پوسـت،   باشـد    فـراخش  باشد ديده و مـرد تمـام         كوتاهش باشد باردان،    تنگشمرد ناقص   «
  » . باشد پايشتثاب

 بزرگ  هاي نظر انداختن خردمند دور است، كار      جاي«: انداين جمالت بصورت ساده اينگونه    
بـاردان مـرد نـاقص، تنـگ و     «و » .هاي عبرتهاي وي فـراخ اسـت     جستن او بلند است، بيابان    

  » .اش كوتاه است و پوست مرد تمام، فراخ و پايش ثابت استديده
 : نيز آمده است؛ مانند» ت«ر با ضمير متصل گونه ساختااين 
  ».ها است گردنسختتاي كه «
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  : فعل-5
 دارنـد و هـم      هاي سبكي دورة ساماني را    اند هم ويژگي  ن كتاب استعمال شده   افعالي كه در اي   

هـايي از   اينـك نمونـه   . شوديـ  متون نثر قـرن هـشتم در آن ديـده م           هاينشانه هايي از ويژگي   
  : در اين كتابهاي افعال مستعملويژگي

 :افعال امر داراي چندين ساختار متفاوت است؛ از جمله -
 اسـت  كـرده نهـي  ازآنچِ هابر و«،  ». از هر دشنام دهندة نفرين كننده      هابر« :بن مضارع + ها   

 » .ها ايستچابك «، ».ازآن تعالي خداي
 » .بخُسبي ات گرديدن از ايست باز«، ».باز ايستكش اي پادشاه گردن« :بن مضارع+ باز 
 » . با آن جهان، احرام دربستنِ حج ناكردهدربندو احرام « :بن مضارع+ در 
 ». آن رابر دهبه باد ... بدان آنك زر، گوسالة اين امت است، پس« :بن مضارع+ بر 
  ».گوئيدميچون سخن گوئيد، نصيحت كنيد و سخن فصيح « :بن مضارع+ مي 

شود، هنگام ساختن فعل امر از آنها، بعـد         يختم م » ا« مصوت   ن مضارع آنها به   هايي كه ب  در فعل 
  » . ما رانمايو راه راست « افزاي، بخشاي و نماي؛ :آمده است؛ مانند» ي«، »ا«از 

  ». مر مرگ راچشم دارپس «:هم فعل امر ساخته شده است؛ مانند» چشم داشتن«از فعل مركب 
 او را خـداي  كنـاد زيادت «: شده است؛ مانندافزوده » اد«در افعال دعايي به آخر بن مضارع    -

 ».تعالي، توفيقي را
  » .مشوادبركت كرده « :افزوده شده است؛ مانند» ا«و به فعل نفي هم در مقام نفرين  -

چه تنگ خرد باشـد آنكـس كـه         « :تأكيد افزوده شده است؛ مانند    » ب«گاهي هم به اول آن       
 » .بنگذردخيمه زند بر پل، پس 

  ». مرُباي لباس ديگري رابر« :آورده شده است؛ مانند» بر«در اول فعل نهي بعضاً  -
 » بِمگرد« :تأكيد؛ مانند» ب«و گاهي نيز  
نيز استفاده شده   » همي«از  » مي«در ساختن فعل ماضي استمراري عالوه بر تكواژ استمراري           -

 ». دنياگردد آن هميرَوي اين جهان را و مياز پي فرا « :است؛ مانند
 : تأكيد در اول فعل ماضي و مضارع اخباري نيز استعمال شده است؛ مانند» ب« -
 » .گرداندبرفت، بشست، بشتافت و بمي«
مول بوده در اين كتاب هـم ديـده         بعد از مضارع كه در دورة ساماني مع       » ا«استعمال پسوند    -
 ».ردي كه زنا كرد و دزدي كئ مگر زنگيبِنَدانميپس « :شود؛ مانندمي
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چه نيكو بودي كار تو اگـر       « :شرطي آمده است؛ مانند   » ي«در افعال شرطي مثل سبك قديم        -
  » . در آينة عبرت گرفتن آن چيز را كه عيب در آورد در تويبديدت

 تنة درخت حمله بردن درودگر را و دندان گرفتن اره را، دراز نشدي به مقـدار                 ياگر دانست «
  » .يك بِدست

  ». بر مهار آفتاب، گرد كردتي امروز را با ديياگر مالك بودت«
 خداي چون مـن   نكردتيهاي بزرگ   اگر شما گناه  «: ي جويني آمده است   در تاريخ جهانگشا  

استعمال اين نوع فعل بـراي شـرطية ماضـي در آن عـصر              » .عذاب را به سر شما نفرستادي     
ر گـويش لُـري     هنوز هم شبيه اين اسـتعمال د      . خصوصا در خراسان خيلي شايع بوده است      

  ).189ص ،1384 موسويان، شاهرخ اهتمام به ملك، عطا جويني،.(وجود دارد
 ».جنازه را آن نهادندي نام را، آنيدادند اگرانصاف و«
  »! كالغييكاشك بودم«: كار برده شده است؛ مانندتمنّا نيز ب» ي«در اين كتاب  -
بـود، درايـن كتـاب نيـز ديـده              ساخت افعال قياسي كه از قرن ششم به بعد معمـول شـده               -
 .»آگاهاندن«، »پرهيزيدن«، »ريميدن« :شود؛ مانندمي
گزنـد  «،  »نام كـردن  «: گاهي هم فعل مركب مثل سبك دورة ساماني ساخته شده است؛ مانند            -

 .»كردن
كار رفتـه   اي ب شد، در اين كتاب بشكل گسترده     وندي كه در متون قديم استعمال مي      افعال پيش  -

 : است؛ مانند
شـروع  (، وا رفتن، وا بردن، فرا سـپردن، در اسـتادن          )طرد كردن (فرا رفتن، بركَندن، وا راندن    

، در شـدن    )چنـگ زدن  (، در زدن  )سوار شدن (، بر نشستن  )خاموش شدن (، فرو مردن  )كردن
  ). سپردن(، بازگذاشتن)چسبانيدن(، وا دوسانيدن)كشيدن(، در كردن)داخل شدن(

 :  استعمال شده است؛ مانندافعال مركب پيشوندي نيز 
 .پشت بركردن، وا ياد دادن، طوق دركردن، چنگ در زدن

در جملـة عربـي داشـته و        ... ري و در ترجمة مصدرهاي عربي كه نقش فاعلي، مفعولي، خب         -
آورده شده است كه در دسـتور زبـان         » ي«آيند، مصدرهاي فارسي همراه با      صورت نكره مي  ب

  گويند؛ ت لياقت مي به اينگونه ساختار صففارسي
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 : مثال براي نقش مفعولي 
در ترجمـة   » . را برداشـتني  را يـا     فروداشـتني پس كيست كه توانائي دارد از براي تن خـود           «
 » .فَمن يستطيع لنفسه خفضاً اَو رفعاً«

 : مثال براي نقش خبري 
و  «ر ترجمة   د» .شكافتني و   دريدني و   سوختنياي است كهنه، در آن است       پس آن جامه  « فَهـ

 » .سحقٌ فيه حرقٌ و خَرقٌ و فَتقٌ
 : مثال براي نقش فاعلي 
  ».الَيوجِعه ضَرب و الَ طَرد«در ترجمة » .راندني و زدنيو دردمند نكند او را «
 :جاي مصدر متعدي از مصدر الزم استفاده شده اسـت؛ ماننـد           كتاب در اغلب مواقع ب    در اين  -
 . »بستر غفلت«ه جاي ب» غافل شدنبستر «
 : جاي صفت بياني مركب نيز استعمال شده است؛ مانندمصدر الزم جمع گاهي ب -
  ».كُنتُم قوماً بوراً«در ترجمة » ).هالك شدگان(هالكانبوديد قومي «
 : افزوده شده است؛ مانند» ب«در بعضي جاها به اول مصدر، حرف  -
 » .ت اسبرستنخاموش شدن، نردبان «در » برَستن«
نوعي مصدر مركب ساخته شده از صفت مفعولي و همكرد و نيز اسـم و همكـرد اسـتعمال                    -

 .»شادمان كردن«جاي ب» شادمانه كردن«و » ريختن«بجاي » نريخته كرد« :شده است؛ مانند
 :؛ ماننـد  »اندن«استفاده شده است تا     » انيدن«كردن دوبارة فعل متعدي، بيشتر از       براي متعدي    -
ــههمچنان« ــدي ك ــا را بپروراني ــوارة م ــا را در گه ــز » . م ــدن«و ني ــدن«، »گرداني ، »برانگيزاني
  . »برآسايانيدن«و » فريبانيدن«، »پويانيدن«، »واپوشانيدن«

 : حتّي صفت مفعولي نيز با اين ساختار ساخته شده است؛ مانند 
 .»گسترانيده«و » رنجانيده«
 : ه است؛ مانندجاي صفت مفعولي، مصدر آورده شددر فعل مجهول ب -
  ». نشود بِه شدن اواميد داشتن«

 كاسـت  «:جاي صفت مفعولي از مصدر مرخّم استفاده شده است؛ مانند         در بعضي جاها هم ب     
 » .شد رودخانة تو

 :  است؛ ماننداز افعال مجهول حذف شده» شدن«برخي مواقع هم فعل معين  
 ».است] شده[ريخته است و آب رخسار او ] شده[آتش شهوت او برانگيخته «
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عجمياني هستند گنگان كـه امامـت       « :حذف افعال گاهي با قرينه صورت گرفته است؛ مانند         -
  » .ديزه كه نصيحت كنند پوستين دوز را] هستند[كنند خوانندگان را و گرگاني مي

  :اي حذف شده اند؛ مانندگاهي هم آنها بدون وجود هيچ قرينه 
  ».هابرهنه را در جوالنگاه اين بيابان راه روندة پاي] باد[بشارت «
 وحـرم  اسـت  هاقبيله به بسيارست وآدمي«: زائد در جمله؛ مانند » است«استعمال فعل ربطي   -

 ».ستآن كردنقربان و كردنعبادت هاي جايب است بزرگ مكّه
  ».برآهوان ستبنجشگان  بردنِ حسد است ناداني از پس«
  ». دو روزستپس بكُن زن آزاد را«
ـ     بزرگ گردانـي  تو خدا،   «: جاي اخباري؛ مانند  استعمال وجه شرطي ب    - سالمت بـودن    مـا را ب

 ما را بـه نفـس سـخن         عزيز گرداني صواب گفتن انديشه و      ما را ب   خاص گرداني آفرينش و   
  »  .گوينده

  
  : حروف اضافه-6

  كـار ه كه به سـبك قـديم در ايـن كتـاب ب         ساختارهاي گوناگون و انواع معاني حروف اضاف      
  :اند، بدين قرار استرفته

 خـداي   ازناگـاه بيايـد بـدو       «: ؛ مانند »از سوي، از جانب   «معني  ب» از«استعمال حرف اضافة     -
 ».تعالي، آنچِ دوست ندارد

 ». شترِ برنشستنيِ دريا و بيابانباو برنشيند « :؛ مانند»بر«معني ب» با«استعمال حرف اضافة  -
  ». طبيب در تبباگردي باز مي«: ؛ مانند»سوي، به جانبب«بمعني » با«استعمال حرف اضافة  -
الَي اَكْلِ   الَيدعوه الْقَرَم «در ترجمـة    » .مردارها خوردنِ با شدن گوشت آرزومند را، او نخواند«

فالْجِي.« 
شنود بانـگ كـردنِ آهـوي       همچنانـك ميـ   « :؛ ماننـد  »در«معنـي   ب» بر«استعمال حرف اضافة     -

 ».انِ بيابان ميبردرازگردن را 
 بـه پس آن فرمانبردارتَرست    «: ؛ مانند »از جهت، از لحاظ   «معني  ب» به«استعمال حرف اضافة     -

 ».خوردن
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برادرانِ يوسف چـون بيامدنـد      « :؛ مانند »سوي، به جانبِ  ب«بمعني  » به«استعمال حرف اضافة     -
 ».گريستند به ريا پدرشان در شبانگاه، ميبه
 ». بامدادبه شبانگاه و بهياد كنيد او خدا را «: ؛ مانند»در«معني ب» به«استعمال حرف اضافة  -
و حـال آنـست كـه ايـشان         «: ؛ مانند »تا اينكه، حتّي اينكه   «معني  ب» تا«تعمال حرف اضافة    اس -

 ». بميرندتاند نگاهبانان
 ».تنه فتااي بسا زيركيا كه براند تو را «:؛ مانند»طرفبسوي، ب«بمعني » تا«استعمال حرف اضافة  -
اميد   دريافت، اميد دارنده، )آيا(پس اي« :عنوان حرف زائد؛ مانندب» را«استعمال حرف اضافة  -

 » ؟رامدت خود پيش از آنك برسد كتاب ب خود را،
 ».راهمچنانك بپرورانيدي ما را در گهوارة ما «
 ».خوابي ميلهاي بي بهراسرمه در كند ايشان « :؛ مانند»به«معني ب» را«استعمال حرف اضافة  -
) سـاخته شـد   (كـرده شـده   «: ؛ ماننـد  »مر«همراه با   » براي«معني  ب» را«استعمال حرف اضافة     -

 ».رابازوبندها مر بازوها 
 ». پيش آيد تو رافراو شماتت كند به تو اگر «:؛ مانند»به«معني ب»فرا«استعمال حرف اضافة  -
 شـب   بـه  بدان آنك خفـتن بهترسـت        و« :استعمال دو حرف اضافه براي يك مفعول؛ مانند        -

  » . كوشش كنندهرانمازكننده 
 » .ها از سختيِ به سر باز زنندهرا گردندگان بهخنكا «
  : تكرار-7

ست، در اين كتـاب     هاي نثر دورة پهلويِ ساساني و دورة ساماني ا        تكرار كلمات كه از ويژگي    
  : شود؛ مانندبوفور ديده مي

 : »فعل«تكرار  -
كـس   ازيشان آن  هست از ايشان فرمانبرداري كننده و       هست ستيزه كننده و      از مردمان  هست«

  » .... ازيشانهستكه بيداد كند و نترسد از مالمت كننده و 
  ».شود و زرد شودمرد بخيل سرخ «
 : »مفعول«تكرار عالمت  -
 ».را و فريفتن راكند بعضي از ايشان با بعضي، آرايشِ گفتار وحي مي«
 : »ضمير«تكرار  -
 ».او و تن او و تا از يكديگر جدا شود جان اوست و خوي اوآن عادت «
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 : »ضمير«تكرار پشت سر هم  -
 ». عزيز بودي بزرگتودرستي كه تو ب«و يا » . پيروزي يابندگانايشاننددرستي كه ايشان ب«
 : »قيد حالت«تكرار  -
 ».اشي پياده بحال كهدر آن شتر سوار باشي و حال كهدر آنوداع نكند تو را «
 : »حرف اضافه«تكرار  -
 شـراب   از روزي و    از توشه و    ازي است كه در آن مهماني است آنچِ خواهي          ئدانش مهماني «

  » . نقلازو 
آب و بي ميِ درهاي خُرد و     جوي در مرغزارها و    در ساقي و    در شراب و    درچيست رأي تو    «

 ». درخشيدنِ آندر ميِ با آب آميخته و درهاي آن و  ابريقدر
 : تكرار يك ترجمه براي دو كلمة مترادف عربي -
 » .و هو يعصمهم و يقيهِم«در ترجمة » .را ايشان ميدارد نگاه و را ايشان ميدارد نگاه خدا او و«
  ».و تَورطُوا في وِهاد و اَخَاديد«در ترجمة » .گوها در و گَوها در دراُفتادند«
   ».صونُ نَفْسه عنِ الْحرَامِ و يقيي«در ترجمة » .دارد نگاه و حرام از را خود تنِ دارد نگاه«
  ».و خَاطَ فَكَّيه و حاص«در ترجمة » .بدوزد و را دهن دوگوشة هر بدوزد و«

 :گاهي اين تكرار در دو جملة مترادف است؛ مانند 
در ترجمة  » .آن داشتنِ نگاه حقِّ ار آن نداشتند نگاه و آن داشتنِ نگاه حقِّ نداشتند نگاه پس«
 » .و ما رعوها حقَّ رِعايتها فَلَم يحرُسوا حقَّ حرَاستها«
  : سجع-8

 جمالت آن اغلب از سجع      با توجه به اينكه اين ترجمه از نوع ترجمة تحت اللفظي است و            
سجع هم مشاهده نمـود؛  جمالت آهنگين و مدر آن  توان  ميحال  و آهنگ بدور ميباشند، با اين     

كـس كـه قـرض      نهر آ «و  » .هستي مستيگوئيا كه تو    «،  ». است ماران جاي   نادانگور  «: مانند
  ».غمدرستي كه بفروخته باشد غمي را به دو ، پس بدرمدهد درمي را به دو 

  
  :هاي ديگر سبكيبرخي از ويژگي -9

چندين ويژگي سبكي ديگر نيـز      عالوه بر مختصاتي كه تا به اينجا گفته شده، اين ترجمه از             
  :شودياي كوتاه به آنها م اينجا اشارهبرخوردار است كه در
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، هنگـام   بناء، وضوء، بقاء، صـحراء و بـالء       : در كلماتي مانند  » و«و  » ا«همزة بعد از مصوت      -
ميـانجي آمـده    » ي«جـاي آن    اضافه، اين همزه گاهي بشيوة سبك عصر مترجم حذف شده و ب           

 :ه سبك قديم حذف نشده است؛ ماننداست و گاهي هم ب

  ».را خود رداي بدتر سازد ردا به و«
  » .او عزّت رداء به تعالي خداي ايشان بر افكند سايه پس«
»فراخ باشد فراختر حرام صحراء. « 

مترجم تحت تأثير كلمات ممدود عربـي و كـاربرد آن در اضـافه هـاي فارسـي، كلمـات                       
ميـانجي،  » ي«جاي  مضاف واقع شدنِ اين نوع كلمات ب      وند، هنگام   شيختم م » ا«ي كه به    ئفارسي

 : همزه آورده است؛ مانند
  » . گناهصغيرهاءحساب كند به تنِ خود بر «
  ».سبا قوم هاءدست همچون شدند جذا يكديگر از چگونه كه] تو [برادرانِ با كن نظر و«

 
 : جمع بستن كلمات -

 :تهاي جمع به اسم عربي افـزوده شـده اسـت؛ ماننـد            هنگام جمع بستن كلمات، گاهي عالم      
 . ، قومان و عفريتان)در ترجمة وسوق(ها، وسق)ظرفها(اناها
در ترجمة  (مورچگان، رودگان : ها بر خالف معمول جمع بسته شده است؛ مانند        وگاهي اسم  

 ).فالسفه(و فلسفيان) اَمعاء
ـ (اي«: جدايي بين دو كلمة همپايه با فعل؛ ماننـد         -  و  اسـت بريـد آدمـي كالبـد       ي گمـان م   )اآي

 » و خوردن؟استصورت و آنك زندگاني آشاميدن 
-زخم زدنِ سختي بر مرد آزاد همچـون بـرف  « :موصوله؛ مانند» ي«ميانجي و   » ي«نياوردن   -
  » .است كه بيفتد در گرما] يي[ها
 ».ها ساعدها اَندآن زن«
 : هاي بعد از صوت؛ ماننددر اسم» ا«استعمال مصوت  -

 : »ندا«اسمِ بعد از صوت مشتقِ افسوس يا نكوهشِ  
  » آبدا ميراث دهنده«، »ابدا گسترش«، »ابدا كارزار كردن«

 : »واي«و نيز بعد از  
 ».بر بيماري كه بيماريِ او تيز باشد! اواي پشيماني«
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 : استعمال قيد مركب تأكيدي با ساختاري نادر؛ مانند -
 » .ئل شونده باشد زابي محاليهر ناز و نعمتي «

چـون  « :عنوان قيد حالت آورده اسـت؛ ماننـد        حال مفرد عربي، جمع فارسي را ب       در ترجمة  
 و چـون برخيزنـد بـا نمـاز،          گرانان و   سبكانها  گوئي بشتاب بر شهوتها، بشتابند برآن شهوت      

  ».كاهالنبرخيزند 
  ».عجاالًي الصلَوةِ الَيتَسارعونَ الَ«در ترجمة » .كنندگان شتاب نماز، با نشتابند«
  ».رِجاالًو الَيتَبرَّزونَ للتَّخَلِّي «در ترجمة » .پيادگان شدن، خالي براي از نيايند بيرون و«
 ». كه به ميراث دهد درد دهن راآاي بسا ناله« :كثرت؛ مانند» ا«استعمال  -
رده و غيـر فعـال؛ ماننـد           - رد كـرد       كـس  سـامري آن   نيـست « :استعمال پسوندهاي مـ كـه گـ 

  » . راورنجني را و پاورنجنيدست
 ». كردي آن راگنشوخ«
اي «معنـي آزاد كـردن، در       ب» فـك كـردن   « :ساخت كلمات مركب از عربي و فارسي؛ مانند        -

 ».گرو كردة ذمت، مشغول شو به فك كردنِ آن
ز خـود را     بعـد ا   كار برده شده كـه اسـم      ب» اين«تعريف عربي، ضمير اشارة     » ال«در ترجمة    -

 ».اَلْمقَالَةُ الرَّابِعةُ«در ترجمة » . مقالة چهارم استاين« :كند؛ ماننديمعرفة عهد ذهني م
 :كـار رفتـه اسـت؛ ماننـد       عول مطلق به تقليد از عربي كه بوفور در اين ترجمه ب           استعمال مف  -
ك  و«،  ». اَندوهگن و حسرت زده    گريستنِبگريد  « رمـكيـدني  بـر  را آب بزنـده  پـس   «و  » .م

 ».زنده گردانيدنيگرداند شنونده را 
جاي آوردن معادل فارسي مناسب و كوتـاه، آنهـا را شـرح    در ترجمة بعضي كلمات عربي ب     -

 : داده است؛ مانند
 .گفتندور درشونده در سخن: متعمق
  . جامة به گور چشم رنگ كرده: معير
  . جامة به مرغان رنگ كرده: مطَير

  .آمدن بيرون تعالي خداي فرمان از: فُسوق
   .جاي بچه بر زمين آمدن: مثبِر

ــاثور ــر در   آن: ع ــه س ــدان ب ــسيار ب ــه ب ك

چـوب  .(آن چيز كـه بـر آتـش نهنـد         : بخور
  )عود

 از پدرسـياهان  و سـپيدان  پـدرِ : حام و سام  
  .نوح فرزندانِ

 بـه  آتـش  رنـدة آو بيـرون  اسـبانِ  :موريـات 
  .خويش سنبهاي
منزلگـاه  (.جاي سحرگاه فـرو آمـدن     :معرَّس
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  )جاي هالك.(آيند
جــز شــوي خــود زنــاني كــه ب: قاصــرات

 . ننگرند

  )مسافران
  .شراب شبانگاهي با خود داده: مغْبوق

 
 » !واهالكا«: افسوس تحت تأثير مناداي مندوب عربي؛ مانند) شبه جمله(استعمال صوت  -
بـاقي بگـذاري    « :در ترجمة اسم موصول، اسم قبل از آن دوباره استعمال شده است؛ ماننـد              -

 ».تُبقَي منزِلَك الَّذي ابتَنَيتَه«در ترجمة » . كه بنا كردي آن راجاي تو را آن جاي
  

  :نتيجه
شود كه كلمات و تركيبات فارسي دري و دورة ساماني          ز مقالة حاضر چنين نتيجه گيري مي      ا

اشته است؛  طرز قديم در قرن هشتم وجود د      بو غزنوي اول و جمله بندي و اسلوب نگارش          
اقل تا قرن هـشتم     شكل محدودتر حد  ه ساماني و فارسي قديم هر چند ب       يعني امتداد نثر دور   
دهد عالوه بر اينكـه هنـوز       اين مقاله نشان مي   . شده بوده است  كلّي محو ن  ادامه داشته و بطور   

لـي روي آنهـا بررسـي بعمـل نيامـده           كتبي وجود دارند كه به سبك قديم نوشته شده اند، و          
ـ                ستيز گوياي اين  است، ن  دور از   كه چه بسا با تحقيقات گـسترده ميتـوان در منـاطقي كـه ب

شده است، هجه هاي قديم در آنجا استعمال ميمراكز تغيير و تحول و انقالب نثر بوده اند و ل      
هاي بعـد از هـشت را نيـز در آنهـا            اي نثر فارسي دورة ساماني در قرن      كتبي را يافت كه رد پ     
  .تعداد گنجينه هاي لغات و تركيبات كهن زبان فارسي افزودمشاهده نموده و به 
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