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چکیده:
شاهکارهای نثر فارسی بارها و بارها در دهههاای خییار ماررد ااوشایای می ای و تققیقای قارخر
گرفتهخند و به سایتارآنیا خزدریچة دسترر زبان  ،سبک شناسی و بالغت و ...نگاه شده خست .آنچه اه
خمروز در مرور و مطالعة خین مترن و در گسترة پژوهشیای تازه به آن نیاز دخریم بررسی خین اتابیا خز
زخویة مکاتب و نظریههای جدید خدبی خست .یکی خز نظریاتی اه در سالیای خییر وخانشایای زیاادی
درپی دخشتهخست  ،نظریة خضطرخب تاثیر هارولد بیرم خست .طبق خیان نظریاه هار شاامر و نریسانده
پدری خدبی دخرد اه یرخه نایرخه تقت تأثیر خوست و خین تأثیر  ،خضطرخبی در خو به وجرد میآورد ااه
به وخسطة آن به طرزی یالقانه به دنبال رخهی میگردد تا یرد رخ خز زیر فشار سیف یرد یارج اند و
آن گاه خثرش رخ خز بیرون بنا نید .بر خساس نظریة بیرم ه رخره میان شامر متأیر و متقدم یک رخبطاة
دیالکتیک ستیزه جریانه وجرد دخرد اه منجر میشرد شامر متأیر به دنبال رخهی باشد تا خز بزرگای و
خقتدخر شامر متقدم بکاهد و بر آن چیره شرد .به ه ین دلیل دست باه یاک نارو سارس ت سایر و یاا
بدیرخنی یالقانه میزند اه خو رخ خز تسیط مسیم شامر متقدم برهاند.
در خین مقاله سعی ارده خیم با ماروری گاذرخ بار بریای شااهکارهای نثار فارسای در خدوخر م تیاف،
شگردهای رهایی خز خضطرخب تأثیر رخ در مترن نثر سنتی فارسی بررسی انیم و خین نظریه رخ در نثر
فارسی نقد و برمی سازی ن اییم.
کلمات کلیدی  :نقد خدبی ،نثر فارسی ،تأثیر پذیری ،نظریة خدبی،هارولد بیرم ،
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پیش درآمد :
نثر فارسی با تنرو مرضرمی بسیار ه رخره پا به پای شعر مرخحل تقرل و ترقی یرد رخ طی ارده خست .
بیان خوضاو و خحرخل سیاسی و خجت امی و تاری ی در خدوخر م تیف و پردخیتن به خنرخو میرم خز خلییات
و ریاضی و منطق و فیس ه و نجرم و غیره و بیان آدخب و رسرم و خیالق و روحیات ماردم در زمانیاای
م تیف نثر فارسی رخ خرزش ند و قابل تأمل و خمتنا ن رده خست .
رمایت خصرل و ضرخبط شامرخنه اه تعبیرخدبی رخ برخی یک ماتن منثارر م کان مایساازد بار خرزش و
خه یت خدبی نثر فارسی میخفزخید.
یک قرن فاصیة زمانی اه در تققیقات فارسی میان خیجاد نظم و نثر دری به وجارد آماده ن ایترخناد
خثباتی برخین مدما باشد اه در خین مدت هیچ نثری نرشته نشده خست ؛ خما مؤید خین نکته خست اه تاا
آن زمان نثری اه بترخن آن رخ به نثر خدبی تعبیر ارد به وجرد نیامده خست.
نثر نریسان ترخن ند فارسی نریسندگان صاحب ذوقی بردند اه باه یاربی خز تاأثیر شاعر بار م اطاب
آگاهی دخشتند بنابرخین با خست اده خز شگردهای شعری به نثرشان خدبیت ب شیدند باه طرریکاه رفتاه
رفته سعی اردند در خین اار گری سبقت رخ خز یکدیگر بربایند و در نثر خدبیتر خز خسالفشان باشند.
خز میان نثرهای گذشتة خدب فارسی میترخن خز تاریخ بیع ای ،تااریخ بییقای ،ایییاه و دمناه ،مقاماات
ح یدی و گیستان سعدی به منرخن شاهکارهای نثر خدبی یاد ارد .
در وخقع هر یک خز خین متنیا دنبالة آثار پیش خز یرد ،متأثر خز آنیا و حتی گاه پنیان و آشاکار مرصاة
رقابت مؤلف آن با نریسندة متقدم و تالش برخی رسیدن به یک خبدخو و تازگی در نگارش خست .
تالش هریک خز خین مؤل ان برخی رهایی خز تأثیرپذیری خز یکدیگر ه ان رقابتی خست اه هارولد بیرم خز
آن تقت منرخن خضطرخب تأثیر یاد میکند.
بدییی خست خین رقابت دقیقاً منطبق بر نظریة هارولاد بیارم مبنای برساتیزهجاریی و مرضاعگیاری
یص انه و خدیپی نیست ،بیکه نریسنده و شامر خیرخنی بر طبق سنت گذشتگان خز تقییاد و دنبالاه روی
پیش کسرتان خحساس رضایت و یشنردی هم میکند و به خین مرضرو م ت ر خست خما مسی اً به دنبال
رخهی یرخهد برد ،اه بترخند طرحی نر بیافریند.
فرضیۀ تحقیق:
خین جستار به بررسی رخهکارهای نثرنریسان برخی رهایی خزتأثیرپاذیری خز نثار متقادم و نرآورییاای
یالقانة خیشان میپردخزد.
با ترجه به قرخینی خز وجرد خبتکارخت و نرآورییا در نثر ایان بارخی یاافتن هاریتی مساتقل  ،نظریاة
هارولد بیرم در مرصة نثر فارسی قابل خمتنا و بررسی خست .هارولد بیرم نظریة خضطرخب تأثیر یارد رخ
بیشتر با نگاه به شعر و شامرخن خرخئه دخده خما خز آنجا اه نثر نیز متن خدبای خسات و نریساندگان نیاز
تقت تأثیر یکدیگر هستند وجرد شگردهای ی بارخی ا رنان ن اردن ردپاای نثار گذشاته و خم اال

خبتکارخت و نرآورییا برخی یک نرآفرینی یالقانه در نثر فارسی قارت تجزیاه و تقییال خیان متارن رخ
برخساس نظریة هارولد بیرم م کن میسازد.
پیشینۀ تحقیق:
در خیرخن تنیا در «دخنشنامة نظریههای خدبی معاصر» به خین نظریه خشاره شده و یالصة آرخی بیرم در
خین زمینه به صررت نظریه آمده خست .به غیر خز مقاله رخبطة نی ا با سعدی بر خساس نظریة خضطرخب
و یک دو مقالة دیگر و چند سایت خینترنتی اه نام آنیا در فیرست منابع ذار شاده و نیاز دخنشانامة
یاد شده هیچ اتاب یا مقالهخی با مرضرو خضطرخب تأثیر منتشر نشده خست  .خلبته در مقاالتی اه باه
مرضرو بینامتنیت میپردخزد گاه خشارهخی به خین نظریه شده خست.
مروری برنظریۀ اضطراب تأثیر و بدخوانی خالقانۀ هارولد بلوم:
هارولد بیرم رخ می ترخن یکی خز نظریه پردخزخن بینامتنیت و خز منتقادخن خدبای دخنسات ااه باه ت اام
گرخیشیای نقد خدبی مصر یرد نظیر ف نیسم ،تاریخگرخیی ماراسیسم و حتی نرتاریخگرخیی به شدت
ح یه میکند .بیرم نظریة خدبی اامالً نرآورخنة یرد رخ در اتاب خضطرخب تأثیر خرخئه دخده  ،وی در خیان
اتاب به اسانی اه خمتقاد به زمینة تاری ی خدبیات دخرند و به دنبال یافتن تأثیر سیاست در خدبیاات
هستند و مرخمل خقتصادی و خجت امی هر مصر رخ در ییق مترن به شدت مؤثر میدخنند  ،میتازد .بیرم
به نبرغ فردی خمتقادی رخسخ دخرد و معتقد خسات باا تقییال دخدن نریسانده باه شارخیط سیاسای و
خجت امی مصر ،مظ ت اارش نادیده گرفته میشرد.
بر خساس نظریه هارولد بیرم ه یشه یک شامر یرب زخییدة گذشته خست و آینده مرلرد خوست.
هر شامر و نریسنده ،پدری خدبی دخرد اه یرخه یا نایرخه تقت تأثیر خوست و خین تاأثیر ،خضاطرخبی در
خو به وجرد میاورد و یرد رخ در برخبر خو شکست یررده میبیند .بنابرخین به دنبال رخهای میگاردد ااه
خبتدخ یرد رخ خز زیر فشار سیف یرد یارج اند و آن گااه خثارش رخ خز بیارون بناا نیاد .شاامر یارب
ه رخره با خین خضطرخب زندگی میکند و ه ین نگرخنای باماخ یالقیات و خساتقالل خو میشارد .بیارم
معتقد خست گرینده یا نریسنده برخی خینکه زنده ب اند مجبرر خست پدر خدبی یرد رخ سرس ت سایر یاا
به خصطالح بدیرخنی اند و ه ین مامل خست اه سرخنجام سبک جدیدی رخ به وجرد میآورد.
هارولد بیرم م یرم بدیرخنی یالق رخ به منرخن فرخیندی برخی رهایی خز خضطرخب تأثیر مطرح میکناد.
روش خین بدیرخنی یالق رخ هارولد یَ ِش مینامد .ی ش مرحیهخی خسات ااه شاامر متاایر در آن
میکرشد با شیرههای م تیف حرمت و تقدس شامر متقدم رخ بیاالید و خو رخ خز جایگاه بیناد ساروری
به زیر اشد.
در وخقع بدیرخنی یالق ،جدخل میان شامر متأیر با متن مسیط و شامر متقدم خست .ستیزهخی اه در
آن شامر جرخن میکرشد با بدیرخنی خثر شامر متقدم هم خز تأثیر خو بر یرد بکاهد و هام باا آفارینش
یالقه به هریتی مستقل دست یابد .بر پایة خین نظریه شامرخن متأیر ه رخره نگرخن قارخر گارفتن در

سایة خقتدخر خدبی شامرخن متقدم هستند و خز خیناه در زمانة یرد و دورههای آیناده ناام و نشاانی خز
آنیا باقی ن یماند در ترس و هرخس به سر میبرند و خین دلیره آنان رخ باه مقابیاه باا متقادمان وخدخر
میکند « .خز نظر بیرم تأثیر خدبی نشان دهندة تعامل میربانانة خانرن و گذشاته نیسات بیکاه نشاانگر
نبرد خدیپی شامرخن متایر برخی چیره گشتن بر متقدمان یاا خیجااد تیییار در آنیاسات(».دخنشانامة
نظریههای خدبی معاصر ،مکاریک:ص)93
« نظریهی خضطرخب تأثیر بیرم بر رخبطهی دیالکتیک خما ستیزه جریانهی آثار خدبی جدید بر آثار خدبی
گذشته خسترخر خست .در وخقع خین نظریه خدمای وجرد رخبطهخی مرروثی میان آثار خدبی رخ دخرد خماا ناه
رخبطهخی بر پایهی ه سریی و خدخمه مسایر یکادیگر بیکاه رخبطاهخی جدیاد بار مقارر قادرت تاأثیر
شامرخنه»( رخبطة نی ا باسعدیبرخساسنظریةخضطرخبتأثیر،طاهری ،فریی :ص)55
شگردهای نوآفرینی و رهایی از تأثیرپذیری در نثر فارسی :
بررسی نثر گذشتة فارسی گریای خین حقیقت خست اه هر نریسنده در پینة رقابت با نریسندة قبال
و یا ه عصر یرد قرخر دخرد .خلبته خین رقابت در مرصة نثر فنی باارزتر و ن ایاانتر خسات؛ خیان رقابات
حتی گاه به طرز پنیان ه رخه با مرخمل سیاسی و خجت امی زمان مرجبات تیییر تادریجی سابک رخ
نیز فرخهم ارده خست .مثالً تیییر سبک تاریخنگاری بییقی خز تاریخنگاارخن پایش خز یارد جادخی خز
ن رذ سبک منشیانه رگههایی خز بازآفرینی یالقانه و نرآورخنة بییقی برخی یافتن سابکی تاازه خسات .
نریسندگان فارسی با پذیرش خستادی مؤل ان قبل خز یرد باه دنباال رخهیاایی هساتند تاا باه یاک
نرآفرینی خدبی متناسب بازمان یرد دست یابند .تعدخدی خز خین شگردها به قرخر زیر خست :
 -9عدول از قید و بندهای ترجمه:
یکی خز شیرههای نثرنریسی سنتی ترج ة مترن بیگانه به زبان فارسی خست .بعضی ترج ه رخ نارمی
تقیید و تکرخر میدخنند اه نیازمند تیییر خست  .یعنی ماتن خصایی رخ باه منارخن یاک شایس قی ادخد
میکنند اه پس خز مبرر خز ذهن و فرهنن و فضای زیست مقیطی مترجم متقرل میشرد 4 .
در ترج ة آثار خدبی مترجم ن یترخند فرمانبردخر دست بسته در برخبر نریساندة خصایی باشاد بیکاه خو
نیاز به نرمی نرآوری و خبتکار رخ الزم میدخند زیرخ متن جدید باید هم در زمان یرد ن س بکشد و هام
با شرخیط مکانی و زیست مقیطی و خجت امی یرد سازگار باشد و خز طرف دیگر باید بترخناد متارجم
رخ خز مقید صرف بردن به مؤلف شدن هدخیت ن اید و متن جدید رخ به یک متن خدبی مبدل سازد.

 . 1ترجمه متون ادبی چه صیغه ای است  ،بهزاد قادری ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر
کرمان  ،شمارة 8و ،9سال  ، 9739ص 8

مترجم مترن خدبی با در نظر گرفتن خرزشیا و معیارهای خجت امی به باازآفرینی ماتن خصایی دسات
میزند .در وخقع خو با یک سبک جدید بامخ گسترش معنی و مض رن ماتن خصایی میشارد و ه این
مامل دلیل ماندگاری نثر ترج ه شده یرخهد برد.
در خدب فارسی نریسندگان مترجم در آثاریرد با نرآورییای یالقانه اه غالباً منجر به سبکی جدیاد
شده خست ترفندهایی بکار بردهخند اه به وسییة آن خز اتابیای منبع و نریسندگان آن فرختر رفتهخند و
آثاری مستقل و ماندگار در رخستای فرهنن خیرخنی و خدب فارسی پدیدآوردهخند .
بریی معتقدند اه فرخیند ترج ه بسته به شرخیط خقتصادی و تاری ی ویاژه در جرخماع و فرهنگیاای
گرناگرن متییر خست .
بطرر مثال در فرهنگیای نرپا یا جرخمعی اه خز حیخ سبکیای خدبی تنارمی وجارد نادخرد خثاری ااه
ترج ه میشرد به مراز ترجه رخنده میشرد چرخ اه خنت اب و ترج ة متن بدخن جیت خنجام میپاذیرد
اه یا نیازهای جامعة تازهپایی رخ اه به گرنههای خدبی نر نظر دخرد بارآورده اناد یاایالس مرجارد در
نظامیای خدبی رخ اه با وجرد قدمت بسیار خز گرنهگرنی خدبی بریارردخر نیساتند ،پراناد و یاا نارمی
روگردخنی خز خنرخو خدبی مرجرد برخی وخرد اردن خلگرها و م اهیم تازه باه فرهنان یاردش باشاد .در
خدب فارسی ن رنة بارز ترج ه در یک جامعة نرپا ترج ة تاریخ طبری یا ه ان تاریخ بیع ی خست.
حرات فرهنگی سامانیان زمینة مناسبی برخی رشد و گسترش زبان فارسی فرخهم سایت و ترجاه و
مالقة بیش خز خندخزة خیشان به زبان فارسی در شکلگیری نیضت ترج ة آثار به یصرص آثاار مربای
به فارسی تأثیر ب سزخیی دخشت  .در خین دورخن گسترش زبان فارسی اار رخ به جایی رسانده برد ااه
خز مالقة مردم به مربی اه مترن زیادی به آن زبان مرجرد برد روز به روز ااسته شد و مدة بیشتری
رخ به خین فکر وخدخشت تا اتب مربی رخ به فارسی ترج ه انند 4.خصرخر مترج ان در مصر سامانی باه
خست اده خز وخژهها و ترایبات و تعبیرخت فارسای بارخی خدخی م ااهیم گرنااگرن باه نارمی باازآفرینی
مبتکرخنه و نرآورخنة نریسندگان فارسی زبان خست.
قرن چیارم و نی ة خول قرن پنجم دورخن روخج نثر نریسی خست اه بعد خز ساکرت طارالنی فارسای
زبانان اتابیای بسیاری به زبان فارسی تألیف و یا خز زبانیای دیگر به ویژه مربی ترج ه شد  .در خیان
مصرترج ة مترن می ی  ،دینی و تاری ی خز مربی به فارسی به دلیال ت ایال باه خحیاای فرهنان و
تاریخ خیرخن و خ حساس نیاز به فرخگیری تعالیم خسالمی و قرآن و سنت بسیار مررد خساتقبال و ترجاه
قرخر گرفت .دو اتاب ترج ة ت سیر طبری و ترج ة تاریخ طبری یا ه ان تاریخ بیع ی خز مترن نثار
مشیرر و قابل ترجه هستند اه هم خز« قدی ترین ن رنههای مرجرد در نثر فارسی به شا ار میروناد
 . 1در بعضی کتابها صریحا به عدم تمایل مردم به خواندن متون عربی اشاره شده است  .نصراله منشی در کلیله و دمنه
میگوید « :در جمله ،چون رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی قاصرگشته و آن حکم و مواعظ مهجور مانده بل مدروس
شده بر خاطر گذشت که آن را ترجمه کرده آید» ( مقدمه مترجم کلیله و دمنه  :ص )52

اه در مین حال هم خز آنچه تعبیر خدبی یرخنده میشارد یاالی نیسات » (خز گذشاتة خدبای خیارخن ،
زرینارب،ص )33و «هم یادگار فعالیت خین دورخن در قی رو نثر دری مقسرب میشارند و حااای خز
جنب و جرش خدبی و می ی قابل مالحظهخی در مصر سامانی هستند  (».ه ان:ص)401
دقت در تاریخ بیع ی اه ن رنة بارز نثر ترج ه در مصر سامانی خست ،خین نکته رخ آشکار میکند ااه
مترجم اتاب با ترفندهایی آن رخ خز «صررت ترج ه به هیأت تألیف درآورده خست» (تاریخ خدبیات در
خیرخن،ص ا،ج :1ص )943تا خثری مستقل با میر و نشان یرد برجای گذخرد .
خبرخل ضل بیع ی مترجم زبردست تاریخ طبری یا تاریخ خلرسل و خل یرک خست اه به خمر منصارر بان
نرح اار خین ترج ه رخ برمیده گرفت .
مق د بن جریر طبری اه ترخنایی یرد رخ در اار ت سیر باا اتااب جاامع ت سایر طباری باه خثباات
رسانده برد ،دراتاب تاریخ طبری مرریی بزرگ و بیه تا ن ردخر شد «.شیرة تااریخ نریسای وی در
نیایت خمانت و ص ی یت و یالی خز هر گرنه غرضی معرفی شده خست(».مقدمه تااریخ بیع ی،پاروین
گنابادی :ص ) 93
«دربارة طبری و میم و دخنش ام نظیر وی بسیاری دخد س ن دخدهخند و مساعردی تااریخ طباری رخ
بزرگترین تاریخ میش رد اه پیش خز وی آمده خست(».ه ان)
بیع ی بعد خز حکم منصرر بن نرح سامانی روبهروی یرد اتاب تاریخ ابیری مییابد اه نریسندة آن
بزرگترین تاریخ نگار مصر مقسرب میشرد ،خز ساریی «بیع ای یارد وزیار دخنشا ند و خهال قیام و
صاحب تألی ی به نام «ترقیعات بیع ی» خست( ».ه ان)
جایگاه بیع ی به منرخن یک وزیر فاضل و دخنش ند خو رخ وخدخر میکند اه خز مترجم صرف بردن مبارر
اند و خجازه ندهد نامش تنیا به منرخن مترجم اتاب و نام اتاب تقت منرخن ترج اه تااریخ طباری
باقی ب اند  .بنابرخین در ترج ة اتاب دست به تیییرختی میزند اه حتی گاه میایر با خصل خمانتادخری
در ترج ه خست .
گنابادی در مقدمه تاریخ بیع ی میگرید «:اتاب تاریخ بیع ی ترج ه ت ام تااریخ مق اد بان جریار
طبری رخ شامل برده خست مگر آنکه نام روخت و سیسیه مرختب آنیا رخ حاذف اارده و تنیاا ناام یاک
رخوی اه به نظر می رسیده مرجع بارده آورده خسات و هرجاا ااه روخیتای نااقه یافتاه خسات آن رخ
مآیذی دیگر در متن اتاب نقل ارده و خشاره ن رده خست اه پسر جریر خین روخیت رخ نیاورده بارد و
ما آن رخ آوردیم مانند مقدمه م صیی خز بدو تاریخ یا دخستان بیرخم چربین در سیطنت هرمز و نظاایر
آن( » .ه ان :ص)49
خین خشاره صریح و خنتقاد آمیز بیع ی خز تاریخ طبری رخ میترخن تالش خو برخی بازآفرینی متنای تاازه
دخنست اه خز متن خصیی سرچش ه میگیرد و در بستری نر جریان می یابد .بیع ای الزم میدخناد ااه

مطالبی خز اتاب منبع یرد حذف و مطالبی به آن بیافزخید تاا متنای متناساب باا شارخیط زماانی و
مکانی و نیز متناسب با شأن نریسندگی یرد بیافریند .
مرضرو مطالب خفزوده شده به تاریخ طبری دربارة تاریخ خیرخن خست ااه در اناار خصارخر باه فارسای
نریسی ،ارشش نریسنده رخ برخی ه سر اردن اتاب با سابقة فرهنگی و تاری ی مردم و سارزمینش
نشان میدهد .
در فرهنگیایی اه به یاطر گرناگرنی سبکیا خز نرمی قدمت و یردا ایی بریرردخر بردهخند خثری ااه
ترج ه میشرد به حاشیه جامعه رخنده میشرد مگر خینکه نارآوری و خبتکاار متارجم خز خیان وضاعیت
جیرگیری اند .در خدب فارسی ن رنة بارز ترج ه در چنین شرخیطی ایییه و دمنة نصرخهلل منشی خست .
اتاب ایییه و دمنة بیرخمشاهی یکی خز گنجینههای خدب فارسی و خز هدخیای وضعیت خدبی دورة دوم
حکرمت غزنری خست .نصرخله منشی اتاب ایییه و دمناه رخ ااه باه تعبیار وی «ااان یارد و گان
تجریت و م ارست » (.ایییه و دمنه،مقدمه مترجم:ص )43خست با هدف بیان میم و حک ات و «باه
قصد بیدخر سایتن وجدخن جرخنان » (دیدخری با خهل قیم ،یرس ی:ص ) 419ترج ه میکناد  «.ایییاه
و دمنه خز ج یه اتبی برد اه خزسانسکریت به پییری و خزپییری به دست مبدخهلل بن خل ق ع به تازی
و خز تازی ن ستین بار به فرمان نصربن خح د سامانی به نثر دری و سپس به وسییة رودای به شاعر
پارسی درآمد .و آنگاه در خوخیل قرن ششم یک بار دیگر با نثر منشایانة بییات ترج اة دیگاری خز آن
ترتیب یافت اه ه ین ایییه و دمنة بیرخمشاهی خسات  ( ».تااریخ خدبیاات در خیارخن ،صا ا:ص)313
خنت اب اتابی اه خز دوره سامانیان تا روزگار خو بارها ترج ه شده خست مبین هنرورزی خین نریسنده
برجسته خست .
هنر نصرخله منشی خین خست اه بدون خینکه برخصل اتااب مرجاع یارد یدشاهخی وخرد اناد  «،باا
خفزودن خشعار و خمثال فارسی و مربی و خستشیاد به آیات و روخیات و بعضی ای ات بزرگان ،آمرزههاا
و خندیشه های مرتبط به فرهنن بیگانه رخ زیر پرشش خیرخن خسالمی میبرد و به حادی ماهرخناه خیان
اار رخ خنجام میدهد اه گریی خین اتاب نه به وسییهی هندیان اه به دست مسی انان خیرخنی نرشته
شده خست  .و به خین ترتیب با ح ظ ت ام ویژگییای خصل اتاب یک تیییر ودگردیسای بنیاادی در
آن برجرد میاورد 4».
نصرخله منشی در مقدمة یرد بر ایییه و دمنه به برتری شیرة ترج ة یرد بار ترج اههاای دیگار
خذمان میکند  « :و خین اتاب رخ پس خز ترج ة خبن مق ع و نظم رودای ،ترج ه اردهخند و هر ااس
در میدخن بیان  ،برخندخزة مجال یریش  ،قدمی گذخرده  ،لیکن مین اید اه مرخد خیشان تقریار سا ر
و تقریر حکایت برده خست نه ت ییم حک ات و خیضااح مرمظات و ( » . . .ایییاه و دمناه ،مقدماه
 . 1فلسفة نثر فنی کلیله و دمنه ،شیری  ،وبالگ روایت روزگار

مترجم :ص )15خین گ تهها نشان میدهد اه در فاصیة نظم رودای تا ترج ة نصرخله منشای خفارخد
دیگری به ترج ة ایییه و دمنه پردخیته بردهخند ،خما خو آشکارخ ه ه آنیا رخ فقاط برگاردخن دخساتانیا
دخنسته و هنر یرد رخ خینگرنه ترضیح میدهد ااه « مبارتسات خز بساط سا ن و اشاف خشاارخت و
مؤاداردن آن به آیات و خیبار و خبیات و خمثال و تقدیم ن ردن شرخیط س ن تا خیان اتااب رخ ااه
زبده ی چند هزخر ساله خست خحیایی باشد و مردمان خز فرخید و منافع آن مقروم ن انند ( ».ه ان)
با خین س ن نصرخله منشی تأثیر ه ة ترج ههای پیشین رخ در ذهن و ض یر یرد پاک میکند تا به
طرر ایی یرد رخ خز مرضع آنان جدخ ارده و دست به ترج هخی خز «لرن دیگر» زند.
 -2تغییر در شیوة پرداختن به موضوع :
خز دیگر شگردهای دیگریرخنی مبتکرخنة نریساندگان در نثار فارسای تیییار در شایرة پاردخیتن باه
مرضرو خست.
در خین شیره نریسنده مرضرو غالب در نثر نریسی رخ خنت اب اارده ولای درصادد خسات باا دیال و
تصرفیایی در شیرة پردخزش آن به یردآفرینی و بازسازی یالقانة متن خقدخم اند .برخی مثال بییقای
در حالی اار تاریخ نگاری یرد رخ آغاز ارد اه پیشینة دریشانی خز نریساندگان و اتابیاای تااری ی
وی رخ دربرگرفته برد .طبری و بیع ی دخد تاریخ دخده بردند و گردیزی در زین خالیبار و مؤیاد بی ای
در مجایب خلبیدخن و  ....در خین رخه قیم فرسرده بردند خما وی جدخی خز ت اام نیازهاای روزگاارش باه
تاریخ نریسی دریرد نیرویی میدید اه میترخنست خو رخ بر قیة خین میم بنشاند و خز ه ه پدرخن خدبی
پیش خز یرد گری سبقت رخ ببرد .
بییقی به یربی فقدخن بعضی الزمههای تاری ی رخ در اتاابهاای پایش خز یارد دریافتاهخسات ،تاا
جاییکه بعضی دربارة خو معتقدند اه در بین « ه ة مرریین قدیم ما شاید هیچ اس به قدر بییقای
معنی تاریخ رخ درست ن ی یده و به شرخیط و آدخب تاریخ نریسی خستشعار ندخشته خست » ( دیادخری
با خهل قیم ،یرس ی )3 :ترجه بیخندخزة بییقی به روش درست تاریخ نگاری رخ میترخن به بازآفرینی یاا
بازسازی یالقانة اتابیای تاریخ پیش خز خو تعبیر ارد.
به منرخن مثال وقتی خو اییگریییای اتابیای پیش خز یرد رخ مشاهده اارد ،ساعی اارد ااه « دخد
تاریخ رخ به ت امی بدهد و گرد زوخیا و یبایا برگردد تا هیچ چیز خز خحرخل پرشیده ن اناد ( » .تااریخ
بییقی ،ج: 4ص  ) 40بنابرخین به نقر زخید خلرص ی در شرح جزئیات دقت ن رد تا جائیکه دقت وی
درجزئیات و پیرند دخدن حرخدث به یکدیگر خز ویژگییای برجستة اتااب وی شاد« .بییقای درباارة
لزوم بیان جزئیات وقایع و حقایق و خیرخد برآنان اه در تاریخ باه شارح جنگیاا و پیروزییاا بسانده
اردهخند( »،دیدخری با خهل قیم ،یرس ی :ص  )41مینریسد« :خگرچه خین خقاصیه خز تاریخ دور خست
چه در ترخریخ چنان می رخنند اه فالن پادشاه فالن ساالر رخ به جنن فرستاد و فالن روز جنن یاا

صیح اردند و خین آن رخ یا خو خین رخ بزد و برخین بگذشتند خما من آنچه وخجب خست بجاای آرم ( » .
تاریخ بییقی ،ج  : 1ص ) 134
دیروخر تاریخ طبری رخ به شیرِة تاریخ نریسی شرقیان یالی خز هرگرنه خنتقاد و تجزیه و تقییل وقایع
و یاد اردن میت وقایع میدخند(.مقدمه تاریخ بیع ی ،پروین گنابادی :ص )49و بییقی به یاربی در
اتابیای خرج ندی چرن تاریخ طبری و تاریخ بیع ی خین ضع یا رخ دریافتاه خسات؛ بناابرخین ساعی
میکند با جبرخن آن نقاط ضعف ،آثار پیشین رخ بازساازی اناد و باا رفتااری باه دور خز تعصاب و
غرضورزی به خنتقاد اردن بپردخزد ،بنابرخین در انار تعریف و ت جید دیگارخن هار جاا نیااز باشاد
رفتارها و م یکردها رخ به باد خنتقاد میگیرد .حتی باالترین ش ه حکرمت ،مسعرد غزنری ،نیز ااه
ه رخره شجامت و س اوتش در تاریخ بییقی سترده میشرد خز خنتقاد نریسنده دور ن یماند.
« جرهر خصیی و دریشان اتاب خو ه انا حقیقت دوستی و گزخرش حقیقات خسات ( » .دیادخری باا
خهل قیم  ،یرس ی:ص)94
حقیقت جریی بییقی بامخ میشرد اه خو تاریخ نگاری خمانت دخر باشد .بییقی ااه خو رخ «گزخرشاگر
حقیقت» (ه ان :ص )4نامیدهخند ،باور دخرد اه تاریخ رخ باید به چش یای یارد دیاده باشای یاا خز
خنسانی مررد خمت اد و رخستگری بشنری و بنابرخین در گزخرش وقایع تاری یش دخئ اً شرخهد و مآیاذ
س ن یرد رخ معرفی میکند .گریی خین ه ه خصرخر به ذار شرخهد و مآیذ خنتقااد مال اناه خو خز بای-
ترجیی بیع ی به خمانتدخری مق د بن جریر طبری در ذار سیسیه مرختب رخویان و خسناد پیااپی و
حذف اردن خین مآیذ خز متن اتاب تاریخ طبری خست.
بییقی در یک جدخل پنیان خیبار یرخفی تاریخ طبری و بیع ی و خز آنیا بیشتر مجایب خلبیادخن ااه
آن رخ اتاب «مجایب بر و بقر» (تاریخ خدبیات در خیرخن،ص ا ،ج :4ص ) 943هم نامیده خند باه بااد
خنتقاد میگیرد و معتقد خست اه خنسان یردمند و هرشیار به هیچ تاویل چنین خیبار باطل م تنعی
(بییقی،ج : 9ص  )4033رخ ن یپذیرد و تااید میکند «ومن اه خین تاریخ پیش گرفتهخم خلتزخم خیان
قدر بکردهخم اه آنچه نریسم یا خز معاینهی من خست یا خز س او درست خز مردی ثقه »(ه ان)
 -3تغییر دادن اصل موضوع :
خز شگردهای دیگری اه یک نثر نریس به منرخن رخهی برخی بازآفرینی مترن گذشاته و خدبای اارن
متن یرد برمیگزیند ،تیییر مرضرو نریسندگی خست .در خین ماررد خلبتاه در نظار گارفتن شارخیط
سیاسی و خجت امی و نیز تیییر جیان بینی نریسنده به دلیل تیییرت کرخت و باورهای هر نریسانده
در رخستای تقرالت خجت امی الزم خست .برخی مثال نصرخله منشی مرضرماتی چرن تااریخ نگااری و
سیره نریسی رخ رها میکند و برخی ن ستین بار به بیان تعییم و تربیت خز زبان حیرخنات دست میزند.
نصرخله منشی خز دولت ردخن غزنری به ش ار میآیاد ااه شااهد تضاادها ،فارخز و نشایبیا ،جنان و

صیقیا،پی ان بستن و پی ان شکنییا ،شکستیا و پیروزییایی خست اه نتیجة باارز قادرت گارفتن
قرم بدوی و صقرخنشین سیجرقی خست .
در خین دورخن بسیاری خز بزرگان خیرخنی الزم میدیدند اه شیرههای م یکتدخری و خیاالق یارب و
پسندیده رخ به نقری به خمرخی سیجرقی اه به تعبیر زرین ارب مثل «فاتقاان مادخئن ،ااافرر رخ خز
ن ک باز ن ی شنایتند و یررشیای شایری رخ خز آن چاه در بیابانیاا و یی اههاای چرپاانی مای-
شنایتند ،ت یز ن یدخدند ،بیامرزند(».روزگارخن ،زرینارب)191:
یکی خز نریسندگان ترخنا نصرخله منشی برد اه برخی بیان مسائل خیالقی و خصرل پادشاهی دست باه
ااری مت اوت با دیگرخن زد  .خبرخل عالی نصرخله منشی در وجرد یارد ترخناایی آن رخ مییاباد ااه باا
ییق خثری بدیع در خدب فارسی جیرهخی دیگر اند و باه نظار میرساد  ،می تارین خنگیازة وی نیاز
ه ین مسئیه برده خست .
خز یک سر خو میدخند اه رونق اار تاریخ نگاری در روزگار تسیط سیجرقیان به شایرة قبال نیسات ،
زیرخ سامانیان به دلیل مالقه به فرهنن و تاریخ گذشتة خیرخن تاریخ نگاری رخ روخج دخدند و غزنریاان
اه خدخمه دهنده و تربیت یافتة خین سیسیه بردناد ،خیان سانت رخ خدخماه دخدناد ؛ خماا قارم بادوی و
بیابانگرد سیجرقی پیشینة تاری ی مطیربی ندخرند اه بدخن خفت ار انناد و ب رخهناد آن رخ مکتارب
ن ایند ،و خز طرف دیگر اار تاریخ نگاری تا زمان وی با ظیرر نریسندگانی چرن بیع ی و بییقی باه
خوج یرد رسیدهخست و به س تی میترخن با وجرد چنین خفرخدی در چیارسری میدخن تاریخ نگااری
خسب فصاحت تایت .
جایگاه سیاسی نصرخله منشی به منرخن دولت رد برجستة دستگاه غزنری دوم اه به هارروی بارخی
حکرمت وقت رقیب مقسرب میشد ،خو رخ خز خدخمه مسیر یرخجه نظام خل یک در سایره نریسای بااز
میدخشت  .خز طرفی یرخجه نظام خل یک با قدرت نریسندگی امنظیر سایرخل یرک نریسای رخ بارخی
آمرزش رمرز م یکت دخری برخی پادشاهان باه خوج یارد رساانده بارد .درباارة سابک نریساندگی
منقصربهفرد خو گ تهخند « :در روخنی و خیجاز خز بیع ای مایاه میگیارد ودر باه ااارگیری خز لیاات و
خصاااطالحات تاااازه و تجسااام مطالاااب و ذاااار جزئیاااات شااابیه بییقااای خسااات(».سااابک
شناسی،بیار،ج:1ص ،)39سیاست نامة نظام خل یک یرد خز ن رنههای بارز تیییر مرضرو نریساندگی
خست اه مناسب با جریانیای سیاسی و خجت امی وقت نرشته شده خست.
در چنین شرخیطی نصرخله منشی به دنبال خنت اب شیره خی جدید برد اه بترخند طرحی نر رقم زناد
و با یک دگرگرنی خساسی در نثرنریسی جامعة همروزگارش رخ خز تیییر در خرزشیای خجت امی آگااه
سازد و خو و قی ش رخ به یک شایه م تاز سبکی بدل اند.
سرخنجام یکی خز دوستان قدیم نس ه خی خز اتاب ایییه و دمنه مربی رخ برخی خو مایآورد .منشای خز
آن زمان با یرخندن مکرر خین اتاب با آن خنس میگیرد و به خین نکته پی مایبارد ااه خیان اتااب

ه ان چیزی خست اه میترخند خو رخ به ت اام یرخساتههاایش نائال اناد  ( .ایییاه و دمنه،مقدماه
مصقح :ص ی)
نصرخهلل منشی مرفق میشرد ،در سایة تقرالت سیاسی سیجرقی سابک و سایاق اتااب یاریش رخ
دست ام در ب ش بازتاب خندیشه به سری نقد رفتارها پیش ببرد و بارخی ن ساتین باار باه زباان
حیرخنات به آمرزش شیرههای اشرردخری به پادشاهان ام مایه سیجرقی دست بزناد .هنار متارجم
ایییه و دمنه خست اده خز نقاب ت ثیلهای جانرری ( )fableدر به تصریر اشیدن خوضااو جامعاهخی
خست اه چندخن یرشایند خونیست.
نریسندة دیگری اه با یک نرآوری یالقانه دست به تیییر یکبارة مرضرو نریسندگی میزناد قاضای
ح یدخلدین بی ی خست .
«اتاب مقامات ح یدی نرشتة قاضی شیر بیخ ن رنة یربی خز مترنی خست اه خز بطن مترن پیشاین
فرهنن و خدبیات یریش مترلد و به فضایی تبدیل شده خست با خبعاد بسیار متنارو ااه در آن خنارخو
نرشتار رخ با هم آمی تهخند و خین متن رخ مقل تالقی گرنه و یرده گرنههای یطابه ،ومظ  ،منااظره ،
چیستان و مع اهای خدبی و غیره اردهخند(».ترخمتنیت در مقامات ح یدی،یرسف آبادی)499:
ییق یکبارة مقامه خز تأثیر رفتارها و م یکردهای مردمان بیخ جدخ نیسات .نریساندة خیان اتااب در
مسند قاضی خلقضاتی شیر به طرر اامل باا خیاالق و رفتاار ه شایریانش آشانایی دخرد و خز مالقاة
خیشان به سرگرمی و مزخح و شریی(آنگرنه اه خز هجریة منسرب به خنرری برمیآید)4بایبر خسات .در
فن مقامه نریسی نیز تنیا جنبة سرگرمی دخستان و قدرت و هنر نریسندگی میم خست نه چیز دیگر.
مقامات ح یدی تالش نریسنده برخی آفرینش متنی خست اه هم نیازهای فاضالنة نثار منشایانه رخ
برطرف اند و خز نریسندگان ه عصرش مقب ن اند و هم بترخناد یاالق سابکی جدیاد متناساب باا
خوضاو خجت امی منطقهخی اه در آن زندگی میکند ،باشد .وگرنه ه ت فردی چرن قاضی بیخ وخالتار
خز آن خست اه چیزی بنریسد اه درتعری ش گ تهخند « مقامات ه ات یرخنناده رخ پسات میکناد »
(مقامه نریسی در خدب فارسی ،خبرخهی ی حریری،ص)49
بی شک قاضی ح ید خلدین بی ی مقامه نریسی رخ خت اقی و بدون فکر و خندیشه خنت اب نکرده برد.
سابقة دریشاان نریساندگی  ،وی رخ بار آن میادخرد ااه غباار تأثیرپاذیری خز نثرهاای گذشاته و
ه عصرش رخ خز ساحت نرشتههای یرد بروبد و به شیرهخی قیم فرسایی اناد ااه دیگارخن تااانرن
مجال ورود نیافتهخند  .پیشینة مقتدر تاریخنگاری و سیرخل یرک نریسی و ترج ه و دخستان پاردخزی
 . 1هجویه ای که فتوحی مروزی به انوری نسبت داد و در آن به بدگویی از بلخ و منطقة خراسان پرداخت که منجر به تعرض
و اهانت اوباش بلخ به او شد  .مطلع آن « :چار شهرست خراسان را بر چار طرف  /که وسطشان به مسافت کم صد در صد
نیست » و بیت مربوط به بلخ  « :بلخ شهریست درآگنده به اوباش و رنود  /در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست »
(رجوع شود به  :تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج:5ص )666

به زبان حیرخنات و بیان حکایات تاری ی خز یک سر و ه چناین روخج نثار فضالن ایاناة منشایان و
مترسالن ورقابت میان نریسندگان در فنی ومتکیف نریسی قاضی بیاخ رخ باه سا ت مقاماهنریسای
هدخیت میاند.
مقامهنریسی بیترین گزینهخی خست اه در روزگار قاضی ح یدخلدین اه دورخن خفادة فضال و برتاری
جریی نریسندگان بر یکدیگر خست ،منجر به ییق خثری منقصر به فرد میشارد ااه تنیاا تقساین و
تشریق دیگرخن رخ در پی دخرد .زیرخ تا قبل خز وی به دلیل ویژگییاای یااص مقاماه ااه مبتنای بار
فرهنن و خدب مرب برد ،هیچاس مبادرت به نگارش مقامه نکرده خست .وبعد خز خو هم خگرچاه ماثالً
در گیستان رگههایی خز مقامه نریسی رخ میبینیم مقامه به شیرة قاضی نرشته نشده خست.
تیییری خز خین دست در بافت مرضرمی مقامهنریسی رخ میترخن ه سراردن نارو خدبای مقاماه ااه
م صرص خدبیات مرب خست با فرهنن سرزمین خیرخن دخنست اه قاضی ح یدخلدین خین اار رخ الزم
و بایسته میدخنسته و یرد به آن خشاره ارده خست .
 -4تغییر در شیوههای نثر نویسی (تغییر سبک نثر)
میل و مرخمل م تی ی شیرههای نگارش مترن رخ در دورههای م تیاف دگرگارن میکناد  .اتابیاای
سبک شناسی فارسی م رماً ناظر به دگرگرنییای تاری ی ،سیاسی و خجت امی خست.هارولد بیرم یکی
خز م ال ان رویکرد تاری ی به خدبیات خست .وی معتقد خست اه خرزش اار نریسنده و شامر زیار ذره-
بین حرخدث تاری ی و رویدخدهای سیاسی و خجت امی خز بین میرود.خو به نبارغ فاردی خمتقااد رخساخ
دخرد و بر خین باور خست اه سیاسی شدن نقد خدبی چیزی خز خدبیاات بااقی ن یگاذخرد.و اساانی ااه
خدبیات رخ سیاسی میکنند هیچ لذتی خز آن ن یبرند .
یکی خز مرخمل مؤثر در تیییرشیرة نگارش  ،تیییری خست اه در خثار میال فارد باه باازآفرینی آثاار
پیشین برخی خبدخو سبکی تازه خیجاد میشرد « .آدمی در طرل حیات یرد و بناا باه فطارت طبیعای
یرد مدخم یرخهان تقرل و نرآوری در شیرههای زندگی  ،مناسابات خجت اامی ،جریاناات سیاسای و
خقتصادی و نگرشیا و خمتقادخت یریش خست  .خین مامل ریشه در خین باور دخرد اه هر چیازی ،حتای
بیترین نرو آن ،خگر برخی ان مادی و تکارخری گاردد ،زیباایی آن رخ درن ارخهیم یافات و جاذخبیت و
خه یت یرد رخ خز دست میدهد .در خین صررت خست اه تیییر به وجارد مایآیاد(».مرخمال ماؤثر در
پیدخیش و خست رخر نثر فنی و مصنرو،خمیری:ص)19
نثر فارسی نیز خز خین تقرالت و دگرگرنییا مبرخ نبرده خست  .زبان نثر مرسل طی دو قارن باه سابب
طرح ساده و تکرخری آن جنبة روزمرگی پیدخ ارده و فاقد جذخبیت و گیرخیی و برجستگی الزم شاده
برد« .بر خین خساس ن ستین نشانههای تیییر در جیت خرضای حس زیبایی یارخهی مترجاه زباان و
معانی آن شد و خز طریق ترسعه ب شیدن به دخیرة خغرخض و صانایع و خساتع ال آن در مرضارمات و
معانی جدید ،آن رخ بر بنیاد و شیرهخی مت اوت با گذشته پیریزی اردند(».ه ان)

تاریخ بییقی ،ایییه و دمنه و مقامات ح یدی خز ن رنه های خین تیییر در سبک نریسندگی هستند .
شاید بترخن گ ت بییقی خز خولین اسانی خست اه مترجه لزوم تیییر سابک مرسال شاد .حضارر در
دستگاه خدخری و دیرخنی غزنریان و تأثیر نثر مترسالنه و منشیانه خز یک سار و نگرخنای ه یشاگیخش
درباب یستهاننده و ماللآور بردن اتابش خز سری دیگار خو رخ باه ساری آفارینش شایرهخی نار در
نریسندگی سرق میدخد.
خو به گ تة یردش اتابیای تاری ی زیادی یرخنده برد و « زیاادت و نقصاان » (تااریخ بییقای ،ج:4
ص ) 491آنیا رخ دیده برد و به نظر میرسد نثر ساده و یکنرخیت خین اتابیا ااه بادون چاشانی هار
مرسیقی و یا شعر و یا خشاره به آیات و خشعار و خحادیخ به متنیای گزخرشی بی خحساسی میمانسات،
بییقی رخ بیش خز هر چیز برآن میدخشات تاا تااری ی بنریساد ااه م اطاب خز یرخنادنش خحسااس
یستگی و ماللت نکند .خفق خنتظار بییقی خز «نبشتن خین خیبار آن خست تا یرخننادگان رخ خز خو(مان)
فایدهخی حاصل آید و مگر اسی رخ بکار آید ( ».تاریخ بییقی ،ج :4ص  )119بناابرخین بایاد ااار رخ خز
«لرنی دیگر»پیش می گرفت.
بیار اه بیع ی و بییقی رخ در یک دوره سبکی قرخر دخده خست ،یرد خذمان میکند اه « تاریخ بییقای
رخ باید به ایی مییقده و خز اتب بین باین شا رد» ( سابک شناسای ،بیاار ،ج .)133 :1بییقای باا
خنقرخف خز هنجار مرجرد در نثر فارسی رخی در قرن پنجم سبک یاصی با میر و نشان یرد به وجرد
میآورد تا جاییاه در تقسیم بندی سایتاری نثر فارسی بییقی رخ مبدو سبک بنیابین میدخنند ااه
دروخقع خنتقال دهندة سبک نثر مرسل به فنی خست .زبان بییقی با دخشتن ت ام سادگی نثر بیع ی به
دلیل بریرردخری خز آهنن و مرسیقی یاص و نیز ترصی ات دقیق و مرجز،تاریخ خو رخ خز یک گازخرش
یک نرخیت و ماللت آور به دخستانی دلچسب وگیرخ تبدیل میاند .اه هیچیک خز تاریخ نگاارخن قبال
و بعد خز خو نترخنستند در تاریخ نگاری به چنین پایهخی دست یابند .
برخی مثال خو شیرة خطناب رخ به جاای خیجاازنثر قادیم برگزیاد ااه باا ترصایف وخستشایاد و آوردن
ت ثیالت بر خی ن خطناب خفزود .در آوردن لیات تازی خصرخر بیشتر دخشت و در نقار هام بسایار تقات
تأثیر خدب تازی قرخر گرفت اه ه ة خین مرخرد خز ویژگییای سبک خوست اه نثرش رخ خز سبک قادیم
مت ایز میکند.
به خین ترتیب بییقی خز نظر زبان و سبک نگارش خز تاریخ نگارخن پیش خز یرد فاصیه میگیرد و سایة
خقتدخر خیشان رخ مقر میکند و متنی میآفریند اه نظیرش در خدوخر قبل خز خو وجرد نادخرد و بعاد خز خو
در تاریخنگاری هیچکس بدین پایه و مایه دست ن یابد.
نصرخله منشی رخهیای گرناگرنی رخ برخی نرآفرینی در پایش میگیارد ااه تیییار در سابک اتابات
برجستهترین آنیاست  .خو خز یک طرف به دنبال آشناییزدخیی و شکستن هنجار شایرة نثار مرسال

خست و خز سریی نگرخن خین خست اه در نثر ،مقید نثر منشایانه و مترساالنهخی شارد ااه بییقای و
برنصرمشکان آغازگر آن بردهخند.
خین نگرخنی سرخنجام خو رخ به شیره خی یالقانه رهن رن میسازد .خو در نریساندگی شایرهخی رخ پیشاة
یرد میاند و به مرصه می آورد اه قبل خز خو یک روش رخی در نریسندگی نبارده خسات  .در خیان
شیره خو « برخی بیان معنی ارتاهترین رخه رخ خنت اب ن یکند بیکه یرخننده رخ ه ارخه یارد خز رخهای
طریل پیش میبرد تا در طی مسیر مجال آن رخ دخشته باشد اه خو رخ باا منااظر گرنااگرن و زیباایی
آشنا اند  ( » .فن نثر در خدب فارسی  ،یطیبی :ص )53
نصرخله منشی رخ به حق باید آغاز انندة شیرة نثر نریسی فنی دخنست  .شیرهخی اه نریسندگان بعد
خز خو رخ به تقیید صرف وخدخر ارد .
خو با در نظرگرفتن شیرة مترسالن و منشیان زمان و با منایت به خیناه م اطبان االماش فارسای
زبانانی فییم و فرهی ته و معنا شناسانی فاضل هستند اه س نش رخ با ترخزوی می شاان یرخهناد
سنجید و با ترجه به نیاز زمان اه به دنبال جذخبیت خز دست رفتة نثر مرسل نیازمند تیییار سابک
فارسی برد و نیز با ترجه به سردمدخرخن وقت ( حک رخنان سیجرقی ) اه به نثری خلقایی و آمرزشای
نیاز دخشتند با رهایی خزسبک نگارش مترن نثر قبل خز یرد ،نثر فنی رخ خبادخو اارد ولای هرگاز باه
شیرة نریسندگان بعد خز یرد « در خین مسیر رخه مبالیه و تکیف رخ نپی رده و رشتة مبارخت رخ خز رخه
رخست و مستقیم یرد به بیرخهة خطاله و تطریل نی کنده و ب صرص در معانی نقیی و یبری اه نثر
میبایست م اهیم به هم پیرسته خی رخ با روخنی و رسایی بیان اند هیچ گااه قطاع و خنقرخفای رخ در
رشتة االم جایز ندخنسته و به دشرخری سا نی نپردخیتاه خسات  ( » .ه اان  :ص  )151و ه این
مامل خمتیاز اتاب خو در میان ه ة اتابیای بعد خز یرد میباشد .
رهایی خز تأثیر شیرة نریسندگی میترخند یکی خز دالیل ییاق یکبااره مقاماات ح یادی نیاز باشاد.
قاضی ح یدخلدین بی ی رخ میترخن یکی خز حیقههای زنجیرة نثر فنی و مترسالنهی فارسی دخنسات
اه در مسابقه ی هنرن ایی خدبی منشیان و مترسالن گری سبقت رخ خز دیگرخن ربرد  .تاا جاایی ااه
نظامی مروضی س رقندی یرخندن مقامات ح یدی رخ الزمة پیشة دبیری میدخند ااه «یرخنادن آن
یاطر رخ تشقیذ اند و دماغ رخ صقال دهد و طبع رخ برفروزد و س ن رخ رخ به باال اشد و دبیار بادو
معروف شرد  ( ».نظامی مروضی س رقندی،چیارمقاله :ص)14
قاضی ح یدخلدین بی ای باا خنت ااب شایرة مقاماهنریسای باه باازآفرینی متارن پیشاین و حتای
ه عصر یرد دست زد .در روزگاری اه نثر نریسان به طرق م تیف باه دنباال رخهای بارخی برتاری
یافتن بر دیگری بردند و در آوردن لیات دشرخرمربی خز هم پیشای میگرفتناد ،قاضای ح یدخلادین
مقامهنریسی رخ خنت اب ارد اه هم شیرهخی برد  « :یرش مبارت اه متض ن و جامع نکاات خدبای
خست و هدف آن ج ع خل اظ زیباا و نارخدر ااالم خز نظام و نثار خسات  ( ».مقاماه نریسای در خدب

فارسی،خبرخهی ی حریری:ص)49و هم طرزی جا خفتاده و قابل ترجاه در نثار مربای بارد ااه هایچ
فارسیزبانی تا آن زمان بدخن شیره س ن نگ ته برد  .بازآفرینی مبتکرخنة ح یدخلدین خیان بارد ااه
خست اده خز صنایع خدبی رخ در حد «ساجع و جنااس ااه م صارص مقاماهنریسای خسات» (سابک
شناسی،بیار ،ج:1ص  )913میار ارد و آرخیههای دیگر رخ بسیار به ندرت خست اده ارد .
خز میان صرر ییال اه نثر رخ هر چه بیشتر به شعر نزدیک میکند باه «تشابیه و ترصایف و انایاه
ترجه نشان دخد»(مقامه نریسی در خدب فارسی ،خبرخهی ای حریاری :ص )143و «در زمیناة اااربرد
وخژه و مبارخت مربی  99درصد لیات مربی خست اه خلبته طبق مع رل آن روزگاار خمادخد و خرقاام و
منرخنیا رخ هم شامل میشرد» (ه ان )193 :خما قاضی ح یدخلدین بریالف نثر نریسان روزگارش باا
«ت ام تسیط بر مربی گاهی م دخً و به خصرخر سعی میکند فارسای بنریساد(».ه اان  )193 :م ادة
هنر قاضی ح یدخلدین زمانی آشکار میشرد اه بدخنیم مقامهنریسی در نثار فارسای مانناد قصایده
سرخیی در شعر به دلیل مقدودیت لیات و ترایبات فارسی خسیربی بدیع و دشارخر خسات  .باا نگااه
دقیق به سجع پردخزییای قاضی خین نکته آشکار میشرد اه خو در مقل ساجیای یارد باه خصارخر خز
لیات فارسی خست اده ارده خست« .در چنین مرخردی گریی قصاد دخرد خثباات اناد ااه صارفنظرخز
خسجاو مربی با وخژههای ه اهنن فاسی نیز میترخن مقامه نرشت( » .ه ان ) 110 :
مثال :
«سر مشق  ،نی تنی خست نه گ تنی و بساط میر  ،پی ردنی خست نه ن ردنی »(مقامات ح یدی )13 :
« حکایت ارد مرخ دوستی اه در سر وفایی دخشت و درسر ص ایی » (ه ان ) 30 :
« من خز گل در غنچه پاایزهترم و خز در در صدف  ،دوشیزهتر » ( ه ان )453 :
ح یدی در مقامات فارسی یرد با مقامات مربی در خرتباط برد .خما خین خرتباط بیشتر جنبة تقاابیی
دخشت نه تأثیرپذیری یعنی خو سعی ارد حتی خز مقامه نریسان قدر پیش خز یرد نیاز مبارر اناد و
بنابرخین خرتباط خو با مقامات مربی خز سر نقد و خدمای ه اوردی برد تا جاییااه مقاماات باه شایرة
مربی رخ برخی فارسی زبانان م ید ن یدخنست و در اتاب یرد صریقاً به خین نکته خشاره اارد  « .در
خثناس خین خجتباس و خقتناس ب رمرد مرخ آنکه خمتثال خمر خو بر جان من فرض و فرض مین بارد و خنقیااد
حکم خو بر ذمه من قرض و دین اه خین هار دو مقالاه ساابق و ال حاق ااه بعباارت تاازی و لیات
حجازی سایته و پردخیته شده خست ،هر چند بر هر دو مزید نیست خما م رم مجم رخ م ید ناه . . .
خهل مجم خز آن نکات غریب بی نصیبخند و پارسیان خز آن لیات مجیب بینصاب و خفسانة ارییاان
به لیت بی یان یرش نیاید و س ر رخزیان به زبان تازیان دلکش نن اید  ( » .مقامات ح یدی  :ص
 )1قاضی خسیرب و طرح مقامه نریسی مرب رخ میگیرد و با خفزودن شیرههای چند متناسب باا نثار
فارسی و دریرر م اطبان فارسی زبانش مقامه خی درشکل و ش ایل فارسی به وجرد میااورد .ماثالً
«فرق م دة مقامات ح یدی رخ باا مقاماات مربای در خطنااب» دخنساتهخند(.مقاماه نریسای در خدب

فارسی  ،خبرخهی ی حریری:ص )413خز نظر « آمی تگی نظم و نثار نیاز ماالوه بار خینکاه باه رسام
مقامات مربی به مناسبتی شعر میآورده و یا آن رخ خبزخری برخی تکدیگری برخی قیرمان دخستان به
اار میگرفته ،خز شعر برخی زینت نثر » هم خست اده میکرده خست( .ه ان)459 :
 -5عقب نشینی و انفعال ادبی :
هارولد بیرم سه مرحیه برخی روش بدیرخنی یالقانة یرد مطرح میکند ،مرحیة خول آن خین خست ااه
شامر درمقابل تأثیر شامر متقدم مقب نشینی میکند .درمرحیة دوم (خلرهیت زدخیی) شامر جرخن باه
ارچک ش ردن و تیی سایتن شامر متقدم دست میزند و در آیرین مرحیه(خهری نی سازی) شاامر
جرخن در مقابل وخالیی شامر متقدم قرخر میگیارد و باار دیگار خو رخ باه خثار یارد برمیگردخناد و خیان
بازآمدن ،بازآمدن یک شامر متقدم نیست بیکه خو در مقام «شامرِ جرخنِ شامرِ جرخن» یاا «پادرِ پادرِ
خدبی» باز میگردد ( .دخنشنامة نظریههای خدبی معاصر ،مکاریک  :ص ) 93
در نثر فارسی گاه میترخنیم با قدری برمی سازی خین مرخحال رخ ببینایم .ماثالً زماانی ااه نثرناریس
متأیر به خین باور میرسد اه هرچه هم تالش اند به جایگاه نریسندة قبل خز یرد ن رخهد رسید ،در
خولین مرحیه یعنی مرحیة مقب نشینی قرخر دخرد  .ت اوت دیدگاه هارولد بیرم با آنچه در نثار فارسای
خت اق می تد خین خست اه شامر یا نریسنده خی اه در مرحیاة مقاب نشاینی خسات باه جاای مرضاع
گرفتن خز نرو خدیپی (دخشتن روحیة ستیز و جنگاوری) به در سایه ماندن و تقیید یرد خمترخف و گاه
حتی به خین دنبالهروی خفت ار میکند .بنابرخین زبان به ت جید و تعریف خز متقدمان یرد میگشاید.
ن رنة بارز خین نگاه رخ میترخن در مرزباننامة سعدخلدین ورخوینی دیاد.در مقدماة مرزباان ناماه خبتادخ
ورخوینی رخ در مرحیة مقب نشینی خز متقدمان میبینیم .خو آشکارخ باه خیان نکتاه خشااره میکناد ااه
نرشتن به شیرة روزگار خو اار مشکیی خست« :خما بعد پرشیده نیست بر خرباب قارخیح ساییم و طباایع
مستقیم اه ج ع بین صنامتی خلنظم و خلنثر تعذره دخرد ،چنانک روی خین مطیرب خز بیشتر طالباان
در پردة خمتنامست و طبع خز خی اس حق هر دو قاصر» ( مرزبان نامه  :ص)3
در مرحیة بعد به جایگاه یرد خمتبار می ب شد در وخقع در خین مرحیه به نرمی بینش یرد رخ نسابت
به متقدمان تیییر میدهد و رسیدن به جایگاه خیشان رخ برخی یرد خمری م کن ودست یافتنی تیقای
میکندو میگرید « :و من بنده ،سعد ورخوینی خز مبادی اار اه خوخیل غرة شباب برد خلی یرمنا هذخ ااه
خیام خلبیض ایرلتست مقرد منظرمات رخ در مقد خمتبار فقرل خفاضال مایآوردم و نقارد منثاررخت رخ
سکة قبرل میرک و خاابر مینیادم تا بقدر وسع خین دو اری اه رخ در حجار ترشایح و تربیات چناان
برآوردم اه رخغبان و یاطبان رخ به یطبتشان برخمخ رغبت بادید آمد( ».ه ان:ص)3
آیرین مرحیة روش بدیرخنی یالقه خهری نی سازی رخ میترخن در تعریف و ت جیدهای خو خز اتابیای
برجستة متقدمش دید .ورخوینی سرخنجام جایگاه خسطررهخی نریسندگان پیشین رخ میپذیرد ویرد در
مقام یک مقید باقی می اند .خو با خین س نان سعی در تزایه نریسندگان متقدم و بازگردخندن آنیا به

منرخن پدر خدبی در خثرش دخرد .ب شی خز س نان خو در باب اتابیای نثر نریسان سیف خینگرنه خست :
« چرن ایییه اه خاییییست فرق م ایرخن برخمت رخ بیرر آللی و درر متاللی مرصع و...مقامة ح یدی
اه ح امة طبع ه ه سجع سرخی بردست و قدحیای م زوج خز قدح و مدح آن رخ خس او یرخننادگان
برنرخی خسجاو خوخز یکدیگر فرخگرفته و خز قبیل رسائل مج رمی خز مکاتبات منتجب بدیعی اه ببدخیع
و روخیع ای ات و نکات مشقرنست لطف خز متانت درآوی ته و جزخلات باا سالسات آمی تاه و آن رخ
متبة اتبه نام ارده ( » .مرزبان نامه :ص )3
نتیجهگیری :
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ماندگاری آثار فایر نثر فارسی در دورههای یرخسانی و سیجرقی خت ااقی ن یترخناد باشاد بیکاه
مقصرل شگردهای سبکمندخنهخی خست اه نریسندگان به اار بردهخند.
خدیبان سنتی خدب خیرخن زمین بی دسات یاابی باه نظریاات خماروز فرنگای  ،ااار یاریش رخ در
خستقالل قیام و بیاان باه یاربی و برپایاة ذوق و هنار و خحسااس خنجاام دخدهخناد .هرشا ندی
نریسندگان مطرح خدب فارسی آنجاست اه هر ادخم به روشی روی آوردهخند تا بترخنند خز ساایة
تأثیر گذشتگان رها شرند و خثری تازه رخ بازآفرینی انند.
بررسیها نشان میدهد اه وخرد اردن نظریات غربی به مترن خدب فارسی و خم ال نظریاات بای
برمیسازی آنیا خمکانپذیر نی ست زیرخ شرخیط خدبیات سنتی ماا باا خصارل مکاتاب خدبای غارب
تطبیقی مربهمر و دقیق ندخرد.
نظریة خضطرخب تأثیر هارولد بیرم با یک نگاه روخنشناسانه به رخبطة دیالکتیاک شاامر متاأیر باا
شامر متقدم میپردخزد.بر خساس خین نظریه شامرمتأیر به دنبال رخهی میگاردد تاا تاأثیر شاامر
پیشین رخ در ذهن یرد و دیگرخن ا رنن یا بیرنن اند ویرد به جای خو بنشیند .هارولد بیارم
رخه رهایی خز خضطرخب تأثیر رخ ی ش یا بدیرخنی یالقانه مینامد .شامر در خین روش طای ساه
مرحیة مقب نشینی ،خلرهیت زدخیی ،وخهری نی سازی ردپای تأثیرپاذیری خز پادر خدبای یارد رخ
مقر میکند.
با دقت در شعر فارسی و رخبطة شامرخن با یکدیگر خین نظریه در شعر فارسی قابل بررسی خست.
نریسندگان نیز در خدوخر م تیف ارشیده خند باا رخهیاای مت ااوتی خز غیباة تاأثیر نثار پیشاین
بکاهندو حضرریرد رخ پررنگتر جیاره دهناد .نریساندگان متارن نثار فارسای ساعی دخرناد باا
شگردهایی به نرآفرینی خدبی دست زنند ؛ تیییر سبک نگارش ،مدول خز قید و بندهای ترج اه
و تیییردخدن مرضرو و شیرة پردخیتن باه آن و نیاز تیییار در شایرههاای اتابات خز روشایای
نرآورخنهخی خست اه منجر به ییق شاهکارهای خدبی در نثر می شرد.گاهی نریسانده مرفاق باه
نرآوری و بازآفرینی یک متن خدبی ن ی شرد بنابرخین در مقاام یاک مقیاد بااقی می اناد و خز
مرضع یرد مقب نشینی مین اید .
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