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Abstract
Understanding the style and language of any work will help to realize the content and its
matter; especially when it is a mystical and literary text. In these texts, the language
somehow goes out of its standard shape and original structure. Ma’aref, the only work
of Bahá'u'llad, expresses the results of the writer's spiritual and mystical conditions. The
author depicts his mysticism and worldview with a special language and a specific
statement. That’s why it is the text which is undoubtedly among the category of literary
texts and it can be examined on the basis of layer stylistic pattern (phonetic, lexical,
syntactic, rhetorical, and ideological layers). This article studies the syntax and syntactic
features of Ma’aref with a stylistic view and analyzes and explains its syntactic and
grammatical features by analyzing the syntax layer of this work. This study reveals how
much the linguistic and syntactic structure of Ma’aref has been influenced by the way of
oral speech and the language of face-to-face interaction. It is also showed that the
mystical content of the text and the preacher's narration has affected the syntactic
structure of the word.
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چکیده
شناخت سبک و زبان هر اثری به دریافت و فهم درونمایه و مطالب آن ،کمک بسیاری خواهد کرد؛ به ویژه زمانی که متن
عرفانی و ادبی باشد .زبان در این متون تاحدّی از شکل معیار و ساختار اصلی خود خاار مایشاود .معاار ،،تنهاا اثار
بهاءولد ،بیانگر دل نوشته ها و حاصل حاالت روحانی و عرفانی نویسنده است .مؤلف در آن با زبانی خاص و بیانی ویاژه
و شعرگونه عرفان و جهان بینی خود را به تصویر کشیده است؛ به همین سبب ازجمله متونی است که بیتردید در گاروه
متون ادبی قرار میگیرد و آن را برپایة الگوی سبکشناسی الیهای (الیههای پنجگانة آوایای ،واژگاانی ،نحاوی ،بالغای و
ایدئولوژیک) میتوان بررسی کرد .این مقاله میکوشد تا با دیدگاهی سبکشناسانه ،نحو و ویژگیهای نحاوی معاار ،را
بررسی کند و با واکاوی الیة نحوی این اثر ،برجستگیهای نحوی و دستوری آن را تحلیل و تبیین کند .باا ایان بررسای
آشکار می شود که ساختار زبانی و نحوی معار ،چه اندازه از شیوۀ گفتار شفاهی و زباان گفات و شانود رودررو تاثثیر
پذیرفته است .همچنین دریافته میشود محتوای عرفانی متن و پیشة وعظ نگارندۀ آن تا چه انادازه بار سااختمان نحاوی
کالم تثثیر گذاشته است.
واژههای کلیدی
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مقدمه
معار ،،مجموعه ای از شناخت ها ،تامّالت ،تجارب و دریافت های روحانی و دینی محمد بن حسین خطیبای بلخای،
مشهور به بهاءولد است که بیشتر در سایة شهرت فرزندش ،موالنا جالل الدین بلخی ،معرفای و شاناخته شاد .ایان ماتن
جزو متون عرفانی و از دستة واگویه ها و دل نوشته هایی است که نگارناده در آن نگرانای هاا و دلواپسای هاای معناوی و
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روحانی خود را در مسیر بندگی و معرفت الهی بیان میکند؛ درحقیقت نویسنده در این اثر ،خداشناسی و انسانشناسی و
جهان شناسی خود را به رشتة تحریر درآورده است .این کتاب تنها اثر برجایماناده از بهاءولاد اسات؛ باه هماین سابب
شناخت زبان و نوع بیان مؤلف به فهم هرچه بهتر مضامین و مطالب کتاب می انجامد؛ زیرا زبان و شایوۀ ارائاة مفااهیم و
مطالب هر نویسنده ،نوع نگرش و اندیشه و جهان بینی او را بیشازپیش نمایان میکند؛ ایان موضاوع درباارۀ معاار ،اا
مجموعهای از دلنوشتهها و برداشتهای ذهنی و شهودی بهاء از امور روزمره و گاه عرفانی و فلسفی ا نمود و مصادا
بیشتری دارد .معار ،فقط اثری با درونمایة موعظه نیست؛ نکتههای نغز عرفانی و کالمی که در قسامتهاای مختلاف ماتن
این کتاب طرح و تفسیر شده است ،همراه با نوشته هاایی کاه از رخاداد حااالت واالی عرفاانی در بااب نگارنادۀ آن خبار
میدهد ،این اثر را در شمار متون عرفانی ناب قرار داده است؛ بهگونهایکه نهتنها ازنظر محتوا ،بلکه از منظار سااختار ،زباان،
سبک ،ویژگی های ادبی نیز درخور تثمل و بررسی است .زبان خاص معار ،کاه باه بیاان صافا ( )0122 :0930بسایاری از
لغات و تعبیرات و ترکیبات نادر پارسی را در بر گرفته است ،بیتردید در تثثیر زبان گفتگوی بلخ باه وجاود آماده اسات و
این موضوع ویژگی دیگری است که بر اهمیت بررسی سبکی و ساختاری این متن میافزاید .زرینکاوب نیاز ویژگایهاای
خاص زبان معار ،را برگرفته از دو عنصر اصلی می داند که «هر دو از لوازم ارتباط بین طرز بیان با شیوۀ بالغات منباری و
فرهنگ و لغت عامیانه از یک سوی و معانی و تعبیرات عالمانه از سوی دیگر است» (زرینکوب.)201 :0 ،0964 ،
شیوه و سبک نگاارش معاار ،یکای از نکااتی اسات کاه بهاءولاد را از نویساندگان دیگار حاوزۀ عرفاان و حتای
وعظ نویسان و معار ،نویسان متمایز میکند .نگرش ویژۀ او به معرفت اهلل و جهان بینی خاص وی از جمالت و تعابیرش
دریافتنی است .همین موضوع سبب شده است تا عرفان او در ارتباطی تنگاتنگ با شهودی هنری ،ملماو

و محساو

باشد؛ بهگونهایکه حسآمیزی در شیوۀ بیان وی از ویژگیهای بارز و پربسامد است و باه بیاان شافیعی کادکنی (:0932
 )480سبب شده است تا او بکوشد تا تمام حوا

را به مزه و چشش دریابد و به خواننده نیز انتقال دهد .بنابراین حس،

اصلی ترین عنصر عرفان بهاءولد است که در قالب مزه و لذت نمایان می شود و رسایدن باه لاذت و مازۀ ذرات ،نهایات
عرفان اوست که در قسمتهای مختلف معار ،مشاهده میشود .بهاءولد همچنین در بیان آنچه باه خااطرش مایرساد،
شیوه ای آزادانه و شهودی را برمی گزیند که بسیار درخور توجه است .او آنچه را در شیوۀ عبارت از قلمش می تراود ،بای
هیچ پروایی به رشته تحریر می کشد و در بخش های بسیاری آن را الهام خداوند می خواند .تازگی ،نزدیک بودن به زندگی
(رئالبودن) ،تغییر پرشتاب فضاها ،فوران بیواسطة اندیشه و احسا  ،وابستهنبودن به زبان علمی و فقاهتی ،تاثثیر بسایار
اندیشهها و بدیههگوییها و بدیههنویسیهای وی ا این بدیههگوییها تحت سلطة گونة گفتاری اثر بهاءالولد ،یعنی شایوۀ
معار،نویسی شکل گرفته است ا آنچنان نکات لطیف و مسحورکنندهای را خلا مایکناد کاه بزرگاانی مانناد مرحاوم
فروزانفر و ذبیح اهلل صفا لذت خواندن معار ،را با لذت به دست آمده از خواندن اشعار گران بهای فارسی مقایسه می کنناد
و فضایی مشابه با فضای شعر حافظ و عطار و سنایی برای آن در نظر گرفتاهاناد (صافا)0122 :2 ،0930 ،؛ (فروزانفار،
 .)96 :0984فروزانفر معار ،را از عالیترین نمونههای نثر شاعرانه میخواند و میگوید کاه چیازی ناو در آن مایبیناد؛
بهگونهایکه خواننده بهجای محدودشدن در مفاهیم فنی منظم و زبان حرفاهای تصاوّ ،،محصاور حاس مایشاود و در
جهانی خاص از شیوههای بیانی و تصاویر عرفانی پای مینهد؛ در این هنگام گویی خود را در برابر اثری هنری مایبیناد
که البته به قصد قبلی و برپایة طرح جامعی تصویرسازی و پی ریزی نشده است (خطیبی بلخای ،0 ،0912 ،مقدماه :د)؛
(فروزانفر .)96 :0984 ،ناتمامبودن و حاالت طبیعی یادداشتهای بهاءولد در کنار ویژگیهای دیگر ،جذابیّتی ویژه باه آن
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داده است و به اعتقاد هلموت ریتر نشاندهندۀ عرفانی بیهمتا و درخور توجه است؛ بهگونهایکه شاادی روحای حاصال از
زهد آمیخته به جمالپرستی را با رگههایی از «نرگسانگی» جلوهگر میکند .منظور و مراد ریتر از نرگسانگی ،آنگونهکه خاود
یادآوری میکند ،همان درونمایة نرگسانگی است که موجب میشود فرد خود را حامل جمال الهی بداناد؛ البتاه بهاءولاد در
هیچ بخشی از نوشته هایش به طورمستقیم چنین ادعایی نداشته است .ریتر ،بهاءولد را مظهر تسلیم و رضای یاک قلاب شااد
میداند که همواره برای غر شدن در خلوت معنوی و رهایی از عالم مادی میکوشد (نقل از مایر.)23 :0981 ،
پیشینة پژوهش
بررسی سبک شناسی متون همواره از موضوعات درخور توجه پژوهشگران حوزۀ زبان و ادبیات فارسی باوده اسات.
گستردگی و تنوع الگوهای سبک شناسی نیز توجه محققین را نسبتبه چنین موضوعاتی دوچندان می کند .به همین سبب
گاه سبک و ساختار یک متن از چند زاویه و با چند الگوی مختلف بررسی و تحلیل می شاود .معاار ،بهاءولاد یکای از
متون ارزشمند ادبیات فارسی است که متثسفانه پژوهشگران ،کمتر به آن توجه کرده اند .پژوهش هایی که دربارۀ ایان اثار
انجام شده است ،بیشتر از نوع تحلیل محتوایی و موضوعی است .سبک و زبان این اثر به ظاهر سااده و خاالی از صانای
ادبی است؛ اما درحقیقت نکات زبانی و دستوری و ادبی بسیاری دارد که مجموع آنها باه ایجااد سابکی متفااوت و گااه
ممتاز انجامیده است؛ بهگونهایکه آن را نخستین نمایندۀ متون گفتارنوشت صوفیه دانستهاناد .تااکنون پژوهشای در بااب
سبک و ساختار نحوی این اثر صورت نگرفته است و ارزش های زبانی و نحوی آن بررسی نشده است .در این باره فقط
فریتس مایر ،کتابی با عنوان بهاءولد به رشتة تحریر درآورده است و در آن با نگاهی فلسافی باه ماتن معاار ،نگریساته
است .او در این اثر ،جنبههای محتوایی آن را از زاویة دید یک فیلسو ،بررسی میکند .سایر پژوهشهای دیگری که باه
معار ،پرداخته اند در قالب مقاله و پایان نامه های دانشجویی است و بیشتر ،متن را ازنظر محتاوایی و گااهی باا رویکارد
تفسیری تحلیل و بررسی کردهاند .نگارندۀ این جستار همة آنها را از نظر گذرانده است و بسیار از محتوای این آثار بهاره
برده است .پایان نامه های دربارۀ متن معار ،بهاءولد ،بیشتر رویکردی مقایسه ای دارند و معموالً این متن را در مقایسه باا
متون دیگری مانند فیهمافیه و مجالس سبعه و غزلیات شمس و مثنوی بررسی کردهاند؛ تقریباً همة ایان پاژوهشهاا ایان
مقایسه را ازنظر تثثیر و تثثرهای محتوایی انجام داده اند .برخی نیز متن معار ،را بهتنهاایی بررسای کارده اناد و تنهاا باه
سویه ای از این اثر توجه داشته اند .مقاالتی که دربارۀ موضوع معار ،بهاءولد نوشته شده است نیاز رویکاردی مشاابه باا
پژوهشهای دانشگاهی یادشده دارد و بیشتر به این متن ازنظر بررسی محتوا و با رویکاردی مقایساهای نگریساتهاناد .از
میان این پژوهشها تنها چند مقاله به جنبههای زیباییشناختی متن از منظر بالغی و ساختاری توجه کردهاند؛ مقالاهای باا
عنوان «بررسی جنبه های زیباشناختی معار ،از دیدگاه صورتگرایی» نوشتة تقی پورنامداریان و حسین ماؤخر اسات کاه

جلوههای ادبی متن را بررسی کرده است و به مباحثی مانند عاطفه و موسیقی و عناصر بالغای موجاود در ماتن معاار،
پرداخته است .مقالة دیگر« ،سرچشمههای فکری رمز و تصویر در معار ،بهاءولد» نوشتة حسین فاطمی و دیگران اسات
که با تمرکز بر دو عنصر بالغی رمز و تصویر ،محتوای متن را تحلیل کرده است و مبااحثی مثال اتحااد معیّات را تبیاین
میکند .مقالة «بررسی کالم مغلوب در معار ،بهاءولد» از احمد سنچولی و لیال شکیبایی ،باا رویکاردی تلفیقای ،فارم و
محتوای معار ،را بررسی کرده است .نویسندگان در ایان مقالاه باه تبیاین مبااحثی مانناد غلباة زباان اساتعاری ،ابهاام،
تثویلپذیری ،پراکنش معنایی در گسترۀ کالم مغلوب پرداختهاند.
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بیان مسئله
شناخت سبک هر اثر در گرو بررسی های سبک شناسی و زبان شناختی ای است که هریک از منظار خاصای آن اثار را
واکاوی و تحلیل میکنند .در شیوۀ جدید و خاصی از سبکشناسی با نام سبک شناسی الیهای ،متن باه پانج الیاة اصالی
تقسیم می شود .یکی از این الیه ها ،نحوی است .موضوع بحث در الیة نحوی ،سااختمان جملاه و کاالم اسات کاه هار
نویسنده باتوجه به سلیقه و روش خود آن را معماری می کند .مسئلة اصلی و محوری این پژوهش بررسی ساختار نحاوی

متن معار ،بهاءولد است .در این جستار با الگو قراردادن شیوۀ سبک شناسی الیه ای ،شگردهای خااص نحاوی معاار،
تببین و تفسیر میشود و با برشمردن برجستگیهای نحوی و دستوری آن ،سبک نویسنده و متن تحلیل میگردد.
سبک و تعریفهای آن
سبک ،شیوۀ خاص نگارش است که در یک دورۀ زمانی ،مکانی و یا میان مجموعه ای از نویسندگان و گاه در یک اثر
و نویسنده بررسی میشود .شیوهها و مبانی و تعریفهای مختلفی از سبک ارائه شده است؛ بر همین مبنا برخی با محاور
قراردادن دورههای زمانی شیوه و سبک نگارش آثار را تقسیم بندی کردهاند و برخی دیگر با بررسی هر اثر باهتنهاایی باه
سوی سبک های شخصی پیش رفته اند .در مباحث جدیدتر سبک را «انحرا ،از نرم یا هنجار بیان دیگران دانسته اناد ،باه
این معنی که سبک هر نوشته با سنجش و در تقابل با اثر دیگری درک و مشخص می شود» (میرصاادقی .)063 :0933 ،از
دیدگاه دیگر ،سبک محصول گزینش خاصی است که نویسنده از فهرست مترادفات زبانی به عمال مای آورد .بناابر ایان
دیدگاه «هرگاه نویسندگان برای معنای واحدی ،از زبان متفاوتی استفاده کنند ،بین آثار آنان تفاوت سابکی خواهاد باود»
(شمیسا .)26 :0932 ،بهجز این دو دیدگاه ،گزینش و انحرا ،از هنجار ،دیدگاه دیگاری نیاز وجاود دارد کاه مطااب آن
«سبک حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بیرون است که لزوماً در شایوۀ خاصای از بیاان تجلای مای کناد .باه
عبارت دیگر هر دید ویژهای در زبان ویژهای رخ مینماید» (همان.)01 :
تثمل در این تعریفهای سهگانه نشان میدهد که این سه دیدگاه هیچ تعارضی باا هام ندارناد و حتای کامالکننادۀ
یکدیگرند .به این ترتیب که «شیوۀ خاص دیدن یعنی رفتارهای ذهنی خاص به رفتارهای زبانی منجر مای شاود (نگارش
خاص) و الجرم هنرمند به گزینش های خاصی در زبان دست میزند (گزینش) و چهبسا در مسیر این گزینش مجبور باه
اعمال سلیقه هایی در زبان یا خرو از هنجارهای متعار( ،انحرا ،از هنجار) شود» (همان .)41 :بناابراین «هار شاخص
بنا به ویژگی های روحی و نوع موضوع ،ساخت های نحوی خاصی را بیشتر به کار می برد و برخی زبان شناسان باتکیهبار
چنین مطالعاتی ،سبک را شالوده ای از گزینش زبان می شمارند؛ گزینشی که از سااخت هاای مختلاف زباان باه اقتضاای
موقعیت و متناسب با بافت کالم و تحت تثثیر عوامل بافتی گوناگون مانند ژانر متن ،زمان ،مکان و سرشت فضای ارتباط
صورت می گیرد و بر همین اسا

است که سبک شناسی ،بررسی نوع گزینش ها و علات تارجیح یکای از گزیناه هاا بار

دیگران است» (فتوحی.)93 :0930 ،
چنانکه از تعریف باال نیز دریافت می شود ،سبک در پیوندی نزدیک با زبان قرار دارد و بر همین مبنا می تاوان گفات
اصلی ترین ویژگی سبک ،استمرار و تداوم رفتار زبانی خاص است؛ به این معنا کاه هرگااه نویساندهای ،ناوع خاصای از
گویش ،نظام نحوی و دستوری و ...را بهصورت مستمر و معنادار استفاده کند ،صااحب سابک اسات .البتاه بایاد توجاه
داشت که الزمة شکل گیری سبک ،وجود بسامد باالی ویژگی های سبک ساز است و کاربرد اندک و رخدادهای اتفاقی در
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متن به ایجاد سبک نمیانجامد؛ البته بسامد ویژگیهای زبانی نیز همیشه موجب پیدایش متغیر سبکی نمیشود .به هماین
سبب برای ایجاد سبک ،باید میزان صورت هایی از یک کاربرد زبانی در گفتار شخص ،بسیار و پیوسته باشاد (ناک .آزاد
بلگرامی 21 :0036 ،و  .)26البته باید توجه داشت که این تکرار و استمرار طبیعای باشاد تاا باهصاورت ،عاادتی زباانی
پذیرفته شود.
سبکشناسی الیهای
سبکشناسی الیهای شیوهای از سبکشناسی است که بسیار جام است و از درآمیخاتن علام سابکشناسای و شایوۀ
ساختارگرایان و فرمالیسم ایجاد شده است .فتوحی در کتاب سبک شناسی آن را بهصورت منسجمی تبیین و تشریح کرده
است .بر همین مبنا سبکشناسی الیهای ،شیوهای از سبکشناسی است که متن را در پنج الیه بررسی میکناد .درحقیقات
ویژگی های برجستة سبک و نقش و ارزش آنها در هر الیه و به طور مستقل ،تعیین و معرفی میشود .بررسی الیاه الیاه و
جداگانه ،از هرگونه آشفتگی تحلیل و تداخل دادهها جلوگیری میکند و این زمینه را فراهم مایکناد تاا در هار الیاه ،از
روش ها و دیدگاه های مناسب و درخور آن الیه استفاده شود .این الیه ها به بیان فتوحی «سطوح و واحادهای تحلیال در
زبان هستند و عبارت است از :الیة آوایی ،الیة واژگانی ،الیة نحوی ،الیة معناشناسیک ،الیاة کاربردشناسایک» (فتاوحی،
 .)293 :0930در این مقاله بر اسا

این الگوی سبک شناسی ،نحو کتاب معار ،بررسی و تبیین می شاود و الیاة نحاوی

متن تحلیل و تشریح میشود.
نحو و الیة نحوی
علم نحو ،بررسی چگونگی چینش واژههاا و رواباط میاان صاورتهاای زباانی در جملاه اسات .باا بررسای دقیا
ویژگیهای نحوی در یک اثر ،نوع اندیشیدن نویسنده را مایتاوان دریافات .باه اعتقااد جرجاانی فقاط الفاام معنای را
نمیسازند؛ بلکه نحوۀ نظم واژهها و شکل تثلیف کالم در این مهم نقش دارد (جرجانی .)281 -233 :0934 ،بنابراین اگر
رابطة سازمند میان سبک و اندیشه پذیرفته شود و نحو نیز حامل و سازندۀ اندیشه دانسته شود ،میان سااختارهای نحاوی
جمله ها با نوع سبک پیوند استواری وجود خواهد داشت .صدای نحوی ،پژواک وضعیت ذهنی ما در رویارویی با محیط
است .جهان بینی خود را بر روابط نحوی کلمات تحمیل می کنند و نوع خاصی از نحو و دستور زبان را برمی گزیند .برای
تعیین ویژگیهای نحوی سبک یک نویسنده باید میزان خرو وی از نحو معیار و پایه تبیاین شاود .نحاو معیاار ،شاکل
عادی قرارگرفتن اجزای جمله در هر زبان است که خنثی و بدون برجستگی است .بنابراین از طری آن به نکته ای دربارۀ
ذهن و اندیشة نویسنده نمیتوان پی برد؛ اما اگر جایگاه یکی از اجزای جمله نسبتبه صاورت طبیعای آن ،نحاو معیاار،
تغییر کند ،از آن در جایگاه نقطه ای برای تثمل سبک شناسیک میتوان بهره بارد؛ زیارا بار مبناای نظریاة تقاارن سابک و
اندیشه ،این دو موضوع همواره در کنار هم قرار دارند و رابطهای دوسویه میان آنها برقرار است.
خرو از نحو معیار به روش های مختلفی صاورت مای گیارد و فراوانای هریاک از ایان شایوه هاای خارو باعاث
برجستگی سبکی در متن می شود .کوتاهی و بلندی جمالت ،کارکردهاای مختلاف فعال ،شایوه هاای کااربرد افعاال در
ساختار جمله ،صدای دستوری جمالت ،چیدمان نحوی نامنظم ،تکرار ،عطف ،زمان افعال ،نحوۀ کاربرد ادات مختلف در
جمله ،شیوۀ بیان عدد و معدود و نمونههای فراوان دیگری از این دست کاه سارانجام نحاو کاالم را در یاک ماتن رقام
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میزند ،عناصری هستند که در بررسی ویژگیهای نحوی متن به آنها توجه میشود.
در بررسی نحوی معار ،با همین شیوه و رعایت همین الگوها به نتایج و ویژگیهایی میتاوان دسات یافات کاه در
ادامه بیان میشود.
جمالت کوتاه
بعد از واژهها ،جمله نخستین صورت معنادار در هر نوشته به شمار میرود کاه دربردارنادۀ پیاام نگارناده و گویناده
است« .جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوی شکلی از یک واحد اندیشه باشد ،مای تاوان
از رهگذر بررسی بلندی و کوتاهی جملهها ،ساخت اندیشه و سبک و حاالت روحی گوینده را تحلیل کرد؛ چراکه طاول
جمله نسبتی با میزان درنگ و تثمل گوینده در یک واحد فکری دارد» (فتوحی .)231 :0930 ،همچناین میاانگین واژه هاا
در جمله ،ارزش سبک شناختی ویژه ای دارد ،بهگونه ایکه سبک هاای مقطا و پرشاتاب عااطفی تار اسات و یاا یکای از
ویژگیهای بارز سبکهای فنی و مصنوع ،بسامد بسیار واژههای متراد ،است که به بلندی جمالت میانجامد.
در معار ،،جمالت کوتاه معنادار شده و سبک این متن را تحت تثثیر قرار داده است .بهطوریکه در صفحات انادکی
از این اثر ،جمالت طوالنی و درازگویی و اطناب مشاهده میشود .برپایة بررسیهای صورتگرفته در کل ماتن ،باهطاور
میانگین در هر صفحه  91جملة کوتاه مشاهده میشود و میانگین واژههای هریک از ایان جماالت  9یاا  4کلماه اسات؛
برای مثال در «شعیب را گفتم که به مسجد رو که من مشوش می شوم .باز به دل آمد که مبادا بیازارد و برود( »...خطیبای
بلخی )261 :0 ،0912 ،شش جمله به کار رفته و هریک بهطور میانگین از سه واژه تشکیل شده است .قطعة زیر نیاز از
شش جملة کوتاه تشکیل شده است و هر جمله تقریباً پنج واژه دارد« :به دل آمد که هر که علم ازبهر دین آموزد و ازبهر
صد و ثواب آموزد ،هرچند بیشتر آموزد و کاملتر شود مر استاد را حرمت بیشتر دارد( »...همان)413 :
جمالت کوتاه بیانگر اندیشهای عاطفی و پرشتاب است و گوینده با آنها باورهایی را بازگو میکند کاه در احساساات
و عواطف وی ریشه دارد .معار ،نیز به سبب آنکه واگویهها و دلنوشتههای بهاءولد است ،از این شایوه جادا نیسات و
بسامد باالی جمالت کوتاه در آن از گوینده ای اهل دل و سرشار از عاطفه حکایت می کند که خاود نیاز از کاارکرد ایان
نوع جمالت آگاهی دارد و بهخوبی از آنها بهره برده است .از طرفی چنانکه پیشاتر نیاز بیاان شاد ،شایوۀ بیاان بهااء در
معار ،شیوۀ وعظ و خطابه است و بالغت در گفتار از ویژگی های بارز و پراهمیت یک خطیب موف است؛ این ویژگی
جز از راه شناخت اقتضای حال مخاطب به دست نمیآید .بیشتر مخاطبان بهاء ،عامة مردم هستند و ساخنان او بیشاتر در
مسجد و مجامعی اینگونه بیان شده است؛ بنابراین مهم ترین ویژگی بیان وی بالغت است؛ زیرا در یک لحظه باید گویاا
و رسا و درخور حوصلة مخاطب سخن گوید؛ بهگونهایکه هم مخاطب را با جمالت طوالنی خسته و بیانگیازه نکناد و
هم مفهوم و موضوع منظور خود را به بهترین و مفهوم ترین شکل به مخاطب انتقال دهاد .بهااء خطیبای موفا و شاهیر
است و میداند که جمالت او اگر پرشتاب و عاطفی و هیجانی نباشد ،رغبتی برای شنیدن در مخاطب نمیماند.
اگر در قسمتی از سخنان بهاءولد ،جمالت به سمت اطناب می روند ،بی علت و توجیه نیست .یکی از این دالیل نیااز
به درنگ و تثمل ذهن مخاطب است که بهاء آن را درمی یابد و برای همراهی مخاطب باا خاود ،جریاان اندیشاه را کناد
می کند؛ درنتیجه جزئیات بیشتری را در قالب جمالت طوالنی بیان خواهد کرد .دلیل دیگری که ارزش بالغی نیاز دارد و
با علم معانی هم توجیه میشود ،اطناب برای لذتبردن است .لذتبردن گوینده از موضوعی خاص سابب مایشاود وی

ساختار نحوی معار ،بهاءولد بر اسا

الگوی سبکشناسی الیهای

3 /

آن موضوع را با تکرار و بیان جزئیات در قالب جمالت طوالنی تفسیر و تبیین کند؛ چنانکه در قطعة زیر بیست و هشت
واژه به کار رفته است و بهاء این گونه خواسته است تا دربارۀ این ادعا که احوال هار انساانی را در اقساام مختلاف قارار
دادهاند ،جزئیات بیشتری بیان کند؛ درحقیقت لذتبردن از تنوّع حااالت روحای و جسامی در آدمای وی را بار اطنااب
سخن برانگیخته است« :گفتم اى آدمى احوال ترا رنگبهرنگ نقش کردهاند در تاو از هاوا و عشا و قضااى شاهوت و
صحّت و جاه و رفعت و استینا

و حیات و ترا عاش زار این صورت و این نقش کردهاند که هرگز تارا ازیان صابرى

نیست( »...همان)011 :
شکل  -0نمودار میزان فراوانی جمالت کوتاه در متن
جمالت کوتاه
جمالت بلند

%40
%60

جمالت همپایه
همانطور که از نام جملة همپایه نیز آشکار است ،این نوع جمالت ،جملههای قبل و بعد از خاود در ارتبااط اسات.
درواق ارتباط معنایی باعث شده است که این جمالت در کنار هم توضیحی دربارۀ یک موضوع ارائه دهند« .جمله هاای
هم پایه ،جمله های مستقلی هستند که با پیوند هم پایه ساز به هم مربوط می شوند و هیچیک جزئی از جملة دیگر نیساتند»
(انوری و احمدی گیوی .)906 :0988 ،در معار ،بهاءولد شکل بیشتر جمالت از این ناوع اسات و «واو عطاف» بارای
پیوند این جمالت نقش اساسی دارد .نکتة درخور توجه در این زمینه آن است که «واو عطف در ساختار هم پایاه شاتاب
سخن را زیاد و سبک را پویا می کند» (فتوحی)233 :0930 ،؛ درنتیجه می توان گفت سبک عاطفی بهاءولد تاحدّی وامدار
همین جمالت همپایه و فراوانی کاربرد واو عطف است که بهتکرار در متن کاربرد یافته است .گفتنای اسات کاه باهجاز
جمالت همپایه ،ترکیبات و واژهها نیز در ساختار جمله با «واو عطف» به یکدیگر معطو ،شدهاند و پیدرپیباودن آنهاا
به سبک عاطفی و پرشتاب متن یاری می رساند؛ بهگونهایکه میانگین کاربرد واو عطف در هر صافحة معاار 06 ،مرتباه
است که حدود  01درصد از مجموع واژگان و حرو ،نقش ساز هر صفحه را به خود اختصاص می دهد .بارای مثاال در
نمونه های زیر فراوانی استفاده از جمالت همپایه و واو عطف آشکارا مشاهده میشود« :اعوذ و الحماد للّاه ماىخوانادم
چنانک کسى پیش خداوندگار خود نشسته باشد و صد هزار ثنا و دعا مىگویدش و مىستایدش و مىزارد و ماىنالاد و
عش ها عرضه مىدارد همچنان گویى این حر،ها که مىخوانم و این نظرهاى من به مودّت همچاون اغاانى و چناگ و
رباب و د ،و سرناست با معشو خود و من همه جاى گردانم چنانک کسى رباب مىزند و در شهر مىرود و مىبیانم
که اللّه هر ساعتى پیاله نظر مرا پر از شرابى مىکند و من به وجه کریم او نوش مىکنم» (خطیبای بلخای،)4 :0 ،0912،
«روح چون ماهى از دریاى عدم برآمد به حکم حرص لقمهطلبى و آسیبى زد به لقمه و همچنین مىچشید و مىخورد و
در وقت خواب و بیهوشى بازمىرفت و به سبب بلیّه روزگار و رنج که گاهى بر وى رسیدى بترسیدى نیارستى تماام آن
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لقمه را گرفتن و بهر آسیبى مىخواستى تا به دریاى عدم بازرود و به حکم آنک حیوۀ متعلّ به لقماه باود باازمىآماد»...
(همان« ،)084 :من نیز از تویی اهلل آنچ به دست من آمده باشد با وی ساخن گیارم و باه نازد خوشای هاا و نغازی هاا و
جمالهای اهلل درآیم و هر ساعتی با تویی اهلل درمیامیزم و عجایب باطن تویی اهلل را نظر می کنم و عجایب آن را مای بیانم
و شراب مزه هر عجبی را چنان نوش میکنم که تا دیری بیهوش میمانم» (همان.)048 :
وجهیت
بتوجه به وجهیّت و تبیین آن در یک اثر ،به ارتباط بین ذهن و جهانبینی نویسنده میتوان دست یافات .راجار فااولر
وجهیّت را از عناصر دستوری کارآمد برای تحلیل نظر نویسنده می داند و در تعریف آن می گوید« :وجهیّت ،گرامر تعبیار
پنهان است؛ ابزاری است که مردم با آن درجة تعهد و التزام و سرسپردگی خاود را نسابتباه حقیقات گازاره هاایی کاه
می گویند ،بیان می کنند» .وجهیّت از نظر سیمیسون ،میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره است که بهطاور ضامنی باا
عناصر دستوری نشان داده می شود .او در ادامه آورده است که وجهیّت بیانکنندۀ منظور (کنش غیربیانی) یاا قصاد کلای
گوینده یا درجة پایبندی او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیری ،اجبار و اشتیا نسبتبه آن است .وجه عنصری نحوی اا
معنایی است که در جمله دیدگاه گوینده را نسبتبه موضوع سخن نشان می دهد .وجاه در سااختمان بناد اهمیات دارد؛
زیرا جهتگیریهای خاص نویسنده را نسبت به سخنان خود بیان می کند .وجه کالم در یک گفتوگو یاا گفتماان ،ناوع
روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص می کند .مایکل هالیدی نشان داد که وجه در القاای معناای بیناافردی و
تعامل اجتماعی نقش اصلیای دارد .مایکل توالن نیز در مطالعات سبکشناختی خود ،وجهیّت را در شناخت جهاانبینای
و دیدگاههای پنهان نویسنده در متن بهخوبی به کار گرفته است؛ او نقش وجهیّت را چنین تعریف میکند« :باهطاورکلای
وجهیّت اشاره دارد به امکانات زبانی موجود برای توصیف و توجیه ادعا ،عقیده یا تعهدی که فرد با زبان خل مای کناد»
(نک .فتوحی 281 :0930 ،و  .)286بنابراین وجهیّت موضوعی است که آشکارا در متن توضیح داده نشده است؛ بلکه باا
تثمل در فعل و قید و صفت های تثکیدکننده بر موضوع یا امری دریافت میشود؛ مثالً وقتی نویسنده در جملهای از افعال
دستوری و آمرانه با بار معنایی التزام بیشتر استفاده کند ،میتوان چنین نتیجه گرفات کاه مخاطاب درجاهای پاایینتار از
گوینده داشته است و یا اینکه هد ،گوینده ایجاد انگیزه و تعهّد در پیروان یک عقیدۀ خااص باوده اسات .وجهیّات در
معار ،،بیشتر در دو عرصة فعل و قید به کار رفته است.
وجهیّت در فعل
یکی از موقعیت های بروز وجهیّت ،فعل است .وجه فعل «صورت یا جنبههایی از آن است که بر اخبار ،احتمال ،امار،
آرزو ،تمنا ،تثکید ،امید و برخی امور دیگر داللت می کند» (فرشیدورد .)980 : 0988،شواهد نشان مای دهاد کاه بهاءولاد
گفتارها و سخنان خود را در جم مریدان نقل می کرده است (خطیبی بلخی :0 ،0912 ،مقدمه) و از سویی وجه بیشاتر
افعال معار ،،اخباری است .این دو ویژگی از چند وجه با هم ارتباط دارند .نخست اینکه کااربرد وجاه اخبااری بارای
توصیف و توضیح هر موضوعی ،ارتباط نزدیک گوینده با موضوع بحث را نشان می دهد؛ دوم اینکه کاربرد ایان وجاه از
فعل در مخاطب اطمینان بیشتری نسبتبه کالم گوینده برمی انگیزد .برای مثال در این شاهد از معار ،نمود وجه اخباری
را آشکارا می توان دید« :اکنون با هر موجودى که صحبت اللّه با وى کم شود کمال حال آن چیاز باه نقصاان بادل شاود
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پژمرده شود و اللّه را صحبتى است با عقل و مزه معقوالت از آنست و

کذا الحسّ پس همه تصرّفات اللّه است در همه اجزاى من و فعل اللّه بىصفات اللّه نیست از رحمت و کرم و غیر ذلاک
و این اوصا ،همه نور و مؤثر نور است بدان رنگ که پیش ازین دیدم پس در هار جازو مان جاویهااى ناور ماىرود
همچون زر آب و روان مىشود از صفات اللّه و چون صن اللّه مىکند در هر جزو من و همه خواطر و مزه از اللّه هست
مىشود» (همان )094 :و یا در این نمونه« :اللّه اکبر گفتم در نماز آمدم گفتم در سیاست جاى آمدم و اللّهاکبارگفاتن ناام
قربانیست یعنى نام قربانى ازبهر آنست که اجزاى ما همه قربانىاند و این نمدها که در زیر پااى انداختاهاناد هماه ماوى
کشتگانست و اجزاى در و دیوار اجزاى صد هزار حیوانات و آدمیانست تا چند سرها کوفتهاند و اینجا بىخبر انداختهاند
بلک اجزاى تن ما تا چند بار بمرده است و از آدمیان دیگر و حیوانات نیز تا چند بار در چهارخانه آب و بااد و آتاش و
خاک بوده است پس سرتاسر ما همه سراى سیاست است» (همان.)081 :
باتوجه به شواهد باال و بررسی های صورت گرفته در کل متن ،بهطور میانگین از هر  91فعلی که در یک صافحه ذکار
شده است 24 ،فعل ،وجه اخباری دارد .به بیان دیگر حدود  81درصد افعال متن معار ،،وجه اخباری است .بهجز وجاه
اخباری که وجه بیشتر افعال معار ،است ،گاهی نوع گفتمان و ارتباط گوینده و شنونده در این گفتارهای صوفیانه سبب
شده است که شیخ ،مریدان را اندرز دهد و به کارهایی وادارد که منظور او و راهنمای سالک است .به همین سبب وجاه
اجباری و امری نیز از وجوه پر بسامد در متن معار ،است و در قسمت های مختلف کتاب دیده می شاود .ایان وجاه از
فعل گاه در قالب صورتی متفاوت و درخور زبان عصر نگارنده ظاهر می شاود .بادین معناا کاه افعاال اماری در برخای
قسمتهای معار ،با پیشوند «می» در معنای «با» ا که امروزه بر سر افعال امری میآید ا هماراه هساتند .افعاالی مانناد:
میگذار در معنای بگذار و نظر میکن در معنای نظر کن (همان.)91 :
با وجود فراوانی وجه اجباری در معار ،،آن هم در قالب افعال امر و نهی ،شمار این دسته از افعال نسابتباه وجاه
اخباری ،بسیار کمتر است .البته وجه امری نسبتبه وجه التزامی از فراوانی بیشتری برخوردار است .به بیان دیگار از ساه
وجه اصلی افعال (اخباری و التزامی و اجباری) دو وجه اخباری و اجباری بیشترین وجاه فعال در ماتن معاار ،اسات.
همین موضوع از سویی بیانگر اطمینان خاطر نگارنده به درستی بیانات و افکار خود است و از سوی دیگار جایگااه وی
نسبتبه مخاطبانش را نمایان میکند .شواهد زیر نمونه هایی از کاربرد وجه اجباری در معار ،است« :ای مؤمن ،هم بدان
قدر که از اسباب اکتساب حالل حاصل شود خرسند باش و توکل کن و مترس( »...همان« ،)83 :ترک این ندامت بگاوى و
اگر رغبت به طاعت مىکنى مىگوى الحول ،از عظمت اللّه دراندیش ترک تدبیر خود بگوى همه عمار کسابکنناده در دو
صفت باش یکى رفعت به علوم دل و دین و دیگر تواض به تن» (همان 914 :و « ،)911اکنون اگر مؤمنى خاورد و خاواب
و شهوت را کم کن و خود را مىگوى که مؤمنان و عاشقان را خواب و قرار کجا باشد و عاشا و ماؤمن چگوناه مخاالف
رضاى محبوب بود و چون امر محبوب بیاید چگونه از سر قدم نسازد ،پس هار زماان خاود را ماىگاوى کاه اگار ماؤمنى
رخساره زردت کو و بوى جگرسوختهات کجاست و بىقرارى و بىآرامیت کجا شد ،اکنون ذکر اللّاه ماىگاوى و دایام در
طلب اللّه مىباش» (همان .)238 :نمودار زیر نشاندهندۀ میانگین فراوانی وجوه سهگانة افعال در متن معار ،است.
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وجهیّت در قید
بهاءولد ،عارفی عاش است که همة کائنات را جلوۀ جمال الهی میداند و پیوسته از آن سخن مای گویاد؛ باه هماین
سبب طبیعی است که در کالم او بسامد قیودی بیشتر باشد که شامل همة اجزای یک مجموعه می شاود؛ قیادهایی مانناد
همه و هر و جمله که بیانکنندۀ فراگیری یک مفهوم است .فراوانای قیاد «جملاه» در بیشاتر قسامتهاای ماتن معاار،
تثییدکنندۀ این سخن است ...« :مثالً شما جمله که اینجا نشستهاید» (همان« ،)34 :جمله افالک و ستارگان و طباع و قارار
ارض و جمله موجودات بباید تا آن نام موجودى بر چیزى بنشیند و عمل افالک و عالم را به فعال مادبّرى گویناد پاس
جمله خل متّف آمدند( »...همان« ،)033 :چون نظر مىکنى یثجو و مثجو شیاطین بیرون مىآیند و جمله آب و نبات
درونت را مىخورند» (همان.)216 :
نمونههای فراوان دیگری نیز در قسمتهای مختلف متن استفاده شده است.بهطورکلی قید «همه»  0196مرتباه« ،هار»
 332مرتبه و قید «جمله»  011مرتبه در معار ،استفاده شده است.
از سوی دیگر عار ،در جریان اعتقادات قلبی ،خواهان وصال دائمی و البته تدریجی با محبوب خویش اسات .پیارو
همین موضوع ،قید تدریج بهترین گزینه برای بهاء است تا با آن ارتباطات روحیای را بر زبان جاری کند که بهتادریج و
پی درپی با معبود برقرار می کرده است .ازاینرو بسامد باالی قید تدریج که بیشتر با لفظ «پارهپاره» و «انادکانادک» بیاان
میشود ،در متن توجیهپذیر است .ازجمله شواهد قید «پارهپاره» که  24بار در متن استفاده شده ،عباارت اسات از« :هماه
صور شرای و معامالت و قط خصومات و حدود و زواجر ازبهر آنست تا پارهپاره محباهلل شوم و چنان محب شوم که
مرا از خوشی و ناخوشی خود خبر نباشد» (همان .)06 :قید «اندکاندک» نیز  09بار در متن به کار رفته است« :این کالباد
ما که چون تل برفست اندکاندک جم گشته است و این وجود شده است» (همان.)10 :
صدای دستوری منفعل
صدای دستوری ،بخشی از نحو کالم و نمایان گر رابطة سبک و اندیشه است .این عنصر «عبارت است از رابطة میاان
رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت کنندگان در فرآیند فعلی (فاعل ،مفعول و .)...صدای دستوری در کناار دیگار وجاوه
فعل مانند زمان و نمود و وجهیّت و حالت شناخته میشود و در زبانهای مختلف ،متفاوت است؛ اما معماولتارین آنهاا

عبارت است از :صدای فعال و منفعل و انعکاسی» (فتوحی .)231 :0930 ،از این میان صدای دستوری منفعل در معاار،
نمود بیشتری داشت .این صدای دستوری زمانی است که «مبتدای جمله پذیرنده ،هد ،یاا متحمال فعال باشاد .صادای
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منفعل ،بیانکنندۀ حالت کنشپذیری و اثرپذیری است» (فتوحی.)08 :0983 ،
در زبان فارسی ،ساخت هایی صدای منفعل دارند و فضای متن را به سمت انفعال و پذیرابودن می برند .این ساخت ها
عبارت است از:
 جمله با فعل الزم ،مثل افتادن ،ترکخوردن و...؛ جملههای اسنادی با افعالی چون است ،بود ،شد ،گشت و گردید؛ جملههای مجهول و شبهمجهول؛ وجهمصدری (استعاره دستوری).در معار ،از میان این ساخت ها ،جمله های اسنادی و جمالت شبهمجهول از بسامد بیشتری برخوردار اسات کاه در
ادامه به آنها پرداخته میشود.
صدای منفعل برخاسته از جمالت اسنادی
از میان افعال اسنادی ،فعل «است» و صورتهای صرفی آن ،بیشترین کاربرد را در معار ،دارد .بهگونهایکه این فعل
 9381بار در متن آمده است .علت این موضوع را در نوع رابطة عار ،با ح میتوان جستجو کرد .عار ،در برابر حا ،
خود و اعمالش را هیچ می داند ،به ویژه بهاءولد که اشعری مذهب است؛ پیرو اصول عقاید اشاعره ،بنده را در برابار حا
مجبور و منفعل می داند .بنابراین دررابطهبا انسانِ مجبور و مقهور که سرنوشت و حتی افعاالش در گارو خواسات الهای
است ،فعل و کنش معنای بسیاری ندارد .به همین سبب بهاء با کاربرد افعال اسنادی بیشتر در پی ارائاة گازارش اسات و
میکوشد آموزههای عرفانی و دینیاش را نیز از طری گزارش حاالت روحی خود و واقعیات منظورش عرضه کند؛ «هار
حالت تو موسى و عیسى و جمله انبیاست علیهمالسّالم و فرعون و شدّاد این اسماء افعال تست و مدین و مصر و شام و
سایر -االماکن مقاصد تست و سفر و حضر تقلّب تست( »...خطیبی بلخی)910 :0 ،0912 ،
صدای منفعل برخاسته از جمالت شبهمجهول
افزونبر جمالت اسنادی ،جملههای شبهمجهول نیز ،سبب ایجاد صدای منفعل در کالم بهاءولد شاده اسات .بهاءولاد
در این متن ،مطالبی را در پاسخ به سؤاالت افرادی ناشناخته بیان می کند .حضور این افراد تنهاا بارای طارح ساوال معناا
می یابد و بیشتر افعالی مانند سوال کرد ،پرسید ،گفت و ...نشان گر این نوع جمالت هستند و بیشاتر اوقاات مرجا آنهاا
معلوم نیست؛ زیرا در نظر بهاء آنچه مهم است ،پرسش مطرحشده است و نه پرسش گر« .مای پرساید تقادیر اهلل مخلاو
است یا نامخلو  .گفتم کسی که هیچ نداند از خیری و طاعتی و دوستی چنگ بدینها در زنند تا خود را معرو ،کند»...
(همان« ،)233 :سوال کرد که ابراهیم ستاره را گفت :هذا ربی .گفتم که کسی گویند اینست متاع من به لحان گفاتن ساه
معنی فهم آید( »...همان.)243 :
چیدمان نحوی نامنظم
فعل در چیدمان طبیعی یا همان نحو معیار فارسی ،آخرین جزو جمله است .هر جمله ،چه فعل آن در جملاه حاضار
باشد و چه نباشد ،با فعل پایان می پذیرد و بعد از فعل ،جملة دیگری آغاز می شود؛ اما گاهی به علت های مختلفای ،ایان
نظم بر هم می خورد و گوینده بعضی از اجزای جمله را در جایگاهی غیر از جایگاه معمولی آن می آورد .چنانکه پیشاتر
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هم بیان شد ،معار ،متنی گفتارنوشت است که به بیان دل مشغولی های نگارنده و خطابه ها و مواعظ وی در جم مریدان
و شاگردانش می پردازد .جابهجایی ارکان جمله در نحو گفتار بسیار بیشاتر از نوشاتار اسات و رعایات اقتضاای حاال و
عوامل گفتمانی نیز تاثیر بسزایی در جابهجایی دستوری کالم دارند؛ به همین سبب چیدمان نحاوی ناامنظم در ایان ماتن
نهتنها دور از ذهن نیست ،بلکه از ویژگی های برجستة نحوی و دستوری به شمار می آید .از سوی دیگر این اثار ،بیاناات
عارفی شوریده است که لحظهبهلحظة عمرش را در عبادتاهلل سپری کرد و به مقام رؤیت ح دست یافات؛ لونگیناو
( )69 :0933معتقد است «شور و هیجان ،همان جنب و جوش روح است و به نوعی بینظمی نیاز دارد»؛ پاس مایتاوان
گفت به همین سبب است که کالم بهاء بسیار از شکل زبان خار میشود و با چیدمانی درهم و نامنظم آشکار می گردد؛
چنانکه در بسیاری بخشها فعل بر خال ،روند معمول ،در ابتدا یا وسط جمله میآید و جای قید و ارکان دیگار جملاه

مانند فاعل و مفعول تغییر میکند .شواهد زیر نمونه های گویایی از شواهد فراوان ایان ویژگای نحاوی در ماتن معاار،
است« :اندیشه و هموم وجود خود چون و گل سیاه است بر سر خود کرده اید چون تا  ،چشم می خواهید بااز کنیاد باه
جمال جالل ،این گل سیاه فرومیرود و پیش چشم میایستد و تو میمانی چشم را و ماژه را و نزدیاک اسات تاا افکاار
شوید» (خطیبی بلخی« ،)211 :0 ،0912 ،قوم لوط مواشی را به کوه سنگ ناک بی ثبات اندر راندناد دعاا کارد اهلل آن را
کلوخ گردانید و پر نبات» (همان« ،)233 :محمد علی حکیم را سلطان میگفت او» (همان.)246 :
باید توجه داشت که «عالوهبر زبان شعر که به ضرورت وزن و قافیه ،نظم طبیعی و منطقی جمله بر هم می خورد ،در
زبان محاوره و زبان نویسندگان و استادان قدیم و جدید برای تکیه و تثکیدی که بر یکی از اجزای جمله دارناد و یاا باه
حکم ساخت خاص جمله یا به دالیل دیگر و یا از روی تفنّن و بدون هیچ دلیلی ،نظم جمله بر هم می خاورد و عناصار
را پسوپیش می آورند» (انوری و احمدی گیوی .)901 :0988 ،بنابراین عوامل دیگری نیز بر چیدمان نحوی معار ،تثثیر
گذاشته اند و آن را از حالت معیار خار کرده اند؛ مانند تثکید بر یکی از اجزای جمله .چناانکاه در شااهد زیار کلماات
نامنظم است« :گفتم عجب نیست ،عرضهکردن اعمال امت بر نبی علیهالسالم .بنگر که چون پارۀ راست میروم باه ساوی
اهلل و نزدیک تر مای شاوم باه حضارت اهلل و( »...خطیبای بلخای .)02 :0 ،0912،در جملاة نخسات گاروه مساندالیهیِ
عرضهکردن اعمال امت ...بعد از فعل آمده است ،درصورتیکه در حالت عادی میباید قبل از مساند و و در آغااز جملاه
بیاید .در جملة سوم که وابسته به جملة قبل (بنگر) است« ،به سوی اهلل» متمم قیادی اسات و بعاد از فعال جملاه آماده
است؛ اما جایگاه معمول آن در نحو معیار پیش از فعل است .در جملة آخر نیز نهاد (من) محذو ،و متمم اجبااری «باه
حضرت اهلل» باید قبل از فعل بیاید؛ اما با تثخیر پس از فعل آمده است و ترتیب طبیعی جمله را بر هم زده است.
افعال غیرشخصی
دنیسون از دیدگاه معناشناسی ،افعال غیرشخصی را اینگونه تعریف می کند« :این افعال یا دربردارندۀ معاانی تجاارب
فیزیکی و ذهنی و احساسی هستند یا بیانگر نیاز و اجبار و وقوع رخداد برای تجربه گری که این تجاارب خاار از ارادۀ
اوست» ( .)Denison,1990: 122از دیدگاه نحوی ،فعل غیرشخصی «فعلی [است] که میتواند در گزارههایی کاه خاود
ایستا هستند نمایان شود؛ اما بهخال ،سایر گزاره های زبان ،هیچ تغییری را در شخص و شمار نمی پذیرد؛ یعنای همیشاه
برای سوم شخص مفرد صر ،می شود و در جمالت حاوی چنین افعالی فاعل منطقی ،حالات دساتوری فااعلی نادارد»
( .)Anderson,1986: 167- 168در زبان فارسی نیز افعال شبهمعین «توانستن» و «شایستن» و «بایستن» گاهی فعلهایی
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می سازند که بر شخص معینی داللت نمی کند؛ مانند نتاوان رفات ،نشااید گفات ،نبایاد شانید .ایان افعاال را فعال هاای
غیرشخصی می گویند (نک .انوری و احمدی گیوی .)32 :0988 ،افعال غیرشخصی در معار ،بسامد باالیی دارد و جازء
دوم فعل که همان فعل اصلی است ،بیشتر به شکل مصدر به کار میرود؛ مانند« :چون من سؤال و دعای شاما را اجابات
می کنم ،شما نیز امر مرا اجابت کنید .لعلّهم یرشدون تا شما را راه نمایم که سؤال چگوناه میی بایید کیردن( »...خطیبای
بلخی .)241 :0 ،0912 ،همچنین است« :پس خودی را و منی را بباید گذاشتن و روی در طلاب اهلل آوردن( »...هماان:
« ،)202آن چیز که ترا ازبهر آن مىزنند بینداز یا لت و خوارى بردار که از اهال کفار و اساالم در کاوى معباود خاویش
روزى عزیزى باید ازبهر او روزى خوارى بایدش کشیدن ازبهر او( ».همان.)3 :2 ،
تکرار غیرضروری اضافات
در متن معار ،کلماتی به کار رفته است که به علتهایی در جمله تکرار میشوند؛ درصورتیکه یک بار ذکر آنها نیاز
کافی است .به بیان دیگر نوعی لزوم ما الیلزم به کار رفته است که طنینی خاص به جمالت و کالم بهاءولاد مای بخشاد.
تکرار مضا،الیه «م» در جملة مقابل از این نوع است« :اکنون اهلل میگویم ،یعنی سمعم و بصرم و عقلم و روحم و دلم و
ادراکم توی ای اهلل( »...همان .)3 :0 ،در این عبارت ،ضمیر «م» می توانست فقط یک بار در کلمة معطو ،آخر (ادراک)
بیاید؛ اما در همة کلمات تکرار شده است .همچنین است تکرار مضا،الیه «اهلل» در این شاهد« :گفتم که الحمادهلل ،یعنای
این شر ،مرا تمام نیست که تصر ،اهلل و فعل اهلل در اجزای من است( »...همان .)094 :تکرار مضا ،الیه «عش » در این
عبارت نیز از همین نوع است« :هستها را از عالم غیب مدد می دهی بیتکیّفی و آن مدد بایتکیّاف سابب نشاو و نماا
میشود ،چون بنفشهزارها و هواهای عش و مزهای عش میشود» (همان.)019 :
واژۀ «اهلل» بیشترین آمار تکرار در معار ،را به خود اختصاص داده است؛ تاحدّی که میانگین وجود ایان واژه در هار
صفحه  21مرتبه است .اگر نسبت آن به همة کلمات آن صفحه سنجیده شود ،مای تاوان دریافات کلماة «اهلل» حادود 01
درصد از واژههای هر صفحه را به خود اختصاص داده است .این فراوانی با اندیشة چیره بر این اثر ،اهللمحاوری ،ارتبااط
مستقیمی دارد که خودِ بهاء نیز آشکارا به آن اشاره می کند« :زبان کلید دل است ،هرچند زبان به ذکر گفت اهلل گاردان تار
باشد ،دل گشاده تر باشد و نفایس نیک تر پدید آید .گویی ذکر اهلل باد صباست که خبر دوست آورد و زمین کالبد مرده را
پر از باغ و بوستان شادمانی کند( »...همان .)021 :از این عبارات می توان دریافت که بهاء از ذکر نام اهلل و تکرار این واژه
احسا

لذت و سرخوشی میکند و اینگونه چاالک میشود و مازه دریافات مایکناد .درحقیقات واژۀ اهلل را مایتاوان

اصلیترین موضوع معار ،دانست .بنابراین اصلی ترین علت ادبی تکرار کلمة اهلل در معاار ،،تکارار بارای لاذت باردت
است« :باز این همه را میبینم به نور اهلل و صفات اهلل و سبحانی اهلل و چگونگی اهلل روان شده است( »...همان)22 :
فاصلهگذاشتن بین فعلهای دوجزئی یا مرکب
خانلری ( )2 ،0961اصطالح فعل مرکب را به افعالی نسبت میدهد که از دو کلمة مستقل ترکیب یافتهاناد .وی در
ادامه بیان میکند که کلمة اول اسم یا صفت است که صر ،نمیشود و کلمة دوم فعلی است که صر ،میشود و آن را
همکرد مینامد .همچنین تثکید میکند که علت اطال فعل مرکب به اینگونه ترکیبات آن است که از مجموع آنها معنی
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واحدی دریافت میشود .انوری و گیوی نیز دربارۀ اینگونه فعلها مینویسند« :فعلهای مرکب فعلهایی هساتند کاه از
یک کلمه با یک فعل ساده ساخته میشوند و درمجموع معنی واحدی را میرسانند ،مانند «آرایشکردن ،تثسفخوردن».
جزء غیرصرفی در این قبیل فعلها در حکم جزء صرفی است و ازاینرو نقش نحوی مستقلی در جمله ندارد .اگر جازء
غیرصرفی ،نقش مشخصی داشته باشد و از مجموع جزء غیرصرفی و صرفی یعنی فعل سااده ،دو معنای حاصال شاود،
مجموع آن دو را نمیتوان فعل مرکب نامید؛ مانند« :خانه ساختم» که «خانه» مفعاول «سااختم» اسات و مجماوع آن دو،
فعل مرکب نیست» (انوری و گیوی.)29 :0988 ،
در بیانی کوتاه میتوان گفت فعلهای دوجزئی ،فعلهایی هستند که از دو واژه تشکیل میشاوند و باهطاور معماول،
جایز نیست بین دو جزء آنها کلمهای قرار گیرد .نکتة درخور توجه آن است که در معاار ،مرتاب ایان قاعاده شکساته
میشود .بهگونهایکه آن را یکی از ویژگیهای نحوی این اثر میتوان دانست؛ برای مثال در شاهد زیر گروه متممای «باه
طلب خوشیهای آخرت» بین دو جزء فعل «رو آر» فاصله انداخته است« :پس خوشیهای این جهان را کم طلب .رو باه
طلب خوشیهای آخرت آر» (خطیبی بلخی.)06 :0 ،0912 ،
در «گفتم ای اهلل چنانک نظر مرا بدین اسباب جهان گشاده کردی تا چست شدم در نگاهداشتن احوال خود ،همچناان
نظرم را گشاده به اسباب آخرت کن تا احتراز کنم ازین جهان» (همان )36 :نیز گروه متممی «به اسباب آخرت» میاان دو
جزء فعل «گشاده کن» فاصله انداخته است.
عطفهای متوالی
از ویژگی های نحوی دیگر متن معار ،،آوردن عطف های پیدرپی است .بهاءولد در بخش های بسیاری چندین کلمه
را بهصورت متوالی در یک جمله ذکر می کند که در بیشتر این سلسله های عطاف ،وی در حاال برشامردن اجازای یاک
مفهوم و یا مفاهیم مرتبطبا یک موضوع است .این فرایند نشاانه و نماودی از عقیادۀ وحادت در عاین کثارت ،یکای از
مباحث عرفان اسالمی ،است؛ فرایندی که در علوم بالغی آن را تقسیم می گویند؛ مثالً در شاهد زیر ،بهاء ابتادا «صافات»
را بهصورت کلمهای واحد ذکر میکند و سپس اجزا و اقسام آن را برمیشمرد و کثرت صافات را در قالاب عطافهاای
پیاپی نشان می دهد« :و در همه اجزای خود می بینم اهلل را و جمله صفات من ادراک و دانش و قدرت و محبت و عشا
و جمال و تدبیر و مصلحت و بینایی و شنوایی و گیرایی و ذو و عقل و هوش و طب  .این همه چشمهاست از اهلل و از
صفات اهلل که من از این چشمها در اهلل می نگرم و می بینمش» (همان .)2 :در نمونة زیر نیز ابتدا پس از بیاان مصانوعات
در جایگاه موضوعی واحد ،از اجزای دیگر آن در قالب عطف های متوالی یاد می کند« :صبحدم به مسجد آمدم ،امام قرآن
آغاز کرده .نظر کردم هرچه از مصنوعات دوزخ و بهشت و صفات اهلل و انبیا و اولیا و مالئکه و کفره و بار ره و ارض و
سماء و جماد و نامی و عدم و وجود این همه را صفات ادراک خود یافتم» (همان.)3 :
تکرار یک فعل در جمالت پیدرپی
منتقدان و صاحب نظران عرصة ادبیات و بالغت بر این نکته تواف دارند که تکرار در متاون نوشاتاری ادبای ،چاه در
شعر و چه در نثر ،یکی از جنبه های بالغی متن است .نویسنده و شاعر با تکرار واژه و عباارت یاا جملاه واره ای خااص
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می کوشد افزون بر تثکید ،آن را در ذهن خوانندگان برجسته کند .شفیعی کدکنی به نقل از امین الخولی ،نویسندۀ مصاری،
یادآور می شود که« :تکرار از قوی ترین عوامل تثثیر است و بهترین وسیله ای است که عقیده یا فکاری را باه کسای القااء
کند» (شفیعی کدکنی .)33 :0983 ،پورنامداریان نیز تکرار را نشان دهنادۀ تکیاه و تثکیاد و توجاه شااعر و نویسانده بار
موضوع و معنی مکرّر می داند و معتقد است که این موضوع جدا از جنبه های بالغای ،ازجملاه وساایل ایجااد آهناگ و
موسیقی نیز هست (نک .پورنامداریان 938 :0980 ،و  .)989موسیقی نیز از عناصر پراهمیت متون عرفاانی اسات کاه باه
تثثیرگذاری و زیبایی متن می افزاید و به بیان شمیسا یکی از روش های ایجاد و افازون ساازی آن در ماتن ،تکارار اسات
(نک .شمیسا .)09 :0936 ،در معار ،نیز این عنصر ،تکرار ،از پربسامدترین شیوه های کالمای و لفظای اسات .چناانکاه
پیشتر هم بیان شد ،تکرار کلمات و ذکرکردن ارادی مضا ،الیاه هاای مشاترک ،بارای تثکیاد و اهمیات و لاذت باردن از
ویژگیهای بارز متن معار ،است؛ اما آنچه در این قسمت بررسی میشود ،تکرار فعل برای چند جملة پایدرپای اسات
که همگی موضوع آن فعل هستند .به بیان دیگر بهاءولد چند جمله بهصورت پیدرپی می آورد و برای همة آنها یک فعل
ثابت به کار میبرد .او طب قاعدۀ حذ ،به قرینة لفظی ،از تکرار میتواند بپرهیزد و تنها در پایان جملة آخر فعل را ذکار
کند؛ اما با علم و آگاهی نسبتبه نقش و تثثیر موسیقی در کالم و اعتقاد به تثثیر تکارار در انتقاال مفااهیم ،از ایان روش
برای غنای لفظی سخنان خود بهره می برد« :در سحرگاه نظر می کردم که هر کسی یکی اهلل را چگونه می بیناد .دیادم کاه
بعضی به نظر فقر و عدم دیدند اهلل را و بعضی به نظر صورت دیدند و بعضی به نظار جهات دیدناد و بعضای باه نظار
هیولی و طب و کواکب دیدند و اهلل از این بیرون نیست» (خطیبی بلخی .)00 :0 ،0912 ،در این شاهد نیز با تکرار فعل
«خواهم» کالم خود را آهنگین و زیبا کرده است« :مرا چون از طری ظاهر درها برآورده روزى من از خود بده چو مرا از
اسباب میسّر نمىکنى هم شاهد خواهم و هم نعمت خواهم و هم سماع خاواهم و هام حرمات خاواهم و هام قادرت
خواهم و هم مشیّت خواهم( »...همان .)099 :در نمونة زیر ،تکرار فعل اسنادی «است» نیز طنین خاصی به کالم بخشایده
است و گویی گوینده بهخوبی به تثثیر این تکرار آگاه است و از آن لذت می برد« :باز نظر کردم دو چیز دیدم یکى تعظیم
اللّه است با محبّت و آن مطلوبست و پسندیده اللّه است و زندگیست و یکى تعظیم بىمحبّت است و آن مطلوب نیسات
و پسندیده اللّه نیست اکنون هرگاه که اللّه مرا در ذکر گفتن و نظرکردن و تعظایمکاردن ناور و سارور زنادگى ماىدهاد
استدالل گیرم که آن نظر و آن ذکر و آن تعظیم پسندیده اللّه است» (همان.)6 :
نقشپذیری عبارات قرآنی و عربی
معار ،پیوسته با کالم الهی همراه است و آیات قرآن و احادیث نباوی در بخاش هاای مختلاف ایان ماتن مشااهده
می شود؛ تااندازه ای که آن را در جایگاه تفسیری عرفانی میتوان تحلیل کرد .آنچه در این بخش به آن اشاره خواهد شد،
پیوستگی جمالت فارسی به آیات قرآن و جمالت عربی است .بهاءولد بهگونهای از آیات قرآنی و عباارات عربای بهاره
میبرد که گویی جزئی از ارکان متن و کالم است و حتی در بسیاری از قسمتها معنا به این عبارات و جماالت وابساته
است .با در نظر داشتن شیوه و روش بهاءولد که عارفی مسلمان و پایبناد اصاول و مباانی دیان و شاریعت اسات ،ایان
ویژگی توجیه می شود .انس بهاء با قرآن سبب شده است تا او در سراسر زندگی مادی و معنوی خود و حتی دنیوی ترین
حاالت جسمی و روحی اش به مفاهیم قرآنی و آیات کتاب الهی توجه داشاته باشاد و هماواره باه بیاان و یاادآوری آن
بپردازد .آیات الهی برای بهاء کلید ورود به دنیای غیب است و همواره کالم او را چه از منظر ظاهر و لفظ و چاه ازنظار
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محتوا و مضمون زینت و غنا می بخشند .خطیبی ( )213-211 :0966تقسیمبندی درخور توجه و مقبولی در زمیناة اناواع
اقتبا های قرآنی در قرن ششم و هفتم به شرح زیر ارائه کرده است:
 پیوستن آیات و اخبار به رشتة نثر بدون هیچ فاصلهای میان عبارت عربی و فارسی؛ پیوستن عبارت عربی و فارسی با «که» موصوله و حذ ،متمم؛ پیوستن عبارت عربی به فارسی در قالب ترکیب اضافی؛ پیوستن عبارت عربی به فارسی بهصورت نقل قول یا عباراتی که بخش عربی را از رشتة نثر جدا نشان میدهد.فراوانی کاربرد آیات قرآنی و عبارات عربی در معار ،سبب شده است تا تقریباً انواع اقتباا

در ایان ماتن مشااهده

شود؛ اما ویژگی خاص معار ،در این زمینه آنجایی است که این عبارات عربی در جملة فارسی نقشی دساتوری دارد و
بخشی از ساختار نحوی کالم است؛ برای مثال در این شاهد ،عبارت قرآنای نخسات ،مفعاول «مایخوانادم» و آیاة دوم
مضا،الیه برای «نشان» است« :تَبارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ مىخواندم سرم و استخوان هایم درد مىکرد گفاتم اى بزرگاوارى
که استخوان هاى من از تجلّى تو و از تجلّى صن تو چون طور موسى بر خود پارهپاره مىشود و این استخوانهاى مان و
اجزاى تن من نشان وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَۀِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْثَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَشَّقَّ ُ فَیَخْرُ ُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْابِطُ مِانْ
خَشْیَةِ اللَّهِ دارد و از این معنى خبر مىدهد که بِثَنَّ رَبَّکَ أَوْحى لَها اکنون بهر چه نظر مىکنم و چشمم و نظرم بر خااک و
صورت جهان و بر اجزایم و بر جمادى جهان مىافتد هر جزوى را ازینها چون دانه شافتالویى ماىبیانم کاه در آن داناه
باغ هاست اللّه را و در آن باغ ها غذاهاست بار تربیات هااى صااحب روح و عقال را و ادراک را و عشا را و مازه را و
مصاحبتها را و سماعها را از آن باغ غذاهاست و صد هزار آسایش است» (خطیبی بلخی.)009 :0 ،0912 ،
از دیگر نمودهای اقتبا

قرآنی و پیوستگی جمالت فارسی و عربی در متن معار ،،جملة وابسته اسات .شاماری از

جمالت و عبارات عربی و قرآنی در معار ،به صورت جملة وابسته می آیند« :به هر سویى سر مىکشیدى و بهر مارادى،
تا دوان باشیدى و باز پراکنده شدى چون رمه پراکنده مىشود همه را بازرانند به سوى صحراى قیامت که لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى
یَوْمِ الْقِیامَةِ ال رَیْبَ فِیهِ» (همان« ،)212 :اى خواجه اگر آرامدلى دارى قصد قوم و فرزند چه مىدارى اگر در میان راه یابد
به اتفاقى قوم و زن و فرزند از دالرام کسى دل برنگیرد هم بر آن حال ندا دردهد که یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِماا غَفَارَ لِای
رَبِّی وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِین» (همان .)94 :2 ،در این جمله نیز عبارت قرآنی در قالب جملة وابسته و در نقاش مفعاول
جملة نخست آمده است« :گفتم اى اللّه وعده کرده که وَ ما مِنْ دَابَّةٍ [فِی الْثَرْضِ] إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها» (همان.)03 :
پیرو بررسی های صورت گرفته در کل متن ،بهاءولد  312مرتبه از آیات قرآن بهره برده اسات کاه از ایان تعاداد 961
مرتبه آیه در جایگاه ترکیبی اضافی و شاهد و  261مرتبه در قالب بخشی از ساختار دستوری متن فارسی و  33مرتباه باه
واسطة «که موصوله» به متن پیوند خورده است .این دادهها در نمودار زیر نیز نمایش داده شده است:
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آیه به عنوان جملۀ وابسته
آیه به عنوان بخشی از بافت
دستوری متن
آیه به عنوان مضاف الیه و شاهد
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برای متن

زمان افعال
متغیر زمان ،یکی از نکات اصلی بررسی فعل در ساختار و نحو کالم است« .عامل زمان در جمله نشاان دهنادۀ میازان
فاصلة گوینده یا نویسنده با موضوع است .می دانیم که تغییر فاصلة گوینده با واقعیت ،زاویة دید و ذهنیّات وی را تغییار
می دهد .ازاینرو عامل زمان ،متغیّر مهمی در میزان واق گرایی متن و شیوۀ نگاه مؤلف به امور به شمار میرود .مثالً فعال
مضارع ،ارتباط فوری و بی واسطه با واقعیت دارد ،زمان حال بیشتر از گذشته قطعیّت دارد و ساخت های مختلف گذشاته
به همان نسبت که از حال فاصله میگیرد ،فاصلة گوینده و دیدگاه وی را بیشتر میکند» (فتوحی.)230 :0930 ،
افعال در معار ،،بیشتر در زمان حال اتفا میافتد .نخستین و محکمترین دلیلی که برای این ویژگی مایتاوان بیاان
کرد ،گفتارنوشتبودن معار ،و نزدیکی و انس نویسنده با موضوع مطرحشده است .چنانکه بیان شاد ،هرانادازه فاصالة
گوینده یا نویسنده با موضوع کمتر و آگاهی و قاطعیّات وی نسابت باه ساخنانش بیشاتر باشاد ،ازنظار زماانی از افعاال
نزدیک تری استفاده می کند .زمان حال نزدیک ترین فعل زمانی به بیان گوینده و نویسانده اسات و کالمای کاه باا چناین
افعالی بیان می شود ،بیشتر از نوشته های دیگر درخور اعتماد است؛ چنان که گزارش ما از مسابقه ای که در حال دیادن آن
هستیم ،بسیار دقی تر و مستندتر از زمانی است که آن را به یاد می آوریم .حال اگر بخواهیم چیازی را پایش بینای کنایم،
فاصلة کالم ما تا واقعیت بسیار دورتر و به همان نسبت بیاناتمان اعتمادناپذیر خواهد بود .بنابراین گوینده ای که باا فعال
منظور خود فاصلة زمانی کمتری داشته باشد ،اعتمادپذیرتر است و کالم او تثثیر بیشتری در مخاطب خواهد گذاشت.
به سبب آنکه معار ،مجموعهای از دلنوشتهها و واگویههای بهاءولاد اسات ،کمتارین فاصالة زماانی را باا ذهان و
موضوع ذهنی نویسنده دارد؛ زیرا نگارنده احوال معناوی و عرفاانی و عااطفی خاود را باه هماراه آماوزه هاای دینای و
عقیدتی اش در لحظه بیان می کند .بنابراین شمار افعال با زمان حال در این متن نسبت باه دیگار زماان هاای فعلای بیشاتر
است .برای مثال آمار بهدستآمده از بررسی پنج صفحة این اثار (خطیبای بلخای 093 :0 ،0912 ،ا  )040ایان ادعاا را
اثبات می کند .از مجموع  281فعل موجود در این پنج صفحه 31( 202 ،درصد) فعال باا سااختار زماانی حاال21( 68 ،
درصد) فعل با ساختار زمانی گذشته و آینده به کار رفته است .البته این در صورت در نظر نگرفتن فعالهاای گذشاتهای
است که مفید معنای حال است .بر همین مبنا از حدود  99611فعل بهکار رفته در کل متن 21441 ،فعل در زمان حاال ،و
بقیه در زمان گذشته و آینده بیان شده است؛ یعنی نزدیک به  81درصد از زمان افعال موجود در متن معار ،،زمان حاال
است که در نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است.
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زمان حال
زمان گذشته و آینده

%76

جمع دو ضمیر
مراد از این عنوان ،کاربرد دو ضمیر برای مرجعی واحد است .ایان عنصار نحاوی در ماتن معاار ،بسایار مشااهده
میشود .علت آن را در غلبة زبان گفتار و ساختار نحو شفاهی بر این اثر میتوان جستجو کرد .نمونههای زیر از این ناوع
است« :پس تو نیز کالبد تو را در راه مجاهده ما کار بند» (همان« ،)93 :آن را چگونگی بر وی روا نباشاد» (هماان،)049 :
«که از هیچ جنست آن خوشیت نباشد که از من باشد( »...همان« ،)214 :تا به منقارت پاارهپااره نکنادت» (هماان،)216 :
«اهلل آن را از کجا می بردش» (همان« ،)31 :ترا با این اندیشه ها چه کبوتر بازیت آرزو کرد» (همان« ،)30 :تاا تاو را آتاش
گرسنگی در تو شعله نزند» (همان.)991 :
جمع ادات و فعل به یک معنی
تشبیه ،یکی از عناصر بالغی پربسامد در معار ،است که در بررسی الیة بالغی به تفصیل بررسی مایشاود .آنچاه در
این بخش منظور است ،نحوۀ کاربرد ادات در جمالت و عبارات تشبیهی است .در زبان فارسی کاربرد دو ادات به معنای
واحد ،در یک عبارت جایز نیست .خواه ازنظر لفظ مشترک باشند ،خواه مختلف (نک .همان :ز) .این موضاوع در رابطاه
با ساختار تشبیهی نیز صاد است .به این معنا که در عبارت و جملة تشبیهی جایز نیست از چناد ادات تشابیه باه طاور
هم زمان استفاده شود .البته در معار ،بهاءولد صورتهای مختلف فعل «ماند» به همراه ادات تشبیه «چو و چون» که هار
دو مفید معنای مانندگی و تشبیه هستند 24 ،مرتبه بهطور همزمان به کاار رفتاه اسات .ایان شاواهد از ایان ناوع اسات:
«مخاطبه من با تو چون جمادات و اجسام لطیفه را ماند» (همان 23 :و « ،)83باز هر حکمتى چون کف را ماند که از من
برآید» (همان)« ،آسمان و زمین چون دهانى را ماند» (همان ...« ،)39 :چون گل خشک شده را ماند و گیاه خشاک و زرد
گشته را ماند» (همان« ،)31 :لب لعلش چون چشمه خمار را ماناد روان ،و ساپیدى او چاون چشامه شایر را ماناد کاه
چشمهچشمه برمىروژد و شیرینى او چون عسل را ماند» (همان« ،)018 :این کار سااخت هااى تاو چاون طعاام سااخته
سلیمان را ماند که نهنگى سر از دریا برآرد و فروخورد» (همان« ،)269 :یا چون می تلخ را ماناد» (هماان« ،)932 :چارخ
فلک چون پوست غوزه را ماند درشت که از وى پنبه لطیف برون مىآرى» (همان« ،)016 :2 ،چون موش را ماانى کاه
زر جم مىکنى و از کنج بیرون مىآورى» (همان)10 :0 ،
کاربرد ادات استغراق «هر» در جمع
لفظ «هر» همواره بر سر کلمة مفرد می آید؛ اما در متن معار ،نمونه هایی دیده می شود که این لفظ بر سر کلماات جما
نیز وارد شده است« :هر حرو ،و اندیشه را مدار کرده است» (همان« ،)02 :در هر اجزای خود قبول آن حیاتهاا را تصاور
میکنم» (همان« ،)32 :هر خطرات تو بهیقین چنان روشن باشد که هر دیو که گرد آن گردد بسوزد» (همان.)049 :
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معدود جمع
در زبان فارسی همواره معدود مفرد است؛ اما در نمونه هایی از معار ،،معدود با عدد مطابقت دارد و بهصورت جم
بیان می شود .شاید علت این موضوع تثثیر زبان عربی بر ساختار نحوی زبان فارسی باشد« .صد هزار شاخ های گال هاای
مختلف برآید» (همان« ،)23 :و پنج حوا

چون پنج ستاره است» (همان« ،)98 :صد هزار دلهای با راحت و شاکوفها و

دولتها را رها کردهاید» (همان« ،)82 :صد هزار حوران باجمال را بر اجزای نیازمند من مای زناد» (هماان« ،)049 :صاد
هزار عجایبها و مصاحبتها و شهوتها و قلبها میبینم و هرلحظه چند هزار آبهای خوش( »...همان)013 :
صفت در معنای مصدر
شکل ظاهری و ساختار دستوری هیثت مصدری و وصفی در زبان فارسی گاه مشترک است .باه بیاان دیگار ممکان
است یک ادات هم نشانة صفت باشد و هم عالمت مصدر؛ اما در معار ،بهاءولد صفت در معنای مصدر کاربرد دارد؛ به
این معنی که ساختار کلمه وصفی است ،اما در معنا مصدر است .برای مثال در قطعاة زیار ،واژۀ اساتوار ازنظار ظااهری
صفت است؛ اما در جمله معنای مصدری (استواری) دارد« :و به لطافت کدام لعاب ایان ابریشام را اسیتوار داده اسات»
(همان)39 :؛ همچنین است صفت تاریک در شاهد زیر که به معنای تاریکی به کار رفته است« :و چون بیکار باشید هماه
بدی کرده شود و تاریک و وسوسه و خیال و سوداهای فاسد و ضاللت بدید آید» (همان)82 :؛ در این شاهد نیز صافت
تشنه به معنای مصدری ،تشنگی ،استفاده شده است« :تا مرغان کور تشنهزده گرد تو در آمدهاند( »...همان.)30 :
پیوستن یاء مصدری به مصدر
فروزانفر در مقدمة مجلد نخست معار ،می گوید« :مشهور چنانست که یاء مصدرى باید در آخر صفات و یا اسمائى
که متضمّن معنى وصفى است درآید و متداول در استعمال نیز همین اسات» (هماان ،مقدماه)8 :؛ اماا در ماتن ایان اثار
مصدرهایی همراه با یاء مصدری مشاهده میشود .در عبارت مقابل ،مصدر جمال همراه با یاء مصدری است« :و جماالی
و نغزی و عش نیز معانی اند که عرض عدم او باشد» (همان )21 :و یا مصدر نقصاان کاه در جملاة «و مای خاواهی کاه
نقصانی تو به نسبت بود» (همان )063 :همراه با یاء مصدری آمده است.
نتیجهگیری
ساختار جمله ها و چیدمان واژه ها در هر اثر نمایندۀ سبک دستوری و نحوی آن اثر است که در پایاان باه شاناخت و
تبیین سبک نویسندۀ آن می انجامد .بهاءولد در تنها اثرش ،معار ،،کالمی نزدیک به بیان محااوره و گفتاار شافاهی دارد.
همین موضوع سبب شده است تا نحو کالم وی و ساختار دستوری نوشته هایش از ویژگی ها و برجستگیهایی برخوردار
باشد که از آن جمله است :چیدمان نحوی نامنظم ،جابهجایی معنایی و کاربردی نقشهای دستوری مختلف مثال کااربرد
صفت در معنای مصدر ،پیوستن یاء مصدری به مصدر ،جم بستن معدود به شیوۀ نحو عربی ،کاربرد ادات استغرا «هر»
با کلمات جم  ،جم دو ضمیر در یک جمله ،فاصلهانداختن میان اجازای افعاال دو جزئای و . ...از ساوی دیگار تاثثیر
اندیشة حاکم بر متن و همچنین روش عرفانی و پیشة وعظ و خطابة بهاء ،در شیوۀ بیاان و سااختار دساتوری کاالم وی
آشکارا مشاهده میشود؛ به گونهایکه درصد باالیی از فعلهای این متن ،به سبب غلبة اندیشة اشعری در وجه اخبااری و
زمان حال بیان شده است و تنها زمانی که بهاء قصد اندرز و آموزش دارد ،از وجوه دیگری مثال التزامای و اماری بهاره
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میبرد .اگر وجهیّت ،نگرش سخنگو دربارۀ حقیقت و درستی یک پارهگفتار و میزان قاطعیت گوینده در بیان یاک گازاره
باشد که از سویی نوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص میکند واز سوی دیگر مشخصة جملاه نیاز باه
شمار میرود ،بنابراین میتوان گفت وجه فعل ازجمله ابزارهای دستوری است کاه نگارش گویناده را در فعال آشاکار
می کند .آگاهی بهاء از این موضوع را در کارکرد وجوه مختلف افعاال و آماار بااالی وجاه اخبااری و اجبااری در ماتن
معار ،می توان دریافت؛ گویی بهاءولد بهخوبی میدانسته است که وجه فعل بیان کنندۀ میزان اعتقاد و اعتماد گویناده باه
سخنانش است؛ به همین سبب بسیار بهجا و هنرمندانه از کارکردهای مختلف وجوه فعال در کاالم خاویش بهاره بارده
است .شمار باالی وجه اخباری در معار ،،قطعیّت و تحکّم را بهخوبی یادآوری میکند .درحقیقت وجه اخباری وقاوع
یا وقوعنشدن فعل را با قطعیّت و یقین بیان میکند و البته این قطعیّت یکی از وجوه مذهب اشعری است.
بهطورکلی ساختار نحوی معار ،بسیار متثثر از شیوۀ سخنوری و پیشة اصلی نگارندۀ خویش اسات و در آن آشاکارا
ردپای اندیشه ها و عقاید دینی و عرفانی نویسنده را میتوان مشاهده کرد .کااربرد فاراوان قیاودی مانناد «هماه» و «هار»
بهخوبی این اندیشة بهاء را آشکار میکند که وی عارفی است که همة اجزای کائنات را جلوه ای از ح دانساته اسات و
پرتو ح را بر همه چیز متجلّی می داند .جمالت کوتاه و پرشتاب بهاءولد نیز که نسبتباه جماالت بلناد او از فراوانای
بیشتری برخوردار است ،گواه غلبة عنصر عاطفه بر کالم و اندیشة وی است؛ عنصری که یکی از عناصر ادبیباودن ماتن
معار ،نیز به شمار می آید .از سوی دیگر لذتبردن او از بندگی و مشاهدۀ زیبایی ها و آثار تجلّی ح در عاالم ،آشاکارا
از پیدرپیبودن اضافات و عطفهای پیوسته و تکرار اجزا و ارکان جمله دریافت میشود.
نمودار زیر نشان دهندۀ میزان تاثیرگذاری عناصری است که ساختار نحوی معار ،را ممتااز و برجساته کارده اسات؛
البته به عناصری اشاره شده که بسامد و تثثیر بیشتری نسبتبه سایر عناصر داشته است.

جمالت کوتاه
جمالت هم پایه و معطوف
افعال اخباری
فعل اسنادی «است»
تکرار واژه «اهلل»
افعال با زمان حال
وجهیت در قید
پیوستگی نحوی آیات قرآن با متن
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