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  پیشگفتار

ت سازمان  1393سال در  ان ی(از قرن چهارم تا پا یپارس نثر یشناس کسبتاب ک »سمت«به هم
ه کـ ادآور شـده بـود   یـ شـگفتار آن،  ین سطور منتشر شـد. در پ یبه قلم نگارندة ا زدهم)یقرن س

ه کـ  یفارس نثر کاست از مطالعۀ نگارنده در باب سب یآنچه در دست خوانندگان است بخش
فـراهم آمـده اسـت. نگارنـده      یارشناسـ کدر دورة  نثـر  یشناس کس درس سبیمتناسب با تدر
ن هسـت  یـ در ا یرا فصول و ابـواب یز چاپ شود زیتاب نکن یه صورت مفصل اکآرزو داشت 

ه در کـ شده اسـت   یتاب بررسک یلیز در صورت تفصیست متن نیست و حدود بیه در آن نک
وسـته اسـت بـه    ین آرزو به وقوع پینون اکا ت اختصار حذف شده است. همیل رعایآنجا به دل

تـر و   مطالعـات پردامنـه   يباشـد بـرا   يا د افتـد و مقدمـه  یـ آثار را مف گونه نیاطالبان آنکه  دیام
  .یفارس رنثتر در باب  یتخصص

ه از سـر  کـ  ییهـا  انیـ از نظـر وسـعت و تنـوع و جر    یفارس نثره کنگارنده بر آن است 
 یخیهـا بـر شـعر تقـدم تـار      انیجر یست و در برخیمتر نکچ یه یگذرانده است از شعر فارس

شتر اسـت؛  یب یآن از شعر بس ییاراکت و یاهم -از جمله در عصر ما  -ادوار  یدارد و در بعض
ه در مطالعـات  کتوجه داشت د یباز یته نکن نیم گرفت. به اکد آن را دست ین سبب نبایبه هم
ن یرد بـه همـ  کـ است ورود  نثره در حوزة ک یتوان به همۀ موضوعات متنوع ینم یشناس کسب

ا و امثـال  یـ و نجـوم و جغراف  یو داروشناس کیپزش يها تابکچون  - یعلم يسبب ما از نثرها
 ه بتـوان زبـان  کم یرا در مطالعه گرفت ییها تابکن یتر از مهم يا دهیم و گزیدیچشم پوش -ن یا

بـان معاصـر را در   یان و ادینیشـ ین انگاره البته تصـور پ یبه شمار آورد و در ا یرا زبان ادبها  آن
دهنـد بـه    یات به دسـت مـ  یبان از ادبیه غرکرا  یفیم نه تعریردکلحاظ  یباب ادب و زبان ادب

بـه شـمار    یزبانـان اثـر ادبـ    یشـتر فارسـ  یدگاه بیه از دکتوجه شده است  يسبب به آثارن یهم
  ن باشد.یا مذهب و امثال ایا عرفان یاست یا سیخ ید هرچند موضوع آن تاریآ یم



 تفصیلی نثر پارسی شناسی سبک      2

ن آثـار بـه سـاختار    یاز ا یل است و البته در گروهیزبان آراسته و مخ یبه نظر ما زبان ادب
  م.یدان یت اثر میاز ادب یز وجهیرا آن را نیم زیا توجه نبوده یز بیاثر ن یلک

از ادوار اگرچه شهرت دارنـد و در   یاز آثار در بعض یه برخکاست  یگفتن زیته نکن نیا
دگاه در یـ ن دیـ دارنـد و از ا  يمتـر ک کیاند در نظـر مـا ارزش سـب    نوع خود از نظر موضوع مهم
و  السـیر  حبیـب هماننـد   هیقرن نهم و دوران صفو یخیتار ياند. نثرها حوزة مطالعۀ ما قرار نگرفته

در نـوع خـود    یـک ه هـر  کـ هـا   نیـ و امثـال ا  خیالتـوار  احسـن و  یعباس يآرا عالمو فا الص روضۀ
 -ها  آن از یدر باب بعض بهار يالشعرا کلمدوران انحطاط است و مرحوم  ياز نثرها ییها نمونه

 يشتر بـه نثرهـا  یبها  آن يسخن گفته است مورد توجه ما نبوده است و به جا -هرچند به اختصار 
را مبنا قـرار   ییها متناز  یز برخیو مشروطه ن توجه شده است. در دوران قاجار ییو روا یداستان
  اند. ل بودهیدخ یفارس نثره در تحول کم یا داده

ــدة ا ــنگارن ــهی ــه اکــآگــاه اســت  یخــوب ن ســطور ب ــه از نظــر نوگرا ی ــوع مطالع ــن ن ان و ی
ــننــدگان نظرک مصــرف ــ يهــا هی ه مطالعــه در کــاســت  یســت امــا گفتنــیچنــدان مطلــوب ن یغرب

 -ان یـ از امروز یر برخـ یـ بـه تعب  - یخیتار یشناس کا سبی -ر نگارنده یبه تعب - یعموم یشناس کسب
نشـده و   یبوم یهنوز در فارس یشناس کنۀ سبیدر زم یغرب يها هیه نظرکخصوص  ز الزم است بهین
  ست.ین - نثراز جمله  - یادب پارس امتناسب بها  آن چون و چرا از یب يرویپ

 يا تاب بـه گونـه  کن یافتن ایه در سرانجام ک یسانکه از چند تن از کان الزم است یدر پا
  شود: ياند سپاسگزار مؤثر بوده
تـاب را از  کن یـ ف ایشـۀ تـأل  یشنهاد خود اندیه با پک »سمت«از مسئوالن محترم سازمان  -

 يهـا  پیگیـري ه بـا  کـ  يهـاجر حسـین  تر کد يآقا یار گرامکژه از همیو قوه به فعل درآوردند به
  دند؛یار را سرعت بخشکخود فراهم آمدن 

ه لـزوم بـه انجـام    ک يد مولودؤاتر فکو د يرکتر رسول شاکان دیآقا یاز دوستان گرام -
تـاب مـرا   کس ینـو  شیاز پ ییها بخششدند و عالوه بر خواندن  یادآور میوسته یار را پکدن یرس

  ختند.  یار برانگکبر اتمام 
تـاب را بـا سـعۀ صـدر و     ک ینـ یچ ه حـروف کـ  یرضـا بردسـتان   يآقا یاز دوست گرام -

  ردند؛ کتقبل و نظارت  یچ مزد و منتیه یب
ــاز الجــورد کاز همســرم ســر - ــه انجــام  یه چــون همکــ يار خــانم مهرن ــرا ب  ارکــشــه م

ار دغدغـۀ خـاطرم بـود رنـج     کـ ن یـ ه اکـ ب به هفت سـال  یقر یطوالن یخت و در مدتیانگ میبر
  را بردبارانه برتافت. ییتنها
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نم و کــ یق آرزو مــیــو توف یامکو دوســت یان تندرســتزیــن دوســتان و عزیــهمــۀ ا يبــرا
ژه یــو دوســتان بــه کــه دارد ادب ییهــا الکمبودهــا و اشــکن مجموعــه بــا همــۀ یــه اکــدوارم یــام

  د افتد.یرا مف یپارس نثردوستداران 
  

  محمد غالمرضایی
  استاد بازنشستۀ دانشگاه شهید بهشتی




