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بوده و  ی اندیشه و بیانعین القضات همدانی یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان ادبیات فارسی در حوزه

ی بزرگ دیگر بعضی از آثار به وی منسوب شده است. این پژوهش به بررسی رو مانند هر نویسندهازاین

به وی یعنی  و یکی از آثار منتسب ترین تألیفات قاضی یعنی تمهیداتمهمای یکی از شناختی مقایسهسبک

گرا اسی نقششنحاضر با رویکرد زبان لوایح اختصاص داشته و در پی یافتن صحت این انتساب است. رساله

بند از هر کتاب را موردبررسی قرار  1500داری آغازبخش حدود بر نشانی فرانقش متنی و با تکیهدر حوزه

اده است. فصل اول به بیان کلیات پژوهش و فصل دوم به زندگینامه و وجوه فکری خاص عین القضات د

راست و گشناسی نقششناسی و زبانی سبکپردازد. فصل سوم شامل مبانی نظری پژوهش درزمینهمی

کیه ت های پژوهش و بایافته است. طبق یافتهگیری اختصاص درنهایت فصل چهارم به تحلیل و نتیجه

جمالت کتاب لوایح و  نشان بودن آن دربرنشان دار بودن آغازبخش در ساخت جمالت عین القضات و بی

 تواند از آثار عین القضات باشد.این اثر نمی دیگر شواهد سبکی،
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های ژوهشای سطحی بین پی ادبیات فارسی دانست. با مقایسهترین حوزهاقبالتوان بیشناسی را میسبک

ه این گرفت شناسی صورتی سبکهایی که در زمینههای ادبیات فارسی و پژوهششده در سایر حوزهانجام

است که سودمندی این روش در مطالعات ادبی بر  حالی این در توان دید.وضوح میعدم استقبال را به

 است. همگان مسلم

 و بودهراول روبه های نادرست آثار به نویسندگان طرازادبیات فارسی در طول تاریخ خود همواره با انتساب

این امر در گذشته بیشتر به سبب حفظ یک اثر یا به دلیل تصورات نادرست کاتبان آثار صورت  است.

ن با آن مواجهیم رواج و نشر متون آنچه اکنو جریان است. گرفت. این امر امروزه نیز به نحوی دیگر درمی

که با توجه به استقبال مردم از  دو و سه به نام بزرگان ادبیات فارسی در فضای مجازی استو اشعار درجه

 های جدی به ادبیات فارسی شود.شدن آسیب تواند موجب واردی مطالعه میاین شیوه

رهیختگان شود که فاوضاع وقتی نمایان می شود بلکه وخامتمتأسفانه این معضل به همین نقطه ختم نمی

کنند؛ ب میای بزرگ منسوشناختی اثری را به نویسندهادبیات فارسی نیز بدون ارائه دالیل منطقی و سبک

ای از هشد تنها گوش ی مستندات نیست. آنچه گفتهگویی برای سخن گفتن در این حوزه نیازی به ارائه

ی اها پژوهش در این زمینه خود با مشکل عمدهبر این است. عالوه شناسیتوجهی به سبکهای بیپیامد

یکی دیدگاه سنتیان  باره دو دیدگاه وجود دارد:شناسی است. دراینی انجام سبکروست و آن نحوهروبه

کامالً به  ای دیگرگونه نوآوری را پذیرا نیستند و از طرفی عدهنسبت به تحقیق در این حوزه است که هیچ

 ردازند.پت غربی پایبند بوده و با سعی در منطبق کردن این نظریات بر متون ادبی به نفی سنت ادبی مینظریا

اسی ی کارشنبین دانشجوی ادبیات فارسی ناگزیر به انتخاب یکی از این دو روش است زیرا دورهدراین

رشد در نامه انگارش پایانی نظریات دانشجو نبوده و نیست و من هنوز معتقدم که ارشد مجالی برای ارائه

ای جز یک پژوهش ابتر و ناقص اش نتیجهمعنیهای خشک و بیسال و با آن چهارچوب ی زمانی یکبازه

 تواند داشته باشد و این پژوهش نیز مستثنا از غیر نیست.نمی

 ران شکل گرفت. زمانی کهموسوی در دانشگاه ته شناسی دکترهای سبکموضوع این پژوهش در کالس

 ی لوایح دریافتم که این کتاب بسیار دور از اندیشه والقضات مشغول بودم و بامطالعهی آثار عینبه مطالعه



 نه

 

 بدل توسط فرمنش به چاپ رسیده است. این درزبان قاضی است. این کتاب بدون مقدمه و شرح نسخه

در  و ای مفصل و پربار بر تمهیدات نوشتهقدمهاست م یک غیر ایرانی است که عفیف عسیران که حالی

 تواند درست باشد.کرده است که انتساب لوایح به عین القضات از سوی فرمنش نمیآنجا اشاره

 ی ادبیات فارسی تا امروز بسیاربیان کنم که باوجوداین مسیر دشوار از زمان انتخاب رشته در انتها باید

های آگاه و دلسوز برخورد داشتم. پیش از هر چیز باید از این مسیر با انسانام و همواره در اقبال بودهخوش

خصوص ادبیات عرفانی رهنمون شد و گزار باشم که مرا به مسیر ادبیات فارسی و بهخداوند منان سپاس

 هبینم از پدر و مادرم تشکر کنم که هموارازآن بر خود واجب میام گشود و پسدری پربرکت به روی زندگی

ز شاید هرگ که اگر نبودند ای دارم از برادر و خواهرماند. همچنین تشکر ویژهمشوق من در این مسیر بوده

 یگرفت. همچنین سپاسگزارم از دکترایشانی عزیز که با سعهعالقه به ادبیات فارسی در وجودم ریشه نمی

و ایجاد انگیزه باعث دلگرمیم صدر فراوان خود همواره موجب آرامش خاطرم بودند و همواره با تشویق 

 ی این رساله را بربر من منت نهاده مشاوره گذارم از استاد محترمم جناب دکتر مدرسی که شدند. سپاس

ز بینم ابر خود الزم می عهده گرفتند و در طول این مدت بوسعید وار به ارشاد و راهنمایی من پرداختند.

انب را جهای ایننوشتهی فراوان دستکه باوجود مشغله دوست بزرگوارم آقای علیرضا فتاح تشکر کنم

ام خانم آزاده شریفی که در طول خوانده و نکات دقیقی را یادآور شدند. همچنین متشکرم از دوست فرزانه

های شایان توجهی به من نمودند و در پایان متشکرم از تمام این پژوهش همواره به طرق مختلف کمک

 همراه من بودند. کسانی که در این مسیر
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 مقدمه1-1 

دانیم که خوبی میاما همه بهی ادبیات است؛ و زبان همچون مادهواضح است که ادبیات سرشتی زبانی دارد 

ی ای دارد و زیبایدیگر خاصیت ابهام گونه ادبیات نیز مانند هر هنرتوان همان زبان محسوب کرد. را نمیادبیات 

د و یابشود و سپس رشد میاز مادر زبان زاییده می و؛ گویی  ادبیات در بستر زبان تآن در ابهامش نهفته اس

د  سبب تغییر در سیر خو ،آفریند؛ این آفرینش  در ادامهرنهایت خویشتن خویش را میرسد و دبه تکامل می

گون که دارای گونهدهد. ماهیتی ی زبان رخ میاست که در ماده ادبیات هرچه که باشد هنریاما شود؛ زبان می

شناسی در بررسی ادبیات نیز تحلیل همین بستر خاص و نشان دادن چگونگی زبان . هدف زبانذاتی واحد است

این نوع  شاید .نداردی توانایی بررسی ادبیات را شناساگر بگوییم زبان وجهی نداردپس  .است دریک متن ادبی

دقیق  یهای آن نباشد اما به سبب علمی بودن و داشتن ساختاری ویژگیجامعِ همه ،تحلیل برای ادبیات

دالیلی متقن برای اثبات مدعای خاص در مورد یک  تواند ابزار مناسبی برای تحلیل متن ادبی باشد زیرامی

 دهد.دست می متن  ادبی به

سودمندی و درست بودن  ،شده استهای ادبی بکار گرفتهرسیشناسی در برعلم زبان تقریباً از زمانی که    

شناسان و استفاده از چنین ابزاری در جهت بررسی متون ادبی همواره موردبحث و مناقشه هم از سمت زبان

و هیچ ادبیات همان زبان است » برای مثال راجر فالر معتقد است  .از سوی منتقدان ادبیات بوده است هم

( 25: 1390« )ی بیان وجود داردلزومی ندارد فرض کنیم حتماً نوعی ویژگی ادبی تجریدی در فراسوی وسیله

اسی و شنو از سوی دیگر بعضی منتقدین ادبی مانند دیوید الج مخالفت خود را در ردِ امکان پیوند میان زبان

نقد  تواند جایگزینشناسی هرگز نمیزبان هنوز هم مجبوریم بگوییم که دانش»کنند ت چنین بیان میاادبی

 .دگرگون کند ،داری از پژوهش انسانی استمعنی ادبی شود یا مبانی ادعای آن را دال بر اینکه شکل مفید و

است  نآنکه ویژگی ذاتی ادبیات ایحال ی علمی بودنش است.شناسی جدید ادعاهای آن دربارهویژگی ذاتی زبان

 ( 20:1390فالر، .«)ی علمی سنجیدتوان با شیوهو ارزش را نمیها سروکار دارد که باارزش

و اگر این دسته را وردتوجه دستور نویسان بوده است های دستور زبان همواره ماز طرفی ادبیات در بررسی    

که در نانگردد چها پیش برمیه قرنی ادبیات بشناسانه مطالعه زبانشناسان تاریخ در نظر بگیریم باناولین ز

ترین ریفبندی دستور زبان به شش بخش ،ادبیات را ارجمندترین و شتراخس پس از دسته ،کتاب فن دستور

 (82: 1392)روبینز، .داندبخش دستور زبان می

ساً که اساگرایان فرانسوی گرایان روس و نیز ساختشناسی نوین ،نقد صورتباوجوداین  سرانجام در زبان   

شناسی به ساحت ادبیات گشود.در این کردند ،راه را برای ورود زبانمحور ادبیت را بر شکل زبان استوار می

شناسی و نقد ادبی ی زبانگر برجسته روس رومن یاکوبسن که در هر دو حوزههای اندیشهچارچوب ،کوشش

شناسانه به ادبیات نقشی بنیادین داشت. به زبانست ،در تثبیت مشروعیت ِنگاه جای گذاشته اآثاری ماندگار به

های وشراعتنا و از توجه باشد و ادیبی که به مسائل زبانی بیشناسی که به نقش ادبی زبان بیباور او زبان

 (3: 1376نبوی،مهاجر و  ).و آشکارا بازمان خود ناسازگارند یک اندازههر دو به  ،شناختی ناآگاه باشدزبان
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شناسی از این نظر دبیات و پیشرفت سبکشناسی و سودمند بودن آن در برررسی اتاثیر مطالعات زبانامرزه      

ایی هو ویژگی های زیرین هر متنموشکافانه پوسته تواند می شناسیی زبانهاتحلیلبر همگان مسلم شده است .

شناس زبانبررسی قرار دهد. از دید یک  ی عادی ادبیات پنهان بماند موردکه ممکن است از دید یک خوانندهرا 

وجهی از زبان کیفیتی خنثی ندارد و تمام الگوهای دستوری در آفرینش معنا مؤثرند. این انتخاب است که هیچ

ی عنوان مادهزند انتخاب از یک الگوی ساختاری ویژه یعنی زبان. زبان بهسبک خاص یک متن را رقم می

کارگیری مواد اولیه در هنرهای دیگر بر طور که کیفیت بهیکپارچه باشد همان نقص وی ادبیات باید بیاولیه

ار دارد.هدف انکبندی آن هنر مؤثر است،استحکام زبانی نویسنده نیز در آفرینش اثر ادبی تأثیری غیرقابلدرجه

روشی  و دقیق باعینی شناسی در ادبیات نیز نشان دادن این تأثیر و نیز ارائه تفسیری کارگیری زباناز به

کند ی ادبیات وارد نمیتنها نقصی به پیکرهشناسی نهرویکردهای زبان تحلیل متن توسط بنابراین، .منداستنظام

گشاید و با دیدی دقیق و علمی تحلیلگر متن ی متن ادبی میبلکه درهای بیشتری به سمت جهان ناشناخته

 کند.را  تجهیز می

شناسی خود علمی است  گسترده که شامل نظریه ها و رویکردهای گوناگون که زبانالبته باید در نظر داشت     

 شود.می

د بررسی قرار شناسی امروز سه دیدگاه عمده وجود دارد که هر یک از نقطه نظر خاص خود زبان را موردر زبان

گرا. از شناسی نقشزبانشناسی شناختی و ن، زباگراصورتشناسی زبان :دهند. این سه دیدگاه عبارتند ازمی

که با قبول اصول ساخت گرایی بر نقش زبان و نقش واحدهای ساختاری زبان  گراشناسی نقشزبان»این میان 

گرا شناسی نقشیکی از این جهت که زبان از جمله: کند، از جهات بسیار، مناسب مطالعات ادبی است؛تأکید می

هر جمله نیز عنایت خاص دارد و نیز از این جهت که به دلیل  به جنبه های خاص و ممتاز و وابسته به متن

دهد خواه ناخواه های خاص جمله و به تناسب آن با محیط پیرامونش نشان میهمین حساسیتی که به ویژگی

تر از ساخت جمله نیز قائل است و آن ساخت متن است و سومین چیزی که به جهت به وجود ساخت بزرگ

ز شناسی گذشته ارا مناسب مطالعات ادبی می شود این است که این نوع خاص از زبانگشناسی نقشآن زبان

« کنیم. ی ساختار جمله و متن،الیه ی ساختاری سومی هم دارد که از آن به نام گفتمان یاد میدو الیه

 (77-76: 1390شناس ،)حق

الگویی  »او معتقد است  .مطالعه ادبیات است گرا بهترین ابزار برایشناسی نقشازنظر راجر فالرنیز نظریه زبان   

عاد از تمام ابالف( باید تبیین جامعی  .ها باشداین ویژگی که برای  بررسی ادبیات مناسب است باید دارای

زبانی  هایبه دست دهد. ب( باید بتواند تبیینی از کارکردهای ساخت-ویژه کاربردی آن به-ساختار زبانی متن 

گیری اندیشه در ذهن خواننده ویژه کارکردی که موجب شکلبه عی(به دست دهد.مفروض)درمتون واق

نامد( و ج( باید تصدیق کند که معانی متن شود)یعنی همان کارکردی که هلیدی کارکرد انگار ساختی میمی

 (1390:2فالر،«)گیرد.در بنیانی اجتماعی شکل می
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ین ا ی ادبیات سودمند واقع شود.تواند در مطالعهها می گرا با داشتن این ویژگیشناسی نقشبنابراین زبان

ب لوایح و کتاباشد میای کتاب تمهیدات که از آثار عین القضات شناسی مقایسهپژوهش نیز به بررسی سبک

 پردازد.گرا میشناسی نقشاو منتسب شده است با رویکرد زبانکه به 

ور گرا هلیدی به دستازجمله اینکه نظریه نقش؛ ی را یادآور شومنکاتنماید که در ابتدای امر همه الزم میبااین

ور زبان ت. از طرفی دسآن با زبان فارسی محقق شدنی نیسترو انطباق کامل زبان انگلیسی متعلق بوده و ازاین

. البته این به این معنا نیست که زبان سترگ تشتت آرا و عدم وضوح کافی است ،فارسی هنوز دارای نقایص

مچنین ه توجهی دستورنویسان و زبان شناسان و بیتر به دلیل قص داشته باشد بلکه این امر بیشی نفارس

  درباره ساختمان دستور زبان فارسی است. آنان نظرعدم اتفاق

 بیان مسئله  1-2

عنوان دانشی مستقل قدمت چندانی ندارد و درواقع با انتشار کتاب ارزشمند شناسی در ایران بهسبک

بان توجه ادیی بیان موردفارسی همیشه شیوه یاتادب تاریخ.گرچه درشودشناسی محمدتقی بهار آغاز میسبک

شناسی یاد برای مطالعه متون که از آن با عنوان دانش سبک ی خاصاما استخراج روشو بالغیان بوده است؛ 

شناسی متون فارسی از سبک .گاه در زبان و ادبیات فارسی موردبحث و بررسی واقع نشده استشود هیچمی

 .ف مختصات ادبی، فکری و زبانی محدود بوده استکتاب بهار عموماً به همان روش  یعنی توصی زمان انتشار

قص این اما ن ؛شناسی برای توصیف دقیق متن و نشان دادن ابعاد گوناگون آن بسیار کارآمد استاین نوع سبک

امل مؤثر عو ،یدر شرح چگونگی گزینش سبکناتوانی اهری و شناسی محدود ماندن به توصیف ظشیوه از سبک

شناسی سنتی در همان پله اول که استخراج درواقع سبک .های اولیه استلیل دادهسبک و درنهایت تح ایجاد بر

 این در حالی .کندراه رها میشناس را در نیمه شود و گویی سبکهای خاص یک متن باشد متوقف میویژگی

ی ناسششناسی ،زبانشناسی ،روانناسی نوین با کمک دانش و ابزار علوم دیگری چون جامعهشاست که سبک

 های اولیه موفق شود.کند تا در ارائه تحلیلی درست از دادهرا یاری می آید و اوبه کمک سبک شناس می ...و

 فرهنگی و ،تماعیبافت اج ،توجه به سرشت متن و عوامل محیطی سبک شناس با ،در خوانش های نوین ِمتن

ای تن زوایخواننده را در یافو به این وسیله زند ایدئولوژی حاکم بر ذهن نویسنده به تحلیل متن دست می

 .کندپنهان متن یاری می

از  همتون ادبی  به دلیل داشتن سرشتی خاص و ماهیتی هنری هموار  شناختیبین تحلیل سبکدراین      

 ،شودتمایز زبان ادبی از زبان عادی می شناسی آنچه موجبدر مباحث زبان». های خاص برخورداراستدشواری

های این دو قلمرو زبان هم در تفاوت .نوع کاربرد و نقش زبان در ادبیات با ارتباطات روزمره)زبان ارجاعی( است

 ارد.بر عهده دهاست و هم در نقش متفاوتی که زبان در دو گفتمان ادبی و گفتمان ارتباطی نوع کاربرد نشانه

 (67: 1390)فتوحی ،

جهان مادی ی چیزهای متعلق به ی ما نیک آگاهیم که در ارتباط روزمره ، زبان برای ارجاع به همههمه»

خود زبان  ،زیرا پس از تشخیص آن چیزها ،کاربرد زبان امری موقت است ،در این حالت .رودپیرامون به کار می

 ؛ثرمند و ثمربخش کامالً طبیعی استه استفاده از زبان جهت برقراری ارتباطِ اگونکنیم البته اینرا فراموش می
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ر این ام .رو خواهیم بودشرایط متفاوت روبهدیگر با  ،جتماعی روزمره اشاره نداردکه زبان به بافت ااما هنگامی

ست آنگاه ا .یلی استای برای ایجاد بافت تخلهها زبان فقط وسیکند که در آنهای ادبی صدق میدر مورد متن

 1389وردانک ،«)  ود که برای به یادآوردن تصورهای خود به آن بازگردیم.شکه زبان به عامل ثابتی تبدیل می

:32-33 ) 

 های زبان ادبیی دارای ویژگیزبان صوفیه نیز به دلیل همین ویژگی یعنی ارجاع به جهانی غیر از جهان ماد  

ساخت عاطفی زبان سروکار داریم، به  ی عاطفی ما باقلمرو تجربه دینی و تجربهدر شعر و در هنر و در ».است

شنویم نه زبان علم که قلمرو زبان ارجاعی گوییم و از زبان معرفت میزبان عطار بزرگ با زبان معرفت سخن می

 (1390:32شفیعی ،«) است.

ه گاه زبانی ک .شودبیات فارسی محسوب میترین نوع زبان ادبی در اددرواقع زبان صوفیه یکی از پیچیده     

ا هدر شکستن عادت ،بزرگکوششی که عارفان »  .رسدنجارشکنی به مرز نامعنایی میدرهنجار گریزی و ه

ی خالقیت خود آهنگسازان و...در عرصهنقاشان، شاعران،  ،همان کاری است که هنرمندان بزرگ عمالً ،اندداشته

مقامات  .کند و بایزید در زبان نثریزی می. حافظ در زبان شعر عادت ستزدایندمیها را دهند و عادتمی انجام

 (88همان :«). های بیکرانی است از این عادت ستیزیمجموعه ،مشایخ بزرگ تصوف

جهت که همواره مورد غضب دستگاه فکری عالمان قشری تصوف به فراخور موضوع موردبحث خود و هم ازآن    

با  رو تحلیل یک متن ادبی عرفانیبوده هر چه بیشتر به پیچیده گویی و رمزی بودن گرایش یافته است. ازاین

 دز دت گریزی و هنجارشکنی عین القضات در سخنوری و عا میاناین  رو است.از های بیشتری روبهدشواری

زیرا او که زبانی از سوی او امری بدیهی است؛ . درواقع عادت گریزی و هنجارشکنیمیان عرفا مقامی خاص دارد

 عجیب نیست اگر ؛کشاندهای اجتماعی را به عادت گریزی میآداب فردی و خصلت ،های مذهبیی عرصههمه

 د وکنمفاهیم عرفانی را دگرگون می این مسیر حتی تعابیر واو در  .شکنی در صورت کالم بپردازدبه عادت

اعث کند و این توسع اندیشه بهای عادی صوفیه بیان میاز کلیشه دورمفاهیم خاص صوفیه را با زبانی تازه و به

 ود. باوجودآنکه مفاهیم بکار رفته در آثار این اندیشمند برگرفته از تعلیماتشغنای واژگانی متصوفه نیز می

 رو سبکفرد دارد و ازایناما زبان و فکر وی تشخصی منحصربه ؛مشایخ خراسان و والیت جبال و عراق است

یاری از در بس ؛است . عالوه بر اینکه زبان عین القضات زبانی عرفانیتشخیص استوضوح قابلشخصی وی به

. گویی است پرواوی کامالً صریح و بییابد و در این موارد زبان مواقع نقش وی به یک منتقد اجتماعی تغییر می

 .نفوذ در ذهن خوانندگان نگارش یافته استخاص برای اعمال یه باظرافت و دقتی اجتماعی است کیک بیانیه

ر ی کالمی عالوه بر مطالعه متن آثافرد و یگانههای منحصربهرو سبک شناس برای نشان دادن این قابلیتازاین

شود مگر با بررسی موقعیت فرهنگی و ص قاضی نیز هست و این میسر نمیقاضی نیازمند درک جهان خا

تاریخی و اجتماعی که عین القضات در بستر آن رشد کرده و به شکوفایی زبانی و فکری دست پیداکرده است. 

 تصوف یابیمیابد که بامطالعه آثارش درمیتحلیل زبان قاضی آنجا اهمیت می شناختی درهای جامعهاین بررسی

 وجه موردتوجه قاضی نیست تصوف وی آیینی است برای اصالح نظام اجتماعی.  هیچشخصی به
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نش وگو و کجای گفت ،گیردی آن ارتباط صورت میواسطهمتن که به»گرا نیز شناسی نقشاز نظرگاه زبان   

 ،های سبکیآوا ویژگیهر فرد و هر  تناسب نقش اجتماعی و ارتباطیو به ،عه استمتقابل آواهای گوناگون جام

زبانی مکالمه گون است و سرشتی متکثر و چندآوایی  ،اینک زبان گذارد.را به نمایش می ای و گویشی خاصگونه

 (19: 1376نبوی،و)مهاجر«.دارد

در آن پا گرفته است و ای دارد که ریشه در مقتضیات جامعه ،خود ،ازآنجاکه زبان»دیدگاه فالر نیز  درواقع از   

 (20:همان «) .کنددرواقع بازنمودی اجتماعی از جهان را رمزگذاری می ،کندمیعمل 

فرثی شکل گرفت از این باورِ بنیادین –شناسی نو که در چارچوب زبان گرایا نقش شناسی سیستمیزبان    

ان زب تیجه،کند که زبان ابزاری است برای انتقال معنی و برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه درنآغاز می

شناسی ای از جامعهشناسی همچون شاخهدر این راستا ،زبان .نهادی اجتماعی و بخشی از نظام اجتماعی است

 ،عنیان. این می زبواسطهاند بر انتقال معنی بهپردازد که مبتنیهای اجتماعی میبه بررسی آن دسته از کنش

 ،یعنی زمان و مکان برقراری ارتباط ،عیت مشخصل عناصر موجود در هر موقخود مبتنی است برکنش متقاب

ط ها و متون مشخصی که ارتباروابط اجتماعی میان آن آدمیان درگیر در ارتباط، ،ی ارتباطعناصر صحنه

  دار این موقعیتمند و معنیی عناصر نقشبرای تبیین معنا همه ،بنابراین .گیردها صورت میی آنواسطهبه

 شوند.محاسبه می

 بر بافت اجتماعی متن برایتاکید  گرا به دلیل شناسی نقشی زبانهمین دلیل و در همین راستا نظریهبه 

های این رساله با این رویکرد سعی دارد ویژگی کند.بررسی آثار عین القضات همدانی بسیار مناسب جلوه می

ح به عین القضات به داوری لوای دست داده و سپس در مورد صحت انتساب رساله زبانی خاص این دو اثر را به

 .بنشیند

 

 

 ضرورت پژوهش 1-3

که در این زمینه تعداد طوریبه .شده استهای ادبی مهجور واقعوهششناسی در بین پژطورکلی سبکبه      

 نشاید یکی از دالیل این امر خشک و مکانیزه بود .شمار استشتها بسیار انگها و کتابنامهمقاالت و پایان

گیری و آمارگیری در ابعاد وسیع است  شناسی مستلزم بسامدسبک .شناسی استش انجام پژوهش سبکرو

 ها همان تعدادعالوه بر این خصوص ادبیات جذابیت الزم را ندارد.که این امر برای پژوهشگر علوم انسانی و به

د است. ادبیات فارسی نیز ی سنتی است که امروزه کمتر مورد استناشناسی به شیوهمعدود هم شامل سبک

کارگیری نظریات و شود مگر با بهروز آوریست و این امر محقق نمیمانند هر علمی نیازمند نو شدن و به

 اط تدریجیهای جدید بپرهیزد سرنوشتی جز انحطادبیات از ورود به این ساحتدرواقع اگر  رویکردهای جدید.

 .رسدنظر میهای جدید و روزآمدضروری بهشناسی با روشهای سبکبنابراین انجام پژوهش .نخواهد داشت

ز این نویسنده یکی ا .توصیف سبک شخصی عین القضات است  دلیل دیگر ضرورت  انجام چنین پژوهشی
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ترین و جریان ساز ترین نویسندگان ادبیات فارسی است و بسیار ضروری است که آثار متعلق به این بزرگ

یک از این آثار منسوب رساله لوایح است که به شیوه و تقلید سوانح  .بازشناخته شودنده از آثار منسوب نویس

العشاق احمد غزالی نگارش یافته انتساب این اثر ازلحاظ تاریخی به عین القضات مردود دانسته شده است اما 

مقدمات انجام  نبنابرای .ی رد این انتساب صورت نگرفته استسبک شناسی هیچ تالشی برا یمتأسفانه درزمینه

 نمود.چنین پژوهشی ضروری می

 

 

 سؤاالت پژوهش  1-4

 هایی است؟دارای چه ویژگیگرا شناسی نقشنثر تمهیدات بر اساس زبان-1

 هایی است؟گرا دارای چه ویژگیشناسی نقشنثر لوایح بر اساس رویکرد زبان-2

تا چه  گراسی نقششناالقضات از منظر زبان  های پژوهش انتساب لوایح به عینها و تحلیلبر اساس یافته-3

 ؟میزان صحیح است

 

 

 های پژوهش فرضیه 1-5

 های نثر عینباید گفت که از ویژگیبخش آغازبخش و پایانهای فرانقش متنی در حوزه ساخت در بررسی-1

 ب موردتأکید بر مطل دار بودن بندها و تغییر مکان عناصر جمله به فراخور موضوع و میزان تأثیر والقضات نشان

 .ظر نویسنده استن

ح های متن لواییباید گفت که از ویژگبخش آغازبخش و پایانهای فرانقش متنی در حوزه ساخت در بررسی-2

 . باشدبجایی در عناصر جمالت است به سبب رعایت سجع کالم میاگر جا هاست ونشان بودن بندبی

این  ،ر رد انتساب لوایح به عین القضاتشناسی دتاریخی و نسخهفرض محقق این است که عالوه بر دالیل -3

 گرا نیز دارای سبکی کامالً متمایز از سبک عین القضاتشناسی نقششناسی با رویکرد زبانمتن با دالیل سبک

 .صحت ندارد تساب این اثر به ویاست و ان
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 پیشینه پژوهش  1-6

اری که در ادامه آثهایی چند نگاشته شده نامهها، مقاالت و پایانشناسی در ایران تاکنون کتابسبک یدرزمینه

 .شودصورت مختصر معرفی میوهش است بهکه در ارتباط با موضوع این پژ

 هاکتاب

ربرمی دی مشروطه از تا دوره: این کتاب تاریخ تطور نثر فارسی را از آغمحمدتقی بهار شناسی بهار ،سبک   

ی دکتری دانشگاه تهران تألیف شد از زمان انتشار  تاکنون این کتاب که درواقع برای تدریس در دوره .گیرد

تالیف وتدوین نموده این کتاب در سه جلد  .شودشناسی محسوب میی سبکزمینه یکی از کتب مرجع در

های تاریخی زبان ا  بحثاول در ارتباط بدهد. جلد نشان می در آن نوعی تاریخ زبان فارسی را نیزبه است که

در جلد دوم این کتاب به سبک نگارش ادبیات  .ها و سبک نگارش فارسی باستان استکتیبه،خط میخی، 

نهایت جلد سوم شامل ادوار نثر فارسی از قرن هفتم  درم از قرن دوم تا ششم پرداخته است. فارسی بعد از اسال

اش بر زبان و ادبیات فارسی و هم دقت و تاب به دلیل اشراف کامل نگارندهشود. این کتا زمان نویسنده می

 بیشتر بر توصیف مولف آوری اطالعات و شواهد حائز اهمیت است. در این کتاب تکیه و تأکیدظرافت در جمع

شده است .کتاب مضمون و پیوند اندیشه و سبک کمتر پرداخته های دستوری است و به معنا،ویژگی

 های ادبیاتی خاصی در پژوهشدارای مقام و مرتبهمدون  شناسی عنوان نقطه آغاز سبکسی بهار بهشناسبک

 فارسی است.

حسین خطیبی شاگرد محمدتقی بهار است و این کتاب را در  : فن نثر در ادب پارسی،حسین خطیبی   

 ن هفتم است و بخش دوم بهدو بخش تألیف کرده است بخش اول شامل تاریخ تطور نثر فارسی از آغاز تا قر

های ابتاو در این کتاب مختصات لفظی و معنایی ک .در طی چهار قرن نخست پرداخته استنقد نثر و اقسام آن 

های ؛ ولی او نیز همچون استاد خود بیشتر بر صورت کالم متمرکز بوده و از بحثنثر فارسی را بررسی کرده

 فل مانده است.شناسی و محتوایی این آثار غاتحلیلی سبک

 

اسی شجویان مقطع کارشنکتاب خود را برای تدریس به دان شمیسا :  شناسی نثر ،سیروس شمیساسبک   

فارسی به  هایبکبندی سکند و با تقسیماو در این کتاب سیر تاریخی زبان فارسی را معرفی می .نگاشته است

ا ب های مربوط به هر سبک پرداخته ومعرفی کتابو معاصر ذیل هرکدام به  دوره جدید ،فنی ،مرسل، بینابین

کتاب شمیسا برای تدریس ت سبکی خاص هریک اقدام کرده است. به ملموس کردن مختصاآوردن شاهد مثال 

شناسی دارای ایراداتی اساسی است زیرا قسمت اعظم اما از منظر سبک ؛به دانشجویان ترم پایین مناسب است

های سبکی و قسمتی که شامل توصیف ویژگی شده های تاریخ ادبیاتی پرداختهبحث کتاب به توضیح واضحات و

 اریع باشد عالوه بر این مانند موارد پیشین این کتاب نیزکتاب بسیار اندک می کلی باشد در مقایسه با حجم

 شناسی است.های سبکاز تحلیل
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 اختیهای سبک شنصیف ویژگیشامل تو:این کتاب شناسی نثرهای صوفیانه ، محمد غالمرضاییسبک   

بیست و هشت کتاب عرفانی دنقد و  و قرن پنجم تا  اوایل قرن هشتم است و در آن صد کتب نثر عرفانی از

های ه ویژگیباز آن  ای نزدیک به تاریخ ادبیات نگارش یافته و بخشی این کتاب نیز به شیوه .شده است بررسی

 یافته استبالغی کتب عرفانی اختصاص

: فتوحی این کتاب را که ترجمه ها ( ،محمود فتوحیها،رویکردها ،و روششناسی )نظریهسبک      

بخش  ز دواین کتاب ا است. شناسی نوین نوشتهشناسی سیمپسون است،در معرفی سبکی از کتاب سبکاگونه

 ها و رویکردهایی آن و روشتاریخچه ،در بخش نخست به بررسی مفهوم سبک شود. فتوحیمجزا  تشکیل می

پایه در  مسائلبه شناسی نظری یادکرده است و بخش دوم شناسی پرداخته که از آن با عنوان سبکنوین سبک

اب این کت. شناسی عملی اختصاص دارد، تحت عنوان سبکشناسی و ارائه روشی خاص در تحلیل متونسبک

ند کی زبان فارسی معرفی میرا برای بار نخست به خواننده شناسیکه رویکردهای نوین سبکجهت از این 

 حائز اهمیت است .

:این کتاب اثر مهران مهاجر  گرا ( ،مهران مهاجر ،محمد نبویشناسی شعر )رهیافتی نقشسوی زبانبه   

 بخش نخست کتاب شامل .پردازدگرا میبه بحث و بررسی زبان شعر از دیدگاه نقش وی است کهو محمد نب

له بافت گرا ازجمشناسی نقشی زبانشناسی و منحصراً در توضیح مبانی نظریهزبانادبیات،  یمباحثی درزمینه

گرا را شناسی نقشهایی از شعر معاصر فارسی روش تحلیل زباندر بخش دوم کتاب ضمن اشاره به نمونه است.

ل گرا بسیار موفق عمهای نقشمبانی نظریه دهد . این کتاب در توضیحخوبی نشان میها بهبر روی این نمونه

 .دست بسیار راهگشاستهایی ازاینهای عینی تحلیل برای انجام پژوهشکرده و به دلیل نشان دادن نمونه

ه شده نوشتگرا شناسی نقشهایی ست که به زبان فارسی در مورد زباناز معدود کتاباثر یادشده عالوه بر این 

 است .

 

 ها نامهپایان

ی سبک فیه مافیه و مکتوبات موالنا جالل الدین مقایسه»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان   

 از سیاوش گودرزی .« های نحوی )با رویکرد کارکردگرا(بلخی در مقوله

ح نامه ابتدا به تشری.در این پایان استنامه با موضوع این پژوهش ترین پایاننامه تقریباً مرتبطاین پایان

شده است و سپس مبانی نظری پژوهش و روش کار شرح شده و  فصل آخر جزء عنوان پژوهش پرداختهزءبهج

به تحلیل مکتوبات موالنا و فیه ما فیه اختصاص دارد.تسلط نویسنده بر منابع فارسی و انگلیسی و نظم مشخص  

گرا این بابت است که با رویکرد نقشنامه از . اهمیت این پایاننامه استاز نقاط قوت این پایان فکری وی یکی

مشخص کرده  ،اندهای موالنا که نامعلوم بودهمخاطب بسیاری از نامه ختی،های سبک شناها و یافتهو با داده

توان . از نقایص این رساله میشودمطالعه متون ادبیات اثبات میجهت کاربردی بودن این روش در است و ازاین

 . استو نیازمند صرف وقت بسیار ی یادکرد که دارای پیچیدگیشناختهای سبکی ارائه تحلیلنحوه به
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شناسی شناسی در ایران و پیشنهاد اصول سبکبررسی انتقادی سبک»نامه دکتری با عنوان پایان  

 از فاطمه کرد چگینی«شناسی پاول سیمپسون( )با تأکید بر کتاب سبک

ات در برخی موضوع ؛شناسی را ارائه داده کتاب سیمپسون مفاهیم اساسی سبکر با ترجمه در این اث نویسنده 

ثر هایی از شعر و نبه بررسی و انطباق سبکی این نظریات بر نمونهمجزا و در بخشی  را شرح کرده  این زمینه

ز ااما  سودمند است؛شناسی بسیار حوزه سبکدر ارائه مفاهیم و تعریفات در نامه این پایان خته است.پردا

 شود.ساله و توجه بیشتر به مبانی نظری از نقاط ضعف آن محسوب میربودن بخش تحلیل و عملی  این مختصر 

بر تحلیل گفتمان سوانح العشاق و عبهر عاشقین )با تکیه»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان   

 از آزاده شریفی . (« نمودهای زبانی بافت فرهنگی 

. وجه استگرا نیز درخور تناسی نقششی تحلیل گفتمان از منظر سبکتعلق به حوزه به دلیلنامه نیز این پایان

-س تقسیم بندی فرآیند فعل در زبانشناسی این دو اثر بر اسای سبکنامه به مقایسههایی از این پایانفصل
آشنایی با گفتمان تصوف قرن ششم بسیار ی آن برای . همچنین مطالعهیافته استگرا اختصاصشناسی نقش

 شود.  شناسی از نقاط قوت آن محسوب مینامه بر مطالب گوناگون زبانسودند است. اشتمال این پایان

ای هگرا آغازگر از منظر رویکرد هلیدی در کتابتوصیف و تحلیل نقش»نامه  دکترا با عنوان پایان   

 از فرزین فهیم نیا «آموزان دبستانفارسی و انشاهای دانش

 پردازد و با روش پژوهششناسی در تدوین کتب درسی میضرورت توجه به رویکردهای زباننامه بهاین پایان   

آموز دختر و دانش273های درسی سال چهارم و پنجم دبستان و انشای حدود میدانی بر روی تمام متن کتاب

داری و ساده و مرکب دربندهای پایه و پیرو ازلحاظ نشان زگرگرفته است . در این پژوهش انواع آغاپسر انجام

. ضعف این پژوهش نبود شیوه و ای مرکب موردبررسی قرارگرفته استبودن و همچنین انواع توالی در آغازگره

 نویسنده صرفاً به بیان ارقام و ذکر جدول بسنده کرده است.طوری که به ؛است شده های تحلیلداده

 وی.محمد نباز « شناختی(از زبان تا شعر )یک رهیافت زبان»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان     

پردازد. بخش اول شناسی سازگانی که به بررسی ژانر شعر  میاین رساله جستجویی است در چارچوب زبان 

دوم خوانشی است از ی شعر فارسی و اندیشه پردازی پیرامون آن در ایران و بخش مروری است بر پیشینه

ی دهنشناسی سازگانی و بخش سوم به آزمون نگرشی اختصاص دارد و بخش آخر دربردارهای نظری زبانشالوده

ای عنوان پدیدهنامه سعی در خوانش شعر به. اهمیت این پایان"شعر همچون فرایند "کوششی است برای فهم

نامه متفاوت با رساله حاضر است و فقط به دلیل پایان شناسی است. موضوع اینزبانی و پیوند ادبیات و زبان

 ریه بر شعر فارسی مطالعه شده است.و انطباق نظ شناختیهای زبانتحلیل
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از مریم «ناسیشبررسی اشعار سهراب سپهری از دیدگاه زبان»نامه کارشناسی ارشد با عنوان پایان

 توسلی

شده در مورد سهراب فصل اول مروری است بر کارهای انجام .استشده فصل ارائه 5نامه در یانمطالب این پا   

فصل سوم اصول و مبانی .در ی آن با زبان شعر و رابطه ،ادبیاتبر انواع نقد،  است فصل دوم مروری سپهری.

و در فصل چهارم با انتخاب اشعاری از   شدهمطرح باشدگرای هلیدی میشناسی نقشرساله  که بر اساس زبان

های دن و عدم وضوح تحلیلشده است. روشن نبوسپهری به اعمال نظریه بر روی این آثار پرداخته سهراب

 .دآیحساب مییص کار این پژوهش بهشناسی از نقاهای سبکتحلیل دادهفقدان ی و همچنین شناختسبک

 یان لسادات غیاثاز مریم ا«معنایی افعال زبان فارسی –بندی نحوی طبقه»نامه ارشد با عنوان پایان   

بر یهاین پژوهش با تک .پردازدافعال زبان فارسی می بندیمند هلیدی به طبقهماین رساله در چارچوب دستور نظا

تیجه در پایان نیز نویسنده ن پردازد.داده های زبان فارسی می فرانقش تجربی به تشریح و اعمال این فرانقش بر

ست. این اجرابندی هلیدی در مورد فرایند افعال در زبان فارسی با اختالفات جزئی قابلگرفته است که تقسیم

 رساله ازلحاظ بررسی فرایند افعال در زبان فارسی حائز اهمیت است. 

 

 مقاالت

 شود.ها اکتفا میمعرفی آن ها مقاالتی نیز در این راستا منتشرشده است که بهعالوه بر این

/فاطمه مدرسی ،مریم عرب/فصلنامه تخصصی  سبک نگارش تمهیدات عین القضات بر پایه احوال مخاطب

 1390شماره اول /بهار–شناسی نظم و نثر فارسی/سال چهارم سبک

 1388/مجله مطالعات عرفانیمنش/محمد شادروی /لوایح از کیست

شناسی اهلل فتحی فتح،مهدی فاموری / فصلنامه تخصصی سبک/الهام صادقی، ذبیح ی عشقیهبررسی سبک رساله

 1390شماره چهارم/زمستان –نظم و نثر فارسی/سال چهارم 

/ فردوس آقا گل زاده،عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا،حسین رضویان/ گراسبک داستان بر اساس فعل:رویکرد نقش

 1390شماره اول /بهار–ارسی/سال چهارم شناسی نظم و نثر ففصلنامه تخصصی سبک

/محمدرضا پهلوان نژاد ،/مقاالت سازیمنظور برجستههای فارسی بهبررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه

 1378های زبان و ادب فارسی /اردیبهشت چهارمین همایش پژوهش

 یشانی، معصومه نعمتی/طاهره اگرای صف با رویکرد زبانشناسی نقشبررسی انسجام و پیوستگی در سوره

 1392/تابستان 27قزوینی/مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب/شماره 
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 پژوهش  مفاهیم بنیادین تعریف1-7

های بیانیِ زبان را،اعم از شناسی و معناشناسی،علمی تحلیلی است که جنبهمانند زبان شناسی:سبک

 (Cuddon.1999:872گیرد.)شناسی،دربرمینحو و لغت  واژه،آواشناسی،عروض،ساخت

بان شان در نظام زی نقششناسی است که در آن عناصر زبانی به واسطهشاخه ای از زبان :گراشناسی نقشزبان

 (2: 1376شوند.)مهاجرو نبوی،و دربافت ارتباطی تعریف می

 . تنوشته شده اس: کتابی عرفانی از عین القضات همدانی که در ده فصل تمهیدات

نسبت  به عین القضات همدانیو شده کتابی عرفانی است که به تقلید از سوانح العشاق احمد غزالی نوشته :لوایح

 شده است.داده

 ساختار پژوهش  1-8

وتاه نگاهی ک به کلیات پژوهش اختصاص دارد.فصل دوم شده است . بخش اولفصل نوشته  چهاراین رساله در   

ین ی اندیشه قاضی و همچنهدف از نگارش این فصل آشنایی با حوزه؛ است به زندگی و افکار و آثار عین القضات

 معرفی خاص دو کتاب موردبررسی این رساله و آشنایی با اوضاع سیاسی عصر عین القضات است. 

و  ی آنمفهوم سبک ،تاریخچه. در این فصل به بررسی نظری پژوهش است وم شامل توضیح مبانیفصل س

و مبانی  را گشناسی نقششود عالوه بر آن زبانشناسی پرداخته میی زبانشناسی بر پایههمچنین معرفی سبک

 .شده است بسط دادهمورد مطالعه در این پژوهش 

های تمهیدات و لوایح اختصاص دارد و در ی و اعمال نظریه بر متنناختشکهای سببخش آخر به تحلیل داده

شود.می بیان ی این مقایسهپایان نتیجه



 

 

 

 

 ی عین القضاتفصل دوم:درباره
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 زندگینامه  2-1

سترس حال همدانی اطالعات چندانی نداریم و اطالعات مختصری که از وی در داز زندگینامه این عارف شوریده

.  اکثر ص در کتاب شکوی الغریب آورده استالی آثارش و بخصودر البه است همان مطالبی است که خود

بن علی  بکر محمد بن علی بن  الحسنالمعالی عبداهلل بن ابی مورخان همچون عماد اصفهانی نامش را ابو

وده ب سالگی داراوهشتقبل از بیستاین عنوان را مسلماً »لقبش عین القضاه است و .اندالمیانجی  ذکر کرده

  مقدمه(46: 1389، )الف(عین القضات«)

ن توامی های اوتدائی را نزد پدرش فراگرفته است . از گفتهعلوم ابه.ق در همدان زاده شده و  492 وی در سال   

ه ی داشتحدس زد که در کودکی و نوجوانی نبوغ خاصی در فراگیری علوم و دریافت مفاهیم روحانی و فلسف

ی الهاو در رس .های مختلف تالیف کرده استری در زمینهبسیاکتب سالگی ویککه پیش از بیستنحویبه

سالگان و باالتر شیرخواره که نورس بودم و برای بیستدرحالی» :گویدالغریب در این مورد چنین میشکوی 

 چه رسد به تألیف و تصنیفاند تا ها ناتوانلگان از فهم آنساام که پنجاه و شصتهایی نوشتهنمودم کتابمی

عین القضات کامالً مشهود است های فکری و فلسفی این نبوغ در نوآوری (137:ب  1389القضات،عین« )ها آن

 . ای بیشتری در این زمینه دست یابدهتوانست به پیشرفتاگر اعدام زودهنگامش نبود قطعاً می و

سالگی مشغول کسب علم و معرفت در یک و است که تا بیست آید اینت برمیهای عین القضاآنچه از گفته   

ی پدرش با  تصوف نیز واسطهاو  به .های زمان خویش مسلط بوده است نشی دابه همه های مختلف وزمینه

کند در حدود طور که خود اشاره میو آنکرده لس خاص متصوفه حضور پیدا میآشنایی  داشته و در مجا

کرده حاالت مکاشفه و غیبی بر وی جلوه می -وچهارسالگیسالگی تا بیستویکیعنی بیست -هاسال همین

ی ام و رحمت ازلوچهارسالهساله بودم و اکنون بیستویکمن در روزگاری که آن رساله را نوشتم بیست»  است.

ف بر من طاری شد که شرح و قدری از کشدر این سه سال انواع معارف غیبی را افاضه فرمود و احوال گران

«  .تعبیر استگیرد ،غیرقابلوصف آن دشوار است و بیشتر آن در عالمی که نطق با حروف و الفاظ صورت می

 (3: ،الف 1379عین القضات،)

ر ددیگر بزرگان تصوف  سنایی و شود که او نیز همچون موالنا،ی کتب عین القضات  مشخص میبامطالعه    

کند اشاره میطور که خود . این تحول فکری آنفکری و روحانی را تجربه کرده استولی ای خاص، تحدوره

دهد و طی آن مشکالت فکری و فلسفی  با احمد غزالی است. این دیدار کوتاه در همدان رخ می مدیون آشنایی

این لقضات عین ا .شودغزالی حل میکند، توسط احمد کامل شرح نمیای که قاضی آن را خصوصاً واقعهم

و من در آن احوال بر رهزنان راه که مرا  ،شداندک باز میچشم بصیرت اندک»کند:مالقات را چنین توصیف می

و در این کار نزدیک به یک سال نیز سپری شد و داشتند واقف شدم علوم بود بازمی از رسیدن به آنچه ورای

 ،موال و سرور من شیخ امام بزرگوار تا ،بود وقوف نیافتمداده ل برایم رخای که در این یک سامن بر حقیقت واقعه




