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پیشگفتار ۱ /

پیشگفتار
دستور زبان را میتوان به اجمال دانشی دانست که به بررسی ساختمان زبان میپردازد و ساختار
واژگان و پیوند میان آنها را در يک زنجیرۀ گفتاری توصیف میکند .پیش از آنکه انسان به
مدرسه برود و خواندن و نوشتن را بیاموزد و از اصول و قواعد دستورزبان از طريق مطالعه آگاه
شود ،بیشتر قواعد دستوری را آموخته و گاه دستورزبان برای او تنها يادگیری چنداصطالح و نام
چند قاعده است که پیش از آن بهصورت عملی ،بدون آنکه نام آن را بداند ،در گفتار به
صورت صحیح استفاده میکرده است .برخی از انسانها پا را فراتر نهاده و با احاطه بر روح
زبان ،به مدد قدرت خالقیت يا تفحص دقیق در متون ديگر ،قواعد دستوری را بهگونهای تازه و
متفاوت با افراد و نويسندگان عادی بهکار میگیرند .زبانی که اين افراد در آثار خود استفاده
می کنند زبانی ادبی و مملو از انحراف و تغییر کاربرد عادی قواعد زبان رايج است .مقولههای
دستوری در زبان ادبی بهگونهای به کار گرفته میشوند که معنا و مفاهیم و عاطفه مؤثرتر انتقال
داده شود .اگرچه ادبیات و دستورزبان ارتباطی تنگاتنگ و ديرينه با هم دارند و متقدمترين و
متأخرترين دستور زبانها نیز خالی از مثالهايی برگزيده از آثار ادبی نیست اما در اين آثار،
جنبه های زيباشناختی آنها مدنظر نبوده و تأکید بر آموزش قواعد رايج دستوری بوده نه
کارکردهای هنری آن ،بهگونهای که میتوان به سهولت ،شاهد مثالهای ادبی را با هر جمله يا
عبارتی از آثار غیرادبی جايگزين کرد.
در اشعار منسجم مقولههای دستوری با هم گره خورده و با مقولههای ديگر از حیث
معنايی ،عاطفی و زبانی متناسب است .روحیات ،عواطف و انديشههای شاعر ،لحن ،ساخت فضا
و مواردی از اين دست نقش مؤثری در چگونگی ايجاد و پیوند ساختهای نحوی دارد .هريک
از مقولههای دستوری میتواند کارکردهای زيباشناختی خاص خود را داشته باشد که از يک
سو در حوزۀ خود و از سويی ديگر در بافت کلی شعر با مقولههای ديگر و حتی عوامل معنوی
مانند عواطف و انديشههای شاعر پیوند داشته باشد .بررسی ظرافتهای دستور زبان با تأکید بر
کارکردهای هنری آن در شعر ،میتواند جلوههای تازهای از قواعد دستوری و انعطافپذيری
زبان را نشان دهد .در کتاب حاضر سعی شده جايگاه مقولههای دستور زبان در ادبیت کالم
نشان داده شود .از همین منظر دستهبندیها و مباحث و مقولههايی که دستورنويسان داشتهاند با
نگاهی هنری مورد بررسی قرار گرفته و دستور زبان شعر بررسی شده است .اين شیوه از يک
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سو مبتنی بر متن و گفتمان است نه جمله و گروه ،و از سويی ديگر نقش مباحثی مانند احساسات
و عواطف و انديشههای شاعر در ساختهای دستوری نیز در کانون توجه قرار داده است .در
فصلهای مختلف اين پژوهش نقشهای هنری هر يک از مقوله دستوری در شکلگیری شعر و
تاثیرگذاری آن به صورت مستقل بررسی شده است .اين نوشته ،پیش از آنکه به صورت کتاب
تنطیم گردد به صورت مقاالت مختلفی بود که با محوريت نقش عناصر دستوری در جنبههای
ادبی شعر معاصر نگاشته و برخی از آنها در نشريات منتشر شده بود .به همین خاطر به اقتضای
مقاله بودن ،در برخی موارد يک مقوله ادبی در شعر يک شاعر بررسی شده ولی از آنجاکه
مثالهای مختلفی آمده ،روشی استقرايی يافته و کارکردهای ادبی مقوالت دستوری اثبات شده
است و قابلیت تعمیم بر شاعران ديگر نیز دارد .در تنظیم اين کتاب اگرچه میشد ابتدا مقوالت
آشناتر ،همانند بیشتر کتب دستور آورده شود ،تصمیم بر آن شد که بخشهايی که به صورت
مقاله منتشر شده ،در آغاز آورده شود.
در زمینۀ پژوهشهای دستور زبان ،محققان بزرگ و نامآوری گام نهادهاند و اين قلم
آگاه است که رقمی محو در برابر نوشتههای ديگران ترسیم کرده است .خوانندگان و
صاحبنظران به يقین کاستیها و نارسايیهای فراوانی در اين تحقیق خواهند ديد؛ امیدوارم به
اين نواقص بیتوجه نبوده ،با گوشزد کردن به مؤلف ،راه را برای اصالح اين کتاب فراهم
آورند.
اين کتاب برگرفته از طرحی تحقیقاتی است که در دانشگاه جیرفت انجام گرفته و با
مساعدت انتشارات دانشگاه جیرفت به مرحله چاپ رسیده است .ضمن قدردانی از مسئولین
پژوهشی و انتشارات اين دانشگاه ،در پايان ،جای آن است که از همۀ دوستان و عزيزان ديگری
که دلسوزانه در نگارش و انتشار اين کتاب ياريگر اينجانب بودهاند ،بهخصوص از همسر
خود ،آن منظور خردمند ،قدردانی کنم:
گـــر ز دستت برنیاید با زبانـت قدر دان

لطف و نیکی نزد درویش و غنی بیمزد نیست

مهدی دهرامی
گراش۱۶۳۱-

فصل اول:

کليات
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مقدمه
دستور زبان را میتوان به اجمال دانشی دانست که به بررسی ساختمان زبان میپردازد و قواعد
حاکم بر واژهها ،ساخت جمالت ،واجها ،معنا و پیوند و ارتباط میان انواع کلمات را در يک
زنجیرۀ گفتاری توصیف میکند .مجموعۀ اين قواعد و قوانین که در زبانهای مختلف با برخی
تفاوتها و شباهتها آمده است دستور زبان آن زبان را به وجود میآورد .علم دستور در طول
تاريخ دچار تغییر و تحوالت گوناگونی بوده است؛ گاهی در رأس تحقیقات ادبی قرار داشته و
گاه نیز قرنها مورد بیتوجهی قرار گرفته است .با همه فراز و فرودهايی که در تحقیقات
دستورزبان وجود داشته ،اما بايد توجه داشت نقش و جايگاه دستور زبان در ادبیات غیرقابل
انکار است .در اهمیت دستورزبان همین بس که زير ساخت علم معانی در واقع برپايۀ اين علم
است .اگر زبان فارسی بخواهد در علم معانی ،خود را از سیطرۀ قواعد عربی رهايی بخشد،
مجبور است برپايۀ قواعد دستوری زبان فارسی به بررسی علم معانی بپردازد.
اگرچه در طول تاريخ دستورزبان در ابتدا بر اساس متون ادبی نگاشته شده و معموالا
شواهد نیز در بسیاری از موارد از اشعار يا آثار منثور ادبی آمده است اما بايد توجه داشت
هدف اصلی دستورنويسان معرفی قواعد دستوری بوده نه آنکه جنبههای هنری متن براساس آن
مورد تحلیل واقع شود؛ بهگونهای که حتی اگر شواهد ادبی را حذف و جمالت سادهای
جايگزين کنیم در فهم دستور چندان مشکلی به وجود نمیآيد .به سخن ديگر ،در
دستورزبانها قواعد رايج دستوری که قابل تعمیم بر همه جمالت مشابه زبان آن ملت باشد
مورد توجه بوده است و مثالهای شعر و نثر ادبی اگر هم ذکر شده باشد از مقام مثال فراتر نرفته
و اصالت زيباشناختی نیافته است .اين نوع بررسی نمیتواند به طور کامل خالقیتهايی را که
در صرف و نحو زبان شعر است ،نشان دهد .شاعران و نويسندگان-به عنوان نمايندگان
فصاحت و بالغت يک زبان -مقولههای دستوری را بهگونهای به کار میگیرند که مفاهیم ،معنا
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و عاطفه به صورت مؤثرتری انتقال داده شود .شاعر رفتارهای خالقانه و ويژهای با واژگان دارد
تا آنجا که مقولههای دستوری در شعر عالوه بر آنکه از ديدگاه دستورزبان قابل بررسی است
میتواند از ديدگاه هنری نیز مورد بحث واقع شود .بررسی اين ظرافتها میتواند جلوههای
تازهای از قواعد دستوری را نشان دهد و بهگونهای نوعی دستور زبان شعر را به وجود آورد.
تحقیق حاضر سعی دارد اصالت متون ادبی را در دستور زبان بهصورتی در کانون توجه
قرار دهد که نتوان جايگزينی برای آنها از زبان رايج و رسمی و غیرادبی آورد .اين تحقیق با
تأکید بر شعر میخواهد دستورزبان شعر را بررسی کند و نقشهای هنری مقولههای صرفی و
نحوی را استخراج و بررسی کند .پیش از اين بررسی ابتدا نگاهی به تاريخچۀ دستور و انواع
مطالعات و رويکردهايی که در زمینۀ اين علم انجام گرفته خواهیم داشت.

تاریخچهای کوتاه از دستور زبان
بررسی قواعد دستوری تاريخچهای طوالنی دارد و نخستین بررسیها در مورد آن الاقل به پیش
از میالد در میان هنديان و يونانیان باز میگردد .معموالا هنگام بررسی تاريخچه قواعد زبان در
شرق ،پانینی را از نخستین افرادی میدانند که به بررسی قواعد زبان پرداخته است .وی در قرن
چهارم قبل از میالد کتابی در زمینۀ دستورزبان سانسکريت نگاشته است« .دستور پانی نی
نخستین کتاب درباره زبان سانسکريت است و تا زمان ما نیز دقیقترين و موجزترين اثری است
که از زبان سانسکريت بهجا مانده است ۱».اين دستور از کهنترين دستورزبانهای جهان
محسوب میشود که تا ده ها قرن بعد از او سرمشق دستورنويسان قرار گرفت .تحقیقات عمیقتر
پیرامون دستور زبان میان يونانیان انجام گرفت .افالطون در کتاب سوفیست اسم و فعل را از هم
مجزا ساخت .بعد از وی شاگردش ،ارسطو ،در قرن چهارم پیش از میالد در رساله باری
ارمیناس انواع کلمه را به سه قسم اسم و فعل و حرف تقسیم کرد.
بعد از ارسطو فیلسوفان رواقی مطالعات او را ادامه دادند .زنون بنیادگذار اين مکتب بخش
بزرگی از دستور سنتی را تدوين کرد .رواقیان در مورد اسم چهارحالت فاعلی ،مفعولی،
مفعولالیهی و اضافی را از هم مجزا ساختند۰.
 . ۱واترمن ،جان تی( )۱۶47سیری در زبانشناسی .ترجمه فريدون بدرهای ،تهران :فرانکلین ،ص.۳۳
 . ۰باطنی ،محمدرضا( )۱۶8۱نگاهی به دستور زبان .چاپ نهم ،تهران :آگه ،ص.۱8
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يکی از مهمترين دستورنويسان در يونان ديونوسیوس تراکس است .وی تقريباا صد سال
قبل از میالد ،رسالۀ کوچکی در فن دستور نگاشت که تقسیمبندی وی از مقولههای دستوری
در اين کتاب هنوز کمابیش رايج است .اين کتاب اولین کتاب مستقل در حوزه دستور زبان
يونانی است .اين اثر که به فارسی نیز ترجمه شده تنها دارای بیست صفحه است که در آن
برخی قواعد و اصطالحات دستوری تعريف شده است .تراکس در اين اثر انواع کلمه را به
هشت دسته تقسیم کرد :اسم ،فعل ،وجه وصفی ،حرف تعريف ،ضمیر ،حرف اضافه ،قید،
حرف ربط ۱.اين دستور را میتوان اساس دستورهای سنتی محسوب کرد چرا که الگوی
دستورنويسان سنتی حتی تا قرنهای اخیر همین کتاب بوده است.
مطالعات يونانیان پیرامون دستورزبان میان رومیان نیز راه يافت .زبانشناسی به نام «وارو»
دستورزبانی نوشت که مورد تقلید بسیاری از دستورنويسان رومی قرار گرفت .از کتاب او که
دارای  ۰۳دفتر بوده تقريباا پنج دفتر آن باقی مانده است۰.در زبانهايی که از التین منشعب شده
نیز همین تقسیم بندی انواع کلمه به هشت دسته-که در واقع از يونانیان اخذ شده بود -کمابیش
مورد پذيرش قرار گرفته است.
در زمینۀ دستور زبان عربی و وضع قوانین و قواعد آن ،همه تحقیقات در دوران بعد از
اسالم به وجود آمده است .اولین واضع نحو عربی را حضرت علی(ع) و اولین مدون آن را
ابیاالسود دوئلی ،از اصحاب آن حضرت میدانند .سیبويه با تدوين الکتاب اساس صرف و
نحو عربی را به اوج رساند .اين نابغه شیوه خاصی در بررسی دستور پیش گرفت .برخی شیوۀ او
را در توصیف زبان عربی ،صورتگرا میدانند که کوچکترين توجهی به تعاريف معنايی
ندارد ۶.انواع کلمه در صرف اين زبان مانند تقسیمبندی ارسطو دارای سه مقولۀ اسم و فعل و
حرف است که هنوز پابرجاست.
دستور زبان فارسی نیز ابتدا متأثر از زبان عربی بود ،آنچنانکه اقسام کلمه نیز به تقلید از
زبان عربی شامل همین سه نوع کلمه میشد .نخستین کتابی که به زبان فارسی نگاشته شده و در
آن مطالبی در مورد صرف و اشتقاق مطرح شده است المعجم شمس قیس رازی است 4.در
 . ۱تراکس ،ديونوسیوس( )۱۶8۱فن دستور .ترجمه کورش صفوی ،تهران :هرمس.
. ۰واترمن ،همان ،ص.۳۳
. ۶باطنی ،همان ،ص.۱۱۶
 . 4برای آشنايی با تاريخچه دستورنويسی در زبان فارسی ر.ک :همايی ،جالل الدين( )۱۶۰۰گفتار در صرف و نحو فارسی.
نامه فرهنگستان ،سال اول ،شماره .۰ ،۱

کلیات 7 /

قرن يازدهم اولین کتاب مستقل در دستورزبان فارسی ،يعنی منهاجالطلب توسط
محمدبن الحکیم الزينیمی الشندونی الصینی در چین نگاشته شد .اين اثر دارای دو بخش صرف
و نحو است که به تقلید از صرف و نحو عربی نگاشته شده است .بخش نخست شامل صرف
افعال بی قاعده ،مصدر ،فعل ماضی ،مستقبل ،امر ،نهی ،اسم فاعل و مفعول و صفات است.
بخش دوم نیز شامل باب اسم ،فعل و حرف است .انواع کلمه در اين دستور همان اسم و فعل و
حرف است و مقولهای مانند صفت زير مجموعه اسم قرار گرفته است ۱.در مقدمه برخی از
کتب لغت و فرهنگ های فارسی که در سدۀ يازدهم به بعد تألیف شده نیز راجع به دستور زبان
فارسی مطالبی نوشته شده که البته فقط در مورد صرف و اشتقاق است و بحثهای نحوی
ندارد .کتاب هايی که تا پیش از قرن چهاردهم نگاشته شده عموماا برگرفته از قواعد صرف و
نحو عربی است .در قرن چهاردهم میرزا حبیب اصفهانی کتاب دستور سخن و دبستان سخن را
نگاشت .همايی مینويسد« :اگر درست دقت کنیم و انصاف بدهیم سنگ بنای طرز قواعد و
دستورزبان فارسی به دست مرحوم میرزا حبیب گذارده شده و از هر جهت شايسته و بايسته
است که او را يکی از نوابغ و بزرگان فضل و ادب و از خدمتگذاران حقیقی فضل و ادب
بشماريم ۰».وی نخستین کسی است که قواعد زبان فارسی را از عربی جدا ساخت و اصول و
قواعدی برای زبان فارسی مرتب کرد .وی در سال  ۱۶۱8هـ.ق .کتاب خود را در استانبول به
طبع رساند .میرزا حبیب کلمات فارسی را به ده نوع تقسیم کرد« :اسم ،صفت ،ضمیر ،کنايات،
فعل ،فرع فعل(اسم مفعول ،صفت مشبهه ،صیغه مبالغه ،اسم آلت و ،)...متعلقات فعل(نعت و
توکید و حال و تمیز و طرف مکان و قیود) ،حروف ،ادوات(مانند از ،تا ،اندر ،اگر و،)...
اصوات» بعد از وی میرزا عبدالعظیم خان قريب گرگانی کار میرزاحبیب را ادامه داد و آنچه را
که از نگاه او درست بود پذيرفت و نادرستها را رها کرد .وی با توجه به دستورزبان فرانسوی
ا نواع کلمه را در نه دسته جای داد :اسم ،صفت ،کنايه ،عدد ،فعل ،قید ،حرف اضافه ،حرف
ربط ،اصوات»۶
مرحوم قريب در نگارش دستور زبان پنج استاد نیز مشارکت داشت .اين کتاب که سالها
به عنوان منبع آموزشی نیز محسوب میشده به قلم عالمه همايی ،رشید ياسمی ،ملکالشعرا

 . ۱الزينیمی ،محمد بن الحکیم( )۱۶۳۱منهاج الطلب .به کوشش محمدجواد شريعت ،اصفهان :مشعل ،ص.۰
. ۰همايی ،همان ،ص.4۶
. ۶همان ،ص.4۳
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بهار ،بديع الزمان فروزانفر و عبدالعظیم قريب نگاشته شده است .تعداد و انواع کلمه در اين اثر
نیز مانند دستور زبان قريب است.
در سده اخیر دستورهای فراوانی نگاشته شده که البته انواع کلمه در آنها با کمی تغییرات
همراه بوده است .همايونفرخ دستور جامع خود در دو بخش صرف و نحو تدارک ديده و در
بخش صرف انواع کلمه را به شش قسم اسم ،صفت ،فعل ،قیود و ظروف ،ضمیر و حروف
تقسیم کرده است .خیام پور در دستورزبان خود نیز انواع کلمه را شش قسم محسوب کرده
است :اسم ،صفت ،فعل ،قید ،شبه جمله ،حرف(ادات) .وی ضمیر را اسم کنايه دانسته و در
زيرمجموعۀ اسم ،آن را بررسی کرده است .البته بايد گفت همواره نمیتوان همه ضماير را از
جنس اسم محسوب کرد .کمتر متنی است که مرجع ضمايری مانند «تو ،من ،شما ،ما» به
صورت اسم ذکر شده باشد و تنها در ضماير سوم شخص است که معموالا مرجع آنها به
صورت اسم نیز میآيد .در دستور انوری و احمدی گیوی و بسیاری از دستورهای امروزی
ضمیر نوع مستقلی از کلمه دانسته شده است .انوری و گیوی انواع کلمه را هفت نوع محسوب
کرده اند :فعل ،اسم ،صفت ،ضمیر ،قید ،حرف ،شبه جمله .در کتاب حاضر از آنجا که اين
دستورزبان میان دانشجويان و جامعه دانشگاهی رايجتر است همین تقسیمبندی معیار بررسی
قرار گرفته است.
بايد توجه داشت اين تقسیمبندیها امری ثابت و بدون تغییر نیست و میتواند کم و زياد
گردد و برخی محققان آن را مورد نقد قرار دادهاند .باطنی مینويسد« :در زبان فارسی که اقسام
کلمه را نه میدانند« ،را» جزو کدام يک از اين گروهها قرار میگیرد؟ «را» يقینا نه حرف اضافه
است ،نه ربط و نه صوت ،بلکه در مقوله جداگانهای قرار میگیرد .يا کسرۀ اضافه که يکی از
فعالترين عناصر دستوری زبان فارسی است ولی چون در خط فارسی نوشته نمیشود جلب
توجه نمیکند ،در کدام مقوله قرار میگیرد؟  ...اين نوع تجزيه و تحلیل تلويحاا براساس اين
نظريه قرار دارد که واحد زبان کلمه است در حالی که واحد واقعی زبان جمله است...
تعريف هايی که برای اجزای کالم داده شده عموماا براساس مصداق خارجی و معنی آنها قرار
دارد نه برپايۀ صوری و نقش آنها و به همین جهت اکثر نادرست و گمراه کننده است۱».اين
نقدها هرچند قابل تأمل است اما برپايۀ آنها نمیتوان تقسیمبندیهای مقولههای دستوری را
کامالا بیاعتبار جلوه داد .اگر مقوله نقشنما را-همچنانکه برخی دستورنويسان مانند وحیديان
. ۱باطنی ،همان ،ص.7۱-7۱
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کامیار انجام دادهاند -وارد انواع کلمه کنیم انتقاد نخست باطنی پیرامون «را» و کسره اضافه
مرتفع میشود .دو انتقاد ديگر نیز در واقع از يک نوع محسوب میشود و مستلزم آن است که
صرف و نحو در هم آمیخته شود و صرف نیز برپايۀ نحو بررسی شود .بايد توجه داشت اگر
برپايۀ نحو ،به بررسی صرفی بپردازيم در واقع اين دو موضوع در هم تنیده میشود و اين نیز
مشکالت ديگری بهوجود می آورد .عالوه بر آن اگر واحد کالم نه واژه و نه جمله بلکه
متن(گفتمان) بدانیم-آنچنانکه امروزه اين نظر نیز رايج است-دوباره همین مشکالت وجود
خواهد داشت زيرا هر واژه را بايد در ارتباط با کل متن در نظر داشت نه يک جمله.

برخی رویکردهای بررسی دستورزبان فارسی
عالوه بر دستورهای سنتی ،در دوران اخیر رويکردهای نوينی در حوزۀ زبانشناسی و
دستورزبان به وجود آمده است .هر يک از اين رويکردها دارای اصول و قواعد خاصی است و
از منظری خاص و براساس چارچوبی معین و نظاممند به بررسی زبان و دستورزبان میپردازد.
عمده اين نظام ها در غرب به وجود آمده و از طريق ترجمه به دستورزبان فاسی راه يافته و با آن
سازگار شده است .بر همین اساس امروزه دستورزبانهايی که از نگاهی خاص به بررسی زبان
فارسی بپردازد فراوان ديده میشود .در ادامه به برخی از اين رويکردها و آثاری که براساس
آن در زبان فارسی نگاشته شده ،اشاره میشود.
-1دستور تاریخی
زبان همواره دچار تغییر و تحوالتی میشود .هرچند اين تحوالت به آرامی صورت میگیرد اما
به مرور زمان دگرگونیهای محسوسی در زبان به وجود میآورد« .در يک فاصلۀ زمانی چند
صد ساله يا چند هزار ساله ،تفاوت های جزيی دارای اثر تراکمی خواهد بود و اغلب يک زبان
معین ،شکل کامالا تازهای به خود میگیرد و شباهت آن با شکلی که در مرحله قبل داشته
است ،تنها پس از بررسیهای الزم از طريق دستور تاريخی ،آشکار میگردد ۱».در اين رويکرد
قواعد و قوانین صرف و نحوی در دوران گذشته بررسی ،و چگونگی پیدايش ،رواج و متروک
شدن آنها بحث میشود .از آثاری که با اين رويکرد نگاشته شده میتوان به تاريخ زبان فارسی
از پرويز ناتل خانلری و دستور تاريخی زبان فارسی از محسن ابوالقاسمی اشاره کرد.
 . ۱آرالتو ،آنتونی( )۱۶84درآمدی بر زبانشناسی تاريخی .ترجمۀ يحیی مدرسی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات پژوهشگاه
علوم انسانی ،ص.۶
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-2دستور توصیفی
دستور توصیفی يا همزمانی نقطه مقابل دستور تاريخی است .در اين رويکرد با کنارنهادن تغییر
و تحوالت زبانی در طول تاريخ يک زبان ،ويژگیهای دستوری همانگونه که در زمانی معین
وجود دارد ،مورد مطالعه قرار میگیرد .دستور زبان توصیفی رويکردی از دستور ساختگراست.
دستور زبان فارسی از وحیديان کامیار و غالمرضا عمرانی از اين دسته محسوب میشود .به اين
نکته بايد توجه داشت جداساختن رويکرد دستور توصیفی از تاريخی در بررسی شعر
امکانپذير نیست زيرا شاعران هر دوره با باستانگرايی ،از قواعد قديم زبان که در زمان آنها
رايج نیست ،در کنار قواعد زبانی روزگار خود استفاده میکنند .اين نکته خود نشانگر توجه
دستورنويسان به زبان رسمی و بیتوجهی به جنبههای هنری دستورزبان شعر و آثار ادبی است.
-3دستور ساختگرا
دستور ساختگرايی ماحصل نظريات فردينان دو سوسور است .سوسور در کتاب دوره زبان
شناسی عمومی که در سال  ، ۱۳۱۱بعد از مرگ وی انتشار يافت به اين پرسش پرداخت که
نشانه زبان شناختی چیست؟ او با تقسیم نشانه به اجزايش ،نشانه را همچون سکهای انگاشت که
يک روی آن دال(صوت-تصوير) و روی ديگر آن مدلول (مفهوم) است« .نقطۀ مشترک دال و
مدلول ،ويژگی اختیاری بودن آنهاست يا به عبارتی چون ما به کمک نشانه نتیجه کامل تداعی
يک دال را با مدلول میشنويم پس خیلی ساده میتوانیم بگويیم که ويژگی نشانه زبانی
اختیاری بودن آن است ۱».او زبان را يک نظام نشانهای کامالا پیوسته و وابسته به هم میدانست.
مهمترين محورهای دستور ساختگرا را میتوان اين موارد دانست :تفکیک دستور همزمانی و
در زمانی در مطالعات ،نظام بودن زبان ،تعیین روابط جانشینی و هم نشینی ،ارجحیت صورت بر
معنا ،تجزيه دوگانه.
دستورزبان فارسی از وحیديان کامیار و غالمرضا عمرانی را میتوان به نوعی دستور
ساختگرا هم دانست .در اين دستور در ارائه تعاريف ،به صورت بیشتر از معنا توجه شده و با
اتخاذ رويکردی توصیفی ،به مسائل دستور تاريخی نپرداخته است .دستور زبان دری از
محمدرضا رحیم الهام نیز دستوری ساختاری محسوب میشود.

 . ۱سوسور ،فردينان دو ()۱۶8۰دوره زبان شناسی عمومی ،ترجمه کوروش صفوی ،تهران :هرمس ،ص.۱۱۱
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-4دستورهای عمومی
اگرچه زبانهايی که در جهان وجود دارد با هم تفاوتهای فراوانی از حیث ساختمان و صرف
و نحو دارند اما برخی وجوه مشترک نیز در آنها ديده میشود .نظريههای عمومی دستور در پی
يافتن وجوهی است که در همه زبانها وجود دارد« .نظريه عمومی زبان يعنی بیان اينکه زبان به
طور مطلق چگونه کار میکند ...و مدعی است که اصول آن بر کلیه زبانهای جهان قابل انطباق
است و تا وقتی که زبان يافت نشود که خالف آن را اثبات کند بايد عمومیت آن را پذيرفت۱» .
از نظريه های معروف دستور عمومی نظريه مقوله و میزان و گشتاری است .نظريۀ نخست از
مهمترين نظريات زبان شناسی در انگلستان است که توسط ام.ا.کی .هلیدی مطرح شده است.
طبق اين نظريه همه زبانهای جهان از امواج صوتی در گفتار و از نشانههای ديداری در نوشتار
به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند۰.خصوصیات ممیز موجب می شود میان هر يک از نشانهها و
واج های يک زبان تمايز وجود داشته باشد و معنا دگرگون شود .کتاب «توصیف ساختمان
دستوری زبان فارسی» به قلم محمدرضا باطنی برپايه همین نظريه نگاشته شده است.
-5دستور گشتاری
اين رويکرد از مطالعات چامسکی به وجود آمد .وی در سال  ۱۳۱7کتاب ساختهای نحوی را
نگاشت و با تبیین دستور گشتاری انقالبی در زبان شناسی به وجود آورد .دستور گشتاری در
پی آن است که آنچه را که در پشت جمالت وجود دارد نشان دهد .براساس اين نظريه ،دستور
زبان برای توصیف واقعیتهای زبانی و روابط میان جملههای زبان ،قواعد و روابط نهفته در
پشت ظاهر جمالت را کشف و بررسی میکند .از همین روی چامسکی معتقد به ژرف ساخت
و روساخت است« .ژرف ساخت سطح انتزاعی نظام ساختاری جمله است که در آن تمام
عناصر تعیین کننده تفسیر ساختاری نشان داده میشود .بنابراين زبان بايد قادر باشد که نشان
دهد چگونه ژرفساخت واحد انتزاعی میتواند به روساختهای متفاوت تبديل گردد۶».
ژرفساخت روابط منطقی و معنايی اجزا جمله و در واقع بعد بنیادين و انتزاعی جمله را تبیین
می سازد و روساخت که الزاما شبیه ژرف ساخت نیست شکل عینی جمله را نشان میدهد .در

 . ۱باطنی ،محمدرضا( )۱۶8۶توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی .تهران :امیرکبیر ،ص.۱4-۱۶
. ۰همان ،ص.۰۱
 . ۶يول ،جرج( ) ۱۶8۱بررسی زبان .ترجمه محمود نورمحمدی ،ويرايش دوم ،تهران :رهنما ،ص.۱۱۳
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تبديل ژرف ساخت و روساخت قواعد محدودی مانند حذف ،تعويض ،افزايش و جابهجايی
وجود دارد .مهدی مشکوهالدينی دستوری برپايۀ نظريه گشتاری در زبان فارسی نگاشته است.
-6دستور نقشگرا
زبان شناسی نقشگرا عمدتاا در اروپا شکل گرفت و به مرور زمان رشد کرد و خود را به
نظريه های گوناگون مجهز کرد .از پیشگامان اين نظريه آندره مارتینه ،فرث و هالیدی هستند.
معروفترين و برجستهترين نظريهپرداز نقشگرايی ،هالیدی است که با تاثیر از نظريات
زبانشناسان ديگری مانند جی.آر .فرث نظريه سازمانيافته و منسجم خود را يعنی دستور
نقشگرای نظاممند مطرح ساخت .دستور مجموعهای نظاممند و سیستمی است .گويندگان هر
زبانی از میان گزينههای مختلف يکی را انتخاب میکنند و سخن خود را به پیش میبرند.
«هرگاه از میان امکانات موجود در يک سیستم گزينشی صورت میدهیم بار ديگر با سیستم
ديگری رو به رو می شويم که بايد از میان امکانات موجود در آن دست به گزينش بزنیم .اين
گزينشها آن قدر تکرار می شود تا در نهايت يک ساختار زبانی برای معنای مورد نظر نويسنده
شکل بگیرد ۱».به سخن ديگر گوينده برای بیان معنا در موقعیتهای مختلف انتخابهای
گوناگونی دارد .در اين رويکرد دستور زبان با هدف چگونگی شیوه انتقال معنا مورد تحلیل
واقع میشود.
بند واحد اولیه برای مطالعه محسوب میشود که از سه منظر معنايی مختلف که فرانقش
نامیده میشود ،مورد بحث واقع می شود .فرانقش شامل سه نوع فرانقش انديشگانی ،بینافردی و
متنی است « .فرانقش انديشگانی بازتاب درک و دريافت ما از واقعیت است؛ تجربۀ ما را از
دنیای واقع سازمانبندی میکند و چگونگی نگرش ما را نسبت به جهان رقم میزند ۰».فرانقش
میانفردی تبیین کننده تعامالتی است که ما با يکديگر داريم .سومین فرانقش که متنی است
چگونگی چینش و قرار گرفتن آغازگر و پايانبخش در بند مربوط است .کتاب به سوی زبان
شناسی شعر به قلم مهران مهاجر و محمد نبوی با اين رويکرد نگاشته شده است .دستور به قلم
علی اشرف صادقی و غالمرضا ارژنگ نیز رويکردی نقشگرا دارد.

 . ۱مهاجر ،مهران و محمد نبوی()۱۶7۳به سوی زبانشناسی شعر ،ص.۱7
. ۰همان ،ص.۰7
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دستور زبان شعر
پیوند و ارتباط میان ادبیات و دستور زبان قدمتی ديرين دارد و به زمان شکلگیری زبانشناسی
میرسد .دستور زبان چه در زبان سانسکريت و چه يونانی برپايه ادبیات به وجود آمده است.
پانینی در زبان سانسکريت ،فن دستور خود را برپايه ادبیات ودايی نگاشت .آنچنانکه
میگويند« :هدف او از فراهم آوردن اين کتاب دستيابی به توان خواندن «وداها» بود ۱».در
يونان نیز دستور با چنین هدفی بنا نهاده شد .تغییرات و دگرگونیهايی که به مرور در زبان
يونانی بعد از آثار هومر ايجاد شده بود موجب شد دانش زبانشناسی برای تفسیر اين اثر
پیريزی شود .آنان قواعد زبانی را که مردم عصر خود تکلم میکردند تدوين نکردند بلکه
قواعد يا معیارهايی را بنا نهادند که زبان يونانی بايد آنگونه باشد .نام اين قواعد ،قواعد معیاری
است که با گذر قرنها و دورانها تغییر نمیکند به نحوی که در نهايت به زبانی غیر موجود و
مهجور و متروک اشاره خواهد کرد .مکتب اسکندريه در قرن سوم پیش از میالد ،در حفظ
آثار ادبی قديم يونان تأثیر داشت .در اين مکتب برای نخستین بار واژه شناسی زبان يونانی به
اجرا در آمد و همه تالشها برای شرح آثار هومر و ديگر شعرای بزرگ يونان و تفسیر واژگان
آنان بود .به عبارت ديگر هدف تالش های زبان شناسان اسکندريه ،تهیه و شرح متون قديم به
نحوی بود که میان عموم پژوهشگران قابل فهم باشد۰.
ارتباط میان اين ادبیات و زبانشناسی در فن شعر ارسطو نیز ديده میشود .در اين اثر در
میانه کتاب ،پس از بحث تراژدی و حماسه ،مباحثی پیرامون لفظ و معنی ،اجزا لفظ و انواع اسم
مطرح شده است .البته زرينکوب در تعلیقات اين اثر مینويسد« :بعضی نقادان گفتهاند اين
فصل از اصل کتاب ارسطو نیست .درست است که بحث در مسائل مربوط به صرف و نحو و
لغت هم از تفسیر اش عار نشأت گرفته است اما مطالب و مندرجات فصل ،چندان با مندرجات
فصول گذشته و تالی مناسبت ندارد» ۶به هرحال پیوند میان زبانشناسی و دستور با متون ادبی از
همان آغاز وجود داشته است اما قواعد زبانشناسی بیشتر برای شرح و تفسیر و درک آثار بوده
نه آنکه جلوههای زيباشناختی و هنری آن را نشان دهد.

 . ۱رحیم العزاوی ،نعمه ( )۱۶۳۰روش شناسی پژوهشهای زبانشناختی .ترجمه جواد اصغری ،تهران :مؤسسه انتشارات
دانشگاه تهران ،ص.۱7
. ۰همان :ص.۰۱-۱8
 . ۶ارسطو( )۱۶۱۰فن شعر .ترجمه عبدالحسین زرين کوب ،چاپ سوم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ص.۱۳4
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صرف و نحو عربی نیز در آغاز برای تثبیت چگونگی تلفظ قرائت قرآن به وجود آمد.
نقطه تالقی دستور زبان و بحث های هنری و زيباشناسی آثار ادبی را بايد در علم معانی جست.
علم معانی در واقع بررسی آثار ادبی برپايه نحو است .جرجانی بالغت را علمِ معانیالنحو
میخواند .يکی از نظريه هايی که در بالغت سنتی وجود دارد نظريه نظم جرجانی است .تا پیش
از او علمای بالغت به اجزا و مفردات بیشتر تأکید داشتند اما جرجانی معتقد بود بالغت در
ترکیب و نظم اجزای آن است .کلمات بدون در نظر داشتن محلی که مورد استفاده قرار گرفته
است نسبت به يکديگر برتری ندارند « :دو کلمه بدون مالحظه موقعیت آنها در نظم کالم هیچ
برتری نسبت به يکديگر ندارند .ما وقتی میگويیم فالن لفظ فصیح است که موقعیت آن را به
لحاظ نظم کالم و تناسب آن با معانی کلمات مجاور به حساب آوريم .اينکه میگويیم فالن
ل فظ در محل مناسب خود جای گرفته و در گوش خوش آيند و بر زبان آسان است مقصود
همان حسن توافق و تناسبی است که از جهت معنی میان اين لفظ با لفظ ديگر وجود دارد۱».
جرجانی بالغت را در معنا و کالم میداند نه در لفظ و شرايط نظم را اين میداند که
«نظم و ترتیب در کالم وقتی است که قسمتی از کالم به قسمت ديگر ارتباط پیدا کند و جزيی
به جزء ديگر متکی شود و کلمهای را سبب برای کلمهای ديگر قرار دهی ۰».وی نظم را با علم
نحو پیوند میدهد و در واقع معنا با نحو مناسب ظهور کرده ،کالم را بلیغ میسازد و مدار نظم
کالم بر مقاصد نحوی است و علت دلنشینی ابیات چگونگی نحو آنها است« :معنی نظم کالم
اين است که اساس کالم را آنگونه که علم نحو اقتضا می کند بگذاری و کالم را برپايۀ قوانین
و اصول اين علم بنا کنی» ۶اما اين مقاصد نحوی نیز به تنهايی کافی نیست بلکه به جهت
مقاصدی است که کالم به لحاظ آنها وضع میشود .اينکه حروف کلمات چگونه در کنار
يکديگر قرار گرفته اند اهمیتی ندارد ولی اينکه گوينده چگونه کلمات را در کنار يکديگر قرار
دهد اهمیت زيادی دارد .ترتیب الفاظ و نحوه همنشینی و چینش کلمات نیز بر اساس نظم
خاص مطلبی است که به تبع معنی لفظ بهوجود میآيد .وقتی«معنايی اقتضايش اين بود که در
ذهن ما ابتدا قرار گیرد لفظ دال بر آن هم ايجاب می کند که در بیان آن اول قرار گیرد4».وی
 . ۱جرجانی ،عبدالقاهر()۱۶۳8دالئل االعجاز فی القرآن .ترجمه دکتر سیدمحمد رادمنش ،مشهد :انتشارات آستان قدس
رضوی ،ص.8۶
 . ۰همان :ص.۳7
 . ۶همان :ص.۱۶۱
. 4همان :ص.۳۰
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تأکید بر معنا دارد و لفظ را تابع معنا میداند .ترتیب و نظم کالم بستگی به معنای آنها دارد و
ترتیب معانی نیز به سبب ترتب در نفس است .اگر کلمات از معنا خالی شوند در هیچ فکری
خطور نمیکند و ترتیب در آنها محلی ندارد.
مباحثی که در علم معانی مطرح میشود برپايه مقولههای صرف و نحوی است .احوال
مسند ،مسندالیه ،خبر ،وصل و فصل ،برخی از شرايط ايجاز و اطناب مانند تکرار و حذف،
نشانگر قابلیتهای دستور زبان در بررسی زيباشناسی آثار ادبی است .به هر طريق ،نوع نگاه
هنری به دستورزبان امکانپذير است و قابلیت آن را دارد که بخشی از ارزشهای زيباشناختی
شعر را نمايان سازد.

فصل دوم:
نقشهاي هنري و زیباشناختي مقولههاي دستوري در شعر

 / ۱8دستور زبان شعر

پیش از اين گفته شد که تعداد انواع کلمه در دستورهای مختلف يکسان نیست .از رايجترين
تقسیمبندیها در اين زمینه که در برخی کتابهای دستور اعمال شده ،تقسیم آن به هفت نوع
کلمه(اسم ،فعل ،صفت ،قید ،نقش نما ،ضمیر و صوت) است .هر يک از اين انواع ،عالوه بر
کارکردهايی که در زمینۀ برعهدهگرفتن بخشی از معنای جمله در زبان رسمی دارند ،در عرصۀ
شعر کارکردهای ديگری میيابند و زبان و معنا را برجسته ساخته ،عاطفه و احساس شاعر را
منتقل میکنند .بخش مهم و رايج بررسیهای دستوری در حوزه صرف و نحو است .البته گاه
اين دو موضوع در هم تنیده میشود و برای تشخیص نوع کلمه بايد به نقش آن نیز توجه
داشت .امروزه کمتر دستوری است که مانند صرف و نحو عربی و يا محدود کتابهايی در
دستور زبان فارسی ،به طور کامل صرف و نحو را جدا از هم بررسی کنند .برخی صفات
هنگامی که جانشین اسم شود ،نوع آنها تغییر میکند .از سويی ديگر بسیاری از مقولههای
دستوری مانند صفت و قید نوع و نقش آنها يکسان است و بررسی مجزای آنها نوعی اطناب در
سخن به وجود می آورد .در اين پژوهش تأکید بر نوع کلمه است و بررسیها بر همین اساس از
هم تفکیک شده اما عالوه بر آن ،برخی مقولههای دستوری ديگر که نقش مؤثری در جنبههای
شاعرانگی و ادبی شعر دارد نیز مورد توجه واقع و بعد از انواع کلمه آنها نیز بررسی شده است.
سعی شده است تا جای ممکن به زيرعنوانهايی که در زمینۀ هر يک از مقولههای دستوری
مطرح شده پرداخته شود .البته نوع بررسی و نگاه به هريک از اين زيرعنوانها متفاوت با
کتابهای دستوری است.
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نقشنما از انواع کلمه است که موجب تشخیص نقش کلمهها در جمله میشود .آندره مارتینه
در تعريف نقشنما میگويد« :هر تکواژ يا کلمه يا گروهی که برای نشان دادن نقش و رابطه
جزيی از جمله با خود جمله يا هسته مرکزی آن يعنی محمول يا مسند و يا هر جز ديگری به کار
میرود ۰».نقشنماها را بر حسب نقش کلماتی که مشخص میکنند به پنج دسته تقسیم میکنند:
«نقشنمای مفعول ،نقشنمای اضافه و صفت ،نقشنمای متمم ،نقشنمای ندا ،نقشنمای پیوند »۶
البته حروف اضافه و ربط عالوه بر نشان دادن نقش نحوی مدخول خود که عملی است حرفی و
غیراصیل ،معنای غیرمستقلی نیز بر آن میافزايند 4.از نظر ساختمان نیز به دو دسته نقشنمای
بسیط و مرکب قابل تقسیم است .نقشنمای ندا ،مفعولی ،اضافه و صفت همواره بسیطاند و در
مقابل نقشنمای متمم و پیوند هم به صورت بسیط است و هم مرکب .تعداد نقشنماهای بسیط
در زبان فارسی اندک است مانند« به ،با ،از ،در ،تا ،چون و »...اما تعداد نقشنماهای مرکب
بسیار قابل توجه است و میتواند تعداد آنها افزايش يابد« .فهرست حروف اضافه کامال بسته
نیست يعنی ممکن است هر زمان بر حسب احتیاج حروف اضافه ،گروه جديدی به وجود بیايد
زيرا اين حروف روابط و معانی دقیقتر و عینیتری را بیان میکنند۱».ترجمه در به وجود آمدن
گروه های تازه حروف اضافه تأثیر مهمی دارد .زيرا شماره حروف اضافه فارسی و حرف جر
عربی از حرفهای اضافه فرانسه و انگلیسی و آلمانی به مراتب کمتر است به اين سبب در
ترجمه از زبان های فرنگی ياد شده ممکن است به اقتضای موضع سخن گروههای تازهای
ساخته شود ۳.البته نقش نماهای گروهی نیز گاهی بر اثر استعمال زياد ممکن است جز اول آنها
که بسیط بوده حذف شود و در ظاهر يک نقشنمای بسیط و ساده به کار رود؛ آنچنانکه «به
سوی» امروزه به صورت «سوی» نیز استفاده میشود.
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برخی محققان نشان دادهاند بعضی از حروف اضافه مانند«روی(روی زمین نشست)،
پهلو(تو که پهلوی اينان نشینی سزای تو اين باشد) ،سر(صادق رفت سر چمدانش) ،پشت(کیف
را پشت در بگذار) و  »...ابتدا اسم بوده و اشاره به اندامهای بدن داشته اما در گذر زمان نام
اندام های بدن(عناصر واژگانی) به حروف اضافه(عناصر دستوری) تبديل شده است ۱.اگر اين
مسئله را در راستای موضوع مورد بحث بازخوانی کنیم ،می توان گفت در فرآيند تبديل اين نوع
اسامی به حرف اضافه ،معنايی استعاری شکل گرفته است .يعنی «سر چمدان ،پشت در ،روی
زمین و  »...در آغاز نوعی استعاره بوده ولی به علت بسامد فراوان در کاربرد ،اکنون وجوه هنری
آن درک نمیشود.
واژهها در زبان ادبی نیروی شگفتانگیزی دارد و القاگر عواطف و احساسات شاعر به
مخاطب است و از میان انواع کلمات نقشنماها ابزار مؤثری است که شاعر از آنها در ساخت
زبان شعر خود بهره میگیرد .به نظر میرسد همان گونه که يک شاعر با واژگان و اسامی
برخورد خاصی دارد نسبت به نقشنماها نیز میتواند برخورد تازهای داشته باشد .البته شايد در
نگاه اول ،نقشنماها که وظیفهای جز چفت و بست دادن بین ارکان واژگان -بدون داللت بر
شی يا معنايی خاص -ندارد ،در زمرۀ واژگانی قرار نگیرد که شاعر با آنها نیز رفتارهای ويژهای
داشته باشد و در خلق شعر خود بهره زيادی از آنها ببرد اما بررسی شعر نشان میدهد اهمیت
نقشنماها در زبان شعر و حتی تاثیر کالم از واژگان ديگر کمتر نیست و در برخی شاعران به
خصوص شاعران زبان گرا ۰نقشنماها جزو ابزار اصلی خالقیت شاعر در حیطه زبان است؛ آن
چنان که شعر بدون رفتار شاعر با آنها تازگی و طراوت و برجستگی نخواهد داشت .نقشنماها
هم از نظر محتوايی و معنايی و هم از نظر زبانی در برجستگی شعر نقش دارد و ابزاری برای
تاکید معنا ،انديشه و عاطفه ،ايجاد موسیقی ،برجستگی و آرکائیسم زبان ،ساخت زبان شعری
خاص ،خالقیت در فرم شعر و رسیدن به فرم تازه و ...محسوب میشود.
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