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همنشینی ومحورترکیبات اسمی برکارکردهاي ادبی
تاریخ بیهقیجانشینی در

1سید خلیل باقري

چکیده
ترکیبات را در زبان فارسی به دو گونۀ اضافی و وصفی 

فی است و اند. ترکیب اسمی از نوع ترکیب اضاتقسیم کرده
اساس آن بر اسم است. این ترکیبات کارکردهاي متنوعی 

توان تاثیرگذاري کالم را بر دارد. به وسیلۀ این ترکیبات می
نگرش و احساسات مخاطب افزایش داد. نگارنده با ارائۀ 
شواهدي از تاریخ بیهقی به بررسی کارکردهاي ادبی این 

و مسئلۀ ترکیبات بر محور همنشینی و جانشینی پرداخته
معنی را از دید روابط مفهومی و در سطح واژگان نظام زبان 

دهد که اگر یکی بررسی کرده است. این پژوهش نشان می
از واحدهاي همنشین، تغییر یابد یا حذف شود در مفهوم 

ترین کارکرد این واحدها شود. مهمپیام، خلل وارد می
سازي است، گرچه کارکردهایی مثل دستوري،برجسته

تاکیدي، تعیینی، احساسی، عاطفی و معنایی هم نمایان 
است. 
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مقدمه-1
» تاریخ بیهقی«ترین آثار ادبی به جاي مانده یکی از مهم

بیهقی، (»آیینۀ روشن عصر غزنوي است«است. این کتاب 
بیهقی، شیوة دقیق علمی «این اثر : بیست و سوم). در1386

را در نگاشتن تاریخ به کار برده و از آغاز کار در دیوان 
رسالت غزنوي مقدمات این کار بزرگ را فراهم آورده و به 

ها به مطالعۀ کتب معتبر تاریخی اهتمام ورزیده است و سال
ها دداشت کردن آنثبت و ضبط وقایع روزانه و تعلیق و یا

ها پرداخته، بدان گونه که هرچه از خامۀ تواناي او بر تقویم
تراوش کرده یا به چشم خویش دیده و یا از کسانی که بر 
گفتارشان اعتماد توان کرد شنیده و یا در کتب معتبر خوانده 

همان: شانزدهم). با توجه به ارزش تاریخی و ادبی »(است
جستار سعی شده است کتاب تاریخ بیهقی، در این

ها ترکیبات اسمی ذکر و اشاراتی به کارکرد آنهایی از نمونه
شود که شود. بر این اساس مبحثی از علم دستور مطرح می

آن را در دستور با عنوان مبحث ترکیبات اسمی در بخش 
اند. در این زمینه کتاب هاي پسین، مضاف الیه آوردهوابسته

) را اساس کار 1383کامیار، وحیدیاندستور زبان فارسی(
ابتدا براي درك بهتر موضوع براساس ایم. خود قرار داده

ساختار و معناي(تعلقی و غیر تعلقی) ترکیب اسمی و با 
هایی بنديالیه(اسم عام و خاص بودن) دستهتوجه به مضاف

ها انجام و سپس جداگانه به بررسی کارکردهاي این دسته
شده نی در تاریخ بیهقی پرداختهبر محور همنشینی و جانشی

مسئلۀ معنی را از دید روابط مفهومی و کاراین براي.است
به روابطی البته ایم؛ در سطح واژگان نظام زبان بررسی کرده

آوا، معنایی، همتوجه خواهیم کرد که شمول معنایی، هم
نویسی، چندمعنایی، تقابل معنایی، جزء واژگی هم

آید. این موضوع در کتب ه حساب میها بترین آنشناخته
هاي پسین مطرح شده است؛ اما به دستور در بحث وابسته

صورت مجزا تا به حال آن را بر کتاب تاریخ بیهقی بررسی 
به آن خواهیم پرداخت.مقالهدر ایناند که مانکرده

طرح مسئله-2
است: فعل، اسم، کلمات مستقل در زبان فارسی بر پنج قسم

ترکیب اسمی، .)1384:165ید، صوت(فرشیدورد، صفت، ق
در شود. مربوط می» اسم«باتوجه به نامش به مبحث 

هاي دستور زبان فارسی تعاریف گوناگونی براي اسم کتاب
هاي نهاد، کلمه را اگر بتوان در یکی از نقش«؛اندآورده

مفعول و متمم و مسند و منادا در جمله به کار برد، اسم 
) و آن از جهات 1383:68ن کامیار،وحیدیا»(است

پذیري، شمار، معرفه، نکره، اسم جنس، عام و خاص وابسته
ترکیب اسمی مربوط به بخش شود. و ساخت، بررسی می

گروه اسمی از یک «پذیري اسم است به این معنا که وابسته
تواند یک یا چند شود که میاسم به عنوان هسته تشکیل می

است: پیشین و هاي اسم دو گونهتهوابسته بگیرد. وابس
همچنین اسم از نظر اجزاي .)69:همان»(پسین

دهندة خود چهار نوع است: ساده، مرکب، مشتق و تشکیل
).69:مشتق مرکب(همان

ترکیبات اسمی -3
در ترکیبات صحبت از چگونگی پیوند کلمات و نقش آن 

.)135: 1363ها در میان است(شفائی، در داخل ترکیب
ترکیبات اسمی با عنوان ترکیبات اضافی که به بخش 

اند. شود، شناخته شدههاي پسین مربوط میوابسته
الیه گروه اسمی یا اسمی است که پس از حرف مضاف

الیه داشته باشد مضاف اضافۀ کسره بیاید. اسمی که مضاف
الیه به مضاف، اضافه نامیده نام دارد و نسبت دادن مضاف

براي شناخت بهتر و خطا . )218: 1384د، شود(فرشیدورمی
ترکیب اضافی از ترکیب وصفی ابتدا تشخیص نکردن در

هاي تشخیص راهبازشناخت. الیهاز مضافرا صفت باید 
آید اما نکره نمی» ي«بعد از مضاف .الف«این دو از هم: 

توان جمع بست صفت را نمی. آید. ببعد از موصوف می
بعد از .پ.ان جمع بستتوالیه را میاما مضاف

هاي آید اما پس از صفتنمی» تر«الیه تکواژ مضاف
ضمناً بین .)80: 1383وحیدیان کامیار، »(آیدپذیر میسنجش

کلمات مرکب «:فرق استو کلمات مرکب ات اسمیترکیب
اند، منتها به مرور زمان و در اثر ها به وجود آمدهازترکیب

هاي معینی در معرض یک کیبتکامل عادي هر زبانی تر
هاي صوتی، معنایی و دستوري قرار رشته دگرگونی

اند که به کلی از منشأ اصلی خود دور گشته، به گرفته
.)136: 1363شفائی، »(اندصورت کلمات مرکب درآمده

اسم مرکب از دو یا چند تکواژ قاموسی/ آزاد تشکیل 
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آن را توان بین اجزاي آن عنصر آورد و شود و نمیمی
). مانند: 93: 1383گسترش داد(وحیدیان کامیار، 

)، 61: )، سوزیان(همان7: 1386زرّادخانه(بیهقی، 
) و ... .47: زخم(همانچشم

انواع اضافه-4
الیه دو نوع است: رابطۀ مضاف با مضاف«انواع اضافه از نظر 

الیه تعلقی و غیرتعلقی. در اضافۀ تعلقی بین مضاف و مضاف
یت یا وابستگی وجود دارد، اما در اضافۀ رابطۀ مالک

:1383وحیدیان کامیار، »(اي نیستغیرتعلقی چنین رابطه
هایی وجود دارد:). براي تشخیص این دو از هم راه80

الیه را جمع بست. توان مضافدر اضافۀ تعلقی می.الف«
الیه را اگر به هر دلیلی مثل خاص بودن نتوان مضاف.ب

الیه در اضافۀ جایی مضاف و مضافجمع بست، با جابه
جزئی توان یک جمله سهمی» دارد«تعلقی و افزودن 

هایی که این قواعد اضافه). 80: همان»(دار ساختمفعول
.)81: اند(همانکند، غیرتعلقیها صدق نمیدربارة آن
الیه الیه مضافاي، مضافهاي چند عنصري اضافهبه ترکیب

هاي اسم قرار هاي وابستهستهگویند که تحت عنوان واب
تواند خود، گیرند؛ یعنی هر وابسته در صورت لزوم میمی

ها نیز به ). این نوع از اضافه88وابسته داشته باشد(همان: 
شوند؛ بنابراین دو گروه تعلقی و غیرتعلقی تقسیم می

اند. در هاي تعلقی و غیرتعلقیترکیبات اسمی شامل اضافه
دانیم که در ترکیبات ، اسم است. میالیهها مضافاضافه

توان به جاي اسم از جانشین آن استفاده کرد. این اضافی می
تواند ضمایر باشند. جانشینی و همنشینی جانشین می

نحو وظیفۀ خالقیت «شود. کلمات مربوط به نحو می
هاي نامحدود زبان را بر عهده دارد که با فراگرفتن این جمله

ذهن بشر قادر است که تمامی عواطف مند، مجموعۀ سامان
و احساسات و استدراکات خود را حتی براي اولین بار با 

هاي زبانی بریزد و بیان شود در قالبرو میآن روبه
کند: ). زبان بر دو محور عمل می158: 1384باقري، »(کند

). یعنی قابلیت ارائه 50محور همنشینی و جانشینی(همان: 
شود بلکه واژه به تنهایی مربوط نمیمفاهیم مختلف به خود 

از رابطۀ همنشینی آن با عناصر دیگر بر روي زنجیر گفتار 
). رابطۀ همنشینی رابطۀ کلماتی 199گردد(همان: ناشی می

است که بر محور همنشینی(زنجیر گفتار یا رشتۀ سخن) 
). پس اگر 51گیرند و مکمل یکدیگرند(همان: قرار می

همنشین تغییر یابد یا حذف شود چنانچه یکی از واحدهاي
). 49شود(همان: در مفهوم پیام نیز تغییر یا خلل ایجاد می

برعکس این مورد در محور جانشینی یکی از اجزا مانع 
شود. به همین دلیل رابطۀ هریک از حضور اجزاي دیگر می

اجزاي پیام را با دیگر اجزاي مقولۀ دستوري خود که 
بیایند و معنی جمله را تغییر توانند به جاي یکدیگر می

). رابطۀ همنشینی 50گویند(همان: دهند، رابطۀ جانشینی می
بر اساس روابط اجزاي حاضر در پیام است. رابطۀ جانشینی 
رابطۀ بین اجزایی است که روي یک محور عمودي قرار 
دارند. براساس قواعد ترکیبی و نحوي زبان، ترکیب کلمات 

وان به دست آورد. بر اساس تو آفرینش اضافات را می
الیه ممکن است اسم عام یا ساختار ترکیب اضافی، مضاف

خاص یا ضمیر شخصی یا ضمیر مشترك یا اسم مبهم باشد. 
، کارکرد این ترکیبات بر محور همنشینی و محور در ادامه

کتاب تاریخ هاي آورده شده از جانشینی در کنار نمونه
:ذکر شده استبیهقی

هاي تعلقی به همراه کارکردشان در اع اضافهانو-1–4
جمله

هاي تعلقی با الگوي اسم + اسم ساختن اضافه-1–1–4
عام: عام اسمی است که افراد یک رده یا طبقه را شامل 

، شود(وحیدیان کامیارشود و نکره و جمع بسته میمی
1383 :92(.

) 17: 1386، نه بر گزاف است حدیث پادشاهان(بیهقی
رابطۀ مفهومی بین دو واژه، عضو واژگی است. این رابطه، 

اي اي را به مثابه یک عضو نسبت به واژهرابطۀ میان واژه
، نماید که به مجموعه آن اعضا داللت دارد(صفويمی

نقش ترکیب مد نظر در جمله، نهاد است که .)104: 1390
در پایان جمله آورده شده است. چون در این جمله گوینده 

دارد قیدة خود را دربارة صحت و سقم مطلب اظهار میع
). 55: 1386، شمیسا»(دهدعمل توصیف کردن را انجام می«

است و کارکرد » حدیث پادشاهان«در این جمله تاکید بر 
تاکیدي گرفته است زیرا گوینده قصد دارد بر سخنان 
پادشاهان ارج نهد و این عقیده را القا کند که سخن پادشاه 



1397بهار، 22پیاپی ،دوم، شماره ششم، سال »بالغیهاي ادبی و پژوهش«فصلنامه 40

» مردم«از یک سخن عادي است. اگر براي مثال واژة فراتر
، معناي آن نیز عکس دادقرار می» پادشاهان«را جانشین 

گردد در حالی به یک شخص برمی» پادشاهی«؛ زیرا شدمی
شود. در کنار آن همه نوع بشر را شامل می» مردمان«که 

را آورده است تا جنبه تقدّس داشتن » حدیث«مضاف واژة 
ادشاهان را بیان کند.سخنان پ

) 1386:31، نعرة مردان بخاست سخت به قّوت(بیهقی
این امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم 
دیگر را شامل شود. رابطۀ شمول معنایی رابطۀ یک مفهوم 

.)99: 1390، هاي تحت شمول آن است(صفويو مفهوم
ي نسبت به پس واژة شامل از شرایط الزم و کافی کمتر

در .)100: هاي زیر شمول خود برخوردار است(همانواژه
براساس بافت موقعیتی بر غالمان، » مردان«این جمله واژة 

لشکریان و مردم و ... داللت دارد. صحّت یک جمله با واژة 
زیرشمول مستلزم صحّت همان جمله با واژة شامل است نه 

نعره «). براي نمونه صحّت جملۀ 102:برعکس(همان
نعره مردان «مستلزم صّحت جملۀ » غالمان بخاست

جا خواهد بود ولی عکس آن صادق نیست. در این» بخاست
کند. مقصود گوینده بشارت نیز گوینده حالتی را توصیف می

هاي اگر از واژه» نعره«و اظهار انبساط است. به جاي واژة 
به این : صدا، فریاد و داد و ...کرد مانندمعادل استفاده می

بر نگرش مخاطبان تاثیر دیگري «رسیدیم کهنتیجه می
اي از زبان اغلب با مجموعه.)69: 1374، پالمر(»گذاردمی

توانیم در صحبت روابط اجتماعی مرتبط است. ما می
مان گستاخ یا مؤدب باشیم و تعیین یکی از این دو کردن

و تواند به نوع رابطۀ اجتماعی موجود میان ما موضع می
) 70: شخصی که مخاطب ماست بستگی داشته باشد(همان

آمادگی » مردان«در این ترکیب، کنار واژة » نعره«واژة 
» مردان«. واژة دهدشان را  نشان میجنگجویان و قدرت
رساند. این ترکیب در جمله نقش نهاد مفهوم کثرت را می

دارد و به نوعی بر آن تاکید شده است؛ بنابراین کارکرد این 
ترکیب در این جمله توصیفی و تاکیدي است. 

)33: 1386، و هیچ کس را جایگاه سخن نیست(بیهقی
رابطۀ شمول معنایی بین دو واژه وجود دارد. در این جمله 

است. نویسنده براي کوتاهی جمله » جایگاه سخن«تاکید بر 

» سخن گفتن«به جاي را » سخن«از ایجاز بهره گرفته و واژة 
جا چون سخن دربارة پادشاه نیست، از ر اینآورده است. د

» سخن«کند. براي تاکید واژة استفاده نمی» حدیث«واژة 
را به عنوان مضاف در کنارش قرار داده است. » جایگاه«واژة 

ترکیب اسمی مد نظر کارکرد تاکیدي و تعیینی دارد. 
اکنون پیش گرفتم رفتن لشکر را از تگیناباد فوج فوج، -

). 42: 1386،...(بیهقی
در این ترکیب مصدر مضاف واقع شده است. مصادر 

اند. در این جمله، خصوصیات اسم را در خود حفظ کرده
آغاز «کند که گوینده که بیهقی است از زبان خودش بیان می
، اما اگر این »کردم نوشتن ماجراي رفتن لشکر را از ... 

یریم با جمله را همین گونه، جدا از بافت متن در نظر بگ
نمونه آمده در کتاب فرق خواهد داشت. در جمله مد نظر 
گویی گوینده لشکر را به راه انداخته است و از جایی به 
جایی در حال انتقال دادن است. براي این کار از فعل 

بهره گرفته است. بخشی از هدف » پیش گرفتن«حرکتی 
هاي مختلف یک جمله را شناسی آن است که خوانشمعنی

تواند ). ابهام در نوشتار زمانی می84: 1374، ین کند(پالمرتبی
هاي مختلفی مواجه شود مطرح باشد که خواننده با خوانش

هاي ها را برگزیند. این خوانشو نتواند یکی از این خوانش
توانند وابسته به عناصر زنجیري یا عناصر متفاوت می

کان این ام.)213: 1390، زبرزنجیري زبان باشند(صفوي
اي براي مخاطب ابهام نداشته باشد اما وجود دارد که جمله

همین جمله براي شخص ثالثی مبهم باشد چرا که به بافت 
.)216: زبانی مثل مخاطب اول دسترسی ندارد(همانبرون

داللت چندگانه دارد و » پیش گرفتم«در این نمونه واژة 
براي چنین ابهامی در جمله ایجاد شده است. شاید گوینده 

توصیف بهتر صحنه این کار را کرده باشد. در جمله مد نظر، 
در این جمله توصیفی » رفتن لشکر«کارکرد ترکیب اسمی 

است. 
: اگر به مََثل شیر مرغ خواستی، در وقت حاضر کردي(همان

58(
ولی استترکیباتی وجود دارند که از لحاظ ساختار درست

نویسنده براي نمایند. از نظر معنایی  ناهنجار می
آورد و سازي معناي جمله این ترکیب را میبرجسته
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خواهد به کمک این مبالغه اثرپذیري را بر ذهن می
سازي دارد. اگر ش بیشتر کند. پس کارکرد برجستهامخاطب

آورد اي منطقی و متناسب با مضاف(مانند گاو و ...) میواژه
مخاطب توانست زیبا و جذاب در نظرگونه نمیهرگز این

جلوه کند.      
گریستن بر ما افتاد، کدام آب دیده، که دجله و فرات، 

). 61: 1386، چنانکه رود براندند ناصري و...(بیهقی
همان اشک است. رابطۀ میان این دو » آب دیده«منظور از 

» اشک«توانست از واژة واژه عضو واژگی است. نویسنده می
» دیده«به جاي واژة » چشم«و از واژة » آب«به جاي واژة 

اما براي القاي معنی در ذهن مخاطب و ؛استفاده کند
گیرد. کارکرد این ترکیب، توصیف صحنه، از اغراق بهره می

نظر را توصیفی که تصویرسازي صحنه مدتوصیفی است. 
اي دانسته دیده را مانند رود یا چشمهکند. بهتر ممکن می

است که آب از آن جریان دارد.
نهالی بود که ملک از آن نهال پیدا ر ماضی شکوفۀامی-

). 149: 1386، شد(بیهقی
کند؛ الیه نکره باشد، مضاف تخصیص پیدا میاگر مضاف

آید و تا حدي معرفه یعنی از ناشناختگی مطلق بیرون می
) مانند: هر یکی از این 160: 1368، راد(مرزبانشودمی

). از دید روابط 1386:149، ها محل نفسی دانند(بیهقیقوت
رابطۀ جزء » نهال«و » شکوفه«مفهومی، رابطۀ بین دو واژة 

واژگی است؛ یعنی رابطۀ کل به جزء را میان دو مفهوم 
براساس جملۀ گوینده .)103: 1390، نمایند(صفويمی

قصد توصیف دارد و عقیدة خود را دربارة مطلبی اظهار 
م، به آن شکل ادبی سازي پیادارد اما زبانش براي برجستهمی

در جمله به کار » بود«و هنري بخشیده است. هرگاه واژة 
رود، شنونده به معناي ثانوي آن پی خواهد برد که آن در 
زمان گذشته صورت داشت ولی در زمان حاضر نیست. این 

هایی متقابل به کمک تقابل واژگانی است یعنی واژه
، کدیگر(صفويساز، در تقابل واژگانی با یتکواژهاي منفی

را » درخت«واژة » نهال«اگر به جاي واژة .)119: 1390
» نهال«بیاوریم، معناي دیگري برداشت خواهیم کرد. واژة 

شکوفۀ «رساند. بر این اساس معناي جوان و تازه بودن را می
سازي و توصیفی دارد. در این جمله کارکرد برجسته» نهال

)192: 1386، بیهقیامیر سخن لشکر همه با وي گفتی، ...(
رابطۀ شمول معنایی بین دو واژه برقرار است و تاکید بر 

کند. به الیه، مضاف را معین میالیه است و مضافمضاف
این ترتیب ترکیب مد نظر کارکرد تعیینی و ایضاحی دارد.

: 1386، بودلف بندة خداوند است و سوار عرب است(بیهقی
221(.

شمول معنایی میان واژة از لحاظ رابطۀ مفهومی، رابطۀ
برقرار است. در این جمله بدون » عرب«و واژة » سوار«

اي صریح به مسئلۀ دالوري و پهلوانی به مفهوم اشاره
پالمر گفته طور که همانبریم. دالوري و پهلوانی پی می

انگاري وجود دارد که خبر موجود در نوعی از پیش«است: 
هایی در زبان). واژه72: 1374، پالمر»(داردجمله را بیان نمی

وجود دارند که صرفاً از طریق بافت موقعیتی قابل درك 
نمایند. درك دقیق جمله مشروط به تشخیص زمان تولید می

توان به معنی آن جمله است، زیرا در غیر این صورت نمی
). در گذشته، قوم عرب 167: 1390، واژگان پی برد(صفوي

جا نویسنده با بود. در اینبه مهارت در سوارکاري شهره 
جدا کرده » سواراسب«را از » سوار«استفاده از ایجاز واژة 

به توانستهاي دیگري میواژه» عرب«است. به جاي واژة 
سوار «کار گیرد. با توجه به بافت جمله آوردن ترکیب 

تواند باشد و کارکرد آن در این جمله مفاخره می» عرب
) یعنی گفتاري 55: 1386، یسااست(شم»دستوري یا ترغیبی«

خواهد کند و میکه مخاطب را به انجام کاري درگیر می
شنونده کاري انجام دهد. 

، حسنک تنها مانده چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر(بیهقی
1386 :235 .(

، رابطۀ عضو »مادر«با واژة » شکم«رابطۀ مفهومی میان واژة 
متمم » شکم مادر«مله، از نظر نقش واژه در جواژگی است.

است که در پایان جمله قرار دارد. جمله مد نظر جملۀ 
توصیفی است. گوینده تنهایی را این گونه وصف کرده است 
تا مخاطب بهتر آن را درك کند، یعنی اثرگذاري بهتر معنا 
بر ذهن مخاطب به کمک واژگان. مقصود گوینده از این 

ري که بدان وسیله جمله اظهار تأّثر و اندوه است. گفتا
گوینده احساسات و نظرهاي خود را در باب آن بیان 
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کند. این ترکیب در این جمله کارکرد روحی و روانی می
دارد. 

گفتن شعر و دقایق و مضایق آن، کار امیرالمؤمنین 
). 284: 1386، نیست(بیهقی

طور هماندر ترکیب آغازي مصدر مضاف قرارگرفته است. 
ها و اسم مصدرها و اسم فعلمصادرکه گفته شد 

اند و ضمناً اسمی خصوصیات اسم را در خود حفظ کرده
نیز نیستند که بتوانند شخصیت حقوقی داشته باشند؛ ولی 
الزم است که بین دو جزء ترکیب چنان مناسبت معنایی 

پذیر موجود باشد که بتواند انتساب معقول و منطقی را امکان
و » گفتن«طۀ مفهومی بین ). راب144: 1363،کرد(شفائی

رابطۀ شمول معنایی است. با توجه به بافت موقعیتی » شعر«
کار امیرالمؤمنین گفتن شعر و دانستن دقایق و «بینیم که می

خواهد گفتاري است که گوینده می، »مضایق آن نیست
کند که گفتن شنونده کاري انجام دهد. گوینده تعیین می

» گفتن شعر«رد ترکیب شعر کار چه کسی است. پس کارک
کارکرد تعیینی است. از کلمات به کار رفته در این جمله 

توان دریافت که این زنجیرة گفتار و محور همنشینی می
کلمات، آفرینندة لحن و موسیقی ذهنی مد نظر گوینده 

» دقایق و مضایق«را در کنار دو واژة » شعر«است. واژة 
ه شود.آورد تا کالم مسجّع و زبان شاعرانمی

.)290: 1386، چون ... بشنود، کار جنگ بساخت(بیهقی
رابطۀ بین دو واژه در ترکیب مد نظر رابطۀ شمول معنایی 
است. توصیف صحنه به کمک واژگان در کنار ایجاز در این 

شود. ترکیب مد نظر در جمله کارکرد تعیینی جمله دیده می
...» صلح، چاره، فریب و «، »جنگ«دارد.  اگر به جاي 

به شد که هر کدامناچار معناهاي متفاوتی ایجاد میآوردمی
از » کار«گردد. حال اگر به جاي واژة نگرش فاعل کار برمی

هاي دیگري مانند: اسباب، عمل، وسایل، لشکر، ابزار، واژه
وار خود را از دست بینیم لحن حماسی... استفاده کنیم، می

.                        دهدمی
هاي تعلقی با الگوي اسم + اسم ساختن اضافه-2–1–4

شود و خاص: اسم خاص اسمی است که نه جمع بسته می
پذیرد. اگر گاهی اسم خاص را جمع نه نشانۀ نکره می

بندند نظایر آن مد نظر است و در این صورت هم اسم می

هاي یافت ). نمونه92: 1383، خاص است(وحیدیان کامیار
شده از این گروه در تاریخ بیهقی: 

.)22: 1386، باد طاهر و از آن دیگران همه بنشست(بیهقی
این ترکیب ممکن است از لحاظ ساختار درست باشد ولی 

نماید. نویسنده براي برجسته از نظر معنایی  ناهنجار می
ک خواهد به کمآورد و میکردن  تصویر، این ترکیب را می

ش ااین اظهار خالف واقع و مبالغه، معنا را بر ذهن مخاطب
سازي دارد. اگر بهتر تصویر کند. پس کارکرد برجسته

آورد الیه میمضافی منطقی و متناسب (مانند غرور) با مضاف
داشت این گونه دلنشین و جذاب و طنزناك نباید انتظار 

درآید.
) 31: نساالر خواستند(هماداران  اسب سپاهسیاه

همان طور که گفته شد رابطۀ شمول معنایی رابطۀ یک 
: 1390، هاي تحت شمول آن است(صفويمفهوم و مفهوم

). پس واژة شامل از شرایط الزم و کافی کمتري نسبت 99
) 100:هاي زیرشمول خود برخوردار است(همانبه واژه

صحّت یک جمله با واژه زیرشمول مستلزم صحّت همان 
شامل است و نه برعکس. براي نمونه، صّحت جمله با واژة

مستلزم صّحت جملۀ » این اسب سپاه ساالر است«جملۀ 
خواهد بود ولی عکس آن صادق » این اسب مردي است«

جا کارکرد تعیینی است. نیست. کارکرد این ترکیب در این
توان دریافت که این در ضمن از واژگان آمده در جمله می

فرینندة لحن و موسیقی ذهنی مد محور همنشینی کلمات، آ
بینیم نویسنده براي نظر نویسنده است زیرا همان طور که می

آوایی بهره گرفته است. گویی زیبایی کالم از جناس و هم
اي واژة دیگر را در ذهنش تداعی کرده است.  واژه

)32: 1386، یهقیسخت فصل خواهد شد به فضل ایزد (ب
» ایزد«و » فضل«از لحاظ روابط مفهومی، رابطۀ بین دو واژة 

رابطۀ جزء واژگی است. در این جمله مقصود گوینده 
تشویق کردن و امید دادن است. کارکرد معنایی آن نیز 
احساسی یا عاطفی بودن است. از لحاظ کارکرد صوري نیز 

نویسنده براي کارکرد موسیقایی دارد. مانند نمونۀ قبلی، 
آوایی بهره گرفته و این آفرینش زیبایی کالم از جناس و هم
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لحن و موسیقی ذهنی مد نظر خود نویسنده است که بر 
محور همنشینی کلمات ایجاد شده است. اگر جانشینی براي 

رود اش از بین میقرار دهیم هم لحن شاعرانه» فضل«واژة 
هم کارکرد فعلی آن.

لی قریب) این باب شنودم، پس از از بوسعید، دبیرش(ع
). 47: آنکه روز علی به پایان آمد(همان

گیرد که به سازي، از زبان ادبی بهره میبیهقی براي برجسته
نوعی مقصود گوینده اظهار تاثر و اندوه است. تقابل معنایی 
دربارة مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی، معانی متضاد واژه 

اي از تقابل به حساب صرفًا گونهرود. تضاد به کار می
هاي تقابل معنایی تقابل مکمل است؛ آید. یکی از گونهمی

یعنی نفی یکی از دو واژة متقابل، اثبات واژة دیگر است 
را » شب«) اگر 128: 1390مانند روز و شب(صفوي، 

قرار دهیم خواهیم دید معناي جمله برعکس » روز«جانشین 
خواهد شد.

) 52: 1386، ي بود(بیهقیسخن همه سخن غاز
در ترکیب مد نظر رابطۀ بین دو واژه رابطۀ شمول معنایی 

الیه است و کارکرد ترکیب هم در است. تاکید بر مضاف
» غازي«را جانشین » مردم«جمله تاکیدي و تعیینی است. اگر 

یابد. قرار دهیم خواهیم دید معنا بر همه تعمیم می
) 57: 1386،شمرد(بیهقیتا انفاس یوسف می

در این ترکیب که در جمله نقش مفعول گرفته نیز رابطۀ بین 
سازي دو واژه رابطۀ شمول معنایی و کارکردش برجسته

است. مضاف جمع آمده است تا سخت زیر نظر بودن 
را نشان دهد. به کمک کنایه و » یوسف«شخص 

تصویرسازي معناي جمله را به صورت تصویري به 
را جانشین » حرکات«د. اگر واژة دهمخاطب انتقال می

قرار دهیم خواهیم دید معناي جمله از حالت مبالغه » انفاس«
شود.         خارج می

)57: 1386، به قضاي خداي عَزَّ و َجلَّ رضا باید داد(بیهقی
رابطۀ شمول معنایی بین دو واژة این ترکیب است. در این 

یبایی کالم، نویسنده براي زقبل، جمله مانند چند نمونۀ
را بر محور همنشینی و جانشینی مانند معماري ماهر ها واژه

هاي ادبی کند و با استفاده از آرایهچینش و گزینش می

. کارکرد افزایدآوایی بر غناي موسیقی جمله میجناس و هم
ترکیب مد نظر احساسی یا عاطفی است.

)61: به سراي ابوالعباس اسفراینی رفتند که ...(همان
در این ترکیب نیز رابطۀ بین دو واژه رابطۀ شمول معنایی 
است. در تاریخ بیهقی ترکیباتی که چنین ساختی دارند 
اغلب کارکرد تعیینی و تاکیدي دارند. در این جمله ترکیب 

مد نظر کارکرد تعیینی دارد.
باید کرد بنده بر زبان بونصر پیغام آنچه رفت و می

)218همان: دهد(
، رابطۀ عضو »بونصر«با واژة » زبان«می میان واژة رابطۀ مفهو

در این جمله کارکرد »زبان بونصر«کارکرد واژگی است.
مجاز به عالقه آلیت از » زبان«تعیینی و تاکیدي است. واژة 

تاکید نویسنده  بر دهندة نشان» زبان«است. واژة » سخن«
شنیدن سخن فقط از زبان بونصر است.

) 246همان:ساخت زر داشت(–
در این ترکیب اسم مصدر مضاف قرارگرفته است. رابطۀ 

رابطۀ شمول معنایی است. » زر«و » ساخت«مفهومی بین 
تاکید بر زرین بودن ساخت است؛ یعنی » زر«آوردن واژة 

الیه است و کارکرد تاکیدي دارد. اساس مضاف
هاي تعلقی با الگوي اسم + ساختن اضافه-3–1–4

ضمیر ؛ دو نوع است» خود«ضمیر مشترك  ضمیر مشترك: 
تفاوت با این شخص. مشترك تاکیدي، ضمیر مشترك هم
توان به جاي آن ضمیر که آوردن اولی اجباري نیست و می

شخص قابل حذف یا تغییر شخصی آورد اما ضمیر هم
و » خویش). «102: 1383، نیست(وحیدیان کامیار

» خود«ي تواند به جاها میدر برخی نقش» خویشتن«
هاي اسمی از این ). کارکرد بیشتر ترکیب101: بیاید(همان

نوع، تاکیدي است. مانند: 
به خطّ خویش فصلی در زیر آن بنویسیم که بر زبان 

)73: 1386، عبدوس پیغام داده بودیم که ...(بیهقی
در این ترکیب رابطۀ بین دو واژه رابطۀ شمول معنایی است.

: گردن ایشان افکند (همانامیر بدست خود حمایل در
271.(

، رابطۀ عضو »خود«با واژة » دست«رابطۀ مفهومی میان واژة 
واژگی است. کارکرد هر سه نمونه تاکیدي است. 



1397بهار، 22پیاپی ،دوم، شماره ششم، سال »بالغیهاي ادبی و پژوهش«فصلنامه 44

هاي تعلقی با الگوي اسم + ساختن اضافه-4–1–4
ضمیر شخصی: ضمیر شخصی در جایگاه گروه اسمی قرار 

تی متمایز دارد. گیرد و مثل فعل براي هر شخص صورمی
). 98: 1383، ضمیر به مرجع نیاز دارد(وحیدیان کامیار

در تاریخ بیهقی:قبیلهایی از این نمونه
)28: 1386، عنان با عنان او تا در سراي او برفت(بیهقی

اند، از لحاظ کارکرد لفظی دو ترکیبی که کنار هم آمده
دو واژه کارکرد موسیقیایی دارند. در این ترکیب  رابطۀ بین

رابطۀ شمول معنایی است. کارکرد تاکیدي دارد.                                        
فرمودیم تا بنشاندند و سزاي او به دست او دادند تا هیچ 

)62همان: بنده ...(
رابطۀ بین دو واژه در ترکیب اول رابطۀ شمول معنایی و 

، رابطۀ عضو در ترکیب دوم» او«با ضمیر » دست«میان واژة 
واژگی است. از لحاظ کارکرد لفظی، این دو ترکیب، کارکرد 

موسیقایی دارند. از لحاظ معنا کارکرد تاکیدي دارند.
: حال تو نزدیک ما این است که از لفظ ما شنودي(همان

93(
دراین ترکیب رابطۀ بین دو واژه رابطۀ شمول معنایی است. 

ن دادن جایگاه در این نمونه براي احترام و بزرگ نشا
بهره گرفته است. از » من«به جاي » ما«شخص، از ضمیر 

لحاظ معنا کارکرد تاکیدي دارد.
هاي غیرتعلقی به همراه کارکردشان در انواع اضافه-2–4

جمله:
هاي غیرتعلقی با الگوي اسم + ساختن اضافه-1–2–4

ها در دستورهاي زبان ناماسم عام: این گروه از ترکیب
: 1363، اند(شفائیاضافه تشبیهی و اضافۀ استعاري گرفته

ها هنري و ادبی ) و نقش زبان در غالب این ترکیب143
است. ترکیبات به کار رفته در جمالت زیر از لحاظ ساختار 

رسد. است امّا از نظر معنایی هنجارگریز به نظر میدرست
ادي هنجارگریزي همان عدول و انحراف از زبان هنجار و ع

است که زبان را از هنجار قاموسی و عادي فراتر برده 
سازي ). نویسنده براي برجسته38: 1383است(صفوي، 

خواهد به کمک آورد و میها را میالیه این ترکیبمضاف
هنجارگریزي اثرپذیري را بر ذهن مخاطب بیشتر کند. 

هاي تشبیهی و استعاري کارکرد ایجازي دارند. اضافه

استعاري   ترکیبات از گونۀ اضافۀ-1–1–2–4
جا مقام چند تواند مسعود بر جناح سفر است و این-

باید رفت که روز ) / ما را نیز می14: 1386، کرد؟(بیهقی
) چون در راندن تاریخ 21: عمر به شبانگاه آمده است (همان

بدان جاي رسیدم که این دو سوار ... به تگیناباد 
)  بزرگا مردا که دامن قناعت تواند 42:  رسیدند(همان
) خردمند را به چشم عبرت در این باید 49: گرفت(همان

تا تمامی دست محنت از وي کوتاه )63: نگریست(همان
هاي حضرت بدیدم و نیک حال)69: شود(همان

باید خردمندان را به چشم خرد می)77: بدانستم(همان
ویش را ضبط ) هر مردي که او تن خ153: نگریست(همان

تواند کرد و گردن حرص و آرزو بتواند شکست، رواست 
)157: که ...(همان

ترکیبات از گونۀ اضافۀ تشبیهی     -2–1–2–4
ساالر غازي، سعید در آسیاي روزگار از پس برافتادن سپاه-

بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیت بزه )52: بگشت(همان
ک در سر برادر ما شده باد تخت و مل)54: کرد(همان
ولکن با خشم خویش برنیایم و چون آتش )67: بود(همان

)160: شوم(همانخشم بنشست، پشیمان می
ها یکسان مشاهده کارکرد ترکیبات به کار رفته در همه نمونه

توان براي همه در نظر سازي را میشود. کارکرد برجستهمی
آورده شود، اي متناسب با مضاف در ضمن اگر واژهگرفت.

شود.      زبان ادبی و هنري نویسنده به زبانی عادي بدل می
ساختن اضاف،  غیرتعلقی با الگوي اسم + -2–2–4

اسم خاص:
جا به تگیناباد خطبه به نام سلطان مسعود روز آدینه این-

پس از / )40: ) ماه روزه درآمد و ...(همان5: کردند(همان
:  رسید از حاجب علی قریب(همانعید روزه، دوازده نامه

)79:  جا عید اضحی بکرد و ...(همانآن)68
ها تعیینی است.کارکرد این گونه از ترکیب

دیگر سهو آن بود که ترکمنان را که مستۀ خراسان بخورده -
)56: بودند(همان

این ترکیب از گونۀ اضافۀ تشبیهی است. گوینده خراسان را 
براي مرغان شکاري(ترکمنان)؛ با اي تشبیه کرده به طعمه
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ها کارکردشان توجه به آنچه گفته شد، این گونه ترکیب
ایجازي است.

ساختن اضافۀ غیرتعلقی با الگوي اسم خاص -3–2–4
گویند، + اسم خاص: به این گونه ترکیب اضافۀ بنّوت می
: 1361، متداول است که پسر را به پدر نسبت دهند(معین

، به کار رفتهترکیبات با توجه به جملهاین نوع )118
کارکردهاي مختلفی دارد.

، نگاه کن که حسین علی(رضی اهللا عنها) چه کرد(بیهقی-
1386 :237 (

با انشاء یک امر گوینده خود را نه به صدق یا حّقانیّت یک «
کند. امر گزاره بلکه به لزوم واقع شدن یک کار متعّهد می

که فالن چیز به همان ه به اینحاکی نیست از باور گویند
که فالن طور است بلکه حاکی است از اراده او مبنی بر این

). در این جمله 332: 1385النیز، »(چیز به همان طور بشود
ترغیب هستیم و بیهقی براينیز شاهد چنین ویژگی

.گویدمخاطب و تأثیر بر او این طور سخن می
) .                                             232: 1386، تر از حسین علی نیم(بیهقیبزرگ_

این نمونه مانند ترکیب قبلی برآمده از احساس است. 
دهد. با استفاده از خاطر نشان میگوینده خود را آسوده

دهد. این ترکیب کارکرد واژگان حس خود را بروز می
ن اي را با ایسازي دارد. گوینده حالتی یا حادثهبرجسته

کند.ترکیب برجسته می
الیه: تعیین کردن الیه مضافهترکیبات اسمی از نوع مضاف-5

ها اشیا و اشخاص و نشان دادن خواص گوناگون آن
تواند در چهارچوب یک کلمه محدود شود. ممکن نمی

کننده افزود و از این راه درجۀ است بر تعداد کلمات تعیین
زنجیر اضافه چیزي مشخص شدن اشیا را نیز زیادتر کرد.

اي نیست(شفائی، هاي اضافهجز به هم پیوستگی ترکیب
هایی از قبیل: کیف دستی دوست ). در ترکیب156: 1363

الیه مضاف» حسن«و » من«هاي من، کتاب پدر حسن، واژه
دانیم گروه اسمی از هسته طور که میاست. همانالیه مضاف

ها در صورت تهشود. هر یک از وابسو وابسته تشکیل می
تواند خود، وابسته داشته باشد(وحیدیان کامیار، لزوم می

الیه الیه مضافهاي وابسته، به مضاف). از وابسته87: 1383
خواهیم پرداخت.

الیه آن الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب-1–5
ضمیر مشترك است:    

ویش این حکایت نیز به آخر آمد و باز آمدم بر سر کار خ-
) 188: 1386، و به راندن تاریخ(بیهقی

سازي است و نویسنده در کنار کارکرد این ترکیب برجسته
آن از زبان ادبی یا هنري بهره گرفته است. 

الیه آن الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب-2–5
هاي یافت شده از این نوع، ضمیر شخصی است: در نمونه

[فرمان ابطۀ شمول معنایی است.ها ررابطۀ مفهومی بین واژه
دادیم تا] .محبوسان را پاي برگشایند تا راحت آمدن ما به 

) کارکرد عاطفی دارد.32: ها برسد(همانهمه دل
: در وقت ساخته با سواري انبوه پذیرة بنۀ او روي و ...(همان

) کارکرد تاکیدي دارد.49
) 67: باد تخت و ملک در سر برادر ما شده بود(همان

و براي به صورت مودبانه» ما«ضمیر اول شخص جمع 
به کار »  من«فخرفروشی به جاي ضمیر اول شخص مفرد 
رفته است. کارکرد این ترکیب توصیفی است. 

الیه آن اسم الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب-3–5
عام است:              

)          28: از خدمت حضرت خالفت بپرداخت(همان
ترکیب مد نظر نقش متمم در جمله دارد. رابطۀ مفهومی 

ها برقرار است. در این جمله مقصود شمول معنایی بین واژه
گوینده بیان اختتام کار است. کارکرد معنایی ترکیب مد نظر 

سازي است. از لحاظ لفظی داراي کارکرد برجسته
پایانی چهار واژه بر موسیقیموسیقیایی است. چرا که هم

و » خدمت«اگر جانشینی براي واژة جمله افزوده است. 
اش و هم کارکرد قرار دهیم هم لحن شاعرانه» حضرت«

دهد.سازي را از دست میبرجسته
امیر مسعود ...در بلخ آمد... به راندن کار ملک مشغول 

) 188همان: شد(
این ترکیب نقش متمم در جمله دارد. رابطۀ مفهومی بین 

عنایی است. کارکرد معنایی آن تعیینی و ها شمول مواژه
» کار ملک«سازي و کارکرد لفظی آن ایجازي است. برجسته

» راندن«به اسب تشبیه شده است که به کمک فعل حرکتی 
شود.برجسته می
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الیه آن اسم الیه مضافهاي اسمی که مضافترکیب-4–5
هاي زیر،ها در نمونهخاص است: رابطۀ مفهومی بین واژه

رابطۀ شمول معنایی است. کارکرد این گروه از ترکیبات 
اسمی غالباً تعیینی است.                          

نخست فرضیه بود راندن تاریخ مدت ملک امیرمحمد که 
) 10: در آن مدت امیر مسعود چه کردي ...(همان

اي که از سپاهان نوشته بودند به خبر گذشته جواب نامه
)  15: ود و ...(همانشدن سلطان محم

چاشتگاه روز دوشنبه دهم شوال ناگاه منگیتراك با ... 
)                                                                                       41: رسیدند(همان

نماز شام فرمود سلطان تا جواب نامۀ حشم تگیناباد را باز 
)42: نبشتند با نواخت(همان

امیر محمد را آن روز اسب بر درگاه اسب امیر خراسان 
)182: خواستند(همان

) 222: چون به دهلیز در سراي افشین رسیدم(همان
گیرينتیجه–6

ترکیبات اسمی به عنوان ترکیبات اضافی که به بخش 
اند؛ بنابراین شناخته شدهشود، هاي پسین مربوط میوابسته

هاي تعلقی و غیر تعلقی است ترکیبات اسمی شامل اضافه
و در ترکیبات اضافی به جاي اسم از جانشین آن استفاده 

شود. جانشینی و همنشینی کلمات، به نحو مربوط می
هاي نا محدود زبان را شود و نحو وظیفۀ خالقیت جملهمی

هاي اصلی ترکیبات اسمی در برعهده دارد. یکی از مشخصه
است اما درجۀ آن ازي ساین اثر هنجارگریزي و برجسته

گیري از زبان متفاوت است. بیهقی در کتاب خود با بهره
ادبی و هنري منحصر به فرد، ترکیبات ظریف و متنوع اسمی 

هایی از آن در مقاله بر محور جانشینی و همنشینی که نمونه

نیز یاد شد و همچنین بالغتی که در متن به کار برده است، 
کل زیبایی بیان کند. اگر اثر بیهقی توانسته احساسات را به ش

را در ترازوي سنجش قرار دهیم، اثر او بدون وجود چنین 
رسید.ترکیبات زیبایی، به این درجه از درخشش نمی
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