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سبکشناسي آثار گذشتگان موجب به دست آوردن درک بهتري از آن آثار و زبان بهكاررفته در آن خواهد شد .تاریخ
بلعمي یکي از قدیميترین كتابها به زبان دري است كه تا امروز از دستبرد حوادث مصون مانده است .این كتاب بيشتر
در زمينۀ استفادههاي تاریخي كانون توجه بوده است .از این رو ،در این مقاله ،واكاوي زبان نویسنده هدف اصلي قرار
گرفته و بدین منظور ،ابتدا به سبک دوره و سپس به سبک بلعمي پرداخته شده است .نتيجه این كار نشان ميدهد كه
نویسنده حتياالمکان سعي در بهرهگيري از واژگان فارسي داشته و در ترجمه تا جایي كه توانسته تالش كرده تا ترجمه
او تحت تأثير نحو عربي قرار نگيرد و معيارهاي زیبایي نثر در آن روزگار را نيز بهخوبي رعایت كرده است .همچنين این
اثر پژوهشي ميتواند مقدمهاي براي سبک شناسي نخستين كتابهاي منثور كهن باشد.
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همچنان كه گفته شد ،امير منصور بن نوح ساماني به وزیر خود بلعمي دستور ترجمه كتاب تاریخ االمم و الملوک الطبري را داد.
اما وي در طول كار ترجمه ،در موارد متعددي اصل كتاب را خالصه و از منابع مختلف دیگري نيز استفاده كرد و مطالبي را نيز از
ترجمه خود حذف نمود (ر.ک :صفا344 :3116 ،؛ شميسا )1 :3116 ،در واقع او تنها با اقتباس از كتاب محمدبن جریر طبري و
پيگيري روش كار او بنياد كتاب سترگ تاریخ بلعمي را نهاد.
نویسنده این كتاب ابوعلي محمدبن عبداهلل بلعمي وزیر سامانيان و از رجال قرن چهارم است .پدرش ابوالفضل محمدبن عبداهلل
بلعمي از سال  332وزیر اسماعيلبن احمد ساماني و پسرش احمد و پسر احمد نصر بوده است .علت شهرت او به بلعمي انتساب
او و نيکان او به بلعمان از قراء مرو است و بعضي علت شهرت او را بدین نام ،انتساب نياكان او به بلعم از بالد روم دانستهاند.
ابوعلي محمد چندي وزیر ابوالفوارس عبدالملکبن نوح ( )153-141و مدتي نيز وزیر ابوصالح منصوربن نوح ( )166-153بود و
در سال  161هجري نيز درگذشت (ر.ک :صفا344 :3116 ،؛ خانلري.)23 :3141 ،
در این مقاله سعي شده است تا كتاب تاریخ بلعمي از نظر سبک نثر مورد بررسي قرار گيرد .تا كنون مقاله یا پایاننامه خاصي به
طور اختصاصي به سبکشناسي این كتاب نپرداخته است و تنها در چند كتاب ،به طور اجمالي به سبک تاریخ بلعمي به عنوان
یکي از نخستين كتاب هاي فارسي دري اشاره شده است .مانند سبکشناسي محمد تقي بهار و سبکشناسي سيروس شميسا.
 .2مشکالت سبکشناسی تاریخ بلعمی
چنان نيست كه بتوانيم سبک نویسنده را از البهالي سطور این كتاب دریابيم؛ زیرا كتابي كه اكنون به دست ما رسيده ،حاصل
دسترنج نسّاخاني است كه این اثر را دستنویسي كرده و به نسّاخان دیگر سپردهاند و هر جا واژه یا عبارتي را نفهميدهاند ،واژه یا
عبارتي دیگر را جایگزین آن كردهاند ،یا حتي اگر جایي سبک نویسنده را نپسندیده یا به نظرشان كهنه آمده ،تغيير دادهاند و آن را
به سبک و سياق روز نزدیک نمودهاند؛ به طوري كه مصحح آن استاد محمدتقي بهار در مقدمه كتاب توضيح ميدهد كه از ميان
یازده نسخهاي كه براي مقابله از آنها استفاده ميكرده است ،حتي دوتاي آنها به یکدیگر شبيه نيست و اگر كسي این نسخهها را
بيابد و آنها را با یکدیگر مقایسه و مقابله كند ،تصور خواهد كرد این كتابها را چند نفر و در فاصله قرنهاي مختلف نوشتهاند
(ر.ک :بلعمي :3115 ،هفت و هشت) از مقایسه نسخهها اختالفاتي را كه این نسخهها به مرور پيدا كردهاند ميتوان یافت.
 .3-3بعضي از اختالفات این نسخه ها به مرور زمان
الف) به مرور زمان واژگان كهنه كنار گذاشته شدهاند؛ مثالها:
 متأخران «ایدون» و «ایدر» را به «چنين» و «اینجا» بدل كردهاند.نسخه با :ایدون
نسخه با :ایدر بباشيد

نسخههاي مش و ده :چنين (همان)362 :
نسخه مش :آنجا بباشيد (همان)131 :

 متأخران به مرور به جاي «اندر»« ،در» را به كار بردهاند:نسخه با :بمرواندر

نسخه مش :درمرو (همان)113 :

ب) یکي از ویژگيهاي نثر متقدمان این است كه از به كار بردن واژگان بيگانه خودداري ميكردهاند ،مگر آنکه واژه تازي هم
معني آن كوتاهتر و مأنوستر بوده باشد .اما به مرور زمان در نسخهها واژگان تازي بيشتري دیده ميشود؛ مثالها:
نسخه هاي باوده :معني را بترجمه بگردانيد

نسخه مش :معني را تغيير داد (همان)331 :

نسخه با :ببسيچ ،نسخه مش :بساز نسخه ده :مهيا باش (همان)313 :
ج) حذف یا اضافه كردن ب:
 -اضافه كردن ب در فعل مضارع:
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نسخه ده و مش :بترسند (همان)131 :

نسخه با :ترسند

 «به» ظرفيت كه در نثر متقدمان رایچ بود ،كم كم به «در» مبدل شد.نسخه مش و ده :درین جنگ (همان)314 :

نسخه با :بدین حرب
د) حذف «ب» مضارع از فعل ماضي:
نسخه با :بگماشت

نسخه مش :گماشت (همان)321 :

ه) حذف همزه بعضي از واژگان
نسخه با :اسپهبدي

نسخه ده و مش :سپهبدي (همان)321 :

 .3-3سبک دوره
متأسفانه ما از كتب نگارششده قبل از این كتاب اطالعي در درست نداریم تا با مقایسه با آن ميزان تأثيرپذیري یا تقليد نویسنده را
از آن كتابها دریابيم .هر چند به نظر نميرسد این نخستين كتاب نگاشتهشده به زبان فارسي دري باشد؛ زیرا در آن موقع مردم
خراسان و ماوراءالنهر همه فارسيزبان و فرهنگدوست و با سابقه علمي و تاریخي كهن بودهاند .حتي اگر این گونه در نظر
بگيریم كه آنها كتاب علمي و تاریخي نداشتهاند ،نمينوانيم بپذیریم كه نيازي به كتاب در زمينه فقه اسالمي نداشتهاند .از سوي
دیگر كتابي مانند تاریخ بلعمي كه نثر آن در نهایت پختگي و سالمت و استحکام است ،باید سابقهاي در زبان دري داشته باشد؛
وگرنه ممکن نيست مردمي كه تا چند قرن پيش به زبان فارسي ميانه سخن ميگفتهاند و پس از آن با تحول عظيمي در زبان خود
مواجه شدهاند ،بتوانند بدون داشتن پيشزمينه ،چنين شاهکاري را با این ویژگيها خلق كنند (ر.ک :بهار)315 :3133 ،
اما خوشبختانه كتابهایي معاصر با تاریخ بلعمي به دست ما رسيدهاند كه ميتوان تا حدودي با مقایسه آنها با هم سبک نثر آن
زمان را فهميد.
این كتابها به شرح زیرند:

الف) مقدمه شاهنامه منثور ابومنصوري
این شاهنامه كه به فرمان وزیر ابومنصوربن عبدالرزاق (متوفي  153قمري) سپهساالر خراسان در زمان سامانيان جمعي از
دانشمندان و دهقانان را فراهم آورد تا به سرپرستي ابومنصورالمعمري خداينامه را كه كتابي به زبان پهلوي در تاریخ داستاني و
حماسه ملي و حوادث تاریخي شاهان ایران بود ،ترجمه كنند و آن را با موادي از منابع ایران بسط دادند (آیتي و دیگران:3114 ،
 )315در سال  146تأليف شد .این كتاب منبع اصلي شاهنامه فردوسي بوده كه متاسفانه از بين رفته و تنها مقدمه آن باقي مانده
است (ر.ک :شميسا.)3 :3116 ،
نمونهاي از این اثر:
«و خواندن این نامه دانستن كارهاي شاهانست و بخش كردن گروهي از ورزیدن كار این جهان .و سود این نامه هر كسي را
هست و رامش جهانست وانده گسارانده گنانست و چاره درماندگانست و این نامه و كار شاهان از بهر دو چيز خوانند یکي از بهر
كاركرد و رفتار و آیين شاهان تا بدانند و در كدخدایي با هر كس بتوانند ساختن و دیگر كه اندرود استانهاست كه هم بگوش و
هم بدیدن خوش آید كاندرو چيزهاي نيکو و با دانش هست» (رضازاده ملک.)33 :3132 ،

ب) ترجمه تفسير طبري
این كتاب ترجمه كتاب جامعالبيان في تفسيرالقرآن (معروف به تفسير كبير) است .اصل آن را محمدبن جریر طبري (متوفي به سال
 )133به زبان عربي نوشته است و گروهي از فقيهان خراسان و ماوراءالنهر آن را به فارسي دري برگرداندهاند (ر.ک :شميسا،
 )4 :3116در این كتاب مترجمان كوشيدهاند تا بسياري از واژگان قرآن را به زبان فارسي برگردانند .از جمله:
آخرین (=بازپسينان) (سوره  ،56آیه )42
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جهاد (= با كوشيدن) (سوره  ،2آیه )34
منتظرین (=چشمدارندگان) (سوره  33و آیه )333
انتقام (=كينه آهختن) (سوره  34و آیه )43
عليم (=همهدان) (سوره 1و آیه )33
صابرون (=ورجابيستادگان) (سوره  1و آیه ( )65ر.ک :عربي)3131 ،

ج) هدایهالمتعلمين فيالطب
نویسنده این كتاب بوبکر اخویني پزشکي معروف بوده است كه به خاطر توجه به امراض رواني و تالش براي عالج آن به
«پزشک دیوانگان» شهرت یافته بود است .وي كه شاگرد زكریاي رازي بود این كتاب را براي پسرش در نيمه دوم قرن چهارم
نوشته است (ر.ک :شميسا)6 :3116 ،

د) حدودالعالم منالمشرق اليالمغرب
كتابي است در زمينه جغرافيا و به دست نویسندهاي نامعلوم و به نام امير ابوالحارث محمدبن احمد از امراي آل فریغون نوشته
شده است.
و اینک نمونهاي از نثر این كتاب:
«آغاز كردیم این كتاب را اندر صفت زمين در سال سيصد و هفتاد و دو از هجرت پيغمبر صلوات عليه و پيدا كردیم اندر وي
صفت زمين و نهاد وي و مقدار آبادي و ویراني وي ،و پيدا كردیم همه ناحيتهاء زمين و پادشاهيهاي وي آنچ معروفست( »...بهار،
)31 :3133

ه) تفسير پاک
تفسيري از قرآن است كه اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم نوشته شده است.

و) نورالعلم
این كتاب به ابوالحسن خرقاني ،صوفي معروف قرن چهارم ،منسوب است كه یکي از شاگردانش آن را از روي سخنان شيخ نوشته
است.

ز) االبنيه عن حقائقاالدویه
كتابي است در داروشناسي از ابومنصور موفق بن علي هروي ،مربوط به نيمه اول قرن پنجم .از این كتاب به نام روضهاالنوار و
منفعهالناس نيز نام بردهاند (شریفي )323 :3113 ،و اینک نمونهاي از نثر آن:
من كتابهاي حکيمان پيشين و عالمان طبيبان محدَث همه بجستم و هر چه گفته بودند به تأمل نگه كردم اندر ادویه و اغذیه .پس
چون بدیدم هر كس راهي گرفته بود تا قدر غرض خویش ،بعضي ازیشان فصلهایي بيرون كرده بودند موجز و بعضي نهف و
بعضي شرح تمام نکرده بودند .من خواستم كه كتابي بنا كنم و هر چه شناسند اندرو یاد كنم به شرحي تمام و به وجهي نيکو»
(موفق هروي.)3112 :33 ،

ح) تفسير كمبریج
تفسيري از قرآن متعلق به قرن چهارم هجري است و به این خاطر كه نسخه آن در كتابخانه دانشگاه كمبریج نگهداري ميشده
است ،به این نام معروف است (ر.ک :شميسا 6 :3116 ،و .)3
آنچه از تورّق این كتب به نظر ميرسد این است كه سبک این دوره هنوز نزدیک به سبک كتابهاي نوشتهشده به زبان فارسي
ميانه است .باید توجه داشت در این دوره هنوز كتابهایي به زبان فارسي ميانه نوشته ميشده است .ویژگيهاي مشتركي بين این
كتابها هست؛ از جمله اینکه نثر این كتابها ساده و نزدیک به زبان گفتار است ،واژگان تازي كمي دیده ميشود و اغلب این
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واژگان كوتاهتر و سادهتر از مترادف فارسي آنهاست .استفاده از صنایع بدیعي و بياني مرسوم نيست تنها گاهي در ابتداي بعضي از
این كتابها سجع دیده ميشود .جمالت كوتاهند و ایجاز دارند .تکرار واژگان و بهویژه فعلها بسيار رایج است و نهتنها ایرادي
ندارد ،بلکه به نوعي زیبایي محسوب ميشود .واژگان كهنه و قدیمي بهوفور در این كتابها یافت ميشوند .از نظر فکري نيز
توصيفات بيشتر مربوط به بيرون است تا به درون و نگاهها بيشتر آفاقياند تا انفسي.
 -1سبکشناسي تاریخ بلعمي
سبکشناسي بررسي شيوههاي بيان و دليل انتخاب یک روش از ميان روشهاي ممکن دیگر است .در یک تعریف ،سبکشناسي
را «مطالعه هر نوع كاربرد زبان كه از نظر موقعيت تمایزدهنده ميباشد» (چگني )413 : 3113 ،دانستهاند .به عبارت دیگر« ،مطالعه
كاربرد زیبایيشناختي زبان در تمام قلمروهاي زباني را سبکشناسي ميگویند» (همان )413 :در سبکشناسي زباني بيشتر به علل
بررسي انتخاب یک گزینه از ميان چند گزینه پرداخته ميشود .در فرهنگ اصطالحات نقد ادبي در مورد پيوند سبک و زبان آمده
است« :سبکشناسان معتقدند كه این مسئله كه یک نویسنده از ماده اوليه موجود كه شامل دستور زبان ،ساختمانبنديهاي
گوناگون جملهها ،لغات موجود در زبان و غيره ميشود ،انتخابهاي خاصي كرده است و سبک خاصي را به وجود آورده است،
بسيار حایز اهميت است و مطالعه این انتخابها و نقشي كه آنها ميتوانند در ساختن معني داشته باشند ،كمک زیادي به
تحليلگران در دستيابي به تحليل دقيقتري از متن ميكند» (مقدادي.)132 :3131 ،
-3-1سبکشناسي زباني
نگارش تاریخ بلعمي مربوط به دوره اول نثر فارسي دري است .در این زمان كه دوره طاهریان و ساسانيان را دربرميگيرد،
نویسندگان به سبک مرسل نوشتهاند .مرسل اسم مفعول از ارسال به معني رهاشده و آزاد است .این واژه معادل  prosدر التيني به
معني مستقيم و آزاد است .به این سبک نوشتار ،سبک خراساني نيز ميگویند؛ چراكه نخستين نویسندگان آن در خراسان بزرگ
ميزیستهاند .همچنين نثر بلعمي نيز ناميده شده است؛ زبرا بلعمي جزو شاخصترین نویسندگان این سبک است (ر.ک :شميسا،
)3 :3116
درست است كه این كتاب ترجمهاي از زبان عربي است ،متن ترجمهشده خواه ناخواه از متن زبان عربي تأثير ميپذیرد ،اما
كوشش بلعمي بر آن بوده است تا بتواند هرچهبهتر واژگان را به زبان فارسي برگرداند و اسلوب نوشتار فارسي را حفظ كند .به
همين خاطر ،این كتاب با وجود كهنگي و قدمت آن از بسياري از كتابهایي كه در قرون بعدي نوشته شده روانتر و آسانیابتر
است.
مهمترین ویژگيهاي سبکي این كتاب را ميتوان چنين برشمرد:
-3-3-1ایجاز :چنانکه گفته شد این شيوه را دیگر نویسندگان این دوره نيز داشتهاند:
«جبرئيل عليهالسالم وي را بياموخت كه از آن آهن چيزي كن كه تا كشت كند و بروید و برآید و سبز گردد .و بدرو و آس كن و
پس پاک كن و خمير كن و بپز و بخور» (بلعمي)56 :3115 ،
 -3-3-1تکرار
الف :تکرار فعل
«گروهي گفتند این ملک از روميان بود و قيصر روم بود و پنجاه و شش سال ملک بود» (همان)513 :
«گفت یا ابراهيم آن خواب كه دیدي راست كردي و نذر را وفا كردي» (همان)365 :
ب :تکرار اسم
«كوهي را فرمان داد تا بر جاي خانه نشست تا آب عذاب بر جاي خانه نياید» (همان)51 :
ج :تکرار حرف
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«از بهر آنکه او بروزگار پدرش لشکر بزمين مغرب كشيد و بآنجا رسيد كه كس آنجا نرسيده بود» (همان)343 :
«مقر آمد كهاندرو چه هنر است واندرو چه منفعت» (همان)365 :
 -1-3-1كوتاهي جمالت:
«سال برآمد و اندوه آن زن كم نشد و از گریستن نياسود سليمان را دل تنگ شد و ندانست چه كند» (همان)433 :
 -4-3-1آوردن مصدرها به شيوه خاص:
الف :به كار بردن مصدر كامل به جاي مصدر مرخم:
«گفتند ما این نتوانيم كردن» (همان)133 :
«ندانستند كه چه خواهد بودن» (همان)635 :
ب :به كار بردن مصدرهاي جعلي :این مصدرها در زبان پهلوي ساخته شدهاند و افعال آن نيز استفاده ميشدهاند.
«این كار جانست و بجان طاق و جفت نتوان بازیدن» (همان)563 :
 -5-3-1آوردن افعال به شيوه خاص
الف :به كار بردن افعال با پيشوندهاي قدیمي؛ مثالها:
فرا« :دست به تخت او فرابردم» (بلعمي)334 :3115 ،
فرو« :هفتصد سال عمر وي بود ،عاقبهاالمر فروگذشت» (همان)16 :
فراز« :تا آن مردمان كه تقدیر ایزد تعالي فراز نپذیرند بدانند كه دروغ گفتند» (همان)33 :
باز« :ذوالقرنين نيز چاه از دست آن مردمان بيرون كرد و باز هم ابراهيم داد» (همان)135 :
در« :چون آنجا رسيد درافتاد و بيتالمقدس را ویران كرد» (همان)433 :
ب :آوردن صيغههاي انشایي به شيوه خاص براي جمالت شرطي و استمراري
«اگر ما دزد بودماني ،آن درمها كه اندر جوال ما بودي باز نياوردماني» (همان)334 :
«اگر ترا چنين كتابي است ،ما بتو بگرویدماني هم چنان كه قوم موسي بموسي گرویدند» (همان)424 :
«ملک گفت اگر ایشان بگرفتماني بکشتماني» (همان)513 :
«همه را درم و سالح دادتي تا برفتندي و جنگ كردندي» (همان)133 :
بيشتر در نثر فارسي این ضمير را در متکلم معالغير و دوم شخص با یاي مجهول تركيب ميكردهاند.
ج :استفاده از فعل الزم در معني متعدي
«اندر سياست نه روا باشد كه شما را زنده مانم و دست باز دارم» (همان)423 :
«آنگاه كه بخت نصر آن مزگت ویران كرده بود ،توریت برگرفته بود و سوخته» (همان)453 :
د :ایجاد فاصله بين «نه» نفي و فعل
«اندر سياست نه روا باشد كه شما را زنده مانم» (همان)423 :
به نظر ميرسد این فاصله انداختن به دليل تأكيد بيشتر باشد؛ مثال:
«عيسي را بر آن چوب بر دار نکردند كه عيسي را نه بر دار كردند و خداي عيسي را بر آسمان برد»
ه :حذف یا اضافه كردن «ب» از یا به افعال:
 :3استفاده از «ب» تأكيد بر سر فعل ماضي:
«از آنجا بشهري شد نام وي ارزیر و آن را نيز بگرفت و ملک آن را بکشت و آن همه پادشاهيها بگرفت» (همان)633 :
 :3حذف «ب» از افعال امر:
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«آن اسب عصار را بخواه و برنشين و تازیانه زن و در ميان سپاه بيرون شو» (همان)441 :
 :1به كار بردن «ب» به جاي «مي»
«اكنون قصه زردشت بگویم و باز قصه بهمن شوم» (همان)463 :
 :4به كار بردن افعال استمراري
به كار بردن افعال استمراري بدون «مي»
«زینهار از خداي ترسم» (همان)324 :
به كار بردن افعال استمراري با «همي»
«سرهنگان بدش هميگفتند و او را هميترسانيدند» (همان)433 :
در این مورد در قسمت «ي» استمراري توضيح كافي داده خواهد شد.
 -5به كار بردن فعل «بوده بود»
«كعباالحبار جهود بوده بود» (همان)13 :
 -6استفاده از «الف» در افعال:
الف دعا« :در قدیم مضارع الفي گاهي معني دعا ميداده است .بهخصوص وقتي كه با «مه» منفي ميشده است .مانند منشيدا و
مبنيدا.
ولي دعا عالوه بر این در قدیم خود صيغهاي خاص نيز داشته است .اول شخص و سوم شخص مفرد دعایي با ميانوند «ا»
ساخته ميشده است .مانند :نشيناد ،مماناد ،مرواد مبيناد و مبينام كه امروز جز در باد و بادا و مبادا دیده نميشود (فرشيدورد،
)133 :3153
«اگر خبر خير است خجسته مانيا و فال خجسته ماناد از تو در فرزندان آدم تا جهان باشد .و اگر بد است شوم باشيا و فال
شوم ماناد از تو تا جهان باشد» (بلعمي)33 :3115 ،
الفي نيز بوده است كه در موارد خاص به آخر افعال ميافزودهاند و ظاهراً از مختصات پهلوي شمال و شمال شرقي زبان
خراسان بوده است و در كتب پهلوي تنها در كتاب درخت آسوریک این الف دیده شد .این الف در صيغه دوم شخص
مفرد امر حاضر درميآید و معناي آن را دگرگون ميسازد؛ مانند« :گویا» و «آیا» و «بينا» و «مانا» و «هال» و «گفتا» كه به
خالف قياس بر سوم شخص مفرد ماضي الحاق گردیده است» (بهار)144 :3133 ،
«فرعون گفتا :گر جز من خدايپرستي ترا بزندان كنم» (بلعمي)451 :3115 ،
 -3استفاده از «ي» در افعال:
استفاده از «ي» استمراري« :این «ي» به جاي «مي» یا «همي» به آخر افعال مضارع ساده ميپيوندد و بر استمرار داللت ميكند و
چون از شش صيغه ماضي به دو صيغه مفرد مخاطب و جمع مخاطب ملحق نميشود ،آن را ماضي استمراري ناقص هم
ناميدهاند (دهخدا ،ذیل ي).
«خلق بدو بخندیدندي و فسوس كردندي» (بلعمي)23 :3115 ،
استفاده از «ي» شرطي:
«اگر عشيرت و خویشان تو چنين بسيار نيستندي ما ترا بسنگ بکشتيمي» (همان)314 :
«هر كسي كه چنان هميكرد ناسور بر اندامهاش هميافتيدي» (همان)133 :
استفاده از «ي» بيان خواب و رویا «این یاء را متقدمان در نقل و شرح رویا به آخر افعال ملحق ميكردند .نخستين بار مرحوم
دهخدا بدین نکته توجه كرد و آن را یاء نقل رویا ناميد» (دهخدا ،ذیل ي).
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«پس همان شب موكالن بخواب دیدند كه از آسمان كسي فرود آمدي ایشان را گفتي دست ازین بنده باز دارید» (بلعمي،
)151 :3115
استفاده از افعال نيشابوري ،افعال نيشابوري مثل «كردستي» و «رفتستند» با یاي مجهول به كار برده ميشود (بهار)51 :3133 ،
«بلکه صدسالست تا تو ایدر ماندستي» (بلعمي)453 :3115 ،
 -6-3-1به كار بردن واژگان به صورت قدیمي آنها:
«ایدون [=چنين] گفتند كه آن الواح از زر بود ...و گروهي ایدون گفتند :كه نه نوح بود كه از یاقوت و زمرد بود» (همان)131 :
«همانگه خبر بفرعون فرستاد كه تابوتي یافتيم با آب اندر [=در] شاید بودن كه اندر آنجا خواسته است .بياید و سرش بگشاید.
فرعون به سراي زنان اندر آمد» (همان)354 :
«چيزي گفتي كه بر خلق دشخوار [=دشوار] بود و بر خداي آسان» (همان)635 :
 -3-3-1استفاده از واژگان قدیمي كه امروزه كاربردي ندارند یا به معناي دیگري به كار برده ميشود كه آن هم وجهي از متروک
شدن است.
الف :نمونههایي از واژگان متروک
آهختن و آختن« :آن روز داود نگاه كرد فرشتگان را دید ،شمشيرها آهخته را خلق هميكشتند» (همان)123 :
ب :نمونههایي از واژگان با معني متروک
كاردار« :همه كارداران پدر را بر جاي بداشت» (همان)631 :
معني واژه در تاریخ بلعمي« ،وزیر پادشاه را گویند ،وزیر ،عامل ،والي ،حاكم» (دهخدا ،ذیل واژه كاردار) معني امروزي واژه:
اصطالحي سياسي است به معني« :مأمور سياسي كه در غياب وزیرمختار یا سفير كبير موقتاً نمایندگي دولت خود را نزد دولت
دیگري عهده دار ميشود» (معين ،ذیل واژه كاردار)
فرهنگ« :به ارسطاطاليس حکيم سپرده كه هنوز خرد بود تا او را فرهنگ آموزد و حکمت» (بلعمي)536 :3115 ،
معني واژه در تاریخ بلعمي« :آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت ،امور مربوط به مدارس و آموزشگاهها» (دهخدا ،ذیل واژه
فرهنگ)
معني امروزي فرهنگ« :فرهنگ فراگيرنده هر آن چيزي است كه از راه آموزش به گستردهترین معناي كلمه از راه جمع به فرد
انساني ميرسد .از آداب رفتار و هنجارها و ارزشها گرفته تا باورهاي دیني و دانش علمي و فنون و هرآنچه از نظر مادي و
معنوي در ساختار زندگي انساني حضور و كاركرد دارد» (آشوري)311 :3113 ،
 -1-3-1استعمال «تر» تفضيلي به شيوه خاص:
الف :استعمال «تر» صفت تفضيلي در معني «ترین» صفت عالي:
«خوشتر آبي بود از آبها كه بر زمين است» (بلعمي)331 :3115 ،
ب :به كار بردن «دوستتر داشتن» به جاي «بيشتر دوست داشتن».
«پدر ایشان را دوستتر دارد» (همان)311 :
 -2-3-1ابتکاراتي در ترجمه:
الف :براي ترجمه «شيء» به فارسي «چيز» به كار رفته است.
«لقد جئت شيئاً امراً .چيزي بزرگ آوردي» (همان)132 :
«فإن اتّبعني فال تسئلني عن شيء حتي احدث لک منه ذكرا .گفتا اگر مرا متابع باشي هر چه من كنم مپرس كه این چرا كردي
تا من ترا خود بازگویم سبب آن چيز كه كرده باشم( ».همان :همانجا)
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ب« :به كار بردن «این» به جاي «ال» عربي
مانند« :و این پسرش خال من است» (شميسا)4 :3116 ،
-33-3-1جمع بستن دوباره جمعهاي مکسر عربي
«كتبها» (بلعمي« ،)326 :3115 ،عجایبها» (همان« )533 :اخبارها» (همان)113 :
-33-3-1در زبان فارسي در هنگام جمع بستن واژه مختوم به الف با «ان» معموال از «ي» ميانجي استفاده ميشود تا واژه تنافر
حروف نداشته باشد و بهراحتي تلفظ شود ،اما استثنائاتي در این قاعده در كتاب تاریخ بلعمي دیده ميشود:
« ...و گروهي لشگریان و گروهي داناآن و دبيران و ( »...همان)11 :
 -33-3-1به كار بردن ضمير متصل به عنوان مفعول« :این مفعول ميتواند صریح یا غيرصریح باشد .اگر این مفعول صریح باشد با
«او را» برابر است و اگر غيرصریح باشد آن را معادل «به او» یا «براي او» و نظایر آنها ميتوان گرفت» (دهخدا ،ذیل ش)
ش« :آنکش نه همتا و نه انباز و نه دستور و نه زن و نه فرزند» (بلعمي)3 :3115 ،
«بهر حربي بزرگ كه بودیش آن بگشادي و ظفر یافتي» (همان)333 :
ت« :خداي عزّوجل گفت گستاخي تات ندهند مکن» (همان)135 :
شان« :از نعمتهاي منشان آگاه كن تا شکر كنند» (همان)135 :
 -31-3-1استفاده نکردن از «را» نشانه مفعول:
«من نيز سپاه خویش بيارم و با او حرب كنم» (همان)343 :
«پس ابراهيم عليهالسالم خانه مکه به اسماعيل سپرد» (همان)333 :

 -3-1بعد فکري سبک بلعمي
شاید با خواندن این كتاب نتوان در مورد بعد فکري او به عنوان ویژگي سبکي نظر كاملي داد؛ چراكه این كتاب ترجمهاي از كتاب
محمد بن جریر طبري است .تنها در مورد قسمت هایي كه مترجم به اصل كتاب اضافه كرده یا جمالتي كه او پس از نقل تواریخ
از خود به اصل كتاب افزوده است ميتوان سخن گفت؛ براي مثال در مورد روشنبيني بلعمي ميتوان به موردي اشاره كرد كه پس
از آوردن سه روایت از اسرائيليات در مورد نحوه مرگ موسي(ع) مينویسد« :و این هر سه حدیث خرافاتست و نه از در آنست
كه اندرین كتاب روایت كنند و خداوندان عقل این حدیثها نپذیرند» (بلعمي)535 :3115 ،
اما درباره داستانهایي كه خود به اصل كتاب اضافه كرده است ،ميتوان به داستانهایي اشاره كرد كه مربوط به ایرانيان پيش از
اسالم است؛ مانند داستان «بهرام چوبين» .با توجه به اینکه او از بلعميان ،یکي از خاندانهاي اصيل ایراني ،بوده و همپاي
خاندانهایي مانند صفاریان ،طاهریان ،سامانيان و  ...در زنده نگه داشتن زبان فارسي و آیين ملي ميكوشيده ،تعجبي ندارد كه این
گونه روایات را به عنوان تکمله به اصل كتاب افزوده باشد .نظير این تالشها را در اشعار شاعران در مورد بلعمي و پدر او
ميتوان دید؛ مثالً صلههایي كه آنها به شاعران ميدادهاند تا فارسيگویان را حمایت كنند:
«رودكيوار یکي بيت زمن بشنوده است بلعميوار به دو ده صلتم فرموده است» (دهخدا ،ذیل واژه ابوالفضل بلعمي)
نتيجه
مقاله حاضر ویژگيهاي سبکي نثر بلعمي را بررسي كرده است .نتایج بهدستآمده نشان ميدهد:
 -3نویسنده سعي در بهرهگيري از واژگان فارسي داشته اما گاهي واژه عربي كوتاهتر و مأنوستر را جایگزین واژه عربي كرده
است.
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 -3در نسخههاي متأخرتر كتاب تغييراتي صورت گرفته است .مانند كنار گذاشته شدن واژگان كهنه و جایگزین شدن واژگان
عربي.
 -1نویسنده افعال را به شيوه خاص به كار برده است؛ مثالً از پيشوندهاي قدیمي فرا ،فرو ،باز و  ...یا از فعل الزم در معني متعدي
استفاده كرده است« .ب» و «الف» و «ي» را به افعال اضافه ،یا از آنها حذف نموده كه امروزه این كاربرد متروک شده است.
 -4معيارهاي زیبایي در نوشتار در زمان بلعمي با امروز متفاوت بوده است؛ مثالً تکرار اعم از اسم و فعل و حرف و  ...در نثر در
آن روزگار زیبایي محسوب ميشده است و امروزه از آن اجتناب ميشود.
 -5نویسنده نهایت دقت را در ترجمه نموده است تا نوشته او تحت تأثير نحو عربي قرار نگيرد و ابتکاراتي نيز در این زمينه
داشته است.
 -6بسياري از واژگان را به صورت قدیمي آنها به كار برده است و شمار زیادي از واژگان بهكاررفته در این كتاب متروک شدهاند.
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