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چکیده
بخشی از تلثیرگذاری عمیق نثرصوفیانة میبدی به خالقیتهای ساختاری بازمیگردد ايم
پژوهش به بررسی جمالت مركش پرداخته تا تلثیر گسترش ساختار را بر ماهیت معنا نشاندهد
ضرورت و اهمیت ايم پژوهش در شناخت بیشتر بُعد انعطافپذيری ساختاری زبان فارسی است
حوزة پژوهش ،بخش تفسیر عرفانی مجلدات دهگانة كش االسرار و عدهاالبرار است كه به روش
سیستماتیک نمونهبرداری شدهاند تا به ايم پرسش پاسخ دهندكه؛ گسترش ساختاری جمالت
مركش چه تلثیری بر ماهیت معنايیشان دارد؟ يافتهها نشانمیدهند؛ در نثر صوفیانة میبدی ،با
چندگونه پیوند ساختاری و شک گیری معنا روبرو هستی نخست؛ پیوند خطی اجزای ساختار و
معنا در جمالت مستق همپايه دوم؛ پیوند تودرتوی میان ساختار و معانی جمالت ناهمپايه سوم؛
پیوند تلفیقی(خطی و تودرتوی) میان اجزای ساختار و معنا در جمالت خوشهای (مركشِكام ) با
بیشتريم نمونه چنانکه شواهد نشان میدهند؛ در آغاز يک ساختار نحوی مركش ،جملة سادة
مستقلی آمده و در زنجیرة جمالت پس از آن ،در هر جمله ،بخشی از معانی جمله يا جمالت
پیشیم به شیوههای مختل گنجاندهشدهاست ازايمروی؛ هر جمله درعیم برخورداری از استقالل
با سهی شدن در جزيی از معنای جمالت پیش از خود از افزايش معنا نیز برخوردار گرديدهاست
عالوه بر افزايش معنا ،روند ه افزايی معانی در زنجیرة جمالت و پیوندهای تودرتوی معنا و
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ساختار به معنای نهايی جملة مركشِكام عمق بخشیدهاست بديمگونه؛ میبدی توانسته با بیان
ِروشمِ معانیِ پیچیده ،تلثیری ماندگار برانديشة خوانندهاش بگذارد از زيبايیآفرينی كه بگذري ،
تعلیق معنا ،افزايش معنا ،ه افزايی معنا و عمق بخشیدن به معنا را از جمله تلثیرات پنهان گسترش
ساختاری بر ماهیت معنا دانست
واژههای کلیدی :كش االسرار ،ابوایفض رشیدایديم میبدی ،نثر صوفیانه ،جملة مركش ،معنا

 -1مقدمه
يکی از شیوههای تلثیرگذاری بر خواننده ،بیان روشم معنـايی عمیـق اسـت كـه او را بـه
انديشــیدن وادارد بخشــی از ايــم تلثیرگــذاری درآفــرينش خالقانــة ســاختارهای نحــوی
پديدمیآيد« :راز آن حادثة شعری كه در زبان رویمیدهد ،بیش از هر چیـز در ايـم اسـت
كه از آن رهگذر ساختاری نو و ن امی تازه در زبان پديدمیآيد كه ن ام زبـان را بـیآنكـه
ازمیانببرد در جهت امر ارتباد و پیام رسانی خنثیمیكند و بـهكنـارمیزنـد و از آن بـه بعـد
ن ام تازه ادبی ،خود نقش ارتباد و پیامرسانی را به شیوهای به كلی متفاوت با شـیوه ارتبـاد
و پیامرسانی زبانی بهعهدهمیگیرد تا چنیم ن ـام تـازهای در زبـان پديدنیايـد ،هـیچ مايـه از
صورخیال و هیچ مقدار از استعاره و مجاز و كنايه و تشبیه و جز آن نمیتواند واقعیـت زبـان
را به واقعیت ادبیات بدلكند» (حق شناس )53 :9303 ،آری ،راز حادثة هنری و ظهـور ايـم
بُعد هنری زبان به مهارت نويسنده در بهكارگیری توانمندیهای ساختاری بستگی دارد اگر
نويسنده ريزهكاریهای چینش واۀگان در زنجیرة كالم و تـوان تلثیرگـذاری آن بـر معنـا را
بشناسد ،میتواند؛ معانی عمیق و پیچیده را به گونهای بیانكند كه بـر انديشـة خواننـدگانش
تلثیرگذار باشد چنانکه« :عبدایقاهر بالغت و تـلثیر كـالم را منحصـر در حـوزه سـاختارهای
نحوی زبان میداند و آن را عل معانیاینحو مـیخوانـد» (شـفیعی كـدكنی )39 :9373 ،در
موضوع تلثیرگذاری ن ام نحوی بر معنا و بر ذهم خواننده ،امبرتواكو زبانشـناس بـا علمـای
بالغت قرن پنج ه عقیده است و میگويد« :مم مجذوب مکانیسـ دالیـی و ن ـام نحـوی
بودم كه در يک عبارت موجش تلثیرات صريح يا پیچیده میشود» (اكو)01 :9361 ،
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بررسی متون نثر صوفیانة قرن شش نشانمیدهد كه اغلـش نويسـندگان بـا علـوم بالغـی
روزگار خود يا همان علوم قرآنـی آشـنا هسـتند و ظريـ تـريم پیونـدهای اجـزای سـاختار
نحوی و نقش آن را در آفرينش معنا میشناسند و بهكارمیگیرند بنابرايم؛ زبان نثر صوفیانه
در ايم دوران ،پشتوانة علمی و تجربی استواری دارد كاربرد بسیار جمالت مركش در متـون
نثر صوفیانة قرن شش نسبت به قرن چهارم ،نشانگر دستیابی نويسندگانشان بـه دانـش خلـق
ســاختارهای نحــوی پیچیــدهای اســت كــه در عــیم روشــنی و رســايی از عمــق معنــايی
برخوردارند در واقع دانش زبانی ،پشتوانة نیرومند صوفیان بزرگ در بیان رسا ،روشـم و بـه
دور از ابهام جهاننگریشان بودهاسـت خـالف بسـیاری از متـون ايـم دوران كـه در آنهـا
نمونههای فراوانی از آسیش معنا به سبش اصـرار بـر بـازی بـا زبـان ديـدهمـیشـود ،در زبـان
صوفیان بزرگ ،اویويت بیان انديشه كمتر تحتایشعاع زيبـايیآفرينـی زبـانی قرارگرفتـه و
شگفتا كه همیم خالقیتهای زبانی ،ابزار تلثیرگذاری آنان بر انديشة مخاطبانشان شدهاست
در نثر صوفیانة میبدی نیز عالوه بر انديشـة كمـاليافتـه و موسـیقی طبیعـی گفتـار ،بخشـی از
تلثیرگذاری زبان او درآفرينش پیوندهای پیچیدة میان ساختار و معنا ديدهمیشود
 -1-1بیان مسئله
چون به رازهای جذابیت زبان صوفیانة میبدی از قرن شش تا امـروز بینديشـی  ،شـناخت
بیشتر تجربة خالقیـتهـای زبـانیاش ضـرورت پیـدامیكنـد بـه گـواهی كشـ االسـرار او
ازكاربرد هنرمندانه شگردهای زبانی آگاهیدارد ضرورت آشـنايی عمیـق مفسّـران بـا علـ
بالغت ،خودبهخود رازها و قواعد نانوشتة گسترش ساختارهای نحوی در زبان فارسی را نیـز
به او آموختهاست از روزگار میبدی و جرجانی تـا كنـون ديگـر موضـوع گسـترشپـذيری
ساختارهای نحوی و تلثیرگذاری آن بر معنای جمالت مركش در زبان فارسـی كمتـر مـورد
بح

بوده است بنابرايم؛ بـرای گشـودن زمینـة پـژوهش و گفتگـو در ايـم موضـوع ،چنـیم

پرسشی را بهمیانآوردهاي  :در نثر صوفیانة میبدی ،ساختارجمالت مركشِكام چـه تـلثیری
بر ماهیت معنايی ايم جمالت دارد؟
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-2-1پیشینة تحقیق
پیشینة پژهش درموضوع «تلثیرگذاری ساختار بر معنا» بسیار اندک است بـا جسـتجو در
پايگاههای علمی به كتابی با عنوان «ويژگیهای نحـو زبـان فارسـی در قـرن پـنج و ششـ »
(ر ک :صديقیان )9303 ،برخوردي نويسنده با آنكه بـه موضـوع كـاربرد جمـالت پايـه و
پیرو پرداختهاست ،اما اشارهای به تلثیرگذاری بر معنا نـدارد مقایـهای ديگـری بـه نقـد ايـم
كتاب پرداختهاست كه نويسندة آن ه به رابطة سـاختار و معنـا توجـه نکـردهاسـت (ر ک:
حسینی )9300 ،در مقایة؛ «جمـالت گسسـته :دو مقویـة متمـايز يـا مقویـهای واحـد» (ر ک:
خرمايی و شهباز ،)9300 ،نويسندگان به مقايسة ن ريات زبانشناسان پرداختهاند و خـود نیـز
عقیده دارند؛ جمـالت گسسـته مقویـة واحـدی هسـتند در دو مقایـة؛ «نقـش كـانونی سـازة
گسسته درجمـالت گسسـته» (ر ک :خرمـايی و شـهباز )9300 ،و «تفـاوتهـای گفتمـانی و
نحوی جمالت گسسته و شبهگسسته در زبـان فارسـی» (ر ک :خرمـايی و طباطبـايی)9319،
صرفاً به بح

جمالت گسسته و شبهگسسته پرداختهشدهاست

 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
شناخت چگونگی تلثیرگذاری ساختار بر معنـا ،جنبـة ديگـری از توانمنـدیهـای پنهـان
انعطافپذيری ساختاری زبان فارسـی را آشـکارمیكنـد كـه نقـش بنیـادی در بیـانِ روشـمِ
ی پیچیده دارد خالف ادعـای برخـی ،ايـم زبـان فارسـی نیسـت كـه در بـرآوردن
انديشه ها ِ
نیازهای امروز دچار نارسايی و ناتوانی است ،بلکه ايم ناشـناختگی توانمنـدیهـای زبـانی از
سوی كاربران زبان است كه سبششده تا آنان در بـهكـارگیری خالقانـة زبـان و بیـان زيبـا و
تلثیرگذار عواط

و انديشههايشان ناتوان باشند

هدف ايم پژوهش؛ شناخت اندكی از بیشمار تجربـههـای پیشـینیان در خلـق زبـانی
روشم و تلثیرگذار است اگر بپذيري كه زبان و انديشه دو روی يک سـکه هسـتند و زبـان
پرتوان و كارآ ابزار زايش انديشههای نويم است ،میپذيري كه؛ برای فراه كردن زيربنای
پیشرفتهای بنیادی علمی ،فرهنگی و اجتماعی پیش از هركـار ديگـری نیازمنـد پژوهیـدن،
شناسايی عمیق ،گزينش ،روزآمدكردن ،آموزاندن ،بهكارگیری و افزودن تجربیات تـازه بـر
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میراث زبانیمان هستی ازايمروی؛ يافتم گوشههای پنهان ايم تجربیات و آشـکاركردن آن
برای نس نوپا ،نیازی تاريخسـاز اسـت بنـابرايم؛ از مهـ تـريم وظـاي

انديشـمندان علـوم

گوناگون ،مديران نهادهایعلمی و فرهنگی و پژوهندگان عرصـة زبـان فارسـی ،شـناخت و
پس شناساندن توانمندیهای زبان فارسی است
 -2-1حوزۀ تحقیق

متم نثر بخش عرفانی مجلدات دهگانة تفسیر كش

االسرار و عـدة االبـرار بـرای انجـام

ايم پژوهش برگزيدهشد ،چون عالوه بر انعطافپذيری ساختاری؛ ويژگیهايی ديگری هـ
داشت كه آن را شايستة بررسی بیشتری كردهاست :نخسـت آنكـه؛ ايـم نثـر در دوران او
شکوفايی نثر آفريده شده و نمونهای از شـاهکارهای زبـان فارسـی بـهشـمارمیرود (ر ک:
صفا )332 :9370 ،دوم آنكه؛ گنجینهای سرشار از تجربـه انـواع خالقیـتهـای زبـانی و از
جمله خالقیتهای نحوی محسوبمیشود سوم؛ زبان مـتم بـه طبیعـت زبـان فارسـی بسـیار
نزديک است چهارم؛ از ديگ ر انواع نثـر در انتقـال معنـا و تلثیرگـذاری بـر انديشـة خواننـده
توانمندتر است پنج ؛ زبان بسیاری از شاعران و نويسندگان معاصر از جمله؛ شـاملو ،جـالل
آلاحمد ،بهرام صادقی و به شدت تحت تلثیر؛ نثـر میبـدی ،بیهقـی ،ناصرخسـرو ،خواجـه
عبداهلل انصاری و قراردارد در نتیجه؛ شناخت بیشتر ايم متم به شناخت عمیقتر نثر معاصـر
نیز كمکمیكند
 -5-1رویکرد نظری
امروزه نقد ساختاری متم ،روی به افقهای تازهای دارد و تا حدی ن رية فراگیـری شـده
است ییچ ،ن ريهپرداز ساختارگرا ،خالقیتهای زبان ادبی يا برجسـتهسـازی زبـانی را بـه دو
گروه قاعدهافزايی و هنجارگريزی تقسی كردهاست:
«ای  -قاعده افزايی :برونه زبان؛ خلق موسیقی؛ توازن در سـه سـطح آوايـی ،واۀگـانی،
نحوی؛
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ب -هنجارگريزی :درونة زبان؛ خلق معنای مجازی (معنای معنا)؛ هنجارگريزی آوايـی،
هنجــارگريزی واۀگــانی ،هنجــارگريزی نحــوی ،هنجــارگريزی ســبکی ،هنجــارگريزی
نوشــتاری ،هنجــارگريزی زمــانی (باســتان گرايــی) ،هنجــارگريزی گويشــی ،هنجــارگريزی
معنايی» (ر ک)Leech, 1991: 65-71 :
اشکال ايم ديدگاه ساختاری آن است كه پـس از توصـی

برجسـتهسـازی در میانـة راه

میماند و ديگر چندان به بررسی تلثیرات ساختار بر معنا نمـیپـردازد بـديمگونـه هـدف از
خلق متم ادبی را به آفرينش زيبايی در زبان محدودمیكند اما ويژگی زبـان نثـر صـوفیه بـه
خدمت گرفتم زيبايی زبانی در بیان معنا يـا انديشـه اسـت در نـزد صـوفیان بزرگـی چونـان
میبدی ،زيبايیآفرينی ،هدف نیست ،بلکه ابزار تلثیرگذاری است ايم ويژگی متم تا حـدود
زيادی انديشههای ن ريهپردازان ساختارگرا را بهچایشمـیكشـد بنـابرايم؛ در پـی شـناخت
تلثیر ساختار بر معنا راهی چنـیم رفتـی ؛ ابتـدا بـا رويکـرد سـاختاری بـه مـتم ،سـاختارهـای
گوناگون نحوی را شناسايیكردي  ،سپس با رويکرد معنايی بـه جسـتجوی تـلثیرات متقابـ
ساختار و معنا پرداختی در يک جمـعبنـدی كلـی بايـدگفت؛ ايـم پـژوهش از دو ديـدگاه
معنايی و ساختاری بهره برده تا تلثیر گسترش ساختار برمعنـا را دريابـد در ادامـه سـخم ،در
بارة چند اصطالح پركاربرد در ايم نوشتار توضیحاتی خواهدآمد از جمله؛
معنای روشم :صفت روشم در توصی

قاب درک بـودن معنـای جملـه بـرای همگـان،

آمدهاست
افزايش معنا :دربیان؛ سهی شدن يک جمله در اجزای معنايی جمالت پـیش از خـودش،
آمدهاست
تعلیق معنايی :در بیان؛ معنای ناتمام جمالت سادهای آمده كـه سـاختار و معنـای مسـتق
دارند ،اما معنای كام ندارند و برای كام شدن معنايشان ،در انت ار آمدن جمالت ديگـری
میمانی
ه افزايی معنا :كاركرد پیوندهای ساختاری و معنايی كـه بـه معنـای پیچیـدهتـری شـک
میدهند
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معنای جملة مركشِكاملی كه با درن رداشـتم؛ معنـای جمـالت

پیشیم ،پیوندهای معنايی و ساختاری میان جمالت و سهی بودن جمالت درمعـانی يکـديگر
شک میگیرد
گسترشپذيری :در توصی

امکانات گوناگون گسترش ساختار نحوی جمـالت ،آمـده

است
 -9-1شیوۀ تحقیق
ايم پژوهش متم محور است شیوة انجام آن با نمونـهگیـری از شـواهد آغـاز مـیشـود
برای انتخاب نمونهها از شیوة نمونهبرداری سیسـتماتیک (ر ک :شـیفر :9300 ،فصـ هفـت )
بهــره بــردي  ،زيــرا؛ بــا توجــه بــه ماهیــت مــتم كشــ االســرار كــه شــام ده مجلــد و
چهارصدوچه وشش بخش مستق است ،شیوة نمونهبرداری سیستماتیک كـارآيی بیشـتری
داشت طبق ايم شیوه هفتاد و يک بخش مستق از مجلـدات دهگانـه انتخـاب و از جمـالت
مركش آن يادداشتبرداریشد پس از آن نمونههـا بنـابر ويژگـیهـای مشـترکشـان طبقـه
بندیشدند سپس پیوند میان ساختار و معنای جمالت بررسیشد نتايج ايم بررسی در ادامه
خواهدآمد
در گام نخست ،نیازمند معیـاری بـرای جداسـازی محـدودة جمـالت بـودي در نثـر
صوفیانه میبدی محور عمودی سخم يا محور معنايی پیوند دهندة معنـايی جمـالت تـا بـدان
حد استوار ،منسج و يکپارچه است كه جداسازی و تعییم حدود استقالل معنـايی جمـالت
كام كار چندان سادهای نبود و به معیارهـايی روشـم و كـاربردی نیازداشـتی بـرای تعیـیم
معیار ابتدا بايد به تعري

جمله پرداختهشد دركتـابهـای دسـتور بسـته بـه نگـرش مؤیـ ،

جمله از ديدگاه ساختاری يا معنايی و يا تلفیقی از ايم دو ديدگاه تعري میشود
از ديدگاه معنايی« :جمله كالمی است كه پیام كاملی را از گوينده به شنونده برساند،
بهطوریكه شنونده انت ار افزودهشدن چیزی را به آن نداشتهباشد به زبانی ديگر؛ مخاطش با
شنیدن آن سکوتكند» (ر ک :حقشناس و ديگران )97 :9307 ،از ديـدگاه سـاختاری نیـز
تعاري

ديگری از جمله وجوددارد با ايم حال همگی توافقدارندكه؛ انـواع جملـه عبـارت
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است از؛ جملةساده ،جملةمركش و جملةكام درايم پژوهش با توجه به ماهیت متم ،بـرای
بررسی تلثیرگسترش ساختاری جمالت بر ماهیت معنا ،معیارسنجش جملة مركـشِكامـ در
ن رگرفتهشد
يافتهها نشانمیدهندكه در نثر میبدی در مجموع؛ موضـوع اصـلی ،انديشـة مركـزی،
پیوندهای معنايی درونی اركان جمله و پیوندهای معنايی و ساختاری بیرونی میان جمالت و
ساختار جمالت در تعییم حدود جملـة كامـ نقـشدارنـد از آنجـا كـه انديشـه و مفـاهی
صوفیانة میبدی گاه به سختی در چهارچوب زبان میگنجند ،ناچار بـرای بیـان روشـم يـک
انديشه يا مفهوم به چند جمله نیاز دارد تا معنای نهايی مورد ن رش را بیانكند ايم جمـالت
مركشِكام با بافت پیچیده و منسج خود هستند كه توان بیان انديشههای عمیق صوفیانه را
دارند ازايم روی؛ ويژگی بارز جمالت مـتم آن اسـت كـه در عـیم داشـتم اسـتقالل ،خـود
جزيی از يک جملة مركشِكام هستند
«وحی آمد به پیغامبرکه در آن روزگار بودکه او را بگـوی ،تـو خواسـتیککه بـه زهـد
خويش حکمت ما باط كنی ،ندانستیکه مـم روزی بنـدة خـويشککه از دسـت ديگـران
ده  ،دوستتر از آن دارم که از قدرت خويش» (میبدی)026 /5 :9300 ،
«شما كه اه رفرفايد از ايم زالل كه زير عرش ما مو میزند ،راويـة نـور برگیريـد و
روز رستاخیز كه ايشان سر از زمیم برآرند تشنه ،ايشـان را سـقايتیكنیـد» (همـان)929 / 9 :
در ايم نمونه سه جملة پیرو و دو جملة همپايه در مجموع دارای معنـای كـاملی مـیشـوند و
يک جملة مركشِكام را تشکی میدهند با حذف سه جملة پیرو ،دو جملـة پايـة؛ «شـما از
ايم زالل راوية نور برگیريد و روز رستاخیز ايشان را سقايتیكنید» آشکارمیشـوند چنانکـه
میبینید؛ پیوندهای معنايی درونی جمالت و پیوندهای معنايی میان جملهها معنـای نهـايی را
شک دادهاند
 -2بحث
در نثر صوفیانه میبدی ،هدف از پیوند خالقانة معنـا و سـاختار ،بـه خـدمت گـرفتم تـوان
ساختار برای انتقال هـر چـه بهتـر معنـا اسـت و تلثیرگـذاری دسـتاورد طبیعـی آن جرجـانی
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میگويد« :گاه دركالم جز تقدي و تلخیر چیزی نیست ویی با همیم تقدي و تلخیر ،معنـايی
اضافی برای تو حاص میآيد كـه اگـر بـا تـرک تقـدي  ،آن معنـی را مـیخواسـتی حاصـ
نمیشد» (جرجانی )369 :9360 ،ايم سخم گواه است كه زبانشناسان كهم تـلثیر انعطـاف
پذيری ساختاری بر معنا را میشناختهاند
-1-2پیوندهای ساختاری و معنایی
توانمندی پیوند جمالت ،امکان گسترشپذيری ساختاری و زمینة خالقیـتهـای نحـوی
را فراه میكنند تلثیر ايم گسترشپذيری برساختار محدودنمیشود ،بلکه بر ماهیت معنـا و
چگونگی درک معنا نیز تلثیرگذار است به عبارتی حوادث ساختاری ه در چینش اجـزای
جمله و ه در پیوندهای درونی و بیرونی جمالت رخمیدهند و میتوانند ،واقعیـت زبـان را
به واقعیت ادبیات بدلكنند بررسیها نشانمیدهند كه روند كام شدن معنا و شـک گیـری
جملة كام درجمالت مركش همپايه و ناهمپايه همانند نیست بنابرايم با چندگونه از پیونـد
ساختار و معنا روبرو هستی ؛ پیوند خطی جمالت همپايه ،پیوند تودرتوی جمالت ناهمپايه و
پیوند تلفیقی جمالت خوشهای
-1-1-2معنا و جمالت مرکب همپایه
در ساختار جمالت ساده و كوتاه اركان مورد نیاز جمله چون؛ فع  ،نهـاد ،مفعـول ،مـت
فع  ،متم قیدی ،مسنداییه و مسند اغلش به صورت گروههای كوچک اسمی و گروه فعلی
حضوردارند و جملة ساده خود دارای معنايی كام است مانند:
« به نام خداست آرام دل مؤمنـان بـه نـام خداسـت شـفا درد بیمـاران بـه نـام خداسـت
آسايش اندوهگنان» (میبدی) 316/ 2 :9300 ،
«اص همه غريبان آدم بود پیشیم همه غـ خـواران آدم نخسـتیم همـه گرينـدگان آدم
بود بنیاد دوستی در عای آدم نهاد» (همان)653 / 9 :
از به ه پیوستم جمالت ساده همپايه گونهای از جمالت مركشِ كام شک مـیگیرنـد
كه توان بیان معانی پیچیده را دارند؛ « در ايم جمله ،وابسته (پیرو) وجود ندارد و جمـالت
مستق و همپايه پیوند يافته و جملة كاملی را تشکی دادهاند » (رک :باطنی)62 :9320 ،
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در جمالت مركش همپايه كه به صورت خطی بهه پیوسـتهانـد ،معنـا جـز بـهجـز و در
جمالت مستق و مجزا شک میگیرد ايمگونه جمالت پیوند معنايی از نوع خطـی دارنـد و
با يکی از حروف عط

يا رب همپايگی؛ چون ،و ،يا ،اما ،ویی ،تا و جز ايمها بـه يکـديگر

پیوستهاند  9معنای نهايی نیز ،حاص جمع جمالت مستق است كه در كنار هـ كـه معنـا را
كام میكنند
پیوند خطی جمالت مركش همپاية مركش
جمله اول

+ +

جمله دوم

+

+
جمله سوم

« ايشان را آريد و بر منبرهای نور نشانید تکا بـا اهلل سـخم مـیگوينـد و بـه مناجـات و
محادثــت حضــرت ربوبی ـت م ـینازنــد و بــاقی خلــق در غــورات حســاب و اثــرات عتــاب
میباشند » (میبدی)902/7 :9300 ،
«درعای هركجا عاشقی سوخته بینـی ،دوسـتدارد قصـه وی شـنیدن وحـدي

وی روحِ

روح دانستم» (همان)005/7 :
جمالت همپاية باال به تنهايی معنا دارند و در عیم حال نیز دارای پیوندهای معنايی قوی
هستند و پـس از بیـان كامـ انديشـة نويسـنده ،جملـة كامـ مـیشـود و اسـتقالل معنـايی و
ساختاری میيابد
 -2-1-2معنا و جمالت مرکب ناهمپایه
جمالت مركش ناهمپايـه از امکانـات گسـتردة پیونـدزدن جمـالت پیـرو بـه جملـة پايـه
برخوردارند و برای بیان جزيیات و روشنگری معنا« ،يک يا چند جملـة پیـرو درون سـاختار
نحوی جمالتكام گنجاندهمیشود و جمالت مركـش ناهمپايـه شـک مـیگیرنـد» (ر ک:
باطنی)12 :9320 ،
جمالت پیرو میتوانند در هر جای جملة پايه بیايند ايم آزادی زمینـة خالقیـتهـای
ساختاری را فراه میكند در ايم متم ،جمالت پیرو با پیوند تودرتویشان درپاسـخ بـه نیـاز
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روشنگری تفسیر با افزودن توضیحات و طـرح ابعـاد گونـاگون يـک موضـوع بـر جزيیـات
معنايی افزودهاند

0

پیوند تودرتوی جمالت ناهمپاية مركش
جمله اول

جمله دوم

جمله سوم

«آوردهاند در بعضی كتش که فردا چون خاليق به صـحرا قیامـت بیـرونآينـد ،جنـات
عدن به صفات جمال خويش ،عاشقان و طایبان را استقبالكندککه وازیفـت ایجنـه یلمتقـیم»
(میبدی)51/92 :9300 ،
«در ايم آيت دالیت روشم است که بنده مادام که تا يک نفـس از اختیـار بـا وی بـود،
حک نماز از وی برنخیزد ،نه در حال امم ،نه در حال خـوف ،نه در آن يـک سـاعت ککه
سلطان حقیقت بروی مستویی بود و وی در نقطه جمع و نکه آن وقـت ککه غلبـات احکـام
شرع بر وی روان بود و وی در وص

تفرقت» (همان )662/0 :جملـة پیـرو اول« :كـه بنـده

مادام كه تا يک نفس از اختیار با وی بود ،حک نمـاز از وی برنخیـزد» دارای معنـای كامـ
است و بدون جمالت بعدی نیز معنای كاملی دارد با ايم حال جمالت پیرو بعدی میتوانند
نقش قید حایت برای فع «برنخیزد » داشتهباشند ديگر جمالت همپايه و ناهمپايه با حـروف
رب به جملة اصلیِ آغازيم پیوندخوردهاند
-1-2-1-2جمالت پیرو
نقش آوردن جمالت پیرو افزودن توضیح و روشنی بیشتر معنا است میبدی نیز از انـواع
جمالت پیرو بهرهبردهاست و با گسترش ساختار جمله بر تـوان بیـان معـانی پیچیـده افـزوده
است
جمالت پیرو توضیحی ،كه پس از گـروه اسـمی؛ فاعـ  ،مفعـول ،مسـند ،مسـنداییه،
موصوف ،بدل ،اضافه ،متم  ،متم صفت برتر ،متم اس و متم قید ،میآينـد و توضـیحی
به جمله میافزايند
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«جلی است و جبار ،خدای كردگار ،نامدار ،رهـیدارککه از كـار رهـی آگـاه اسـت و
رهی را پشت و پناه است» (میبدی)395/0 :9300 ،
«موسی آتش میجستکه خانه افـروزد ،آتشـی يافـتککه جـان و دل سـوزد» (همـان:
)990/6
«آن كلمتکه بر زبان تو برفت در تزكیت او تیغی بودکه قصد روزگار اوكرد» (همان:
)507/6
نوع ديگر؛ جمالت پیرو قیدی ،هستند كه درجايگاه قید حایت ،قیـد مقـدار ،قیـد
زمان ،قید مکان و ديگر انواع قید آمده اند كـه هـ معنـا را روشـم و هـ زبـان را تصـويری
میكنند چنانكه در ايم نمونهها میتوان به واسطة قیدها ،صحنة وقوع افعال را با جز یـاتش
تصّوركرد
«نه پنداشتندکه چون از پدر جداگشتند ،او را خوارگردانیدند بسی برنیامدککه خـود را
ديدند؛ زير تخت وی ص

بركشـیده و كمـر خـدمت برمیـانبسـته ،چـاكروار و غريـشوار

میگفتند  :يا ايها ایعزيز مسّنا و اهلنا ایضّر» (همان )30/9 :جمالت پیرو در پیرو «زيـر تخـت
وی ص بركشیده و كمر خدمت برمیانبسته ،چاكروار و غريشوار میگفتند :يا ايها ایعزيـز
مسّنا واهلنا ایضّرّ» ،قید حایت و تصويرگر حایت برادران يوس

هسـتند بـرای فعـ «ديدنـد»

در جملة پیرو «که خود را ديدند»
نوع ديگر؛ جمالت پیرو جانشین ،هستندكه نقش يـک ركـم نحـوی جملـه را بـه
عهدهدارند و گاه چنان گسترشيافتهاند كه ك

آن بخش را دربرمـیگیرنـد ماننـد« :نشـان

كمال حل وی آنستکه روزی در مسجد مدينه نشسته بـود اعرابـی درآمـد از قبیلـه بنـی
سلی

آنگه اعرابی را برنشانید و بازگردانید و گفت :نگر تا خـدای را بنـده باشـی» (همـان:

 )02-06/3در ايم نمونه جملة پیرو بعـد از «كـه» مـتم كامـ داسـتان بلنـد دو صـفحهای را
دربرمیگیرد
نوع ديگـر؛ جمالت پیرو بیان نق قول هسـتندكه زمینـة گسـترش سـاختاری
فراخـی را پديـدآوردهانـد اغلـش استشـهادهـا و نقـ قـولهـای مـتم كـه بـه سـبش ويژگـی
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تفسیریاش بسیار ه زيادند ،درون جمالت پیرويی آمدهاست كه نقش نحوی مفعولِ افعال
نق قول را بهعهدهدارند
«و به نعت عزت ايم خطاب برفتکه «انی اعل ما ال تعلمون (ادامه ايم جمالت ،مـتم
كام يک بخش را دربرمی گیرد)» (همان)929/9 :
نوع ديگر؛ جمالت پیرو شرطی ،بیانگر شرد و ایتزام هستند و اغلش بیش از يک
جملة پیرو را در خود دارند مانند« :درنگر ،به ايم دو كلمه مختصرکه جمله شـرايع ديـم از
ايم دوكلمه مفهوممیشود،كسی را که در دل آشنايی و روشنايی دارد تکا تـرا محقـقشـود
آنچه مصطفی گفت علیهایسالم :اوتیت جوامع ایکل و اختصر یی ایکالم اختصارا» (همـان:
 )32/9در مجموع در درون ايم جملة شرطی ،هفت جملة پیرو بـه شـکلی تودرتـوی ديـده
میشود با ايم حال در ساختار جمله سستی وگسیختگی ساختاری ديدهنمیشود و معنـا نیـز
روشم و كام است
-3-1-2جمالت خوشهای
جمالت خوشهای يا جمالت مركشِكامـ ازپیونـد جمـالت مركـش همپايـه و ناهمپايـه
شک گرفتهاند (ر ک :باطنی )12 :9320 ،كه در پیوند با هـ انديشـه يـا مفهـومی پیچیـده را
بیانمیكنند در جمالت خوشهای معنای هرجمله ،جزيی از ساختار معنايی بزرگتـر اسـت و
بیانگر انديشه يا مفهومی پیچیده اسـت كـه نـه در يـک جملـه بلکـه در چنـد جملـه بـهبیـان
درمیآيد جمالت خوشـهای از پیونـد تلفیقی(خطـی و تودرتـوی) برخوردارنـد و بیشـتريم
نمونهها را به خود اختصاصدادهاند

3

«و رب ایعزه داندکه بنده را جز وی فريادرس و دستگیر نیست ،بـه جـالل تعـزز خـود و
به نعت رحمت او را فريادرسد و دستگیریكند» (میبدی)315/ 2 :9300 ،
«فرق است میان امتیکه ياد نعمت به زبـان موسـی از ايشـان مـیدرخواهـدککه يـا قـوم
اذكروا نعمه اهلل علیک و میان امتیکه ياد خود بیواسـطة مخلـوق از ايشـان مـیدرخواهـد»
(همان)00/3 :
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« ای جوانمرد شکركم مر آن خدای را كه ترا پیش از سئوال و معارضه آن داد كـه اگـر
به تو بازگذاشتی و تو هزاران سال انديشهكردی ،برسرآن نرسیدی»(همان)325/1 :
«يا موسی خواهیکه همه آن بود كه مراد تو بود ،مراد خود خدای مراد ازیـی ،مـا كـم»
(همان)302/9 :
 -2-2تأثیر ساختار بر ماهیت معنا
در جهانبینی صوفیانة میبدی عارف ،مفسّر و عـای بالغـت ،هـر مفهـومی جايگـاه ويـژة
خود را دارد و پیوندهای آن با ديگر مفاهی و انديشهها حسـابشـده و آگاهانـه اسـت ايـم
خود نشانگر انديشهای كماليافته و ذهنی پخته و سـخته اسـت سـاختارهای پیچیـده نحـوی
متم نیز ورزيدگی زبانی و شناخت عمیق شگردهای زبانی را نشانمیدهد زيرا؛ «جملههـای
دارای بندهای پیرو ،ساختارهای دستوری پیچیدهای بهشمارمیروند كه تویید آنهـا فرآينـد
پیچیدة مغزی را میطلبد» (گريم و یبیهان )60 :9303 ،پختگی سـاختارهای نحـوی مركبـی
كه میبدی آفريده ،توانسته بـر ماهیـت معنـا تلثیربگـذارد و دسـتاوردهای پنهـان ناشـناختهای
چون؛ افزايش معنايی ،تعلیق معنايی ،ه افزايی معنايی و عمق معنايی را پديدآوردكه اغلـش
در پروسة تلثیرگذاری بر معنا جدای از ه نیستند به ناچار از انـواع سـاختارهای مـتم بـرای
هر بح

تنها يک گروه را برگزيدي تا سخم كوتاهشود

 -1-2-2تعلیق معنا
میبدی برای ايجاد انت ار و اشتیاق در خوانش ،در يک گروه از ساختارها يـک ركـم از
جمله چون؛ نهاد ،فاع  ،مفعول ،متم فع  ،مسند ،مسنداییه و مت قیدی را به صورت گـروه
اسمی در آغاز جملة كام میآورد و پـس از آن يـک جملـة پیـرو مـیآورد در نتیجـه در
آغاز خوانش ،ذهم خواننده درگیر يک جملة پیرو با معنايی ناتمام میشود در ايمجا تعلیق
معنايی شک میگیرد در ايم باره ريچاردز سخنی دارد كه به يافتـههـای مـا نزديـک اسـت:
«معموالً قب از ايم كه قسمتهای اوییة جمالت را بفهمید ،بايـد صـبركنید تـا كمـی ديگـر
جمالت ادامهيابند» (ريچـاردز ) 51 :9300 ،ايـم جملـه پیـرو كـه در ادامـه اغلـش گسـترش
میيابد و جمالت ديگری را ه درخود جایمیدهـد ،خواننـده را بـا حـس تعلیـق و انت ـار
برای كام شدن معنا روبرومیكند و اشتیاق به ادامة سخم را افزايشمیدهد سرانجام انت ار
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با آمدن جملة پايه پايانمیگیرد و حس تعلیق ازمیانمیرود همچنیم ضمیرگنجاندهشده در
جملة پايه ،عالوه بر نقش ويژة خود در ساختار جملة پايه ،معنای جملة پیرو توضیحی گروه
اسمی آغازيم را ه درون جملة پايه میگنجاند بديم گونه معنا و ساختار در پیونـد بـا هـ
كام می شوند در بیشتر مـوارد میـان جملـة پايـة و جمـالت پیـرو حـرف ربطـی هـ ديـده
نمیشود به عبارتی جمالت دارای پیوند فص بیانگر وصـ هسـتند بـیشـک ايـمگونـه از
تعلیق معنايی را ساختار ويژة جمالت مركشِكام آفريدهاست
گروه اسمی آغازيم +جملة پیرو + +جملة پايه (ضمیر ،مرجع گروه اسمی آغازيم)
«هرکه صفات خود ،قربان شرع مقدس تواندكرد ،ما اسرار علـوم حقیقـت را بـر دل او
نقش گردانی » (میبدی) 700 /5 :9300 ،
«جوانمردانی که ن ر ايشان در عای امر سفر كند ،ایشان اوتاد زمیم انـد» (همـان/5 :
)965
«کسی که از كون ذرهايی ندارد و به كونیم ن ری ندارد و همواره ن ر اهلل پـیش چشـ
خويش دارد ،او را فقیر گويند» (همان)902/0 :
«این مردی است که از ترس خدای عزوج جگر وی خون شده است و از مجـرای
آب بیرون آمدهاست ،ايم ديم وی كه وی بر آن است ،جز حق نیست» (همان)032/ 9 :
«آن جوانمردان که درحال بشريت قـدم درمیـدان طريقـت نهادنـد و بـدان مسـتقی
شدند ،احديت ایشان را به رنگ دوستی برآرد (همان )032/9 :در ايم نمونـه ابتـدا گـروه
اسمی آغازيم «آن جوانمردان» آمدهاست و جملة پیرو «كه درحـال بشـريت قـدم درمیـدان
طريقت نهادند» توصـی

گـروه اسـمی «آن جـوانمردان» اسـت حـال تعلیـق معنـايی شـک

میگیرد سپس جملة پاية «احديت ايشان را به رنگ دوستی بـرآرد» مـیآيـد و معنـا كامـ
میشود درايم جا نقش ضمیر مرجع «ايشان» در جملة پايه بسـیار مهـ اسـت ،زيـرا؛ عـالوه
برگنجاندن معنای جمالت پیرو پیشیم درجملة پايه ،میان جمالت پیرو با ه و میان جمالت
پیرو و جملة پايه با ه  ،ه پیوندساختاری و ه پیوند معنايی ايجادكردهاست

88

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

شماره22

 -2-2-2افزایش معنا
جمالت خوشهای يا مركشِكام ازگستردهتريم ساختارها برخوردارند در يک گـروه
ديگر از ساختارهای مركش ،با آنكه در زنجیرة كالم ،هر جملـة پايـه يـا پیـرو درون جملـة
مركشِكام  ،خود معنای مستق دارد ،تمامكنندة معنای جمالت پیشینی اسـت و بـینیـاز از
جمالت پسینی و جز جملة سادة آغازيم ،در ديگر جمالت اجـزای معنـايی مشـتركی ديـده
میشودكه به بخشی از معنای جمله يا جمـالت پـیش از خـود اشـارهدارنـد و از ايـم طريـق
بخشی از معنای جمله يا جمالت پیشیم را در خود مـیگنجاننـد و بـديمگونـه بـر معنايشـان
افزودهمیشود
«و اذا س ـلیک عبــادی عنــی… مــیگويــد؛ چــون بنــدگان مــم مــرا از تــو پرســند،آن
بندگانیکه به حلقـة حرمـتهـا درآويختنـد و در كـوی مـا گريختنـد ،هرچـه دون ماسـت
گذاشتند و خدمت ما برداشتند ،با ما گرويدند و از اسباب ببريدند ،عمامه بـال برسـرپیچیدند
و مهر ما به جان و دل خريدند ،عاشق در وجود آمدند و بـا عشـق بیـرونشـدند ،ايـم چنـیم
بندگان و ايم چنیم دوستان چون مرا از تو پرسند و نشان ما از تو طلبند ،بدانک مم به ايشان
نزديک » (میبدی) 520 /9 :9300 ،
«با عایمیان امت بگوی؛ بر درگاه ما باشید و در ما بکوبیدكه اگر به اندازة هفـت آسـمان
و هفت زمیم گناه داريد مگر كه دل از امید فض ما برنداريدكه فردا با همه خاليق كـار بـه
عدل كن و با گدايان امت محمد به فض و رحمت» (همان) 630/5 :
در گروهی ديگر از ساختارهای مركش؛ در جملة پاية اسنادی ،پس از گـروه اسـمی
مسند يا مسنداییه ،جملة پیرو توضیحی مسـند يـا مسـنداییه آمـده و نقـش موصـوف صـفات
اشارة؛ «آن ،ايم ،چنان ،همان ،همیم » ،را بهعهدهدارد و مسـند و يـا مسـنداییه را توصـی
میكند میبدی اغلش چنیم ساختاری را برای بیان مفاهی صوفیانه بهكارگرفتهاست
2

مسنداییه يا مسند  +آن  +فع ربطی +كه  +جملة پیرو توضیحی مسنداییه يا مسند

«ایفقر ایفخریآن است که مرد از دنیا برهنهگردد و در ايـم برهنگـی بـه ديـم نزديـک
گردد» (میبدی)51/9 :9300 ،

پاییز و زمستان 69

تأثیر گسترش ساختاری جمله بر ماهیت معنا در نثر صوفیانة میبدی

19

«هجرت باطم آن است که از نفس به دل رود و از دل به سرّ رود و از سـرّبه جـان رود
و از جان به حق رود» (همان)509/9 :
«تمام نعمت آن استکه چـراغ هـدايت از روزن رسـایت بـه تايیـد ایهیـت در دل شـما
افروختی » (همان)535 /3 :
«محاف ت اندر نماز آن ست که چون بنده به حضرت نماز در آيد بـه هیبـت درآيـد و
چون بیرون شود به تع ی بیرونشود و تا در نماز باشد به نعـت ادب بـود ،تـم بـه ظـاهر هـر
خدمت داشـته و دل در حقـايق وصـلت بسـته و سّـر بـا روح مناجـات آرام گرفتـه» (همـان:
)959/9
«مفهوم خطاب ايم خبر آن است که اگر در آن مجلس ذكر و درود مصطفی رود ،آن
مجلس معطر و معنبر گردد و خوش بوی شود ،پس چه گويی دیی که در او مهر و محبـت
وی بود ،سری که در وی خمار شراب عشق او بود ،جانیکه دراو آرزوی ديـدار جمـال و
كمال او بود ،زبانی که در او ذكر و ثنای او بود» (همان)10 /0 :
نويسنده ابتدا در جملة پاية اسنادی آغـازيم بـا صـفات اشـاره بـه طـوركلی بـه مفهـومی
اشارهمی كنـد جمـالت پیـرو بـا توضـیح بیشـتر و زدودن ابهـام از «آن ،ايـم ،چنـان ،همـان،
همیم » برمعنای جملة پايه میافزايند همچنیم تعلیق را از میان میبرنـد و بـا بیـان جزيیـات
بیشتر بر معنا میافزايد ،بدونآنكه موجش سستی يا گسستم پیونـدهای سـاختاری و معنـايی
جمالت شوند
-3-2-2عمق معنا
چنانكه پیشتر ه گفتهشد؛ میبدی توانسته با زبانی روشـم ،معـانی عمیقـی را بیـانكنـد
ساختار نحوی پیچیدة جمالت خوشهای يا مركشِكام در نثر صـوفیانة میبـدی از همنشـینی
جمالت همپايه و ناهمپايهای شک گرفتهاست كه بـا هـ پیونـدهای تودرتـويی از سـاختار و
معنا دارند در ايم جمالت بخشی از معنا در همـان جملـة اوییـه بیـانمـیشـود و پیونـدها در
همان جملة آغازيم شک میگیرند سپس با آمدن جمالت بعدی ،هر جمله عالوه بر معنـای
مسـتقلی كــه خــود دارد ،اجزايـی از معــانی جمــالت پــیش از خـود را هـ دربرمــیگیــرد و
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جمالت دارای اجـزای مشـترک معنـايی مـیشـوند در نتیجـة ابتـدا شـاهد افـزايش معنـايی
جمالت هستی
 -1-3-2-2همافزایی معنا
در ادامة رونـد افـزايش معنـايی كـه در درون جمـالت پايـه و پیـرو رخمـیدهـد ،از راه
شک گیری پیوندهای ساختاری و معنايی تلفیقی(خطی و تودرتوی) بیرونـی میـان جمـالت
پیرو و پايه ،معانی جمالت بره افزودهمـیشـوند ايـم هـ افزايـی معنـايی بـه معنـای جملـة
مركشِكام عمقمیبخشد بنابرايم؛ عمق معنايی دستاورد پیوندهای پیچیدة سـاختار و معنـا
است نخست؛ در مرتبة افـزايشمعنـا و ديگـر؛ در مرتبـة هـ افزايـیمعنـا در سـاختار جملـة
مرك ـشِكام ـ رونــد شــک گیــری معنــا پیچیــدهتــر ،ســاختارها زيبــاتر ،معــانی عمیــقتــر و
تلثیرگذارترند
«ايم چنیم بندگان و ايم چنیم دوستان ،چون مرا از تو پرسند و نشـان مـا از تـو طلبنـد،
بدانک مم به ايشان نزديک ناخوانده و ناجسته ،نزديک نابیوسیده و نادريافتـه ،نـزديک بـه
اوییت خود» (میبدی)527/9 :9300 ،
«آن دویتیان صحابه نه به آن میپرسیدند از كیفیت انفاقکه راه به درويشی نمی بردنـد،
لکن به امید آنک تا از حضرت عزت ايم نواخت به ايشان رسدکه؛ و مـا تفعلـوا مـم خیـر
فان اهلل» (همان« )502/ 9 :ما مزد نیکوكاران ضايعنکنی و به هر چـهککه طمـعدارنـد از آن
دویت مقی و ملک كري  ،ايشان را نومیدنکنی » (همان)279/9 :
«خداوندا ! منت ر است ايم درويش دل ريش ،نیوشان به هفت انـدام از پـس و پـیش تکا
كی آواز برآيدکه آمرزيدي  ،منديش» (همان)310/0 :
«آن روز پادشاهان روی زمیم را می آرند و دست سلطنت ايشان به رشته عـزل بـر پـس
پشت بسته و ملک ايشان برخاک مذیت افتاده و ايم ندای عـزت درعـای قیامـت روانشـده
که یمم ایملک» (همان)270/ 2 :
«اگر میخواهی كه نواخت و نعمت ما روزی فراخ از باال و نشیش و از راست و چپ به
تو روینهد ،روی به طاعت ما آر و تقوی پیشه كم» (همان)906/3 :
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اشاره؛ چرايی تلثیرگذاری چنیم ساختارهايی بر ذهم خواننـده ،ازآن اسـت كـه ذهـم و
متم در بازی كش

پیوندهای ساخت و معنا ،ه بـازی هسـتند بررسـی ايـم موضـوع خـود

مجال ديگری میطلبد
 – 3نتیجهگیری
يافتههای ايم پژوهش نشاندادند كـه گسـترش سـاختاری جملـه بـر ماهیـت معنـايی آن
تلثیرگذار است ساختارهای نحوی گسترشيافته در بخش تفسـیر عرفـانی كشـ

االسـرار،

بافت پیچیده و استواری را آفريده كه دارای انسجام موضوعی و معنايی و سـاختاری اسـت
درون سازههای جمـالت مركـشِكامـ  ،جمـالت پايـه و پیـرو بـا حلقـههـايی از پیونـدهای
گوناگون ساختاری و معنايی به ه پیوستهاند و معانی پیچیدهای را به روشنی و زيبـايی بیـان
كردهاند بررسی ساختارها نشاندادند؛ در زنجیرة كالم ،جمـالت عـالوه بـر معنـای مسـتق
خود ،بخشی از معانی جمالت پیش یم را هـ در خـود دارنـد ايـم رونـد عـالوه بـر افـزايش
معنايی با ه افزايی معنا بر عمق و پیچیدگی معنايی جمالت مركشِكامـ نیـز افـزودهاسـت
ويژگی بارز ايم جمالت آناستكه بـا وجـود پیونـدهای تودرتـوی معـانی و سـاختارها در
خوانش و درک معنايشان گسستی رخنمیدهد به عبـارتی ،خواننـده در پايـان هـر جملـه از
جملههای تشکی دهندة جملة مركشِ كامـ  ،بـا معنـايی مسـتق روبروسـت و اگـر بخواهـد
سخم را قطع و يا اندكی درنگ كند ،دچار ابهام در دريافت معنا نمیشـود بنـابرايم؛ تعلیـق
معنا ،افزايش معنا ،ه افزايی معنا و عمق بخشیدن به معنا ،از دستاوردهای گسترش ساختاری
هستند و توانمندیِ پنهانِ قدرتِ انعطافپـذيری سـاختاری زبـانِ فارسـی را نشـانمـیدهنـد
درنتیجه؛ با شناخت و بهكارگیری امکانات بیشمار چیـنش واۀگـان در سـاختارهای نحـوی
میتوان عمیقتريم معانی و پیچیدهتريم انديشهها را به روشنی و زيبايی بیانكرد
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یادداشتها
 9نمونه هايی از جمالت مركش همپايه در شواهد ذي آمده است:
(میبــدی( ،)30/9 :9300 ،همــان( ،)33/9 ،همــان( ،)000/9 ،همــان( ،)032/9 ،همــان،
( ،)397/9همان( ،)922 /9 ،همـان( ،)390/9 ،همـان( ،)391/9 ،همـان( ،)307/9 ،همـان،
( ،)220/9همان( ،)527/9 ،همـان( ،)509/9 ،همـان( ،)965 /5 ،همـان( ،)026/5 ،همـان،
(،)700/5همــان( ،)10/0 ،همــان( ،)11/0 ،همــان( ،)902/0 ،همــان( ،)922/0 ،همــان،
( ،)229/0همان( ،)76/1 ،همان( ،)053 /1 ،همان( ،)69/92 ،همان)023/92 ،
 0نمونه های جمالت مركش ناهمپايه در شواهد ذي آمده است:
(میبدی( ،)922/9 :9300 ،همان( ،)001/9 ،همـان( ،)302/9 ،همـان( ،)330/9 ،همـان،
( ،)509/9همــان( ،)390/9 ،همــان( ،)220/9 ،همــان( ،)502/9 ،همــان( ،)520/9 ،همــان،
( ،)37/9همــان( ،)073/0 ،همــان( ،)972/0 ،همــان( ،)395/0 ،همــان( ،)310/0 ،همــان،
( ،)222/0همــان( ،)751/0 ،همــان( ،)03/0 ،همــان( ،)059/0 ،همــان( ،)660/0 ،همــان،
( ،)662/0همــان( ،)906/3 ،همــان( ،)357/3 ،همــان( ،)602/3 ،همــان( ،)712/3 ،همــان،
( ،)30/2همــان( ،)927/2 ،همــان( ،)976/2 ،همــان( ،)315/2 ،همــان( ،)99/5 ،همــان،
( ،)13/5همــان( ،)965/5 ،همــان( ،)026 /5 ،همــان( ،)020/5 ،همــان( ،)535/5 ،همــان،
( ،)536/5همــان( ،)990/6 ،همــان( ،)70/7 ،همــان( ،)902 /7 ،همــان( ،)002/7 ،همــان،
( ،)16/0همان( ،)17/0 ،همـان( ،)929/0 ،همـان( ، )902/0 ،همـان( ،)909/0 ،همـان،
( ،)062/0همــان( ،)362/0 ،همــان( ،)231/0 ،همــان( ،)220 /0 ،همــان( ،)75/1 ،همــان،
( ،)052/1همان( ،)272/1 ،همان( ،)70/92 ،همان )952/92 ،و (همان)053/92 ،
 3نمونه هايی از ساختار های خوشهای در شواهد ذي آمده است:
(میبدی( ،)000/9 :9300 ،همان( ،)001/9 ،همـان( ،)390/9 ،همـان( ،)391/9 ،همـان،
( ،)222/9همان( ،)527/9 ،همان( ،)502 /9 ،همان( ،) 39 /9 ،همان( ،)502 / 9 ،همان،
( ،)36 / 9همان( ،)306/9 ،همان( ،)001/9 ،همـان،

( ،)662/0همـان( ،)757/0 ،همـان،

( ،)751/0همـــان( ،)02/0 ،همـــان( ،)19/0 ،همـــان( ،)052/0 ،همـــان( ،)07/3 ،همـــان،
( ،)00/3همــان( ،)237/3 ،همــان( ،)530/3 ،همــان( ،)302/2 ،همــان( ،)315/2 ،همــان،
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( ،)99/5همــان( ،)90/5 ،همــان( ،)022/5 ،همــان( ،)205/6 ،همــان( ،)295/7 ،همــان،
( ،)10/0همان )325/1 ،و (همان)209/92 ،
 2نمونه هايی از ساخت تفسیری در شواهد ذي آمده است:
(میبدی( ،)509/9 :9300 ،همان( ،)592/9 ،همـان( ،)220/9 ،همـان( ،)500/9 ،همـان،
( ،)502/9همــان( ،)659/9 ،همــان( ،)922/9 ،همــان( ،)220/9 ،همــان( ،)222/9 ،همــان،
( ،)390/9همان( ،)592/9 ،همـان،

( ،)520/9همـان( ،)502/9 ،همـان( ،)659/9 ،همـان،

( ،)222/0همــان( ،)757/0 ،همــان(،)19/0 ،همــان( ،)310/0 ،همــان( ،)757/0 ،همــان،
( ،)750/0همان( ،)751/0 ،همان( ،)395/0 ،همان( ،)312/0 ،همـان( ،)12 /0 ،همـان،
( ،)15/0همــان( ،)973/0 ،همــان( ،)972/0 ،همــان( ،)052/0 ،همــان( ،)316/0 ،همــان،
( ،)310/0همان( ،)576/0 ،همـان( ،)975/0 ،همـان( ،)972/0 ،همـان( ،) 052/0 ،همـان،
( ،)357/3همــان( ،)350/3 ،همــان( ،)237/3 ،همــان( ،)533/3 ،همــان( ،)535/3 ،همــان،
( ،)003/3همـــان( ،)02/3 ،همـــان( ،)06/3 ،همـــان( ،)07/3 ،همـــان( ،)357/3 ،همـــان،
( ،)905/3همــان( ،)30/2 ،همــان( ،)977/2 ،همــان( ،)926/2 ،همــان( ،) 053/2 ،همــان،
( ،)302/2همــان( ،)927/2 ،همــان( ،)302/2 ،همــان( ،)926/2 ،همــان( ،)99/5 ،همــان،
( ،)10/5همــان( ،)13/5 ،همــان( ،)965/5 ،همــان( ،)022 /5 ،همــان( ،)025/5 ،همــان،
( ،)327/5همان( ،)636/5 ،همان( ،)027/5 ،همان( ،)90/5 ،همان( ،)320/5 ،همان/5 ،
( ،)200همـــان( ،)205/6 ،همـــان( ،)992/6 ،همـــان( ،)203/6 ،همـــان( ،)500/6 ،همـــان،
( ،)295/7همــان( ،) 16/0 ،همــان( ،)10/0 ،همــان( ،)922/0 ،همــان( ،)902/0 ،همــان،
( ،)310/0همــان( ،)220/0 ،همــان( ،)501/0 ،همــان( ،)027/1 ،همــان( ،)279/1 ،همــان،
( ،)512/92همـــان( ،)679/92 ،همـــان( ،)50/92 ،همـــان( ،)510/92 ،همـــان،)51/92 ،
(همان )60/92 ،و (همان)670/92 ،
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فهرست منابع
الف) کتابها
9

باطنی ،محمدرضا ( )9320توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی چاپ اول تهران:
امیركبیر

0

جرجانی ،عبدایقاهر ( )9360دالئ االعجازفی القرآن ترجمة سیدمحمد رادمنش چـاپ
اول مشهد :آستان قدس رضوی

3

حق شناس ،علیمحمد و ديگران ( )9307دستور زبان فارسی چاپ اول تهـران :مدرسـه
شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ايران

2

ريچـاردز ،آی ،ا ِ ( )9300فلسفه بالغت ترجمـة علـی محمدآسـیابادی چـاپ اول تهـران:
قطره

5

شفیعی كدكنی ،محمدرضا ( )9373موسیقی شعر چاپ چهارم تهران :آگاه

6

شیفر ،ريچارد ال؛ مندن هال ،ويلیام؛ اوت ،اليمـم ( )9300آمارگیری نمونکهای متـرج
كري منصورفر چاپ اول تهران :سمت

7

صديقیان ،مهیمدخت ( )9303ویژگیهای نحوی زبان فارسی در نثر قرن پکنجم و
ششم هجری چاپ اول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی

0

صفا ،ذبیح اهلل ( )9370تاریخ ادبیات در ایران جلد اول چاپ نه تهران :ققنوس

1

میبدی ،ابوایفض رشـیدایديم ( )9300کشف االسکرار وعدکدۀاالبکرار مجلـدات دهگانـه
تصحیح علی اصغر حکمت چاپ هفت تهران :امیركبیر
ب) مقالهها

9

اكو ،امبرتو «تحلی ساختار ادبی» ترجمه محمدرضا شفیعی كـدكنی كلـک شـمارة  1سـال
اول آذر  9361صص33-06

0

حسینی ،سیدمحمدهادی (« )9300ويژگی های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پـنج و ششـ
هجری در بوتة نقد» آيینة پژوهش شمارة  991صص 71-76
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حق شناس ،علیمحمـد (« )9303آزادی و رهـايی در زبـان و ادبیـات» فصـلنامه مطایعـات و
تحقیقات ادبی سال اول شمارة  3و  2صص50 -31

2

خرمايی ،علیرضا شهباز ،افسانه (« )9300جمالت گسسته دو مقویة متمايز يا مقویهای واحد»
نشرية دستور شمارة صص02-59

5

« )9300( ------- ------نقش كانونی سـازة گسسـته در جمـالت گسسـته» زبـان وزبان شناسی دورة  5شمارة 9صص52-07

6

 -----طباطبايی ،نازنیم (« )9319تفاوت های گفتمانی و نحوی جمـالت گسسـته و شـبهگسسته در زبان فارسی» پژوهش علوم انسانی دورة 0شمارة صص63-33

7

گريم،كیت یبیهان ،جی (« )9303زبان ،زبانشناسی و ادبیات» ترجمة ییلی بهرانی محمدی
مجموعه مقاالت درسنامه ن ريه و نقدادبی چاپ اول تهران :روزگار صص03-09

ج) منابع التین
1- Leech, Geoffery. N. (1991). A Linguistic Guide to English
Poetry. Fifteenth impression. London and New York: Longman Inc.
pp 65-71.

