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  ص در تركيبات آثار سعديخبالغيِ تأكيد و تش مفهومِ

  *فرهاد محمدي

  چكيده
بالغت هاي  ترين روش اصليغي از كه براي بيانِ معاني و اغراضِ بال ،اجزاجايي  جابهفرايند 

بر واحد بزرگي چون جملـه، در انـواعِ تركيبـات كـاربرد دارد.      افزوندر زبانِ فارسي است، 
 عاملِ اصلي در تغييراتي است كه در جايگاهو  اغراضِ بالغيترين  مهماز  صتأكيد و تشخ

ي در مـ متمو  ،ياضـافي، وصـفي، عطفـ    انواعِ تركيبات اجزاي .دهد مياجزاي تركيبات رخ 
هـا تأكيـد    آن جزء دومِ نويسنده بر كه  هنگامي .حالت عادي جايگاه ثابت و مشخصي دارند

زبان  جايي در تركيبات هاي جابه قابليت بردن از بهره براي نمايشِ تشخص آن جزء، با ،ورزد
متفاوت ها  آن معمول و متداولِصورت كه با شود  ميداده ها تغييراتي  آن در ساختار ،فارسي

تشريحي، انواع تركيبـات را   ـ با تكيه بر كالم سعدي و با روشِ تحليلي ،است. در اين مقاله
كـه  هايي نمايان شود  شيوهتا كنيم  ميبررسي » صتأكيد و تشخ«بالغي و ازمنظرِ  دبا رويكر

پـژوهش  حاصلِ  .است كار گرفته شده بهدر گذشته براي نمايشِ تشخص در انواع تركيبات 
از  ،در هريـك از انـواعِ تركيبـات    ص،كـه در گذشـته بـراي تأكيـد و تشـخ     دهـد   يمنشان 
حـالتي را  توان  ميزباني هاي  هازطريق نشان بردند. بنابراين، بهره ميزبانيِ خاصي هاي  قابليت

  كه يك تركيب در مركزِ توجه است از صورت عاديِ آن متمايز كرد.
  .جايي جابهفرايند  ي صفت،جاي جابه تركيب، تشخص، بالغت، :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

 جايي اجـزا  . فرايند جابهاست زبانِ فارسيهاي  از امكانات و قابليت جملهاجزاي جاييِ  جابه
 تـر  بـيش كه بيانِ معنا و القاي اغـراضِ بالغـي    است فارسي بالغت در زبان ةجنبترين  مهم

از  و در زبـانِ فارسـي دارد  متعـددي  هـاي   مصـداق  . ايـن فراينـد  گيرد مي انجامآن ازطريق 
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دربر واژگان و جمالت را جاييِ  جابهاز جايگاه متداولِ خود تا ها  نشانهحروف و جاييِ  جابه
اجـزا  جـاييِ   جابـه . فرايند شود ميخاصي انجام هاي  انگيزهبا ها  جايي گونه جابه اين .گيرد مي
جملـه   گوناگوندر جاهاي تواند  ميكه در آن يك واژه گيرد  نمي انجامدر سطح جمله  فقط

و در هريـك از تركيبـات   شـود   مـي قرار بگيرد، بلكه اين فرايند در سطحِ تركيب نيز انجـام  
دهد  ميرخ ها  آن تغييراتي در صورت ،جايي جابهبا فرايند  ،يمو متم ،عطفياضافي، وصفي، 

 درهايي  اريك دستمتفاوت است. بايد دانست كه چنين ها  آن ةكه با حالت معمول و جاافتاد
آثارِ ادبي چه مبنايي دارد و با چه انگيزه و مقصودي در متـونِ ادبـيِ گذشـته     انواعِ تركيبات

اجزا ازروي تصادف جاييِ  جابهاست. مسلم است كه تغيير در صورت تركيبات با  كار رفته به
جملـه   از صتابعِ اغراضِ خاصي بوده اسـت. تأكيـد و تشـخ    ،يقين به ،و نبودهو براي تفنن 

كـالم  هـاي   سازهچگونگيِ آرايشِ اجزا و نظم و ترتيبِ ر دكه  استاغراضِ مهم در بالغت 
 گاهي الزم است كه در جايگاه اجزاي كالم ،گذارد. براي رعايت اين غرضِ بالغي تأثيرِ مي
، يعنـي  موضـوع شود كه با حالت معمول و الگوي اصلي متفاوت است. ايـن   داده تغييراتي

نظمِ معانيِ نحو  ةنظريت عاديِ كالم براي القاي اغراضِ بالغي، مصداقِ عينيِ تغيير در صور
  ).137 - 129: 1368است (جرجاني  جرجاني ةانديشدر 

 يها قابليت چنين به هم وها  آن هاي وقتي ازمنظرِ بالغت به انواعِ تركيبات و كيفيت سازه
و تشـخص در تغييراتـي كـه بـر      تأكيـد  ، نقشِ غرضِ بالغيِِشود ميتوجه  ها آن جايي جابه

و  تغييـرات ، در قـديم  درنتيجـه  .كنـد  مـي تأمل جلوه درخور شود مياجزاي تركيبات اعمال 
ادبي مبناي بالغي داشته و براي القاي اغـراضِ بالغـي بـوده     متون در تركيبات ها جايي جابه

  است. كار رفته بههاي گوناگون  ا صورتص باست كه يك تركيبِ خا
  

  تحقيق پيشينة .2
و مطالعات پيشين ها  يافتهالزم است كه به ، اين پژوهش شدن مبنا و رويكرد براي مشخص

اجـزاي  جـايي   جابـه «فراينـد   بارةجايي اشاره شود. در تركيبات و نيز فرايند جابه ةحوز در
 عبدالقاهر جرجانيبار   نخستين ،است بستري براي بيانِ معاني و اغراضِ بالغي ، كه»جمله

 ل االعجـاز فـي القـرآن   يـ دالكاربردي را مطـرح كـرده اسـت. در     يآرا مند نظامت صور به
اغراض و مقاصد در تقديمِ انواعِ كلمات اختصاص دربارة مبسوطي را به بحث هاي  بخش

ابند اشـاره كـرده   ي مي كلمات تقدمها  آن كه درگوناگوني هاي  تداده و به حاالت و موقعي
اجـزاي  جـايي   جابـه ة احثي كه پس از جرجاني درزمينمب اغلبِ). 198 - 163: هماناست (
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شـرح و بسـط    جـز  آراي وي بهره گرفته وبالغي مطرح شده است از هاي  كتابدر  كالم
از فرايند  پيروانشجرجاني و چه  آن بيان نشده است. ها در آن اي تازههاي او مطلبِ  ديدگاه
و تـأخرِ واژه در جملـه بـوده    م در سـطحِ جملـه و تقـد   تر  بيش اند داشتهمدنظر  جايي جابه
اده تا نشان د شود بررسي مي يي در سطحِ تركيبجا هجاب اين پژوهش كه در درحالي ؛است
يي هم اسـتفاده شـده   جا هتركيبات براي بيانِ اغراضِ بالغي از فرايند جابة حوز كه در شود

ور بوده است و دستة حوز درتر  بيشانجام شده  ة تركيباتمطالعاتي كه تاكنون دربار است.
. بـراي  انـد  پرداختـه دستوري و شناساييِ قواعد نحوي بـه موضـوع   ة دستورنويسان از جنب

بـه شناسـاييِ   تر  بيش ،كردهتركيبات اضافي و وصفي بحث ة نمونه، وقتي فرشيدورد دربار
: 1382(فرشـيدورد   است  همعنايي بينِ اجزاي تركيبات پرداختة و تبيينِ رابطها  آن ساختمان

هـاي   سـازه دستورپژوهان بر همين منوال تركيبات را ازنظـرِ   ). ديگر280 - 252؛ 222 - 218
هـا   آن انواع و اقسامبنديِ  تقسيمبه  ،هر تركيبة برحسبِ هست ،وه بررسي كرددهنده  تشكيل
تركيبـات نوشـته شـده اسـت     ة زمينـ  ). مقاالتي كه در54 - 40: 1395(طباطبايي اند  هپرداخت
تركيبات را بيان گيريِ  شكلو فرايند   هبه موضوع داشتشناختي  زبان ـ ريرويكرد دستو اغلب
، در شعرِ صـائب و بيـدل   ،براساسِ روابط نحويِ تركيب ،نديگراو هي ، اسداللمثالً .اند كرده

تركيب اسـت  ازطريق  سازي معطوف به واژهها  آن كارِ واند  هبررسي كرد را تركيبات خاص
گوناگون از انواعِ هاي  تصور به اين مقالهرويكرد اما  ).63 - 44: 1394 ديگران(اسداللهي و 

، رويكرد بالغي است و اند پرداختهتحقيقاتي كه ازمنظر دستور بدان  تركيبات، برخالف ديگر
اجـزاي تركيبـات بـراي     گرفتـه   انجـام هاي  ييجا هتوجيه اين است كه جاب هدف در جايگـاه

  ص و تأكيد بوده است.خنمايشِ تش
  

  طرح موضوع. 3
بـا تغييراتـي در جايگـاه     ،وانـد ت مي ،بر صورت دستوري و عاديِ خود عالوه ،تركيبِ اضافي

شكل «و  ،»مقلوبة اضاف«، »با حرف راراه  هم فكّ اضافه«ديگري چون هاي  تصور به ،اجزا
م تقـد «چـون   هـم  متنوعيهاي  شكل را دارد كه به قابليتتركيبِ وصفي نيز اين  .بيايد» بدلي

 ،بيان شود؛ در تركيـب عطفـي نيـز   » صفت از موصوفگرفتنِ  فاصله«و » صفت بر موصوف
بـر   افزون ،تركيب متممي .يردگ مي فاصلهعليه  معطوفاز » و«با حرف راه  هم گاهي معطوف

ديگري آمده  صورت ، در متون گذشته بهآيد ميصورت معمول كه اسم پس از حرف اضافه 
يكي پيش از اسم و ديگـري پـس از آن.    :حرف اضافه است است كه در آن اسم داراي دو
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اين فراينـدها اشـاره شـده     همةزبان فارسي به  هاي در پژوهش دستور وهاي  كتابدر  قبالً
يك  اي انگيزهچرا و با چه هدف و كه  اين اما ،است و ازمنظر دستور موضوع جديدي نيست

تأملي درخورده است موضوع ش ظاهرديگري غير از صورت معمول هاي  تتركيب به صور
كـار   بهمتنوعي هاي  شكل نيست كه يك تركيب در متون ادبي گذشته به علت  بياست. قطعاً 

انگيزه و غرضِ  معمولِ يك تركيبناهاي  ترفته است و بايد اذعان كرد كه در كاربرد صور
  بوده است.مدنظر  خاصي

كـه در  هـايي   تفكيـك هـا و   يياج همطرح شود كه در شعر بسياري از جاب نكتهشايد اين 
و در چنــين دهــد  مــيضــرورت وزن و قافيــه رخ   بــهيــرد، گ مــي انجــاماجــزاي تركيبــات 

ـ     ، امادر كار نيستاغراضِ بالغي گونه  هيچهايي  ييجا هجاب يي در جـا  هبايـد گفـت كـه جاب
، بلكـه  نيسـت منظـوم   نحويِ زبان فارسي است كه تنها در آثـار  امكانات ازاجزاي تركيبات 

كـار رفتـه    بـه كه ضرورت وزن و قافيه حاكم نيسـت،   ،چنين فرايندهايي در متون منثور نيز
ـ همين  .است يي اجـزا در تركيبـات مبنـاي    جـا  هتأييدي است بر اين موضوع كه فرايند جاب

اين، وقتـي   بر افزونرفته است. گ ميانجام بالغي داشته و براي بيان و القاي اغراض و معاني 
صورت عادي ذكر شده است هـم بـا    بهيك تركيب هم  ،حتي در آثارِ منظوم ،در متونِ منثور

بدانيم كه  اين هترين دليل است برايبكار رفته است،  بهديگري هاي  تصور ييِ اجزا بهجا هجاب
چنــين تغييراتــي در جايگــاه اجــزاي تركيبــات بــراي بيــانِ اغــراضِ بالغــي بــوده اســت.  

 از نظـم هـم از نثـرِ    هـم  شاهدهاييبراي هر مورد  مقاله در اينحد امكان  تا ،منظور همين به
چهـار تركيـبِ اضـافي، وصـفي،      ،باقي نماند. درادامـه  ترديدتا جاي  شود سعدي آورده مي

 متممي را ازمنظر غرضِ بالغيِ تشـخص و برجسـتگي در آثـار سـعدي بررسـي     و  ،عطفي
ين غـرضِ بالغـيِ   نيم تا مشخص شود كه عاملِ اصليِ حركت در اجزاي تركيبات همـ ك مي
  هد كاركرد بالغي دارد.د مي عادي تركيبات رخهاي  تاست و تغييراتي كه در صور بوده

  
  ضافيب ا. تركي4

صورت  قواعد نحوِ زبان فارسي، ترتيبِ اصلي و معمولِ اجزا در تركيبِ اضافي بدين برطبق
تنها اسـمي   ،التيدر چنين ح ،). ازنظرِ بالغياليه مضافاسم (مضاف) + كسره + اسم ( :است

دستوريِ  زيرا هم نقشِِ دارد، ود در سطحِ جمله تشخص و برجستگيش مي كه مضاف واقع
مستقل اين اسـت كـه    همنظور از جايگا .آن اصلي است هم جايگاه آن داراي استقالل است

قرار نگرفته  ،اضافه يا حروف اضافهة چون كسر ،ديگرية در گروهي يا واحدي پس از نشان
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 ود، اسـتقاللِِ شـ  مـي  اسمِ ديگر واقعاليه  مضاف مضاف در آن حاالتي كه اسمِِ ،ابراينبن .باشد
داراي تشخص و برجستگي باشد، تواند  نميآن اسم  ،در چنين مواقعي .جايگاه منتفي است

اگر در همان صورت اصلي  ،. حالشودتأكيد  بر آن كه با شگردهاي زباني تقويت و اينمگر 
بايـد از   ،باشـد، بـراي نمـايشِ تأكيـد بـر آن      همـوردنظر و توجـ  اليه  مضاف نه مضاف بلكه

 ،استفاده كرد تا تشخص و برجستگيِ آن نشان داده شود. در آثار ادبيِ گذشـته هايي  ظرفيت
 از مضـاف اسـتفاده  اليـه   مضـاف  خاصي براي تفكيـك  يها شيوهبراي تحققِ اين غرض، از 

  ردازيم.پ مي ها آناهميت  ترتيبِِ بهد كه در زير ش مي
  
  از تركيبِ اضافي با فك اضافهاليه  مضاف كتفكي 1.4

د شـ  مـي  استفادهقابليت در زبان فارسي از مضاف از دو اليه  مضاف براي تفكيك ،در گذشته
ي فـك  »را« نحـويِِ  قابليـت ازنظـرِ كـاربردي،    فك اضافه و ساخت بدلي. :ند ازا كه عبارت

زبـان فارسـي از ايـن     ادبـيِِ ة اين سؤال كه چرا در گذشته پاسخ ب. در ستا ترينِ مهم اضافه
 اضـافه   بودراحتي اين امكان  بهكه  درحالي د،ش مي نحوي استفادهقابليت ساخت كه از خود

ي فـك اضـافه، تشـخصِ واژه و    »را«در استفاده از  ،اصلية بايد گفت كه انگيز، استفاده كرد
ايـن  كـارگيريِ   بـه در  ،بالغـي  عنـي انگيـزة  ي ؛و محوريت موضوع استرعايت اصلِ سخن 

هاي دستوري اسـت كـه در    از نقشاليه  مضاف كه اينبه  توجه باتشخصِ واژه است.  قابليت،
توجـه و تأكيـد بـوده اسـت، بـراي      محل ندارد، هرگاه  صجمله قابليت برجستگي و تشخ

 اسـتفاده كه در سطح جمله برجسته و متشخص شـود، از امكانـاتي چـون فـك اضـافه       اين
» خواسـت كـه از او انتقـام كشـد    ، برآمـد هـم   بـه از ايـن سـخن    جـوان را دل « ده اسـت: شـ  مي

  ).123ب:  1384  (سعدي
 آتشـان  وقع ندارد اين سخن پيشِ فسرده   رود به سقف مـي  سوختگانِ عشق را دود

  )72: 1394(سعدي 

ي »را«غـيِ  بـه كـاركرد بال   باشد كه كسي نخستين اشرف صادقي عليكه  رسد مينظر  به
بـه  » را« بـارة در او .پي برده است هگذشت كاربرد اين قابليت نحوي در علت  به فك اضافه و

است، براي راه  هم »را«ي از كالم كه با ئجز ،اليه مضاف كه اينبر  مبني  كردهبديعي اشاره ة نكت
زِ جمله قرار موضوعِ اصليِ سخن از تركيبِ اضافي تفكيك شده و در آغادادنِ  نشانتأكيد و 

ي »را«استفاده از ة كه دقيقاً مشخص شود كه فلسف اين). براي 21: 1349گرفته است (صادقي 
فك اضافه در متون گذشته براي رعايت ِ تشخص واژه بوده است، ساخت نحويِ بيت زير 
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 كه بدونِ ايـن فراينـد اسـت، مقايسـه     ،ديگر آن صورتاست، با راه  هم اضافه كه با فك ،را
نيم تا عيبِ بالغي در ساخت اضافه نمايـان و نيـز كـاركرد بالغـيِ فـك اضـافه بهتـر        ك مي

  ...»:، رود ميت از پيش چون هرچه مراد توس«ساخت اضافي: مشخص شود. 
ــي   رود از پيش كه هرچه مراد است ميتو را  ــم دارد؟   ز ب ــه غ ــا چ ــالِ م ــراديِ امث  م

  )317: 1394(سعدي 
بايد در صدرِ كالم قرار گيـرد. در سـاختي    ،بنابراين .است» تو« اصلي و پايهة فاعلِ جمل

ة كـه واژ  همين .فرعي جايگاه مستقلي ندارد يا پيروة است، فاعل در جملاليه  مضاف »تو«كه 
زيـر نيـز چـون فاعـلِ     ة اساسي تشخصِ جايگاهي ندارد، نقص بالغيِ كالم است. در جمل

كه  اين جايگاه آن وابسته و پنهان است، براي است واليه  مضاف نخستة دوم در جملة جمل
از  سـلطان را «جايگاهي پيدا كند، با فرايند فك اضافه از مضاف جدا شده اسـت:   صِتشخ

). اگـر تركيـبِ   76ب:  1384(سـعدي  » برآمد و آب در ديده بگردانيـد هم  بهاين سخن دل 
دوم ة و مرجـعِ جملـ  د، فاعـل  شـ  مـي  اضافي با همان صورت عادي (يعني دلِ سلطان) ذكر

  د.ش مي و كالم دچار ضعف تأليفداشت  نمياستقاللِ جايگاهي 
ة با واژاليه  مضاف ود كه بينِش مي بالغي در استفاده از تفكيك اضافه نمايانة زماني انگيز
دو واژه چون بايد در سطح كالم  ،در اين حالت .مجاور تقابل برقرار باشدة ديگري در جمل
نيـز جايگـاه   اليـه   مضاف ود تاش مي شته باشند، از فرايند فك اضافه استفادهجايگاه مستقل دا

  مستقل بيابد:
 تو باري دمي چند فرصت شـمار    به غفلت بشـد روزگـار  ما را چو 

  )182الف:  1384(سعدي 
، بـود  مي، چون جايگاه آن وابسته و پنهان آمد مياليه  مضاف شكل به» ما«در اين بيت اگر 

ة . اهميت استقاللِ جايگـاه واژ شد نميدوم نمايان و برجسته ة در جمل» تو«لِ آن با عملِ تقاب
وقتـي اسـمي از اسـمِ     شود. مي وضوح دريافت بهمنه  مستثنيمحوري و اصلي در مستثني و 

چه  حتماً بايد تشخصِ جايگاهي داشته باشد. چنانمنه  مستثنيود، ش مي خود مستثني پيش از
باشد كـه جايگـاه آن در جملـه وابسـته اسـت، از      اليه  مضاف نقشي چونداراي منه  مستثني
اگـر   ،زيـر ة ده اسـت. در جملـ  شـ  مي استقالل آن استفاده منظور به زبانيِ فك اضافه قابليت

د، درمقايسه با وضعيت كنوني، كـالم  ش مي جاي فك اضافه از همان فرايند اضافه استفاده به
مگر قاضـيان را كـه بـه     ،ترشي كُند گردد را دندان به همه كس«رد: ك مي نقص بالغي پيدا

  ).190ب:  1384(سعدي » شيريني
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ة كالم، يعني جملـ ة كه ادام شود ميي فك اضافه زماني بهتر دريافت »را«كاركرد بالغيِ 
باشد اليهي  مضافة دوم ادامة جمل ،مربوط شود و بدان برگردد. درواقعاليه  مضاف بعدي، به

 شيطان عملي ناپسنديده درنظر بيارايـد  صالحان راكه   وقتي«ست قرار دارد: نخة كه در جمل
 كـه  ،»صـالحان «ة ). اگـر واژ 899: 1389(سـعدي  » انديشه كنند از روز قيامت و حسـاب  ...

اضـافه از      كالم نيز بدان مربوط مية است و ادام» نظر«ة واژاليه  مضاف شود، بـا فراينـد فـك
و در كـالم ضـعف   داشـت   نمـي دوم جايگاه مسـتقلي  ة جمل، فاعلِ شد نميمضاف تفكيك 

مرجعِ يك جمله بايد جايگاه مستقل و نمايان داشته باشد، كه  اين به اد. باتوجهد مي تأليف رخ
اسـت تـا در كـالم نقـصِ بالغـي و      شـده   ميدر چنين مواقعي از فرايند فك اضافه استفاده 

كـه   ،بر مضافاليه  مضاف كه تقدمِاند  هفتفرايند فك اضافه گة ضعف تأليف رخ ندهد. دربار
هـاي ملكـي و تخصيصـي كـاربرد دارد      در اضـافه تـر   بـيش  ،آيـد  مـي » را«حرف ها  آن بينِ

  ).516: 1383  (مهيار
  
  شكلِ بدلي بهاز مضاف اليه  مضاف تفكيك 2.4

اند  هرا از مضاف تفكيك كرداليه  مضاف ي فك اضافه،»را«ديگري غير از ة شيو به ،در گذشته
و مضـاف  اليـه   مضاف آوردنِ ةبوده است مشخص شود. اين شيومدنظر  تا تأكيدي كه بر آن

 .آورد صورت توان بدين اي را نمي هر تركيبِ اضافه ،البته .بوده است» بدل«شكلِ  بهدرپيِ هم 
مانند مصراعِ نخست بيت  ؛معناييِ خاصي با هم داشته باشندة رابطاليه  مضاف بايد مضاف و

  مصداقي از مضاف يا نوعي از آن است:اليه  مضاف كه يرز
 با غمـزه بگـو تـا دل مـردم نسـتاند        ازجانب ما نيستبودن گنه  دنبالِ تو

  )80: 1394(سعدي 

قابليـت  ة وسـيل  بـه نماياندنِ اين نكته بايـد   براي .استاليه  مضاف اصالت و محوريت با
گناه دنبـالِ  «صليِ عبارت چنين بوده است: د. شكلِ اش مي از جاي دستوريِ خود جدا زباني
استفاده شده است  »بدل« قابليتاست، از » بودن دنبالِ تو«با  حور سخنمچون اما  ،»بودن تو

ود كـه  شـ  مـي  سـبب تشخصِ واژه و استقاللِ جايگاه آن كردنِ  لحاظ 1.تا واژه تشخص يابد
تا سـاخت كـالم را دقيقـاً     اعمال كندو تغييراتي  ببرد  نحوي دستهاي  تدر ساخ ور سخن
ي »را«همانند ساخت » بدل«ان بليغ از ساخت ور سخن ،رو اين از .نكات بالغي بسازد برطبق

ساخت  ،بالغت رعايت براي ،درواقع .اند ردهك مي فك اضافه براي بيان تشخصِ واژه استفاده
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بدل بوده اسـت. در  اليه  مضاف دراصل منه لٌمبديعني  .ودش ميتبديل  اضافي به ساخت بدلي
» پسـر «ة د، واژشـ  مـي  جاي ساخت بدل از سـاخت اضـافي اسـتفاده    بهچه  چنان ،زيرة نمون

از فراينـد بـدلِ    ،بنـابراين  .افتـاد  اتفاق نمي» من«اين، تقابلِ آن با  بر افزون .يافت نميتشخص 
  نظر استفاده شده است: موردة بعض از كُل براي رعايت برجستگيِ واژ

ــك      و ليك پسر طبع و خويش اينبد است  ــوي ني ــود خ ــت ش ــرا زو طبيع  م
  )124الف:  1384(سعدي 

اليه  مضاف كه در آن جاي مضاف و ،»مقلوبة اضاف«بالغي در استفاده از ة انگيز ،چنين هم
ها، جزئـي كـه    با فرايند قلبِ آن. استاليه  مضاف ود، تشخصش مي در تركيبِ اضافي عوض
بدل در اين صورت با » مقلوبة اضاف«است. تفاوت اليه  مضاف ر دارد،تكيه و تأكيد بر آن قرا

ة اضـاف «در كـه   درحالي و مضاف مكثي وجود دارد،اليه  مضاف بدلي بينِصورت است كه در 
» يافتند بدان صفت كه حكما گفته بودندپسري  دهقان«اين مكث اصالً وجود ندارد: » مقلوب

  ).902: 1389(سعدي » رددگ مي خرمابنيتخمِ خرمايي «؛ )75ب:  1384(سعدي 
 چشــمة آفتــاب را چــه گنــاه؟   چشمپره  شبگر نبيند به روز 

  )63ب:  1384(سعدي 
  

  ييِ صفت در تركيب وصفيجا هجاب .5
مطـرح  هـا   گروهدر » ناپايداري«و » پايداري«مبحثي با عنوان  ،دستورهاي  كتابدر برخي از 

ردازد. گروه صفتي جزء پ مي ييِ اجزا در يك گروه دستوريجا هجاب قابليتشده است كه به 
 كه جاي اجزاي آن ثابـت نيسـت و تغييـر   هايي  گروهيعني  ؛لغزان و ناپايدار استهاي  هگرو
). گرچه در اين مباحث به جداييِ صفت از موصوف 106 - 105: 1382ند (فرشيدورد ك مي

  .اند نپرداخته بالغيِ اين فرايندهاي  هبه انگيز ،اند كردهاشاره 
صفت نيز در تركيبِ وصفي جايگاه وابسته و كوري دارد. هرگاه قرار  ،اليه مضافهمانند 

 كه نحوِ زبان فارسي داراسـت اسـتفاده  هايي  قابليتباشد كه موردتشخص قرار گيرد، باز از 
يعني در تركيبِ وصفي اگر تكيه بر صفت باشـد، آن   ؛ود تا از حالت عادي خارج شودش مي

اگـر در جـاي اصـليِ خـود      زيـرا  ،آورند بودن درمي مستقلحالت  بهرا از وضعيت وابستگي 
بـر موصـوف و    عالوهالزم را نخواهد داشت. تشخصِ صفت در مواقعي كه  صِباشد، تشخ
دارد با مواقعي كـه   قرارنظر  مورددر تركيبِ   هستهاليه  مضاف در نقشديگري ة صفت اضاف
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ـ هـاي   هشـيو  ،رو ازاين .ندك مي فرق كار رفته بهت در تركيب تنها موصوف و صف ييِ جـا  هجاب
 خصِمختلف متفاوت است كه درادامه بـه چگـونگيِ تشـ   هاي  تصفت در حاالت و موقعي

  .شود  مي از حاالت اشاره يكهرصفت در 
  
  م صفت بر موصوفدتق 1.5

لقـاي  بـراي ا  قابليـت، تـرين   مهم ،داردموصوف و صفت  فقطدر مواقعي كه تركيبِ وصفي 
تقدم آن بر اسم (= موصوف) اسـت. در   و صفت در تركيبِ وصفي صِتشخ ،ِغرضِ بالغي

 ساخت به اضافه وة كه به حذف كسر ،علت بالغيِ تقدمِ صفت بر موصوف ،زيرهاي  هنمون
قصد القـاي آن را دارد.   نويسندهت آن در كالم است كه ميتركيبي انجاميده است، اه اي هواژ

چـه   آنود، چون تكيه بر صفت اسـت،  ش مي ه صفت بر موصوف مقدمدر چنين تركيباتي ك
گفـت: گـوگرد پارسـي    «نـه موصـوف:    و ، صفت استشود بدان توجه مي ص دارد وختش

ــه شــنيدم    خــواهم ــه چــين ك ــردن ب ــيمب ــي عظ )؛ 117ب:  1384(ســعدي ...»  دارد قيمت
  ).896: 1389(سعدي » كه مر عاصيانِ امت احمد راست تهديدي بزرگوعيدي و  عظيم«

 نپيونـدي  مگر در دل چنين بودت كه با ما خـود    كه از ما نگسلي هرگـز؟  ياراوفا  بينگفتي 
  )128: 1394(سعدي 

 كنـي  شايد، كه خندة شكرآميز مي   من اگر خنده آيدتعيشيِ  تلخبر 
  )289: همان(

 ي اواو در قفاي رزق و اجـل در قفـا     رود هميعالم   همهدر حريص  مسكين
  )183ب:  1384(سعدي 

  
  گرفتنِ صفت از موصوف فاصله 2.5
است، ترتيـبِ  اليه  مضاف در مواقعي كه اسم داراي صفت و ،طبقِ قواعد نحوِ زبان فارسيبر

ييِ صفت از جا ه. جاباليه مضافاجزاي تركيب چنين خواهد بود: اسم (موصوف) + صفت + 
موصوف) هم داراي صـفت اسـت هـم داراي     تركيبِ وصفي در چنين تركيباتي كه اسم (=

ديگـري نيـز   هاي   صورت بر تقدم بر موصوف، به افزون، اليه مضافديگري چون هاي  هوابست
(=  از آن. در بيـت زيـر كـه اسـم    گـرفتن   فاصـله تأخر از موصوف يـا  چون  هم خواهد بود،

نـدنِ  ، چـون تأكيـد بـر صـفت اسـت، بـراي نمايا      اليه مضافهم  داردموصوف) هم صفت 
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شده و بـه   دادهو برجستگيِ آن در تركيب از جايگاه اصلي و متداولِ خود حركت  صتشخ
  بر موصوف، آورده شده است: دمابتداي تركيب، يعني مق

ــه از جامــ    خرقـة خـويش پيراسـتن    كهن ــتن ة بِ ــت خواس  عاري
  )191: همان(

ـ       شد  نمي جا هاگر صفت جاب يش از و در جـاي اصـليِ خـود، يعنـي پـس از مضـاف و پ
اكنون كه بر موصـوف مقـدم شـده اسـت، تشـخصِ الزم را       درمقايسه با، آمد مي، اليه مضاف
بر  افزون ،تقدمِ صفت بر موصوف». كهنِ خويشة جام« اين است: صورت عادي .داشت نمي
ـ  نـد و ك مـي  ود، موصوف را نيز برجستهش مي كه باعث تشخصِ خود صفت اين آن تأكيـد   رب
هـاي   هبـر تقـدم بـر موصـوف، شـيو      عالوه ،صفت در چنين مواقعي براي تشخصِ ورزد. مي

. در مـواقعي كـه   هاسـت  شيوهاز موصوف يكي از اين گرفتن  رود. فاصله كار مي بهديگري نيز 
ها  آن كه تقابلِ اينهم قرار گيرند، براي  درتقابل باها  آن موصوف قرار است دو صفت همانند

كه در جايگاه دستوريِ خود بيايند، در جـاي   اينجاي  بهدر ساخت نحويِ كالم نمايان شود، 
ايـن دلـقِ موسـي    «تا واضح و مستقل جلوه كنند: آيند  ميديگري از كالم، مانند پايانِ جمله، 

دلقِ « به اين قرار است: صورت معمول ).183 :(همان» رصعمو آن ريشِ فرعون  رقعماست 
مصف ،غيغرضِ بال». رصعِ فرعونرقعِ موسي و ريشِ م هاي  تدر تفكيك»ماز » رصعرقع و م

نظر  بهبراي نماياندنِ تقابلي است كه محور موضوع است. ها  آن جاي دستوريِ خود، تشخصِ
. ودشـ  مـي  ابد و به نقشِ حالي تبديلي مي در چنين حالتي نقشِ صفتيِ واژه تغيير كه رسد مي

نند رعايـت  ك مي شكلِ حال تبديل بهرا كه صفت يك اسم  اينة ازمنظرِ بالغت، انگيز ،درنتيجه
هرگـاه بـينِ صـفت و موصـوف      ،چنين هم نظر است. موردة نكات بالغي چون تشخصِ واژ

فاصـله بينـدازد، صـفت    هـا   آن فعل و متمم، قرار گيرد و بـينِ ويژه  بهاجزاي ديگري از كالم، 
ز موصوف فاصله خواهد بود و براي همين نماياندنِ تأكيد است كه ا صداراي تأكيد و تشخ

  ).119: (همان» سمينابلهي را ديدم «قرار گرفته است: ها  آن ي بينِيگرفته و اجزا
 مردم و مرغ و مور گـرد آينـد     شـيرين اي بـود   هركجا چشمه

  )68 :(همان
بيايـد،  ها  آن تري درميانِ فاصله بگيرد و اجزاي بيشتر  بيش هر اندازه صفت از موصوف

مانند اين جمله كـه تأكيـد و تشـخصِ دو     ؛خواهد بودتر  لموسمبرجستگي و تأكيد صفت 
جـواني برسـر ايـن ميـدان     «اسـت:  تر  نماياناز موصوف ها  آن تر بيشة سبب فاصل بهصفت 

  ).135 :(همان» زبان شيرينو طبع  خوشنمايد  ميمداومت 
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ـ كه  اين جاي بهنكره در تركيبِ وصفي گاهي »ِ ي«حرف  ،در گذشته ه به صفت بپيوندد ب
اصلي از اين ة رفت. انگيزگ ميانجام يوست. چنين فرايندي نيز با غرضِ بالغي پ مي موصوف
از صفت به موصـوف در  » ي«صفت و تأكيد بر آن بوده است. با انتقالِ حرف  صِِكار تشخ

 صود كه همين مكث كافي است كه صفت تشخش مي ايجادها  آن تركيبِ وصفي، مكثي بينِ
» روي نمـود، همـه پشـت دادنـد    صـعب  دشـمني   ،الجـرم «نـد:  يابد و برجسـته جلـوه ك  

استفاده از چنين فرايندهاي نحوي در آثارِ ادبـيِ گذشـته   ة فلسفه و انگيز ،). قطعا68ً  :(همان
  رعايت نكات و اغراضِ بالغي بوده است.

ة و هم وابست داردصفتي ة گاهي نيز فرايند تشخصِ صفت در مواقعي كه اسم هم وابست
ة عوض شود كه در اين حالت كسراليه  مضاف صورت است كه جاي صفت و بدين ،اضافي

اضافي ة يعني صفت با مكث پس از موصوف و وابست ؛ودش مي زايلاليه  مضاف بينِ صفت و
كه صفت داراي تشخص و برجستگي شود، آن را  اينبيت براي  اين در سعدي ود.ش مي ذكر

  2:به آخرِ تركيب انتقال داده است
 گدايي به روستا رفتنـد   به   عقـل   ناقص يـر پسرانِ وز

  )155 :(همان

همـين فراينـد تفكيـك     رود كـه  احتمال مي گلستانمصرعِ نخست بيت مذكور از ة دربار
و تأكيد بر آن است. گمان بر اين است كه در چنين مواقعي  صصفت از موصوف براي تشخ

بايد آن را بـا مكـث خوانـد. گرچـه     بپيوندد و در خوانش اليه  مضاف نبايد صفت با كسره به
 كه چنـين خوانشـي  رسد  مينظر  به ،اند كردهصورت بيت را با كسره ضبط  گلستانمصححانِ 

ـ     تر  بيش ا ناشي از ضرورت وزنِ عروضي بوده باشد تا خللـي بـه وزنِ شـعر وارد نشـود و الّ
ايـن خـوانش،   زيرا در  ،ذكر نشوداي  كسرهو صفت اليه  مضاف همان است كه بينِتر  درست

قطعـاً در جـداييِ صـفت از     ،حال هر به 3.استتر  ملموسو تر  واضحصِ صفت ختأكيد و تش
اجزاي ديگـرِ   وسيلة بهيا  خوانده شود ا مكثكه ب اينشود يا  مموصوف، چه بر موصوف مقد

  است. نهفتهتشخصِ واژه  كالم با فاصله از موصوف بيايد، نكات بالغي چون رعايت
اشت، صفات با فاصله د مي در مواقعي كه موصوف بيش از يك صفتدر متون گذشته، 

، كـالم دچـار   هـا  صـفت تشـخصِ هريـك از   ة لئبر مسـ  عالوه ،دند تاش مي از موصوف ذكر
سـرباز،  مـا شـد   راه  هـم  جـواني بـه بدرقـه   «جلوه كند: ساخت  خوشنشود و  يفصاحت بي

ها با كسـره   اگر صفت ،قعي). در چنين موا161: همان...» ( زور بيش، سلحشور، انداز چرخ
 وقتي با اما  ،داشتند نميالزم را  دند، تشخصِِش مي به هم عطف» و«به هم اضافه يا با حرف
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گاه براي مزيـد  « :اند هگفت باره،، هريك تشخصِ خود را دارد. در اين آيند ميمكث درپيِ هم 
حرف ربط و يا پيوستنِ  “وِ” گيري از اشتباه، از آوردن صفات يا پيشيك  يكاهتمام به ذكرِ 

ود و هـر صـفت را جداگانـه گوينـد و     شـ  مي نظر صورت تركيبِ اضافي صرف بهها  صفت
  ).12: 1375 رهبر خطيب» (نويسند
  

  معطوف از تركيب عطفيك . تفكي6
و صفت، چون جايگـاه نهفتـه و پنهـاني    اليه  مضاف همانند ،در تركيبات عطفي نيز معطوف

هرگـاه تشـخصِ آن    ،بنـابراين  .تر محلِ توجه اسـت  كمعليه  وفمعطدارد، همواره نسبت به 
عطـف از  »ِ و«بـا حـرف   راه  هـم  ود وش مي نظر باشد، از جايگاه اصليِ خود حركت دادهدم

هاي  كتابيرد. در گ مي جمله، پس از فعلِ جمله، قرار يرد و در پايانِگ مي فاصله عليه معطوف
هـيچ  ها  كتابدر اين  ؛فتندگ مي »عطف مؤخر«ندي نحوِ عربي و دستور فارسي به چنين فراي

الـنفس    كريمصاحبِ آن بقعه مردي «اصلي در استفاده از آن نشده است: ة به انگيزاي  اشاره
  ).103ب:  1384(سعدي ...»  و خردمند بود

 ليك ترسم كه بدوزد نظر از رويِ توام   و منعاشق از تيرِ اجل روي نگرداند 
  )228: 1394(سعدي 

گونـه   هـيچ نگيرد و معطوف در جاي اصلي و متداولِ خـود بيايـد،    انجاماگر اين انتقال 
توجه بدان است. بـا   جلبِنشانه براي ترين  برجستهي نخواهد داشت. همين حركت صتشخ

ة معطوف به انداز اين فرايندود: شـ  ميتوجه  بدانند و ك مي در كالم مهم جلوهعليه  معطوف
ة پادشاه] علما و ائم«[)؛ 59ب:  1384(سعدي » و حقير نيدم كه كوتاه بودرا شاي  زاده ملك«

  ).872: 1389(سعدي ..» . و حرمت دارد زتدين را ع
  

  ص متممخ. تش7
بـه  » تأكيـد و قصـر در زبـان و ادب فارسـي    «در سلسله مقاالتي با عنوانِ خسرو فرشيدورد 

ة نكت به چندان واضح و كافي نيست، شده داده اشاره كرده كه گرچه عنوان و توضيحِاي  نكته
بـراي  آوري  متـرادف «تأكيـد و قصـر،   هـاي   هذكر نمونة . در ادامپرداخته استتأملي درخور
اند كه همان ذكرِ دو حرف د مي هاي تأكيد و قصر را از مصداق» / حروف اضافهسازها وابسته

وان با فرض و ت يم بالغي كه علل). يكي از 488: 1354اضافه براي متمم است (فرشيدورد 
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در متون گذشته قائل شد، تشخصِ مـتمم و   ماحتمال براي فرايند دو حرف اضافه براي متم
متمم موردتوجه گوينده بوده اسـت، بـراي نمايانـدنِ    كه   هنگامي واقع،تأكيد بر آن است. در

جاي يك حرف اضافه براي متمم، دو حرف  بهه مخاطب بدان، جبرجستگيِ آن و عطف تو
» مزيـد نعمـت  بـه شُـكر انـدرش    طاعتش موجبِ قُربت اسـت و  «است: آورده  ميه اضاف

  ).189 :(همان...» فت: گ مي به مناجات دردرويشي «)؛ 49ب:  1384  (سعدي
ــدر    جايي رود دل  بهچو هر ساعت از تو  ــايي ان ــه تنه ــي  ب ــفايي نبين  ص

  )97: همان(

اگر بـه ايـن پرسـش     ،بنابراين .ندك مي داشتنِ دو حرف اضافه توجه را به خود معطوف
 چرا و با چـه اهـدافي در گذشـته از دو حـرف اضـافه بـراي مـتمم اسـتفاده         شود كه تدق
  ود.ش مي نظر بهتر نمايان موردبا تأكيد و تشخصِ اسمِ  موضوعارتباط اين  ،ردندك مي

گيـر بـود و بـا     ديگري كه در نحوِ زبان فارسي در گذشته متـداول و چشـم   مموضوعِ مه
در معـانيِ حـروف اضـافه    » را«واند مرتبط باشد اسـتفاده از  ت مي ند تشخص و تأكيد واژهفراي

و همين امر جايگـاه آن (= مـتمم) را   آيد  ميكه متمم پس از حرف اضافه  اينبه  است. باتوجه
ـ     بـه آن  وجه و تأكيدت نظر به ، در مواقعي كهكند ميپنهان   اي ه شـيوه باشـد، الزم اسـت كـه ب

 توجـه تـر   بـيش  نحوي در بيـانِ اغـراضِ بالغـي   هاي  قابليتر گذشته كه به برجسته شود. د
نظـر   مـورد د تـا اسـمِ   ش مي در معانيِ حروف اضافه استفاده» را«كارگيريِ  بهد، از فرايند ش مي

در معـانيِ  » را«وان براي استفاده از ت مي بهترين توجيهي كه ،بنابراين. تشخصِ الزم را پيدا كند
بيان كرد نقشي است كه اين فراينـد در تشـخصِ   » در«و ، »براي«، »از«ن چواي  اضافه حروف

دل  يك نصيحت يارانِِ قاضي را« )؛169: (همان...» پرسيدند  عاقلي را«خود دارد: راه  هم اسمِ
  ).163: (همان» نعمت بزرگانم اين سخن سخت آمدة كه پرورد مرا«)؛ 145: (همان» پسند آمد

  
  گيري . نتيجه8

  شود: بندي مي دسته بدين شرحآيد  برميكه از اين پژوهش نتايجي 
هـد، در جايگـاه   د مـي  هايي در اجـزا رخ  ييجا ههمانند جمله كه در آن تغييرات و جاب الف)
گونـاگوني از يـك   هـاي   تصـور  سـاخت كه باعث  شود داده مي تغييراتيي تركيبات اجزا

تركيبـات در گذشـته بـراي     انـواع  از كاررفته گوناگون بههاي  تصور ،قطعاً ود.ش مي تركيب
و هـا   حركـت تمـامِ   معنـا كـه   بـدين . تفنن نبوده، بلكه ناشي از اغراضِ بالغـي بـوده اسـت   



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادب پارسي ةنام كهن   132

رفتـه اسـت،   گ مـي انجـام  هايي كه در جايگاه معمول و متداولِ اجـزاي تركيبـات    ييجا هجاب
ت و عامــلِ اصــلي در تغييــرابنــابراين،  داشــته اســت.شــناختي  زيبــاييكــاركرد بالغــي و 

رضِ غ گرفت، رعايت ميانجام هايي كه در اجزاي تركيبات در متونِ ادبي گذشته  ييجا هجاب
  نظر در تركيب بوده است. مورد واژة خصِبالغيِ تأكيد و تش

قابليـت  ي براي تشخصِ اسمي كه نقشِ مـتمم داشـته اسـت از دو    مدر تركيبِ متم) ب
ردنـد تـا   ك مي ديگري تركيب را تقويت ةبا حرف اضاف ،نخست :دش مي استفاده زبان فارسي

د و حرف اضافه نيز بـه  ش مي ماسم بر حرف اضافه مقد ،دوم؛ توجه قرار گيردموردآن اسم 
  افت.ي مي تغيير» را«

د كه ش مي استفاده» فك اضافه«از فرايند اليه  مضاف در تركيبِ اضافي، براي تشخصِ )ج
د. در مـواقعي  شـ  مي تبديل» را«كسره به حرف  افت وي مي بر مضاف تقدماليه  مضاف در آن

و » سـاخت بـدل  «چـون   امكانات ديگر زبان فارسيكه استفاده از اين فرايند ممكن نبود، از 
  .بردند ميبهره » مقلوبة اضاف«

بـا  راه  هـم  د كه معطوفش مي صورت انجام شخصِ معطوف در تركيبِ عطفي بدينت )د
، يعنـي  هـا  آن رفتند و اجـزاي ديگـري از كـالم بـينِ    گ مي فاصلهعليه  معطوف عطف از»ِ و«

  رفتند.گ مي قرار ،عليه معطوفمعطوف و 
تشخصِ صفت در تركيبِ وصفي متناسب با شرايط تركيب حاالت گونـاگوني  ة شيو )ه

، صفت براي تشخص بـر  آمدند ميداشته است. در مواقعي كه تنها موصوف و صفت با هم 
در اليـه   مضاف درنقشاسمي نيز  ،دو  اينبر  عالوه ،قعي كهدر موااما  ،دش مي موصوف مقدم

 و د هم از تأخرِ آنش مي تقدمِ صفت براي تشخص آن استفاده قابليت، هم از آمد ميتركيب 
 د و بـا مكـث در آخـر تركيـب قـرار     شـ  مي عوضاليه  مضاف در اين حالت جاي صفت با

كـه بـه    ،د، بـرخالف امـروز  شـ  مي وحده در تركيب ذكر» ي«حرف كه   هنگامي رفت.گ مي
  يوست.پ مي صفت به اسم خصِبراي تش ،يوندد، در گذشتهپ مي صفت
  
 ها  نوشت پي

اسـت  موضـوعي   انـد  كـرده مطرح » بر مضافاليه  مضاف تقديم«عنوانِ با چه بعضي از محققان  آن. 1
در ايـن   ،»افبـر مضـ  اليـه   مضاف تقديم«ماست. موضوعِ مدنظر  جا در اينچه  آنكامالً متفاوت با 

 است، »اليه مضاف صِاصل سخن و محوريت موضوع و تشخ«پژوهش، رعايت نكات بالغي چون 
  ).73: 1377است (شفيعي سازي  تركيبو سازي  واژهمربوط به تر  بيش بحث محققانِ ديگراما 
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وصفي  هاي نحوي در تركيبات ييجا هكه جاباند  هبه اين موضوع اشاره كرد گران پژوهشبرخي از . 2
 در توضـيحِ تقـدمِ   ،يـرد. بـراي نمونـه   گ مـي  انجامو اضافي بنابر اغراضِ بالغي و جهات معنايي 

عادي به صفت متصلاليه  مضاف در شـعر معاصـر بـه اسـم     امـا   ود،شـ  مي ضميري كه در حالت
باعـث برجسـتگي،   «ود، بيان شده است كه اين فرايند ش مي يوندد و بر صفت مقدمپ مي (مضاف)

كـه صـورت   » سودايشـان تاريـك  «، »جايگـاهش تنـگ  «ماننـد   ،ودش مي »و تحكيمِ صفت ،دتأكي
  ).94 - 92: 1378 پور علي» (سوداي تاريكشان«، »جايگاه تنگش«چنين است: ها  آن دستوريِ

 تشخص يابـد، پـس از  كه  اين صفت برايها  آن وان يافت كه درت مي هايي در آثار منثور نيز نمونه. 3
در نقشاسمِ ديگري  ،بر صفت عالوه ،يعني در تركيبي كه .كر شده استذاليه  مضاف اليـه   مضاف

 تاريخ بيهقي. اين جمله از اند كردهذكر اليه  مضاف وجود دارد، براي تشخص صفت، آن را پس از
» ض كـرد وبـدو مفـ   خـاصِ  ضـياعِ غزنـي  ة سـلطان محمـود همـ   «است:  نكتهمصداقِ بارز اين 

 ».غزنيصِ ضياعِ خا«ت عاديِ تركيب چنين بوده است: ). صور156: 1389  (بيهقي

  
  نامه كتاب

تركيبات خاص اشـعار صـائب و   « ،)1394( منش ولي علي ، شكراهللا پورالخاص، و، خدابخشاسداللهي
  .28 ، ششناسي ادب فارسي متن، »بيدل براساس روابط نحوي و هستة معنايي تركيب

  اكبر فياض، تهران: نشر علم. تصحيح علي  ،تاريخ بيهقي ،)1389حسين ( بن بيهقي، محمد
 ، ترجمة سيدمحمد رادمنش، مشهد: آستان قـدس ل االعجاز في القرآنيدال ،)1368جرجاني، عبدالقاهر (

  رضوي.
  عليشاه. ، تهران: صفيو تقسيم آن ،: تعريف، كاربرد، ساختصفت ،)1375رهبر، خليل ( خطيب
 حسـين يوسـفي، تهـران:    تصـحيح و توضـيح غـالم     اب ،بوستان ،الف) 1384( ، مصلح بن عبداهللاسعدي

  خوارزمي.
ـ  ،گلستان ،ب) 1384( ، مصلح بن عبداهللاسعدي  حسـين يوسـفي، تهـران:    تصـحيح و توضـيح غـالم    اب

  خوارزمي.
  تصحيح محمدعلي فروغي، تهران: اميركبير.  ،سعديكليات  ،)1389( ، مصلح بن عبداهللاسعدي
حسين يوسـفي، تهـران:    تصحيح و توضيح غالم  اب ،هاي سعدي غزل ،)1394( ، مصلح بن عبداهللاسعدي

  سخن.
  ، تهران: دانشگاه تهران.شاهنامه و دستور ،)1377شفيعي، محمود (

، دانشكدة ادبيات و علـوم انسـاني تبريـز    نشرية ،»را در زبان فارسي امروز« ،)1349اشرف ( ، عليصادقي
  .93  ش

  ، تهران: فرهنگ معاصر.دستور زبان فارسي فرهنگ توصيفي ،)1395طباطبايي، عالءالدين (
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  ، تهران: فردوس.ساختار زبان شعر امروز ،)1378پور، مصطفي ( علي
  .30 ، شگوهر مجلة، »2تأكيد و قصر در زبان و ادب فارسي « ،)1354، خسرو (فرشيدورد

  ، تهران: سخن.شناسي جديد برپاية زبان دستور مفصل امروز ،)1382فرشيدورد، خسرو (
، مقاله دربـارة دسـتور جديـد    44؛ زبانِ دستور :در ،»در فارسي دري “ار”كاربرد « ،)1383د (مر، محمهيا
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