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 چکیده
یگاه ه به جاا توجّ، تملیف میرزامهدیخان استرآبادی كتابی در تاریخ افشاریّه است. بنادرهدرّۀ 

یخ در تار اوّل ویژۀ نویسنده در دستگاه نادر، این كتاب مشحون است از اطّالعات ارزشمند و دسته

ه، فویّورۀ صددوران مذكور و از این جهت یکی از منابع اصلی پژوهشهای تاریخی مربوط به اواخر 

كه  ب میکردهآید. موقعیّت ویژۀ نویسنده ایجادورۀ افشاریّه و حتّی آغاز دورۀ زندیّه به شمار می

سیدن . برای رای دیگر از رخدادهای زمانه را تلویحی بیان كندافزون بر تصریح به برخی وقایع، پاره

؛ هره بردبان انتقادی های پنهان متن و ویژگیهای سبکی آن، میتوان از تحلیل گفتمتوأمان به الیه

 این است. در این نوشتار با انتخاب پنج ویژگی سبکی خاصّكاری كه این نوشتار بدان پرداخته

ویژۀ  ی، الگویپنداریِ عبارتها و جمالت عربكتاب، یعنی: براعت استهالل ویژه در آغاز هر فصل، واژه

كالف، من فرها را با آنچه نورفعل مجهول، تناسب و ایهام تناسب مفرط و توصیفهای طوالنی، آن

م. دادی زبانشناس انگلیسی در رویکرد خود به تحلیل گفتمان انتقادی در نظر داشته، تطبیق

بندیهای  های پژوهش حاكی از آن است كه این ویژگیهای سبکی را میتوان در ذیل دستهیافته

یرِ یها نظبرخی از ویژگفركالف، به عنوان عوامل گفتمانساز متن در نظر گرفت؛ افزون بر آن 

 و عبارت پنداری واژه ،(جناس و سجع: آن تبع به و) تناسب ایهام و تناسب از افراطی گیریبهره

ا را یتوان آنهبندیهای فركالف جای ندارد و م استهالل، از نکاتی است كه در دسته براعت و جمله

 بندی گنجاند.    نیز در آن دسته

 شناسی. رآبادی، تحلیل گفتمان،فركالف، سبک، استدرّۀ نادرهكلیدواژه: 
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The Study of  Some of the Features of Discourse Style in Dorra-ye 

Nadera 

Nasrin Khani1, Gholamreza Salemian2, Amer Gheytouri3 

 
Abstract 

Dorra-ye Nadera is written by  Mirzamahedikhan Estarabadi. in  

Afshariyyah History. Given the author's unique place in Nader’s 

government, this book is packed with valuable and first-hand 

information on the history of that period, and it is therefore one of the 

main sources of historical research on the late Safavid period, the Afshar 

career, and even the beginning of the Zandiyeh period.  The author's 

special occasion in addition to stating some events is that he has 

implicitly expressed another part of the events of the time. The critical 

discourse analysis can be used to reach both the hidden layers of the text 

and its stylistic features, as this paper has done. In this essay, by 

choosing five particular stylistic features of this book, namely: obeying 

special reasoning at the beginning of each chapter, the vocabulary of 

Arabic phrases and sentences, the specific pattern of the unknown verb, 

the proportionality of the overlap, and the long descriptions, they are 

compared to what Norman Fairclough, a linguist has done. We compared 

our approach to analyzing critical discourse in our method. The findings 

of the study indicate that these stylistic features can be considered as text 

discourse categories under the Fairclough classifications, in addition, 

some of the features, such as the extreme use of comparison and the 

illusive comparison, the vocabulary-making , including phrase, sentence 

and the sentence of  reasoning, are things that do not fit into the 

categories  of Fairclough and they can also be categorized.. 

Keywords: Dorra-ye Nadera, Estarabadi, Discourse Analysis, 

Fairclough, Stylistics. 
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 . مقدّمه1

ه نمود ظاهری )آوایی و نوشتاریِ هایی گوناگونی دارد كه آنچبطور طبیعی هر متن الیه

های ذهن آدمی در برخورد با هر آید. یکی از دغدغهشمار مییابد، الیۀ رویی آن بهمتن( می

تحلیل متن است ها های زیرین آن متن است. راه رسیدن به این الیهمتن، رسیدن به الیه

های گوناگونی ترین ایّام مورد توجّه منتقدان و پژوهشگران ادبی بوده و به شیوهكه از كهن

های نوین تحلیل متن، تحلیل انتقادی گفتمان است. در است. یکی از شیوه انجام میشده

 های زیرین متن، افزون براین شیوه برای استخراج مناسبات قدرت و ایدئولوژی از الیه

تی، بافت موقعیّتوجّه به ویژگیهای آوایی، زبانی و ادبی متن، به عوامل بیرون از متن، یعنی 

نیز توجّه میشود. پژوهشگران بسیاری در تحلیل انتقادی  فرهنگی، اجتماعی و غیره...

اند. بر پایۀ نگاه این دست دادهگفتمان تعمّق و غور كرده و دیدگاههای خاصّی به

دهای گوناگونی در حوزۀ نظریّۀ تحلیل گفتمان وجود دارد؛ یکی از صاحبنظران، رویکر

ها در این باره، رویکرد نورمن فركالف، زبانشناس انگلیسی است كه در مطرحترین رویکرد

 ادامه به ویژگیهای این رویکرد خواهیم پرداخت. 

 و زبان، قدرت ۀرابطبیشتر مورد توجّه است، گفتمان، انتقادی تحلیل آنچه در 

با وجود این، پژوهشگران،  است؛اجتماعی  -ای و مسائل سیاسیایدئولوژی در متون رسانه

اند؛ بر این متون ادبی و تاریخی را هم بر مبنای این روش تحلیل كرده متون دیگری نظیر 

اساس و نیز از آنجا كه در تحلیل گفتمان، ویژگیهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، 

، ادبی و ... مورد نظر است، این زمینۀ مطالعاتی به عنوان گرایشی اقتصادی، سیاسی، زبانی

است. های گوناگون، از جمله ادبیّات نیز مورد توجّه قرار گرفتهای در رشتهبینارشته

است و داشته ادبیّات با ناگسستنی پیوندی اسالمی ایران تمدّن و فرهنگ در نویسیتاریخ

ویژگیهایی دارند كه آنها را در چارچوب  ارسی،بخش مهمّی از متنهای تاریخی زبان ف

 نویسی تاریخ به گرایش مغول عوامل گوناگونی باعث شد از دورۀ. جای میدهد ادبی متنهای

 ادیبان كار ابزار كه ییمعنای و لفظی مناسبات به توجّه گرایش، این همپای بگیرد. فزونی

چنین متنهایی را نمیتوان تنها متونی  كه حدّی تا یافت افزایش نیز تاریخی نیمت در بود،

نیز وجود  درّۀ نادرهتاریخی برشمرد. این رویه در متنهای تاریخی دورۀ زندیّه، از جمله 

 نادر منشی نصیر، محمد فرزند استرآبادی منشی خانمهدی اثر طبع میرزا درّۀ نادره دارد.

برخی از ویژگیهای شاخص  است. در پژوهش حاضر بر آنیمدوره آن مورّخان از و افشار شاه

سبکی این متن را شناسایی و استخراج كنیم؛ سپس آن ویژگیها را بر مبنای اصول رویکرد 

های پنهان متن، به پیوند میان ویژگیهای فركالف، تحلیل كنیم تا هم ضمن رسیدن به الیه

 سبکی و تحلیل گفتمان برسیم.
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 . پیشینۀ پژوهش2

 از است؛انجام شده پژوهشهایی درّۀ نادرهویژه افشاریّه، به دورۀ تاریخی كتابهای دربارۀ

 و استرآبادی خانمیرزامهدی نگاریتاریخ شیوۀ بررسی ضمن( 1382) زادهجمله: حاجی

 كه استرسیده نتیجه این به قاجاریّه، متقدّم و زندیّه هایدوره در نگاریتاریخ بر آن تمثیر

 بیگ اسکندر نگاریتاریخ ویژه به صفویه عصر نگاریختاری سبک از تمثیرپذیری با استرآبادی

 نگاریتاریخ سبک ه بر بودند سلطنت سیاسی دستگاه مقرّبان و منشیان دو هر ه كه منشی

 آرایعالم تاریخ نگاریتاریخ( 1392) گذاشت. پرگر تمثیر قاجاریّه متقدّم و زندیّه دورۀ

 لحاظ از مورّخ دو هر كه استدریافته و كرده مقایسه نادری آرایعالم تاریخ با را عبّاسی

اند. نموده تغذیه فکری سرچشمۀ یک از تمایز اندكی با رویدادها و وقایع تفسیر چگونگی

 بر استرآبادی خانمیرزاامهدی نادره درّۀ زیباشناسی تحلیل به( 1392) لیالکل ابراهیمی

 ویزگیهای با كه كتاب خاصّ ویزگیهای به توجّه با و پرداخته یاكوبسن رومن نظریّۀ پایۀ

است و داده قرار بنیاداستعاره آثار زمرۀ در را آن دارد، مطابقت آن بودن بنیاداستعاره

 نادره درّۀ كتاب در بدیع و بیان معانی، سطح سه در را بالغت هایجلوه( 1393) فوالدی

همچنین از پژوهشهایی كه در زمینۀ تحلیل گفتمان آثار یا مسائل  .استكرده بررسی

 به( 1392) است، میتوان به این موارد اشارت كرد: رضاپورتاریخی در ایران انجام شده

 گراییتاریخ رویکرد پایۀ بر( 1392) پورمهدی. استپرداخته بیهقی تاریخ گفتمانی تحلیل

 تاریخ( 1394) رحیمی و كرده بررسی بیهقی تاریخ در را زبان و قدرت گفتمان نوین،

 . استكرده گفتمان تحلیل را كرد نگاری

درّۀ  تاریخ گفتمان، تحلیل منظر از كه پژوهشی تاكنون شده انجام جستجوهای پایۀ بر
 پژوهش و استنشده انجام باشد، كرده بررسی یا دیگر تاریخهای دورۀ افشاریّه را نادره

 .میشود برشمرده زمینه این در گام نخستین حاضر

 . روش پژوهش3

ای، شکل گرفته این پژوهش، به شیوۀ تحلیلی ه توصیفی و بر اساس مطالعات كتابخانه

. بدین منظور ابتدا ویژگیهای سبکی درّۀ نادره استخراج شده؛ در گام بعدی ویژگیهایی است

از میان ویژگیهای كه منحصر به این كتاب بوده یا در این كتاب نمود مهمتری داشته 

است. پس از آن، این ویژگیهای با معیارهای مدّ نظر فركالف شده، گزینش شدهاستخراج

 است.تطبیق داده شده

 . بحث4

 . تحلیل انتقادی گفتمان1-4

ها به نظریّۀ تحلیل انتقادی گفتمان، همانگونه كه پیشتر گفتیم یکی از مطرحترین رویکرد

 تقسیم سطح سه به گفتمان تحلیل فركالف نورمن نظر ازرویکرد نورمن فركالف است. 
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 میشود:

 توصیف . سطح1-1-4

 جدا و ساختهای متنی ه  دستور ها،ویژگیهای صوری متن را شامل واژه این سطح، در

 متن، هر صوری این ویژگیهای. میکنند ه بررسی اجتماعی اوضاع و زمینه و متنها ازدیگر

و  دستور ها،واژه به مربوط هایگزینه میان از خاص انتخابهایی عنوانبه است ممکن

ر.ک: تحلیل انتقادی . )میکند استفاده آنها از متن كه شوند تلقّی ساختهای متنی موجود

. برخی از عنوانهایی كه فركالف در این مرحله بررسی (169-167 صص :گفتمان، فركالف

 میکند، عبارتند از:

:یکی از شگردهای نویسنده برای بیان  جویانه(عبارتبندی دگرسان )مخالفت

ای كه باید مخالفت خود، استفاده از عبارتهایی است كه در تقابل عبارتهای منطقی و عادّی

در این  مینامند. "دگرسان عبارتبندی"در متن بکار میرفتند، قرار دارند. این حالت را 

 به را خود جای ایشدهحساب طوربه شدهطبیعی و مسلّط موجودِ عبارتبندی»حالت 

 (.174 ص :همان) «دارد قرار آن با آگاهانه تقابل در كه میدهد دیگری عبارتبندی

ای ممکن است برای بیان مفهوم مدّ نظر خویش، از هر نویسندهافراطی:  عبارتبندی

د. اگر ها یا عبارتهای مترادف بهره ببرد. این امر نیز از منظر تحلیل گفتمان اهمّیّت دارواژه

بررسی میشود؛ امّا اگر « هاروابط معنایی واژه»كاربرد ترادف در حدّ معمول باشد، در بحث 

عبارتبندی »معنی، شکل افراطی به خود گیرد، میتوان آن را در چارچوب عبارتهای هم

 كلمات از زیادی شمار نامعمول كاربرد»افراطی  ارزیابی كرد؛ پس عبارتبندی« افراطی

 است. (176 ص :همان) «عبارتبندی در عنیمهم تقریباً

 ممکن هم هاواژه بین معنایی روابط گفتمان، انتقادی تحلیل درها: واژه معنایی روابط

 معنایی شمول معنایی،هم: از عبارتند اصلی معنایی روابط» باشند. تجربی ارزش دارای است

 (. 177 ص :همان) «معنایی تضادّ و

 مورد در» كه است تعبیر حسن ای،رابطه ارزش هایزیرمجموعه از یکیحسن تعبیر: 

 یا متعارفتر ایكلمه جانشین منفی ارزشهای از اجتناب منظور به كه میرود كار به ایكلمه

 .(179 ص :همان) «میشود آشناتر

 باید. است استعاره ها در تحلیل گفتمان،های ارزش بیانی واژهیکی از جنبهاستعاره: 

 استعاره». است آن ادبی مفهوم از كلّیتر و عامتر اینجا در استعاره مفهوم كه كرد توجّه

 وجههیچ به و است آن از دیگر ایجنبه برحسب تجربه از ایجنبه بازنمایی برای ابزاری

 یعنی میشود؛ فرض آن با مرتبط ایكلیشه صورت به كه نیست گفتمان نوع آن به منحصر

 (.183و182 ص :همان) «ادبی گفتمان و شعر



 1399مرداد  /51شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 244

بررسی میشود كه آیا كنشگر مشخّص است یا مبهم؟ : نامشخّص كنشگر

بودن كنشگر به روشهای گوناگونی چون: اسم غیر جاندار، اسم انتزاعی یا نامشخّص

باید نسبت به انگیزۀ ایدئولوژیک احتمالیِ »شده به كار میرود. در این موارد صورتهای اسمی

)تحلیل انتقادی گفتمان، فركالف: ص « سئولیّت حسّاس بودابهام در كنشگری، سببیّت و م

189 .) 

بودن فرآیندهای كنش نیز از منظر تحلیل گفتمان معلوم یا مجهول معلوم و مجهول:

عنصر »است. اهمّیّت دارد. فركالف  دو ساختار مجهولِ با و بدون كنشگر را بررسی كرده

ساختاری وجه مجهول انگلیسی قرار  ساختاری كه معموالً در زبان فارسی معادل عنصر

میگیرد، ساخت مجهول در زبان فارسی است. آیا واكنش ساختاری هر دو زبان در مقابل 

فعل مجهول یکسان است؟ اگر به ویژگیهای ساختاری مربوطه در دو زبان نظر افکنیم، 

اجزای ای از یابیم برای پاسخگویی به نیازها و ضرورتهای پیامی، الزم است سازهدرمی

ساختمانی جمله به موضع آغازی جمله منتقل شود. اگر عنصر مذكور مفعول جمله باشد، 

واكنش ساختی دو زبان انگلیسی و فارسی در مقابل این انتقال، به علّت تفاوتهایی كه در 

...  انتقادی گفتمان تحلیل الگوی )كارآمدی« ساختار این دو زبان وجود دارد، یکسان نیست

(. میدانیم ساختار زبان فارسی ه بویژه در متنهای كهنتر كه 20ه و همکاران: ص زاد، آقاگل

است كه مجهول در آن بدون  ایاند ه بگونهاز الگوهای زبان انگلیسی و فرانسه متمثّر نشده

« سبب و كنشگری را نامشخّص باقی میگذارند»كنشگر بکار میرود. این نوع جمالت، 

 (.191كالف: ص )تحلیل انتقادی گفتمان، فر

 تفسیر . سطح2-1-4

 آید. درای و ویژگیهای صوری متن به دست میتفسیر از ارتباط متقابل دانش زمینه

 چه و بدانیم مجموعه كدام به متعلّق را متن كه دارد بستگی این به بینامتنی بافت تفسیر،

 بینامتنی بافت پذیرش. بپنداریم مشاركین میان مفروض در و مشترک زمینۀ را چیزی

ر.ک: ) شود نگریسته تاریخی اندازچشم دریچۀ از متون گفتمانهای به كه است این مستلزم

 (. 235 - 215 صص :همان

فركالف بر این باور است كه افزون بر متن، باید زمینۀ بافت متن هم بافت موقعیّتی: 

است. داده تفسیر شود؛ بنابراین یک بخش از مطالعۀ خود را به بافت موقعیّتی اختصاص

های بیرونی و تا حدّی نیز بر مشاركین گفتمان بافت موقعیّتی را تا حدّی بر اساس سر نخ»

ای خود تفسیر میکنند. خصوصاً در مورد بازنمودهای های از دانش زمینهاساس جنبه

كنندۀ اجتماعی و نهادی نظم اجتماعی ... تفسیر موقعیّت، توسّط مشاركین گفتمانی تعیین

 (.220و219)همان: صص « استتمانی است كه به كار گرفته شدهنوع گف
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مشاركین هر »در تفسیر بافت متن، باید به بافت بینامتنی هم توجّه كرد. بافت بینامتنی: 

های پیشین را به گفتمان كنونی پیوند فرضهایی كه مجموعۀ گفتمانگفتمان بر پایۀ پیش

 (.220تمان، فركالف: ص )تحلیل انتقادی گف« است، عمل میکنندداده

 تبیین سطح . 3-1-4

 در نهفته ایدئولوژیهای و سلطه و قدرت روابط بیانگر بتنهایی تفسیر، مرحلۀ كه آنجا از

 اجتماعی مبارزۀ صحنۀ به را معمول گفتمانی كنشهای تا نیست یادشده فرضهایپیش

اجتماعی و تغییرات دانش تبیین به شالودۀ . كرد استفاده تبیین مرحلۀ از باید كند، تبدیل

كه تفسیر، ای و البتّه بازتولید آن در جریان كنش گفتمانی میپردازد )درحالیزمینه

 تحلیلگر مرحله، این ای در پردازش گفتمان است(. درجستن از دانش زمینهچگونگی بهره

 زدمیپردا قدرت مناسبات ظرف در اجتماعی مبارزۀ روند از بخشی عنوانبه متن تحلیل به

 (.252-245 صص :همان)

 . نگاهی به چند ویژگی برجستۀ سبکی درّۀ نادره2-4

 . براعت استهالل ویژه در آغاز هر فصل1-4

صورت است كه در ابتدای هر فصل، آیه یا آیاتی از قرآن سبک و سیاق نویسنده بدین

هر است. آیات مذكور در ابتدای مجید آورده و سپس وارد محتوای مورد نظر خود شده

است. این كار افزون بر آنکه از نظر بدیعی فصل، متناسب با محتوای آن فصل گزینش شده

آید، از منظر تحلیل محتوا نیز شمار میای برای آن فصل بهو مقدّمه« براعت استهالل»

یابد. نویسنده با استشهاد به قرآن كریم، كالم خداوند را همچون سندی ای میاهمیّت ویژه

محتوای مدّ نظر خویش صدرنشین سخن میکند؛ در نتیجه خواننده باورمندانه برای تمیید 

به اقناع درونی میرسد كه هر آنچه نویسنده میگوید، درست و بسزاست. در نخستین فصل 

كتاب، نویسنده افزون بر این كار، برای آنکه به كلّ كتاب، اعتبار و نوعی تقدّس ببخشد، 

ای وحیانی دارد: گویی آنچه در كتاب او آمده، رایحهاست؛ این آیه را صدرنشین ساخته

(. )از خبرهایی كه همانا 122)درّۀ نادره: ص« نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ»

( خواننده با خواندن این آیه مجاب میشود كه منبعی 99طه/  است، بر تو میخوانیم.گذشته

شدن را نهادینه یکند. آیات بعدی این مجابغیبی اخبار گذشتگان را برای او بازگو م

زودی از لشکریانی ستمگر و طغیانگر میکند؛ افزون بر آنکه به خواننده القا میکند كه به

)درّۀ نادره: ص «  هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ» سخن به میان خواهد آمد: 

( همین آیات كار 18و17به تو رسید؟ بروج/  (. )آیا داستان سپاهیان فرعون و ثمود122

گمان خوانندۀ باورمند منتظر است تا داستان ستمگری سپاهیانی است؛ بیخود را كرده

 ای و اسداهلل ابدالی،سركش را بشنود و نویسنده در ادامه با ذكر اقدامات امیرویس غلچه
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ه را به چند مورد از این است. نمونآنان را همتراز سپاهیان فرعون و ثمود قلمداد كرده

 استهاللهای آغاز هر بخش اشارتی میکنیم:براعت

)درّۀ نادره: « یَشاءُ  مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ الْمَرْضَ شاه، إِنَّطهماسب حضرت جلوس بیان در. »1

 (.155ص

پس از فتح اصفهان به دست افغانان و از دست رفتن تخت و تاج سلسلۀ صفویّه، 

ولیعهد شاه سلطان حسین  كه پیشتر به قزوین گریخته بود، در آخر طهماسب پسر و 

ق. در آن شهر تاجگذاری كرد. استرآبادی هرچند در كلّ كتاب، با احترام از 1135محرّم 

طور ضمنی وجهۀ طهماسب یاد میکند، از هر فرصتی بهره میجود تا بهویژه شاهصفویّان، به

ای معموالً با تغییر سلطنت از سلسله ه میتوان گفتآنان را تخریب كند. در توجیه این نکت

به سلسلۀ دیگر، حکومت نو، سلسۀ پیش از خود را ناالیق و ناكارآمد معرّفی میکند و از راه 

خواندنِ آن سلسله، به توجیه حضور خود میپردازد. بنیانگذار ابزارهای تبلیغی خود با دشمن

ثنی باشد، امّا بنا به دالیلی نمیخواهد این سلسلۀ افشاریه نیز نباید از این قاعده مست

دشمنی را آشکار كند. میدانیم حکومت صفویه با رویکردی ایدئولوژیک، تنها حاكم بر 

مملکت نبود، بلکه با كسب مشروعیّت، بر دلهای مردمان نیز حکم میراند؛ بنابراین نادر اگر 

بیاورد، باید خود را میخواست غاصب جلوه نکند و برای حکومتش مشروعیّتی به دست 

دهندۀ حکومت پیش معرّفی میکرد. از این روی دستگاه تبلیغی وی باید ضمن رعایت ادامه

ای غیر مستقیم و در سایه، وظیفۀ تخریب چهرۀ گونهنهایت احترام برای شاهان صفوی، به

  سلسلۀ پیشین را به جای آرد.

براعت استهالل در آغاز این ای كه استرآبادی به شیوۀ معهود خویش، به عنوان آیه

فصل از كتابش آورده، در عین حال كه میتوان آن را ستایشی برای طهماسب برشمرد، 

تعریضی را هم در دل خود داشته باشد. گویی نویسنده  "ذمّ شبیه به مدح"شاید به شیوۀ 

از اینکه كسی چون طهماسب، به پادشاهی ایران رسیده، متمسّف است و میگوید سرزمین 

ز آن خداست و میتواند آن را به هر كس ه ولو آنکه شایسته نباشد ه بسپارد! امری كه این ا

حدس را تقویت میکند، سخنانی است كه نویسنده، درست چند سطر پس از این آیه در 

وَ تَرَی النّاس »ابوابِ تدبّر را اقفالِ اِغفال بر زده ... و آثار »حقّ طهماسب بیان میکند: 

 (.156و155)همان: ص « خَمار جهان آشکار ساختدر « سُکارَی

 وَ لِسَعْیِهِ كُفْرانَ بیچون، فَال ایزد به تقدیر نادرشاه احوال ترقّی و حال تدرّج بیان در. »2

 (.175)همان: ص« كاتِبُونَ لَهُ إِنَّا

در این فصل نویسنده چگونگی عرض اندام نادر در واپسین سالهای دورۀ صفویه را 

ما برای "و  "كوشش او را ناسپاسی نیست"بازگو میکند. آیۀ یادشده دارای دو گزاره است: 

. نویسنده از همین آغاز میخواهد این نکته را به مخاطب القا "او )تقدیر یا مزد( مینویسیم
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ازبسته به خواست و ارادۀ الهی است و كسی را یارای انکار این خواست كند كه ترّقی نادر ب

ای نوشته شده كه این حس و توان ناسپاسی در برابر نادر نیست. محتوای فصل نیز بگونه

 یابد. كامالً به خواننده انتقال می

 مُنْقَلَبٍ یَّأَ ظَلَمُوا الَّذِینَ سَیَعْلَمُ بیچون، وَ قادر به قهر اشرف استیصال بیان در. »3

 (.220)درّۀ نادره: ص« یَنْقَلِبُونَ

. 1است: استرآبادی با انتخاب این آیه در صدر فصل مربوطه، بر چند نکته تمكید كرده

. او 3. اشرف از كسانی است كه ستم كرد و 2بزودی خبری مهم و خوش بازگو خواهد شد؛ 

ست. اشرف در نبرد با نادر به سزای اعمالش میرسد. متن فصل نیز گویای همین امر ا

 منهزم میشود و هنگام گریز در بیابانهای بلوچستان كشته میشود.

از آنچه گفته شد میتوانیم به این نکته برسیم كه براعت استهالل، از آنجا كه به مثابۀ 

سازی مخاطب در پذیرش القائات او به كار ای است كه نویسنده برای آمادهتمهید و مقدّمه

بندیهای موجود رویکرد رای ارزش گفتمانی است و میتوان آن را هم به دستهمیبرد، دا

آید مندی از آیات قرآن، جزئی از بافت بینامتی به شمار میفركالف افزود. ضمن آنکه بهره

 است.كه فركالف در مبحث تفسیر بدان پرداخته

ش كه چونان عنوان بخشهای گوناگون درّۀ نادره و آیۀ متناسب با هر بخ 1در جدول 

 شود:براعت استهاللی، صدرنشین آن بخش شده، ذكر می

 . براعت استهالل1جدول
 آیۀ متناسب عنوان بخش ردیف

الملک در بیان اختالل ممالک ایران به تقدیر مالک 1

 مطلق

 نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ

 یُخْلَقْ لَمْ الَّتِی الْعِمادِ ذاتِ إِرَمَ بنیادنزهت به اصفهان غلجه افاغنۀ استیالی بیان در 2

 الْبِالدِ فِی مِثْلُها

 یَشاءُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ الْمَرْضَ إِنَّ شاهطهماسب حضرت جلوس بیان در 3

 بِالْحَقِّ عَلَیْکُمْ یَنْطِقُ كِتابُنا هذا سبق ذكر ما تتمیم در 4

 قتل و اشرف جلوس و محمود كار خاتمۀ بیان در 5

 شهید خاقان

 لَهُ كانَ لِمَنْ لَذِكْری ذلِکَ فِی إِنَّ

 شَهِیدٌ هُوَ وَ السَّمْعَ أَلْقَی أَوْ قَلْبٌ

 ایزد به تقدیر نادرشاه احوال ترقّی و حال تدرّج بیان در 6

 بیچون

 كاتِبُونَ لَهُ إِنَّا وَ لِسَعْیِهِ كُفْرانَ فَال

 الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیْکَ نَقُصُّ نَحْنُ مقدّس مشهد تسخیر بیان در 7

 خلدبنیاد هرات به جانب همایون رایات نهضت بیان در 8

 ابدالی افاغنۀ تمدیب به عزم

 فَمَكْثَرُوا الْبِالدِ فِی طَغَوْا الَّذِینَ

 الْفَسادَ فِیهَا
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 الْکَبِیرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِکَ قدیر و سبحان خداوند به عون اصفهان تسخیر بیان در 9

 مُنْقَلَبٍ أَیَّ ظَلَمُوا الَّذِینَ سَیَعْلَمُ وَ بیچون قادر به قهر اشرف استیصال بیان در 10

 یَنْقَلِبُونَ

 اللَّهَ إِنَّ یَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لَیَنْصُرَنَّ تبریز و ارومیه فتح بیان در 11

 عَزِیزٌ لَقَوِیٌّ

 آن از او شکست و افاغنه با خان ابراهیم جنگ بیان در 12

 لئیم طایفۀ

 الْعَلِیمِ الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ ذلِکَ

 به عزم خراسان به جانب نادری موكب انصراف بیان در 13

 شدیدالخصام خصوم از اقتصاص

 انْتِقامٍ ذُو عَزِیزٌ اللَّهُ وَ

 بَیانَهُ عَلَیْنا إِنَّ شمنه جلّ خداوند لطف به میرزارضاقلی عروسی بیان در 14

 از ابدالی افاغنۀ قلع و قریننزهت هرات تسخیر بیان در 15

 سرزمین آن

 بالظّالمین اللّه یفعل كذلک

 و ایروان به جانب طهماسبشاه حضرت توجّه بیان در 16

 سیر آن از اقبالش اختر رجعت

 بِخَیْرٍ یَمْتِ ال یُوَجِّهْهُ أَیْنَما

 السَّالمِ دارِ إِلی یَدْعُوا اللَّهُ وَ نظام خلد بغداد به جانب نادری موكب نهضت بیان در 17

 ظهور و سرعسکر پاشایعثمان توپال با محاربه بیان در 18

 بیچون ایزد به تقدیر فتح از بعد لشکر در كسر

 وَ الْمَرْضِ أَدْنَی فِی الرُّومُ غُلِبَتِ

 سَیَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَعْدِ مِنْ هُمْ

 و روم به جانب ثانی كرّت نادری موكب توجّه در بیان 19

 پاشاعثمان قتل

 یَخْشی لِمَنْ لَعِبْرَهب ذلِکَ فِی إِنَّ

 آن كار خاتمۀ و بلوچ محمّدخان طغیان بیان در 20

 مغرور بدبخت

 كَفُورٍ خَوَّانٍ كُلَّ یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ

 قتل و روم به جانب ثالث كرّت نادری توجّه بیان در 21

 پاشاعبداهلل

 یَشاءُ ما یَفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ

 الملکمالک به تمیید قرینقارن خدیو جلوس بیان در 22

 آفرینملک

 الْکافِرِینَ عَلَی لَحَسْرَهٌ إِنَّهُ وَ

 به تمیید افاغنه قلع و قندهار تسخیر بیان در 23

 العالمینربّ

 الْمُفْسِدِینَ عاقِبَهُ كانَ كَیْفَ فَانْظُرْ

 بِبَعِیدٍ الظَّالِمِینَ مِنَ هِیَ ما وَ عنید سركشان تدمیر و بلخ فتح بیان در 24

 الْمُمُورِ عَزْمِ لَمِنْ ذلِکَ إِنَّ نور و ظلمت خالق به تقدیر هندوستان تسخیر بیان در 25

 یَعْتَدُونَ كانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِکَ دون جهالی تمدیب و آبادجهانشاه عامّ قتل بیان در 26

 و به محمّدشاه هندوستان سلطنت تفویض بیان در 27

 زمینایران به جانب قریننصرت موكب انصراف

 الْمُبِینُ الْفَضْلُ لَهُوَ هذا إِنَّ
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 آن سركشان تمدیب و سند ممالک تسخیر بیان در 28

 سرزمین

 عَمِینَ قَوْماً كانُوا إِنَّهُمْ

 لِمُولِی لَذِكْری ذلِکَ فِی إِنَّ لباب سركشان تمدیب و بخارا تسخیر بیان در 29

 الْمَلْبابِ

 یُوعَدُونَ كانُوا الَّذِی الْیَوْمُ ذلِکَ دون معاندان تدمیر و خوارزم تسخیر بیان در 30

 الْآیاتِ مِنَ عَلَیْکَ نَتْلُوهُ ذلِکَ كالت  قلعۀ توصیف و تعریف بیان در 31

 نُورٍ عَلی نُورٌ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ  خورشیدظهور علیّۀ قبّۀ تذهیب بیان در 32

به  ثانی كرّت نادری شکردشمن عسکر توجّه بیان در 33

 عملزشت لکزیۀ تمدیب به عزم داغستان جانب

 أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْمَنْعامِ أُولئِکَ

 ذوالعزّ قهّار به تقدیر قراقیطاق قراء و قالع قلع بیان در 34

 والبهاء

 مِنْ عَلَیْکَ نَقُصُّ الْقُری تِلْکَ

 أَنْبائِها

 وَ اللَّهِ لَعْنَهُ عَلَیْهِمْ أُولئِکَ دینبی خوارج و اشرار تمدیب و مسقط فتح بیان در 35

 أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ الْمَالئِکَهِ

 به امر خوارزم به جانب میرزا نصراهلل نهضت بیان در 36

 فیکون كن خطّۀ قهرمان

 لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِی بَعْضَ لِیُذِیقَهُمْ

 یَرْجِعُونَ

 اعتبار نظر از او سقوط و میرزارضاقلی سنوح بیان در 37

 كامکار والد

 الْمَبْصارِ لِمُولِی لَعِبْرَهب ذلِکَ فِی إِنَّ

 روم به جانب رابع كرّت همایون موكب نهضت بیان در 38

 سعید بخت قالوزی به

 یُرِیدُ ما یَفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ

 فَمُولئِکَ ظُلْمِهِ بَعْدَ انْتَصَرَ لَمَنِ وَ اربیل و كركوک تسخیر و موصل حال بیان در 39

 سَبِیلٍ مِنْ عَلَیْهِمْ ما

 انجام و ثالث سرعسکر محمدپاشا یکن جنگ بیان در 40

 قضا به حکم او كار

 النُّهی لِمُولِی لَآیاتٍ ذلِکَ فِی إِنَّ

 لِمُولِی عِبْرَهٌ قَصَصِهِمْ فِی كانَ لَقَدْ اعقاب و اوالد با نادرشاه قتل بیان در 41

 الْمَلْبابِ

 لِلنَّاسِ بَیانٌ هذا به اقتباس مذیّل اساسوعظ كلمات آن ذكر در 42

 إِلَی وَ الْمَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْکُ لَهُ مغرور جاهل آن كار انجام و شاهعلی سلطنت بیان در 43

 الْمُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ

 به تمیید خراسان در میرزاشاهرخ جلوس بیان در 44

 مطلق الملکمالک

 الْحَقُّ حَصْحَصَ الْآنَ

 مفسدین اغوای به تبریز در خانابراهیم جلوس ذكر 45

 خنّاس

 النَّاسِ نُداوِلُها بَیْنَ الْمَیَّامُ تِلْکَ وَ
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 پنداریِ عبارتها و جمالت عربی. واژه2-4

 در»های عربی در آنهاست. یکی از ویژگیهای این قبیل متون، وفور عبارتها و جمله

 عناصرِ این كه بود فراوان چنان عربی تركیبات و مفردات بردن كار به فنّی، نثر رواج دوران

 )كاربرد« گرفته بودند را فارسی جمالت و هاواژه جای و شده فارسی زبان جزء عربی، زبان

(؛ به دیگر سخن بسیاری از 28نامه، سالمیان و همکاران: ص مرزبان در عربی عبارتهای

های زبان فارسی برشمرده میشوند و حتّی كاررفته در این متنها برابر واژههای عربیِ بهجمله

(. 37-32ای چون نهاد، مفعول و ... را بر عهده میگیرند )ر.ک: همان: صصهای نحوینقش

نیز وجود دارد و میتوان  درّۀ نادرهه، از جمله این امر در متنهای تاریخی دورۀ افشاریّ

های عربی به كار رفته در آن كتاب را همچون واژه برشمرد و برای آن بسیاری از جمله

جانبۀ این ویژگی، مستلزم جستاری نقش گفتمانی در نظر گرفت. از آنجا كه بررسی همه

 جداگانه است، در این مقال به ذكر چند نمونه بسنده میکنیم:

است و در « شاهدر بیان جلوس حضرت طهماسب»در بخشی از كتاب كه عنوانش 

ظاهر با احترام از طهماسب دوم یاد میشود،  نویسنده میخواهد خوشگذرانی، فساد و 

روست. شاه را ترسیم كند؛ در عین حال با محدودیّتهایی كه گفتیم روبهلیاقتی طهماسببی

گیرد. او سخنانش را در چند بند تنظیم میکند. هر بند ای بدیع در پیش میاسترآبادی شیوه

دربردارندۀ توصیفاتی زیبا و دلنشین و شاعرانه از بزمهای شاه است؛ توصیفاتی كه شکوه 

شاهانه را به ذهنها متبادر میکند. نویسنده در عین این تصویرسازی، میخواهد غفلت شاه 

هایی از زبان عربی میشود و رات و جملهصفوی را هم به ما بنمایاند؛ پس دست به دامان عبا

مندی ترتیب با بهرهای كه بیانگر غفلت پادشاه است، به پایان میبرد؛ بدینهر بند را با جمله

از زبانی دیگر، آنچه را كه در پس معنای ظاهری توصیفاتش نهفته دارد، به شیوۀ 

برای مبحث عبارتبندی  عبارتبندی دگرسان به خواننده القا میکند. در ادامه به شواهدی

 است، اشاره میکنیم:افراطی )دگرسان( كه از این بخش از كتاب گزینش شده

در قزوین بر اورنگ سلطنت نشسته، افاغنه به دفع او برخاستند و او به جانب تبریز با . »4

و إنّ سکر الشّباب اشدّ كمال شتاب تکاورانگیز گشته، به مقتضای شباب الزم الشّباب 

 (. 155)درّۀ نادره: ص « الشرابمن سکر 

كه كامجویی سلطان را توصیف همانگونه كه در این نمونه دیدیم، استرآبادی در حالی

میکند، جمله را با عبارتی دگرسان به پایان میرساند كه متضمّن نکوهش این 

 هاست. كامجویی

سۀ خورشید را بر سر تاب، به دُرلبریز كرده، كاگاهی جام هاللی را از فروغ بادۀ آفتاب. »5

و آنان میپندارند كه )ایشان( وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا )گردون میشکستند 

 (.157)درّۀ نادره: ص (« 104كار نیکو میکنند. كهف/ 
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وصف كسانی است كه كاری ناروا انجام میدهند و خود میپندارند كه  2آیۀ پایانی نمونۀ 

ان، هم مفهوم غفلت را در خود دارد و هم معنیِ بدكاری را. استرآبادی در نکوكارند. این بی

گیری از عبارتبندی ای غیر مستقیم و با بهرهگونهشاه، بهعین توصیف شادنوشی طهماسب

 دگرسان، او را به بدكاری متّهم میکند.

ست از ، به نوعی بر زمین دل افشاندند كه د«أخلف من نار الحباحب»حب حب حبائب . »6

خبری روی گردانند. )و آنان در  بی وَ هُمْ فِی غَفْلَهٍ مُعْرِضُونَهمه فشانده یکسو كشیدند 

 (.158)درّۀ نادره: ص (« 1انبیاء/ 

شاه احتیاط میکند و این چنین با خواندن طهماسبنویسنده در غافل 3در نمونۀ 

 عباراتی دگرسان، غیر مستقیم او را غافل میخواند.

داری ، چنان بر جنان و تن تنیدند كه ترک برگ مملکت«الغوانی كسیر السّوانیفحبّ . »7

وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِکَ هُمْ لَها »كرده، بالصّنایه از صیانۀ ملک تمخّی ورزیدند 

)درّۀ نادره: (.« 65)مر آنان را كارهاست جز این، آنان آن را كنندگانند. مّمنون/  عامِلُونَ

 (.159ص 

اگر نگاهبانی از مملکت و حفظ حکومت را یکی از وظایف اصلی هر حاكمی بدانیم، 

استرآبادی برای نسبت دادن  5كفایتی آن حاكم تلقّی میشود. در نمونۀ ترک آن مصداق بی

گونه از آیات قرآن كریم بهره برده و به طنز ارتکاب شاه، اینعدم كفایت به طهماسب

 است.)لهو و لعب( را به شاه نسبت داده كارهایی مهمتر از حفظ سلطنت

گیری از زبانی همانگونه كه دیدیم در عبارتهای فوق، نویسنده غیر مستقیم و با بهره

است؛ شاید بتوان غیر از زبان فارسی، غفلت، كوتاهی و فساد را به شاه صفوی نسبت داده

بر شمرد؛ آنجا كه  شاهعبارت پایانی این فصل را تیر خالصی بر پیکر شخصیّت طهماسب

وَ ما كانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ »( تلویحاً او را ناصالح معرّفی میکند: 160استرآبادی )همان: ص

هایی متناسب با هر مبحث تحلیل گفتمان، میتوان نمونه«. الْقُری بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ

 گر محوّل میکنیم.دست شواهد عرضه كرد؛ تفصیل این بحث را به پژوهشی دیاز این

 . الگوی ویژۀ فعل مجهول3-4

بودن فرآیندهای كنش نیز از منظر تحلیل گفتمان اهمّیّت دارد. معلوم یا مجهول

ویژه در متنهای كهنتر كه از الگوهای زبان انگلیسی و میدانیم ساختار زبان فارسی ه به

كار میرود. ذكر این كنشگر بهای است كه مجهول در آن بدون اند ه بگونهفرانسه متمثّر نشده

های مجهول برخوردیم كه به هایی از جملهنکته ضروری است كه در متن كتاب به نمونه

 الگوی فرنگی جملۀ مجهول شباهت دارد؛ از جمله:



 1399مرداد  /51شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 252

از تاب توپ، تبهای مُحرِقه در اجسامِ جَسّام )تنومند( احشام فلکی طریان )پیدایش( و . »8

)درّۀ نادره: صص « رصۀ سامات )باران(، خون جریان یافتها( عاز مَسامات )سوراخ

 (.216و215

 أرسال نفائس و شال )اندكی( از اینُجفه هند واالجاه پادشاه جانب از اوان آن در چون. »9

 (.504)همان: ص « بود... شده تمثال سپهر درگاه ارسال تحفه و )نرمی( تهنید به رسم

 فروند صد و هزار ... گسترمهارت پیشگانِصنعت و پروراستادان صنایع دستیاری به. »10

 در خاص به ركوب مخصوص كشتی چند و خوارزم راه ذخائر حمل برای مانندكوه كشتی

 یافته تركیب هنروری فن بس ها()كشتی سُفُن )تراشیدن( سَفن در و آمویه ترتیب ساحل

 (.509و508)همان: صص « بود

جمله  سهای غیر مستقیم در هر بینیم، فاعل بگونهنمونه می 3همانگونه كه در این 

است )تاب توپ در جملۀ نخست؛ پادشاه واالجاه هند در جملۀ دوّم و استادان بکار رفته

سازی در گرامر انگلیسی كردن، روش مجهولپرور در مثال سوّم(. این شیوۀ مجهولصنایع

شدن مفعول به عنوان نهاد، تغییر فعل متناسب با زمان مورد نظر و مآورد )مقدّرا فرایاد می

 در پایان جمله(؛ مثالً: byآمدن فاعل پس از 

The door was opened by Ali. 

ا به صورت هكه بکارگیری یا تغییر و تبدیل آن های مجهول از آن حیثبه هر روی فعل

ای، مطلبی پوشیده شود؛ مطلب پوشیدهدیگر، باعث شود برداشتهای متفاوتی از متن شود؛ 

آشکار شود؛ بخشی از متن برجسته شود یا بخشی از آن در حاشیه قرار گیرد،  ساختارهایی 

 (.144انتقادی، یارمحمّدی: ص  و رایج شناسیمدار هستند )ر.ک: گفتمانگفتمان

 . تناسب و ایهام تناسب مفرط4-4

سب( به انویسنده از تناسب )و بعضاً ایهام تناستفادۀ  درّۀ نادرهیکی از ویژگیهای سبکی 

ها بار، خواننده با انبوهی از واژهای كه هر چند صفحه یکشکل بسیار افراطی است؛ بگونه

ها و اصطالحات مربوط به ماههای سال، كه مربوط به پدیدۀ خاصّی است، روبرو میشود. واژه

پزشکی، نویسندگان، كتابها،  پهلوانان، شاهان، حیوانات، رنگها، صرف و نحو، نجوم،

دانشمندان، ادبیّات، گیاهان، كانیها، آوای جانوران، شطرنج و بازیها، شراب، شهرها، حروف 

الفبا، خوراكیها، موسیقی و ... از این دست هستند كه گاه دارای ارزش گفتمانی نیز هستند؛ 

 متبادر میشود: معنایی به ذهندر این حالت معموالً مباحث عبارتبندی افراطی و هم

 درِسکندر قرینِقارَن عزمِجمشید قدرِافراسیاب شانِكیومرث خدیو آنکه از بعد. »11

سام پهلوانان و حربمحراب سهمِگُستَهَم دلِ )سنگدل(جَندَل جُند با بزم،بهرام رایِدارا

 گوانِ و فشكَشواد بمسِیالنشان صولتِیالن یالنِ و ضربپوالد رسمِرستم حُسامِ

 و بندبندوی چنگِچنگش جنگِجویا جنگجویانِ و وشقلواش لوایألوا كانِكاموس
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 بوسِأشکبوس شانِپشنگ شکنانِو صف مانندهومان فرِفرشید گیرِ گُردگیر گردانِ

 زورِ زواره مبارزانِ و زوبینكوپال كوپالِرویین رایِشیروی شیرافکنانِ و كینگرگین

 )چه «الکرز فی شدّ رُبّ» و گرزالبرز گُرازِگُرازه رزمِگُرَزم بهادرانِ و برزفریبرز برازِبرزو

)درّۀ نادره: صص « نموده نهضت شیروان به سمت قزوین از بود(، خرجین در كه دویدن بسا

543-545.) 

گونه كه دیده میشود او با است. هماناین عبارات را نویسنده در وصف نادر گفته

شاهان و پهلوانان نامدار، ویژگی آنان را به نادر نسبت میدهد. مناسبات گیری از نام بهره

های لفظی مانند سجع و جناس و مناسبات لفظی مانند تناسب و ایهام تناسب، آرایه

است. آمدن این ای هستند كه نویسنده در ایجاد این توصیفات از آنها مدد گرفتهبرجسته

آوری نادر، داللت دارد، از یعنی شجاعت و جنگ همه ویژگی كه تقریباً همه بر یک صفت،

 حیث تحلیل گفتمان انتقادی در مبحث عبارتبندی افراطی قرار میگیرد.

 و افتاده پیش پیشدادیان شهرت آوازۀ از دادش، و عدل صیت كه شانی كیومرث. »12

 و نهاده كیان دل بر )داغ( كیّ جاللش، كیان )خیمه( قباب رشک كه مکانیكیقباد

 و حسبند )گدا( ساسانی سانش،فلک دربار در ساسانیان كه شهریاری زادفرّخ

. لقب اشکانی افشانیاشک از به خدمتش نرسیدن از ،اشکانیان كه شوكتینرسی

 بهمنِ و آید كم روباه از مهیبش، نهیب پیش )خشم شیر( در اردشیر كه توانیاردشیر

 آید، گر پلنگی تهوّرش، )شیر( ضیغم )حمله( مطاردۀ به كه مقامیبهمن اندیش()نیک

 پرویز خسروانِ و احسانش میخانۀ كش(داراكِشِ )دُردی كُش،دارا اسکندر .گراید بلنگی

 هر درش، سکنۀ لطف از. شانشپرویز درگاهِ )غربال( خاک پرویز دیده، پردۀ را )پیروز(

 هر سر كاسۀ هایلش، سطوت بحر در و میگردد شانفراسیاب بختی، )سرنگون( سکندر

 دیهیم افزایآرایش آرایش،جهان رایِ دارایِ میگردد. سان )حُباب( فراسیاب تختیسکندر

 در. سروپا()بی هشنگ هوشنگ، و دون فریدون، فرهنگش، و اورنگ پیشِ و اورنگ و

 شجاعت از اسفندیار نبردش، میدان در و همتن تهمتن با باال و بال و برز از یلی عرصۀ

 جمّاً شوكت،جم )مهتران( جماجم اشعلیّه )آستانۀ در( عتبۀ به. )معزول( تنرویین

 قلمیک جهان سركشان انقیادش، طریق نَوَشتن در و ها( سای)جمجمه جماجم )همگی(

 سریرش، داستان جنب در ،جمشید تخت قصّۀ. فرسای قدم سر، به پایِ آساقلم )همگی(،

 (.35-33)درّۀ نادره: صص ...«  )حکایتیست( ایستتختخه

دادنِ ویژگی پادشاهان گوناگون به نادرشاه )و در این نمونه نیز نویسنده با نسبت

داری( در عمل از عبارتبندی مشترک كردن آنان در ویژگی واحدی، چون درایت یا حکوت

 است.افراطی برای بیان مقصود خویش بهره گرفته



 1399مرداد  /51شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 254

 . توصیفهای طوالنی5-4

ان در تولید متنهای ادبی است. هدف اوّلیۀ نویسنده توصیف یکی از ابزارهای مهمّ ادیب

كردن مسمله برای خواننده است؛ هنرنمایی و نمایش اقتدار نویسنده، یکی از توصیف، روشن

دیگر از هدفهای توصیف است؛ این مسمله در متون ادبی نمود بیشتری دارد. استرآبادی 

ای از درّۀ نادره، توصیفی تقدیم هاست و معموالً در هر صفحتوجّه خاصّی به توصیف داشته

ای كه در توصیفهای استرآبادی برجسته است و آن را میتوان است. نکتهخواننده كرده

ویژگی سبکی وی برشمرد، اطناب و تطویل سخن در توصیف اشیاء است؛ توصیفی آمیخته 

دی این های لفظی و معنوی و مشحون از آیات و اشعار و امثال. استرآبابه انواع آرایه

 است.توصیفات لغزگونه را در وصف اشیائی چون: كشتی، توپ، تفنگ و ... آورده

 . وصف فیل1-5-4

 )بستنگاه( مرابطِ به یافتگان()هزیمت فالل )جِ فیل( افیال آن از فال نیک فیل هزار. »13

 ،)زنگوله( جلجل بدر جلّ،سحاب زنگ،آفتاب رنگ،آسمان - هریک كه پیوست حصول

 سپهر هیئتش، هودج.فلک ،)آهن سركج( كجکهالل خرطوم،مجرّه چشم،سُها 

 جنبده؛ كوه پیکرش، درخشنده؛ برق اش،آینه غرنده؛ رعد اش،نعره گردنده؛

 در پرنده؛ )بوقلمون( مرغِپیل خرام، در درنده؛ شیر صالبت، در برنده؛ تیغ انیابش،

 از پیالنژنده نام و تازنده صبا با و نازنده فلک بر و آگنده جهانی به جهانی جثّه،

 آیینۀ از كه گشته معارضت به او با میدانی سراسر فلک فیل گویا. زنده آن

 این بر )ستون( پاپیل پیالن، آن قوایم از قضا مهندس و گشته بند خورشیدزنگ

 اساطین از .مانده برپا دیرپا چنین اساسش كه افراشته نیلفام طارم و نیلگون گنبد

 و گفت میتوان آسمان رواق نُه طاق جفت كه طاقیست چهار هریک اربعه،

 پیلِ شنفت. میتوان اعلی مالء مسبّحان زمزمۀ پشتش، پشتۀ در كه نوردیهامون

 در نیل دریای و پیل، پیش در سحاب قطرۀ چون جسیمش هیکل پیش در سحاب

 كوه )خرطوم( اشململمه. نیل دریای جنب در بركه مانند ضخیمش، اندام جنب

  .كفیل را رزم عرصۀ نشینان )هودج( حوزه زرنگارش، حوضۀ و )مثیل( میل را البرز

 کفیل یوما عدی یساورهم            سورا االرض ملوک یعدد لم و            

 مانند آورد، حمله آنان بر دشمن كه روزی برای را ایباره زمین پادشاهان )و

 نکردند( پیل آماده

 هییامون در كییوه بییرز پیکییری

 

 «- چارسییتون بییه روان بیسییتونی 

 (.450و449)درّۀ نادره: ص                        
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بخش برجسته كه در میان دو خطّ فاصله قرار گرفته، وصفی است كه نویسنده از فیل 

آمد، این بند چونان لغز و معمّایی بود كه است. اگر واژۀ فیل در آغاز جمله نمیعرضه داشته

ان پاسخ میداد. نویسنده عمدتاً از این نوع توصیفات زمانی بهره برده مخاطب تیزویر باید بد

كه شیء یا موجودی تعحّب وی را برانگیخته است؛ چنانکه در اینجا از نقش نظامی پیل 

است. این نوع ای افراطی توصیف كردهزده شده و آن را با این عبارات، بگونهشگفت

 رتبندی افراطی برشمرد.  توصیفات را هم میتوان در عداد مصداق عبا

 . وصف كشتی2-5-4

 مطلوب و هوا طالب و خاک، مردود و آب مرغوب آن - )دوش( غارب به راغب. »14

 ماهیّت،ثُعبان گلوی، )تمساح( مَگَرمَج طبیعت،ماهی خصلت، سمندر آتش،

 مشرب،صاف پیکر،خشک اندام، )كوفته( مدقوق بستر،آب مزاج،مستسقی

 فعل، سکندر امل، بی هواخواه هیئت،چوبین كاسۀ شکل،كشکول سیرت،درویش

 تركیب بدو از و ساخت پیشه سیاحت و سِباحت شناخت، را خود تا كه عملالیاس

 كه روانی و روحبی. نپرداخت خاک عالم آمیزش به مجرّدات مثل مثالی، هیکل

 تردامن، مغزخشک. دوان است شکم با كه وپایی دستبی و روان است همیشه

 )كشتی( غُراب بال،بادبان الجسم،متحرّک الحسّعدیم مسکن، دریا مولد صحرا

 .(492: صهمان)« كذشتند گشته، - اسم

این نمونه، از بخشی است كهه در آن نویسهنده گهذر نهادر بها كشهتی از دریها را وصهف         

ان است. بخش برجسته كه در میان دو خطّ فاصله قهرار گرفتهه، در وصهف كشهتی بیه     كرده

 است.   شده

 . وصف توپ3-5-4

 روان،آهنین تن،رویین اژدهادهان، پیکر،نهنگ آن - كارگشایی به كار. »15

 دل،سخت اندرون،سیاه خروش، رعد آهنگ،برق تیزهوش، گوش،آتشین

 اندام رزم، عرصۀ پابرجای كوه،عزم شهربند، قلعه،گسل، نارینجمعیت شکن،صف

 قالبِ ریختۀ ،)آتشی( ناری را جزءِ سوزی دشمن مزاج ،)جامه( ناری را خصم هیئات

 كان الّذی (11سبا/  گداخته. مس چشمۀ او برای كردیم جاری )و الْقِطْرِ عَیْنَ لَهُ أَسَلْنا وَ

 روی( از آن دود و آتش )و الصُّفر مِن نُحاسُهُ و بود( مس از او )اساس النُّحاس مِن اُسّه

 گویا كوشکی مانند شراره بر هاشراره افکند)می صُفْرٌ جِمالَتٌ كَأَنَّهُ كَالْقَصْرِ بِشَرَرٍ تَرْمِی

 باالنشین كارزار، میدان جنگ پیش مبارز (33و32مرسالت/  زردند. شتران آن كه

بقره/  آتش. مگر دلشان در نمیخورند )آنان النَّارَ إِلَّا بُطُونِهِمْ فِی یَأْكُلُونَ ما أُولئِکَ صفوف
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 تمساحی پُر ریو و رنگ، چشمیک دجّال جنگ، سپهر نشینِگردون عیسیِ ،(169

 از چون عذاب، سموم اشتفسیده دم كه ثعبانی و مذاب )ارزیز(رَصاصِ  اشطعمه كه

 اخبار گوشش به (106مّمنون/  آتش. را روهاشان )میسوزاند النَّارُ وُجُوهَهُمُ تَلْفَحُ مفاد

 یُفْتَنُونَ النَّارِ عَلَی هُمْ یَوْمَ )عالمت( اَمارتِ از چون و بخروشد سوز درون از شنود،

 رسد، دماغش به فتیله بوی (13الذاریات/  شوند. سوخته آتش در ایشان كه )روزی

 ابو ام معاویه أنّه تظنّ المظلم القلب من عوی اذا .بجوشد تابناک دل از تابانهبی

 یَقُولُونَ منها لکلّ النّاظرون  حامِیَهً ناراً تَصْلی ناصِبَهٌ عامِلَهٌ بل كلّا هاویه امّه لهب

 یلهب الخصم مقابل فی. یُسْحَبُونَ السَّالسِلُ وَ أَعْناقِهِمْ فِی الْأَغاْللُ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِذِ

 عَلَی تَطَّلِعُ الَّتِی الْمُوقَدَهُ اللَّهِ نارُ من یحکی میاقد الحرب فی مُؤْصَدَهٌ و نارٌ عَلَیْهِمْ

 عَذابَ ذُوقُوا یصیح جهوریّ بصوت المجاهره فی و شَهِیقٌ وَ زَفِیرٌ فِیها فْئِدَهِ لَهُمْالْأَ

 العبد من الحرّ یعرف ال الغیظ من حرّ إذا و الْحَمِیمِ، كَغَلْیِ الْبُطُونِ فِی الْحَرِیقِ یَغْلِی

 یسعر مسعر بَرْقٌ وَ رَعْدٌ وَ ظُلُماتٌ فِیهِ الخرق قویّ و الحرق شویّ الحمیم من العدوّ و

 بارقه بناره یصطلی ال الّذی انا المعارک فی یرتجز و بسباره الخصوم علی السّعیر

 یعنی - نارها نجارها النّ انسبها ال و آثارها لوامع و ومیضها لصواعق القلوب یرتعد

 .(393-390)درّۀ نادره: صص 1«گردید معلّق و منوط توپ

                                                      
این همه عبارتهای طوالنی كه در میان دو خطّ فاصله برجسته شده، وصفهایی است كه استرآبادی دربارۀ توپ  -1

بازمیگردد؛ است. میدانیم سابقۀ استفاده از توپ در جنگهای میان ایرانیان و دشمنانشان به اواسط دورۀ صفویّه آورده

بنابراین عجیب نیست كه این وسیلۀ جنگی برای نویسندۀ كتاب، شگفت جلوه كند. به عبارت دقیقتر دو مورد پیشین، 

است. درست است كه این دو پدیده، از مدّتها پیشتر برای یعنی فیل و كشتی نیز برای نویسنده همین وضعیّت را داشته

ای كه از شمال شرق ایران برآمده، امری طرفه و اربرد نظامی آنها برای نویسندهایرانیان شناخته شده بوده؛ امّا شاید ك

شگفت بوده باشد. در هر سه مثال یادشده، با عبارتبندی افراطی روبرو هستیم. افزون بر وصفهای عمدتاً مترادف، انواع 

ویسنده از بافت بینامتنی نیز بهره گیری این ویژگی مشاركت دارند؛ ضمن اینکه نهای لفظی و معنوی نیز در شکلآرایه

است؛ حتّی این برده و با استفاده از آیات قرآن كریم و امثال عربی، در القای مفهوم مدّ نظر خویش به مخاطب كوشیده

توصیفات را میتوان نامگذاریهایی جدید برای هر پدیده در نظر گرفت و آن را استعارۀ مدّ نظر فركالف تطبیق داد. در 

مونه، نمود حسن تعبیر هم آشکار است. نویسنده چنان از این ابزار خونریز، به زیبایی یاد كرده كه مخاطب واپسین ن

 به است ایهامی معاویه كلمۀ در و) است گشن آزمندِ مادۀ سگِ بری گمان كند، بانگ تاریک دل از اگر شیفتۀ آن میشود!

بلکه  است؛ نه دوزخ او مادر( معروف لهب به ابی است ایهامی آن در و) است آتشی زبانۀ مالزم یا (سفیان ابی بن معاویه

 هرآینه او همانا میگویند: آنها از یک به هر رسیده. نگرنده گرمی نهایت به آتش به آیددرمی است، كشنده رنج كنندۀعمل

 زبانه دشمن، مقابلِ در (73مّمن/ . )میشوند كشیده زنجیرها، و ایشان است گردن در آتشین غلهای كه است. آنگاه دیوانه

 بر برآید كه آتشی خدا، شدۀ برافروخته فراگیرنده. و در افروختنگاههای جنگ حکایت میکند از آتش آتش آنان بر میزند

 عذاب میکند: بچشید فریاد درشت بانگ به رویاروی، كردنِ جنگ هنگام است. و زار و بلند نالۀ دوزخ در آنان دلها. برای

 از را دوست و از بنده را آزاده شود، گرم خشم بسیاری از چون و. گرم میجوشد آب جوشیدن چون اشکمه را! در سوزان

 كه ای استافروزندهآتش .درخش است و تندر و هاتاریکی آن، ای پُر زور. دركننده و درندهسوزشی كباب .دشمن نشناسد
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 گیرینتیجه

ها میتوان نآاست كه از میان  ییاثر دیگری دارای ویژگیهای سبک. درّۀ نادره همچون هر 1

د؛ این رشمربپنج ویژگی را بیش از دیگر ویژگیها، به عنوان مختصّات سبکی ویژۀ آن كتاب 

مالت تها و جپنداریِ عبارپنج ویژگی عبارتند از: براعت استهالل ویژه در آغاز هر فصل، واژه

 ی.اسب و ایهام تناسب مفرط و توصیفهای طوالنعربی، الگوی ویژۀ فعل مجهول، تن

حتوای رد م. نویسنده در ابتدای هر فصل، آیه یا آیاتی از قرآن مجید آورده و سپس وا2

 و« براعت استهالل»است. این كار افزون بر آنکه از نظر بدیعی مورد نظر خود شده

یابد؛ ای میز اهمیّت ویژهآید، از منظر تحلیل محتوا نیشمار میای برای آن فصل بهمقدّمه

رمند نندۀ باومندی از بافت بینامتنی )استشهاد به قرآن كریم(، خوابدین معنی كه او با بهره

 را به اقناع درونی میرساند كه هر آنچه نویسنده میگوید، درست و بسزاست. 

ر آن، كاررفته دهای عربیِ بههای این متن آن است كه بسیاری از جمله. یکی از ویژگی3

. عول و ..چون نهاد، مف ییهای زبان فارسی برشمرده میشوند و حتّی نقشهای نحوبرابر واژه

 الت چونین حرا بر عهده میگیرند و میتوان و برای آنها نقش گفتمانی در نظر گرفت. در ا

بررسی  ف درعبارت یا جملۀ عربی را معادل واژه میپنداریم، همۀ ویزگیهایی را كه فركال

 .ها در نظر گرفتر مبحث توصیف برمیشمرد، میتوان برای این عبارات و جملهواژه د

بودن فرآیندهای كنش نیز از منظر تحلیل گفتمان اهمّیّت دارد. . معلوم یا مجهول4

ویژه در متنهای كهنتر كه از الگوهای زبان انگلیسی و میدانیم ساختار زبان فارسی ه به

كار میرود. ذكر این ای است كه مجهول در آن بدون كنشگر بههاند ه بگونفرانسه متمثّر نشده

های مجهول برخوردیم كه به هایی از جملهنکته ضروری است كه در متن كتاب به نمونه

الگوی فرنگی جملۀ مجهول شباهت دارد. این نکته در بحث معلوم و مجهول و بحث 

رد فركالف آمده، قابل بودن كنشگر كه در بخش توصیف، قسمت دستور رویکنامشخّص

 بررسی است.

سب( به ااستفادۀ نویسنده از تناسب )و بعضاً ایهام تن درّۀ نادره. یکی از ویژگیهای سبکی 5

ای سال، پهلوانان، شاهان، هها و اصطالحات مربوط به ماهشکل بسیار افراطی است؛ واژه

انشمندان، ادبیّات، حیوانات، رنگها، صرف و نحو، نجوم، پزشکی، نویسندگان، كتابها، د

گیاهان، كانیها، آوای جانوران و ... از این دست هستند كه گاه دارای ارزش گفتمانی نیز 

معنایی به ذهن متبادر هستند؛ در این حالت معموالً مباحث عبارتبندی افراطی و هم

 میشود.

                                                                                                                       
 ."را ندارد. ممن آنم كه كسی تاب برابری"و در جنگها رجز میخواند:  .افروزدخود می گرمی به دشمنان بر را زبانه
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آبادی ای كه در توصیفهای استراست. نکته. استرآبادی توجّه خاصّی به توصیف داشته6

برجسته است و آن را میتوان ویژگی سبکی وی برشمرد، اطناب و تطویل سخن در توصیف 

های لفظی و معنوی و مشحون از آیات و اشعار و اشیاء است؛ توصیفی آمیخته به انواع آرایه

اند، در عداد مصداق امثال. این نوع توصیفات كه عمدتاً هنگام تعحّب نویسنده، ایجاد شده

 افراطی برشمرده میشوند. عبارتبندی

. پنج ویژگی یادشده با برخی از مختصّات رویکرد نورمن فركالف به تحلیل انتقادی 7

گفتمان قابل تطبیق است. این تطبیق هم در سطح توصیف )از جمله: عبارتبندی 

معنایی، تضاد، شمول معنایی، مخالفتجویانه )دگرسان(، عبارتبندی افراطی، هم

بودن كنشگر(، هم در سطح تفسیر )بافت بینامتنی و بافت شخّصآوری و ناممجهول

 موقعیّتی( و هم در سطح تبیین )مناسبات قدرت و ایدئولوژی( محسوس است.

گیری افراطی از تناسب و ایهام تناسب ) و به تبع آن: سجع و . مواردی چون، بهره8

هستند كه میتوان آنها را  پنداری عبارت و جمله و براعت استهالل، از مواردیجناس(، واژه

 بر جزئیات مدّ نظر فركالف افزود.

 منابع

 .سایپر ،پرگر ی.نادر یراآعالم خیبا تار یعباس یآراعالم خیتار ینگارخیتار یقیتطب یبررس -

 . اراک: دانشگاه اراک.ارشد یكارشناس ۀنامانیپایی. رزایاصغر م یاستاد راهنما: عل (.1392)

استاد راهنما: ( . 1393) .شهرام ،فوالدی. نادره ۀبالغت در كتاب درّ یهاجلوه یبررس -

امام  یالمللنیدانشگاه بۀ دكتری. قزوین: نامانیپای. طاهر دیحم و نایآذرم یمحمدتق

 .)ره( ینیخم

 .گرایی نوینی رویکرد تاریخبیهقی بر پایهبررسی گفتمان قدرت و زبان در تاریخ  -

سبزوار:  .نامۀ كارشناسی ارشدپایان .مقدّمعلوی (. راهنما: مهیار1392پور، اعظم. )مهدی

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

و  هیزند یهادر دوره ینگارخیآن بر تار ریثمو ت یخان استرآباد یمهد رزایم ینگارخیتار -

ی. گیكاظم ب یاستاد راهنما: محمدعل(. 1382) .منصوره ،زادهیحاج .هیم قاجارمتقدّ

 . تهران: دانشگاه الزهرا )س(.ارشد یكارشناس ۀنامانیپا

رومن  یّۀه به نظربا توجّ یخان استرآباد یمهد رزاینادره م ۀدرّ یباشناختیز لیتحل -

 ۀنامانیپا. دارلوخزانه یاستاد راهنما: محمدعل (.1392) .الکلیل یمیابراه .اكوبسنی

 . رشت: دانشگاه گیالن.ارشد یكارشناس

كریمی.  (. راهنما: جلیل1394تحلیل گفتمان تاریخ نگاری كرد. رحیمی، جالل الدین. ) -

 نامۀ كارشناسی ارشد. كرمانشاه: دانشگاه رازی.پایان

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/497922
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/497922
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-پایانرضوانیان.  (. راهنما: قدسیه1392تحلیل گفتمانی تاریخ بیهقی. رضا پور، جعفر. ) -

 نامۀ كارشناسی ارشد. بابلسر: دانشگاه مازندران.

 دیگران. و پیرانشایسته فاطمه ترجمۀ .(1379)نورمن.  گفتمان. فركالف، انتقادی تحلیل -

 ها.رسانه توسعۀ و مطالعات دفتر اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران

 سیّدجعفر شهیدی. تهران:(. به كوشش 1341خان. )درّۀ نادره. استرآبادی، میرزامهدی -

نامه، سالمیان غالمرضا، صیدی، كریم و امیری كله جویی، مرزبان در عربی عبارتهای كاربرد

 .49-27، صص8تطبیقی، سال دوم، شمارۀ ادبیّات (. كاوشنامۀ1391هاجر. )

 ترجمه متون در برابرها ارزیابی و نقد در فركالف انتقادی گفتمان تحلیل كارآمدی الگوی -

زاده، فروس؛ ارجمندی، معصهومه؛ گلفهام، ارسهالن و    اثر جیمز جویس. آقاگل خواهرانشدۀ 

، شهمارۀ  1(. پژوهشهای زبان و ادبیّهات تطبیقهی. دورۀ   1389كرد زعفرانلو كامبوزیا، عالیه. )

 .24-1، صص 3

 (. تهران: هرمس.1383اهلل. )انتقادی. یارمحمّدی، لطف و رایج شناسیگفتمان -


