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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 16شمارة پياپي  -1391 تابستان – دومشماره  – پنجمسال 

  
  
  

  آبادي در رمان كليدرتأثير متون كهن بر نثر داستاني دولت
  )15 - 34 ص(

  
 

  3قهرمان شيري ، 2حجت  انصاري شفيع ، 1)نويسنده مسئول(سيد محمد آرتا
  3/11/90 :ريخ دريافت مقاله تا

  20/3/91 :تاريخ پذيرش قطعي
  
  

  چكيده        
آبادي را بايد ذخاير ادبـي  گيري سبك نوشتاري دولتيكي از مهمترين عوامل مؤثر در شكل

اصيل اين مرز و بوم برشمرد؛ كتابهايي چون تاريخ بيهقي، قابوسنامه، تاريخ بلعمي، سفرنامة 
آنچه دولت آبادي را به گرايش به متون كالسـيك برانگيختـه،   . ناصرخسرو و گلستان سعدي

هاي فرهنگي زادبوم خود دارد و اُنس نويسندة كليدر به اي است كه به گذشتهعشق و عالقه
-آبادي،  به شيوهدولت. به اين گرايش دامن زده است» تاريخ بيهقي«متون تاريخي به ويژه 

بـه نظـر   . را با متون كهن به خواننده نشان دهد هاي متفاوت تالش كرده است، ارتباط خود
. مند سازندميرسد، او با اين كار در پي آن است كه نثر خود را از نوعي اصالت كالسيك بهره

آبـادي در  اين نوشتار، به بررسي ميزان و چگونگي تأثير متون كهن بـر نثـر داسـتاني دولـت    
نتيجـة  . ليدر مورد ارزيابي قـرار گرفـت  بدين منظور، رمان ك. رمان بلند كليدر پرداخته است

ارزيابي نثر دولت آبادي در كليدر گوياي اين نكته است كه وي در اين رمان از حيث زبـاني،  
بندي وكاربرد تعبيرات مربوط به متون كالسـيك بـه   از جهاتي مانند گزينش واژگاني، جمله

  .طور محسوسي از متون كهن فارسي متأثر بوده است
  

  كليدي كلمات
  آباديزباني، كليدر، دولتنثر داستاني، متون كهن، سبك 
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 مقدمه -1

نويسـي بهـره   آبادي در آفرينش رمان كليدر از بيشتر تكنيكهاي نـوين داسـتان  اگرچه دولت
هاي سـنتي نثـر وي بـاز    برده است، اما اين موضوع نبايد ما را از توجه به خصلتها و شاخصه

آبـادي،  دولـت «. درونمايه و چه در زبان كليدر هويداسـت ويژگيهاي سنتي نثر، چه در . دارد
اي به گستردگي زبان و ادبيـات مكتـوب و   دامنة شمول اثر پذيريهاي زباني خود را در حوزه

هنوز : شفاهي از دورة حنظلة باد غيسي و حتي پيشتر از آن، تا دورة معاصر ميداند و ميگويد
. نتيجه خودم را از دوران خـودم نگرفتـه بـودم   براي اين كه كمر ببندم براي آفرينش كليدر 

پس، اين زندگي مردم ايـران در يـك دورة   . بنابراين نشستم فكر كردم كه ما مردمي هستيم
رفـتم و نقـب زدهـم بـه     . هفتاد ساله و ادبيات پراكندة ايـن هفتـاد سـاله خالصـه نميشـود     

آبادي در عمل  دولت )137-138ص :شيري ،هاها و شاخصهشيوه نويسي،داستان(»..گذشته
يابد، زبان حاكم بر ادبيات داستاني معاصـر كـه از دهخـدا نشـأت گرفتـه اسـت و در       در مي
زاده و بخصوص هدايت به طور حقيقـي متجلـي شـده اسـت، او را سـيراب  نميكنـد؛       جمال

او احساس . چراكه به رغم كمال يافتگي، بيش از حد دستمالي شده و ناكافي به نظر ميرسد
زبان به شدت عاميانه شده و خودش را تحت عنوان ادبيات مردمـي در دامـن عـوام    كرد كه 

در واقع، ادعا و برخورد او با زبان فارسي، يك جـور مقابلـه بـا ولنگـاريزه     . گويي افكنده است
شدنِ زبان فارسي در ادبيات معاصر بود؛ چون به نظر او زبان يك ملت منحصراً اين نيسـت،  

ما .(در تمام وجوه زندگي يك ملت؛ مكتوب، گويا و حتي گمشده. است بلكه تمام زبانِ مردم
  )67-68 ص :نيز مردمي هستيم، چهلتن

  
  پيشينة تحقيق 1-1
به دليل اهميت گرايش برخي از نويسندگان معاصر به زبان كهن فارسي، محققان در اين  

با عنوان كه آتش سودا  ايتوان از مقالهاند كه در اين ميان ميهايي انجام داهزمينه پژوهش
ايشان در . در اين باره نگاشته است، ياد كرد »هاي كالسيك در نثر داستاني معاصرگرايش«

اين پژوهش به بررسي ميزان و چگونگي تأثير متون كهن فارسي بر نثر داستاني هشت تن از 
نشان  نتيجة ارزيابي وي در آثار اين نويسندگان. نويسندگان مطرح معاصر پرداخته است

به طور ... دهد كه آنان از جهاتي مانند كاربرد صنايع ادبي، محتوا، گزينش واژگاني و مي
اند و تأثير متون كالسيك بر نثر برخي از محسوسي از متون كهن فارسي متأثّر بوده

زاده به صورت گسترده و محسوس و بر نثر برخي مانند نويسندگان معاصر مانند جمال
  .و نامحسوس بوده استصادق چوبك محدود 
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، »آباديهاي زبان روايت در سه اثر محمود دولتويژگي«نيز در مقالة  پور آالشتي حسين
عقيل، جاي خاي سلوچ و كليدر آبادي را در سه داستان عقيلهاي زبانِ روايت دولتويژگي

ان بومي و كاويده است و در پايان به اين نتيجه رسيده كه تلفيق سه گونة زبان عاميانه، زب
ترين زبان كهن با ساختمان نحويِ خاص و تشبيهات حسي در بافت نحويِ ويژه، مهم

آبادي را شكل داده است؛ سبكي كه با عقيل هاي دولتهاي سبكي زبان داستانشاخصه
  . رسديابد و در كليدر به اوج خود ميگيرد، با جاي خالي سلوچ تكامل ميعقيل شكل مي

شد، نه در هيچ يـك از دو مقالـة مـذكور و نـه در هـيچ پـژوهش        طور كه مشاهدههمان
آبادي پرداختـه نشـده   ديگري، به صورت تخصصي بر تĤثير زبان كهن فارسي بر كليدر دولت

نويسـي معاصـر احـراز كـرده     جايگاه خاصي كه نويسندة كليدر در داسـتان بنابراين به . است
از اين رو، نگارندگان در اين نوشتار  .يداست، تحليل و بررسي آثارش را بسيار ضروري مينما

آبـادي دارد و يكـي از مهمتـرين    گرايي زباني را كه ريشه در ذهنيـت دولـت  بر آنند تا  كهن
هـاي ظهـور آن را بـاز    شـيوه و  هاي سبكي وي در رمان كليدر است، واكـاوي كننـد  شاخصه
  .نمايند

  متون كهن در كليدرتأثير از هاي جلوه -2
 .كليـدر ميبينـيم   در صفحات آغازينرا آبادى از متون كهن ن اقتباسات دولتيكى از زيباتري

خبـر از   اى بين راه است، بـى  مارال يكى از شخصيتهاى زن رمان در حال آب تنى در چشمه
يعنى گل محمد از پشت نيزار انبوه در حال تماشاى اوست و ايـن   ؛آنكه شخصيت اول رمان

ــراى آشــنايى و عشــق حادثــه مقدمــه ــا هــم   اى ب و در نهايــت ازدواج ايــن دو شخصــيت ب
ايـن تصـوير برگرفتـه از خسـرو و شـيرين       )به بعـد  30ص: آباديدولتكليدر،  .رك.(شودمي

بينـد و عاشـق او   يآنجا كه خسـرو، شـيرين را در حـال آب تنـى در چشـمه م      نظامى است؛
متـون كهـن    اكنون به برخي از مهمترين موارد تأثير پذيري زبـاني دولـت آبـادي از   . شوديم

  :اشاره ميكنيم
 هاي كهنواژهكاربرد  2-1

اى را در دسـت   از واژه شـكل  وآبادى آن اسـت كـه هرگـاه د    هاى سبكى دولت يكى از ويژگى
 مفهـوم «.بـرد يشكل كهن را به كار م رى جديد باشد، غالباًگداشته باشد كه يكى كهنه و دي

 يـك  قـديميتر  تلفـظ  انتخـاب  حتـي  هاي مرده نيست،واژه احياي به محدود گراييباستان

مثالً در جملة  )25ص :كدكنيشفيعي، موسيقي شعر(».است گرايينوعي باستان خود كلمه،
  :را به كار ميبرد» تموز«صورت كهنتر آن؛ يعني » تابستان«زير، به جاي واژة 
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 گرمـاي  در تشـنه  سـگ  بزنـد،  لـه  لـه  جـور  ايـن  گوسـفند  كه امديده كم عمرم به -
  )266ص: كليدر.(تموز
 هـاي از واژه مقصـود . نثر خـود ببخشـد   خواهد نوعى اصالت كالسيك بهياو با اين كار م 
 بـه  و عام داشـتند  كاربردي نثر و نظم متون در پيشين ادوار در كه هستند هاييواژه كهن،
 كـار گرفتـه   بـه  بنـدرت  نثر معاصر، در كه طوري به شد؛ كاسته آنها كاربرد ميزان از مرور

كـار   بـه  خـويش  هـاي نوشته در و كرد بازسازي و احيا را آنها دوباره آباديدولت ميشوند و
  :ميشود اشاره وي آثار در هاواژه اين از برخي به .گرفت

، )خوابيـدن (، خفـتن و خسـبيدن  )آسـودگي،رهايي (گـي ، يلـه )گرفـت (، سـتاند )بـاال (فراز
  :)و چروك پيشاني چين(، آژنگ)بيرون رفتن(، بدر رفتن)سرنگون، وارونه، دگرگونه(باژگونه

  )28ص :كليدر.(آورد و بر سنگفرش ميكوفتسمدستها را فزون از اندازه ، فراز مي    
  )27ص :همان.(اي از جيب جليقه بدر آورد و ناني ستاندسكه

  ) 295ص :همان.(مديار، ديگر نه در گور كه در روح او خفته است
  ) 202ص :همان(براي خود جا بيندازد يا اينكه همانجا بر گليم بخسبد؟

  )297ص :همان.(جوانش باژگونه شده بود. جوانش. نادعلي هيچ نگفته بود! اما نه
  )2452ص: همان( ...اين آژنگ تلخ پيشاني ميبايد اثر خستگي باشد

  كاربرد افعال  در معناي كهن 2-2
  :»رها كردن«به جاي » هليدن« 2-2-1

  :مثال از متون كهن
باب بيست و نهمقابوسنامه.(هِلكار خويش جمله بدست كسان باز م ،(  

  :مثال از كليدر
  )2307ص :كليدر.(مردمان را سواران سردار بر جاي واهليدند و براه شدند

  )145ص :همان.(تن كوفته رها ميكند و پلكها بر هم ميهلد
 :به شيوة قدما» رها كردن«به معني » يله دادن«يا » يله كردن«كاربرد   2-2-2

  :مثال از نثر كهن
  )410ص: بيهقيتاريخ(اند كه مالي بدين بزرگي پس ايشان يله بايد كرد؟ه كار كردهچ

  :مثال از كليدر
  )2446ص :كليدر.(هايش را يله داد كه بروندگل محمد دور و وري
  )143ص :همان.(او را يله دهيد و گرنه سوراخ سوراختان ميكنم! او را يله دهيد گرگها

  :»رفتن«به معني » شدن«كاربرد   2-2-3
  :مثال از نثر كهن
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  19/آبادي در رمان كليدرتأثير متون كهن بر نثر داستاني دولت
 

 

  )فصل اول ،سياستنامه.(آن شب بخفت و روز ديگر به درگاه ملك بهرام شد
  :مثال از كليدر

  )1973ص :كليدر.(جام را در جاي خود بگذاردبيرون آمد و بشد تا 
  :»نشان دادن«به معني » نمودن«  2-2-4
ـ « خـود را  (ه صـورت الزم نمود در پهلوي نيز، به معني نشان دادن است و در اين معني ب

بعد از پيدايش نثر فني كـه در آن از تكـرار پرهيـز     .هم آمده است) نشان دادن، جلوه كردن
داشتند و سجع مورد توجه بود، معني اين فعل هم مانند افعال ديگر متحول شد و به معنـي  

منتهـا هـر چـه بـه گذشـته بـرويم       . كردن و ساختن و فعل معين مورد استفاده قرار گرفـت 
بهـار در   )258ص: كليات سبك شناسي، شميسـا (».شمامي از نشان دادن هم در آن هستا

استعمال صحيح افعال و ترك مجازات و كنايات تا قرن پنجم بيش «:مورد اين فعل مينويسد
دوام نكرده است و از آن پس روي به تغيير مينهد، چنان كه در تاريخ سيسـتان تـا صـفحة    

جـز بـه معنـي حقيقـي     » نمـودن «يف شـده اسـت فعـل   كه در نيمة قـرن پـنجم تـأل    383
  )362ص: 1ج ،سبك شناسي، بهار.(نيست

  )1343ص :كليدر.(نماييگفته بودي پدركم را به من مي
  )1636ص :همان.(نمودرفتار پر شوق گل محمد بس ساده مي

  :»قصد داشتن«به معني » سر آن داشتن«كاربرد   2-2-5
    )باب اول: گلستان(مگر سر پادشاهي كردن نداري؟تو مر خلق را پريشان براي چه ميكني؟ 

  :مثال از كليدر
  )2296ص :كليدر.(خان عموي سردار سر آن نداشت تا بارهاي غله را به غنيمت برد

 :همـان .(ديگر من، من نبودم كه سر آن داشـتم كـه آزادي را تـا مرزهـاي هنـد پـيش ببـرم       
  )2343ص

  :به شيوة تاريخ بيهقي »يكرويه شدن«يا » يكرويه بودن«كاربرد  2-2-6
                     .اكنون كارها يكرويه شد و خداوندي كريم چون امير مسعود بر تخت نشست

   )181ص :بيهقيتاريخ(
  :مثال از كليدر

  )1637ص :كليدر.(كارها به درازا نميكشيد و يكرويه ميشد
  )1680ص :همان.(تو خود اين را ميداني كه كار ما يكرويه شده

  :»جمع شدن«به جاي » آمدن/گرد شدن«استفاده از   2-2-7
  )فصل سوم: سياستنامه.(متظلّمان كه در آن صحرا گردشده بودندي، همه را بديدندي

  :مثال از كليدر
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  )219ص: كليدر.(كلميشيها به هم گردآمدند
جهن سردار پيشاپيش حركت ميكرد و تفنگ به دسـتها پيرامـون رونـدگان گردآمـده و     

  )2511ص:نهما.(ميرفتند
  

 افعالساخت كهن   2-3

 نظـر  فعـل  در گرايـي باسـتان  بـه  خود شعري زبان به بخشيدن تشخّص در آباديدولت
: بگـوييم  كـه  اسـت  كـافي  نكتـه  همـين  فعـل،  گراييباستان جنبة در اهميت .داشته است
 و هـا واژه از دارد امكـان  چنـد  هـر  هسـتند،  كهـن  ساختمان با فعلهايي كه فاقد عبارتهايي

 در را خـود  گرايـي باسـتان  سـيماي  ميتوانند به ندرت اما باشند، استواري برخوردار ختارسا
  )314ص: پور، عليساختار زبان شعر امروز(.بگذارند به تماشا خواننده ديدگان برابر

  )باب نهم: قابوسنامه(هيچ كس نتوانست دانست كه سلطان مسعود كرا دوست دارد؟
  :مثال از كليدر
  )119ص: كليدر.(توانستند رفت ات هم بيشتر نمى رهاز غبار پسله ق

  :شمار ميرودهاي بارز متون نثر دورة اول بكاربرد فراوان افعال پيشوندي كه از ويژگي  2-3-1
 تحول طول در و است بوده گسترده بسيار پيشوندي افعال كاربرد ميزان گذشته، در

 افعال كاربرد قلّت جهت به .است شده كاسته افعال اين ميزان كاربرد از زبان فارسي
 عالوه بگيرد، بهره زباني امكان اين از اگر نويسندة معاصر معاصر، فارسي در زبان پيشوندي

 ايجاد بيشتري قابليت انعطاف و و افزايدمي خويش زبان و گستردگي غنا به كه آن بر
 او از رتمايزآثا ماية تا حدودي ميبخشد كه خود اثر به اي كهنصبغه و خصلت ميكند،
 با و دارند ايويژه جايگاه آركائيسمي لحاظ از كهن پيشوندي فعلهاي.  بود تواند نيز ديگران

 از آن دسته«است  گفتني .ميسازد فخيم را خود اثر زبان هنرمند كارگيري آن به
 قرار خود كالمي استقالل و زباني تشخّص را وجه گراييباستان كه نويسندگان امروزي

 آركائيسم، ساخت يك در عرصة فعلي پيشوندهاي استعداد از درك كاملي به اند،داده
 فعلهاي گذشته ،كاربرد ساختار به گرايش هاينمونه بسامدترين از پر يكي شايد. اندرسيده

  )314ص :پورعلي ساختار زبان شعر امروز،(».است جهات آركائيسمي با پيشوندي
  )2164ص: كليدر.(ود آمدهاي تختبام فربندار از پله :»فرود«پيشوند 
  )1193ص :همان.(لبخند سوخته بر دور داندانهاي بندار فروخشكيد :»فرو«پيشوند 
  )1420ص :همان.(گمانم نااميد شده از واگرديدن پسرش از اجباري :»وا«پيشوند 
  )2273ص :همان.(درآفتاب ورآمدن مشرف به حياط بيروني بود :»ور«پيشوند 
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 :همـان .(اي از دلهـره نـام شـيدا را آواز كـرد    ر بر نشست و با مايهروي يال ديوا :»بر«پيشوند 
  )331ص

 :همـان .(تفنگچيها كه برداشـتن سـنگها را پـيش دويـده بودنـد، بازآمدنـد      :»باز«پيشوند 
  )1963ص

  :بر سر فعل» بـ «آوردن پيشوند  2-3-2
 صاحبان را تأكيد باي«:است آمده چنين پيشوند اين باب در بهار شناسيسبك در

 تأكيد باي را آن ما اند،داده نام زايد باي را آن بعضي و اندناميده زينت باي رهنگف

 استعمال زيادتي به يا زينت محض كه زبان نيست در ابزاري يا حرفي هيچ زيرا ميدانيم،
 ساير تأكيد مثل باي از گفتني است، استفاده) 333ص: 1ج ،شناسي، بهارسبك(»شود

 غالب آنها در آركائيسم روح ميگيرد، كه موفق صورت زبانهايي در تنها زبان سنتّي عناصر

  :باشد
  )مقاله دوم: چهارمقاله.(اي بگفت و عزيمت آن جانب كردقصيده

  :مثال از كليدر
  )1806ص :كليدر.(رفت تا تن به قضا بدهدمي

  )2229ص :همان.(عباسجان اين بگفت و به راه افتاد
  :به پيروي از متون كهن» مـَ «ساختن فعل نهي با پيشوند  2-3-3

  )1617ص: كليدر! (كارش مدار بندة بي آزار خدا را
  )671ص :همان! (اينقدر سنگ بابقلي بندار را به سينه مزن

                                                                                                :كاربرد افعال بسيط  2-3-4
اصلي  مهرة فعل ميدهد؛ زيرا نشان را نويسنده نويسندگي قدرت كه است ميداني فعل، 
 تصـوير در  بـه  فعلهـا  بـا  را خود كالم احساسي و عاطفي ارزشهاي آباديدولت. است جمله
كليـدر   در بسيط افعال كه طوري به دارد، بسيط افعال به كاربرد خاصي توجه وي .آوردمي

 يابـد، نمـي  توانـا  تصويرسـازي  بـراي  را فعل بسيط هآنجا ك تنها و دارد را كاربرد بيشترين
  .ميگيرد بهره فعلي عبارتهاي و مركب ازفعلهاي

گرايي محسوب ممكن است گفته شود كه به كار بردن فعل بسيط از عناصر كهن
اما  در نگاه اول اين سخن مقبول و سنجيده است،. و در زبان امروز نيز كاربرد دارد نميشود

گذرد، از يابيم كه هر چه از عمر زبان فارسي ميزبان دقت كنيم، درمي اگر به تاريخ تحول
عالوه بر . هاي قيدي افزوده ميشودبر تعداد فعلهاي مركب و گروه ،افعال بسيط كاسته شده

 بين كامالً از...توختن، بوختن، اندخسيدن، الفغدن و  آنكه بسياري از افعال بسيط چون
، بسياري افعال بسيط ديگر )395-405ص: 2ج ،خانلريناتلتاريخ زبان فارسي، .(رفتند www.SID.ir
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برابرهاي فعليِ مركب و  تا حدي در زبان ادب كاربرد دارند، ولي كه هرچند هنوزهستند 
و  نگريستن نمودن، گريستن،: فعلي آنها در زبان امروز بيشتر استعمال دارد؛ مثلهاي گروه

كردن، نگاه نمودن و به جاي ن دادن،به جاي نشا و كردن،گريستنگريه  جاي به اگر كه...
كهن .ايمخواه ناخواه نوعي رنگ كهن و آركائيك به زبان داده ببريم،را به كار نگريستن 

كه در زبان  شايان يادآوري است .گرايي افعال بسيط در اين بحث، ناظر به اين معني است
عال بسيط از حدود تعداد اف زمان استعمال فراوان و رايج افعال بسيط، فارسي، حتي در

و از اين ديدگاه، زبان فارسي مثالً در مقايسه ) همانجا(كرده استنمي سيصد و پنجاه تجاوز 
هاي زباني است، گرچه از امكانات يكي از فقيرترين دستگاه با زبانهاي انگليسي و فرانسوي،

   )51- 52ص :باطني پيرامون زبان و زبانشناسي،.(زباني ديگر براي جبران آن بهره ميگيرد
 است، گذشته زبان بر نويسنده تسلّط نشانة كه امروز، در نثر قديمي سادة فعلهاي

 ستيزيعادت ايگونه با افعال، اين با برخورد اولين در ميكند، زيرا مخاطب برجستگي ايجاد

 كرده اي استفادهساده فعلهاي از بيشتر آبادي،دولت .ميشود مواجه زباني هنجارگريزي و
  :زير افعال نظير ندارند، كاربرد چنداني زهامرو كه

 و بـود  نشسـته  همچنـان  شيرو .رفت او پي زيور چاالكي همان به و گرفت دوش بر -
 شانه و رساند زيور به را خود مارال كه نرسيد قدم بيست به. ميپاييد را زيور و رفتن مارال

  )11ص :كليدر.(افتاد راه به اشبه شانه
  :به شيوة قدما» آمد«ل با ساختن فعل مجهو  2-3-5

گاهي نويسنده در ساختار صرفي زبان به عمد دخل و تصـرف ميكنـد و بـه زبـان خـود      
هاي فعل مجهـول گـاه بـر طريـق تـاريخ      آبادي در كاربرد گونهدولت. مختصة صرفي ميدهد

فعـل   )الزم(نويسـندة كليـدر، از فعـل ناگـذر    . بيهقي رفته و زماني هم به خطا افتـاده اسـت  
ميسازد؛ در حالي كه طبق قاعده فعل مجهول چون به مفعـول اسـناد داده ميشـود،     مجهول

باري مقصود نويسنده از اينگونه رفتار با علم به صرف دسـتور  . بايد از فعل گذرا ساخته شود
  :زبان فارسي، القاي مفهوم بي اختياري و ناخواستگي است

  )جاي نشست يا نشانده شد به()1896ص :همان.(حاجي خرسفي برناخاسته نشسته شد -
بخشي از اينگونه كاربرد هنجارگريزانه، پيروي از شـيوة كـاربرد فعـل مجهـول در تـاريخ      

  :مثل. بيهقي است
خواجه احمد حسن نيز در رصد و كـار وزارت قـرار گيـرد، آنگـاه سـوي غـزنين رفتـه         -
  )262ص: بيهقيتاريخ.(آيد

  )144ص :همان.(آنجا مقام كرده شودما از هرات قصد بلخ داريم تا اين زمستان  -
www.SID.ir  .گرايي نويسنده ريشه دارداينگونه كاربردها در واقع، در باستان

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  23/آبادي در رمان كليدرتأثير متون كهن بر نثر داستاني دولت
 

 

بارز متون كهن بـه   از ويژگي) به سياق امروز» شدن«نه (» آمدن«مجهول كردن فعل با 
  :ويژه تاريخ بيهقي است

است تـا معـاودتي    افواج تركمنان پيدا آمدند كه انديشيدند كه مگر آنجا مقام بدان كرده
  )835ص :همان .(كنند

  :مثال از كليدر
  )1993ص: كليدر! (خود وجود: گفته آمد! كجاست آن، در كجاي وجود؟

  :وصفى فعلكاربرد فراوان   2-3-6
 .بسامد باالى وجه وصفى در آن است ،تيمورى و صفوى ةهاى بارز نثر دور يكى از ويژگى

ون اين دو دوره گاه منجر بـه ايجـاد جمالتـى    پياپى آمدن وجه وصفى در برخى جمالت مت
  :شود زير مى ةطوالنى شبيه نمون

ابومسلم خوان كرم گسترده، پرتو التفات بر ضيافت مقيم و مسـافر افگنـده، ايشـان را     -
  )140ص: الصفاروضة(».هاى وافر پوشانيد هاى وافر داده، اكثر معاريف و مشاهير را خلعت طعام

  :مثال از كليدر
و شويش به ياري مارال زمين ديم را درويده، خرمن كرده، كوفته و باد داده، كاه  بلقيس

از دانه جدا كرده و هر چه را سر جاي خود انبار كرده، درهاي خانه را كلون كـرده، روي بـه   
  )219ص :كليدر. (چادرها آمده و قرار گرفته بودند

  )1709ص :همان.(رده بودخان عمو رسيده و پسرك را واستانده و روي يك دست بلند ك
  :»بايست«به صورت » بايد«كاربرد فعل ناقص   2-3-7

  )قابوسنامه، باب ششم.(بايست كندويرا با رسول بارنامه همي
  :مثال از كليدر

كه ! كه رها بايست شدن يكباره! اي آفتاب! درياب فرزند خود اين قلندر خود را اي خاك
  )1704ص :كليدر.(رها بايست شدن يكباره

تكرار يك فعل كه از خصوصيات بارز سـبك خراسـاني اسـت و در متـون نثـر دورة       2-3-8
  :ساماني و غزنوي به وفور يافت ميشود

از جمله مختصات شيوة نثر نويسي در دورة اول، تكرار فعـل و بعضـي ديگـر از اجـزاي     «
عـل  هـاي اسـنادي ف  در اين دوره نويسنده باكي ندارد كه فعل را، خاصـه صـيغه  . جمله است

در ادوار بعـد، گـويي ايـن تكـرار را     امـا  . را در آخر چندين جملة متوالي تكرار كنـد » بودن«
ابطه در پي هم آورده و به هم عطف ناپسند ميشمرند و چند جملة اسنادي را با حذف فعل ر

 جملـة  هـر در متون دورة اول، ) 272ص :خانلريدستور تاريخي زبان فارسي، نانل(».اندكرده
 شود مكرر فعل يك كه چند هر گردد، فعل بايستي ذكر و آن خاص است فعل يدارا فعليه
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 تا سامانيان دورة در رسم اين .عيب نبوده است جملة متوالي چند در متشابه افعال تكرار و
 تكـرار  عينـاً  كوچك يـا بـزرگ   درآخر جملة هم به شبيه افعال و بوده برقرار نيز ششم قرن

  )355ص :1ج ،، بهارشناسيسبك.(است ميشده
. الطوايف بود، يكي شمعون عابد بـود، و او پيـامبر نبـود   و از عجايبها كه به وقت ملوك -

و مادرش چـون بـه وي بارگرفتـه بـود او را بـه      ... وليكن مسلمان بود و به شهري بود از روم
و خدايتعالي او را چندان قوت داده بودكـه خلـق از وي پيشـي نتوانسـت     . خداي سپرده بود

  )365: بلعميتاريخ(.كردن
  :مثال از كليدر

كاروان بود و خان بي رمه بود و مالـك  آنچه اكنون گل محمد بود، سردار بي قالع و بي -
 :كليـدر .(قـدرت بـود امـا نـه بـا بنـة ملـك و داشـته        . بي رعيت بود، اين بود كه با رعيت بود

  )1637ص
تـا ايـن   . از ايشـان نبـود   غالتي كه در پيش چشمهايشان نابود ميشد، از ايشان بـود و  -

 :همـان .(غالت درون انبارهاي سلطان نهفته بودنـد، مردمـان را بـاور خويشـي بـا آنـان نبـود       
  )2306ص

  هاي كهن زبان دريكاربرد واژه 2-4
  :آبادي در اين كار بيشتر از تاريخ بيهقي تأثير پذيرفته استدولت

  :به معني ترسو و بز دل» مرغ دل«كاربرد  2-4-1
  )211ص :بيهقيتاريخ.(تو مردي مرغ دلي! اي ابوالحسن: بوسهل گفت

  )2729ص :كليدر.(چاي داغ جرأت را كم ميكند و مرد مرغ دل ميشود
  :به معني پايداري و نستوه بودن» دل قوي داشتن«  2-4-2

  )54ص :بيهقيتاريخ.(خداوند دل قوي دارد كه همة عالم اين قلب را نتوانند جنبانيد
 :كليـدر .(نده بود و يك مرد، پس دل قـوي بايـد بـدارد، دل قـوي بايـد داشـت      بلقيس ما

  )853ص
  :تابيبه معني بي» جزع«كاربرد   2-4-3

چـون بشـنيد جزعـي نكـرد چنـان كـه زنـان        ...مادر حسنك زني بـود سـخت جگـر آور   
  )231ص: بيهقيتاريخ.(كنند

  )2823ص: كليدر.(ه بوداو هيچ جزع نكرد. بلقيس سر بريده را به جهن سپرد و به در رفت
  :» هزاهز«و »  فوج فوج«كاربرد   2-4-4

  )650ص: بيهقيتاريخ.(آنچه خراسان را نامزد بودند از لشكر، جدا جدا، فوج فوج بايستادند
  )189ص :همان.(هزاهز در دلها افتاد كه نه خرد مردي بر كار شد
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  :مثال از كليدر
  )1610ص: كليدر.(ه و يالفوج فوج پاي و سم و نعل، خيزاخيز سينه و گرد

  )1609ص :همان.(هزاهز بال بيني هزارهزار ماديان كبود
  :به عنوان ادات تشبيه» ميمانست«كاربرد   2-4-5

  )450ص :بيهقيتاريخ.(ميمانستروزگار او عروس آراسته را 
  :مثال از كليدر

  )130ص: كليدر.(مانستيعروس را م. اسب مديار خوش و هموار ميتاخت
  )1984ص :همان.(ني را ميمانست سير از خونابة تن مادرستّار، جني

  :به جاي هنگام عصر» نماز ديگر«كاربرد تركيب   2-4-6
  )54ص :بيهقيتاريخ.(دار ببردو نماز ديگر آن روز، صلتي از آن وي، رسول

  :مثال از كليدر
  )2255ص :كليدر.(تا نماز ديگر بايد بتوانم خود را برسانم

  :به شيوة قدما» يگردو د«كاربرد   2-4-7
دوديگـر، خـان   ... اين گل محمد بود به هيئت درختي ناتمام ايستاده به زير قامـت شـب  

  )685ص :كليدر.(عمو بود گره خورده در خود به مانند گره ريشة چناري كهن
  :به معني غرب» باختر«به معني شرق و » خاوران«كاربرد   2-4-8

: 4ج شــاهنامه،(ز كــوه و بيابــان وز خشــك و تــر      هــــم از خــــاوران تـــا در بـاخـــــتر
  )1493بيت

به يك چشمگردان از دروازة باختر، دروازة عـراق، تـا دروازة خـاور، دروازة نيشـابورش را     
  )26ص: كليدر. (ميشد برانداز كرد

باد از خاوران ميوزيد و گل محمد در سوي آفتاب فروشـدان، بـا مـرد قاصـد بـه گفتگـو       
  )2255ص: همان.(ايستاده بود

  :لون در اشاره به نوع و جنس و تركيبات آن  2-4-9
  :مثال از متون كهن

  )قابوسنامه، باب دوازدهم(.بفرمايند چون كاسه آرند از لوني بلوني روزگار برند
  )285ص :بيهقيتاريخ.(و كس ياد نداشت تنگي آب بر آن لون

  :مثال از كليدر
  )2306ص :كليدر.(خشمي از لوني ديگر. خشم و باز هم خشم

  )2589ص: همان. (بار ديگر سكون درگرفت اين بار از لوني ديگر
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  كاربرد حروف به شيوة قدما 2-5
حروف در گذشته در معاني متفـاوتي  . يابندحروف تنها در همراهي با ديگر كلمات معني مي

باعـث نـوعي    بهره جستن از حروف در غير معناي متعـارف امـروزي،  . به كار گرفته ميشدند
هنگامي رخ ميدهد كه نويسـنده، بـه    حروف كهن گرايي در«. شودستيزي در زبان ميعادت

ــرپيچي        ــروزين س ــوم ام ــي و مفه ــروف در معن ــاربرد ح ــدما، از ك ــنتهاي ق ــروي از س پي
دليـل   بـه  حـروف ) 28ص :وديگـران ياسـيني  گرايي در شـعر حميـد مصـدق،   باستان(».كند

 فارسـي  نثـر  هـزار سـال   طول در كه ديكاركر و دگرگونيهاي معنا در ويژه پذيريانعطاف
  .داشته است گراي معاصر، نقشي تعيين كنندهباستان نثر در پيوسته گرفته، صورت

  :ة ديگراز حروف اضاف برخيبه جاي و » را«كاربرد حرف  2-5-1
بررسـي تحـول كاركردهـاي    (حرف را، در متون گذشته تحول زيادي را طي كرده اسـت  

  )230ص نجفي و ديگران ... حرف را 
  )1884ص :كليدر.(دگاني روز را آماده بشوندديگر بار زن: »براي«به معني 

  )1877ص:همان.(اهالي در پي او نظارة حادثه را به در خانه رفته بودند
  )1884ص :همان.(گل محمد رفتن مادر را مينگريست: »به«به معني 

  :  »داشتن«به معني » بودن«را به همراه فعل 
  .)كسي حرفي نداشت: يعني) (879ص :همان(.كسي را حرفي نبود

  .)من با بندار كار دارم: يعني) (971ص :همان.(من را با بندار كار است! تو به ميدان بيا
  )2385ص: همان.(بلوچ را پرسيد:  »از«به معني 
  )1667ص :همان.(شب را، راه را پيش ميراند:  »در«به معني 

  )1453ص :همان.(قفل شده بود شگفتي را، لبهاي بلخي بر هم:  نشانة تعجب
  :براي فك اضافه» را«كاربرد حرف 

-مضـاف  جدايي سبب و ميشود واقع مضاف و اليهمضاف ، بين»را«در اين حالت، حرف 

 گذشـته  نثر ويژگيهاي از ساخت اين .ميبرد بين از را اضافه كسرة و مضاف ميگردد و اليه
  :ميشود كالمش غرابت و زداييشناييآ موجب معاصر توسط نويسندة آن استفاده از و بوده

  )1871ص :كليدر.(خان محمد بهاربند را درون شد
  )1061ص :همان.(دختر مرد افغان را نام سارا بود

  :كاربرد ديگر حروف به جاي يكديگر  2-5-2
  )1260ص :همان.(سايه به ديوار باال رفته بود  :»از«به جاي » به«
  )2378ص :همان...(آورده بود گفت با آدمي كه همراه  :»به«به جاي » با«

www.SID.ir  )2357ص :همان...(در دكان را نيمه باز نگه داشت و با مهدي گفت
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ستّار فرو نشانيدنِ گرماي روز و دمـاي حمـام، شيشـة سـرد      :»براي«كسره به جاي 
  )1261ص :همان.(ليمو را يكسر نوشيد

 :همـان .(چمپاتمه زدهاز آنكه او بر سكوي زير طاق مصال  :»براي آنكه«به جاي » از آنكه«
  )2344ص

  :ى مفعولى»را« تكرار  2-5-3
. با فلك المعالي يكي شدند و بيامدند و پدر خويش را شمس المعالي را بگرفت بضـرورت 

  )باب دوازدهم ،قابوسنامه(
  :مثال از كليدر

 و پـر شـير   دنبـه داشت و نان برشته را و گوسـفند چـرب  يآب پاكيزه را دوست م بلقيس
 )72ص :كليدر.(را

  )اندرون(درون... به: كاربرد حروف اضافة مضاعف به صورت  2-5-4
  )1087بيت: بوستان( برهنه نخسبد چو در خانه زن  مشير زن       رد شبه خـيمه درون م

  )6ص: كليدر.(او را اشاره كرد كه به دكان درون رود
  :كاربرد الف تفخيم و كثرت 2-5-5

  :ده است؛ مانندكه افادة معني بزرگداشت و بسياري ميكر
  )مقاله سوم: چهارمقاله.(بزرگا مردا كه ابوعلي سينا بوده است

  )231ص: بيهقيتاريخ.(بزرگا مردا كه اين پسرم بود
  :مثال از كليدر

  )2790ص :كليدر.(دريغا مردا كه عشق را مگر در درد باز نتواني شناخت
  
  )ترتيب اجزاء جمله(جمله  ساختار نحوي 2-6

و به پيروي از نويسندگان قديم، ترتيب ي اغراض بالغي در به اقتضانويسندة رمان كلي
 و تفحص تحقيق. را پس و پيش ميكندمله را به هم ميزند و اركان جمله متعارف اجزاي ج

عامل  مهمترين آثار گذشتگان، با وي آشنايي و ايران گذشتة غني ادبيات در آباديدولت
  :هاستواژه كنار در يفارس زبان نحوي بافتهاي كهنترين به توجه

  :ــ تقديم فعل بر مفعول
  :مثال از نثر كهن

  )75ص: بلعميتاريخ.(ابليس سجده نكرد آدم را
  :مثال از كليدر

www.SID.ir )1808ص: كليدر.(باالي پاالن محكم نگه داريد پاهايش را
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  )2359ص :همان.(خداوند به تير غيب گرفتار كند آن حبيب الشخور را
  :ــ آمدن مفعول در صدر جمله

  :مثال از نثر كهن
  )قابوسنامه، باب بيست و سوم.(نه و تعالي دوست داردشاكران را خداوند سبحا

  )111ص :بلعميتاريخ.(ادريس را خداي عز و عال سوي ايشان فرستاد
  :مثال از كليدر

  )1387ص :كليدر.(نان را قربان از او گرفت و چهار پاره كرد
  )2311ص :همان.(عنان را مردها از كف وارهانيده بودند

  :ــ تقديم فعل بر قيد
  :مثال از نثر كهن

  )110ص: بلعميتاريخ.(پسران و دختران آمدندش بسيار
  :مثال از كليدر

  )1556ص: كليدر.(سخن بسيار رفته بود امشب
  )1665ص :همان.(به شاكيها هم بگو بمانند تا فردا

  :هموكول كردن قيد به آخر جملــ 
 :مثال از متون كهن

  )243ص :بيهقيتاريخ( .ه بدان پيوستم، سخت مطول و مبرمو چند قص
  )باب سي و ششم ،قابوسنامه.(مگر در كوه باراني آمد عظيم

 :مثال از كليدر

 )86ص: كليدر.(تشويش توانست خاطر آسوده بر اسب نشسته بماند، بى محمد مى گل

  )1614ص :همان!(تا قلعه ميدان نبايست راه دازي مانده باشد ديگر
  :ردن متمم بعد از فعل كه در متون گذشته نيز رواج بسيار داشته استــ آو

  :مثال از نثر كهن
  )64ص :بلعميتاريخ.(خداي تعالي فريشتگان را بميراند به هوا اندر

 )، باب يازدهمقابوسنامه.(چنانكه بغزني در شنودم كه ده غالم بود در خزانة سلطان مسعود

  :مثال از كليدر
  )1971ص: كليدر.(ه مينمود به گوش نادعليچنين صداهايي غريب

 )1988ص :همان(ام من از پارسال تا امسال؟ چه كرده

  )1615ص :همان.(گيرد از گل محمد خاناز آن روز به اين طرف مقرري مي
www.SID.ir  :آيد و به آن متصل ميشودــ مفعول كه ضمير پيوسته است پس از فعل مي

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  29/آبادي در رمان كليدرتأثير متون كهن بر نثر داستاني دولت
 

 

  :مثال از نثر كهن
 )، باب ششمقابوسنامه.(يافتيمش زنده: مالح گفت

 :همـان .(خواندشبعد از يك سال پيش. سهل يك سال در خانة خويش ببخارا بزندان بود
 )باب چهل و يكم

  :مثال از كليدر
  )1614ص :كليدر! (آورندشان، حال و دمي است كه بياورندشان بي پدرها را مي

  )1615ص :همان.(ها ميچرخانندشاندارند ميان قلعه
  )1946ص :همان.(ايميگذارندت اگر بشنوند كه تو سست شده سست ميشوند و وا

  
  كاربرد جمالت كوتاه به شيوة متون نثر مرسل به ويژه تاريخ بلعمي 2-7

از آغاز تا اوايل (يكي از مختصات نثر اين دوره « :بارة كاربرد جمالت كوتاه ميگويدخانلري در
اند و به تـوالي در پـي يكـديگر    تقلفراواني جمالت كوتاه و ساده است كه يا مس) قرن هفتم

هـا، كوتـاهي   در ايـن نوشـته  . آيند، يا با حروف عطف و رابطه و موصول به هم ميپيوندندمي
ها به سبب آن است كه نويسندگان از آوردن فراكردهـاي مـتمم اجـزاء جملـه پرهيـز      جمله

دستور تـاريخي  (».تدارند و از مترادفات هم كه در ادوار بعد رايج شده است غالباً اثري نيس
  .تكرار از محسنات بديعي زبان پهلوي بوده است) 276ص :خانلريزبان فارسي، ناتل

 جمـالت  كـاربرد  ديـد،  ميتـوان  فـراوان  آباديدولت آثار در كه نحوي ويژگيهاي از يكي
 نـوع  ايـن  بـه  .انـد يافتـه  تشكيل سخن اصلي اجزاي از فقط كه جمالتي يعني كوتاه است؛

 وي) 166ص :فرهنگ اصطالحات ادبي، داد.(ميگويند) paratactic(ل سبك منفص جمالت

توصيف مكانهـا،   به و ميكند استفاده پرشتاب و كوتاه اين جمالت از مختلف موقعيتهاي در
 از كـه  آنجـا  بخصـوص  ميپـردازد،  كليـدر  شخصـيتهاي  درون و ظـاهر و رفتـار  ها و صحنه

  .ميكند استفاده سوررئاليستيتوصيفهاي 
  :ثر كهنمثال از ن

و بـه روزگـار وي   / و وي قاضي بخارا بود/ ابوذر وزير او شد/امير حميد به ملك بنشست -
چون امير سعيد وفات يافـت هـر   / و مختصر كافي تصنيف وي بود/ تر نبودكسي از وي فقيه

ابـوعلي اصـفهاني   / و به نيشابور رفت/ امير حميد از بخارا بيرون آمد/ كسي جايي قرار كردند
  )132ص :بخارا تاريخ.(بفرستاد تا او را بگرفتند/ يشابور بودامير ن

  :مثال از كليدر
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دشـمنان مـردم هـيچ مرامـي     ./ و ما را تكه پـاره كردنـد  / اوباش را به خيابانها ريختند -
در دهات مـا  / و هرچه را كه توانستند نابود كردند/ و شهر را به خون و آتش كشيدند/ ندارند
مـن بـاورم   / كـنم مـن دارم تعجـب مـي   / كننـد مي مردم را دارند كباب/ انمان كردندخرا بي

  )2387ص :كليدر...(نميشود
شـتابندة   و تنـد  ضرب آن در كه شده تشكيل فعل از يك تنها گاه كوتاه كليدر،جمالت

  :القا ميكنند را كالم
 ميچميـد، پـاي   خـويش ميچرخيـد،   از خـود بـي  و نشسـته  عرق به گيسو و پيشاني -

 گشـوده، فتيلـه   ميشـد،  گشوده كالفه،.ميشد كالفه.فتيله ميشد. يال ميپريشاند و ميكوباند

 تـا . ميدريد پيرهن .ميخنديدد. ميدميد ميخروشيد،. ميموييد. ميناليد. درهم هم به ميشد،
 .دست، فروخميد بر سر و دست بر تبرزين... خم  ميشد. ميشد ميل. ميشد چمبر. ميخورد

  )491ص :همان.(كارد خورده اشتري. دغلطي فرو. افتاد فرو نشست، فرو
تصوير  و فضا به نيز سرعت و شتاب كه هم سر پشت كوتاه جمالت از بسياري بينيممي

 و وسواس و دقت با وسيله بدين او. ميدهند توصيفي خصلت آباديدولت نثر به ميبخشند،
 بـه  اعرانهشـ  لحن گاه كه ميپردازد نظر مورد موضوع توصيف به نگرجزيي و دقيق با زباني

  .خود ميگيرد
  خلق ايجاز قصر با استفاده از افعال پي در پي 2-8

هدف نويسندة كليدر از كاربرد افعال متوالي، عالوه بر سرعت بخشيدن به فضـا و كـالم،   
... ايجاز، گنجاندن معني بسيار در الفاظ اندك اسـت . نيز هست) از نوع ايجاز قصر(خلق ايجاز

چنان كه درويش . بدون تكلّف در حداقل الفاظ ممكن بيان كندمتكلم بايد مطلب مفصلي را 
  :نيشابوري تمام ماجراي مغوالن را در ايران چنين حكايت كرد

  )143ص: معاني، شميسا.(آمدند و كشتند و كندند و سوختند و بردند و رفتند
 آبادي نيز قتل عام مردم توسط عناصر و مأموران حكومتي را ازجالب اينجاست كه دولت

  :كندزبان ستّار چنين بيان مي
  )2387ص: كليدر.(تند و بستند و غارت كردندسردار، حكومتيها كش. آنها كشتند -
 و ميجهـد  ميخـزد، ميرمـد،   ميخرامـد،  كـه  اندامي نرم پاي چار ميبيني، را ايرمنده -

  )135ص: همان.(ميگريز
  نشانة جمع 2-9
  :»ان«ند با نشانة جمع جمع بستن اسمي كه مفهوم زمان را ميرسان 2-9-1

» ان«در شعر و ادب گذشته، برخي از اسمها كه مفهوم زمان را ميرسانند، با نشانة جمع 
بنابراين، جمع بستن اين نـوع  ) 224ص: كليات سبك شناسي، شميسا. (جمع بسته ميشدند www.SID.ir
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ون دولت آبادي نيـز بـه پيـروي از متـ    . گرايي تلقي ميشود، امروزه نوعي كهن»ان«ها با واژه
  :جمع ميبندد» ان«كهن، اسم زمان را با 

  :مثال از كليدر
  )1984ص: كليدر.(تا مگر خستگي پيوستة روزان و شبان از تن بدركند

 :همـان .(فارغ از گشت و گردش روزان و شبان و امكان ديگر شدن روزگار خود و ديگران
  )1349ص

  :»ان«مير شخصي منفصل با نشانة جمعجمع بستن ض 2-9-2
  )1156ص :كليدر.(ماني كه اويان بودند، تنها به يك كار دستي باز دارندچنان مرد

  
  :كاربرد سجع به شيوة نثر مسجع گذشته 2-10
نه چون شير و پلنگ و خروس، در عربده و جنگ و سالوس و نه چون تذرو و طـاووس   -

  )مقالت پنجم ،حميديمقامات( .در بند رنگ و ناموس
  :مثال از كليدر

هـاي  ه كشانده، تن به پيش خمانده، عنان به دست پيچانده، زانو بـر گـرده  چوخا به كل -
  )625ص :كليدر.(تاختاسب چسبانده، و بر باريكه راه مي

و پيشـاپيش  ... سر افسار مهار جماز بر كلّگي جهاز، حيوان را به رفتن آزاد گزارده بـود  -
  )1667ص :همان. (دسته بر جماز نشسته بود

و استوار نشسته بر پشت اسبها، تسـمة لگـام پيچيـده بـه دور دسـتها و      دو مرد قبراق  -
  )1905ص :همان.(كوشنده در مهار و برقراري قرار، تا به يكباره از جاي ورنكنند

 
 هنتيج

نويسـى و بـه رغـم آنچـه در وهلـه اول بـه نظـر         با وجود گرايش به ساده كليدرنثر داستانى 
متـون   از ،زبـان از حيـث  حيـث مضـمون و چـه    چـه از   ،محسـوس  رسد، به شكلى كامالًيم

ه   آباديدولت طبق شواهد ارائه شده مشخص ميگردد كه .كالسيك تأثير پذيرفته است توجـ
عنايت ويژة او به آثار گذشتة زبان فارسي . خاصي به زبان فخيم و استوار گذشته داشته است

گـاه  ست، نثرش را جلـوه و عشق و ارادت او به فرهنگ غني و پر باري كه بر دوش آن زبان ا
افعـال   به ويژه قديمي، هاياستفادة فراوان او از واژه .بسياري از عناصر زبان كهن كرده است

بـه   است، نثر او بخشيده به گرايانهباستان فضايي هاي كهن،و واژه قديمي و سادة پيشوندي
  . طوري كه رد پاي آن در بيشتر آثارش ديده ميشود
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ي از سـاز و كارهـاي زبـان گذشـتة فارسـي پذيرفتـه، بسـيار متنـوع و         آبادتأثيري كه دولت
توان اذعان داشت، در كليدر سطري نيست كه نويسنده در گسترده است تا بدان حد كه مي

 هاى تأثير متون كالسيك مهمترين جنبه. آن، گوشة چشمي به متون گذشته نينداخته باشد
يـا   هاژهكاربرد وا(گزينش واژگانى :بارت است ازعآبادي در رمان كليدر، دولتبر نثر داستانى 
حـروف اضـافه بـه جـاى      اربردكـ  :هاى دستورى كهـن ماننـد  يتقليد از ويژگ ،)تركيبات كهن

بعـد از چنـد    »را« ماضى، كاربرد فعل پيشـوندى، تكـرار   يكديگر، آوردن با تأكيد بر سر فعل
كـاربرد تعبيـرات   ، ملـه جخـر  آ مفعول پى در پى، مقدم كردن فعل و موكول كردن قيـد بـه  

كـاربرد مضـمونهاى   سـجع و   ، اسـتفاده از اند عينه از متون كهن انتخاب شدهه معروفى كه ب
رسد كه از ميان متون كهن، تاريخ بيهقـى بـيش از سـاير آثـار     ينظر م به. نثر گذشتهآشناى 

تاريخ  امه،قابوسن: از تندعبار ويديگر آثار مورد نظر  .قرار گرفته است آباديدولتمورد توجه 
  . ...گلستان و بلعمي،

  
  منابع 

  كتابها) الف
: ، ترجمة عبدالحسين نـوايي، چـاپ اول، تهـران   )1384(احسن التواريخ، روملو، حسن بيگ 

  .اساطير
پژوهشـگاه فرهنـگ و   : ، چاپ دوم، تهـران )1380(از زبانشناسي به ادبيات، صفوي، كورش  

  .هنر اسالمي
، با تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، چـاپ  )1379(بوستان، سعدي، شيخ مصلح الدين 

  .انتشارات خوارزمي: ششم، تهران
: ، ،تهـران )1371(، بـاطني، محمدرضـا   »فارسي زبـاني عقـيم؟  «پيرامون زبان و زبانشناسي، 

  .45-62فرهنگ معاصر،ص
؛  اوي ب ق ر ال ص ن ن دب م ح م ن بد م ر اح ص ون اب  ه م رج ت، )1351(  ر ف ع ج  ن دب م ح ، م ي خ رش ن،  ارا بخ  خ اري ت

بنياد فرهنگ :    ران ه ت  ،  وي رض  درس م  ه ي ش ح و ت  ح ي ح ص ؛ ت  ر م ع  ن رب زف  ن دب م ح م  ص ي خ ل ت
  . ايران

-، به تصحيح محمدتقي بهار، به كوشـش محمـد پـروين   )1380(تاريخ بلعمي، بلعمي،ابوعلي

  .زوار: گنابادي، تهران
: به كوششش خليل خطيب رهبر، چاپ دوم، تهـران ، )1371(ابوالفضل ،، بيهقىيبيهق تاريخ

  . انتشارات مهتاب
www.SID.ir  .نشر نو: ، تهران)1366(تاريخ زبان فارسي، ناتل خانلري، پرويز 
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اهتمام محمدمعين،چاپ ، تصحيح محمد قزويني، به)1383(عمرچهار مقاله، نظامي، احمدبن
  .جامي: پنجم،تهران

  .انتشارات پايا: ، تهران)1382(ها، شيري، قهرمان ها و شاخصهيوهنويسي، شداستان
انتشـارات شـعلة   : ، تهـران )1368(شناسي سـاختاري، غيـاثي، محمـدتقي    درآمدي بر سبك

  .انديشه
انتشـارات  : ، چاپ چهارم، تهـران )1378(دستور تاريخي زبان فارسي، ناتل خانلري، پرويز    

  .توس
، به كوشش محمد قزويني و قاسـم  )1384(الدين محمد،سديوان حافظ، حافظ، خواجه شم

  .نشر طلوع: غني، چاپ بيست و دوم، تهران
  .كتابفروشي خيام: ، تهران)1338(روضة الصفا، ميرخواند، محمد ابن خاوند شاه

  .فردوس: ، چاپ اول، تهران)1378(پور، مصطفيساختار زبان شعر امروز، علي
  .انتشارات اميركبير: ، چاپ دوم، تهران)1373(سبك شناسي، بهار، محمدتقي 
  .زوار: ، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران)1335(سفرنامه، قبادياني، ناصرخسرو

: ، به كوشش جعفر شعار،چاپ چهارم، تهران)1387(الملك، حسن بن عليسياستنامه، نظام 
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي

مركـز دائـرة   : كوشش جالل خالقي مطلـق، تهـران  ، به )1386(شاهنامه، فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسالمي

، ترجمـة محمـدتقي صـدقياني و غالمحسـين     )1373(هاي نقد ادبـي، ديچـز، ديويـد    شيوه
  .انتشارات علمي: يوسفي، چاپ چهارم، تهران

  .انتشارات مرواريد: ، تهران)1371(فرهنگ اصطالحات ادبي، داد، سيما 
، به تصـحيح غالمحسـين يوسـفي،    )1364(عالي، كيكاووس بن وشمگيرقابوسنامه، عنصر الم
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: چاپ سوم، تهران

  .انتشارات فردوس: ، چاپ ششم، تهران)1380(كليات سبك شناسي، شميسا، سيروس
  .فرهنگ معاصر: ، چاپ هجدهم، تهران)1386(آبادي، محمودكليدر، دولت

  .آذينگل: تهران ، چاپ اول،)1383(اسحاقيان، جواد  كليدر رمان حماسه و عشق،
، با تصحيح و توضيح غالمحسين يوسـفي،چاپ  )1381(گلستان، سعدي، شيخ مصلح الدين 

  .انتشارات خوارزمي: ششم، تهران
گفت و گو با محمود دولت آبـادي، چهلـتن، اميـر حسـن و فريـدون      : ما نيز مردمي هستيم

  .و نشر چشمهنشر پازي : ، تهران)1373(فرياد
www.SID.ir .نشر ميترا: ، چاپ هفتم، تهران)1381(معاني، شميسا، سيروس 
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نژاد، چـاپ  تصحيح رضا انزابي، به)1389(ابوبكربلخي، حميدالدينمقامات حميدي، محمودي
  .مركز:سوم، تهران

  .انتشارات آگاه: ، چاپ هشتم، تهران)1384(كدكني، محمدرضاموسيقي شعر، شفيعي
  هامقاله) ب

: ، كاوشـنامه )1386(گرايي در شعر حميد مصدق، ياسيني، اميـد و فاطمـه مدرسـي    باستان
، 86، بهـار و تابسـتان  )14شـمارة  (مجلة دانشكدة ادبيـات دانشـگاه يـزد، سـال هشـتم،      

 .11-43صص

در ادوار نثـر فارسـي، نجفـي، عيسـي و سـيد محمـد       » را«بررسي تحول كاركردهاي حرف 
، سال چهـارم،  )بهار ادب(اسي نظم و نثر فارسيشن، فصلنامة تخصصي سبك)1390(آرتا

  . 229 -247،صص)12پياپي(شمارة دوم
، نشرية دانشكدة ادبيـات و  )1384(پور، محمدرضا گرا در شعر اخوان، عمرانساختهاي كهن
، 84،زمسـتان )15پيـاپي  (18،دورة جديـد شـمارة   كرماندانشگاه شهيدباهنرنيعلوم انسا

  .99-124صص
، نشرية دانشكدة )1382(ر نثر داستاني معاصر،آتش سودا، محمدعلي هاي كالسيك دگرايش

، )10پياپي (13ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دورة جديد شمارة 
  .2-37، صص82زمستان

، )1386(پور آالشـتي، حسـين   آبادي، حسينويژگيهاي زبان روايت در سه اثر محمود دولت
، بهار و تابسـتان  )14شمارة (ادبيات دانشگاه يزد، سال هشتم، مجلة دانشكدة  ،كاوشنامه

  .139-160، صص 86
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