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  :چكيده 
كتابي است تاريخي به زبان فارسـي درشـرح احـوال وكارهـاي مهـم      » آثارالوزراء«  

وزيران، تأليف سيف الدين حاجي بن نظام عقيلي ازنويسندگان ودبيـران دربارتيموريـان   
ق به نام و براي خواجه . ه  892و  875ميان سالهاي  وي اين كتاب را. نهم هجري ٔدرسده

اول ٔمتن كتاب شامل دو مقاله است كه مقالـه . قوام الدين نظام الملك خوافي نوشته است
مختصات زباني  ٔسؤال مهم درباره.دوم داراي چهار باب است ٔمشتمل بردوازده باب و مقاله

   ؟اراستد ويژگيهاي قرن نهم را چه حد تا اين است كه اين اثر»آثارالوزراء«كتاب 
به دليل اقتبـاس مؤلـف   » آثارالوزراء«اين است كه انشاي كتاب  آنچه به نظر ميرسد   

گاه سـادگي و آراسـتگي و بالغـت    . آن از كتابهاي گوناگون،داراي سبكهاي مختلف است
ورد و گـاه سـجعها و   انگيزابوالفضل بيهقي و استادش بونصر مشكان رابه ياد ميـĤ شگفت 
گاه نيز انشاي آن به سبك . داننظر ميگذر از را لفظي جامع التواريخها و صناعتهاي  موازنه

  . ناپخته ميگردد و ناهموار رايج و معمول روزگار نويسنده نزديك شده،وسست و
-لغات وتركيبات عربي نسبت به كتابهايي كه درقرن نهـم تـأليف شـده    درصدكاربرد

صورت كوتاه بيان شده ت بجمال.تركي بندرت ديده ميشونداندبيشتراست ولغات مغولي و 
دراين مقاله سعي شده با تجزيـه و  .و گاهي مواردي ازاطناب درمتن كتاب مشاهده ميشود

ــا  ــاب و ب ــتن كت ــل م ــينه  تحلي ــتن ازپيش ــره جس ــطح  ٔبه ــي س ــه بررس ــق ب تحقي
ازكتـاب  )جمعاًيكصدوشـش صـفحه  (اي ازبابهـاي كتـاب   گزيده)آوايي،لغوي،نحوي(زباني

  .پرداخته شود» آثارالوزراء«
  : كلمات كليدي

  .آثارالوزراءعقيلي،قرن نهم،سبك،سطح زباني
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  :مقدمه
 دوم قرن نهم هجري تأليف سيف الدين حاجي بن نظام عقيلـي،  ٔنيمه ازآثار »آثارالوزراء«
نخسـتين   جـزء  آثـارالوزراء .است)محدث(حيح و تعليق ميرجالل الدين حسيني ارمويصبه ت

كـه اطـالع    آنجـا  تـا .رهاي اسالمي تأليف شدهحال وزيران كشو ٔكه درترجمهاست كتابهايي 
پيش ازاين كتاب،فقط يك كتاب به نام نسائم االسحار درين باب تأليف شده اسـت و   داريم،

آن در تأليف كتاب خـويش بـدان    از بوده و مأخذهاي مؤلف آثارالوزراء جزء همين كتاب نيز
 را االسـحار  لمـه نسـائم  تقريباًكلمـه بـه ك  «بعضي محققان ٔحد سود جسته است كه به عقيده

  ) مقدمه،ص ب(».استنساخ كرده است
 بريتانيـا،  ٔمـوزه  هاي خـدابخش هنـد،   هاي خطي متعددي دركتابخانه نسخه آثارالوزراء از
مجلـس   لنـدن،  در ديـوان هنـد   دانشگاه كمبـريج،  بادلئيان آكسفورد، حيدرآباددكن،ٔآصفيه

اين كتـاب راميـر جـالل    .است شخصي سعيد نفيسي دردست ٔو كتابخانه )سابق(شوراي ملي
اي علمي و انتقـادي   به شيوه خطي مجلس شورا ٔازروي نسخه)محدث(الدين حسيني ارموي

افزون  چاپ شده، ٔمتن نسخه. درتهران منتشر ساخته است )1337(تصحيح كرده و به سال 
 و آثـار  ذكر در اول،ٔمقاله :دو مقاله به اين شرح است مؤلف ؤ شامل مقدمه مصحح، ٔبر مقدمه

 خواجـه قـوام الـدين خـوافي،     ذكر در دوم، ٔوزراي سابق مشتمل بردوازده باب و مقاله اخبار
عنايات سلطان حسـين   و اوصاف اين وزير در چهارباب وزيرسلطان حسين بايقرا، مشتمل بر

  )51ص:1دايرةالمعارف بزرگ اسالمي،موسوي بجنوردي،ج.(درحق اوست بايقرا
    تـاريخي جالـب و    اخبـار  نيـز  و مطالـب مربـوط بـه وزراء    بـر  ااحتـو  نظر از »آثارالوزراء«
سبك نگـارش آن،بـه دليـل    .زندگي آنان،خواندني و قابل توجه است هاي شگفت انگيز حادثه

گي و بالغت شگفت گاه سادگي و آراست:اقتباس ازكتابهاي گوناگون،يكدست و همسان نيست
ــزدرآن مشهود ــراه    انگي ــنوع و هم ــاي آن مص ــاه انش ــت وگ ــارت س ــاظي و عب ــا لف پردازي ب

  )51ص:همان.(است
بـه فعـل  بعدازخودچسـبيده وبـه     » مي«رسم الخط كتاب بدين صورت است كه،پيشوند

 خـود  از بعـد  ٔبـه كلمـه  » بـه «حـرف   روي كلمه استفاده شده و همزه بر از »اي نكره«جاي 
و كلمـات  . آغازميشـوند » و«بـا حـرف عطـف     تمـام جمـالت كوتـاه و    تقريباً .چسبيده است

فعلهـاي  . عربي كم و بيش به چشم ميخورد تركيبات عربي در متن كتاب فراوان و شعرهاي
  . وصفي پي در پي هم در متن ديده ميشود

كتاب زحمـت فـراوان كشـيده و     ٔبا آنكه مصحح محترم در تصحيح متن مغلوط و آشفته
ابي از خطـا و  روي كتـ  از براي آراستن آن به كتابهاي گوناگون مراجعه كرده و هرقسمتي را

ايشان جاي انـدك گفتگـويي    كار طرز تصحيح و ٔشيوه هم در باز آشفتگي پيراسته است اما
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زيبـاي   اين شـاهد  و ست درطبعهاي بعدي كتاب اصالحات الزم انجام شودباقيست كه اميد
  )896ص:مجله سخن، محجوب.(سازد دلپسندتر و تر آراسته ادب را فضل ؤ حجله

  قرن نهم هجري چيست؟ درميان آثار »رالوزراءآثا«جايگاه سبكي كتاب 
 در نهــم هجــري و ٔبررســي درآثارســده بــا اي بــوده ، صــورت كتابخانــهشــيوه پــژوهش ب

  . پرداختيم» آثارالوزراء«نظرگرفتن ويژگيهاي سبكي قرن نهم به تجزيه وتحليل كتاب 
  

  : ضرورت تحقيق
اتي دركتـب سـبك شناسـي ارائـه     اطالع »آثارالوزراء« نثركتاب مورد توجه به اينكه در با

متفاوت قرن نهم هجري است ، بنابراين ضرورت داردكه اين كتاب  كتاب ازمتون نثر نشده، و
  .نكاتش تحليل شود معرفي و

  
  : تحقيقٔپيشينه

 دايرةالمعارفها كتابهاي تاريخ ادبيات و جزرالوزراء تحقيقاتي پديد آمده،كه بكتاب آثأدرباره
 در خطّـي نفـيس موجـود   ٔ نسـخه  چند«آقاي وقار حمداني تحت عنوانٔ مقاله -1: از عبارتند

 ٔمقالـه  -3»آثـارالوزراء «محجوب تحت عنوان جعفر محمد انتقادي دكتر ٔمقاله -2.»استانبول

» يادداشـت « ايرج افشار تحت عنـوان  ٔمقاله -4 .»آثارالوزراء«مهدي محقق تحت عنوان دكتر
  .دكترمحقق قيدشده استٔكه درذيل مقاله

ايـن   در .حال تحقيق مستقلي صـورت نگرفتـه اسـت   مختصات سبكي كتاب تا بٔدرزمينه
شـده بـه    يـاد  آثـار  تحليل متن كتاب و با بهره جستن از مطالعه و با كوشش ميشود نوشتار

  .بررسي مختصات زباني كه شامل سه سطح آوايي،لغوي و نحوي است پرداخته شود
  بحث 

  ׃راءمختصات زباني متن كتاب آثارالوز
  ׃ها شناسي واژه سبك يا ( lexical )سطح لغوي  -الف

مغـولي،كهن   تركـي يـا   لغات بيگانه مـثالً  عربي، لغات فارسي و بررسي درصد مالحظه و
 لغـات قـديمي مهجـور    قبيل استعمال لغات كهن نزديك به پهلـوي يـا   از )آركائيسم(گرايي
 بسـيط يـا   ٔحـروف اضـافه   ت،ذا اسم معنـي يـا   مركب، اسامي بسيط يا سره نويسي، پارسي،
متـرادف، نـوع    قلـت واژگـان،   وسعت يا جانشيني، توجه به محور نوع گزينش واژه با مركب،

اما ما در اين مقاله ضرورتي براي طرح . ) 154ص׃كليات سبك شناسي،شميسا.(صفت است
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داع بينيم و فقط برخي مواردي را كه به نحوي نسبت به نثر قرن نهم اب تمام اين مطالب نمي
  .يا تازگي يا تفاوتي دارند ، مطرح ميكنيم 

   ׃استعمال لغات پهلوي  - أ
  :بوده است andarاندربه جاي دركه درپهلوي هم  –الف 

  )        آثارالوزراء،باب هفتم(چون مست شدم برخردم تاوان است        طربم نقصان استاندرتاهشيارم 
  : تبوده اس nazdikنزديك به معني نزد،كه در پهلوي –ب 

  )                                  همان،باب سوم.     (آنكه مرا ميطلبدنزديك مرا ببريد به 
  )همان،باب چهارم. (رفتمي من آمدي، من شبانگاه پيش او نزديكبه  بامداد او اگر
   ׃استعمال برخي ازكلمات عربي به جاي فارسي معمول -2

  : ازقبيل حرب به جاي جنگ  -الف 
  )        همان،باب هفتم. (غدركردحرب  روز در بفريفت تا و فائق را بفرستاد عباد پس صاحب

 ،)بـه جـاي سـخت   (صـعب  :كار ميبرندبعربي  ٔصفات واژه و قيود مورد در مخصوصاَ –ب 
اين كلمات  هاي بعد ويژگيهاي سبك خراساني است كه دردوره كه از )به جاي بزرگ( عظيم

  :ه استاستعمال متروك شد دراين مورد
دل كـم   انـدوه آن مصـيبت بـر    تـا  دردل آريد صعبترآن  از رسد چون مصيبتي به شما

  )همان،باب اول. (گردد
  )همان،باب چهارم. (و شاهدي عدل استعظيم بگذاركه آن اثري  ايوان آن را اما

  :هم به جاي دشمن مرسوم بود خصمآوردن –ج 
  )همان،باب ششم.  (بزرگ است خصموحسنك خود

  )همان،باب ششم.  (بزرگ حضرت سلطانست خصم ون اما چ
كه امـروزه  ) خدا(به جاي لغت فارسي) يزدان(استعمال لغت فارسي قديمي  -3

  ׃مرسوم است
  )همان،باب سوم(پرستان درآن روزگار يزدانكه        به بلخ گزين شد بدان نو بهار

  سلطاني نگر عجز ببين و يزداني قهر   عجز سلطان آشكاريزدان كرد ناگه قهر 
  )همان،باب هشتم(

  ׃صورت صحيح عربياستعمال مصادر عربي ب -4
.     دست ايشان خالص يابي بر تو منّت جـان نهنـد   ازسالمت با بدان منشين كه چون به 

  )همان،باب اول(
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  ׃ساختن مصدر با ي مصدري ازكلمات عربي -5
  )همان،باب چهارم. (يابيم خالصياين حادثه  كه از باشد تا
   ׃مصدري به جاي مصدرعربي آوردن صفات عربي باي-6
  )همان،باب اول. (گردد لئيميكه محتاج  كريمي و

  )همان،باب چهارم. (قهركرد ساخته بود عظيميوآن كس راكه عمارت بدين 
  ׃لغات در معاني خاص  -7

  :بيش به جاي بيشتر
  ׃استقرن ششم به تدريج كمترشده  از اين ويژگي تاقرن پنجم رواج داشته و

ــتم ــه:گفـ ــد و    ٔانديشـ ــت  باشـ ــال راسـ ــه حـ ــه همـ ــيشخداوندبـ ــزدم بـ .                     دم  نـ
  )همان،باب ششم(

   :تركيبات عربي آوردن لغات و-8
خامل الذكر، داهي، اهالك، تهـور،   تضرّع، خصومت، اتباع، بيت المال، ماجرا، تردد، شرير،
 تعـرّض،  مشـايعت،  اقـران،  نافـذاالمر،  ف،عفـا  عقبي، سمعناوأطعنا، مستخلص، تبرّع، اهتمام،
  ....تمكّن، تحرّض،

  .است بسيار زياد الوزراء نظر ميرسد كه كاربرد كلمات عربي در آثارب
  :كاربرد لغات واسماءمغولي-9
.      چنگيزخـان سـوادي دادنـد    يرليـغ  از و التمغـا  ايغـوري بر سبيل عالمت به خـطّ   و

  )همان،باب نهم(
  )همان،باب دوازدهم(.درعرض يك سال فرود آورد تومانت سيد قبول كرد كه دويس

  :آوردن مترادفات-11
ز كلمات مترادف  استفاده كرده عقيلي بر خالف نويسندگان آثار مسجوع ومتكلّف كمتر ا

  :مانند سبكي به حساب آورد ٔطوري كه نميتوان آن را يك شاخصهب
  )همان،باب چهارم(     .      تو تمام خشم از من دور شد هدايتو ارشادبدين  و

.        او در عـالم مشـهور اسـت    عطايو سخاو خواجه شمس الدين صاحب ديوان كه صيت 
  )دومٔهمان،مقاله(

  :يا سبك شناسي جمله( syntactical ) سطح نحوي -ب
بلنـد بـودن    بررسي جمله از نظر همنشيني و دقّت در ساختهاي غيـر متعارف،كوتـاه يـا   

آوردن  جمالت،كاربردهــــاي كهــــن دســــتوري از قبيــــلجمالت،كاربردهــــاي كهــــن 
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مفعول وعالمت  پيش متمم، ، آوردن دوحرف اضافه در پس و)...،ياءگزارش خوابياءتمنّي(ياء
،  »ب  «و »مي «فعل مضارع بدون آغازي، »ب «فعل ماضي با  در آوردن را،استفاده كم  آن،

ــدون    ــر ب ــل ام ــتمراري ،   ،»ب  «فع ــي اس ــن ماض ــوه كه ــال وج ــال  پي افع ــوندي ،افع ش
ــت   مركب،كاربرد ــن اسـ ــال كهـ ــرف افعـ ــماير ،صـ ــاص ضـ ــاي خـ ــبك  .(هـ ــات سـ كليـ

  )155ص׃شناسي،شميسا
   ׃عطف درآغازكالم آوردن واو-1

  )  همان،باب چهارم. (هارون بوده است ٔپنجم است و زينب خاتون دايه ٔاين هارون خليفه و
  . شروع ميشوند» و«بيشتر جمالت با حرف 

  ׃جمع  -2
  : در كلمات عربي »ها«جمع در مقابل  »ان«به استفاده از تمايل  –الف 

.     ســربه خــطّ فرمــان آورنــدمتمــرّدان بــه مــددعقل و كفايــت ودانــائي اوآن جماعــت 
  ) همان،باب چهارم(

  :بسته استنون جمع  هم با الف و هاي معني راحتي اسم -ب
  ) همان،باب چهارم. (خورد كه من جهد ميكنمميسوگندان يحيي 

   ׃  »ي «اع انو -3
و در قـرن نهـم چنـدان     افزودنـد  ياء شرط كه به آخر فعل شرط و جزاي شرط مي -الف

   .رايج نبوده است 
  ) همان،باب چهارم. (گشتيچشم و رويش مجروح شدي كه خطا بودي اگر نه آن 

  )   همان،باب هشتم(. كنيبر خود الزم  و وردبخواني قرآن كريم  از واگر همه نيم سوره باشد
  :ياء صفت و موصوف -ب 

  : بر سر هر دو ياء نكره ميĤورند،مانند
  )همان،باب اول. (درميان ايشان بودشخصي امردي 

  :ياء بيان نوع يا مبالغه -ج
  ) همان،باب چهارم. (كردينصيحتي خدا يار تو باد نيكو  :و مرا گفت 

  )همان،باب هشتم. (كندتقريري و اگر كسي به خالف اين ابواب پيش تو 
  .كم است آثارالوزراء بيان نوع يا مبالغه در صد كاربرد ياءدر
  ׃ضمير -4

  : لفظي ٔحذف شناسه فعل دوم به قرينه(فعل دوم ٔتغيير شناسه -الف
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كه از ويژگيهاي نثر خراسان تا قرن  فعل معطوف به جمع غايب)افراد(ازقبيل مفرد آوردن
   .هفتم است

  )      همان،باب سوم( .بكشتترين وجهي به زشت و كردندسياست  را او تا پس بفرمود 
د  آنـرا  در آخر و آوردند اسباب گرد امالك و و نمودندبه وزارت قيام  مدت مديد و مقيـ 

  )همان،باب دوازدهم( .ساخت
باشـد  )هر كـه،هر كس،هـر كسـي   (هائي كه نهاد آنها يكي ازاين تركيبات  فعل جمله -ب

  : يدمع ميĤجٔصيغه سبك خراساني گاهي مفرد گاهي بهٔدرآثاردوره
ب   هر كس كه درآن مجلس بـود  و نپسـنديدند وي  از آن تعظـيم را  و كردنـد، تعجـ     .

  )همان،باب چهارم(
  )همان،باب هشتم(. كنندخلق باشي تا هر كس به تو ميل  روي و خوش همه اوقات تازه در و

   ׃قيد -5
خيلـي كـه امـروزه    فراوان و  و جاي بسيارب قيودي از قبيل سخت،عظيم،بزرگ، استعمال
  . مرسوم است

  ) همان،باب ششم. (عزيز باشد سختاگرچه آن كس 
     رانـدن مـرا   در كـار  كـافي و كارديـده و كـارآزموده و   سخت اين احمد مرديست  :گفت 

  )                                                                        همان،باب ششم. (ميدارد سر درد بي
  ) همان،باب اول. (دارد عظيميف او درعلم طب اعتباري وتصان

  :اند فارسي شده وارد يادبيات عرب قيدهاي عربي كه از -ه
  )همان،باب چهارم. (شرح دادمِ او باحرفاًبحرف وآنچه دوش درآن بوديم 

.     قيـام كردنـدي  مـن كـان    كائنـاً  كس رانبودكه اصحاب ديوان درديوان هيچ چه رسم
  )همان،باب چهارم(

  ׃عدد-6
  :كاربرد كهن عدد

  ) همان،باب چهارم. (مال خود كابين دختر بداد درم از هزار هزار دو و
  ) همان،باب هفتم. (درم بستدهزار و به جنايت ازاهل قزوين هزار 

  : »را«انواع  -7
  ׃حرف اضافه -1

  :را به معني از –الف 
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  )همان،باب چهارم( .استقبال نمودم را او و
  : را به معني به –ب 

  ) همان،باب ششم. (خيانت مكن  مرا درباب اين مرد به راستي جواب ده و
  :رابه معني براي -ج

  ) همان،باب يازدهم. (اسباب رفاهيت مهيا كرد رادانشمندان 
  ):فك اضافه(عالمت اضافه »را«-د

ارمهمان،باب چه. (دل خوش است مرا و  ٔآن كرده و تو ضد(  
   ׃اين با اسم نكره آن و -8
  )همان،باب چهارم. (ايمن خواهند بود تو كه فرزندان من ازآن كسي  تو :گفت مي و
  )همان،باب ششم. (كه بيست روزه مقرّر كرده بودنداين شكاري و
  ׃صفت تفضيلي  -9

  :صفت تفضيلي به معني صفت عالي
  )دومٔههمان،مقال. (وجهي بيرون آمدخوبتر آن به  ٔعهده از و
وزارت  ٔضميمه ممالك محروسهاثني و خمسين منصب اقضي القضاتي  ٔدر شهور سنه و

  )  همان،باب يازدهم. (او گشت
   ׃مفعول -10

  :مي آوردند» مر « گاهي قبل از مفعول  –الف 
 .پهلـوي نبـوده اسـت    در )مر(اين .به افراط ديده ميشود ناصرخسرو شعر اين مختصه در

 زيـرا  مولي بـوده باشـد،   حكم حضرت و در ادات احترام و از )مر( ايدكه ش حدس ميزند بهار
  . گاهي نميĤورند و گاهي آن را قبل از مفعول ميĤورند

دنيـا موجـب ثنـاي     و سعادت شـگرف كـه در   مراميرالمؤمنين رااين نام بزرگ است  و
  )همان،باب چهارم. (ثواب جزيل  ٔدرعقبي وسيله جميل است و

  ׃فعل جمع و مفرد -11
هـم   و آوردنـد  مـي  هم فعل مفـرد  ،براي فاعل جمع نداشته است و قانون مطرّدي وجود 
  :  هم مفرد و آوردند براي فاعل جمع هم فعل جمع مي طورهمين جمع،

  همان،باب اول. (پيدا كنيدباشيد به اطراف واكناف عالم سياحت كرده شخصي  ميبايد
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  ׃فعل مضارع -12
 اواخـر  بايستن درمفهوم تام نه ناقص كه از شايستن و هاي مضارع استعمال صيغه –الف 

  :ميان رفت قرن پنجم از
رهنمائي كرده چيزي معلوم نموده باشـدكه ديگـري    بدين امر را دولت او شايد ׃گفت و
  )باب اول همان،. (نداند

                           )همان،باب چهارم. (ميشايندو وزارت را فضل و جعفر پسران تواند :و گفت 
.      ايـن جانـدانيم   مـا  و تركستان سخني گويند در بايد گرفت كه چرا آن نان درگلو از مرا

  .)همان،باب هفتم(
   ׃فعل امر -17

  :»ب  «فعل امر بدون  –الف 
  ) همان،باب چهارم. (كنو محبوس گردان  مقيد را مطلق فرمودكه عمرو امر مرا و
  )همان،باب ششم. (رسانبه تقديم وصول مابقي هرعقوبت كه ممكن باشد  از و
  : مستمر» همي« فعل امر با  -ب

  )همان،باب چهارم. (همي كنو به خليفتي پدر كار
  :فعل امر پيشوندي -ج

  :پيشوندي ساخته شده است مصدر از درحقيقت فعل امر .درآي ازقبيل فروگوي،
  ) ارمهمان،باب چه( .فراگيرسخت  كاربرين نبطي يعني عمرو :گفت ترافرمودم كه

  )همان،باب دوازدهم(خلق جهاني زدست وي ايمن دلند    برآرتاريخ فوت او به تأمل ازاين 
   ׃فعل ماضي -14

  :برسرفعل ماضي» ب « آوردن –الف 
 را اديبـان ايـران ايـن جـزء     .درميĤيـد  »ب«صـرفي   ماضي تام جـزء  ٔگاهي پيش ازصيغه

زيراكـه  ( اولي قابل قبول است نه تعبيراما  اند لقب داده »باءتأكيد« گاهي و »باءزينت«گاهي
دومي يعنـي   نه تعبير و )كار نميرودتنها براي آرايش لفظ ب بيهوده و گفتار اجزاء يك ازهيچ

دسـتورتاريخي زبـان فارسـي،ناتل    .(فراوان براي اثبات است صريح و تأكيدكه مستلزم شواهد
  )79ص׃خانلري

  ) همان،باب چهارم(. فرمودب ٔو مرانامهبنشستم و من پيش اوبخواست پس دوات 
  ) همان،باب دهم. (شاخ بربستند دو و به قيد بگرفتند را آن وقت كه او در و
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زمان گذشـته اسـت وبـه     وقوع فعلي در بيان لزوم چيزي يا ماضي بايستن در ٔصيغه -ب
  :مانند ميرود كارومي بايست وببايست ومي ببايست بصورتهاي بايست 

  )همان،باب چهارم. (كرد مي بايستمطالبه  بسيارمال  و عمر از امير يا׃گفتم
  : مصدر -15

  : مصادر مركب به جاي مصادرجعلي –الف 
  :شدبلكه فهم كردن گفته مي معمول نبود)فهميدن(ازفهم مصدر قياسي

                           )                                                                           همان،باب سوم( .فهم كرداردشير
  :فراواني افعال پيشوندي -ب

فعلـي   پيشـوند  اسـتفاده از  رفتـه و مي فراوان بكار )پارسيك( پهلوي پيشوندي درفعلهاي 
  . براي بيان معاني دقيق فعل رواج بسياردارد

  ) همان،باب چهارم(. باز گويمخواهي كه آنچه ميان تو و اميرالمؤمنين رفت :گفت
  )همان،باب دوازدهم(. آمد درمي در باغ گذرگاه ملك به نظر روز هر اما

  تعداد انواع پيشوندهاي فعلي رديف
  45 )باز(فعل باپيشوند 1
  40 )بر(فعل با پيشوند 2
  30 )در(فعل با پيشوند 3
  2 )فرا(فعل با پيشوند 4
  6 )فرو(فعل با پيشوند 5
  6 )فرود(فعل با پيشوند 6
  129 جمعاً  

  : وندي درمعناي خاصافعال پيش -ج
  )همان،باب چهارم.(1دركشيدچون عبدالملك طعام بخوردرطلي شراب خواست و

  )همان،باب چهارم. (وبه خدمت خليفه روم ودستوري خواهم2برنشينم:گفت
  ) همان،باب هشتم. (برخاست وبه راه ديگرپيش آمد 3درگذشتوچون 

  :معاني متفاوت افعال پيشوندي منسوخ  با -د
  )همان،باب چهارم. (درآمدمروزي به خدمت مهدي ׃كه گفت ن جمله آن بودآ يكي از و

                                                 
  نوشيد - 1
  سوار اسب شدن :برنشستن - 2
  درگذشتن ، عبور كردن - 3
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  )همان،باب چهارم. (1درآمدمتاآنكه پيش احمدبه زانو
  )همان،باب سوم. (اوازآب بازايستد 2برآورمچندان كه من آواز

  )همان،باب سوم. (حيران بماند و 3برآوردشترسر
  :فعل پيشوند فاصله افتادن ميان فعل و-ه

  )همان،باب چهارم. (گذاشت نمي بايد فروشان كاراي
  :وجه مصدري -و

. رك دسـتور مفضـل   (پس از افعال شبه معين ، فعل بصورت مصدر بكار ميرفتـه اسـت   
  )بحث فعل. فرشيدورد 

  )همان،باب چهارم( .توان داشتاو چندين مردمي چگونه چشم  از
  )همان،باب يازدهم(اصداف دهور درفت نتوان يا چنان در كه    بزرگي به كنارت آورد بحر دري از

گذرنـده   كـه امـروز   نشـايدكرد بـه دل   اين سيرت را آورد به زبان نبايد اين نام نيك را
  )همان،باب چهارم. (است

   ׃فعل مجهول -16
  ): نه شدن به سياق امروز( آمدن مجهول كردن با

  )  ب ششمهمان،با. (آيد بازداشتهبدين گناه دست  را نباشدكه او هيچ وجه رواب
.       و جـواب آن توانـد داد   نيكو بشنودگفته آيدخويش ممكّن و سخني كه با وي  دركار و

   )                                                                                                                            همان،باب ششم(
  )همان،باب يازدهم( .كرده آيدابتدا  وزراي سالطين غور كه اول از ضابطه آن بود

  ׃فعل دعائي  -17
قديم صـيغ مختلـف    باقي مانده است اما در )مخفف بواد( عائي امروزه فقط بادافعال د از

  :صرفي آن رايج بوده است
  ) همان،باب چهارم.(كه چنين باشد مبادا امير يا :بن ابي داود گفت احمد

  ) همان،باب دهم( .كنادشما بركت  بر رحمت و ما خداي تعالي بر
  ׃الزم و متعدي  -18
  : ناي كهنفعل درمع كاربرد-الف

                                                 
  روي دو زانو نشستم - 1
  آواز دهم - 2
 سربلند كرد - 3
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  :ماندن به مفهوم متعدي به معني باقي گذاشتن
اگر كـنم بـر    وچون به خدمت ايشان پيوندم و نان ايشان خورم خيانت ايشان نتوانم كرد

  ) همان،باب سوم(. ماندمن چه اعتماد 
  )همان،باب چهارم. (ماندآن  اندكي از آن درم خرج كردم و از بيشتر و

  )همان،باب هشتم(. بمانده نسل او و سالهاي بسيار قضاي بغداد ب
  :وجهي سوختن به معناي سوزاندن فعل دو

ايران بـه روم   آن هرچه اعتباري داشت از كتب حكمت وفلسفه و اقليدس و هيئت و غير
  )همان،باب اول(. بسوخت فرستاد و باقي را

   ׃افعال در معني اصلي يا كهن يا خاص   -19
  ): دننزديك بو( خواستن به معني مقاربه 

 را كـه آن مـار  خواسـت   ماليـد بر پاي آن كـودك مي  ديدكه ماري سياه آمده روي خود
  )باب اول همان،(.هالك كند

  : كشيدن به معني كشاندن،سوق دادن
  ) همان،باب هشتم(. كشيدمپيش تخت سلطان  جمله را امروز و

  : گرفتن درمعني شروع كردن
  )همان،باب چهارم(. گرفت وصول آن قرض جدكردن تحصيل آن مال و موسي در

   ׃افعال غريب ومهجور -20
                                         بيشتر     شكند خليدنخاركه دارد به زبان نيشتر             هم به 

  )دومٔهمان،مقاله(
  ׃عبارت فعلي  -21
  )همان،باب هشتم. (نكاح آورد در را سلطان خواجه نظام الملك او تا بفرمود و

بـه   آورد.(بـه قتـل آورد  احدي وثمانين وست مائه درموضع نوشـهر ٔمجدالملك رادرسنه
  )همان،باب دهم.) (ستمعني رساند

  ׃ايجازيا كوتاهي جمالت  -22
  ) همان،باب دوم .(اعيان صحابه بوده است و مشاهير و كبار از و بن الخطّاب بود عمر وزير

  ) همان،باب يازدهم.(عالي داشتٔمرتبه و استكمال بوده  بغايت صاحب و شاه شجاع بود وزير
  .تمام جمالت به صورت كوتاه بيان شده است
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  ׃تكرار -23
ا  .فعـل اسـت   معمـوالً  جملـه و  صـورت جزئـي از  ب دركتابهاي سبك شناسي تكرار در امـ 

  :قيدست مانند در بيشتر به اين نتيجه رسيديم كه تكرار آثارالوزراء
  )همان،باب چهارم(.كردندت مياركش تقبيل نموده بيعمب دست كبار و صغار ازفوج فوج  و

  )همان،باب چهارم. (خزيدمازصدرفرو مي پاره پارهخجالت  آن حالت و من از و
  

  ׃نتيجه 
اين تفـاوت   آثارالوزراءكتابي است تاريخي كه سبك آن به سبك خراساني نزديك است با

سـبك   همچنـين ماننـد   ،دارد زياد تركيبات عربي بسيار كه برخالف سبك خراساني لغات و
ويژگيهاي قرن نهـم   حالي كه يكي از بيان شده در ايجاز خراساني جمالت به صورت كوتاه و

به اين نتيجـه رسـيديم كـه     بررسي مختصات زباني كتاب آثارالوزراء دقت در با .اطناب است
  :ستازاين قرار )آوايي،لغوي ونحوي( بارزترين ويژگيهاي سه سطح

  .حذف ازكلمه ابدال، مشددكردن كلمات، :يسطح آواي -الف
نزديـك بـه جـاي     و جاي دربه  اندر شامل استعمال لغات پهلوي مانند :سطح لغوي -ب
 لغات در تركيبات عربي، استفاده ازكلمات و عربي حرب به جاي جنگ، ٔاستفاده ازكلمه نزد،

فات عربي بـه جـاي   استفاده ازص معاني متفاوت كه، بيش به جاي بيشتر، معاني خاص مانند
  .فارسي است

تمايل  صورت كوتاه بيان شده،ب و آغاز»واو«بيشترجمالت باحرف عطف  :سطح نحوي -ج
برسرفعل ماضي،افعال  »ب  « دركلمات عربي ،آوردن »ها«جمع درمقابل  »ان«به استفاده از

 است،فارسي  مصدر فعلهاي مركب  با از بيشتر پيشوندي ،افعال مركب با مصدر عربي بسيار
فعل مضارع همـراه   از بيشتر بسيار »ب  «و »مي «فعل مضارع بدون كاربرد همچنين درصد

  .است »ب  « و »مي «با
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