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 چکیده
در  هستند که به نووووری مشوهورند    دوازدهمبرجستۀ سدۀ ششم و دو شاعر  ،نظامی گنجوی و بیدل دهلوی
ترکیبوات  »ترين ايون عناصور،       يکی از مهمشود ديده میزا   عناصر متعدد ابهام ،سطح زبان اشعار اين دو شاعر

و در شووند   می ی دو يا سه تکواژ تشکیلنشین همهای مرکبی هستند که از   زا، واژه  ست  ترکیبات ابهام«زا  ابهام
و  زا  سواخت ترکیبوات ابهوام    ،پژوهشگرانبیشتر  کنند   عمل میيک واحد معنايی محور افقی زبان به صورت 

نظامی با ترکیبوات   خاصو زا   ت ابهاممقاله، ترکیبا دانند  در اين  را در انحصار شاعران سبک هندی میخاص 
با  زا، اين ترکیبات  معنی ترکیبات ابهام بیان   برای تحلیل ساختار واست شده و بررسی ، مقايسهزای بیدل  ابهام

هدف مقالوه، نشوان دادن وجوود ترکیبوات     اند    ترکیب بررسی شده« روابط نحوی»و « هستۀ معنايی»توجه به 
اسوت کوه   ون نتیجوۀ پوژوهش بیوانگر     بی متفاوت و رفع ابهام اين نوع ترکیبات اسوت  زا در دو دورۀ اد  ابهام

ساخت يک جملۀ کامل با روابوط نحووی و معنوايی هسوتند و هم نوین        در ژرف ،زا  بسیاری از ترکیبات ابهام
 به بیدل و شاعران سبک هندی نیست زا منحصر   ساخت ترکبیات خاص و ابهام

 

، ترکیبوات  مرکو   بورون زا، ترکیبوات    ترکیبوات ابهوام   سوبک هنودی،   ،بیودل  نظوامی،  :های کلیدی  واژه

 روابط نحوی  ،مرک  درون
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 مقدمه  1

 ،انود  يکوی از ايون شواعران      چندين شاعر باعث دگرگونی شعر فارسی شده ،قرن ششمر د

تحول ايجواد کورد     ،شعر در فرم و زبان و هم هم در محتوانظامی گنجوی است  نظامی، 

 ،نظامی در لفظ و معنوی و مووووع  » نمود بارزتری دارند  در سطح زبان اشعار او اتاين تغییر

است کوه او را   شدهزند؛ همین سبک تازه سبب   مبتکر است و طراوت و تازگی در کالم او موج می

بیدل دهلوی نی  يکی از شواعران    (13: 1030 ،نظامی) «بنامند (دارای طرز نو و غريب) مطرزی

تالش »به تعقید و دشواری معروف است   شاشعار که دورۀ سبک هندی است ممتاز اواخر

هنگوام کوه    راقی را عروه کند  پرواوح است ونبیدل همه اين است که با زبان هندی، مفاهیم ع

بوا بخشوی    نسوان از جهوان هسوتی و وفريننودۀ ون،    ولود ا  های مه  مفاهیم عمیق عرفانی و دريافت

حسوینی،  )« ، شوعری ديروشونا خواهود بوود    ر هم بیامی د، حاصل کارپی یده از زبان سبک هندی د

متعوددی وجوود دارد کوه باعوث      ناصور ع ،ر نظامی و بیودل اشعادر سطح زبان   (29: 1031

ست که «زا  ترکیبات ابهام» ،ناصراين ع ترين  مهم   يکی ازاست شدهزبان  غموض و پی دگی

  شود ديده میجای اشعار اين دو شاعر  در جای

 ،زا در اشعار نظوامی و بیودل    ترکیبات ابهام»اصلی پژوهش حاور اين است که ش پرس

ن، منحصور بوه   زا، بنا به گفتۀ بیشتر محققوا   ويا ترکیبات ابهام»و « ؟دارندچه نوع ساختاری 

  «اشعار بیدل دهلوی و به تبع او سبک هندی است؟

هسوتۀ معنوايی   »جه به زا نخست با تو  ابهام گونه است که ترکیبات  روش پژوهش بدين

 شووند،   موی بنودی    طبقه« مرک  درونترکیبات »و « مرک  برونترکیبات »دو گروه در « ترکیب

سواخت ترکیبوات     در ژرف های زيربنوايی کوه    ، جمله«ترکیب روابط نحوی» براساسسپس 

 شود   وجود دارد، نشان داده می

ی و بیدل با بررسی علموی  هدف پژوهش اين است که بخشی از پی یدگی زبان اشعار نظام

يعنوی چهوار سوده     و  زا در قرن ششم  ساخت ترکیبات ابهامهم نین  شود  رفع ،زا  ترکیبات ابهام

 نشان داده شود  ر اشعار بیدل و شاعران سبک هندی واين نوع ترکیبات د ايجاداز پیش 

 پیشینۀ پژوهش  1و1

نگوری   ، بدون اينکه قصد ژرفسی شعر بیدل، در بررها  شاعر وينهشفیعی کدکنی در کتاب 

کلیود در  است  در کتاب  کردهزای بیدل را ذکر   داشته باشد، تعدادی از ترکیبات خاص ابهام
هنجارگري ی در خمسوۀ  »  در مقالۀ است شدهنی  خیلی مختصر به ترکیبات بیدل اشاره  باز



 110/ زا در اشعار نظامی و بیدلبررسی ترکیبات ابهام 

ند مورد فقط چ ،، بدون هیچ توویحی«ابداع واژگان مرکب»، در يک بخش به نام «نظامی

 پون  گون   هوای واژگوانی در    سوازی  ترکیوب »  در مقالوۀ  است برده شده از اين ترکیبات نام

و در يک بخش بوه بعیوی از   شده     ذکر ونددار و شبه های ونددار و    انواع ترکیب، «نظامی

 است  شدهها پرداخته   و به بیان معنی بعیی از ونرفته زا اشاره   ترکیبات ابهام

 حقیقچهارچوب ت  2

 زا  ترکیبات ابهام  1و2

سبب که هست  (   تشبیهی، استعاری، کنايی)انواع ترکیبات ادبی  ،در زبان اشعار نظامی و بیدل

معنی درک که وجود دارد ی ات  در کنار اين ترکیبات، يک نوع ترکیباست شدهزبان گی برجست

و  ،در اشعار نظوامی « رفتار شهاندي» ،«مفردرو» ،«طرح  فلک» ترکیباتی مانند است؛ را دشوار کرده

در اشعار بیدل، ترکیباتی هسوتند کوه    «نگاه  حیرت»، «حیابیگانه» ،«انتظار  جنون» ثلترکیباتی م

زا   اين نوع ترکیبات، به ترکیبات خاص و ابهوام   اند  شده و غموض زبان زدايی  وشنايیمنجر به 

واژگانی ) چندين تکواژ ینشین همکه از اند  ترکیباتی از نظر ساخت، زا  ترکیبات ابهام اند   معروف

در کنوار   ،گونه رابطوۀ اواهری    اين تکواژها بدون هیچ اند   به وجود ومده (دستوریو   يا واژگانی

سازند که در محور افقی زبوان بوه صوورت يوک واحود       های مرکبی می  نشینند و واژه  م میه

بات را که در زبان شعر سبک هندی پژوهشگران، اين نوع ترکیبیشتر  کنند   معنايی عمل می

  (110: 1031، کواامی ) داننود  موی منحصور   هندی ، به سبکهستند به ترکیبات خاص معروف

 گويد:  دربارۀ ساخت ترکیب در سبک هندی می (02: 1000)شفیعی کدکنی 
کوه    های جهان، به لحوا  امکوان سواختن ترکیوب، چنوان       زبان فارسی در میان زبان

لۀ مسوئ  هاسوت و   استعدادترين زبوان گويند، در رديف نیرومندترين و با  سان میشنا زبان

 ای در راه ون  يکی از مسائلی است که هر شاعری در هر دوره ،ساخت ترکیبات خاص

سازی يا   زبان در قدرت ترکیب  ، اما شاعران فارسیاست کردهکوشش  و هرچند اندک و 

، هندی باال بودن بسوامد ترکیوب   سازی يکسان نیستند    در سبک  در توجه به ترکیب

  شناسی است خود يک عامل سبک
وی در بررسی ترکیبات خاص در شعر بیدل، ترکیبواتی ماننود اسوتغنانگاه، حیابیگانوه،     

بحوث موا در   »گويود:    و میدانسته هايی از ترکیبات خاص       را نمونهصدا  ايجاد، حیرت  تپش

ها از نوع تجارب شاعران قبول از    ساخته و اين ترکیبهايی است که بیدل   اينجا بر سر نوع ترکیب

احمودی،  ) «اسوت  غرابت زبوانی زدايی،   های مهم در وشنايی  يکی از سويه»  (09همان: )« او نیست

 شوند   زدايی می  منجر به وشنايی ،با غرابت زبانیزا نی      ترکیبات ابهام(21: 1033
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 (semantic core)هستۀ معنايی ترکیب   2و2

نظور متفواوتی    ،بنودی ترکیوب    سان، برخالف دستورنويسان سنتی، در تقسیم و طبقهشنا زبان

ايون   براسواس کننود     بررسی می« هستۀ معنايی»ترکیبات را از نظر  ،دارند  ونها از يک ديدگاه

بوه   (semanticrelations)های معنوايی    نظريه، ترکیبات موجود در زبان با توجه به رابطه

« مرکو   بورون »و ترکیبات  (endocentric compounds) «مرک  درون»کیبات دو گروه تر

(exocentric compounds) ترکیبواتی هسوتند کوه     مرک  درونشود  ترکیبات   تقسیم می

تر، يکی از اج ای ون، هستۀ معنوايی و    شان درون واژۀ مرکب قرار دارد و به بیان ساده  هستۀ معنايی»

و « لیمووو  وب» ماننوود (30: 1011افراشووی، ) «شوووند  محسوووب مووی گوور ون  توصوویف ،اجوو ای ديگوور

و در نمونوۀ دوم هسوتۀ    ،«وب»ترکیب در کلموۀ   در نمونۀ اول، هستۀ معنايیِ«  پ شک  دندان»

هسوتۀ  »، ترکیبواتی هسوتند کوه    مرکو   بورون قورار دارد  ترکیبوات   « پ شک»معنايی در کلمۀ 

 هوا در خودمت    اجو ای ايون نووع ترکیوب     ،تور   یان سادهشان درون واژۀ مرکب قرار ندارد  به ب  معنايی

واژۀ مرکبی است که  ،مرک  برون»به عبارت ديگر،   (31همان: ) «توصیف مفهومی بیرونی قرار دارند

ماننود:   (29: 1032طباطبوايی،  ) «اش قورار نودارد    يک از عناصر سوازنده  مول هیچمعنای کل ون در ش

    و« شوخ  »و « انسوان »عنايی ترکیب که ال، هستۀ مدر هر دو مث«  دست  تهی»و « قدبلند»

گشوتار   های مرکب که از راه عمل  هايی از اين واژه به صورت»رج از ترکیب قرار دارد  است، در خا

رسود، در   شده بوه روسواخت موی    معنای سازۀ حذفساخت ونها حذف و  حذف، يک سازۀ پايه از ژرف

در  مرکو   بورون ترکیبات   (292: 1001، حقیقی مستأجر) «گويند  می مرک  برون ،سیشنا زباناصطالح 

  (031: 1032الزار، ) اند  محسوب شده« های بیانی مرکب  صفت»دستورهای سنتی ج و 

 (syntactic relations)روابط نحوی ترکیب   0و2

هوای جديود فردينوان      نظريوه دلِ يکی از مکواتبی اسوت کوه از     ،سی زاياگشتاریشنا زبان

هوای    سواخت میالدی با انتشار کتواب   1119سکی در سال نوام چام ومد بیرون دوسوسور 
پردازد   می ای   وابط پنهانی  اين نظريه به کشف رساختگشتاری را مطرح نظريۀ زايا نحوی

، هر زاياگشتارینظريۀ  براساس  های عینی و روبنايی دارد  ساخت جمله که در زيربنا و ژرف

سواخت    و ديگری ژرف (surface structure)اخت يکی روس دو نوع ساخت دارد؛جمله 

(deep structure)معنايی اج ای جمله است و  نحوی و کنندۀ روابط  ساخت تعیین    ژرف

تعدادی قاعده کوه بوه   با ساخت جمله   دهد  ژرف  روساخت شکل خارجی جمله را نشان می
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اند از: حوذف    اعد عبارتشود  اين قو  گويند، به روساخت تبديل می  می« قواعد گشتاری»ون 

(deletion)جوووايی   ، جابوووه(displacement) جانشوووینی ،(adjunction)،  افووو ايش

(substitution)  گوينود  در هور     موی « گشوتار » ،ساخت به روسواخت   به عمل تبديل ژرف

های   يکی از حوزه تواند از طريق يک يا چند قاعدۀ گشتاری صورت بگیرد   گشتار می ،جمله

 زاياگشتاریپايۀ نظريۀ  بر است « ترکیب» ،گشتاریزاياسی شنا زبان ای جمله در بررسی اج

تواند دارای عناصور    ساخت می  ساختی است که اين ژرف  دارای يک زنجیرۀ ژرف ،های مرکب  واژه»

جملوۀ زيرسواختی    دارای روابط دستوری ،يک جملۀ کامل باشد که اج ای سازندۀ ون واژۀ مرکب

بوا يکوديگر در    در ترکیب، هر يک از اجو ا   (223: 1001، حقیقی مستأجر) «تمربوط به خود اس

 بسویط اسوتد در   واژه ]ترکیب که معادل يوک واژۀ  رابطۀ نحوی دارند؛ يعنی ،ساخت  ژرف

شده، در جملوۀ پايوه از نقشوی     ساخته شده و بخشی از واژۀ ساخته جملۀ پايه براساسواقع 

انود کوه بوه      هوايی بووده    ها در اصل جملوه   اين واژهنحوی برخوردار است  به عبارت ديگر، 

يعنوی   ای نحوی دارند؛  اند  در اين نوع ترکیب، عناصر واژه با هم رابطه  صورت واژه درومده

کوه بخشوی از   ديود  خواهیم تصور کنیم، « ای زيرساختی  جمله»ها   اگر برای هر کدام از ون

جملووه »  (00: 1031ی بختیوواری، محمووود)دارد نحوووی  نقووش ،هووای مووا در ون جملووه  واژه

سواخت ترکیبوات، هور يوک از         در ژرف(191: 1000شفايی، ) «ترين واحد زبانی است کوچک

 ويند   های زيرين نی  يک واحد زبانی به حساب می  جمله

 بحث و بررسی  0

 مرک  برونترکیبات   1و0

 سنادیترکیب اِ  1و1و0

رابطۀ اسنادی وجود دارد  يک جو     ،ساخت  ترکیب در ژرف در ترکیب اسنادی، بین اج ای

 اند از:  است  انواع ترکیبات اسنادی عبارت« مسند»و ج   ديگر « مسندالیه» از ترکیبْ

 ترکیب اسنادی صفتی  1و1و1و0

ويند  صفت، چه ساده و چه   به وجود می« صفت»و « اسم» ینشین هماين نوع از ترکیبات از 

 «:مسندالیه»نقش  و اسمْدارد « مسند»مقلوب، همواره نقش 

 (مسندالیه)با اسم  (مسند)صفت و 

 راه  شوووووريدهچووووو ون دشووووتبانانِ  
 

 هووای شوواه  يووک سووخن شوونیدند يووک 
 

 (112 :1013 نظامی،)
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بوه  « شووريده »ار است و رفت وخو،  خلق سیره، روش،به معنی « راه»راه:   دشتبانانِ شوريده

وخوو و    ه، يعنی دشتبانانی که خلقرا  شوريده دشتبانانِ ناخوشايند  معنی وشفته، درهم، تیره،

 رفتارشان نامناسب و ناخوشايند است 
 کالمم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل

 

 کوردم  ترصودا دل از بس ناله شد سازِ نفس را  
 

 (2/900 :1000 بیدل،)
ست  اين ترکیب در اينجا صفت بورای  ا (شینن دلگیرا و )ترصدا: چی ی که صدايش تر 

 فس است ساز ن

؛ يعنی کسی است (کامل)او تمام  (سخن)حرف: کسی که حرف   تمام نی  ترکیباتی مانند

 (مجازاً: وغوش)خیردامن: کسی که دامن   (211: 1013، نظامی) که سخنش کامل و رساست

تند )او تی   (بخت و اقبال)تی دولت: کسی که دولت   (011همان: ) است (نرم و دلپذير)او خیر 

وجوود و    پویش   (191: هموان ) دارداز بخوت  بهرۀ کمی يعنی کسی که  ؛است (سريعو گذرا و 

او بویش   (زنودگی و وجوود  )و بقوا   (تر از همۀ موجودات پیش)بقا: کسی که وجود او پیش   بیش

او  (درک و بیونش  بصیرت و)نظر: کسی که نظر   بالغ  (1همان: ) است (بیشتر از همۀ مخلوقات)

اسواس: بنوايی کوه      بنای مسوتقیم   (10همان: ) فهیم وگاه و شخ است؛ يعنی  (کامل)بالغ 

نگوهِ    (1/231: 1000، بیودل ) اسوت  (راسوت و بودون کجوی   )مستقیم  ون (شالوده و پايۀ)اساس 

  (1/113هموان:  )اسوت   (تمام شوده و خشوک  )ون رفته  (اشک)که وب  (چشمی) : نگاهوب  رفته

او  (تجلویِ )که جلووۀ   (ند يکتای سراسر حسنخداو)جلوه: حسن يکتايی   حسنِ يکتايیِ پريشان

  (1/912همان: ) است (کننده  وشفته)پريشان 

 (مسند)با صفت  (مسندالیه)اسم و 
 صوووواب  دولوووتچنوووان ديووود دارای 

 

 کووه لشووکر بجنبوود چووو دريووای وب     
 

 (001: 1013، نظامی)      

اسوت؛   (مسولم  ثابوت و )او صواب  (بخت و کامرانی): دارايی که دولت صواب  دارای دولت

 يعنی دارای پیروز و خوشبخت 

 ت متهم ويینه در چنگ است وبای به جرئ  نگذری صافان  سینهتا نفس داری به ب م 

 (1/933 :1000 بیدل،)

 صاف است  ها  ون (دلمجازاً: )صافان: کسانی که سینه   سینه

يعنوی  و عجیب است؛    شکارشگفت: کسی که شکار کردنش شگفت نی  ترکیباتی مانند
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: کیووانی کوه علموش    سویاه   کیوانِ علم  (201: 1013، نظامی) کند  کسی که ماهرانه شکار می

بنوای    (033هموان:  ) اسوت  کنايوه از سویاه بوودن سویارۀ کیووان      ،سیاه است  ايون ترکیوب  

  (1/211: 1000، بیدل) بنیادمحفو : بنايی که بنیادش محفو  است

 دی اسمیاسناترکیب   2و1و1و0

ی اسمی در زنجیورۀ  اسنادشود  ترکیب   تشکیل می« اسم»با « اسم» ینشین هماز  ،اين ترکیب

 يا به صورت اسمی ساده است يا به صورت اسمی تشبیهی  ؛دو نوع ساختار دارد ،ساخت  ژرف

 دی اسمی سادهاسناالف  ترکیب 

 دارد « مسندالیه»دوم نقش  و اسمِ« مسند»اول همواره نقش  اسمِ ،در اين ترکیب

 (مسندالیه)با اسم  (مسند)م اسو 

 غمِ روزی خوورد هور کوس بوه تقودير     
 

 ؟چوه تودبیر   ،افتوادم  روزی  غوم چو من  
 

 (112: 1013، نظامی) 

يعنی کسی که پیوسته در غم و غصه بوه سور    اش غم است؛ روزی: کسی که روزی  غم

 برد   می
 موا مپورس   نصیب  کلفتاز حال دل  !بیدل

 

 روشنگر است ن را نفسای کا  وای بر ويینه 

 

 (1/933 :1000، بیدل)

 است؛ يعنی دلِ دردمند  (رن  و مشقت)ون کلفت  (بهرۀ)نصیب: دلی که نصیب   دلِ کلفت

 اسوت  (قصود و اراده )« وهنگ» ،«وهن »   يکی از معانیوهن   شهِ عالم نی  ترکیباتی مانند:

او عوالم   (راده و عو م ا)يعنی شاهی کوه وهنوگ    وهن     شه عالم(«وهن »مدخل : 1000دهخدا، )

فورش و  ): کسی کوه بسواط   بالین  کوه بساطِ  دشت  (129: 1013، نظامی) است (گشتن در عالم)

يعنی کسی که در دشت و کوه سکنی  ؛او کوه (بالش و متکای)و بالین  است او دشت (بستر

ج  او خاک است؛ يعنی کسی که  (بهره و نصیب)بهر: کسی که بهر   خاک  (033: هموان ) دارد

 ش: کسوی کوه بسوتر   بسوتر   خَسَک  (10همان: ) ای ندارد  بهره ی است،ارزش  چی  بیکه  خاک

 معواشِ   (1/113 :1000، بیودل ) خوابد  روی خار میکه يعنی کسی  ؛است (خس و خار)خسک 

يعنی معاشی که  ون خنده است؛ (اواهر ديباچه و وغاز؛ مجازاً: ): معاشی که عنوان عنوان  خنده

کوه   (انسوان مجوازاً:  )پبشوه: خواک     لتأمو خواکِ    (2/911)همان:  بخش است  تااهر رواي به

  (1/020همان: ) نگر  انديشمند و ژرف اش تأمّل است؛ يعنی انسان  پیشه

 دی اسمی تشبیهیاسناب  ترکیب 

بطۀ نحوی از نوع اسنادی تشبیهی وجود دارد  ترکیب ايک ر ،در جملۀ زيربنايی اين ترکیب



 1019، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 113

 ،و مسوند « مشوبه » ،و هموواره مسوندالیه   ويود   بوه وجوود موی   « اسم»با « اسم» ینشین هماز 

يابد، گاهی يک اسوم بوه اسوم      در صفت مرکبی که از دو اسم تشکیل می است « به  مشبه»

  (22: 1012مقرّبی، ) شود  ديگر تشبیه می

 (مسندالیه و مشبه)با اسم  (به  مسند و مشبه)اسم و 

 رفتوووار   انديشوووه و  گوووردش   زمانوووه 
 

 بیودار  چو شب کاروگوه و چوون صوبحْ    
 

 (139: 1013، نظامی)

رفتوار: چیو ی کوه رفتوار       انديشوه   گردش: چی ی که گردشش مانند زمانوه اسوت    زمانه

ايون   ،شاعر شتاب و سرعت است  ،وجه شبه هر دو ترکیب مانند انديشه است  ون (حرکت)

ه يک عنصور  ب  رد، مشبهاست  در هر دو مو ساخته« شبدي »تشبیهی را در وصف  های  صفت

نظامی در جوای ديگور بورای     يعنی تشبیه از نوع محسوس به معقول است  انت اعی است؛

 به معنی اسبی که حرکتش مانند باد است  بردهرا به کار « بادرفتار»توصیف اسب، ترکیب 
 از کف جهانی را عنان اختیار استبرده   هم ون گردش چرخ دورنگ هجلو  قیامت اين

 (1/101: 1000 ،بیدل)
ايون صوفت را بورای     شواعرْ  است  وشوبگر ،اش مانند قیامت  جلوه: چی ی که جلوه  قیامت

 ويد   بیند، در درونش جنبش و وشفتگی به وجود می  که هر کس ون را می است ساخته« چشم»

 ،نظوامی ) اسوت مانند قیاموت  در وشفتگی : کسی که روز او روز  قیامت نی  ترکیباتی مانند

 اسوت  (نوی )ماننود خیو ران   در بلندی و محکموی  : اسبی که دمش دُم  خی ران  (139: 1013

 اسوت  مانند چشمهدر جوشندگی او  (انديشۀ): خیری که رای رای  چشمه خیرِ  (31همان: )

  (223هموان:  ) اژدهاسوت  ماننود در قووی بوودن   : کسی که دسوتش  اژدهادست  (10همان: )

  (1/123 :1000 بیودل، ) استمانند سايه در سیاهی و کدری  : کسانی که طبعشانطبعان  سايه

  (1/113هموان:  ) ماننود شورر اسوت   در گرمی و حرارت اش   ای که باده  شررباده: ساقی ساقیِ

 وفوان اسوت  تمانند ون در شدت غرش و خروش،  (دم): نهنگی که نفَس نفس  وفانت نهنگِ

در شوکنندگی و و زودگوذری   او  (م و ارجمقوا )اعتبار: کسی که اعتبوار    حباب  (1/202همان: )

  (1/223همان: ) استمانند حباب 

وجوود دارد؛ يعنوی   کلی يک رابطۀ تشبیهی  ،دی تشبیهی هر دو شاعراسنادر ترکیبات 

کوه در جايگواه   شوود    تشوبیه موی  گیرد، به عنصوری    عنصری که در جايگاه مشبه قرار می

بوه   (مشوبه )ترکیبی وجود دارد که مسوندالیه    يک نوع ديگر از تشبیهات به قرار دارد  مشبه
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و « اشووقرِ گورسُووم»شووود؛ ماننوود ترکیووب   تشووبیه مووی (بووه  مشووبه)مسووند  يکووی از اجوو ای

 در اين ابیات نظامی و بیدل:« سرشت  طوطی»

 چوووو زيووون کوووردی گورسُوووماشوووقرِ 
 

 ش وفووورين کوووردیگوووور بووور گوووردَ 
 

 (221: 1013، نظامی)

 است محکم  (خرگورِ) که سُمش مانند سم گور(يال  اسب سرخ)اشقرِ گورسم: اشقر 

 سرشتان  طوطیجهان ويینۀ وهم است و اين 

 

 گوينود الهوی    پرداز تقلیدنود و موی    سنفَ 

 

 (2/110 :1000 بیدل،) 

يعنی کورکورانه فقط  سرشتان: کسانی که سرشتشان مانند سرشت طوطی است   طوطی

 کنند   تقلید می

، نظوامی ) کسی که سرشتش مانند سرشوت حوور اسوت   : نی  ترکیباتی مانند: حورسرشت

کیخسروِ جمشیدهش: کیخسروی که هوش او مانند هوش و دانوايی جمشوید     (233: 1013

مجوازاً:  ): گلی که بوی ون مانند کافور و نسویم  نسیم  مشک گلِ کافوربویِ  (10همان: ) است

که بارگاهش مانند بارگاه  شاهی: بارگاه  سلیمان شاهِ  (900همان: ) ون مانند مشک است (بویِ

: کسی که دم او مانند دم خیرپی خصالِ  لقمان دمِ  عیسی(  1/911 :1000، بیدل) سلیمان است

  (1/100همان: ) او مانند پی خیر است (پای)عیسی و خصال او مانند خصال لقمان و پی 

گیرد و   ر میون قرا به، يکی از اج ای  ساخت اين ترکیبات تشبیهی، قبل از مشبه  در ژرف

شوود  در    به تشوبیه موی    به ون ج   مشبه ،مشبه در واقع دارد؛ به  برای مشبه« میاف»نقش 

؛ يعنی تشبیه مشبه بوه يوک   است شدهتشبیه  ، سم اشقر به سم گور«گورسماشقر »ترکیب 

 (به  مشبه)به کل توفان  (مشبه)، نفس «نفس  توفان»ولی در ترکیب  ،(سمِ گور)به   ج   از مشبه

 نه به يک ج   از ون  است شدهتشبیه 

 (به  مسند و مشبه)با اسم  (مسندالیه و مشبه)اسم و 

 نگوووین  سووولیمان تووواجِ  فلوووکشووواهِ 
 

 فخووور ديووون ،مفخووور وفوووا  فلوووک 
 

 (10: 1013، نظامی)

 تاج: شاهی که فلک مانند تاج برای اوست   شاهِ فلک

 نگاه ناتوانش سرمه کرد اج ای امکان را
 

  بنگور  عصا  مژگانهای اين   اهیدستگ  قیامت 
 

 (2/219: 1000، بیدل) 
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ی ديگور  بورای اوسوت  بیودل در غو ل     عصا: نگاهی که مژگان مانند عصا  نگاهِ مژگان

ت نرگس بیمارش از مژگوان عصوا   به دس»: است کردهگونه بیان   ین ترکیب تشبیهی را اينهم

  (2/213همان: ) «بنگر

برای اوست   (تخت پادشاهی) : کسی که ستاره مانند سريرسرير  ستاره نی  ترکیباتی مانند

: 1013، نظوامی ) اسوت  سواخته اين ترکیب را  ،ومی  ممدوح  مقام اغرا  نشان دادن شاعر برای

 بورای اوسوت   (مال و ثروت)مانند سرمايه  (دم و زندگی)فَس : کسی که نسرمايه  نفس  (201

يعنوی در مقابول    قدمش مانند بارگواه اسوت؛   : شاهی کهبارگاه  شاه قدم  (2/29: 1000بیدل، )

  (1/111: همان) افتند که گويی بارگاه پادشاهی است  قدر به سجده می قدمش مردم ون

 ترکیب متممی  2و1و0

محموودی بختیواری،   ) «ی ترکیب، متمم جملۀ زيرسواختی اسوت  در ترکیبات متممی، يکی از اج ا»

شوود:    به چندين نوع تقسیم موی  ،وافۀ ونهاترکیبات متممی با توجه به حروف ا  (02: 1031

، متمموی  (ablative compound) یازی ، متممو (dative compound) ایبوه متممی »

هموان:  )« (instrumental compound)يی، باو متممی  ،(locative compound) یدر

بوا  « اسوم »های متممی در اشعار نظامی و بیدل در سواختارهای گونواگونِ       ترکیب(09وو 02

بوه  « فعول مرکوب  فعلوی  ج   غیر»با « اسم»، «صفت»با « اسم»، «بن فعل»با « ماس»، «اسم»

 است  وجود ومده

 «صفت»با « اسم»الف  ترکیب 

ويد، اسم   به وجود می« اسم»با « صفت»و « صفت»با « اسم» ینشین همدر اين ترکیب که از 

 دارد:« مسند»صفت نقش و « متمم»همواره نقش 

 (مسند)با صفت  (تممم)اسم و 

 وزموووووووده  مشووووووقت مجنووووووون

 

 دل کاشوووووووته و جگوووووووور دروده  

 

 (031: 1013، نظامی)

 است  (ديده و ورزيده  رياوت) وزموده: مجنونی که با مشقت وزموده شده  مجنون مشقت

 تا توانی قطع کن بیدل ز ابنوای زموان  
 

 هوا   حیابیگانوه وشنای کس نگردند ايون   
 

 (1/021 :1000 بیدل،)

  وبرو  و بی حیا  بی ؛ يعنی افرادهستندبیگانه از حیا که  ها: کسانی  گانهحیابی

بیگانوه و  که يعنی کسی  وشناست؛ (نظر) : کسی که در چشموشنا  چشم :نی  ترکیباتی مانند
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 (محبوس)بسته  (بند و زندان)حصار  ی که در: کسحصاربسته  (112: 1013نظامی، ) نیست هغريب

خواک    (2/910 :1000، بیودل ) اره اسوت وودر وطن وواره: کسی که   طنو  (013همان: ) است شده

  (292 :هموان ) وماده اسوت  (برای غبار و محو شدن)که برای غبار  (مجازاً: جسم): خاک غباروماده

  (1/120 :همان) ست: کسی که به حیا منسوب است؛ يعنی کسی که باحیاحیامنسوب

 (متمم)با اسم  (مسند)صفت و 

 س سووگ شوونید نفَوو فوون  يووکروبووه 
 

 خانووه دو سوووراخ بووه واجووب گ يوود    
 

 (90: 1013، نظامی)

خیلی مکوار   است؛ يعنی روباهِ (يگانه)يک  (مکر و حیله)فن: روباهی که در فن   روبه يک

 گری   و ماهر در حیله

 موا  تأثیر  نشان  بیرنگ افتاده نقش   نغمه

 

 ؟مطربی کو ک  سر ناخن کشد تصوير ما 
 

 (1/212 :1000 بیدل،) 

 ننقشوی کوه بودو    يعنوی  نشان است؛  که از تأثیر بی (تصوير)نقش تأثیر:   نشان  نقش بی

 گونه تأثیرگذاری است  هیچ

، نظوامی ) اسوت  (گفوتن    سوخن )   قادرسخن: کسی که قادر به سخن و نی  ترکیباتی مانند

 اسوت؛  (شوهور ممعوروف و  )وشنا  (مقابل چشم همگان)وشنانظر: کسی که در نظر   (11: 1013

 (شمیر زدن): کسی که در شمشیر شمشیر  نرم  (210: همان) شده  شناس و شناختهرويعنی فرد 

خجول و  )منفعول   ،: کسوی کوه در گفتوار   گفتار  منفعل  (210همان: ) است (سست و زبون)نرم 

 (ذات و فطورت ): کسوانی کوه در سرشوت    سرشتان  االم  (1/102 :1000 بیدل،) است (شرمسار

جو  سوتم کوار ديگوری      و بوه  اسوت  شدهسرشته الم در ذاتشان ی کسانی که يعن اند؛ االم

 (پويا و سواعی )گرم  ،(طلب ومرزش)استغفار: کسی که در استغفار   گرم  (1/10همان: ) کنند  نمی

  (1/290همان: ) رو: رنگی که از رو پريده است  رنگِ پريده  (2/029همان: ) است

 «اسم»با « اسم»ب  ترکیب 

« موتمم »ويد  اسم دوم همواره نقوش    به وجود می« اسم»با « اسم» ینشین هماز اين ترکیب 

 رود   به کار می« الیه  میاف»دارد و اسم اول در جايگاه 

 (متمم)با اسم  (الیه  میاف)اسم و 

 بووود  مووی وهنووگ  شووتاب چووو سوویاره 
 

 رفوووتن بوووه روز و شوووب نیاسوووود ز ره 
 

 (111: 1013، نظامی)
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اين ترکیب وصفی را دربارۀ  ،است  شاعر شتاب (ع مِ)در وهنگِ  چی ی که وهنگ:  شتاب

  است ساخته« شبدي »
 پرور خسیس  من سراپا احتیاج و چرخ دون

 

 بوار   و ابر احسان شعله انتظار  طراوتمن  
 

 (1/103 :1000 بیدل،)

 است  (و خارج شدن از نیازمندی تر و تازگی) طراوت در انتظارِ کسی که انتظار:  طراوت

عمولِ  (  2/922 :همان) فرصت است : کسی که در کمینکمین  فرصت نی  ترکیباتی مانند

کوه سو ای    عملوی  يعنی است؛ (س ای بد ديدن) که در کمین مکافات عملی: کمین  مکافات

  (322 :همان) ديدخواهد   خود را 

 «بن فعل»با « اسم»ج  ترکیب 

 دارد « متمم»اسم نقش  ،در اين ترکیب
 شوووده پووور  فوووسقمووورل الهووویش  

 

 تووور شوووده قوووالبش از قلوووب سوووبک 
 

 (0 :1013، نظامی) 

و اسوت  پرد  مورل الهوی اسوتعاره از روح      الهی که با قفس میپر: مرل   قفس الهیِ مرلِ

 دارد  (ص)، اشاره به معراج جسمانی پیامبرقفس استعاره از جسم  اين ترکیب
 چنوود تپشووی غبووار ،توواز  عوودم يووارانِ

 

 ين دشت و در از خودر اپیش از تو فشاندند د 

 (2/13: 1000، بیدل)

 تازند   می (فنا و نیستیِ از خود): يارانی که به عدم تاز  عدم يارانِ

؛ يعنوی  (کنود   عبوور موی  )گوذرد    زخمِ پهلوگذار: زخمی که از پهلو موی  نی  ترکیباتی مانند

طوراز:    لعول   (012: 1013، نظوامی ) کند  ای که وسیب و جراحت عمیقی به پهلو وارد می  وربه

: نشوین   اعتکواف نامیۀ   (1همان: ) (ورايد  می)طرازد   می (مجازاً: نور و روشنايی)کسی که با لعل 

 رود نامیه و نباتی که از بین می يعنی ؛نشیند  می (گوشه)که در اعتکاف  (رستنی و نبات)نامیه 

  (293همان: ) (دکن  و شفقت می مهربانی) نوازد  می (نگاه)نظرنواز: کسی که با نظر   (231همان: )

گول    (2/110 :1000 بیودل، ) انديشود   موی  (مجوازاً: راه و مسویر  ): کسی که به قودم  انديش  قدم

 يعنی گلی که همیشوگی اسوت و فنوا در ون راه نودارد     پیوندد؛  : گلی که به ابد میابدپیوند

رس: نفوس    فَسِ معنینَ  (090)همان:  تازد  می سوار گروتاز: سواری که به گرو  (1/101)همان: 

  (932همان: ) رسد  که به معنی می (مجازاً: دعا و همت درونی)

 «فعلی فعل مرکبج   غیر»با « اسم»د  ترکیب 

 دارد « متمم»ترکیب، ج   اول که اسم است، نقش در اين 
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 زانووووووقرارگووووواهی از ون حلقوووووۀ 

 

 حلقووه نهوود گوووش فلووک را هوو ار     

 

 (13: 1013، نظامی) 

در اينجوا اشواره بوه خمیودگی      اين ترکیوب گیرد    زانو قرار می برای که   قرار: حلقهحلقۀ زانو

  کند  را باالی زانو حلقه میهايش   کند و دست  را مقابل خود جمع میزانوهايش انسان دارد که 

 تغییووور   عووودمقوووانع از هسوووتیِ  
 

 بوووه خیوووالی چوووو گوووردۀ تصووووير 
 

 (0/123: 1000، بیدل) 

ای کوه    يعنی هستی کند؛  تغییر می (فنا و نیستی)ای که به عدم   ستیتغییر: ه  هستیِ عدم

 رود   رو به زوال و نابودی می

شوند  سوار شدن در   کسانی که بر خورشید سوار می :خورشیدسواران نی  ترکیباتی مانند

ايون    («سووار »مودخل  : 1000دهخودا،  ) اينجا مجازاً به معنی تسلط يافتن و چیره شودن اسوت  

الهی اسوت کوه هوم قبول از طلووع خورشوید بیودار         کنايه از سحرخی ان و اولیای یبترک

داورِ   جهوان   (09: 1013، نظوامی ) شوند و هم صواحب خووار  عوادت و کراموت هسوتند       می

 دهود   پناه موی  (ها و مخلوقات  شده  مجازاً: وفريده)که به وفرينش  (خدا)داور   پناه: جهان  وفرينش

يعنوی دنبوال    ؛کنود   که به معنی نگاه می (وومیر و دل ): همت نگاه  یهمت معن  (021همان: )

تعمیر: دلی که با   دلِ هوس  (2/113 :1000، بیدل) است (عالم روحانی و غیبی معنويت و)معنی 

خوو:    سنفْو   (0/11همان: ) ؛ يعنی دل هوسناک(شود ساخته میيا مرمت )شود   میهوس تعمیر 

 : ذاتايجواد   ذات شورف   (1/932همان: ) کند  میخو  (هوس مجازاً: هوی و)کسی که به نفس 

شود  شاعر اين ترکیوب را دربوارۀ کسوی      می (وفريده)ايجاد  ،با شرفکه  (یشخ  و وجود)

  (1/121همان:) و ب رگوار است ساخته که ذاتاً شريف

 ترکیب فاعلی  0و1و0

تی است  به عبارت ديگر، يک در اين ترکیب، يکی از اج ای موجود در واژه، فاعل جملۀ زيرساخ»

در ايون  »  (02: 1031محموودی بختیواری،   ) «پايه، نقش فاعل را بور عهوده دارد   ج   واژه در جملۀ

 «انود   اند و بقیۀ اج ا حذف شوده   ها نهاد و بن فعل از میان اج ای جملۀ زيربنايی باقی مانده  ترکیب

 ويد   به وجود می« بن فعل»ا ب« اسم» ینشین هم  ترکیب فاعلی از (11: 1011افراشی، )

 با بن فعل (فاعل)اسم و 

 خیووو   بوسوووهاز پوووی نقوووالنِ مووویِ  
 

 ريوو    چشووم و دهووان شووکر و بووادام    
 

 (20: 1013، نظامی) 
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 بخش   خی د؛ يعنی میِ لذت  از ون می (مجازاً: لذت)ی که بوسه ا : میخی   میِ بوسه

 چو چشم چشمۀ خورشید حیرتی داريوم 
 

 ؟ای موا را   کورده  پوش  خستو ای مژه ز چه  
 

(1/219 :1000 بیدل،)   

خس اينجا استعاره از مژه است که چشوم   پوشاند   پوش: چی ی که خس ون را می  خس

 پوشاند   را می

 ومووزد   ون را می (يک شخ  مجورب )فسون پیروموز: فسونی که پیر نی  ترکیباتی مانند 

 جوشد  که ريگ در ون می (منازلی)يی ها  حله: مرجوشان  های ريگ  مرحله  (933: 1013، نظامی)

رسد  اين ترکیب   چی ی که انگشت به ون می: رس  انگشت  (091: همان) شود(  گرم و تفته می)

: بوار   شوعلۀ يواقوت    (12هموان:  ) شود  کنايه از چی ی است که به ون عیب و خرده گرفته می

حُسون    (1/100 :1000، بیودل ) بوارد   از ون موی  (شوررهای وتوش   استعاره از)ای که ياقوت   شعله

هوای    نرگسسوتان (  913هموان:  ) کنود   زيبوا موی   پیرايود و   صفاپیرا: حسنی که صفا ون را می

  (رويد  بسیار می) جوشد  هايی که گل در ون می  جوش: نرگسستان  گل

 ترکیب مفعولی  2و1و0

رود، حاوی مفعول جملوۀ    میاين ترکیب که زاياترين نوع ترکیب نحوی در زبان فارسی به شمار »

ايون ترکیوب، يوک جو   از واژۀ     يعنوی در   ش يکی از اج ای سوازندۀ ترکیوب اسوت؛   اصلی در نق

  (02: 1031محمووودی بختیوواری، ) «پايووه، نقووش مفعووول را بوور عهووده داردشووده در جملووۀ  سوواخته

ی لفعغیرج   »با « اسم»و « ن فعلب»با « اسم» ینشین همهای مفعولی در ساختار، از   ترکیب

 ويند   به وجود می« فعل مرکب

 با بن فعل (مفعول)اسم و 

 گووووار  حیووووانبیوووا سووواقی ون وب  
 

 سووورای سوووکندر بیوووار   بوووه دولوووت 
 

 (011: 1013، نظامی) 

اسوت  وبِ  « شوراب »و وب کنايوه از  « زنودگی »حیوان در اينجا بوه معنوی    گوار:  وب حیوان 

  (کنود   بخش موی   خوش و لذت) گوارد  را می (دگیزن)که حیوان  )شرابی(گوار، يعنی وبی   حیوان

 و حیوان ايهام تناسب وجود دارد  بین وب

 اسوت  طوراز   افسوانه تا جنبش تار نفس 
 

 ست دل موا ا بیدل به کمند رگ خواب 
 

 (1/020 :1000 بیدل،) 
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گوو     هگويد؛ افسان  می و (سازد  دهد و می  ترتیب می) طرازد  : کسی که افسانه را میطراز  افسانه

 است کردن سخن گفتن و تکلم  در اينجا مجازاً به معنی

 افسوايد   که چشم را می (سحر و افسون دعا و)همت افسا:   همتِ چشم نی  ترکیباتی مانند

بسوی : موردی کوه      مورد دانوش    (111: 1013، نظامی) (کند  ولود می  کند؛ رام و خواب  تسخیر می)

رهوان:    خوطِ خوونی    (310هموان:  ) عنی مرد صاحب دانوش ؛ ي(اندوزد  می) جدیسب  دانش را می

همان: ) دهد  رهاند؛ يعنی از مجازات نجات می  را می (قاتل)که خونی  (ینوشته و فرمان) یخط

خور:    دل  (1 هموان: ) ومووزد   می (علم و حکمت تربیت و)وموز: کسی که پرورش   پرورش  (910

خاک )ای که طبیعت   : کورهپ   کورۀ طبیعت  (121: همان) ربايد  میيا خرد   کسی که دل را می

  (200همان: ) دنیاست کوره استعاره از  (کند  وزموده و مجرب می) پ د  را می (زاً: انسانامج و گل؛

بخش:   پايه  (2/112 :1000، بیدل) گدازد را می (توان ودمی)ای که طاقت   : جلوهگداز  جلوۀ طاقت

ريو : صوبحی کوه تبسوم      تبسمصبحِ (  1/233همان: ) بخشد  می (مقام و درجه)کسی که پايه 

  (020همان: ) ري د  می (طراوت و لطافت)

 فعلی فعل مرکبج   غیربا  (مفعول)اسم و 

 هسووت بسوویار فوور  در رگ و پوسووت
 

 دوسوووت  خووودايیاز خدادوسوووت توووا  
 

 (291: 1013، نظامی) 

 ارد را دوست د (سروری) خدايیدوست: کسی که   خدايی

 است طبع از دستگاه خودسری يجادا  وفت
 

 شووهری   زايد از بوی   ها می  دختر رز فتنه 
 

 (2/110 :1000، بیدل) 

 کند   ايجاد: طبعی که وفت را ايجاد می  وفت

قودر   کند؛ يعنی چشم ون  وهوشکار: چشمی که وهو را شکار می چشمِ نی  ترکیباتی مانند

چشوم   ،اين ترکیب، با تشبیه میمر و مرجّح کند  شاعر در  زيباست که وهو را اسیر خود می

  (223: 1013، نظوامی ) اسوت  حتی بوه ون برتوری داده  معشو  را به چشم وهو تشبیه کرده و 

يعنی کالمی که سبب حیرت  ؛(وفريند  می) کند  انشا: کالمی که حیرت را انشا می  کالمِ حیرت

ومواده  ) کنود   ه جفا را تمهیود موی  احسانِ جفاتمهید: احسانی ک  (2/922 :1000، بیدل) شود  می

نشواط را شوکار    کوه  )زلفوی( : سونبلی  شکار  سنبل نشاط  (1/201هموان:  ) (گسترد  می کند و  می

  (1/123همان: ) برد  يعنی شادی و خوشی عاشق را از بین می کند؛  می
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 ترکیب قیدی  9و1و0

با  (قید)« صفت» یننشی هماست  اين ترکیب هم از « صفتی»قید از نوع  در ترکیبات قیدی،

 شود   ساخته می« بن فعل»

 با بن فعل (قید)صفت و 

 شکَوووو  حمايوووول مفووووردروِصووووبحِ 
 

 در رکابوووت نفوووس بووورورد خووووش   
 

 (203: 1013، نظامی)

  (کند  در وسمان سیر می)ود ر  می (تنهايی به)مفرد  که (خورشیدی) صبح مفردرو: صبحی

 باشد  رفیق وحشت من غیر دال دل نمی
 

 را مانم تنهاگردخورشید سرا   غربتدر اين  
 

 (2/929 :1000، بیدل)

 گردد   خورشید تنهاگرد: خورشیدی که تنها می

 ومورزد   موی  (بدون چشمداشت)ومرز: خدايی که رايگان   خدای رايگان نی  ترکیباتی مانند:

  (922هموان:  ) انديشود   موی  (باريوک و دقیوق  )خُردانديش: کسی که خُورد    (39: 1013، نظامی)

ای   نوورد: سوايه    سايۀ گران  (090: همان) گردد  می (هرزه و ياوه): کسی که رايگان ردگَ  رايگان

تاز:   حرصِ هرزه  (012همان: ) (کند  حرکت می کند و  راه طی می) نوردد  می (به کندی)که گران 

اسویمه  تواز: چیو ی کوه سر     سراسیمه  (2/23 :1000، بیودل ) تازد  می (بیهوده) حرصی که هرزه

  (0/110همان: ) تازد  می (وشفته و پريشان)

 مرک  درونترکیبات   2و0

گور ون    توصویف  ،يکی از اجو ای ون، هسوتۀ معنوايی و اجو ای ديگور     »، مرک  دروندر ترکیبات 

دو  بوه در اشعار نظوامی و بیودل    مرک  درون  ترکیبات (30: 1011افراشی، ) «شوند  محسوب می

 شوند   بندی می  تقسیم« ترکیبات وصفی»و « ترکیبات اوافی» گروهِ

 ترکیب اوافی  1و2و0

با « اسم» ینشین همحالت اوافی وجود دارد و از  ،بین اج ای ترکیب ،ها  در اين نوع ترکیب

الیه   در اين نوع ترکیب، اج ای سازندۀ واژه، نقش میاف و میاف د نيو  به وجود می« اسم»

  (131: 1011صفوی، ) کنند  را در جمله ايفا می

 (میاف)با اسم  (الیه  میاف)اسم و 

 دهوود لغوو ی  پووای کوو  خووودم یا مووی
 

 مغوو ی دهوود مووال دوچووو صووبحم دِ  
 

 (010: 1013، نظامی) 
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 ت وی اسوادن و مستوتوروافوه از فوايوب کنون ترکیواي ا وپ ( شولغ)  ولغ : لغ  ایوپ

 وماده شود  نشاط اصالحِ  ب مساز و برگ 
 

 شمار  رگ  ید و سنبل نشتر در بغل جوش سب ه 
 

 (1/109 :1000 ،بیدل) 

بوه   اصوالح   ب مِ نشاط (سر و سامان دادن و به نیکويی وراستنِ) اصالحِ نشاط: اصالحِ  ب م

  («صالح»مدخل : 1000دهخدا، ) به صالح ووردن استو نیکو کردن  معنی

: افسانه شب  (12: 1013، نظوامی ) فلک (پیکرِ شالوده و): طرحِ طرح  فلک مانندکیباتی نی  تر

دشومن:    فرصوت   (129: هموان ) گفتند  ها می افسانه و حکاياتی که قديم در شب افسانۀ شب؛

يعنوی توانوايی حمول کوردن و     طاقوتِ اسوباب:     تحمل  (1/992 :1000 بیدل،) دشمنِ فرصت

دن يعنی ورزو و امیدِ توقوف کوردن و مانو   ورزو:   اقامت  (191همان: ) )تعلقات(برداشتن اسباب 

  (1/910همان: ) (سخن) نفس قاصدان: قاصدانِ  نَفَس  (2/113همان: )

 ترکیب وصفی  2و2و0

اين ترکیب از نظر ساخت مانند ترکیب اوافی اسوت، بوه ايون معنوا کوه در اينجوا بوا صوفت و         »

هوا بوه يوک عنصور       هايی سر و کار داريم که کسرۀ بین ونها حذف شده و کل ساخت ون  موصوف

« صفت» ینشین همدر اين ترکیب که از   (09: 1031محمودی بختیاری، ) «است هشدواحد تبديل 

 ويد، ج   دوم همواره نقش موصوف دارد و ج   اول نقش صفت   به وجود می« اسم»با 

 (موصوف)صفت با اسم و 

 شوود قوووت  سووحریسووحر حاللووم  
 

 کووونِ نسوووخۀ هووواروت شووود   سوووخنَ 
 

 (11: 1013، نظامی) 

خورند  اين ترکیب در اينجا اشاره بوه    غذايی که در چاشتگاه می قوت: قوت سحری؛  سحری

 دهند  های اشعارش را تشکیل می  مايه  بن های سحرگاهان شاعر دارد که  ها و عبادت  نیايش

 اعتبوار  صویدِ   هورزه عشق نپسنديد ما را 
 

 خدنگی داشتیم  ورنه در کیش اثر عبرت 
 

 (2/003 :1000 بیدل،) 

 رزه صید: صیدِ ه  هرزه

 (حاصول  بوی فايده و   بی)خشک  (حکايتِسخن و ): افسانۀ افسانه  خشک نی  ترکیباتی مانند

 بیدل،) : نوای هرزهنوا  هرزه  (200همان: ) (حیوانی): سم بهیمی مسُ  بهیمی  (130: 1013، نظامی)

1000: 1/032)  
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   نتیجه  2

اشعار نظامی و بیدل که به زا در   دهد که بسیاری از ترکیبات ابهام  پژوهش حاور نشان می

ساخت، يک   اند، در ژرف  صورت فشرده و به شکل واژۀ مرکب در روساخت جمله ااهر شده

قواعد گشتاری، با يک  براساسجملۀ کامل با روابط نحوی و معنايی هستند  اين ترکیبات 

م به يک واژۀ مرکب مبه ،ساخت به روساخت تبديل شده و در ساختار  يا چند گشتار از ژرف

تج يوۀ   براساسد  نبر ای از ابهام فرو می  ب را در هالهوورند و معنی و مفهوم ترکی  وجود می

که دارند « روابط نحوی»الگوهای گوناگون  ،زای نظامی و بیدل  ساختی، ترکیبات ابهام  ژرف

ايون مقالوه هم نوین نشوان      د در زبان معیار وجود ندار «معنا»بعیی از اين الگوها از نظر 

گونه ترکیبات نیستند، بلکوه ايون نووع      لق اينوغازگر خَ ،شاعران سبک هندیدهد که   یم

وجوود دارد    نیو   ،ساز ادبیوات فارسوی    اعر ب رگ ترکیبدر شعر نظامی، ش ،زا  ترکیبات ابهام

، در بیدلنظامی و زای   و ابهامعالوه بر يکسان بودن ساختارهای گوناگون ترکیبات خاص 

 و (بیدل)گرد   وواره و (نظامی)گرد   رايگانمانند:  ، وجود تشابه لفظی ترکیب،بسیاری از موارد

به  ،ساز سبک هندی  که شاعران ترکیب بیانگر اين است (بیدل)بی    قفس و (نظامی)پَر   قفس

 اند   زا نظر داشته  ابهام در ساخت ترکیبات شاعران قبل از خود

 منابع

  سمت ،تهران هفتم،چاپ  ،فارسیساخت زبان ، (1011)افراشی، وزيتا 

  ، مرک تهران پنجم،چاپ  ،ساختار و تأويل متن، (1033)احمدی، بابک 

 چهارم، تهران، سروش چاپ ، بیدل، سپهری و سبک هندی، (1031)نی، حسن یحس

 اکبر بهداروند و پروي  عباسی داکوانی،  جلد، به تصحیحسه  ،بیدل کلیات ،(1000) عبدالقادر دهلوی، بیدل

  ، الهامتهران اول،پ چا

  مجلس شورای ملی، تهران اول،چاپ  ،نامه  لغت، (1000)اکبر   دهخدا، علی

  ، نوينتهران اول،چاپ  ،مبانی علمی دستور زبان فارسی، (1000)ی، احمد يشفا

  ، وگاهتهران اول،چاپ  ،(بررسی سبک هندی و شعر بیدل)ها   شاعر وينه، (1000)شفیعی کدکنی، محمدروا 

  ، علمیاول، تهرانچاپ ، سی در مطالعات ادب فارسیشنا زبانوشنايی با ، (1011)وی، کورش صف

  ، مرک  نشر دانشگاهیتهران اول،چاپ  ،اسم و صفت مرکب در زبان فارسی، (1032)طباطبايی، عال الدين 

هوای زبوان و     پوژوهش  مجلۀ، «نظامی پن  گن های واژگانی در   سازی  ترکیب»، (1013)، قدرت پور  قاسمی

  100و111 ، ص2، سال سوم، شمارۀ ادبیات فارسی
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 مهر ۀ ، تهران، سور(هايی در شعر بیدل  رهیافت)کلیدِ درِ باز ، (1031)کاامی، محمدکاام 

  ، پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگیتهران اول،چاپ  ،دستور زبان فارسی معاصر، (1032)ر بلالزار، ژي

رشد وموزش زبوان و ادب   مجلۀ، «های نحوی در زبان فارسی  ترکیب»، (1031)محمودی بختیاری، بهروز 

  00و02ص  ،0سوم، بهار، شمارۀ و ، سال بیستفارسی

 ۀمجلو ، «زاياگشوتاری ۀ نظريو ۀ های مرکب فارسی بر پايو   نگاهی به واژه»، (1001) ، محمدحقیقی مستأجر

، بهوار و  2 و 1ۀ ، شومار سووم و بیسوت  سوال  ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدۀ دانشکد

  299و229ص  تابستان،

  ، توستهران اول،چاپ  ،ترکیب در زبان فارسی، (1012)مقرّبی، مصطفی 

شودۀ وحیود    ، مطوابق نسوخۀ تصوحیح   کلیات حکویم نظوامی گنجووی   ، (1013)نظامی، الیاس بن يوسف 

  ، به ادتهران اول،چاپ  دستگردی،

 دانشگاه تهران ، سوم، تهرانچاپ ، به تصحیح برات زنجانی، گنجویهفت پیکر نظامی  ،(1030)ووووو 

، فصولنامۀ پوژوهش زبوان و ادبیوات فارسوی     ، «ینظام ی خمسههنجارگري ی در »، (1031)نوروزی، زينب 

  01و21، ص 11شمارۀ 


