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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The discourse genre is a continuum
between speech and writing in which the elements of behavioral and written
forms of language are intertwined. The language used in Shams’ articles is a
special language and somewhat different from the language of the texts of
the previous period and of course the later periods.
A speech in which the speaker did not bother to write, record, edit and
modification the speech and other author or writers have written the speech.
The present article aims to introduce the writing style of Shams’ articles,
which is very special and interesting in the Persian written tradition and in the
phonetic, morphological and syntactic layers of language units and then, in
summarizing as much as possible, distinguish the spoken boundaries of
Shamse Tabrizi’s articles from the written aspect and its criteria.
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method.
FINDINGS: Shams breaks the monotonous and repetitive process of mystical
texts by deconstructing and presenting a new discourse of linguistic structure
and meaning and pays attention to the functions of language that were less
noticed before him and in fact acquires a personal language.
CONCLUSION: The text in the phonetic layer, the processes of homogeneity,
change and deletion, and to some extent the phonetic process of the types of
changes in pronunciations, the mixture of written and spoken language,
represents in Shams articles. In the morphological layer, also the name of
sounds and in a few cases the nonsenses and in the syntactic layer, style,
mixing speech and writing in the type of usage of verbs material, verb
indentifiers , personal pronouns, verbs of an indentifier, repeated syntactic
construction and omissions in the syntactic structure of sentences taken
place, is visible. In all linguistic issues and in the mentioned stylistic layers, the
quantity of fusion of spoken and written types of language in the discourse
genre of Shams articles has been considered. The syntax of Shams’ sentences
is unique. He expresses the question sentences with the same tone of speech,
there is a lot of movement and behavior in his words and hand and hand
gestures. The melody of his sentences with face and hands expressions ,
makes the presence of the speaker in his words much stronger and bolder.

DOI: 10.22034/bahareadab.2021.14.4570
NUMBER OF REFERENCES

NUMBER OF TABLES

NUMBER OF FIGURES
0

13

0

0

سبک شناسی و تحلیل نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ فروردین  ،0011دوره  ،00شماره پیاپی  ،95صص 10-39
DOI: 10.22034/bahareadab.2021.14.4570

نشریه سبکشناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
ژانر گفتمانی كتاب مقاالت شمس تبریزی
سید اسماعیل فرجی اصطلخ پشتی ،رضا حیدری نوری ( نویسندۀ مسئول) ،ملک محمد فرخزاد
گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران

چکیده:
تاریخ دریافت 1 :اردیبهشت 4349
تاریخ داوری 05 :خرداد 4349
تاریخ اصالح 45 :خرداد 4349
تاریخ پذیرش 04 :مرداد 4349
كلمات كلیدی:
مقاالت شمس ،گفتمان،
ژانر گفتمانی ،شیوۀ محاورهای
* نویسنده مسئول:


heidari@iau-saves.ir

)+49 96( 13133044 

زمینه و هدف :ژانر گفتمانی ،پیوستاری است میان گفتار و نوشتار كه در آن عناصر گونۀ
گفتاری و گونۀ نوشتاری زبان درهم آمیخته شده است .زبان بکاررفته در مقاالت شمس ،زبانی
خاص و تا حدی متفاوت از زبان متون دورۀ پی از خود و البته دورههای بعدی است .گفتاری
كه گوینده اش به نوشتن ،ضبط ویرای و پیرای آن اهتمام نورزیده و نویسنده یا نویسندگان
دیگر به نوشتن این گفتار پرداختهاند .مقالۀ حاضر با هدف معرفی سبک نوشتار مقاالت شمس
كه در سنّت نوشتاری زبان فارسی و در حوزۀ متون صوفیانه بسیار خاص و جالبتوجه است ،در
حدب بضاعت خود كوشیده است كه به الیههای آوایی ،صرفی و نحوی واحدهای زبانی پرداخته و
سپس در جمعبندی تا حدب ممکن مرزهای گفتاری مقاالت شمس تبریزی را از جنبۀ نوشتاری
و معیار آن متمایز كند.
روش مطالعه :این پژوه

بر اساس روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است.

یافتهها :شمس با ساختارشکنی و ارائۀ گفتمانی تازه از ساختار زبانی و معنا ،از روند یکنواخت
و تکراری تألیف متون عرفانی خارج میشود و به كاركردهایی از زبان توجبه میکند كه تا پی
او به آنها كمتر توجه شده بود ،و در واقع به زبانی شخصی دست مییابد.

از

نتیجهگیری :متن در الیۀ آوایی ،فرایندهای همگونی ،ابدال و حذف و تا حدودی فرایند آوایزی
قلب و افزای  ،امتزاج گونۀ نوشتاری و گفتاری زبان را در مقاالت شزمس بازنمزایی میکنزد .در
الیۀ صرفی نیز نام آواها و در موارد كمی اتباع و در الیۀ نحوی سبک ،آمیزش گفتار و نوشزتار در
نوع كاربرد مادۀ افعال ،شناسه های فعل ،ضمایر شخصی ،فعلهای یکشناسه ،ساخت نحوی مکزرر
و حذفهایی كه در ساختار نحوی جمالت صورت میگیرد نمایان است .در تمزامی مسزائل زبزانی
مطرح شده و در الیه های سبکی مذكور ،كمیبت آمیختگی گونه های گفتاری و نوشتاری زبزان در
ژانر گفتمانی مقاالت شمس مورد توجبه قرار گرفته است .نحو جمالت شمس مخزتص بزه خزود
است ،جمالت پرسشی را با همان آهنگ گفتار بیان میکند ،نمود حركتی و رفتاری در كالم وی
و اشارات دست و سر در آن زیاد است ،آهنگ ادای جمالت او با حالتهای صورت و دست حضور
گوینده را در كالم بسیار قوی و پررنگتر میسازد.
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مقدمه
زبان نظامی است بهمبافته و نهادی اجتماعی كه سبب تولید یا فهم عالئم و كلمههزا و جملزههزای تزازۀ بیشزمار
بوسیلۀ انسان میشود و از این راه بین اجتماعات و افراد بشر ارتباط برقرار میسازد .فالسفه از گذشتههای دور بزر
پیوند ناگسستنی زبان و اندیشۀ آدمی تأكید ورزیدهاند .با تعریف انسان بعنوان «حیزوان نزاطق» نطزق را ویژگزی
متمایز او از سایر موجودات دانسته و از نطق ،تفکّر را اراده كردهاند (درآمدی بر جامعهشناسی زبان ،مدربسزی :ص
.)476
گفتار از قابلیتهای خاص انسان است كه بوسیلۀ آن قادر به انتقال افکزار ،عواطزف و احساسزات خزود اسزت.
گفتار پدیدهای پیوسته است و هر گوینده ای از گفتار خود تصوری زنجیروار دارد كه گویی آواهای منقطع و بریده
بهم بافته شدهاند .فرد به هنگام گفتار ،رشتههای یکپارچه و ناگسستهای از آوا تولیزد میکنزد كزه ایزن رشزتههزا
همواره و یکدست نیستند .با جابجایی اندامهای گفتار تغییراتی در مجزرای گفتزار رخ داده و درنتیجزه رشزتۀ آوا
دستخوش دگرگونی میگردد؛ اما این رشته تا پایان هرگز بریده نمیشود .آواشناسان این رشتۀ ناگسسته را زنجیرۀ
گفتار مینامند .آواشناسان برای توصیف آوا مجبور هستند این زنجیزرۀ یکپارچزۀ گفتزار را بزرش زده و آن را بزه
واحدهای كوچکت ر تقسیم نمایند كه این برش آوایی امری قراردادی است و در شمار اصول آواشناسزی قزرار دارد
(آواشناسی ،حقشناس :ص .)54
تحلیل گفتمان یکی از رویکردهای میانرشته ای است كه ریشه در زبانشناسی دارد .این اصطالح برای اولین بزار
توسط «زلیگ هریس» زبانشناس معروف انگلیسی در سال  4453در مقالهای بکار رفت (زبان معیار ،سزارلی :ص
 .)97هدف عمدۀ تحلیل گفتمان این است كه تکنیک و روش جدیدی را در مطالعات متون بدست دهد .بنابراین
«تحلیل گفتمان جزو روشهای تحقیق كیفی است كه جهت كشف معانی بکاررفته در متن یا سخن بکار میزرود»
(تحلیل گفتمان انتقادی ،فركالف :ص .)37
برای شناخت یک اثر ادبی ،باید به رمزوراز گفتاری و نوشتاری آن اثر پی برد تا بتوان اندیشه و فکزر را از البزالی
واژهها ،تركیبها و تعبیرها دریافت .آشنایان با متون عرفانی ،وقتی به نثر «مقاالت شزمس» میرسزند ،آن را نثزری
بیهمتا مییابند « .شیوه و سبک خاص مقاالت به هیج نثری در متون عرفانی ماننده نیست ،در زبان او مشغلۀ روح
سرك او زبانه میکشد» (گزیدۀ مثنوی معنوی ،مستشارنیا و موالیی :ص  .)956او چون جزاللالزدین نزان را در
كام خود كشیده و از آن درب شاهواری به جهان ادب عرضه كرده است ،از این روست كه سخن ممتاز و متمزایز
از سخن دیگران است .او به این قراردادها نمیاندیشد كه باید فاعل در آغاز جمله و فعل در پایان و وابسزتههزای
كالم در میان قرار بگیرد« :سخن با خود توانم گفتن ،با هر كه خود را دیدم در او» (همان :ص.)134
در مقاالت شمس با نویسنده ای سروكار داریم كه برخالف جواهرنشانی كه جزواهر را در جزای خزود مینشزاند و
زیبایی میآفریند ،زیبایی را در جابجایی و یا به عبارت دقیقتر در پراكندگی میبیند و ماهرانه و بدون نیت و قصد
قبلی و الگوی ازپی تعیینشده به سیاق ژانر گفتمانی و محاورهای بزه خلزق زیباییهزا میپزردازد .در ایزن كتزاب
قراردادهای دستوری و ساختاری نادیده گرفته میشود و ایزن فرازونشزیبها در نثزر او گزاه فهزم و درک را دشزوار
میسازد و خواننده را به تأمل و تالش ذهنی وامیدارد و سرانجام از ماورای این ساختار ،كوتاهی ،ایجاز ،فشردگی و
اسلوب گفتاری سیمای شمس را دربرابر چشم به تصویر میکشاند.
شمس عادت و اعتقاد به نوشتن نداشته است ،چنانکه در مقاالت آمده است« :من عادت نبشتن نداشتهام هرگزز.
سخن را چون نمینویسم ،در من میماند و هر لحظه مرا روی دگر میدهد» (مقاالت شمس تبریززی :ص  .)335او
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حتی شاگردان را از بازگو كردن سخنان پی دیگران منع میکند و مایل اسزت مخزاطب را خزود برگزینزد:
«این وصیت یاد دارید كه این سخن ما را بازگفتن نباشد .معامله كردن را شاید .هرچزه افتزاد ،همزه از بزازگفتن
سخن ما افتاد؛ هیج بازمگویید ،اگر كسی بگوید ،بگوید سخنی شنیدیم خوش و جانافزا و لذیذ .چه بزود نتزوانم
بازگردانیدن .اگر الیق آن باشد ،نخواهم نگویم» (همان :ص  .)713با آنکه شمس خود به تدوین گفتارهای خزود
نپرداخته ،گفتار او در مقاالت ،به تمامی از زبان گوینده است و همواره از ضمیر اول شخص مفزرد اسزتفاده شزده
است .خواننده در هیج بخشی از مقاالت ،حضور كاتب را احساس نمیکند و البته این بیواسطه سزخن گفزتن ،بزر
تأثیر متن بر مخاطب میافزاید.
با بررسی متن مقاالت شمس و در واقع بررسی شیوۀ نوشتاری مقاالت درمییابیم شمس با ساختارشکنی نحوی و
زبانی و بهرهگیری از امکانات فرازبانی ،اثری منحصربهفرد ارائه كرده است كه در حصار زمزان و مکزان نمیگنجزد
تاآنجاكه به گفت ۀ خود او ،مخاطب آن شاید سالها پس از او ،پا به عرصۀ حیات گذارد .تکنیکها و شزگردهایی كزه
شمس در گفتارهای خود برای ارتباط با مخاطب و بازسازی تجربههای شهودی عارفانۀ خود بکار میگیرد ،زبان او
را تا حدب بسیاری به زبان محاوره با ساختاری خاص نزدیک كرده اسزت؛ لزذا بیزان مفزاهیم صزوفیانه و مضزامین
فراواقعی كه در مقاالت شمس به آن برمیخوریم ،زبان مناسب خود را میطلبد؛ به بیان دیگر ویژگیهای دسزتوری
یک اثر ،نوع واژگان بکارگرفتهش ده در آن و نحوۀ چیدمان این واژگان در متن ،ابزاری است در خدمت او .در طزی
مطالعۀ مقاالت شمس بطور مکرر میتوان شاهد تناقضی آشکار در كالم شمس بود .از یک سو شمس بزه اهمیزت
زبان توجبه بسیار داشته است ،او پی از سایر عرفا در خصوص زبان سخن گفته است و از سزویی دیگزر ،زبزان را
مانعی برای بیان آنچه در ضمیر خود دارد میپندارد؛ از همینروست كه میگوید« :عبارت سخت تنگ است ،زبزان
تنگ است ،این همه مجاهده ها از بهر آن است كه تا از زبان برهند كه تنگ است» (مقاالت شمس تبریززی ،ج:4
ص .)435
روش پژوهش
این پژوه بر آن است تا امتزاج دو بافت گفتار و نوشزتار را در مقزاالت شزمس مزورد بررسزی قزرار دهزد و آن
مؤلفههای دستوری را كه شاخصۀ سبکی میسازند متمایز نماید؛ از میان روشزها و رویکردهزای مختلفزی كزه در
مکاتب سبک شناسی مورد استفاده قرار میگیرد ،الگوی سبکشناسی الیه ای كارآمدترین روش بزرای انجزام ایزن
پژوه است ،زیرا این شیوۀ سبک شناسی در سطوح مختلف آوایی ،واژگانی ،نحوی و معناشناختی متن را مزورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
ضرورت و سابقة پژوهش
مقاالت شمس برغم دارا بودن ظرفیتهای پژوهشی فراوان ،كمتر مورد توجبه محققان ادبی قرار گرفته اسزت .ایزن
كتاب از نظر زبانی و محتوایی در میان آثار عرفانی اثری بیبدیل است و بسیاری از رویکردهای نظری و آموزههای
علمی آن در مثنوی موالنا بازتاب یافته است .شناخت ویژگیهای زبانی شمس میتواند به درک درستتری از ابعزاد
شخصیتی و فکری او منجر شود ،و نشان دهد زبان فارسی در بیان حقایق عرفانی چقدر ظرفیت دارد؛ زبزانی كزه
شمس تبریزی دربارۀ آن گفته است « :زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی ،كه آن معانی و لطائف
كه در پارسی آمده است ،در تازی نیامده است» (مقاالت شمس تبریزی ،ج :4ص .)335
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وقتی از مقاالت شمس سخن میگوییم ،الزم است برای تحقیق در دریافتهای شهودی و عارفانۀ شمس ،بزدنبال
شواهد زبانی در بافت متن باشیم؛ چراكه «زبان مقاالت از حجاب زبان اول و نوشتار خارج شده و بزه مرتبزۀ دوم
زبان كه گفتمانی ویژه از سخنان عرفانی است ،رسیده اسزت» (تفسزیر قرآنزی و زبزان عرفزانی ،نویزا :ص .)340
تکنیکهای زبانی كه در مقاالت شمس مورد توجبه قرار گرفته است به نحو شایستهای در بیان مفاهیم عارفانزه بزه
مخاطب كمک مینماید؛ به گونه ای كه مختصات گفتمانی مقاالت را میتوان بعنوان ژانر خاص این اثر مورد بحزث
و بررسی قرار داد .مقاالت بعنوان تنها اثر باقیمانده از شمس اهمیبت ویژه ای در تاریخ ادبیات دارد؛ امبا كمتر مورد
توجبه قرار گرفته است .در تحقیقات انجامشده دربارۀ نثر عرفانی ،كمتر به «مقاالت شمس» پرداخته شده است ،و
آنجا كه از آن سخن بمیان آمده ،این كتاب بیشتر در ذیل آثار موالنا تحتالشعاع قرار گرفته و چندان مورد بحث
و واكاوی قرار نگرفته است .در ادامه به برخی از پژوهشها در این حوزه اشاره میشود.
الف) مقالهها
در مجموعه مقاالت همای بزرگداشت شمس تبریزی كه در سال  4379نشر آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ
رسانده است ،سه مقالۀ مرتبط در زمینۀ پژوهشی این مقاله وجود دارد« :ویژگیهای سبکی مقاالت شمس»
(مستشارنیا)« ،تلقی شمس تبریزی از زبان» (صرفی) ،و «ابهام هنری در سخن شمستبریزی» (خلیلی
جهانتیغ) ،كه در این مقاالت به ساختار زبانی نثر مقاالت پرداخته شده و دگرگونیهای ساختمان افعال،
پیشوندها و واكها و همخوانها در آنها مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رضی ( )4397در مقالۀ «زبان عرفانی در مقاالت شمس» به مباحثی از جمله شفافیت ،هنجارگریزی،
روایتگری ،متناقضنمایی و محاورهای بودن زبان مقاالت توجه داشته است .محمدی ( )4394در مقالۀ
«سبکشناختی زبانی مقاالت شمس» به بیان مهمترین ویژگیهای سبکی مقاالت میپردازد .بامشکی ( )4399در
مقالۀ «بررسی عوامل سازندۀ ابهام در مقاالت شمس» با تأكید بر مسئلۀ انسجام دستوری» به علل لفظی و
كالمی ابهام موجود در مقاالت شمس پرداخته است .ناصری و همکاران ( )4341در مقالۀ «تحلیل گفتمانی
داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فركالف» به بررسی گفتمان انتقادی تاریخ بیهقی پرداخته و
آن را در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین اختناق و كشمکشهای دربار غزنویان بر اساس نظریۀ كالف مورد
توجبه قرار دادهاند.
ب) كتابها
«خط سوم؛ دربارۀ شخصیت ،سخنان و اندیشۀ شمستبریزی» از صاحبالزمانی ( ،)4397در این كتاب برخی از
ویژگیهای صرفی و مختصات زبانی مقاالت شمس در كنار نکاتی از زندگی ،اندیشه و افکار شمس و روابط او با
موالنا برای خوانندگان شرح داده شده است.
«اندیشه و زبان در مقاالت شمس» از مرتضایی ( .)4394مرتضایی در این كتاب مختصات فکری و زبان و گفتار
مقاالت شمس را مورد تحلیل قرار داده است.
بحث و بررسی
زبان عرفانی با گونههای مختلف  ،زبانی است كه عارفان بوسیلۀ آن معانی بلند عرفانی ،عواطف فردی و
تجربههای روحی خود را بیان میکنند .زبان از امتیازات مهم بشری شمرده میشود؛ بطوریکه برخی آن را با هستی
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آدمی یکسان دانستهاند.
تقسیمبندیهای مختلفی از انواع زبان عرفانی ارائه شده است كه گوناگونی آن ناشی از تفاوت در منشأ
تقسیمبندیها بوده و معموالً در شکلگیری آن یک یا چند مورد از این عوامل دخالت دارد :موقعیت گوینده،
اهداف كالم ،نوع مخاطب ،زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،و ماهیت مطالبی كه عارفان بیان میکنند .از جمله
قدیمیترین تقسیمبندیها برای زیرشاخههای زبان عرفانی ،سخن روزبهان بقلی در كتاب «شرح شطحیات» اوست
كه سه گونه زبان برای عارفان برمیشمرد كه عبارتند از :زبان صحو ،زبان تمکین و زبان سُکر (شرح شطحیات،
بقلی شیرازی :ص .)55
دانشنامۀ زبان و ادب فارسی نیز آثار عرفانی را با توجه به گونههای زبان عرفانی سه نوع دانسته است :یک
دسته آثاری كه زبان در آنها برای انتقال معنی به مخاطب بکار میرود و تشخّص زبان ،ناشی از بالغت گوینده
است؛ دوم آنکه بیان معنی با حساسیتهای عاطفی گوینده ،پیوند دارد و این حساسیت عاطفی به زبان او تشخّص
میبخشد كه غلبۀ آن باعث كمرنگ شدن بیان معنی میشود؛ سوم آنکه زبان در خدمت بیان تجارب روحی خاص
قرار میگیرد؛ تجاربی كه چون با تجارب مشترک و عام ،بیگانه است ،نمیتوان مصداقی قابل فهم برای آن در زبان
معمول یافت (دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،مدخل ادبیات عرفانی ،پورنامداریان :ص .)343
متون نثر كمتر خوانده و كمتر دیده میشوند و مقاالت شمس یکی از این متون كمتر شناختهشده است ،و
هیج دور نیست كه این ناشناختگی به مهجور بودن آن در بین عالقهمندان بینجامد ،چنانکه دربارۀ ادب فارسی
گفتهاند « :هر قدر كار شعر فارسی باال گرفت ،كار نثر فروتر و فروتر شده است» (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4ص
 317و سبکشناسی نثر ،بهار :ص  .)46از سویی دیگر هیچگاه توجبهی كه در ادوار مختلف در نقد ادبی به شعر
مبذول شده ،به نثر معطوف نبوده است (فن شعر در ادب پارسی ،خطیبی :ص.)63
سبکشناسی الیهای با رویکرد تحلیل ادبی ،متن را در پنج الیۀ آوایی ،بالغی ،نحوی ،واژگانی و ایزدئولوژیک
بررسی میکند و پس از تبیین هریک از این عناصر پنجگانه در یک اثر ادبی ،بر آن است تا ویژگیهزا و مشخصزه-
های خاص اثر را كه بستر مناسبی برای بیان اندیشهها ،افکار و احساسات درونی مؤلف و نیزز زمینزهسزاز سزبک
شخصی وی است به نمای گذارد .در سبکشناسی الیهای با توجه به بافت موقعیتی بعنوان كالنالیه ،متن را به
خردالیههایی تجزیه كرده و با بررسی خردالیههای متنی و تشخیص ویژگیهای برجسته یا پربسزامد ،بزه مطالعزۀ
سبک میپردازیم .واحد تحلیل سبک در سبکشناسزی تزاریخی -سزنتّی «جملزه» اسزت ،حزال آنکزه در «روش
الیهای» ،با توجه به ساختار باز الیهای متن ،نهتنها نوشتار بعنوان واحد تحلیل درنظر گرفتزه شزده ،بلکزه واحزد
تحلیل به كالنالیهها میرسد و مشخصهها و تمایزات سبکی یک نوشتار تبیین میشود.
فرایندهای واجی مختصات سبکی ،گفتمانی و محاورهای مقاالت شمس
الف) الیة آوایی
یکی از راههای تشخیص بافت گفتار از نوشتار این است كه «تکواژگونه های سبکی ،تفاوتهای سبکی یا گونه هزای
زبان را از لحاظ واجی و واژگانی نشان میدهد .در همۀ زبانها موارد بسیاری از تکواژگونههای سبکی وجود دارد كه
در گونههای متفاوت زبان از جمله گفتار عادی و زبان رسمی بکار میروند (دستور زبان فارسی ،مشکوهالدینی :ص
 .)57در اینجا بمنظور تمایز میان بافت گفتار و نوشتار فرایندهای آوایی همگونی ،ناهمگنی ،ابدال ،حذف ،قلزب و
افزای مطرح میشود:
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ابدال:
دوست را پرتاو (پرتاب) كرد و رفت( :مقاالت شمس :ص.)440اكنون دشماذگی نمیدانند (همان :ص .)346پاپوچ مانده است در پایم (پاپوش) (همان :ص .)351تو گاو را از اشتر واز نمیشناسی (باز) (همان :ص .)393آن جزوك را برون آورد در مزاد داد (مزید) (همان :ص .)346بر كوذبان من برآ( :كوهان) (همان :ص .)435گفت توریزی .ترا از این سؤال چه غرض است (تبریزی) (همان :ص .)341فرایند افزایش:
 -این سخن كه دشخوار میتوان بینفاق این سخن راست بازگفتن (افزای

خ= دشوار) (همان :ص .)74

 خیال فریشته اینجا خود چیزی نیست (افزایشی :فرشته)( ،همان :ص .)71 خود جهودان رهایی یابند و اومیدشان باشد (امیدشان) (همان :ص .)431 آن پسر كوچکین آمد (همان :ص .)316 خركی كه بر پول نرود ردش كن (پل) (همان :ص .)351 وگرنه من خود امام را و حجاج را با دهول بفروختمی (دهل) (همان :ص .)391اتباع:
یکی دیگر از مسائل قابل ذكر در الیۀ صرفی ژانر گفتمانی مقاالت شمس وجود اتباع است .اتباع تکرار كلی یا
جزئی یک تکواژ برای بیان مفاهیمیچون تأكید و فراوانی است .اتباع هرچند در فارسی نوشتاری نیز گاهی بکار
میرود ،امبا در فارسی گفتاری كاربرد بسیار گستردهتری دارد و یکی از ویژگیهای اصلی آن بشمار میرود (دستور
زبان فارسی گفتاری ،وحیدیان كامیار :ص .)76
 همه خط كژمژ تاریک باطل (مقاالت شمس :ص .)49 خانومان رها كردم (همان :ص .)494 ترا همچنین كه خدا آفریده است گرد و مَرد نیکو آفریده است (همان :ص .)334 خوشوب  ،او چندین كلمه گفت (همان :ص .)314 میان سخن ما سخن مگو الغییم باغییم (همان :ص .)357آواهای گفتاری( :نامآواها و اصوات)
یکی از خصوصیات زبان گفتار این است كه در آن بسهولت میتوان از نامآواها استفاده كرد و بدینوسیله
موقعیتهای طبیعی را بشکلی واقعی در زبان بازنمایی كرد .چون میان دال و مدلول رابطهای نسبتاً طبیعی وجود
دارد .در مقاالت شمس ،در موارد بسیاری خواننده با نامآوایی مواجه است كه كاربرد آنها زبان دستوری و
نوشتاری كتاب را به سمتوسوی گفتار متمایل میسازد:
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 «خوش میگرید اَه اَه اَه ،چنین مخند ه ه ه چنین خند ه ه ه بعد از آن ه ه ه .چشمت درد میکند سه بارحقیققو قوقو را باید گفتن و چه سود دارد » (همان :ص .)910
 «امبا شه آن باز را كه قفس بردَرَد ،یا قفس را بردارد و برپرد ،قفس آهنین كرده باشد .چون برپرید هویهویكنی .چه جای هویهوی است هویهوی یعنی بیا ای همای ،از آن اوج كه بررفتهای» (همان :ص .)350
 «تراقاتراق به گوش من نرسید» (همان :ص .)304 «بب بب یعنی دانشمند صاحب فنونم» (همان :ص .)905كاربرد نامآواهای مختلف در مقاالت شمس مؤید بافت گفتمانی آن است .زبان گفتار ،پراكندهگویی ،مبهمگویی و
درهمشدگی مقولههای منطقی زبان را در خود جای میدهد؛ حضور الفاظ و اصواتی كه ماهیت گفتاری دارند در
مقاالت شمس نوعی كاربرد نسبتاً نامتعارف زبان است كه حاصل بکارگیری زبان گفتار و به كتابت درآمدن آن
توسط گفتارنویسان مقاالت شمستبریزی بصورت بیكموكاست است .این صدامعنایی نشان از زنده بودن و
صمیمی بودن زبان مقاالت است كه با گفتار متداول شمس بیان شده و به رشتۀ تحریر درآمده است.
ب) الیة نحوی
در زبان خبری نوعی نظم پایه دیده میشود كه بسبب تکرار و بسامد میتوان آن را نظم نوشتاری خواند و به قیاس
آن ،نحو آزاد زبان گفتار را باز شناخت ،با صرف نظر از گروههای قیدی كه در جمالت نق اصلی ندارنزد و كزامالً
آزادند .ساخت نحوی پایه در مقاالت شمس وجود دارد ،امبا جمالت بسیار زیادی نیز در این اثر یافت میشوند كزه
نظم نحویشان كامالً آزاد و به شیوۀ گفتار است .در مقاالت ،جمالت كوتاه معنادارند و سزبک ایزن مزتن را تحزت
تأثیر قرار دادهاند .جمالت كوتاه بیانگر اندیشه ای عاطفی و پرشتاب است و گوینده با آنها باورهایی را بازگو میکند
كه در احساسات و عواطف وی ریشه دارد .مقاالت نیز بسبب آنکه خطابههای مجلسی شمس است ،از این شزیوه
جدا نیست .بسامد باالی جمالت كوتاهِ گوینده ای كه خود از كاركرد این كوتاهگویی بخزوبی آگزاه اسزت ،جزز از
شناخت اقتضای حال مخاطب بدست نمی آید .بیشتر مخاطبان شمس عامۀ مردم هستند و او سعی دارد در یزک
لحظه ،درخور حوصلۀ مخاطب سخن بگوید؛ به گونهای كه هم مخاطب را با جمالت طوالنی ،خسته و بزیانگیززه
نکند و هم مفهوم و موضوع خود را با عامیترین نحو كالم و به بهترین شیوه به مخاطب ارائه دهد.
در چیدمان طبیعی كالم یا همان نحو معیار ،فعل آخرین جزء جمله است .هر جمله ،چه فعل آن در جمله حاضر
باشد و چه نباشد ،با فعل پایان میپذیرد و بعد از فعل ،جملۀ دیگری آغاز میشود؛ امبا گاهی به علّتهای مختلف این
نظم بر هم میخورد و گوینده بعضی از اجزای جمله را در جایگاهی غیر از جایگاه معمولی آن میآورد .مقاالت،
متنی گفتارنوشت است كه به بیان دلمشغولیهای شمس و خطابهها و مواعظ وی در جمع شاگردان میپردازد.
جابجای ی اركان جمله در نحو گفتار ،بیشتر از نوشتار است و رعایت اقتضای حال و عوامل گفتمانی نیز تأثیر
بسزایی در جابجایی دستوری كالم آن دارد؛ به همین سبب چیدمان نحوی نامنظم در این متن نهتنها دور از
ذهن نیست؛ بلکه از ویژگیهای برجستۀ نحوی و دستوری آن بشمار میآید .برخی ویژگیهای نحوی كتاب مقاالت
به این شرحند:
 -4زبان گفتاری و دارای جمالت ناقص و غالباً توالی عبارات.
 -3ساختارهای معلوم با گروه فاعلی نامعین.
 -3جابجا كردن عبارتها از طرف گوینده.
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 -1تکرار یک صورت نحوی از طرف گوینده.
 -5جمالت ،ساختار موضوع  -گزاره دارند بجای نهاد  -گزاره.
 -6زبان گفتاری متن دارای وابستههای كمتری است.
 -7از جمله موضوعات قابل بحث در نظم نحوی جمالت در مقاالت شمس ساخت نحوی بسیار ویژه ای است كزه
از آن به فعلهای یکشناسه یاد میشود.
 -9جمالت مركّب گفتاری طوالنی نیستند ،در مقابل در زبان نوشتار بدلیل وجود زمان كزافی و امکزان اصزالح و
ویرای  ،جمالت مركب همبسته ها و وابسته های بیشتری دارند .بتحقیق میتوان گفت در تمزام مقزاالت شزمس،
حتّی یک مورد از جملههای مركب طوالنی یافت نمیشود.
 -4حذف مرجع ضمیر :در بافت گفتار ذكر مرجع ضمیر بسبب وجود قرینۀ حضوری و عوامل غیركالمزی چنزدان
ضرورتی ندارد و درصورتیکه كالم شفاهی را به كمک یک نظام نوشتاری ثبت كنیم ،در تشخیص مرجع ضزمایر و
نهایتاً درک معنی با مشکالتی مواجه خواهیم شد .در مقاالت ،بسیاری از ضمایر شخصی و اشاره ،معنای ارجزاعی
ندارند و مقاالت شمس مشحون است از ابهامها و گسستگیها.
 این است تمامی این سخن كه تمام نیست (همان :ص ( .)70آوردن فعل در آغاز) آینه را به دست من ده تا ببینم بهانه نمیتوانم كردن ،سخن ترا نمیتوانم شکستن (همانجا). اگر بگویم بر روی آینه عیب است بتر (همانجا) در آینه عارضی دان آن را (همانجا) (مفعول در آخر) این آینۀ من حق است ،من پندارد كه آینه غیر اوست (همان :ص  )74ساختار جمله كوتاه و محاورهای اسزت،بکار بردن ضمیر سوم شخص بجای اول شخص نیز جالب توجه است.
 آنچه ایشان را غیرت بود - .كه اگر او نبزودی  -موالنزا بزا مزا خزوش بزودی (همزان :ص  )70جملزۀ معترضزۀمحاورهای.
 از عالمهای دیگر برون آردشان سماع (همان :ص  .)73نهاد جمله كه سماع است در انتها آمده است. این بار نفاق نمیکنم و زشتی میکنم تا تمام مرا ببیند ،نغزی مرا و زشزتی مزرا (همزان :ص  .)71سزاختار بنزدمفعول در انتهای جمله.
 واعظ وعظ میگوید جهت بیان نشان مقصود و شیخ ناكامل (همان :ص  .)74واعظ و شیخ هر دو فاعلند. خدمت كرد و من هیج التفات نمیکنم بر او (همان :ص  )343زمان افعال با هم مطابقت ندارد. واهلل سر كالون ندارم امر بوس سی بن زی  ...او شنید گلدی واهلل (همان :ص  .)390ساختار جمزالت بزه زبزانتركی و محاورهای است.
الگوی جمالت شرطی
الگوی ساختمانی جمالت شرطی عبارت است از :ادات شرط (نقشنما)  +جملۀ شرط پیرو  +جملۀ پایه.
الگوی یادشده نشان میدهد اسلوب شرط از دو جمله تشکیل میشود كه یکی وابسزته و دیگزری هسزته اسزت ،و
جملۀ وابسته نق نحوی قید شرط را دارد« .اگر» اصزلیترین و مهمتزرین حزرف ربزط شزرط اسزت ،درحالیکزه
جمالت مركب بدون حرف شرط در ژانر گفتمانی مقاالت شمس تبریزی بسیار است و فهم چنین جمالتی بزرای
خواننده خالی از دشواری نخواهد بود.
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 در آن مباش كه {اگر} این را شکسته و بسته بازگویی ،خلق را درهم شکنی (همان :ص .)43 (چون) بهوقت محنت از حق رو گردانده و بقیۀ وقت نعمت خدمت كند معشوق گوید كه من خوش درمیآیم(همان :ص .)441
 فی یوم كانَ مقداره خمیس الف سنه {اگر} رمز قرآن فهم نمیکنی (همان :ص .)430 {اگر} در خواب سخن گفتمی ،شیخ یکان یکان بر من اعادت كردی (همان :ص .)453 {اگر} گرسنگی كشیده باشی و صفا یافته و آینه صافی كرده پی دوستان بداری ،خود را ببینند (همان :ص.)449 -444
 {چون} یک الف را بدانی ،همۀ قرآن را بدانی (همان :ص .)310 گفتم {اگر} كسی را مشغولی اندرون باشد ،قرآن نتواند یادگرفتن (همان :ص .)950چنانکه مالحظه میشود در این جمالت آهنگ كالم است كه ساختار جمله را در حالت گفتاری بصزورت شزرطی
درمیآورد.
آهنگ جمالت پرسشی
معموالً در نوشتار ،جمالت خبری را بو سیلۀ قید پرسشی بزه جملزۀ اسزتفهامی تبزدیل میکننزد ،امبزا در فارسزی
گفتاری جمله های پرسشی اغلب بدون استفاده از ادات استفهام و تنها با تغییر آهنگ ساخته میشوند .الزم اسزت
آهنگ چنین جملههایی هنگامی كه بصورت مکتوب درمیآیند ،به كمک عالمت پرس ( ) یا بوسیلۀ یزک قیزد
پرسشی نشاندار شود ،در غیر اینصورت ابهام معنایی بوجود میآیزد .در ژانزر گفتمزانی مقزاالت شزمس شزواهد
متعددی یافت شده است كه جملۀ پرسشی بدون قید و تنها ازطریق تغییر آهنزگ كزالم بوجزود آمزده اسزت- :
{اگر} همه عالم را دریا گیرد ،بط را چه زیان ( ) (همان :ص .)40
ضمایر و صفتهای اشاره برای نمود گفتاری
ضمیرها و صفتهای اشارهای مانند «همچون ،چنین ،چنان ،این ،آن» و قیدهای مشابه از جمله نمودهای حركتی
است كه نشان میدهد مخاطب كتاب مقاالت فرد یا افراد دیگری بجز شمس هستند .ایزن عبزارات تفسزیرگر كزه
حضور مداومی در مقاالت دارند نشاندهندۀ تنظیم و نگارش متن در حالت گفتاری هستند:
 «نشان ماهی آن است كه همچنین دو شاخ دارد» (همان :ص  .)76در این نمونه گوینده گویی با انگشتان دودست شکل شاخ ماهی موهومی را نشان میدهد.
 «دایرهای است كه درش و دهن این است .تو میگردی گرد این دایره از برون! این همه را هین میگویم كهلقمه همچنین در دهان كنی .ایشان میگردانند گرد از پس گوش و گردن» (همان :ص  .)150در اینجا شمس به
سر یا اطراف صورت اشاره میکند و دایرهای از گردی آن را رسم میکند و نیز به دهان اشاره دارد ،شاید اشارۀ
شمس برای كسانی است كه به بیراهه میروند و قصد دارند از بیراهه به مقصود برسند و راه نزدیک را رها میکنند.
 « سی چهل روز كه هنوز مراهق بودم ،بالغ نبودم ،از این عشق آرزوی طعامم نبودی و اگر سخن طعام گفتندیمن همچنین كردمی به دست و سر بازكشیدمی» (همانجا) .به دست همچنین كردمی ،یعنی با دست پس میزدم
و از آن سر بازمیکشیدم.
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 « هرجا كه رفتم میزدند سخنیام میگفتند به طعن و به زخم سیخم میزند ،همچنین ،همچنین» (همان :ص .)373در اینجا شمس خودش را با دست میزند و گویی با مشت در پهلوهای فرومیکند.
ج) الیة كاربردشناسانه
زبانشناسان واحدهای زبانی بزرگتر از جمله را تحت عنوان تحلیل كالم یا گفتمان مورد مطالعه قرار میدهنزد .در
این سطح از چگونگی تولید یک متن -چه كتبی و چه شزفاهی -از جانزب گوینزده یزا نویسزنده و فراینزد درک،
پردازش و فهم معنای آن از طرف شنونده یا خواننده سخن بمیان میاید .عمده ترین مباحث این حزوزه پیرامزون
اصطالحات پیوستگی ،انسجام و بافت موقعیتی شکل میگیرد .آفرین سازه های نوین زبانی ،اصزلیترین نیزاز هزر
زبان در روند تحوبل و تکامل اجتماعی و یکی از مهمترین شگرد های نزدیک ساختن كالم از حالت نوشزتاری بزه
گفتاری است .زبان شمس در مقاالت یکی از سبکهای متفاوت در میان متون نثر بشمار میرود .از مشخصزههزای
بارز كالم شمس تمایل او به واژهسازی است؛ آن هم واژههایی كه بیشتر در زبان گفتزار كزاربرد دارد تزا نوشزتار.
شمس بطور قابل توجبهی عناصر واژگانی جدید را بصورت فعلی بکار گرفته اسزت .شزمس را در ایجزاد تركیبزات
خاص و تازه و اختراع معانی و مضامین نو و تركیبات جدید باید بسیار مبدع دانست.
 «خیالها كم نیست ،از خود میانگیزی و حجاب خود میسازی» (همان :ص  .)73میانگیزی به جای «میانگیزانی». «یکی را میزارد و قطرهای آب نمیدهند» (همان :ص  .)71واژۀ میزارد به جای « زار میزند». «مرا در جمع هشیاران گذر نیست چرا افندم چرا چلیبم چرا جانم دلدارم چرا گذر نیست» (همان :ص .)13 «آن رسنباز و آن عمودباز هر دو چشم بسته و نعلین در پای میغیژاند» (همان :ص .)930د) الیة معنایی
دربرابر عوامل زبانی كه به اصطالح به ساخت متن مربوط است ،عوامل معنایی یا ژرفساختی قرار دارند .گهگاهی
ب نظر میرسد برخی از گفتارهای شمس در مقاالت در ساحت ابهامهای معنایی است .مهمترین ویژگزی ابهامهزای
معنایی ،حضور پررنگ و برجستۀ «ناخودآگاه» در متن است .زبان در مقاالت ،تبدیل به دال بدون مدلول نمیشود
زیرا از جنس رمز و نماد نیست .مقاالت گفتوگوی بیداری است نه خواب؛ زیرا تجربهها ،خاطرهها و گفتوگوهای
واقعی شمس است با افراد مختلف .درواقع مقاالت در حالتی از مکاشفه ،خواب یا شور و جذبه بیان نشده است تا
بتوان عدم ارتباط جمالت ،پاراگرا فها و حذف و ابهامهزای سزاختاری و نحزوی در آن را صزرفاً از نزوع مکاشزفات
عرفانی دانست .شمس در مقاالت افراد را بصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد خطاب قرار میزدهزد ،آنهزا را نقزد
میکند ،میکوبد و سرز ن مینماید ،مورد اعتراض قرار میدهد و نصیحت میکند ،پس ابهام مقاالت مربوط بهحوزۀ
آفرینندۀ اثر نبوده و به زبان عرفانی او بازنمیگردد ،بلکه مربوط به متن است.
نتیجهگیری
شمس با ساختارشکنی و ارائۀ گفتمانی تازه از ساختار زبانی و معنا ،از رونزد یکنواخزت و تکزراری تزألیف متزون
عرفانی خارج میشود و به كاركرد هایی از زبان توجبه میکند كه تا پی از او به آنها كمتزر توجزه شزده بزود ،و در
واقع به زبانی شخصی دست مییابد .در مقاالت شمس ،كاركرد گفتمزانی مزتن و زبزان و نحزو آن ،در هزر بخز
متناسب با مفهومی است كه شمس در پی القای آن به ذهن مخاطب خوی است؛ یکی از امکانات و ویژگیهزای
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بارز مقاالت شمس ،بکاربردن زبان محاوره و درهم شکستن برخی ساختارهای نحوی و كاربرد خاص انواع واژگان
است كه حاصل پریشانحالی ،بیخودی ،غلبۀ ناخودآگاه ذهن و نیز كتابت شاگردان خالق مقاالت است.
در مقاالت شمس زبان به نوعی كاركرد معناداری و معنابخ خود را فرونهاده است ،به نحوی كه در موارد بسیار
به نمونههایی برمیخوریم كه در آنها بنظر میرسد گوینده بیشتر در پی انتقال هیجانات و تجربههای روحزی خزود
است تا انتقال پیامی مشخّص و معین به مخاطب .او هرچند سخت در غلبۀ تجربههای عارفانۀ ناخودآگاه خزوی
بوده ،برای بازسازی آن تجربه ها برای شاگردان  ،آگاهانه از ابزار زبانی بهره بزرده اسزت .شزمس در مقزاالت بزه
مخاطب و كیفیت پیام خود بیاعتنا نیست و این یکزی از سنّتشزکنیهای اثزر اوسزت ،او از هنجزار زبزان نوشزتار
میگریزد و قواعد آن را براحتی زیر پا میگذارد.
در الیۀ آوایی ،فرایندهای همگونی ،ابدال و حذف و تا حدودی فرایند آوایی قلب و افزای  ،امتزاج گونۀ نوشتاری
و گفتاری زبان را در مقاالت شمس بازنمایی میکند .در الیۀ صرفی نیز نامآواها و در موارد كمی اتبزاع و در الیزۀ
نحوی سبک ،آمیزش گفتار و نوشتار در نوع كاربرد مزادۀ افعزال ،شناسزه هزای فعزل ،ضزمایر شخصزی ،فعلهزای
یکشناسه ،ساخت نحوی مکرر و حذفهایی كه در ساختار نحوی جمالت صورت میگیرد نمایان اسزت .در تمزامی
مسائل زبانی مطرحشده و در الیه های سبکی مذكور ،كمیبت آمیختگی گونه های گفتاری و نوشتاری زبان در ژانزر
گفتمانی مقاالت شمس مورد توجبه قرار گرفته است .نحو جمالت او مختص به خود است ،جمالت پرسشی را بزا
همان آهنگ گفتار بیان میکند ،نمود حركتی و رفتاری در كزالم وی و اشزارات دسزت و سزر در آن زیزاد اسزت،
آهنگ ادای جمالت او با حالتهای صورت و دست حضور گوینده را در كالم بسیار قوی و پررنگتر میسازد.
از بعد كاربردشناسانه و معنایی ،ژانر گفتمانی نه گفتار است و نه تسلیم صرف قواعد نوشتار ،بلکه رابطزهای اسزت
خاص كه در یک ارتباط دوسویه با گفتار و نوشتار هویت مییابد .شمس در نهایت آنچه را مدبنظر داشته اسزت در
فرم زبانی خود بنوعی نشان میدهد؛ زیرا بخوبی با مرزهای زبان آشنا است و میداند تزا آنجزا میتوانزد دسزت بزه
نمای هستی بزند كه تنها ابزار در اختیار او یعنی زبان توانایی را داشته باشد و به این موضوع نیز اشاره میکند
كه تنها با كسی میتواند به گفت بنشیند كه مرزهای زبان و تعاریف را به او نزدیک كرده باشد« .سخن بزا خزود
توانم گفتن با هر كه خود را دیدم در او ،با او سخن توانم گفتن» (مقاالت شمس تبریزی ،ج :4ص  )44امبا شمس
برخورد سلبی با زبان نیز دارد ،موارد بسیاری پی آمده است كه شمس از نوشتن و گفتن ابراز ناخشنودی كرده
است« :سخن بر من میریخت مغلوب میشدم ،زیر سخن میایستادم از غایت مغلوبی گفتم چه كنم اگزر بزر منبزر
سخن بر من چنین غلبه كند من بر منبر نمیروم .ای خواجه دروغ بود ،دروغ گفتیم و غلط میگزوییم .سزخن در
اندرون من است ،هركه خواهد سخن من شنود ،در اندرون من درآید» (همان :ص  .)333شمس كالم را حجزابی
میداند برای مردمانی كه در حجابند« .كالم صفت است چون در كالم میآید خود را محجوب میکند تا سخن بزه
خلق برسد .تا در حجاب نه آید ،كی تواند سخن به خلق رسزانیدن كزه در حجابنزد اال آن بزه دسزت دو اسزت.
خواهد این حجاب را پی میآرد ،خواهد پس میاندازد .نه چنانکه در حجاب آرندش یا باز حجاب بردارند .از این
میگویم كه آنگاه كه سخن میگویم من ،بیمزه ترین حالتها دارم .صفت باری است الینفک ،معجزه و كرامت صفت
بنده است» (همان :ص  .) 753در چنین حالتی شمس از گفتن و نوشتن پرهیز میکند ،شاید از همین روست كه
همیشه احساس تنهایی میکند .او در جایجای مقاالت از این موضوع كه دیگران طاقت درک او را ندارند ،مینالد
و تنها موالناست كه از نظر او گفتارش را تاب میآورد .از طرف دیگر شمس در ننوشتن و سزخن نگفزتن بزدنبال
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اجرای نوعی زبان است ،زبان سکوت و خاموشی كه خود به آن بسیار معتقد است «خاموشی او نه از كمی معنزی
است از پُری است» (همان :ص .)49
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی ساوه استخراج شده است .آقای دكتر رضا حیدری نوری راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و
طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای سید اسماعیل فرجی اصطلخ پشتی به عنوان پژوهشگر این رساله در
گردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر ملک محمد فرخزاد نیز با كمک به تجزیه و
تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نق مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله
حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیج نشریه داخلی و خزارجی بزه چزاپ نرسزیده و حاصزل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگزاهی و رضزایت دارنزد .ایزن تحقیزق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیج تخلف و تقلبزی صزورت نگرفتزه اسزت .مسزئولیت گززارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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