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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Ostovanameh Book is an important 
manuscript of the ninth century. The purpose of this study is to introduce the 
features of four existing manuscripts of this work in Iran and Turkey and to 
study its style in terms of phonetics, lexicon and syntax.
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has been done 
in a descriptive-analytical and documentary manner based on library sources.
FINDINGS: A study of the language of the Ostovanameh shows that this book 
was written to the unrhythmic prose of the ninth century and is a movement 
from compulsive prose to simplification that includes many features of the 
prose of the Mongol and Timurid eras. In addition, in some cases, the personal 
style of the author can be seen, in general, the prose style of this work can be 
considered as intermediate.
CONCLUSION: The Ostovanameh written by Ghiasuddin Mohammad 
Astarabadi is a work based on the beliefs of the fist followers of the Hurufism 
sect, which in addition to expressing the religious beliefs of this sect, helps to 
explain some aspects of the social events of the Timurid era. What 
distinguishes the Ostovanameh from other Hurufism works is the reliable 
information that the author of this work provides about the elders of this sect 
and how their thoughts evolved. The final part of the Ostovanameh 
introduces the special rituals of the Hurufism to us.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 
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 مقاله پژوهشی
 معرفی و بررسی سبکی استوانامه از منظر زبانی

 
 ، علیرضا شوهانی*سفیدی، علی گراوندشهال سنگ

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران.

 

 

 

 

 چکیده:
ار حروفیان در قرن نهم است. هدف ای خطی و مهم از آثنسخهكتاب استوانامه،  زمینه و هدف:

از این پژوه ، معرفی ویژگیهای چهار نسخۀ خطی موجود این اثر در ایران و تركیه و بررسی 

  سبکی آن از جنبۀ آوایی، واژگانی و نحوی است. 

تحلیلی و اسنادی  -ای نظری است كه به شیوۀ توصیفیمطالعه، پژوه  پی  رو مطالعه: روش

 ای صورت گرفته است. ابخانهبر اساس منابع كت

 بررسی زبان استوانامه نشان میدهد كه این كتاب به نثر مرسل قرن نهم نوشته شده و ها:یافته

نویسی كه بسیاری از ویژگیهای نثر دوران مغول و از نثر متکلف بسوی ساده است حركتی

. در چشم میخوردتیموری را دربردارد. عالوه بر آن در مواردی نیز سبک شخصی نویسنده ب

 مجموعه میتوان سبک نثر این اثر را بینابین دانست. 

الدین محمد استرآبادی، اثری است براساس عقاید پیروان استوانامه، نوشتۀ غیاثگیری: نتیجه

هایی از حوادث نخستین حروفیه كه عالوه بر بیان باورهای مذهبی این فرقه، به تبیین گوشه

یکند. آنچه استوانامه را از دیگر آثار حروفی متمایز میکند اجتماعی عصر تیموری كمک م

های اطالعات موثقی است كه نگارندۀ این اثر دربارۀ بزرگان این فرقه و چگونگی تحول اندیشه

 آنان ارائه میکند. بخ  پایانی استوانامه ما را با آداب عبادی خاص حروفیان آشنا میکند.  

  

 4344دی  59 :دریافت تاریخ  

 4344بهمن  44:  داوری تاریخ   

 4344بهمن  61: اصالح تاریخ   

 4155فروردین  41: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  ،استوانامه ،الدین محمد استرآبادیغیاث

 سطح زبانی. ،شناسیسبک ،خطی ۀنسخ
 

 :مسئول نویسنده * 

    and@ilam.ac.ira. garav

 36631955 (91 49)+  
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 مقدمه
علیه ظلم و ستم « فضل اهلل نعیمی استرآبادی»اجتماعی و مذهبی به رهبری در قرن نهم هجری نهضتی 

تیموریان در ایران شکل گرفت كه دامنۀ آن به ایران محدود نماند و تا قرون اخیر پیروان او در تركیه و بالکان 

ی به نثر تألیف میزیستند و عدۀ زیادی از آنان به تبعیت از رهبرشان، كه خود شاعری برجسته بود و آثار متعدد

امیر »اهلل، كرده بود، ازطریق شعر و نثر در جهت ترویج افکار خود كوشیدند. یکی از شاگردان و پیروان فضل

است كه با گزارشهای موثق خود اطالعات « استوانامه»نویسندۀ اثر مهم « الدین محمد استرآبادیغیاث

این مقاله به های بزرگ این نهضت ارائه كرده است. ارزشمندی دربارۀ حوادث دوران آغاز حروفیه و نیز شخصیت

 :هاستپرسش به اینپاسخ  بدنبالو  میرردازدمعرفی این اثر اعتقادی 

 ؟چه مطالبی است ۀاستوانامه دربرگیرند

  ها كدام است؟ از استوانامه چند نسخۀ خطی باقی مانده و مشخصات شکلی هر كدام از این نسخه

  از جهت سبک زبانی چیست؟« استوانامه»نسخۀ خطی  ویژگیهای مشخص و بارز سبکی

برای استفادۀ ازمنظر زبانی و نحوی این اثر مهم  و توصیف مهمترین ویژگیهای سبکی معرفی بررسیهدف از این 

 . است بررسی ارزش آن در میان آثار عصر تیموری نیز و هحروفیهای هاندیشو پژوهندگان محققان 

 

 سابقۀ پژوهش

پژوهان در آثار خود ینۀ تحقیقات پیرامون این اثر باید گفت با اینکه بسیاری از محققان و حروفیهدر بررسی پیش

اند، این اثر تاكنون تصحیح و چاپ نشده و ویژگیهای نسخ مورد بررسی قرار نگرفته از مطالب استوانامه بهره برده

در حدود یک « روفیان در كتابخانۀ ملی ملکشناسی آثار حنسخه»ای با عنوان است. علیرضا دولتشاهی در مقاله

صفحه، بعضی از ویژگیهای ظاهری نسخۀ استوانامه موجود در كتابخانۀ ملی ملک، از جمله ویژگیهای جلد، كاغذ، 

شناسی آثار حروفیان در كتابخانۀ ملی ملک، خط و تاریخ نگارش را به اختصار بررسی كرده است )نسخه

شگر بخ  پایانی كتاب استوانامه را كه مشتمل بر آداب عبادی این فرقه است (. همین پژوه465دولتشاهی: ص 

(. 36تا  65در مجلۀ معارف منتشر كرده است )عبادت حروف، دولتشاهی: صص « آیین عبادی حروف»با عنوان 

ه نتیجۀ جستجوها نشان میدهد غیر از دو مقالۀ فوق هیچ تحقیق یا كتاب دیگری مستقالً به بررسی استوانام

 نررداخته است.

 

 بحث و بررسی

 الدین محمد استرآبادی معرفی غیاث

اهلل نعیمی الدین محمد استرآبادی، خواهرزادۀ علی االعلی برترین خلیفه و داماد و نزدیکترین یار فضلغیاث»

تا  745الدین در استرآباد در سالهای غیاث. »(54)فهرست متون حروفیه، گولرینارلی: ص« رهبر حروفیه است

الدین در استوانامه خود را چنین معرفی میکند: (. غیاث54)حروفیه، اسلوار: ص « به دنیا آمده است 744

 43الدین در ب(. غیاث 51)استوانامه: ص « بن محمدحسین االسترآبادیالدین محمدبن حسینابوالیقین غیاث»

زا پسر كوچک تیمور صورت گرفت، همراه با میردر ارتباط با سوءقصدی كه در هرات علیه شاهرخ 935اآلخر ربیع

وی پس از پنج سال حبس از قلعۀ . »ب(37امیر نوراهلل، نوۀ دختری فضل اهلل نعیمی دستگیر شد )همان: 
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سلیمانیه كه در آن زندانی بود گریخت و به جزیرۀ هرمز كه مأمنی برای شخصیتهای تراز اول حروفیه بود، پناه 

 (. 54)حروفیه، اسلوار: ص« بغداد رفت برد؛ سرس به شیراز و بعد به

ای است الدین محمد دو اثر در اعتقادات حروفیه بجا مانده: یکی همین استوانامه و دیگری نامه كه نامهاز غیاث

میرزا اهلل نوشته و موضوع آن شرح سوءقصد به جان شاهرخالدین خطاب به موالنا حسن از شاگردان فضلكه غیاث

 ن اوست. و ایام زندانی شد

 

 معرفی استوانامه 

نام این كتاب »هه. ق نگاشته شده است.  964الدین محمد است كه در حدود سال استوانامه مهمترین اثر غیاث 

از كلمۀ استوا انتخاب شده كه نزد حروفیان خطی راست، سفید و مقدس است كه از فرق سر تا چانه ادامه مییابد 

)انسان از دیدگاه سید عمادالدین نسیمی، رمضانی: ص « تقسیم میکندو صورت و موهای سر را به دو بخ  

« الرحمن علی العرش استوی»(. خط استوا از میان همۀ موجودات عبور میکند. واژۀ استوا از آیۀ شریفۀ 414

در نظر حروفیه، استوا چیزی است كه در همۀ » 4است.« چیره شدن»و « استقرار یافتن»گرفته شده و به معنی 

ودات وجود دارد؛ ولی در انسان كامل متجلی شده است؛ بنابراین كسی كه به خالفت معنوی میرسد، به مقام موج

)حروفیه در تاریخ، آژند: ص « استوا دست مییابد؛ لذا خلق را حق میبیند و حق را درونمایۀ كل كائنات میداند

45 .) 

است كه با تفسیر بسیاری از آیات و احادیث مطابق  كتاب استوانامه دربرگیرندۀ بسیاری از آرا و عقاید حروفیان

بندیهای مرسوم را ندارد و بدون دیباچه بندی موضوعی یا ابواب و فصلمیل و نظر آنان همراه است. كتاب، دسته

با تفسیر سورۀ مباركه حمد و نقل قولهایی از بزرگان و اندیشمندان این مذهب در تفسیر این سوره آغاز میشود. 

 ستوانامه را به سه دستۀ عمده میتوان تقسیم كرد:مطالب ا

های آنان دربارۀ زندگی . شرح افکار و عقاید حروفیان كه بخ  اعظم كتاب را دربر میگیرد و شامل اندیشه4 

دنیوی، باور به بهشت و بحث دربارۀ كیفیت بهشت و دوزخ، بیان ارزش انسان و شأن واالی آدم به عنوان خلیفۀ 

اعداد و حروف در عالم خلقت، جایگاه روح انسان بعد از خلع بدن، تعبیر و تفسیر خواب و مطالبی از اهلل، جایگاه 

 این قبیل است. 

. بیان حوادث و وقایعی كه یا مربوط به زندگی سیاسی خود نویسنده و یا اطالعاتی است از زندگی رهبر این 6

ها مورد وثق شنیده و نقل كرده است كه همین نگاشتهالدین خود در جریان بوده و یا از افراد مآیین كه غیاث

اهلل نعیمی قرار گرفته پژوهان در زمینۀ شناخت زندگی و افکار و خاندان و فرزندان فضلاستناد بسیاری از حروفیه

است. ضمناً نام بسیاری از درویشان و پیروان اولیۀ این فرقه و سیر تحول عقاید حروفیان در مقطعی كوتاه پس از 

                                                      
 . ازآنجاكه كتاب استوانامه تاكنون تصحیح و چاپ نشده است، از نسخ خطی آن كه توسط نگارنده در دست تصحیح و چاپ است، استفاده4

میشود. از استوانامه، چهار نسخۀ خطی در دست است كه ارجاعات این مقاله به استوانامه بر مبنای قدیمیترین آن یعنی نسخۀ كتابخانۀ 

ها شامل دو صفحه از كتاب هستند كه برگ دارد كه غیر از برگ اول كه جزو مطالب اصلی نیست، سایر برگه 493ملک است. این نسخه 

است، لذا در ارجاع به آن نوشنه میشود:  6و  4مشخص میشوند: مثالً برگ اول شامل دو صفحۀ « ب»و فرد با  «الف»صفحات زوج با 

 .(«ب»یا « الف» 4استوانامه: برگ )
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اهلل را نیز در همین بخ  میتوان قرار داد كه این بخ  اخیر در شناخت اعتقادات حروفیان اهمیتی مرگ فضل

 ویژه دارد؛ زیرا دربارۀ موضوعات ذكرشده مطالبی را بازگو میکند كه در سایر آثار حروفی وجود ندارد. 

ای عملی است كه آداب نماز، م رساله. بخ  آداب عبادی كه در پایان استوانامه قرار دارد. این بخ  در حک3

 روزه و حج را همراه با اوراد و اذكار مخصوص مطابق سنت حروفیان شرح و آموزش میدهد. 

 

 معرفی نسخ خطی موجود استوانامه

چگونگی اطالع از این اثر و  ۀپی  از پرداختن به معرفی نسخ خطی موجود استوانامه الزم است مطالبی دربار

در  .ملی ملک مراجعه كرد ۀگاشته شود. نگارنده در جستجوی یافتن منابعی از حروفیان به كتابخانهای آن ننسخه

شناسایی حروفیان و  ۀشناس آگاه آشنا شد كه ایشان در زمینآنجا با جناب علیرضا دولتشاهی پژوهشگر و حروفیه

اهنمایی ایشان نگارنده توانست به سه اند. با رهای خطی آنان در آن كتابخانه خدمات ارزشمندی ارائه كردهنسخه

ادبیات دانشگاه تهران دست یابد.  ۀدانشکدكتابخانۀ دانشگاه تهران و كتابخانۀ ملک،  ۀاستوانامه در كتابخان ۀنسخ

در های احتمالی دیگر از این كتاب به مراجع زیر مراجعه شد كه پس از دسترسی به این نسخ برای یافتن نسخه

ملی  ۀاز این قرارند: فهرست نسخ خطی كتابخان آثارین ا بود. بعضی ازنشده برده  یامه ناماستوانآن مراجع از 

های خطی مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران، اوراق عتیق، نسخه ۀهای خطی كتابخانایران، فهرست نسخه

 نسخ خطیمجلس شورای اسالمی، فهرست  ۀهای خطی كتابخانبخ  پاكستان، فهرست نسخهگنج ۀكتابخان

 الذریعه آقابزرگ تهرانی.  نیز های تركیه واهلل مرعشی نجفی، فهرست نسخ خطی فارسی كتابخانهآیت كتابخانۀ

 : زیر درج شده است اطالعاتكتاب استوانامه،  ۀدربار منزویدر فهرست 

بدلیسی از الدین محمد فرزند حسین فرزند محمد خراسانی استرآبادی غیاث استوانامه از ابوالیقین میر»

به  964رمضان  44ست در تفسیر و كالم و علم حروف كه در اصفهان در ا نهم. كتابی ۀدانشمندان حروفی سد

.الضالین. این سوره را حضرت رسالت كه از وجهی الهی و كشف عالم نامتناهی به .انجام رسیده است. آغاز: حمدله

 ده اسم خوانده است. 

 [4: 67ف. ادبیات ]س 47ص 417، آغاز برابر نمونه، 4561یق د، نستعل456تهران، ادبیات، .4143

 [رویت]س 45گ 46،  آغاز برابر نمونه، 44: نستعلیق سده 1554ملک  .4141

 هست.  4554فیلم آن در دانشگاه ش  4511: نوشته 4/31واتیکان .4145

های خطی فارسی، )فهرست نسخه« [546: 4ها فیلم]یاد شده است.  934تاریخ نگارش در فهرست فیلمها 

 (. 4564: ص 6منزوی، جلد 

 

 كتابخانه ملی ملکمعرفی استوانامه نسخۀ 

و برای  ها متقدم استای غیرعکسی از استوانامه در ایران است كه از نظر تاریخ كتابت بر سایر نسخهاین اثر نسخه

ی كتابخانۀ ملی ملک های خطدر فهرست نسخه»تصحیح این كتاب به عنوان نسخۀ اساس انتخاب شده است. 

ای، س، جلد میشن قهوه 45گ،  46، نستعلیق قرن یازدهم، كاغذ فستقی، 1554دربارۀ این نسخه آمده است: 

ها ها شنگرف. این توضیح در مواردی نادرست است. در این نسخه فقط ترجمه آیات قرآن و نشانهعناوین و نشانه

 (.93-45در كتابخانۀ ملی ملک، دولتشاهی: صص شناسی آثار حروفیان )نسخه« به رنگ شنگرف است

سطر نگاشته شده است. كاتب  45صفحه و هر صفحه  493برگ و  46استوانامۀ نسخۀ كتابخانه ملی ملک در 
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نسخه مشخص نیست و با اینکه كتاب تاریخ كتابت ندارد، از تاریخی كه به ابجد زیر آن نوشته شده میتوان تاریخ 

 یخ چنین است: را دریافت. آن تار 4554

 فضل                                     اهلل                    

 ابجد و اجزا و نقطه                         ابجد و اجزا           

 نهصد و بیست                             هشتاد و یک            

آید؛ یعنی آغاز قرن یازدهم. این تاریخ بدست می 4554( تاریخ 465+94« )اهلل»و « فضل»از برهم نهادن »

كم جمعیتی كوچک از حروفیان در ایران است؛ یعنی درست یک روشنگر نکتۀ مهمی است و آن وجود دست

(. البته وجود سه 93-45)همان: صص « ق 4556سال پی  از كشتار نقطویان به فرمان شاه عباس صفوی در 

اند، بیانگر ادامۀ اصله حدود چهل سال تا دو قرن پس از این نسخه نوشته شدهنسخه دیگر از استوانامه كه با ف

 حضور گروههایی از حروفیان در مناطق مختلف ایران و خارج از ایران تا قرون اخیر است.

آغاز استوانامه نسخۀ كتابخانۀ ملی ملک: الحمدهلل رب العالمین الرحمن الرّحیم... این سوره را حضرت رسالت از 

ی الهی و كشف عالم المتناهی.... پایان نسخه: رو به طرف قلعه آن ملعون مارشه پلید كه درمقابل قلعه النجق وح

امن من اآلفات و البلیّات است كه آن را قلعۀ سنجریه میگویند بیندازند و از احرام بیرون آیند و م علی من التبع 

ادگی كلمه یا حروف ندارد. یکی از محاسن مهم این الهدی. خط نسخه نستعلیق است و متن كتاب ابهام یا افت

 های دیگر این ویژگی را ندارند.  های استرآبادی بجهت تلفّظ درست است كه نسخهگذاری واژهنسخه، حركت

 

 معرفی استوانامه نسخۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران است. خط  دومین نسخۀ استوانامه از نظرتاریخ كتابت، نسخۀ موجود در كتابخانۀ

در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه  -د 456صفحه دارد. این نسخه به شمارۀ  417برگ و  71این اثر نستعلیق است و 

 ذكر شده است و نام كاتب ندارد. 4561تهران ثبت شده است. تاریخ كتابت در پایان نسخه سال 

حمدهلل رب العالمین... این سوره را حضرت رسالت كه از وجهی الهی و شروع كتاب: بسم اهلل الرحمن الرحیم ال 

كشف عالم نامتناهی... پایان كتاب: به طرف قلعۀ آن ملعون مارشه پلید كه درمقابل قلعۀ النجق آمده هذه اآلفات 

 و البلیّات است كه آن را قلعۀ سنجریه میگویند بیندازند و از احرام پرون آیند.  

 

 امه نسخۀ واتیکانمعرفی استوان
ثبت شده  31سومین نسخه از نظر تاریخ كتابت، نسخۀ واتیکان است كه اصل آن در كتابخانۀ واتیکان به شمارۀ 

وجود دارد. آغاز نسخه: بسم اهلل الرحمن الرجیم  4554/6و تصویری از آن در كتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 

 هی و كشف عالم نامتناهی به ده اسم خوانده است. الحمدهلل... این سوره را رسالت از وحی ال

پایان نسخه: رو به قلعۀ آن ملعون مارشه پلید كه درمقابل قلعۀ النجق امن من اآلفات و البلیّات است كه آن را 

برگ  435قلعۀ سنجریه میگویند بیندازند و از احرام بیرون آیند. وم علی من التّبع الهدی تمّت م. این نسخه 

ذكر شده و از مهمترین  4511ط نسخه نستعلیق و فاقد نام كاتب است. تاریخ كتابت در پایان نسخه دارد. خ

 های موجود در استوانامه است. وجوه اهمیت نسخه، معنی كردن واژه
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 معرفی استوانامه نسخۀ كتابخانۀ ملت )علی امیری( استانبول
های اولیه از نسخ كیه نگهداری میشود. در جستجوای است كه در ترموجود استوانامه نسخه خۀچهارمین نس

علی به مرجعی به نام  ،حروفیهنسخه مغفول مانده بود اما پس از بررسی بعضی از آثار مرتبط با این  ،استوانامه
. از جمله نویسندگانی كه بی  از دیگران از این نسخه نام برده فاتح اسلوار محقق ترک است برخورد شد امیری

 به این نسخه بسیار استناد كرده است. برای دسترسی به این نسخه از «ه از ابتدا تا كنونحروفی» كه در كتاب

آموختۀ دان  «ران بوزكورتوكام» با كمک و همراهیطرق مختلف اقدامات متعددی صورت گرفت كه درنهایت 

ستانبول تركیه مركز ملت در ا ۀترک دانشگاه تهران این دستیابی محقق شد. الزم به ذكر است كه كتابخان

 «علی امیری»دوست به نام نگهداری بسیاری از نسخ خطی فارسی ازجمله آثار حروفیان است كه شخصی فرهنگ

سیس و بسیاری از آثار را خریداری و به آن كتابخانه منتقل كرده است. نام این آثار و أدر دوران عثمانی آن را ت

در فهرست حروفیه ذكر كرده است.  متوندر فهرست  «رینارلیعبدالباقی گول»ها را محقق ترک نوشتهدست

 459جلد كاغذی ضخیم، »متون حروفیه از عبدالباقی گولرینارلی دربارۀ این نسخه این اطالعات درج شده است: 

)فهرست « ذكر شده است 4646سطر، خط نستعلیق، مجدول سرخ، تاریخ كتابت این نسخه  41برگ، هر صفحه 

 (. 14لرینارلی: ص متون حروفیه، گو

آغاز استوانامه نسخۀ كتابخانه ملّت استانبول: الحمدهلل رب العالمین الرحمن الرحیم... این سوره را حضرت رسالت 

از وحی الهی ... پایان نسخه: آن را قلعۀ سنجریه میگویند بیندازند و از احرام بیرون آیند والساّلم. در پایان كتاب 

مدینه اركری »و نیز مکان كتابت را « الدّین خواجهبن كمالدروی  عیسی»م كاتب را عالوه بر تاریخ كتابت، نا

ای در آلبانی است كه بسیاری از حروفیان پس از ذكر كرده است كه این نام مربوط به منطقه« كسری محله تکیه

از وجوه اهمیت این  های خود پرداختند. یکیسختگیریهای عثمانیها به آنجا مهاجرت كردند و به گسترش اندیشه

نسخه، ذكر بعضی تواریخ مهم حروفیان مانند تاریخ مرگ بعضی از بزرگان و مدت عمرشان روی جلد كتاب است 

و نیز روی برگ اول كتاب، فرهنگ كوچکی از لغات استرآبادی استوانامه به همراه معنی وجود دارد. كاتب این 

 سه صفحه به تركی نوشته است. نسخه، در پایان كتاب، آداب عبادی حروفی را در 

 

  استوانامه سطح زبانیشناسانۀ بررسی سبک

اگرچه شاعران و منتقدان قدیمی گاهی »ندارد.  یشناسی یکی از فنون ادبی است كه در ایران سابقۀ چندانسبک

مینامیم  «کسب»اصطالحاتی چون طرز و شیوه و غیره را بکار میبرند اما آنچه منظور آنان بوده با آنچه امروزه 

زیرا منتقدان و ادیبان قدیم در شعر و نثر هرگز در پی یافتن ویژگیهای سبکی و جزئیات  ،بسیار متفاوت است

« اندآفرید، نبودهای میعواملی كه باعث ایجاد سبک متفاوت با دیگر شاعران و نویسندگان میشد یا شیوۀ تازه

 (. 63: صمحجوبسبک خراسانی در شعر فارسی، )

شیوۀ كاربرد زبان در یک بافت معین بوسیلۀ شخص برای هدفی » شناسان، سبک عبارت است ازریف سبکدر تع

(. زبان مهمترین عامل بیان اندیشه و تظاهر بیرونی آن است. 31ص فتوحی:ها، شناسی نظریهسبک) «مشخص

انگر تحول اجتماعی یا گر میشود و هر گونه تحول در زبان نیز بیههر شیوۀ نگرشی در جامۀ زبانی خاص جلو

نوع عدول یعنی  ،های مختلف است. در بررسی زبانی یک اثر منثورتغییر نگرش گوینده و همعصران او در زمینه

انحرافهای سادۀ زبانی دارند و از  صرفاً ،هنجارگریزی و هنجارافزایی مورد توجه است. نوع اول یعنی هنجارگریزی

هنجارافزایی آثاری هستند كه عدولهای هنری دارند و از نوع اول  جنبۀ ادبی تهی هستند و نوع دوم یعنی
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 :همان) «الضمیرسبک عبارت است از طرز بیان مافی»مهمترند. یکی از بهترین تعاریف دربارۀ سبک این است كه 

رمییابد. الضمیر را از ویژگیها و عوامل تکرارشوندۀ اثر ادبی د(. خواننده و منتقد دقیق، این طرز بیان مافی39 ص

 (. 31همان: ص ) «اصطالح سبک در زبانشناسی و ادبیات بر شیوۀ رفتارهای زبانی افراد اطالق میشود»

، هاشناسانۀ یک اثر معموالً  از روشهای ویژه استفاده میشود. یکی از عملیترین راهبرای تجزیه و تحلیل سبک

 طح زبانی بدلیل گستردگی و تنوع در سه ریزبررسی اثر از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری است كه در آن س

سطح آوایی، لغوی و نحوی بررسی میگردد و با این روش میتوان به اجزای متشکلۀ متن و ویژگیهای سبکی  )زیر(

سطح فکری بررسی  ،مقالهاین زبانی و حجم محدود  مطالب در سطح فکری واثر دست یافت. بدلیل گستردگی 

موكول گردید و در اینجا صرفاً به تجزیه و تحلیل سطح زبانی استوانامه پرداخته به نوشتاری دیگر  استوانامه

نظر صرف نیزآن  از بررسی سطح ادبی ،های ادبیبه جنبه استوانامهبجهت عدم گرای  نویسندۀ  همچنینمیشود. 

 د. شخواهد در سطح زبانی به نتایج مفیدتری منجر  این اثربررسی  زیرا غشد

آوایی،  به سایر سطوح، آن را به سطوح كوچکترِکه پژوهشگران بدلیل گستردگی سطح زبانی نسبتبا توجه به این

های بررسی و نمونهزبانی استوانامه در سه سطح مذكور  سبکنیز  مقالهدر این  ،اندواژگانی و نحوی تقسیم كرده

  برجستۀ زبانی آن ارائه میگردد.

 

 سطح آوایی استوانامه ویژگیهای 

رسی سطح آوایی یک اثر معموال ً به حذف حروف یا حركات، استعمال كلمات با حروف زائد، قلب و ابدال در بر» 

 «حروف، مشدد كردن مخفف و بالعکس، تلفظهای كهن، امالی كهن كلمات، اماله، تخفیف لغات میرردازند

را دربرمیگیرد اما بدلیل  (. متن استوانامه از جنبۀ آوایی اغلب موارد فوق453: صشمیساشناسی، كلیات سبک)

از ذكر آنها خودداری شده است.  ،ای وجود ندارداینکه برای بعضی از این موارد مانند اماله و تلفظهای كهن نمونه

 درمجموع در بررسی سطح آوایی استوانامه موارد زیر جالب توجه و قابل ذكر هستند: 

، تحت تأثیر و به تقلید و مصوتهای كوتاه اشباع حركات»: كوتاه به بلندهای تبدیل مصوتیعنی . اشباع حركات: 4

: محجوبسبک خراسانی در شعر فارسی، )« فارسی در دورۀ سامانی است كهن زباناز زبان پهلوی از ویژگیهای 

دوشمن:  مثال از استوانامه: دیده میشود. این ویژگیهای بعد از جمله نثر تیموری نیز هنوز (. در نثر دوره34 ص

 ب( تفریقه: تفرقه 34همان: ص ) ( ایمین: ایمنالف 47همان: ص ) ( نویشته: نوشتهالف 76ستوانامه: صا) دشمن

 .ب( 51همان: ص )

ین رفتن حروف و اصوات یک زبان و تبدیل آنها به یکدیگر در طول تاریخ دو دلیل قائل ب. ابدال: بهار برای از6

ینها و دستورهای علمی برای زبان و دیگر اینکه ابدال از اول عدم توجه و نگاهداری و تهیۀ قوانین و آی»است: 

به قبل، نسبت ۀ تیموری(. با اینکه در دور656 : ص4، جلد بهارشناسی نثر، سبک)« نوامیس تطور هر زبان است

المخرج قریبهای در ابدال واج بسیاری از تلفظها تثبیت شده و زبان به سادگی گراییده، تلفظهای كهن خصوصاً

این ابدالها برخالف گذشته كه هم در اسم و هم در فعل بود، صرفا ً  در استوانامه دیده میشود. اماهنوز دیگر به یک

  .در اسامی اتفاق میفتد

جای ایشان جهنم است و بد »( پستر: بستر: الف 6استوانامه: ص) )پ(: پرون: برون )ب( به الف( تبدیل

 ب(.  46همان: ) «پستریست

  .الف( 49همان: ) عفارید: عفاریت ب( 47همان: ) (: عنکبود: عنکبوت)د ب( تبدیل)ت( به
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  .ب( 54همان: ) )ب(: بزغ: وزغ )و( به ج( تبدیل

را بازماندۀ زبان فارسی باستان و از ریشۀ  «نی»خانلری واژۀ «: نه» به سبک نثر قدیم به جای« نی»كاربرد . 3

«naiy »بصورت قید نفی بکار  «نی»فارسی دری مانده است كه در « نی»و  «نه»داند كه اشکال آن بصورت می

(. با اینکه نثر دورۀ تیموری از نثر دوران نخست فاصله 644ص :3جتاریخ زبان فارسی ناتل خانلری، ) میرود

اگر نی هیچ تدبیر » :های كهن نشان اتصالی هرچند ضعیف به گذشتۀ زبان فارسی استكاربرد این واژه، گرفته

پس اگر كسی ره به عالم خاک و سرّ پدر نبرد فرزند آدم »ب(.  75استوانامه: ص ) «ر از ترک آندیگر نیافتیم غی

 ب(.  14همان: ) «نیست و خلیفه زاده نی

بنظر میرسد »خراسانی و عراقی، كاربرد تشدید است. های مشدد كردن مخفّف: یکی از ویژگیهای آواها در سبک .1

« )ر( میباشند در كلماتی كه مختوم به خصوصاً  ؛را مشدّد میکردند فّفمخ بیشتر كلمات دوحرفی ،كه در گذشته

بی  از دو حرف  ،اندهای مخفّفی كه مشدّد شده(. اما در استوانامه همۀ واژه444 ص شمیسا:شناسی نثر، سبک)

 دارند و دوهجایی هستند. اگرچه محقّقان در بررسی آثار پیشینیان، مبحث تشدید را اغلب در شعر بررسی

موارد الخط یک اثر میتواند بیانگر نوع تلفظ آن واژه نزد گروهی از مردم باشد. وجود این نشانه در رسم ،اندنموده

 ب( خطّها 77همان: ) الف( غلّط 9استوانامه: ص ) : مژّههایی از این ویژگی آوایی در استوانامه است؛ مثلزیر نمونه

 الف(.  14همان: ) «و فارسی درّی لسان اهل الجنّت عربی و»ب( درّی:  74همان:)

سبک )« انددر اشعار سبک خراسانی گاه به ضرورت وزن، حرف یا حركتی را حذف میکرده»كاه  حروف: . 5

های آن بر شعر در نثر هم اتفاق میفتد كه نمونه(. این تخفیف عالوه447 : صمحجوبخراسانی در شعر فارسی، 

آن خوک نر كه استاد » ایستاد/استاد. ب( 33استوانامه: ص) گسیخت/خت: گسنیز وجود دارد؛ مثلدر استوانامه 

 (.ب 74همان: ص ) «مثال پدر شما بود

گاه ناشی از تفاوت  ،واجی كه منجر به تفاوت زبانی در شکل آوایی سخن میشودهای تفاوت»تلفظهای محلّی: . 4

آوایی سبک نمود آشکاری دارد و متن را با ی است؛ اینگونه كاربردها در الیۀ های محلّها در لهجهآوایی واژه

ای تلفظها در (. پاره611 ص فتوحی:ها، شناسی نظریهسبک)« بافتهای اجتماعی و تاریخی  پیوند میزند

استوانامه: ص ) : البتده: البته؛ مثلاستوانامه وجود دارد كه آنها را چیزی جز تلفظ محلی نویسنده نمیتوان شمرد

 .ب(15همان:) سراخ: سوراخ .ب( 36همان: ) ببی: بی بی. الف( 54همان: ) هپاشینه: پاشن. الف( 5

و دگردیسیهای آوایی زبان ها )صورت نوشتاری آواها( را نشان از تفاوت هاحذف)واو( معدوله: فتوحی، نویسه. 7

دگردیسی معدوله در نوشتار را نیز مصداق همین  «واو» های مختلف میداند و حذففارسی در سرزمینها و دوره

، تلفظ واو شناسیكلیات سبک(. طبق نظر شمیسا در 614 ص فتوحی:ها، شناسی نظریهسبک) آوردبشمار می

ها (. این تغییر گاه در امالی واژه655 ص شمیسا:شناسی، كلیات سبک) معدوله در قرن هفتم در حال تغییر بود

تلفظ پهلوی این واژه » وجود دارد: «خواب» ۀی در واژدر استوانامه یک مورد از این تغییر آوای .نیز نمایان میشد

«xvab »( كه گویا در این دوره واو معدوله از این كلمه از 654وشی: ص )فرهنگ فارسی به پهلوی، فره« است

 ب(.  33استوانامه: ص ) «گسخت صورت خاب هم متالشی شد نآن زمان كه عالقۀ بد»تلفظ ساقط شده است: 

زه: همچنانکه قبال گفته شد روند دگردیسی خط فارسی از قرن چهارم تاكنون نشان از صورتهای مختلف هم. 9

نویسۀ همزه در گذر زمان به »های مختلف دارد. تفاوتها و دگردیسیهای آوایی زبان فارسی در سرزمینها و دوره

کلهای گوناگون (. نویسۀ همزه در استوانامه ش614 ص فتوحی:ها، شناسی نظریهسبک) «تبدیل شده است "ی"

دانست. این تنوع  هاآوا نحوۀ تلفظرا نیز میتوان مربوط به  بعضیالخط مربوط میشود و دارد كه بعضی به رسم
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در این اثر  انشکال ناشی از كاربرد شکلهای آوایی مختلف همزه هم به روش متقدمان و هم به شیوۀ متأخراَ

 قرار است: است. اشکال مختلف آوایی همزه در استوانامه از این

  .(ب 73استوانامه: ص ) پایانی كلمات: اشیاء: اشیا ۀحذف همزالف(  

همان: ) الف( باالی كرسی: باالء كرسی 35همان: ) در پایان كلمه: برای ما: براء ما «ی»آوردن همزه به جای  ب(

-شناسی نظریهسبک)« بهاء ولد نیز بکار رفته است معارفاین شکل نوشتاری در آثار پیشین از جمله . »الف( 14

 (. 614ها، فتوحی: ص 

میانجی به جای همزه بین تركیبهای اضافی كه امروزه هم به همین شیوه بکار میرود:  «ی»استفاده از  ج(

 الف(.  13استوانامه: ص) «مظهری كه درو تجلیات... باشد از اشیای دیگر عالیتر و اعظم خواهد بود»

 «فبأی آالی ربکما تکذبان»میانجی آورده است:  «ی» رآن به جای همزهق ای ازدر یک مورد نیز در آیهد( 

 الف(. 13)

از بررسی سطح آوایی استوانامه دریافته میشد كه اگرچه هنوز ویژگیهای زبان كهن چون اشباع، اموال، تشدید 

وجود  مخفّف، كاه  و یا حذف حروف به شیوۀ متقدم در نثر كتاب وجود دارد، بسامد اندک این موارد و

ویژگیهای زبانی جدید نشانگر تحول و گذار زبان بسوی سبک جدید است و نیز قرار داشتن نثر این كتاب در 

 شمار نثر بینابین را نشان میدهد.  

 

 بررسی سطح واژگانی استوانامه  
زدست میدهند و ها در گذر زمان یا معنای خود را اایجاد سبک دارند. واژه ای درها و گزین  آنها نق  عمدهواژه

ها در معنای جدید میگیرند یا متروک میشوند و یا به همان معنی به زندگی خود ادامه میدهند. نوع كاربرد واژه

هر اثر نشانگر تحول زبان در شرایط جغرافیایی و تاریخی خاص است كه نویسنده در آن میزیسته است. منتقدان 

نویسی و نوع گزین  گرایی، سرهغات عربی، تركی یا مغولی، كهندرصد ل بررسی سطح واژگانی یک اثر معموالً در

های بکاررفته در ها با توجه به محور جانشینی، مترادفات و...  مورد توجه قرار میدهند. در این تحقیق، واژهواژه

 محصولیر اند كه موارد زنثر دورۀ تیموری و سبک خاص نویسنده بررسی شدههای استوانامه نیز با توجه به ویژگی

 :این بررسی است

میگوید « نثر فارسی»ای از بهار به نام شمار بودن لغات پهلوی، تركی و مغولی: شمیسا با استناد به مقالهاندک -4

بعد از رواج نثر غنّی، لغات و اصطالحات و تركیبات فارسی كه از زبان دری و پهلوی باستان باقی مانده بود »كه 

(. در استوانامه لغات پهلوی و 44شناسی نثر، شمیسا: ص)سبک« به هزیمت رفتیکی پس از دیگری در نثر 

شمارند. اگرچه استوانامه در عهد تیموری نزدیک به پهلوی و همچنین لغات قدیم و متروک فارسی بسیار اندک

های مغولی، هنوشته شده است، كمتر نشانی از لغات و تركیبات مغولی در نثر آن میتوان یافت. علّت پرهیز از واژ

شاید آزار دیدن و زندانی شدن مؤلف به دست تیموریان باشد. نفرت از تیموریان ویژگی عمومی آثار حروفیان 

-ها و كشتارهای گستردۀ آنان به دستور تیمور و فرزندان اوست. در استوانامه نمونهاست و دلیل این امر، شکنجه

از این حقیر »وجود دارد: « شیطان»و« مار»، «سگ»ابی همچون هایی از ابراز نفرت از تیموریان با كاربرد الق

اللعنه را در كجا مشاهده كنی؟ گفت آن لنگ در سگ است و در سؤال كرد كه آن لنگ ملعون )تیمور( علیه

از طرف مازندران بعد از استخالص از حبس »الف(.  39)استوانامه: ص « صورت سگ او را مشاهده توان كرد

 ب(. 37)همان: « ن( به محروسۀ باغ قوبه رسیدیمشیاطین )تیموریا
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از نیمۀ اول قرن پنجم اسنادی در دست است كه ادبا برای عربی مقامی واال »های عربی: كاربرد فراوان واژه .6

دانی با هم مساوی است. از آن دوره به بعد بدلیل این تمایل انحرافی، قائل بودند و پذیرفته بودند كه فضل و عربی

 ص شمیسا:شناسی نثر، سبک)« بینیمیه جایی رسید كه در برخی از متون جز بیست درصد لغت فارسی نمكار ب

ها و (. به گفتۀ صفا در منشآت عصر تیموری حتی در آثار ساده و خالی از تکلف، میزان كاربرد واژه454

 (. 455ص: 1صفا، ج تاریخ ادبیات ایران، ) تازی بیرون از شمار استهای تركیب

اند. در بررسی ده درصد كل نامه از سه زبان فارسی، عربی و استرآبادی تشکیل شدههای بکاررفته در استواژهوا

 4365فارسی و  (%75/31) واژه 754مشخص شد كه از این تعداد  ،لغت را شامل میشود 6515كتاب كه حدود 

 31رسی هستند و لغات فارسی تنها عربی است كه در بسیاری جمالت، تنها روابط و افعال فا (%45/41) واژه

نبی از روی لغت »درصد كتاب را تشکیل میدهد كه این تعداد واژه با ماهیت مذهبی كتاب ارتباط مستقیم دارد: 

 «انباكننده است و انبیاء اهلل جمیع به كلمه و كالم خالیق را انبا میکردند و همه كلمه بودند و مظهر كلمه بودند

  (.الف 47استوانامه: ص )

فراوانی كلمات به  ،ویژگیهای نثر استوانامه كه تشخص سبکی ایجاد میکند گرگانی: از هایهفراوان واژكاربرد . 3

ها اغلب های فارسی و گرگانی قدیم و عربی است. این واژهگوی  گرگانی قدیم و ساختن جمالتی آمیخته از واژه

ام بیان خاطرات و وقایع تاریخی مربوط به جریان هنگام بیان مبانی عقیدتی بکار میروند و نویسنده هنگ

ی گرگانی و های محلّهای فارسی رایج در آن روزگار دارد. گفته میشود كه كاربرد واژهحروفیان، نثری روان با واژه

اهلل نعیمی رهبر این فضل». مربوط به گرایشهای ایرانی حروفیان است ،های تركی و مغولیاستفاده نکردن از واژه

تعصّب شدید ایرانی داشته و حتی كتاب بزرگ دینی خود  ،آوران آریایی استقه كه خود از سلسلۀ دینفر

گفته (. 46 ص ذكاوتی قراگزلو:درآمد نقطویه، حروفیه پی ) «را به لهجۀ قدیم گرگانی نگاشته است نامهجاودان

آدم، آشکاركنندۀ بخشی از ودو حرف فارسی و همچنین انتساب آن به حضرت قداست دادن به سی»میشود 

بعضی از این جمالت فارسی هستند و فقط (. 49)كلیات اشعار، نعیمی: ص « اهلل نعیمی استتالشهای ملّی فضل

استوانامه: ) «از زر و نقره... یکی بجنبید دیگری برپا باشدها )گوید( كه آسمان اگر سائل واژه»افعال گرگانی دارند: 

 (. الف 5ص 

)گوید(  )دارد( كه واژه چه معنی داره: »های گرگانی هم وجود دارندالتی با تعداد بیشتری از واژهاستوانامه جمدر 

 الف(.  76همان: ) «)آدم را( در این عنقریب بیافرید )بوده باشد( كه ادمه )همچنین( معلوم بی بو سخن ازن

بی از نثر سبک خراسانی آغاز شده های فارسی و عر. ساختن تركیبهای عربی فارسی: ساخت لغات مركب از واژه1

اما در غیر افعال نمونۀ كمتری وجود  ؛عربی وجود داشته است است. از آن دوره، تركیب افعال فارسی با مصادر

تبدیل شده  «البد»به تركیب عربی  كرده است كه بعداً را ذكر «بی بُدّی»دارد. بهار برای نمونۀ این لغات، واژۀ 

غلط از جمع بین فارسی و عربی در دورۀ های (. اما استعمال تركیب139: 4ج  ،اربهشناسی نثر، سبک) است

ای از این را نمونه «آرای عباسیعالم»كتاب  از «الفرمانحسب»تیموری و صفوی رواج یافت كه شمیسا واژۀ 

 لشهدابعد از استخالص... با حضرت سرورا»مثل: (. 359 ص شمیسا:شناسی نثر، سبک) اشتباهات ذكر میکند

 ب(.  34) «الزمینخلیفه اهلل فی»ب(.  39) «امیر نوراهلل آمدیم

ای كه در این عصر میبینیم القاب و چیز تازه: »پیشیناستفاده از القاب و عناوین مفصل به شیوۀ نویسندگان  .5

باید عبور لفین اخیر دورۀ تیموری دربارۀ ممدوح معمول میدارند كه گاهی دو سه صفحه را ؤعناوینی است كه م

(. 659ص: 4ج  بهار،شناسی نثر، سبک) «بدست آورد ،كرد تا بزحمت نام كسی را كه مقصود نویسنده است
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های اینگونه كاربردها در متون گذشته نیز امری متداول و اگرچه بهار، این ویژگی را امری تازه میداند، نمونه

الدین مجداالسالم سیداالئمه و در امام كبیر مقبل زینموالنا ص»مرسوم بوده است. مثال از راحۀ الصدور راوندی: 

 (. 34)راحۀ الصدور، راوندی: ص « العلماء استاذالملوک و الساّلطین محمودبن محمد علی الرّاوندی

مذهبی حروفیه بکار های طوالنی فقط در معرفی درویشان و شخصیت نسبتاً در استوانامه این القاب و عناوین

استوانامه: ) «اهلل علیهمعظّم و مجتبای مکرم، قدوت االفاضل موالنا مجد الملۀ والدّین رضوان موالنای: »مثل میرود

اهلل وصی اهلل و هادی راه یقین، محو كنندۀ تقلیدات اولین و آخرین، كشّاف اسرار  هحضرت خلیف»ب(.  65ص 

 ب(.  65همان: ) «نامهنامه و عرشجاویدان

استعمال لغات در معانی خاص یکی از ویژگیهای سبکهای خراسانی و عراقی »كاربرد واژه در معانی خاص:  .4

. تحول معنایی لغات در طول زمان باشد ۀ(. این امر میتواند نشان643 : صشمیساشناسی، كلیات سبک)« است

 از جمله:. در استوانامه نیز این ویژگی زبانی وجود دارد

 :الف( كاربرد اسم در معانی خاص

استوانامه: ) «به نزد اهل یقین تحقیق است و در او هیچ شک نیست»حقیقت:  ق ومحقَّ جایبه  «تحقیق» -

 ب(.  39ص

 (.الف 77همان:) «نماز شام بر بام میرفتی كه تکیه كنی»استراحت:  به جای «تکیه» -

 .ب( 71همان ) «مادر پیر خسته شد و وفات یافت»بیمار:  به معنی «خسته» -

 .الف( 75همان: ) «ایشان مسکینی به جای آوردند و بیرون رفتند»ضع: توا به معنی «مسکینی» -

 .الف( 97همان: ) «این مسئله را از این فقیر در عرصۀ كاینات مانده دانند»ماندگار:  به جای «مانده»-

  .ب( 75همان: ) «مدتی در قید حیات بود و در عقب رفت»دنبال:  به جای «عقب» -

پرهیز ازتکرار  برای نثر فنی استعمال افعال در معانی مجازیهای از ویژگی»: ب( كاربرد فعل در معنی خاص

گاه  ،نثر فنی بی بهره استهای (. با اینکه استوانامه از بسیاری از ویژگی43 ص شمیسا:شنلسی نثر، سبک)« است

 مثل:به شیوۀ گذشته افعال را در معانی متفاوت بکار برده است. 

ن چهارده سوره را به جهت اهلل كه چهارده كلمه است بیرون روی مسمااهلل نود و نه چو»ببری:  به جای «ویرَ» -

 الف(.  41استوانامه: ص) «بماند

  .الف( 33همان: ) «هاییم كه وصف آن را نمیتوان دادما در خانه»وصف كردن:  به جای «وصف دادن» -

 75همان: ) «م غیر از ترک آن وجه گفتناگر نی هیچ تدبیر دیگر نیافتی»ترک كردن:  به جای «ترک گفتن» -

 الف(. 

میتواند بودكه به وجهی آن باشد كه محکمات الهی چهارده »شاید و ممکن است:  به معنی «میتوان بود» -

 الف(.  43همان: ) «حرفی است

 ب(.  75همان: ) «چندانی كه آن خوک ماده دور رفت آن خوک نر بر جای خود چرخ زد»شد:  به جای «رفت» -

معنی اصلی  از ی غیریج( كاربرد حروف به جای یکدیگر: بعضی حروف اضافه در سبک خراسانی و عراقی در معان

(. این 664 ص شمیسا:شناسی، كلیات سبک) كرده است ذكررا  آنهاهایی از شمیسا نمونه كه خود بکار میرفتند

بر نثر رسمی آن روزگار باشد. این حروف در  كاربردها در نثر دورۀ تیموری ممکن است نتیجۀ تأثیر زبان عامیانه

 : و شامل موارد زیر است هستند «را» استوانامه شامل حروف اضافه و حرف

 ب(.  75همان: ) «عقب رفت درمدتی در قید حیات بود و »به:  به جای «در» -
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از به جای كسرۀ ب(.  75همان: ) «بر جای خود چرخ زد و از دنبال خوک ماده روان شد»به:  به جای «از» -

وجواب »كاشانی آورده میشود:  مصباح الهدایهاضافه این كاربرد در متون گذشته سابقه دارد كه نمونه ای از آن از 

)مصباح الهدایه، كاشانی: باب اوّل(. در « از اوّل )جواب اوّل( آن است كه رؤیت، دیگر است و ادراک، دیگر

این فقیر حقیر گناهکار، شرمسار و امیدوار از رحمت بی »م میخورد: ای از این كاربرد بچشاستوانامه هم نمونه

 الف(.  37همان: ) «دریغ فضل ستار

بعد از آن آدم را امر سجده : »جای به بهرا ب(.  15همان: ) «و جنّت را هشت در است»برای:  به جای «را» -

یشان را قرارگاه در صورت سبع و سگ و ا»كسرۀ اضافه: را به جای  ب(.  37همان: ) «كردن شد كه مالیکه بکنند

 الف(.  96همان: ) «عقرب و..... مشاهده باید كرد

است. این  یبصورت رمز ه ها: یکی از مهمترین ویژگیهای آثار حروفیان، استفاده از واژو نشانه . كاربرد رمز9

های . فهم نوشتهدارد رمزهاو ابیات حروفیان نیز از این  رمزنویسی اغلب در آثار نثر اتفاق میفتد اما اشعار

 یا «مفتاح حروف جاویدان» ای به نامازاینرو خود ایشان جزوه»حروفیان بدون شناخت این رمزها آسان نیست. 

 (. 34 ص كیا:نامۀ گرگانی، واژه) «انددر این باره نوشته «الحیاتمفتاح»

های ویسنده است كه با مقابلۀ متن نسخهمورد از رموز مورد استفادۀ ن نودكتاب استوانامه دربردارندۀ حدود 

طوریکه گاهی از ؛ بها هستندشدۀ برخی از واژهمختلف این كتاب میتوان به معنای آنها پی برد. این رموز، كوتاه

)نقطه(  )حرف( را بی تکرار پنچ ن )كلمه( و ح )چهارده( ک آنچه: »مثل یک واژه فقط یک حرف آن ذكر میشود

)وجه( كه منعقد میشود ه )صورت( و صو»ب(  6)استوانامه: ص  .«ف و نقاط نوزده باشند)حف( حرو باید چنانکه

 )چهارده( ح )چهارده( حرف به جهت چه چون چه(. »ب 6همان: ص ) «)آدم( است )خلقت( و هم نصف خل

 ب(. 6همان:) «)اهلل( بیرون روی هجده بماند )حرف( اه

تبان نسخۀ موجود در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران و نسخۀ های خطی استوانامه در ایران كااز میان نسخه

اند. كاتبان این از رمز استفاده كرده و نسخۀ كتابخانۀ ملت استانبول ملکكتابخانۀ ملی واتیکان بیشتر از نسخۀ 

د. انها از سایر كلمات، روی آنها عالمتی شبیه به مد با رنگ سرخ گذاشتهها برای مشخص كردن این واژهنسخه

ای دیگر به این موضوع در استوانامه بحث رمزها در آثار حروفیه و بخصوص استوانامه مفصل است و در مقاله

 پرداخته خواهد شد.

 

 بررسی سطح نحوی استوانامه

ها، شناسی نظریهسبک) «شناسی نحوی، چیدمان واژه و نظم دستوری جمله استموضوع سبک»باید بدانیم كه 

های بررسی جمله از نظر محور همنشینی و دقت در ساخت»فۀ بررسی سطح نحوی (. وظی664 ص فتوحی:

)تمنی، بیان خواب....(  غیرمتعارف، كوتاه یا بلند بودن جمالت، كاربردهای كهن دستوری از قبیل آوردن انواع یاء

افعال كهن مركب، كاربردهای خاص ضمایر، صرف  و مفعول و عالمت آن، افعال ماضی و مضارع، افعال پیشوندی

 (. 455 ص شمیسا:شناسی، كلیات سبک) «و... است

عدم توجه به » آثار دورۀ تیموری نزدیک است كه به گفتۀ صفا در شماركتاب استوانامه از دیدگاه نحوی 

این دوره ]نثر[ های دستوری زبان در نثر و رواج بسیاری از مسامحات لغوی و دستوری از ویژگیهای مهم قاعده

ترین (. مهم147 ص صفا:تاریخ ادبیات، ) «گونه مسامحات هنوز هم در زبان فارسی رایج استاست كه این

 ویژگیهای نحوی استوانامه كه در تعیین سبک نثر آن اهمیت دارند، عبارتند از: 
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از این جهت میتوان كتاب را از حیث كوتاه و بلندی  و . سادگی و صمیمیت نثر: نثر استوانامه یکدست نیست4

 ت و سادگی و پیچیدگی نثر به دو دسته تقسیم كرد: جمال

 ،ای از حوادث روزگار خود میرردازدهنگامی كه نویسنده به بیان واقعه یا خاطره :الف( نثر ساده با جمالت كوتاه 

اغلب تکرار میشوند: ها ها و فعلنثری ساده و عاری از هرگونه پیچیدگی و ابهام دارد. جمالت كوتاهند و واژه

ب امیر سالم اهلل در پهلوی این فقیر نشسته بر زانوی این فقیر تکیه كرده نشسته بودی. از ایشان این فقیر جنا»

 36استوانامه: ص) «پر گناه پرسیدی كه شما بگویید كه احوال چون است و شما كجایید و راحت چون است؟

خواهی آمدن. برمیخاستیم. رضوان نام  بیا تا برویم و تفرج كنی كه چون جایگاه است و تو نیز فردا آنجا» ب(.

 الف( 31)همان: « ایشان را خدمتکاری بود. او را نیز دیدمی. از او هم پرسیدمی

ای كه صمیمّیت او در بیان اندیشه و نظرش خواننده را ، بیانی متواضعانه دارد، به گونهدر مواردی نیز نویسنده

 جذب میکند: 

ت بسیار شد و او سکوت كرد ندانستیم كه باطنی كرد یا جواب االحمق با آن عزیز در این سه مسئله مقاال»

توقع از جناب درویشان و سالکان راه یقین.... آنکه اگر »ب(.  37همان:) «السکوت گفت. آن به تحقیق معلوم نشد

پرانوار  افتادۀ ضعیف گردند و همت بیدریغ و باطن حقیر این فقیر به نظر خدابینی تامل نموده به دعایی دستگیر

 ب(.  39همان: ) «گماشته و از روی خاک نیازمندی بردارند را

در اثر  ،تر: در مواردی كه نویسنده به تأویل آیات و احادیث میرردازدینثر دیریاب با جمالت متصل و طوالن ب(

یرضروری حروف طوالنیتر میشود و كاربرد غ ها نسبتاًاستفاده از شواهد قرآنی و احادیث و لزوم تکرار آنها جمله

ربط نیز درک جمالت را دشوارتر و نیاز به دقت در فهم آنها را بیشتر میکند. در چنین مواردی، علیرغم عاری 

 نوس و عدم كاربرد صنایع ادبی، بدلیل ورود نویسنده به جزئیات مبانی فکری خصوصاًأهای نامبودن نثر از واژه

 آور میشود: كتاب دیریاب و گاه مالل هنگام بیان ویژگیهای اعداد و حروف، فهم مطالب

)جلّت  عیسی ح ه )حضرت( به دلیل شبه لهم البته میباید كه متشابهات جسم باشد بدان وجه بر جسم ح»

كه روح است پس بدین اعتبار و دلیل میباید كه محکمات روح  «القاها الی مریم و روح منه كلمۀ »كه  كلمته(

نقطه است با اجزا. گاهی كه الف رحمان  )سی و دو( در بسم اهلل سو»الف(.  63همان: ) «باشد و متشابهات جسم

به كتابت عربی مکتوب نمیشود به اعتبار ملفوظ است در حساب نیاید. وقتی كه در حساب آید سی و سه نقطه 

 «و یک حرف الم الف كه به اعتباری غیر مركب است كه حرف واحد است )سی و دو( باشد در مقابل سو

ونه علم است با حرف و نقطۀ اجزاء همچو اجزاء كاف و نون و نه تشهّد چنانکه شهادت شهید » ب(. 65:همان)

  الف(.  43)همان: « حقیقی بر یگانگی خود در همه اشیا به كلمه كاف و نون است

ا و های نخستین نثر فارسی تکرار اجزاز جمله ویژگیهای نثر مرسل دوره». تکرار اجزا و اركان جمله: 6  

در استوانامه هم  .(55 ص :6بهار، جشناسی نثر، سبک)« اركان جمالت متعاطف است كه آن را عیب نمیشمردند

 نویسی و نثر مرسل این تکرار در اجزا و اركان مختلف جمله بوفور دیده میشود: بجهت گرای  به ساده

ذات پاک خدا باشد و این السنه باشد و در ودیگر تا كلمه و كالم و »الف( تکرار فعل به شیوۀ دورۀ نخستین نثر: 

همچنان كه دندان »الف(.  19استوانامه: ص ) «آن تسبیح باشد و باالء كرسی باشد فانّه من نفس الرحمن باشد

 میشود و افالک و بروج... سو )بیست و هشت( میشود و خط وجه در آخر به استوا بت )سی و دو( در آخر سو

 ب(.  49همان: ) «میشود )سی و دو(

همان: ) «در هفت بهشت، جوی عسل و جوی شیر و جوی آب و جوی شراب در بهشت جاودانی»ب( تکرار اسم: 
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كه میخواهد تأویل كند یا دربارۀ موضوعی اظهارنظر نماید  مواردی در نیز« به وجهی»الف(. در استوانامه واژۀ  17

و دیگر آنکه چون ». مثل: ی از جمالت تکرار میشوددر ابتدای بسیار «و دیگر»بسامد باالیی دارد؛ همچنین كلمۀ 

ب(.  49همان: ) «كلمه كه تمامی او عبارت از سو كلمه است در عالم مفردات نماند ظاهر شد به ظهور آمده

 ب(.  3همان: ) «میتواند بود به وجهی كه اهلل آن چهارده كلمۀ محکمات باشد كه ذات و اصل حروف است»

 الف(.  33همان:) «و مادر پیر و...  پدر پیر»تکرار صفت:  ج(

نامان بی پرهیز را و پرهیز شکسته را و در بحر و صوفیان مکدّر را و زاهدان فاسق را و متقی»د( تکرار حروف: 

 الف(.  64همان: ) «عصیان غرقه گشته را

ردنظر خودش از آیه و در آغاز تأویل مو «این فقیر حقیر را وجهی رو نموده است كه... »عبارت ه( تکرار عبارت: 

 به تطویل مینجامد.  ذكر آنها حدیث مورد بحث نیز فراوان به چشم میخورد كه

كه مخالفت خوردن نخوردن  –چون از شجره »؛ مثل: و( تکرار جمله و آوردن جمله معترضه در میان جمالت

و »الف(.  51همان: ) «از مقام اكل و شرب بیرون افتاد –مخالفت خوردن نخوردن است  -چشید كه  –است 

 ب(.  35همان: ) «دانستند –از محقری كه داشتند  –اشیا  السافلین و احقرخاک را اسفل

در این عصر  ،ددیده میشقدیم بندرت سبک افعال كه در  ۀ. حذف اجزا و اركان جمله: حذف بدون قرین3

در موارد مختلف  هم ستوانامهحذف در ااین (. 654 ص :3بهار، ج شناسی: سبک)شود شدت یافت می( بتیموری)

 ؛اتفاق میفتد كه حذف فعل و اسم از موارد مهم آن است

و بهشتی در مظاهر »حذف فعل بدون قرینه كه سبب تطویل جمالت و پیچیدگی در مفهوم كالم میشود:  الف(

و جمادات و  خدا شناسان و از آنجا در مظاهری كه مقبول طبع و الحانهای متفق المعنی باشد از حیوان و نبات

 ب(.  55استوانامه: ص ) «افالک و انجم از سر اختیار و ارادت

 ب(.  35همان: ) «بعضی ترک نماز كرد و ] ترک[ وضو و غسل و جنابت كرد»ب( حذف اسم به قرینۀ لفظی: 

ری های بعد ترتیب اجزای جمله آزادی بیشتبه دورهدر نثر فارسی تا قرن هفتم نسبت». ترتیب اجزای جمله: 1

دارد. تنوع ترتیب این اجزا در دورۀ اول، نتیجۀ عوامل مختلف مانند سادگی و پیروی از شیوۀ طبیعی گفتار و 

واختی و تحجّر در ترتیب نخر نوعی یکأهای قرآنی و مانند آنهاست و در دوران متتأثیر ساختمان عربی در ترجمه

نامه در قرن نهم نگاشته (. با اینکه استوا117 ص :3ج  خانلری،تاریخ زبان فارسی، ) «اجزای جمله روی میدهد

و نشان  كاتی نیز با نثر دورۀ نخستین دارداشترا جمله از نظر ترتیب اجزای ،شده و به زبان امروز نزدیک است

میدهد كه هنوز سبک قدیم و ویژگیهای آن در این كتاب كامالً متروک نشده و زبان كامالً تغییر نکرده و در حال 

 م تقدیم فعل بر اجزای مختلف جمله است: بندی كتاب به نثر متقدّجملههای . مهمترین شباهتاست بینابین

 الف(.  39استوانامه: ص ) «اند حضرت رسالتدربارۀ خواب، النوم اخ الموت فرموده»الف( تقدیم فعل بر نهاد: 

شخصی »الف(.  46همان: ) «عص راام بدلیل آوردن جبرائیل كهیاثبات فرزندی كرده»ب( تقدیم فعل بر مفعول: 

 ب(.  34همان: ) «در خواب میبیند ماری چند و دد و دامی چند و آت  و عذابی چند

الف(.  17همان: ) «اینچنین فیض الزم است كه به روح او واصل شود الینقطع ابد االبدین»قید:  ج( تقدیم فعل بر

 ب(.  75همان: ) «آن دو جوان رفتند و آن موضع را كندند مقدار نیم گزی»

هر كه به معرفت و كمال آدم... این بلد امین برسد ایمن باشد از شر جهل شیطان و »د( تقدیم فعل بر متمم: 

 الف(.  54همان:) «و تا آن كالم مظهر فیض رحمت باشد شریک باشد در آنجا»ب(.  34همان: ) «عذاب جاودانی
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از اوایل »ر تیموری زمان گرای  به افعال مركب است. عصافعال پیشوندی و گرای  به فعل مركب:  مبود. ك5

بدون پیشاوندهای قدیم كه هر یک حاكی از معنایی خاص بوده ها فعل ،قرن هشتم كه مقدمات فساد نثر پیدا شد

از همین (. »474 : ص3، ج بهارشناسی نثر، سبک) «بکار برده میشود ،و حالتی مخصوص به فعل میداده است

تاریخ زبان ) «ل مركب خاصه با اسم و صفت عربی جایگزین افعال پیشوندی شدفع استعمالدوران 

 (. در استوانامه افعال پیشوندی بندرت بکار میروند و منحصر به افعالی با پیشوند494 ص :6ج خانلری،فارسی،

الف(.  36استوانامه: ص) «در آن خانه كه حضرت امیر سالم اهلل فرموده بود درمیرفتم: »؛ مثلمیباشد «در»

 همچنین در استوانامه افعال مركب هم به سیاق نثر دورۀ تیموری اما با بسامد كمتر بکار رفته است. 

فعل( كه از این افعال  346صفحه( از استوانامه استخراج شد ) 65برگ ) 45در یک آمارگیری مختصر تمام افعال 

آید، باز آید، به درمیرفت، برمیبرافتد، درمی دریابند،»( بود كه شامل این افعال است: %35/6فعل پیشوندی ) 4

حاصل »( كه شامل این افعال است: %31/1فعل مركب ) 47و « آید و برآمدنموده خواهد شد، بردارند، برنمی

میکند، میل میکند، به جای آورد، بیان فرمایند، حاصل میکند، درنگ كردند، اتفاق دارند، مطلع گردند، درست 

«. ، تأمل نموده، مشاهده فرمایند، قرار گرفت، قرار گیرید، قرار گرفته، ادراک كند و تصور نکندكرده، عرضه نمایند

بررسی شد  گلستانو  المصدورنفثه، اخالق ناصریجهت مقایسۀ كاربرد افعال مركب و پیشوندی، ده صفحۀ آغاز 

 و نتایج به شرح زیر بود:

 (؛%41/4فعل مركب ) 5(؛ %69/45فعل پیشوندی ) 44فعل و شامل  76المصدور: نفثه -

 (؛%44/4فعل مركب ) 44(؛ %71/4فعل پیشوندی) 1فعل و شامل  635اخالق ناصری:  -

 (؛%14/45فعل مركب ) 69(؛ %13/7فعل پیشوندی) 65فعل و شامل  644گلستان سعدی:  -

حالت استقبال میان  در »كه نشان میدهد كاربرد افعال مركب در استوانامه برخالف انتظار بسیار اندک است: 

و روح هر كه بعد از خلع در بدن به اعمال »الف(.  64)همان: « آفتاب و ماه در حالت استقبال دست میدهد

 الف(. 15)همان: « صالحه درو دخل كرد و قرار گرفت از شرّ  عذاب جحیم ایمین  شد

 د از:ترین كاربردهای فعل در استوانامه عبارتنعمده. كاربردهای مختلف فعل: 4

فعل فرمودن در مقام احترام در آثار بعضی »؛ بجهت احترام به جای افعال دیگر «فرمودن» الف( كاربرد فعل

نویسندگان عصر تیموری از جمله صاین الدین تركه استعمال شده است كه این اصطالح به عینه در كتب پهلوی 

این وجه از دست ما بیرون رفته بود »ل: (. بعنوان مثا615ص  :3بهار، جشناسی نثر، سبک)« هم موجود است

 الف(.  71همان: ) «تمسّک به قال اهلل و قال رسول اهلل نفرمایید و»الف(.  71استوانامه: ص) «شما پیدا فرمودید

اهلل میفرمایند كه كهف سوراخی را گویند در لغت  ۀحضرت خلیف»بجهت احترام:  فعل فرمودن جمع بستن ب(

 ب(.  7مان: ه) «عرب كه در كوه باشد

این شیوه از كاربرد فعل برای موكّد گرداندن آن است و  تكاربرد فعل ماضی در معنای آینده: بهار معتقد اس ج(

: محجوبسبک خراسانی در شعر فارسی، ) محجوب شروع استعمال اینگونه افعال را مربوط به قرن پنجم میداند

اگر نی هیچ تدبیر دیگر نیافتیم غیر از ترک آن وجه اگر از حضرت شما تدبیر آن وجه شد نیکو و »(. 613 ص

 ب(.  34استوانامه: ص ) «گفتن

 «او میخواهد مثال ً باطل را حق گفت و یا حق را باطل گفت»فعل ماضی ساده به جای مضارع التزامی:  د( 

 الف(.  94همان: )
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همان: ) «مقام نبوّت خواست بودن میل طبیعت از زلیخا، یوسف بگردانید كه در»ه( كاربرد فعل با وجه مصدری: 

 الف(.  73همان: ) «من تو را خواهم در هم شکستن»الف(.  47

)قرن نهم( این است كه  از تازگیهای نثر نویسندگان این دوره»و( استفادۀ فراوان و مکرر از وجه وصفی: 

شناسی سبک) «آورندیهای ماضی نقلی یا ماضی بعید را با حذف ضمایر و یا فعل معین به وجه وصفی مصیغه

؛ نامه به فراوانی وجود داردهای اینگونه افعال در استوافساد نثر در دورهزمینۀ (. این شیوه 637 ص :3ر، ج بهانثر، 

 «تابع متبوع شیطان شده و از سر كماالت انسانی و معرفت رحمانی بیبهره مانده و خود را اهل لقا دانسته»مثل: 

 35همان: ) «ک نماز كرده و وضو و غسل جنابت كرده و عالم را بهشت ادراک كردهبعضی تر»الف(.  34 همان:)

 ب(. 

 «ای امیر... آنچنان كه شنیده بودم آن چنان است آن حضرت فرمودندی»بیان خواب:  «یاء»ز( كاربرد فعل با 

 ب(.  67همان: ) «ها و كوشکهاء آراسته و پیراسته بودیهرچند نگاه كردمی خانه»ب(.  67همان: )

شناسی سبک) «ج این گونه جمالت در نثر استاورقرن نهم دوران » . وفور جمالت عربی مركب: به گفتۀ بهار7

 الف( 14) «غیره علی هذا» های این كاربرد در استوانامه هم زیاد است. از جمله:نمونه (.616 ص :3ج بهار، نثر، 

 .الف( 16) «العاقل یکفیه االشاره» الف( 15همان: ) «قس علی هذا» ب( 64همان: ) «كما هو حقّه»

. استفاده از آیات یا احادیث و عبارات عربی در جایگاه اركان جمالت فارسی: سابقۀ قرار گرفتن آیات یا احادیث 9

، ذیل در ادب فارسی فن نثر كتاب در جایگاه اركان دستوری فارسی به دوران نثر فنی بازمیگردد. خطیبی در

و هفتم، چهار اسلوب متمایز را ازجهت كیفیت ارتباط لفظی آیات و احادیث به رشتۀ نثر  مباحث نثر قرن ششم

 مطرح میکند كه یکی از این چهار اسلوب، پیوستن آیه یا حدیث به عبارت فارسی به طریق تركیب اضافی است

ث به اشکال دیگر نیز (. در استوانامه عالوه بر مورد فوق، آیات و احادی656 ص خطیبی:فن نثر در ادب فارسی، )

 به نثر فارسی متصل میشوند كه از این قرار است: 

 ب(.  14استوانامه: ص ) «رفته باشند «و من دخل كان آمناً»و در كعبۀ »الف( نق  وصفی: 

 ب(.  14همان: ) «خواند «انی جاعل فی االرض خلیفه»و معلم مالئکه كرد و »ب( نق  تمیز: 

 الف(.  14همان: ) «و الواح موسی معلوم كرد «ا فرطنا فی الکتابم»و این در »ج( نق  متممّی: 

 «آن» العقول وضمیر متعلق به ذوی «او» اینکه میگویند كه»بهار معتقد است «: آن»به جای «او». آوردن ضمیر4

كه به  «او» اشتباه است و دیوان شاعران سبک خراسانی پر است از ضمیر ،العقول استمتعلق به غیر ذوی

(. استوانامه نیز به شیوۀ زبان 379 ص:4ج ،بهارشناسی نثر، سبک)« دات و نباتات و هر چیزی باز گشته استجما

استوانامه: ) «پرست مکانی باشد كه او مظهر خط استوا نباشدمکان بت»؛ هایی از این كاربرد را داردگذشته، نمونه

 الف(.  14همان: ) «كلمه در ضمن اوست(36) ( و سو69) چهارده كلمات مقطّعات است كه بت». ب(59ص 

ای ویژگیهای این سبک . عطف متوالی جمالت بدون ضرورت: گفتیم كه علیرغم فنی نبودن نثر استوانامه، پاره45

جمالت،  بیشتر هنویسند. درپی و اغلب بدون ضرورت جمالت از این قبیل استعطف پیكه  در آن بچشم میخورد

یعنی هر »؛ ای بطور مستقل آغاز میشودبا واو ربط شروع میکند و كمتر جملهحتی جمالت سادۀ مستقل را هم 

 .ب( 34همان: ) «كه به حسب معرفت و شناخت در او دخل كرد و در هر دو جهان ایمین شده

 نکات اساسی در كاربرد صفت در استوانامه عبارتند از:. كاربرد صفت: 44

اگرچه به گفتۀ بهار، مطابقۀ صفت و  ؛جمعافراد و از نظر الف( عدم مطابقت موصوف و صفت و عدد و معدود 

 موصوف و عدد و معدود در جمع كه در زبان پهلوی و دری وجود داشته از قرن هشتم به بعد بکلی ترک میشود
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 «هفت كواكب: »؛ مثلهایی از آن در استوانامه وجود دارداما هنوز نمونه ؛(495 ص :3بهار، جشناسی نثر، سبک)

 الف(  17همان: ) «سیصد و شصت درجات» ب( 71همان: ) «ما دو جوان برادرانیم» الف( 17امه: ص استوان)

آن  نامیده میشود كه كاربرد «یاء ترادف صفات» این نوع یاء»ب( ساخت مصدر با یاء از صفات پیشونددار: 

كسانی را »استوانامه: ؛ مثال از (354شناسی، شمیسا، ویرای  دوم: ص كلیات سبک) تشخص سبکی ایجاد میکند

 الف(.  93استوانامه: ص ) «جگری پیشه شده باشدای و بیكه بدزهره

هایی از این تتابع ( تتابع صفات: این ویژگی در شمار مختصات نثر دورۀ صفوی آمده است و شمیسا نمونهج

(. صفات بکاررفته 657 ص شمیسا:شناسی نثر، ر.ک: سبک) صفات و اضافات را از كتب این دوره نقل كرده است

هایی با تتابع صفات و های سادۀ عربی یا فارسی هستند كه در بسیاری موارد در جملهدر متن استوانامه اغلب واژه

به دعایی : »درآمد این ویژگی در سبک دورۀ  هندی است؛ مثلو در واقع پی  گاه همراه با سجع بکار میروند

 «زهی بهشت نعیم مقیم خالدین فیها»الف(.  37استوانامه: ص) «ددستگیر این فقیر حقیر افتادۀ ضعیف گردن

هزاران حور »الف(.  16همان: ) «های خطوط مشکین عنبرفام مدهامتان وجه انساندر خیمه»الف(.  57همان: )

 ب(.  15همان: ) «چشم تاج مرصع كج بر یک طرف سر نهاده تواند دیدسیه

های قرآنی و مذهبی مربوط به دورۀ نثر سامانی است كه از ترجمه اللفظی آیات قرآن: اولین. ترجمۀ تحت46

اشاره كرد. به اعتقاد بهار و شمیسا یکی از ویژگیهای این  تفسیر طبریها میتوان به ترجمۀ های این ترجمهنمونه

 اغلبه استوانامهای ترجمه(. 33 ص شمیسا:شناسی نثر، سبک) ها تأثیر در طراز اسلوب فارسی بوده استترجمه

گفت خدا بیرون رو از آن. به درستی كه تو از این رانده شده »اللفظی و با كلمات سادۀ فارسی و عربی است: تحت

الزم به ذكر است كه بدلیل حجم محدود  ب(. 41استوانامه: ص ) «و به درستی برتو لعنت حق است تا روز قیامت

زبانی بود، برای برخی از عنوانها بیشتر از یک مثال شناسانه در سطح بخشهایی از كتاب كه قابل بررسی سبک

 یافته نشد. 

 

 گیرینتیجه

الدین محمد استرآبادی كه در قرن نهم نگاشته شد، از آثار اعتقادی دورۀ تیموری اثرغیاث« استوانامه»كتاب 

دارد: یکی  پژوهی اهمیتاست كه بدلیل ماهیت مذهبی فاقد جنبۀ ادبی است. این اثر از دو جهت در حروفیه

اهلل نعیمی در مدتی بیان موثّق وقایعی در آغاز شکلگیری این فرقه و دیگر، گزارش انحرافات فکری پیروان فضل

كوتاه پس از مرگ وی در مناطق مختلفی از ایران و عراق. از استوانامه چهار نسخۀ خطی موجود است كه سه 

. این كتاب به نثر مرسل قرن نهم نوشته شده كه نسخه در ایران و یک نسخه در استانبول نگهداری میشود

بسیاری از ویژگیهای نثر دوران تیموری را دربردارد. مهمترین ویژگیهای زبانی این اثر كه در شمار نثر بینابین 

های های مغولی و تركی، وفور واژهاست از این قرار است: اشباع حركات، ابدال، كاه  حروف، كمیاب بودن واژه

ترآبادی، كاربرد رمزهای ویژۀ حروفی، كاربرد بعضی اسامی، افعال و حروف در معانی خاص، عدم توجه عربی و اس

به قواعد دستوری زبان و عطف متوالی و بدون ضرورت جمالت. نثر این كتاب به سه دسته تقسیم میشود: 

تغییر سبک بشمار میرود؛ ویژگیهای زبانی كهن با بسامد كمتر؛ ویژگیهای زبانی جدید كه طلیعۀ تحول زبان و 

 ویژگیهای سبک خاص )سبک شخصی نویسنده( كه در سایر آثار این دوره دیده نمیشود. 
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 نویسندگان مشاركت
 دانشگاه ایالم انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

درصد  75و  اندبوده مطالعه این اصلی طراح و نامه پایان این راهنمای علی گراوندآقای دكتر . است شده استخراج

 دردرصد  45 رساله این پژوهشگر عنوان به دیسركار خانم شهال سنگ سفی. از پژوه  را برعهده داشتند

 تحلیل و تجزیه به كمک با نیزعلیرضا شوهانی آقای دكتر . اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری

 محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفادرصد  45تا  را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله

 

 قدردانی و تشکر

های خطی كتاب استوانامه و هدایت نویسنده به تصحیح از جناب آقای علیرضا دولتشاهی بخاطر معرفی نسخه

 این اثر ارزشمند تشکر میکنم.

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف یچه و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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