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  مقدمه 
اي ناخودآگاه به دو مقولة نظم و نثر  رود، ذهن هر شنونده وقتي از ادبيات سخن مي

ند و آثار ادبي را در سه ا اي نيز ميان نظم و شعر تفاوت قائل شود، البته عده يممعطوف 
  .كنند بندي مي مقولة نظم، شعر و نثر تقسيم

 چون مطبوعات و اينترنت جايگاه هايي در اين ميان، نثر امروه به بركت گسترش رسانه
ن به كه همگان اعم از كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالطورياي يافته است، به ويژه

ر در حوزة ادبيات نيز از جهت فراواني و گسترة آثار بر شعر نث. نوعي با آن سروكار دارند
مان، داستان كوتاه، مانند ر رونثمغلبه يافته است، كثرت آثاري كه در قالبهاي ادبي 

شوند گواه اين مطلب   منتشر مياتور و نثر شاعرانهلمداستانك، نمايشنامه، فيلمنامه، كاريك
  .است

قان ادبي بيش از پيش به كند كه محقّ اهميت نثرنويسي در دورة معاصر اقتضا مي
 اءِها، رويكردها و سبكهاي آن بپردازند و با نقد آر ها، گونه ق دربارة سرچشمهيتحق

  .  جديد فراهم آورندهاي نظريهئة الگوها و اهاي الزم را براي ار پيشينيان زمينه
 براساس سبكهاي گوناگون آنبندي  شناسي نثر، طبقه يكي از مباحث مهم در سبك

بندي درستِ  ي دارد، طبقهبندي در آموزش مفاهيم هر موضوعي نقش مهم طبقه. است
هايي  كند تا با در نظر داشتن شاخصه  ما كمك مينثرهاي فارسي براساس سبكهاي آن، به

هر نويسنده را بهتر درك كنيم و آثارش را در مقايسه با بتوانيم ويژگيهاي سبكي خاص 
آورد  تر تحليل و نقد نماييم، همچنين اين امكان را فراهم مي سبك ساير نويسندگان، دقيق

 اجتماعي و يا در كدام –ايط سياسي تا بتوانيم بفهميم كه كدام گونه از سبكها در كدام شر
  .گذارند هاي بعد چه تأثيري مي يابند و بر آثار دوره شناختي ظهور مي زمينة روان
هاي نثرنويسي در كتابهاي بندي شيوه شناسانه به تقسيم  نگاهي آسيبمقالهاين 

 ديدگاههاي منظور، پس از ارائة تعاريف مربوط به نثر،به اين .  داردشناسيسبك
 تا دشو  مي سپس نقد و بررسيوهاي نثرنويسي بيان بندي شيوه  طبقهنظران در  حبصا

   آنهابنديهاي رايج در كتابها بر چه اساسي استوار است و آيا در نشان داده شود كه تقسيم
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بنديهاي رايج بيان    طبقه نظر بوده است يا نه، سپس اشكاالتشناسي مورد  معيارهاي سبك
  .شود مي

  

   نثر       چيستي-1
دهند و  قرار مي» نظم « بعضي نثر را در مقابل . تعاريف گوناگوني از نثر ارائه شده است

دانند كه منظوم نباشد يا به قيد  وزن و آهنگ  قراردادي معمول در شعر  آن را كالمي مي
پيرايه و صريحي  گروهي  نثر را سخن بي ). 486: 1368كوب،  زرين. ك. ر(محدود نباشد 

 : 1375داد ، (كند  دانند كه انسان بدان وسيله مقاصد خود را در گفتار و نوشتار ادا مي مي
پيرايه و بدون وزن و قافيه باشد و  دانند كه بي اي نيز نثر را سخن مكتوبي مي عده). 283

بيان گردد ) يا شعر(بدان وسيله مقاصد گوينده و نويسنده به روشي متفاوت با نظم 
 ). 4 : 1380رستگار فسايي، (

 آبركرومبي. اند هاي زبان از جمله نثر پرداخته شناسان نيز به ارائة تعاريفي از گونه زبان
(Abercrombie) گيرد  و  در تعاريف مربوط به نظم و نثر از ابزارهاي آواشناختي بهره مي

مندي در همنشيني هجاها وجود دارد اما در نثر  معتقد است كه در نظم نوعي قاعده
كند كه نثر غيرادبي  او به اين نكته اشاره نمي. شيني هجاها تابع قواعد مذكور نيستهمن

شناس ابتدا نثري را كه در زبان خودكار به كار   اما حق،چگونه از نثر ادبي قابل تمايز است
. ك. ر( پردازد كند و سپس به ارائة تعاريف مربوط به آنها مي رود از نثر ادبي متمايز مي مي

   ). 58- 53:  الف1380صفوي، 
ع آن را كه همة انوا طوري مانعي از نثر، بهرسد ارائة تعريف جامع و  به نظر مي

ويژه توجه به تمايز نثر ادبي از نثر غيرادبي  هاي نثر به به گونهدربربگيرد، مستلزم توجه 
در   نثر سبكهاي  گونه و ي نثرنويسيها بررسي شيوهدر اين نوشتار است، به همين سبب 

   .دگير اولويت قرار مي
  
  



130  
  

    
 

1386پاييزوم،س  شمارة
فرهنگي سهيال 

  هاي سبك نثر   گونه-2
زمينه و بافت متّحد و يكرنگي كه .  اثر است وحدت و يكرنگي و اتّحاد بين اجزاءِ،بكس

 تكرار ويژگيهاي ،سبك. برگرفته است بيش در و  ها و پيام اثر را كم ها و جمله صداها و واژه
لباً ناخودآگاه است و ريشه در غريزه يا يك اثر است كه ممكن است خودآگاه باشد اما غا

شناسي فارسي  گذار درس سبكنمحمدتقي بهار كه بنيا). 294: 1372شميسا، (عادت دارد 
سنجان بعدي قرار گرفته  پژوهان و سبك است و كتاب سه جلدي او اساس كار سبك

ي نثر بند ترين تقسيم البته قديمي. است بيش از هر چيز به سبك نثر توجه داشته است
اين . است  مربوط به قرون اولية هجري است كه در آن نثر به خطابه و ترسل تقسيم شده

، خفاجي در النثر  نقدجعفر در   بن  ةقدامـ. هاي بعد نيز رواج داشت بندي در دوره تقسيم
 به همين دو گونة نثر االعشي صبح و قلقشندي در السائر المثلاثير در  ، ابنسرّالفصاحه

. ك.ر(، نثر را به نثر مسجع و مرسل تقسيم كرده است مقدمهخلدون در  ابن. اند كردهاشاره 
 تقسيم نثر به خطابه و ترسل در واقع ،كه مشخّص استچنانآن). 52-51: 1366خطيبي، 
خلدون به شيوه و سبك  بندي ابن كه تقسيم حالي  در،بندي مربوط به نوع نثر است تقسيم

 . دشو نثرنويسي مربوط مي

هايي  گويند، آن را به دوره اغلب محقّقان معاصر هنگامي كه از نثر فارسي سخن مي
در هر دوره،  ) Dominat (كنند و سپس با تكيه بر وجه غالب يا عنصر مسلّط تقسيم مي

 او الشعراي بهار كه آراءِ  ملكجمله از ،كنند اي را به عنوان سبك آن دوران معرّفي مي شيوه
 شناسي سبك جلد اول 283او در صفحة . ثر فارسي مضطرب استدربارة ادوار ن

اما در صفحة بعد از ادوار » نثر فارسي را به چهار دوره بايد قسمت كرد«نويسد كه  مي
مة جلد دوم، نثر فارسي را به شش دوره ر مقدآورد و د گانة نثر سخن به ميان ميپنج
شناسي نثر در  د را در زمينة سبكمطالب خوكه  حالي در ،)صفحة ج و د(كند  م مييتقس

. دهد كند و توضيح مي بندي مي جلدهاي دوم و سوم كتاب در بيش از شش دوره طبقه
دورة اول كه شامل نيمة اول قرن  :اند از چهار دورة نثر در جلد اول كتاب او عبارت

تا دورة دوم كه . چهارم هجري تا اواسط قرن ششم است و در آن نثر مرسل رواج دارد
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 يكي نثر ،كنند رود و دو سبك در عرض هم رشد و نمو مي قرنهاي هفتم و هشتم پيش مي
دورة سوم از نظر او دورة تكلّف و تصنّع و . مرسل و ساده و ديگر نثر مسجع و فنّي مطلق

شود و تا قرن سيزدهم ادامه  زمانة فساد نثر فارسي است كه از قرن هشتم شروع مي
داند و  نامد و آغاز آن را قرن دوازدهم مي ا دورة بازگشت ادبي ميدورة چهارم ر. يابد مي

يابد تا جايي كه در قرن چهاردهم  نويسي رواج مي معتقد است كه سرانجام سبك ساده
اما ). 289- 284 : 1 ، ج 1369بهار، . ك. ر(شود  ديگر از نثر مصنوع اثري مشاهده نمي

دورة ساماني، دورة : اند از ست عبارتاي كه در جلد دوم كتاب او آمده ا شش دوره
 نثر فنّي، دورة سبك –غزنوي و سلجوقي اول، دورة سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان 

  .نويسي عراقي و نثر صنعتي، دورة بازگشت ادبي، دورة ساده
نثر مرسل، نثر : ند ازا كند كه عبارت اهللا صفا سه شيوه براي نثر فارسي بيان مي ذبيح

هاي نثر  او دوره). 46-24 : 1ب ، ج 1353صفا، . ك. ر(كلّف يا فنّي موزون و نثر مت
 قرن چهارم  كه نثر ساده رواج -1: ند ازا كند كه عبارت فارسي را به شش دوره تقسيم مي

 قرن پنجم و ششم كه در آن دو نوع نثر ساده يا مرسل و مصنوع يا فنّي رايج - 2. دارد
 سبك رايج در آن نثر مصنوع است، همچنين  قرن هفتم و هشتم كه مهمترين-3. است

او به سبكي ميان . شود دنبالة نثر ساده و آميختگي اين دو نوع نثر هم در اين دوره ديده مي
 - 5.  قرن نهم يعني دورة رواج سبك روان و ساده- 4. نثر مرسل و مصنوع نيز قائل است

ه و نيز آثار مصنوع با هم از قرن دهم تا ميانة قرن دوازدهم كه در اين دوران آثار ساد
 از ميانة قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم كه روشي نسبتاً مطبوع -6. حضور دارند

  ).  الف1353صفا، . ك. ر(نزديك به شيوة پيشينيان در آن رايج است 
 نثر محاوره كه هدف غائي -1: كند اما حسين خطيبي نثر را به چهار قسم تقسيم مي

 نثر خطابه كه حد فاصل -2. ترين وجه بيان نمايد نيِ مقصود را به سادهآن اين است كه مع
 نثر مرسل يا مطلق و يا ساده كه خود داراي -3.بين نثر محاوره و نثر مكتوب است

نثر ساده كه بيشتر نزديك به زبان محاوره است و نثر مرسل : درجات و مراحلي است
فنّي كه نثري است كه از حيث لفظ و معني در  نثر - 4. تر است عالي كه به نثر فنّي نزديك
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 خطيبي در بينيم كه مي).  57-53: خطيبي. ك. ر(دارد  مسير تقليد كامل از نظم گام برمي
رود توجه  بندي خود غير از نثر مكتوب به نثري نيز كه در زبان شفاهي به كار مي تقسيم
  . دارد

هاي نثر توجه نشان  ي دورهبند سيروس شميسا از ديدگاههاي گوناگوني به تقسيم
 نثر -1: ند ازا هاي سبك نثر از ديدگاه تاريخي عبارت او معتقد است كه دوره. دهد مي

اواخر قرن پنجم و ( نثر بينابين -2)  قرون سوم و چهارم و نيمة اول قرن پنجم(مرسل 
 نثر - 5 ) قرن هفتم( نثر مصنوع يا صنعتي -4) قرن ششم( نثر فنّي -3)   اوايل قرن ششم

 نثر سادة -7) قرن نهم تا اوايل قرن دهم(  نثر ساده -6)  قرن هشتم(صنعتي و نثر ساده 
 نثر قائم مقام و تجديد حيات يا نثر ساده  -8)  از قرن دهم تا ميانة قرن دوازدهم(معيوب 
 نثر جديد - 10) دورة مشروطه( نثر مردمي يا نثر روزنامه -9) نثر دورة قاجار(و خوب

)مان و نثر دانشگاهينثر ر .(  
شناسي دارد تا تاريخي،  شميسا از ديدگاه ديگري كه به نظر او بيشتر جنبة سبك

 نثر فنّي و نثر موزون كه خود دو  نثر مرسل،: كند سبكهاي نثر را به سه دسته تقسيم مي
بتني بنديها م او معتقد است كه اين تقسيم. نثر موزونِ مرسل و نثر موزونِ فنّي: جنبه دارد

بر مشخّصات و مختصات ات بيروني است و اگر بخواهيم  به لحاظ معنايي و با مختص
خواهيم ... دروني به انواع نثر توجه كنيم نثرهايي از قبيل تاريخي، مذهبي، صوفيانه و 

   ).  14 -13 : 1376شميسا، (داشت 
 آن به چهار  انواع نثر را بر حسب سير تكامليفرهنگ اصطالحات ادبيسيما داد در 
.  نثر مرسلِ عالي كه به نثر فنّي نزديكتر است- 2  نثر مرسلِ ساده  -1: كند نوع تقسيم مي

كه تقليد كامل از نظم است و به سه دسته ) مصنوع (  نثر فنّي -4 نثر مرسل فنّي -3
 نثر –ج) نثر مشحون به موازنه (  نثر مرجز – نثر مسجع   ب–الف: شود تقسيم مي

   ). 285-283: 1375داد، ) (  نثر فنّي به معني خاص (متكلّف 
 دانسته شده است كه نوع نيز سبكهاي نثر فارسي هفت فرهنگنامة ادبي فارسيدر 
 سبك -4 سبك فنّيِ مرسل-3 سبك مرسلِ عالي - 2 سبك مرسلِ ساده - 1: ند ازا عبارت
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 شامل سبك نثر نويسي  دورة ساده- 7 سبك دورة بازگشت ادبي -6 سبك متكلّف -5فنّي 
  ). 800 : 1376انوشه، (مشروطيت و سبك نثر معاصر 

 ابتدا نثر فارسي را به دو ، منصور رستگار فسايي در بحثي با عنوان انواعِ نثر فارسي
نثر مرسل و : كند  سپس نثر كهن را به اين انواع تقسيم ميوقسم نثر كهن و نثر معاصر 

ازقبيل انيق، مزين، (، نثر فنّي و انواع آن ...)قبيل عادي، عاري، مشكل و  از(انواع آن 
از نظر او مهمترين . ، ترسل و انواع آن، خطابه، داستان و نثر داستاني...)نويسي و  مقامه

ها و  نثر داستاني، نثر علمي و تحقيقاتي، نثر روزنامه: ند ازا انواع نثر معاصر نيز عبارت
ها، نثر ترجمه و نثر   نثر مقاالت و گزارشها و نامهها، ها و فيلمنامه ت، نثر نمايشنامهامجلّ

  ). 85-84 : 1380رستگار فسايي، . ك.ر(كودكان و نوجوانان 

كنند هم شامل نثر است  بنديهايي نيز كه محقّقان از سبك ارائه مي البته بعضي از تقسيم     
سبك و هم شامل نظم و شعر، همچون سبك واال و نازل، سبك تحليلي و انتزاعي، 

بنديهايي كه براساس نظرية ارسطو  اغراقي و فانتزي، سبك روشنفكرانه و عاميانه؛ يا تقسيم
صورت گرفته است و به سبكهاي هفتگانه معروف است و نام سبك را از محيط 

. ك. ر(گيرد  جغرافيايي، موضوع، مخاطب، هدف، خالق اثر، زمان و دوره و زبان اثر مي
  ). 659- 655 : 2 ، ج 1373فرشيدورد، 

  

  بنديهاي نثر  شناسي تقسيم  آسيب-3
بنديهاي محقّقان را از انواع سبكهاي نثر فارسي با يكديگر مقايسه كنيم و آنها  وقتي دسته

خوريم؛ از جملة شباهتها  را مورد نقد و بررسي قرار دهيم، به شباهتها و تفاوتهايي برمي
ي موجود، به نحوي حضور دارد و بنديها ه سبك مرسل يا ساده در همة تقسيمآن است ك

تفاوتهاي آنها نيز شامل تفاوت در . شود سبك اولين دورة نثر فارسي دري شمرده مي
  . ها، نامگذاريها و مصداقهاست تعداد دوره

بنديها از انواع سبك نثر فارسي در  شناسانه به تعدد و تنوع طبقه  نگاهي آسيب
  :دهد نها نشان مي اشكاالت را در آ اينهاي گوناگون دوره
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 بنديها    مشخّص نكردن مباني تقسيم- 1 -3

هاي سبك نثر فارسي ارائه شده است مبناي  بنديهايي كه از گونه در بسياري از تقسيم
اند  پرداخته) تاريخي( اي بندي دوره اغلب محقّقان به تقسيم. بنديها مشخّص نيست تقسيم

 وجود ندارد، مثالًً دورة دوم از نظر هاي مورد نظر آنان هماهنگي اما ميان دوره
الشعراي بهار شامل قرنهاي ششم تا هشتم و از نظر صفا شامل قرنهاي پنجم و ششم  ملك
بهار نثر فارسي را در جايي به چهار دوره و در جاي ديگر به شش دوره، صفا به . شود مي

بنديهاي خود  قسيم شميسا كه به مبناي تجز. كند شش دوره و شميسا به ده دوره تقسيم مي
طور  كند، ساير نويسندگان به شناسي و دروني اشاره مي يعني بررسي تاريخي، سبك

مشخّص نيست كه رويكرد آنان زباني . اند بندي خود اشاره نكرده مشخّص به مبناي دسته
اند و  شناسانه توجه نشان داده كساني هم كه به رويكرد زبان. است يا تاريخي و يا محتوايي

بندي پرداخت معيار دقيق و قطعي ارائه  قدند كه بايد با قوانين علمي و منطقي به تقسيممعت
بنديها تنها به چگونگي كاربرد كلمات، به  نويسندگان در بسياري از تقسيم. اند نكرده

 همچنين در. اند كارگيري واژگان عربي، صنايع بديعي و آيات و احاديث توجه نشان داده
است به تاريخ سياسي توجه شده  حاكم بر آنها اي كه نگاه تاريخي  رهبنديهاي دو تقسيم

مثل سبك دورة ساماني و دورة ) 10:  ب1380صفوي، . ك. ر(است نه تاريخ اجتماعي 
گونه  است و اين در بعضي نيز رويكرد تاريخي با رويكرد زباني درهم آميخته . غزنوي

 يا سبك نثر مشروطيت ،يده شده استاست كه قرن هفتم و هشتم دوران سبك مصنوع نام 
  .شود نويسي خوانده مي و سبك نثر معاصر دورة ساده

  
   نارسائي  تعاريف -2 -3

هاي سبك نثر ارائه شده است كلّي و مبهم است و به جاي بيان  بيشتر تعاريفي كه از گونه
ة آن ويژگيهاي جزئي و مشخّص هر گونه، به هدف آن نوشته يا به بيان كلّياتي دربار

ترين   شده است، مثالً در تعريف نثر محاوره به هدف آن كه بيان مقصود به ساده پرداخته
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 و در تعريف سبك مرسل به عاري بودن از سجع و صناعات ديگر اشاره ،وجه است
  .اند كرده

  

  بنديها و اختالف در نامگذاري   چندگونگي تقسيم- 3-3
بنديهايي  نظرِ خاص خود به سبك نثر پرداخته است، با دستهاي با م از آنجا كه هر نويسنده

 تعاريف مربوط به آنها يكي است اما نامهاي گوناگوني بر آنها گاهشويم كه  مواجه مي
ساده، مرسل، مسجع، فنّي، مصنوع، فنّيِ : اي از اين نامها توجه كنيد به نمونه. اند نهاده

، بينابين، صنعتي، سادة معيوب، موزون، موزونِ مطلق، محاوره، خطابه، مطلق، مرسلِ عالي
مرسل، موزونِ فنّي، مرسلِ ساده، مرسلِ فنّي، مرجز، متكلّف، مرسلِ موجز، مرسلِ مطنب، 
مرسلِ عادي، مرسلِ عاري، مرسلِ مشكل، مرسلِ متساوي، انيق، مزين، منثور، شاعرانه، 

  . نويسي نثم، مقامه
، براي مثال نثر مرسل معموالً در مقابل نثر فنّي به  ندآميز اين نامگذاريها گاهي تناقض

  به نظرموجهرود اما نامگذاري نثر مرسلِ فنّي يا نثر مرسلِ مشكل چندان  كار مي
رسد، مگر اينكه منظور از آنها اين باشد كه قسمتي از اثر به نثر مرسل و قسمتي به نثر  نمي

اده  كسرة اضافه از واو عطف استف كه در اين صورت هم بهتر بود به جاي،فنّي است
شد، همچنين ممكن است منظور از  ناميده مي مرسل و فنّي شد، مثالً سبك نثر يك اثر،  مي

نثر مرسلِ فنّي، نثري باشد كه در آن طيفي از نثر مرسل و فنّي به صورت پيوستاري آمده 
هر دو باشد؛ به اي ارگانيك از  باشد و گونة جديدي از نثر شكل گرفته باشد كه آميزه

نحوي كه در يك متن قابل تفكيك نباشد، در اين صورت نيز بهتر است از نام نثرِ آميخته 
  .استفاده شود

كه در بعضي از  اند، درحالي نثر متكلّف و فنّي را مترادف هم آوردهنيز اي  عده
  .بنديها نثر فنّي از نثر متكلّف متمايز شده است تقسيم
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   مصداقها  تناقض در تعيين- 3-4
هاي سبك نثر فارسي و تعاريف مربوط به آنها در آثاري كه   از آنجا كه نامگذاري دوره

اشاره شد يكسان نيست، تعيين مصداق سبكها در آثار ادب فارسي، به اين معني كه در 
كند،  شود و مخاطبان را دچار سردرگمي مي گنجند گاهي مشكل مي  ميي سبكگونةكدام 

دارند و نامهاي بنديهاي گوناگوني قرار  اند در تقسيم هايي كه ارائه شده از اين رو، نمونه
 از نظر بهار و شميسا سبك بينابين است، از تاريخ بيهقياند، مثالً سبك نثر  متفاوتي گرفته

 سبك مرسلِ عالي فرهنگ اصطالحات ادبي و فرهنگنامة ادبينظر صفا سبك مرسل و در 
 از نظر شميسا به سبك فنّي نوشته شده است و از نظر صفا كليله و دمنه. ناميده شده است

 حاتفرهنگ اصطال به سبك فنّي ِ مرسل و در فرهنگنامة ادبيبه سبك مصنوع اما در 
، تاريخ وصافبهار نثر آثاري همچون . منسوب شده است به نثر مرسلِ عالي ادبي

ميده است، صفا آنها را مصنوع،  را متكلّفانه، مسجع  و مصنوع ناالمصدور  ة نفثـ وجهانگشا
  فرهنگ اصطالحات ادبيكه نامد، درحالي شميسا فنّي و رستگار فسايي فنّي و مصنوع مي

 سعدي از نظر صفا و گلستان. اند  نثر اين كتابها را متكلّف ناميده فرهنگنامة ادبي فارسيو
ر موزونِ مرسل رستگار فسايي به سبك موزون نوشته شده است و از نظر شميسا امتزاج نث

 داراي نثر فنّيِ مرسل فرهنگ اصطالحات ادبي و فرهنگنامة ادبي اما در ،و فنّي است
  . شمرده شده است

  

   عدم تمايز نثر ادبي از نثر غيرادبي - 3-5
اي  ادبي از نثر غيرادبي عالقه  شناسي آثار منثور به جدا كردن نثر بيشتر نويسندگان در سبك

اند و  هاي خود را از ميان متون ادبي انتخاب كرده عمالً نمونه آنان ،اند نشان نداده
هاي نثر  با توجه به كثرت گونه. اند ويژگيهاي سبكي آن متون را به آثار آن دوره تعميم داده

        ها براي تعيين سبك دوره امري  شناسانة همة گونه فارسي، بررسي دقيق سبك
، ادبي است يا زم است مشخّص شود كه يك اثردا ال بنابراين ابت،اجتناب ناپذير است

البته به اين نكته نيز بايد اشاره . غيرادبي؛ سپس به بيان ويژگيهاي سبكي آن پرداخته شود
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اند،  كرد كه بعضي از متون كهن هرچند ادبي نيستند و به نثر عادي زمان خود نوشته شده
ا زبان معيار امروز برخوردارند و بنديهاي متفاوت ب اما از آنجا كه از لغات كهن و جمله

شناسي مورد توجه قرار  نسبت به زبان امروز هنجارگريزي دارند، در بررسيهاي سبك
  . گيرند مي

 كه معموالً به زبان و )Linguistic stylistics(شناسانه  شناسي زبان تمايز ميان سبك
 كه عالوه بر زبان و )Literary stylistics (شناسي ادبي كند و سبك شكل متون توجه مي

پردازد، نيز نكتة مهمي است كه الزم  ت ادبي متون هم ميشكل، به محتوا، فكر و ماهي
  . و شميسا در آثار خود به آن اشاره كرده استاست مورد توجه قرار گيرد

شناسي ادبي نوين عالوه بر استفاده از توان تعبيري نقد ادبي مدرن، از  البته سبك
شناسي امكان  شناختي به سبك استفاده از روشهاي زبان. برد  بهره ميشناسي نيز زبان
دهد كه از توصيفات تجويزي و فرمايشي پيشين با عنوان سبكهاي درست، عدول  مي

           تر از خودِ زبان و كاركردهاي دائمي آن حركت كند نمايد و به سوي تحليل كامل
   ). 112 :1384كاتانو،( 
  

  هاي سبكي آن  ه بعضي از انواع نثر و گونهتوجهي ب  كم- 3-6
گيرد، مثالً  نمي  بر بنديها فراگير نيست و همة انواع نثر و سبك آنها را در بسياري از تقسيم

ها و داستانها و  بنديها جايي ندارد و نثر جديدي كه در ترجمه نثر محاوره در بيشتر دسته
 ،بندي شميسا و رستگار فسايي  تقسيم جز در،شود هاي دانشگاهي به كار گرفته مي نوشته

ه قرار نگرفته است، حتّي در انواع داستاني معاصر از جمله رمان، داستان چندان مورد توج
هاي گوناگون كاربرد زبان مواجهيم كه  ماليستي با شيوه كوتاه، داستانك و داستانهاي ميني
هايي از نثر است كه  انه نيز گونهكاريكلماتور و نثر شاعر. بايد به سبك آنها نيز توجه نمود

هاي  همچنين با گسترش فنّاوري اطّالعات، گونه. به سبك آنها كمتر پرداخته شده است
 ازجمله وبالگها در اينترنت و پيامكها در ،جديدي از نثرنويسي در حال گسترش است
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وند ش نوشته مي) مديا مولتي(اي  در وسايل ارتباطي چندرسانهچونتلفنهاي همراه كه 
  .سبكهاي خاص خود را دارند

  

  آميختگي نوعِ نثر با سبك نثر        در- 3-7
پژوهان و بخشي از بحثهاي سبكد ن سبك پيوندي ناگسستني دارو ادبي نوعِ هرچند

اين اما هـركـدام از  ،ي انواع ادبي اختصاص داردئمعاصر به كشف ساختار متنها و شناسا
مة مرحوم بهار در مقد. د آنها را به جاي يكديگر به كار برداند و نباي اي جداگانه مقولهدو 

 تالش كرد تا ضمن بيان رابطة سبك با نوع، تمايز آن دو را نشان دهد شناسي سبككتاب 
بندي خود يا اين دو را با يكديگر  اما گروهي از نويسندگان در دسته) د، هـ: 1369بهار، (

گويند منظور آنان سبك نثر است، مثالً در يكي   مياند و يا وقتي از نوع نثر سخن درآميخته
مرسل، فنّي، ترسل، خطابه و داستان : اند از هاي نثر كهن عبارت بنديها گونه از تقسيم

كه مرسل يا فنّي بودن از اصطالحات مربوط به  حالي ، در)85-84: 1380رستگار فسايي، (
توان آنها را به سبكهاي  اند كه مي دبيسبك نثر است اما ترسل، خطابه و داستان از انواع ا

توانند شامل نظم و نثر، هر دو، باشد اعم از حماسي،  انواع ادبي مي. مختلف نوشت
تعليمي، غنايي و نمايشي، و نيز موضوعات گوناگون نثر، اعم از موضوعات تاريخي، 

ه اين سبب ب؛ توانند به سبكي نوشته شوند هركدام مي... ديني، اخالقي، علمي، عرفاني و
بهتر است ابتدا به تمايز انواع و موضوعات نثر توجه نمود و سپس سبك آنها را تعيين 

  .كرد
  
  بنديها  تقسيمناپذير بودن  و انعطاف كلّي - 3-8

اند تا به  اند تالش كرده بنديهايي كه از سبكهاي نثر ارائه كرده نويسندگان در بيشتر دسته
به همين سبب اغلب .  همة ادوار زماني را دربربگيردبندي كلّي دست يابند كه تقسيميك 

آنان با نگاهي به ميزان سادگي يا پيچيدگي نثرها از جهت زباني و يا از جهت ميزان 
اند و با  نزديكي آنها به خصوصيات شعري، سه گونة نثر مرسل، فنّي و مصنوع را پذيرفته
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 قائل شدن سه گونه براي سبك را .اند اندكي كم يا زياد كردن، همان الگو را توضيح داده
سبكها را به سه سطح ساده، » در باب سبك«دهند كه در رسالة  به تئوفراستوس نسبت مي

متوسط و عالي تقسيم كرد و بسياري از نويسندگان بعدي آن را ادامه دادند و سطوحي 
ت زيرا دي خيلي كارآمد نيسنب اين تقسيم). 225: 1385واينر، (ديگر نيز بر آن افزودند 

شناسي دانشي است كاربردي و دستاوردهاي آن نيز بايد گرهي از مشكالت زباني يا  سبك
المثل درستي يا نادرستي قرائتي از يك متن را تأييد يا توجيه كند و يا  ادبي را بگشايد، في

 ، از اين رو. تازه شودهاي نظريهساز ظهور  به تحليل و نقد ادبي متون كمك نمايد و زمينه
توان به  بندي كلّي كه بتوان سبك نثر چهارده قرن را در آن گنجاند نمي ارائة يك تقسيمبا 

 هر دورة حكومتي ويژگيهاي سياسي،  وهر قرني. شناسي دست يافت اهداف سبك
تأثير نيست، حتّي در يك اثر  خاص خود را دارد كه بر سبك نويسندگان بي... اجتماعي و 

 كه مقدمة آن به نثر تاريخ جهانگشا، مثل  استفاده شودنيز ممكن است از چند سبك نثر
 كه بخشهايي از آن به نثر فنّي و كليله و دمنهساده و متن آن به نثر فنّي نوشته شده يا 

  . بخشهايي به نثر ساده نوشته شده است
  

  توجهي به سبك فردي   كم- 3-9
سبك را فرايندي او . معتقد بود كه سبك، شخصيت فرد است.)  م1788 – 1707(بوفون 

نيز سبك را مانند آهنگ .)  م1955-1868(پل كلودل . شمرد ناپذير مي فردي و انتقال
  ).789: 1376انوشه، (دانست  فرد مي به صداي هر كس منحصر

از نظر . كم نيستند كساني كه معتقدند به تعداد نويسندگان، تفاوت سبكي وجود دارد
 زيرا سبك بياني هر فرد با عواطف ،ي استآنان معناي حقيقي سبك همين سبك شخص

توان در  هاي آشكار و پنهان آن را مي كه نشانه يطور شخصي او پيوند خورده است، به
شناسي روشن  شناسانه را با روان به اين نكته ارتباط بررسيهاي سبكتوجه . آثارش ديد

ري دارند اما در ناپذي اي و سبك فردي به هم وابستگي جدايي البته سبك دوره. كند مي
كه عباديان  چنان توجهي شده است و آن بنديهاي سبك نثر فارسي به سبك فردي كم طبقه
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 و به سود سبك كلّي  سبك گمنام است يا در حاشيه ماندهنوشته است در آنها جنبة فردي
در بررسي سبكهاي فردي نيز نثر افراد ). 37: 1368عباديان، (جمعي پنهان شده است 

سبكها توجه نشده است؛ اين در حالي  رد بررسي قرار گرفته است و به خردهمشهور مو
ات معاصر از اهمت سبكهاي كلّي كاسته شده و رواج سبكهاي فردي است كه در ادبيي

  .اي داشته است ابل مالحظهقپيشرفت 
  

  بعدي به سبك نثر   نگاه تك-3-10
عدادي از عناصر آوايي، واژگاني، پژوهانه به بيان ت اغلب محقّقان در بررسيهاي سبك

حتّي . اند شناسي زباني پرداخته اند، در واقع بيشتر به سبك نحوي و بديعي متون اكتفا كرده
 ياتكلّشناختي متون در كتاب  دكتر شميسا كه در بحث از روش بررسي سبك

گانة سبك يعني زباني، فكري و ادبي نموده   همگان را متوجه سطوح سهشناسي سبك
 و اندكي نيز به ويژگيهاي ، به ويژگيهاي زبانيديگران مثل شناسي نثر  سبكست در كتابا

  . پرداخته است،ادبي متون نثر
ي پيدا كرده است ا رشته اي به خود گرفته و ماهيت بين شناسي ابعاد تازه امروزه سبك

  وني هاي گوناگ شناسانه مستلزم كمك گرفتن از رشته به طوري كه مطالعات جامع سبك
شناسي،   معناشناسي، اسطورهشناسي، كالم، نشانهشناسي  يئشناسي، زيبا له زبانجم از

  .شناسي و تاريخ است شناسي، روان جامعه
شناسي نيازمند توجه به همة سطوح يك متن با استفاده از  دستيابي به اهداف سبك

شناسي از  بكساير علوم مرتبط است و در اين مسير توجه به رويكردهاي گوناگون س
نيز الزم است ... گفتمان وگرا، ساختگرا، تحليل  جمله رويكردهاي توصيفي، تكويني، نقش

پژوه با استفاده از روشهاي صحيح بتواند به ويژگيهاي دقيق سبكي متون در هر  تا سبك
  .رويكردي دست يابد و با معيارهاي علمي به تحليل و نقد متن بپردازد

  
  



بندي سبكهاي نثر  طبقهنگاهي انتقادي به 
  141  فارسي

    
 

 1386 پاييز،سومشمارة

  گيري  نتيجه
ي  نقش مهم،ويژه در نقد ادبي متون  به،هاي گوناگون تحقيقات ادبي ي در حوزهشناس سبك
هاي  كند و زمينه بندي علمي سبكهاي نثر فارسي كار آموزش آنها را آسان مي  طبقه. دارد

بندي سبكهاي نثر  نگاهي به طبقه. آورد الزم را براي كسب مهارتهاي نوشتاري فراهم مي
بنديها كاستيهايي دارد  دهد كه اين تقسيم سي معاصر نشان ميشنا فارسي در كتابهاي سبك

  .و همين امر موجب ناكارآمدي آنها شده است
هاي نثر الزم  نويسي در دورة معاصر و تنوع گونه با توجه به فراواني و گسترش نثر

كه عالوه بر  طوري بندي سبكهاي نثر فارسي تجديد نظر به عمل آيد، به است در طبقه
هاي زباني و ادبي، موجب  سازي براي ارائة نظريه در تحليل و نقد متون و زمينهتسهيل 

 اين امر مستلزم ارائة .افزايش توانايي نويسندگان معاصر در نگارش نثر فارسي گردد
بنديهاي گوناگون از نثر فارسي براساس اهداف و كاركردهاي مختلف است كه در  طبقه

تواند بر  استفاده از رايانه نيز مي. نظر قرار گرفته باشد پژوهي نيز مد آن رويكردهاي سبك
بنديهاي ارائه  شناسي كمي و آماري از متون بيفزايد و موجب شود تا طبقه دقّت در سبك

  .تر گردد تر و علمي شده منطقي
  

  
  منابع 

، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و 2، ج دانشنامة ادب فارسي) 1376(انوشه، حسن 
  . ميارشاد اسال

 .  جلد، تهران، اميركبير3، شناسي سبك) 1369)(ملك الشعرا(بهار، محمدتقي 

 .، تهران، زوارفنّ نثر در ادب پارسي) 1366(خطيبي، حسين 

 .، تهران، مرواريدفرهنگ اصطالحات ادبي) 1375(داد، سيما 

 . ، تهران، سمت انواع نثر فارسي)1380(رستگار فسايي، منصور



142  
  

    
 

1386پاييزوم،س  شمارة
فرهنگي سهيال 

ادبيات معاصر نثر؛ ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا سقوط ) 1380(رحيميان، هرمز
 . ، تهران، سمتسلطنت

 .، تهران، معيننقش بر آب) 1368(كوب، عبدالحسين  زرين

 .، تهران، سخناز گذشتة ادبي ايران) 1383 (ـــــــــــــــــــــ 

 .، تهران، ميتراشناسي نثر  سبك)1376(شميسا، سيروس 

 . ، تهران، فردوسشناسي كلّيات سبك) 1372( ــــــــــــــ 

 .، تهران، اميركبيرمختصري در تاريخ تحول نظم و نثر پارسي) الف1353(اهللا  صفا، ذبيح

 .، تهران، دانشگاه تهران1، ج گنجينة سخن)ب1353 (ــــــــــــ

، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و 2، جشناسي به ادبيات از زبان)  الف1380(صفوي، كورش
 .هنر اسالمي

 .، تهران، هرمسشناسي گفتارهايي دربارة زبان) ب1380 (ــــــــــــــ

، تهران، جهاد شناسي در ادبيات درآمدي بر سبك و سبك) 1368(عباديان، محمود 
 .دانشگاهي دانشگاه تهران

 . ، تهران، شعلة انديشهشناسي ساختاري درآمدي بر سبك) 1368(غياثي، محمد تقي 

 . ، تهران، اميركبير2، ج دربارة ادبيات و نقد ادبي) 1373( خسرو ورد، فرشيد

، ترجمة فرزين قبادي، نامة فرهنگستان، شمارة »شناسي سبك«) 1384.(و. كاتانو، جيمز
 .121-112، ص 7/4

، ترجمة گروه مترجمان، تهران، 1 ، جها فرهنگ تاريخ انديشه) 1385. (ليپ پييواينر، ف
  .سعاد


