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Abstract
According to Halliday, grammar consists of three main structures:
transitivity, tenor, and mode. These structures are the verifying factors of the
ideational, interpersonal and textual metafunctions. Since individualized
events and thoughts can be represented in language, the role of language can
be investigated in these three levels. According to formalists, literariness is
the departure from the natural norm of spoken language. In Halliday’s view,
meaning is the function in the context; therefore, meaning changes with the
change of functions. Persian literature has been popular in Asia Minor
(Anatolia), the Balkans, and India. It is taught as a literary language in their
schools. Therefore, the graduates of these schools have written many works
in this language. The syntax used by these writers can be evaluated through
Halliday’s “functional grammar.” The purpose of the present study is to
examine Qerimi’s Golzar-e-Damsaz, Malatyevee’s Rozat al-Oqul, and
Moostari’s Bolbolestan to evaluate their ability to highlight syntactic roles
and to attribute dead roles to syntactic components in these works.
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نقشهای مرده در بالغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیر بالکان بر مبنای
نظریۀ هالیدی و تکیه بر گلزار دمساز قریمی ،روضةالعقول ملطیوی و بلبلستان
موستاری
رؤیا بهادرانی

9

استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه خمینیشهر ،خمینیشهر ،ایران

منظر سلطانی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 99/9/91 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/9/91 :
(از ص  9تا ص )22

چکیده
از نظر هالیدی ،سه ساختار اصلی دستور زبان ،عبارت از گذرایی ،وجهی و مبتدایی است که عوامل محقق
شدن فرانقشهای «بازنمودی»« ،بینافردی» و «متنی» هستند .از آنجاا کاه وقاای و اندیشاههاای فاردی،
توانایی انعکاس را در زبان دارند ،نقش زبان در این سه سطح ،درخور بررسی است .به بیان فرمالیستهاا،
«ادبیّت» حاصل گریز از هنجار طبیعی زبان گفتاری است و با جابهجا کردن ارکان نحاوی ،اجازا فارانقش
میشوند .معنا از دیدگاه هالیدی ،نقش در بافت است و با جابهجایی نقشها ،تغییر مییابد .زبان فارسی به
واسطۀ ادبیات غنی خود ،محبوبیت خاصی در سرزمینهای غیر فارسیزبان ،چون آسیای صغیر ،بالکاان و
هند داشته است ،به طوری که به عنوان زبان ادبی در مدارس آنها ،آموزش و آثار فراوانای نیاز باه ایان
زبان نوشته شد .بدیهی است ادبیّت در نحو زبانی این نویسندگان نیز میتواند از جنبۀ دستور نقشگرایای
هالیدی ارزیابی شود .این مقاله به بررسی میزان موفقیت نویساندگان آسایای صاغیر و مهاارت آنهاا در
برجسته کردن نقشهای نحوی یا عدم تبحر آنها و بخشیدن نقشهای مرده به اجزای نحوی در گلازار
دمساز قریمی ،روضةالعقول ملطیوی و بلبلستان موستاری پرداختهاست و به دلیل آنکاه قریمای اثارش را
مستقل نوشتهاست و آن را نسخهبدل یا ترجمۀ اثر دیگری قرار نداده ،بیشتر مورد توجه بودهاست.
واژههای کلیدی :نظریۀ هالیدی ،نقشهای نحوی ،قریمی ،ملطیوی ،موستاری ،دستور زبان نقشگرا.

 .9مقدمه
حمالت مغونان به ایران در سال  696هجری قمری 9222 /میالدی ،ساب گردیاد کاه
بسیاری از عارفان ،شاعران و دیوانیان ایرانی به آناتولی مهاجرت کنند و با استقرار در ایان
سرزمین ،زمینههای رشد و شکوفایی علمی را در شهرهای مختلف ،از جمله «قونیه» فراهم
سازند (ر.ک؛ انوشه :9999 ،مقدمه) .سالطین سلجوقی آناتولی از علما و دانشمندان باهگرمای
 .9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

rbahadorani@yahoo.com
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استقبال میکردند و نیز از آنان دعوت به عمل میآوردند که به آنااتولی سافر کنناد و باه
حمایت این قبیل دانشمندان همت گماشتند .کسانی چاون نجامالادّین رازی ،اوحدالادّین
کرمانی ،بهاء ولد ،ابن بیبی و سیف فرغانی از این قبیل افراد هساتند (ر.ک؛ هماان) .زباان
فارسی به عنوان زبان ادب و فرهنگ در آسیای صغیر و بالکان ،حتی تاا مولاداوی ریشاه
کرد و مدارسی به زبان فارسی تأسیس و در کنار زبان عربی تدریس مایشاد .نسالهاای
بعدی زبان فارسی را فقط در مدرسه میآموختند .ادب فارسی نیز پویایی خاود را از دسات
داد و بالغت آن در آثار خلقشده در این حوزه ،به بالغت خنثی تغییر یافت .شاید بارزترین
نمونۀ آن را میتوان در نثر شورانگیز بهاء ولد و مونانا در مقایسه با سلطان ولد یافات .در
مدارس ،زبان فارسی به زبان دوم و آموزشی مبدل شد .آموزندگان این زبان از آنجا که باا
این زبان نزیستهاند و با روح آن آشنا نیستند ،در آثار خود توانایی نداشتند ابداع و تغییارات
فارسیزبانان ایرانی را به کار ببرند.
دو عامل مهم رواج زبان فارسی در دیار آناتولی ،طریقت صوفیانه و فان انشاا باود .در
دولت سالجقۀ روم و پس از حمله مغول ،بسیاری از صوفیان بزرگ در جساتجوی مکاان
امن ،به آناتولی و قلمرو سلجوقیان روم گریختند که مشهورترین آنها مولوی اسات و یاا
حتی میتوان از فرقههای حروفیه و بکتاشیه نیز ناام بارد .شایو صاوفی ماورد حمایات
حاکمان بودند و با تشکیل مدارس ،خانقاهها و بقاع و نیز در مجالس وعظ ،هماواره متاون
عرفانی را به طالبان علم و نوآموزان طریقت سلوک میآموختند .بسیاری از نسخههای آثار
ادب و عرفان فارسی در این دیار بدین زبان بازنویسی و تکثیر شد .یکی از این آثار ،کتاب
قریمی ،گلزار دمساز ( 919ه.ق ).است .قریمی دلیل شرح گلشن راز را چنین بیان میکند:
«در دست نامحرمان غری افتاده و بریدِ بیگانگان اسیر ماناده» (قریمای 919،ه.ق.گ .)9 :ایان ساخن
نشان میدهد که رسانات عرفانی فارسی جایگاه خاصی در سرزمین ترکاان داشاتهاسات.
زبان ادبی تصوّف ،چندنایگی معناایی ایان زباان و بیاان اساتعاری آن ،سرمشاقی بارای
فارسینگاران بودهاست .از نمونه های دیگر این آثار ،میتوان به روضةالعقاول موساتاری و
بلبلستان از محمّد فوزی اشاره کرد (ر.ک؛ فوزی موستاری.)262 :9999 ،
بدیهی است که تصوف عرفانی یکی از مهمترین جلوههای فرهنگ ایرانی است و آثار
ادبی و کتابخانه های آنها یکی از غنیترین گنجینههای فرهناگ ایرانای اسات کاه باه
فرهنگ اسالمی ارمغان داده شدهاست .همچنین ،اندیشۀ تصوف به واسطۀ قدرت جاذبه و
پذیرایی فرهنگهای متفاوت و تفکر تکثرگرایی خود بسیار محبوب بود و بهراحتی در هار
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سرزمینی از آفریقا تا دوردست آسیای شرقی خانه کرد و هماین عامال ،باعا شاد زباان
فارسی از این مجرا به دیگر سرزمینها و حوزهها تسری یابد .آثار ادبی در حوزۀ تصوف در
اقلیمهای دیگر محبوبیت بسیاری یافت و زبان فارسی نیاز از ایان طریاق ،تاوان اشااعه
مییافت.
فن انشا نیز یکی دیگر از راههای اشاعۀ زبان فارسی بود .منشیان فارسیزباان هام در
دربار امپراطوران عثمانی و هم پادشاهان ازبک حضور داشتند و همواره ناماهنگااریهاای
سیاساای میااان دربارهااای ایااران ،عثمااانی و ازبکااان در جریااان بااود .پاارورش منشاایان
فارسینویس نیز بر عهدۀ مدارس بود و از این رو ،در مدارس عثمانی یکای از رشاتههاای
علمی ،فن انشا و تربیت دانشجویانی بود که بتوانند نامههای پیچیده و ادبی مترسالن دربار
ایرانی را بخوانند و پاسخهای مناس و درخور زبان بلیا دربااری بارای آنهاا بنویساند.
مهمترین اثری که در این حوزه به دست ماا رسایده ،روضاةالعقاول ملطیاوی اسات کاه
ترجمهای از رسالۀ طبری مرزباننامه است .از مقدمۀ رساالۀ ملطیاوی پیداسات کاه او در
کتابخانۀ مدرسه و دربار با تمامی آثار ادبی مهم در فن انشا و آثار مترسالن آشنا باود و از
«دقایق انشا آگاهی داشته و میخواسته در کتاب خود نیز اقتدا به قدما و اقتدا باه علماای ساالک نمایاد»
(ملطیوی.)22 :9999 ،

از دیباچۀ زیبا و پیچیدۀ قریمی بر گلزار دمساز نیز بهخوبی میتوان دریافت که وی نیز
در مدرسه ،عالوه بر عرفان و تصوف ،تفسیر قرآن ،علم نجاوم و غیاره ،فان انشاا را نیاز
آموختهاست و بسیاری از ابزارهای بالغی منشیان و مترسالن را در مقدمۀ خویش باهکاار
بستهاست .بدیهی است که بالغتهای نحوی ،یکی از مهمترین ارکان فان انشاا اسات و
بررسی چگونگی دستکاری زبان دیاار آنااتولی در نحاو جماالت فارسای ،معیااری بارای
سنجش دانش زبانی و نیز استعداد آنان در انشای زبان فارسی است.
 .2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ موضوع تحقیق مقالۀ حاضر ،تاکنون کار شایستۀ مالحظاهای انجاام نشادهاسات و
بیشتر آثار خلقشده دربارۀ تأیید و تعامل ادب فارسی در حوزۀ ادبیات عثمانی ،باهویاژه در
بالکان است.
تحسین یازیجی ( )9919در کتاب پارسینویسان آسایای صاغیر ،باه فهرساتی از آثاار
منتشر شده در آسیای صغیر اشاره کردهاست .عبدالکریم گلشنی ( )9912در کتاب فرهنگ
ایران در قلمرو ترکان و اشعار فارسی نعیم فراشری شاعر و نویسندۀ قارن  99آلباانی ،باه
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معرفی سالطین ادی و امیرزادگان شعردوست و نیز شاعران و آثار و نویسندگان در قلمرو
عثمانی پس از نفوذ ترکان سلجوقی پرداختهاست .محمدامین ریاحی ( )9969نیز در کتاب
زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی به وض فرهنگی آسایای صاغیر در دورۀ اساالمی از
نظر نفوذ زبان و ادب فارسی اشاره کردهاست.
اسماعیل حقی و اوزون چارش لی ( )9969در کتااب «تااریخ عثماانی» ترجماه ایارج
نوبخت نیز به نفوذ زبان وادب فارسی در این منطقه پرداختهاند .احمد آتش (بیتا) در کتاب
«آثار فارسی از قرن ششم تا هشتم» به معرفی این آثار پرداخته اسات .هاامر پاور گشاتال
( )9961در «تاریخ امپراطوری عثمانی» ترجمه میرزا زکی زاده علیآبادی درباره نفوذ زباان
فارسی در دوره پادشاهی عثمانی تحقیق نماوده اسات .حسان انوشاه ( )9999در مقدماه
«دانشنامه ادب فارسی» درباره وض ترکان در دوره هخامنشیان و آشنایی دو تمدن بزرگ
ایرانی و یونانی و پیدایش دو پادشاهی مستقل در آسیای صغیر و اوضاع زباان فارسای در
این منطقه تا عهد قاجار پرداخته است
علی ارطغرل ( )9991در مقاله «منب شناسی توصیفی تاریخ سلجوقیان آناتولی» به علل
مهاجرت علمای ایرانی بعد از حمالت مغول به آناتولی میپردازد و کتابهای نوشاتهشادۀ
این دوره را معرفی میکند .اسداهللا واحد ،میرجلیل اکرمای و مهنااز سامندری ( )9992در
مقالۀ «تأثیر زبان و ادبیات فارسی در ادبیات دیوان عثماانی» باه علال تأثیرگاذاری زباان
فارسی در سایر فرهنگها ،از جمله زبان و ادبیات ترکی پرداختهاند و با نگاهی به ادبیاات
دیوانی ترک در دورههای سلجوقی و عثمانی ،تأثیر سرودههای شاعران فارسی بر شاعران
این دوره را بررسی نمودهاند.
 .9مفاهیم اصلی پژوهش
9ا .9بالغت

بالغت به معنای کوشش در تأثیر بر مخاط است و این تأثیرگاذاری باه طارق مختلاف
انجام میگیرد که یکی از آنها ،دست بردن در ساختار طبیعی نحو جمله در دساتور زباان
طبیعی یا پذیرفتهشده اسات .ایان گریاز از هنجاار طبیعای کاه فرمالیساتهاا از آن باه
«هنجارگریزی» تعبیر میکنند ،مایۀ ادبیّت یک متن میشود ،به شرط آنکه موج آشفتگی
معنا نگردد .از این رو ،این گریز از هنجار نیز برای خود ،محدوده و قوانینی دارد کاه البتاه
ادبیان بزرگ بنا به استعداد ذاتی خود از آن بهخوبی آگاه هستند و در واقا  ،ویژگایهاای
کالمی و گریزهای آگاهانه است که مایه و بنیان «سبک فردی» را تشکیل مایدهاد .باه
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زبان وردانک« ،تکرار برخی سازههای زبان و انحراف از قاعدههای زبان خودکاار ،عباارت
است از سبک یک متن» (ورداناک .)29 :9999 ،دستکاری در نحو جمله مایتواناد باه دلیال
بالغت و کشف حیطههای جدید در ارجاع به معنا باشد که اصوناً زباان شاعر از آن بهارۀ
بسیاری میبرد و یا میتواند به قصد استفاده از قدرت باشد که نظریۀ تحلیل گفتماان باه
این جنبه از دستکاری ،یعنی ارتباط ایدئولوژی و گفتمان و نیز استفاده از زبان برای تبیاین
ایدئولوژیک و سیطره بر مخاط اشاره دارد .از دیدگاه ون دایک« ،متنها تنها گزارههاای
بیطرف نیستند ،بلکه نوعی از شناخت و دیدگاه را به خواننده انتقال میدهند که مطلاوب
نویسنده و گروه اجتماعی است که نویسنده از آنجا برمیخیزد» (ون دایاک .)1 :9992 ،آنچه در
اینجا بدان پرداخته میشود ،نظریۀ زبانی هالیدی است .از نگااه وی« ،زباان ،شابکهای از
نظامهای واژهایا دستوری است که ما در آنها دست به انتخاب مایزنایم و معناا تولیاد
میکنیم» (سیّد قاسم.)19 :9996 ،
میتوان جملهای را پرسشی ،خبری یا التزامی نوشت که در هر یاک از ایان حاانات،
مفهوم جمله و حسی که به خواننده منتقل میشود ،متفاوت است .به زعم هلیادی ،دسات
بردن در ارکان طبیعی جمله ،یکی از راههای بالغت و تغییر در حس انتقالی جملاه اسات.
اگر این تغییر ،بجا و منطبق با فضاای فکاری یاک زباان و در راساتای هنجاار بنیاادین
دستوری باشد ،تأثیری که بر مخاط میگذارد ،بسیار بیشتر از جملههای طبیعی اسات .از
نظر هالیدی ،از دو راه میتوان به بالغت رسید« :یکی استفاده از ابزارهای معانی ،همچون
استعاره ،تشبیه ...و دیگری از راه ادات بیان؛ یعنی دستکاری در نحو جمالت» (همان.)16 :
9ا .2نحو

نحو جمله ،عبارت از چینش واژههاست که در زبان فارسی از راست به چپ است .بادیهی
است که در یک جملۀ ساده ،هر واژه نقش دستوری خاصی دارد که در ارتبااط باا معناای
کلی یا پیام جمله است .هنگامی که جای واژهها را به لحاظ نقش دساتوری آنهاا تغییار
میدهیم؛ مثالً فعل ،اسم ،متمم و یا ، ...و آنها را در جایگاهی متفاوت از نحو جملههاای
طبیعی قرار میدهیم ،نقش آنها برجسته یاا کمرناگ مایشاود .ایان معناا از دو طریاق
«پیش آیی» و «پسآیی» انجام می گیرد .در جملۀ طبیعی ،اصوناً نهاد یاا فاعال در ابتادای
جمله قرار میگیرد .حال اگر به جای این نقش ،فعل در ابتدای جمله قرار گیرد ،نقش فعلی
جمله برجستهتر خواهد بود .از این قرار ،میتوان گفت که هرچه از ابتدای جمله باه پایاان
جمله نزدیک شویم ،همچون نموداری تدریجی ،از اهمیت و برجستگی نقشهاای واژههاا
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کاسته میشود .همچنین ،آزادی در صرف افعال و دستکاری در ارکان جملۀ اماری اسات
که به غنای ادبی و بالغت بسیار کمک میکند؛ چنانکه خانلری اشاره کردهاسات کاه در
دورۀ اول تاریخ ادب ایران ،پیش از دورۀ ادب درسی« ،دستگاه صرف فعل» بسیار وسی تار
از دوره های بعدی بودهاست و این دورۀ رشد و تکاوین ادب فارسای اسات (ر.ک؛ خاانلری،
.)21 :9912
موضوع بح این مقاله در این زمینه است که «ادب درسی» که ادبیات فارسی و متون
ادبی در سرزمین آناتولی نیز از آن جمله است ،فاقد بالغت پویاست و اصوناً دستکاریهای
نحوی در متون این نویسندگان چنان خارج از قاعدۀ دساتوری اسات کاه بیشاتر موجا
اغتشاش معنایی و مخدوش شدن مفهوم میگردد ،تا سب زیبایی آن شود.
زین نوروزی به مسئلۀ «نادستورمندی» زبان در دورههای مختلف تااریخ ادب فارسای
توجه کرده ،به این نتیجه رسیدهاست« :یافتهها نشان میدهد که حدود پنج درصد جملهها
در منشآت خاقانی نادستورمند هستند ،در حالی که در بخشهایی از تاریخ بیهقای و ماتن
شاهنامۀ ابومنصوری به شانزده درصد میرسد» (نوروزی.)19 :9991 ،
سخن خانلری است که بیان کرده «در دورههای نخستین نثر فارسای ،آزادی بیشاتری
در نقشهای دستوری ارکان جمله بهکار میرفتهاست» (خانلری .)21 :9912 ،از سوی دیگار،
تغییر نقشهای نحوی ،موج تغییر در ریتم یا آهنگ جمله میشود ،قرارگیاری فعال در
ابتدای جمله و برجستهسازی فعلی ،باعا سارعت بخشایدن باه آهناگ گفتااری جملاه
میشود .در واق  ،اگر نقش فعل در پایان جمله ،در نحو هنجار ،نقش اتمام و پایانبندی و
سامان دیگر نقشهاست ،به طوری که مخاط میبایاد از ابتادای جملاه تاا پایاان آن و
رسیدن به فعل ،برای درک معنا انتظار بکشد ،قرار گرفتن فعل در آغاز ،ایان پایاان را باه
ابتدای جمله منتقل میکند و جمله حالتی کنشمند به خود میگیرد.
احمد ابومحبوب در کتاب کالبدشناسی نثر ،به تأثیر جملههای فعلی و اسمی در آهناگ
نثر پرداختهاست .وی تأکید میکند که «آهنگ نثر نیاز تاابعی اسات از جایگااه واژههاا و
نقشهای دستوری آنهاست و همان گوناه کاه در تحلیال وزن شاعر ،هجاا یاک رکان
محسوب میگردد ،در تحلیل آهنگ نثر نیز واژهها یک رکن به حساب میآیند» (ابومحبوب،
 .)992 :9912بدین ترتی  ،دستکاری در ارکان جمله ،فرایندی زیباشناختی است و میتواناد
با تغییر آهنگ جمله در نقشهای دساتوری ،کااربردی شااخا داشاته باشاد ،چناانکاه
فرشیدورد اشاره میکند:
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«در نثر قدیم ،منشیان و ادبا گروهها و متممهای قیدی طونانی و مفعولهاای مطلاق را
در فارسی قدیم ،معموناً بعد از فعل میآوردند ،تا به آهنگ جمله شتاب دهند و با گریاز
از نهج معمول ،نقشهای بدی به ارکان مختلف ببخشند» (فرشیدورد.)269 :9911 ،

نقش دیگری که میتوان در جملهبندی و ساختار نحوی ادبی جستوجو کارد ،نقاش
توازن و سج است که باع میشود گروههای مختلف ارکان جمله یکدیگر را القا کرده و
در سطح جمله به شکلی هم بند شناور گردند .اگر این پیوند ساجعی و تاوازن آوایای باه
مهارت انجام گیرد ،سطوح معنای یک جمله را در کنار دستکاری در ارکان نحوی و گریاز
از هنجار معیار ،بسیار غنا میبخشد و پر نایه میکند .بیشک یکی از استادان نثر فارسای
در این زمینه سعدی است؛ برای مثال ،در جملۀ «در عنفوان جوانی چنانکه افتاد و دانای»
(سعدی شیرازی ،)999 :9969 ،دو رکن متقارن کامالً بر نقشهای این ارکان در ترکیبی ساده
تأثیر گذاشتهاست و برای نمونه این جمله با جملۀ مشابه «در آغاز شباب ،همان گوناه کاه
خودتان میدانید» ،تأثیر حسی کامالً متفاوتی را به مخاط القا میکند ،بهویاژه در چناین
جمله ای ،محل مبتدا و خبر دستکاری شدهاست .در واق  ،بهارستان جامی در همین بخش
است که بهشدت از سعدی عق میماند .جملههای بلند و چینش آوایی او بسیار سادهتر از
سعدی و فاقد تأثیر نحو گفتار وی است .در اینجا ،سج و آهنگ به کماک دساتکاری در
ارکان نحوی آماده است .در بهارستان جامی ،زبان سادهتار مایشاود و هماان گوناه کاه
مظفری و گودرزی میگویند« :هرچند جایی از نثر آهنگین سعدی تقلید کردهاست ،اما باه
اندازۀ سعدی ،نثر کتابش آهنگین نیست و یا حتی بعضی حکایتهایش به نثر ساده است»
(مظفری و گودرزی.)19 :9999 ،

به گفتۀ خطیبی ،در نثرهای ادبی ،اصل بر اطناب است:
«نویسنده برای بیان معنی ،کوتاهترین راه را انتخاب نمیکند ،بلکاه خوانناده را از راهای
طویل پیش میبرد و روش کالم ،اطناب است؛ یعنای آوردن الفااظ ،لغاات ،ترکیباات و
تغییرات بسیار برای بیان مفاهیم و معانی اندک» (خطیبی.)19 :9966 ،

ارکان جمله بهشدت تحت تأثیر استعداد و تواناایی نویسانده هساتند ،وگرناه ایان راه
طونانی ،خواننده را نه به مفهوم و زیبایی ،بلکه به بیراهۀ بیمعنایی مایبرناد .باهعاالوه،
حفظ نقشهای نحوی در جملههای بلند نثر فنی بسیار اهمیت دارد .ارکان جمله بهشادت
تحت تأثیر استعداد و توانایی نویسنده هستند ،وگرنه ایان راه طاونانی خوانناده را ناه باه
مفهوم و زیبایی ،که برعکس ،به بیراه معنایی و آشفتگی میبرد؛ چراکاه گااه باه واساطۀ
خامدستی نگارنده ،ممکن است هر یک از ارکان نقش واقعای خاود را از دسات بدهناد و
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خواننده جدا از آنکه مقصود نویسنده را درنمییابد ،جایگاه نهادی ارکان را نیز گم میکناد.
چنین مشکلی را در بسیاری از آثاری کاه در حاوزۀ آسایای صاغیر و بالکاان باه نگاارش
درآمدهاند ،به وفورمی بینیم.
9ا .9نظریۀ هالیدی

از آنجا که زبان فارسی ،زبانی پیوندی است و جمله از پیوند ارکان ،واژههاا و پیشاوندها و
پسوندها به صورت زنجیرهای حاصل میشود .در چنین بنیانی ،افزودن و کاستن حلقههای
تازه هم نقشهای نحوی تازه میآفریند و هم بر دیگر اجزای جمله تأثیر مستقیم میگذارد
و گاه یک حلقۀ نامناس یا نامتناس میتواند کلّ زنجیرۀ جمله را مهمل و بایاثار کناد.
شناخت حلقهها و کارکرد نحوی آن ،یکی از مهمترین ارکان ادبیّت یاک ماتن اسات .در
واق « ،آرایش واژگان ،بنیان بالغت ساختارهای نحاوی اسات» (ساید قاسام .)91 :9996 ،در
چنین زبانی ،جابهجایی ارکان جمله مایۀ «نشاندار» شدن آنها میشود .مسئلۀ مهم نظریۀ
زبانی هالیدی ،همین نظام نشانداری ارکان جمله است .اینکه برجستگی و تولید معناا در
متون ادبی ،حاصل نشاندار کاردن نقاشهاای ارکاان مختلاف جملاه باا دساتکاری در
ساختارهای نحوی است .همین ساختار زنجیرهای باع شده کاه جملاه در زباان فارسای
انعطافپذیری خاصی داشته باشد و ادبیان ،بهویاژه در قارون اولیاۀ زایاش فارسای دری،
بتوانند بیشترین بهره را از جابهجایی ارکان نحوی ببرند.
بنا بر تحقیق سیّد قاسم در تاریخ نثر فارسی« ،تاریخ بیهقی که آرایاش واژگاانی را در
منعطفترین شکل بهکار میبرد و به همۀ ارکان جمله آزادی بیشتری میدهد» (همان،)921 :
هرچه نثر فارسی طی ادوار مختلف پختهتر و پیچیادهتار مایشاود ،سااختارهای نحاوی،
شکلهای بستهتر و منسجمتری به خود میگیرند و جایگاه ارکان ،ثبات بیشتری مییابند.
از عصر سلجوقی به بعد که بالغت بیشتر تاب دروس مدارس متعدد گشت ،اصول آن نیاز
بیشتر مبدّل به کلیشههای ادبی شدند که در مدارس آموزش داده میشد و بدین ترتیا ،
بداعت خود را از دست میدادند .چنین مسئلهای بیشک در کشورهایی که فارسای ،زباان
دوم آنها بود ،نمودِ بیشتری داشت؛ چراکه آنها با مادۀ زبان باه عناوان اماری روزماره،
زیستهشده و تجربی سروکار نداشتند و زبان فارسی را همان گونه میآموختناد کاه اماروز
دانشجویان زبان خارجی ،زبان ادبی را میآموزند و هنگام آفارینش اثاری باه زباان دوم،
همواره کلیشههای ادبی را در نظر دارند و جرأت و جسارت کمتاری در باازی نقاشهاای
نحوی و گریز از هنجار دارند و اصوناً نیز حاصل کار آنها ،چندان برجسته نیست .از ایان
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رو ،اساساً کمتر نویسندهای را میتوان یافت که به لحاظ ادبی و با بهکاار گارفتن بالغات
نحوی در زبان دوم ،اثری شایان توجه آفریده باشد ،هرچند «در مدارس سرزمین آناتولی و
آسیای صغیر و حوزۀ بالکان که قریمی و موستاری از آن برخاستند ،تادریس کتاابهاای
بالغت فارسی در مدارس به عنوان یک رشتۀ علمی رواج داشت» (سارلی )91 :9999 ،و فنون
بالغی را از طریق کت بالغت ،همچون ترجمانالبالغه ،حدائق السحر ،المعجام و مانناد
آن می آموختند .پیدایش نسخههای منحصربهفرد آداب بالغت در آناتولی ،تأییدی بر ایان
ادعاست (ر.ک؛ رادویانی .)92 :9962 ،تأثیر آموزشی این کتابها آن بود که ادبیان دیار آناتولی
بیشتر کلیشهگرا شدهاند و نوعی نقشهای مرده در بالغت نحوی آنها جریان یافتهاسات،
به طوری که آنها کلیشههای زنجیرهای نحوی را از کتابهای ادبی گرفتهاند و در محور
جانشینی ،واژهها را بدون در نظر گرفتن بافت حسی و هالۀ معنایی هر واژه و نیاز تاأثیر و
تأثر هر واژه بر واژههاای دیگار ،در یاک ردیاف و زنجیارۀ رکنای قارار مایدادناد و باا
جایگزینهایی که از قاموسهای لغت میگرفتناد ،تعاوی مایکردناد .در واقا  ،چناین
فرایندی ،نوعی بالغت سرهمبندیشده را رقم میزد که شاید بارزترین نمونۀ آن را بتاوان
در بلبلستان موستاری مشاهده کرد.
 .2آثار مورد پژوهش
2ا .9بلبلستان اثر موستاری

شیخ محمد فوزی موستاری در بوسانی و هرزگاوین کناونی و در قارن یاازدهم باه دنیاا
آمدهاست .زبان و بالغت فارسی را در مدارس عثماانی آموخات .از وی رساالهای باه ناام
بلبلستان ،به جا مانده که تقلیدی از گلستان سعدی و در واقا  ،نساخهبادلی از بهارساتان
جامی است .مصحح بلبلستان بهتصریح اشاره کردهاست که «کاربردهای ویژۀ زبان مؤلاف
بلبلستان ،به واسطۀ آموزش زبان فارسی در استانبول است» (فوزی موستاری.)269 :9999 ،
موستاری در مقدمه ،به کتابهایی اشاره کردهاست که به عنوان متون ادبی درسای در
مدارس تعلیم میدادند و چنین میگوید:
«روزی به کتاب بهارستان ورقی چند به تحسین و آفرین همی خواندمی .در آن هنگاام
به دل آمد که بوستان و گلستان را شیخ سعدی و بهارستان را مالّ جامی و نگارساتان را
کمال پاشازاده و سنبلستان را شیخ شجاع ساختهاند( »...همان.)261 :

از این رو ،شیخ تصمیم میگیرد که جلد ششام ایان مجموعاه را بنویساد .شایوۀ کاار
موستاری چنین است که کتاب بهارستان را پیش روی خود نهادهاست و نسخۀ برگردانی از
آن را ارائه کرده که حتّی خوشههای نحوی جامی را با جابهجایی آن با واژههای مشاابه و
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گاه کامالً بیگانه ،تکرار کردهاسات؛ باه عناوان نموناه ،در دیباچاۀ جاامی چناین عباارتی
آمدهاست« :و هزاران سرود تحیّت و درود از گلوی عندلیبیان بوستانسرای فضل وجود که
مطربان بزم شهود و مغنیان عشرتخانۀ وجد و وجودند» (جامی .)91 :9919 ،موساتاری ایان
جملۀ جامی را چنین آوردهاست« :و هزاران سرود سرمایه بهجات و درود ساب رحمات از
زبان بلبالن نواسنجان بالغت و ترنّمشناساان باغچاۀ صاداقت کاه رهنموناان سلسابیل
گلشنسرای هدایت و نغمهسازان امیدخانۀ لطف و شفاعتند» (فوزی موستاری.)961 :9999 ،
کامالً مشخا است که موستاری خوشههای جامی را گرفتهاست و با توجه به داناش
قاموسی خود ،واژههای آن را بدون توجه به حسّ عااطفی و باار ذهنای کلماات در زباان
فارسی ،جایگزین کردهاست .در اینجا« ،هزاران سرود تحیّت و درود» مبدّل به «هزاران سود
سرمایه بهجت و درود سب رحمت» گردیده که اضافه کردن حلقههایی به خوشه ،تنها بار
آن را سنگینتر نمودهاست .در ادامه« ،از گلوی عندلیبیان بوستانسرای فضل وجود» مبدل
به «از زبان بلبالن نواسنجان بالغت و ترنّمشناسان باغچۀ صداقت» شادهاسات و بادیهی
است که ترکی «بلبالن نواسنج» درسات اسات و ناه «نواسانجان» کاه چناین واژهای در
فارسی ناآشناست ،اما ترکی «تارنّمشناسای» در کناار «باغچاه» و «صاداقت» زنجیارهای
پریشان است« .صداقت» چه ارتباطی با «ترنّم» دارد؟ در حاالی کاه «بوساتان»« ،فضال» و
«وجود» در حوزۀ معنایی بار میوه و کشت و فضل الهی قرار میگیرد ...نکته در ایان اسات
که موستاری بهخوبی از نحو جملههای فارسی و ذات پیوندی به این زبان آگاه است ،اما از
آنجا که با این زبان نزیستهاست ،نمیتواند حلقههای درست به زنجیرههاا متصال کناد و
خوشههایی قابل درک و زیبا بیافریند .همچنین ،ترکی «بلبلستان» ،یعنی ترکیا اسام و
پسوند مکان که ترکیبی عجی است! کهنهگرایی «آرکائیسم» موستاری که یکی از طارق
بالغی و زیبای ادبی است ،در اثر موستاری به ابزاری بیخاصیت بدل شدهاسات؛ ماثالً در
دیباچه« ،روزی به کتاب بهارستان که متبرکۀ استاد سخنسازان و گزیادۀ اربااب عرفاان،
مونا جامی است ،ورقی چند به تحسین همیخواندمی ،»...ترکیبای آرکائیاک اسات .فعال
«همیخواندم» در متون ادبی قرون سوم و چهارم بسیار استعمال شدهاسات ،اماا در اینجاا
معنایی که از آن اراده میشود ،چیزی جدا از معنای قدیم این واژه است .درست است کاه
«همی» پیشوندی برای استمرار و امتداد در فعل است (ر.ک؛ دهخدا ،بیتا :ذیل «همی») ،اما این
استمرار چیزی فراتر از «همی» را میرساند و نوعی حس تداوم آثار حسای یاک فعال (تاا
تکرار آن) را میرساند و به نوعی ،دوام ذهنی است .نکتۀ دیگر ،دربارۀ حرف ربط است .در
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ابتدای جمله با عبارتِ «روزی به بهارستان» مواجه مایشاویم و در پایاان باه «ورقای باه
تحسین و آفرین همیخواندمی» که زنجیرۀ اصلی چنین است« :روزی به بهارستان ورقای
چند به تحسین و آفرین همیخواندمی» .این زنجیره ،در نحاو و دساتور فارسای باهکلای
بیمعناست و جملۀ اصلی میتوانست چنین باشد« :روزی ورقای چناد از بهارساتان جاامی را باه
تحسین و آفرین همی خواندم» (فوزی موستاری.)269 :9999 ،

اما گذشته از اینها ،آیا کهنهکاری موستاری در این جمله و آوردن صورت کهن فعلای
«همیخواندمی» ،نازم است یا ارزش بالغی دارد؟! همین خامدستی موستاری و ناآشنایی او
با زبان فارسی است که باع میشود متن او مشحون از خوشههای سُستپیوند و نازیبایی
باشد که حتّی تالش وی برای رسیدن به نوعی ساج و واجآرایای را تخریا مایکناد:
«شکفتن غنچههای سربستۀ کرامت و نکهت بویایی عالیشأنشاان را باه مشاام بلابالن
ترنّمشناسان امت ،برای رسانیدن باغبان خامه نهالپرور ،باب نخستین باغچۀ ونایت را باز
کرد» (همان).
مثالهای دیگری برای این خامدستی اوست که جدا از پریشانی ارتباط واژههاا ،حتّای
معنی هم در کورهراههای پیچواپیچ زنجیرهها و خوشههای واژگانی گم میشود و مخاط
را سرگردان میکند .بدین ترتی  ،هر حلقه ،نه پلهای برای ارتقای معنا ،بلکه دستانادازی
در راه رسیدن به مفهوم صحیح جملههای طونانی است .طول بیش از حد جمالت باعا
شده که گاه حتّی نهاد جمله از دست میرود و مخاط بارها باید در نابهنای کلماات باه
دنبال نهاد بگردد.
وزن هجایی یکی دیگر از موارد مورد عالقۀ موستاری است .اصوناً در بسیاری از متون
نوشتهشده در قلمرو ترکان آناتولی ،شاید به ساب نااتوانی داناشآماوزان در درک نظاام
عروضی شعر فارسی ،اصوناً اشعار به لحاظ وزنی نقا دارناد و از وزن عروضای باه وزن
هجایی میل میکنند و در بسیاری مواق نیز به سج جمالت نثر ،به سمت وزن هجاایی
جمالت پیش میرود .البته موستاری شاید از وزن هجایی و متون کهن که بر مبنای چنین
وزنی سامانیافته بودند ،خبر داشت؛ چراکه در بعضی جاها ،کامالً به چنین چینشی نزدیک
میشود .چنین فرایندی را در اثر قریمی و موستاری میبینیم؛ مثل« :گوینده بنده فوزی در
همه دم به وی باد /عون عطاای دیّاان» کاه وزنای هجاایی دارد .چناین وزنای در کناار
کهنه گرایی (آرکائیسم) میرساند که موستاری به متون کهن فارسی دسترسای و آشانایی
داشت.
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2ا .2مقایسۀ بین حکایتی از روضةالعقول ملطیوی و مرزباننامۀ وراوینی

حکایت دزد و کیک:
«حجام گفت :چنان شنیدم که دزدی از عجز افالس با خود رأی زد که به خزاناۀ
پادشاه نقبی بَرَد و آن جرأت سب ایسار او گردد و از آن محصاول سادّ رماق ساازد .از
خوف ارتماز ،تشعی آن راز او را مسلم نمیشد .بعد از مدتی صبر ،چون عنقای مغرب از
وکرِ خاطر او بپرید .از غایت قلق ،در جامۀ خویش کیکی یافت .اندیشید که کیک زباان
قال ندارد .او را محرم اسرار گردانم و به مناجات او از این وساوس نجات یاابم کاه او را
آلت هتکِ حیا و سفکِ دمای من نیست ،بلکه غایتِ عداوت او آن باشد که از خون من
غذا سازد و ایذای من در حرکات خویش داند( »...ملطیوی.)226 :9999 ،
******
«داستان گفت :شنیدم که وقتی دزدی عزم کرد که کمند بر کنگرۀ کوشک خسرو اندازد
و بهچاناکی در خزانۀ او خزد .مدتی غوغای این سودا دَر و بامِ دماغ دزد فروگرفته بود و
وعای ضمیرش ازین اندیشه ممتلی شده ،طاقتش در اخفای آن برسید :والمصدور إذا لم
ینف جوی .در جهان محرمی نایق و همدمی موافق ندید که راز با او در میان نهد .آخر
کیکی در میان جامۀ خویش بیافت و گفت :این جانور ضعیف زبان ندارد که باز گویاد و
اگر نیز تواند ،چون میداند که من او را به خون خویش میپرورم ،کی پسندد که راز من
آشکارا کند .بیچاره را جان در قال چون کیک در شلوار و سنگ در ماوزه باه تقاضاای
انتزاع زحمت مینمود ،تا آن راز با او بگفت( »...وراوینی.)929 :9919 ،

روضةالعقول

مرزباننامه

عجز افالس
عزم کردن
با خود رأی زدن
کمندی بر کنگره انداختن
نق زدن
وعای ضمیر
وکر خاطر
جانور ضعیف (زبانبسته)
زبان قال
ذهنیتی از دشمنی و عداوت تصویری از مهربانی و مدیون بودن
با هر که جانی دارد
جانور

در مقایسۀ بین این دو حکایت میتوان گفت که رویکرد و مواجهۀ نویسندۀ روضةالعقول
در چینش عبارتها ،آوردن جمالت کوتاه و انتخاب کلمات دشوار و غام  ،سعی در خارج
کردن خواننده از فضای داستان دارد که شاید به نوعی اظهار چیارهدساتی و مهاارت وی
است ،در حالی که در مرزباننامه ،نویسنده بهسادگی کلماتی را برمایگزیناد کاه خوانناده
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میتواند بهراحتی به قصد و نیّت نویسنده پی ببرد .آنچه وراوینی در بالغت مایداناد ،باه
جریان داستانی کمک میکند ،اما در ذهن ملطیوی ،ماتن در واقا  ،نمایشای از واژههاای
تزیینی است که هیچ کمکی به جریان روایت و نیز سادگی و خاوشناوایی آن نمایکناد،
بلکه برعکس ،مایاۀ تخری آنهاست.
ملطیوی فقط میخواهد دایرۀ لغات خود را به نمایش بگذارد و به همین دلیل ،برای او،
نحو جملههای فارسی که نحوی پیوندی است ،میتواند در هرکجا ،بیدلیل و بادلیل بریده
شود و حلقۀ تازهای بدان اضافه گردد ،در حالیکه وراوینی به «جریان روایت» در نحو توجه
دارد و اینکه مدام به مبنای ذهنی خواننده در درک متن ارجاع دادهاسات .باه طاوری کاه
میتوان گفت که هنر سازۀ اصلی وراوینی در نحو ،آرایش واژگانی است که در یک نظم و
هارمونی و آرام حرکت میکند ،در حالی که ملطیوی حرکتی به سوی خشاکی و مردگای
دارد؛ گویی نویسندۀ روضاةالعقول در دام کلمات خود چنان گرفتار شدهاست که نمایتواناد
گامی از آن فراتر نهد.
2ا .9گلزار دمساز اثر قریمی

شهابالدّین احمد قریمی در منطقۀ کریمه (قریم = کریمه) متولد شاد .گلازار دمسااز کاه
شرحی بر گلشن راز شبستری است ،از آنجا اهمیت مییابد که دقیقااً هامزماان باا شارح
معروف ناهیجیا مفاتیحاإلعجاز ا به نگارش درآمادهاسات و هرچاه رساالۀ ناهیجای باا
استقبال بینظیر خوانندگان مواجه شد ،به طوری که حتّی از اصل منظومۀ شبساتری نیاز
شهرت بیشتری یافت ،گلزار دمساز اقباالی نیافات و در کتابخاناۀ سرکاری(سالطنتی) باه
فراموشی سپرده شد.
آنچه در میان سه رسالۀ حاضر (یعنی روضاةالعقول ،گلازار دمسااز و بلبلساتان) ،گلازار
دمساز را برجستهتر نموده ،آن است که قریمی نه اثری را به فارسی ترجمه کردهاست و نه
از روی رسالۀ دیگری ،مانند موستاری کتاب خود را نوشته ،بلکه از ابتدای کاار ،رساالهای
جداگانه و مستقل را بنا نهاد .از متن کتاب قریمی کامالً پیداسات کاه فارسای و عربای را
بهخوبی آموختهاست و سختترین و پیچیدهترین متون کالمی ،عرفانی و ادبی را باه ایان
دو زبان خوانده ،آنها را بهخوبی درک کردهاست .قریمی نیز مانند ملطیاوی و موساتاری،
ادب فارسی را در مدرسه و شاید در مدارس صوفیه آموخته بود؛ چراکه تمام متونی کاه در
گلزار دمساز به آنها اشاره شده ،متون عرفانی است .رسالۀ قریمی نیاز باه اسالوب کتا
قدیم با دیباچه ای ادبی آغاز میشود که نشاان از آشانایی ادباا ،ادب منشایانه دارد .ماتن
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قریمی آمیختهای از نظم و نثر است و زبان او در اثرش یکدست نیست ،به طاوری کاه از
متن منشیانۀ ادبی تا زبان بسیار نزدیک به گفتار عامیانه ،در نوسان اسات .اماا در هار دو
وجه نیز چینش نحوی قریمی و ساختار دستوری وی دچار همان معضلی است کاه دیگار
رسانات نوشتهشده در سرزمین آناتولی و فارسینگااران غیار فارسایزباان باا آن روباهرو
هستند .در دیباچۀ منشیانۀ قریمی نیز مانند دیگر رسانات ادبی ،ابزار بالغی نحوی بهکاار
رفتهاست ،اما این ابزارها در آفرینش فرانقشها و برجستهسازیها چندان کارا نیستند .یکی
از دنایل آن این است که قریمی کلیشهها را با ابداعات ،بدون توجه به ارزش نهادی آنها
بهکار میبرد؛ چنانچه میگوید:
«گاهی از کارخانۀ مقارعۀ کاف و نون و در میدان جونان افکار نواظر پرواز میکارد و از
سَرِ شوق ترانه آغاز مینمود که عمرِ نفیس و نازنین در ما نایعنی که مرادات نفساانی و
شبهات جسمانی است ،انداخته و در بوتۀ هوسات دنیوی گداخته شد و آفتااب عمار باه
افول و ماهتاب زندگی به قفول روی نمود» (قریمی ،همان ،گ.)9 :

این بخش ،از پیوند پنج جملۀ جداگانه درست شدهاست .جملۀ اول را مایتاوان چناین
نوشت« :گاهی از آشیانه ،سیمرغ دل پرواز میکرد» که ساختار نحوی آن عباارت اسات از:
«قید  +متمم  +نهاد  +فعل» .حال اگر به روش هنجار جمله توجه کنایم ،یعنای« :نهااد +
متمم  +قید  +فعل» ،جمله چنین است« :سیمرغ از آشایانه گااهی پارواز مایکارد» .ایان
جابهجایی قریمی در ارکان نحوی باید مایۀ بالغت و ایجاد معانی تازه باشد .قید به ابتدای
جمله منتقلشده ،اما نقشی ویژه به قید داده نشدهاست .همچنین ،متمم پیش از نهاد جمله
قرار گرفتهاست تا نقش برجستهتری نسبت به نهاد بگیارد ،اماا در اینجاا نیاز باه واساطۀ
طونانی بودن متمم اول و دوم (از کارخانۀ مقارعۀ کاف و نون و در آشیانۀ ناون والقلام و
مایسطرون) ،متمم اول (کارخانه) چندان مناسبتی با سیمرغ ندارد و فرانقش متمم به نقش
مرده بدل میشود .اما مشکل در فهم سخن قریمی است :سیمرغ دل از آشیانۀ خلقت ازلی
به کجا پرواز میکند؟! این کدام سیمرغ است؟! آیا این بدان معناسات کاه دل قریمای در
آشیانۀ ازلی آفرینش جای داشتهاست؟! «هنگامه جونان» و «افکار نواظر» بهکلی مخادوش
است .ترکی میان «جونان افکار نواظر» نیز دچار پریشیدگی است .بدیهی است که قریمی
سعی کردهاست میان این دو خوشۀ ترکیبی نوعی تقارن و سج برقرار کند ،اما هر دو معنا
را کامالً مخدوش نمودهاست .در ترکی «افکار نواظر»« ،ناواظر» باه کادام معنای باهکاار
رفتهاست؟ آیا به معنی «ناظرین» است؛ چنانکه در فرهنگ دهخدا« ،نواظر» جم «نااظره»
به معنی «چشم» است(ر.ک.دهخدا:ذیل ناظر).
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جرجانی در تعریفات خویش ،آن را «اصطالحاً نگریستن به بصایرت از جاانبین امار در
نسبت بین دو خیر به خاطر صواب معنی مایکناد» (جرجاانی9229 ،ه.ق  )999:کاه باه نظار
میآید قریمی نیز همین معنا را در کار ترکی اضافی «افکارِ نواظر» در ذهن داشتهاست .اما
معنای کلّ خوشۀ «میدان جونان» و «افکار نواظر» ،چندان روشن به نظر نمیآید .همچنین،
در اینجا با دو وجه مصدری و اسمی واژۀ «جونان» بازی شدهاست .نکتۀ دیگر آنکه قریمی
میتوانست بهسادگی حرف «که» و فعال «اسات» را در ترکیا «ماانایعنی» کاه مارادات
نفسانی و شبهات جسمانی است ،حذف کند و چنین بنویسد« :ما نایعنی مرادات نفساانی و
شبهات جسمانی».
نکتۀ دیگر ،فعل «انداخته» میباشد که در این ترکی  ،متشتّت اسات؛ چراکاه در نگااه
اول به نظر میآید مرغ دل قریمی هشدار میدهد که عمر خودش را به مارادات نفساانی
گذرانده ،در حالی که فعل بعدی و حذف به قرینه (شد) در دو فعل «انداخته و گداخته» باه
ما میفهماند که عمر به پایان رسیدهاست ،در حالی که فارسیزباناان باهساادگی از فعال
«افتاده» بهره میگیرند ،بهطوریکه مایۀ تشتّت معنا نگردد.
مسئلۀ مهمتر که به زیست با زبان و زندگی در فضای یک زبان مرباوط مایشاود ،در
خوشۀ ترکیبی «در بوتۀ هوسات دنیوی دنی گداخته شده» اسات .اوناً کاه «دنیاای دنای»
ترکی آشنایی است و شاید ترکی درست« ،هوساتِ دنی دنیوی» است .اما نکتۀ مهامتار
آن است که در ذهنیت سنتی زبان فارسی« ،در بوته گداخته شدن» به معنای «پختگای» و
نیز «شکل گرفتن» و «سرد و گرم روزگار را چشیدن» اسات و باار معناایی مثبات دارد ،در
حالی که در اینجا به معنی «تلف شدن» و «سوختن» و «از میان رفتن» بهکاار رفتاهاسات.
فعل «گداخته شدن» هممعنا با «سوختن نیست» و قریمی نیز به واسطۀ آنکه زبان اصلی او
فارسی نبوده ،از این معنا غافل شدهاست.
از رسالۀ قریمی کامالً پیداست که وی بهخوبی با بیشتر آثاار ادبای و عرفاانی فارسای
آشنایی دارد و هیچ مشکلی دربارۀ دانش قاموسی و دانشنامهای او وجود ندارد ،ولی نکتاه
در این است که قریمی کلمات را تنها بر مبنای مفهوم قاموسی آنها بهکاار باردهاسات و
دستکاری وی در ارکاان نحاوی جملاه ،ناهتنهاا ساب باه وجاود آمادن فارانقشهاا و
برجستهسازی ،بلکه باع خنثی شدن نقشهای نحوی و آشفتگی معنا میشود .قریمی در
جای دیگری مینویسد:
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«یعنی تو ای عاقل مغرور ،خبر نداری که جانبازان عالم و دلیران جهان و راهروان زمین
و زمان در این کارخانۀ طل و بارخانۀ لع چهها کشیدهاند؟! و چه خونابهها چشیدهاند؟!
تو هنوز در بالش غفلت خفتهای سرپوشیده ،و پای از بالش خود بیرون ننهادی! تو کجاا
و این سودای طل راه حق سبحانه کجا؟!» (قریمی،همان ،گ.)29 :

جملۀ ندایی «تو ای عاقل مغرور» ،با پیام مهمی آغاز میشاود و باار معناای زیاادی را
حمل میکند« :ای تو عاقل مغرور ،خبر داری؟» .این جمله مخاط را به دنبال کالم خاود
میکشد که نشان دهد جانبازان ،دلیران جهان و راهروان زمین و زمان چهها کشیدهاناد و
تو چگونه در خواب غفلت فرورفتاهای .آوردن «عاقال» و «غافال» پارادوکسای اسات کاه
مخاط را دچار پریشانی میکند« .عاقل» و «غافل» در حقیقت ،اشاره به فردی خاص است
که از دیدگاه قریمی عاقل نیست و وی میخواهد غرور حاصل از غفلت را به ر او بکشد.
«خفتن در بالش» به جای «سر بر بالین نهادن» که معنای کنایهای دارد و به نوعی منطاق
بالغی جمله را از بین میبرد .همچنین« ،پای بیرون نهادن از بستر یا بالین» بایاد باشاد و
آوردن «پای از بالش بیرون نهادن» ترکیبی نامأنوس است.
مسئلۀ دیگر ،جدا کردن صفت وصفی پس از فعل است که میتواند نقشی بسایار زیباا
به ترکی وصفی دهد و حسی متفاوت از جملهای با نحو هنجار ،به خواننده منتقل کند .اما
در اینجا ،صفتِ «سرپوشیده» بدون توجه از محور همنشینی جدا شدهاست .جملاه باا نحاو
هنجاری خود میتواند چنین باشد« :تو هنوز سرپوشیده در بالش غفلت خفتاهای» .اگار در
جملۀ بعادی قریناهای بارای «سرپوشایده» وجاود داشاته باشاد ،ایان دساتکاری نحاوی
میتوانست بسیار زیبا باشد ،اما حقیقت این است که قرینهای برای «سرپوشیده» در جملاۀ
«پای از بالش خود بیرون ننهادهای» وجود ندارد که پسآیی توصیف را توجیه کند.
نکتۀ دیگر دو ترکی «کارخانۀ طل » و «بارخانۀ لع » است .بیشک هار دو ترکیا ،
توصیف جهان دنی و دنیای دون است ،اما این دو ترکی  ،همخوانی چندانی با «جانباازان
عالم» ندارد .شاید اگر قریمی از «جانبازان عالم معنی یا عرفان» و مانند آن استفاده میکرد،
میتوانست تا حدی تضاد شدید میان «عالم معنا و بارخانۀ لع » را نشاان دهاد و تصاویر
خونابه چشیدن را مقدمهچینی کند ،اما آیا «راهروان زمین و زمان» که قطعاً حاصل ابتکاار
قریمی و به معنای کسانی است که سیر آفاق و انفس میکنند ،در جایگاه خوبی در جملاه
قرار گرفته است؟!
نکتۀ دیگر ،ترکی «سرپوشیده در بالش غفلت خفتن» است .چنین ترکیبی چه معناایی
دارد؟! در فارسی« ،سر بر بالش غفلت نهادن» ترکیبی متعارف است ،اما «در بالش خفاتن»،

 /99نقشهای مرده در بالغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیر بالکان بر مبنای نظریۀ هالیدی و...

نوعی اغتشاش معنایی است .در واق  ،خوانش درست جملۀ قریمی چنین است« :تاو هناوز
در بالش غفلت خفتهای و سرپوشیده پای از بالش خود بیرون ننهادهای».
جملۀ دیگری که قریمی بیان میکند ،این است« :یعنی سؤال اولم آن است که بیمارم
و بیماری من در دل خویشم و آن بیماری دل ،آن است کاه فکار خویشام در راه حاق ا
سبحانه ا ماندهاست» (همان .)21 :جملۀ بهنجار چنین است« :یعنی سؤال اولم آن است کاه
بیمارم و بیماری من در دل خویشم است و آن بیماری دل ،آن است که فکار خویشام در
راه حق ا سبحانها ماندهاست».
مسند قرار گرفتن «آن» و مسند واقعی که به شکل بدل پس از حرف ربط «که» آماده،
در این جمله شایسته توجه است .در واق « ،آن» اضافه است و میتوانسات چناین بیااورد:
«بیماری دل ،آن است که فکر خویشم» .همین امر سب شد که ترکی نحوی جمله را به
هم بریزد؛ زیرا قصد او ،برجستهسازی بیماری خود بودهاست« .بیمارم» ،باا حصار بیمااری
آهنگ خاصی به جمله دادهاست که تکیۀ اصلی جمله را از آنِ خود مایکناد« :مان بیماار
هستم» .مؤلف ،اسم را در جایگاه مسند و صفت را در جایگاه نهاد قرار دادهاست .اساتناد از
ضمیر منفصل به جای ضمیر متصل «م» (فکرم در راه حق )...اسات و هماین امار باعا
بههمریختگی و پریشانی در فهم جمله میشود.
 .1نتیجه
نظریۀ بنیانی دستور نقشگرایی هالیدی به این نکته توجه دارد که چگونه خالقان آثار ادبی
با دستکاری در نقشهای نحوی و دستوری طبیعی زبان ،جایگاه فرانقشی به ارکان جملاه
میبخشند؛ یعنی اینکه چگونه با پیشآیی و پسآیی ارکان نحوی ،نقش بعادی هار جازء
دستوری تغییر میکند و بر کلّ معنا تأثیر میگذارد .هالیدی به این نکته توجه کاردهاسات
که چگونه جمالت امری با پیشآیی «فعل» بر معنا ،لحن و حس پیام انتقالیافته به گیرندۀ
پیام تأثیر میگذارند و چگونه خوشههای نحوی و همنشینی واژگان و نقشهاای نحاوی،
معنای تازهای میآفرینند.
بیشک این فرانقشها که به واسطۀ دستکاری در نقش هنجار حاصل میآیند ،اماری
اجتماعی هستند و برآمده از محیطی که صاح اثر در آن زیست میکناد .نحاو هنجاار و
اصوناً نحو زبان ،پدیدهای ارتباطی و اجتماعی است .بنابراین ،خالقیتهای بالغای اماری
است که هم در ذات اجتماعی زبان اتفاق میافتد و هم باید به وسایلۀ جامعاه زباانی ،باه
عنوان مخاطبان گیرندگان پیام ،پذیرفته و مقبول باشد .آنجا که زبان ادبی به مواد درسای

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،2تابستان 99/ 9999

مبدّل میشود و به الگوهای قابل تدریس و قابل تکرار بدل میگردد ،پویایی خویش را تاا
حد زیادی از دست میدهد؛ چنانکه بنا بر مطالعات تاریخنگاران ادبیات ،گشایش و ازدیااد
مدارس ،از عصر سلجوقی به بعد از یک سو ،مایۀ گسترش زبان ادبی و مخاطبان آثار ادبی
گردید ،اما از سوی دیگر ،ابزارهای بالغی را به الگوهای کلیشهای مبدل کرد؛ چنانکه در
اشعار و آثار منثور دورههای گسترش زبان مدرساهای ،بسایاری از تشابیهات ،اساتعارات و
چینشهای نحوی در کتابهای متعددی که در باب بالغت نوشته شده ،میتوان تکارار و
نسخهبدلهای تقلیدی از آثار نویسندگان بزرگ را مشاهده نمود .دیگر اینکه دستور زبان و
نقشهای دستوری بسیار بستهتر و محدودتر گشتند و بهندرت با نادستورمندی در آثار ادبی
مواجه میشویم.
همین دو مسئله ،یعنی دوری از محیط زبانی ،و زبان ادبی مدرسهای ،باع میشود که
در آسیای صغیر ،آثار نویسندگان ترکزبانی که به نوشتن به زبان فارسای و در واقا  ،باه
زبانی جز زبان مادری اقدام میکردند ،فاقد پویایی ادبی گردد و از خلق نقشهای دستوری
ابداعی و بالغت نحوی ناتوان باشند .آثار ملطیوی ،قریمی و موساتاری شااهدی بار ایان
مدعا هستند.
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