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صائب تبریزی و بیدل دهلوی از نامدارترین شاعران سبک هندی هستند که هر کدام بهه نوبهخ دهود در شهادخ ایرانه و
هندیِ سبک هندی ،شعر این دوره را متحوّل کردهاند .اکثر محققان که در شعر بیدل به تحقیق و پهووه

پردادتههانهد،

ترکیبات داص را به عنوان یک از مهمترین عوامل غموض زبان در انحصار شعر بیدل دانسته و در نوع سادت و معنه
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هندی شعر سبک هندی بررس شده است .ترکیبات هر دو شاعر ابتدا از نظر «هستخ معنای » در دو گروه ترکیبات «برون
مرکز» و «درون مرکز» طبقهبندی شده ،سپس بر اساس «روابه نحهوی ترکیهب» ،مهدلههای گونهاگون از فر سهادت
ترکیبات هر دو شاعر ارائه شده است.
ترکیبات داص صائب و بیدل در فر سادت دارای رواب نحوی گوناگون مانند رابطهخ مسهندی ،عهاعل  ،ملعهو ،
متمم و  ...است .از نظر سادتار معنای  ،ترکیبات داص این دو شاعر متنوعتر از ترکیبات عادی در زبان معیار هسهتند،
به طوری که بعض از این ترکیبات از نظر معنا در زبان وجود ندارند.
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مقدمه
بزرگترین و معروعترین شاعر شادخ ایران سبک هندی ،ب شک صائب تبریزی است .صائب تبریهزی بها اشهعار عهراوان
دود تحو

بزرگ در سبک هندی به وجود آورد .همخ مشخصات سبک هندی در اشعار صائب بازتاب یاعتهه اسهت .در

شادخ هندی شعر سبک هندی ،برجستهترین شاعر بیدل دهلوی است .اشعار بیدل دهلوی به سبب اندیشههای عرعان و
زبان دشوار به دیریاب بودن مشهور است .سادتار و نشانههای زبان اشعار صائب و بیدل از جنبههههای گونهاگون قابهل
بررس است .در این پووه

«ترکیبات داص» که از عوامل پیچیدگ زبان شعر این دو شهاعر ،بههویهوه بیهدل دهلهوی

است ،مورد بررس قرار م گیرد .ترکیبات داص در شکل عین دهود از ههمنشهین چنهدین تکهواف وافگهان تشهکیل
م شوند و بدون هیچگونه رابطخ ظاهری و لظ در کنار هم م نشینند و وافههای مرکب م سازند که در محور اعق زبهان بهه
صورت یک واحد معنای عمل م کنند .مانند ترکیب «آعتکمین» در این مصراع بیدل« :ز چنگِ آعتکمهینِ گهردون کجها رود
کس چه چاره سازد» (بیدل .)232 /2 :2344 ،شلیع کدکن در کتاب شاعر آینهها در سهبکشناسه شهعر بیهدل بهه ترکیبهات
داص او نیز اشاره م کند .وی در بررس ترکیبات داص در شعر بیدل ،ترکیبهات ماننهد حیابیگانهه ،تهپ ایجهاد ،اسهتانانگاه،
حیرتصدا و  ...را نمونههای از ترکیبات داص در شعر بیدل ذکر کرده و در این باره م گوید« :بحث ما در اینجا بر سهر نهوع
ترکیبهای است که بیدل سادته و این ترکیبها از نوع تجارب شاعران قبل از او نیست» (شهلیع کهدکن  .)46 :2344 :ایهن
مقا ه در پ پاسخ دادن به این سؤاالت است که «ترکیبات داص در شعر بیدل و صهائب چهه نهوع سهادتار و روابه معنهای
دارند؟» و «آیا این نوع ترکیبات مختص شاعران شادخ هندی سبک هندی ،بهویوه بیدل است یها شهاعران شهادخ ایرانه نیهز از
این ترکیبات سادتهاند؟» برای پاسخ به این سؤاالت ،ترکیبات هر دو شاعر ،بهر اسهاس دیهدگاه نظریهخ زایاگشهتاری نسهبت بهه
فر سادت و رواب نحوی ترکیب و نیز بر اساس هستخ معنای ترکیب ،بررس م شود.
ضرورت و اهمّیت پژوهش
محققان که به تحقیق در عرم شعر سبک هندی پردادتهاند ،معتقدند که در سطح زبان شعر سبک هندی نوع غموض و
پیچیدگ وجود دارد که دریاعت معن را دچار مشکل م سازد .هر یک از محققان به نوبهخ دهود در بازگشهای و تبیهین
بخ های از پیچیدگ زبان شعر سبک هندی ایلای نق
زبان شعر سبک هندی ،پووه

کردهاند .با توجه به ضرورت بازگشهای غمهوض موجهود در

حاضر بخش از پیچیدگ زبان را به صورت جامع و علم تبیین و بازگشای مه کنهد

تا هم روزنههای جدیدی از اعکار و اندیشههای نهلتخ موجود در اشعار سبک هندی از طریق پل زبان آشکار شود و ههم
پیچیدگ زبان به نوبخ دود تا حدی مرتلع شود.
پیشینۀ پژوهش
دربارة ترکیبات داص در شعر صائب و بیدل تا کنون هیچ اثر مستقل علم نوشته نشده است .در آثاری کهه زبهان شهعر
سبک هندی را بررس کرده اند ،در کنار سایر عناصر زبان  ،عق به وجهود ایهن نهوع ترکیبهات اشهاره شهده و بعضها بهه
صورت دیل موجز و ناقص شماری از این وافههای مرکب بیان شده است .در کتاب «طهرز تهازه ،سهبکشناسه غهزل
سبک هندی» از حسین حسنپور آالشت  ،در سبکشناس شعر صائب عق به تعداد معدودی از ترکیبات صهائب اشهاره
شده است .نگارنده در بخش به نام «ترکیبات تازة عراوان» ،ترکیبات صائب را به سه گهروه «کلمهات مرکهب» ،ترکیبهات
اضاع » و «ترکیبات وصل » تقسیم کرده است .در بخ

کلمات مرکب ،ترکیبات مانند آتشینرعتهار ،آیینههمشهرب ،آبلهه
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عرسود ،سودتهجان و  ...را عق ذکر کرده است و توضیح دربارة آنها ارائه نداده است.
در کتاب «شاعر آینهها» ،شلیع کدکن در بررس شعر بیدل ،بدون اینکه تعمّق داشهته باشهد ،تعهدادی از ترکیبهات
بیدل را ذکر کرده است .وی در بخش به نام «ترکیبات داص» ،چندین مصراع از ابیات بیدل را ذکر کرده و در هر کهدام
ترکیبات داص شاعر را بدون ارائخ هیچ توضیح عق برشمرده است .در مقدمخ این مصراعها ،از ترکیبسازی در زبهان
عارس سخن به میان آورده و ترکیبات داص بیدل را از مهمترین عوامل غموض شعر او دانسته است.
در کتاب «کلید در باز» نیز دیل مختصر به ترکیبات بیدل اشاره شده است .محمد کهاظم کهاظم در ایهن کتهاب بهه
بررس و تبیین دشواریهای شعر بیدل پردادته است .او غزلهای بیدل را به حاظ دشواری و ابهام به چههار دسهته تقسهیم
کرده است .در قسمت «عوامل زبان ابهام» ،ابهامها در نظام وافگان و سادتار جمهتت را بررسه کهرده اسهت .او در ایهن
بخ

اشارهای کوتاه نیز به ترکیبات داص بیدل کرده است .وی معتقد است که ترکیبات دهاص بیهدل دربردارنهدة معنهای

وهم و ضمن هستند .در این مقا ه ترکیبات صائب و بیدل به صورت علم و با اصول مشخص بررس م شود.
روش پژوهش
دکتر شلیع کدکن در کتاب «شاعر آینهها» به نمونه های از ترکیبهات دهاص در شهعر بیهدل اشهاره کهرده اسهت .ایهن
ترکیبات سرد پووه

حاضر است .در این پووه

با تعمّق و فر نگری بیشتر ،ترکیبات داص عراوان که در اشعار

بیدل و صائب وجود دارند ،با دامنخ وسیعتری مورد بررس قرار م گیرند .انواع ترکیبات داص و ابهامزا در اشهعار ایهن
دو شاعر ،نخست با توجه به «هستخ معنای » ترکیب بررس م شود .ترکیبات صائب و بیدل ابتدا در دو گهروه «ترکیبهات
برون مرکز» و «ترکیبات درون مرکز» طبقهبندی شده ،سپس یک سلسله «روابه نحهوی» کهه در فر سهادت ترکیبهات
وجود دارد ،نشان داده م شود.
روابط نحوی ترکیب )(Syntactic relations
بعد از اینکه عردینان دوسوسور زبانشناس نوین را پایهگذاری کرد ،مکتبهای مختلل در زبانشناس به وجود آمدنهد و
زبان را از ابعاد گوناکون بررس کردند .یک از این مکاتب زبانشناس گشتاری است .نهوام چامسهک بها انتشهار کتهاب
«سادتهای نحوی» و «جنبههای نظریخ نحو» ،نظریخ زایا گشتاری را مطرح کرد .نظریهخ زایاگشهتاری بهه وسهیلخ پیهروان
چامسک در شادههای گوناگون زبانشناس بس و گسترش یاعت .این نظریه به کشف رواب پنههان کهه در زیربنها و
فر سادت جملههای عین و روبنای دارد ،م پردازد .بر اساس نظریخ زایا گشتاری ،ههر جملهه دو نهوع سهادت دارد.
یک روسادت ( )surface structureو دیگری فر سادت (« .)deep structureفر سادت درواقع ،تعیینکننهدة
رواب معنای منطق اجزای جمله است( ».باطن  .)229 :2333 ،به عبارت دیگر« ،ماحصل عملکرد بخ

پایه و وافگهان

یک زنجیرة پایان است (که ممکن است به صورت نمودار دردت مجسم شود) و چامسک آن را فر سادت دوانهده
است( ».دبیرمقدم .)221 :2332 ،روسادت شکل دارج جمله را نشان م دهد .فر سادت جملهه بههوسهیلخ تعهدادی
قاعده که به آن «قواعد گشتاری» م گویند ،به روسادت تبدیل م شود .این قواعد عبهارتانهد از :حهذ
جابهجای ( ،)displacementجانشین ( )adjunctionو اعزای

(،)deletion

(« .)substitutionقواعد گشتاری بر زنجیرهای بها

سادت سازهای مشخص عمل م کنند و زنجیرهای تازه با سادت سازهای تازه به دسهت مه دهنهد( ».دبیرمقهدم:2332 ،
 .)29به عمل تبدیل فر سادت به روسادت «گشتار» م گویند .در هر جمله گشتار مه توانهد از طریهق یهک یها چنهد
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قاعدة گشتاری صورت بگیرد .یک از حوزههای بررس اجزای جمله در زبانشناس گشتاری «ترکیهب» اسهت .بهر پایهخ
نظریخ زایا گشتاری« ،وافههای مرکب دارای یک زنجیرة فر سادت است که این فر سادت مه توانهد دارای عناصهر
یک جملخ کامل باشد که اجزای سازندة آن وافة مرکب دارای رواب دستوری جملخ زیرسادت مربوط بهه دهود اسهت».
(مستأجر .)192 :2343 ،در ترکیب ،هر یک از اجزاء با یکدیگر در فر سادت رابطخ نحوی دارند؛ یعنه «وافه [ترکیهب
که معادل یک وافه بسی است] درواقع بر اساس جملخ پایه سادته شده و بخش از وافة سادته شده ،در جملهخ پایهه از
نقش نحوی بردوردار است .به عبارت دیگر ،این وافهها در اصل جملههای بودهاند که به صورت وافه درآمدهاند .در ایهن
نوع ترکیب ،عناصر وافه با هم رابطهای نحوی دارند .یعن اگر برای هر کدام از آنهها «جملههای زیرسهادت » تصهور کنهیم،
مشاهده دواهیم کرد که بخش از وافههای ما در آن جمله از نقش نحهوی بردهوردار اسهت (محمهودی بختیهاری:2323 ،
 .)33هنگام گشتار جمله از فر سادت به روسادت ،بیشتر عناصر آن حهذ
مرکب م شوند .در واقع« ،عرایند ددیل در حذ

شهده و در روسهادت تبهدیل بهه یهک وافة

عناصر از جملخ زیربنای و انتقال معن عناصر حذ

باق مانده ،عرایند معنای ععا محسوب م شود که «اعزای

و کاه

شده بهه واحهدهای

معنای » نامیده م شود» (اعراش .)34 :2322 ،

هستۀ معنایی ترکیب )(semantic core

زبانشناسان بردت

دستورنویسان سنت  ،در تقسیم و طبقهبندی ترکیب نظر متلاوت دارند .آنها از یک دیدگاه ترکیبهات

را از نظر «هستخ معنای » بررس م کنند .بر اساس این نظریه ،ترکیبات موجود در زبان با توجهه بهه رابطههههای معنهای
) (semantic relationsبه دو گروه ترکیبهات «درون مرکهز») (endocentric compoundsو ترکیبهات «بهرون مرکهز»
) (exocentric compoundsتقسیم م شود .ترکیبات درون مرکز ترکیبات هستند کهه «هسهتخ معنهای شهان درون وافة
مرکب قرار دارد و به بیان سادهتر ،یک از اجزای آن ،هستخ معنای و اجزای دیگر توصیفگهر آن محسهوب مه شهوند»
(اعراش  .)24 :2322 ،مانند« :آب یمو» و «دندانپزشک» .در نمونخ اول ،هستخ معنای ترکیب در کلمهخ «آب» و در نمونهخ
دوم هستخ معنای در کلمخ «پزشک» قرار دارد .در ترکیبات درون مرکز ،هستخ معنای م توانهد بها کهل ترکیهب جانشهین
شود؛ مثت در ترکیب «دندانپزشک» ،کلمخ «پزشک» که هسته است ،م تواند جایگزین کل ترکیهب ،یعنه دنهدانپزشهک
شود« .وافة مرکب درون مرکز از نظر معنای بیانگر طبقهای عرع از پدیدههای است کهه هسهته بهه آنهها دال هت دارد.
بنابراین schoolboy ،یک بچه است bedroom ،نوع اتها اسهت و  teapotیهک نهوع قهوری اسهت .در ههر مهورد،
نخستین وافه ،با توصیف هسته ،معنای آن را مشخصتر م سازد( ».کاتامبا و استونهام .)636 :2332 ،کلمهای که هسته را
توصیف م کند «وابسته» نام دارد .مثت در ترکیبات «آب یمو» و «دندانپزشک» ،کلمات « یمهو» و «دنهدان» معنهای آب و
پزشک را که هسته هستند ،محدود به معن دود م کنند؛ یعن آب که منحصرا از یمو گرعتهه مه شهود نهه از چیزههای
دیگر و پزشک که عق با دندان سر و کار دارد نه با اجزای دیگر بدن.
ترکیبات برون مرکز ،ترکیبات هستند که هستخ معنای آنها در درون وافة مرکب قرار ندارد .در ترکیبات برون مرکهز،
معنای کل ترکیب از اجزای آنها به دست نم آید .مانند وافة  redskinکه بهه معنه «سهر پوسهت» اسهت ،نهه «نهوع
پوست» ) .(Bauer, 1983: 31به بیان دیگر «اجزای این نوع ترکیبها در ددمت توصیف ملهوم بیرون قهرار دارنهد»
(اعراش  .)23 :2322 ،مانند« :قدبلند» و «ته دست» در زبان عارس  .در هر دو مثال ،هستخ معنهای ترکیهب کهه «انسهان»،
«شخص» و  ...است ،در دارج از ترکیب قرار دارد .کاتامبا بر این باور است که ترکیبات برون مرکز جزو ترکیبهات تیهره
( )Opaque Compoundsبه حساب م آیند .(katamba, 1993: 320) .تمام ترکیبات داصه کهه در اشهعار بیهدل و

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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صائب و شاعران سبک هندی تبلور یاعتهاند ،دارای هستخ معنای هستند .این ترکیبات یا در گروه «ترکیبات بهرون مرکهز»
و یا در گروه «ترکیبات درون مرکز» قرار م گیرند.
 -1ترکیبات برون مرکز
همان طور که گلته شد ،در ترکیبات برون مرکز ،هستخ معنای ترکیب در دهارج از ترکیهب قهرار دارد .در دسهتورهای
سنت این ترکیبها جزو «صلتههای بیان مرکب» محسوب م شوند .ترکیبات برون مرکز اشعار صائب و بیدل بر اسهاس
سادتار و ا گوهای جدیدی که زبانشناس از ترکیب ارائه م دهد ،بدینگونه است:
 -1-1ترکیب مسندی
در فر سادت این نوع از ترکیبات یک جملخ نحوی از نوع اسنادی وجهود دارد کهه هنگهام گشهتار بهه روسهادت،
عناصر سازندة جمله به جز مسند و مسندا یه حذ
اجزای این نوع از ترکیبات که نق

م شوند .در ترکیب مسندی ،هستخ نحهوی ترکیهب «مسهند» اسهت.

مسند و مسندا یه دارند ،در روسادت به صورت ساده (مسندا یه و مسند) و مقلهوب

(مسند و مسندا یه) ظاهر م شوند .ترکیبات مسندی با توجه به نوع اجزای آن ،به دو گروه «مسندی صهلت » و «مسهندی
اسم » تقسیم م شوند.
 -1-1-1ترکیب مسندی صفتی
این نوع از ترکیبات از همنشین «اسم» و «صلت» به وجود م آیند .صلت چه بهه صهورت سهاده و چهه بهه صهورت
مقلوب ،همواره نق

«مسند» دارد و اسم نق

«مسندا یه» .بعض از زبانشناسهان بهه ترکیهب مسهندی صهلت  ،ترکیهبِ

« »Bahurihiم گویند ).(Spencer, 1991: 113
 صلت (مسند) با اسم (مسندا یه)

نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «آشفتهکار» ،بدینگونه است:
شکل  :2نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم
مسندا یه
گروه اسم

 -گشتاراول ،حذ

عنصر ععل  :کار آشلته.

گروه ععل
مسند

عنصر صرع
ععلراب

زمان

شخص

گروه صلت

اسم

صلت

کار

آشلته

است

حال

سومشخصملرد
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 گشتار دوم ،جابهجای  :آشلته کار.هستخ معنای ترکیب که «انسان» است ،در دارج از ترکیب قرار دارد .وقت هستخ معنای و روسادت ترکیب کنار ههم
قرار بگیرند ،م شود :انسانِ آشلتهکار؛ یعن انسان که کارش (مسندا یه) آشلته (مسند) است .نمونههای از این ترکیبهات
در اشعار صائب و بیدل:
تشنهچشمانِ هۀوس را یر کمنۀد آری سۀرا

فتنۀۀۀ ینیۀۀا ن ۀۀریی هۀۀر کۀۀه ینیۀۀا را شۀۀناخت

(صائب)244/1 :1131 ،

تشنهچشمانِ هوس :کسان که چشمشان تشنخ هوس است.
من آن آیینهام کۀز شۀوخی جۀوهر نمدپوشۀ

به حیرت بس که جوشیدم ن اه افسریهمژگان شۀد

(بیدل)106 /4 :1111،

نگاهِ اعسردهموگان :نگاه که موگان

اعسرده است.

نیز ترکیبات مانند :جادونلَس (صائب ،)393/1 :2323 ،حسنِ پریشانجلوه (بیدل )631 /2 :2344،و . ...

 اسم (مسندا یه) با صلت (مسند)

نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «سینهچاک» ،بدینگونه است:
شکل  :1نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم
مسندا یه
گروه اسم
اسم
سینه
در این ترکیب ،عق با گشتار حذ  ،عنصر ععل حذ

گروه ععل
مسند

عنصر صرع
ععلراب زمان

شخص

گروه صلت
صلت
چاک

است

حال

سومشخصملرد

م شود :سینه چاک .روسادت ترکیب وقته در کنهار هسهتخ

معنای قرار بگیرد ،م شود :انسانِ سینهچاک؛ یعن انسان که سینهاش (مسندا یه) چاک (مسند) است .نمونههای از ایهن
ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
یر کۀۀام کۀۀش بۀۀان کۀۀه بۀۀان نفۀۀسیرا

چۀۀون شۀۀمز رو ی یهۀۀن گۀۀا مۀۀیشۀۀوی
(صائب)4002 /2 :1131،

نلسدراز :کس که نلس (مجازا :سخن) او دراز است.

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
ای به جرأت مته آیینه یر چنۀ

تا نفس یاری بۀه بۀزم سۀینهصۀافان ن ۀیری
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اسۀت آ

(بیدل)000/1 :1111،

سینهصاعان :کسان که سینه (مجازا :دل) آنها صا

است.

 -1-1-1ترکیب مسندی اسمی
این ترکیب از همنشین «اسم» با «اسم» تشکیل م شود .ترکیب مسندی اسم دو نوع سهادتار دارد .یها بهه صهورت
اسم ساده است یا به صورت اسم تشبیه .
ا ف .ترکیب مسندی اسم ساده:
در این ترکیب اسم اول همواره نق

 اسم (مسند) با اسم (مسندا یه)

«مسند» و اسم دوم نق

«مسندا یه» دارد.

نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «تواضزپیشه» ،بدینگونه است:
شکل  :3نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم
مسندا یه
گروه اسم

 -گشتار اول ،حذ

گروه ععل
مسند

عنصر صرع

ععلراب

زمان

شخص

گروه اسم

اسم

اسم

پیشه

تواضع

است حال

سومشخصملرد

عنصر ععل  :پیشه تواضع

 گشتار دوم ،جابهجای  :تواضع پیشهوقت هستخ معنای همرا با روسادت کنار هم بیاید ،م شود :انسانِ تواضعپیشه؛ یعن انسان که پیشههاش (مسهندا یه)
تواضع (مسند) است .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
صائب احوال مقام یل چۀه مۀیپرسۀی مۀن

خانۀ حسۀرتنصۀیبانِ محبۀت گلخۀن اسۀت
(صائب)012/4 :1131،

حسرتنصیبان :کسان که نصیبشان حسرت است.
مپرسید ا معاش خندهعنۀوانی کۀه مۀن یارم

ا آ

ناشتا تر میشۀوی نۀانی کۀه مۀن یارم
(بیدل)026/4 :1111،

معاشِ دندهعنوان :معاش که عنوان (دیباچه و آغاز ،مجازا :ظاهر) آن دنده است .یعن معاش که به ظهاهر رضهایت
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بخ

است.
نیز ترکیبات مانند :شیشهبار (صائب ،)321/2 :2323 ،آگه نسق (بیدل )23/1 :2344 ،و . ...

 اسم (در معن صلت و مسند) با اسم (مسندا یه)

نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «خندهروی» بدینگونه است:
شکل  :9نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم
مسندا یه
گروه اسم

 -گشتار اول ،حذ

ععلراب

زمان

شخص

گروه صلت

اسم
روی

گروه ععل
مسند

عنصر صرع

صلت
است

دندان

حال

سومشخصملرد

عنصر ععل  :روی دندان

 گشتار دوم ،جانشین اسم به جای صلت :روی دنده گشتار سوم ،جابهجای  :دنده رویوقت هستخ معنای همرا با روسادت کنار هم بیاید ،م شود :انسانِ دندهروی؛ یعنه انسهان کهه رویه

(مسهندا یه)

دندان (مسند) است .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
یست گلچین شد یرا ا چهرۀ خنۀدان گۀ

کۀۀری خۀ ِ خنۀۀدهروی مۀۀن شۀ یین تیۀ را
(صائب)23/1 :1131،

زدم دندهروی :زدم که روی

دندان (باز و گشاده) است.

خسۀۀروِ وحۀۀدتکۀۀ ه ،شۀۀاهم ۀۀدمبارگۀۀاه

بۀۀدرِ تنۀۀزهضۀۀیا  ،صۀۀدرِ تقۀۀدسجنۀۀا
(بیدل)111/1 :1111،

بدرِ تنزّهضیاء :بدری که ضیاء آن منزّه است /.صدر تقدّسجناب :صدری که (مجازا ،مهتر و رئیس که) جناب (درگهاه
و آستانه) آن مقدّس است.
ب .ترکیب مسندی اسم تشبیه
در جملخ زیربنای این ترکیب یک رابطخ نحوی از نوع اسنادی تشبیه وجهود دارد .ترکیهب از ههمنشهین «اسهم» بها
«اسم» به وجود م آید .و همواره مسندا یه «مشبه» و مسند «مشبهبه» است.

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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 اسم (مسند و مشبهبه) با اسم (مسندا یه و مشبه)
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «طوفاننفس» بدینگونه است:
شکل  :6نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

عنصر صرع

گروه ععل

مسندا یه گروهقیدی مسند ععلراب
گروهاسم

قید

اسم
نلَس
 -گشتار اول ،حذ

عنصر ععل  :نلس مانند طوعان

 -گشتار دوم ،حذ

قید :نلس طوعان

شخص

زمان

گروهصلت
صلت

مانند

طوعان

است

حال

سومشخصملرد

 گشتار سوم ،جابهجای  :طوعان نلسوقت هستخ معنای و روسادت کنار هم بیایند ،م شود :انسانِ طوعاننلس؛ یعن انسان که نلسه

(مسهندا یه) ماننهد

طوعان (مسند) است .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
یر جلۀۀوهگۀۀاهم سۀۀرو یامۀۀتخۀۀرام تۀۀو

هر نقش پۀا بهشۀت جۀدایی اسۀت بوسۀه را
(صائب)102/1 :1131،

سرو قیامتدرام :سروی که درام

(رعتار و حرکت ) مانند قیامت است.

این یامتجلوه همچون گریش چرخ یورن

بریه است ا کۀ

جهۀانی را عنۀان اختیۀار
(بیدل)116/1 :1111،

قیامتجلوه :کس که جلوهاش مانند قیامت است.
نیز ترکیبات مانند :بلبل آت نوا (صائب ،)932/1 :2323:بهارنَلَس (بیدل )334/2 :2344،و . ...
در ترکیبات مسندی تشبیه هر دو شاعر یک رابطخ تشبیه کل وجود دارد؛ یعن عنصری که در جایگاه مشبه قهرار
م گیرد ،به صورت کل به عنصری که در جایگاه مشبهبه قرار دارد ،تشبیه م شود .یک نوع دیگهر از تشهبیهات ترکیبه
وجود دارد که مسندا یه (مشبه) به یک از اجزاء مسند (مشبهبه) تشبیه م شود؛ مانند ترکیهب «پروانههطینتهان» و ترکیهب
«طوط سرشت» در این ابیات صائب و بیدل:
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فۀۀانوس شۀۀمز چهۀۀرۀ یارنۀۀد لۀۀههۀۀا

یر ییۀۀۀۀدۀ بصۀۀۀۀیرتم پروانۀۀۀۀهطینتۀۀۀۀان

(صائب)132/1 :1131،

پروانهطینتان :کسان که طینت آنها مانند طینت پروانه است.
نفۀۀسپۀۀریا تقلیدنۀۀد و مۀۀیگوینۀۀد الهۀۀی

جهان آیینۀ وه است و این طوطیسرشۀتانش

(بیدل)621 /4 :1111،

طوط سرشتان :کسان که سرشتشان مانند سرشت طوط است.
نیز ترکیبات مانند :کرکسطینتان (بیدل ،)213/2 :2344،عیس دمِ قماندصالِ دضرپ (بیدل )234 /2 :2344،و . ...
در فر سادت این ترکیبات تشبیه  ،قبل از مشبهبه ،یک از اجزاء آن قرار م گیرد و نق

«مضها » بهرای مشهبهبهه

دارد .در واقع مشبه ،به آن جزء مشبهبه تشبیه م شود.

 اسم (مسندا یه و مشبه) با اسم (مسند و مشبهبه)
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «فلکتاج» بدینگونه است:
شکل  :4نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم
مسندا یه

گروه ععل
گروهقیدی مسند ععلراب

گروهاسم

علک
 گشتار اول ،حذ -گشتار دوم ،حذ

قید :علک تاج

زمان

شخص

قید گروهصلت

اسم

عنصر ععل  :علک مانند تاج

عنصر صرع

صلت
مانند

تاج

است حال

سومشخصملرد

وقت هستخ معنای کنار روسادت قرار بگیرد ،م شود :شاهِ علکتاج؛ یعنه شهاه کهه علهک (مسهندا یه) ماننهد تهاج
(مسند) برای اوست .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
گر یرآمیۀزی بۀه گلهۀا بۀوی آن گۀ پیۀرهن

من به چش بسته مۀیسۀا م یکۀدی ر جۀدا
(صائب)0/1 :1131،

گلپیرهن :کس که گل همانند پیراهن برای اوست.
ن اه ناتوانش سۀرمه کۀری اجۀزای امکۀان را

یامتیست اهیهای ایۀن مژگۀانعصۀا بن ۀر
(بیدل)460/1 :1111،

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی

موگان عصا :کس که موگان
-4-1
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مانند عصا برای اوست.

ترکیب متممی

«در ترکیبات متمم  ،یک از اجزای ترکیب ،متمم جملخ زیرسادت است» (محمودی بختیاری .)39 :2323 ،ترکیبهات
متمم با توجه به حرو اضاعخ آنها به چندین نوع تقسیم م شود« :متممه «بهه»ای ،)dative compound( ،متممه «از»ی،
( ،)ablative compoundمتممه «در»ی )locative compound( ،و متممه «بها»یه ».)instrumental compound( ،
(محمودی بختیاری .)39-36 :2323 ،ترکیبهای متمم در اشعار صائب و بیدل در سادتارهای گوناگونِ «اسهم» بها «صهلت»،
«اسم» با «اسم»« ،اسم» با «بن ععل» و «اسم» با «جزء غیر ععل ععل مرکب» به وجود آمده است.
ا ف .ترکیب «اسم» با «صلت»
در این ترکیب که از همنشین «اسم» با «صلت» و «صلت» با «اسم» به وجود م آیهد ،اسهم همهواره نقه
صلت نق

«مهتمم» و

»مسند» دارد:

 اسم (متمم) با صلت (مسند)
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «حیابی انه» بدینگونه است:
شکل  :3نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

ضمیر

ععلراب

زمان

شخص

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه

گروهاسم گروهوصل
اسم

او

از

حیا

 -گشتار اول ،حذ

نهاد :از حیا بیگانه است

 -گشتار دوم ،حذ

عنصر ععل  :از حیا بیگانه

 -گشتار سوم ،حذ

مسند

عنصر صرع

حر

صلت
بیگانه

است

حال

سومشخصملرد

اضاعه :حیا بیگانه

وقت هستخ معنای همراه با روسادت بیاید ،م شود :انسانِ حیابیگانه؛ یعن انسان که از حیا (مهتمم) بیگانهه (مسهند)
است .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
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صۀحبت رن ۀۀین لباسۀۀان بۀۀیغمۀۀی مۀۀیآوری

بلب یریآشنای ما بۀه گلشۀن یشۀمن اسۀت
(صائب)022/4 :1131،

بلبل دردآشنا :بلبل که با درد آشنا است.
هۀۀر جۀۀا یمۀۀد صۀۀب  ،شۀۀبن کمۀۀین اسۀۀت

چشۀۀمی بۀۀه نۀۀ گیۀۀر ای خنۀۀدهمایۀۀ
(بیدل)201/4 :1111،

دندهمایل :کس که به دنده (دندیدن) مایل است.
نیز ترکیبات مانند :دانهبیزار (صائب ،)214/1 :2323،ستمآواره (بیدل )233/2 :2344،و . ...
 صلت (مسند) با اسم (متمم)
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «پیرو جن » ،بدینگونه است:
شکل  :2نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

ضمیر

ععلراب

زمان

شخص

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه گروهاسم
اسم

او

در

جنگ

 -گشتار اول ،حذ

نهاد :در جنگ پیروز است

 -گشتار دوم ،حذ

عنصر ععل  :در جنگ پیروز

 -گشتار سوم ،حذ

مسند

عنصر صرع

حر

گروهوصل
صلت
پیروز

است

حال

سومشخصملرد

اضاعه :جنگ پیروز

 گشتار چهارم ،جابهجای  :پیروز جنگوقت هستخ معنای با روسادت کنار هم قرار بگیرند ،م شود :شاهِ پبروزجنگ؛ یعن شاه که در جنگ (متمم) پیروز
(مسند) است . .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
ای که ا لع لبت شور یامت گۀریهایسۀت

رحمتۀۀی کۀۀن بۀۀر ل ۀبِ عاجزبیۀۀانِ خ ۀ مۀۀا
(صائب)111/1 :1131،

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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ب عاجزبیانِ زدم :بِ زدم که از بیان (گلتار) عاجز است.
ترحمۀۀۀی بۀۀۀه مۀۀۀنِ ارِ منفعۀۀۀ گفتۀۀۀار

گفت ۀۀوی پریشۀۀاننۀۀوای خۀۀوی خ لۀۀ

(بیدل)112/1 :1111،

منلعلگلتار :کس که در گلتار منلعل (شرمگین) است.
و نیز ترکیبات مانند :متیمطینتان (صائب ،)233/2 :2323:صلرهوس (بیدل )446/1 :2344،و . ...
ب .ترکیب «اسم» با «اسم»
این ترکیب از همنشین «اسم» با «اسم» به وجود م آید .اسم دوم همواره نقه

«مهتمم» دارد و اسهم اول در جایگهاه

«ملعول» به کار م رود.
 اسم (ملعول) با اسم (متمم)
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «آبلهیوش» ،بدینگونه است:
شکل  :3نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

ضمیر

ملعول

عنصر صرع
ععلمتعدی زمان

شخص

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه گروهاسم گروهاسم حر نشانه

اسم
بر

او

دوش

 -گشتار اول ،حذ

نهاد :بر دوش آبله را داشتن

 -گشتار دوم ،حذ

عنصر ععل  :بر دوش را آبله

 گشتار سوم ،حذ -گشتار چهارم ،حذ

حر
حر

اسم
آبله

را

داشتن

حال

سومشخصملرد

نشانه :بر دوش آبله
اضاعه :دوش آبله

 گشتار پنجم ،جابهجای  :آبله دوشوقت هستخ معنای همراه با روسادت بیاید ،م شود :مردِ آبلهدوش؛ یعن مردی که بهر دوش (مهتمم) آبلهه (ملعهول)
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دارد .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
گۀۀۀره آبلۀۀۀهپایۀۀۀان کۀۀۀه گشۀۀۀاید یی ۀۀۀر

شۀد ا گریۀۀ مۀا

خار و خس بستر سۀن ا

(صائب)462/1 :1131 ،

آبلهپایان :کسان که بر پا آبله دارند.
من با یل یاغآشۀیان ،طۀاووسنۀا ن یر بلۀ

م نون و سۀا بلۀب ن ،لیلۀی و نۀا گلسۀتان

(بیدل)121/1 :1111،

دل داغآشیان :د

که در آشیان (دانه :مرکز و سویدا) داغ دارد.

ج .ترکیب «اسم» با «بن ععل»
«متمم» دارد .نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیهب «عۀدمانۀدیش»،

در این ترکیب اسم نق
بدینگونه است:

شکل  :23نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

ضمیر

عنصر صرع
شخص

ععل زمان

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه گروهاسم
اسم
به

او
 -گشتار اول ،حذ

عدم

اندیشیدن

حال

سومشخصملرد

نهاد :به عدم اندیشیدن
اضاعه :عدم اندیشیدن

 -گشتار دوم ،حذ

حر

 -گشتار سوم ،حذ

عناصر صرع ععل :عدم اندی

وقت هستخ معنای همراه با روسادت بیاید ،م شود :انسانِ عدماندی ؛ یعن انسان که به عدم م اندیشد .نمونههای
از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
مۀۀیتۀۀوان خوانۀۀد پیشۀۀانی مۀۀن را جهۀۀان

جۀۀام جۀۀ یاغ یل آینۀۀهپۀۀریا مۀۀن اسۀۀت
(صائب)124/4 :1131،

دل آینهپرداز :د

که به آینه م پردازد.

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
بقۀۀا بۀۀه بۀۀوی وصۀۀالش گلۀۀی ابدپیونۀۀد
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فنۀۀا بۀۀه خکۀۀر خیۀۀالش نۀۀام خۀۀوی بیۀۀزار
(بیدل)111/1 :1111،

گل ابدپیوند :گل که به ابد م پیوندد.
نیز ترکیبات مانند :دسپوش (صائب ، ،)32/2 :2323 ،گروتاز (بیدل )463/2 :2344 ،و . ...
د .ترکیب «اسم» با «جزء غیر ععل ععل مرکب»
در این ترکیب ،جزء اول که اسم است ،نق

«متمم» دارد .نمودار دردت و فر سهادت ایهن نهوع ترکیبهات ،ماننهد

ترکیب «تواضزاحترا » ،بدینگونه است:
شکل  :22نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

ضمیر

ععلمرکب

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه

عنصر صرع

پایه

شخص

زمان

عنصرععل

گروهاسم
اسم

آن
 -گشتار اول ،حذ

از

تواضع

احتراز

کردن

حال

سومشخصملرد

نهاد :از تواضع احتراز کردن
اضاعه :تواضع احتراز کردن

 -گشتار دوم ،حذ

حر

 -گشتار سوم ،حذ

عنصر ععل  :تواضع احتراز

زمان که هستخ معنای در کنار روسادت قرار بگیرد ،م شود :انسانِ تواضعاحتراز؛ یعن انسان که از تواضع (مهتمم)
احتراز م کند .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
معنی ا لفظ سبکروح فلکپروا است

لفظم پریاختۀه بۀال و پۀر ایۀن شۀهبا اسۀت
(صائب)642/4 :1131،

معن ِ علکپرواز :معن ای که به علک پرواز م کند.
ننۀۀ

ینیۀۀا برنۀۀداری همۀۀت معنۀۀین ۀۀاه

تا بصیرت بر ییانت نیست معراج اسۀت چۀاه
(بیدل)126/1 :1111،
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همت :معن نگاه :همت که به معن نگاه م کند.
نیز ترکیبات مانند :ز ف دورشیدپناه (صائب ،)2422/9 :2323،هست ِ عدمتاییر (صائب )213/3 :2323،و . ...
ترکیب فاعلی

-1-1

« در این ترکیب ،یک از اجزای موجود در وافه ،عاعل جملخ زیرسادت است .بهه عبهارت دیگهر ،یهک جهزء وافه در
جملخ پایه ،نق

عاعل را بر عهده دارد» (محمودی بختیاری« .)39 :2323 ،در این ترکیبها نهاد و بن ععل از میان اجزای

جملخ زیربنای باق ماندهاند و بقیخ اجزا حذ

شدهاند» (اعراش  .)33 :2332 ،ترکیب عاعل از همنشین «اسهم» بها «بهن

ععل» به وجود م آید.

 اسم (عاعل) با بن ععل
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «صفاخیز» بدینگونه است:
شکل  :21نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

ضمیر

عنصر صرع
شخص

ععل زمان

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه

گروهاسم
ضمیر

از

صلا

آن

 -گشتار اول ،حذ

حر

 -گشتار دوم ،حذ

ضمیر :صلا داستن

 -گشتار سوم ،حذ

عناصر صرع ععل :صلا دیز

داستن

حال

سومشخصملرد

اضاعه :صلا آن داستن

وقت هستخ معنای همراه با روسادت بیاید ،م شود :قلبِ صلادیز؛ یعن قلب که صلا از آن م دیزد .نمونههههای از
این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
ا مشۀۀۀرگ ج ۀۀۀر نفۀۀۀس آتشۀۀۀین بۀۀۀرآر

کۀۀۀز آهم شۀۀۀعلهبۀۀۀار بۀۀۀوی آفتۀۀۀا

شۀۀۀب

(صائب)206/1 :1131،

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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آهِ شعلهبار :آه که شعله از آن م بارد.
تۀۀا تلمۀۀ گۀۀوهری آری بۀۀرون ا آسۀۀتین

یاشۀۀت غواصۀۀی یریۀۀای معنۀۀیجۀۀوشِ فکۀۀر

(بیدل)101/1 :1111،

دریای معن جوشِ عکر :دریای عکر که معن از آن م جوشد.
نیز ترکیبات مانند :گردونِ عتنهبار (صائب ،)962/2 :2323،نامخ پریدیز (بیدل )12/1 :2344،و . ...
-2-1

ترکیب مفعولی

«این ترکیب که زایاترین نوع ترکیب نحوی در زبان عارس به شمار م رود ،حاوی ملعول جملخ اصل در نق
از اجزای سازندة ترکیب است .یعن در این ترکیب ،یک جزء از وافة سادته شده در جملخ پایه ،نق
دارد» (محمودی بختیاری .)39 :2323 ،ترکیبهای ملعو

یکه

ملعول را بر عهده

در سادتار ،از همنشین «اسم» با «بن ععل» و «اسم» با «جهزء

غیر عع ععل مرکب» به وجود م آیند.
 اسم (ملعول) با بن ععل
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «ن اهفریب» ،بدینگونه است:
شکل  :23نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
ملعول

گروهاسم

ضمیر

عنصر صرع
ععلمتعدی

زمان

شخص

حر نشانه

اسم
آن
 -گشتار اول ،حذ

نگاه

را

عریلتن

حال

سومشخصملرد

نهاد :نگاه را عریلتن
نشانه :نگاه عریلتن

 -گشتار دوم ،حذ

حر

 -گشتار سوم ،حذ

عناصر صرع ععل :نگاه عریب

وقت هستخ معنای همراه با روسادت بیاید ،م شود :جلوة نگاهعریب :یعن جلوهای که نگاه را م عریبد .نمونههههای
از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
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سۀۀبزهای کۀۀز آتۀۀش یۀۀا وتفرسۀۀای کلۀۀی

می ند جوش طراوت خۀط عنبرفۀام توسۀت
(صائب)002/4 :1131،

آت

یاقوتعرسا :آتش که یاقوت را م عرساید.
نه ینیا کلفتآمو است ،نه عقبا غ اندو است

ست ها ا جنۀون فرۀرت بۀیبۀاک مۀیبینۀی
(بیدل)663/4 :1111،

کللتآموز :چیزی که کللت را م آموزد.
نیز ترکیبات مانند :حُسنِ گلوسوز  ،جلوة طاقتگداز (صائب343/2 :2323،؛  )232و . ...

 اسم (ملعول) با (جزء غیر ععل ععل مرکب)

نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «آفتای ای» ،بدینگونه است:
شکل  :29نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
ملعول

ععلمرکب
پایه

گروهاسم

ضمیر

حر نشانه

اسم
آن
 -گشتار اول ،حذ

آعت

عنصر صرع
شخص

زمان

عنصرععل

گروهاسم
اسم

را

ایجاد

کردن

حال

سومشخصملرد

نهاد :آعت را ایجاد کردن
نشانه :آعت ایجاد کردن

 -گشتار دوم ،حذ

حر

 -گشتار سوم ،حذ

عنصر ععل  :آعت ایجاد

وقت هستخ معنای کنار روسادت قرار بگیرد ،م شود :انسانِ آعت ایجاد؛ یعن انسهان کهه آعهت را ایجهاد مه کنهد.
نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
نخ ۀ ا

م ۀین پۀۀاک فلۀۀکسۀۀیر مۀۀیشۀۀوی

بۀۀال مسۀۀی پۀۀاکی یامۀۀان مۀۀری اسۀۀت
(صائب)224/4 :1131،

نخل علکسیر :نخل که علک را سیر م کند (دیل بلند م شود).
فرصتانشایان هسۀتی گۀر تکلۀ

کۀریهانۀد

سکته مقداری یر این مصرع تو

کۀریهانۀد

(بیدل)120/4 :1111،

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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عرصتانشا :کس که عرصت را انشا م کند( .عرصت را ماتنم م شمارد).
نیز ترکیبات مانند :المکانسیر (صائب ،)239/2 :2323،مست شکار (بیدل )234/2 :2344،و . ...
-0-1

ترکیب یدی

این ترکیبات از همنشین «صلت» (قید) با «بن ععل» و «اسم» (در معنای قیدی) با «بن ععل» سادته م شود.
 صلت (قید) با بن ععل

نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «هر هخند» بدینگونه است:
شکل  :26نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
نهاد

قید
گروهقیدی

گروهاسم

قید

ضمیر

هرزه

او(آن)
 -گشتار اول ،حذ

نهاد :هرزه دندیدن

 -گشتار دوم ،حذ

عناصر ععل  :هرزه دند

گزاره
گروه ععل
ععل
دندیدن

عنصرصرع
شخص

زمان
حال

سومشخصملرد

وقت روسادت همراه با هستخ معنای بیاید ،م شود :انسانِ هرزهدند؛ یعنه انسهان کهه ههرزه (بیههوده) مه دنهدد.
نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
گ  ،هۀر هخنۀد و بلبۀ ِ بۀییری ،هۀر هنۀال

چون یل شوی شۀکفته یر ایۀن گلسۀتان مۀرا
(صائب)102/1 :1131،

گلِ هرزهدند :گل که هرزه م دندد / .بلبلِ هرزهنال :بلبل که هرزه م نا د.
رفیق وحشۀت مۀن غیۀر یاغ یل نمۀیباشۀد

یر این غربتسرا خورشۀیدم تنهۀاگری را مۀان
(بیدل)040/4 :1111،

دورشید تنهاگرد :دورشیدی که تنها م گردد.
نیز ترکیبات مانند :عاجزنال (صائب ،)93/2 :2323،سراسیمهتاز (بیدل )333/3 :2344،و . ...
 اسم (در معنای قیدی) با بن ععل
نمودار دردت و فر سادت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «غیرتکوش» بدینگونه است:
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شکل  :24نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
نهاد

قید

گروه اسم

گزاره

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه گروهاسم

ضمیر

گروهععل
ععل

عنصر صرع
شخص

زمان

اسم
او(آن)
-

گشتار اول ،حذ

غیرت

با

کوشیدن

سومشخصملرد

حال

نهاد :با غیرت کوشیدن
اضاعه :غیرت کوشیدن

 -گشتار دوم ،حذ

حر

 -گشتار سوم ،حذ

عناصر صرع ععل :غیرت کوش

وقت هسته همراه با روسادت بیاید ،م شود :انسانِ غیرتکوش؛ یعن انسان که با غیرت م کوشد .در فر سهادت
اینگونه ترکیبات اگر به جای گروه حر

اضاعهای ،گروه قیدی بیاید - ،مانند« :غیرتمندانه» به جای «با غیرت»  -در این

صورت در گشتار دوم ،اسم جانشین قید م شود؛ مانند اینکه اگر در فر سادت ،قید «غیرتمندانه» بیاید ،بهه جهای ایهن
قید ،در گشتار دوم ،اسم یعن کلمخ «غیرت» م آید و در نهایت در گشتار سوم ،روسهادت بهه صهورت «غیهرتکهوش»
ظاهر م شود .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
ای صبای بیمروت برگتا ی واگیار

روح بیمۀۀار لیخۀۀا همۀۀره پیۀۀراهن اسۀۀت
(صائب)012/4 :1131،

صبای بر تاز :صبای که بر وار م تازد.
شبن آرایۀیسۀت بیۀدل شۀوخی آ ۀار صۀب

هر ک ا گ کریه باش شرمکوشۀ ییۀدهانۀد
(بیدل)43/4 :1111،

شرمکوش :کس که با شرم (شرمگین) م کوشد.
 -4ترکیبات یرون مرکز
درون مرکز «وافة مرکب است که معنای کل آن در شمول یک از کلمات سازندهاش قرار بگیهرد .بهرای مثهال در وافة
«گلخانه» کل وافه در شمول معنای دانه قرار دارد» (طباطبای  .)19 :2321 ،در وافههای مرکب درون مرکهز« ،یهک اسهم
مرکب ممکن است حاوی یک اسم پی

از یک اسم ،یک صلت پی

از یک اسم یا یک حر

اضاعه پی

از یهک اسهم

باشد» (کاتامبا و استونهام .)636 :2332 ،در ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل وافههای مرکب درون مرکهز از «اسهم
اسم» و «صلت اسم» تشکیل شده است .ترکیبات درون مرکز در اشعار صائب و بیدل در دو گروه «ترکیبات اضاع » و
«ترکیبات وصل » طبقهبندی م شوند.

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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ترکیب اضافی

در این نوع ترکیبات بین اجزای ترکیب حا ت اضاع وجود دارد و از همنشین «اسم» (مضا ا یه) با «اسم» (مضها )
به وجود م آید .این ترکیبات برعکس ترکیبات قبل  ،در فر سادت جمله تشکیل نم دهنهد ،بلکهه دهود بهه صهورت
گروه اسم در دادل یک جمله قرار م گیرند .این گروه م تواند انواع نق های متمم  ،مسهندی ،ملعهو
باشد .نکتخ مهم در این ترکیب این است که مضا ا یه در فر سادت ،وابستخ پسینِ هسته است ،و

و  ...داشهته

هنگام گشهتار بهه

روسادت با هسته جابهجا م شود .مثت اگر ترکیبِ «غارتنصیب» را در این جملهه« ،صهبح غهارتنصهیبِ شهام شهد»،
(بیدل ،)966/2 :2344،در نظر بگیریم ،فر سادت این جمله و ترکیب بدینگونه دواهد بود:
شکل  :23نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
مسند

مسندا یه
گروه اسم
اسم
صبح

ععلراب

عنصر صرع
شخص

زمان

گروه اسم
اسم(مضا ا یه)

اسم
نصیب

غارت

اسم
شام

شدن گذشته

سومشخصملرد

هنگام گشتار به روسادت ،کلمخ «غارت» (مضا ا یه) با کلمخ «نصیب» (هسته) جابهجا م شود .هستخ معنای ترکیب،
کلمخ «نصیب» است .نمونههای از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
یل میکن به خط خوش ان لۀ

مشۀکبار

تۀۀهجرعۀۀهای بۀۀس اسۀۀت خمۀۀار شۀۀبینه را
(صائب)112/1 :1131،

تهجرعه :جرعخ ته.
سو یل ت لیمنظرِ بر یسۀت هۀر عمۀوم

چو م مر یارم ا یک شعله سامان چراغۀانی
(بیدل)311/4 :1111،

تجلّ منظرِ بر  :منظرِ تجلّ ِ بر .
نیز ترکیبات مانند :وحشتسرا (صائب ،)922/2 :2323،ترددآهنگ :آهنگ (قصدِ) تردد (بیدل )212/3 :2344،و . ...
-4-4

ترکیب وصفی

«این ترکیب از نظر سادت مانند ترکیب اضاع است ،به این معنا که در اینجا با صلت و موصهو ههای سهر و کهار
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داریم که کسرة بین آنها حذ

شده و کل سادت آنها به یک عنصر واحهد تبهدیل شهده اسهت» (محمهودی بختیهاری،

 .)36 :2323در این ترکیب که از همنشین «صلت» با «اسم» و «اسم» با «اسم» به وجود م آید ،جهزء دوم همهواره نقه
موصو

صلت.

دارد و جزء اول نق

 صلت با اسم (موصو )
این ترکیب نیز مانند ترکیب قبل یک گروه است که در دادل جملهای قرار م گیرد و م تواند نق ههای گونهاگون
داشته باشد؛ مانند ترکیبِ «فراخمیدان» در این جمله« :یک عرا میدان الزم است ».فر سادت این جمله و ترکیب ایهن-
گونه است:
شکل  :22نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
مسند

مسندا یه
گروه اسم

عنصر صرع
ععلراب

شخص

زمان

گروه صلت

صلت

اسم

صلت

صلت

یک

میدان

عرا

الزم

است حال

سومشخصملرد

هنگام گشتار به روسادت ،صلت «عرا » که وابسته است ،با کلمخ «میدان» که هسته است ،جابهجا م شود .نمونههای
از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
منزل مقصۀوی مۀا یر پۀیش پۀا افتۀایه اسۀت

چون شرر تا چند صائب هر هپۀروا ی کنۀی
(صائب)4102/0 :1131،

هرزهپروازی کنیم :پروازِ هرزه کنیم.
بیۀۀۀدل نکشۀۀۀیدم الۀۀۀ ِ هۀۀۀر هن ۀۀۀاهی

آیینۀۀۀۀۀ راحتکۀۀۀۀدۀ رنۀۀۀۀ

شکسۀۀۀۀت

(بیدل)146/1 :1111،

ا مِ هرزهنگاه  :ا م نگاهِ هرزه.
نبز ترکیبات مانند :رنگیننامه (صائب ،)2232/3 :2323،ملتحسرتها (بیدل )344/2 :2344،و . ...

 اسم (در معن صلت ) با اسم (موصو )

این ترکیب نیز مانند دو ترکی ب قبل است؛ با این تلاوت که هنگام گشتار به روسادت ،صلت (وابسته) حذ

و اسم

ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب نحوی
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جانشین آن م شود؛ مانند ترکیهب «رفعتبنا» در ایهن مصهراع بیهدل« :دواسهت بیهدل از دهرد تهاریخ ایهن رععهتبنها»
(بیدل .)332/2 :2344،فر سادت این جمله و ترکیب بدینگونه است:
شکل  :23نمودار جملخ درونهای (فر سادت)
گزاره

نهاد
گروه اسم

گروه ععل
متمم

اسم

ملعول

ععلمتعدی

زمان

شخص

گروهحر اضاعهای
حر اضاعه گروهاسم

گروهاسم

حر نشانه

اسم اسم صلت اسم
بیدل

عنصر صرع

از

درد تاریخ

این

«رعیع» صلت بنا است که در گشتار اول صلت حذ

صلت

بنا رعیع

را

دواستن حال

سومشخصملرد

و در گشتار دوم «اسم» جانشین آن م شهود .در گشهتار سهوم،

اسم با هسته جابهجا م شود و درنهایت در روسادت به صورت «رععتبنا» ظاهر م شود .نمونههای از این ترکیبات در
اشعار صائب و بیدل:
ع یۀۀق یامۀۀن آ ایگۀۀان صۀۀائب نمۀۀیگیۀۀری

جو ن نیست مانز خار و خس آتشعنانها را
(صائب)132/1 :1131،

آت عنانها :عنانهای آتشین.
بس که بر تن یبساطم عشق امکۀان چیۀدهانۀد

صد گریبان مییری تا گ به یامۀان مۀیرسۀد
(بیدل)102/4 :1111،

تنگ بساطِ عشق :بساط تنگِ عشق.
نیز ترکیبات مانند :تقدّسجوهر :جوهرِ مقدّس (بیدل ،)296/2 :2344،دلّتاثر :اثر دلیف (بیدل )123/2 :2344،و ...
نتی ه
این پووه

با بررس فر سادت ترکیبات داص صائب و بیدل بر اساس هستخ معنای و رواب نحوی ترکیهب ،نشهان مه -

دهد که ترکیبات هر دو شاعر از نظر هستخ معنای  ،یا برون مرکز هستند یا درون مرکز .در فر سادت ترکیبهات بهرون مرکهز،
جملههای کامل با انواع رواب نحویِ اسنادی ،متمم  ،عاعل  ،ملعو و قیدی وجود دارد .این جملهها هنگام .ترکیبهات درون
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مرکز جملههای کامل نیستند بلکه گروههای اسم یا صلت هستند که در دادل جملههای دیگر وجهود دارنهد .ایهن گهروههها
هنگام گشتار به رو سادت ،با اعمال قواعد گشتاری به صورت ترکیب درم آیند .عتوه بر یکسان بودن سادتارهای گونهاگون
ترکیبات داص صائب و بیدل ،در بسیاری از موارد وجود تشابه لظه ترکیهب ،ماننهد :قیامهت دهرام (صهائب) ،قیامهتطهراز
(بیدل) ،هرزهگرد (صائب) و آوارهگرد (بیدل) ،بیانگر این است که ترکیبات داص مطابق آنچه اکثر پووهشگران معتقد هسهتند،
منحصر به یک شاعر شادخ هندی ،یعن بیدل دهلوی ،نیست؛ بلکه این ترکیبات در اشعار شاعران شادخ ایران و هندیِ سهبک
هندی هم وجود داشته و به صورت یک مشخصخ سبک درآمده است و از عوامهل غمهوض و پیچیهدگ زبهان شهعر ههر دو
شاده به شمار م رود .ترکیبات داص صائب و بیدل از نظر سادتار معنای  ،متنوعتر از ترکیبات رایج در زبهان معیهار هسهتند،
به طوری که بعض از این ترکیبات از نظر معنا و «ترکیب ملهوم» در زبان عادی وجود ندارند.
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