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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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 چکیده
محقق عوامل  که گذرایی، وجهی و مبتدایی است ، سه ساختار اصلی دستور زبان، عبارت ازهالیدی نظر از

فاردی،   یهاا  اندیشاه و  وقاای   کاه  آنجاا  ازهستند. « متنی»و « فردیبینا» ،«بازنمودی» های فرانقششدن 
، هاا  فرمالیستبه بیان  است. بررسی درخور  ،زبان در این سه سطح نقش در زبان دارند،را توانایی انعکاس 

نقش ارکان نحاوی، اجازا فارا    کردن جا جابهبا  از هنجار طبیعی زبان گفتاری است وحاصل گریز « ادبیّت»

  بهزبان فارسی  .یابد می تغییر ،ها نقش ییجا جابهبا  و، نقش در بافت است هالیدی دیدگاهاز  معنا .شوند می
بالکاان و   ،آسیای صغیر چون ،زبان فارسی غیر های سرزمینمحبوبیت خاصی در  خود، ادبیات غنی واسطۀ

فراوانای نیاز باه ایان      آثار وآموزش  ،ها عنوان زبان ادبی در مدارس آن  به که  طوری  به ،هند داشته است
گرایای   ۀ دستور نقشتواند از جنب ت در نحو زبانی این نویسندگان نیز میاست ادبیّ بدیهی .زبان نوشته شد

هاا در   به بررسی میزان موفقیت نویساندگان آسایای صاغیر و مهاارت آن    مقاله  این ارزیابی شود. هالیدی
گلازار  در های مرده به اجزای نحوی  ها و بخشیدن نقش های نحوی یا عدم تبحر آن ن نقشکردبرجسته 
را  اثارش  به دلیل آنکاه قریمای   واست  موستاری پرداخته بلبلستانملطیوی و  العقولةضرو، قریمی دمساز

 است. بوده توجه موردبیشتر  ،ندادهاثر دیگری قرار  ۀبدل یا ترجم است و آن را نسخه نوشتهمستقل 
 

 .اگر ، موستاری، دستور زبان نقشملطیوینحوی، قریمی،  های نقش، هالیدی ۀنظری :یکلید های واژه

 

 مقدمه. 1
ساب  گردیاد کاه     ،میالدی 1220/ مریق هجری 616ت مغونان به ایران در سال حمال

بسیاری از عارفان، شاعران و دیوانیان ایرانی به آناتولی مهاجرت کنند و با استقرار در ایان  
فراهم « قونیه» جمله از ،رشد و شکوفایی علمی را در شهرهای مختلف های زمینهسرزمین، 

گرمای   آناتولی از علما و دانشمندان باه  سالطین سلجوقی .مقدمه( :1383 ،انوشه.ک؛ ر) سازند
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که به آنااتولی سافر کنناد و باه      آوردند میاز آنان دعوت به عمل  نیزو  کردند میاستقبال 
ین ین رازی، اوحدالادّ الادّ  . کسانی چاون نجام  حمایت این قبیل دانشمندان همت گماشتند

زباان  هماان(.  ر.ک؛ )هساتند  افراد و سیف فرغانی از این قبیل  بی بیولد، ابن  کرمانی، بهاء
 ریشاه  حتی تاا مولاداوی   و فرهنگ در آسیای صغیر و بالکان،زبان ادب  عنوان  بهفارسی 

 هاای  نسال . شاد  مای کرد و مدارسی به زبان فارسی تأسیس و در کنار زبان عربی تدریس 
پویایی خاود را از دسات   نیز  فارسی باد .آموختند میارسی را فقط در مدرسه بعدی زبان ف

به بالغت خنثی تغییر یافت. شاید بارزترین  ،در این حوزه شده خلقداد و بالغت آن در آثار 
ولد و مونانا در مقایسه با سلطان ولد یافات. در   در نثر شورانگیز بهاء توان میآن را  ۀنمون

باا   که آنجا ازدگان این زبان مدارس، زبان فارسی به زبان دوم و آموزشی مبدل شد. آموزن
 نداشتند ابداع و تغییارات در آثار خود توانایی  ،ندآن آشنا نیست روح با اند و این زبان نزیسته

 .ندببر به کار را ایرانی  زبانان فارسی
. در باود  انشاا و فان  طریقت صوفیانه فارسی در دیار آناتولی،  مهم رواج زبانعامل دو 

بسیاری از صوفیان بزرگ در جساتجوی مکاان    ،حمله مغولروم و پس از  ۀدولت سالجق
یاا  و  اسات مولوی  ها آنبه آناتولی و قلمرو سلجوقیان روم گریختند که مشهورترین  ،امن
 حمایات  ماورد شایو  صاوفی   . حروفیه و بکتاشیه نیز ناام بارد   های فرقهاز  توان می حتی
هماواره متاون   مجالس وعظ، در  نیزو بقاع و  ها خانقاه تشکیل مدارس، با و ان بودندحاکم

آثار  های نسخه از بسیاری .آموختند میبه طالبان علم و نوآموزان طریقت سلوک  را عرفانی
کتاب  یکی از این آثار، .شدبازنویسی و تکثیر  بدین زبان دیارادب و عرفان فارسی در این 

 :کند بیان می ینچن را  راز گلشن شرحدلیل قریمی  .( است.قه. 879) گلزار دمساز ،قریمی
 ایان ساخن   .(3 :ه.ق.گ 879)قریمای،  «بیگانگان اسیر ماناده  در دست نامحرمان غری  افتاده و بریدِ»

 .اسات  مین ترکاان داشاته  رسانات عرفانی فارسی جایگاه خاصی در سرزکه  دهد مینشان 
بارای  سرمشاقی   ،ایان زباان و بیاان اساتعاری آن     معناایی  چندنایگی ف،زبان ادبی تصوّ

موساتاری و   العقاول ةروض توان به می های دیگر این آثار، از نمونه. است بودهنگاران  فارسی
 (.264 :1391 موستاری، فوزی)ر.ک؛ اشاره کرد  محمّد فوزی از بلبلستان

فرهنگ ایرانی است و آثار  های جلوه ترین مهمیکی از  ف عرفانیتصوبدیهی است که 
فرهناگ ایرانای اسات کاه باه       های گنجینه ینتر غنییکی از  ها آن های کتابخانهادبی و 

قدرت جاذبه و  ۀواسط  بهتصوف  ۀاندیش ،همچنین .است شده  دادهفرهنگ اسالمی ارمغان 
در هار   راحتی بهو تفکر تکثرگرایی خود بسیار محبوب بود و  متفاوت های فرهنگپذیرایی 
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اعا  شاد زباان    ب ،عامال  هماین  و سرزمینی از آفریقا تا دوردست آسیای شرقی خانه کرد
در  فتصو ۀدر حوزادبی  آثار یابد.تسری  ها حوزهو  ها سرزمینبه دیگر  این مجرا از فارسی
اشااعه   تاوان  ،طریاق ایان  یافت و زبان فارسی نیاز از   یبسیاردیگر محبوبیت  های اقلیم
 .یافت می

ر هام د  زباان  فارسی منشیان زبان فارسی بود. ۀاشاع های راهنیز یکی دیگر از  انشافن 
 هاای  نگااری  ناماه ه وارحضور داشتند و همازبک  م پادشاهاندربار امپراطوران عثمانی و ه

منشاایان  پاارورش .بااودعثمااانی و ازبکااان در جریااان  ایااران، دربارهااایسیاساای میااان 
 هاای  رشاته در مدارس عثمانی یکای از   ،رو  این ازمدارس بود و  ۀبر عهد نیز نویس فارسی

 دربارپیچیده و ادبی مترسالن  های نامهکه بتوانند بود جویانی و تربیت دانش انشاعلمی، فن 
 .بنویساند  هاا  آنزبان بلیا  دربااری بارای     درخورمناس  و  های پاسخو  ایرانی را بخوانند

اسات کاه   طیاوی  مل العقاول ةروضا  ،اثری که در این حوزه به دست ماا رسایده   ترین مهم
پیداسات کاه او در   ملطیاوی   ۀرساال  ۀممقد از .است نامه مرزبانطبری  ۀاز رسال ای ترجمه
 ازو  آشنا باود  و آثار مترسالن انشامدرسه و دربار با تمامی آثار ادبی مهم در فن  ۀکتابخان

 «تدا باه علماای ساالک نمایاد    به قدما و اق اقتدا نیزر کتاب خود دخواسته  میآگاهی داشته و  انشادقایق »

 .(20 :1383 ملطیوی،)
که وی نیز  دریافت توان می خوبی بهنیز  گلزار دمسازقریمی بر  ۀزیبا و پیچید ۀاز دیباچ
را نیاز   انشاا  فان  علم نجاوم و غیاره،   بر عرفان و تصوف، تفسیر قرآن، عالوه در مدرسه،

کاار   خویش باه  ۀاست و بسیاری از ابزارهای بالغی منشیان و مترسالن را در مقدم آموخته
اسات و   انشاا ارکان فان   ترین مهمی از یک ،نحوی های بالغتبدیهی است که  .است بسته

معیااری بارای    ،زبان دیاار آنااتولی در نحاو جماالت فارسای      کاریدستبررسی چگونگی 
 .است استعداد آنان در انشای زبان فارسی نیزسنجش دانش زبانی و 

 پژوهش ۀپیشین. 2
و  اسات  شاده ن  انجاام  ای مالحظاه شایستۀ حاضر، تاکنون کار  ۀموضوع تحقیق مقال ۀدربار

در  ویاژه  باه  ،ادبیات عثمانی ۀتأیید و تعامل ادب فارسی در حوز بارۀدر شده خلقبیشتر آثار 
 بالکان است.

باه فهرساتی از آثاار     ،نویسان آسایای صاغیر   پارسیدر کتاب  (1371) یازیجین تحسی
فرهنگ در کتاب ( 1354) گلشنی لکریمعبدا است. کرده  اشارهشر شده در آسیای صغیر تنم

باه   ،آلباانی  19قارن   ۀشاعر و نویسند شریقلمرو ترکان و اشعار فارسی نعیم فراایران در 
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شاعران و آثار و نویسندگان در قلمرو  نیز دوست وو امیرزادگان شعر ی معرفی سالطین اد
یز در کتاب ن (1369) ریاحی محمدامین است. ی پرداختهعثمانی پس از نفوذ ترکان سلجوق

 ازاساالمی   ۀبه وض  فرهنگی آسایای صاغیر در دور   ثمانیزبان و ادب فارسی در قلمرو ع
 .است کرده  اشارهنفوذ زبان و ادب فارسی  نظر

ایارج   ترجماه « تااریخ عثماانی  »در کتااب   (1369) لیش رچا وناسماعیل حقی و اوز
در کتاب تا(  )بیآتش  احمد .اند پرداخته نفوذ زبان وادب فارسی در این منطقه به نیزنوبخت 

 گشاتال پاور   هاامر  به معرفی این آثار پرداخته اسات. « تا هشتم ی از قرن ششمآثار فارس»
درباره نفوذ زباان   آبادی علیترجمه میرزا زکی زاده « تاریخ امپراطوری عثمانی»در  (1367)

در مقدماه  ( 1383)حسان انوشاه    فارسی در دوره پادشاهی عثمانی تحقیق نماوده اسات.  
ترکان در دوره هخامنشیان و آشنایی دو تمدن بزرگ درباره وض  « ادب فارسی نامه دانش»

ایرانی و یونانی و پیدایش دو پادشاهی مستقل در آسیای صغیر و اوضاع زباان فارسای در   
 این منطقه تا عهد قاجار پرداخته است

به علل  «تاریخ سلجوقیان آناتولی منب  شناسی توصیفی»در مقاله ( 1385) طغرلعلی ار
 ۀشاد  نوشاته  های کتابو  پردازد میبعد از حمالت مغول به آناتولی مهاجرت علمای ایرانی 

در ( 1394)میرجلیل اکرمای و مهنااز سامندری     واحد، هللاااسد .کند میاین دوره را معرفی 
زباان   تأثیرگاذاری باه علال   « تأثیر زبان و ادبیات فارسی در ادبیات دیوان عثماانی » ۀمقال

با نگاهی به ادبیاات   و اند پرداختهو ادبیات ترکی  زبان جمله از ،ها فرهنگفارسی در سایر 
شاعران فارسی بر شاعران  های سرودهتأثیر  ،سلجوقی و عثمانی های دورهدیوانی ترک در 

 .اند نمودهاین دوره را بررسی 

 پژوهشمفاهیم اصلی . 3
 بالغت. 1ا3

تلاف  باه طارق مخ   تأثیرگاذاری این  عنای کوشش در تأثیر بر مخاط  است وبالغت به م
دست بردن در ساختار طبیعی نحو جمله در دساتور زباان    ،ها آنکه یکی از  گیرد میانجام 

از آن باه   هاا  فرمالیسات ایان گریاز از هنجاار طبیعای کاه       .اسات   شده پذیرفتهطبیعی یا 
آشفتگی موج   کهآن شرط  به ،دشو میت یک متن ادبیّ ۀ، مایکنند میتعبیر « هنجارگریزی»

محدوده و قوانینی دارد کاه البتاه    ،این گریز از هنجار نیز برای خود ،رو  این ازمعنا نگردد. 
 هاای  ویژگای  ،واقا   درآگاه هستند و  خوبی بهادبیان بزرگ بنا به استعداد ذاتی خود از آن 

. باه  دهاد  مای را تشکیل « سبک فردی»است که مایه و بنیان  آگاهانهکالمی و گریزهای 
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عباارت   ،زبان خودکاار  های قاعدهزبان و انحراف از  های سازهتکرار برخی » ،زبان وردانک
باه دلیال    تواناد  مای در نحو جمله  کاریدست .(21 :1389)ورداناک،  « است از سبک یک متن

 ۀبه معنا باشد که اصوناً زباان شاعر از آن بهار    جدید در ارجاع های حیطهغت و کشف بال
تماان باه   تحلیل گف ۀینظر که باشداستفاده از قدرت  قصد  به تواند می یا و برد می یبسیار

یاین  استفاده از زبان برای تب نیز یعنی ارتباط ایدئولوژی و گفتمان و ،کاریدستاین جنبه از 
 هاای  گزارهتنها  ها متن» ،از دیدگاه ون دایک ایدئولوژیک و سیطره بر مخاط  اشاره دارد.

که مطلاوب   دهند میتقال اناز شناخت و دیدگاه را به خواننده  بلکه نوعی ،نیستند طرف بی
آنچه در  .(7 :1394دایاک،  )ون  «خیزد برمی آنجا ازنویسنده است که نویسنده و گروه اجتماعی 

از  ای شابکه  ،زباان » ،از نگااه وی  است.هالیدی زبانی  ۀنظری ،شود میاینجا بدان پرداخته 
معناا تولیاد    و زنایم  مای دست به انتخاب  ها آندستوری است که ما در  ا ای واژه های نظام
 .(58 :1396 ،قاسمسیّد ) «کنیم می

ی نوشت که در هر یاک از ایان حاانات،    را پرسشی، خبری یا التزام ای جمله توان می
دسات  زعم هلیادی،   به  .، متفاوت استشود میواننده منتقل مفهوم جمله و حسی که به خ

 تقالی جملاه اسات.  تغییر در حس انبالغت و  های راهبردن در ارکان طبیعی جمله، یکی از 
و در راساتای هنجاار بنیاادین     زباان   یاک و منطبق با فضاای فکاری    جاب ،اگر این تغییر

 ازطبیعی اسات.   های جمله ازبسیار بیشتر  ،گذارد میدستوری باشد، تأثیری که بر مخاط  
ای معانی، همچون یکی استفاده از ابزاره» به بالغت رسید: توان میاز دو راه  ،هالیدی نظر
 (.76 )همان: «در نحو جمالت کاریدستیعنی  ؛... و دیگری از راه ادات بیانتعاره، تشبیهاس

 نحو. 2ا3

بادیهی   در زبان فارسی از راست به چپ است.که  ستها واژهعبارت از چینش  ،نحو جمله
 یمعناا  باا هر واژه نقش دستوری خاصی دارد که در ارتبااط   ،ساده ۀاست که در یک جمل

تغییار   هاا  آنبه لحاظ نقش دساتوری   ها را واژهجای  که  هنگامی ه است.کلی یا پیام جمل
 هاای  جملهرا در جایگاهی متفاوت از نحو  ها آنو  ، ...یامتمم و  ؛ مثالً فعل، اسم،دهیم می

. ایان معناا از دو طریاق    دشاو  مای  رناگ کمبرجسته یاا   ها آن، نقش دهیم میطبیعی قرار 
اصوناً نهاد یاا فاعال در ابتادای     ،طبیعی ۀ. در جملدگیر میانجام « آیی پس»و « آیی پیش»

فعل در ابتدای جمله قرار گیرد، نقش فعلی  ،این نقش جای  بهحال اگر  .گیرد میجمله قرار 
چه از ابتدای جمله باه پایاان   گفت که هر توان می ،قرار  این ازخواهد بود.  تر برجستهجمله 

هاا   واژه هاای  یت و برجستگی نقشاهم از ،همچون نموداری تدریجی ،جمله نزدیک شویم
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اماری اسات    ۀکاری در ارکان جمل، آزادی در صرف افعال و دستهمچنین .شود میکاسته 
کاه در   اسات  کرده  که خانلری اشاره چنان کند؛ ی ادبی و بالغت بسیار کمک میکه به غنا

تار   وسی  بسیار« دستگاه صرف فعل» ،ادب درسی ۀاول تاریخ ادب ایران، پیش از دور ۀدور
خاانلری،  ر.ک؛ ) رشد و تکاوین ادب فارسای اسات    ۀو این دور است بودههای بعدی  از دوره

1372 :25). 
که ادبیات فارسی و متون « ادب درسی»است که  زمینه  این درموضوع بح  این مقاله 

 های کاریدستنیز از آن جمله است، فاقد بالغت پویاست و اصوناً  آناتولیادبی در سرزمین 
موجا   بیشاتر  دساتوری اسات کاه     ۀوی در متون این نویسندگان چنان خارج از قاعدنح
 .آن شود ییتا سب  زیبا ،گردد میشدن مفهوم  دوشو مخ ییمعنا غتشاشا

مختلف تااریخ ادب فارسای    های دورهزبان در « نادستورمندی» ۀمسئلزین  نوروزی به 
 ها جملهکه حدود پنج درصد  دهد می نشان ها یافته» است: این نتیجه رسیده به ، کردهتوجه 
ن و مات  تاریخ بیهقای از  یهای بخشدر  که  حالی در ،دستورمند هستندانخاقانی  منشآتدر 

 .(79 :1395)نوروزی،  «درس میمنصوری به شانزده درصد ابو ۀشاهنام
 آزادی بیشاتری  ،های نخستین نثر فارسای  دوره در» که بیان کرده استسخن خانلری 

 ،از سوی دیگار  .(25: 1372 خانلری،)« است رفته می کار ارکان جمله به دستوریهای  نقش در
فعال در   قرارگیاری ، شود میتغییر در ریتم یا آهنگ جمله  موج  نحوی، های نقشتغییر 

سارعت بخشایدن باه آهناگ گفتااری جملاه        ، باعا  فعلی سازی برجستهابتدای جمله و 
و  بندی پایاندر نحو هنجار، نقش اتمام و  ،لهاگر نقش فعل در پایان جم ،واق  در. شود می

جملاه تاا پایاان آن و    از ابتادای   بایاد  میمخاط   که  طوری  به، هاست نقشسامان دیگر 
درک معنا انتظار بکشد، قرار گرفتن فعل در آغاز، ایان پایاان را باه     برای رسیدن به فعل،

 .گیرد میبه خود  مند و جمله حالتی کنش کند میله منتقل ابتدای جم

فعلی و اسمی در آهناگ   های جملهبه تأثیر  ،سی نثرناکالبدشدر کتاب  محبوباحمد ابو
و  هاا  واژهآهنگ نثر نیاز تاابعی اسات از جایگااه     »که  کند میوی تأکید  است. نثر پرداخته

یاک رکان    هجاا  و همان گوناه کاه در تحلیال وزن شاعر،     هاست آندستوری  های نقش
وب، بمحابو) «دنآی میرکن به حساب  یک ها واژهنگ نثر نیز ، در تحلیل آهگردد میمحسوب 

 تواناد  میاست و  زیباشناختی ییند، فرادر ارکان جمله کاریدست ،بدین ترتی  (.112 :1374
کاه   چناان  ،دساتوری، کااربردی شااخا داشاته باشاد      های نقشبا تغییر آهنگ جمله در 

 :کند میاشاره فرشیدورد 



 های مرده در بالغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیر بالکان بر مبنای نظریۀ هالیدی و... / نقش8

مطلاق را   هاای  مفعولقیدی طونانی و  یها متممو  ها گروه منشیان و ادبا ،در نثر قدیم»
تا به آهنگ جمله شتاب دهند و با گریاز   ،ندآورد میمعموناً بعد از فعل  ،قدیمفارسی در 

 (.261 :1375ورد، )فرشید« دنبدی  به ارکان مختلف ببخش های نقش ،از نهج معمول

کارد، نقاش    وجو جستبی و ساختار نحوی اد بندی جملهدر  توان مینقش دیگری که 
القا کرده و  را یکدیگرمختلف ارکان جمله  های گروه شود میاست که باع   سج توازن و 

و تاوازن آوایای باه     جعیدر سطح جمله به شکلی هم بند شناور گردند. اگر این پیوند سا 
در ارکان نحوی و گریاز   دستکاریسطوح معنای یک جمله را در کنار  ،مهارت انجام گیرد

نثر فارسای  یکی از استادان  شک بی. کند میو پر نایه  بخشد مینجار معیار، بسیار غنا از ه
 «افتاد و دانای   که چناندر عنفوان جوانی » ۀجملدر  ،برای مثال در این زمینه سعدی است؛

این ارکان در ترکیبی ساده  های نقشدو رکن متقارن کامالً بر  ،(138 :1368، شیرازی )سعدی
، همان گوناه کاه   در آغاز شباب» مشابه ۀو برای نمونه این جمله با جمل ستا تأثیر گذاشته
در چناین   ویاژه  ، بهکند میتأثیر حسی کامالً متفاوتی را به مخاط  القا  ،«دانید خودتان می

جامی در همین بخش  بهارستان ،واق  در. است شده دستکاریمحل مبتدا و خبر  ،ای جمله
از  تر سادهبلند و چینش آوایی او بسیار  های جمله ماند. می عق از سعدی  شدت بهاست که 

در  دساتکاری سج  و آهنگ به کماک   ،است. در اینجاوی سعدی و فاقد تأثیر نحو گفتار 
کاه   گوناه   هماان و  شاود  مای  تار  سادهزبان  ،میجا بهارستانارکان نحوی آماده است. در 

  باه ، اما است کردهسعدی تقلید هرچند جایی از نثر آهنگین »: دنگوی می و گودرزی مظفری
 «به نثر ساده است هایش حکایتحتی بعضی یا نثر کتابش آهنگین نیست و  ،دیسع ۀانداز

 (.73 :1381، و گودرزی )مظفری

 :اصل بر اطناب است ،در نثرهای ادبی ،خطیبی ۀبه گفت
ا از راهای  ، بلکاه خوانناده ر  کند نمیراه را انتخاب  ترین کوتاه ،نویسنده برای بیان معنی»

، اطناب است؛ یعنای آوردن الفااظ، لغاات، ترکیباات و     و روش کالم برد میطویل پیش 
 (.58 :1366)خطیبی، « تغییرات بسیار برای بیان مفاهیم و معانی اندک

تحت تأثیر استعداد و تواناایی نویسانده هساتند، وگرناه ایان راه       شدت بهارکان جمله 
 ،عاالوه  باه  .برناد  مای  معنایی بی بیراهۀبه  بلکه یبایی،خواننده را نه به مفهوم و ز ،طونانی
 شادت  بهارکان جمله  بلند نثر فنی بسیار اهمیت دارد. های جملهنحوی در  های نقشحفظ 

تحت تأثیر استعداد و توانایی نویسنده هستند، وگرنه ایان راه طاونانی خوانناده را ناه باه      
 واساطۀ   باه گااه   چراکاه  ؛برد میفتگی آشعنایی و م بیراهبه  ،که برعکس ،مفهوم و زیبایی

عای خاود را از دسات بدهناد و     ممکن است هر یک از ارکان نقش واق ،ارندهنگ دستی خام
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 .کناد  میان را نیز گم ک، جایگاه نهادی اریابد درنمیمقصود نویسنده را  کهآنجدا از خواننده 
باه نگاارش    غیر و بالکاان صا آسایای   حاوزۀ مشکلی را در بسیاری از آثاری کاه در  چنین 
 .می بینیمبه وفور اند، درآمده

 هالیدی ۀنظری .3ا3

و پیشاوندها و   هاا  واژهیوندی است و جمله از پیوند ارکان، پزبانی زبان فارسی،  که آنجا از
 های حلقه تنن و کاسدافزو ،بنیانیچنین . در شود میحاصل  ای زنجیره صورت  بهپسوندها 
گذارد  جزای جمله تأثیر مستقیم میو هم بر دیگر ا آفریند مینحوی تازه  های نقشتازه هم 

 کناد.  اثار  بای مل و هجمله را م زنجیرۀ تواند کلّ می نامتناس نامناس  یا  حلقۀو گاه یک 
 در ت یاک ماتن اسات.   ارکان ادبیّ ترین مهماز  یکی ، آنو کارکرد نحوی  ها حلقه شناخت
در  .(97 :1396ساید قاسام،   ) «بنیان بالغت ساختارهای نحاوی اسات   ،آرایش واژگان» ،واق 

 نظریۀمهم  ۀمسئل .شود می ها آنشدن « دار نشان» مایۀارکان جمله  جایی جابه ،زبانیچنین 
برجستگی و تولید معناا در   کهاینارکان جمله است.  داری نشانهمین نظام  ،هالیدیزبانی 

 در دساتکاری باا   لاف جملاه  ارکاان مخت  هاای  نقاش کاردن   دار نشانحاصل  ،متون ادبی
ده کاه جملاه در زباان فارسای     ش ای باع  ساختار زنجیره همین نحوی است. ساختارهای

 ،زایاش فارسای دری   اولیاۀ در قارون   ویاژه  به ،خاصی داشته باشد و ادبیان پذیری انعطاف
 ارکان نحوی ببرند. یجای بهبتوانند بیشترین بهره را از جا

که آرایاش واژگاانی را در    یقخ بیهتاری» ،تاریخ نثر فارسی قاسم در ق سیّدتحقی بر بنا
، (105: همان)« دهد میبیشتری رکان جمله آزادی ا همۀ و به برد میکار  شکل به ترین منعطف

سااختارهای نحاوی،    شاود،  تار مای   پیچیاده  و تر پختهچه نثر فارسی طی ادوار مختلف هر
 .یابند میتری و جایگاه ارکان، ثبات بیش گیرند میبه خود  تری منسجمو  تر بسته های شکل

آن نیاز   اصول از عصر سلجوقی به بعد که بالغت بیشتر تاب  دروس مدارس متعدد گشت،
 و بدین ترتیا ،  شد میادبی شدند که در مدارس آموزش داده    های کلیشهبیشتر مبدّل به 

در کشورهایی که فارسای، زباان    شک بی ای مسئلهچنین . دادند میبداعت خود را از دست 
اماری روزماره،    عناوان   باه زبان  مادۀبا  ها آن چراکه بیشتری داشت؛ نمودِ ،بود ها آندوم 
کاه اماروز    آموختناد  می گونه  همانو زبان فارسی را  دکار نداشتنوسر شده و تجربی زیسته

 ،و هنگام آفارینش اثاری باه زباان دوم     آموزند می، زبان ادبی را جیدانشجویان زبان خار
 هاای  نقاش باازی   درو جرأت و جسارت کمتاری   دارند نظرر دادبی را  های کلیشههمواره 

، چندان برجسته نیست. از ایان  ها آننحوی و گریز از هنجار دارند و اصوناً نیز حاصل کار 



 های مرده در بالغت نحوی آثار ادبی فارسی آسیای صغیر بالکان بر مبنای نظریۀ هالیدی و... / نقش10

کاار گارفتن بالغات     بهیافت که به لحاظ ادبی و با  توان میرا  ای نویسندهاساساً کمتر  رو،
در مدارس سرزمین آناتولی و » ، هرچنداشداثری شایان توجه آفریده ب ،در زبان دوم نحوی

 هاای  کتااب تادریس   ،خاستندبالکان که قریمی و موستاری از آن بر ۀآسیای صغیر و حوز
فنون  و (15 :1389)سارلی،  «رواج داشت علمی رشتۀ  یک عنوان  بهدر مدارس  بالغت فارسی

و مانناد   المعجام  ،السحر حدائق ،البالغه جمانتربالغی را از طریق کت  بالغت، همچون 
بر ایان   تأییدی ،ناتولیآبالغت در  آداب فرد به منحصر های نسخهپیدایش . آموختند میآن 

تولی اآن بود که ادبیان دیار آن ها کتابآموزشی این  تأثیر .(10 :1362رادویانی، ر.ک؛ ) ادعاست
اسات،   یافتهجریان  ها آنمرده در بالغت نحوی  های نقشو نوعی  اند گرا شده بیشتر کلیشه

و در محور  اند ادبی گرفته های کتابنحوی را از  ای زنجیره های کلیشه ها آن که  طوری  به
تاأثیر و   نیاز  و معنایی هر واژه هالۀرا بدون در نظر گرفتن بافت حسی و  ها واژهجانشینی، 

 باا  و دادناد  مای قارار  رکنای   ۀدر یاک ردیاف و زنجیار   دیگار،   هاای  واژهبر  واژه هر تأثر
 ینچنا  ،واقا   در .ناد کرد مای تعاوی   ، گرفتناد  میلغت  های از قاموسکه  هایی گزینجای
آن را بتاوان   نمونۀبارزترین شاید که  زد میرقم  شده را بندی سرهمنوعی بالغت  ،یندیفرا
 موستاری مشاهده کرد. بلبلستاندر 
 پژوهش موردآثار . 4
 اثر موستاری بلبلستان .1ا4

باه دنیاا    یاازدهم وسانی و هرزگاوین کناونی و در قارن     شیخ محمد فوزی موستاری در ب
باه ناام    ای رسااله از وی  .فارسی را در مدارس عثماانی آموخات  بالغت  زبان واست.  آمده

 بهارساتان بادلی از   ، نساخه واقا   درسعدی و  گلستانکه تقلیدی از  مانده جا  به، بلبلستان
زبان مؤلاف   ۀکاربردهای ویژ» که است کرده  اشاره تصریح به بلبلستانجامی است. مصحح 

 .(263 :1391موستاری، فوزی ) «آموزش زبان فارسی در استانبول است ۀواسط  به ،بلبلستان

متون ادبی درسای در   عنوان  بهکه  است اشاره کرده هایی کتاببه  ،موستاری در مقدمه
 :گوید میو چنین  دادند میمدارس تعلیم 

در آن هنگاام   .حسین و آفرین همی خواندمیورقی چند به ت بهارستانروزی به کتاب »
را  نگارساتان جامی و  مالّرا  بهارستانرا شیخ سعدی و  گلستانو  بوستانبه دل آمد که 

 .(267 :)همان« ...اند ساختهرا شیخ شجاع  سنبلستانو  پاشازادهکمال 

کاار   شایوۀ که جلد ششام ایان مجموعاه را بنویساد.      گیرد میتصمیم  شیخ از این رو،
برگردانی از  ۀو نسخ است را پیش روی خود نهاده بهارستاناری چنین است که کتاب موست

مشاابه و   های واژهآن با  ییجا جابهنحوی جامی را با  های خوشه که حتّی کردهآن را ارائه 
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عباارتی  چناین  جاامی   دیباچاۀ در ؛ باه عناوان نموناه،    اسات  کردهتکرار  ،گاه کامالً بیگانه
که  سرای فضل وجود و درود از گلوی عندلیبیان بوستانت یّحرود تو هزاران س» :است آمده

موساتاری ایان    .(17 :1379)جامی، « جودندو ووجد  خانۀ عشرتمطربان بزم شهود و مغنیان 
ساب  رحمات از    بهجات و درود  همایسرو هزاران سرود » :است آورده جامی را چنین جملۀ

سلسابیل   صاداقت کاه رهنموناان    ۀاغچا شناساان ب  نّمبالغت و تر نواسنجانزبان بلبالن 
 .(367 :1391موستاری، فوزی ) «ۀ لطف و شفاعتندخانسازان امید سرای هدایت و نغمه گلشن

و با توجه به داناش   است جامی را گرفته های خوشهکامالً مشخا است که موستاری 
 در زباان  کلماات  عااطفی و باار ذهنای    آن را بدون توجه به حسّ های واژهقاموسی خود، 

هزاران سود » مبدّل به« ت و درودیّحهزاران سرود ت» ،. در اینجااست کردهفارسی، جایگزین 
به خوشه، تنها بار  هایی حلقهگردیده که اضافه کردن « رحمته بهجت و درود سب  سرمای
 مبدل «سرای فضل وجود از گلوی عندلیبیان بوستان» ،. در ادامهاست دهنمو تر سنگینآن را 
اسات و بادیهی    شاده « ۀ صداقتشناسان باغچ ترنّمبالغت و  نواسنجان بلبالناز زبان »به 

در  ای واژهکاه چناین    «نواسانجان »درسات اسات و ناه     «نواسنج بلبالن»است که ترکی  
 ای زنجیاره  «صاداقت »و  «باغچاه »در کناار  « شناسای  متارنّ »اما ترکی   ،ناآشناستفارسی 

و « فضال » ،«بوساتان » کاه   حاالی  دردارد؟  «مترنّ»چه ارتباطی با  «صداقت»پریشان است. 
نکته در ایان اسات    ...گیرد میمعنایی بار میوه و کشت و فضل الهی قرار  ۀدر حوز« وجود»

 ازفارسی و ذات پیوندی به این زبان آگاه است، اما  های جملهاز نحو  خوبی بهکه موستاری 
متصال کناد و    هاا  زنجیرهبه درست  های حلقه تواند نمی ،است با این زبان نزیسته که آنجا

یعنی ترکیا  اسام و    ،«بلبلستان»ترکی   ،بیافریند. همچنین و زیبا درک  قابل هایی خوشه
موستاری که یکی از طارق  « یسمائکآر» گرایی کهنه که ترکیبی عجی  است! پسوند مکان

در  ماثالً  ؛اسات  شدهبدل  خاصیت بیبالغی و زیبای ادبی است، در اثر موستاری به ابزاری 
 ،اربااب عرفاان   ۀسازان و گزیاد  ۀ استاد سخنکبرتکه م بهارستانروزی به کتاب » ،دیباچه

فعال   ائیاک اسات.  کترکیبای آر  ،«...خواندمی ، ورقی چند به تحسین همیمونا جامی است
اماا در اینجاا    ،اسات  شدهدر متون ادبی قرون سوم و چهارم بسیار استعمال « خواندم همی»

چیزی جدا از معنای قدیم این واژه است. درست است کاه   ،شود میمعنایی که از آن اراده 
اما این  ،(«همی» : ذیلتا ، بیر.ک؛ دهخدا) است استمرار و امتداد در فعل رایپیشوندی ب« همی»

تاا  )آثار حسای یاک فعال    وم و نوعی حس تدا رساند میرا  «همی»از  فراتراستمرار چیزی 
 در .حرف ربط است بارۀدر ،دیگر نکتۀام ذهنی است. دو ،نوعی  به و رساند میرا  (تکرار آن
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باه   قای ور»و در پایاان باه    شاویم  مای مواجه « بهارستانروزی به » ابتدای جمله با عبارتِ
ورقای   بهارستانروزی به » اصلی چنین است: زنجیرۀکه « خواندمی تحسین و آفرین همی

 کلای  باه دساتور فارسای   در نحاو و  این زنجیره،  .«خواندمی همی آفرین وچند به تحسین 
جاامی را باه    بهارساتان ورقای چناد از   روزی » باشد: چنین  توانست میاصلی  ۀو جمل معناست بی

 (.268: 1391موستاری، فوزی ) «خواندم  همیتحسین و آفرین 

جمله و آوردن صورت کهن فعلای  موستاری در این  کاری کهنهآیا  ،ها ایناما گذشته از 
او  ناآشنایی و موستاری دستی خامهمین  !دارد؟ غییا ارزش بالنازم است  ،«خواندمی همی»

 نازیباییو  پیوند ستسُ های خوشهاز  حونمتن او مش شود میاست که باع   با زبان فارسی
: کناد  مای را تخریا    آرایای  واجساج  و   نوعی  بهوی برای رسیدن  تالش یباشد که حتّ

را باه مشاام بلابالن     شاان  شأن لیعایایی بوکرامت و نکهت  ۀسربست های غنچهشکفتن »
ونایت را باز  ۀباب نخستین باغچ ،پرور نهالبرای رسانیدن باغبان خامه  ،شناسان امت مترنّ
 )همان(.« کرد

 یحتّا  ،هاا  واژهکه جدا از پریشانی ارتباط  اوست دستی خامبرای این  دیگری های مثال
و مخاط   شود میواژگانی گم  یها خوشهو  ها زنجیره واپیچ پیچ های راه کورهدر هم معنی 

 انادازی  دست بلکه ،معنا برای ارتقای ای پلههر حلقه، نه  ،تی . بدین ترکند میرا سرگردان 
جمالت باعا    حد از  بیشطونانی است. طول  های جملهرسیدن به مفهوم صحیح  راه در

کلماات باه    نای نابهو مخاط  بارها باید در  رود میی نهاد جمله از دست گاه حتّ شده که
 دنبال نهاد بگردد.
متون موستاری است. اصوناً در بسیاری از  عالقۀ موردیکی دیگر از موارد  وزن هجایی

آماوزان در درک نظاام    نااتوانی داناش   ساب  شاید به  ،در قلمرو ترکان آناتولی شده نوشته
ن باه وز  ضای ناد و از وزن عرو دارشعر فارسی، اصوناً اشعار به لحاظ وزنی نقا  ضیعرو

به سمت وزن هجاایی   ،واق  نیز به سج  جمالت نثرمو در بسیاری  کنند میهجایی میل 
. البته موستاری شاید از وزن هجایی و متون کهن که بر مبنای چنین رود میجمالت پیش 

چنین چینشی نزدیک به کامالً  ،در بعضی جاها چراکه ، خبر داشت؛بودند یافته سامانوزنی 
 در بنده فوزی گوینده» ؛ مثل:بینیم میر قریمی و موستاری اثرا در  یندیافر چنین .شود می
وزنای در کناار    چناین  دارد. کاه وزنای هجاایی    «عطاای دیّاان   باد/ عون دم به وی ههم

دسترسای و آشانایی   کهن فارسی  متون که موستاری به رساند می( )آرکائیسم گرایی کهنه
 داشت.
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 اوینیرو ۀنام مرزبانو  طیویمل العقولةروض ازبین حکایتی  ۀمقایس. 2ا4

 :کیک حکایت دزد و
 ۀحجام گفت: چنان شنیدم که دزدی از عجز افالس با خود رأی زد که به خزانا »

از  .رماق ساازد   د و آن جرأت سب  ایسار او گردد و از آن محصاول سادّ  رَپادشاه نقبی بَ
نقای مغرب از ع چون از مدتی صبر، بعد .شد نمیتشعی  آن راز او را مسلم  ،خوف ارتماز

خویش کیکی یافت. اندیشید که کیک زباان   ، در جامۀخاطر او بپرید. از غایت قلق وکرِ
را  قال ندارد. او را محرم اسرار گردانم و به مناجات او از این وساوس نجات یاابم کاه او  

عداوت او آن باشد که از خون من  بلکه غایتِ ن نیست،دمای م حیا و سفکِ آلت هتکِ
 .(206: 1383 )ملطیوی، «...و ایذای من در حرکات خویش داندغذا سازد 

****** 
کوشک خسرو اندازد  ۀشنیدم که وقتی دزدی عزم کرد که کمند بر کنگر :داستان گفت»

گرفته بود و اغ دزد فرودم ر و بامِمدتی غوغای این سودا دَ .او خزد ۀچاناکی در خزان هو ب
ذا لم المصدور إو :رسیدی آن بقتش در اخفاطا ،وعای ضمیرش ازین اندیشه ممتلی شده

 آخر در جهان محرمی نایق و همدمی موافق ندید که راز با او در میان نهد. .جوی  ینف
 ور ضعیف زبان ندارد که باز گویاد و جان این خویش بیافت و گفت: ۀکیکی در میان جام

پسندد که راز من  کی ،پرورم میخون خویش ه که من او را ب داند میچون  ،اگر نیز تواند
تقاضاای  ه را جان در قال  چون کیک در شلوار و سنگ در ماوزه با   بیچاره آشکارا کند.

 .(108: 1358 )وراوینی، «...تا آن راز با او بگفت ،نمود میانتزاع زحمت 
 

 نامه مرزبان العقولةروض

 عجز افالس
 زدن رأیبا خود 

 نق  زدن
 وکر خاطر
 زبان قال

 اوتذهنیتی از دشمنی و عد
 جانور

- 
 عزم کردن

 کمندی بر کنگره انداختن
 وعای ضمیر

 بسته( ضعیف )زبان جانور
 تصویری از مهربانی و مدیون بودن

 با هر که جانی دارد

 روضةالعقول نویسندۀ مواجهۀ وویکرد ر که گفتتوان  بین این دو حکایت می ۀدر مقایس
خارج سعی در  غام ، دشوار وجمالت کوتاه و انتخاب کلمات  آوردن ،ها عبارت چینشدر 

وی و مهاارت   دساتی  چیاره اظهار  نوعی  بهکه شاید  دارد کردن خواننده از فضای داستان
کاه خوانناده    گزیناد  برمای کلماتی را  سادگی بهنویسنده  ،نامه مرزباندر حالی که در است، 
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باه   ،داناد  مای در بالغت  وینیآنچه ورا .بردبنویسنده پی  نیّت و قصد  به راحتی به تواند می
 هاای  واژهنمایشای از   در واقا ،  ماتن  ،ملطیویاما در ذهن  ،کند میجریان داستانی کمک 

 ،کناد  نمای آن  ناوایی  خاوش و  سادگی نیز وکه هیچ کمکی به جریان روایت است تزیینی 
 .هاست آنتخری   مایاۀ ،برعکس بلکه

 او، برای ،مین دلیلگذارد و به هبلغات خود را به نمایش  ۀدایر خواهد میوی فقط ملطی
دلیل بریده و با دلیل بی ،هرکجادر  تواند می فارسی که نحوی پیوندی است، های جملهنحو 
در نحو توجه « جریان روایت»نی به وراوی که حالی در د،گردبدان اضافه  ای تازه حلقۀو شود 

 کاه   طاوری   باه  .اسات    دادهم به مبنای ذهنی خواننده در درک متن ارجاع ه مدادارد و اینک
ش واژگانی است که در یک نظم و آرای ،اصلی وراوینی در نحو سازۀگفت که هنر  توان می

خشاکی و مردگای    سوی  بهحرکتی ملطیوی  که  حالی در ،کند میی و آرام حرکت هارمون
تواناد   نمای  که است شده گرفتارد چنان ودر دام کلمات خ روضاةالعقول  ۀنویسند گویی دارد؛

 تر نهد.فرا گامی از آن

 قریمیاثر  گلزار دمساز .3ا4

کاه   گلازار دمسااز   شاد.  متولد( کریمه = کریمه )قریم ۀاحمد قریمی در منطق ینالدّ شهاب
باا شارح    زماان  هام  دقیقااً که  یابد می یتاهم آنجا از شرحی بر گلشن راز شبستری است،

هیجای باا   نا رساالۀ چاه  هر اسات و  ا به نگارش درآماده  عجازاإل اتیحمفا  معروف ناهیجی
شبساتری نیاز    ۀی از اصل منظومحتّ که  طوری  به خوانندگان مواجه شد، نظیر بیاستقبال 

باه   )سالطنتی( سرکاری ۀاقباالی نیافات و در کتابخانا    گلزار دمساز شهرت بیشتری یافت،
 .فراموشی سپرده شد

گلازار   (،بلبلساتان و  گلازار دمسااز   ،روضاةالعقول حاضر )یعنی  رسالۀدر میان سه  آنچه
و نه  است قریمی نه اثری را به فارسی ترجمه کرده کهاست  آن ، نموده تر برجستهرا  دمساز

 ای رسااله  ،از ابتدای کاار  بلکه ،کتاب خود را نوشتهمانند موستاری  ،دیگری رسالۀاز روی 
سات کاه فارسای و عربای را     اپید کامالً یمیقرمتن کتاب  از جداگانه و مستقل را بنا نهاد.

ادبی را باه ایان    عرفانی و متون کالمی، ترین پیچیدهو  ترین سختاست و  ختهآمو خوبی به
 ،نیز مانند ملطیاوی و موساتاری   قریمی .است کردهدرک  خوبی بهها را  آن دو زبان خوانده،

متونی کاه در   تمام چراکه در مدارس صوفیه آموخته بود؛ شاید ادب فارسی را در مدرسه و
کتا    اسالوب  باه  نیاز قریمی  ۀرسال .متون عرفانی است شده،ها اشاره  به آن گلزار دمساز

 ماتن  ادب منشایانه دارد.  ،ادباا  آشانایی  ازنشاان   که شود میادبی آغاز  ای با دیباچه قدیم
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از  کاه   طاوری   به ،او در اثرش یکدست نیست زبان واست  نثر وای از نظم  قریمی آمیخته
دو  هار  در ااما  در نوسان اسات. عامیانه،  به گفتار زبان بسیار نزدیک تا ادبی ۀمتن منشیان

دچار همان معضلی است کاه دیگار    دستوری وی ساختار وچینش نحوی قریمی  وجه نیز
 رو روباه باا آن   زباان  فارسای  غیار نگااران   و فارسیآناتولی  سرزمین در شده نوشتهرسانات 
کاار   ی نحوی بهبالغ ابزار دیگر رسانات ادبی، مانند نیزقریمی  ۀمنشیان ۀدیباچ در هستند.

 یکی چندان کارا نیستند. ها سازی برجسته و ها فرانقشدر آفرینش  هاابزار این اام ،است هرفت
 ها آنه به ارزش نهادی را با ابداعات، بدون توج ها کلیشهاز دنایل آن این است که قریمی 

 :گوید چنانچه میبرد؛  می کار به
از  کارد و  ان جونان افکار نواظر پرواز میمید در ونون  کاف و ۀمقارع ۀگاهی از کارخان»
 ونایعنی که مرادات نفساانی   در ما نازنین ونفیس  عمرِ که نمود میشوق ترانه آغاز  رِسَ

آفتااب عمار باه     و شدهوسات دنیوی گداخته  ۀبوت در وانداخته  ،جسمانی است شبهات
 .(3 :گ ،همان)قریمی،  «زندگی به قفول روی نمود ماهتاب وافول 

تاوان چناین    ل را مای او ۀجمل .است شده  درستجداگانه  ۀپنج جمل پیوند از ،بخش این
 :ساختار نحوی آن عباارت اسات از   که« کرد میدل پرواز  سیمرغ گاهی از آشیانه،» :نوشت

 + نهااد » :یعنای  ،ه کنایم اگر به روش هنجار جمله توج حال .«فعل + نهاد + متمم + قید»
 ایان  .«کارد  مرغ از آشایانه گااهی پارواز مای    سی» :است چنین جمله ،«فعل + قید + متمم
به ابتدای  قید بالغت و ایجاد معانی تازه باشد. ۀقریمی در ارکان نحوی باید مای جایی جابه

یش از نهاد جمله تمم پم ،همچنین .است شدهقید داده ننقشی ویژه به  اام ،شده منتقلجمله 
 ۀواساط   باه نیاز   اینجاا اماا در   ،هاد بگیارد نسبت به ن تری برجستهنقش  تا است گرفته قرار

ۀ ناون والقلام و   کاف و نون و در آشیان ۀمقارع ۀکارخاناز )ل و دوم وطونانی بودن متمم ا
متمم به نقش  فرانقش )کارخانه( چندان مناسبتی با سیمرغ ندارد و متمم اول مایسطرون(،
خلقت ازلی  ۀاز آشیاندل  سیمرغ یمی است:مشکل در فهم سخن قر اما .دشو میمرده بدل 

این بدان معناسات کاه دل قریمای در    آیا  !این کدام سیمرغ است؟ !؟کند میبه کجا پرواز 
مخادوش   کلی به «افکار نواظر» و «هنگامه جونان» !است؟ ای داشتهازلی آفرینش ج ۀآشیان
است که قریمی  بدیهی است. ریشیدگینیز دچار پ «جونان افکار نواظر»میان  ترکی  است.

هر دو معنا  اما ترکیبی نوعی تقارن و سج  برقرار کند، ۀمیان این دو خوش است کردهعی س
 کاار  باه باه کادام معنای     «ناواظر » ،«افکار نواظر» ترکی  در .است دهنمومخدوش  کامالًرا 

 «نااظره »جم   «نواظر» ،دهخدا فرهنگدر  که است؛ چنان« رینظنا»به معنی  آیا است؟ رفته
 .(ر.ک.دهخدا:ذیل ناظر)است «چشم» معنیبه 
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نگریستن به بصایرت از جاانبین امار در     اصطالحاً» راآن  ،خویش اتتعریفانی در ججر
باه نظار    کاه  (333ه.ق :1428جرجاانی،  ) «کناد  مای خاطر صواب معنی  به خیرنسبت بین دو 

 اما .است در ذهن داشته «نواظر افکارِ» قریمی نیز همین معنا را در کار ترکی  اضافی آید می
 ،همچنین .آید نمیروشن به نظر  چندان ،«افکار نواظر»و  «میدان جونان» ۀخوش معنای کلّ
که قریمی دیگر آن ۀنکت .است شدهبازی  «جونان» ۀبا دو وجه مصدری و اسمی واژدر اینجا 

کاه مارادات    «ماانایعنی »را در ترکیا    «اسات »و فعال   «که»حرف  سادگی به توانست می
و مرادات نفساانی   نایعنی ما»و چنین بنویسد:  ، حذف کنداست نفسانی و شبهات جسمانی

 .«شبهات جسمانی
در نگااه   چراکاه  ت اسات؛ متشتّ ،که در این ترکی  باشد می «انداخته» فعل ،دیگر ۀنکت

که عمر خودش را به مارادات نفساانی    دهد میدل قریمی هشدار  مرغ آید میبه نظر  اول
باه  « انداخته و گداخته» فعل در دو (شد)به قرینه  ذفح وفعل بعدی  که  حالی در گذرانده،

 از فعال  ساادگی  باه  زباناان  فارسی که  حالی در ،است عمر به پایان رسیدهکه  فهماند میما 
 معنا نگردد. تّتتش ۀمای که طوری به ،گیرند میبهره  «افتاده»

در  ،دشاو  مای مرباوط   زبان  یکدر فضای  زندگی وبا زبان زیست که به  تر مهم ۀمسئل
« دنای دنیاای  »اسات. اوناً کاه    «گداخته شده دنی یدنیو تاهوس ۀدر بوت»ترکیبی  ۀخوش

 تار  مهام  ۀاما نکت است.« دنی دنیوی وساتِه» ،ترکی  آشنایی است و شاید ترکی  درست
 و «پختگای »به معنای  «شدن  گداختهدر بوته » ،آن است که در ذهنیت سنتی زبان فارسی

 در دارد،باار معناایی مثبات     و اسات « و گرم روزگار را چشیدن سرد»و  «تنشکل گرف» نیز
اسات.   رفتاه  کاار  به «از میان رفتن»و  «سوختن»و  «تلف شدن»در اینجا به معنی  که  حالی
اصلی او  زبان  کهآن ۀواسط  بهو قریمی نیز « سوختن نیست»با  معنا هم« شدن  گداخته»فعل 

 .است شدهنبوده، از این معنا غافل فارسی 
دبای و عرفاانی فارسای    آثاار ا بیشتر با  خوبی بهپیداست که وی  کامالًقریمی  ۀاز رسال

او وجود ندارد، ولی نکتاه   ای نامه دانشدانش قاموسی و  آشنایی دارد و هیچ مشکلی دربارۀ
اسات و   بارده  کاار  به ها آنکلمات را تنها بر مبنای مفهوم قاموسی  یمیقردر این است که 

و  هاا  نقشساب  باه وجاود آمادن فارا      تنهاا  ناه  ،کاان نحاوی جملاه   در اروی  دستکاری
در قریمی . شود میمعنا و آشفتگی نحوی  های نقشبلکه باع  خنثی شدن  ،سازی برجسته

 :نویسد میی جای دیگر
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و راهروان زمین  خبر نداری که جانبازان عالم و دلیران جهان ،عاقل مغرور ای تویعنی »
 !؟اند چشیده ها خونابهو چه  !؟اند کشیدهها  لع  چه ۀخانبارطل  و  ۀو زمان در این کارخان

تو کجاا   پای از بالش خود بیرون ننهادی! و ،سرپوشیده ای خفتهدر بالش غفلت  تو هنوز
 .(23 :همان، گ)قریمی،!« و این سودای طل  راه حق سبحانه کجا؟

عناای زیاادی را   و باار م  شاود  میبا پیام مهمی آغاز  ،«عاقل مغرور ای تو»ندایی  ۀجمل
مخاط  را به دنبال کالم خاود  این جمله  «.؟داری خبر ،ای تو عاقل مغرور»کند:  حمل می

و  اناد  کشیده ها که نشان دهد جانبازان، دلیران جهان و راهروان زمین و زمان چه کشد می
کاه   اسات  پارادوکسای  «غافال »و  «عاقال »آوردن  .ای فرورفتاه تو چگونه در خواب غفلت 

خاص است اشاره به فردی  ،حقیقت در «غافل»و  «قلعا». کند میدچار پریشانی مخاط  را 
به ر  او بکشد.  غرور حاصل از غفلت را خواهد میوی که از دیدگاه قریمی عاقل نیست و 

منطاق   نوعی  بهدارد و  ای کنایهکه معنای  «سر بر بالین نهادن» جای  به« خفتن در بالش»
بایاد باشاد و    «پای بیرون نهادن از بستر یا بالین» . همچنین،دبر میاز بین بالغی جمله را 

 نوس است.نامأ ترکیبی« ون نهادنپای از بالش بیر» آوردن
نقشی بسایار زیباا    تواند میجدا کردن صفت وصفی پس از فعل است که  ،دیگر ۀمسئل

 اام .ندبه خواننده منتقل ک ،نحو هنجار اای ب جمله ازمتفاوت حسی  و به ترکی  وصفی دهد
جملاه باا نحاو     .است شده جدا نشینیهمبدون توجه از محور « سرپوشیده» صفتِ ،در اینجا
اگار در   .«ای خفتاه در بالش غفلت  سرپوشیدهتو هنوز » :باشد چنین  تواند می خودهنجاری 

نحاوی   دساتکاری ایان  باشاد،  وجاود داشاته   « سرپوشایده »بارای   ای قریناه  بعادی  ۀجمل
 ۀدر جملا « سرپوشیده»برای  ای قرینهن است که ، اما حقیقت ایاشدبسیار زیبا ب توانست می
 .کند آیی توصیف را توجیه  که پس وجود ندارد« ای ننهادهپای از بالش خود بیرون »

 ،هار دو ترکیا    شک بی .است« لع  ۀخانبار»و « طل  ۀکارخان»دیگر دو ترکی   ۀنکت
جانباازان  »چندانی با  خوانیهم ،توصیف جهان دنی و دنیای دون است، اما این دو ترکی 

، کرد می استفاده مانند آن و« جانبازان عالم معنی یا عرفان»ندارد. شاید اگر قریمی از « عالم
 تصاویر  ورا نشاان دهاد   « لع  ۀخانعالم معنا و بار»تضاد شدید میان تا حدی  توانست می

که قطعاً حاصل ابتکاار  « راهروان زمین و زمان»اما آیا  ،کند چینی مقدمهچشیدن را خونابه 
، در جایگاه خوبی در جملاه  کنند می انفس و  آفاقکه سیر  است قریمی و به معنای کسانی

 !است؟ گرفته قرار
. چنین ترکیبی چه معناایی  است« در بالش غفلت خفتن سرپوشیده»ترکی   ،دیگر ۀنکت
 ،«بالش خفاتن  در» اما ،متعارف است ترکیبی« سر بر بالش غفلت نهادن» ،فارسی در !دارد؟
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تاو هناوز   » است: چنین قریمی  ۀخوانش درست جمل ،واق  در نوعی اغتشاش معنایی است.
 .«ای ننهادهپای از بالش خود بیرون و سرپوشیده  ای خفتهدر بالش غفلت 

اولم آن است که بیمارم  سؤالیعنی : »، این استکند میدیگری که قریمی بیان  ۀجمل
حاق ا    راه درو آن بیماری دل، آن است کاه فکار خویشام    و بیماری من در دل خویشم 

اولم آن است کاه   سؤالیعنی »هنجار چنین است: ب ۀجمل (.47 :همان) «است مانده سبحانه ا 
 دردل، آن است که فکار خویشام    بیمارم و بیماری من در دل خویشم است و آن بیماری

 «.است مانده ا ا سبحانه  حق راه

،  آماده « که»شکل بدل پس از حرف ربط مسند واقعی که به و  «آن»مسند قرار گرفتن 
 :چناین بیااورد   توانسات  میاضافه است و « آن» ،واق  در .در این جمله شایسته توجه است

 بهترکی  نحوی جمله را که سب  شد  همین امر«. ، آن است که فکر خویشمبیماری دل»
باا حصار بیمااری     ،«بیمارم». ستا بوده بیماری خود سازی برجسته ،زیرا قصد او ؛بریزد هم

مان بیماار   » :کناد  مای خود  اصلی جمله را از آنِ ۀکه تکی است  دادهآهنگ خاصی به جمله 
از  اساتناد . است قرار داده و صفت را در جایگاه نهاد سندماسم را در جایگاه مؤلف، . «هستم

باعا    راما  و هماین  ( اسات ...حق راه درفکرم ) «م»ضمیر متصل  جای  بهضمیر منفصل 
 .شود میو پریشانی در فهم جمله  ریختگی هم به

 نتیجه. 5
به این نکته توجه دارد که چگونه خالقان آثار ادبی  یدیگرایی هال نقشبنیانی دستور  ۀنظری
جملاه  به ارکان جایگاه فرانقشی نحوی و دستوری طبیعی زبان،  های نقشدر  دستکاریبا 
آیی ارکان نحوی، نقش بعادی هار جازء     و پس یآی پیشاینکه چگونه با  ؛ یعنیبخشند می

 اسات  به این نکته توجه کارده  هالیدی .گذارد میمعنا تأثیر  و بر کلّ کند میدستوری تغییر 
 ۀبه گیرند یافته انتقاللحن و حس پیام  بر معنا،« فعل» آیی پیشکه چگونه جمالت امری با 

 ،نحاوی  هاای  نقشواژگان و  ینشینهمنحوی و  های خوشهو چگونه  گذارند میپیام تأثیر 
 .آفرینند می ای معنای تازه

، اماری  آیند میدر نقش هنجار حاصل  دستکاری ۀواسط  بهکه  ها نقشاین فرا شک بی
. نحاو هنجاار و   کناد  میاجتماعی هستند و برآمده از محیطی که صاح  اثر در آن زیست 

اماری  بالغای   های خالقیت ،بنابراین .ارتباطی و اجتماعی است ای پدیده ،اصوناً نحو زبان
  باه جامعاه زباانی،    به وسایلۀ  باید و هم  افتد میاست که هم در ذات اجتماعی زبان اتفاق 

باشد. آنجا که زبان ادبی به مواد درسای   مقبولمخاطبان گیرندگان پیام، پذیرفته و  عنوان
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خویش را تاا   ، پویاییگردد میبدل ی قابل تدریس و قابل تکرار و به الگوها شود میل دّبم
و ازدیااد   گشایش ادبیات، نگاران تاریخالعات مط رب بنا که چنان ؛دهد میحد زیادی از دست 

ادبی و مخاطبان آثار ادبی گسترش زبان  ۀمای ،سو  یکاز عصر سلجوقی به بعد از مدارس، 
ر د که چنان ؛مبدل کرد ای کلیشهابزارهای بالغی را به الگوهای  ،گردید، اما از سوی دیگر

و اساتعارات   ، بسایاری از تشابیهات،  ای مدرساه گسترش زبان  های دورهاشعار و آثار منثور 
تکارار و   توان می ه،متعددی که در باب بالغت نوشته شد های کتابنحوی در  های چینش
دستور زبان و  کهایندیگر  ی از آثار نویسندگان بزرگ را مشاهده نمود.تقلید های بدل نسخه
در آثار ادبی  نادستورمندیبا  ندرت بهو محدودتر گشتند و  تر بستهسیار دستوری ب های نقش

 .شویم میمواجه 
که  شود می، باع  ای مدرسهو زبان ادبی  ،دوری از محیط زبانی یعنی ،همین دو مسئله

باه   ،واقا   درو به زبان فارسای  که به نوشتن ی زبان ترکنویسندگان  آثار ،در آسیای صغیر
دستوری  های نقشفاقد پویایی ادبی گردد و از خلق  کردند، اقدام می ریزبانی جز زبان ماد

بار ایان    ، قریمی و موساتاری شااهدی  ملطیوی آثار .باشند ناتوانابداعی و بالغت نحوی 
 مدعا هستند.
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 ات امیرکبیر.انتشارتهران، ، 1 چ ،جمله و تحول آن در زبان فارسی(، 1375) فرشیدورد، خسرو
 س ،1391بهار  ،پیام بهارستان، (شش احمد بهنامیکو به) «بلبلستان» (،.ق 1163فوزی موستاری، محمد )

 .2 ص ،75 ش، 4
 ایاصوفیای ترکیه.، F 19 ش ،گلزار دمساز، ه.ق 879، احمد ینالدّ قریمی، شهاب

 ۀنعیم فراشوی، شاعر و نویساند فرهنگ ایران در قلمرو ترکان، اشعار فارسی (، 1354) عبدالکریمگلشنی، 
 گلشنی. ۀخان ، شیراز، تجارتقرن نوزدهم آلبانی

 گلستانبا  جامی بهارستانمحتوایی و بالغی  ۀبررسی و مقایس» ،(1381)و رقیه گودرزی  مظفری، علیرضا
 .75ا50ا ص ،11، ش 4س  ۀ ادبیات فارسی،فصلنام ،«سعدی

 .7ص  ،2ش ، ادب فارسی ۀنام کهن، «یدر نثر فنساده  جملۀبندی دستور»(، 1359)نوروزی، زین  

 ،«تأثیر زبان و ادبیات فارسی در دیوان عثمانی»، (1394) سمندری و مهنازاکرمی، میرجلیل ، هللاااسداحد، و
 .155ا137صا  .231 ، ش68س ، تبریز و ادب فارسی دانشگاهزبان 

 انتشارات فروغی.تهران، ، 1 د قزوینی، چمحم ۀو تحشی تصحیح ،نامه مرزبان، (1358) ینوراوینی، سعدالدّ
 ی.تهران، نشر ن، 1 محمد غفاری، چ ۀ، ترجمشناسی سبکمبانی (، 1389) وردانک، پیتر

انتشاارات  جاا،   بای ، 1 نوبخات، چ  محسان  ۀترجما  ،ایدئولوژی و گفتماان (، 1394) .ای ون دایک، نئون.
 سیاهرود.

 سالمی.، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اهران، تآسیای صغیر گویان پارسی(، 1371) ی، تحسینیازیج


