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سهیلی  هاي کهن و مشهوري است که از جهات مختلف حائز اهمیت است. انوارانوار سهیلی یکی از کتاب

ي عظیمی ي کتاب عظیم کلیله و دمنه توسط مالحسین واعظ کاشفی است. این کتاب مانند رودخانهبازنویسی شده

است. در این هاي مختلفی را درنوردیده و بعضی از خصوصیات خود را مانند رسوب بر جاي گذاشتهاست که سرزمین

گیرد. در قسمت فکري به مسائل مهم اخالق، رار میپژوهش انوار سهیلی از دو جهت فکري و ادبی مورد توجه ق

ایم. در قسمت ادبی به بحث و بررسی صور است، پرداختهسیاست و اجتماع، دین که نویسنده در کتاب خود آورده

ها است با مهارت خاصی آندهیم که واعظ کاشفی به خوبی توانستهپردازیم و نشان میخیال و صنایع بدیع معنوي می

الم خود استفاده کند. او با یاري جستن از فرهنگ و زبان ادبی، معانی غریب به خوبی توانسته واقعیت و مسائل را در ک

هاي سبکی مختلفی از قبیل: روایتگري، ي تیموري را به تصویر بکشد. انوارسهیلی داراي ویژگیمربوط به دوره

خاص، اوصاف زبانی، لفظ پردازي و افراط در کاربرد مایه و موضوع خاص، لحن و بیان پردازي، داشتن راوي، بنقصه

 پردازیم.صنایع لفظی و به تبع آن اطناب است که در فصل سوم به بحث آن می

 شناسی، نثر فارسیانوار سهیلی، واعظ کاشفی، سبک کلمات کلیدي:
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 بیان مسأله: -1-1

 طور کلی میه بکند. ظامی است که از سبک بحث میشناسی علم یا نشناسی چیست؟ سبکسبک

هاي  ویژگی یا ویژگی خورد. یک روح یاثار کسی به چشم میآتوان گفت که سبک وحدتی است که در 

مشترك و متکرر در آثار کسی است. به عبارت دیگر این وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی 

مل یا کند. برخی از این عواي دقیق و کنجکاو را جلب میاست که در آثار کسی هست و توجه خواننده

ي مشترکی که اند. مثالً آن زمینهآشکار باشند اما معموالً و غالباً پنهان و پوشیده مختصات سبک ساز نسبتاً

ي مشترك یا وحدت یعنی سبک فقط منوط شود چیست؟ زمینهي آثار سعدي دیده میبیش در همه کم و

عناصر اندیشگی وجود دارد.  به عوامل لفظی (زبانی)نیست بلکه در تفکر و بینش هم تکرار عوامل و

 )13:1374(شمیسا،

شناسی از جمله علومی ادبی است که امروزه اهمیت خاصی دارد. در بحث از سبک شعري که سبک

آید، عوامل زیادي از قبیل دالیل اجتماعی، فرهنگی ومذهبی، سیاسی و وجود میبه مرور زمان به

هاي خاص خود را دارد که با گذشت زمان شعري، ویژگیتوان گفت هر سبک اند. میاقتصادي و... سهیم

  )2:1390کند. (طاهري روشتی،رشد کرده، در میان شاعران آن سبک رواج پیدا می

هاي زبانی، ادبی و فکري آن اثر هاي مهم در تعیین شاخصهبررسی سبکی هر اثري، یکی از ابزار

کند. در واقع تبیین تر میرا بیش از پیش روشن هاي دقیق آماري، جایگاه و اهمیت نوشتهاست که با داده

ساخت هنر صاحب سبک و ساخت و روي زیردهندههاي آماري، نشانسبک نوشتاري بر اساس داده

  )209:1390است. (طایفی و کمالخانی،ي نوشتههاي برجستهي ویژگیکنندهاثبات
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  است:تعاریف متعددي در مورد سبک ارائه شده

هاي بالغی  )جنبه1امداریان عناصر اصلی در تحلیل یک متن ادبی عبارت است از: از دیدگاه پورن

  )ساختمان شعر.5هاي نحوي  )جنبه4هاي صرفی و واژگان  )جنبه3هاي موسیقیایی و آوایی  )جنبه2

هاي پورنامداریان شعر شاملو را از جهت عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی و وزن، ساختمان شعر و جنبه

هاي زبانی و واژگانی شعر نیما تر بر ویژگیبیش» ام ابري استخانه«است و در کتاب بررسی کردهبالغی 

  )14:1390زاده،است.  (ایرانتأکید کرده

ي انحراف آن از نرم ي نرم و درجهدیدگاه شفیعی کدکنی هیچ سبکی را جز از طریق مقایسه از

ي نرم و انحراف از نحراف از نرم و در مطالعهتوان تشخیص داد و در یک کالم، سبک یعنی انمی

قدر اهمیت ندارد که بسامد آن عنصر یا عناصر.  (شفیعی آن،بودن یا نبودن یک عنصر یا چند عنصر آن

  )38: 1366کدکنی، 

اي است ي خاص در نزد هر گوینده، تعبیر صادقانهکوب ازسبک عبارت است از شیوهتعریف زرین

شود و او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد، سبک بیانش غالباً سریع وکوتاه می از طرز فکر و مزاج طبع

شود از استعارات و مجازات دور و دراز. باشد خیال پرور و رویایی، سبک او آکنده می اگر طبعی داشته

هم جدا. سبک هیچ شاعري تنها است نه ازهم آمیختهسبک نیز مثل انسان عوامل گوناگون نفسانی در

که هیچ انسانی نیست که وجودش سراپا احساس باشد و مبتنی بر احساس و عاطفه مجرد نیست. چنان

این روست که سبک هر شاعري حاکی است از کیفیت توافقی که بین اراده. ازادراك و بیعاطفه ـ بی

ایت ها. رعهاست و درفشاست که در طبعها البته سببش تفاوتیاحوال انسانی هست. تفاوت سبک

شود از اقتضاي آمدن سبک بدین گونه است که سبک تابعی میوجودمقتضاي حال شرط اول براي به

  )192ـ208: 1346کوب،حال یعنی از معنی.  (زرین

  تعریفی که محجوب از سبک دارد:

تعریف جامع و مانعی نیست هر » طرز بیان ما فی الضمیر«گوید سبک عبارت است از که میاین

رساند و طبق آن هر نویسنده یا شاعري راهی ي شخصی سبک را به اثبات مییف جنبهچند این تعر
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ي خویش خواهد داشت که با دیگري متفاوت است. اما آدمی در انتخاب طرز متفاوت براي بیان اندیشه

چه در ضمیر خویش دارد؛ آزاد نیست عوامل گوناگون آزادي فرد را در این باب بیان افکار و اداي آن

است، داشته آمدن او وجوداي که پیش از پدیدکند. انسان موجودي است اجتماعی و در جامعهدود میمح

دارد.  هایی از پیش وجودها و شکلهاي وي، قالبها و انفعالکند. بنابراین براي بیان ادراكزیست می

ماعی، پیش از فرد پدید ها، مقررات اجتهاي حقیقی و مجازي واژهآداب و رسوم، طرز استعمال و معنی

  )29ـ41: 1363دهد.  (محجوب،ي سبک را تشکیل میها و عوامل، نخستین مادهاست و همین قالبآمده

  شمارد:عناصر اصلی متن را چنین برمی» فن نثر در ادب فارسی«خطیبی در کتاب 

وزن و  )مختصات لفظی و4)ارکان زینتی  3)ترکیب جمل و عبارات  2)کیفیت انتخاب الفاظ  1

)بیان و معنی واحد با 6)اسلوب بیان معانی،مساوات و ایجاز  5)تعبیرات و ترکیبات مجازي  5قافیه  

  )8:1390زاده،عبارات مختلف، تمثیالت، تشبیهات و استعارات و کنایات  (ایران

  مفهوم سبک در قدیم و جدید

ي سبک ی علمی که دربارهشناسی یعناست اما سبکمسلماً در ذهن قدما مفهوم سبک وجود داشته

کند مربوط به قرن اخیر است. شاعران کهن از مفهوم سبک در آثار خود با لغاتی از قبیل شیوه، بحث می

ي خان هدایت در مقدمهي سبک را اول بار رضا قلیگوید که واژهاند. بهار میطرز و رسم سخن گفته

تر از نی که خود داراي اسلوب تازه بودند دقیقاست. شاعراکار بردهالفصحاـ بهي خود ـ مجمعتذکره

هاي شاعران و کتب ادبی کهن به صورت ها و دیوانچه در تذکرهدیگران به سبک اشاره کردند. آن

ي علمی ندارد، کلی و است مطالبی است کم و بیش شبیه به هم که جنبهي سبک آمدهپراکنده درباره

شناسی جدید که در سبکي نقد ادبی قدیم ارزیابی کرد. حال آنزهها را در همان حواند. باید آنتوصیفی

هاي سبکی اثر باشد و به جاي عبارات باید معناي دقیق هر صفتی مشخص و برآمده از درون مایه

  )118:1374هاي عینی ارائه شود. (شمیسا،توصیفی حد المقدور معیار

  

  



۵ 
 

  تعریف سبک از نظر بهار:

ي ترکیب عبارت است از روش خاص ادراك و بیان افکار به وسیلهسبک در اصطالح ادبیات 

ي خاص خود را از لحاظ صورت و کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. سبک به یک اثر ادبی وجهه

ي حقیقت ي خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده دربارهکند و آن نیز به نوبهمعنی القا می

  است.

خود عبارت است از تحقق ادبی یک نوع ادراك در جهان که خصایص اصلی  سبک به معنی عام

  سازد.محصول خویش را مشخص می

است یعنی به بررسی تطور و تحول لغات شناسی تاریخی نوشته شدهشناسی بهار بر مبناي زبانسبک

  )147:1374(همان ، ي زبانی متون توجه دارد.در متون می پردازدکه فقط به جنبه

ي ترکیب وسیلهر ما سبک همان روش خاص از ادراك و بیان افکار شاعران و نویسندگان بهاز نظ

  کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر.

توان یافت که از تر اصطالحی را میگوید: در ادبیات کمشناسان روسی میویتاگرداف یکی از سبک

هاي محققان ادبی در طول زمان تعریفتر باشد.شاعران و نویسندگان و تر و مبهممفهوم سبک ذهنی

اند که هر کدام ناظر به حقایق اند و یا در مورد سبک اظهارنظرهایی کردهمختلفی از سبک به دست آورده

)نگرش 1بندي کرد. توان تحت  سه عنوان کلی طبقهها را میو تجربیاتی است. همه یا قریب به اکثر آن

  )15،1374ان،)عدول از هنجار (هم3)گزینش  2خاص   

رود، مقصود از آن ممکن است یکی از موارد زیر ي سبک به کار میشناسی وقتی واژهدر سبک

  باشد:

  )سبک دوره1

  )سبک شخصی2

  )69:1374)سبک ادبی     (همان،3
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  شناسی وجود دارد از قبیل:مکتب هاي متفاوتی در سبک

گرا شناسی ساختگراـ سبکشناسی نقش شناسی تکوینی ـ سبکشناسی توصیفی ـ سبکسبک

 )118:1374(همان،

  نامه حائز اهمیت است.گرا در این پایانشناسی نقشسبک

گرایی(در بررسی است: نقشگرایی و فرمالیسم را به روشنی بیان کردهجفري لیچ تفاوت نقش

امکانات طور ذاتی و برحسب کوشد تا زبان را نه تنها در درون خود و بهزبان)رویکردي است که می

تري که آن را در هاي بزرگاش را با نظاماش توضیح دهد، بلکه در تالش است تا رابطهصوري

هاي اجتماعی تر را فرهنگ بنامیم خواه نظامهاي بزرگاند نیز به مطالعه بگیرد. خواه این نظامخودگرفته

ي میان جوي رابطهوجست گرایی بههاي اعتقادي یا چیزي دیگر. خالصه آن که مطالعات نقشیا نظام

که فرمالیسم در پی بررسی روابط میان عناصر زبانی متن با پردازد. در حالیچه زبان نیست میزبان و آن

شناسی هاي زبانتر سخن را فراهم کرد. روشهاي بلندگرا تحلیل شکلکرد نقشیکدیگراست. روي

ان را فراتر از جمله و در سطح متن تحلیل کند. سازد تا زبشناس را قادر میمند، سبکگرایی نظامنقش

  )147ـ148: 1390(فتوحی،

شناسان روس چند اي گرفت. زبانشناسی جان تازهبا برآمدن جنبش فرمالیسم در روسیه سبک

، »زداییآشنایی«، »ادبیت«شناسی را به خود جلب کرد از جملهمفهوم را ابداع کردند که سخت توجه سبک

گرا این مفاهیم را جزو عناصر شناسان صورتو... که به تدریج سبک» هنجارگریزي«، »سازيبرجسته«

ي این مفاهیم قرار دادند. در تعریف ها را بر پایهبندي و تحلیل سبکذاتی در تعریف سبک دانستند و رده

». هنجارگریزي و انحراف از معیار«یا » گزینش هر شخص از زبان«ها سبک عبارت است از آن

هاي زبان است؛ یري سبک، حاصل گرایش گوینده یا نویسنده به استمرار انتخاب برخی ساختگشکل

  )144:1390هاي زبانی خاص در یک بافت مشخص.  (فتوحی،یعنی تکرار و تداوم گزینش

گریز را در ساز و هنجاربریم. و عوامل برجستهها بهره میتر از نظر فرمالیستنامه بیشدر این پایان

  کنیم.وار سهیلی بررسی میمتن ان
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  شناسیارزش سبک

هاي  زبانی یک ي شخصیت، دانش، اندیشه، عقاید و رفتارهاي زیادي دربارهشناخت سبک، آگاهی

  )93:1390دهد. (فتوحی،شخص به ما می

ترین کند و دقیقهاي فردي تجربه میترین عملکرد خود را در قلمرو سبکشناسی، موفقسبک

هاي او را در اختیار به مؤلف و فردیت، عقیده، ذهنیت، احساسات، عواطف و باوراطالعات مربوط 

  )94:1390(فتوحی، دهد.شناسی قرار میشناسی و جامعهادبی، تاریخ ادبیات، روان گران نقدپژوهش

شناسی تجزیه و تحلیل کنیم باید متن را از سه دیدگاه که بتوانیم متنی را به لحاظ سبکبراي این

  )153:1374ن، فکر، ادبیات مورد دقت قرار دهیم. (شمیسا،زبا

  شود.سطح زبانی= به سه سطح آوایی و لغوي و نحوي تقسیم می

سطح فکري= اثر از لحاظ درونگرا و برونگرایی مورد بررسی قرار می گیرد براي مثال: شادي 

  گراست یا غم گرا؟

 اند.جاز)به کار رفتهسطح ادبی= توجه به بسامد لغاتی که در معانی ثانویه(م

اي پیدا هاي بالغی، سرشت صوري و محتوایی ویژهسبک هر سخن بر اساس فراوانی کاربرد آرایه

دهد. بسامد باالي استعاره، کند. مثالً فراوانی کاربرد تشبیه در یک متن، سبک تشبیهی را شکل میمی

کار رفته در سخن را بالغی به توان گفت شگردهايزند. بر این پایه میسبک استعاري را رقم می

توان با اساس نوع صناعات می ها را برها قرار داد. سبکگذاري سبکبازشناسی کرد و مبنایی براي نام

مجازي، کنایی، استعاري، تمثیلی، نمادین، معماپرداز، آیرونیک و  صفاتی مانند ایهامی، تشبیهی،

هاي مختلفی دارد که سرشت ي خود گونههاي بالغی به نوبهگذاري نمود. هر یک از آرایهنما ناممتناقض

کند؛ مثالً دو شاعر که استعاره گرایند سبک یکسانی و ماهیت صوري و محتوایی سبک را متمایز می

  )304:1390پردازي آن هاست. ( فتوحی،تري در استعارههاي جزئیندارند بلکه تفاوت

  شناسی نثر)سبک2شناسی نظم   )سبک1شود.    شناسی در دو حوزه بررسی میسبک
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شناسی نظم فاصله گیرد. از سبکشناسی نثر مورد توجه  قرار مینامه سبکدلیل موضوع پایانبه

  گیریم.می

  توان بررسی کرد:دوره هاي سبکی را از چند دیدگاه می

  مثالً از دیدگاه تاریخی، بر حسب توالی قرون، عبارت است از

که مقید به صنایع ادبی و فنون تزئینی کالم تکلف و غیر) نثر بی5و اوایل قرن4-3)نثر مرسل (قرن 1

  به سبک خراسانی، سبک بلعمی و سبک دوره ي اول مشهور است.

  ) نثري بین نثر مرسل و نثر فنی است.6و اوایل قرن 5(اواخر قرن  )نثر بینابین2

  ) 6)نثر فنی (قرن3

  )7)نثرمصنوع یا صنعتی (قرن4

  )8صنعتی و نثر ساده (قرن )نثر5

  )10تا اوایل قرن9)نثر ساده (قرن6

  )12تا اواسط قرن10ي معیوب (قرن)نثر ساده7

  )نثر قائم مقام وتجدید حیات (نثر دوره ي قاجار)8

  ي مشروطه (نثر روزنامه))نثر مردمی دوره9

  )نثرجدید (رمان و دانشگاهی)10

  )13:1377ات است. (شمیسا،تر از دید تاریخ ادبیبندي بیشکه این تقسیم

که کلیله و دمنه به نثر فنی نگاشته انوار سهیلی تهذیب و بازنویسی کلیله و دمنه است. به دلیل این

  شده پس بهتر است اول با مختصات و خود نثر فنی آشنا شویم.

که  ي نثر فنی است آغازگر این سبک نصراهللا منشی است. نثر فنی نثري استقرن ششم دوره

خواهد تشبه به شعر کند، نثري است شعروار که مخیل است سرشار از صنایع ادبی است. وصاف می
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تر درصدد دارد که هدف او فقط انتقال پیام نیست بلکه بیشالحضره در تاریخ خود صریحاً اظهار می

  نرنمایی است.ه

نثر فنی نیز انواع مختلفی دارد: نثر فنی تمثیلی(کلیله و دمنه ـ مرزبان نامه)، ترسل و منشات، 

  )76:1377(شمیسا، ت، نثر فنی تاریخی(تاریخ وصاف)  مقاما

این لغات در متون فارسی است.  ي نثر فنی وجود لغات عربی و استفاده ازترین خصیصهاز مهم

  ه در مورد نثر فنی وجود دارد عبارت است:هایی کدیدگاه

  دیدگاه اول: گروهی که نثر فنی را عالی ترین نوع نثر می دانند، گروه فضال هستند.

ترین فارسی که معتقدند پدران بزرگوار ما از طریق نثر فنی بزرگدیدگاه دوم: از دیدگاه زبان

  فارسی وارد کردند.ضربات را بر پیکر زبان

و به تدریج چون سروکار نویسندگان « نویسد: اورز مؤلف هزار سال نثر فارسی میمرحوم کریم کش

و شاعران با سالطین و درباریانی مانند غزنویان و سلجوقیان که فارسی زبان مادریشان نبود و روح زبان 

اي      همزه و خنک وارد نوشتههاي بیکردند، افتاد. اندك اندك تعبیرهاي نامأنوس و تکلفرا درك نمی

  »خویش کردند.

از  ي خاصیي دانشجویان ادبیات و عدهدانست که فقط مورد مطالعه نثري را باید امروزه نثرفنی

  )79:1377فضالست. (شمیسا،

  ي کتابنگاه اجمالی به  نگارنده

 الدوله والدین امیر شیخي نظامي نهم هجري موالنا حسین بن علی بیهقی سبزواري به اشارهدر سده

احمد معروف به سهیلی که وزیر و امیر سلطان کمال الدین حسین بن منصور بایقرا ابن عمر شیخ 

هاي به ق ـ به قول خود ـ به تهذیب متن فارسی کلیله و دمنه پرداخت. و دگرگونی911گورکانی ـ فوت

: نخستین تغییر تر استدو تغییر از همه مهم«نسبت فراوان در آن پدید آورد. به گفتار سیلوستر دوساسی 

عظیم عوض کردن نام کتاب است. هیچ یک از مترجمان فارسی و عربی، پیش از حسین واعظ، نام کتاب 
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را تغییر نداده بودند. این کتاب از روز ترجمه شدن به پهلوي، یا در حقیقت تألیف آن بدین زبان، تا 

ي تی که حسین کاشفی تهذیب تازهحسین کاشفی به کلیله و دمنه موسوم بوده است. در صور روزگار مال

هاي ابن مقفع و هاي گوناگونی است که در ترجمهخود را انوار سهیلی نام نهاد. تغییر دیگر حذف مقدمه

اي بلند با اسلوبی مقدمهحسین واعظ به جاي آن،  شود. مالي فارسی ابوالمعالی نصراهللا دیده مینسخه

به حکایات اخالقی و تمثالت فراوان آراست.  ي متن کتاب خود نگاشته وهمانند شیوه

  )24:1388،کاشفی(

 اي از حکایت انوار سهیلی در سطح ادبی و فکري و زبانی:بررسی نمونه

  به عنوان مثال:

اند. مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره، : بسامد لغاتی که در معانی ثانویه به کار رفتهادبیسطح 

  گیرد.ئل علم معانی از قبیل ایجاز و اطناب و... مورد بررسی قرار میسمبل و کنایه و... مسا

سطح فکري: در سطح فکري، افکار درونی شاعر، احساسات وي و دیدگاه او نسبت به مسائل 

  گیرد.پیرامون و پیام اخالقی و تعلیمی مورد بررسی قرار می

هاي قدیمی، صامت میانجی، فعل امر تلفظسطح زبانی: استعمال لغات پهلوي، استعمال لغات عربی، 

بر سر فعل ماضی، استعمال افعال پیشوندي، ایجاز و ترتیب ارکان جمله مورد » ب«، آوردن »ب«بدون 

 گیرد.توجه قرار می

هر چند بررسی تک تک این موارد کاري دشوار است ولی ما در حد توان علمی خود به بررسی 

ي مطلوب برسیم و به سبک کنیم به نتیجهي شاهد مثال تالش میارائهپردازیم و با اغلب این موارد می

  هاي نثر او را مشخص کنیم.ترین ممیزهي کتاب دست یابیم و مهمشخصی نویسنده

  حکایت

اند که زاغی در کمر کوهی خانه گرفته بود و در شکاف سنگی آشیانه ساخته، و در دمنه گفت: آورده

حوالی آن سوراخ ماري بود که آب دهانش زهر هالك و ممات بودي، و لعاب بن دندانش مبطل مزاج 
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رزند سوختی. بقا و حیات. هرگاه که زاغ بچه نهادي، ماربخوردي، و جگر زاغ از آن واسطه به داغ فراق ف

چون ستمگاري مار از حد گذشت زاغ درمانده، شکایت آن حال با شغالی که دوست او بود در میان آورد 

اندیشم که خود را از بالي مار و جفاي این ظالم جان شکار باز رهانم، شغال پرسید که به و گفت: می

خواهم اهی کرد؟ زاغ گفت: میچه طریق قدم در این مهم خواهی نهاد، و به چه شیوه دفع مضرت او خو

که چون مار در خواب رود، به منقار خونخوار چشم جهان بینش برکنم تا دیگر قصد قره العین من نکند، 

ي من است از شرّ او ایمن باشد. شغال گفت: این تدبیر از صوب صواب محرف و فرزندي که نور دیده

آن خطر جان نباشد. زینهار از این فکر بگذر  است، چه خردمند را قصد دشمن بر وجهی باید کرد که در

که تا چون ماهی خوار، خوار نگردي که در هالك خرچنگ سعی کرد، و جان عزیز به باد داد.  

  )141:1388(روشن،

ها تماس دارد. نویسنده احساسات سطح فکري: متن برونگرا و عینی است. با بیرون و سطح پدیده

کند. پیام حکایت، کند. پیام اخالقی و تعلیمی را منتقل میرا تبلیغ نمی گرایانهخاصی اعم از مذهبی و ملی

است. حیوانات حکایت تالش براي پیامی آموزنده است. در آن تالشی براي دفع دشمن صورت گرفته

وجود دارد. اغلب » ضد قهرمان«و » قهرمان«هاي متن پیوسته دو شخصیت کنند. در حکایتبقاي خود می

  د.شوناندرز منتهی میونتایج اخالقی و گاهی اجتماعی و پندها به حکایت

(فابل). صنایع ادبی مثل سجع، جناس، کنایه، تشخیص، تدبی: از زبان حیوانات نقل شده اسسطح ا

  تشبیه و... در متن کاربرد زیادي دارد.

  به عنوان مثال:

ن فکر بگذر که تا چون زاغ گفت)، تشبیه(زینهار از ایایه(جان عزیز به باد داد)، تشخیص(کن

(خانه ساخته ـ آشیانه (ماهی خوارـ خوار)(صوب ـ صواب) سجعخوار، خوار نگردي)، جناسماهی

  گرفته)

گیرد. زیرا بررسی تک تک موارد زبانی: در این بخش، فقط قسمت نحو مورد بررسی قرار میسطح 

  پردازیم. نحوي میکاري دشوار است. و ما در حد بضاعت و توان علمی خود به بررسی سطح 
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  شود.تر دیده میبندي عربی(تقدم فعل بر فاعل) در این اثر بیشي جملهکثرت لغات عربی و شیوه

  است.در متن حذف افعال به قرینه صورت گرفته

  »را«آوردن  جویی درصرفه

  آغازي آمده مانند: بخوردي»ب«فعل ماضی با 

  د: سوختیچشم می خورد. ماننوجوه کهن ماضی استمراري به

  رهانم، برکنم)است. (بازصورت پیشوندي آمدهافعال به

  است. مانند: بگذررفتهکاربه» ب«فعل امر با 

  بندي کوتاه است.جمله

ي روایت، پیام داستان، پردازیم. اعم از: شیوههاي داستانی اثر میچنین به بررسی ویژگیهم

  شخصیت و طرز بیان.

  ها: زاغ، ماهی خوار، شغال، مار، خرچنگ شخصیت

  طرز بیان جدي و در قالب حکایت است.

  پیام داستان: اخالقی و تعلیمی

  صورت مناظره بین دو جاندار.ي روایت: در قالب حکایت بهشیوه

  هاي) پژوهش:سؤال (سؤال -2- 1

 هاي سبکی انوار سهیلی چیست؟ترین ویژگیمهم

  تر است؟خیال در متن بیشساز و آشنازداي کاربرد کدام صوربرجستهاز بین عوامل 

شناسی انوار سهیلی از  جهت ادبی و فکري مورد سبک :هدف (اهداف) پژوهش -3- 1

  گیرد.بررسی قرار می
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شناسی دانش نوینی است که امروزه اهمیت خاصی سبک :ضرورت و اهمیت پژوهش -4- 1

ي ادب فارسی است. اجراي کاشفی از جمله نویسندگان ناآشنا در عرصهکه واعظ دارد. با توجه به این

  نماید.شناسی کتاب او ضروري میتر این نویسنده و سبکپژوهشی به منظور شناخت بیش

که کتاب انوار سهیلی در ایران معروفیت چندانی ندارد با توجه به این ي پژوهش:پیشینه -5- 1

اي کار شده نظیر پژوهش صورت مقایسههاي انجام شده یا بهشاي است. پژوهاین پژوهش کار تازه

ي ساختار دستوري کلیله و دمنه با انوارسهیلی. یا در با موضوع مقایسه 92فاطمه غالمی در زمستان 

هاي اخالقی در کتاب انوار سهیلی و مایهي بنپژوهش مریم پور علم از دانشگاه قم که به مقایسه

اند. مانند: تصحیح علمی انتقادي صورت تطبیقی کار شدههاي دیگر که بهو پژوهشنامه پرداخته مرزبان

اهللا منشی و انوار سهیلی مال حسین واعظ کاشفی از عیار دانش و بررسی تطبیقی آن با کلیله و دمنه نصر

حیث مضمون و ساختار به همراه مقدمه و تعلیمات ضروري که توسط مهدي هادي براي دکتري 

وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کار شده یا بررسی تطبیقی کلیله و دمنه ابن مقفع و تخصصی پژ

از دانشگاه تربیت معلم سبزوار کار شده و  93انوار سهیلی واعظ کاشفی توسط سمیرا بهادر در سال 

سهیلی توسط  ي نصراهللا منشی، داستان بید پاي و انوارپردازي تطبیقی کلیله و دمنهپژوهش دیگر داستان

هاي بینیم در پژوهشطور که میاست. همانپردازي تطبیقی کار شدهبا هدف داستان 87خالقیان در سال 

است.  پژوهش ریحانه حسینی در سال کار شده، انوار سهیلی همراه با کتب دیگر مورد بررسی قرار گرفته

از دانشگاه اصفهان و یا آداب سخن و   با موضوع اخالقیات در انوار سهیلی با تکیه بر اخالق ناصري 93

و یا  95نامه و انوار سهیلی توسط شاهی در سال سکوت در حکایات تعلیمی کلیله و دمنه، مرزبان

پژوهش مهدیه سلیم زاده با موضوع کنش کالمی و دگردیسی در ساختار روایت کلیله و دمنه و انوار 

که کتاب و کتاب انوار سهیلی است در حالیشناسی ي من بررسی سبکنامهسهیلی. موضوع پایان

  ي دو کتاب است.هاي ذکر شده تکیه بر مقایسهرساله

ي تحلیل محتوا صورت اي و به شیوهاز نوع کتابخانهها) و روش پژوهش:مواد (داده -6- 1

  گیرد. جامع آماري کتاب انوار سهیلی است.می
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تابخانه مرکزي اردبیل ـ کتابخانه ک:پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا -7- 1

  محقق اردبیلی ـ اینترنت

  ماه 12از زمان تصویب به مدت :مدت اجراي پژوهش -8- 1

  دانشگاه محقق اردبیلی :کنندهمؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري  -9- 1

  ي ادبیات و علوم انسانیدانشکده):پژوهش(بخش عملی  ي پژوهشمحل اجرا -10- 1



 
 

 

  فصل دوم

  مبانی نظري تحقیق
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  تعریف سبک -1- 2

ذوب کردن و در قالب «به معنی» سبک«ي ي سبک عربی است، از ریشهمعناي لغوي سبک:واژه

) سبک را به معنی 211ق: 538ق:ذیل سبک). زمخشري(711ق؛ابن منظور افریقی،170فراهیدي،»(ریختن

ي کاربرد اصطالح سبک در زبان عربی به قرن سوم هجري است. سابقهپاك کردن نقره از ناخالصی آورده

ات نیک ق) در آثارش سبک را مکرراً با صف2500رسد. جاحظ (د در آثار جاحظ و ابوهالل عسکري می

، مترادف »طرز، اسلوب، روش، سیاق و نمط«است. در ادب فارسی و عربی تعبیرهاي و زیبا همراه آورده

اند. در زبان فارسی اصطالح سبک شناسی را نخستین بار محمد تقی بهار براي عنوان سبک به کار رفته

ي به معنی سبک از ریشه »استیل«هاي التین ش) به کار برد. در زبان1330کتاب خود سبک شناسی نثر(

تراشیدند. بعدها این هاي سخت میستیلوس است که قلمی نوك تیز بوده و با آن حروف را روي صفحه

است.سبک در معنی عام واژه به طور مجازي به روش خاص شکل دادن به حروف در نوشتار تعبیر شده

مثال مردم پوشیدن » ص انجام یک کاري خاشیوه«ترین مفهوم، عبارت است از ترین و رایجو در متداول

دهند. ممکن است کسی لقمه را در دهان چندین هاي مختلفی انجام میلباس یا خوردن غذا را به شیوه

بار بجود و یکی دیگر لقمه را ببلعد. تند جویدن غذا در مقایسه با آرام جویدن یک سبک متفاوت است. 

ز غذا خوردن است. براي انجام هر کدام از رفتارهاي بلعیدن در قیاس با این دو شیوه، سبک سومی ا

ي اجراي یک کار است. به دشواري هاي گوناگونی وجود دارد. سپس سبک، شیوهها و شیوهانسانی سبک

ها آن را به روش ها و مکاني زمانها در همهتوان در رفتارهاي نوع بشر، رفتاري یافت که تمام انسانمی

  )34: 1390ی، واحد انجام دهند.(فتوح
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ي رفتارهاي زبانی معناي اصطالحی سبک: اصطالح سبک که در زبان شناسی و ادبیات بر شیوه

است. سخن گفتن، یک رفتار زبانی شود، از دیرباز دگرگونی معناي قابل توجهی داشتهافراد اطالق می

پذیرد. در تعریف می هاي مختلف انجاماست که بنا به موقعیت اجتماعی، سن و جنسیت افراد، به گونه

ي شخص معین، ي کاربرد زبان در یک بافت معین، به وسیلهشیوه«زبان شناسان سبک عبارت است از 

  ).10:1981(لیچ،» براي هدفی مشخص

اند. هر سبک شناسان براي بیان ماهیت سبک چند مفهوم بنیادین را در کانون نگاه خود قرار داده

اند از گزینش از اند. این مفاهیم عبارتتر توجه داشتهمفاهیم بیش گروه در تعریف سبک به یکی از آن

ي کاربردي زبان، موقعیت گفتار و فردیت. زبان، خروج از زبان معیار، تکرار و تداوم، گونه

  )33:1390(فتوحی،

توان گفت که سبک کند. به طور کلی میشناسی علم یا نظامی است که از سبک بحث میسبک

هاي مشترك و متکرر در خورد. یک روح یا ویژگی یا ویژگیدر آثار کسی به چشم میوحدتی است که 

آثار کسی است. به عبارت دیگر این وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی 

ساز کند. برخی از این عوامل یا مختصات سبکي دقیق و کنجکاو را جلب میهست و توجه خواننده

ي ي مشترکی که کم و بیش در همهاند. مثالً آن زمینهشکار باشند اما معموالً و غالباً پنهان و پوشیدهنسبتاً آ

ي مشترك یا وحدت یعنی سبک فقط منوط به عوامل لفظی شود چیست؟ زمینهآثار سعدي دیده می

(زبانی) نیست بلکه در تفکر و بینش هم تکرار عوامل و عناصر اندیشگی حضور دارد. 

  )13:1374میسا،(ش

شناسی از جمله علوم ادبی است که امروزه اهمیت خاصی دارد. در بحث از سبک شعري که سبک

آید، عوامل زیادي از قبیل دالیل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سیاسی و به مرور زمان به وجود می

. که با گذشت هاي خاص خود را داردتوان گفت هر سبک شعري، ویژگیاند. میاقتصادي و... سهیم

  )2:1390کند.  (طاهري روشتی،زمان رشد کرده، در میان شاعران آن سبک رواج پیدا می
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هاي زبانی، ادبی و فکري آن اثر بررسی سبکی هر اثري، یکی از ابزارهاي مهم در تعیین شاخصه

در واقع تبیین  کند.تر میهاي دقیق آماري، جایگاه و اهمیت نوشته را بیش از پیش روشناست که با داده

ي زیرساخت و روساخت هنر صاحب سبک و هاي آماري، نشان دهندهسبک نوشتاري بر اساس داده

 )209:1390است.  (طایفی و کمالخانی،ي نوشتههاي برجستهي ویژگیاثبات کننده

  است:تعاریف متعددي در مورد سبک ارائه شده

  ي سبکدیدگاه پژوهشگران درباره -2- 2

هاي بالغی  ) جنبه1پورنامداریان عناصر اصلی در تحلیل یک متن ادبی عبارت است از: از دیدگاه 

  ) ساختمان شعر.5هاي نحوي  ) جنبه4هاي صرفی و واژگان  ) جنبه3هاي موسیقیایی و آوایی  ) جنبه2

اي هپورنامداریان شعر شاملو را از جهت عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی و وزن، ساختمان شعر و جنبه

هاي زبانی و واژگانی شعر نیما تر بر ویژگیبیش» ام ابري استخانه«است و در کتاب بالغی بررسی کرده

  )14:1390زاده،است.  (ایرانتاکید کرده

توان ي انحراف آن از نرم نمیي نرم و درجهاز دیدگاه شفیعی کدکنی هیچ سبکی را از طریق مقایسه

ي نرم و انحراف از آن، بودن یا نی انحراف از نرم و در مطالعهتشخیص داد و در یک کالم، سبک یع

نبودن یک عنصر با چند عنصر آن قدر اهمیت ندارد که بسامد آن عنصر یا عناصر.  (شفیعی 

  )38:1366کدکنی،

اي است ي خاص در نزد هر گوینده، تعبیر صادقانهکوب از سبک عبارت است از شیوهتعریف زرین

شود طبع او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد، سبک بیانش غالبا سریع و کوتاه می از طرز فکر و مزاج

شود از استعارات و مجازات دور و دراز. پرور و رؤیایی، سبک او آکنده میباشد خیالو اگر طبعی داشته

ها است نه از هم جدا. سبک هیچ شاعري تنسبک نیز مثل انسان عوامل گوناگون نفسانی در هم آمیخته

که هیچ انسانی نیست که وجودش سراپا احساس باشد و مبتنی بر احساس و عاطفه مجرد نیست. چنان

اراده ـ از این روست که سبک هر شاعري حاکی است از کیفیت توافقی که بین ادراك و بیعاطفه ـ بی
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. رعایت هاهاست و درفشها البته سببش تفاوتی است که در طبعاحوال انسانی هست. تفاوت سبک

شود از اقتضاي گونه است که سبک تابعی میمقتضاي حال شرط اول براي به وجود آمدن سبک بدین

  )192ـ208: 1346کوب،حال یعنی از معنی.  (زرین

» الضمیرطرز بیان ما فی«گوید سبک عبارت است از که میتعریفی که محجوب از سبک دارد: این

رساند و طبق آن ي شخصی سبک را به اثبات میتعریف جنبهتعریف جامع و مانعی نیست هرچند این 

داشت که با دیگري متفاوت ي خویش خواهدهر نویسنده یا شاعري راهی متفاوت براي بیان اندیشه

چه در ضمیر خویش دارد؛ آزاد نیست عوامل است. اما آدمی در انتخاب طرز بیان افکار و اداي آن

اي که کند. انسان موجودي است اجتماعی و در جامعهمحدود می گوناگون آزادي فرد را در این باب

هاي وي، ها و انفعالکند. بنابراین براي بیان ادراكاست، زیست میپیش از پدید آمدن او وجود داشته

هاي حقیقی و مجازي هایی از پیش وجود دارد. آداب و رسوم، طرز استعمال و معنیها و شکلقالب

ي سبک را نخستین مادهها و عوامل، است و همین قالبتماعی، پیش از فرد پدید آمدهها، مقررات اجواژه

  )29ـ41: 1363دهد. (محجوب،تشکیل می

دهد و هاي کاربرد زبان، بیش از همه به زبان در ادبیات توجه نشان میشناسی از میان گونهسبک

هاي ادبی، زبان شخصی و فردیت کي مطالعاتی بر شناسایی سبها در این شاخهي پژوهشبخش عمده

  )65:1390خالق مؤلف متمرکز است. ( فتوحی،

هاي استفاده ها و روششناسی عبارت است از بررسی گزینشسبک« شناسی چک:میستریک سبک

ها، صناعات و شگردهاي خاصی که در ارتباط شناسی، فرا زبان و شگردهاي شناخت زیباییاز زبان

  )Mistrik،1985( » رود.کار میکالمی به

توان چنین تعریفش کرد: تحلیل شناسی، دانش بررسی سبک است و میسبک« پیتر وردانک:

  )Verdonk،2002:4» (هاي متمایز در زبان و توصیف اهداف و تأثیرات آنبیان

شناسی روشی از تفسیر متن است که در آن به زبان سبک« شناس بریتانیایی:سیپمسون سبکپل

  )Simpson،2004:4» (شودي داده میتراهمیت بیش
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  ارزش سبک شناسی -3- 2

ي شخصیت، دانش، اندیشه، عقاید و رفتارهاي زبانی یک هاي زیادي دربارهشناخت سبک، آگاهی

گري در رفتارهاي زبانی که با کاوششناس به طور کلی براي کسانیدهد. از این رو سبکشخص به ما می

 .افراد سروکار دارند، کارآمداست

ي هشتاد و نود روي در افول داشت اما هنگامی که با قلمروهاي نوین شناسی در دههسبک

هاي نوین علمی شناسی پیوند خورد جذابیت آن افزایش یافت و توانست پیشرفتشناسی و جامعهزبان

را به  شناسی زبانشناسی کاربردي و جامعهشناسی شناختی، زباننشناسی، رواي ادبی، جامعهدر نظریه

دار را دارد. اگر هاي ادبی و زبانی، نقش میاني دانششناسی در خانوادهطور اصولی به کار بندد. سبک

هاست.  ي پیوند آنشناسی حلقهسو کارکنند، سبکهاي ادبی باهم در یک نظام همقرار باشد دانش

  )94:1390(فتوحی،

  رویکردهاي سبک شناسی -4- 2

اند. در دو شناسی معرفی کردهان رویکردهاي زیادي را در سبکدر خالل چهل سال اخیر محقق

ي جان ژاك وبر و م.)، ویراسته1996شناس از یاکوبسون تا زمان حاضر(ي سبککتاب خواننده

ي کچرو و اشتالک برخی از این رویکردها معرفی م.) ویراسته1972شناسی (هاي رایج در سبکگرایش

  توان جاي داد:شناسی را در چهار دسته عمده به شرح زیر میاست. رویکردهاي مشهور سبکشده

  الف) رویکردهاي سنتی:

  شناسی شمی، عاطفی، بیانی، تکوینی، تفسیري، ارزشی، آموزشیسبک

  شناسانهب) رویکردهاي زبان

  شناسی گفتمان، کاربردي،گرا، سبکگرا، نقشگرا، ساختشناسی تاریخی، صورتسبک

  خواندن)شناسی شناختی (یا سبک
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  ج) رویکردهاي آماري

  ايشناسی پیکرهسنجی، سبکشناسی آماري، سبکسبک

  ـ اجتماعید) رویکردهاي فرهنگی

  شناسی دریافتاي، سبکشناسی اجتماعی، فمینیستی، انتقادي، بنیادگرا، چند رسانهسبک

شناسی اطالق هاي سبکاي از روشرویکردهاي تأثري و سنتی: رویکردهاي سنتی را به مجموعه

شناس ها عامل ذوق و احساس، دریافت شهودي و شم شخصی دخالت دارد و سبککنیم که در آنمی

  گراید. ها میهاي دیگر رشتهگیري از مبانی و روشهاي اثباتی یا بهرهگرایی و روشتر به جانب عینیتکم

هاي روشن فکري در مغرب زمین قرن بیستم، به نوعی تر فعالیتشناسانه: بیشرویکردهاي زبان

قطعیت در این مفهوم عبارت است از به «است. راه بودهي میل به وضوح و قطعیت همهمراه با دغدغه

در آغاز این  در مطالعات زبان این قطعیت،». هاي علوم تجربیکارگیري دیدگاه عینی و صوري روش

هاي زبانی، از درون فرد، تحت تأثیر قواعد کرد که ساختگرایش نظري پدید آورد که چنین استدالل می

دستوري قرار دارند که وي در زبان آموخته و از بیرون نیز تحت تأثیر نیروهاي فرهنگی و اجتماعی 

شناسیک) است. تنش و هستند. عامل نخست، درونی (روان شناسیک) و عامل دوم بیرونی (جامعه

گرا تقسیم تجاذب میان این دو عامل سبب شد که مطالعات زبان به دو قطب متقابل فرمالیستی و نقش

شناسی را به دنبال خود بیاورد. هاي سبکشود و دو رویکرد جداگانه و علمی در روش

 )125:1390(فتوحی،

  گراسبک شناسی صورت -5- 2

شناسان روس چند اي گرفت. زبانشناسی جان تازهیه سبکبا برآمدن جنبش فرمالیسم در روس

، »آشنازدایی«، »ادبیت«شناسی را به خود جلب کرد از جمله مفهوم را ابداع کردند که سخت توجه سبک

گرا این مفاهیم را جزو عناصر شناسان صورتو... که به تدریج سبک» هنجارگریزي«، »برجسته سازي«

ي این مفاهیم قرار دادند. در تعریف ها بر پایهبندي و تحلیل سبک. ردهذاتی در تعریف سبک دانستند



۴٧ 
 

شکل ». هنجارگریزي و انحراف از معیار«یا » گزینش هر شخص از زبان«ها سبک عبارت است از آن

هاي زبان است؛ یعنی گیري سبک، حاصل گرایش گوینده یا نویسنده به استمرار انتخاب برخی ساخت

ي هنجارگریزي، هاي زبانی خاص در یک بافت مشخص. تعریف سبک بر پایهینشتداوم و تکرار گز

در پراگ دارد. ادبیت  1930ي ي ادبی دههشناس و منتقد برجستهریشه در نظریات یان موکارفسکی، زبان

سازي در زبان ادبی از زدایی و برجستهزبان، حاصل انحراف از هنجارهاي زبان معیار است. آشنایی

آید. موکارفسکی، جوهر سبک را در مین انحراف از هنجارهاي زبان عادي حاصل میرهگذر ه

شناسی و شناسی به زبانداند. در دوران فرمالیسم سبک، جلب توجه و نو کردن بیان می»سازيبرجسته«

کرد. از تر تمرکز میبوطیقاي ادبی توجه داشت و بر زبان شعر، ادبیت و عوامل صوري و زبانی آن بیش

  هاي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، کاربردي غفلت داشت.ها مثل بافتاین رو از اهمیت عوامل بافتی متن

شود بر شناس مشهور شناخته میشناسی فرمالیستی که با نام رومن یا کوبسون منتقد و زبانسبک

ي کل متن کند و چندان توجهی به نسبت میان عوامل صورت با محتواهاي زبانی متن تمرکز میصورت

شده که اند. بنیاد کار این رویکرد بر تمایزي نهادهگرا، نیز گفتهشناسی متنندارد. این رویکرد را سبک

بخشد از می» ادبیت«ها میان ادبیات و زبان قائل بودند. کشف و توصیف تمهیداتی که به متن فرمالیست

ها، تمهیدات زبانی، سازيایی برجستههاست. بنابراین توصیف هنجارگریزي، شناساهداف مهم فرمالیست

سازي که بر متن مسلط باشد، بیش از هر چیز نگاه شگردهاي هنري زبان و کشف عنصر سبک

  )144:1390کند. (فتوحی،شناس فرمالیست را به خود جلب میسبک

  سبک شناسی ساختاري -6- 2

یر گویراود انند پیمیالدي در کار کسانی م 1970تا  1950هاي شناسی ساختاري در سالسبک

هاي )رواج یافت. این رویکرد متأثر از دیدگاه1980) و تالبوت تیلور (1976) و آخمانوف (1970(

هاي متنی مجموعاً، شده که عناصر زبانی و سازهساختارگراي قرن بیستم است و بر این اصل بنیاد نهاده

ي زبانی در رابطه با بررسی شوند. هر سازههاي متقابل با هم باید در یک نظام پویا و از رهگذر ارتباط

چون شیء شناسی ساختاري اثر را همکند. سبکهاي متقابل و متضاد پیدا میها ارزشدیگر سازه
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خواند. در این روش گرچه هاي آن فرا میشناس را به بررسی درونی سازهنگرد و سبکاي میسربسته

یکن معنا و محتوا و تفسیر، امري فرعی است. هدف ي معنایی و داللی اثر مورد توجه است لجنبه

گرا آن است که از شکل و ساخت به معناي پیام برسد. ساخت عبارت است از شناسی ساختسبک

گرا، باید عناصر جزئی را با هاي منطقی و معنادار اجزاي کالم با یکدیگر و در تحلیل ساختارتباط

  رد.ي با کل سیستم بررسی کیکدیگر و در رابطه

ي هاست نه تهیهشناختی سازههاي سبکگرا، تعیین تناسبشناس ساختي سبکترین وظیفهمهم

توان میان آواها، واژگان، ترکیبات و فهرستی از مصالح موجود در متن. او در پی آن است که چگونه می

هاي ویژگی هاهاي ساختاري یافت و از دل آن ساختارها و تناسبها، تناسبهاي نحوي جملهساخت

ها و ساختارها نینجامد ما فقط متن را سبکی اثر را شناسایی کرد؟ اگر جداسازي اجزاء به کشف تناسب

  )146:1390ایم و مسلم است که تخریب یک بنا براي شناخت آن کارآمد نیست. (فتوحی،از هم گسسته

  گراسبک شناسی نقش -7- 2

هاي صوري سخن ي شاعرانه و بررسی پدیدههاشناسی پس از یک دوره دل مشغولی با شکلسبک

ي بافت، نقش و معانی بینافردي و اجتماعی گرایید و شناسی فرمالیستی) به تدریج به سوي مطالعه(سبک

وارد » گراشناسی نقشسبک«گرا با نام شناسی نقشي هفتاد میالدي با چرخش به سوي زباندر اواخر دهه

گرایی (در نقش«است: یی و فرمالیسم را به روشنی بیان کردهگرامیدان شد. جفري لیچ تفاوت نقش

کوشد تا زبان را نه تنها در درون خود و به طور ذاتی و برحسب بررسی زبان) رویکردي است که می

تري که آن را در هاي بزرگاش را با نظاماش توضیح دهد؛ بلکه در تالش است تا رابطهامکانات صوري

هاي تر را (فرهنگ) بنامیم خواه (نظامهاي بزرگمطالعه بگیرد؛ خواه این نظام اند نیز بهخود گرفته

ي گرایی به جستجوي رابطهکه مطالعات نقشهاي اعتقادي) یا چیز دیگر. خالصه آناجتماعی) یا (نظام

انی که فرمالیسم در پی بررسی روابط میان عناصر زبپردازد در حالیچه زبان نیست، میمیان زبان و آن

  )Leech،1987:76متن با یکدیگر است. (
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هاي تحلیل نقش زبان متأثر بود گرایی تا حدود زیادي از روششناسی به جانب نقشچرخش سبک

مند) مقبولیت گراي نظامشناسی نقشگراي مایکل هلیدي که امروزه با نام (زبانبه ویژه از الگوي نقش

مند هلیدي بر اساس (بررسی زبان در کاربرد) استوار شده نظام گرايي نقشاست. بنیاد نظریهشایانی یافته

مند و معنادار) است که در یک بافت، که طبق این دیدگاه هر نوع گزینش زبانی در صورتی (نقش

گرا از بررسی عناصر گر نقشباشد. قصد تحلیلکار رفتهموقعیت اجتماعی یا در دل یک فرهنگ به

ها را هاي زبانی و ساخت آنهاست و صورتتر توضیح (نقش معنایی) آندستوري، نقش و معنایی، بیش

هاي بلندتر سخن را فراهم گرا، تحلیل شکلکند. رویکرد نقشنیز به منظور توزیع نقش معنایی بررسی می

سازد تا زبان را فراتر از جمله و شناس را قادر میمند، سبکگراي نظامشناسی نقشهاي زبانکرد. روش

نامه هاي داستانی و نمایشهاي طوالنی و بزرگ مانند روایتطح متن تحلیل کند. بنابراین تحلیل متندر س

ي میان جمله و محیط و موقعیت آن به وجود آید سازد. چرا که وقتی امکان بحث از رابطهتر میرا آسان

ي باز وقتی سخن از رابطههم باید توجه کرد و » متن«تر از جمله یعنی هاي بزرگخواه ناخواه به ساخت

» فرهنگ«و » گفتمان«تري مانند اش به میان بیاید ساختارهاي بزرگهاي پیرامونیمتن با موقعیت

  دهد.شناسی را بسیار گسترش میي کار سبکروي محقق است که دامنهپیش

ویژه  گرایان و بهشناسی تاثیر گذاشت. نقشهاي سبکگرا بر بسیاري از شاخهشناسی نقشزبان

گرا و رویکردهاي شناسی بافتسبک». سازدمعناي هر سخن را بافت و موقعیت می«گویند هلیدي می

ي شناسی انتقادي، مدیون همین ایدهشناسی فمینیستی و سبکایدئولوژیک این دانش مانند سبک

گرا، بر شناسی نقشچنین بسیاري از کارهاي انجام گرفته در سبکگرا هستند. همشناسی نقشسبک

  )147:1390گذراند. ( فتوحی،گرایی با زبان کاربردي صحه میارتباط نقش

  رویکردهاي آماري -8- 2

هاي آماري، منطق، ریاضی و رایانه هاي سبک در چارچوب شیوهبخش قابل توجهی از بررسی

هایی براي شناسایی ي دادهگیرد. این امر به سه دلیل است: نخست آنجا که متون به منزلهصورت می

  خواه شود، خواه براي پژوهش در تحوالت تاریخی زبان و کار گرفته میاصول و قواعد احتمالی زبان به
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