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 شناسی یا  مطالعۀ سبک ادبی ازدیدگاه زبان

 بازگشت به مطالعات سنتی؟

 (شناسی سبک ادبی ازدیدگاه زباننقدی بر کتاب )

*داوودپورمظفری

 چكيده

کوشد تاا اگواویی بارای    بنابر مدعای نویسندۀ آن می شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانکتاب 
دسا  دداد    باه  ،ویژه دستور زایشی هشناسی، بتحلیل سبکی متون ادبی براساس دانش زبان

نقد و بررسی این ادعا پرداخته و پس از معرفی اجمااگی نویسانده    تفصیل به مقاگۀ حاضر به
را نقاد و   شناسای  سبک ادبی ازدیدگاه زباان و کتاب، از جوانب مختلف صوری و محتوایی 

تنهاا رو  و   نهدای نویسندۀ این سطور، کتاب موردبحث ارزیابی کرده اس   براساس یافته
تار باه   شناسی بایش دای پیشین سبکنامهشیوۀ درسکه بهبل، اس  دیدگادی تازه ارائه نداده

باف  بسنده کرده اس   این کتاب برخالف ادعای نویساندۀ   از تزعنم یِادباستخراج شوادد 
داای   شناسی، کهنوی منابع، تکارار کاساتی  سبک جدیدنبردن از رویکرددای دگیل بهرهآن به
بنیاد از گونۀ ادبی و خطاداای   دای پیشین، آگادی سطحی از ادبیات، تلقی صناع نامهدرس

بارد  کارگیری مصطلحات ادبی به توفیقی دس  نیاف  و دیچ کمکای باه پایش    فراوان در به
 شناسی ادبی و مطاگعات ادبیات فارسی نکرده اس  دای سبکپژودش

  اسمی، نقد کتابشناسی، سبک ادبی، ضیاء ق سبک ها: کليدواژه
 

 مقدمه. 1

معرفیکتابونویسنده9.9
نوشتۀ ضیاء قاسامی اسا   انتشاارات امیرکبیار ایان       شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانکتاب 

 و فردنا   ،اتیا ادب ،یشناسا زباننسخه در مجموعۀ  055کتاب را در قطع رُقعی با شمارگان 
                                                                                              

 dpoormozaffari@yahoo.com(نویسندۀ مسئول) فارسی، دانشواه شهید چمران ادواز استادیار زبان و ادبیات *
31/52/71، تاریخ پذیر : 31/33/79تاریخ دریاف : 

mailto:dpoormozaffari@yahoo.com
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 ( آن نیاز در 3179چاا  دو  )  اخیارا   داا کارده اسا     فروشای رواناۀ کتااب   3171در سال 
گفتاار تنیای    رس خوانندگان قرار گرفته اس   مطاگب کتاب در پنج فصل و یک پایش دس 

داا و  شناسای  فصال دو : گوناه   شده اسا   فصال اول: پیشاینۀ مطاگعاات سابک و سابک      
ای نثر و شعر فارسای  فصال   دای دورهدا  فصل سو : سبکدای زبانی و نمود ادبی آن سبک
فصل پنج : عناصار سابک ادبای  نویساندۀ کتااب در      و وزن در شعر و صنایع ادبی   چهار :
اگتحصایل شاده اسا   او یکای از     شناسی از دانشاواه تهاران فاار    در رشتۀ زبان 3111سال 

 3 شودفعاالن فردنوی و از شاعران و مترجمان معاصر قلمداد می
داایی  تاکنون، تعداد دمۀ کتااب اگشعرای بهار ملک شناسیسبکاز زمان انتشار کتاب 

ساختی بار بیسا  عناوان     به اس  شناسی منتشر شدهکه به فارسی درباب سبک و سبک
تار از  ک  ،دای تأثیرگذار به عدد ناچیزیشود  درمیان دمین تعداد اندک، پژودشباگغ می

شناسای در رارب،  ای چناد دداۀ      سابک  که یدرحاگیابد  انوشتان یک دس  تقلیل می
روشای بسایار    شناسی، باه ی داشته و با استفاده از دانش زبانفراواندای شرف گذشته پی

دای ادبی تبدیل شده اسا   شااید یکای از دالیال رکاود مطاگعاات       کارآمد در پژودش
داای ادبای و مطاگعاات    شناسی در ایران شکاف عمیقی اسا  کاه میاان پاژودش    سبک
اگی انتشاار کتاابی باا موضاوع     شناسی وجود دارد  باری، در چناین اوضااع و احاو    زبان
اتفااقی مها     ،شناسی نیز داشته باشدمندی از ابزاردای زبانکه ادعای بهره ،شناسی سبک

این حوزه را به خاود جلاب خواداد کارد  مسائلۀ       مندان عالقهاس  و خیلی زود توجه 
 ازدیادگاه  ادبای  سابک اصلی این مقاگه پارداختن باه مادعای م گاف و ارزیاابی کتااب       

عنوان منبع درسی  سرع  به دایی ممکن اس  به جاکه چنین کتاب اس   ازآن شناسی زبان
 اور جادی    یا مرجاع پژودشای مورداساتفادۀ دانشاجویان قارار گیارد، الز  اسا  باه        

دای مختلف به نقاد و  موردتوجه منتقدان قرار بویرد  به دمین دگیل در این مقاگه از جنبه
 اخ  بررسی کتاب موردبحث خوادی  پرد

 

 . نقد کتاب2

عناوان ماذکور در     خاگی از ابها  نیسا   ،شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانیعنی  ،عنوان کتاب
شناسای مختصاات    گیری از دانشِ زباان گر آن اس  که م گف قصد دارد با بهرهنواه اول بیان

ه در اماا نویساند   ،دکنا دای کاربردی دیوار زباان توصایف    سبکیِ گونۀ ادبی را از میان گونه
 یادداش  پش  جلد کتاب مدعی اس :
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در ایان زمیناه کاه     شده نوشتهدای کتاب برخالف شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانکتاب 
داای  اند، برمبنای علمی به بررسی ویژگای ای شعر و نثر پرداختهدای دورهصرفا  به سبک

برای توصایف سابک   توان آن را مبنایی پردازد و میسبک فردی و مفادی  بنیادی آن می
  چنین نقد آثار مختلف ادبی دانس  دمۀ نویسندگان و شاعران و د

ای که در نقد آن بایاد در کاانون توجاه    ترین مسئلهبه مدعای این کتاب، مه باتوجه
قرار بویرد مبانی نیری آن اس   اگبته درکنار آن، ابعااد دیواری نیاز موردارزیاابی قارار      

 خوادد گرف  
 

هافرضریوپیشمبانینظ9.1
شاناخ  و تبیاین اناواع آن،     منیور به ،دای بالریون و فیلسوفانو دردره« سبک»تأمل دربارۀ 

ی بسایاری  فرازوفرودداا شناسی گردد  از آن زمان تاکنون سبک و سبک به یونان باستان بازمی
 خاورده باه فان    دای بالریون یوناان و رو  مفهاومی گاره   را  ی کرده اس   سبک در نوشته

شناسای در قارن بیسات  مفهاومی اسا  کاه       ، اماا سابک  اسا   (rhetoricخطابه و بالرا  ) 
ده و بسایار توساعه یافتاه    شا ( در فن خطابه elocutio« )تحسینات»گزین اصطالح کهنِ جای

داای  (  اگبته باید توجه داش  که مفهو  سبک در فن خطابه تفاوتWales 4102: 933اس  )
رکان ساو ِ فان     ۀمثابا  باه سابک  »ی آن دارد  در یونان و رو  باستان امروزآشکاری با معنای 

شاود کاه    ای از بایددا و نبایددا ا الق میخطابه، کاربردی کامال  تجویزی دارد و به مجموعه
 ،(  بر ایان اسااس  13: 3170مقد  )عمارتی« وران باید دمواره آن را رعای  کنندتمامی سخن

زیرا نه مفهو  رکنِ سابک در   ،و جدید سبک وجود دارد مفهو  قدی  بیندو تفاوت برجسته 
کاه اماروزه    آنای فردی اس  و نه رو  آن توصیفی اس  )دمان(  حاال فن خطابه مشخصه

مختصاات  »بارای کشاف   « توصایفی »شناسی عمدتا  روشای  شناسی متأثر از دانش زبانسبک
در قارن بیسات  از   شناسای دویا  جدیاد خاود را     شود  سابک متن درنیر گرفته می« فردی
 -3180از زماان انتشاار مطاگعاات شاارل بااگی )      ،دس  آورده اسا   درواقاع  شناسی بهزبان
 ینان دو سوسور،شناس سوئیسی و شاگرد فرد (، زبان3799

ای علمای  سبک از بررسی عناصر عینی در سخن آراز شد و به پیدایش رشاته یاف  بهره
شاود و  این بُرده اصال  به کل اثار پرداختاه نمای   شناسی منجر گردید  ]   [ در نا  سبکبه

نقش اسا  کاه نوبا و توجاه باه کال  اثار و تأویال آن          تنها پس از بررسی جزئیات ذی
 ( 38: 3170)کلوزاد  رسدفرامی
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شناسای در معناای جدیاد آن نحاوۀ     داشتن تعریفی روشن و مشخص از سبک و سابک 
فردنا  اصاطالحات کلیادیِ    ساازد  در  خاوبی آشاکار مای    پژوه را با متن باه مواجهۀ سبک

 نوشته شده اس :« شناسی چیس ؟سبک»، زیر عنوان شناسیسبک

داا]یِ   دای خلق معنا از ریاق زباان در ادبیاات و ساایر ماتن     شناسی مطاگعۀ شیوهسبک
و  ،داا شناساان از اگووداا، نیریاه   یابی به ایان دادف سابک    ریرادبی[ اس   برای دس 

کنناد تاا چواونوی و    ابزاردای تحلیل اساتفاده مای   عنوان هبشناسی دای زبانارچوبهچ
 ( Nørgaard et al. 2535: 3چرایی عملکرد یک متن را توصیف و تشریح کنند )

مطاگعاۀ شایوۀ   « شناسای ددف سبک»اعتنا وجود دارد  چند نکتۀ قابل ،در این تعریف
شناسی از زبانتحلیل خود را « بینش و ابزاردای»شناسی  خلق و آفرینش معناس   سبک

ای از ددد کاه یاک ماتن یاا مجموعاه     نشان می« توصیفی»ای شیوهگیرد و سرانجا  بهمی
داشاتن چناین   کند  با پیش چش خاصی را توگید می« معنای»متون به چه دگیل و چوونه 

شناس در تحلیال و توصایف سابکو    برددای سبکو راه ،شناسی، اددافتعریفی از سبک
تاوان سااختار منساج  و    شاود  برپایاۀ چناین تعریفای مای     ن میمتن تاحد زیادی روش

شناسای ارائاه کارد  مقصاود ایان اسا  کاه در        منادی را بارای مطاگعاات سابک    ددف
و کاال    ،شناسای سبک مطاگعات برای مندرو  ارچوبیهاختیارداشتن تعریفی روشن و چ

 گار پاژودش  صورتریراینپژودش اس  در یاتاز گواز  و ضرور ،یدر در نوع پژودش
  یاف  نخوادد دس  تحقیق ادداف به

 یسانده اس  کاه نو  ینا شناسیزبان ازدیدگاه ادبی سبکبزرگ کتاب  دایکاستی از یکی
 اما دیچ تفکیاک  ،نقل کرده 23 -25شناسی را در صفحات سبک و سبک از یمتعدد یفتعار

برای خواننادۀ خاود روشان      یدرنهاشود و ی متعدد او دیده نمیدا قول نقلو ترجیحی در 
شناسی به چه قلماروی از مطاگعاات تعلاق دارد     د که ازنیر او سبک چیس ؟ یا سبککننمی
ای شناسای یاا حاوزه   داای زباان  ای از پاژودش ای مستقل از مطاگعات ادبی یاا شااخه  حوزه
 شناختی پیشاین و مارور  دنوا  برشمردن مطاگعات سبک ای اس ؟ نویسندۀ کتاب بهرشتهمیان

 شناسای سااختاری  سابک ای دارد و فقا  باه معرفای اجمااگی     هیپیشینۀ تحقیق نیز چنین رو
)سایروس   شناسای  سابک  ،)محماود عبادیاان(   شناسای  درآمدی بر سبکی ریاثی(، محمدتق)

دسا   اصال  بهای او خأل پژودشی ویژه ،درواقعشمیسا( و چند پژودش دیور پرداخته اس   
 ،اسااس  ایان    بار شناسی را نمایاان ساازد   پژودش سبک که بتواند ضرورت یک اس نداده 
 مشخصای  دیادگاه  یاا  اییاه پا یفتعار شناسی زبان ازدیدگاه ادبی سبکگف  کتاب  توان می

  باشد کتاب مباحث محور کنندۀددای  کهندارد 
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داای تحلیال   انادازدا و رو  و شناختی چشا   ،گرا نقششناسی ساختارگرا، مکاتب زبان
دااای جدیااد مطاگعااات شناساای قاارار داده و شاااخه در اختیااار ساابک بساایار کارآماادی را

نویساندۀ   کاه  نیا باا ا بر دمین رویکرددای تازه پدید آمده اسا    شناسیِ ادبی نیز مبتنی سبک
ی کتاب خود وعده داده اسا   جا یجاشناسی اس  و در آموختۀ زبانکتابِ موردبحث دانش

، خوانندۀ او پاس از مطاگعاۀ آن نومیداناه باه     ندکشناسی تبیین که سبک ادبی را ازدیدگاه زبان
باا   شناسای سبک ادبی ازدیدگاه زباان رسد که محتوای علمی و پژودشی کتاب این نتیجه می
 ،کتاب مذکور به یک تلقی سنتی از سابک  ،سویی ندارد  درواقعشناسی جدید د مبانی سبک
ده و مطلقاا  از  کار بسانده   ،  اس از باف منتزعدای زبانی و بالریِ بر گردآوری دادهکه مبتنی

 عا به دو نکته اشاره خواد  کرد:دای نبرده اس   برای اثبات این مرویکرددای جدید بهره

 تالش برای وضع اصطالحی بیهوده 1.1.1
« شناسای ادبای  زبان»دای مقدماتی کتاب خود از گزو  وضع اصطالح جدید قاسمی در بخش

نیز در زباان انولیسای بساازد      (litrolinguistics) دگیسخن گفته و کوشیده اس  برای آن معا
 نهاد کرده اس :شناسی وضع و پیشی سبکجا بهاو این اصطالح را 

تواند موضوع مطاگعۀ رشاتۀ  ا ، یعنی زبان، میموضوع مطاگعه که نیا دگیلشناسی بهزبان
شاود  ماثال    ای مای رشاته علمی دیوری نیز باشد، در مواردی منشأ یک شاخۀ علمی میان

دیوار باا   شناسای، و ازساوی   باا زباان   سو کشناسی اجتماعی ازیای زبانرشتهشاخۀ میان
باا   ساو  کشاناختی ازیا  شناسای روان شناسی در ارتباط اس  یا مثال  شااخۀ زباان  جامعه
شناسی در ارتباط اس   پیش از این مطاگعات مارتب   دیور با روانشناسی، و ازسوی زبان

شاناختی را معرفای   شناسای زباان  و سابک  ،شناسای ادبای   اسی، سبکشنبا عناوین سبک
شناسای ادبای را بارای ایان شااخۀ علمای       اناد  نوارنادۀ ایان کتااب عناوان زباان      کرده
بار علا    کوشاد در ایان کتااب چهاارچوبی مبتنای     کناد و مای  نهاد میای پیش رشته میان
جه  تثبی  و اعاتالی  شناسی برای آن ارائه ددد  انتخاب این عنوان گامی اس  در زبان

شناختی ادبیات  در این عنوان تأکیاد بار   ای برای بررسی زبانرشتهیک شاخۀ علمی میان
شناسای   خاص سبک ادبای باا تأکیاد بار زباان       ور بهشناسی اس   یعنی ادبیات و زبان

 ( 29 -21: 3171تری دارد )قاسمی که اساس نیری محک شود بررسی می

چااون ای داا رشااتهای از مطاگعااات میااانربااارۀ دسااتهد مااذکوردااایی از سااخن بخااش
داا  ی آنساو  کشناسای در یا  و مانند آن، که عل  زباان  ،شناسی زبانشناسی زبان، روان جامعه

جای کتاب خاود ضارورت   قرار گرفته کامال  درس  اس ، اما نویسندۀ محتر  تقریبا  در دیچ
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عَمّارِ سابک را توضایح ناداده     گزینی بارای اصاطالح مُ  جای عنوان بهوضع اصطالحی جدید 
ترتیاب در  اس   نکتۀ جاگب توجه این اس  که نویسنده جز در فصال دو  و پانج  کاه باه    

حک  درآماد و ما خ ره بارای مبحاث اصالی )فصال چهاار ( دساتند، توجاه خاصای باه            
شناسی دموی بار مکاتاب   که رویکرددای امروزی سبکددد  درحاگیشناسی نشان نمی زبان
ای دارناد و دماۀ   رشاته  شناختی بنا شده و دقیقاا  ماادیتی میاان   دای زبانتحلیلشناسی و زبان

( توافق نیار دارناد    literary stylisticsشناسی ادبی )گران سبکو ادبی در کاربرد سبکپژودش
انداز نیریِ تازه و متفااوتی را در  زیرا نه چش   ضرورتی برای وضع اصطالح جدیدی نیس 

دای خُرد و کاالن   ای را برای تحلیلگشاید و نه راه و رو  تازهیگران مپیش چش  پژودش
شاناس باه کشاف اگووداا و      باید درنیر داش  که زباان  ،براینددد  عالوهدس  میسبکی به

شاناسِ   اما سبک ،کندشناختی آن توجه  دای جمال به جنبه که آنیبپردازد کاربرددای زبان می
شاناختیِ   درچیز توجه خود را به کشف ابعاد ادبی و زیباایی ادبی از راه مطاگعۀ زبان، بیش از 

 درچناد شناسی ادبی  شناسی و سبک مطاگعات زبان که نیاسازد  مقصود  متن ادبی معطوف می
داای ماادُوی دارناد      گحاظ کارکرد و دادف، تفااوت  تمرکز یافته باشند  به« سبک»بر کشف 

شناسی کاه تفااوت    اس  میان نقد ادبی و زبانۀ پلی مثاب بهشناسی،  سبک ادبی با تکیه بر زبان»
 ( 79: 3173)فتوحی « کند کاربرد ادبی با کاربرد ارتبا یِ زبان را برجسته می

کوشد تا بیهوده می شناسی سبک ادبی ازدیدگاه زبانبر این اساس، باید گف  نویسندۀ کتاب 
حتی خود  به مادیا  ایان اصاطالح     که یدرحاگ  کندگزین سبک اصطالحی را وضع و جای

 فقا  توان گفا  ناوآوری کتاابِ موردبحاث      می ،بنابراین  بردای نمیاعتناس  و از آن بهرهبی
 شده اس  ای بالاستفاده اس  که دیچ نیازی به ساختن احساس نمیدرحد وضع واژه

 لییمبانی و ابزارهای تخ 1.1.1

سابک ادبای را در مفهاو     »اده اسا  کاه   نویسندۀ محتر  در موضعی از کتاب خود وعاده د 
(  او حتای  91 :بررسی خوادد کارد )دماان  « شناختیگستردۀ آن با اتکا به سطوح تحلیل زبان

دای زبانی اساتفاده شاده دیادگاه    دیدگادی که در این کتاب برای تحلیل ساخ »گفته اس : 
اده از دساتور  بار اساتف  انویاز قاسامی مبنای   (  ادعای شوف 29 :)دمان« دستور زایشی اس 

 اعتناس  ابزار تحلیل سبک بسیار قابل عنوان به(generative grammar)زایشی 
گرا و منتازع از بافا  تمایال    شناسانِ فرماگیس  در دو مقطع به مطاگعات فر اصوال  سبک

ای کاه باه دساتور    دا به فرماگیس  روسای باود و دیواری عالقاه    پیدا کردند  یکی گرایش آن
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گیاری بار رشاد مطاگعاات     تردیاد فرماگیسا  روسای تاأثیر چشا      دادناد  بای  زایشی نشاان  
  داشا   اگبتاه انتقااداتی کاه باه فرماگیسا         3795 و اوایل دداۀ  3785شناسی در ددۀ سبک

  (Nørgaard et al. 0202: 02) شاد شناسی فرماگیستی نیز مای شد متوجه سبکروسی وارد می
تاا   3789داای  کوتاه بود و دا  در میاناۀ ساال    شناسیِ چامسکیایی د اما دوران رونق سبک

مشاهور   کاه  چناان (  ibid.: 957خود جلب کارد )   بهشناسان را توجه معدودی از سبک 3791
توجهی به بافا  موردانتقااد باود  چامساکی و پیاروانش      دگیل بینیریات چامسکی به ،اس 
 ،دادند و به دماین دگیال  میدای زبانی را در خارج از باف  موقعیتی و اجتماعی انجا   تحلیل

دارانش بیش از درچیز باه تاوانش زباانی    گرفتند  توجه چامسکی و  رفموردانتقاد قرار می
(competence ( معطوف بود تا به کنش زباانی )performance( )Chapman 1193: 91  یکای از  )

ویسانده  این اس  که چرا ن شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زباندای خوانندۀ جدی کتاب پرسش
گیرد و دا  از رویکردداای   د  نقص عمدۀ نور  و ابزاردای تحلیل چامسکی را ندیده می

 گذرد؟ی میآسان بهمحور   باف 
توانسا    حتی استفاده از رو  تحلیل چامسکیایی نیز ازجه  کنجکااوی مای   ،حال نیباا

نشاانی  اما شوفتی این اس  کاه دایچ    ،ای ایجاد کندشناسی جاذبه ی سبکدبرای مخا ب ج
 شود دیده نمی شناسی سبک ادبی ازدیدگاه زباندا در کتاب و وعده ،دا، ابزارداگفته این از

 

منابعومآخذ1.1
دای سنجش اعتبار و سودمندی یک کتاب درسی بررسی مراجع و مآخذی اسا    یکی از راه

 شناسای زباان سبک ادبی ازدیادگاه  ده اس   منابعی که نویسندۀ کردا مراجعه ف به آنگکه م 
 :اند یبند دسته قابلدا مراجعه کرده در دو گروه بدان

 های ادبی منابع شواهد و مثال 1.1.1

ای نویسندۀ محتر  عمدۀ شوادد ادبی را بدون مراجعۀ مستقی  به متون ادبای از مناابع واساطه   
و  گردآوری کرده اس   منابع اصلیِ بسیاری از شوادد کتاب موردبحاث اماروزه مورداساتناد   

دا در دس  اس   ضعف اعتباار ایان   دای انتقادی معتبرتری از آنچون چا  ،ارجاع نیستند
ف به متون ادبی اس   نویسنده گاه یک فصال  گنکردن مستقی  م دسته از منابع موگود مراجعه

نموناه   رایبا کارده اسا     « رونویسای »کامل از کتاب خود را از روی چند کتاب مشاخص  
داای  ای نثار و شاعر فارسای( را از کتااب    داای دوره صل سو  )سبکدای فایشان دمۀ مثال



 9318 خرداد، سوم، شمارة نوزدهمسال  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   28

(  واقعیا   81: 3171قاسامی   بنورید بهو شمیسا گرفته اس  ) ،بهار، محجوب شناسیسبک
داا شاکل   بر محور مثاال  شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زباناین اس  که فصل مذکور از کتاب 

ی ایان  دبارای خواننادۀ جا    2 اسا  گرفته و دمۀ شوادد از سه کتاب مشخص اقتباس شده 
ده و کار مراجعاه  « کدا  پیکرۀ متنای »به « چه نورشی»شود که نویسنده با کتاب مشخص نمی

ای از بنادی تاازه  شاناختی یاا رده  داشته اس ؟ اگر قاسمی حتی تحلیل زبان« چه دستاوردی»
گان خاود  داای خوانناد  توانسا  چیازی بار آگاادی    داد باز د  میدای دیوران ارائه مییافته

 داا پایش در  ده کاه از ساال  کار داایی اکتفاا   اما ایشان فق  به بازنشر شاواددو کتااب   ،بیفزاید
 شناسی بوده اس  و مخا بان سبک مندان عالقهرس دس 

 شناسی منابع نظری سبک 1.1.1

بهاار،   شناسای  سبکدای مشهور شوادد ادبی موردنیاز خود را از کتاب که نیابرقاسمی عالوه
ای شاعر و نثار   داای عماومی یاا دوره   بندی سبکشمیسا اقتباس کرده، در دورهو  ،محجوب

داا دیاده   دمۀ نواقصی که در این کتاب ،دا پیروی کرده اس   به دمین دگیلفارسی نیز از آن
نیز سرای  کرده اسا   اصاوال  کسای کاه      شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانشود به کتاب می

اشااراف کاااملی باار متااون ادباای و مختصااات ساابک ادباای نداشااته باشااد قااادر نیساا  از  
ای را ترسای  کناد  فتاوحی     اند فراتر برود و منیار تاازه   دایی که دیوران برساخته ارچوبهچ
 گوناه  نیا اشناسی در رشتۀ ادبیاات فارسای را   دای سبکنامهترین نواقص درس( مه 3178)

گاذاری   نا  ،شناسیسبک فنی پرداختن به جا بهدا سبک ربیان کرده اس : بررسی تاریخ تطو
حاذف بافتارداای فردنوای،     ،دا و صفات جغرافیاایی و سیاسای  دای ادبی براساس نا سبک

ای و داای دوره بخشای باه سابک   اوگوی  ،رفل  از نسب  ژانر با سبک ،و سیاسی ،اجتماعی
 شخصی گرفتن سبک  نادیده

اسا    بادان ارجااع داده   شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زباننویسندۀ کتاب که  ،منابع نیری
ناد   کن داای سابکی را نمایاان نمای    ارلب منابعی دستند که رویکردداای جدیاد باه تحلیال    

شناسی که مورداستفادۀ نویسنده دستند تاحاد زیاادی کهناه    منابع نیری سبک ،دیورعبارتبه
شناسی مراجعه نکرده اسا   دو ساال قبال    به منابع روزآمد در زمینۀ سبک مطلقا دستند و او 

را منتشار کارد کاه در ناوع      شناسیسبک( 3173از چا  کتاب موردبحث، محمود فتوحی )
شناسای در ایاران اسا   در زباان     ای در مطاگعات سبکمالحیهگر پیشرف  قابلخود نمایان

شناسی متاون ادبای را برپایاۀ مکاتاب     حلیل سبکانولیسی نیز منابع متعددی وجود دارد که ت
داا  اند  کتابدس  دادهای را برای تحلیل متون ادبی بهبرددای تازهشناسی قرار داده و راهزبان
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 pragmaticشناسای کاربردشاناختی )  و مقاالت متعددی به زبان انولیسی زیار عناوان سابک   

stylistics سابک ،)  ( شناسای شاناختیcognitive stylistics سابک ،)  ( شناسای انتقاادیcritical 

stylistics)،  اناد  متأسافانه ایشاان باه     و جز آن وجود دارد که موردتوجه نویسنده واقع نشاده
 اند مند در زبان فارسی و انولیسی مراجعه نکردهیک از منابع جدید و رو  دیچ
 

وتبیینمسائلآنکتابتبویبدرفقدانانسجامونظمفکری3.1
درحد انتیاار   شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زباننی  منطقی و انسجا  مطاگب در کال  نویسندۀ 

نوشاته شاده   « شناسای  پیشینۀ مطاگعات سبک و سبک»نمونه، فصلی که با عنوان  رایبنیس   
شناسای ناوین،   باه بعاد ابتادا از زباان     29شیرازه اس   م گاف از صافحۀ   بسیار آشفته و بی

شناسای اماروز   داای راگاب در زباان   سپس به نوار    گویدن میو چامسکی سخ ،سوسور
گااه اشااراتی باه دنار     کند  آنزد میسبک ادبی را گو شناسی بهرسد و گزو  توجه زبانمی

در انولیسای و  « ادب»شناسای واژۀ   ده و بعد باه ریشاه  کربشر در دزاران سال پیش در راردا 
گویاد  و مشهورات بسیاری سخن مای « دبیاتا»و « ادب»فارسی پرداخته و از معانی متفاوت 

چیاز  نویسندۀ محتار  در فصال ماذکور از دماه     ،که دیچ ربطی با عنوان فصل ندارد  درواقع
 شناسی گوید اال  از پیشینۀ مطاگعات سبکسخن می

و پانج   ،دای یک، دو، سه دای فرعی فصلنیر نویسندۀ این سطور عناوین کلی و بخشبه
تاری دارد  تقریباا  دماۀ مطاگاب     با عنوان کتاب سازگاری بایش ،دا فدا و ضع با دمۀ کاستی

اماا   ،آیاد کاار مای  بخش چهار  بازگویی مسائلی اس  که در تبیین ساطح بالرای متاون باه    
زیرا اوال  بسایاری از مصاطلحات     ندارد بر ای درشکلی که در کتاب مذکور بیان شده فایدهبه

نیز عمدتا  خاگی از خطا و اشتباه نیس   ثانیاا  باا فار     دا تعریفو درستی ندارند و شوادد آن
ف گا دا، بااز دا  رو  مکاانیکی م    صح و تعاریفو اصطالحاتو بالری و درستی شوادد آن

کناد  چون او شوادد را از باف  متنی جدا می  دیچ کمکی به تحلیل سبکی متون نخوادد کرد
دسا  بدداد    ی در متنی ادبی باه گادی ممکن اس  آماری از بسامد فالن اصطالح بالرو گه

شناسای، خات    گاه به کشف رابطۀ فر  و محتوا، ددف اصالی مطاگعاات سابک   این رویه دیچ
 نخوادد شد 
داا نیاز ایرادداای فراوانای     بندیدا و برخی از رده دای فرعی فصلبراین، در عنوانعالوه

ی ا گوناه  باه رسای را  ای نثار فا داای دوره مثاال، نویسانده سابک    عناوان  بهخورد  چش  میبه
ده اس : نثر مرسل )یا نثر سادۀ قرن سو  تا اواس  قرن پنج (، نثار  کربندی رده فرد منحصربه
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نثار ناوین )اواخار قارن      ، وی )قرن شش (، نثر مسجّع یا آدنواین )قارن ششا  و دفات (    نف
شاود کاه در   بندی ایشان برای خوانناده مشاخص نمای   (  برمبنای رده81 :چهاردد ( )دمان

صد ساگۀ میان قرن دفت  تا قارن چهااردد  چاه تحاوالت اتفااقی افتااده       صلۀ زمانی دف فا
ذکری در ایان دفا    معنای آن اس  که دیچ مشخصۀ سبکی قابلاس   آیا این خأل زمانی به

 قرن وجود نداشته یا باید این دوره را تداو  نثر مسجع و آدنوین بدانی ؟
 
تصویرفروکاستنادبیاتبهصناعتو1.1

این بوده اسا  کاه نخسا     » شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانف از نوار  کتاب گددف م 
فهرستی از عناصر باگقوۀ سبک ادبی را مشخص سازد تا بتاوان از ریاق آن سابک ادبای دار      

)قاسامی  « ددنادۀ آن را بازشاناخ    فی را در عرصۀ ادبیات تحلیل کرد و عناصار تشاکیل  گم 
چنین وعده داده اس  که سبک ادبی را در مفهاو  گساتردۀ آن باا    د (  او 31  نیز 22: 3171

حاصال   گاه چیداما چنین چیزی   (91 :د )دمانکنشناختی بررسی اتکا به تحلیل سطوح زبان
به تعاریف نارسا و شاناختی ساطحی   « ادبیات»و « سبک»زیرا نویسندۀ محتر  از  ،نشده اس 

 بر سر نیل به ادداف وی بوده اس   یجد دای محدود مانعیبسنده کرده و دمین تلقی
داناد و سابک را منحصارا  باه     از زبان می 9«محورصناع »ای صرفا  نویسنده ادبیات را گونه

بنیاد از زبان محدود کرده اس   نواه فرماگیستی او به ادبیاات و سابک    گونۀ صناع تحلیل دمان
دای مختلف و د  در برخای   دای فصل  بندی کتاب و د  در دادهادبی را د  در ساختار و فصل

پیشاینۀ مطاگعاات   »در فصال اول،   کاه  یدنوامتوان نشان داد  ایشان دای صریح وی میاز گزاره
 اسررا   األعجاز، دالیل السحر، حدایق ،ةالبالغ ترجمانکند به را بررسی می« شناسیسبک و سبک

چناین باه   (  او دا  10 -19 :کند )دماندای گذرایی مینیز اشاره األشعا  یا و مع ،المعجم البالغه،
ف گا (  م 17 -11 :پاردازد )دماان  دای مربوط به عرو  و قافیاه مای  معرفی برخی از پژودش

« وزن در شعر و صنایع ادبای ( »231 فحۀتا ص 337 فحۀترین فصل کتاب خود را )از ص والنی
ترتیاب باه   باشاد، باه  اگقاعده باید شاکلۀ اصالی پاژودش   نامیده اس   وی در این فصل که علی

و علا  معاانی    ،مسائل وزن شعر و عرو ، صناعات بادیع گفیای، بادیع معناوی، علا  بیاان      
چه نویسنده در فصل اصلی کتاب خود آورده باازتکراری   دمۀ آن ،درواقعاختصاص داده اس   

 راه اس  فراوانی نیز د  درش  و زیراس  از مباحث علو  ادبی که اگبته با خطادای 
توجه نویسنده به علو  بالری و جوانب موسیقایی متون ادبای چیازی نیسا      دمه نیادگیل 

باوری نویسنده تاحدی اسا  کاه   باور دارد  فر « بودن ادبیاتصناع »او در عمل به  که نیاجز 
-کار شاعران در سرودن شعر نیز چنین اس   یعنی ابتدا وزن را انتخاب یا اباداع مای  »گوید: می
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 کاه  یدنواام (  327 :)دمان« گنجانند کلمات را با وزن قراردادی در این وزن میکنند ]   [ سپس 
شده باشد،  بیعای اسا     انتخاب پیش دایی در یک وزنِ ازپژوه از شعر گنجاندن واژهتلقی سبک

ه او در تحلیل سبکی نیز معطوف به تشخیص اوزان و بحور عروضی بشود  نوادی باه  جکه تو
نیز به ما کماک خواداد   « ادبی »و « ادبیات»از  شناسیازدیدگاه زبانسبک ادبی تعریف نویسندۀ 

اثر ادبی متنی زبانی اسا  آمیختاه   »دریابی : « سبک»و « ادبیات»کرد تا ایستار او را در مواجهه با 
داا  از صنایع ادبی که فراوانی نسابی آن  جادشدهیاپردازی و دارای معانی ضمنی و ثانویِ با خیال

(  چنین تعریفای از ماتن ادبای ساخ  محال      389 :)دمان« تر اس زمره بیشنسب  به زبان رو
داای داساتانی رئاگیساتی و    زیرا با تکیاه بار چناین تعریفای، بسایاری از روایا        ،مناقشه اس 
شناساان  کاه معنای  آن حاال   تصویر را باید خاارج از حاوزۀ قلمارو ادبای قارار داد     شعردای بی

دانناد و آن  نارسا می ،که متأثر از نور  فرماگیستی بود ،ان رامرزبندی میان ادبیات و زب گونه نیا
 0 اندحاشیه راندهبه« دای ممکنجهان»کمک مصطلحاتی چون را به

-سبک ادبی ازدیدگاه زبانفو گدایی به ادبیات و سبک موجب شده اس  تا م چنین نور 

ای در بهترین حاگ  فروبکادد  چنین نواه محدود و بسته« صناع »را صرفا  به « ادبی » شناسی
ماناد  اگبتاه بایاد    متون ادبی را بکاود و از کشف ابعاد دیور ماتن باازمی  « سطح بالری»تواند می

بایسا    پژوه می انکار نیس  و سبکاذعان کرد که نقشِ صناع  و فر  در تکوین متن ادبی قابل
ه به این مسئله توجه داشته باشد که نوآوری در فر  و صناع  و بسامدو عناصر متعلاق باه   دموار
و   ساز دساتند، اماا در فروکاساتنِ صارفو ادبیاات باه صاناع         دای سبک فهگدا در شمار م  آن

انکاری وجاود دارد کاه رنا  و نشاان آن در      کردن از آن صناعات ایراددای ریرقابلزدایی باف 
بسیار برجسته اسا   قاسامی در سراسار کتااب خاود       شناسی ازدیدگاه زبان سبک ادبیکتاب 

و  ،شواددی را از متون مختلف و ژانردای متفاوت در زیر اصطالحات علو  بدیع، بیان، معاانی 
عرو  قرار داده اس   ویژگی مشترک این شوادد آن اس  کاه دموای از بافا  خاود جادا      

ای دستند که قادر نیساتند سابک شااعر یاا      ناصر مردهچون عاند  شوادد منتزع از باف  د  شده
چه گفته شد، ناآشنایی نویسندۀ کتااب باا علاو  بالرای و      آن برنویسنده را بازنمایی کنند  افزون

 متون کالسیک و معاصر ادبی نیز موجب بروز خطادایی در کتاب وی شده اس  

 

آشناییسطحیباادبیاتوعلومادبی7.1
باا   شناسای  سبک ادبی ازدیدگاه زباان ک  آشناییِ سطحی و محدود نویسندۀ ناآشنایی یا دس و

ماند  یکی از ماوارد  روی از چش  خوانندگان متخصص پنهان نمی دیچ ادبیات و علو  ادبی به
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تار اصاطالحات تخصصای    بایش ضعف نویسنده اصطالحاتو بالرایِ خودسااختۀ اوسا      
داای انولیسای   ت علاو  ادبای و معاادل   در کتاب موردبحث مربوط باه مصاطلحا   کاررفته به
توان فهرس  مفصلی از خطادای نویسانده درباارۀ اصاطالحات علاو  بالرای      داس   میآن

باه ذکار یاک     فقا  جاا  اما در این ،ۀ کل این مقاگه بازگو کردانداز بهد و در حجمی کرفراد  
با تعریاف تشابیه،   ددد که ایشان  خوبی نشان میزیرا دمین یک نمونه به  شودنمونه اکتفا می

 باید آشنا نیس   که چنانو استثنای منقطع  ،استعاره، مجاز، ایها ، ایها ِ تناسب
کناد کاه محصاول ترکیاب دو     صاناعتی تعریاف مای    عنوان بهرا « استثنای منقطع»ف گم 

اس   قاسمی معتقد اس  استثنای منقطع درحقیق  بیاان  « ایها  تناسب»و « استعاره»صناع  
ماوردی را از ماوارد دیوار اساتثنا     »شاعر یا نویسانده   ،دیوربیانق استثناس   بهاستعاره از ری

معنای استعاری ایان   درواقعوگی بین این مورد و موارد دیور سنخی  وجود ندارد و  ،کندمی
شاادد مثاال    عناوان  به(  او بی  زیر از سعدی را نیز 370 :)دمان« شودمورد درنیر گرفته می

 ذکر کرده اس :

 دای قدی  بخوشید سرچشمه

 
 نماند آب جز آب چش  یتی  

نمانده اس  وگای آب  باقی آبچش  یتی  دیچ  آبِچه بیان شده اس  این اس  که جز  آن» 
اعتنا این اس  کاه  )دمان(  نکتۀ قابل« دددنمی آباس  و معنای  اشکجا استعاره برای در این

تاوان مجااز مرسال باه عالقاۀ      تعاریف، آب را مای استعاره نیس   مطابق « آب»در بی و شادد، 
جنس یا مجاز مرسل به عالقۀ جزء و کل )به این اعتبار که اشک نوعی از آب اسا ( دانسا     

 ده بی  دیوری از سعدی اس :کرشادد مثال دیوری که م گف برای استثنای منقطع ارائه 

 کس از فتنه در فارس دیور نشان

 
 موااار قامااا  مهوشااااند نااایبن 

 
ای نیسا  موار فتناۀ    چه بیان شده اس  این اس  که در فارس دیوار نشاان از فتناه    آن»

)دمان(  استعاره درنیر قادما ناوعی   « قام  مهوشان و قام  مهوشان استعاره اس  برای فتنه
باه تشابیه نیاز    تاوان باتوجاه  مای  رو نیازااز مجاز اس  که در آن عالقۀ شباد  وجود دارد، 

قاما   »در نخستین شادد مثاال و  « آب»اگر  ،شناسایی کرد  بنابرایندای استعاری را صورت
باید رابطۀ شبادتی میان مساتعارلگه و مساتعارلمنه    ،در دومین شادد مثال استعاره باشد« مهوشان

ای رابطاه « فتنه/ قام  مهوشان»یا « آب/ اشک»یعنی الز  اس  شاعر میان   وجود داشته باشد
ای وجود ندارد  نکتۀ دیور این اس  کاه در  که چنین رابطهآن الح  تشبیهی برقرار کرده باشد
قابل دریاف  اسا    « شودشدن میچه باعث مفتون آن»و « آشوب»بی  باال فتنه در دو معنای 
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چه گفتاه شاد، فروکاساتنِ اساتثنای      به آنباتوجه«  ایها  تناسب»اس  نه « ایها » جه   نیا از
درک  کاه  نیا ادگیال ایها  تناسب نادرس  اس   نویسانده باه  منقطع به دو صناع  استعاره و 

تاأملی شاده و اساتعاره را عنصاری اصالی در      درستی از استعاره نداشته، دچار خطاای قابال  
اس  که قاسمی برای اصاطالح اساتثنای منقطاع     گفتنیساخ  استثنای منقطع دانسته اس   

که گویاا سااختۀ    ،ه اس   این معادلرا بیان کرد metaphor through exclusion انولیسیمعادل 
 Aابرماز )  فردنا  اصاطالحات ادبای   در  ،اسا   شناسای سبک ادبی ازدیادگاه زباان  م گف 

Glossary of Literary Terms نامۀ رتوریکدانش( و (Encyclopedia of Rhetoric یاف  نشد ) 
بسانده و  ا العات نا شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زبانیکی دیور از موارد ضعف نویسندۀ 

شارح احاوال    کاه  نیا ا بااوجود نادرستی اس  که از تاریخ ادبیات فارسی در ذدن دارد  مثال  
( برخای  350 -351: 3171آورده )« سابک عراقای  »و حافظ را در زیر عنوان  ،موگوی، سعدی

(، ساعدی  71 ،11 :آثاار موگاوی )دماان   از را نیز « خراسانی»از شواددو ادبیِ سبکو موسو  به 
چناین شاوادد   ( نقل کرده اس   او د 71 :( و حافظ )دمان351 -352، 79، 70 -79 :)دمان

نا  و شرح احاوال   که یدرحاگعطار در زیر عنوان سبک خراسانی قرار داده  متعددی را از آثار
 لیتفصا   باه (  نیااز  350 :و افکار او را در شمار شاعران سبک عراقی بیان کرده اس  )دماان 

ددناد و بارای سابک    در شمار شاعران سابک عراقای قارار نمای    نیس  که محققان عطار را 
 دارند دای بعد را روا نمیر از دورهخخراسانی بیان شواددی متأ

ایان   شناسای سبک ادبی ازدیدگاه زباناشاره در کار نویسندۀ یکی دیور از موارد قابل
کناد   اس  که بسیاری از مشهورات دربارۀ ادبیات فارسی را با تفصایل بسایار بیاان مای    

شاید قصد او از شیوه ایان باشاد کاه مخا اب فرضای خاود را نیازمناد دریافا  ایان          
توجه این اس  که او در تکرار این مشاهورات دچاار   اما موضوع قابل ،داندا العات می

 ،داناد  یما شاعر ناو   « آراازگر »نموناه او نیماا را    یرابا خطادای بزرگی نیز شده اسا    
دا پیش شاروع  دار جریانی تحوگی در شعر فارسی بود که از مدتکه نیما میراث درحاگی

شده و بسیاری از کوشندگان فکری و فردنوی و شااعران در ایان مسایر تاال  کارده      
کریمی  بنورید بهدیور، نیما نقطۀ اوج این تحوالت اس  نه آرازگر آن )عبارتبودند  به
 ( 28: 3119حکاک 

خوانی و قرائا  صاحیح برخای از اشاعار     گفته، او حتی در روانبر موارد پیشعالوه
داای دساتوری   دای نادرس ، تحلیال کالسیک دچار اشتباه شده و براساس دمان قرائ 

 ناصرخسارو داای  دس  داده اس   قاسمی در ابیات زیر، از ساروده انویزی نیز بهحیرت
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صف و نهنا  اسا    « ناب»و معتقد اس   ددان میرا ترکیب وصفی « نابِ نهن »یانی قباد
گوید  جا پیش از موصوف خود قرار گرفته اس   او براساس چنین تحلیلی می که در این
پربساامد باوده و در    ،جایی صف  و موصوف در شعر کهن فارسییعنی جابه ،این شیوه

-در بی  زیر واژه« ناب» که یدرحاگ(  71 :شعر نو فارسی دوباره رواج یافته اس  )دمان

 اس  « اس »اس  و نوع دستوری آن « دندان»معنای ای عربی به

 

دهیانگاریدرارجاعسهل2.1
که بایساته اسا     متنی چنانددی دروننامه و نحوۀ ارجاعنویسندۀ محتر  در تنیی  کتاب

در متن کتاب ، برخی از منابعی که نویسنده مثال ددی توجه نداشته اس   به اصول ارجاع
و  ،(3191(، باا نی ) 3777بکار ) شاوند: پناه  نامه دیده نمای دا ارجاع داده در کتاب به آن

و  ،92، 09، 37 ترتیاب در صافحات  اما باه  ،نامه موجود نیس ( در کتاب3192خانلری )
منجار  نویسی گاه به این انواری نویسنده در منبعدا ارجاع داده شده اس   سهلبه آن 17

شاناختی  با جای خاگی برخای از مشخصاات کتااب    85ر یک مورد در صفحۀ شده که د
نویسای، ارجاعااتی اسا  کاه در         بدتر از این ارجااع (399ص  ،)شاملورو شوی : هروب

 (99 :3171 قاسامی )صفحۀ بعد به دمین مشخصات ناقص داده اس   در یک مورد نیز 
و  3117سال انتشار کتاب را نادرس  ضب  کرده اس   سال انتشار کتاب کاگوه در ماتن  

 اس   3197نامه در کتاب
مسئلۀ دیور این اس  که نویسنده بسیاری از شوادد مورداستناد خود را مستقیما  از متاون  

و  ،بهاار، شمیساا   شناسیسبکدای دا را از روی کتابتر نمونهاستخراج نکرده اس   او بیش
(  نویسنده نه به منبع اصلی و نه به مناابع  81: دمانبنورید به محجوب استنساخ کرده اس  )

، تااریخ بیهقای  صورت دقیق ارجاع نداده اس   بدین صورت کاه باه ذکار ناا       ای بهواسطه
یان  ( به دمین دگیال بازجسا  ا  91 :دمانبنورید به اس  ) کردهو مانند آن اکتفا  ،ودمنه کلیله

 ر نیس  سدای متعدد متون برای خوانندۀ کتاب میشوادد در چا 

 در عمایق بحار خفتان بار سار نااب نهناا   

 خااااک را دادن شااتاب و آب را دادن درناا   

 تر بُاود  آید بر من این اسباب و آسان تر خو ] 

 1زان که تر گشتن به دنوا  سا ال از آذرنا [   
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 گيری . نتيجه3

بار دساتور   با ادعاای ارائاۀ روشای تحلیلای مبتنای      شناسیسبک ادبی ازدیدگاه زباننویسندۀ 
اماا   ،کناد ی سبک، کتاب خود را آراز مای جا بهزایشی و تال  برای وضع اصطالحی جدید 

شناسای  دای جدید مطاگعاات سابک  دگیل آشنانبودن او با گرایششود بهدر پایان مشخص می
دا مباتال دساتند  اگار    دای دیور نیز به آن  نامهشود که درسبه تکرار دمان مکرراتی دچار می

ی علو  معاانی،  ریکارگ به« شناسی ادبیزبان»قول وی شناسیِ ادبی یا بهف از سبکگمقصود م 
واددی پراکناده و منتازع از بافا  ادبای اسا ، بایاد       و عرو  برای توصیف ش ،بیان، بدیع

و شامس قایس رازی تاا     ،عمر رادویانی، رشید و اواط  محمد بنگف  که این عل  از زمان 
داای مختلاف و   امروز به زبان فارسی رواج داشته اس   این درحاگی اس  که امروزه شااخه 

اناد   نصاۀ ههاور رسایده   مشناسای باه  گیری از مکاتب زباان شناسی برمبنای بهرهمتنوع سبک
شناسی برای تحلیل سبک متاون ادبای   شناسی ادبی از ابزاردای تحلیلی زبانسبک ،دیوربیانبه

پژوه درکنار مطاگعات سانتی متاون ادبای    دارد که سبک ضرورت ،گیرد  بر این اساسبهره می
یکای از   ( مراجعاه کناد   linguistic stylisticsشاناختی )  شناسای ِزباان   به مناابع جدیاد سابک   

داا در تحلیال   گیاری از آن دای جدی کتاب موردبحث جای خاگی منابع جدید و بهره کاستی
دگیال ضاعف در مباانی نیاری، در     کتاب موردبحاث باه   ،سبک متون ادبی اس   درمجموع

شناسای، خطاداای   دای سبکنامهاختیارنداشتن ابزاردای تحلیلی مناسب، تکرار نواقص درس
ی دانشاواد گویی به نیازداای  و فقدان انسجا  قادر به پاسخ ،ادبیفاحش در بیان مصطلحات 
رود  شامار نمای  به مندان عالقهشناسی نیس  و مرجع مطمئنی برای در حوزۀ مطاگعات سبک

ف چندان ساازگار  گو فصول آن با مدعای م  ،داواقعی  آن اس  که محتوای کتاب، فهرس 
 دای دیور شباد  دارد گونهتر به تفکیک گونۀ ادبی زبان از نیس  و بیش

 

 ها نوشت پی

 3117)مجموعۀ شعر آزاد( اشاره کارد کاه در ساال     تکوینتوان به دای ضیاء قاسمی میاز سروده  3
را باا   درختان تبعیادی در کابل منتشر شده اس   وی در زمینۀ معرفی رزل معاصر افغانستان کتاب 

فردنوی و دنری شهرستان ادب( منتشر کارد   )م سسۀ  3172ب در سال دمحمد م دمکاری علی
ای از دای فعاگی  قاسمی ترجمه اس   او با دمکاری کاتاژینا وانساال مجموعاه یکی دیور از زمینه

( 3171) و عاشاق  ،آدمک، مترسکاشعار عاشقانۀ داگینا پوشفیا توفسکا را از زبان گهستانی با عنوان 
داای   پوسا  باود و داساتان   شانزدد  سیاه بتهون یکه به فارسی برگردانده و مجموعۀ داستان کوتا

 ( را از زبان انولیسی به فارسی ترجمه کرده اس  3119) دیور
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بهاار،   شناسای سابک داای  ای که در آراز فصل به کتابف کتاب با اشارهگحتی اگر بپذیری  که م   2
ین پرساش مها    داری خود را بروز داده اس ، اده صداق  علمی و امان کرو شمیسا  ،محجوب
داای دیواران رفتااری    ی از روی کتااب ا صافحه  پنجااه ماند که: آیا رونویسی یک فصال  باقی می

 نیس ؟« اخالق پژودش»ریرعلمی و مغایر با 

جاااجرمی در  ای اساا  کااه باادرگفتناای اساا  کااه بیاا  مورداشاااره نخسااتین بیاا  از قصاایده   1
داای چااپی ناصرخسارو نیسا   در ماتن      نقال کارده و در دیاوان    (119 فحۀص) االحرارمونس
گفتاه   نوشا  اماا مصاحح در پا   ،شاود دیده مای « ناف نهن »، «ناب نهن »جای  به االحرارمونس

« نااب »را باه  « نااف » ار (چها  ساال  از اول شمارۀ) یادگاراس  که عالمه محمد قزوینی در مجلۀ 
سابک ادبای   در کتااب  تصحیح کرده اس   بی  دو  که در این مقاگاه درون قاالب قارار گرفتاه     

 ای  منیور دریاف  بهتر معنای بی  اول آن را ذکر کرده نیس  و ما صرفا  به شناسیازدیدگاه زبان

 اس   figures of thoughtو  figures of speechجا مقصود از صناع  در این  9

« possible worlds»باه مادخل    بنوریدنیز   13: 3179 یصفو به بنورید ،«دای ممکن جهان»دربارۀ   0
 .Nørgaard et al. 4101: 093- 024 در
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