نظام حروف ربط در «تاریخ بلعمی»
شادی داوری( 1دانش آموخته دکتری زبانشناسی ،مدرس دانشااه علوم پزشکی تهران)
تاریخ دریافت مقاله ،3011/9/31 :تاریخ پذیرش ،3013/1/11 :تاریخ انتشار3013 :

چکیده :پیوند بندهای همپایه در زبانهای دنیا از رهاذر سازوکارهای مختلفی تحقق مگییابگد بگهرغگم
آنکه بندهای مذکور گاهی فقط بهلحاظ معنا و کاربردشناسی به یکدیار ارتباط مگییابگد ،امگا در غالگب
موارد ،این کلمات ربط میان بندی هستند که ارتباط میان بندها را برقرار میکنند بگهلحگاظ ردهشناسگی و
در میان زبانهای دنیا ،کلمات ربط ،انواع مختلفی دارند که براساس رابطۀ معنایی میگان دو بنگد ازسگوی
ّ
زبانوران به خدمت گرفته میشوند از آن جمله میتوان به کلمات ربط اتصالی ،انفصالی ،علی ،شگرطی
و تقابلی اشاره کرد مجموعۀ این انواع در زبانهای دنیا ،نظام حروف ربط را تشگکیل مگیدهنگد در ایگن
مختصر برآنیم تا نظام حروف ربط را در متن «تاریخ بلعمی» معرفی کنیم و تفاوتهای صوری و نقشگی
این ساختهای زبانی را در مقایسه با فارسی نو امروز نشان دهیم «تگاریخ بلعمگی» از آثگار فگاخر ادب
فارسی در قرن چهارم هجری و درواقع ،ترجمۀ فارسی کتاب «تاریخ طبری» است مطالعۀ نظام حگروف
ربط در «تاریخ بلعمگی» نشگان مگیدهگد نظگام حگروف ربگط در تگاریخ بلعمگی بگهلحگاظ عملکگرد و
ساختهایی که مفاهیم ارتباطی میان بندها را رمزگذاری میکننگد تاحگدودی مشگابه فارسگی نگو امگروز
است ،بهبیان دیار ،همان مفاهیم ارتباطی که امروزه ازسوی حروف ربط رمزگذاری مگیشگوند ،در قگرن
چهارم و در تاریخ بلعمی نیز وجود داشته و کمابیش ازسوی سگاختهگای دسگتوری مشگابهی نیگز بیگان
ّ
میشدهاند با این حال ،تفاوتهایی مهم ازجمله تفاوت در بهکارگیری دو حرف ربط علی «ایگرا» و «بگه
سوی آنکه» و دو حرف ربط تقابلی «پس» و «و» در کنار تفاوتهای جزئیتر دیار مستند شد دادههای
1. sh50d@yahoo.com
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ً
مطالعۀ پیش رو هم نین نشان دادند که تنوع واژگانی حروف ربط در فارسی نو امروز خصوصا در حگوزۀ
حروف ربط مرکب ،بیشتر از تنوع واژگانی حروف ربط در تاریخ بلعمی است در این مطالعگه ،بگاالترین
ّ
تنوع واژگانی در حروف ربط علی مستند شد هم نین نشان داده شد که حروف ربط «و»« ،تا»« ،کگه»،
«پس»« ،چندانکه» و «چنانکگه» مصگداقهگای چنگدمعنایی هسگتند مطالعگه درخصگوص علگل ایگن
چندمعنایی میتواند موضوع پژوهش دیاری در این زمینه باشد
کلیدواژهها :تاریخ بلعمی ،حروف ربط ،فارسی

 1مقدمه

تاریخ بلعمی (از تاریخهای عمومی عالم) از شاهکارهای ادبی و تاریخی زبان فارسی و ایرانزمگین در
قرن چهارم هجری است این کتاب ،اثر ابوعلی بلعمی (محمدبن محمد بن عبدالله تمیمگی بلعمگی)
وزیر ادیب و فرهنگپرور سامانیان است تاریخ بلعمی درواقع ترجمگۀ فارسگی کتگاب «اخبگاراالمم و
الملوک» معروف به تاریخ طبری تیلیف محمدبن جریر طبری است که بهدستور امیر منصور بگن نگوح
سامانی در  223ق به فارسی نو متقدم 1برگردانده شگد از آنجگا کگه ابگوعلی بلعمگی در اصگل عربگی
کتاب ،تغییرات محتوایی گستردهای ایجاد کرده ،بخشهایی از آن را حگذف و بخگشهگایی را از منگابع
مختلف دیار بهجز منابع طبری به آن افزوده است ،تاریخ بلعمی به هویت ادبگی و تگاریخی جدیگدی
دست یافته و به جامۀ اثری تیلیفی درآمده است تاریخ بلعمی مهمترین اثری است که درزمینگۀ تحگول
و پیشرفت نثر فارسی در دورۀ سامانیان نوشته شده است اهمیت نثر این کتگاب تگا بدانجاسگت کگه در
تقسیمبندی دورههای نثر فارسی ،گاه به نثر دورۀ سامانی ،نثر بلعمی میگویند (بلعمی)1291 ،
در این پژوهش برآنیم تا به یکی از مقوالت دستوری زبان فارسی یعنی نظام حگروف ربگط در ایگن
اثر که بیشک نمایندۀ شایستهای برای ویژگیهای دستوری متون قرن چهارم هجگری اسگت بپگردازیم
 1فارسی نو متقدم ( )Early New Persianدر این پژوهش ،به فارسی قرون چهگارم تگا سگیزدهم هجگری قمگری ،یعنگی دوره
قاجار ،اطالق میشود براساس کشاورز ( )91 :1۲۳۳از قرن چهارم (ه ق  )۳۱۳-۲۹۴کگه رسگتاخیز واقعگی نظگم و نثگر و ادب
فارسی پس از دو قرن رکود در عهد سامانیان بود تا زمان قاجاریه ،آثار بهجامانده همای از نوعی نثر متکلف ،سگاختای ،تصگنعی
و دور از ذهن برخوردار بود ایگن مهگم بگهدلیگل آن بگود کگه سگروکار نو یسگندگان بگا سگالطین و درباریگانی –ازجملگه غزنویگان و
سلجوقیان -بود که فارسی ،زبان مادریشان نبود و این زبان نامینوس و متکلف را وسیلۀ فضلفروشی خود برشمردند ،بهطوریکگه
مردم عامه هم چیزی از سخنان ایشان درک نمیکردند این وضع تا زمان قاجاریگه ادامگه داشگت تگا اینکگه در آن زمگان بگهواسگطۀ
همهگیرشدن دانش ،بازشدن مدارس جدید ،دایرشدن چاپخانهها ،ایجاد عالقه به دانگش و ادب و فرهنگگ و فگنآوری اروپگایی در
میان مردم ،اعزام محصالن به اروپا و نهضت ترجمه از زبانهای خارجی بهخصوص فرانسه ،سادهنویسی ،رسم سخنگویان شد
ً
از این رو ،چون تفاوت میان نثر پس از قاجار (که به نثر امروز بسیار نزدیک و تقریبا مشابه است) با نثر قگرن  9هجگری تگا قاجگار
ً
کامال مشهود است ،این پژوهش میان این دو دوره ،بهلحاظ ادوار تحول زبانی ،تمایز قائل شده است در این مقاله ،زبان آثار قگرن
چهارم تا قرن سیزدهم هجری قمری ،فارسی نو متقدم و از قرن سیزدهم تا امروز ،فارسی نو امروز نامیده شده است
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در این راستا و براساس تعریف ردهشناختی و نقشگرایانۀ اجزای نظام حروف ربط که ازسوی مگائوری
( ،)3331رمت 2و مائوری ( )3311و مائوری و وندرآورا )3313( 3ارائه شگده اسگت ،حگروف ربگط
تاریخ بلعمی را استخراج و تحلیل خواهیم کرد الزم به ذکر است در این پژوهش ،فقگط حگروف ربگط
میان بندی مورد پژوهش قرار خواهند گرفت و حروف ربط میان کلمات مطالعه نخواهند شد پرسشی
که پژوهش درراستای ارائۀ پاسخی مناسب به آن به انجام رسیده ،این است که« :بهلحاظ نقش و معنگا،
نظام حروف ربط در قرن چهارم هجری (فارسگی نگو متقگدم) شگامل چگه سگاختهگایی اسگت و چگه
تفاوتهای اساسی با نظام حروف ربط در فارسی نو امروز دارد؟»
بر این اساس ،مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی و یژگیهگای نظگام حگروف ربگط در تگاریخ بلعمگی
بهعنوان بخشی از دستور زبان بهکاررفته در این کتاب و بهطور کلی متگون قگرن چهگارم هجگری یعنگی
متون متعلق به فارسی نو متقدم و نیز تحوالت احتمگالی بگا نظگام حگروف ربگط در فارسگی نگو امگروز
صورت گرفته است منبع پژوهش حاضر ،دو نسخۀ منتشرشگده از تگاریخ بلعمگی ،یکگی بگهتصگحیح
محمدتقی بهار و دیاری بهتصحیح جعفر شعار و سید محمود طباطبائی است ساختار ایگن پگژوهش
بهشرح زیر است :در قسمت بعد به تعریف حروف ربط و طبقهبندی آن در زبان فارسی اشاره خگواهیم
کرد در بخش سوم و چهارم به تحلیل دادههگا و ارائگۀ نظگام حگروف ربگط در تگاریخ بلعمگی خگواهیم
پرداخت و بخش پنجم را به ارائۀ نتایج پژوهش اختصاص خواهیم داد

 2حروف ربط

براساس مائوری و وندرآورا ( )213 :3313رابطۀ معنایی دو بند بهمنظور خلق یگک جملگه از راههگای
متنوعی تحقق مییابد گاهی دو یند بدون آنکه ساختی دستوری ،یا همان حروف ربگط ،را بگهخگدمت
گیرند ،در کنار یکدیار قرار میگیرند و بهلحاظ معنایی به یکدیار ارتبگاط مگییابنگد در ایگن شگرایط،
کاربردشناسی یا بافت کالمی و موقعیتی ،وفیفگۀ انتقگال معنگی را برعهگده مگیگیگرد عبگارات «آمگدم
نبودی» و «گشتم نبود ،نارد نیست» از شواهد پرکاربرد زبان فارسی در ارتبگاط دو بنگد بگدون حضگور
حروف ربط هستند با این حال ،مشاهده میشود که زبانهای جهان ،ارتباط معنایی میگان بنگدها را بگا
حروف ربط آشکار نیز بهنمایش میگذارند.
کورتمن )91 :1331( 9بر این باور است که حروف ربط آشکار بیشتر در نوشتار فاهر میشگوند و
ً
در گفتار ،غالبا امکانات بافت موقعیت ازجمله آهنگ و نشانههای فرازبگانی بگهکگار گرفتگه مگیشگوند
حروف ربط مذکور سه نوع ارتباط کلی اتصالی ،2انفصالی 1و تقابلی 7را میان دو بند برقگرار مگیکننگد
3. J. van der Auwera
6. disjunctive

2. G. Ramat

1. C. Mauri

4. B. Kortmann
2. conjunctive
معادل گذاریهای مناسب از نغزگوی کهن ( )1۲۹۳است 7. adversative
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ّ
(رمت و مائوری )129 :3311 ،ارتباطات شرطی ،1زمگانی ،2علگی 3و قصگدی ،9تقسگیمبنگدیهگای
جزئیتری هستند که ازسوی زبانشناسان به فهرست سهگانۀ فوق افزوده شده است (مگائوری:3331 ،
 )13با این حال ارتباطات اخیر که روابط قیدی 2هم نامیده میشوند ،در کنار ارتباط متممافزایگی 1در
برخی منابع دیار بهعنوان ارتباطات وابستهسازی 7معرفی میشوند (اخالقگی )1213 ،وابسگتهسگازی
در نحو ،فرآیندی فراگیر است که ازطریق آن ،یک بند به عنصر یا بندی که در سگاخت کلگی جملگه در
ً
سطح باالتری قرار دارد وابسته میشود در این حالت ،بند وابسته بهتنهایی امکان حضور ندارد و صرفا
میتواند بهعنوان بخشی از عنصر یا بند باالتر در جمله حاضر شود (گیون)231 :3331 ،8
به ارتباطات متممی ،که در خالل آن میان دو بند ،ارتباط نحوی برقرار میشود ،و نیز شگواهد آنهگا
در تاریخ بلعمی ،در بخش چهارم پژوهش و در مجموعۀ حروف ربط خواهیم پرداخت در این نوع از
تحلیل ،پیرو مائوری ( )39 :3331هستیم که خود بهپیروی از دیک )32-33 :1311( 9معیار ارتباط
دو بند را تنها «توازی نقشی» 11و نه «ویژگیهای واژنحوی» میداند
ً
بر این اساس ،دو عضو ساختار ربط ،11با توجه به نقش دستوریشان ،بگا هگم برابرنگد ،امگا الزامگا
ساختار نحوی مشگابهی ندارنگد مگائوری بگه دیگدگاه مشگابه هسگپلمت 3339( 12و  )3331در ایگن
خصوص نیز اشاره میکند هسپلمت در تعریفی که از ساخت ربطی ارائه میدهگد ،سگاخت ربطگی را
چنین معرفی میکند« :هر ساخت نحویای که در آن ،دو واحگد دسگتوری هگمنگوع 13بگا هگم ترکیگب
میشوند و تشکیل واحد بزرعتری را میدهند ،درحالیکه هنوز روابط معناییشان با دیاگر واحگدهای
اطرافشان را حف کردهاند» هم نین به الزار ( )1219نیز استناد میکنیم که واژههای وابستاینمگا را
ً
که با تکجملهها (بندها) همراه میشوند و اصوال ویژگی ایگن دسگته از بنگدها هسگتند ،حگروف ربگط
مینامد در این پژوهش ،از دستهبندی ارائه شده برای حروف ربط در مطالعۀ نغزگگوی کهگن ()1233
نیز بهعنوان چارچوب نظری پیروی شده است این مطالعه را شاید بتگوان تنهگا مطالعگهای دانسگت کگه
پیدایش حروف ربط تقابلی در زبان فارسی را براساس اناارهای درزمانی بررسی کرده است ایشگان در
این راستا دریافتند که زبانوران فارسی از کلمات ربط تقابلی مرکب پیوسته و گسسگته در کنگار کلمگات
ّ
ربط تقابلی بسیط با بسامد باال استفاده میکنند و در این راستا منابع مختلف زمگانی ،مکگانی ،علگی و
تیکیدی را بهخدمت میگیرند نغزگوی کهن (همان) هم نین نشان داده است که عالوه بر این منگابع،
راههای دیار ساخت این کلمات ،استفاده از افعال و کلماتی با معنگای پرسشگی و شگرط اسگت کگه در
زبانهای دیار کمتر بهکار رفته است براساس یافتههگای نغزگگوی کهگن ،تمگام کلمگات ربگط فارسگی
3. causal
6. complement relation
9. S. Dik
12. M. Haspelmath

1. conditional
2. temporal
4. purposive
2. adverbial relation
7. subordination
8. T. Givon
10. Functional parallelism
11. Coordinate construction
13. Two units of the same type
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(بهجز آنهایی که قرضی هستند) از رهاذر فرآیند دستوریشدگی بهوجود آمگدهانگد مگرور مطالعگات
حوزۀ حرف ربط در فارسگی ازجملگه خطیگب رهبگر ( ،)21 :1211شگفایی ( ،)321 :1212اخالقگی
( ،)1213زمانی و هادیان ( ،)1232ساری اصالنی ( )1231و دهقان و پروینیراد ( )1231و جگز آن
نشان میدهدکه واکاوی نظام حروف ربط در تگاریخ بلعمگی کگه یکگی از آثگار ارزشگمند قگرن چهگارم
هجری است ،تاکنون موضوع هگی پژوهشگی نبگوده اسگت ،از ایگن رو ایگن مطالعگه بگه ایگن موضگوع
اختصاص یافته است در ادامه پس از ارائۀ تقسیمبندی حروف ربط براساس نغزگوی کهن ( )1233به
تحلیل دادههای پژوهش خواهیم پرداخت

 3انواع حروف ربط در دستور زبان فارسی

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در مطالعات ردهشناسی حروف ربط ازجملگه مگائوری ( )13 :3331و
رمت و مائوری ( ،)129 :3311حروف ربط بهطگور کلگی بگه  1دسگتۀ اتصگالی ،انفصگالی ،تقگابلی،
ّ
شرطی ،زمانی ،علی و قصدی تقسیمبندی میشوند اشاره کردیم که در این میان ،چهگار رابطگۀ آخگر،
ً
روابط قیدی نیز نامیده میشوند در ادامه ،ابتدائا به این هفت نوع با توجه به دادههای زبگان فارسگی نگو
امروز میپردازیم سپس در بخش تحلیل دادههای تاریخ بلعمی به روابط وابستهسازی و حروف ربگط
مرتبط با این فرآیند نیز اشاره خواهیم کرد

 1-3حروف ربط اتصالی
براساس مطالعۀ نغزگوی کهن ( ،)1233حروف ربط اتصالی برای ارتباط بندهایی بهکار میرود کگه در
ً
آنها دو رویداد با هم بهوقوع میپیوندند در زبان فارسی ،اتصال معموال از رهاذر استفاد از کلمۀ ربگط
«و» حاصل میشود
 1در مردادماه خود را بیمۀ تکمیلی کگردم و حگق بیمگه را هگم یکجگا پرداخگت کگردم (برگرفتگه از
نغزگوی کهن)1۲۹۳ ،
 2-3حروف ربط انفصالی
کلمات ربط انفصالی دو رویدادی را به هم متصل میکند که با هم نمیتواننگد بگه وقگوع بپیوندنگد در
زبان فارسی از «یا» و معگادلهگای آن ماننگد «چه چگه» ،و «خواه خگواه» بگهعنگوان کلمگات ربگط
انفصالی استفاده میشود
 ۳چه خانوادهاش موافقت کنند چه نکنند ،با او ازدواج خواهد کرد
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 3-3حروف ربط تقابلی
مائوری ( )113 -131 :3331حروف ربط تقابلی را ساختهایی دستوری میداند کگه رابطگۀ تقگابلی
میان بندها را رمزگذاری میکنند و نشگانار رد انتظگارات و مفروضگات قبلگی هسگتند نغزگگوی کهگن
( )1233در مطالعهای اختصاصی ،فهرست کلمات ربط تقابلی فارسی را بهشرح زیر ارائه داده است:
الف کلمات ربط تقابلی بسیط :و ،اما ،ولی ،منتها ،باز ،البته ،بلکه ،لیکن ،باویید ،ناو ،نکگردم،
که
َ
 ۲فکر میکردم تمام شب را درس میخواند ،نگو تلویزیون تماشا میکند
 9تمام روز را خوابیدم  ،نکردم درس بخوانم
ب کلمات ربط تقابلی مرکب :گرچه ،با این وجود ،ولگی بگا ایگن وجگود ،و بگا وجگود آنکگه ،و در
مقابل ،در مقابل ،که البته ،درحالیکه ،این در حالی است /بود که ،هرچند ،هرچند که ،با این همه ،بگا
این حال
 2برخی این احکام را مغایر با قانون میدانند که البته دلیلی برای اثبگات ایگن ادعگا وجگود نگدارد
(برگرفته از روزنامۀ شرق  ۳بهمن )1۲۹۴
 4-3حروف ربط شرطی
حروف ربط شرطی ،ساختهایی دسگتوری هسگتند کگه احتمگال وقگوع همزمگان دو رویگداد را نشگان
میدهند (چه در آینده و چه در گذشته)؛ بهطوریکه وقوع یکی از رویدادها شرط وقوع دیاری است
 1روحانی :تصگمیمات نظگام اگگر پشگتوانۀ مگردم را نداشگته باشگد مشگروعیت نخواهگد داشگت
(خبرگزاری ایرنا 2 ،خرداد )19۴۴1
 5-3حروف ربط زمانی
نغزگوی کهن ( )1233بر آن است که حروف ربط زمانی نافر بر رابطۀ زمانی دوبندی هسگتند کگه هگر
ً
دو بهوقوع میپیوندند ،مثال حرف ربط «درحالیکه» در جملۀ زیر ،همزمانی وقوع را نشان میدهد:
 1درحالیکه سیبزمنی پوست میکند ،به رادیو نیز گوش میداد
 3-1حروف ربط علی
ّ
ّ
حروف ربط علی ،به اتصال دوبندی کمک میکنند که یکی علت و دیاری معلول است
 ۳چون هوا خیلی سرد بود نیامدند
1. http://www.irna.ir/amp/84343981
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 7-3حروف ربط قصدی
حروف ربط قصدی مبین رویداد اولیهای هستندکه از روی نیت قبلگی بگرای وقگوع رویگداد دوم اتفگاق
افتاده باشد
 ۹وزیر بهداشت :فرزنگدم را بگه میعادگگاه عشگق مگردم سگرزمینم بگردم تـا بداننگد تگا کجگا پگای
سالمتشان ایستادهام (خبرگزاری ایسنا ۳1 ،بهمن )11۲۹۹

 4نظام حروف ربط در تاریخ بلعمی

پس از مرور مختصری که بر تعاریف و مصداقهای هفتگانۀ حروف ربط در فارسی امگروز داشگتیم،
در این قسمت و با توجه به تقسیمبندی هفتگانۀ ارائگهشگده در نغزگگوی کهگن ( )1233کگه براسگاس
عملکرد حروف اضافه ارائه شده است ،به ارائۀ انواع حروف ربط در تاریخ بلعمی خواهیم پرداخت

 1-4حروف ربط اتصالی در تاریخ بلعمی
همانگونه که اشاره شد ،حروف ربط اتصالی برای نمایش رویدادهای همزمان با هگم در میگان دو بنگد
بهکار میروند در تاریخ بلعمی حروف ربط اتصالی«و» و نیز «که» مستند شدهاند ،با این تفگاوت کگه
در زبان فارسی نو امروز همانند دیار زبانهای دنیا اگر تعداد رویگدادها بگیش از دو عگدد باشگد ،بگین
رویدادها از کاما و فقط قبل از آخرین رویداد ازحرف ربط «و» استفاده میشود با این حال ،مشگاهده
میشود که کاما یا ویرگول در متن تاریخ بلعمی بهکار نرفته و هگر تعگداد رویگداد ارائگهشگده از رهاگذر
ً
حرف ربط «و» به یکدیار مرتبط میشوند بهبیان دیار ،در این اثر ،حگرف ربگط «و» مکگررا در میگان
جمالت تکرار میشود ،موضوعی که امروزه در متون دیده نمیشود:
 1۴آن گوشگگت پگگاره کگگه بگگر سگگر دوش داشگگت ،ریگگش گشگگت و درد گرفگگت و بگگیقگگرار شگگد
(بلعمی)9۹ :1۲1۳،
 11پس چون دیار روز ببود ،بفرمود تا همۀ سپاه را به حضرت او بودند گرد کرد و خرد و بگزرع را
همه بخواند و هرکسی را از مهتران سپاه و رعیت به جای خو یش بنشاند و انگدر مرتبگت کگس تقصگیر
نیفتاد و خود بر تخت مملکت نشست و تاج بر سر نهاد و موبد همۀ موبدان را بر کرسیی بر آن تخگت
بنشاند و او موبد همه علما و حکمای زمانه بود و چون دانست که هرکس به جای خگو یش بنشسگت،
او بر تخت برپای خواست و این خلق همه برپای خواستند (همان)2۹ :
 1۳مار آن چیزی که ملک را بود خاصه که رعیت را بهکار نیاید (همان)11 :
توضیح :در اینجا «که» نقش اتصال همزمان دو رویداد را همانند «و» دارد
1. http://www.isna.ir/news/9911216226
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 2-4حروف ربط انفصالی در تاریخ بلعمی
پیشتر اشاره کردیم که کلمات ربط انفصالی دو رو یدادی را به هم متصل میکند که با هگم نمگیتواننگد
بهوقوع بپیوندند این حروف میتوانند بهصورت منفرد یا بهصورت جفت در جمله فاهر شگوند ،ولگی
در هر دو صورت بر عدم همزمانی وقوع رخدادها داللت دارند در ادامگه بگه شگواهد ایگن حگروف در
تاریخ بلعمی اشاره خواهیم کرد:
 1۲چه گویی؟ من پیش او شوم یا تن به مرع نهم؟ (همان)۳9۴ :
 19هرکجا یکی از عرب بیافتی هم اندرزمان بکشتی یـا هگر دو کتگف او بیگاهیختی (همگان:
)1۳
 12رکابدار گفت« :اسب گریختن یا اسب جنگ؟» (همان)1۴۲ :
 11پس گفت «:یا پدر ،اکنون کجا شوم تا مگرا نصگرت کننگد؟ سگوی نعمگان شگوم یـا نگه؟»
(همان)111 :
1
 11اکنون بر راه راست باشید و از این راههای کژ دست بردارید وگرنـه پوسگت از شگما کگنم
چنانکه پوست بازکنند چوب را (همان.)۳99 :
 .1۳کس مبادا از سپاه کوفه کو را نام به جریدۀ ملهب است که تا سه روز انگدرین شگهر بباشگد
وگرنه از پس سه روز خون و خواستۀ آن کس حالل است (همان.)۳92 :
 1۹من با شما صلح کردم که اعراب را در میان خویش جای ندهید ،اگر بیرون کنیگد ،وگرنـه
حرب را بیارایید (همان)1۳ :
 .۳۴اگر در این جمله بهمعنای «یا» است
 .۳1خواهی کش خواهی عفو کن (همان)11۴ :
 ۳۳ایشان را زمان دهیم و مصحف پیش ایشگان نهگیم تگا آیگت بگه آیگت بخواننگد و بنارنگد،
خواهند سه روز خواهند ده روز (همان)۳۴۹ :
 ۳۲و جنگ گاه برین بود و گاه بر آن (همان)1۳۳ :
 -3-4حروف ربط تقابلی در تاریخ بلعمی
همانطور که پیشتر گفتیم ،حروف ربط تقابلی ساختهایی دستوری هسگتند کگه رابطگۀ تقگابلی میگان
بندها را رمزگذاری میکنند و نشانار رد انتظارات و مفروضات قبلی هستند نشان دادیم نغزگوی کهگن
( )1233در مطالعهای اختصاصی ،کلمات ربط تقابلی فارسگی را بگه دو دسگتۀ تقگابلیهگای بسگیط و
« 1وگرنه» معادل  otherwiseدر انالیسی است که جزو حروف ربط انفصالی محسوب مگیشگود چگون دو رویگداد هگی گگاه
همزمان با هم رخ نمیدهند
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مرکب تقسیم کرده است در ادامه با توجه به این تعریف ،حروف ربط تقابلی در تاریخ بلعمگی را ارائگه
میدهیم
 ۳9که از بهر تو را او را به آتش افکندند و پس او باک نداشت (بلعمی)29 :1۲1۳ ،
توضیح « :پس» در اینجا به معنای «ولی» است
 ۳2اگر آن روز را که من از او همی ترسم مرا حاکم کنند و تو را معدل کنند ،چنین بود کگه تگو
همیگویی ،ولکن آن روز را که من همی ترسم ،نه حکم من شنوند ونه گواهی تو پذیرند (همگان:
)۳2۲
 ۳1و من به بدرودکردن تو آمده بودم ،ولکن با تو نافتم (همان)۳9۴ :
 ۳1یارب ،نه من خویشتن را همی تزکیت کنم ،ولکن مگادر را همگی تعزیگت کگنم (همگان:
)۳91
 ۳۳و اصل او از کوفه بود ،اما به مکه بسیار مجاور بودی (همان)۳91 :
 ۳۹و به کارها اندر نرمی باید ولکن ضعیفی نباید و نیرو باید و درشتی نباید ،اما کار سگلطان
به سیاست برآید بهنرمی برنیاید (همان)۳۳9 :
 ۲۴اکنون با شما صلح کنم و حرب برگرفتم ولیکن شما بدین زمین انگدر کگه پادشگاهی مگن
است فساد کردید (همان)1۳ :
1
 ۲1پس گفت« :والله من هی وعده نکنم اال وفا کنم ،و بر جایی نشگان نکگنم اال هگم از آن
جای ببرم (همان)۳99 :
 ۲۳پاپک همه سلیح بدید و آن دو زه ندید ،گفت« :هرچنـد کـه ملگک و فرمگان تگو راسگت،
اندرین مجلس داد تو را محابا نیست و اندر سلیح تو نقصانی نپسندم » (همان)۹9 :
 ۲۲و ازسوی مغرب ملک روم بیامد با صدهزار مرد و شام بارفت و گفگت« :ایگن نگه از حگد
عجم است که این مملکت روم است تا حد نصیبین» (همان)۹1 :
 ۲9و تو را بخواند و تیویل از و بپرسید و تو آن ندانستی (همان)11۳ :
توضیح« :و» در اینجا به معنای «ولی» است
 4-4حروف ربط شرطی در تاریخ بلعمی
پیشتر اشاره کردیم که حروف ربط شرطی ،ساختهایی دستوری هستند که احتمال وقگوع همزمگان دو
رو یداد را نشان میدهند (چه در آینده و چه در گذشته) ،بهطوریکه وقوع یکی از رو یدادها شرط وقگوع
ّ
 1اال در انالیسی معادل حرف ربط ) except (thatاست که بر استثنا داللت دارد و درواقع بندی را معرفی میکنگد کگه معنگای
آن با معنای بند پیش از خود در تقابل است
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دیاری است هم نین باید اشاره کرد که حرف ربط شرطی میتواند عدم وقوع یکی از رویدادها را بگه
شرط وقوع رویدادی دیار نشان دهد در تاریخ بلعمی هم مانند فارسی نو امروز برای وقگوع رویگدادها
از حرف ربط «اگر» و برای عدم وقوع از حرف ربط «مار» استفاده میشود
 ۲2و اگر من او را بایرم و ملکی خویشگتن را دعگوی کگنم ،هرکسگی گویگد« :ایگن ملگک را
نشاید» (همان)2۴ :
 ۲1و اگر ایشان را به کار آبادانی جهان اندر به کشت و ورز ،نفقه حاجت آید ،ملک ایشگان را
از خواستۀ خود یاری کند (همان)11 :
 ۲1ایدر صاعقه بسیار آید وگر نیز ما نباشیم این چنین باشد (همان)۳۲۹ :
 ۲۳انوشروان گفت« :من صلح نکنم مگر بر آن شرط که این شهرها که گگرفتم از شگام و روم
به دست من بود و باز ندهم (همان)۳1 :
 5-4حروف ربط زمانی در تاریخ بلعمی
همانطور که پیشتر اشاره کردیم ،نغزگوی کهن ( )1233بر آن است که حروف ربگط زمگانی نگافر بگر
رابطۀ زمانی دو بندی هستند که هردو بهوقوع میپیوندند در ادامه حروف ربگط زمگانی مستندشگده در
تاریخ بلعمی را ارائه میدهیم:
 .۲۹چون هشتصد سال از پادشاهی او باذشت آن گوشت پاره که بر سر دوش داشگت ریگش
گشت و درد گرفت (همان)9۹ :
 9۴ای پدر  ،به رسن دست و پای من ببند ،که بود که چـون کگارد بگه مگن رسگد مگن بطگپم
(همان)22 :
 91چون کارد بر قفای کودک نهاد و نیرو کرد کارد برگشت (همان)22 :
 9۳چون کاوه به ری آمد ،آفریدون از پنهانی به ری آمد (همان)21 :
 9۲پس عبدالله چو مادر را بدرود کرده بود بیرون آمد (همان)۳91 :
 99و هی خلق عالج آن ندانست تا شبی-گویند که -به خواب دید که کسی گفتگی کگه ایگن
ریش تو را به مغز سر مردم عالج کن (همان)9۹ :
 92ایشان همانجا همی بودند تا شبی تاریک شد (همان)۳9۳ :
 91آنگه که خدای عزوجل مسلمانان را بر جلگوال ففگر داده بگود ،یزدجگرد بگه حلگوان بگود
(همان)11۳ :
ّ
 91نخواهم به هی وقت که تو ما گویی که سخن گوی اال نخست تو گویی آنگه مگن گگویم
(همان)۳19 :
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 9۳یا امیرالمؤمنین ،مردمان را درین حرب ،تیر و سالح کم شد ،اگر صواب ایت این مردمان
را به کوفه باز بر تا کار سالح تازه کنند آنگاه به شام روند (همان)۳۳1 :
توضیح :در ( )93و ( )23آناه و آنااه به معنای «بعد ،سپس» است
 9۹و هرگاه که نیت شما با خدای درست بود و بدانید که نصرت جز او کس ندهگد ،خگدای
شما را نصرت دهد (همان)1۳ :
 2۴هرگاه بیداد و ستم کنید ،رعیت دست از آبادانی جهان بازدارد و جهان ویران کند (همان:
)1۲
 21و هرجای اندر جهان آبادانی باید کردن و نفقۀ آن از بیتالمال بود  ،زود بدهیگد و آبگادانی
کنید پیش از آنکه خرابی به افزون شود (همان)1۲ :
 2۳هرگه که بخسبم او را بینم (همان)۳2۳ :
(همان)۳9۲ :
 2۲و تفسیر آن خطبه این است :پس گفت:
 29من نه از آن امیرانم که که شما او را به دستها در همی مالیدید و پس شگین فگرو خوردیگد،
یعنی علی و حسن و حسین (رض) و مختار (همان)۳9۲ :
توضیح« :پس» در دو جمله انتهایی در معنای «سپس» است
 22و آنوقت که به سپاه حاجت آید اگر از رعیت آن وقت سگتانی بگدان شگتاب انگدر رعیگت
تحامل افتد (همان)۹۴ :
 1-4حروف ربط علی در تاریخ بلعمی
ّ
ّ
در زیربخش پیشین متذکر شدیم که حروف ربط علی ،به اتصال دوبندی کمک میکنند که یکی علت
و دیاری معلول است در این قسمت به این دسته از حروف که در تاریخ بلعمی ،ارتباط دو بنگد علگت
و معلول را تسهیل میبخشند اشاره میکنیم
 21و این ضحاک را اژدها به سوی آن گفتندی که بر کتف او دو پگاره گوشگت بگود (همگان:
)9۳
توضیح :در این مثال« ،به سوی آن که» در معنای «چون که» است
 21پس چون بسیار را بکشت و کاوه را فرزندان کشته شد ،برخاست و فریاد خوانگد (همگان:
)9۹
 2۳و پسر چون تیزی کارد نیافت ،گفت« :ای پدر ،چگه بگودت ،چگرا چنگدین تگیخیر همگی
کنی؟» (همان)21 :
ّ
 2۹و اهل شام قصد بازگشن کردند زانکه نیز حرکت و قوت نماند (همان)۳۴1 :
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 1۴هی کس نیست قویتر از خالق بر مخلوق ز یرا که خالق هرگه مخلگوقی را بجو یگد ،ایگن
مخلوق به دست او اندر باشد (همان)2۹ :
 11آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاسداری باید کگردن و خو یشگتن بگر قضگای او
سپردن که هرچه بودنی است چاره نیست که بباشد (همان)2۹ :
 1۳و از مکه بیرون نیارست آمدن که منا و عرفات بدست حجاج بود (همان)۳۲۳ :
 1۲یکی از آن سرهناان او را بشناخت که او را به وقت صلح دیده بود (همان)1۹ :
 19و از مرع مترسید ّ
خاصه بر حق که هرآینه این مرع بیاید و نه پیش شود و نه پس (همگان:
)۳۴9
 12گفتند ما را تو بس که این جهان به دست تو به راحت افتاده باشد (همان)2۴ :
 11سه دیار خشم نایرد زیرا که خلق همه اندر دست وی است (همان)11 :
 11آن سال کس حج نتوانست کردن زیرا که ابن زبیر میگفت که امام منم (همان)۳۲۳ :
 1۳بدان سبب که روزی عیسی بر آن خر نشسته است ،ما آن را چنین عزیگز داریگم (همگان:
)۳۲2
 1۹یا امیرالمؤمنین ،مرا فرست که من دوش به خواب دیدم که ابن زبیر را بارفتمی و پوسگت
از سر بکشیدمی (همان)۳۲1 :
 1۴و آنااه مرا به شما انداخت و یه شما فرستاد ایرا که دیر است تا شما به فتنهها انگدر همگی
اسب تازید به میدان ضاللتاند (همان)۳99 :
توضیح« :ایرا» در این جمله بهمعنای«زیرا» است
 11و طمع عرب بدین ُملک بیشتر بود ،از آنکه زمین عجم نزدیک ایشگان بگود و نیگز ایشگان
درویشتر بودند و گرسنهتر (همان)1۲ :
 1۳تو حق او را نشناختی و به دروغ دبیری او را بکشتی از بهرآنکه دختر به تگو نگداد (همگان:
)111
 1۲و گفت«:چنانکه نعمت خدا بر من بیش است و ما را ملک فزونی داد از آنکه پدران ما را
بود ،باید که عدل و داد ما نیز از ایشان بیشتر بود» (همان)۳۹ :
 7-4حروف ربط قصدی در تاریخ بلعمی
پیشتر ذکر کردیم که حروف ربط قصدی مبین رو یداد اولیهای هستندکه از روی نیت قبلگی بگرای وقگوع
رو یداد دوم اتفاق افتاده باشد در ادامه به حروف ربط قصدی که در تاریخ بلعمی مستند شدهاند اشگاره
میکنیم:
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 19و به کوه آمد نزدیک ابراهیم و بیستاد تا ابراهیم همی چه کند (همان)21 :
 12شما نزد من آیید تا هرچه در و داد باشد مرا بنمایید تا من آن کنم (همان)91 :
 11من از بهر آن بر پای خواستم تا شما همه مرا ببینید (همان)2۹ :
 11پس صاحب خبران را فرستاد تا مردمان کوفه چه گویند (همان)۳2۲ :
 1۳و اما حق ملک بر رعیت آن است که او را فرمان برند و جهان آبادان دارند و کشگت و ورز
کنند و درخت نشانند و بنا کنند تا جهان آبادان بود تا ایشان خراج ملگک بتواننگد گگزاردن (همگان:
)1۴
 1۹و هریک را به دندان نااه کرد تا کدام چوب سختر است (همان)۳99 :؟
 ۳۴آن روز که عبدالملک بن مروان سپاه گرد کرد که به مکه فرستد (همان)۳۲1 :
 ۳1من با شما صلح کردم که اعراب را در میان خویش جای ندهید (همان)1۳ :
 ۳۳و شما را زمان دادم چندانکه غیابان را آگاه کنید (همان)۳۳9 :
 ۳۲شاپور بدان آرام نارفت و خود برخاست و از لشکر بیرون آمد بدانکه خود به جاسوسگی
برود (همان)11 :
 ۳9و من بدان آمدم که خانۀ کعبه را ویران کنم (همان)۳۲ :
توضیح :در این شاهدحرف ربط قصدی بدانکه بهصورت گسسته آمده است
پس از ارائۀ هفت دسته از حروف ربطی کگه ازسگوی نغزگگوی کهگن ( )1233و براسگاس مطالعگۀ
مائوری و رمت ( )3311پیشنهاد شده بود ،اینک به انواع دیاری از حگروف ربگط مگیپگردازیم کگه در
پژوهشهای مورد اشاره مورد واکاوی قرار نارفتهاند اگرچه مائوری ( )99 :3331حروف ربگط را بگه
سه دستۀ کلی اتصالی ،انفصالی و تقابلی تقسیم کرده است اما اشاره میکند کگه زبگانشناسگان دیاگر،
1
تقسگیمبنگدیهگای دیاگری ازجملگه حگروف ربگط نتیجگهای (مثگل  soدر I was so tired, so I
2
 ،)decided to go to bedو حروف ربط قرینگهای (مثگل سگاخت قرینگهای the more I travel,
 ) the more I want to do itرا نیز ارائه دادهاند که او در پژوهش خود بگه آنهگا نپرداختگه اسگت در
اینجا و با توجه به حضور پربسامد این حروف در تگاریخ بلعمگی ،بگه نمونگههگایی از ایگن دو دسگته از
حروف ربط اشاره میکنیم
 8-4حروف ربط نتیجهای در تاریخ بلعمی
براساس مائوری ( ،)91 :3331حروف ربط نتیجهای دو بندی را بههم متصل میکنند که رخداد یکگی
برآمده از رخداد دیاری است او حرف ربط  soدر انالیسی را نمونهای از حروف ربط نتیجگهای ذکگر
2. correlative

1. conclusive

111

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
نظام حروف ربط در «تاریخ بلعمی»

میکند با توجه به این تعریف ،در ادامه ،به ارائگۀ حگروف ربگط نتیجگهای در تگاریخ بلعمگی خگواهیم
پرداخت دادهها حاکی از آناند که در رمزگذاری مفهوم نتیجه در تاریخ بلعمی ،هم حروف ربط ساده
و هم حروف ربط مرکب دستاندرکارند
 ۳2و خلق را به بتپرستی فراخواند و بدین سبب خلق را همی کشت (همان)9۳ :
 ۳1و هزارسال پادشاهی راند و خلق جهان از او ستوه شدند پس خدای تعگالی خواسگت کگه
آن پادشاهی از او بستاند (همان)9۳ :
 ۳1دیار روز مغز سر مردم را نهاد ،آرام گرفت و دردش کمتر شگد پـس هگر روزی دو مگرد را
بکشتی و از مغز ایشان بر آنجا نهادی (همان)9۹ :
 9-4حروف ربط قرینهای در تاریخ بلعمی
براساس مطالعۀ دمیرزن ،)3312( 1حروف ربط قرینهای ساختهایی دسگتوری هسگتند کگه بگهصگورت
جفت بهکار میروند و ارتباط تکمیلی یا دوطرفه در موقعیتی موازی میان دو بند برقگرار و در جملگه تعگادل
3
ایجاد میکنند این حروف میتوانند نقشهای متفاوتی ازجملگه افگزایش( 2هم هگم) یگا نفگی مگوازی
(نه نه) را در جمله بهعهگده بایرنگد در فارسگی نگو امگروز سگاختهگای هم هگم و نه نگه ازجملگه
ساختهای قرینهای هستند در ادامه به ساختهای حرف ربط قرینهای در تاریخ بلعمی اشاره میکنیم
 ۳۳گفت :نه او تواند بخشیدن و نه تو برده توانی کردن» (بلعمی)۳۲9 :1۲1۳ ،
 ۳۹و جوانان را حمیت نبود و نه خرد و نه تجربت ،و نه رسم حگرب داننگد و نـه تگدبیر داننگد
کردن (همان)1۴۴ :
 ۹۴و مردان به زاد برآمده را (هم) حمیت بود و هم تجربت (همان)1۴۴ :
 ۹1همه بافتند(« :هم) از هرمز بیزاریم و هم از وزیر او (همان)1۴۳ :
 ۹۳اما هرکسی که بدی کند او را همچنان بدی چشانم و همچنان او را پاداش کگنم (همگان:
)۳9۲
عالوه بر  3دسته حروف ربطی که ازسوی مگائوری ( )3331و نیگز نغزگگوی کهگن ( )1233ارائگه
شگد ،دادههگای تگاریخ بلعمگی حگگاکی از حضگور دو دسگتۀ دیاگر از حگگروف ربگط هسگتند کگه جگگزو
دستهبندیهای ذکرشده نبودهاند ولی شواهد فراوانی از آنها در این کتاب مستند شده است در ادامه بگه
2
ارائۀ شواهد و تحلیل دادههای این دو دسته یعنی حگروف ربگط تشگبیهی 9و حگروف ربگط مقایسگهای
میپردازیم:
2. addition

1. M. Demirezen

9. similative

3. parallel negation
5. comparative
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 11-4حروف ربط تشبیهی در تاریخ بلعمی
براساس هسپلمث و بوخهولتز )311 :1331( 1ساختهای تشبیهی ساختهایی هستند که یکسگانی
رفتار ،2شیوه ،روش ،چاونای ،سبک و سیاق دو هستار را رمزگذاری میکننگد .از ایگن منظگر ،مفهگوم
ً
تشبیه مفهومی چندبعدی است که در تقابل با ساختهای یکسانی 3کگه عمومگا بگر یکسگانی میگزان و
مقدار داللت دارند و مفاهیمی تکبعدی هستند قرار میگیرند هسپلمث و بوخهگولتز ()311 :1331
9
حرف ربط مرکب  in the same wayرا ازحروف ربطی معرفی میکنند که مفهوم و ارتباط شگباهت
را میان دو بند برقرار میکند در ادامه به حروف ربطی اشاره خواهیم کرد که در تاریخ بلعمگی ،ارتبگاط
شباهت میان دو بند را برقرار میکنند:
 ۹۲و خویشتن را بگه دسگت بنگی امیگه مگده تگا تگو را ببازنگد چنانکـه کودکگان گگوی بازنگد
(بلعمی)۳9۴ :1۲1۳،
 ۹9نخست دهن بازکرد مرا ،و بناریست تا مگن چگه دنگدان دارم؟ چنانکـه اسگب را نارنگد
(همان)۳99 :
 ۹2اکنون بر راه راست باشید و از این راههای کژ دست بردارید و گرنگه پوسگت از شگما کگنم
چنانکه پوست بازکنند چوب را (همان)۳99 :
 ۹1یا مردمان من شما را همی ناگاه دارم و ادب آمگوزم ،همچنانکـه مگرا آموختنگد (همگان:
)۳92
 ۹1اکنون کار خراج راست باید کرد تگا همچنانکـه مگن دانگم کگه از کجگا همگی آیگد انگدر
بیتالمال ،دانم که از کجا بیرون همی شود (همان)۹۳ :
حروف ربطی که تا اینجا مورد واکاوی قرار گرفتند ،درواقع دو بندی را به هم متصل میکردنگد کگه
میان آنها روابط نحوی برقرار نبود در ادامه به حروف ربطی اشاره خواهیم کرد که بهطور اختیاری میان
فعل و مفعول آن که صورت بندی دارد رابطه برقرار میکند این حروف ربط را حروف ربگط مگتممافگزا
نامیدهایم
 11-4حروف ربط متممافزا در تاریخ بلعمی
براساس مطالعۀ اخالقی ( ،)1213در متممافزایی  ،یک فعل در جایااه یکی از وابسگتههگای اجبگاری
خود ،بهجای گروه اسمی ،از یک بند استفاده میکند و حضور بند مورد نظر برای خوشسگاختبگودن
2

3. equative

2. manner

1. O. Buchholz

2. complementation

4. similie
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ضروری است و حذف آن به غیردستوریشدن جمله میانجامد 1به فعلهایی که در جایاگاه یکگی از
وابستههای اجباری خود از بند استفاده میکنند فعل متممپگذیر 2و بگه بنگدی کگه در چنگین جایاگاهی
بهکار برده میشود بند متممی 3گفته میشود اخالقی ( )1213فعلهای متممپذیر را بگه  1طبقگۀ زیگر
تقسیم کرده است:
 1فعلهای وجهی؛  3فعلهای مرحلهای؛  2فعلهگای بهگرهکشگی؛  9فعگلهگای آرزویگی؛ 2
فعلهای ادراکی؛  1فعلهای آگاهی؛  1فعلهای نارش گزارهای و  1فعلهگای نقگلقگولی ایشگان
(همان) بر آن است که در فارسی بندهای متممی مرحلهای مستند نشدهاند بندهای متممی میتواننگد
نشانههای دستوری بایرند که میان دو بند متممی و بند پایه قرار میگیرد ایگن نشگانههگا حگروف ربگط
متممافزا هستند در فارسی نو امروز ،یکی از نقشهای «که» ،نقش حرف ربط متممافزاست در ادامه
به مواردی از این حرف ربط در تاریخ بلعمی اشاره میکنیم:
 ۹۳هرگه که بخسبم او را بینم چنانکه بیاید و گریبان من بایرد (بلعمی)۳2۳ :1۲1۳ ،
فعل «دیدن» ،از دسته فعلهای ادراکی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یگک بنگد اسگتفاده
کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «چنانکه» استفاده کرده است
 ۹۹نشنیدی که گفتم هرسالی این زمینها بپیمایند (همان)۹1 :
فعل «شنیدن» ،از دسته فعلهای ادراکی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند اسگتفاده
میکند و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است

 1۴۴هرمز بترسید که سپاه وی زود اندر آید به مملکت (همان)1۴1 :
فعل «ترسیدن» ،از دسته فعلهای ادراکی است کگه بگهعنگوان وابسگتۀ اجبگاری خگود از یگک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایگه از حگرف ربگط «کگه» اسگتفاده کگرده
است
 1۴1بفرمود تا همۀ سپاه را که به حضرت او بودند گرد کرد (همان)2۹ :
فعل «فرمودن» ،از دسته فعلهای نقلقولی است که بهعنگوان وابسگتۀ اجبگاری خگود از یگک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بنگد پایگه از حگرف ربگط «تگا» اسگتفاده کگرده
است
ً ً
 1۴۳علی گفت :یا پسر ،مهال مهال نگر تا پدر او را جز به نیکی یاد نکنی (همان)۳۴۲ :
فعل «ناریستن» ،در اینجا بهمعنای «مراقببودن» از دستۀ فعلهای آگگاهی اسگت کگه بگهعنگوان
 1در اینجا مجدد خاطر نشان میکنیم که براساس اخالقی ( ،)1۲۳۹متممافزایی و رابطۀ متممی یکی از سگه رابطگهای اسگت کگه
تحت عنوان کلی وابستهسازی معرفی میشوند
3. Complement clause

2. Complement-taking predicate
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وابستۀ اجباری خود از یک بند استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان ایگن بنگد مگتمم و بنگد پایگه از
حرف ربط «تا» استفاده کرده است
 1۴۲آگاه باشید که مر ملک را حق بود بر سپاه (همان)1۴ :
فعل «آگاهبودن» از دسته فعلهای آگاهی است کگه بگهعنگوان وابسگتۀ اجبگاری خگود از یگک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایگه از حگرف ربگط «کگه» اسگتفاده کگرده
است
 1۴9ولید نامه کرد به خالدبن علدالله قسری امیر مکگه کـه ایگن پگنج تگن را بگه حجگاج بفرسگت
(همان)۳9۳ :
فعل «نامهکردن» مشابه فعل «گفتن» و از دستۀ فعلهگای نقگل قگولی اسگت کگه بگهعنگوان وابسگتۀ
اجباری خود از یک بند استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربگط
«که» استفاده کرده است
 1۴2پس ملک ترک امیر جرسبان را پیش خواند ،گفت« :شو و خبر بهرام به من آر که با وی سگپاه
چند است و کیستند و بال چه سالحاند» (همان)1۴1 :
فعل «خبرآوردن» مشابه فعل «گفتن» و از دستۀ فعلهای نقگل قگولی اسگت کگه بگهعنگوان وابسگتۀ
اجباری خود از یک بند استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربگط
«که» استفاده کرده است
 1۴1و حکم کرده که « هالک تو بر سخنی بود که از زبان تو برآید به مجلس ملک اندر ،و کشتن
تو بر دست پسر عم تو بود» (همان)111 :
فعل «حکمکردن» در این جمله مشابه فعل «گفگتن» و از دسگتۀ فعگلهگای نقگل قگولی اسگت کگه
بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان ایگن بنگد مگتمم و بنگد
پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 1۴1برابر لشارگاه بایستاد و آواز کرد که «:بهرام را باویید تا تنها بیرون آید» (همان)112 :
فعل «آوازکردن» مشابه فعل «گفتن» و از دستۀ فعلهگای نقگل قگولی اسگت کگه بگهعنگوان وابسگتۀ
اجباری خود از یک بند استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربگط
«که» استفاده کرده است
 1۴۳و زاد و علف سخت تنگ بود و غریبان به حجاج رفتند و از وی بخواستند تا بخرند (همگان:
)۳۲۳
 1۴۹مندز سوی انوشیروان نامه کرد و دستوری خداست تا که با این خالد بگه ملگک شگام حگرب
کند (همان)۳1 :
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فعل «خواستن» ،از دستۀ فعلهای آرزو یی است که بگهعنگوان وابسگتۀ اجبگاری خگود از یگک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «تا» (در )113و «تا که»
(در )111استفاده کرده است
 11۴پس انوشروان را آرزوی آن آمد که از زمین هندوستان او را لختی بود (همان)۳1 :
فعل «آرزوآمدن» ،از دستۀ فعلهای آرزو یی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند اسگتفاده
کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 111و حجاج همی گفت که امام منم (همان)۳۲۳ :
فعل «گفتن» ،از دستۀ فعلهای نقل قولی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند استفاده
کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 11۳دانم که بی فرمان تو کرد (همان)۳1 :
فعل «دانستن» ،از دستۀ فعلهای آگاهی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند اسگتفاده
کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 11۲پس چون انوشروان کار خراج راست کرد با خود بیندیشید کـه «کگار مملکگت راسگت شگد،
اکنون کار خرج راست باید کرد» (همان)۹1 :
فعل «اندیشیدن» ،از دستۀ فعلهای نارش گزارهای است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 119پنداشت که وی کشته شده است اندر حربااه (همان.)1۴۲ :
فعل «پنداشتن» ،از دستۀ فعلهای نارش گزارهای است که بهعنوان وابستۀ اجباری خگود از یگک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 112من ایدون گمان برم که فردا کار من سپری شود (همان)111 :
فعل «گمانبردن» ،از دستۀ فعلهای نارش گزارهای است که بهعنوان وابستۀ اجبگاری خگود از یگک بنگد
استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 111همه را کس فرستاد و بخواند و روزی میعاد کرد که بر در وی گرد آیند (همان)۳۹ :
فعل «میعادکردن» ،از دستۀ فعلهای بهرهکشی( 1تقاضایی) است که بهعنوان وابستۀ اجباری خگود
از یک بند استفاده کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» اسگتفاده
کرده است
 111باید که این نامه تو ببری و به دست خویش ملک را دهی (همان)111 :
 1براساس اخالقی ( ،)1۲۳۹فعلهای بهرهکشی برای اشاره بگه دو دسگته از افعگال بگهکگار مگیرود ،دسگته اول فعگلهگایی کگه بگا
بهکاربردن آنها نهاد بند اصلی یا سبب ،موجب میشود که وضعیت مورد نظر در بند وابسته توسط مسبب محقگق شگود مثگل فعگل
«باعثشدن» ،و دستۀ دوم فعلهایی که تحقق وضعیت وابسته در آنها قطعی نیست مثل «خواهشکردن»

زبان و زبانشناسی ،2/61 ،پاییز و زمستان 6911
نظام حروف ربط در «تاریخ بلعمی»

112

فعل «بایستن» ،از دستۀ فعلهای وجهی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند اسگتفاده
کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
 11۳بندوی گفت« :من یکی حیلت توانم کردن که تو را برهانم» (همان)11۳ :
فعل «توانستن» ،از دستۀ فعلهای وجهی است که بهعنوان وابستۀ اجباری خود از یک بند استفاده
کرده و برای برقراری ارتباط میان این بند متمم و بند پایه از حرف ربط «که» استفاده کرده است
در این قسمت و پس از واکاوی و ارائۀ شواهد حروف ربط در تاریخ بلعمی ،اعضای نظام حگروف
ربط در این اثر را در جدول  1بهنمایش گذاشتهایم:
جدول  -9نظام حروف ربط در تار یخ بلعمی

اتصالی

1و
 ۳که
 1یا
 ۳وگرنه

انفصالی  ۲خواهی خواهی
 9گاه گاه
 2خواهند خواهند
 1پس
 ۳ولکن
نظام حروف ربط در تاریخ بلعمی تقابلی

 ۲ولیکن
 9اما
ّ
 2اال
1و
 1که
 ۳چون

ّ
علی

 ۲زیرا که
 9به سوی آنکه
 2بدان سبب
 1ایرا
 1از آنکه
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 ۳چنانکه
 ۹از بهر آنکه
 1اگر
شرطی

 ۳گر
 ۲مار
 1چون
 ۳تا

زمانی

 ۲هرگاه که
 9هرگه
 2آناه که
 1تا

قصدی

 ۳که
 ۲چندانکه
 9بدانکه

نتیجهای

 1بدین سبب
 ۳پس
 1که

تشبیهی

 ۳چندانکه
 ۲چنانکه
 9هم نانکه
 1نه نه

قرینهای

 ۳هم هم
 ۲هم نان هم نان
 1که

متممافزا

 ۳تا
 ۲چنانکه

پس از ارائۀ حروف ربط چهلوهفتگانه در تاریخ بلعمی ،در جدول شمارۀ  3به بیان تفاوتهگای
استفاده از این حروف در تاریخ بلعمی و در فارسی امروز اشاره خواهیم کرد
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جدول  -3مقایسه میان حروف ربط در تاریخ بلعمی و فارسی نو امروز

حروف ربط
.9اتصالی

.3انفصالی

 .2تقابلی

 .4علی

 .5شرطی
 .1زمانی

 .7قصدی
 .۸نتیجهای
 .1تشبیهی
 .91قرینهای
 .99متممافزا

مقایسه میان حروف ربط در تار یخ بلعمی فارسی نو امروز
ّ
استفاده از حرف ربط علی «و» در بلعمی ،مشابه فارسی امگروز اسگت ولگی حگرف
ربط «که» در فارسی امروز کاربرد ندارد و همچنین استفاده سگریالی از حگرف ربگط
«و» نیز در شرح روایت در فارسی نو امروز بهندرت استفاده شده است و اسگتفاده از
ویرگول ،روش ارجح است
ً
حروف ربط انفصالی در بلعمی تقریبا مشابه این حروف در فارسی نو امروز هسگتند
ً
با این تفاوت که در انفصالی فعلی ،معموال از زمان حگال و وجگه اخبگاری همگرا بگا
پیشوند «می »-استفاده میشود
ً
حروف ربط تقابلی در بلعمی نیز تقریبا مشابه این حروف در فارسی نو امگروز هسگتند ،بگا
این تفاوت که سه حرف ربط «پس»« ،و» و «که» در فارسی نو امروز دیار نقگش تقگابلی
ندارند هم نین مشاهده میشود که با استناد به حرف ربط تقگابلی ارائگهشگده در مطالعگۀ
نغزگوی کهن ( ،)1۲۹۳حروف ربط تقابلی در بلعمی از تنوع کمتری برخوردارند
از میان  1۴حرف ربط علی استفاده شده در تاریخ بلعمی ،تنها سه حرف چون ،زیگرا
که و بدین سبب امروزه استفاده میشوند و حروف دیاگر از مجموعگه حگروف ربگط
ّ
علی در فارسی نو امروز کنار گذاشته شدهاند
حروف ربط شرطی در بلعمی مشابه این حروف در فارسی نو امروز هستند
ً
حروف ربط زمانی در بلعمی نیز تقریبا مشابه این حروف در فارسی نو امروز هستند
با این تفاوت که پربسامدترین حرف ربط زمگانی در بلعمگی یعنگی «چگون» امگروزه
دیار کاربرد حرف ربط زمانی نگدارد و دیاگر آنکگه حگرف ربگط «پگس» در معنگای
«سپس» هم امروزه چنین کاربردی ندارد هم نین باید اشاره کرد کگه حگروف ربگط
کوتاه شده «آناه» و «هرگه» نیز درمتون منثور به ندرت بهکار گرفته میشوند
حروف ربط قصدی «تا» و «که» در بلعمی مشگابه ایگن حگروف در فارسگی نگو امگروز
هستند وحروف ربط قصدی « چندانکه» و «بدانکه» در فارسی امروز کاربرد ندارند
حروف ربط نتیجهای در بلعمی مشابه این حروف در فارسی نو امروز هستند
ً
تقریبا میتگوان گفگت ،حگروف ربگط تشگبیهی در بلعمگی امگروزه در فارسگی نگو در
رمزگذاری مفهوم تشبیه کاربردی ندارند
حروف ربط قرینهای در بلعمی مشابه این حروف در فارسی نو امروز هستند
حرف ربط متممافزا «که» در بلعمی مشابه این حرف در فارسی نگو امگروز هسگتند ،بگا
این وجود حروف ربط متممافزای «تا» و «چنانکه» امروزه چنین نقشی برعهده ندارند
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 5نتیجهگیری

در این پژوهش کوشش شد تا اعضای نظام حروف ربگط در تگاریخ بلعمگی اسگتخراج ،دسگتهبنگدی و
تحلیل شوند دادههای مستخرج از تاریخ بلعمی حاکی از آناند که تاریخ بلعمگی از  91حگرف ربگط
در  11مفهوم ربطی استفاده میکند هم نین دیده شد که نظام حروف ربط در تاریخ بلعمی بگه لحگاظ
عملکرد و ساختهایی که مفاهیم ارتباطی میان بندها را رمزگذاری میکنند مشگابه فارسگی نگو امگروز
هستند به بیان دیار ،همان مفاهیم ارتباطی که امروزه ازسوی حروف ربگط رمزگگذاری مگیشگوند ،در
قرن چهارم و در تاریخ بلعمی نیز وجود داشته و کمابیش ازسوی ساختهگای دسگتوری مشگابهی نیگز
بیان میشدهاند مهمترین تفاوت در استفاده از حروف ربط در تاریخ بلعمی و حروف ربط در فارسگی
ّ
نو امروز تنها در بهکارگیری دو حرف ربط علی «ایرا» و «به سوی آن» و دو حرف ربط تقابلی «پگس» و
«و» دیده میشود که امروزه از این دستهبندیهگا کنگار گذاشگته شگدهانگد بگا ایگن حگال تفگاوتهگای
جزئیتری نیز در استفاده از حروف ربط میان تاریخ بلعمی و متون فارسی نو امروز مستند شدند که در
جدول  3به آنها اشاره شد دادههای مطالعۀ پیش رو هم نین نشگان دادنگد کگه تنگوع حگروف ربگط در
ً
فارسی نو امروز (با استناد به موارد ارائهشده در مطالعۀ نغزگگوی کهگن ( ،))1233خصوصگا در حگوزۀ
حروف ربط مرکب ،بیشتر از تنوع حروف ربط در تاریخ بلعمی است ،ایگن در حگالی اسگت کگه تمگام
حروف ربط مرکب در تاریخ بلعمی با حرف ربط بسیط «که» پا به عرصۀ وجگود گگذاردهانگد در ایگن
ّ
مطالعه ،باالترین تنوع واژگانی در حروف ربط علی مستند شد هم نگین نشگان داده شگد کگه حگروف
ربط «و»« ،تا»« ،که»« ،پس»« ،چندانکه» و «چنانکه» مصگداقهگای چنگدمعنایی هسگتند مطالعگه
درخصوص علل این چندمعنایی میتواند موضوع پژوهش دیاری در این زمینه باشد

منابع

اخالقی ،فریار (« )1213بررسی ردهشناختی متممافزایی در فارسی امروز» دستور (ویژ ناماۀ ناماۀ فرهنگساتان)
س ،1ش133-193 ،1
بلعمی ،ابوعلی محمد ( )1291تاریخ بلعمی (تکلمه و ترجمۀ تاریخ طبری)3 .جلد ،بهتصحیح محمگدتقی بهگار،
بهکوشش محمد پروین گنابادی ،چ ،3تهران :زوار
بلعمی ،محمدبن محمد ( )1213گزیبۀ تاریخ بلعمی .بهتصگحیح جعفگر شگعار و سگید محمگود طباطبگایی ،چ1
(ویرایش دوم) ،تهران :قطره
خطیب رهبر ،خلیل ( )1211دستور زبان فارسی ،کتام حروف اضافه و ربط تهران :انتشارات سعدی
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