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  چکیده
هـاي    سازه   با پایه همهاي   یکی از شگردهاي ایجاد اطناب در کالم استفاده از ساخت

 پایـه  هـم هـاي    دهندة سـاخت  هاي تشکیل  جا که هر یک از سازه متوالی است. از آن
براي توضیح یا توصـیف امـور و   ترین ابزار   حامل یک پیام و مفهوم هستند، مناسب

هر جا درصـدد اسـت    نامه  قابوسروند؛ به همین دلیل، نویسندة   شمار می ها به  پدیده
هـاي    تر به مخاطب ارائه دهد، به فراوانـی از سـاخت    مطلبی را با توضیحات مفصل

بـه پیـروي از    کلیلـه و دمنـه  ۀ بـرد. نصـراهللا منشـی نیـز در ترجمـ       بهره می پایه هم
از این شگرد زبانی براي گام نهادن به عرصۀ اطناب استفاده کرده اسـت؛   نامه  قابوس

از  کلیلـه گیـرد، نویسـندة     جا که در نثر فنی توصیف جـاي توضـیح را مـی    اما از آن
هـا بهـره بـرده اسـت. لـذا کـارکرد         براي توصیف امور و پدیده پایه همهاي   ساخت
متفاوت است. بدین معنـی کـه در    دمنه ه وکلیلو  نامه  قابوسدر  پایه همهاي   ساخت
 کلیلـه و تـر و در    به منظور ارائۀ توضـیحات مفصـل   پایه همهاي   ساختنامه   قابوس

نتیجۀ کندوکاوي اسـت کـه    اند. این پژوهش  کار رفته تر به  براي توصیفات دقیق دمنه
تـأثیر آن بـر   نامـه و    در قابوس پایه همهاي   منظور تحلیل و بررسی کارکرد ساخت به
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  مقدمه   .1
شـمار   دوره بهترین اثر این   نثر قرن چهارم نثري ساده و مرسل است و تاریخ بلعمی شاخص

هاي نثر مرسل باید گفت که نثري اسـت سـاده و روشـن، مبتنـی بـر        ویژگی بارةرود. در  می
هاي فارسی و خالی از لغات عربی و مهجور، و مبتنی بر زبـان گفتـار.     واژه و جمالت کوتاه

نویسندگان این عصر فقط نظرشان این بود که مقصود را فهمانده و روشن کنند و سـجع و  «
هـاي آن عصـر،     داشتند و بدین جهـت نوشـته    امثال و ذکر اشعار عربی را خوش نمیضرب 

کـه مصـادف    ،اما در قرن پـنجم  .)434: 1380 فسایی، (رستگار »سادگی طبیعی باقی است به
آمد کـه انـدك انـدك     پدیدتغییراتی در نظام سیاسی و اجتماعی ایران  ،با دورة غزنوي است

و  ،تـاریخ بیهقـی  ، نامـه   قـابوس در ایـن دوره آثـاري ماننـد    باعث تغییر تدریجی سبک شد. 
انـد. در ایـن دوره از سـادگی بـیش از       یافته   پدید آمدند که به نثر بینابین شهرت نامه  سیاست

کننـد و    رفته به ایجاز پشت می ها رفته  شود خبري نیست. قلم  حدي که در نثر مرسل دیده می
تـر از نثـر     ها طوالنی  اي که در نثر دورة غزنوي جمله  گونه آورند؛ به  روي به جانب اطناب می

 نویسد:  که نمونۀ اعالي نثر بینابین است، می ،دورة سامانی است. بهار دربارة نثر تاریخ بیهقی
سبک این نثر با سبک دورة اول متفاوت است. بر خالف نثر دورة اول که به غایت موجز و «

باشـد. در    تر می  هاي طوالنی  تر و داراي جمله  لد، قدري مفصکوتاه بو هاي مختصر و  با جمله
نثر پیشین مراد نویسنده این بود که حاقّ مطلب را با نهایت ایجاز وانمـود سـازد و مـرادش    

سازي و بیان حال به طریق شاعرانه نبود. بـر   توصیف و تعریف یا به اصطالح امروزي منظره
طور کامل روشن سازد و بیان واقعه را بـه   را به خالف این سبک جدید که سعی دارد مطلب

طریقی بیاراید که خواننده را در برابر آن واقعه قرار دهد و به تمامی اجزاي واقعـه رهنمـونی   
هـاي نثـر قـرن پـنجم       به بیان ویژگـی  فن نثرخطیبی در کتاب  .)67 ،2 ج :1373 (بهار، »کند
در این دوره تا حـدودي جـاي خـود را بـه     روش ایجاز و مساوات «نویسد:   پردازد و می  می

سپرد و از این حیث نثر را در حد فاصل، بین سبک سادة قدیم و سبک فنی دورة   اطناب می
شـود. تـرادف، تضـاد و      هایی از درج شعر در نثر این دوره دیده مـی   دهد. نمونه  بعد قرار می

سـوي تـوازن و    یر تطور نثر را بهکند و مس  می   تجانس لفظی به نسبتی محدود در نثر راه پیدا
 (خطیبـی، » سـازد   یابد، هموار می  بعد به طریقی متکلف رواج می ةتقسیم به قرائن که در دور

همین متون نثر بینابینِ قرن پنجم از جمله عـواملی هسـتند کـه مقـدمات      .)133-134: 1386
ه بر اثـر تکامـل افکـار    توان گفت ک  پدید آمدن نثر کمال یافتۀ قرن ششم را فراهم کردند. می

رسـیم. در ایـن دوره سـبک و      علمی و ادبی قرن پنجم در قرن ششم به نثر پختۀ فارسی مـی 
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کنند. در شیوه و سبک   اي در نویسندگی پدید آمد که از آن با عنوان نثر فنی یاد می  شیوة تازه
هـاي    به روشآغاز شد، ساختار زبان دگرگون شد و اطناب سخن  کلیله و دمنهکه با  ،جدید

هاي مرکب که از چند   در جمله و ساختن جمله پایه همهاي   مختلف از جمله کاربرد ساخت
هـاي    تشکیل یافته بودند، رواج پیدا کـرد. در ایـن میـان، کـاربرد سـاخت      پایه همبند وابستۀ 

نویسـان   ، سرمشق و نمونۀ مناسبی براي فنـی نامه  قابوساز جمله  ،در متون نثر بینابین پایه هم
دورة بعدي زبان فارسی مانند نصراهللا منشی شـد. اسـتفاده از ایـن روش یکـی از تمهیـداتی      

 رسـد کـه    نظر می کار بردند. به عبارت دیگر، به نویسان در شیوة نگارش خود به  است که فنی
بـراي   نامـه   قـابوس است. نویسـندة     این حرکت به طور متعادل از متون نثر بینابین آغاز شده  

تـر بـه اسـتفاده از     طوالنی کردن جمالت و سوق دادن کالم خود بـه جانـب اطنـاب بـیش    
در  پایـه  هـم هـاي    تمایل دارد. در این پـژوهش انـواع مختلـف سـاخت     پایه همهاي   ساخت
شود و در پایان تأثیر آن بر نثر فنـی    می   بررسی و توصیف نامه و کارکردهاي زبانی آن  قابوس
  د.شو بیان می

  
  پیشینۀ تحقیق   .2

مطـالبی   پایـه  هـم هاي   شناسی دربارة ساخت  هاي دستوري و زبان  ب  اگرچه در تعدادي از کتا
طور دقیق و موشکافانه به تحلیـل و بررسـی    هایی که به  وجود دارد، اما شمار آثار و پژوهش

 فقـط و تأثیر آن در آفرینش اطناب پرداخته باشند اندك اسـت و   پایه همهاي   کارکرد ساخت
پور   است، یاد کرد. عمران   پور در این باره نگاشته اي که محمدرضا عمران  توان از دو مقاله  می

سازي و نقـش آن در ایجـاد اطنـاب در آثـار مهـدي       به بررسی همسان ) در پژوهشی1388(
و تفسـیر   ،سانی را به چهار گروه همپایگی، بدل، تأکیـد  مایشان ه است.  اخوان ثالث پرداخته 

دار و نقش آن در خلـق    ترین توجه خود را به همسان بدل کند و در این میان بیش  می   تقسیم
و در پایـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده         سازي معطوف کرده اطناب و کارکرد زیباشناسی همسان

هاي سبکی اخوان   دار از ویژگی  هاي بدل  سازي  نهمسا   ویژه سازي به  است که ساختار همسان
) بـه بررسـی   1384کنـد. وي در مقالـۀ دیگـري (     است که شعر او را وارد قلمرو اطناب مـی 

پـور   و نقش زیباشناختی آن در کلیله و دمنه همت گمارده است. عمـران  پایه همهاي   ساخت
نثراهللا منشی در پدید آوردن نثـر فنـی   در این جستار معتقد است که یکی از تمهیدات زبانی 

هـاي    ترین بهرة نصراهللا منشی از سـاخت   و مهم است پایه همهاي   استفادة گسترده از ساخت
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ها در ساختار کالم است که سخن او را به مرز شعر نزدیک کرده  نقش زیباشناسی آن پایه هم
  است.

ر تعـاریف و کلیـات   پـور د   هر چند ممکـن اسـت بـین مقالـۀ حاضـر و مقالـۀ عمـران       
انـد    هاي نسبی وجود داشته باشد، اما نگارندگان پژوهش حاضر درصدد بیان دو نکته  شباهت

سخنی از آن بـه میـان نیامـده اسـت: نخسـت       ،اش  با همۀ ارجمندي ،پور که در مقالۀ عمران
طـور   براي طوالنی کردن جمله و آفـرینش اطنـاب بـه    پایه همهاي   که، استفاده از ساخت این

شود و نویسندگان نثر فنی از جملـه نصـراهللا     آغاز می نامه  قابوسمتعادل از نثر بینابین به ویژه 
منظـور   تر از این شگرد به  اي گسترده  به شیوه نامه  قابوسمنشی به پیروي از متون نثر بینابین و 

ن آن هسـتیم کـارکرد   اي که ما در پی تبیی  برند. دومین نکته  گام نهان به عرصۀ اطناب بهره می
جـا کـه    است؛ بدین معنی که از آن دمنه   و   کلیلهو  نامه  قابوس     در پایه همهاي   متفاوت ساخت

موضـوعات   بارةدر گیرد، الزم است که نویسنده  نامه در حوزة ادبیات تعلیمی قرار می  قابوس
رو، نویسـندة     مختلف اخالقی و تربیتی توضیحات مفصلی را به مخاطب ارائه دهـد. از ایـن  

کنـد، ولـی نصـراهللا      اسـتفاده مـی   پایـه  همهاي   تر از ساخت بیش توضیحاتنامه براي   قابوس
برد؛ زیرا در نثر فنـی توصـیف     بهره می پایه همهاي   تر از ساخت  دقیق توصیفاتمنشی براي 

  یابد.  ر توضیح غلبه میب
  

    مسئلهطرح . 3
 .تعریفـی از آن ارائـه دهـیم   » پایه همساخت «منظور روشن شدن اصطالح  ابتدا الزم است به

متشـکلی اسـت کـه از ترتیـب و      ساخت هر کـل «نویسد:   شناس در تعریف ساخت می حق
معینی را انجام تر از خودش طبق قاعده درست شده باشد و بتواند کار   کوچک يتنظیم اجزا

تـري تشـکیل     کوچک  ). هر ساخت زبانی از واحدها و عناصر175: 1370 شناس،  (حق »دهد
شـوند؛    دیگر ترکیب مـی  ها با نظم خاصی با یک  گویند. این سازه  ها سازه می شود که به آن  می

تـرین    از مهـم  تـر موجـود در یـک سـاخت کَـالن       کوچـک  طوري که نحوة ترکیب عناصـر 
دهنـدة یـک سـاخت بـه      هـاي تشـکیل    شود. اگر سازه  هاي آن ساخت محسوب می  مشخصه

یـاد   پایـه  همساخت  ند از آن ساخت با عنوانشو پایه همدیگر  ساز با یک  پایه همکمک ادات 
ها از نظر ساختمانی و نحوي داراي ارزش برابرند؛   همۀ سازه پایه همهاي   کنند. در ساخت  می

جـا کـه    اي هیچ عنصري تابع عنصر دیگري نیست. از آن  سلسلۀ سازهبدین معنی که در این 
تر از خـود تشـکیل شـده اسـت، ایـن       کوچک يمند از اجزا  هاي نظام  هر ساختی طبق قاعده
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اش تجزیـه کـرد؛     دهنـده  تشکیل يتوان آن را به اجزا  می«  ها در مورد آن صادق است:  ویژگی
اي در سـاخت    یابند؛ و هـر سـازه    اي ویژه سامان می  مند به شیوه  هاي یک پدیدة ساخت  سازه

هـاي یـک سـاخت خـود       چنین سازه ... هم گیرد  اي را بر عهده می  مربوط به خود نقش ویژه
توانـد از    تـوان گفـت کـه سـاخت مـی       مند باشند. به دیگـر سـخن مـی     ممکن است ساخت

پـایگی را   ). فرشـیدورد هـم  7: 1377 زاده،  (غالمعلـی  »اي برخوردار باشد  مراتب سازه سلسله
سانی آن است که کلمه یا سخنی با کلمـه یـا    مراد از هم«نویسد:   داند و می  سانی می نوعی هم

سان باشد. به عنوان مثال اگر یکی مفعـول   سخن دیگر داراي ارزش دستوري مشترك و یک
سـانی   کـه هـم   گوید  ). سپس می102: 1382 (فرشیدورد،» سان آن نیز مفعول باشد است، هم

پایگی چنین تعریفـی ارائـه    و تفسیر. وي براي هم ،پایگی، بدل، تأکید بر چهار قسم است: هم
هـا،    پـایگی بـین کلمـه    وسـیلۀ پیونـدهاي هـم    سانی است که به پایگی نوعی هم هم«دهد:   می

  ). (همان »آید  وجود می ها به  و جمله ،ها  گروه
هایی   در این پژوهش ساخت پایه همبنابراین، بر اساس توضیحات فوق منظور از ساخت 

خورند و تشکیل سـاختی    می ساز به هم پیوند  پایه هماست که در آن دو یا چند سازه با ادات 
ارز یکـی از   سان هستند و هر سازه هـم  هاي آن داراي ارزش نحوي یک  دهند که سازه  را می
  گیرد.  از خود قرار میهاي پیش   سازه

دهنـدة آن را   هـاي تشـکیل    و نحوة ترکیـب سـازه   پایه همهاي   فرمول زیر الگوي ساخت
  دهد:  نمایش می

S=A1 + B + A2 + (B + A3 + …) 
ترتیب نشـانۀ سـازة اول و دوم    ) بهA2) و (A1، (پایه هم) نشانۀ ساخت S( در الگوي باال

) نشـانۀ اختیـاري   … + B + A3پـایگی و (  ات هـم ) نشانۀ ادBکه وجودشان اجباري است، (
  .)124: 1384 پور،  بودن سازة سوم به بعد است (عمران

  
  پایه همهاي   بررسی و توصیف ساخت 1.3

دهنـده،   و عناصـر تشـکیل   شده و بـا توجـه بـه تعـداد اجـزا      بر اساس تعریف و الگوي ارائه
هـاي    شوند. بسیاري از سـاخت   تقسیم میانواع مختلفی به  نامه  قابوسدر  پایه همهاي   ساخت

اند. ولـی در بعضـی مـوارد      از دو سازه یا واحد ساختاري تشکیل شده نامه  قابوسدر  پایه هم
ها مـواجهیم (همـان)     اي از سازه  سه یا چهار واحد ساختاري و در برخی موارد نیز با زنجیره

 اند.  جمله به جانب اطناب شده اند و موجب سوق یافتن  را تشکیل داده پایه همکه ساخت 
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  دهیم:  نمونه ارائه می برايهایی را   اینک بر پایۀ الگوي باال، جمله
  اي  سازهدو پایۀ همساخت 

  .)123: 1364 (عنصرالمعالی، را هر قیمتی که کنی برتابد» مرد نیک« و» اسب نیک«
 .)70(همان:  »خوابی  بی رنجِ«و » نبید رنجِ«روز دیگر همۀ اعضايِ تو خسته باشد از 

 »بنـدگان خـویش  «و » عیـاالن «مشـو مگـر پـیش    » خـراب «و » مست«اي   پیش هر بیگانه
  .)76(همان: 

  اي  سازه سه پایۀ همساخت 
 .)190(همان:  به کار دار» هاي خوش  ل  امثا« و» هاي لطیف  سخن«و » هاي عاشقانه  ل      حا«

  .)258(همان:  انۀ آدمی بدانستبه» چرایی«و » چندي«و » چگونگی«چیستی را با 
  اي  چهارسازه پایۀ همساخت 

این کتـاب رحمـت کنـاد بحـق     » خوانندة«و  »نبیسنده بر«و  »تو بر«و  »من بر« ایزد تعالی
  .)264(همان: ...  محمد و آله اجمعین و خشنوديِ من اندر تو رساناد بهر دو جهان

(همـان:   باشـد  »کدخـدایی  بسیار با« و »باصالح« و» دین  پاك«و  »روي  پاك« باید که داماد
138(. 
در سـپاهی هنـر اسـت    » سـرافکندگی «و » خدومی«و » دوستی  خویشتن«و » دوستی  زبان«

  .)249(همان: 
  اي  هاي زنجیره  با سازه پایه همساخت 

همـه بـر    »ذوق« و »لمس درِ«و  »بویایی درِ«و  »شنوایی درِ«و  »گویایی درِ«و  »بینایی درِ«
  .)60(همان:  تو بسته گردد

   و» پارســایی«و » تواضــع«و » ادب نفــس«و » دانــش«هــا انــدر   ســرمایۀ همــۀ نیکــی   ـــ
 شناس» شرمگنی«و » بردباري«و » آزاري  بی«و » شلواري  پاك«و » پاك دینی«و » گویی  راست«

  .)35: 1364 (عنصرالمعالی،
و » چهـره «و » صـورت «در تن آدمی هرچه تیرگیست و گرانی از طبـایع گـرد آمـد و      ـ 

  .)244(همان:  از فلک گرد آمد» حرکات«و » قوت«و » حیات«
توانند از تکرار یـک مقولـۀ دسـتوري ماننـد       می پایه همهاي موجود در یک ساخت   سازه

...)، صفت، قیـد،   ضمیر وچه در حکم اسم است، مانند مصدر کامل، اسم مصدر،  اسم (و آن
واره) و بند هسته (جمله) تشکیل شده باشند. در زیر به تحلیـل و بررسـی     بند وابسته (جمله
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کـار   به نامه  قابوسموجود در  پایۀ همهاي   هاي دستوري مذکور که در ساخت  هر یک از مقوله
  پردازیم.  اند، می  رفته

  چه در حکم اسم است) اسم (وآن 1.1.3  
شـود کـه     مـی    عنوان هسته سـاخته  اسمی از یک اسم (یا هرچه در حکم اسم باشد) بهگروه 

ت پذیرش یک یا چند وابسته را دارد. وجود وابسته اختیاري است، بدین معنی که اگـر  قابلی
توان براي اسـم وابسـته یـا      اسم وابسته هم نگیرد، باز هم گروه اسمی است؛ چون بالقوه می

ها نشانۀ ویژة خاصی دارد، اما در زبـان فارسـی     اسم در برخی زبان«ورد. هاي متعدد آ  وابسته
هاي نهاد، مفعول، متمم، مسند، منـادا    نقش   اي را در  نشانۀ ویژة ظاهري ندارد و اگر بتوان واژه

  ).68: 1381 (وحیدیان کامیار، »الیه در جمله به کار برد، آن واژه اسم است و مضاف
 و» کـارد «و » محبـره «و » قلمـدان «و » قلـم «و » اجـزا «و » هـا   کتـاب «ه الفغدة تو باید ک  ـ 

  .)159: 1364 بود (عنصرالمعالی،» این چیزها مانند«و » تراش  قلم«  
  .)46(همان:  به اندازة مال دار» حال«و » همت«و » سخن«در هر کاري  ـ
 رانـد    همـی و انـد سـال پادشـاهی      سی » قهستان«و » اصفهان«و » رِي«مادرش به  ـ

  .)146(همان: 
 پایـه  هـم دو گروه اسمی است کـه بـا هـم     پایه همساخت  دهندة هاي تشکیل  گاهی سازه

  شوند، مانند:  می
 .)233(همان:  پادشاه دادگر است» خرمیِ عالم«و » چشمۀ عمارت«  ـ 
  .)165(همان:  آید حکم نکند  که پیش» اندیشۀ دنیایی«و » بوقت دلتنگی«  ـ 
  .)50 (همان: آمد یادم »اي بدیع نکته«و » سخنِ نغز«چند  ـ

از دو سازه که از مقولۀ دستوري اسم هستند، تشکیل شده اسـت و   پایه همگاهی ساخت 
عنوان وابسـتۀ پسـین ایـن دو     تواند از مقولۀ دستوري اسم یا صفت باشد، به  یک واژه که می
 کند، مانند:  صفت را براي دو سازه ایفا میالیه یا   مضاف   شود و نقش تبعی  سازه ظاهر می

 (عنصـرالمعالی، » نـدیمان و کسـانِ خـویش   «خورد بـا    وقتی صاحب بن عباد نان همی  ـ 
1364 :65(. 
 ازان جملـه کـدام اسـت؟   » معشوق و منظـورِ سـلطان مسـعود   «... و کس ندانست که  ـ

  .)84(همان: 
  .)32(همان:  از چیست» نفع و ضرِّ ایشان«که » بعیب و هنرِ مردمان«اندر نگر  ـ
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هـاي پسـین     وابسته پایه همدهندة ساخت  و گاهی برعکس حالت پیش، دو سازة تشکیل
الیـه یـا     نقش مضاف پایه همجا نیز ساخت  اند و در این  شده پایه همیک اسم هستند که با هم 

  مانند: کند،  می   خود بازيصفت را براي اسم پیش از 
  .)23(همان:  دل با شک نداري» نهاد حج و زکوة«زنهار بر تو باد که در  ـ
  .)121(همان:  نیکو باشد» مردمانِ کوي و محلت«با  ـ

  مصدر 2.1.3
بـا  » خـوردن «مصدر به لحاظ معنی فعلی است فاقـد زمـان و شـخص. یعنـی فـرق میـان       «
عل ماضی اول شخص مفرد است که کـاري انجـام داده   ، در این است که خوردم ف»خوردم«

است اما خوردن نه مربوط به زمان معینی است و نه شخص معین بلکه فقـط معنـی کـاري    
َ -«خواهد. به عبارت دیگر، وقتی ستاك گذشتۀ فعلـی بـا پسـوند      اي می  دهنده است که انجام

داشـته باشـد،    شخص را در بر که مفاهیم زمان و آن  ترکیب شود، مفهوم اصلی فعل را بی» ن
  ).10: 1356 (معین، »سازد  می

 گرد آمد  از نفس» کردن تدبیر«و » گفتن«و » خیال بستن«و » کردن تفکر«و » گرفتن یاد«  ـ 
  .)245: 1364 (عنصرالمعالی،

(همان:  این همه کار جوانان است» عشق باختن«و » مزاح کردن«و » سیکی خوردن«اما  ـ
79(.  

 عربـده اسـت  » پـاي کـوفتن  «و » دسـت زدن «ار خوردن عربده است و بسیار نُقل بسی ـ
  .)76(همان: 

  .)94همان: ( کار محتشمان است» چوگان زدن«و » نخجیر رفتن«به  ـ

  صفت 3.1.3
خصوص براي مقید کردن اسم وضع شـده باشـد و بـراي بیـان      اي است که به  صفت کلمه«

عنوان هستۀ گـروه واقـع شـود،     هرگاه صفت به .)49: 1375 (خیامپور،» چگونگی اسم باشد
  دهد.  گروه وصفی را تشکیل می

 و» تشـنه «و » کـرده   آبله«و » پاي  برهنه«آمد    چون نزدیک عرفات رسیدند درویشی همی  ـ 
  .)21 :1364 (عنصرالمعالی، »گرسنه«

 »معـروف «و » مرد نیک«و » محتشم«که شنودم که در خوراسان عیاري بود سخت  چنان  ـ 
 .)145(همان: 
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 :1364 (عنصـرالمعالی،  بـود » وفـادار «و » خـو   خوش«و » زیبا«هر غالمی که چنین بود   ـ 
113(.  

 صفت مفعولی:
  .)99(همان:  »پیوسته«بود و » بسته«بالي دو جهان در خون ناحق 

مهر «و » درهم پیچیده«و » پیوسته«اي قریب یک دسته کاغذ منصوري   رسول بیامد و نامه
  ).208پیش سلطان محمود بنهاد (همان: » کرده

  صفت فاعلی:
(همان:  این کتاب رحمت کناد» خوانندة«و » نبیسنده«ایزد تعالی بر من و بر تو و بر 

264(. 
  .)5ها شگفت مدار (همان:   است از گردش حال» رونده«و » آینده«تا روز و شب 
  صفت لیاقت:

 شاید بـود کـه آن شـناختۀ مـردم نگشـت     و  »نابودنی«و » بودنی«چیز نیست از  هیچ
 .)10(همان: 
 .)43(همان:  سخنی است که دین را زیان دارد »نادانستنی«و » ناگفتنی«اما 

  صفت برتر و برترین:
  .)261(همان:  کسی باشد که طامع و نیازمند است» تر  فرومایه«و  »خوارتر«

  .)25(همان:  باشد» بهتر«و » نیکوتر«هر چند درخت را تعهد بیش کنی میوة او 
 .)263(همان:  در جهان تو باشی» تر باك  بی«و » تر بزرگ«بسندکار باش و قانع تا 

  .)156(همان:  من دانمی» آخرین«و » اولین«چه خواستم که علم  از آن
  صفت حالیه:

  .)21 (همان: شد  در بادیه همی» نازان« و» خرامان«اندر عماري نشسته بود و 

 قید 4.1.3
اي است که براي مقید ساختن فعل یا شبه فعل یا قید وضع شده باشد. به عبـارت    کلمهقید «

 »ها چیزي از قبیل زمان و مکان و کم و کیف و دیگر اوصاف فعل بیفزاید دیگر، بر معناي آن
  ).88: 1375 (خیامپور،

 کن همی فرست و یک یک ساالر و سرهنگ را نامزد» فوج فوج«و » عالمت عالمت«  ـ 
عالوه بر واژگانی که متعلق به مقولۀ دستوري قید هسـتند و در     .)224: 1364 نصرالمعالی،(ع
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اند، ممکن است گروه حرف اضافه نیز در جمله نقش قیـد را ایفـا     جملۀ فوق مشخص شده
 پایه همهاي ساخت   هایی از گروه حرف اضافه را که به عنوان سازه  کند. به همین دلیل، نمونه  

  آوریم:  اند، در ذیل مبحث قید می  به کار رفته
 .)93(همان:  هرگه بخواهی خفتن تنها نباید خفتن» به شب«و » به روز« -
 تر رو پس اگر روي مسـتی را سـیکی مخـور    بسیکی خوردن کم» به باغ«و » به دشت«   -

 .)68(همان: 

  اي)  یا جمالت خوشه پایه همبند هسته (در جمالت مرکب  5.1.3
اي تشـکیل    هاي هسـته   اي از اجتماع جمله  جملۀ خوشه«اند:   اي گفته  در تعریف جملۀ خوشه

و » و«اي هستند که اغلب به وسیلۀ   هاي هسته  اي، جمله  شود. عناصر سازندة جملۀ خوشه  می
هـاي موجـود در جملـۀ      تعـداد هسـته   .)71: 1387(بـاطنی،  » اند  دیگر قالب شده به یک» یا«

اي بـه    خوشه ۀاي آن بستگی دارد. بدین معنی که هر جمل  هاي هسته  ي به تعداد جملها  خوشه
اي،   سازد، هسـته دارد. سـاختمان یـک جملـۀ خوشـه       اي که آن را می  هاي هسته  تعداد جمله

عنـوان   اي زیـر کـه بـه     هاي خوشـه   اي تشکیل یافته است. جمله  دست کم از دو جملۀ هسته
 اي دارند:  بیش از دو جملۀ هسته گی در ساختمان خوداند، هم  شاهد آمده

کرمیست «و » نگرد   براه اندر همی«و » آید   سبوي از پیش ایشان همی  یکی از ایشان بی«  ـ 
  .)42 :1364 (عنصرالمعالی، »هاي آن ده  سبز اندر زمین

و » بدیـد «و » محضـر پـیش امیـر ابوالسـوار نهـادم     «و » بچهار ماه این درستی بیاوردم«  ـ 
  .)43 (همان:» کرد تبسم«و » بخواند«

» کردنـد    هر جاي طلب همـی «و » خوردند   غوطه همی«و » مالحان در دجله اوفتادند«  ـ 
  .)31 (همان:

 »کـردي    زاري همـی «و » گریسـتی    همـی «و » گشتی   شب و روز چون شیفتگان همی«  ـ 
  .)162 (همان:

، حرف ربطـی  پایه همهاي باال مشخص است، در جمالت مرکب   که در جمله طور همان
هـاي مـذکور     است. با دقـت در جملـه  » و«کند، حرف   که جمالت ساده را به هم مربوط می

پایـه بـر دیگـري     یک از دو یا چند جملۀ اصلی سازندة جملۀ مرکب هـم  یابیم که هیچ  درمی
 ندارند. به همین دلیل است که هـر احاطۀ دستوري ندارد. یعنی با هم رابطۀ دستوري خاصی 

کار رونـد.    صورت جملۀ مستقل به توانند به  پایه می هاي اصلی جملۀ مرکب هم  کدام از جمله
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توانـد    از لحاظ نحوي و معنایی هر جملۀ اصلی مستقل است و از این رو می ،عبارت دیگر به
  کار رود.  تنهایی به به

گردنـد،    پایـه بـه هـم افـزوده مـی      صـورت هـم   ایی که بـه ه  از لحاظ زبانی براي تعداد جمله
توانند به هر میزانی طـوالنی باشـند. امـا در      پایه می هاي مرکب هم  محدودیتی نیست و جمله

 کننـد   پایه تجاوز نمـی  پایه از تعداد محدودي پیوندهاي هم هاي مرکب هم  گفتار عادي جمله
یـا   ”جملـه + جملـه     ←   پایـه  همجملۀ مرکب “صورت  شماري به  هاي بی  ... بنابراین قاعده

و جز آن باید ارائه شود. اما چون هـدف   ”جمله + جمله+ جمله ←   پایه همجملۀ مرکب “
توانـد    از دستور زبان نمایش نظامی است که سخنگویان زبان در ذهن خود دارند، پس نمـی 

توانـد از پیونـد دو جملـۀ      مـی  پایـه  همنامحدود باشد. از این رو باید گفت که جملۀ مرکب 
  .)82-83: 1379، الدینی مشکوةتر تشکیل شود ( اصلی یا بیش

  )پایه همبند وابسته (در جمالت مرکب نا 6.1.3
پایه از یک بند هسته (جملۀ پایه) و یک یا چند بند وابسته کـه در یکـی از    مرکب ناهم ۀجمل

شود و در جلو بنـد وابسـته معمـوالً      گردد، تشکیل می  هاي نحوي بند هسته ظاهر می  جایگاه
رود از جمله: که، تا، اگر، چـون، زیـرا، زیـرا کـه، وقتـی کـه،         کار می  یکی از حروف ربط به

  .ها هنگامی که، زمانی که، جایی که و جز این
بشمشـیر والیـت   «و » بـروم «تـا   »مرا منشور دهـی «و » النهر بمن بخشی ماوراء«باید که   ـ 

  ).208 :1364 (عنصرالمعالی، »بر عام عرضه کنم آن منشور«و » بستانم
زنـدگانی تـو   «و » زبان تو همیشه دراز باشـد «پس اندر وزارت معمار و دادگر باش تا   ـ 

 .)217 (همان:» بیم بود بی
 .)58 (همان: »بر دلم میري کن«و » با من بنشین«   »در سراي زنجیري کن«گفتم که   ـ 

هـاي    تـرین سـاخت    هاي پیچیـده و طـوالنی    آید، سازه  برمیطور که از شواهد فوق   همان
هاي مرکبی که عالوه بر عناصر اصـلی خـود،     را باید در جمالت مرکب یافت. جمله پایه هم

در حالـت عـادي    پایه همداراي عناصر گسترنده نیز هستند. بدین معنی که جمالت مرکب نا
آیند. این در حالی اسـت کـه وقتـی نویسـندة       وجود می دست کم از یک یا دو بند وابسته به

تري بیان کند،  موضوعات مهم و یا علمی را با دقت و توضیح بیش صدد استنامه در  قابوس
جا که در مواردي خاص شمار بنـدهاي   افزاید، تا آن  به شمار بندهاي وابستۀ جملۀ مرکب می

کـه گـاه فهـم آن     آورد  مـی  وجود رساند و یک جملۀ مرکب طوالنی به  وابسته را به هفت می



  و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب نامه  قابوسدر  پایه همهاي   کارکرد ساخت       12

  

گستردة موجود در جملۀ مرکـب زیـر    پایۀ همد. مانند ساخت شو   اندکی دیریاب و دشوار می
  اند:  شده پایه همدیگر  هفت بند وابسته است که همگی با یک آنهاي   که سازه

و » تفسـیر طامـات نپرسـد   «و » بر طامات صوفیان منکر نباشد(« شرط محب آن بود که  ـ 
 بـر «و » سرّ ایشان با کس نگویـد «و » کفر ایشان را ایمان شناسد«و » ایشان را هنر داند عیب«

  .)256 (همان: »)بر ناپسندیده کفارت کند«و » کار پسندیده شکر کند
گام با کاربرد جمالت ساده از جمالت مرکب نیز بهره برده است  هم نامه  قابوسنویسندة 

اند. در حالی که در نثـر مرسـل     کار رفته دیگر به موازات یک و این دو نوع جمله در این اثر به
ترین اثر این دوره، یعنی تاریخ بلعمی، کاربرد جمالت ساده بر جمالت مرکب  و در شاخص
ن نویسندگان نثر بینابین به کاربرد جمالت مرکب و بـاال  دتوان گفت روي آور  غلبه دارد. می

 شود.  سوي اطناب تلقی می ن دوره خود گامی بهگونه جمالت در آثار ای  رفتن بسامد این
در ایـن  . اي نیز وضع به همین منوال اسـت   یا جمالت خوشه پایه همدر جمالت مرکب 

وسـیلۀ ادات   اي پـی در پـی و متـوالی کـه بـه       مورد نیز وجود جمالت پایه یا بندهاي هسته
اند، زمینۀ   کار رفته به پایه همهاي ساخت   عنوان سازه اند و به  شده پایه همدیگر  پایگی با یک هم

 پایـۀ  هـم هاي   اند که سازه  کرده   اي را فراهم  اي) طوالنی و گسترده  (خوشه ایجاد جملۀ مرکب
اي زیر که شامل شش بنـد    کند. مانند جملۀ خوشه  آن گاه از چهار یا پنج سازه نیز تجاوز می

 :استهسته 
یـک مـاه   «و » این کنیزك را بخـري «و » تو باقی بر سر نهی«و » این صد دینار ترا دهم« ـ

 (عنصـرالمعالی،  »زر من بـازدهی «و » پس از ماهی بفروشی«و » مراد خویش از وي برگیري
1364 :163(.  
  
  پایه همهاي   مراتب ساخت سلسله 2.3

هـاي یـک سـاخت خـود       این است که سـازه  پایه هممراتب در یک ساخت  منظور از سلسله
توانـد از    تـوان گفـت کـه سـاخت مـی       مـی  ،مند باشند. به عبارت دیگر ممکن است ساخت

 پایۀ همهاي یک ساخت   اي برخوردار باشد. بدین معنی که گاهی در سازه  مراتب سازه سلسله
اي زیـر    جملۀ خوشـه براي نمونه  خُرد وجود داشته باشد. پایۀ همتواند یک ساخت   کَالن می

هـاي    را جملـه    دهنـدة آن  هـاي تشـکیل    است کـه سـازه     کالن و گسترده پایۀ هم   یک ساخت
، یعنـی  پایه هماند. درون سازة دوم این ساخت   شده پایه همدهد که با هم   اي تشکیل می  هسته
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مـان)  تـر (حامیـان و غال   کوچـک  پایۀ هم، یک ساخت »حامیان و غالمام صف زدند«عبارت 
  وجود دارد.

پـیالن مسـت بـر درِ سـراي     «و » صف زدنـد  غالمانو  حامیان«و » سلطان بازنشست»  ـ 
  .)209 (همان: »رسول را بار دادند«و    »لشکر تعبیه کردند«و » بداشتند

. در سازة اول و چهـارم  داردسلسله مراتب  پایه همتوان گفت که این ساخت   بنابراین می
که جملـۀ   جا نیز عالوه بر این شود. در این  زیر نیز همین وضعیت مشاهده می پایۀ همساخت 

را دارد، در درون این دو جمله نیـز از   پایه همهاي     اي اول و چهارم نقش یکی از سازه  هسته
  (دوست و دشمن/ حق و باطل) استفاده شده است: پایه همهاي   سازه
هـر سـخنی را بـر    «و » اندر گناه مردم سخت مشو«و » کریم باش دشمنو  دوستبا «ـ   

: همـان ( »طریق کرم نگاه دار«و » دل در عقوبت مردم مبند باطلو  حقبهر «و » انگشت مپیچ
151.(  

  
  نامه  قابوسساز در   پایه همحروف  3.3

ـ     پایه هممقصود از طرح مبحث حروف  ه، ساز تبیین این نکته است که افزودن بـه حکـم اولی
حـروف ربطـی صـورت     ۀوسـیل  جا کردن حکـم اولیـه، بـه     کاستن، تغییر، تعدیل، رد یا جابه

پیونـد یـا حـرف    «د. شـو    پذیرد و همین کار سبب اطناب یا ساخته شدن جملۀ مرکب می  می
دهـد،    واره را بـه هـم پیونـد مـی      اي است که دو یا چند کلمه یـا گـروه یـا جملـه      ربط کلمه

هـایی    واره  اي را وابستۀ جمله  واره  سازد و یا جمله  دیگر می یک ۀپای همها را  سان که یا آن بدین
ند از: و، تا، اگـر، کـه، ولـی، چـون،     ا ). پیوندها عبارت269: 1375(فرشیدورد، » کند  دیگر می

پایگی، کلمه یا گروه یـا   حرف ربط هم«ها. در میان حروف ربط،  پس، بلکه، اگرچه و جز آن
هـا را در یـک وظیفـۀ     کنـد و آن   وارة دیگر مـی   کلمه یا گروه یا جمله پایۀ هماي را   واره  جمله

آن نیز فاعـل و اگـر    پایۀ همسازد. یعنی اگر کلمه یا گروهی فاعل باشد،   دستوري شریک می
اش   پایـه  هم   اي پیرو باشد،  واره  چنین اگر جمله آن نیز مفعول است و هم پایۀ هممفعول باشد، 

  .)271 (همان: »پیرو استنیز 
  ند از:ا که عبارت شوند  بندي می پایگی به انواعی دسته هاي ربطی هم  حروف ربط و گروه

  ها. عالوه، حتی و وانگهی، چون و مانند آن ه، نیز، ب»هم ... هم«: و، هم، افزایش
  .)28: 1364 (عنصرالمعالی، بدو درمان خمار بود» هم«ازو خمار خیزد و » هم«  ـ 

  .ها همه و مانند آن : ولی، اما، لیکن، ولیکن، ولکن، لیک، با اینتضاد
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 (همـان:  دشمن را دوست گردانیدن مشـکل بـود  » اما« دوست را زود دشمن توان کرد ـ
108(.  
 کـه رفیقـان نگذارنـد      جوانی و دانم» ولیکن«از چندین روي اگر نخوري دوستتر دارم  ـ

  .)67(همان:
حق آن مهمان کـه بـه حـق شناسـی     » ولکن«بدان که حق مهمان نگه داشتن واجبست  ـ
  .)75همان: ( ارزد
  ها. که، بنابراین، در نتیجه و مانند آن : پس، تا، تا ایننتیجه    

  .)49 (همان: نکاحی که کافر بندد درست نباشد» پس«این سخن از اعتقاد گفته است  ـ
  ها. سپس، دیگر، دو دیگر، سدیگر و مانند آنگه، بعد،  گاه، آن : آنتوالی

  .)65 (همان: بیرون آید» گاه آن«مردم محتشم بامداد بخلوت مسکنه بکند   ـ 
  .)65 (همان: آنِ خویش» گه آن«بعضی نخست آنِ قوم فرمایند نهادن   ـ 

  ها. و مانند آن» گاهی ... گاهی«که، والّا، وگرنه،  این : یا، یاتناوب
  .)69 :هماندیوانگی؟ (» یا«بیماري بود » یا«وي  ةچرا باید مولع بودن به کاري که ثمر  ـ 
  .)110 (همان: به ستم از تو بازستانند» یا«به خوشی » یا«اگر منکر شوي با تو نماند،   ـ 
  ها. و مانند آن» خواه ... خواه«، »چه ... چه«(تسویه):  سانی یک  

  .)147 (همان: بزنهار آمده» چه«گریخته » چه«مرده » چه«دشمن   ـ 
  .)45 (همان: آن مرغک که او را طوطک خوانند» چه«تو و » چه« ـ
  .)17 (همان: به پیري» خواه«به جوانی » خواه«جهد کن اي پسر که عاشق نشوي  ـ
 

  پایه همهاي   روابط معنایی سازه 4.3
داراي روابط گوناگونی چون تضاد، ترادف، تناسب، تـوالی   پایه همهاي   از لحاظ معنایی سازه

صـورت   هایی که داراي یکی از روابط معنایی فـوق هسـتند و بـه     زمانی و غیره هستند. سازه
تـر شـدن جمـالت      شـوند، سـبب اطنـاب و گسـترده      دیگر ظاهر مـی  پی در پس یک   در   پی
 به قرار زیر است: نامه  قابوسهاي آن در   گردند. نمونه  می

  تضاد:
  .)262 (همان: بمردم چه رساند» طامعی«و » قانعی«نگه کنید که 

  .)21 وقتی قصد خانه خداي کردند (همان:» توانگري«و » درویش«شنیدم 
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  .)32 (همان: مباش» اندوهگین«و » شاد«زود » بد« و» نیک« از بهر
  ترادف:

  یا معناي نزدیک به هم دارند:ند ا ها با هم مترادف  هاي زیر سازه  در نمونه
  .)47 :همان( شنوند  نه» حجت«و » دلیل«از تو در سخن گفتن 

  .)18 (همان: نباشی» شقی«و » بدبخت«و خالف این مجوي تا 
  .)18 (همان: نکنی» استهزا«و » سبکی«زنهار اي پسر که در نماز 

  دارند؛ مانند:اند که معنایی نزدیک به هم   گاهی دو سازة مترادف دو جمله
  .)172 (همان: »خیانت مکن«و    »آب بر شیر مزن«

 .)209 (همان: »زاري کرد«و    »بگریست«بسیار 
  تناسب:

  ).23: همانخواهند و چرا قربان کنند؟ (  چه می» اشتر«و » گوسفند«و » گاو«از 
نـه  » دندان«و » لب«چون در ترك نگاه کنی سري بزرگ بود و روي پهن و بینی پخچ و 

 .)115 (همان: نیکو
  .)165: همان( کشد» سوگند«و » گواه«سخن کوتاه کند و زود بسوي 

  در مواردي سازة دوم نتیجۀ سازة اول است. مانند:
  .)262 (همان: »اي دیگر بستدي  پاره«و » باز دیگر باره بانگ بکردي«
 

  پایه همهاي   هاي نحوي ساخت  نقش 5.3
هـاي نحـوي ماننـد نهـاد،       در جایگاه اغلب نقـش  پایه همهاي   از ساخت نامه  قابوسنویسندة 

 مفعول، متمم و ... بهره برده است.
  نهاد:

  .)244 :همان( دیگرند ضد یک» هوا«و » خاك«
 .)29 (همان: ، دو برادرند که پیوندشان زمانه نگسلد»گوي  نیکی«و » کن  نیکی«

  مفعول:
  .)123 (همان: ترا نیکو دارندرا نیکو دار تا اسب و جامه » جامه«و » اسب«

 .)18 (همان: متابع دولت خدا باشد   جوید،» دولت«و » بختی نیک«آنکس که 
  .)36 (همان: پیشه کن» مردمی«و » خویی  خوش«
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 متمم:
  .)170 (همان: نرهد» پشیمانی«و » زیان«و » دردسر«هرکه با این قوم ستد و داد کند از 

 (همان: البته ملول نشوي» حکم کردن«و » شنیدن سخن«اندك گوي و بسیار نیوش و از 
164(.  

 .)40 (همان: کن   مشورت» یاران خویش«و » پسندیدگان«و » ایشان«یا محمد، با 
  مسند:

 باش» بسیارفروش«و » بسیارخر«و » گوي  راست«و » امین«و » جلد«در خرید و فروخت 
  .)170 (همان:

  .)41 (همان: بود» خردمند«و » برجاي«ابوالسوار مردي 
  .)241 (همان: باش» کار  ستوده«و » زودکار«اي که باشی   از هر پیشه

  منادا:
 .)62 (همان:این شکایت پیري با تو دراز کردم  »قرة عینی«و » ولدي«پس یا 
  الیه: مضاف

در نرود نفـع دنیـا   » مذکري«و » داري  کرسی«و » قسامی«و » قضا«با علم شرع که در کارِ 
 .)158 نرسد (همان:بعالم 

  .)165: همان( کشد» سوگند«و » گواه«سخن کوتاه کند و زود بسويِ 
  صفت:

 .)62 (همان: »درست قوایم«و » نیکو رنگ«و » فربه«رایضی اسبی بیاورد 
مرا بعد هفتاد سال بنگاه داشت بندگان خـداي مشـغول   » عاشق«و » هفتادساله«پادشاهی 

  .)84 باید بودن (همان:
  بدل:
و » تسـلیم «و » تجریـد «باجماع همۀ خردمندان حقیقـت تصـوف سـه چیـز اسـت:      پس 

 .)252 (همان: »تصدیق«
 (همـان:  »عـرض «و » مـرض «و » سـبب «چه خارج طبیعت است بر سه قسم اسـت:   آن

177(.  
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  بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب پایه همهاي   تأثیر ساخت 6.3
رسیم که با   بینابین قرن پنجم به نثر فنیِ قرن ششم میدر سیر تاریخی نثر فارسی، پس از نثر 

خواهد تشبه به شعر کند و بدین لحاظ هم   نثر فنی نثري است که می«آغاز شد.  کلیله و دمنه
توان آن را دقیقاً نثر دانسـت کـه     از نظر زبان و هم از نظر مختصات ادبی و فکري دیگر نمی

صورت مستقیم است، بلکه نثري است شـعروار کـه    بههدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام 
مخیل است و زبان تصویري دارد و سرشار از صنایع ادبی است و در یـک کـالم، نثـر فنـی     

). نثـر فنـی   76: 1384 (شمیسـا،  »تـر فاصـله نـدارد    نثري است که با شـعر یـک قـدم بـیش    
به اطنـاب، وصـف و آوردن    توان  ها می  ویژگی   ترین این  هاي مختلفی دارد که از مهم  ویژگی

مترادفات پی در پی اشاره کرد. در این میان، ویژگی بارز نثر فنی اطنـاب اسـت. در تعریـف    
اطناب درازي سخن است، طوري که معنی اندك و الفاظ بسیار باشد، ضـد  « اند:  اطناب گفته

ادبـی  ). اطناب پرگویی و دراز کردن سخن است و خاص کالم 404: 1383 (همایی، »ایجاز
اطناب بسط «است و کاربرد آن در زبان عادي و روزمره چندان جایز نیست. به دیگر سخن، 

). یکـی از مقاصـد کـاربرد    28: 1410 (عسـکري،  »و گسترش کالم براي زیادتی فایده است
تر و زیبایی و تأثیر کـالم اسـت. در واقـع،     اطناب شرح و توضیح فکر به قصد وضوح بیش

زیرا گـاهی اگـر مطلبـی کـه      ؛اما ضرورت دارد ،نی بر اطناب استمبت و گسترش کالمبسط 
گوینده قصد بیان آن را دارد مختصر و مجمل بیان شـود، نکـات مهـم و ظریـف آن پنهـان      

توان به جملۀ کوتاهی بسـنده    ها نمی  د. براي نمونه، در وصف پدیدهشو   ماند و آشکار نمی  می
ناپـذیري   جـزء جـداي   نـد آثـار نثـر فنـی کـه وصـف      برد، مان کرد، بلکه باید از اطناب بهره

چنین در پند و انـدرزها و مسـائل تعلیمـی، اغلـب بـا بسـط کـالم و اطنـاب          هاست. هم آن
  .نامه  قابوساند، مانند   گیرند از این دسته  می   مواجهیم. آثاري که در حوزة ادبیات تعلیمی قرار

در «هاسـت.    فنی توصیف امور و پدیـده هاي مهم نثر   طور که گفتیم، یکی از ویژگی همان
الضمیر خـود بـر خـالف نثـر      واقع خصوصیت نثر فنی آن است که نویسنده براي بیان مافی

گیرد تا در طی این مسـیر مجـال آن را داشـته باشـد کـه از        مرسل روش اطناب را پیش می
ـ    (خطیبـی،  »دطریق توصیف و آفرینش تصاویر خواننده را با مناظر گوناگون و زیبا آشـنا کن

تـري از امـور بـه     جا که در توصیف نیاز به توضیح و ارائۀ جزئیـات بـیش   ). از آن57: 1386
که در هر سازة خود حامل یک پیام ذهنـی هسـتند و    پایه همهاي   مخاطب است، لذا ساخت

ترین ابـزارِ نویسـندگان نثـر      کنند، بهترین و مناسب  اطالع جدیدي را به گیرندة پیام منتقل می
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موجود در جملۀ زیر و نمودار درختـی آن   پایۀ هم. توجه به ساخت استفنی براي توصیف 
 کند:  تر آشکار می ظرایف مطلب را بیش

 وتشـنه  و  کـرده   آبلـه و پـاي    برهنه« آمد،  چون نزدیک عرفات رسیدند درویشی همی    ـ 
  .)21 :1364 (عنصرالمعالی، »گرسنه

  
  پایه همنمودار درختی ساخت . 1نمودار 

از چهـار   »گرسـنه  کرده و تشـنه و   پاي و آبله برهنه« گستردة پایۀ همساخت  در این جمله
سازه تشکیل شده است که عالوه بر سوق دادن جمله به جانب اطناب، در هر سـازة خـود،   

کند. حال اگر در جملۀ فـوق بـه     یک پیام مستقل و جدید را به مخاطب یا شنونده منتقل می
اي از یک واژه استفاده کنیم، جملۀ فوق بـه ایـن     چهارسازه پایۀ همجاي کاربرد یک ساخت 

و » پـاي   برهنـه  آمـد،    چون نزدیک عرفات رسـیدند درویشـی همـی   «شود:   صورت کوتاه می
و محـدودتر   تـر   شود، خالصـه   طبع، اطالع و پیامی که دربارة موضوع به مخاطب منتقل می به

کـه موجـب    ، عالوه بر اینپایه همهاي   توان گفت که ساخت  ست که میا د. از این روشو   می
باشـند،    جا که در هر سازة خود حامل یـک پیـام ذهنـی مـی     شوند، از آن  اطناب در جمله می

  روند.  ها به شمار می  ترین ابزار جهت توضیح و توصیف امور و پدیده  مناسب
گونـه    ایـن    شود، کاربرد  نامه به وفور دیده می  در قابوس پایه همهاي   که ساخت طور  همان  

شـمار   و اغلـب متـون نثـر فنـی نیـز بـه       کلیله و دمنههاي بارز   از ویژگی پایه همهاي   ساخت
اي را   قصـد دارد موضـوع یـا پدیـده     کلیله و دمنهست که وقتی نویسندة ا رود. از این رو  می

برد و این امر بـه طـوالنی شـدن      شکلی افراطی بهره می به پایه همهاي   ختوصف کند از سا
دهـد و اطنـاب نیـز از      شود و کـالم او را بـه جانـب اطنـاب سـوق مـی        می  منجر  جمالتش

که نخسـتین   ،کلیله و دمنههاي اساسی نثر فنی است. به همین دلیل، بهار در مورد نثر   ویژگی
کلیله اولین کتابی است که از ایجاز قدیم بـه اطنـاب   « نویسد:  رود، می  اثر نثر فنی به شمار می



 19     سیدمحمد آرتا و دیگران

  

جدید گرویده است و این نوع اطناب در توصیفات که از مختصات نثر فنـی اسـت، جالـب    
  ).268، 2 ج :1373 (بهار،» است

شود و این سبک و   غافل نمی پایه همهاي   نصراهللا منشی به هر مناسبتی از کاربرد ساخت
بـر اسـاس    دمنـه    و  کلیلـه  توان گفت ساختار زبانِ   ان بر نثر وي غالب است که میسیاق چن
 دمنـه  کلیلـه و در  پایه همهاي   بنا شده است. پس از بررسی دقیق ساخت پایه همهاي   ساخت

لحاظ روابط معنایی بین  لحاظ ساختاري و فرم و هم به ها هم به  متوجه شدیم که این ساخت
دارنـد کـه    نامـه   قابوسرفته در کار به پایۀ همهاي   بسیار زیادي با ساخت   هاي  ها شباهت  سازه

نامـه    این امر از الگوبرداري و پیروي نویسندگان نثر فنی از متون نثر بینابین از جملـه قـابوس  
توضـیح بـر توصـیف غلبـه دارد،      نامـه   قـابوس کند؛ با این تفاوت کـه چـون در     حکایت می

تر بهره برده اسـت و    تر و طوالنی  براي بیان توضیحات مفصل پایه هماي ه  نویسنده از ساخت
 پایـه  هـم هاي   از ساخت کلیلهتوصیف بر توضیح برتري دارد، نویسندة  کلیله و دمنهچون در 

هـاي    بـا اسـتفاده از سـاخت    کلیلـه تر استفاده کرده است. نویسندة   براي ارائۀ توصیفات دقیق
دقیقی خلق کرده که زیبایی و حالوت خاصی به کالم او بخشیده است هاي   توصیف پایه هم

  کنیم:  که در زیر به ذکر دو نمونه بسنده می
ریاحین او پـر     از عکس«بود که  »مرغزاري نزه«و  »متصیدي خوش«در ناحیت کشمیر   ـ 

در « و »در پیش جمال او دم طاووس بـه پـر زاغ مانسـتی   «و » زاغ چون دم طاووس نمودي
  ).158: دمنه و   کلیله( »جا متواتر اختالف صیادان آن«و  »وي شکار بسیار

غمـازتر  «  و» تر از گریۀ عاشق است  آبش بصفا پرده«دانم که   در این نزدیکی آبگیري می  ـ 
 »بیضۀ ماهی از فـراز آن بتـوان دیـد   «و » دانۀ ریگ در کف آن بتوان شمرد« ،»از صبح صادق

  ).83 (همان:
 نامـه   قـابوس خصـوص   در متون نثر بینابین بـه  پایه همهاي   رسد، همین ساخت  نظر می به

شـود و کـاربرد افراطـی      است که سرمشق و نمونۀ قابل توجهی براي نویسندگان نثر فنی می
جانب اطناب و درازگـویی   هایشان به  شود که نوشته  هایی در آثار آنان موجب می  چنین سازه

  میل کند.
  

  گیري  هنتیج .4
 نامه  قابوسطور متعادل از متون نثر بینابین از جمله  به پایه همآفرینش اطناب با کمک ساخت 

بـه اوج   اطناب ۀمنظور گام نهادن به عرص شود و در نثر فنی استفاده از این شگرد به  آغاز می
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یکـی از  تـوان دریافـت کـه      مـی    رسد. با اندکی تأمل در سبک و سیاق متون نثر فنی  خود می
عوامل مهم به ظهور پیوستن نثر فنی گسترش دامنـۀ سـاختاري جمـالت بـا کمـک همـین       

موجـود در متـون نثـر     پایـۀ  همهاي   رسد، ساخت  نظر می . بهاستمتوالی  پایۀ همهاي   ساخت
تـرین الگـو و سرمشـق      اي برخوردارنـد، مهـم    هاي زنجیره  هایی که از سازه ویژه آن بینابین، به

تـوان بـه ایـن      مـی  3و  2د. با توجه به نمودارهـاي  نآی  حساب می نویسندگان نثر فنی بهبراي 
 دمنـه  و   کلیلـه اي در   هـاي زنجیـره    با سـازه  پایه همهاي   ساخت   نتیجه رسید که بسامد کاربرد

 کلیله و دمنـه اطناب در  تر شدن  و همین امر باعث پررنگ است نامه  قابوسمراتب باالتر از  به
  شده است.
در هر سازة خود حامل یک پیام ذهنی هستند و اطـالع جدیـدي را    پایه همهاي   ساخت

تـرین ابـزار جهـت توضـیح و       به همین دلیل، بهتـرین و مناسـب   ؛کنند  به مخاطب منتقل می
هرجـا کـه درصـدد     نامـه   قابوسند. از این رو، نویسندة ا توصیف موضوع مورد نظر نویسنده

 پایـه  هـم هاي   ساخت     تري ارائه دهد، از طور مفصل و با توضیح بیش به است مطلب خود را
شـود    کند. اما در متون نثر فنی از میزان توضیحات کاسته مـی   گیري استفاده می به میزان چشم

د. به همین دلیل، نویسندگان نثر فنی از جملـه نصـراهللا منشـی،    شو   و به توصیفات افزوده می
برنـد.    به میزان فراوانی بهـره مـی   پایه همهاي   ها از ساخت  امور و پدیدهجهت توصیف دقیق 

در این دو اثر متفاوت است؛ بدین معنـی   پایه همهاي   توان گفت، کارکرد ساخت  بنابراین می
بـراي  کلیلـه  تـر و در   توضـیحات بـیش     منظور ارائـۀ  به نامه  قابوسدر  پایه همهاي   ساخت   که

  اند.  کار رفته به تر  توصیفات دقیق
داراي روابـط معنـایی گونـاگونی     نامـه   قـابوس در  پایه همهاي موجود در ساخت   سازه  ـ 

و توالی هستند که در میـان ایـن چهـار مفهـوم تـوالی کـاربرد        ،چون تضاد، ترادف، تناسب
  تري دارد. کم
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  نامه  قابوسدر  پایه همهاي   بسامد کاربرد انواع ساخت. 2نمودار   

  
  دمنه   و   کلیلهدر  پایه همهاي   بسامد کاربرد انواع ساخت. 3نمودار 
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