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39/30/4931تاریخ دریافت مقاله:   

 14/44/4931تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
 چکیده:

ده و عوامل کرمیدهد که تحوّالت عمیق و بارزی در تاریخ سبک طینثر فارسی نشان  سیر تطوّر

 اقمبدع و خلّ حضور نویسندگاناست که متنی فراوانی در این تحوّالت مؤثر بودهمتنی و بروندرون

بکی قوانین ثابت س امل است. جسارت نویسندگان مبدع و خلّاق در تغییرسبک، یکی از این عوصاحب

املی ین شده، از عومهارت نویسندگی آنان که موجب تقلید سایر نویسندگان معاصر و یا پس رو دیگ

پیکر  و  آنانتی در نثر رای  دور  معاصر و موجب بروز تحوّال بر روند سبک نثر تأثیر گذاشته است که

نویسندگان ر مؤثتحلیلی و با هدف تبیین نقش  –. این جستار به روش توصیفیاستتاریخ نثر گردیده

نقش  اساسنثر فارسی را برسبک که تطوّر  در تطوّر نثر فارسی انجام شدهسبک صاحبمبدع و خلّاق 

ور  د بررسی و متون نثر فارسی را از ابتدای پیدایش تاسبک هر دوره، صاحبمبدع و خلّاق نویسند  

 ک دورهبر سبنویسندگان براین سبک فردی این  بنااست. بندی کردهطبقه معاصر، ذیل سبک آنان

ی رسیم الگواین جستار به ت کهد باشسبک نثر فارسی تبیین برای  الگویی تازه دمیتوان و سایه انداخته

راهلل ابوالفضل بیهقی، نص  تحقیق حاکی است که ابوعلی محمّد بلعمی، نتای. است مورد نظر پرداخته

 ارسینثر فتغییر سبک تطّور و مقام فراهانی بیشترین تأثیر را در منشی، سعدی شیرازی و قائم

 .دبندی کرن پن  نویسنده طبقهذیل نثر ای نثر فارسی رامیتوان  واند داشته

 

 دگانخلّاق، نویسن مبدع و نثر، سبک فردی بندیطبقهشناسی،سبک سبک نثر، کلمات کلیدی:

 .مبدع و خلّاق
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 مقدمه:. 4

 ،زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم حضوری گسترده ، بیش از هزار سال است که در پهنةنثر فارسی

است و ماندگار توفیق یافته آفرینش هزاران شاهکار خواندنی وفعال، ممتد و همیشگی دارد و به 

بوده و  بسیاری مأنوسهاست که ایرانیان با کتب منثور علمی، ادبی، تاریخی، تفسیری و داستانی قرن

قلم برده و را خوانده و احیاناً خود دست ب فراخور ذوق، استعداد و فهم خویش، نوعی از آنهریک ب

 اند.آثاری را در نثر فارسی پدید آورده

ای از مجموعه»( و 301 ص:ریة تاریخ ادبیّاتنظ« )باشدبیان خاص یک فرد می شیو »سبک فردی 

)همان(؛ روشی که هر « کندک متن را از دیگر متون متمایز میمشخّصات زبانی و فکری است که ی

کلمات و  او از گزیند که در چگونگی استفاد های خود برمییان افکار و اندیشهشاعر و نویسنده برای ب

شود. های زبان، آشکار میو از تواناییا استفاد بات و چگونگی کاربرد جمالت و نحو  ترکی

ا فرآیندی فردی ( معتقد است که سبک، شخصیّت فرد است. او سبک رBufon3101– 3111)بوفون

مانند آهنگ صدای  ( نیز سبک راPaul Claudel،3181- 3511)شمرد. پل کلودلپذیر میو انتقال

 (.115 :2 ج دانشنامة ادب فارسی،) ددانفرد میهر کس منحصر ب

ام نفردی سبک، گم ها جنبةاست و در آنتوجهی شدههای سبک نثر، به سبک فردی کمبندیدر طبقه

-درآمدی بر سبک و سبکاست )سود سبک کلی جمعی پنهان شدهاست و یا در حاشیه مانده و ب

در ادبیّات معاصر از اهمیّت سبکهای کلّی کاسته  (. این در حالی است که 11 ص :شناسی در ادبیات

زیرا گاهی قدرت ابداع و ایجاد  ؛استای داشتههای فردی پیشرفت قابل مالحظهشده و رواج سبک

ه که شداست و دیدهنویسندگان خیلی بیشتر از قدرت محیط در پیدایش آثار ذوق و هنر مؤثّر بوده

شد، ها بارزتر بانفردی در آ ةتر است و هرچه جنبتر و هنرمندانهتجلّی عواطف و افکار اصیل ،در این آثار

رور ارزش مدر نثر کهن پارسی که گرایش بصورت و ظاهر کالم ب. »تر خواهد بودتر و بدیعاین آثار اصیل

آرایش صوری و صنایع  ةهای شخصی در زمینابد، این ابداعات فردی و خلّاقیتیو اهمیّت زیادی می

ان گونه نویسندگان از سویی هم)همان(. این« شودهای محتوایی دیده میاز نوآوریر مراتب بیشتلفظی ب

ویسندگان طراز اوّل هر عصر که بتوضیح ایشان ن» یعی کدکنی هستند؛های شفدر نظریه« هاچهره»

« یمشناسادوار مختلف را به نام آنان میآیند و ما خاطر میاندیشیم، آن نویسندگان بکه می هر دورهب

 (.31 ص:ر شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنتادوا)

زیرا  وناگون است؛اساس معیارهای گبندی آن برشناخت متون نثر، طبقهیکی از مباحث مهم در 

تاکنون بر اساس دو معیار  بندی، در آموزش مفاهیم هر موضوعی نقش مهمی دارد. نثر فارسیطبقه

اغلب »ه کاست و یا ساختاری و زبانی. چنان تاریخی بندی زمانی واست که یا تقسیمطبقه بندی شده

پس کنند و سهایی تقسیم میدورهگویند آن را به نثر فارسی سخن میمحقّقان معاصر هنگامی که از 
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عنوان سبک آن دوران ای را ب( در هر دوره، شیوهDominatبا تکیه بر وجه غالب یا عنصر مسلّط )

 (.310 ص:های نثر فارسی، فرهنگیبندی سبکانتقادی به طبقه نگاهی« )کنندفی میمعرّ

 . بیان مسأله4-4

واقع  است و دربندیهای سبکی نثر فارسی کمتر دیده شدهسبک فردی نویسندگان خلّاق در طبقه

که در است. حال آنپنهان شده دورهجنبة فردی سبک در حاشیه و گمنام مانده و به سود سبک 

ی اکاسته شده و رواج سبکهای فردی پیشرفت قابل مالحظه دورهادبیّات معاصر از اهمیّت سبکهای 

خی را در بران قدرت و قابلیت ارتباط با خوانندگ ،دهد که برخی از متونتاریخ نشان می .استداشته

خاص را برآورده  دور گان یک توانند انتظار خواننداز دست میدهند، بسیاری دیگر تنها می هااز دوره

گیرند. شاهکارها و میمانند و مورد توجه قرار ها میهستند که برای تمامی دوره ا آثار دیگریامّ ،کنند

گان آیند ةند و بر ذوق و سلیقپیوسته جاری ،زمان ةمتون بزرگ ادبی، تاریخ و زمان ندارند و در حافظ

تطوّر سبک نثر فارسی حاصل رویکردی شناور از ابداع و تقلید است؛ ابداعی  ،اینبربنا گذارند.تأثیر می

سبک بظهور میرسد و با تقلید سایر نویسندگان تبدیل به که بوسیلة نویسند  مبدع، خلّاق و صاحب

 نگرش و سبک خاص پن  نویسند  مبدع و خلّاق و تأثیر نقش حاضر پژوهشسبک جدیدی میشود. 

در  ار ، ابوالفضل بیهقی، نصراهلل منشی، سعدی شیرازی و قائم مقام فراهانی()ابوعلی محمّد بلعمی

واند متون نثر بت اساس فردیّت برجستة سبکی آنها تا برفارسی بررسی کرده  سبکی نثر تطوّر و تحوّل

 بندی کند.فارسی را طبقه

 تحقیقو ضرورت روش  . هدف،4-1

ین اامّا  ،انددهسبکی متون منثور فارسی انجام داپژوهشهایی در تبیین شاخصهای  ی بزرگمحققان

با  یالگو و چارچوب ارائة هدف این پژوهش، که تر استمفصّلموضوعی  ،های آنبندیو تقسیم شاخصها

اس اس بربندی منسجمی از متون نثر فارسی از ابتدا تا دور  معاصر و در نهایت طبقه رویکردی نو

که تاکنون پژوهشی با این رویکرد انجام  است سبکو صاحب خلّاق مبدع، سبک فردی نویسندگان

 ارسینثر ف یسبک لتطوّر و تحوّای در نویسندگان که نقش عمدهاین نخست  این،بنابر است.نشده

رز ویژگیهای با زینش،گ اند،بوده همعصر و یا پس از خودبرای نویسندگان  اصلی داشته و الگویی

یفی و توص  به شیوبه فراخور ظرفیت این مقاله  میباشد، –نه دوره –فردکه منحصر ب سبکی هر یک

 بعدی هاییا دوره اندزیستهای که در آن میبر سبک نثر دوره ثیر هر یکتأ سپس و تحلیلی بررسی

 سندگان مبدع،نوینقش و تأثیر  براساس متون نثر فارسی سبکی بندیطبقهاست، چون تبیین گردیده

هتر ب جایگاه این نویسندگان در گستر  آفرینشهای ادبی بیشتر وکند تا می مککسبک و صاحب خلّاق

 شناخته شود.

 تحقیق . پیشینة4-1
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اشاراتی  و انجام شده بندی متون نثر فارسیو طبقه شناسیموضوع سبکدر  کهپژوهشهایی مهمترین 

 «یتطوّر نثر فارس شناسی، تاریخسبک» کتابهای عبارتند از ،اندکرده مقالهمختصر به موضوع این 

نثر فارسی را در  مختصر در باب تاریخ زبان فارسی، توضیحیضمن  که بهار جلد از 1در  (3111)

 د.میکند بحث و نق زبان دری تا روزگار معاصرشاز قدیمیترین آثار نثر  بندی ودوره تقسیمچهار 

ثر ن تحلیل میکند کهمعاصر  تا دور از ابتدا  را انواع نثر رستگار فسایی، ( از3110« )انواع نثر فارسی»

« فن نثر در ادب پارسی» انواعی ذکر میکند. یکبرای هر  ه دو نثر کهن و معاصر تقسیم وفارسی را ب

ان از تا پایان قرن هفتم بینثر پارسی را از آغمختصات و نقد تاریخ تطوّر،  که خطیبی نوشتة( 3188)

نثر را  کهشمیسا  تالیف( 3118) «سبک شناسی نثر» بندی میکند.را در چهار قسم، طبقهکرده و آن

ثر از ن را هایینمونه بندی نموده ولحاظ تاریخی و زمانی تقسیمو زبانی و هم ب لحاظ ساختاریبهم 

کهای بندی سبنگاهی انتقادی به طبقه» مقاالت و نیز .استآوردهسبکی آن  هایر ویژگیذک دوره با هر

 متون نثر فارسی بندیدر تقسیم را گاههای تعدادی از محقّقانددی که فرهنگی از( 3118) «نثر فارسی

ردی و ویژه سبک فهای سبکی بگونه یرخهی به بتوجّکم و استبیان و به نقد و بررسی آنها پرداخته

شت ی سرشناسی ادبسبک» ند.میدا نثر فارسیبندی متون طبقه را مهمترین آسیب سبکهاخرده

اهمیّت سبک در ادبیات و  فتوحی که از (3111) «سازی زبانشخصیسخن ادبی، برجستگی و 

یات را ادب ، تمایز فرمالیستی میان زبان وبررسی کرده در مطالعات ادبیرا شناسی کارکردهای سبک

-و نشان میدهد که نقشهای متفاوت زبان در سخن ادبی به برجستگی و شخصی مورد تردید قرار داده

سبک و صاحب نقش و اهمیّت فردیّت خالق» سبک شخصی میانجامد.گیری سازی زبان و شکل

که نقش مؤثر ابوالفضل امین  ( از طهماسبی و3115) «در سیر تحوّل سبک نثر فارسی ابوالفضل بیهقی

ور نثر مذک ها و مقاالتکتاب است.تبیین و تحلیل نموده ثر فارسیدر سیر تحول سبک ن را بیهقی

اند و یا بلحاظ ساختاری و زبانی، امّا هیچ یک بندی کردهدسته و زمانی فارسی را یا بلحاظ تاریخی

سبکی  بندیسبک را در طبقهبطور مستقل، نقش و تأثیر برجستة نویسندگان مبدع و خالّق صاحب

 .است نوع خود تازهدر پیش روی تحقیق  بلکهاند. نثر فارسی بررسی و تحلیل نکرده

 . بحث اصلی1

اریخی ت  بندی محقّقان از سبک دوربراساس طبقه -تاریخی  سبک هر دورصاحب نویسندگان خلّاق و

و  دهپژوهش انتخاب گردی در این -شناسی نثرکتاب سبکبندی شمیسا در ، بویژه طبقهنثر فارسی

های ترین ویژگیتبیین مهمنقش و تأثیر هر یک از آنان بر سبک دور  معاصرش یا دور  بعد از آن با 

مد بلعمی، ابوعلی محاست. شده، بررسی و تحلیل گردیده اوکه سبب برجستگی نثر  سبکی نویسنده

تطّور  مقام فراهانی بیشترین تأثیر را در تغییر وابوالفضل بیهقی، نصراهلل منشی، سعدی شیرازی و قائم
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 اند و نثر بیشتر نویسندگان ادب فارسی ذیل نثر اینسبک نثر فارسی دور  خود و پس از آن داشته

 بندی میشود.پن  نویسنده طبقه

 پنجم ، قرن چهارم و نیمة اوّل قرنمرسل نثر بلعمی و. ابوعلی محمّد 1-4

رن اوّل ق ةگیرد. آغاز این دوره، نیممی سامانیان و غزنویان را در بر  لحاظ تاریخی دو دورنثر مرسل ب

سامانی توجه زیادی به فرهنگ ایرانی مبذول   چهارم هجری و پایان آن اواخر قرن پنجم است. در دور

است. وجود آمدهن فارسی دری نیز در همین دوره باست و نخستین آثار منثور به زبامیشده

اند و از طرز نویسندگی و سامانیان( البد بسیار بوده دورهنویسندگان فارسی در این دوره )یعنی »

وده ای طوالنی بآید که نثر دری دارای سابقهین برمیچن ،استپختگی آثاری که از آن عهد باقی مانده

با  وگرفته  -رسدین قرن میکه عمر آن به چند -تری راسبک قدیمی ةو نویسندگان این عهد دنبال

کار بستن قانون ترجمه از زبان تازی و تقلیدی وارد عربی و باتی چند از قبیل ادخال لغات تازهتصرّف

اند؛ زیرا نثر عرب، سبک قدیم را با احتیاجات جدید تطبیق کردهمختصر از نثر قرن سوم هجری 

معمّری و بلعمی و ابوالمؤید، نثری نیست که بتوان آنرا مولود یک قرن دانست و نیز مشکل است که 

(. از 23: 2ج شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،سبک« )آن نثر را در نثر پهلوی جویا شویم ةپایه و مای

که استاد بهار در این قرن از آنها یاد میکند، ابوعلی محمدبن ابوالفضل محمد  میان نویسندگانی

حمّد ابوعلی م ،است. بنابراینسبک این دوره  بلعمی، وزیر معروف عهد سامانی، شاخصترین نویسند

نثر  هایمترین ویژگیسبک این دوره انتخاب گردیده که در ادامه مه صاحب  عنوان نویسندب بلعمی

ای بعد هیا دوره معاصرش  شمریم و سپس به تحلیل و بررسی نقش و تأثیر او بر سبک دوربرمیاو را 

 میپردازیم.

 سبک ابوعلی محمّد بلعمی

ابوعلی محمّدبن ابوالفضل محمّد بلعمی، دوّمین وزیر از خاندان بلعمیان از افاضل عصر بود که کتاب 

رجمه به فارسی دری ت، طبری ةالرّسل و الملوک نوشتتاریخ طبری را از اصل عربی آن موسوم به تاریخ 

اهی به رو گزبان فارسی است و از این  این اولین کتاب بازماند»کرد که به تاریخ بلعمی مشهور است. 

 (.28 ص:شناسی نثرسبک« )نثر بلعمی میگویند ،سامانی  نثر دور

در آن بسیار اندک و تازی  هایواژههای نثر پارسی است که شمار ترین نمونهتاریخ بلعمی از کهن

است. همچنین به  های دشوار و شعری در آن استفاده نشدهسبک نثر آن بسیار ساده است و از واژه

ز ا که هایی از تکرار فعل در آن به چشم میخوردهای آن کوتاه است و نمونهجمله، زبان پهلوی مانند

های دوران ساسانی و تهآن است و نوش  نثر بلعمی نمایند واست مشخصات بارز نثر مرسل سامانی

ای آورد. سبک نگارش این کتاب هرچند که تا اندازهیاد میرا بهخامنشی   های دورنبشتهبلکه سنگ

ا مترجم امّ ،ثرگذار بودهاناخواه در طرز اسلوب فارسی متن عربی است که خواه  ةتأثیر ترجمتحت 

های فارسی بهره جوید و اسلوب فارسی را از دست عربی از کلمه کلماتجای ست که باکوشش کرده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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ولی از فارسیتر نصراهلل منشی ةو کلیله و دمن تاریخ بیهقی هایندهد. بهمین خاطر این کتاب از کتاب

 (.21 :تر است )همانعربیابومنصوری ةشاهنام ةمقدم

است که حتی افراد رسد که این کتاب در زمان خود طوری ساده و قابل فهم بودهنظر میچنین ب

ه شود کیافت می پارسی اند. در این کتاب بسیاری از لغات کهنبه خواندن آن بودهسواد هم قادر کم

ت کتر(، پرگساند، مانند ایدون )چنین(، ایدر )اینجا(، مهتر )بزرگتر(، کهتر )کوچیاد رفته اکنون از

 های شعری وکارگیرد و از واژهاست که نثری ساده و روشن را به. بلعمی سعی داشت)هرگز، مبادا( و ...

ذشت دلیل گبکنند ها امروزه سخت و عجیب جلوه میژههای ناآشنا دوری کند و اگر برخی واکلمه

هایی با نثر ساده و روشن معموالً پادشاهان عالقه به کتاب است.کلمات زمان و منسوخ شدن این 

ین کتاب ا ابوعلی بلعمی توان دانست؛ چونسادگی نثر کتاب را همین موضوع میاند و یک دلیل داشته

 است.به فارسی برگردانده سامانی منصور بن نوح را به دستور

نوان عمرسل فارسی است، در این پژوهش بامّا چون بلعمی جزو اولین و شاخصترین نویسندگان سبک 

م و حتّی قرن ششم هم سبک بلعمی در قرن پنجاست. شمار آمدهب سبک این دوره بصاح  نویسند

ک وجود آمد که اندر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بالبتّه در عهد غزنوی، تغییراتی د شد؛تقلید می

 جایآمدن عناصر ترک باین تغییرات اوّالً روی کار  عمد»اندک باعث تغییر تدریجی سبک شد. 

یخ رنژاد بود که دیگر از آن تشویق و تأییدها در باب گسترش فرهنگ ایرانی و تدوین تاسامانیان ایرانی

دلیل وابستگی غزنویان به دستگاه خالفت )هرچند صوری( نفوذ ش از اسالم خبری نبود و ثانیا بپی

ای در علّت نبود مشوّق تازه( امّا با وجود این تغییرات ب13 :همان« )لغات عربی در فارسی بیشتر شد

مد به آوجود میو کنار بفت و اگر چیزی از گوشه ای نیاتاریخ و احیاء آثار ملّی، سبک نثر تغییر عمده

ف دوّم قرن پنجم تألی ةمیشد؛ مانند کتب ناصرخسرو که در نیم بلعمی نوشته  همان سبک و شیو

برابر است و غالب الفاظ، ترکیبات و اصطالحات قدیم را در آن رساالت  نثر سامانی  است و با شیویافته

(، 521ب به ابوالحسن خرقانی )متوفی در منسو هایی چون: نورالعلومیم و یا کتاببه قرار اصل میبین

-182التفهیم الوایل صناعه التّنجیم از ابوریحان بیرونی ) (،521آثار فارسی بوعلی سینا )متوفی 

ق(، تاریخ  513های بونصر مشکان )متوفی (، قصص االنبیا از اسحق بن ابراهیم نیشابوری، نامه550

 ق(. 581المحجوب جلّابی هجویری )متوفی کشفدیزی و االخبار گرزینسیستان از مولّفی ناشناخته، 

 ، اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششمبینابین نثرابوالفضل بیهقی و  .1-1

ود که این شقتصادی به تغییر سبک منجر میکه پیشتر اشاره شد، تحوّالت سیاسی، اجتماعی و اچنان

اداری و اجتماعی عهد غزنوی، در آثار پاشیدن نظام تغییر سبک با روی کارآمدن سلجوقیان و از هم

عهد  ندگاننوعی قلمش را از نویسب نویسندگان این دوره بخوبی مشهود است. نخستین کسی که

ل پردازد، ابوالفضمیکند و به نگارش متون منثور به سبک و سیاق جدیدی سامانی و غزنوی جدا می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ن ایبنابر( شاگرد بونصر مشکان و دبیر سلطان محمود و پسرش مسعود است. 111 – 510بیهقی )

ثرش های متمایز نترین ویژگیکه در ادامه مهم ابوالفضل بیهقی استه سبک این دورصاحب  نویسند

 –های بعدهدوریا  –معاصرش  شمریم و سپس نقش و تأثیر او بر سبک دور، برمیرا با نثر کتب گذشته

 گردد.میتحلیل و بررسی 

 سبک ابوالفضل بیهقی

( شاگرد بونصر مشکان و دبیر سلطان محمود و پسرش مسعود بود. اواخر 111 -510ابوالفضل بیهقی )

نشینی و عزلت کتابی در مقامات محمودی و مسعودی خانه  عهد غزنویان، به زندان افتاد و در دور

این کتاب بینابین است یعنی هم همان صالبت و نثر »نگاشت که به تاریخ بیهقی معروف است. 

مداری عهد سامانی و غزنوی را دارد و هم مختصاتی از نثر در فخامت و سادگی و استواری و پارسی

حال نض  فنّی در آن است، یعنی آمیختگی نظم و نثر دارد که در عهد قبل مرسوم نبود، شعر عربی 

یث دارد، هرچند خواندن آن آسان نیست امّا مانند کلیله است. آیه و حدو ضروب االمثال عربی آورده

 (. 51 ص:شناسی نثرسبک« )و دمنه مشکل هم نیست

ند و معتقد است: کتایید می ذبیح اهلل صفا نیز جدیدبودن تاریخ بیهقی را نسبت به کتب منثور قبلش

رسّل بهترین روش تسبک نگارش بیهقی نیز نسبت به پیشینیان او تازگی دارد و نمونة خوبی از »

فارسی و آثار منشیان درباری در قرن پنجم هجریست. اطناب و استشهاد و تمثیل و دقّت در توصیف 

و قبول تأثّرات بسیار از ادب عربی و بکاربردن لغات عربی به میزان بیشتری از آنچه تا اوایل قرن پنجم 

تاد بهار ( و اس111 :3 جبیّات ایران،تاریخ اد« )معمول بوده، از اختصاصات نثر بیهقی درین کتابست

اسی، تاریخ شنسبک« )این سبک نثر با نثر دور  اوّل متفاوت است»نویسد: در بحث از سبک بیهقی می

 (. 15 :2 ج تطوّر نثر فارسی،

که را هایییویژگجا در ایناست، امّا طور مفصّل آمدهشناسی بسبکمختصات سبکی نثر بیهقی در کتب 

سبک احبای صبیهقی از سایر متون منثور قبل از او گردیده و باعث شده او را نویسندهسبب تمایز نثر 

ثر ، توصیف، استشهاد و تمثیل، تقلید از ناطناب :عبارتند از به اختصار ذکر میکنیم کهقلمداد کنیم، 

ل اخباری فعقرینه، کاربرد وجه تازی و استعمال لغات این زبان، حذف افعال و یا قسمتی از جمله به 

 و وصفی ةجای وجه التزامی، آوردن فعل ماضی در محل فعل مضارع، استعمال فعل ماضی به صیغب

 (.15 -330 همان:م )مصدر مرخّ

ابوالفضل بیهقی یکی از نویسندگان برجسته در تاریخ تحوّل نثر ایران در گذار از سبک ساده به سبک 

ه از ادبیّات پیش از خود چیزی ای است کبعد از خود است. او در این برش زمانی، چهره  فنّی دور

 ند تحوّل ایستاده بلکه خود سازافزاید. بیهقی نه تنها در مرز و به ادبیّات پس از خود چیزی می گیردمی

ای هپایه ریزاو پیش و بیش از دیگران، فردیّت خلّاق و فعّالی است که پی»اصلی این تحوّل است. 
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 کسبصاحب و اقخلّ تفردیّ تاهمیّ و نقش« )تغییر در این مرحله از تاریخ ادبیّات ایران است ةنقط

 (. 55 ص،فارسی نثر سبک سیرتحول در بیهقی ابوالفضل

ری را اقرن چهارم، روانی و استو  گیری بایسته از نثر مستحکم، جزیل و سادبیهقی از سویی با بهره

های جسورانه و گیرای خود، ی دیگر با ابداعات فردی و نوآوریرساند و از سواعال میدر نثر خود به حد 

وجب جدید او م  انگیزد تا سرانجام نوآوری و شیوتوجّه و تقلید و تحسین معاصران و آیندگان را برمی

بهار  دتحوّالتی چشمگیر و عمیق در سبک نثر پارسی میشودکه این سبک خاص بیهقی به تعبیر استا

ی ک نثر دیگرگون شده و نثر فنّشود و بالفاصله سبتدری  فراموش میس از طی شدن قرن پنجم بپ

 (.10: 2 ج شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،سبکآید )وجود میب

حاکم، تمامی ظواهر و از جمله صورتهای ادبی را با خود  ةاز اواسط قرن پنجم که نظام یک سوی

یخ نظریة تارتدری  فاصله میان ادبیّات خواص و عوام بیشتر شد )پسندید، بسو میهماهنگ و یک

آمدن ( و آهسته آهسته با روی کار15 ص:نگاری درایراندی تاریخ ادبیاتادبیّات، با بررسی انتقا

رک گری تخشونت و وحشی های: عدم تعلّق به ملیّت ایرانی، خوی استبدادی،فرمانروایانی با ویژگی

 سیاسی و عواملی از این ةطلبانتعصبات شدید جاهالنه بر اساس اغراض جاهنژادی غزنوی و سلجوقی، 

د. خود را تغییر دهن  برای گفتن آنچه که دارند، سبک و شیو ...، نویسندگان را وامیداشت که دست

ن حکومت بازماندگان محمود قصد ای چون بیهقی در این فضای آشفته و در زماکه نویسندههنگامی

اند، تاریخی برای آیندگان نچه محمود و مسعود در طول دوره حکومت خود انجام دادهآ  دربار ،کندمی

سوی نثر فنّی قرار قرن چهارم را در مسیر حرکت ب  بنویسد، عالوه بر تمام شرایطی که نثر ساد

ای از ابهام و دارد که باید کالم را در لفّافه دیگر برای نویسنده وجود ةاست، یک دلیل آگاهانداده

صب و به ناحتیاط بپیچاند تا موجب دردسر نشود. بیهقی از نخستین کسانی است که به اقتضای م

یافته و در کتاب ارزشمند ش به دربار و ارباب قدرت، این ضرورت را درمیزان بستگی و پیوستگی

توان گفت موقعیّت درباری بیهقی از یک سو، امکان الگوشدن و است. پس میهکار گرفتخویش ب

آورد و از سوی دیگر، این موقعیّت های نگارش او را در سطح جامعه فراهم میشدن عقاید و شیوهمطرح

ن و غییر زبااو را زودتر از سایر نویسندگان در سطح جامعه به فضای تعصّب و خفقان حاکم و لزوم ت

ش از بی ،نهای بعد، نویسندگاکند. با رشد و گسترش این فضای خفقان در دورهابهام بیان، آگاه می

 کنند.توی ابهام و صنایع لفظی پنهان میهای تو در پیش، کالم را در الیه

استاد  کهان، چنتحت تأثیر این کتاب قرار گرفتند، بسیاری از نویسندگان پس از تاریخ بیهقیباری، 

بک این س»نویسد: معاصر بیهقی می  المک، نویسندنامه اثرخواجه نظامبهار در توضیح سبک سیاست

کتاب اختالطی است بین تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی یعنی از حیث روانی و سهولت عبارت و ایجاز 

-شبیه به نثر بلعمی است ولی از حیث لغات و اصطالحات تازه و داشتن کنایات و استعارات و ارسال

یخ ساختن مطالب و بحث در جزئیات و روشنگری اطراف و جوانب هر موضوع به تارالمثل و مجسّم
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نثر   شیو (. همچنین330-333: 2 ج شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،سبک« )بیهقی شبیه است

 کتاب  همان شیو ،اثرعنصرالمعالی کیکاوس یکی دیگر از معاصرین بیهقی قابوسنامه کتاب

احمد شاملو در شعرش و محمود از نویسندگان و شاعران معاصر، ( و 321نامه است )همان: سیاست

اقع نویسندگان و شعرای آبادی در رمانهای خود تحت تأثیر نثر تاریخ بیهقی هستند و درودولت

 .اندلحاظ محتوایی و نیز از منظر عمق نگاه و ژرفای بینش، تحت تأثیر بیهقی قرار گرفتهبسیاری ب

سبک این دوره باید اذعان کرد که بین سبک قرن ششم و بررسی نویسندگان صاحب پیش از ورود به

ای جدید از نثر فارسی با عنوان نثر موزون پیدا شد. این نثر دو ثر بیهقی و نثر فنّی قرن ششم، شیوهن

شود و دیگری نثر موزون ار خواجه عبدا... انصاری دیده میجلوه داشت: یکی نثر موزون مرسل که در آث

ی صاحب کشف بعدها بجز یکی دو نفر )میبد»امّا  ،خوردبه چشم می فنّی که در مقامات حمیدی

شناسی سبک« )عبدا... را تعقیب نکردندخواجه   االسرار و امیرحسینی صاحب نزهه االرواح( شیو

هم ابتر ماند  ( و نثر موزون فنّی هم فقط در مقامات حمیدی تحقیق پیدا کرد و آن شیوه83 ص:نثر

کتاب گلستان را نگاشت و این شیوه را در قرن هفتم  ،)همان(. البته سعدی با توجه به این دو شیوه

 کرد.که در جایی دیگر از همین مقاله از این سبک بحث خواهیم به اوج رساند

 قرن ششم، فنّی نثر. نصراهلل منشی و 1-9

عرب و ارتباط حکومت  ةتر از غزنویان بود، نفوذ خلیفکم با روی کارآمدن سلجوقیان که اقتدارشان

ه شد. زبان عربی توجتر از قبل ببیشتر شد و در پی آن بیش -خالفت بغداد  –مرکزی با مرکز اسالم 

ان چه منشیان غزنوی -زبان عربی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم برای دبیران و منشیان درباری

ویسد کسی عربی بداند و عربی بنا هرو این برتری سبب شد ت زبان برتر شد -و چه منشیان سلجوقیان 

ثر نهای تغییر سبک فراهم شد و طولی نکشید که نثر مرسل به و در نتیجه زمینهجلوه کند باسوادتر 

 ،لحاظ ادبی باید آن را اوج تکامل نثر دانست امّا از دیدگاه زبان فارسیفنّی تغییر یافت. نثری که ب

باید گفت که اگر شاهکارهای شعر »وارد کرد تا حدّی که ها را بر پیکر زبان فارسی بزرگترین ضربه

اوّل و برخی از پیشامدهای تاریخی   فارسی چون شاهنامه و دیوان سعدی و حافظ و نثر مرسل دور

 (.15)همان: « ماندامروزه نشانی از زبان فارسی نمی ،دادنّی همچنان به روند خود ادامه مینبود و نثر ف

 ایهترین ویژگیمهمنصراهلل منشی است که  ،سبک این دورهصاحب  آغازگر این سبک و نویسند

یا  -شمعاصر  برشمرده و سپس نقش و تأثیر او بر سبک دور را متمایز نثرش با نثر کتب گذشته

 گردد.و تحلیل میبررسی  –های بعددوره

 سبک نصراهلل منشی

ه هایی است کاز جمله کتابعنوان نخستین اثر منثور ادبی، ب–نوشته شده 115که در  –کلیله و دمنه

لحاظ مسائل اجتماعی و فکری نیز از اهمیّت تمام برخوردار است. شمیسا در ب ،عالوه بر مسائل ادبی

طی  کلیله و دمنه در»کند: یّت این کتاب را اینگونه بیان میشناسی نثر خود، جهات اهمکتاب سبک
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یاست س است: یکی به لحاظ فکری که آن را کتاب کیاست ومورد توجّه بودهتاریخ به سه جهت همواره 

ند الحاظ تاریخ نثر فنّی، چنان که اکثر نویسندگان این سبک به آن نظر داشتهدانستند... دو دیگر بمی

اند و سدیگر رضه با آن برآمدهاند و حتی کسانی چون وصّاف الحضره در صدد معاو از آن نام برده

که قانعی شاعر آن را در قرن هفتم منظوم کرد و در قرن نهم لخیص و شرح و بازنویسی؛ چناناظ تلحب

مالحسین کاشفی آن را به سبک عهد خود بازنویسی کرد و به انوار سهیلی موسوم ساخت. در قرن 

سی شناسبک« )نام نهاد دهم شیخ ابوالفضل دکنی بازنویسی دیگری از آن کرد و آن را عیار دانش

 (. 11 ص :نثر

منشیان  ساز دربار یعنیهای ایدئولوژیبیش از آنکه به علت وابستگی به دستگاه صاحب کلیله و دمنه

ر معاص شدن در دور د، به علت چهرهو مترسالن، بتواند در سبک نویسندگی روزگار مؤثر واقع شو

کتابش جدا از خصیصه نثر و یابد و های پس از خود، اهمیت میخود و البته بیشتر از آن در دوره

 شود.هم می «معیار شدن»واجد ویژگی  بودن،شاهکار

یابد، روز رواج و مقبولیت مید و چون نثر فنی روز بدرگمیسبک نثر فنی  معیار و الگوی کلیله و دمنه

 تاین اثر حائز شرایطی هست که قابلی کلیله و دمنه هم فراتر میرود.«معیارشدن»زمانی  گستر 

افتد؛ اتفاق می آثار قبلیترین اتفاقی که در نثر این کتاب بیش از آن تشدید میکند. بزرگشدن را در الگو

مفهومی که نخستین بار، ویکتور اشکلوفسکی از آن سخن گفت.  است. «زداییآشنایی»ویژگی 

به ها آن دادندر نشانو زدایی از چیزها اشکلوفسکی بر این باور بود که معنای هنر، در توانایی آشنایی

 ای نو و نامنتظر نهفته است.شیوه

ل و مهارت نویسندگی خود در تلفیق و ترکیب متبحرانه از قدرت تخیّ با استفاد نصراهلل منشی 

کنند، خواننده معاصر خود و حتی خوانندگان که لفظ را در سطح کالم برجسته میشگردهایی 

گاه رساند و چنان جایلذت زیبایی کالم می گیری ازبهرهزدایی به اوج های بعد را به طریق آشناییدوره

نماید که چه در دوران معاصر خود و چه در می محکمی در بنای رفیع نثر فارسی برای خود فراهم

ی جزیل بیک نثر اد شد چنان دستورالعمل پذیرفته شیوه و سبک نثر کتاب او ،هاتا قرن ،روزگاران بعد

خ ادبیات در تاری که آثار بسیاری د.کننتقلید می از آن فارسینویسان تاریخ ادبیات نثر و فاخر، جامعة

د این سی، به تقلینظران ادبیات فارویسندگان خود و چه به تشخیص صاحبفارسی چه به تصریح ن

 استاد مجتبی مینوی در مقدمة ،است، گواه خوبی بر این ادعاست. به عنوان نمونهکتاب نوشته شده

 منشی نصراهللنثر دهد که تأثیر ی از عنوان چهل کتاب را ارائه میهرستف ،کلیله و دمنهخود بر کتاب 

دهد که نویسندگان از هر صنف نشان می» «فهرست ناتمام»که این ها نمایان است و معتقد است در آن

اند و این غیر از اند و از آن پیروی و اقتباس کردهاند و آن را خواندهو هر طایفه با کتاب او آشنا بوده

ها و تحریرهایی به تازی و ترکی و فارسی است که از روی کلیلة نصراهلل منظوم ]...[، ترجمه کتب

بعد از او تا قرن نهم به »کند که: همچنان تأکید میهجده(  کلیله و دمنه، منشی:«)اندمنشی کرده
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ه د  آن بنانشای فنّی مصنوع مطنطن کتابی به فارسی به خامه ادبای عالی قدر به قلم نیامد که نویس

 (.هفده)همان: « کردن از سبک و شیو  نصراهلل منشی نبوده باشدقصد پیروی

وع زمان با اوج شیوع نثر مصنین است که از اواخر قرن ششم و هما رنکته قابل توجه در این تأثیر و تأث

آغاز ( نطور معمول مربوط به دوره سامانیاتابهای قصص و داستان قدیم )و بفارسی، تجدید تحریر ک

 نوع که برای هنرنمایی در این شیو  جدید به دنبال عرصةسبک مص شود و نویسندگان شیفتةمی

ردند، گیع ادبی متنوع را داشته باشد، میپردازی و هنرنمایی در صناروراندن و لفظمناسبی که قابلیت پ

دور  سامانی  هایاده کرده و قصص و داستاناستف ،بهره برده کلیله و دمنه از همان مخزن که صاحب

 مأخذ اصلی آن دوره نوشته شده بود و یا حتی قصص و حکایات کهن پهلوی را از را که به نثر ساد 

 ها برگزیده و در واقع آن را تبدیل به نثر مصنوع متکلف کنند.های عربی آنیا ترجمه

ه است ک سبکای صاحبنویسنده ،پس باید با قاطعیّت اذعان کرد که نصراهلل منشی در این دوره

اند. استاد بهار نیز در ذکر او در نگارش آثار خود نظر داشته  نویسندگان بسیاری به سبک و شیو

یای علم و در دن»گوید: می محبوبیّت  کلیله و دمنه و تأثیر سبک نصراهلل منشی بر آثار قرون بعدی

تمادی شهور و سنین ادب هیچ کتابی را سراغ نداریم که مانند این کتاب مستطاب در طول قرون و 

و در نزد ملل مختلف و صاحبان آداب گوناگون، تا این اندازه دوام آورده و همه وقت به یک نمط و بر 

انیس عامه و دستور  یک نسق مطلوب و محبوب بوده، مونس ملوک و مقبول علما و همدم سمّار و

هم پس از سیزده چهارده نجاح و سرمشق اخالق و رهنمای زندگی قرارگرفته و هنوز  حیات و مایة

ی، شناسسبک« )گذرد باز تازه و نزد خاص و عام بلندآوازه باشدشهرت آن کتاب میقرن که از ظهور و 

 (.215، 2ج تاریخ تطوّر نثر فارسی،

ناسی آورده شطور مفصّل در کتب سبکب مختصات سبکی نثر نصراهلل منشی در کتاب کلیله و دمنه

 ی از سایر متون منثور قبل از او گردیده و باعثسبب تمایز نثر نصراهلل منشهایی را که ویژگی امّا ،شده

 ،گردد:کثرت لغات و اصطالحات عربیذکر میاختصار سبک قلمداد شود، بهای صاحبده که نویسندهش

 ،استفاده از سجع و موازنه و ترصیع و نگارش جمالت آهنگین ،های عربیعدم کاربرد جمع الجمع واژه

 اطناب یا، کاربرد افعال در معنای مجازی ،از تکرار ، پرهیز«در»و « از»در معنای « را»د جدی اربردک

ع فعل دوّم به تب ةحذف شناس و های عربیو ضرب المثل احادیث، اشعاراستفاده از آیات و  بسط سخن،

 (.100 -285)همان:  فعل اوّل

ستند که در هایی هاز کتاب الترسل و تاریخ یمینیالکَتَبه، رسائل بهاءالدین بغدادی، التوسل الی  بهتَعَ

سیاری کتابهای بین همچنقرن ششم عموماً به سبک ابوالمعالی نصراهلل در کلیله و دمنه توجه دارند. 

لیف أت ولالمنق العقول فی ترجمان بستانسعدالدّین وراوینی، ة ناممرزبانمانند: است نوشته شدهبعدها 

جهانگشای نفثه المصدور محمّد نسوی زیدری، تاریخ  زنگی بخاری، دبن محمّ بن محمود دمحمّ

 اخالق ناصری وشمس قیس رازی  العجم اشعار المعجم فی معاییرراوندی،  راحه الصدور ،جوینی
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راه نصراهلل منشی رفته و در صنایع لفظی و معنوی و اشعار عربی ب که همه خواجه نصیرالدّین طوسی

بیر چنین تعاز آن عرای بهاراین سبکی است که مرحوم ملک الشّ ند واو فارسی بر وی پیشی جسته

الصه خ...  اف استتاریخ وصّ ،است این شیوه درخشیده و خانه روشن کرده آخرین برقی که از: »میکند

چه نثر فنی همیشه باقی بوده و  .ای از عرب شمردی تقلید شدهفنّ اف را خاتم خداوندان نثرباید وصّ

ر گویان دپارسی ةشدن و محوگردیدن سلیقمجذوب ةکه در قرن ششم بواسطی ا سبکامّ ،خواهد بود

واین  امالل انجامید فریط وت ةدر قرن هفتم به سرحد کمال بل به پای ،نثرنویسان عرب پیدا شده بود

 (.301 -302: 1 ج شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،سبک« )تدست وصاف الحضره صورت گرفعمل ب

سبک این دوره باید اذعان کرد که در قرن قرن هفتم و بررسی نویسندگان صاحبپیش از ورود به اما 

است، نثر ساده و نثر بینابینی هم )قسمتی مرسل و ر نثر فنّی که نثر غالب این دورهششم عالوه ب

رار سهروردی، اسر قسمتی فنّی( وجود دارد. مجمل التّواریخ و القصص، آثار غزّالی، آثار عین القضاه، آثا

االولیاء، معارف بهاءولد، از جمله آثاری هستند که در این قرن به نثر ساده نوشته شدند التوحید، تذکره

ین تنسر کتبی هستند که به نثر بیناب ةنظامی عروضی سمرقندی و تاریخ طبرستان و نام ةو چهارمقال

رزش واالی هر رغم اهمیّت و اسبک، علیصاحب  اند امّا با توجّه به تعریف ما از نویسندنگاشته شده

 توان نویسندگان آن را صاحب سبک فردی قلمداد کرد.یک از این کتب، نمی

 ، قرن هفتمموزون نثرسعدی و  .1-1

آنان هنوز در ادبیّات  ةچه در اوایل قرن هفتم مغوالن به ایران حمله کردند، امّا آثار مخرّب حملاگر

سبک رای  قرن هفتم، همان سبک قرن ششم یعنی نثر فنّی است که در شد. بدین ترتیب دیده نمی

ر قرن د بخش بررسی سبک نصراهلل منشی به کتبی که به نثر فنّی و به تقلید از سبک کلیله و دمنه

 تری در نثر فارسیتازه  هفتم نوشته شده بودند، اشاره شد. امّا در اواخر قرن هفتم رفته رفته شیو

که پیش از ورود به قرن ششم گفته مرسل و موزون فنّی بود. همانطور زاج نثر موزونپیدا شد و آن امت

دا ای جدید از نثر فارسی با عنوان نثر موزون پیبیهقی و نثر فنّی قرن ششم، شیوه شد بین سبک نثر

شد. این نثر دو جلوه داشت: یکی نثر موزون مرسل مانند آثار خواجه عبدا... انصاری و دیگری نثر 

خورد، امّا بعدها بجز یکی دو نفر سبک خواجه عبداهلل به چشم می موزون فنّی که در مقامات حمیدی

را ادامه ندادند و نثر موزون فنّی هم فقط در مقامات حمیدی تحقیق پیدا کرد و آن شیوه هم ابتر 

ر نوین دماند. سعدی با نبوغ خود توانست این دو نوع نثر را با هم ترکیب کند و آغازگر سبکی 

کنند و نویسندگان زیادی در ایران و می نویسندگی باشد. سبکی که خاص و عام بعد از او بدان توجّه

ی، برش زمانسبک فردی در این صاحب  نگارند. پس نویسندها بدان شیوه میانی و هند، کتابعثم

س نقش سپشمریم و ، برمیمتمایز نثرش را با نثر کتب گذشته هایترین ویژگیسعدی است که مهم

 گردد.و تحلیل میبررسی  دهای بعا دورهیش معاصر  و تأثیر او را بر سبک دور
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 سبک سعدی

سعدی در نثر دارای همان مقام و مرتبه است که در شعر. استاد بهار برای نثر سعدی سه قسم 

همان شیوه و طرز ابوالمعالی و سعدالدّین و جوینی.  ةاول: سبک متداول عصر، یعنی دنبال»میشمرد: بر

د مولو کتاب گلستان ( که331)همان: « خود سعدی  خواجه عبداهلل انصاری. سوّم: شیو  دوّم: شیو

همین ابتکار اوست. این کتاب اوج آمیزش دو سبک نثر موزون خواجه عبداهلل و قاضی حمیدالدّین 

است و ادبی پیش از خود دریافته بود که این دو شیوه ابتر ماندهگویی شیخ با تتبع در آثار »است. 

 (. 311 ص:شناسی نثر)سبک« ادامه دهدها را کسی آن جای آن دارد که

هضت ن ةسعدی در نثر مصنوع، دنبال»ذبیح اهلل صفا اهمیّت سعدی را در نثر از این جهت میداند که 

 ای خاص که خود در اینسعی کرد با شیوه نویسندگان متصنّع قرن ششم و هفتم را نگرفت بلکه

عالوه بر این بزرگان،  (.232: 2ج  تاریخ ادبیّات ایران،)« وجود آوردای بسبک ایجاد نمود، روش میانه

اند. از جمله منصور رستگار تازگی و نوبودن سبک سعدی در نثر اشاره کردهمحقّقان دیگری نیز ب

استادانه،   ضمن نثر سادب گلستان سعدی در این کتا»است: فسایی در کتاب انواع نثر فارسی معتقد 

  است که از شیواست، عبارات مصنوع لطیف آورده و خالق نوعی از نثر موزون شدهجا الزم دانستههر

خشک نثر مترسّالن و تعقید و آمیختگی شدید با زبان عربی پرهیز کرده و گلستان او با ذوق فارسی 

بتکر یک م ةمنزلست تا سعدی را بااست و همین امر سبب شدهکامل یافته زبانان، سازگاری و انطباق

 (.511 ص:انواع نثر فارسی« )هفتم تلقّی کنیم و نوآور، در نویسندگی قرن

سعدی نثر گذشتگان از عرب و عجم را مدّ نظر داشته و هرچه در نظرش ناپسند جلوه مینموده کنار 

امّا راز موفّقیت و اشتهار سعدی  ،استکار میبردهآمده، بمیمیگذاشته و آنچه را پسندیده به نظرش 

در  ار است. استاد بهار ابتکار سعدی در گلستان، ویژگیهایی است که سعدی خود به نثرش افزوده

 تناسب نثر و نظم، رجحان ضروریست، دراگلستان که سبب تمایز نثرش از متون منثور گذشته شده

ننده، رعایت آهنگ کلمات، اختصار و ایجاز، رعایت نزاکت و ادب، بر غیرضروری، مراعات حال خوا

 (. 315-311: 1ج  ک شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسیسب) میداند رعایت الفاظ و ترک لغات دشخوار
یک از موارد مذکور خود مقال و مجالی بس گسترده میطلبد که گفتنی است توضیح و بررسی هر

ای در بررسی این مختصات در چه تاکنون تحقیقات گستردهاگر ستار نیست،جای طرح آن در این ج

گلستان صورت گرفته و خوانندگان تا حدودی با قدرت نویسندگی و نبوغ سعدی آشنایی دارند و این 

 دهمردم شناخته ش ةاثر ارزشمند نیز به لطف این تحقیقات برای بیشتر اهل فضل و ادب و حتّی عامّ

که توضیح و بررسی این موارد، تکرار مکررات و سبب خستگی خوانندگان  ظر میرسدست. بنابراین بنا

مهمترین راز موفّقیّت سعدی در گلستان رعایت اعتدال است، اعتدال در »اید گفت: ، امّا بخواهد بود

همه چیز: استعمال لغات و ترکیبات عربی و تازی، درهم آمیختگی نظم و نثر، طول حکایات و غیره 

 گوید: ،سخنان مسجّع بودند ةه همه دلباختو غیره. عصری ک
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 گویدین ورز و معرفت که سخخخندان سخخجع 
 

 بر در سخخالح دارد و کس در حصخخار نیسخخت 
 

بودن جمالت است و دیگر ایراد سخنان پرمغز که غالباً یکی موسیقیایی ،جز این، عوامل مهم دیگر

 (.315-311 ص:شناسی نثرسبک« )ستاالمثل یافتهارسال ةجنب

د و رگییزهایی از تاریخ ادبیات و سنت میای دوسویه با سنّت دارد، چصاحب سبک، رابطه  نویسند

هار در کند. استاد بتاریخ ادبیّات پیدا می  این ترتیب جای خود را در زنجیرافزاید؛ بچیزهایی به آن می

که ی آناست یکسعدی دو کار کرده»د: سعدی در گلستان میگوی  تأیید این مدّعا و در ذکر تازگی شیو

ای از لغات و افعال و است و بار دیگر اعجاز قدیم را نشان داده و پارهاز حدود نثر معاصر بیرون رفته

نویسی را که در ایران رونق نگرفته و بعد کار انداخته و مقامهرفته بود از نو ب ادوات کهنه را که از میان

نویسی نیفتاده بود نیز ساخته و معایب مقامات حمیدی را... ضی حمیدالدّین کسی به فکر مقامهاز قا

است و به جزئیات آنها است. دوّم ابتکارها و اختراعهایی است که سعدی از خود بروز دادهمرتفع نموده

 (.315: 1 ج شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،سبک)« آشنا میباشیم

ی ولطافت رعایت شده و سجعها و یجهات زیبا ةدر آن هم کتابی است کهگلستان سعدی براستی 

 فتدادر نمی دشواری الفاظروان است که خواننده نه تنها ب معنوی آن چنان طبیعی و و صنایع لفظی

 از یافت و یکیزودی جای خود را بازبرد. گلستان سعدی باز خواندن آن می تی وصف ناپذیربلکه لذّ

سعدی تقلید  گلستان کتب درسی و عمومی زبان فارسی شد. چندین شاعر و نویسنده وادیب از

ام قاجار آثار قائم مق  در دورپریشان قاآنی و  ،بهارستان جامی ،نگارستان معینی جوینیکه ند اهکرد

ز شد ادر مکتب تدریس می . بسیاری نیز چون گلستان سعدیآنهاست از جمله دیگرانفراهانی و 

ها یا و امروز میتوان آن جمله نوس شدند و آنها را به حافظه سپردندأکودکی با جمالت واشعار آن م

الفاظ را محض زینت و آرایش عبارت تضمین کرد و یا مانند آیات باهرات و امثال سایره بدان استدالل 

 (.311و تمثل جست )همان: 

 هشتمقرن هفتم و آغاز قرن  در نثر فارسی، سستی وسهولت  ،سادگی .1-5

و سستی در نثر فارسی راه مییابد و مقدمات فساد نثر هشتم ضعف اواخر قرن هفتم و آغاز قرن در 

مداهلل حاهلل، فضل نویس مانند خواجه رشیدالدینخ پاکیزهچند نویسنده و مورّ. اگرچه شودآشکار می

ابوسلیمان داوود بناکتی، محمّدبن علی شبانکاره و هندوشاه ، قاضی عبداهلل بن عمر بیضاوی، مستوفی

عات و از تصنّ نثر فارسی را ،بنا به عادت آن عصربا رعایت ادب و لطف  ظهور کردند کهنخجوانی 

از همین تاریخ ضعف ادبی و سستی و فتور و عدم توجه  امّاتکلفات به سادگی و سهولت سوق دادند 

مان بر زسستی بی شک به تغییرات سیاسی آن . علّت این فتور ومیگرددبه اصالح و عالج نثر پدیدار 

دی استاد و شاگر ةمیگردد. با روی کارآمدن مغوالن، ارتباط اهل علم با کتب قدیم قطع میشود و رابط

گسیخته میگردد و از استادان قدیم کسی باقی نمیماند تا شاگردانی تربیت کند. قابل ذکر است که 
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ییین چون: دستورالکاتب فی تعاین قرن نوشته شدند. کتب ادبی  و عرفانی نیز در تعدادی کتب ادبی

 ةالدّین رامی و در زمینشرف المراتب از شمس نخجوانی، روضه الخلد از مجد خوافی، انیس العشّاق

که و ...  حسینیاالرواح امیرنزههفریدون سپهساالر،  ةعرفان کتبی مانند: مناقب العارفین افالکی، رسال

 است.  آنها ساده ةطور کلّی نثر همب

دبیران  رای  در میان  نویسی و مختصرگویی داشتند که دقیقا عکس شیوزیادی به ساده ةمغوالن عالق

کم در قرن هفتم ضعیف شد و در قرن هشتم از میان رفت. توجّه ایران بود. بدین ترتیب نثر فنّی کم

قرن  نویسی دراین قوم وحشی است که سبب رواج تاریخ نویسی از دیگر ویژگیهایمغوالن به تاریخ

ای که بتواند چون بیهقی یا نصراهلل منشی و یا هفتم و هشتم و نهم شد. امّا در این دوره، نویسنده

سعدی تحوّلی در نثر ایجاد کند یا سبکی جدید در نثر را بنیان بنهد، ظهور نکرد و همانطور که گفته 

 .نویسندگان، آن هم به نثر ساده توانستند آثاری خلق کنند شد تنها تعداد اندکی از 

قبل به نثر ساده و روان بدل   سبک نداریم و نثر فنّی دورای صاحبچه در این قرن نویسندهاگر

نویسی از جهتی به نفع زبان فارسی تمام شد که در ادامه به توضیح است، امّا این گرایش به سادهشده

 .این مهم خواهیم پرداخت

 قرن نهمنویسی، انقطاع کامل از اسلوب قدیم و گزینش ساده. 1-6

امیرتیمور گورگان از میان رفت و از  ةفرهنگی ایران سالم مانده بود با حمل ةآنچه از بنیدر قرن نهم 

این قرن به بعد شاهد انقطاع کامل از اسلوب قدیم هستیم. البتّه تیموریان نیز چون مغوالن بعد از 

ز ادبیّات نی ةنویسی در این دوره، کتبی در زمینمدّتی در ایران متمدّن شدند و عالوه بر رواج تاریخ

 ونخی نیست و کتب تحقیقی سطحی و ادبیّات تقلیدی و بیولی این رونق، رونقی بنیاد»نوشته شد. 

 (.351 ص:شناسی نثرسبک« )است

ی، نویسی، رواج لغات ترکنویسی، رواج تاریخسوی سادهاز: حرکت ب جریانات فرهنگی این دوره عبارتند

 ( که200 -351شدن شعر )همان: شدن عرفان و مردمیافول ادب عرب، تنزّل تحقیق و تتبّع، درسی

را  نویسینویسندگان، ساده مثالً تابع سیاست حکومت وقت است، ،های قبلاین جریانات چون دوره

  نثر ساد ای متفاوت است وسادگی در هر دوره البتّهدرخواست امیران تیموری انتخاب میکنند.  با

ؤلف یزدی مین علی الدّکسانی چون شرفدر این دوره از نظر سبک،  این دوره فصیح و بلیغ نیست.

نثر این » بهاراستاد  ةبه گفت ا بناتیموری به سبک مصنوع جهانگشای جوینی روی آوردند امّ ةظفرنام

که از آن جمله ( 358: 1 ج شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،سبک«)نثر ساده و فنی است ةدوره میان

السعدین را سمرقندی مثل مطلعزاق الصفا، آثار حافظ ابرو و آثار عبدالرّروضهآثار میرخواند مثل 

الشعرای دولتشاه سمرقندی، آثار جامی و آثار و از جمله کتب ادبی این دوره: تذکره میتوان نام برد

 واعظ کاشفی سبزواری قابل ذکر است.
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بارتی عنویسی است و بسمت سادهقبل یا گرایش نویسندگان بیشتر ب  امّا در قرن نهم نیز چون دور

ان نمونه: عنوآوردند. بمیخود در  سبک فخیم قبلی را به سبک رای  دور ،این دوره بیشتر نویسندگان

خود بازگرداند و آن را انوار   ق( کلیله و دمنه را به انشای دور 530حسین واعظ کاشفی )متوفّی مال

تقلید به  تیموری ةسهیلی نامید و یا بعضی از آثار چون بهارستان جامی به تقلید از گلستان و ظفرنام

د باشد سبک جدیای که صاحباین در این دوره نیز نویسنده از جهانگشای جوینی نوشته شدند. بنابر

 ای جدید را در نثر آغاز کند، ظهورنکرد.و شیوه

 قرن دوازدهم قرن دهم تا میانةانحطاط ادبی در نثر فارسی، . 1-7

گذاری کار آمد و دولت صفوی را پایهق بر روی  508ق( در سال  510شاه اسماعیل صفوی )متوفّی در 

اکم این دوره رواج مذهب تشیّع است؛ یعنی اصول فکری جدیدی در ایران ح ةنمود. مهمترین حادث

امل نزدیک ایران با هند و رواج ک ةدیگر رابط ةتدری  در فرهنگ و ادبیّات تأثیر گذاشت. مسألشد که ب

شهرها  ةرغم بهبود اوضاع اقتصادی و توسعامّا علی لیف کتب متعدد است،زبان فارسی در آن دیار و تأ

نثر این دوره تقریباً بی ارزش است. زبان، عامیانه است و اگر »و ارتباط با اروپائیان و گسترش تجارت، 

بدتر  تیموری هم  بخواهند ادبی بنویسند متصنّع و متکلّف و بی مزّه مینویسند. انحطاط ادبی از دور

-بکس« )حد میانه باشد نادر است پردازی معمول است و کتبی کهات و القاباست. تعارفات و مترادف

 (.231 ص:شناسی نثر

این حاالت که از عهد تیموریان آغاز شده بود، »انحطاط نثر این قرن میگوید:  استاد بهار نیز دربار 

ختی و بدر این عهد نیز برقرار است بلکه قدری هم شدّت پیدا میکند و بالجمله تأثیر فساد و تیره

ذوق و آزاده از بیم تیغ استبداد  کردن گروهی مردم باقرن گذشته و تدمیر و قتل و فرار فالکت چند

اینها چنین  ةشدن گروهی از آنان یا مردن از گرسنگی و فقر، هممزبور به خارج ایران و کشته دولت

قوی دست خالی   ایران از نویسند، عبّاس اولنتیجه داد که در عصر اعتالی صفویّه یعنی زمان شاه

 (.255: 1 ج سبک شناسی، تاریخ تطوّر نثر فارسی،« )ماند

نویسی، نویسی، تذکرهنویسی مانند گذشته، رمانعبارتند از: رواج تاریخاین دوره  های مهمّجریان

دوره  امّا در این ،فارسی، لغات دساتیر )جعلی( و ترجمه از سنسکریته نویسی، کتب مذهبی بفرهنگ

قبل نثری متمایز از سایر متون که دارای سبکی جدید و نو باشد مشاهده نمیشود.   نیز چون دور

 سبکی در نثر ظهور نمیکند.صاحب  ین دوره نیز نویسنددر ا ،بنابراین

 ، میانة قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهمسعدی ادامة سبکقائم مقام فراهانی و . 1-0

دست مردم افتاد و های اصفهان تاراج شد و بافغانها، کتابخانه ةبعد از انقراض صفویّه بر اثر حمل

سپاهیان نادرشاه تاراج گردید و به ایران آورده شد. آشنایی اهل دست های دربار دهلی هم بکتابخانه

قاجار باعث توجه مردم به شعر و نثر قدیم گردید که   فضل با این کتب قدیمی بعد از مدّتی در دور



 

 

 

 

   

 

 17/نثر فارسی یبندی سبککارکرد سبک فردی نویسندگان مبدع و خالق در طبقه

 
 

نادر، ایران مدام در حال جنگ   در دور آن در نثر، رهایی نثر از انحطاط و غلط نویسیهاست. امّا  ثمر

افشاریّه و زندیّه   همین دلیل دورخان هم موقّت و موضعی بود. بحکومت کریم ةسی سالبود و آرامش 

هر حال از این دو دوره، کتب نثر مهمّی نداریم، (. ب211 ص:شناسی نثرسبکنامند )فترت می  را دور

 خان استرآبادی منشی نادرشاهنادره و جهانگشای نادری از میرزامهدی  امّا چند مورد اشاره میشود: درّ

شا گکه اوّلی به سبک تاریخ وصّاف و به نثر مصنوع و متکلّف است و دوّمی به نثر ساده. کتاب گیتی

 خان و آثار عبدالرّزاق دُنبُلی.نگار کریماز میرزاصادق نامی وقایع

که نویسندگان این دوره، ثبات سبکی ندارند و  نشان میدهد افشار و زندیّه  دور شناسیبررسی سبک

ی و خان، منشی نادر هم به سبک فنّمیرزامهدیآثار  کهدر آثارشان اضطراب سبکی دیده میشود

م بنابراین در این دو دوره هف نگاشته و هم به نثر میانه و بین بین و اندکی هم به نثر ساده. متکلّ

  سبکی پیدا نشد.صاحب  نویسند

 جزئی و نسبی. از اواخر کار زندیّه، قدم به قدم، اصالحات نثر فارسی در عهد قاجار دگرگون گشتامّا 

نّع و پختگی گرایید و تصتدری ، به سادگی و روانی و در سبک نگارش نثر بوجود آمد و نثرنویسی ب

ذا به لنویسی و شرح حال استفاده گردید؛ نگاری، تاریختدری  اندک و اندکتر شد و نثر در نامهتکلّف ب

گذشته را از عیوب نوشته تلقی دات ادبی هیو معموالً تم دادنداصل رسایی در زبان بیشتر اهمیت 

ق( وزیر  3213ابوالقاسم قائم مقام فراهانی )مقتول در این دوره، میرزا  معروفترین نویسند کردند.می

در ادامه، سبک او و وجه تمایز که  سبک این دوره استصاحب  محمّدشاه است که در واقع نویسند

لیل بررسی و تح نثر فارسی، تحوّلدر  این نویسنده ثیرو نقش و تأ با سبک معاصرانش معرفّی آن

 میگردد.

 سبک قائم مقام فراهانی

راست است از عهد تیمور نثر مرسل و ساده »میگوید: استاد بهار در توضیح تجدّد نثر در این دوره 

نوز بر نثر فنّی ه ةرواج گرفته بود و در عهد صفویّه و قاجاریّه کتبی به آن سبک دیده شد لیکن پای

وصّاف با اندک تمایلی به گلستان شیخ سعدی نهاده بود و معتمدالدوله نشاط که آخرین حافظ  ةپای

احت فص  ز مینوشت امّا در همان زمان شخصی پیداشد و به قوّمکتب قدیم است به سبک مذکور چی

ر او نث  وجود آورد و چون مقامی عالی داشت شیوتوان بای نیز میو بالغت ثابت کرد که سبک تازه

مطلوب و مورد تقدیر قرار گرفت و این مرد میرزاابوالقاسم فراهانی پسر میرزاعیسی معروف به 

نثر قائم مقام هرچند غالب (. »1:115ج  تاریخ تطوّر نثر فارسی،شناسی، سبک« )میرزابزرگ است

وافری از ذوق و حسن سلیقه در اوست  ةباز مای ،استسرسری است و به عجله کار میرانده و قلم میزده

 (.150)همان: « و باالخره پیرو مکتب گلستان سعدی است امّا نمکی از خود دارد

خود در   مسائل عصرش را با زبان و اصطالحات رای  در دور قائم مقام با تکیه بر ذوق و فضل خود

نثر   قائم مقام احیاکنند»بافتی ادبی به سبک گلستان سعدی ارائه کرد. اثر معروف او منشآت است. 
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قاجار است و باید او را یکی از نقاط عطف در تاریخ نثر فارسی دانست و در حقیقت   فارسی در دور

مشروطیّت تحوّل پیدا نمیکرد و بعد از آن در دوران جدید   نانکه باید در دوراگر او نبود نثر فارسی چ

(. در منشآت 253 ص:شناسی نثرسبک« )شدبه این صورت تبدیل به نثر ساده و درست امروزی نمی

نویسی است و در مجموع میتوان ساده، بینابین و مصنوع دیده میشود امّا تکیه بر ساده  سه شیو

دن نثرش از لغات ترکی و مغولی، بیان کرد: خالی بو این مواردتصرّف قائم مقام در نویسندگی را در 

طرزی ادیث بحاستفاده از آیات و احد متعادل، ترصیع و موازنه ب استفاده از سجع و، زبان عامیانهتوجّه ب

اسی، شنسبک) پردازی.طیبت و ظرافت و لطیفهها، استفاده از اشعار و ضرب المثلبسیار استادانه، 

 (.153 -150 :1ج  تاریخ تطوّر نثر فارسی،

که چندین نفر قاجار زنده شد و با آن  در مجموع میتوان گفت که نثر سعدی یک بار دیگر در دور

مقام نرسید. بعد پای قائمهیچکس در تقلید از سبک سعدی بکتب مستقلی به سبک گلستان نوشتند 

 معتمدالدوله و امیرنظام میرزا نویسی کامالً مرسوم شد و کسانی چون فرهادمقام توجّه به سادهاز قائم

 گروسی به آن شیوه رفتند.

کتب از  ةترجم، هارواج روزنامه، افکار برخورد عقاید و، تپیدایش مشروطیّقاجار،   در اواخر دور

تغییر سبک نویسندگی شد ن آنها موجب تمدّ و زمینی با مغربیزبانهای خارجی به فارسی و آشنا

زبان نثر ساده شد و از قیود لفظی در این برش زمانی،  .پهلوی میبینیم  که بروز کامل آن را در دور

نویسندگی را برای بسیاری از طبقات آسان ساخت و نثر را  ،تخاطب ةرهایی یافت و استفاده از لهج

تب در تألیف ک ،زبان فارسی آسان شدانواع کتب بروی تحریر قبول افکار گوناگون کرد و از این  آماد

رمانها  ةترجم ،روز معمولتر و متداولتر گردیدناصری آغاز شده بود روز ب علوم جدید که از اواخر عهد

ی تدری  در زبان فارسهای بزرگ بکایات کوچک و داستاناروپایی باعث شد که نوشتن ح هایو داستان

 . معمول گردد

  ادگذار نثر سقاجار، پایه  نویسندگان این دوره مخصوصاً نویسندگان اواسط و اواخر دور»طور کلّی ب

از جمله  (.251ان: )هم« فارسی هستند که بعداً با اندک اصالحاتی به نثر امروز زبان فارسی منجر شد

 فتحعلی آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانیمیرزا مشروطیت شهرت یافتند: نویسندگانی که در دور 

در آثاری چون حاجی آنها این سبک  عمالً سبک ساده را ارائه دادند و بعد ازکه  ق( 3135)متوفّی در 

عبدالرحیم تبریزی طالبوف، اثر  المحسنینمیرزاحبیب اصفهانی، مسالک ةاصفهانی ترجم یبابا

 ای، نمود یافت. العابدین مراغهبیک از حاج زینمهیابرا ةنامسیاحت

عضی که در سطور باال به ب –مشروطه  در پایان این بخش باید گفت اگرچه بسیاری از نویسندگان دور

این تحوّل و گرایش  ةفارسی داشتند امّا زمین  نقش اساسی در تحوّل نثر ساد –از آنها اشاره کردیم

ه در حقیقت اگر او نبود نثر فارسی چنانک»مقام فراهانی از قبل فراهم کرده بود و نویسی را قائمبه ساده

 (.253)همان: « مشروطیّت تحوّل پیدا نمیکرد  باید در دور
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 معاصر دورةنثر سادة ادبی و علمی . 1-3

کم دقیقتر و های مختلف ساده شده بود، کمروزنامهمشروطه مخصوصاً بر اثر وفور   نثر که در دور

پهلوی که تب و تاب دوران مشروطیّت فروکش کرد و نظامی جدید بر سرکار   درستتر شد. در دور

رواج الشعرا و دهخدا به کارهای تحقیقی پرداختند. نویسان و رجال سیاسی امثال ملکآمد، روزنامه

شدن سرعت بخشید و در آثار کسانی چون هدایت، دهخدا، هادبیات داستانی و رمانها به روند ساد

کارگیری عناصر زبان محاوره در نثر و ب ادبی به اوج خود رسید.  جمالزاده و چوبک نثرهای ساد

افزود. کسانی چون ای، بر شدت این سادگی میروزنامهای در کنار نثرهای گسترش نثرهای ترجمه

است، جمالزاده در یکی بود یکی نبود و  هیند که نثری فکاچرند و پر ةاکبر دهخدا در مجموععلی

اند. سبک نثر عاشقانه و هایش، از عناصر زبان محاوره فراوان استفاده کردهداستان بیشتر هدایت در

 د.شودیده می د حجازی مثل زیبا، پریچهر و همالی هم در آثار محمّتغزّ

دری  تنویسی هم به آسانی بدست نیامد بلکه باستاد بهار طرفدار نثر ساده و درست بود امّا درست

 ر سادهرسد که نثنظر میاز نثر فارسی کنار نهاده شد. ب غلطهایی که میراث نثر صفویّه و قاجاریّه بود

است. در واقع اگرچه بعد از انقالب گذاری کردهقبل پایه  مقام فراهانی در دورو بی عیب معاصر را  قائم

ویسی، نهای مختلف داستانناس و اثرگذار بر بهبود نثر فارسی در زمینهمشروطه نویسندگانی سرش

 ند.مقام هستآنها به نوعی مدیون سبک نثر قائم ةنویسی، ترجمه و ... ظهور کردند امّا گویی هممقاله

 گیری.نتیجه9

و در استفاده از عناصر  نمودههای فصاحت و بالغت را در کالم خویش رعایت شگرد نویسندگان خلّاق

ای گونهب آنها بیان  ت شیوو جذابیّ هستندآن، مبدع و مبتکر   کاربردن امکانات بالقوان و بزب ةاولی

اند. این پژوهش، در سبک نگارش خود از آنها پیروی کرده ناز همعصران یا پسینیا هیکه گرو ستا

سبک خلّاق را معرّفی و ضمن برشمردن مختصات ممیَّز سبکی آثارشان، نقش و پن  نویسند  صاحب

می ابوعلی محمّد بلعاست. بندی نثر فارسی بررسی و تحلیل کردهکارکرد هر یک را در تطوّر و طبقه

و اوایل قرن  اواخر قرن پنجم، ابوالفضل بیهقی در )نثر مرسل( و نیمة اول قرن پنجم در قرن چهارم

و قائم  ون()نثر موز ، سعدی در قرن هفتم)نثر فنی( ، نصراهلل منشی در قرن ششم)نثر بینابین( ششم

)ادامة نثر گلستان سعدی( پن  نویسند   تا میانة قرن چهاردهم زدهممیانة قرن دوا مقام فراهانی در

اند و اشتهخود د نثر فارسی دور تغییر سبک  نوعی بیشترین تأثیر را درب هستند که مبدع و خلّاقی

 د.یشوبندی مطبقه ،نویسنده میتوان گفت تا حدودی نثر بیشتر نویسندگان ذیل نثر این پن 

خلّاق نویسندگان نثر که  نشان میدهد معاصر  بررسی سبک فردی خلّاق از قرن چهارم تا دور

ر تحری ةبه رشتبتقلید از آنها آثاری را  اندیگر ومتمایز از نثر همعصرانشان است سبک صاحب

ثار آ این اساس امکانپذیر نیست، چون در بررسیمتون نثر فارسی برة بندی همدرمیآورند. البته طبقه

داشتند،  سبکصاحبخلّاق   در سبک یک نویسند چه پا که اگریم شونویسندگان با کتبی روبرو می
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 ایندهنویسای سعی داشت از بعد بود و یا گاهی نویسنده  امّا دستشان در آسمان سبک نثر دور

ه دامّا تأثیر نگاه و نگرش خود آن نویسن ،تا حدودی در این کار موفّق بود کهسبک تقلید کند صاحب

ند حضور فردیّت خود را توادر هنر و ادبیات کسی نمی، چون نیز در نثرش معلوم و مشخّص است

خود  متنی زمانیک متن کامالً ابتکاری و خلّاق نیز از متون دیگر و شرایط برون البته کتمان کند.

 همواره با خود دارند، ت راهایی از فردیّقلیدی نشانههم اثر ابداعی و هم اثر تاین،  بنابرمتأثر است، 

جمالت  درمیزان احساساتی که امّا اگر ب ،ستابه راه نصراهلل منشی رفته المصدورلّف نفثهکه مؤچنان

ا هتوجّه کنیم و آن را با جمالت نصراهلل منشی مقایسه کنیم، متوجّه تفاوت سبک ،المصدورهستنفثه

 ی ازدانست و یک نثر فارسی دور  قاجار  احیاکنند باید راقائم مقام  .سبکها میشویمعبارتی خردهو ب

یّت مشروط  چنانکه باید در دورد و اگر او نبود نثر فارسی رشمرنقاط عطف در تاریخ نثر فارسی ب

ور مطلق نه ط، بنویسندگان خلّاق سبک فردیاساس بندی نثر براین در طبقه بر بنایافت. تحوّل نمی

طور مطلق میتوان نثر او را جدای از نثر سعدی ر ذیل سبک سعدی قرار داد و نه بمیتوان او را د
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