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Abstract
The investigation on rhetorical works in Persian literature and researches on this field

shows that researchers do not believe in an independent and certain aesthetic system in the

research filed of Persian prose. While the case studies on prose texts demonstrates that not

only this works have an independent and effective aesthetic system, but also this aesthetic

system is parallel with the aim of prose texts that is transferring meaning from the author to

the reader. The rhetoric of syntactic, as an independent rhetorical method, explains most of

the rhetorical techniques used by the authors of prose literature works. this system has not

been focused on because of not having priority over figurative language and oratory. This

research is trying to concentrate on the aesthetic system of Siyar al-Muluk by Nizam al-

Mulk as one of the most important prose texts in Persian literature through the analysis of

chapters thirty-nine and forty of the book. It also tries to show that this system is totally
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effective and also matches with the author's goal of writing this work. on the other hand, by

analyzing the text from the field of figurative language and oratory, it will be shown that

techniques of these fields do not play an important role in the aesthetic system of the work.

Keywords: Rhetoric of Synthetic Figurative Language Oratory Rhetoric Siyar al-Muluk.
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چکیده
گران دهد که پژوهشهاي پیرامون آن نشان میبالغی ادب فارسی و پژوهشبررسی آثار 

شناختی مستقل و معینی در حوزة پژوهشی نثر فارسی قائل نیسـتند. حـال   به نظام زیبایی
شـناختی  تنها این آثار نظام زیبـایی دهند که نههاي موردي متون نثر نشان میکه بررسیآن

سویی کارآمدي با رسالت متـون  شناختی همنظام زیباییاین بلکه مستقل و مؤثري دارند، 
عنوان یک شیوة بالغـی  دارد. معانی نحو، به،که انتقال معنا از مؤلف به خواننده است، نثر

کنندة بسیاري از شگردهاي بالغی مورداسـتفادة مؤلفـان آثـار منثـور ادبـی      مستقل، تبیین
الغی نظم فارسـی بـه انـدازة دو حـوزة     نداشتن در نظام بدلیل اولویتنظامی که به؛است

در پـژوهش  گاندر معرض توجه نبوده و نیست. نگارند،یعنی بیان و بدیع،دیگر بالغت
سـیر الملـوك  ونهـم و چهلـم   هـاي سـی  تا با بررسی دقیـق فصـل  اندحاضر سعی کرده

بیـات  ترین متون منثـور اد شناختی یکی از مهمازمنظر علم معانی، نظام زیبایی،الملکنظام
د که این نظام هم کـامالً مـؤثر و کارآمـد هـم کـامالً      ند و نشان دهنفارسی را برجسته کن

بـا تحلیـل ایـن    نگارندگان، ،دیگرمنطبق با رسالت مؤلف از تولید این متن است. ازسويِ
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هاي این دو حوزة بالغی سهم ناچیزي که هنرسازهاندنشان داده،متن ازمنظر بیان و بدیع
در زیبایی این متن دارند.

.معانی نحو، الملوكسیربدیع، بالغت، بیان، :هاژهکلیدوا

. مقدمه1
کـه از متـون   ،الملک طوسینظامخواجه سیر الملوكچون نظام بالغی متون منثوري هم

باید با دو هـدف پـژوهش  ،)16، 1ج : 1391آیند (بهار شمار میدورة دوم نثر فارسی به
با این هدف که نشان دهیم این متون تابع نظام بالغی خاص خود هستند ،؛ ازسوییشود

بـه ایـن نیـت کـه روشـن شـود       ،دیگـر ازسويِ،کنیم ویاد می»معانی نحو«که از آن به 
بعـد، سـهم چنـدانی در زیبـایی ایـن      نسبت متـون ادوار  هاي بیانی و بدیعی، بههنرسازه

ندارند.متون
سیر کتابچهلموونهمیسهايفصل،کردیمیادآنازکه،وجهدوبهرسیدنبراي
نحويساختارهايدرنهفتهبالغتنخست،بخشدر. استشدهبالغیتحلیلالملوك

تعدادکمهاينمونهدومبخشدروبررسیمتعددهاينمونهذکرباسیر الملوك
دوسراغبهشدباعثچهآن. استشدهتحلیلواستخراجبدیعیوبیانیهايهنرسازه

باشیم؛دادهقرارمدنظرراسیر الملوكبخشدوهرکهاستنیامیبروذکرشدهفصل
ازفصلاولینعنوانبهچهلمفصلواولبخشازفصلآخرینعنوانبهونهمسیفصل
انیمدرکهرایاحتمالينحوویسبکيهاتفاوتب،یترتنیابه.دومبخش

دريوقدرتکاهشویاسیسطیشرارییتغحاصلخواجهسیاسیاندیشۀگرانپژوهش
میاکردهلحاظزیناستسلطانباریوزلحنرییتغجهیدرنتوانیسلجوقيورتامپراعرصۀ

دیبنگر،یسلجوقدولتدرالملکنظامتیموقعرییتغدرخصوصمشروحیگزارشيبرا(
:سدینویمبارهنیادرییطباطباجواد.)247-213: 1389یصفبه

شدن این بخش دوم، خواجـه در میـان مخالفـان اسـماعیلی و مخـدومان      در زمان نوشته
بـود کـه عاقبـت نـامیمون وزارت در دورة     عنایت خود در چنان تنگنایی گرفتار آمدهبی

دگرگـونی  نامـه سیاسـت رو در بخـش دوم  و ازاینیافتخوبی درمیچیرگی ترکان را به
.)134: 1392بینیم (طباطبایی گیري او میبنیادینی در لحن بیان و موضع

جملـۀ آن مربـوط بـه    342است که تشکیل شدهجمله1557این دو فصل درمجموع از 
جملۀ آن سهم فصل چهلم اسـت. گفتنـی اسـت کـه مقصـود مـا از       1215ونهم و فصل سی



189)   و دیگرانمحمدامین زمان وزیري(...الملکنظامسیر الملوكمعانی نحو، اساس بالغت در 

جمالتی کـه داراي  ،است؛ بر این مبنااست که خانلري بیان کرده» جملۀ ساده«همان » جمله«
اسـت.  بـودن، در شـمارش مـا محسـوب شـده     » نـاقص «یا » مستقل«از یک فعل است، اعم

شود. هرگاه جملـۀ سـاده داراي   اي که تنها یک فعل داشته باشد جملۀ ساده خوانده میجمله«
.)134: 1355خانلري (ناتل» خوانیمد آن را جملۀ مستقل میمعنی تمام و کامل باش

هر جملـۀ سـاده کـه معنـی آن تمـام نباشـد       «نویسد: در ادامه در تعریف جملۀ ناقص می
.)137(همان: » شودجملۀ ناقص خوانده می

هـا بـه ایـن    »فصـل «وضعیت ساختاري دو فصل ازنظر چینش حکایات و ،چنینهم
ترتیب است:

داران): مقدمۀ فصل و حکایـت دو امیـر   (اندر باب امیر حرس و چوبونهمفصل سیـ
حرس مأمون.

(اندر بخشودن پادشاه بر خلق خداي عزوجل و هرکاري و رسمی کـه از  فصل چهلمـ
قاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشد با قاعـدة خـویش آوردن): مقدمـۀ فصـل، حکایـت      

گردي عمر و تند، حکایت عسساي که جماعتی از مستحقان به وي نوشهارون و نامه
نهاد، حکایت شفقت موسی بر میشی که از گلـه  دیدن زنی که دیگ خالی بر آتش می
الرود و سگ گر، توضیحات مؤلف پس از چنـد  رمید، حکایت رئیس حاجی در مرو

حکایت، فصل اندر این معنی، فصل در معنی القاب، حکایت لقب خواستن محمود از 
بندي فصل.و پایان،د به سمرقند و دزدیدن نامۀ خلیفهخلیفه و سفر کنیز محمو

در سـه حـوزه   الملـوك سیراین پژوهش ساختارهاي نحوي دو فصل در بخش نخست
بررسی خواهند شد:

؛هاي نحويجاییجابهـ
؛وضعیت دو عنصر نهاد و مفعولـ
.وجه جملهـ

خواهند شد.بندي و تحلیلهاي بیانی و بدیعی متن دستهدر بخش دوم هنرسازه،سپس

. پیشینۀ تحقیق2
الملک ازمنظر معـانی  نظامالملوكسیردر حوزة تحلیل بالغی خاصطورتاکنون پژوهشی به

تـر  کـم الملـوك سـیر از طور کلی، متـون منثـور ادب فارسـی اعـم    نحو انجام نشده است. به
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ـ  رو و بـه اند. ازایـن هایی ازمنظر شگردهاي علم معانی واقع شدهموضوع پژوهش ت علـت قلّ
تـألیف لـیال   ،بیهقـی تاریخدرنحويساختارهايبالغتتوان کتاب می،هاییچنین پژوهش

را کـه بـه بررسـی بالغـی ایـن اثـر ازمنظرهـاي گونـاگون معـانی نحـو           ،)1396(سیدقاسم
اصـول  از اي براي پژوهش حاضر درنظر گرفـت. در ایـن مقالـه    اختصاص یافته است پیشینه

ایم.دهکرالملک استفاده نظامالملوكسیربررسی کلی روش این اثر در 

ازمنظر معانی نحوسیر الملوك. تحلیل بالغی 3
هاي نحويجاییجابه1.3
هـاي معـانی نحـو در متـون     راثرتـرین جنبـه  رکـاربردترین و پ هاي نحوي از پجاییجابه

بـا کلمـات   منثورند و این بدان سبب است که اساساً موقعیت ممتاز هر کلمـه در پیونـد   
)؛ این شکلِ نگرش بـه مـتن یعنـی: مـتن را     86: 1368شود (جرجانی دیگر مشخص می
کاررفته در آن دانستن و درنتیجـه پیونـدهاي ضـمنی و    تک کلمات بهچیزي فراتر از تک

الگـوي غالـب نحـوي جمـالت     .)39: 1396کردن (کوش چندان آشکارِ آن را بررسینه
تـوجهی از  است، در سهم قابل» فاعل) + مفعول + فعل(نهاد«صورت که به،زبان فارسی

اسـت. خـانلري   راه شـده الملک با تغییراتی همنظامسیر الملوكشده در جمالت بررسی
نویسد:دربارة این الگوي غالب می

ها حکایت هایی که موضوع آنخاصه در کتاب،1ترتیبی که در آثار منثور این دوران
تر است این است که هستۀ نهاد (اسـم، ضـمیر) در   داولتر و مترایج،و تاریخ است
هاي نهاد (صفت، متمم اسم) پس از آن، اجزاي گزاره (مفعول یا مسند، آغاز، وابسته

و فعـل در پایـان جملـه قـرار گیـرد      ،متمم مفعول، متمم فعل، قیـد) پـیش از فعـل   
.)448، 3ج : 1365خانلري (ناتل

همیشه جنبۀ بالغی ندارد و بسـیاري از  یر الملوكسها در جاییروشن است که این جابه
امـا  .جـایی را در خـود دارد  طور طبیعی میزانی از جابـه ها تابع سیاق کلی زبان است که بهآن

هـا متضـمن   جـایی اي از ایـن جابـه  دهد که پارهخوبی نشان میتحلیل بالغی این جمالت به
آگاهانۀ اجـزاي جملـه در کنـار    معانی مختلفی است که حاصل چینش دقیق مؤلف و ترتیب

ونهـم و چهلـم از جمـالت داراي    هاي سـی دیگر است. جدول زیر سهم هریک از فصلیک
دهد:جایی نحوي و نسبت این جمالت به کل جمالت فصل را نشان میجابه



191)   و دیگرانمحمدامین زمان وزیري(...الملکنظامسیر الملوكمعانی نحو، اساس بالغت در 

مجموع دو فصلسیر الملوكفصل چهلم سیر الملوكونهم فصل سی
18104122جایی نحويجمالت داراي جابه

34212151557تعداد جمالت

درصـد جمـالت فصـل    5/8ونهـم و  درصد جمالت فصـل سـی  2/5مطابق این جدول، 
.نـد دارد و اصـطالحاً نشـانه  نـ کنچهلم از الگـوي رایـج نحـوي زبـان فارسـی تبعیـت نمـی       

ایـن، مـوارد زیبـا و    بـاوجود .بسیاري از این موارد جنبۀ بالغی ندارند،طورکه گفته شدهمان
سـبب  بـه ،خواجـه ،هاي زیـر در جملهالً،ها را وجوهی است. مثثر کم نیستند. این ظرافتمؤ

و بخشـی از اجـزاي جملـه را بعـد از     شدن جمله، فعل را به میان جمله منتقل کـرده طوالنی
روي معربــدي اي اســت از بــن مفسـدي شــریري شــب زادهایــن حـرام «اســت: فعـل آورده 

.)185: 1383الملک طوسی (نظام» انگیزيخداناترسی فتنه
کـه تعـدد صـفات در میانـۀ جملـه باعـث مـالل خواننـده اسـت و          توان تصور کـرد می

اي دیگـر:  جایی فعل و تغییر آهنـگ جملـه بـر قـدرت تـأثیر آن افـزوده اسـت. نمونـه        جابه
.)212(همان: » وجوي کارها کردن گیرد و آیین و رسم گذشتگان پرسیدنجست«

جمله میان مفعول و معطوف به مفعول هم آهنگ جمله را متعـادل کـرده   قرارگرفتن فعل 
است.سان خواننده به جزء پیش و پس از فعل شدههم باعث توجه یک

هـا  هاي بلند و نسبتاً بلندي اشاره کرد کـه خواجـه در آن  توان به جملهدر وجه دیگر، می
اسـت.  تر مقدم کردهاهمیتکموبیش نشدن خبر جمله بر اجزاي کمفعل جمله را به قصد گم

گیـري از  رسد که غرض پـیش نظر میتأکید بر فعل نیست و بهدر این جمالت، لزوماً غرض
وپاي بریـدن  زدن و دستاو را فرماید گردن«قطع ارتباط خواننده با متن در جملۀ بلند است: 

.)181(همان:» کردن و چوب زدن و به زندان و به چاه کردنو بر دار
ر این مثال، آوردن فعل در پایان جمله سبب تـأخیر تـأثیر فعـل بـر خواننـده اسـت. در       د
براي دریافـت معنـاي محـوري جملـه، بایـد از      ،خواننده،هاي طوالنی و نسبتاً طوالنیجمله

تـوان  بگذرد تا غرض نهفته در فعل را دریابد. مـی ،اهمیتحتی اجزاي کم،همۀ اجزاي جمله
انـد. حـال  هـاي فارسـی  ها از لوازم بالغت نحوي در جملهجاییه جابهگونتصور کرد که این

هاي فعلیه، و انگلیسی، کـه فعـل   هایی چون عربی، در جملهزبانکه در ساختارهاي نحويِآن
هـا  جـایی گونه جابهگیرد، نیاز به اینترتیب در ابتداي جمله و پس از فاعل قرار میها بهدر آن

شـده از  جـایی در جمـالت بررسـی   هـایی از ایـن نـوع جابـه    مونـه شود. نتر احساس میکم
مضـطرب گـردد از جهـت فتنـه و آشـوب و شمشـیرهاي       ]دولت[«کم نیست: الملوكسیر

.)189: 1383الملک طوسی (نظام» مختلف و کشتن و سوختن و غارت و ظلم
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.)203(همان: » سخندان و شیرینزاده و نویسنده و خواننده و زبانزنی بود ترك«
» پس چه فـرق باشـد میـان عـالم و جاهـل و قاضـیان و شـاگردان ترکـان در مرتبـت؟         «

.)201(همان:
هرچه درخواست از مال و خواسته و جواهر و جامه و چهارپـاي و ظرایـف و بـرگ و    «

.)203(همان: » ساز راه
یـت  رعاجـایی نیـز ایـن جابـه   ،تر و محدودتر استها کمکه وابسته،تردر جمالت کوتاه

.)196(همان: » موسی از پس او همی دوید تا مقدار دو سه فرسنگ«است: شده
.)198(همان: » هاي بهشتاي از روضهآرندي در روضهآهسته و خندان می«

تأکیـد بـر جـزء    جـایی ها غرض از جابهگیرند که در آندر دستۀ دیگر جمالتی جاي می
.)183(همان: »نیایداز این برنا این کارهرگز «مقدم است: 

گیـرد و تأکیـدي کـه بـر مـتمم      در صورت طبیعی این جمله، نهاد پیش از متمم قرار مـی 
گویـد کـه   می»امیر حرس پیر«الملک در این جمله از قول رود. خواجه نظامهست از بین می

بـه  » ایـن کـار  «بـر  » ایـن برنـا  «باشد. تقدیم محال است که این برنا خطاي قتل مرتکب شده
عزیـز دارنـد   «است. یا در این جمله: ن شکل ممکن این معنا را به خواننده القا کردهموجزتری

.)208(همان: » او را گماشتگان و عمال و رؤسا
لقب خواستن محمود از خلیفـه و  «(زن در حکایتتأکید اصلی جمله بر این است که او

گان و عمـال و رؤسـا   ) ازسـوي گماشـت  »سفر کنیز محمود به سمرقند و دزدیدن نامۀ خلیفـه 
فعـل  ،که گماشتگان و عمال و رؤسا او را عزیز بدارند. به همین سببداشته شود نه اینعزیز

است.بر مفعول و مفعول بر نهاد پیشی گرفته
بسیاري از این تأکیدات استفادة مؤلف از ظرفیـت فعـل جملـه اسـت. در زبـان فارسـی       

تـر  دهـد برجسـته  مکثی که پـس از فعـل رخ مـی   دلیلگیرد بهجزئی که پس از فعل قرار می
الملک گاهی به قصد تأکید جزء موردنظر خود را در جمله در همـین جایگـاه   شود و نظاممی

.)183(همان: » به خطااز قضاي خداي چنین کاري بر دست من رفت «دهد: قرار می
پس از فعـل بـا   الملک با انتقال متمم به جایگاه جوان به خطاي خود معترف است و نظام

بـدین نـیم شـب    «است. بیان کردهبه کاري که انجام دادهرا نسبت» برنا«ایجازي تمام دیدگاه 
.)194(همان: » پزي در این صحرا؟چه می

(!) و آن هـم در  شـب که زنی نیمـه (عمر) دو چیز مایۀ تعجب است؛ اینگربراي پرسش
الملک متمم قیـدي زمـان را در ابتـدا و مـتمم قیـدي      وپز است. نظام(!) مشغول پختصحرا
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کننده را به بهتـرین  است و به این صورت تعجب سؤالمکان را در انتها و پس از فعل آورده
است.نمایش درآوردهصورت به

الملـک در  جایی تأکید بر کلمۀ پیش از فعل است. در مثال زیـر نظـام  شکل دیگر از جابه
پیاپی با تأخیر نهاد تا جایگاه پیش از فعل بر هر دو نهاد تأکیـد کـرده و آن دو را در   دو جملۀ 

کـی بـار گناهـان از گـردن عمـر     ،برگیـري تـو اگر این بـار  «است: جایگاه مقایسه قرار داده
.)195(همان: » برگیرد؟

تـر و  شمدر روزگار او از او محت«است: جایی در این جمالت نیز رخ دادهمشابه این جابه
.)197(همان: » نبودکسگرتر در همۀ خراسان توان
.(همان)» نبودکستر تر و مستخفرحماز او بی«

وضعیت دو عنصر نهاد و مفعول2.3
وضعیت نهاد1.2.3

در جـدول زیـر   سـیر الملـوك  ونهـم و چهلـم   هاي سیوضعیت حذف و ذکر نهاد در فصل
2است:نمایش داده شده

مجموع دو فصلسیر الملوكفصل چهلم الملوكسیرونهم فصل سی
211716927حذف نهاد
116431547ذکر نهاد

34212151557مجموع جمالت
69/6193/5853/59درصد حذف نهاد
91/3347/3513/35درصد ذکر نهاد

حذف نهاد1.1.2.3
بنابر نظر پژوهندگان حوزة بالغت، ذکر نهاد در جمالت زبـان فارسـی مبناسـت    ،هرچند

تـوجهی از  درصـد قابـل  نهـاد شـود، مـی طورکه در جدول مشاهده)، همان25: 1360(آهنی 
محـذوف  نـد االملک بررسی کـرده خواجه نظامسیر الملوكدر نگارندگان اي که جمله1557
عنـوان  هیچها بهبسیاري از این حذف،که در بحث پیشین هم ذکر آن رفتچنان،البته3است.

اند.جنبۀ بالغی ندارند و بنابر طبیعت زبان و جلوگیري از حشو رخ داده
بـه ایـن معنـا کـه حـذف      ؛تواند بالغی باشدچنین، حذف نهاد میگذشته از مواردي این

سـو بـا معنـاي جملـه شـود و      تري هـم گیري موسیقی مؤثرباعث خلق معناي جدید یا شکل
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کنـیم:  گونه حذف را به چند دسته تقسیم میاین؛ر مخاطب بگذارددتري درنهایت تأثیر بیش
بنابر اغراضی سیاسـی و مناسـبات قـدرت    ،هایی یاد کرد که مؤلفتوان از حذفمی،نخست

ـ  هـا خـودداري کـرده   از ذکـر آن ،که در دربار سلجوقیان وجود داشـته  ن نهادهـاي  اسـت. ای
هرترتیب در امور مختلـف دیـوانی و   یا بهاندالملکمحذوف غالباً رقیبان سیاسی خواجه نظام

و اندر ایـن روزگـار ایـن شـغل     «لشکري دیدگاه سیاسی و نظامی مشترکی با خواجه ندارند: 
.)181: 1383طوسیالملک(نظام» اندرونق این کار ببردهاست و خلق شده

در هنگام نگارش آن تعارضات وزیر با سلطان و اطرافیـان او بـه اوج   که ،در فصل چهلم
ده اگـر تـازیکی کدخـداییِ   «تـر اسـت:   است، این دست نهادهاي محذوف بیشخود رسیده

.)190(همان: » عیب ندارندترك و امیر کند 
زد کارناکردگـان و کودکـان و جوانـان را نـام    آیـد،  باشد کـه مهـم پـیش مـی    و وقت می«

.)200(همان: » کنندمی
گونه مـوارد،  گیرد. در اینمیانجامها وگوگاهی حذف نهاد با هدف تندشدن آهنگ گفت

تـري  وگو را بـا مکـث کـم   یابد و جریان گفتمیخواننده با قرینۀ معنوي نهاد محذوف را در
بـوده امیرالمـؤمنین را چـه   ”پرسـید کـه   ،طبع دیدکه هارون را نه به،زبیده«کند: گیري میپی

.)191(همان: » “اندبه من چنین نبشته”که با زبیده بازگفت؟ “است
جماعـت  «و در دومـین جملـه   » هـارون «شده، نهاد محذوف در نخستین جملۀ مشخص

هـا را از  ها جملهوگو استنباط و ذکر آناست. خواننده هر دو نهاد را از بافت گفت» مستحقان
هـارون زبیـده را   «کنـیم:  اي دیگر ذکـر مـی  زیر، نمونهکند. درایجاز و ظرافت کنونی دور می

.)192(همان: » “من چنین خوابی دیدم و بترسیدم”: گفت؟ “تو را چه بود”گفت:
دلیـل داشـتن نقشـی انـدك در     اي دیگر از نهادهاي محذوف نهادهایی هستند که بهدسته

دهاي یادشده، نفس فعلـی  هایی با نهادیگر، در جملهعبارتاند. بهبرد روایت حذف شدهپیش
اي از کوفه تا به مکـه و مدینـه بـه هـر مرحلـه     «مثلِِ،تر استاز نهاد آن بااهمیتکه رخ داده

.)193(همان: » ها کنند سر فراخچاه
مؤلـف  ،تـري دارد تـا عامـل آن. بـه همـین سـبب      جا، حفرشدن چاه اهمیت بیشدر این

پس از این مال باقی بر سـرحد کاشـغر   «دیگر: است. مثالهوشمندانه از ذکر نهاد پرهیز کرده
.(همان)» و بلور و شنکان شهري با چهار دیوار محکم بکردند

است نهاد محذوف فرد یا افـرادي از  تر جمالتی که حذفی از این دست رخ دادهدر بیش
است.زیردستان سلطان بوده
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اسـت؛ یعنـی   دهدلیل سهولت دریافت حذف شـ دستۀ آخر جمالتی است که نهادشان به
داند که عامل چنین عملی غالباً چه نهـادي اسـت.   خواننده با اطالعی فراتر از متن از پیش می

خالیـق بـه   «کنـد:  ها را حـذف مـی  الملک با شناسایی درست چنین نهادهایی آنخواجه نظام
.)192(همان: » برنديیک را پیش مییکاندي و گاه حاضر شدهحساب
برند اطالعی نه مربـوط  یک پیش میرسی در قیامت خالیق را یکبکه مأموران حسااین

بلکه درنظر خواجه دانشی قطعـی بـراي خواننـدة ایـن     ، سیر الملوكشده در به حکایت طرح
مــأموران «رسـاله اســت. صـورت فاقــد حـذف ایــن جملـه قطعــاً خـالی از حشــو نیسـت:       

».برندیک پیش میرسی خالیق را یکحساب

ذکر نهاد2.1.2.3
در هشـت  فقطگرفته، انجامهاي ذکر نهاد جز در مواردي اندك بالغی نیست. بنابر تحلیل

جمله از مجموع جمالت فصـل چهلـم نهـاد    26ونهم و جمله از مجموع جمالت فصل سی
مـن : «شـود جمالتی از هر فصل تحلیل مـی ،است. براي نمونهبراي مقاصد بالغی ذکر شده

.)183(همان: » وجل ندارمبدان جهان طاقت عذاب خداي عز
.)205(همان: » کس دیگري را نشناسممنیی و تواکنون خداوند من «

است، مؤلف بـا ذکـر   » دو امیر حرس مأمون«در حکایت » برنا«که از زبان ،در جملۀ اول
کند که اگر کس دیگري طاقت عذاب خداي را دارد، من باري نـدارم. حـذف   تأکید می» من«

اما ذکر آن را لطف تأکیدي اسـت  ،الی از اشکال معنایی و دستوري استنهاد در این جمله خ
اسـت. اگـر پـارة اول    که حذف آن را نیست. درمورد دوم نیز در هر دو جمله نهاد ذکر شده

کـه در  چنان،بود، نه حصر نهاد را درپی داشت نهذکر شده» تو اکنون خداوند منی«صورت به
تأخیر نهاد تا جایگاه پیش از فعل بر تأکید جمله ،پرداختیمهاي نحوي به آن جاییبخش جابه

گر این مفهوم مؤکد است که اگـر کـس دیگـري بـه     بیان» من«افزود. در پارة دوم هم ذکر می
،چنین اندك اسـت هایی اینبه تو امید دارم. نمونهفقطگرم است، من خداوندي جز تو پشت

دیگـر  گاهی نیز مؤلف به قصد مقایسۀ دو نهاد با یک. ناپذیر استها انکارولی تأثیر بالغی آن
دیگـر نهـاد را ذکـر و بـه ایـن      عملی مشترك در دو جملۀ پیاپی یا نزدیک به یـک جراي در ا

تـرس مسـلمان   هرگـز مـردي برنـاي خـداي    شـما «کند: صورت نهاد جملۀ دوم را مؤکد می
.)184(همان: » امباري ندیدهمناید؟ بین چنین که این برناست دیدهعاقبت

روشن است که گوینده قصد نظرخواهی از مخاطبان خود را ندارد و فقط بـراي تقویـت   
کند.نظر فردي خود با پرسشی زیرکانه آراي همه را ضمیمۀ نظر خود می



1398سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان ،یادب پارسۀنامکهن196

در جدول زیر سیر الملوكونهم و چهلم هاي سیرتکرار ذکرشده در فصلنهادهاي پ
چنـین طیـف طبقـاتی    هـاي محـوري حکایـات و هـم    انـد. شخصـیت  نمایش درآمـده به

انــد، نــوعی بــا دربــار مــرتبطکــه غالبــاً بــه،الملــکهــاي مورداســتفادة نظــامشخصــیت
اند:توجهدرخور

مجموع فصل چهلم ونهمفصل سی
135 زن

79 امیر حرس
67 60 7 ناشناس
64 61 3 پادشاه

63 رئیس حاجی
61 عمر

60 برنا
47 سلطان محمود
43 خاقان کاشغر
43 خاتون
41 الرشیدهارون

40 14 26 (رعیت)مردمان

هـاي مختلـف حضـور دارنـد،     که طبیعتـاً در حکایـت  ،هاي ناشناسگذشته از شخصیت
عنوان دو عنصر اساسی در یک اندرزنامـۀ سیاسـی، در هـر دو    به،»(رعیت)مردم«و » پادشاه«

رتکرار دارند.پفصل حضوري

وضعیت مفعول2.2.3
ذکر مفعول در جمالتی که فعلِ گذراي به مفعول دارند صورت طبیعـی زبـان اسـت. امـا در     

پنجم این جمـالت محـذوف اسـت و    حدود یکمفعولِِسیر الملوكشده از جمالت بررسی
دهد:خوبی نشان میله را بهئجدول زیر این مس4توجهی است.این عدد قابل

مجموع دو فصلسیر الملوكفصل چهلم سیر الملوكونهم فصل سی
92402494ذکر مفعول

1291103حذف مفعول
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حذف مفعول1.2.2.3
وگویی در میـان اسـت   جا که گفتخصوص آنالي حکایات و بهحذف مفعول در البه

بنـده را  اگر ”ندیمی گفت: «زیبا و مؤثر است: و حذف باعث افزایش سرعت روایت شده
» “دادم”. گفـت:  “خداونـد را از ایـن حـال معلـوم گـردانم     ،فرماید و سه روز زمان دهـد 

.)182(همان: 
بایـد کـه   ،اي خداوند من بروم و آن نبشته بیاورم ولیکن هرچه درخواهم”این زن گفت:«
.)203(همان: » “بدهم”. گفت: “بدهی

دیگرند که مؤلف براي پرهیز از حشـو مفعـول   چنان مالزم یکگاهی فعل و مفعول آن
» و مـا گرسـنه  او سـیر خـورده  خداي تعالی داد من از عمر بـدهاد کـه   «کند: را حذف می

.)194(همان: 
ضرورت ذکـر مفعـول را از بـین بـرده    »خوردن«هاي مصدر راهی طعام و غذا با فعلهم

زن و ت نگـاه کـرد.   چـون سـاعتی بگذشـ   «هاي زیـر نیـز از همـین نـوع اسـت:      است. مثال
.)196(همان: » کردندو با مادر بازي میانش سیر خورده بودندگفرزند
اسـت و بـه نزدیـک    چرا پاي بازگرفته”کهچون خاتون و خاقان به طلب او فرستادندي«

.)206(همان: » “...خرد به فالن دیهملکی می”گفتندي: ؟“آیدما نمی
ها به قرینۀ جملۀ قبلـی حـذف   شویم که مفعول آنرو میبا جمالتی روبهسیر الملوكدر 

اما در فارسی معیـار امـروز   ،استداري پدید نیاوردهاست و حذف مفعول حالت نشانهشده
الملـک  بریم کـه ایـن ضـمیر در جمـالت نظـام     کار میشده ضمیري بهجاي مفعول حذفبه

قـدري کـه   نامۀ امیرالمؤمنین را دید در دست کودکان خرد، از خواري و بـی «محذوف است: 
.)208(همان: » کشیدو آن کودك از آن سو میکشیداین کودك از این سو میبود 

ایـن  «نویسـیم:  مـی گزین مفعول بـه ایـن صـورت    امروز ما این جمله را با ضمیري جاي
آن نامه به نـرخ کاغـذ پسـت از ایشـان     «یا در مثال زیر: ...»کشیدکودك آن را از این سو می

.(همان)» بستد و بخرید و به غزنین آورد و پیش بنده نهاد و بنده پیش خداوند جهان فرستاد
ـ   انـد در نمونۀ باال پنج جمله وجود دارد که همگی گذراي به مفعـول  نج و مفعـول هـر پ

در جملۀ اول ذکر شده و در باقی جمالت به قرینۀ جملـۀ اول  فقط است که » آن نامه«جمله 
کـه اصـول   ،است. اگر بخواهیم این پنج جمله را مطابق با قواعـد فارسـی معیـار   حذف شده

حتمـاً در یکـی از چهـار    ،بازنویسی کنیم،استتاریخ زبان فارسی ثابت بودهیکلی آن در ط
آن راو بنـده  «کنیم: صورت ضمیر ذکر میترجیحاً در جملۀ پنجم مفعول را بهجملۀ پایانی و

.»پیش خداوند جهان فرستاد
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ذکر مفعول2.2.2.3
صـورت  ، نسبت حذف و ذکر نشانۀ مفعول به5ها ذکر شدهاي که مفعول آنجمله494در 

زیر است:
مجموع دو فصلسیر الملوكفصل چهلم سیر الملوكونهم فصل سی

30125155»را«ذکر 
62277339»را«حذف 

92402494هاي ذکرشدهمفعول

درصد جمالتی کـه مفعـول دارنـد نشـانۀ     68در بیش از ،مشاهده استطورکه قابلهمان
هـاي  کنـد مفعـول  جا که نویسنده حکایتی ذکر میرسد آننظر میاست. بهمفعول حذف شده

دهـد  گوید و پند و هشدار میکه خطاب به پادشاه سخن میجا تر و درمقابل آننشانه بیشبی
مانند باقی متون نثـر فارسـی، حـرف    ،نیزسیر الملوكدر ،ترند. البتهدار بیشهاي نشانهمفعول

شده بـه ایـن   در دو فصل تحلیل» را«همیشه نشانۀ مفعول نیست. جدول پراکندگی انواع » را«
صورت است:

مجموع دو فصلسیر الملوكچهلم فصلسیر الملوكونهم فصل سی
30125155راي مفعولی
268راي نهادي

31215راي تغییر نهاد
1313- راي فک اضافه

63844»به«را در معناي 
22123»براي«را در معناي 

33- »بر«را در معناي 
11- »از«را در معناي 

مـورد مفعـولی اسـت.    155مورد آن غیرمفعولی و 107کاررفته، ي به»را«262از مجموع 
زیـاد اسـت و   سیر الملـوك در » را«دهد که تنوع استفاده از حرف خوبی نشان میاین آمار به

رهاند.آوربودن مینواختی و کسالتاین تنوع نثر نویسنده را از یک
کـار  صـورت ضـمیر متصـل بـه    هایی اشاره کنیم کـه بـه  در پایان این بحث باید به مفعول

شـده  جملـۀ بررسـی  1557همـۀ اند. تعداد این شکل از مفعول بسیار محدود است و در رفته
شود که ما ایـن صـورت از مفعـول را جداگانـه     چه باعث میاست. آنکار رفتهه بار بهنُفقط



199)   و دیگرانمحمدامین زمان وزیري(...الملکنظامسیر الملوكمعانی نحو، اساس بالغت در 

اسـت  کار رفتـه صورت ضمیر بهه مورد مفعولی که بهبررسی کنیم آن است که در همۀ این نُ
هرترتیب در پیکرة حکایت در موضع ضـعف  به نهاد قرار دارد یا بهجایگاهی فروتر نسبتدر 

ت ی قـو هنگـام انـد  هایی که ضمیر متصلیا ترحم است. صحت این حکم کلی دربارة مفعول
بینیم در متون دیگر نیز مصداق دارد.گیرد که میمی

دارد، بیهقـی در  ل) روا مـی (نهاد) لطفی و نواختی در حق کسـی (مفعـو  وقتی مقام باالتر
برد. در جملۀ زیر، ضمیر مفعولی بـه  کار میتر ضمیر متصل مفعولی بهاشاره به مقام پایین

دیگـر روز  ”اي قرار دارنـد:  گردد که در موقعیت بسیار خوارکنندهبوبکر و پسرش بازمی
.)305: 1396) (سیدقاسم 212(ب: “بردندشانپیش سلطان 

جملۀ زیر را هـم خواجـه احمـد حسـن دربـارة ابوالقاسـم کثیـر        «دهد: و سپس ادامه می
فرمایم تـا بـر عقـابینش کشـند و     می”:کندشدت بازخواست میکه او را بهگوید؛ درحالیمی
.(همان)»)462(ب: “است بازدهدچه بردهزنند تا آنمی

ملـک طوسـی   ال(نظـام » شدرآوریـد «کنیم: را ذکر میسیر الملوكه نمونۀ جا هر نُدر این
1383 :183(.

طلبد.می،که متهم به قتل است،در این جمله امیرحرس پیر برنا را
.)185(همان: » شبیارید«

خواند.  جا امیر حرس کهل برناي مست را میدر این
.(همان)» شآوردند«

آورند.  مأموران امیر حرس کهل برناي مست را می
.(همان)» شفروگیرید«

دهد.به مأموران فرمان به بازداشت برناي مست میامیر حرس کهل خطاب 
.(همان)» شچون حد بزدند«

زنند.به فرمان امیر حرس کهل، برناي مست را حد می
.)186(همان: » کردندشمعزول«

شود.کفایت معزول میبه فرمان مأمون، امیر حرس کهل بی
.)196(همان: » شبرداشت«

ارد.د(ع) میش کوچک را از زمین برمیموسی
.)203(همان: » داده بودشبه مردی«
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زن پسر کوچکش را به مردي داده تا او را تربیت کند.
.)207(همان: » امدادهشبه ادیب«

است.زن پسر کوچکش را به ادیب داده

وجه جمله3.3
طور طبیعی غالب جمالت وجه خبري دارنـد. هـر قـدر نویسـندة مـتن      در زبان فارسی به
به همـان میـزان، نوشـتۀ خـود را از     ،کار بردتري با وجوه غیرخبري بهشمنثور جمالت بی

. آهنگ جمـالت خبـري و غیرخبـري در    کندنواختی خارج و متن را متنوع میحالت یک
رهانـد.  کنـد و خواننـده را از کسـالت مـی    دیگـر موسـیقی جملـه را متعـادل مـی     کنار یک
وقتی تعداد جمالت خبري در یک نوشته سـهم زیـادتري از   ،ازنظر محتوایی،دیگرازسوي

هـا  جمالت را به خود اختصاص دهد، خواننده بی هـیچ فرازوفـرودي بـا انبـوهی از داده    
یک جملۀ پرسشـی  الً،گیرد. مثشود که فرصت هرگونه کاوش ذهنی را از او میمواجه می

را از حالت افتان به حالـت خیـزان   تنها موسیقی جمله راه دارد، نهکه پاسخ آري یا نه را هم
کـه در حالـت   ،دهـد از حالـت جمـود و پذیرنـدگی    دهد، به خواننده امکان مـی تغییر می

خارج شود و پویاتر متن را دنبال کند. در جدول زیر نسـبت  ،خواندن جمالت خبري دارد
سـیر  ونهم و چهلـم  هاي سیانواع جمالت داراي وجوه غیرخبري با کل جمالت در فصل

است:نمایش داده شدهالملوك
مجموع دو فصلسیر الملوكفصل چهلم سیر الملوكونهم فصل سی

263460جمالت امري
152035جمالت پرسشی
61521جمالت عاطفی
133346جمالت شرطی

31013مناداها
31316جمالت دعایی
112امر غیرمستقیم
جمع جمالت 

67126193غیرخبري

34212151557تعداد کل جمالت



201)   و دیگرانمحمدامین زمان وزیري(...الملکنظامسیر الملوكمعانی نحو، اساس بالغت در 

شـوند:  جمالت زبان فارسی به چهار دسته تقسیم مـی ،خانلريبندي دکتربراساس تقسیم
.)12: 1355(ناتـل خــانلري  » تعجبـی ،امـري ،پرسشـی ،جملـه چهـار نـوع اسـت: خبــري    «

هـم  و سپس انواع جمـالت تعجبـی را از  ه نیز همین چهار نوع را اساس قرار دادنگارندگان
امر غیرمسـتقیم را  ،ضمناًاند.هو دعایی قائل شد،و به انواع عاطفی، شرطی، مناداهتفکیک کرد

الملـک  کاربرد این نوع از جمالت امـر در نثـر خواجـه نظـام    . کمیِاندهاز امر عادي جدا کرد
چـون ابوالفضـل بیهقـی بـه ایـن نکتـۀ ظریـف        نسبت کسانی همدهد که خواجه بهنشان می

امـر قـرار   طـور مسـتقیم مـورد   دهد که زیردست باالدست را بهچندانی نشان نمیحساسیت 
: 1396، بنگریـد بـه سیدقاسـم    بیهقیتاریخ(درخصوص جمالت امري غیرمستقیم در ندهد
هـا  الملـک در آن صورت امري چه غیرامري کـه نظـام  هایی چه بههرچند هستند نمونه؛)160

بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه        ،اسـت. البتـه  کردهزبانی توجه ـبه این دقیقۀ سیاسی
اي بسیار بلندتر از بیهقی در نظـام دیـوانی غزنـوي    الملک در نظام دیوانی سلجوقی مرتبهنظام

کــه از ،»زن«توانــد در مــتن تغییــر ایجــاد کنــد. در نمونــۀ زیــر،  له مــیئدارد و همــین مســ
شـخص خطـاب   صورت سومرا بهخاقان سمرقند،کاران سلطان محمود غزنوي استخدمت

اگـر خاقـان اجـل بنـده را بـه      «کنـد:  یاد مـی » من«جاي به» بنده«کند و از خود نیز با لفظ می
تا بنده باقی عمر را در این خدمت بـزرگ  ،که خاتون بزرگوار پذیرفتچنان،پرستاري بپذیرد

.)205: 1383الملک طوسی (نظام» سر بردبه
با سلطان محمود غزنوي است از همـین نـوع ظرافـت    » زن«در نمونۀ زیر نیز که خطاب

» بنده یا جان در سر این کـار کنـد یـا مـراد خداونـد حاصـل آرد      «در نوشتار خواجه هست: 
.)203(همان: 

وجـه غیرخبـري   سیر الملوكشدة درصد مجموع جمالت بررسی12درمجموع بیش از 
توجهی است.دارند که سهم قابل

ازمنظر بیان و بدیعالملوكسیر . تحلیل بالغی 4
هـاي  بخـش بندي کلی دوگانه ذیـل  هاي بیانی و بدیعی در یک تقسیمدر این بخش هنرسازه

بنـدي درنظرگـرفتن آن   انـد. مبنـاي ایـن تقسـیم    شدهتقسیم» صنایع لفظی«و » صنایع معنوي«
وندشـ هاي ادبی است که باعث افزایش موسیقی معنوي و لفظـی جمـالت مـی   دسته از آرایه

صـنایع  «صنایع بیانی و بدیع معنوي هر دو ذیل عنوان ،بنابراین.)392: 1389کدکنی (شفیعی
انـد.  تحلیـل شـده  » صـنایع لفظـی  «و صنایع مربوط به بخش بدیع لفظی ذیل عنـوان  » معنوي
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(تناسـب)، در نثـر فارسـی داراي    النظیـر چـون مراعـات  هـم ،گفتنی است برخی صنایع ادبی
سان بـا متـون منظـوم    با شعر است. اگر در متون منثور فارسی با الگوي یککاربردي متفاوت 

شـد کـه بسـیاري از جمـالت     النظیر بگردیم، ناچـار بـه ایـن قائـل خـواهیم     دنبال مراعاتبه
دیگـر در آن  که قرارگرفتن اجزایی از یک کل واحد در کنار یـک درحالی؛النظیر دارندمراعات

است. پـس پـیش از هـر چیـز     وجه خلق زیبایی نکردههیچ) به107: 1390جمالت (شمیسا 
اسـت. در جـدول زیـر انـواع     مبناي ما براي ثبت یک هنرسازه خلق زیبایی و اثرگذاري بوده

نمـایش داده سـیر الملـوك  ونهم و چهلـم  هاي سیکاررفته در فصلصنایع معنوي و لفظی به
است:  شده

مجموع دو فصلفصل چهلمونهمفصل سی

صنایع معنوي
42731کنایه

235تشبیه

1- 1استعارة مکنیه
33- مجاز
99- تضاد
235اغراق

1- 1آمیزيحس
22- آراییواج
213الصفاتتنسیق

257سجعصنایع
112تکرارلفظی

55- جناس ناقص
155873مجموع

بـا دقـت   ،جمله ناچیز است1557صنعت معنوي و لفظی در 73که وجود گذشته از این
کـه در فهرسـت صـنایع ذکرشـده     یکی این:توان به دو نکتۀ دیگر نیز رسیددر جدول باال می

یا استعارة مصـرحه نیسـت و دیگـر    ،چون ایهام، جناس تاماي همهاي پیچیدهخبري از آرایه
عنوي است. این نکته شاید بیش از هر چیـز  کاررفته صنایع ماي از صنایع بهکه سهم عمدهاین

هاي چهـارم و پـنجم بـراي نوشـتن     گردد که نویسندگان متون منثور در قرنبه رسالتی بازمی
قائل بودند.



203)   و دیگرانمحمدامین زمان وزیري(...الملکنظامسیر الملوكمعانی نحو، اساس بالغت در 

شـد و بـه نثـر تنهـا     عیار از جمال اسلوب شناخته میاي کاملشعر درنظر متقدمان نمونه
هاي خـود بـه نقـد    گاه در نوشتهنگریستند و اگر هم گهدرجهت بیان معنی و مفاهیم می

تر به مضامین توجه داشتند نه اسالیب که درنظر آنـان مخـتص بـه    بیش،پرداختندنثر می
که بتـوان بـا   چنان،هایی از آن راتوانست نمونهتر میشعر بود و نثر در قید بیان معنی کم

.)12: 1390ارائه دهد (خطیبی ،شعر برابر نهاد

و ... بـه مخاطـب   ،تقال مفهومی سیاسی، اجتماعی، تـاریخی، دینـی  وقتی غرض از نوشتن ان
دیگر بازي با الفاظ جایگاهی ندارد (جز به حد محدود و تا جایی کـه بـر انتقـال بهتـر و     ،است

خواهند آن صنایعی براي مؤلف کارگشا و براي مخاطب جذابفقطمؤثرتر معنی اثر بگذارد) و 
رویم.هاي هر دو دسته میش دهند. اکنون به سراغ نمونهبود که موسیقی معنوي کالم را افزای

صنایع معنوي1.4
اسـت:  در زیر ذکر شـده ها از صنایع معنوي بهره بردهالملک در آنبرخی از جمالتی که نظام

مـا در نـانی   کنـی و  هر روز از جهت شهوت و وظایف و راتـب چنـدین هـزار خـرج مـی     «
.)1383:191الملک طوسی (نظام» رسیمنمی

ــا بیــانی مبالغــه،خواجــه در ایــن جملــه را بــه » جماعــت مســتحقان«آمیــز، اعتــراض ب
دانـد:  می» تاج سر«اعطایی خلیفه را » القاب«است. یا در جملۀ زیر، الرشید نمایش دادههارون

عزیزتـر از بینـایی   ،بنده را با همه هواخواهی و خدمت اگـر فرمـایی و القـابی ارزانـی داري    «
.)209(همان: » و تاج سر خویش شناسدخویش دارد

کنیم:  هاي دیگر ذکر میدر زیر، نمونه
مجاز....................... )193(همان: » توستدستالمال به بیت«
بـود  گردانید که برنا را شـتاب گرفتـه  شیرینرا اندر دل این برنا چنان هاي مرگحدیث«

آمیزيحس................................)184(همان: » که هرچه زودتر او را بکشند
او نیکواعتقـادي و نیکوسـیرتی و دوسـتی مهمـان و مرديجوانو مستوريو صالحبه «

الصفاتتنسیق...................... )186(همان: » گواهی دادند

صنایع لفظی2.4
از صـنایع لفظـی   جملـه  1557سـیزده بـار در   فقـط الملـک گرفته، نظامانجامهاي در بررسی

اسـت  کـار رفتـه  ها بـه وار چند جمله که صنایع لفظی در آناست. در زیر نمونهاستفاده کرده
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ــدارد عمــر طاقــت: «شــودذکــر مــی ــاب خــداي عزوجــل ن .)196(همــان: » عــذاب و عت
.  )استتکرار شده» ا«و مصوت بلند » ع«آرایی (صامت واج......................

.(همـان) » دویـد و موسـی از پـس او همـی    رمیـد و از بددلی همی دیدنمیگوسفندان «
سجع....................

که گـویی بـا آن کـس بـه     گفتیچنان ،گفتیعلیک نگفتی و اگر گفتیهرکه او را سالم «
....................... تکرار.)185(همان: » خشم استی

تر از آن است در معنـی  ما صافیاعتمادما نیکوتر از آن است در حق تو و اعتقادنیت و «
جناس ناقص...........)203(همان: » تو

گیري. نتیجه5
اي از متـون منثـور دورة دوم نثـر    عنـوان نماینـده  بـه ،الملـک نظامسیر الملوكتحلیل بالغی 

دهد که این دسته متون داراي نظام بالغی متمایزي از شعر فارسـی  خوبی نشان میبه، فارسی
ز متون منثور پس از خود هستند و بررسی موردي متون منثـور دیگـري از ایـن دوره نیـز     و ا

شـده در علـم معـانی نحـو را     تـوان شـگردهاي مطـرح   مـی ،مؤید همین نکته است. ازطرفی
هاي مختلف جمله، وجوه مختلف جملـه،  هاي نحوي، حذف و ذکر نقشجاییچون جابههم

دیگـر  ويالي سطرهاي این متون یافت و ازسدر البها رکارکرد بالغی هریک از عناصر جمله 
هاي بیانی و بـدیعی در ایـن متـون    به این نکته توجه کرد که کمی معنادار استفاده از هنرسازه

تواند گویاي این باشد که این نظام بالغی کامالً در استقالل از نظام بالغـی شـعري شـکل    می
آن را در ایـن مقالـه   سـیر الملـوك  کـه  ،ارسـی است. در متون منثـور دورة دوم نثـر ف  گرفته

بـه متـون منثـور ادوار دیگـر و     کند، استفاده از شـگردهاي علـم معـانی نسـبت    نمایندگی می
هـاي چنین شعر فارسی غلبه دارد. در این پژوهش کوشش شد تا از طریـق ارائـۀ جـدول   هم

د.  شوتحلیل و بررسیسیر الملوكمحور اي از نظام بالغی معانیآماري گوشه

هانوشتپی
از آغاز فارسی دري تا اوایل قرن هفتم هجري است.» ناین دورا«. مقصود دکتر خانلري از 1
دهنـدة تعـداد   اختالف مجموع نهادهاي محـذوف و مـذکور بـا تعـداد مجمـوع جمـالت نشـان       .2

و برخی جمالت با نحو خاص است که در بحـث  ،، جمالت عربیها، جمالت معترضهجملهشبه
اند.شدهنهحذف یا ذکر نهاد محاسب
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ها درواقع ذیل بحث تنـازع قـرار   ند که تعدادي از این حذفابر آننظران احبکه برخی صگو این. 3
تـوجهی از  در تعـداد قابـل  الً،مـث .)318: 1389گیـوي  احمـدي  وگیرند و نه حـذف (انـوري  می

،اسـت جمالت مرکب حذف نهاد در جملۀ پایه یا پیرو به قرینۀ ذکر آن در جزء دیگر اتفاق افتاده
مانند نمونۀ زیر:

.)191: 1383الملک طوسی (نظام» چون هارون قصه برخواند متغیر گشت«
بلکـه  ،هـا را نـه حـذف   چون نهاد، برخی از این حـذف هم،قائالن به بحث تنازع در این مورد نیز. 4

مانند نمونۀ زیر:،)318: 1389گیوي و احمدينامند (انوريتنازع می
.)203: 1383ملک طوسی النظام» (دانان کنندکمهمان توقع کنی که «

مفعول در جملۀ پیرو به قرینۀ جملۀ پایه حذف شده است.  
اند.  اي محاسبه نشدههاي جمله. در آمار ذکرشده، مفعول5

نامهکتاب
، تهران: بنیاد قرآن.بیانمعانی)، 1360(حسینآهنی، غالم

، تهران: فاطمی.2فارسیزباندستور)، 1389(انوري، حسن و حسن احمدي گیوي
انتشارات امیرکبیر.، تهران: مؤسسۀفارسینثرتطورتاریخیاشناسیسبک)، 1391(بهار، محمدتقی

، ترجمــۀ محمــد رادمــنش، مشــهد: آســتان القــرآنفــیاالعجــازدالئــل)، 1368(جرجــانی، عبــدالقاهر
رضوي.قدس

، تهران: زوار.پارسیادبدرنثرفن)، 1390(خطیبی، حسین
، تهران: هرمس.بیهقیتاریخدرنحويساختارهايبالغت)، 1396(سیدقاسم، لیال

، تهران: آگاه.شعرموسیقی)، 1389(محمدرضاکدکنی، شفیعی
، تهران: میترا.بدیعبهتازهنگاهی)، 1390(شمیسا، سیروس

، سـلجوقی دورةدرایـدئولوژي ومعرفتسوییهماسالم؛جهاندردانش/ سیاست)، 1389(صفی، امید
ترجمۀ مجتبی فاضلی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

، تهران: مینوي خرد.ایرانفرهنگیتداومدرگفتار: طوسیالملکنظامخواجه)، 1392(ادطباطبایی، جو
، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: مروارید.ادبیمتونتحلیلمبانیواصول)، 1396(کوش، سلینا

تهران: نو.،فارسیزبانتاریخ)، 1365(ناتل خانلري، پرویز
، تهران: بابک.فارسیزباندستور)، 1355(ناتل خانلري، پرویز

، تصـحیح هیـوبرت دارك، تهـران: علمـی و     )نامـه یاسـت (سالملـوك سـیر )، 1383(الملک طوسـی نظام
فرهنگی.




