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 چکیده

تواند  شناختی در بررسی سبک متون مختلف، اعم از ادبی و غیرادبی، می استفاده از الگوهای زبان
های سنّتی بیرون آورد و آن را وارد مسیری نو کند. مسیری  تکرار روش ی هشناسی فارسی را از ورط سبک

شود. به این منظور، در پژوهش حاضر تالش  تر شدن این دانش می تر و کاربردی که منجر به پویایی بیش
صاً فرانقش متنی، به مند هلیدی، مشخّ گرای نظام کارگیری چارچوب نظری دستور نقش ایم تا با به کرده
)میبدی(  االسرار کشفهای  با داستان )طوسی( یوسف ی هتفسیر سورهای  حکایت تطبیقی اسیشن سبک

با ی آن  از این منظر، و مقایسه ی یوسف تفسیر سورههای سبکی  ویژگی بررسی، تا از راه بپردازیم
ن مرسل است(، عنوان اثری متعلّق به قرن ششم هجری که نثر آ )بهاالسرار  کشفهای سبکی  ویژگی

. برای جهت تعیین تاریخ نگارش آن برداریم گامی در ، و همت نثر آن را با نثر مرسل بسنجیمنسب هم
ساخت ی  و مقایسهو بررسی ، هر کتابحکایت از  50تجزیه و تحلیل  ابتدا بهرسیدن به این هدف 

سپس اعتبار نتایج حاصل از این قیاس را  پرداختیم، و ها ن موضوعی، ساخت اطّالع و ابزارهای انسجامی آ
چه در بعضی از اگربه این نتیجه رسیدیم که بر این اساس،  دو سنجیدیم. با استفاده از آزمون آماری کای

هایی مانند کاربرد انواع بند  ، با این حال، در مشخّصهشده دو پیکره مانند هم هستند های بررسی مشخّصه
داری با  دار و بسامد ابزارهای انسجامی اختالف معنی انواع آغازگرهای نشان داری در آغازگر، مرکّب، نشان

 ،از نثر مرسل ی یوسف تفسیر سوره گر فاصله گرفتن نثر ای است که بیان هم دارند، و این اختالف به گونه
 تفسیرها نشان داد که  نتایج حاصل از بررسی و گرایش آن به نثر فنّی و مسجّع است. از طرف دیگر،

نوشته شده باشد، نه قبل یا  -احتماالً اواخر قرن ششم هجری- االسرار کشفباید بعد از  ی یوسف سوره
 زمان با آن. هم

ساخت موضوعی، ابزارهای مند، فرانقش متنی،  گرای نظام شناسی، دستور نقش : سبکهای کلیدی واژه

 .االسرار کشف، یوسف ی هتفسیر سور،  انسجامی
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 . مقدمه1-1

می1شناسیسبک را بیانِ»توان توصیفهدفزبانیِتحلیل و بهمتمایز آناز تأثیر «کارگیریو

2)وردانکدانست ،1389 با(18: هایمختلفیروش،حال،چگونگیانجاماینتحلیلوتوصیفاین.

خوداست.دارد ،نخستینبارمحمدتقیبهارباانتشاردرایرانکههرکدامنیازمندابزارهایخاصِ

نثرفارسیسبککتاب تاریختطّور یا بهمعرفیبهصورتمنسجموسازمان(1331)شناسی؛ یافته

کرده،بندیهایمختلفیتقسیمدراینکتابنثرفارسیرابهدوره(1386)شناسیپرداخت.ویسبک

ی،نحویوبالغیبررسیدرسطحواژگان،بامعرفیآثارشاخصِآن،هایسبکیِهردورهراوویژگی

است غالبپژوهشنموده . اینزمینه شدههایبعدیدر انجام بهروشبهار آن3اندنیز مسلّم. چه

شناختیزبانباتکیهبررویکردهایگوناگونِشماریهایانگشتاستایناستکهتاکنونپژوهش

پژوهشمریمدُرپَرتوانبه،کهازآنمیانمیشناسیمتونفارسیبهانجامرسیدهاستبهمنظورسبک

هایغزالیشناسینامهاشارهکرد،کهنویسندهدرآنبهسبکشناسیانتقادیسبکباعنوان(1392)

 رویکرد »با استپ4«گفتمانانتقادیتحلیل پربیرداخته بنابراین، از. استفاده بگوییم نیستاگر راه

گاهیدآثارنظمونثرفارسی،ازدی5«سبکِ»شناسی،برایبررسیوشناختهایعظیمزبانظرفیت

دنوسنجشِزمحکشودمگرباواینامرمحقّقنمیمغفولماندهاست؛ریباًقینو،تعلمیومنظر

رویکردهایگوناگونسبک بررسیسبکناسیشتواناییِ بهدر هایمتونفارسی، ویژه آثاریکهدر

شناسیتطبیقیسبکاند.بهاینمنظور،درپژوهشحاضربرآنیمتاباکمترموردبررسیقرارگرفته

                                                           
1 . Stylistics 
2 . P. Verdonk 

.3-1-3شناسینثردرایران،نک.بخش.برایبررسیتفصیلیسیرسبک3
4 . Critical Discourse Analysis (CDA) 
5 . Style 
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،1گراشناسینقششناختی،یعنیزبانزبانالگوییکدرچارچوبفارسیمجموعهازمتونرواییدو

کارآییاین مطالعاتسبکالگوضمننشاندادنِ تالشیدرجهتتعیینزماننگارشِدر شناسی،

انجامدهیم.تاریخاثریبی

 ی پژوهش مسأله. 1-2

عرفانیتفسیری،(1367)طوسیزیدمحمدبناحمدبناثر،یوسفیقصهیایوسفیسورهتفسیر

استشدهتنظیمفصلشصتدرکهاستیوسفیسورهاز بیانبرعالوهنگارندهفصلهردر.

نیزحکایتیولطیفهونکتهیوسف،یقصهبیاننیزوآن،متشابهاتونزولنشأوآیههرمعانی

هیتوجّقابلهایویژگیدارایو،شیواوروانساده،،بهزعممصحّحآن،کتابنگارشزبان.آوردمی

مصحّحکهگونهآناما،نیستمشخصاثرنگارشزمان،همهاینبا.(13یمصحّح:)همان،مقدمهاست

(.12یمصحّح:،مقدمههمان)باشدهجریششمقرنبهمربوطرسدمینظربه،استآوردهمقدمهدرآن

واالسرارکشفباکتاب«تنظیمروشوپرداختنوع»بسیارِشباهتراعامدّاینشواهدازیکیوی
ی،مقدمههمان)استشدهنگاشتههجریششمقرناوایلدرکهداندمی(ق.ه520)میبدیاالبرارعده

 .(13مصحّح:

یسورهتفسیرهایحکایتشناختیسبکیمطابقهبهحاضرپژوهشدرموضوع،اینبهتوجهبا
زبانیهایویژگیشناختبرایو،منظوراینبه.پرداختخواهیماالسرارکشفهایداستانبایوسف

وهلیدی2«مندِنظامگرایِنقشدستورِ»چارچوبدرتاشدگرفتهتصمیم،اثراینسبکیو

بخشیعنوانبه،آنهایحکایتیمطابقهوبررسیبه،4«متنیفرانقش»منظرازو،(2004)3متیسن

 .بپردازیماالسرارکشفهایداستانازحجمهمانتقریباًبا،متنکلاز

 قلمرو پژوهش .1-3

مکانیآنموضوعیتازآن تعیینقلمروِ جاکهپژوهشحاضرازجنسمطالعاتمیدانینیست،

هایگرددوازنظرموضوعیویژگیندارد.اماازنظرزمانیبهحولوحوشقرنششمهـ.ق.بازمی

                                                           
1 . Functional Linguistics 
2 . Functional Systemic Grammar 
3 . Halliday and Matthiessen 
4 . Textual Metafunction 
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حکایت از مجموعه درسبکیدو و یکدیگر قیاسبا در را دورههایفارسی با ایخاصارتباط

 د.کنبررسیمی

 ت و ضرورت پژوهشیّاهمّ. 1-4

می جنبه دو از را ضرورپژوهشحاضر دانستیتوان تفسیرسبکیهایویژگی،کهاینلاوّ.
آنزبانییبرجستههایویژگیتا،استبررسینشدهکنونتا،مهماثریعنوانبه،ییوسفسوره

االسرارکشفهایداستانبااثراینهایحکایتشناختیسبکیمطابقه،کهایندیگر؛شوددادهنشان

دردارد،بسیارهمانندییوسفیسورهتفسیربامطالبتنظیمروشنظرازگویاکه،میبدی

جهتتخمینزماننگارشاثرازباشددرگامیتواندمی،منتظمشناختییزبانچارچوبیکانگاره

 هایسبکیآن.صهراهشناختعلمیِمشخّ

 اهداف پژوهش. 1-5

دریوسفیسورهتفسیرهایحکایتشناختیسبکبررسینخستگامدرحاضرپژوهشهدف

یمطابقهبا،گاهآنو،بازشناسدراآنزبانیهایبرجستگیتابدینوسیله،استمتنیفرانقشچارچوب

 .بسنجدرااثردواینبودنعصرهمعایادّ،میبدیاالسرارکشفهایداستانسبکباآن

 کاربردهای پژوهش. 1-6

ویژهنثرشناسیمتونفارسی،بهبوطبهسبکتوانددرمطالعاتوتحقیقاتمرپژوهشحاضرمی

ادبیاتفارسی، تاریخ همچنینو بگیرد. قرار استفاده اینروش،مورد چارچوبنظری و شناسی

بهعنوانهایِتوانددرپژوهشپژوهشمی سایرآثاربرایتعیینسبکِایپیشینهآتیدراینزمینه،

 بهکارگرفتهشود.،نثرفارسینظمو

 نوع پژوهش. 1-7

توصیفی نوع پژوهشاز داده.استتحلیلی -این آماریِ وهلهتحلیل پژوهشدر این در یها

برایتفسیرنتایجگیرد.هایالکترونیکیصورتمینخستبهروشدستیوسپسبهکمکبرنامه
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آمار زبانهاحاصلاز چارچوبنظریمطرحدر به الگویشناسینقشنیز یعنیبه گرایهلیدی،

 فرانقشمتنی،مراجعهخواهدشد.

 پژوهش های پرسش. 1-8

زیرپاسخدهد:هایپرسشدرپیآناستکهبهپژوهشحاضر

است؟نثرینوعچهدارای،آنهایحکایتمتنیِفرانقشِبههتوجّبا،یوسفیسورهتفسیر.1

االسرارکشفهایداستانویوسفیسورهتفسیرهایحکایتمتنیِفرانقشِبههتوجّبا.2 چه،

دارد؟وجودمتندوایننثرِمیانِهاییشباهتوهاتفاوت

کتاباینمتنی،فرانقشمنظرازیوسفیسورهتفسیرهایحکایتسبکیِهایویژگیبههتوجّبا.3

 است؟فارسینثرازایدورهچهبهقمتعلّ

 های پژوهش فرضیه. 1-9

 هایپژوهشحاضربهقرارزیراست:فرضیه

دیدهآندرنیزعمسجّفنّیونثرازهایینشانهاامّ،استمرسلنثرداراییوسفیسورهتفسیر.1

.شودمی

اشتراك.2 سورهوجه یوسفتفسیر االسرارکشفبای استمرسل کهنثری در یسورهتفسیر
گراید.عمیومسجّفنّیبهنثریوسف

 .استهجریششمقرنبهقمتعلّیوسفیسورهتفسیر،رسدمینظربه.3

 ی جدید بودن و نوآوری پژوهش جنبه. 1-10

(را1367)ییوسفتفسیرسورههایحکایت،بارنخستینبرایتااستآنپیدرحاضرپژوهش

نظریه یک چارچوب زباندر زبانی یعنی معتبر، نقششناختی سبکشناسی اینگرا، کند. شناسی

ازمنظرفرانقشمتنیییوسفتفسیرسورههایزبانیپژوهش،بهبیاندیگر،بهقصدتعریفویژگی
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گیردصورتمی باو،یوسفیسورهتفسیرنگارشزمانبودننامشخصبهتوجهبا،همچنین.

باآن«تنظیمروشوپرداختنوع»نظرازبسیاریشباهت،کتابحمصحّعایادّبهاینکهبهعنایت

داردقصدپژوهشاین،(13یمصحّح:،مقدمه1367طوسی،)داردوجود(ه.ق520)میبدیاالسرارکشف

تفسیرهایحکایتباآنیمقایسهو،میبدیاالسرارکشفهایداستاندرمتنیفرانقشبررسیبا
مدّ،یوسفیسوره این چشمدرستی از را فراخعا دقیقاندازی نگاهی با حال عین در و تر،تر،

بیازماید.

 ش و دلیل انتخاب این روشهروش انجام پژو. 1-11

یعنیبه ـ هدفآن فراخور به پژوهشحاضر، راستیروشانجام فرضیهمنظور ایخامآزماییِ

نگادرباره زمان سورهرشی یوسفتفسیر بدوی در که معنا این به است؛ تحلیلی و توصیفی ـ

مؤلّ داستانییوسفتفسیرسورههایهایفرانقشمتنیدرحکایتفهپژوهش، و یکسو، هایاز
اینگاهباتخمینمشابهتازسویدیگر،بایکدیگرمقایسهخواهدشد.آناالسرارکشف هایزبانیِ

عصربودنایندواثربهآزمونگرفتهیهممیزانهمبستگیِسبکیمیانآنها(،فرضیهدومتن)برآورد

ایکرد.ازشناسیدورهیسبکتواندستمایهخواهدشدتامعلومشودکهفرانقشمتنیراچگونهمی

هایموردتحلیلآنانتخابشدهاست.همینمختصرپیداستکهروشپژوهش،بنابرموضوعوداده

 العاتفنون و ابزار گردآوری اطّ. 1-12

االسرارکشفهایوداستانییوسفسورهتفسیرهایسازیِحکایتهایپژوهشازراهپیکرهداده
نتایج.برایاعتبارسنجیِبهصورتدستیگردآوریوتحلیلخواهدشدگردخواهدآمدواینپیکره

استفادهخواهدشد.1دوکایآماریآزمونحاصلازتحلیلپیکرهنیزاز

 العاتفنون و روش تجزیه و تحلیل اطّ. 1-13

(،2004مندِهلیدیومتیسن)گرایِنظامهایپژوهشباتکیهبرچارچوبدستورِنقشتدوینداده

ازمنظرفرانقشمتنیانجامخواهدگرفت؛بهاینترتیبکهدوپیکرهومشخّ یحاصل،درگامصاً

 نظر از 3العساختاطّ،2ضوعیموساختنخست، نیز انسجامیو 1ابزارهای و مقایسهبررسی
                                                           

1 . Chi-Square 
2 . Thematic Structure 
3 . Information Structure 
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توانبرایپژوهشمیمینگاماند،دردوّایجاکهاینمتغیرهایوابستهازنوعمقولهخواهندشد.ازآن

آماریق.باشدـازآزمونه.شانبامتغیرمستقلـکهنگارشبهسبکقرنششمسنجشهمبستگی

گرفت.دوبهرهکای

 بندی پژوهش سازمان. 1-14

،ملبهکلیاتپژوهشاختصاصدارد؛درفصلدوّوهشحاضرشاملپنجفصلاست.فصلاوّپژ

پیشینه مطبه انجامی زمینهالعات در ویژگیشده بررسی ی سبکی سورههای یوسفتفسیر وی ،

مفاهیمبنیادینوبهمعرفیممیبدی،اشارهخواهدشد.فصلسوّاالسرارکشفیآنباهمچنینمطابقه

هایصلضمناشارهبهپژوهشدراینف؛اختصاصخواهدداشتنظریپژوهشحاضرچارچوب

دربارهانجام یسبکشده فارسی، معرفیشناسینثر متیسنوهلیدیمندِنظامگرایِنقشدستورِبه

گردآورینظریالزمبرایچارچوبخواهیمپرداخت.فرانقشمتنیویژهفرانقشمتنی،وبه،(2004)

داده بهفراهمخواهدآوردهایپژوهشرا توجهبهچارچوبنظریپژوهش، با درفصلچهارم، .

و،االسرارکشفهایداستانویوسفیسورهتفسیرهایحکایتیشناختیدربارههایسبکلیلتح
االتپژوهش،فصلپنجم،پاسخسؤخواهیمپرداختتاسرانجامدرینتایجاینتحلیلسپسمقایسه

.هایآتیراارایهکنیمپیشنهادهاییبرایپژوهشنتایجبهدستآمدهازآن،و

 خالصه. 1-15

بیانمسأله به اینفصلابتدا در اهمّیّت بهضرورتو کردیم.یپژوهشپرداختیمو آناشاره

 بررسی همانا که کردیم بیان نیز را فارسیهویژگیاهدافپژوهشحاضر یکاثر سبکی درای

بردنبهتاریخنگارشسبکاثریدیگربهمنظورپییآنباومقایسهشناختی،چارچوبالگوییزبان

همچنینسؤاالتیکهپژوهشحاضردرپییافتنبهکاربردهایاینپژوهشنیزاشارهشد.آناست.

دریمرتبطباآنهاهاست،وفرضیهپاسخآن ینوآوریپژوهشوروشادامه،جنبههامطرحشد.

 بندیپژوهشمعرفیشد.انجامآنتشریحشد.ودرنهایتنیزسازمان




                                                                                                                                                                          
1 . Cohesive Devices 
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 م:فصل دوّ

 پژوهش ی پیشینه
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 مقدمه . 2-1

جست که جایی میوتا نشان نگارنده انگارهجوهای یک نگاه از پژوهشی کنون تا یدهد،

هدفسبکزبان با بررویشناختیو انجاماالسرارکشفوییوسفتفسیرسورهشناسیتطبیقی،

درنگاهیحال،این.باسابقهاستیبااینمختصاتبیتوانگفتپژوهشنشدهاست؛بنابراین،می

زبانیایندواثر،بهطورجداگانهویاهاییاشارهکردکهسعیدرتحلیلِتوانبهپژوهشمیترکلّی

لبهدرسهبخشسامانیافتهاست.بخشاوّحاضراند.بهاینمنظور،فصلبهصورتتطبیقی،داشته

میپژوهش هایی به تنها که سورهپردازد یوسفتفسیر پرداختهی پژوهشبخشدوّاند؛ رام هایی

مبهآندستههابودهاست؛وسرانجام،بخشسوّیآنموضوعمطالعهاالسرارکشفکندکهمیمعرفی

اند.یتطبیقیایندواثرداشتهکندکهسعیدرمطالعههاییاشارهمیازپژوهش

 ی یوسف تفسیر سورههای مربوط به  . پژوهش2-2

 1377شفیعی کدکنی: 

،قرنِچهارموپنجمیِایازشعرهایعرفانسفینهایزیرعنوانمحمّدرضاشفیعیکدکنیدرمقاله

سوره ییوسفتفسیر مهم»را مهمیکیاز )بلکه شکلترینمنابع دربابِ مطالعه گیریترینمنبعِ(

لیلاینکهازآنغفلتشدهاستود،(340)صداندمی«مراحلنخستینشعرعرفانیزبانفارسی

صکردنتاریخنگارشکتاببرایمشخّویسپس،.داندراروشننبودنزمانتألیفکتابمیغفلت

میبهایننکته کهدراواخرقرنششمهجرینوشتهشده،التدوینرافعیدرکتابکندکهاشاره ،
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،وازایننکتههجریدرقزوینبوده459درسالییوسفتفسیرسورهعیشدهاستکهمؤلّفمدّ

کهاگرطوسیدهسالبعدازاینتاریخکتابخودرانوشتهباشد،تاریخنگارشگیردمینتیجهچنین

نیمهآنمربوطمی به شود حدود قرنپنجمهجری)مشخصاً 469یدوّم شفیعی.هجری(470تا

وعدمنقل،لتاچهارمهایصوفیانقروناوّنقلحکایتکدکنییکیدیگرازدالیلادّعایخودرا

ویسپسباداند.میییوسفتفسیرسورهقرنپنجمدریاوّلِهایمربوطبهصوفیاننیمهحکایت

آید،وباربرمیییوسفتفسیرسورهذکردالیلوشواهدیدرپیاثباتکرّامیمذهببودنمؤلّف

کههیچشعریدهد:نخستآنیدوّمقرنپنجمنسبتمیدیگرباذکردونکتهتألیفکتابرابهنیمه

ایاستکهشعرسنائیازسنائیدراینکتابنقلنشدهاست؛بنابراین،نگارشکتابمربوطبهدوره

حدود یعنیحداکثر است، بوده دستنیاورده به را شهرتخود نوع500هنوز دوّم، و هجری.

ها،کهبهزعمشعرهاییکهدراینکتابذکرشدهاست،وساخت،صورت،زبانونوعمضامینآن

 حدود به متعلّق کدکنی، است.450-470شفیعی هجری ادامهوی مقالهدر برخیی بررسی به

جاستکهساسانزندیجالبتوجّهایننکتهپردازد.میییوسفتفسیرسورهشعرهاینقلشدهدر

متعلّقبهقرنپنجمایبااستنادبههمیناشعاریکهشفیعیکدکنیآن(درمقاله1393مقدّم) هارا

درقرنهفتمنگاشتهشدهاست.ییوسفتفسیرسورهکندکهعامیداند،ادّمی

اینکتابآمدهیتاریخنگارشیشفیعیکدکنیدربارهبههرحال،دالیلوشواهدیکهدرمقاله

حتّیاگرصحّترشهودیاستوبیشآیدچندانقابلاستنادبهنظرنمیاست اوّالً، زیرا تادّعای.

درقزوینبپذیریم،459طوسیدرسالاحمدبنمحمدبنزیدرامبنیبرحضورالتدوینمؤلّفکتاب

رادهسالپسازییوسفسورهتفسیرتاریختألیف،تنهابافرضوحدسدلیلیوجودنداردکه،

هایمختلف،ویااشعارسنائینیزدلیلهایصوفیانقرنبدانیم.ثانیاً،نقلکردنیانکردنحکایتآن

سلیقه،عالقهویاعقایدمؤلّفمربوطباشد.ودرآخر،نوعوموجّهینیست؛شایداینموضوعبه

دومحقّق،چنانکهاشارهشد،کند؛زیراباتنمیچیزیرااثمضامینشعرهاینقلشدهدرکتابنیز

اند.یمتناقضدستیافتهبهدونتیجههمیناشعاربررسیازمختلف

 1388غالمی: 

زلیخایویوسفبررسیوتحقیقیکارشناسیارشدخودباعنواننامهپایانحمیدهغالمیدر
،کهبهزعموی(طوسیزیدمحمدبناحمدبنامالی)یوسفیسورهعرفانیتفسیربامقایسهجامی

نظرازنیزخودیوسفرا،ویوسفداستانهایجایگاهشخصیت،استداستانی-عرفانیپژوهشی


