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Abstract 
In the Persian language, there is a special syntactic structure in which the 

proposition of the sentence, which is a complete sentence itself, together 

with the subject, forms another sentence. Abdul Rasul Khyampoor, the 

traditional grammarian, has mentioned such structure as a large and small 

sentence. The linguists also consider such a structure to be the result of the 

topicalization process, in which the proposition is basically an element 

within the sentence that then by the process of topicalization has separated 

from its grammatical position and moved to the beginning of the sentence 

and in place of that element, a co-referential pronoun has been placed. Of 

course, topicalization as a process in moving the components of speech to 

the beginning of the sentence has a wide structural scope and in this paper, 

only a special type of it is considered which causes doubled clitic in the 

sentence and produces a distinctive syntactic structure. The grammarian and 

linguists have studied this structure as a grammatical phenomenon. They 

have tried to describe and explain the way of this syntactic construction and 

to determine appropriate names and titles for its components. In this paper 

we study this structure with approach of rhetoric. We want to show that the 

main cause of forming this structure has been the rhetorical aims, such as 

“centeredness of the subject”, “observing the principle of speech” and 

“emphasis”. 
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ْ

بست مضاعف  هواژ مبتداسازی» فرآیندنحوی حاصل از  ساخت
  در متون ادب فارسی از منظر بالغت« (ضمیرگذار)

  *یفرهاد محّمد
 ایران سنندج، کردستان، دانشگاه کردی ادبّیات و زبان استادیار گروه

 (139تا121ْْ)ازْصْ
22/4/1401ْ،ْتاریخْپذیرشْمقاله:11/8/1400ْتاریخْدریافتْمقاله:ْ

 پژوهشی-علمی
ْ

 چکیده
کاملْْۀجملهْدرْآِنْواحدْکهْخودْیکْجملْۀگزارْ،وجودْداردْکهْدرْآنْفردیْمنحصربهدرْزبانْفارسیْساخِتْنحویْ

ْنهاد ْبا ْهمراه ْتشکیلْمیْۀیکْجملْ،است، ْرا ْدیگر ْسّنتمپخّیاْالّرسولعبددهند. ْدستورنویسان ْاز ْچنینْور، ْاز ی،
«ْمبتداسازی»ْفرآیندْچنینْساختیْراْحاصلنیزْشناسانْنامْبردهْاست.ْزبان«ْبزرگْوْکوچکْۀجمل»ساختیْباْعنواِنْ

ْاصلْعنصریْمی ْدر ْآغازینْجمله( ْ)جزء ْنهاد ْآن، ْدر ْدانندْکه ْطدر ْکه ْبوده ْجمله مبتداسازیْازْْفرآیندیْدروِن
ْ ْخود ْواقعی ْجایگاه ْیافته ْانتقال ْابتدایْجمله ْهمبه ْضمیری ْعنصر، ْآن ْجای ْدر ْو ْگرفته ْقرار ْالبّتهْ؛استمرجع

ْ،ایْداردْوْدرْاینْجستارْیْدرْحرکتْاجزایْکالمْبهْابتدایْجمله،ْحوزۀْساختاریْگستردهفرآیندْعنوانْبهمبتداسازیْ
ْ ْگونۀ ْآنْْخاّصیتنها ْاز ْعنوانْمبتداسازیْضمیرگذار ْبا ْنظرْاستْکه ْواژهْ مِدّ بستْمضاعفْدرْجملهْْباعثْظهور

ْمیْمی ْنحویْمتمایزیْتولید ْساختار ْو ْْزبانْکند.ْشود ْبا ْدستورنویسان ْو ْشناسان ْدستوریْرویکرِد اینْْۀمطالعبه
چگونگِیْاینْساخِتْنحویْراْتوصیفْوْتبیینْکنندْوْکهْْبرْاینْبودهْاستْاندْوْسعیْآنانپرداختهْساخِتْنحوی

ْوْسازهْبرای ْمناسبیْاجزا ازْمنظرْبالغتْموردْنظرْْنحویْساخِتْْ،درْاینْجستارْ.تعیینْکنندهایْآنْنامْوْعنواِن
ْعاملْاصلدرْْدهدْکهْد.ْبرآیندْپژوهشْنشانْمیشونمایانْآنْبالغیْگیریْوْکاربردْْتاْهدفْازْشکلشودْْمیبررسیْ
ْاغراضْبالغیشکل ْرعایِت ْنحوی، ْْایْگیریْاینْساخِت ْ«موضوعْمحورّیت»همچون ْاصلْسخنرعایتْ»، وْ«

کیدْوْتشّخص» ْبودهْاست.«ْتأ
ْ

ْ.موضوعْمحورّیتبزرگْوْکوچک،ْْۀجملمبتداسازی،ْنحوی،ْْساختبالغت،ْْکلیدی: های واژه
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 همقّدم .1
ابتدایْْکهْدرْآنْاسمیْدراستْدرْزبانْفارسیْْخاّصیساخِتْنحویْْۀدرباربحثْپژوهشْحاضرْ
ْادام ْو ْدارد ْقرار ْیکْجملْ،جملهْۀجمله ْاسِمْْۀخود ْبدان ْاینْجمله ْضمیریْدر کاملْاستْکه

ْبیت:اینْمانندْمصراعْنخستْازْْ؛ددگرآغازینْبرمی
ْ

ْوجووودپْپریشووانیْخلوووْازْاوسووتْ(1)
ْ

ْنووودارمْپریشوووانیْخلووووْدوسوووتْ
ْ(57الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْ

توانْبهْدوْجملهْراْمیْطوریْاستْکهُْکّلْساختْنحویْْاینْهاْدرسازهْچگونگیْقرارگرفتن
رْدْ«او»ْضمیرْمرجع.ْ)پریشانیْخلوْازْاوست(ْکاملْۀ+ْجملْ)وجودپ(بخشْاصلیْتقسیمْکرد:ْاسمْ

ْهمانْاسم ْْکاملْحالْبرایْشناختْ«.وجودپ»یعنیْْ؛نخستینْاستْاینْجمله ْاینْساختاز
نهْچگوْ،ابتداییْوْمعمولیْآنْبایدْنشانْدادْکهْصورپْ،وْدرکْزیباییْوْاغراضْبالغیْآننحویْ

ْتغییریْدرْصورپ ْچه ْاستْو ْبهْشکلْبوده ْکه کنونیْمنجرْشدهْْساختْگیریابتداییْرخْداده
ْۀشودْتاْباْمقایسْردْنظرْذکرْمیموْۀوْکنونیْجملْاّولّیههرْدوْساختْابتداْْ،برایْاینْمنظوراست.ْ
ْ:تأّملْکردْهایْساختاریْوْبالغیْآنهاْتفاوپْۀبهترْبتوانْدربارآنهاْ

ْ:ْپریشانیْخلوْازْوجودپْاست؛اّولّیهساختْ
ْ:ْوجودپْپریشانیْخلوْازْاوست.حاصلْازْمبتداسازیساختْ

شود،ْیکیْاست؛ْاّماْساختْنحویْاینْدوْجملهْْبیانْمیدرْهرْدوْجملهْوْموضوعیْکهْْفادم
بدینْمعناستْهایْآنهاْمتفاوپْاست،ْْساختْنحویْوْچگونگیْچینشْسازهوقتیْْمتفاوپْاست.

فاوپْتْ،؛ْبهْعبارپْدیگرشناختیْدرْاینْتفاوپْنهفتهْاستْزیباییوجوهْهایْبالغیْوْْکاریْکهْریزه
ازْْوجودْدارد.ْخاّصیکدامْازْآنهاْاغراضْبالغیْآنْاستْکهْدرْهرْۀساختاریْاینْدوْجملهْنشان

ْبالغت ْشکلْ،منظر ْْعامل ْمبتداسازیگیریْساختْنحوی ْاز ْبرایْْحاصل ْنیاز ْزبانی، ْنظام در
ْ ْاست. ْاغراضْبالغیْبوده ْْ،لهئدرکْاینْمسبرایْالقایْمعانیْو ْبهْابتدا ْمختصرًا ْاستْکه الزم

ْاین ْپیشْاز ْتحقیقاتیْکه ْغیرمطالعاپْو ْمستقیمْیا ْدربار، صورپْْنحویْاینْساختْۀمستقیم،
اندْوْچهْتهباْچهْرویکردیْبدانْپرداخْپژوهشگرانْدیگرشودْْمشّخصتاْْکنیمگرفتهْاست،ْاشارهْ

ْْ،اند.ْباْاینْکارْمسائلیْراْمطرحْکرده اینْْتحلیلشودْکهْماْباْچهْرویکردیْبهْمیْمشّخصدقیقًا
ْخواهیمْچهْچیزیْراْبیانْکنیم.ْپردازیمْوْمیساختْمی

ْ

 پیشینمطالعاِت ها و یافتهمروری بر 
هایْگوناگونیْْگیردْکهْمصداقْایْراْدربرمیْساختاری،ْحوزۀْگستردهْیفرآیندْعنوانْبهمبتداسازیْ

ْیاستْکهْپسْازْحرکتْعنصرْخاّصیچهْازْمبتداسازیْمّدْنظرْاست،ْگونۀْآندارد.ْدرْاینْجستارْ
ْمنفصلْدرْجایْاّوْْجملهْازْدرون ْابتدایْکالم،ْضمیریْمّتصلْیا ْبدانْکهگیردْْۀْآنْقرارْمیلیّْبه

ْبستْمضاعفْهواژ» »(doubled clitic)ْْْمی ْگویند 1400ْ)انوشه، :157)ْ ْنیزْالبّته؛ ْمبتداسازی ،ْخود



 از منظر بالغت در متون ادب فارسی« بست مضاعف )ضمیرگذار(  هْ واژ مبتداسازی»ساخت نحوی حاصل از فرآینِد / 124

ْفرآیندهایْْیکیْازْگونهْ،(extra position)«ْگذاریْپس»وْْ(focalization)«ْسازیْکانونی»همانندْ
ْْگسترده ْعنوان ْبا ْقلبْنحوی»تری »(scrambling)ْْآرایش ْدربارۀ ْْاستْکه ْجمله باْهایْگوناگون

ْشناختی،ْماهّیتْیْزبانهاباْتوّجهْبهْیافتهْ.(121)همان:ْْکندْجاییْعناصرْآنْبحثْمیْتوّجهْبهْجابه
ْنحویْْساخت ْنظر ْمورد ْدربارْمشّخصتقریبًا جایْابهامیْباقیْنماندهْْ،چگونگیْآنْۀاستْو
ْ ْشکلاست؛ ْْاینْساختْگیریزیرا ْاستمبتداسازیْْفرآیندنحویْحاصل ْغالب. هایْکتابْدر

قلبْْدربارۀهاییْکهْهاْوْمقالهاندْوْهمچنینْرسالهْشناسیْنوینْنوشتهْشدهْزبانْۀبرْپایْدستورْکه
مبتداسازیْْفرآیندْۀمطالبیْراْدربارتوانْ،ْمیاندتدوینْشدهْجملهْدرْزبانْفارسیْساختْنحویْو
ْاینْ.یافت ْدر ْشناختْبرایْطرحجا ْو ْموضوع ْساختْبهتر ْاز ْنظرْکافی بهْْصرفاًْْ،نحویْمورد

ْکهْبهْگونۀْموردْنظرْاینْجستارْازْمبتداسازیْمرتبطْاست.ْشودمیْاشارهْیتحقیقات
ْمقالْمقّدمدبیر ْ»ْۀدر ْزبانْفارسیْ«را»پیراموِن ْبهره(1392)ْ«در ْهنگام ْاینْ، درْْفرآیندگیریْاز

یْوْفراْچنینْمعّرْْدرْفارسیْامروز،ْمبتداسازی«ْرا»تحلیلْمباحثْمربوطْبهْنقشْوْکارکرِدْحرِفْ
جملهْبهْآغازْجملهْاستْکهْدرْْ،ْانتقالْعنصریْازْبطنفرآیندتبیینْکردهْاستْکهْمنظورْازْاینْ

ْاّوْ ْضْۀلیّْجایگاه ْعنصر، ْهمآن ْمیمیری ْقرار ْآن ْبا ْال2)ْۀجملْمانندْ؛گیردمرجع ْآنف( ْدر ْکه
ْ جملهْانتقالْیافتهْْمبتداسازیْبهْآغازْفرآیندالیِهْگروهْاسمیْدرْجایگاهْفاعل،ْباْاستفادهْازْْمضاف 

جداشدهْْقرارْگرفتهْاستْکهْباْآنْعنصر«ْش»صِلْمتّْْاّولّیهْوْاصلیْآن،ْضمیراستْوْدرْجایگاهْ
ْ.(1392ْ:126،ْمقّدم)دبیرظاهرْشدهْاستْْب(2ْ)درْْهاینْقضیّْْ.مرجعْاستهم
ْ:ْمهمونْهمسایهْآمد؛الف(2)
ْ:ْهمسایهْمهمونشْآمد.ب(2)

زبانْْدر«ْرا»رخدادهایْمربوطْبهْحرِفْْۀدربارْ،شدهیادْۀدرْمقالْمقّدمگرچهْبحثْاصلیْدبیر
ْبیشترْمثال ْاّما ْطّیْاستْوْْدرْپیوندْمبتداسازیْفرآیندْبا،ْکردههاییْکهْذکرْفارسیْامروزْاست،

ْدادهْاست.ْدرْانواعْجمالپْنشانْراْفرآیندعملکردْاینْمقالهْ
شود،ْبخشیْازْسازیْمربوطْمیمبتداْموضوعنحویْموردْنظرْوْْساختتحقیوْدیگریْکهْبهْ

استْْ(1393) ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی های نحوی و آوایی در ساختمبستگیتعیین هْکتاب
درْاینْکتابْْذکرشدهْقرارْدارد.ْۀدرْمقالْمقّدمدبیرْهایْدیدگاهاصلیْآنْبرْنقدْوْبررسیْْۀکهْتکی

ْجایْاصطالحْ ْبه ْمبتداسازی»گرچه ْاصطالحْ« ْاضافه»از 1ْْ«فِکّ ْتقریبًاْاستفاده ْاّما ْاست، شده
اییْکهْهازْجملهْمثال2ْشود.نحویْموردْنظرْدریافتْمیْدرْارتباطْباْساختْازْآنْیکسانیْمفهوم

ْمقّدمدبیرْۀایْاستْکهْدرْمقالشبیهْنمونهْیاستْکهْازْنظرْساختْهجملاینْدرْاینْکتابْذکرْشده،ْ
ْذکرْشد:

ْ.(1393ْ:23،ْ)درزیْوْصادقیْ«کنهراْخرابْمیاشْرضاْشهرداریْخونه»ْ(3)
ْاصلیْخودْقرارْداشتاینْجملهْکهْهرساختْزیربناییْ ْدرْجایگاه ند،ْچنینْبودهْیکْازْاجزا

ْ ْخون»است: ْمیْۀشهرداری ْخراب ْرا ْْپیشْالبّتهْ؛«کنهرضا ْدرزی ْنیز ْنقدْْ(1385)تر ْضمن در
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ْْمطالعاپ ْمبتداسازی، ْْهمینْمطالبپژوهشگرانْدیگرْدربارۀ ْرا ْاینْباره ْدرْدر ْکه ْبود بیانْکرده
ْتوّجهبدانْاشارهْشده،ْْْاپتحقیقْاینمّهمیْکهْدرْْۀنکتْترْمطرحْکردهْاست.ْکتابْمذکورْمنسجم

ْگفتهْاستْکهْمقّدمدبیرشود.ْْنهاْبهْابتدایْجملهْحرکتْدادهْمیهاییْاستْکهْعنصریْازْآگروهبهْ
،ْمقّدم)دبیرگیردْمیْصورپْمیصریحْوْمفعولْمتّمْمفعوِلْصریح،ْمفعولْغیربرْمبتداسازیْْعملکرد
درْزبانْفارسیْیکْگروهْاسمیْدرْآغازْجملهْ»کهْْاندْاشارهْکردهنیزْْوْصادقیْ.ْدرزی(1392ْ:126
گروهْحرفْْۀل،ْبرْرویْمفعولْوْیاْبرْرویْهستگروهْاسمیْفاعْتواندْباْضمیرْمّتصلیْدرْدرونمی
منظورْنویسندگانْاینْاستْْ،سادهْبهْبیان.ْ(23-1393ْ:22صادقی،ْ)درزیْوْ«ْنمایهْباشدْایْهمافهاض

الیهْاسمیْتواندْمضافْشود،ْمیکهْآنْعنصریْکهْازْجایگاهْاصلیْخودْبهْابتدایْجملهْمنتقلْمی
میْداشتهْباشدْکهْپسْازْحرفْاضافهْنقِشْمتّمْْ،وْیاْآنْعنصرْباشدْکهْنقشْفاعلیْیاْمفعولیْدارد

ْْآید.ْمی ْْ(1389)انوشه ْْفرآیندنیز ْرویکرد ْبا ْرا ْکرْهمشّخصمبتداسازی ْبررسی ْگرچهْبنیاد ْکه ده
ْْبستْمضاعفْراْندارندْوْختارْواژهویْساهایْموردْتحلیلْْجمله نظرُْْکلْگسترۀْمبتداسازیْراْمِدّ

گیردْوْْصورپْمیْهایْکالمیْباْانگیزهْفرآینداذعانْداردْکهْاینْْداشتهْاست،ْاّماْبهْاینْنکتۀْمّهم
کهْباْوجودْاینْدهد.ْدارْبهْدستْمیْبرْمعناْتأثیرگذارْاستْوْخوانشیْنشانْ،گاهْعناصرایتغییرْج

وجودْدارد،ْگفتاریْوْمربوطْبهْزبانْمحاورهْاست،ْازْنظرْْپیشینهاییْکهْدرْتحقیقاپْتمامْمثال
ْموجودْدرْآثارْادبیْوجودْندارد.ْهایهاییْباْنمونهساختاریْتفاوتیْبینْچنینْمثال

یْمطالبیْراْبیانْنحوْاینْساختْۀنیزْدربارقانْدیگریْشناس،ْمحّقْزبانْپژوهشگرانافزونْبرْ
ْبرخالفکرده ْکه ْشاهدمثالْۀتکیْ،شناسانزبانْاند ْبر ْاست.ْآنها ْبوده ْادبی ْآثار ْدر ْموجود های

ْمپخّیاْالّرسولعبدْ،بارْنخستین ْور ْکتاب 1384ْ)ْدستور زبان فارسیدر )ْ ْوْْۀجمل»عنواِن بزرگ
یکْْۀانْازْاینْعنوانْاینْاستْکهْگزارمنظورْایش.ْبرایْاینْساخِتْنحویْبهْکارْبردراْ«ْکوچک
ْْلۀخودشْیکْجمْ،جمله ْاست. ْمیکامل ْتوضیح ْرا ْآن ْانواع ْو ْجمله ْوقتی ْدرْخّیامپور دهد،
ایْتشکیلْیافتهْباشدْاسمیْممکنْاستْمسندْازْجملهْۀدرْجمل»کندْکهْگاهیْنوشتْاشارهْمیْپی

ْکند:ْ.ْسپسْچندینْنمونهْراْماننِدْبیتْزیرْازْسعدیْذکرْمی(1384ْ:25)«ْ)اسمیْیاْفعلی(
ْ

ْجزْاینْعّلوتشْنیسوتْکوانْخودپسوند(4ْ)
ْ

نووودنیوووکْۀحسووودْدیووودْ 3ْبیووونشْبک 
ْ(170الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

اسمیْراْْۀدهدْکهْاینْنوعْجمل.ْدرْادامهْتوضیحْمیمسندْاستْبرایْخودپسندْ،مصراعْدوم
ْکوچکْبایدْۀنامیم.ْدرْجملمیْ«کوچکْۀجمل»ْ،آنْاستْکهْمسندایْراْوْجملهْ«بزرگْۀجمل»

الیهْجمل باْوجودْدّقتْنظرْخّیامپورْْ.(25ْ:1384خّیامپور،ْ)بزرگْبرگرددْْۀضمیریْباشدْکهْبهْمسند 
درْ»اندْکهْدیگریْگفتهْقاناند،ْمحّقْعنوانیْکهْایشانْبهْکارْبردهْ،ْدرْنقدچنینْساختیْدرْتوصیف
ْمثال ْنداریماین ْیکْفعل ْبیشْاز ْچون ْدارد؛ ْوجود ْیکْجمله ْتنها ْْ؛ها نیستْکهْْمشّخصاّما
:1396ْ)ایرانیْوْترکاشوند،ْ«ْبزرگْوْکوچکْشدهْاستْۀلْبهْوجودْدوْجملئبرْچهْاساسیْقاخّیامپورْ

عنوانیْکهْ،ْشودنحویْمربوطْمیْساختْبهْهمینآنْْکهْموضوعایرانیْوْترکاشوندْْۀدرْمقالْ.(120
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ْ؛(126ْهمان:)استْ«ْضمیرْنقشهم»پیشنهادْشده،ْْابتدایْجمله(ْاسم)ضمیرْْگذاریْمرجعْبرایْنام
بهْآنْراْداردْکهْبستْمضاعفیْْیاْْواژهْضمیردستوریْْهمانْنقشْ،کهْاسمْابتدایْجملهبدینْمعناْ
ْبرمی ْگردداسم ْکردهْنویسندگان. ْبیان ْکهمقاله ْمورْضمیرْاند ْنقش ْسه ْدر ْنظر ،ْ«مفعول»د

الیهْْمضاف»کامیارْنیزْبحثیْباْعنوانْوحیدیانْْ.(126ْهمان:)شودْظاهرْمی«ْمتّمم»وْ«ْالیهمضاف»
ْاست«ْگسسته ْتقّدمْمضافْمطرحْکرده ْبا ْمناسبْدرْجایْآْکه ْقرارگرفتنْضمیرْپیوستۀ ْو ن،ْالیه

ْگروه ْمضافْ،اسمیْهستۀ ْدو ْمیْدارای ْْالیه 1387ْ)شود :80).ْْ ْموضوع ْازْاین ْیکی گرچه
ْمیْمصداق ْشمار ْبه ْساختْمبتداسازی ْْهایْهمین ْوی ْرویکرد ْاّما ْخودْرود، ْبه ْمحدود صرفًا

مّهمْاست،ْچهْْدرْحالیْکهْآْ؛ایْنکردهْاستْوْبهْساختْنحویْجملهْاشارهشودْْترکیبْاضافیْمی
ْشود.ْالیهْباعثْآنْمیْمضافتْکهْهمینْتغییرْجایگاهْایجادْساختْنحویْجدیدیْاس

نحویْْترْبهْبررسیْاینْساختموشکافانهْشناسزبانْقانگرفته،ْمحّقْازْبینْتحقیقاپْصورپ
ْ ْدر ْکه ْتحّوالتی ْو ْتغییر ْتمام ْبه ْو ْکردهشکلْفرآیندپرداخته ْاشاره ْاست، ْداده ْرخ ْآن اند.ْگیری

ینْموضوعْمبتنیْبرْپژوهشگرانْبهْاْویکردآید،ْرمذکورْبرمیْهاْوْتحقیقاپطورْکهْازْیافتهْهمان
اختیْچهْاجزاییْکهْچنینْساینْ؛چگونگیْساختْنحویْموردْنظرْبودهْاستْتشریحْوْتوصیف
اوردهایْاینْپژوهشگرانْدستگیریْازْخواهیمْباْبهرهیکْازْاینْاجزاْچیست.ْماْمیداردْوْعنوانْهر

درْکنارْنحویْبپردازیم.ْْفاوپْبهْمطالعهْوْتحلیلْاینْساختدیگرْوْباْرویکردیْمتْیازْدیدگاه
«ْچرایی»ْتشریحماْدرْاینْپژوهشْْشناختیْوْدستوریْبود،ْهدفهْزباندیگرتحقیقاپْکْرویکرد
است؛ْدرْبالغیْوْارتباطْنحوْباْبالغتْمبتنیْْنحویْاستْکهْبرْرویکردْگیریْاینْساختشکل
ْاینْساختْنحویْاست.ْوْمقاصدْبالغیْدرْکاربردْاغراضْماْتعیینْوْتبییناصلیْْهدفْ،واقع

ْاینْ ْپاسخْبه ْبر ْرا ْمبنا ْدادهْممهْپرسشبرایْاینْکار نحویْْبالغیْاینْساختْکارکردْایم:قرار
ابتداییْوْمعمولیْشکلْْساختباْتغییرْوْدستکاریْدرْْایْضْبالغیاغرابرایْالقایْچهْچیستْوْ
ْ؟گرفتهْاست

ْ

 چارچوب مفهومی .2
ْازْجنبموضوعْاینْ ْبالغتْوْْبالغتْوْزبانْۀنظریْبرْدوْحوزْۀجستار ْزیرا شناسیْمبتنیْاست؛

درْبسیاریْمتفاوپْازْیکدیگرْهستند،ْاّماْْ،موضوعْبیاِنْْۀشیووْْزباناهداف،ْگرچهْدرْشناسیْْزبان
ْارتباطْساخترسند.ْْباهمْدارندْوْدرْبیشترْمواقعْبهْنتایجْیکسانْمیازْمباحثْاشتراکاپْزیادیْ

نحویْانجامْْمعانیْباْساختْ؛ْزیراْالقایْاغراضْبالغیْوْبیانکارناپذیرْاستانْ،باْبالغتنحویْ
ْاینْاغراِضْمی ْو ْتعیینْمیْشود ْنحوبالغیْاستْکه ْْکند ْنظامیْباید ْو ْساختار ْچه داشتهْکالم

جرجانیْاستْکهْاساسْعلمْمعانیْراْمبتنیْبرْْ«نظمْمعانیْنحو»ْۀباشد.ْاینْموضوعْهمانْنظریّْ
ْساختْچهْبخواهیمْالگویْتعاملینچنا.ْ(1391ْ:434کدکنی،ْ)شفیعیدانستْْکالمْمیْکیفّیتْنحو

ْنحویْ ْبیانرا ْبدینْصورپْخواهدْبودْکهْاغراضْبالغیْْبا معانیْوْاغراضْبالغیْنشانْدهیم،
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ْمؤثّْ ْشکلعاملْاصلیْو ْدر ْچگونگیْساختگیر ْساختارهایْْریْو ْو ْنحو ْاستْو نحویْکالم
درْْشود.ْهاْوْمعانیْبالغیْدرْآنهاْنمودارْمیْرودْکهْانگیزهْنمودْزبانیْبالغتْبهْشمارْمیْ،نحوی
ْنحوِْْۀنظریّْ ْمعانی ْمباحثْنظم ْتمام ْمحور ْنیز ْْ،جرجانی ْکاربردیْاستْکهْْموضوِعْاین ْو مّهم

هْباْتوّجْْ.(80-1368ْ:78)جرجانی،ْْشودْمربوطْمیْنحویْزبانْۀالیْبهمعناْْوْالقایْچگونگیْتکوین
تواندْدقیقًاْبازگوکنندهْوْتجّسمْمعانیْوْچینشْاجزایْکالمْمیْۀتوانْگفتْکهْشیومیْ،هبهْاینْقضیّْ

ْباشدْاغراض ْتوّسعْالبّتهْ؛بالغی ْبا ْباید ْرا ْجنبهْبالغت ْتمام ْکه ْگرفت ْنظر ْدر هایْمعنایی
ْکاربرْزیبایی ْپیششناختی، ْتمام ْو ْمنظورشناختی ْارتباطْْهازمینهْدشناختی، ْبر ْحاکم ْشرایط و

ْدر ْرا ْوْشنونده ْهمینْساخِتْْحوْبابالغتْوْنْبرگیرد.ْمصداقْبارزْپیوندکالمیْبینْگوینده هم،
ْ ْنحوی ْاز ْمضاعفْواژهْمبتداسازی»ْفرآیندحاصل ْبست ْْاست.« ْمبنای ْبر ْدرْْفرآینداین که
عنصریْازْکالمْکهْجایگاهْاصلیْآنْْشناختهْشدهْاست،«ْگشتارْمبتداساز»ْعنوانْشناسیْباْزبان
هایْحرکتیْدرْزبانْفرآیندشودْکهْاینْانتقالْیکیْازْجملهْاست،ْبهْابتدایْکالمْمنتقلْمیْوسط

ْفارسیْمحسوبْمی ْْ)غالمعلیشود 1374ْزاده، ْْب(5ْ)ْۀمانندْساختْجملْ؛(207: ْاز بهْْالف(5ْ)که
ْدستْآمدهْاست:

ْ:ْبرادرْاحمدْازْسفرْبرگشت؛الف(5ْ)
ْ:ْاحمدْبرادرشْازْسفرْبرگشت.ب(5ْ)

کهْدرْآنْتمامْاجزاْدرْْاّولّیهمعمولیْوْْشناسیْبهْساختاندْکهْدرْزباندهشناسانْبیانْکرْزبان
ْاص ْساختجایگاه ْدارند، ْقرار ْواقعیْخود ْبنیادی»ْلیْو ْْنشان)بی« =unmarked)ْْبهْمی ْو گویند،

«ْبنیادیغیر»ْآید،ْساختبنیادیْبهْدستْمیهایْساختْغییرْوْدگرگونیْدرْسازهساختیْکهْباْت
هاْْکهْسازهْالف(5ْ)ْۀجملْ،مذکورْۀ.ْدرْنمون(1392ْ:126،ْمقّدم)دبیرشودْگفتهْمیْ(marked=ْدار)نشان

کهْباْْب(5ْ)ْۀاّماْجملْ؛شودْوْاصلیْخودْقرارْدارند،ْساختْبنیادیْمحسوبْمیْاّولّیهدرْجایگاهْ
ْشمارْمیْالف(5ْ)تغییراتیْدرْساختْ ْاست،ْساختْغیربنیادیْبه ْنمونهْرودْتولیدْشده ایْازْْکه

5ْْ)درْساختْنحویْصورپْکهْْْساختْحاصلْازْمبتداسازیْاست؛ْبدین ازْ«ْحمدا»ْۀواژالف(
ْمضاف ْکه ْاصلیْخود ْْجایگاه ْباشد، ْالیه ْْجابهمبتداسازیْْفرآیندبا ْابتدایْجملهْْشودْمیجا ْبه و

تغییراتیْساختْنحویْشودْکهْحاصلْچنینْْگذاشتهْمی«ْش»ْصلضمیرْمتّْْ،آیدْوْدرْجایْآنْمی
،ْبرْاساسْاّولّیهزایشْیکْساختْنحویْجدیدْباْتغییرْدرْساختْنحویْْ،؛ْبنابرایناستْب(5ْ)

ْاست. ْاغراضْبالغی ْو ْمعنایی ْواقعْنیاز ْجابهْ،در ْبالغتْتمام ْمنظر ْحرکتْجاییْاز ْو هایْْها
ْاست.ْخاّصیهایْْدهد،ْبرایْبیانْاغراضْوْالقایْانگیزهْعناصرْکهْدرْجملهْرخْمی

ْ

 از منظر بالغت مورد بحث نحوی واکاوی ساخت .3
ْاصل»ْساختْنحویْتأثیرگذارْاست،ْرعایتْهایْبالغیْکهْبرْچگونگیترینْانگیزهْازْجملهْمهم

ْ ْساخت«ْموضوعْمحورّیتسخنْو ایْاستْکهْترینْنمونهموردْبحثْنیزْبرجستهْنحویْاست.
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هاییْباْذکرْنمونهْ،درْادامههمینْغرضْبالغیْاست.ْْناشیْازْرعایتْ،گیریْوْاستفادهْازْآنْشکل
ْادبی ْآثار ْتاینْْ،از ْبالغتْبررسیْو ْمنظر ْاز ْیینْمیبساختْرا ْکنیم ْکهْمشّخصتا ْۀانگیزْشود

ْ ْاست. ْازْآنْچهْبوده ْبالغیْدرْاستفاده ْنیزْذکرْشد،ْشروعْْْجملۀْبیتْدومبا ازْسعدیْکهْقباًل
ْکنیم:ْمی

ُْمغوویْدرْبووهْرویْازْجهووانْبسووتهْبووود
ْکیشپسْازْچندْسالْآنْنکوهیده(ْالف6)
ْ

ُْبتوویْراْبووهْخوودمتْمیووانْبسووتهْبووودْ
ْقضووواْحوووالتیْصوووعبشْآوردْپووویش

ْ(198الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
ْ(کیشآنْنکوهیده)ازْصورتیْبهْدستْآمدهْکهْدرْآن،ْجزءْابتدایْجملهْْاینْجملهنحویْْساخت

ْقرارْداشتهْاست،ْبدینْشکل:«ْصعبش»درْواژۀْ«ْش»ْۀپیوستْضمیرْدرْاصلْدرْجایگاه
پسْازْ»یاْبدینْصورپ:ْْ«آوردکیشْآنْنکوهیدهْسْازْچندْسال،ْقضاْحالتیْصعبْپیشپ»:ْب(6)

ْ.«آوردْکیشْپیشْچندْسال،ْقضاْحالتیْصعبْبرایْآنْنکوهیده
ْساخِتْْپرسش بیانْنشدهْْاّولّیهْبهْهمانْصورپْاین،ْنحویْمواردیْمانندْاینْاستْکهْچرا

وقتیْعنصریْازْابتدایْجملهْدرْجایْضمیرْبیایدْوْدیگرْنیازیْبهْذکرْضمیرْنباشد؟ْْتاْاسماستْ
ْآمدهْازْنظردستنحویْبهْآید،ْساختبهْابتدایْکالمْمیشودْوْجایگاهْاصلیْخودْحرکتْدادهْمی

ْخاّصیهایْْانگیزهْ،بدونْشکمتفاوپْخواهدْبودْوْْاّولّیهْباْصورپبالغتْوْالقایْاغراضْبالغیْ
کیدْباشد،ْدرْیْازْکالمْکهْموردْتئمعمواًلْدرْزبانْفارسیْهرْجزاینْتغییرْمّدْنظرْبودهْاست.ْْاز أ

جزءْآنْْوْاصالتْمحورّیتشودْتاْبنایْجملهْبرْهمانْجزءْگذاشتهْمیگیردْوْْکالمْقرارْمیْصدر
ْ،اجزاْگذاردْوْچینشنحویْجملهْتأثیرْمیْهمینْجزءْاستْکهْبرْچگونگیْساختْ.نمایانْشود

ْآنْصورپْمی ْْگیریشکلْعاملْگیرد.ْمتناسبْبا ْانگیزْنحویْساختاین ْنیزْۀو ْآن ْاز ْاستفاده
ْمفهومیْیاواژهْتشّخصْرعایت ْنظر ْاز ْموضوعْمحسوبْمیْ،استْکه ْبنابراینمحور ازْْ،شود؛

ْبالغتْ ْ«موضوعْمحورّیت»منظر ْ«اصلْسخنْرعایت»، ْبرجستگی»، ْتشّخصْو »ْ ْوْ»و تأکید
؛ْدرْرودنحویْبرایْبیانْوْالقایْآنهاْبهْکارْمیْاینْساختمفاهیمْوْاغراضیْاستْکهْْ،«مبالغه

جملهْْدرونْمبتداسازی،ْعنصرْفرآیندفادهْازْاینْاغراضْوْمفاهیمْاستْکهْباْاستْواقعْبرایْرعایت
کیدْوْْهایْبالغیْگرچهْانگیزهشود.ْخودْبهْابتدایْکالمْحرکتْدادهْمیْۀلیّْاصلیْوْاّوْْازْجایگاه تأ
هاْوْتقّدمْوْتأّخرهاْْجاییْنظرْاست،ْاّماْدرْدیگرْجابهْهایْنحویْمّدْْجاییْدرْغالبْجابهْتشّخص

جایی،ْساختْنحویْجدیدیْبهْْدرْحالیْکهْاینْنوعْجابهْ؛شودْساختْنحویْجدیدیْتولیدْنمی
ْاست. ْبیتْنظامْنحوْزبانْفارسیْافزوده ْدرْاصلْدرْ«ْکیشنکوهیدهْآن»ْعبارپْ،سعدیْدر که

کهْموضوعْوْاصلْسخنْاست،ْبرایْاینْنْمحورقرارْداشتهْاست،ْچو«ْش»ْۀپیوستْضمیرْجایگاه
ْکند ْپیدا ْدرْجملهْتشّخصْوْبرجستگیْالزمْرا ْبا انتقالْدادهْابتدایْجملهْْبهمبتداسازیْْفرآیند،

درْبیتْ«ُْمغی»ادامۀْرشتۀْکالمْدربارۀْواژۀْ«ْکیشْآنْنکوهیده»بهْعبارپْدیگر،ْچونْْ؛استْشده
بدینْمعناستْکهْدرْاینْبیت،ْیعنیْبیتْدوم،ْجهتْسخنْگویندهْگردد،ْْقبلْاستْوْبدانْبرمی
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تشّخصْجایگاهیْداشتهْباشدْْ،استْوْبایدْدرْسطحْساختاریْجمله«ْکیشْآنْنکوهیده»دربارۀْ
آمد،ْْبودْوْواژۀْدیگریْدرْابتدایْجملهْمیْاگرْغیرْازْاینْمیْموضوعیْآنْلحاظْشود.ْمحورّیتتاْ

ْشد.ْیانْحکایتْوْجهتْکالمْگویندهْناهمگونْمیازْنظرْمنطقیْساختارْجملهْباْجر
هایْشعریْْگیریْآنْراْناشیْازْضرورپْدهدْتاْشکلْرخْنمیْتنهاْدرْشعرْساختیچنینْْالبّته
جاییْْبرایْتأییدْبرْنقشْاغراضْبالغیْدرْجابهْ،کهْدرْادامهْ؛ْبلکهْدرْنثرْنیزْوجودْداردنیمتلّقیْک

نشانْهْشود.ْاینْقضیّْْهاییْازْنثرْنیزْذکرْمیْنمونهْ،گیریْاینْساختارْنحویْجزءْموردْنظرْوْشکل
ْمبتداسازیْدهدْمی ْچنین ْدلیل ْْکه ْای ْاغراضی ْبرجستههمچون ْو ْسخن ْمحور ْبر کید سازیْْتأ
ْالعاتیْبودهْاست.اّطْ

ْ،ْتوّجهْبهْنقشمذکورْبردنْبهْمفاهیمْوْپیْبالغِیْاینْساخِتْنحویْبهترْازْکارکردْبرایْدرک
قرارْگرفتهْاست،ْراهگشاْخواهدْابتدایْجملهْْۀوْاصلیْواژْاّولّیهکهْدرْجایگاهْدستوریْضمیریْ

ْشهمانْبود. ْسهْنقشْدستوریْمضافطورْکهْقباًلْاشاره ْپژوهشگرانْدرْاینْباره ْمتّممْد، وْالیه،
ْبرایْضمیر ْرا ْمرجعمفعول ْاسمْیْکه ْبودندْآن، ْمطرحْکرده ْاست، ْیعنیْعنصرْ؛ابتدایْجمله

ْاینْآغازین ْقبلْاز ْمیجمله ْنقشْظاهر ْاینْسه ْیکیْاز ْدر ْمنتقلْشود، ْابتدایْجمله ْبه شدهْکه
موضوع،ْْمحورّیتاغراضْوْمفاهیمْبالغِیْْنسبتْبههاْاینْنقشْتموقعیّْحالْبایدْدیدْکهْْاست.

ْبرجستگی ْو کید ْْ،تأ ْبودچگونه ْْ؟خواهد ْطرف ْیک ْاز ْاغراضی ْو ْهممفاهیم ْمحورّیتچون
یعنیْعنصریْکهْواجدْاینْْ؛طلبْهستندپصدارْوْ...ْازْجملهْمفاهیم«ْاصلْسخن»ْموضوع،

هستندْْایْگونهْبهدستوریْْاینْسهْنقشْ،ازْطرفْدیگرْ؛گیردمفاهیمْاست،ْبایدْدرْصدرْکالمْقرارْ
ْغیرْازْآغازْکالمْاستْکهْدرْحالت درْمواقعیْکهْیکیْازْاینْسهْْ،؛ْدرْنتیجهعادیْجایگاهْآنها

ْاغراضْ،نقش ْمفاهیمْو ْدستْواجِد ْو ْتغییر ْبا ْکه ْضرورپْدارد ْباشد، ْذکرشده کاریْدرْْبالغِی
ْموقعیّْنحویْساخت ْشرایطْقرارگرفتنْدر ْْت، ْفراهمْشود. وقتیْکهْپذیرشْاینْاغراضْبرایْآنها

ْازْجایْواقعیْوْدستوریْ،ینْاغراضیچنْبرایْرعایت ْمنتْواژه ْجایْدیگریْدرْکالم ْبه قلْخود
پیداْْاّولّیهْشکلْوْساختیْمتفاوپْباْحالتْ،یْسخناجزاْچینشْۀشود،ْطبیعیْاستْکهْزنجیرمی

ْ ْکرد. ْادامهخواهد ْیکیْ،در ْنقشْرا ْساختیکیْاینْسه ْبررسیْمیْدر ْنظر ْتاْنحویْمورد کنیم
کالمْمنتقلْْبالغِیْذکرشدهْبودهْاستْکهْبهْابتدایْتجّسمْوْالقایْاغراضشودْکهْبرایْْمشّخص

 اصلیْآنهاْضمیریْگذاشتهْشدهْاست.ْاندْوْدرْجایگاهشده
ْ

 الیهمضاف   .3-1
ْْالیهمضاف ْنقشْ،متّممو ْجمله ْاستقاللْاز ْتشّخصْو ْکالم ْسطح ْدر ْکه ْهستند ْدستوری های

ْوْجایگاهیْندارندْوْجایگاه ْدرْجمله، ْامکانآنها ْپنهانْاستْکه ْو ْکور درْبرجستگیْآنْْابسته،
موضوعْوْْمحورّیتدرْمواقعیْکهْْ،؛ْبنابراین(123-1397ْ:122ی،ْمحّمد)ْجودْنداردهمانْحالتْو

ْمضاف ْمتّممْباشداصلْسخنْبا ْو ْبرایْنمایشالیه ْبایدْازْآنْحالتْ،توْاصلیّْْمحورّیتاینْْ،
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وابستگیْوْپنهانیْخارجْشوندْوْدرْجایگاهیْازْجملهْقرارْگیرندْکهْتشّخصْوْبرجستگیْالزمْراْ
درْْالیهموضوعْوْاصلْسخنْبودهْاستْکهْمضافْمحورّیتزیرْبرایْرعایتْهمینْْدرْبیتْدارد.

ْاست:قرارْگرفتهْ«ْش»ْوْبهْجایْآنْضمیرْمّتصلشدهْْجداازْجایْدستوریْخودْْمصراعْدوم
ْ

ْاینْعّلتشْنیستْکوانْبدپسوندْجز(7ْ)ْ
ْ

نوودنیووکْۀحسوودْدیوودْ ْبیوونشْبک 
ْ(170الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْ

ْمقایس ْصورپْۀبا ْساختْبا ْمضافْاّولّیهْاین ْکه ْ)الیه ْبدآن ْپسند( ْقرارْدر ْخود ْاصلی جای
چنینْْجملهْۀلیّْاّوْْشود.ْصورپخوبیْنمایانْمیبهجاییْوْجابهبالغیْازْاینْتغییرْْۀداشت،ْانگیز

ْ.«ندکْ پسندْبِْبیِنْآنْبدنیکْۀحسدْدید»ْ:بودهْاست
وجودْْیوْساختارْْزبانیْۀوابستهْاست،ْهیچْنشان«ْپسندبدآنْ»چونْجایگاهْْاّولّیهدرْصورپْ

است.ْدرْ«ْپسندبدْآن»موضوعْوْاصلْسخنْمعطوفْبهْْمحورّیتبرْاینکهْداللتْکندْنداردْکهْ
ْواژمرکزیّْْ،حالتْاین ْخبرْدربارخواهدْبود«ْحسد»ْۀتْوْرویْسخنْبا ْزیرا ْبدانْْۀ؛ آنْاستْو

سخنْواقعْْموضوعْاستْوْاصلْمحورّیتچهْدارایْنحویْبیتْآنْدرْمقابل،ْدرْساختْگردد.برمی
ْ،جملهْکهْخبرْباشدْۀخبرْقرارْگرفتهْاستْوْادامْحببهْاینْدلیلْکهْصاْاست؛«ْپسندبدآنْ»شده،ْ

ْباْحالْاینْقضیّْْشود.بدانْمربوطْمی اضافیْْالیهْازْترکیبمضافْبسنجیمْکهْزیرْبیتْۀجملهْرا
سخنْمتوّجهْمضافْْموضوعْوْاصلْمحورّیتدرْاینْجملهْمنفکْنشدهْاست؛ْزیراْ«ْدِلْآنْیار»

ْ ْالیه:استْنهْمضاف 
ْچهْبودیْارْدِلْآنْیارْمهربانْبودی؟(ْالف8)
ْ

ْکهْحالْماْنهْچنانْبودیْارْچنوانْبوودیْ
ْ(1382ْ:600)حافظ،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

شدْبود،ْقطعًاْازْجایگاهْخودْجداْمیموضوعْوْاصلْسخنْمیْمحورِْ)آنْیار(ْالیهْاّماْاگرْمضاف
نحویْجملهْْآنْنمایانْشود.ْدرْآنْصورپ،ْساختتْوْاصلیّْْمحورّیتآمدْتاْوْبهْابتدایْجملهْمی

ْبود:بدینْشکلْمی
ْ...«.آنْیارْدلشْمهربانْبودیْْارچهْبودیْ»ْ:ب(8ْ)

ْچنین ْکه ْشود ْتصّور ْچنین ْسببْضرورپْشاید ْبه ْشعر ْدر ْتنها ْْحالتی ْرخ ْوْمیوزن دهد
ْْنمی ْمبتنیْبر ْتوانْآنْرا ْو ْْ؛غرضْبالغیْدانستقاعده ْنیز ْنثر ْدر ْنمونهاّما ْفرآیندهمینْهاییْاز
کندْکاماًلْتأییدْمیْووجودْداردْْموضوعْمحورّیتوْْسخنْاصلْبرایْرعایتْالیهجاییْمضافجابه

اینْدوْْمانندْ؛مبنایْبالغیْداردْ،جدیدْنحویْگیریْساختدرْجملهْوْشکلکهْچنینْتغییراتیْ
ْ:است مین فی طب  المتعل  ةهدایوْْنوروزنامههایْْکتابازْکهْبهْترتیبْْجمله

ْ.«بهْهجدهْرسیدْسالشراْْاینْپسر»ْ:(9)
ْ.(3/194ْ:1366خانلری،ْناتلْنقلْازْبهْ)«ْسرخْبودْرویشراْبهْوقِتْبیماریْْبیمار»ْ:(10)

الیهْازْجایگاهْاصلیْبهْابتدایْْجاییْمضافْجابهْفرآیندنیزْهمینْْتاریخ بیهقیدرْجملۀْزیرْازْ
قرارْگرفتهْاست.ْباْمقایسۀْساختْ«ْآن»ۀْآن،ْضمیرْمنفصِلْلیّْشودْوْدرْجایْاّوْْجملهْمشاهدهْمی
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استْوْهمْْمشّخصنحویْاینْجملهْباْساختْابتداییْآن،ْهمْتفاوپْساختارْنحویْدوْجملهْ
ْبالغیْنقشْ ْ«ْموضوعْمحورّیت»انگیزۀ ْساختْْ«اصلْسخن»و ْتغییر ْتولیدْساختْْاّولّیهدر و

ْقابلْدریافتْاست:ْنحویْجدید
ْعادیْوْابتدایی:ْحالْامالکْایشانْبرْماْپوشیدهْاست.ساختْْ:(الف11ْ)
ْْ:(ب11ْ) ْاستْْآنحالْْ،امالکْایشانساختْبالغیْحاصلْازْمبتداسازی: ْپوشیده )بیهقی،ْبرْما

1383ْ:71).ْ
ْْشّدپْوْضعف ْمضافْمحورّیتتشّخصْو ْبا ْکه ْدستوریْْفرآیندالیه ْجایگاه مبتداسازیْاز

ْمی ْجدا ْصدرخود ْدر ْو ْمیْشود ْقرار ْنقشجمله ْبه ْمضاف»ْدستوریْگیرد، ْبستگیْدارد.ْنی« ز
ْنقشچنان ْمضاف، ْمتّممْچه ْیا ْباشدْمفعول ْتشّخصْمضافداشته ْنسبتْجابهْالیهِْ، بهْجاشده

ْمضافْنقش ْْنهادیْمواقعیْکه ْواضحدارد، ْو ْشدیدتر ْهرچه ْزیرا ْاست؛ ْعنصرْجایگاهتر ْاصلِی
ْجمنتقل ْابتدای ْاز ْشونده ْدورتر ْتشّخصمله ْهنگامْباشد، ْدر ْملموسْآن ْبیشترْمبتداسازی ْو تر
ْاست.

ْتشّخص ْبرای ْوقتی ْاضافی ْترکیباپ کیدْ،در ْْتأ ْنمایش ْْمحورّیتو ْدرْْ،الیهْمضاف  تغییری
ْمی ْرخ ْآن ْمیْدهدْجایگاه ْتفکیک ْمضاف ْاز ْشودْو ،ْ ْهمین ْاز ْحاصل ْنحوی ْفرآیندساخت

ْمی ْوجود ْْبهْ؛آیدْمبتداسازیْبه ْمواقعیْکه ْدر ْترکیبْاضافیْویژه ْج)مضاف( ْنقشْمفعولْدر مله
ْاین صورپْساختارْْالیهْازْمضافْبهْظاهرْشدهْباشد،ْمضافنقشْنهادیْدرْاگرْْکهداشتهْباشدْیا
مانندْْ؛گیردْکهْدرْاینْحالتْنیزْهمینْساختْنحویْمبتداسازیْشکلْمیْ،شودْمیبدلیْتفکیکْ

ْمصراعْنخستْازْبیتْزیر:
شْوْلیوکبدْاستْاینْپسرْطبعْوْ(12ْ) ْخوی 
ْ

ْموووراْزوْطبیعوووتْشوووودْخوووویْنیوووکْ
ْ(124الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ:ْطبعْوْخویْاینْپسرْبدْاست؛اّولّیهصورپْْ:)الف(
شْبدْاست.ْ:)ب( ْصورپْحاصلْازْمبتداسازی:ْاینْپسرْطبعْوْخوی 

ْنکتْیادآوری ْدرْۀ: ْمّهمیْکه ْْمبتداسازیْمضافبارۀ ْوجود ْقابلْتأّملْاست، توأمانْحرفْالیه
نثرْفارسیْاستْکهْدرْدوْمثالْمذکورْْۀلیّْهایْمربوطْبهْمتونْاّوْْدرْنمونه«ْش»ْۀوْضمیرْپیوست«ْرا»
هاییْمانندْْهایْبعدْجملهْنیزْقابلْمشاهدهْاست.ْدرْدورهمین فی طب  المتعل  ةهدایوْْنوروزنامهازْ

درْساختارْاضافهْْایشْفّکْبرایْنم«ْرا»کهْتنهاْحرفْشدندْْمذکورْبدینْصورپْبیانْمیْۀدوْنمون
ْمانندْاینْنمونهْازْسعدی:ْ؛شدْمیذکرْن«ْش»ْجملهْوجودْداشتْوْضمیر

ْ.(123ب:1384ْ،ْسعدی)«ْبهْهمْبرآمدْطعنهازْاینْْجوانْراْدل»ْ:(13)
باالْْۀهجریْدربیاوریمْکهْدرْدوْجمل5ْو4ْْسعدیْراْبهْسیاقْزبانْفارسیْقرنْْۀاگرْاینْجمل

ْشود،ْبدینْشکلْخواهدْبود:ْمشاهدهْمی
ْ«.جوانْراْدلشْازْاینْسخنْبهْهمْبرآمد»ْ:الف(13ْ)ْ
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الیهْبیانْْباْمبتداسازیْمضافْزبانْفارسیْمعاصرالگویْاّماْامروزهْاگرْهمینْجملهْراْمطابوْ
ْکنند،ْچنینْصورتیْخواهدْداشت:ْ

ْْ.«جوانْدلشْازْاینْسخنْبهْهمْبرآمد»ْ:ب(13ْ)
ْباْمقایسوشْدرْآنْذکرْنمی«ْرا»حرفْدرْاینْالگو،ْ ْباْهم،ْمیْاینْصورپْۀد. توانْبهْسیرْْها

دادهْدرْآنْْهایْرخْهایْآنْدرْهرْدورهْازْزبانْفارسیْوْدگرگونیْتاریخیْاینْساختْنحویْوْویژگی
ْبردْپی ْْۀدربارْالبّته؛ ْحرف ْوجود ْعدم ْیا ْرا»وجود ْفْۀنشانْعنوانْبه« ْزبان ْدر ارسیْمبتداسازی

ْمعاصر ،ْ ْکردهْزبانبرخیْاز ْاشاره ْمیْاندْکهْشناسان ْبهْْاینْحرفْرا ْجمله، ْاسمیْدر ْهر ْبا توان
ْحرفْاضافه ْمفعول ْو ْفاعل ْافزودْاستثنای ْمقّدم)دبیرْای، ،1392ْ ْنمونْ؛(86: ْچونْْۀمانند ْکه زیر

ابتدایْجمله،ْالیهْبهْْلهْنبودهْاست،ْهنگامْانتقالْمضاففاعلْجمْ/درْجایگاهْنهاد)تحصیل(ْمضافْ
کیدْوْبرجستگیْآنْراْافزایشْدهد:ْپسْازْآنْذکرْمی«ْرا»حرفْ ْشودْتاْتأ
ْدرْخرجْتحصیلشْکردمقآقاْکوچیکْراْچْ←درْخرجْتحصیلْآقاْکوچیکْکردمْچقْ:(14)

)بندْْوقتیْجملهْمرّکبْباشدْوْفاعلْجملۀْپیروْویژهْدرْگفتار،ْزبانْفارسیْمعاصر،ْبهدرْْالبّته
ْمانندْ؛شودْظاهرْتواندْْمییْمبتداسازیْ«را»باْفاعلْنیزْبهْابتدایْکالمْحرکتْکند،ْْمیْیاْپیرو(متّمْ
ْظاهرْشدهْاست:«ْرا»ْ)پیرو(فاعلْجملۀْدرونهْْباْمبتداشدنکهْهْجملاینْ

ْ؟آیدْکهْامروزْنمیعلیْراْخبرْداریْْ:(15)
شدهْبهْابتدایْْمنتقلپسْازْجزءْ«ْرا»ازْنظرْبالغیْذکرْحرفْهایْساده،ْْدرْهرْحالْدرْجمله

ْوابست ْدرْمواقعیْدارایْفصاحتْوْزیباییْاستْکهْآنْجزءْدرْجملهْنقشْمفعولْیا ْتنها ْۀکالم،
ازْمیزانْفصاحتْوْ«ْرا»مواقعْذکرْحرفْْۀدرْبقیْیادشده.ْۀمانندْنمونْ؛اضافیْمفعولْداشتهْباشد

ْکاهد.ْزیباییْکالمْمی
ْ

 متّمم .3-2
ْاهمانندْمضاف ْگروه ْدر ْکه ْواژلیه ْهمینْسببْۀاسمیْپسْاز ْبه ْو ْدارد ْآنْْ،دیگریْقرار جایگاه

یرد،ْجایگاهشْوابستهْوْپنهانْگنیزْچونْپسْازْحرفْاضافهْقرارْمی4ْوابستهْوْپنهانْاست،ْمتّمم
ْاصلْ،بنابراینْاست؛ ْو ْموضوع ْمحور ْکه ْمواقعی ْْدر ْباْشومیْواقعسخن ْکه ْاست ْالزم د،
برجستگیْقرارْْتموقعیّْوابستگیْبیرونْآیدْوْدرْْازْحالتْهمچونْمبتداسازیْهایْنحویْتظرفیّْ
ْبیت:اینْمانندْمصراعْدومْْ؛گیرد
ْنوروزیْدمْعیسیْاستْپنداریْنسیمْباد(16ْ)
ْ

ْکهْخاکْمردهْبازآمدْدرْاوْروحیْوْریحانیْ
ْ(1394ْ:147)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

روحیْوْریحانیْ:ْ»نقشْمتّممیْداشتهْاستبودهْوْ«ْاو»درْاصلْدرْجایْضمیرْ«ْخاکْمرده»
ْبازآمد ْمرده ْخاک ْدر ْمرده»«. ْخاک »ْ ْحالتی ْچنین ْمدِْدر ْْگرچه ْگوینده ْنظر ْبوده باشد،ْهم

ْْهیچ ْوْتشّخصیْْمحورّیتگونه ْبرایْاینْ.ندارددرْسطحْجمله ْبایدْْمحورّیتکه آنْنمایانْشود،
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برایْهمینْاستْکهْبهْابتدایْجملهْآمدهْْ؛مدارْقرارْگیردجایگاهشْتغییرْیابدْوْدرْجایْمحوری
ْ ْبازآمدخاکْمرد»است: ْاو ْریحانیْدر ْروحیْو ْاصلیْوْجابهْۀقضیْ«.ه، ْجایگاه ْاز جاییْمتّمم

ْبرایْرعایت ْابتدایْجمله ْْدرْمصراعْ،موضوعْصلْسخنْوْمحورّیتاْانتقالْآنْبه ْبیتاینْدوم
ْکاماًلْملموسْوْنمایانْاست:

ْ

ْمکوانْسوالخوردهمنهْدلْبورْایونْ(17ْ)
ْ

ْکوووهْگنبووودْنپایووودْبووورْاوْگردکوووانْ
ْ(186الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْمقایس ْازْجملْۀبا ْنظرْۀدوْصورِپْزیر ْشودْکهْمیْمشّخصْ،مورد موضوعْوْْمحورّیتقطعًا
ْدارند:ْنیستْوْباْهمْتفاوپْساناصلْسخنْدرْاینْدوْصورپْیک

ْپاید؛نگردکانْبرْگنبدْ:ْ(الف17ْ)
ْ.گنبد،ْگردکانْبرْاوْنپاید:ْ(ب17ْ)

ْجمل ْالف17ْ)ْۀدر )ْ ْصورِپ ْدستْاّولّیهکه ْو ْاست، ْگردکان»نخورده ْمرْمحورّیت« ْو ْکزدارد
جاْخودْجابهْکهْمتّممْازْجایْمعمولْ(ب17ْ)ْۀآنْاست.ْاّماْدرْجملْۀتوّجهْاست؛ْزیراْسخنْدربار

ْضمیر ْو ْاو»ْشده »ْ ْاست، ْگرفته ْقرار ْآن ْجایگاه ْْمحورّیتدر ْگنبد»با ْدادهْْاست« ْخبریْکه و
جاییْوْتغییرْساختْنحوی،ْْباْاینْجابهْ،شود؛ْبنابراینآنْاستْوْبدانْمربوطْمیْۀشود،ْدربارْمی

متفاوپْخواهدْْآنساختْقبلیْْباموضوعْوْاصلْسخنْدرْاینْجملهْْمحورّیتاستْکهْْمشّخص
ْکلیله و دمنهدرْجملۀْزیرْازْْبودْوْهدفْازْتغییرْساختْنحویْجملهْنیزْرعایتْهمینْنکتهْاست.

بودهْاست،ْمحورْ«ْاو»ْۀْآنْدرْجایْضمیرلیّْکهْنقشْآنْمتّممْاستْوْجایگاهْاّوْ«ْلئیم»نیزْاگرْواژۀْ
آمدْوْساختْنحویْجملهْنیزْبدینْشکلْبیانْْبود،ْدرْابتداْنمیْاصلْسخنْگویندهْنمیموضوعْوْ

ْشد:ْنمی
ْ.(1381ْ:166منشی،ْنصرالّلهْ)«ْازْاوُْمالطفتْچشمْنتوانْداشتْ[...]لئیمْراْ»ْ:الف(18ْ)

ْفرآیندۀْجملهْچنینْبودهْاستْکهْباْمقایسۀْآنْباْساختْحاصلْازْمبتداسازی،ْلیّْساختْاّوْ
ْشود:ْدرْاینْتغییرْنمایانْمیتغییرْساختارْجملهْوْنیزْاغراضْبالغیْ

ْ.«ازْلئیمْمالطفتْچشمْنتوانْداشت»ْ:ب(18ْ)
ْ

 مفعول .3-3
وْبهْْگیردْ،ْدرْجملهْپسْازْعنصرْدیگریْقرارْنمیالیهْوْمتّمممانندْمضافمستقیمْگرچهْمفعولْ

جملهْقرارْْدارد،ْاّماْبهْدلیلْاینکهْدرْوسطدرْسطحْکالمْتریْْجایگاِهْآزادترْوْمستقلْ،آنْدوْنسبت
ْبازْهنگامیْکهْمحورْموضوع ْقرارْمیْوْاصلْسخنْدارد، ْابتدایْجمله ْبه ْ؛شودمنتقلْمیگیرد،

ْبیت:ْاینْمانندْمصراعْنخستْدر
ْ

ْبحرْموّدپْمالمتشْمکنیدْغریو(ْالف19ْ)
ْ

ْکووهْدسووتْوْپوواْبزنوودْهرکووهْدرْمیووانْمانوودْ
ْ(1389ْ:716)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
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ْاین ْبهدر ْفاعل ْو ْاست ْامری ْجمله ْوجه ْچون ْْجا ْاست، ْشده ْنمایان ْشناسه ْفرآیندصورپ
ْْجابه ْدرْساختجاییْو ْنمیْتغییر ْنتیجهْ؛کندنحویْچندانْجلبْتوّجه ْکهْْ،در ْشود شایدْگفته

بهْ«ْرا»اندْوْحرِفْجملهْصورپْعادیْخودْراْداردْوْاجزاْدقیقًاْدرْجایْدستوریْخودْقرارْگرفته
کهْبهْ«ْش»ْسخْبایدْگفتْکهْباْتوّجهْبهْضمیرْمّتصل.ْدرْپاشعریْظاهرْنشدهْاستْوزنْضرورپ

فاعلیْراْذکرْکنیم،ْْاگرْضمیرْمنفصلْ،فعولیْداردمْاستْوْنقشمرّکبْچسبیدهْْجزءْپیشینْفعل
ملهْآمدهْوْدرْجایْازْجایگاهْدستوریْخودْبهْابتدایْج«ْموّدپْغریوْبحر»شودْکهْمیْمشّخص

ْضمیر ْاست؛«ْش»ْاصلیْآن، ْگرفته ْْساختْ،ینبنابراْقرار ْدارایْهمان بستْْمبتداسازیْواژهآن
ْ:کامِلْجملهْچنینْاستْصورپْاست.ْمضاعف

ْ«.بحرْموّدپ،ْشماْمالمتشْمکنیدْغریو»ْ:ب(19ْ)
،ْبودمتوّجهْمفعولْمیموضوعْْاصلْسخنْوْمحورْدرْآثارْادبیْگذشتهْهنگامیْکهگاهیْْالبّته

ْ ْکه ْبود ْچنین ْقاعده ْمفعول ْفاعل ْآنمیْمقّدمبر ْواقعی ْجایگاه ْدر ْو ْْشد ْدیگر قرارْضمیری
ْاینْجملهْازْگلستان:ْمانند؛ْگرفتْنمی

ْ.(93:ْب1384)سعدی،ْْ«عابدیْراْپادشاهیْطلبْکرد»ْ:(الف20ْ)
باْوجودْْیمواردْچنینسببْشدهْاستْکهْدرْْ،مفعولضمیرْدرْجایگاهْاصلیْْنکردنهمینْذکر

ْ؛تقسیمْنشودبزرگْوْکوچک(ْْۀ)جمل،ْجملهْبهْدوْبخشْشودمیکهْمفعولْباْتغییرْجایگاه،ْمبتداْاین
ْ ْنیستْکه ْمعنا ْبدان ْاین ْشود ْعنصرظرفیّْگفته ْجای ْبه ْضمیر ْگذاشتن ْو ْمبتداسازی ْتْنحوی

ْصورپْبهْفرآیندتوانْباْاینْراْمیْگلستانْۀکند.ْهمانْجملْمفعولْصدقْنمیْدربارۀاشده،ْجْجابه
ْ:کهْمتناسبْباْزبانْفارسیْمعاصرْاستْدیگرْنیزْدرآورد

ْ«.عابدی،ْپادشاهیْطلبْکردش»ْ:ب(20ْ)
ْمواردْمشابهْجابه ْتغییرْدرْساختْثکهْباع،ْهْجایْآنضمیرْبْجاییْمفعولْوْگذاشتناتفاقًا

ْشکل ْزبانیْمیمبتداسازْگیریْساختنحویْو ْو ْفارسیْامروز ْدر ْبسیْشود، ْمتداولْمحاوره ار
موضوع،ْْمحورّیتاصلْسخنْوْْبرایْرعایت«ْدزدانْاحمدْراْزدند»ْ(21)ْۀاست؛ْبرایْنمونهْجمل

ْمبتداسازیْراْبپذیرد:ْاندْعملتومیْصورپبهْدوْ
ْ؛«احمد،ْدزدانْزدندش»ْ:)الف(
ْ«.احمد،ْدزدانْاوْراْزدند»ْ:)ب(

درْْوْپرکاربردترْاست.ْترْنشانْبیلْاّوْْصورپْ،ْدرْچنینْحالتیشناسانزبانْۀگفتمطابوْْالبّته
ْجایگاهْآنْْمفعولْبهْابتدایْجملهْوْقرارگرفتِنْضمیرْدرْحرکتْ،زیرْبیت بهْسببْدوْویژگیْخاِصّ

ْ)غایب(سومْشخصْجمله،ْْۀصیغْ.2ْ؛وجهْجملهْاخباریْاستْ.1ْ:بهترْقابلْدریافتْاستجملهْ
ْ:فعلْنیازیْبهْذکرْآنْنباشدْۀفاعلْدیگرْضمیرْنیستْتاْباْوجودْشناسکهْدرْچنینْحالتیْْ؛است

ْ

ْرویووانکووویْخوووبْۀدیوانوو(22ْ)
ْ

ْدردشْنکنووودْجفوووایْبوووّوابْ
ْ(1394ْ:93)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْ
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،ْمواردیْاستْکهْدرْآنهاْکندتوّجهْمیْجلبمفعولْدرْآثارْادبیْگذشتهْْدربارۀدیگریْکهْْۀنکت
ْباْْقرارْداردْوْهیچْتغییریْدرْساختْمفعولْدرْجایْاصلیْخود ْاست؛ نحویْجملهْرخْنداده

ْ؛مّتصِلْمفعولیْبهْفعلْجملهْپیوستهْاستْکهْمرجعْآنْهمانْمفعولْاستْبازْضمیرْ،وجودْاین
ْماننِدْاینْجمله:ْ

ْْ.(1366ْ:3/194خانلری،ْناتلْنقلْازْبهْ)«ْاوْراْفرودْآوریدشْتاْبیاساید»ْ:(23)
ْد ْمفعول ْذکر ْوجود ْاصلیبا ْجایگاه ْپیوستْر ْضمیر ْبهْْۀخود، ْکه ْاست ْآمده ْنیز مفعولی

ْازْفردوسیْزیرْبیتمصراعْنخستْْ،دیگرْۀنمونْشود.ْهایْتاریخیْزبانْفارسیْمربوطْمیْویژگی
ْ:است
ْشووهریارچوووْاوْراْبدیوودشْجهووانالووف(24ْْ)
ْ

ووووووِرْخویشووووووتنْناموووووودارْ ْنشوووووواندشْب 
ْ(1396ْ:123نقلْازْایرانیْوْترکاشوند،ْبهْ)ْْْْْْْْْْ

ْنثریْجملهْبدینْشکلْاست:ْْصورپ
ْْ...«.شهریارْچوْاوْراْبدیدش،ْجهان»ْ:ب(24ْ)

نیستْْ)ضمیرگذار(بستْمضاعفْْواژهْنحویْحاصلْازْمبتداسازیْچنینْمواردیْدارایْساخت
کهْمفعولْازْجایْدستوریْخودْبهْابتدایْ؛ْزیراْدرْاینْمواردْبهْدلیلْاینماْتفاوپْداردْبحثْوْبا

تقسیمْبهْْویْجملهْقابلنحْجایْآن،ْضمیریْگذاشتهْشود،ْساختْتاْبهْجملهْمنتقلْنشدهْاست
ْجمل ْکوچکْنیست.ْۀدو ْکمینهْبزرگْو ْاساسْنحو ْاینْدلیلْضمیرْْ،گراْبر ْچنینْمواردیْبه در

؛ْاّماْاگرْیْداردمشّخصکهْمفعولْمستقیم،ْمعرفهْاستْوْمرجعْْتواندْظاهرْشودْپیوستۀْمفعولیْمی
ْ ْو ْمعرفه ْْمشّخصمفعول ْمرجع( ْنمی)دارای ْواژهْنباشد، ْْبستْمضاعفْبگیردْتواند :1400ْ)انوشه،

کیدْبرمفعولْتوانْبرایْضمیرْمّتصلکارکردیْکهْمیدرُْکلْْ.(158 ْیْدرْچنینْمواردیْقائلْشد،ْتأ
بهْْبارْتکرارْشدهْاست.انگارْمفعولْدوْ؛؛ْزیراْمفعولْباْاینْضمیرْتقویتْشدهْاستمفعولْاست

ْمضافْ،هرحال ْهمانندْمتّممْو ْبرایْرعایتْمفعولْنیز باْْ،موضوعْمحورّیتْاصلْسخنْوْالیه،
ْجایگاه ْاز ْجمْحرکت ْابتدای ْبه ْخود ْقرارگرفتندستوری ْو ْجایگاهْله ْدر ْباعثْضمیری ْآن،

ْمبتداسازیویْنحْگیریْساختْشکل ْخیّْْضمیرگذارْحاصلْاز ْطبوْنظر بزرگْوْْۀجملْ،امپوریا
ْشود.ْمیکوچکْ

الیه،ْمتّممْوْمفعولْراْازْمنظرْبالغتْنحویْحاصلْازْمبتداسازیْمضافْکهْساختینپسْازْا
وْعادیْْاّولّیهْدرْصورپهاْجاییتغییراپْوْجابهْازاصلیْْۀشدْکهْانگیزْمشّخصررسیْکردیمْوْب

آیاْ»احتمالیْوْمقّدرْپاسخْدادْکهْْپرسشاغراضْبالغیْبودهْاست،ْحالْبایدْبهْاینْْرعایتْ،جمله
ْمْفرآیند ْنشانهمبتداسازیْکه ْساخِت ْبه ْنجر ْضمیرگذارْمبتداسازیْواژه)دار شود،ْمیْ(بستْمضاعفْیا
ْ ْتنها ْبر ْنقش ْسه ْمیهمین ْاعمال ْنقششود ْاغراضو ْمحِلّ ْدیگر ْوْْهای ْسخن ْاصل بالغِی

ْانتقالْازْجایگاهْگیرندقرارْنمیموضوعْْمحورّیت ْنیزْبا ْآنها ْباعثْ،واقعیْخودْبهْابتدایْکالمْتا
ْاینْ.«نحویْشوند؟ْگیریْاینْساختشکل ْپاسخْبه ْنقشْْدر ْسه ْاز ْغیر ْگفتْکه پرسشْباید



 از منظر بالغت در متون ادب فارسی« بست مضاعف )ضمیرگذار(  هْ واژ مبتداسازی»ساخت نحوی حاصل از فرآینِد / 136

نحویْْشوند،ُْکلْساختسخنْواقعْمیْیه،ْمتّممْوْمفعولْکهْهرگاهْمحورْموضوعْوْاصلالمضاف
نیزْگرچهْ«ْقید»وْ«ْبدل»،ْ«تصف»ْهاییْمانندیابد،ْنقشرْتغییرْمیدیگْجملهْازْبنیانْبهْساخت

چنانْنیستْگذرانند،ْآنْگیرند،ْاّماْتغییراتیْکهْازْسرْمیاغراضْبالغیْقرارْمیْهْوْمحملمحلْتوّجْ
دهدْوْتنهاْدرْهمانْگروهْرخْمیْهادگرگونی،ْبلکهْعادیْجملهْراْازْاساسْدگرگونْکندْکهْساخت
دوْبخشْدارایْنحویْموردْنظرْکهْْآنهاْساختْباْتغییرْ،؛ْدرْواقعجملهْنداردُْکّلْساختارْْتأثیریْبر

ْترکیبدرْْگیرد.شکلْنمیْ«آغازینْمرجعْباْاسمکاملْحاویْضمیِرْهمْۀاسمْ+ْجمل»ْاست،ْیعنی
هاییْدرْجایییاْجابهبرْموصوفْآنْْتقّدمتنهاْدهد،ْْرخْمیصفتْْتغییریْکهْدرْجایگاهْ،وصفی

ْ←)ْکنددیگرْتبدیلْنمیْوْعادیْجملهْراْبهْساختْاّولّیهْینْحدْاستْکهْچنینْتغییراتیْساختا
گونهْْهیچْهاْدرْسطحْکالمْآزادترْاست،ْبدوننقشْۀبقیّْْازنیزْکهْ«ْقید.ْ»(130-1397ْ:126ی،ْمحّمد

ْساخت ْبرایْرعایتْاغراضتوانمیْ،نحویْتغییریْدر ْگیردْبالغیْد ْقرار ْکجایْجمله ْهر .ْدر
نحویْْساختگیریْشکلْجاْشودْکهْاینْعملْبازْباعثجابهمنهْتواندْباْمبدلْنیزْتنهاْمی«ْبدل»

ْشود.ْعادیْنمیْموردْنظرْازْساخت
ْ

ّیتاصل سخن و  رعایت .4  موضوع در جمالت مرّکب محور
اغراضْبالغیْْعایتبرایْرْمبتداسازیْفرآیندصلْازْحاْنحویْساختْدربارۀهاییْکهْتاکنونْمثال

ْدرْجمالپْ،سادهْدرْجمالپنحویْْاینْساختْسادهْبودند.ْعالوهْبرْکارآییْذکرْشد،ْجمالپ
ْکالممرکّْ ْاز ْعنصری ْهرگاه ْنیز ْاصلْمحورْ،ب ْو ْْموضوع ْبرای ْگیرد، ْقرار ْدرْسخن قرارگرفتن

ْمفاهیمْموقعّیت ْجایْواقعیْ،این ْْاز ْابتدایْجمله ْبه ْجایگاهْدکنمیْحرکتخود ْدر وْْاّولّیهْو
ْ:هنموناینْمانندْْ؛گیرددستوریْآن،ْضمیریْقرارْمی

ْ

ْزنبورْاگرْمیانشْباشدْبدینْلطیفیالف(25ْ)
ْ

ْحّقاْکوهْدرْدهوانشْایونْانگبوینْنباشودْ
ْ(1394ْ:259)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْگشت،ْازْنظربودْوْبدانْبازنمینمی«ْزنبور»مربوطْبهْْپایه(ْۀ)جملدومْْۀدرْاینْنمونه،ْاگرْجمل
گرفت،ْبدینْصورپ:ْقرارْمی«ْش»ضمیرْْاگرْاینْواژهْدرْجایگاهْ.آمداشکالیْپیشْنمیْبالغی

درْچنینْحالتیْْ،«اگرْمیاِنْزنبورْبدینْلطیفیْباشد،ْحّقاْکهْدرْدهانشْاینْانگبینْنباشد»ْ:ب(25)
ْدارایْساختْعادیْاست،ْگرچهْازْنظردرْجایْواقعیْوْدستوریْخودْآمدهْوْکالمْ«ْزنبور»کهْ

ْرّیتمحوسخنْوْْصلکهْااّماْازْمنظرْبالغتْبهْدلیلْاینْدستوریْهیچْایرادیْبهْجملهْواردْنیست،
.ْبرایْبالغیْرخْدادهْاستْنحویْجملهْوْدرْچینشْاجزاْرعایتْنشده،ْنقصْموضوعْدرْساخت

ْرعایت ْاینْاشکالْبالغیْو ْْرهاییْاز ْموضوعْبودْمحورّیتاصلْسخنْو ْاستْکه ْزنبور»ه ازْ«
ْبنابراینْحالتْمضاف ْاست؛ ْابتدایْجملهْمنتقلْشده تفاوتیْنداردْکهْجمله،ْْ،الیهیْخارجْوْبه

ْدرْهرْدوْنوعْجملهْکاربردْدارد.ْفرآینداینْْ؛سادهْباشدْیاْمرّکب
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ْمرّکب ْجمالپ ْدر ْساختی ْچنین ْنیست، ْحاکم ْآن ْدر ْقافیه ْو ْوزن ْضرورپ ْکه ْنثر ْوْدر
وقتیْجملۀْپایهْکهْازْنظرْْ،کند.ْدرْاینْجمالپْترْجلوهْمیْترْوْموّجهْهایْبالغیْآنْملموسْانگیزه

الیهیْدرْجملۀْپیروْاستْوْْشود،ْمتعّلوْبهْمضافْندْمحسوبْمیدانشْمعانیْوْمنطو،ْخبرْوْمس
؛ْبهْساختهْشودجزءْگردد،ْساختْنحویْکالمْبایدْطوریْباشدْکهْجملهْبرْمبنایْآنْْبدانْبرمی

ْمواقعی ْچنین ْدر ْسببْاستْکه ْمیرعایتْاْ،همین ْاقتضا ْمضافْکندْغراضْبالغی بهْْالیهْکه
ْکلیله و دمنهدرْنمونۀْزیرْازْْایْشکلْبگیرد.ْچنینْساختْنحویابتدایْجملهْحرکتْدادهْشودْوْ

وْْمحورّیتگرفت،ْجایگاهْآنْْقرارْمی«ْاو»آمدْوْدرْجایْضمیرْْدرْابتدایْکالمْنمی«ْکههر»اگرْ
ْنمی ْرا ْازْنظرْبالغیْدارایْنقصْساختاریْمیْداشتْوْاستقاللْالزم ْپایهْْجمله ْجملۀ ْزیرا بود؛

جایگاهْآنْدرْسطحْکالم،ْضروریْاستْکهْمحورْموضوعْوْاصلْسخنْْعنوانْبهگرددْوْْبدانْبرمی
ْ:وابستهْوْکورْنباشد

ْ.(1381ْ:62)منشی،ْْ«هرْکهْراْهّمتْاوْطعمهْاست،ْدرْزمرۀْبهایمْمعدودْگردد»ْ:الف(26)
ْجملهْکهْدارایْنقصْبالغتْساختاریْاست،ْبدینْصورپْاست:شکلْبدساخِتْ

ْهّمتْهرکهْطعمهْاست،ْدرْزمرۀْبهایمْمعدودْگردد.ْ:ب(26)
ْْۀچونْدوْجملمرّکبْْدرْجمالپْ،بنابراین ْپیرو ْو ْفپایه ْ)اصلیْو ْبایدْرعی( ْحتمًا ْدارد، وجود

ْابْواژه ْبنایْساختایْدر ْو ْگیرد ْقرار ْجملْتدایْکالم ْکه ْشود ْآنْگذاشته اصلیْْپایه/ْۀنحویْبر
ْادام ْو ْبدان ْاست.ْۀمربوط ْصورپْآن ْاین ْغیر ْمرجعْ،در ْجایگاهْۀجملْچون ْوْْاصلی مستقل

ایْچهْواژهچنانْ،الْزیردرْمثْ.شدفصاحتْخواهدْْبدساختیْوْعدمْدچارایْندارد،ْکالمْبرجسته
ْمحورّیتْرعایتْگرفت،ْعدمپایهْوْاصلیْمربوطْبدانْاست،ْدرْابتدایْکالمْقرارْنمیْۀکهْجمل

ْشد:فصیحْمیناکالم،ْبدفرمْوْْدادْوْساختسخنْرخْمیْموضوعْوْاصل
ْ

ْکسوویْراْکووهْپیووریْدرآردْزْپووایالووف(27ْ)
ْ

ْچوووْدسووتشْنگیووری،ْنخیووزدْزْجووایْ
ْ(199الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْکالمْچنینْاست:ْْشکلْبدساخت
ْ«.کسیْراْنگیریْکهْپیریْزْپایْدرآرد،ْزْجایْبرنخیزدْچوْدست»ْ:ب(27)

ْساختفرموِلْْدارد.ْهمینْامروصفیْْۀجملْکهمبهمْاستْْمله،ْاسمآغازینْجْعنصرْدرْاینجا
ْ.کردهْاستْترسِمْصریحْوْمعّینْبود،ْپیچیدهشده،ْاابتداییْکهْعنصرْقبلیْمواردنسبتْبهْراْکالمْ
اسِمْوصفیْاست،ْاگرْقرارْباشدْکالمْطوریْساختهْشودْکهْْۀچنینْمواقعیْکهْاسمْدارایْجملْدر

آید:ْیکیْهمانْبالغیْپیشْمیْمحوریْدرْجایْدستوریْوْعادیْخودْبیاید،ْدرْآِنْواحدْدوْنقص
ْانسجامْساختْوْصورپعدمْزیباییْوْناموضوعْوْدیگریْْمحورّیتسخنْوْاصلْْنکردنْرعایت

ْدساختی()بکالمْاستْ ْاصلیْوُْلّبْْخبرایْبرنخیزد(ْ)زْجپایهْْۀکهْجملبهْدلیلْاینْیادشدهْرْبیتد.
همینْْباشد.ْاینْجملهْخواهدْبودْکهْمرجعموضوعْْاصلْسخنْوْمحورْ،جزئیْآنکالمْاست،ْ

ْاینْدرْحالیْاستْکهْدرْنحویْبایدْبرْآنْگذاشتهْشود.ْگیردْوْبنایْساختجزءْدرْابتداْقرارْمی



 از منظر بالغت در متون ادب فارسی« بست مضاعف )ضمیرگذار(  هْ واژ مبتداسازی»ساخت نحوی حاصل از فرآینِد / 138

ْمرجع ْبدساختْکالم، ْنقشْۀجملْشکل ْدارای ْکه ْوابستهْپایه ْجایگاه ْاست، ْداردفاعلی وْْای
ْبنابراینگونهْاستقاللْوْبرجستگیْنداردْهیچ آنْجزئیْکهْْ،بالغتْازْمنظردرْجمالپْمرّکبْْ،؛
ْادامْۀجمل ْو ْمربوطْمیْکالمْۀپایه ْاستقاللبدان ْتشّخصْو ْکالم ْدر ْباید جایگاهیْداشتهْْشود،

ْسخنْمعطوفْبهْهمینْجزءْاست.ْموضوعْوْاصلْمحورّیتباشد؛ْزیراْ
ْ

  نتیجه .5
ْ،«بزرگْوْکوچکْۀجمل»ْنحویْحاصلْازْمبتداسازیْیاْساختْنحویْگیریْساختشکلْفرآیند

ْمنتقلْمی ْابتدایْجمله ْبه ْدستوریْخود ْاصلیْو ْجایگاه ْعنصریْاز ْاستْکه ْوْچنینْبوده شود
برایْچنینْساختیْازْمنظرْبالغت،ْگیرد.ْآنْعنصرْقرارْمیْۀلیّْمنفصلْدرْجایْاّوْْیریْمّتصلْیاضم

کاریْدرْْبودهْکهْباْتغییرْوْدستْموضوعْوْاصِلْسخنْمحورّیتْچونهمْایْبالغیْرعایتْاغراض
ْْساخت ْاست.ْاّولّیهعادیْو ْدستْآمده ْجابهْبه ْبا ْابتدایْجملهآنْعنصریْکه باعِثْْ،جاییْبه

،ْالیهمضافهایْنقشیکیْازْشود،ْجدیدیْمیْگیریْساختدگرگونیْدرْساختْعادیْوْشکل
اینْسهْنقشْدرْسطحْجملهْوابستهْوْپنهانْاست؛ْدرْمواقعیْکهْْت.ْموقعیّْداردْراْمتّممْوْمفعول

ْاصلْمحورّیت ْو ْْموضوع ْبرای ْنقشْباشد، ْسه ْاین ْاز ْیکی ْبه ْمعطوف ْحالتسخن ْاز ْاینکه
ْبرجستگیْپنهانیْخارجْشوندْوابستگیْو ْتشّخصْو ْمنتقلْْو ْابتدایْجمله ْبه جایگاهیْیابند،

روند،ْازْنظرْْاینْسهْنقشْوقتیْبهْابتدایْجملهْمیْذکرشدهْرعایتْشود.ْبالغیْشوندْتاْاغراضْمی
شود.ْازْْبدانهاْمربوطْمیْکهْهادْوْادامۀْکالمْنیزْخبریْاستْدربارۀْآننشوْمعنایی،ْصاحبْخبرْمی

ْابتدایْجمله، ْمیْموضوعْنظرْمنطقیْنیزْجزء ْادامۀْسخنْکهْمحمولْنامیده ْبدانْْاستْو شود،
همْدرْجمالپْسادهْکارآییْداردْْ،جملهْبهْابتدایْآنْجاییْعنصریْازْدرونجابهْفرآیندْگردد.ْبرمی

ْدرْجمالپْکالمْسطحْدرْموضوعْمحورّیتْوْسخنْاصلْمفاهیمْرعایتْمرّکب.ْجمالپْدرْهمْو
نخستْمربوطْْۀجملازْایواژهْبهْدومْۀجملْ،جمالتیْچنینْدرْزیراْدارد؛ْدوچندانْتیّْاهّمْْمرّکب
ْشود،ْدارایْتشّخصْوْاستقاللْجایگاهیْباشد.شودْوْبایدْاینْواژهْکهْمرجعْواقعْمیمی

ْ

 نوشت پی
ْنظرْدارندْدربارۀ«ْفّکْاضافه»شناسانْازْآنچهْزبان.1ْ باْْ،حرکِتْعنصریْازْجایگاهْدستوریْخودْبهْابتدایْجملهْمِدّ
ْفّکْْیندْفّکْآفر ْاز ْمنظور ْتفاوپْدارد. ْمتونْگذشته ْدر ْجداشدنْمضافْاضافه ْادبیْگذشته، ْآثار ْدر ْازْاضافه الیه

هْاینْالبتّْْ؛دآممی«ْرا»شدْوْدرْبینْآنهاْحرفْالیهْبرْمضافْمقّدمْمیبدینْصورپْکهْمضافْ؛مضافْبودهْاست
مانندْْ؛گرفتهایْملکیْوْگاهیْنیزْاختصاصیْصورپْمیتنهاْدرْاضافهْوْدادهاْرخْنمییندْدرْتمامْانواعْاضافهآفر

شناسان،ْموردْنظرْزبانۀْاضافْدرْحالیْکهْدرْرابطهْباْفّکْ...«.ْبشکافیمْْفلک را سقف»مشهورْازْحافظ:ْْۀاینْجمل
ْست.الیهْنیْعنصرْجداشدهْمنحصرًاْمضاف

2ْ ْازْدوْعنوان. ْفّکْْغیر ْبرایْفرْمبتداسازیْو ْعنوانیندْحرکتْسازهآاضافه، ْابتدایْآن، ْبه هایْایْازْدرونْجمله
ْاست ْبیانْشده ْْ؛دیگریْنیز ْاستنساخ»مانند »ْ ْارتقا»و ْبینْصاحب«. ْزبانگرچه هاْاینْعنوانْۀشناسْدربارنظران

ْوْآنْْهاْدریافت؛توانْوجهْمشترکیْراْازْبینْتمامْاینْعنوانًاْمیاختالفْنظرْوجودْدارد،ْاّماْدرْکلّیتْموضوعْتقریب
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«ْمبتداسازی»عنوانْْانتخابْبرایْماْدلیلْشود.ْمیْمنتقلْجملهْابتدایْبهْخودْاصلیْجایگاهْازْجملهازْعنصریْاینکه
ْبهْمفهومْآنْپیْبرد.توانْْآسانیْمیْبودنْآنْاست؛ْزیراْازْظاهرْلفظْبهفهمهایْدیگر،ْسادگیْوْهمهازْبینْعنوان

ْ(.170الف:1384ْضبطْشدهْاستْ)سعدی،ْ«ْبدپسند»،ْ«خودپسند»سعدیْبهْجایْْبوستاندرْچاپْیوسفیْازْ.3ْ
ْشود.ْعنوانْوابستۀْیکْهستهْخواندهْمیْشناسیْبهْتعریفْسّنتیْمتّممْمّدْنظرْاست،ْنهْآنچهْدرْزبان.4ْ
ْ

 منابع
ْ،ْتهران،ْدانشگاهْتهران.2،ْچْگرایی تا صرف توزیعی کمینهصرف در نحو: از (،1400ْانوشه،ْمزدکْ)

کیدْدرْزبانْفارسیْرویکردیْمشّخصه»(،1389ْ)ْووووووووووووووو های  پژوهش،ْ«بنیادْبهْفرآیندهایْمبتداسازیْوْتأ
ْ.28-1ْ،1شْْ،1دورۀْ،ْزبانی

ْنگاهْ«ْنقشْضمیرهم»تحلیلْنحویْ(.ْ»1396ایرانی،ْمحّمدْوْمریمْترکاشوندْ) بهْساختارْفعلْوْنقشْضمایرْبا
ْ.132ْو18ْ،119ْپیاپی،1ْْش،ْسالْنهم،فنون ادبی،ْ«هایْانفعالیْوْاحساسیمّتصلْدرْجمله

،ْمشهد،4ْاکبرْفّیاض،ْبهْاهتمامْمحّمدجعفرْیاحقی،ْچْْ،ْچاپْعلیتاریخ بیهقی(،1383ْبیهقی،ْابوالفضلْمحّمدْ)
ْدانشگاهْفردوسی.
ْ،ْترجمۀْسّیدمحّمدْرادمنش،ْمشهد،ْآستانْقدسْرضوی.االعجاز فی القرآندالئل (،1368ْجرجانی،ْعبدالقاهرْ)

ْعلیشاه.ْ،ْتهران،ْصفی34رهبر،ْچْچاپْخلیلْخطیب ،دیوان(،1382ْحافظْ)
ْ،ْچاپْدوازدهم،ْتبریز،ْستوده.دستور زبان فارسی(،1384ْپور،ْعبدالّرسولْ)ْخّیام

ْ،ْتهران،ْنشرْدانشگاهی.4،ْچْیشناختی فارسهای زبانپژوهش(،1392ْدبیرمقّدم،ْمحّمدْ)
ْ.187-2ْ،161دستور، ش ،ْ«ضرورپْتمایزْمیانْفرآیندْارتقاْوْمبتداسازیْدرْزبانْفارسی»(،1385ْدرزی،ْعلیْ)

های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان تعیین همبستگی(،1393ْدرزی،ْعلیْوْوحیدْصادقیْ)
ْتهران،ْدانشگاهْتهران.ْفارسی،

ْ،ْتهران،ْخوارزمی.8،ْچاپْغالمحسینْیوسفی،ْچْبوستانالف(،1384ْدیْ)سع
ْ،ْتهران،ْخوارزمی.7،ْچاپْغالمحسینْیوسفی،ْچْگلستانب(،1384ْْ)ْووووووووووووووو
ْ،ْتهران،ْسخن.2،ْچاپْغالمحسینْیوسفی،ْچْهای سعدی غزل(،1394ْوْ)وووووووووووووو
ات سعدی(،1389ْووووْ)ووووووووووو ْ،ْتهران،ْامیرکبیر.15محّمدعلیْفروغی،ْچْ،ْچاپْکلی 
ْ،ْتهران،ْسخن.3،ْچْرستاخیز کلمات(،1391ْکدکنی،ْمحّمدرضاْ)شفیعیْ
ْ،ْتهران،ْاحیاءْکتاب.ساخت زبان فارسی(،1374ْزاده،ْخسروْ)غالمعی

(ْ ْفرهاد ْترکیباپْآثارْسعدی»(،1397ْمحّمدی، کیدْوْتشّخصْدر ْ«مفهومْبالغیْتأ ْنامۀ ادب پارسی کهن، سالْ،
ْ.134-2ْ،119نهم،ْشْ

ْ،ْچاپْسوم،ْتهران،ْنشرْنو.3،ْجتاریخ زبان فارسی(،1366ْخانلری،ْپرویزْ)ناتل
ْ،ْتهران،ْامیرکبیر.23،ْچاپْمجتبیْمینوی،ْچْترجمۀ کلیله و دمنه(،1381ْنصراللهْمنشی،ْابوالمعالیْ)

 تهران،ْسمت.،ْچاپْیازدهم،ْ(1دستور زبان فارسی )(،1387ْوحیدیانْکامیار،ْتقیْ)ْ


