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 كلمات در جمله متفاوتنقش های  تأثیر صنعت های ادبی در ایجاد 

 بهروز بامدادی

 استادیارگروه علوم انسانیدانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران 

 چكيده

 .اشدیك نقش دستوري داشته بباید ، هر كلمه در یك جمله، فقط زبان دستورا باور مربوط به یبراساس یك اصل و قرارداد 

ی م  در نحو فارسی هر اسم در جمله ، "این باور در تعلیمات دستورزبان براي دانش آموزان و دانشجویان دایما تکرار می شود. 

آموزان، هاي دانشتالش يو همه  (7310 )وزین پور ،  "تواند تنها یکی از نقش ها  یا حالت هاي هشتگانه را داشته باشد .

روي  و دانشجویان و محققانِ دستور زبان بر این مطلب اختصاص یافته است كه نقش واحد دستوري كلمات را در جمله بیابند 

بیش از یك نقش دستوري تواند آید كه یك كلمه میهایی در جمله پیش میولی گاهی موقعیتهمان یك نقش بحث كنند 

جدي توجه وري این بحث دست تاكنون  به كه  ی از صنعت هاي ادبی از دالیل اصلی پیدایش چنین موقعیتی هستند.بپذیرد. برخ

كنند كه این دو پندارند و گمان میبحث دستور زبان را از بحث صنایع ادبی جدا می، خصوصاً محققان اغلب افراد  نشده است.

مقاله، بحث دستور زبان و صنایع ادبی با هم این  يدرحالی كه به گمان نگارنده   .مبحث هیچ تداخل و ارتباطی با هم ندارند

. به نظرم هر جا نویسنده و شاعر با بهره مندي از صنایع ادبی ، در صدد توسّع معنی و مفهوم متن باشد ؛ ارتباط نزدیك دارند 

دریافت.   ی توانمن موضوع راای ت كردن به آسانیكه با دقّ كلمات است یکی از اولین نتایج این كار ، تأثیر بر نقش دستوري

یعنی یك كلمه، هم  دوگانه بیشتر است ؛هاي دستوري نقش بر ایجاد ایهام محتمل الضدین و  مثلادبی برخی از صنایع  تأثیر

 یا متباین یكنقش هاي دستوري متفاوت  در این مقاله سعی شده است موضوع .تواند دو نقش متفاوت یا متباین بپذیردزمان می

  .بات شوداثآوردن مثال هاي متعدد ، و ها مفاهیم و ایهام بیت  توضیح  ، باكلمه درجمله یا مصرع 

 . توجیه یا محتمل الضدین  -زبان یهام ـ ارتباط صنعت ادبی و دستورـ ا دوگانه  :نقش دستوري هاكليد واژه 
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 مقدمه :

كنند كه اغلب صنایع ادبی فقط براي گمان می ؛ وكار دارند سر ادبی وتحقیق در مباحث زبانون بیشتر كسانی كه به نحوي با مت

و هیچ ارتباطی با نقش .درولی شعر به كار میویر تخیّادن تصو هنري تر كرزیباتر  یا تلطیف فضاي شعر یا وسعت بخشیدن معنی 

اربردن  به ك اما شود ؛ اهداف كاربرد صنایع شعري محسوب از  و این موارد صحیح باشد يهمه شاید   هاي دستوري ندارند .

هاي دستوري كلمات تأثیر صنایع ادبی بر نقشنکته ، است و آن توجّه  قابلجالب هم دارد كه  يه اجیصنایع ادبی در متون ، نت

 م احثی مثل تصویر سازي با تشبیه و استعاره یا موسیقی كالمب كنیم كه صنایع ادبی فقط ما گمان می ، تربه عبارت ساده .است

دهند و هیچ تأثیري در موقعیت كلمات در جمله می را مورد بحث قرار به وجود می آورند یا داللت هاي ضمنی  معانی متن را 

واقع بی ؟ بسیاري مپس هرجا این سؤال مطرح شود كه آیا صنایع ادبی باعث تغییر در نقش دستوري كلمات می شود  .ندارند

 تأمل جواب ، منفی است .

 توسّع معنی و مفهوم متن باشد ؛ یکی از اولین نتایج نویسنده و شاعر با بهره مندي از صنایع ادبی ، در صدد   هر جا در حالی كه

چنانچه ساده تر ،  بیانبه دریافت. می توان آن موضوع را  آسانیقّت كردن به این كار ، تأثیر بر نقش دستوري كلمات است و با د

توانند بر معانی كالم و تصاویر سازند و میمیكه تصاویر لفظی و معنوي  چند پهلو  صنایع ادبی خصوصاً آن دسته صنایعی

هاي دستوري كلمات نیز اثر بگذارند و باعث پذیرفتن نقشتوانند بر نقششك میبی ؛ اثر بگذارندو جمالت مضامین لغات 

 .یك كلمه بشوندهاي متعدد براي 

 متن :

هاي دستوري اجزاي جمله، با یك اصل كلی روبهاز آن جهت است كه هنگام بحث از نقش توجهی به این بحثكمشاید دلیل 

پس این محدودیت  هاي متعدد داشته باشد. تواند نقشپذیرد و نمیهر كلمه در جمله، فقط یك نقش دستوري می:  رو، هستیم

  .در دستور زبان تلقی شده مانع مباحث جدیدي مثل بحث ما شده استكه مثل قانونی مطلق 

این صراحت در مورد این كه هر كلمه تنها باید یك نقش در جمله بپذیرد ؛ دیده    دستور زبان  گرچه در  همه ي كتاب هاي

كلمه  نهاد و هرگز یك ك نقش بر دوش كلمات باید نمی شود ؛ همه ي توضیحات بر این نکته داللت دارد كه حتما در جمله ی

در جمله دو نقش نمی پذیرد . همه ي استادان دستور زبان این مورد را مثل یك قانون محکم و غیر قابل عدول به دانشجویان 

تأ كید  ت واز میان كتاب هاي دستور زبان فارسی دو نمونه را كه با صراح كنند.  میو بر رعایت آن پافشاري خود یادآوري 

 : آورم  این نکته را بیان كرده اند؛ می

حالت عبارت است از نقش نحوي اسم یا صفت . مقصود از نقش نحوي ، وظیفه و عملی است كه معموال در تشکیل جمله "  

در یك جا گرد منع جمع است و هرگز دوتا از آن ها ، مابین حاالت ر آن ها. انجام       می دهد؛ مانند : فاعلی و مفعولی و غی

 ( 7311 )خیام پور،               "نیایند.

    "در نحو فارسی هر اسم در جمله ، می تواند تنها یکی از نقش ها  یا حالت هاي هشتگانه را داشته باشد . "
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 (7310 )وزین پور ،  

به دلیل قدرت القاي معانی  "ایهام"م این مسأله است كه برخی صناعات ادبی مثل یم مطرح كنیخواهدر این مبحث می امّا آنچه

هاي متفاوتی براي یك كلمه در نقش باعث پذیرفتند وند بر  نقش دستوري كلمات نیز تأثیر بگذارتواگوناگون یك كلمه، می

برخی امروز باید در  ؛ شدنداگر تاكنون مباحث دستور زبان و صناعات ادبی جدا از هم بحث و بررسی میجمله بشود.یعنی 

هاي دستوري باور كنیم كه صنایع ادبی در برخی موارد باعث تنوع در نقش همچنین ط بدانیممرتببه هم موارد آنها را متداخل و 

 . شوندمی

گر ا در این مقاله قصد من معرفی بخشی از صنایع ادبی است كه باعث تغییر در نقش هاي دستوري كلمات در جمله می شود.

كنیم متوجه می شویم كه در تکرار یك یا دو جمله چه تغییراتی در نقش هاي كلمات وجود دارد كه به بیت هاي زیر دقت 

معانی جمالت باعث تشخیص نقش ها و  ظاهرا هیچ دلیلی بر این تغییرات نقش ها وجود ندارد ولی آشنایی ذهنی خواننده با

 تفاوت نقش واژه ها در    جمله ها می شود :

 خود مگیر          گرچه باشد در نوشتن شیر ، شیر  كار پاكان را قیاس از

 آن  یکی شیر است  اندر بادیه               و این  شیر است  اندر  بادیه

 آن یکی شیر است كه آدم می خورد        و این یکی شیري است كه آدم می خورد

 ( برخی از نسخ) مثنوي ، دفتر اول                                                                                   

را بپرسد "آدم "و  "شیر "نقش كلمات  بیت سوم اول كسی در مصرع  هرگاهدر این سه بیت ، موضوع بحث ما بیت سوم است. 

می       گونه چ ؛ ما چگونه می توانیم بدون تزلزل خاطر و به ضرس قاطع پاسخ بدهیم و نیاز به توضیح اضافی نداشته باشیم؟

نقش  "شیر"نقش فاعلی و  "آدم"مفعولی دارد و در مصرع دیگر نقش  "آدم "نقش فاعلی و  "شیر " يخواهیم بگوییم واژه 

 دلیل حرف ما چیست؟ خیلی روشن است : شاعر خواسته در معنی معمولی و همه فهم بیت ، تغییري ایجاد كند .  ؟مفعولی دارد 

لمات و در چیدن ك ؛د حتی اگر دلیل ظاهري بر این امر وجود نداشته باشدی توان تغییر را دیبی شك در نقش كلمات نیز م

بافت كلی جمله به ما می گوید كه باید منتظر تغییري در نقش و  باشد؛هیچ تغییري روي نداده  هم دستورمندي واژگان بیت 

دن ه از دالیل واضح و ظاهري مثل چی. ن دروجود نداوضع كلمات جمله باشیم در صورتی كه هیچ دلیل آشکاري بر این تغییر 

 نه از دالیل پنهانی مثل  تأكید یا مکث . ولی تغییر را به آسانی می توان تشخیص داد.، و ردیف كردن 

ولی  .دو نقش دستوري خواهند پذیرفتك یا چندكلمه یوجود داشته باشد؛ حتماً  البته منظور این نیست كه هر جا صنعت ایهام

ها دقت كنیم اگر در این بیت  هایی خواهیم آورد .آید و ما براي هر كدام از این دو موقعیت، مثالاین وضع پیش می گاهی

 :اي دو نقش نخواهد پذیرفتخواهیم دید كه صنعت ایهام وجود دارد ولی هیچ كلمه

 تادل هرزه گرد من رفت به چین زلف او                     زان سفر دراز خود یاد وطن نمی كند      :الف               
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اما كلمه، هر  .شوداز آن دریافته می زیرا هم معنی كشور چین  و هم حلقه ي زلف  .است "چین"در این بیت ایهام در كلمه 

به سرزمین چین برود یا دل كسی شخصی دل یعنی اگر   .است "تممم"فقط یك نقش دارد و آن ؛ چند معنی كه داشته باشد 

 :صحیح دانست یا در مثال زیر "چین " الیه بودن را برايهر حال باید فقط نقش مضافبه حلقه ي زلف محبوب بیفتد ؛ ب

 شناسی ز كه آمـــوخته بودیــارب این قلب  گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ  :ب               

عالوه بر این دو معنی حتی  .هاانسان "دل"است هم به معنی شناخت سره از ناسره و هم شناختن  "قلب شناسی"ام در كلمة ایه

    .اگر معانی دیگري نیز داشته باشد تعدد نقش دستوري نخواهیم داشت بلکه همواره نقش مفعول بر این كلمه اطالق خواهد شد

 :تصادفاً سرچشمه این مقاله نیز همین بیت است، توجه فرماییدبیت زیر كه شاهد اول بحث ماست و  به

 :هاي فاعل و مفعولمثال براي نقش  - 7

 یك نکته از این معنی گفتیم و همین باشد          كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد

 :این بیت به دلیل ایهام موجود در آن، دو معنی به شرح زیر دارد

 ....تواند خاطر غمگین و مکدّر را به هیجان آورد انگیز میلكی شعر زیبا و د :الف

 :كنیمدقت می "خاطر"و  "شعر"هاي دو كلمه به نقش

 .كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد  

 

 مفعول        فاعل       

 .تواند شعر زیبا پدید آوردكی خاطر غمگین و مکدر می :ب

 .كنیمتوجه می "خاطر"و  "شعر"ي هاي دو كلمهباز هم به نقش

 .كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد

 فاعل         مفعول   

نقش فاعلی و  "شعر"گوید شك میبی را بیابد؛  "خاطر"و  "شعر"ي بنابراین هر كس بیت را بخواند و بخواهد نقش دو كلمه

نیست واگر شخص دیگري بیت را بخواند و به دلیل  كامل ؛  وي درست است ياگرچه گفته   .نقش مفعولی دارد "خاطر"

را مفعول  "شعر"را فاعل جمله و  "خاطر"توان شود كه در شکلی دیگر میمتوجه این نکته می، ایهام موجود در مضمون شعر 

را درست فرض توان هر دو توان رد كرد؟ آیا میتوان بر دیگري ترجیح داد؟ یا كدام شکل را میكدام شکل را می .جمله نامید

 ا اگر ما دقیق . نقش دوگانه داشته باشد جمله اي در یك كرد؟ دانشجوي درس دستور زبان فارسی تاكنون ندیده است كه كلمه

هاي دوگانه را پذیرفت توان نقشمی ، یابیم كه گاهی به دلیل حضور صنعت ایهام در بیتمی به مصرع اول بیت توجه كنیم در

هاي دستوري مهم هستند و به كمك آنها میباید پذیرفت كه صنایع ادبی چه قدر در تغییر و پذیرفتن نقش ضمناً  .و اثبات كرد

 .هاي دستوري متعددي در جمله ایجاد كردتوان نقش

  :به بیت زیر نیز توجه كنید
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 :هاي فاعل و مفعولمثال براي نقش -1

 ش چونی یك نفسی بنوازماز لب خوی        همچو چنگ ار به كناري ندهی كام دلم   

 :در فعل بنوازم است پس دو معنی خواهیم داشت "م"و ضمیر  "خویش"ي ایهام مضمون در كلمه

 .نی از لب خودم نفسی پر از زاري و ناله خواهم نواخت اگر همچو چنگ در كنار خودت كام دلم ندهی، همچو :الف

 لب خویش چونی یك نفسی بنوازماز        همچو چنگ ار به كناري ندهی كام دلم        

  )فاعل  )شناسه فعل                                                                                                                

 .اگر همچو چنگ در كنار خودت كام دلم ندهی، الاقل همچو نی یك نفسی از لب خودت بنوازم :ب

 از لب خویش چونی یك نفسی بنوازم     چنگ ار به كناري ندهی كام دلم  همچو        

 مفعول                                      

 :الیههاي صفت و مضافمثال براي نقش -3

 كه هر صباح و مسا شمع مجلس دگري  هزارجان مقدس بسوخت ز این غیرت

 :است "دگر"بحث در كلمه 

 گر هستییمجلس دهر صباح و مسا شمع  :الف

 كه هر صباح و مسا شمع مجلس دگري

 صفت  مبهم              

 هر صباح و مسا شمع مجلس عاشق دیگري هستی :ب

 كه هر صباح و مسا شمع مجلس دگري

 الیهمضاف                  

 :به مثال دیگر توجه كنید 

 مدام ماخبر ز لذت شربِ اي بی  ایم ما در پیاله عکس رخ یار دیده

 پیوسته  -1شراب  - 7 :دو معنی دارد "مدام"كلمه 

 خبر از لذت شربِ شراب مااي بی :الف

 خبر از لذت شربِ مدام مااي بی

 الیهمضاف    

 خبر از لذت شربِ مداوم و پیوسته مااي بی :ب

 خبر از لذت شرب مدام مااي بی

 صفت     

 :و مثال دیگر 
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 شکنج طره لیلی مقام مجنون است  حکایت لب شیرین كالم فرهاد است     

 .ي شیرین استایهام در كلمه

 .حکایت لب شیرین كالم فرهاد است  حکایت لب دوست داشتنی :الف

 صفت               

 

 

  .حکایت لب شیرین كالم فرهاد است  )محبوب فرهاد(رین یش] خانم[  حکایت لب  :ب

 الیهمضاف                       

 )اسم یا صفت كه نقش قیدي و مسندي داشته باشند(: هاي قید و مسندمثال براي نقش  -4

 خبر آمدهر كه به میخانه رفت بی  غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست

 )دآم( گشتبر  - 1د ش  -7 :بحث ایهام در مصرع دوم است كلمه آمد دو معنی دارد

 .دش "مدهوش"و  "خبربی"میخانه رفت هر كه به  :الف

 .خبر آمدهر كه به میخانه رفت بی

 مسند              

 .گشتبر "مدهوش"و  "خبربی"هر كه به میخانه رفت  :ب

 .خبر آمدهر كه به میخانه رفت بی

   قید    

 :الیههاي مفعول، صفت و مضافمثال براي نقش -5

 مکنش عیب كه بر نقد روان قادر نیست  عاشق مفلس اگر قلب دلش كرد نثار  

 .شوندهاي دوگانه میقابل تأمل هستند و باعث نقش "روان"و در مصرع دوم كلمه  "قلب"ي در مصرع اول كلمه

 مکنش عیب كه بر نقد روان قادر نیست             عاشق مفلس اگر قلب  دلــش كرد نثار :الف

        صفت                   صفت   مفعول   

 .عاشق مفلس اگر حقیقتِ دلش را نثار كرد عیبش مکن كه بر نثار كردنِ نقدِ روان خود قادر نیست :ب

 .مکنش عیب كه بر نقد روان قادر نیست  عاشق مفلس اگر قلب   دلــش كرد نثار

 الیهمضاف                      الیه مفعول    مضاف              

 :الیههاي فعل ربطی و مضافمثال براي نقش  - 6

 هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم  غالم مردم چشمم كه با سیاه دلی

 :وجود خواهد داشت "م"به دلیل ایهام در مصرع اول دو نقش براي ضمیر 
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 .من غالمِ مردمِ چشم هستم :الف

 غالم مردم چشمــم كه با سیاه دلی

 فعل ربطی              

 .من غالمِ مردمِ چشمم هستم :ب

 

 غالم مردم چشمــم كه با سیاه دلی

 الیهمضاف              

 

 :ت و مفعولهاي صفمثال براي نقش - 1

 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست  عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده 

 .پذیرد، دو نقش میاست پس همین كلمه "باقی"ایهام در كلمة 

 .تو همه را فانی دانست )جاوید(به جز از عشقِ باقی  :الف

 .به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست

 صفت براي عشق  

 .را همه فانی دانست )چیزها(به جز عشق تو باقی  :ب

 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست

 مفعول          

در جمله نیز اشاره كرد . هر گاه جاي تکیه « مکث »و « تکیه» اهمیت  می توان به ؛ها ومواردي كه ذكر شد عالوه بر نکته    

ا در تعیین ر "لحن" خیلی كممی شود وكمتر به آ ن توجه  كه حن كالم نیز تغییر ایجاد می شود تغییر یابد ؛ طبیعتا در آهنگ و ل

قش می تواند در ن ؛ لحن گوینده و تاكیدي كه بركلمه خاصی وارد می شوددر حالی كه   ؛دنمی داننقش هاي دستوري موثر 

می پردازیم  "توجیه یا محتمل الضدین"دستوري كلمات موثر باشد .به عنوان مثال ومصداق به یکی از صنعت هاي  ادبی به نام 

 وود  استفاده می ش"دعاونفرین "یا  "مدح و ذم".همچنان كه می دانیم از این صنعت براي بیان مقاصد متضاد ومتباین مثل : 

را با همان  فاوتیفقط با تغییر تکیه می توان مفاهیم مت ؛جمله عوض شوداركان جمله یا جاي اركان در چینش بدون این كه 

شم پوشید پس چه طور می توان از موضوعی بدین اهمیت چتغییر تکیه تغییر نقش دستوري است . نتیجه طبیعی جمله بیان كرد. 

                                              یر موضوع را به خوبی روشن می كند :مثال هاي ز  اهمیت لحن را در تعیین نقش دستوري ازنظر دور داشت ؟ و؟ 

                                                                                                                                                        اي خواجه ضیا شود زروي تو ظلم                                و از طلعت تو سور نماید  ماتم                           

 واي خواجه بادیدن روي )زیباوخوشایند( ت"الف : اگر مخاطب ما كسی است كه اورا دوست می داریم پیغام ما این است :

 .             "ظلمت ها براي ما به روشنی ونور تبدیل می شود 
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اي خواجه بادیدن روي )نازیباوناخوشایند(تو روشنی "ب : اگر مخاطب ما كسی است كه ازاو اكراهی داریم پیغام ما این است :

ت كه نقش ان شود هیچ شکی نیسونور براي ما تبدیل به تاریکی می شود. چون در اینجا پیغام گوینده به دوشکل می تواند بی

 شناور خواهد بود . بدین ترتیب : "ظلم"و "ضیا"میان دو كلمه  "مسندالیه"و  "مسند"هاي 

                                                       ضیا     می شود .                                                                                                                ،ب:    ظلم                      ظلم    می شود .  ، الف :     ضیا     

 مسند   مسندالیه          مسند                              مسندالیه          

 در جمله و برجسته ساختن یك واژه خاص در جمله ، ایجاد می شود. « تکیه» و « مکث»جاي  این تغییر فقط با تغییر           

تشخیص و  چه تاثیري درتغییر مکث و در نتیجه تغییر خواندن  آهنگ جمله  وخوانندگان محترم مقاله تایید خواهند فرمود كه

 تعیین نقش هاي دستوري خواهد داشت .                                    

 درمصرع دوم نیز دو پیغام خواهیم داشت :                   

الف : اگر مخاطب ما كسی است كه او را دوست می داریم به او می گوییم : با چهره ي زیباي تو ماتم ما تبدیل به سور  

 می شود .                                                وشادمانی

ب :  اگر مخاطب ما كسی است كه از او كراهتی داریم به او می گوییم :  با چهره ي نازیباو نا خوشایند تو سور و شادمانی ما  

 به ماتم وعزا تبدیل می شود .         

 شناور خواهد بود . بدین ترتیب :                 "ماتم"و "سور "در میان دو كلمه ي "تمییز "و "نهاد"دراینجا نیز مثل مصرع اول نقش هاي 

 ب: ماتم         سور      نماید .                                     ماتم     نماید .          الف :    سور 

 تمییز           نهاد    تمییز                       نهاد            

 واینك مثالی دیگر جهت روشن شدن  مطلب می آوریم :

 ه   نماید خرچنگ  اي  بر سر خوبان جهان بر سرهنگ                       پیش  دهنت  ذ رّ    -7

                   

 الف :  براي مدح : ذره  پیش   دهنت خرچنگ می  نماید .             

 تمییز                                                                        نهاد                                          

 ب: براي  ذم  :  خرچنگ  پیش  دهنت  ذره  می نماید  .               

                      تمییز          نهاد                                             

ر خیام باره ي تنازع دكتجدا دانست . در  "تنازع"بحث مطرح شده در این مقاله را به كلی باید از یك مبحث دستوري به نام 

 پور توضیحاتی جالب دارد: 

ایی می در ماده ي مسندالیه به نقل از استاد هم 183مرحوم دكتر محمد معین در فرهنگ فارسی جلد چهارم بخش دوم ص"

گوید : ممکن است كه یك كلمه در یك جمله چنان واقع شود كه نسبت به یك قسمت از حالت مسندالیه و نسبت به قسمت 

دیگر مفعول باشد و به عبارت دیگر یك لفظ هم به حالت مفعول باشد و هم به حالت مسندالیه . این گونه تركیب از خواص 
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اصطالح كرده اند. مانند: آن را كه خداي خوار كرد  "مبتداي مفعولی "یا  "مفعولی مسندالیه "جمله بندي فارسی است و آن را 

ل صریح مفعو "خوار كرد "فاعل یا مسندالیه و نسبت به  "ارجمند نشود  "را نسبت به جمله ي  "آن  "؛ ارجمند نشود. كلمه ي 

 (771 :1: دستور قبفهی 44ص 3شماره ي  7)همایی،مجله ي فرهنگستان ، سال  "است.

 البته در متون نظم و نثر فارسی كمابیش به نظایر مثال مذكور برمی خوریم . چنانکه مثال از سعدي : 

 برآنان كه شد سر حق آشکار                نکردند باطل بر او اختیار 

 (  156و از) اسدي توسی در گرشاسبنامه :  

 دیگران را پناه ؟كرا از مگس داشت  باید نگاه             زبد چون بود 

 ( :711]تبریز[ ، "سفینه المحمود "و از پرتو نهاوندي )به نقل از 

جاگرد آیند و بنابراین كلمه واحد  توانند دریك نمی ازآنها ولی مسلم است كه مابین حاالت اسم، تضاد است و هرگز دوتا

هم باشد. پس راه   "ارجمند نشود "است ؛ مسند الیه ) یا فاعل(   "خوار كرد"نمی تواند در عین حال كه مفعول            "آن"

لمه ضمیرمستتري فرض كنیم كه به ك  "ارجمند نشود "یکی آن كه در  نجا دو راه بنظر می رسد:در ای؟  حل این مشکل چیست

( این ضمیر مستتر را اظهار كرده  وگفته 77خود )ص"هفت پیکر "ظامی در چنانکه ن "وداو ارجمند نش "برگردد بشکل  "آن "ي

            است :                                          

 ن لطف كرد و مومیایی داد داد                    آ هر كه را كه این شکسته رایی                          

دوم آن كه اگر در مثال هاي مذكور و   ساد ه ترین راه است.ر . پرواضح است كه این راه بر همین قیاس در مثال هاي دیگ و

همچنین در دیگر مثال ها كه می توان از متون به دست آورد ؛ دقت كنیم ؛ می بینیم كه در همه ي آن ها كلمه اي كه شکل 

را به خود جلب می كند و با اندک تأملی در  مفعولی دارد مقرون به حرف ربط تأویل به صفت است و این وضع نظر دقت ما

 می یابیم كه در همه ي مثال ها مسند الیه ) یا فاعل ( همان صفت مؤول است بدین قرار : 

 الف :   خوار كرده شده ي خداوند ارجمند نشود .

 ب : دریافتگان سر حق ، باطل را بر او برنگزیدند.

 ج: شخص عاجز از راندن مگس از خود ، چگونه می تواند پناه دیگران باشد؟  

 (                                                                47و 40:  7311)  خیام پور ،    "د: آن دم به دم شکار افکن ، كی از شکار دیرینه ي خود یاد می كند؟

هاي موجود در جمله چنین وضعیتی دارند و میف كلمات یا موارد خاصی، بعضی از كلمهاگرچه در برخی موارد بنابه حذ

تواند یعنی یك كلمه می .گیرندكه با نقش آنها در جمله ي مجور وابسته متفاوت باشدتوانند در یك جمله نقشی بر عهده ب

هاي پایه و پیرو ـ كه این باشد ـ به ویژه در جملهنقشی در یك جمله داشته باشد كه با نقش آن كلمه در جمله وابسته متفاوت 

 :مثال .شودطرح و بررسی می "تنازع"مبحث دستوري با عنوان 

 گیرد از خیال محمد)ص(خواب نمی  چشم مرا تا به خواب دید جمالش                   
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جمله دارد درحالی كه  "مفعول"نقش  " گیرد از خیال محمد)ص(چشم مرا خواب نمی" :ي چشم در یك جمله یعنیكلمه

این نکته را  ؛  كنندكسانی كه در این موارد بحث می.نقش فاعلی دارد  "تا چشم من به خواب دید جمالش :  " در جمله دیگر

براي از بین بردن  گیرند.میو در جمله پیرو، فرع فرض می كنند اند و البته نقش كلمه را در جمله پایه، اصل نامیده "تنازع"

 .دهنداست، نسبت می "به خواب دید"كه فاعل  "او"نازع در اینجا، در جمله دوم نقش فاعلی را به ضمیر ت

 نتیجه گیري :

باید به چند نکته ي دیگر نیز توجه كرد كه اهم آنها  ،براي تعیین نقش هاي دستوري در جمله عالوه بر روساخت وظاهر جمله   

 عبارت است از :               

         .لحن خواننده و تاثیر لحن در نقش هاي دستوري  -1   .دقت در صنایع ادبی مؤثر در نقش هاي دستوري -7        

ونقش بط اندمرتدر این مقاله سعی نگارنده بر این بوده است تا   با مثال هاي روشن  نشان دهد كه : الف: صنایع ادبی با دستور 

ه می شود . ب: لحن خوانندكمتر توجه دستوري كلمات دارند كه معموال به این مساله ي موقعیت ها بسیار مهمی در تعیین

) اما لحن هاي مختلف( بیان كند حتما می تواند در تعیین نقش دستوري همچنان كه می تواند پیغام هاي مختلفی را با یك جمله 

 راي آن قایل نیست .كسی اهمیتی ب كلمات نیز وسیله ي مؤثري باشد كه متا سفانه در دستور

 :منابع

 . ا نتشارات شقایق تهران   از روي نسخه عالمه قزوینی و غنی،، دیوان (7380، شمس الدین محمد ).حافظ -7

 .كتابفروشی تهران،تبریز ،   8چ   دستور زبان فارسی،(  7311)پور، عبدالرسولخیام-1

 .انتشارات توس ،.تهران1 چ .، مکتب حافظ( 7365مرتضوي، منوچهر )  -3

 ، انتشارات رهنما.تهران، دستور كاربردي زبان فارسی ، چاپ اول ، (7311) نوبهار ، مهرانگیز    -4

 .، انتشارات معین تهران ، دستور زبان فارسی )آموزشی( ، چاپ اول ،  ( 7310)  وزین پور ، نادر -5

  


