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چکیده
اغلب پژوهشگرانی که دربارة شعر سبک هندی تحقیقکردهاند ،کمتر به ساخت ،نوع و معنای ترکیبات این اشعار
پرداختهاند .از این رو ،هدف اصلی ما در این مقاله ،پرداختن به ترکیبات اشعار چند تن از شاعران سبک هندی (بیدل،
فیضی ،طالب ،سلیم ،غنی و حزین) از حیث «روابط نحوی» (روابط مسندی ،فاعلی ،مفعولی ،متممی و  )...و «هستة
معنایی» در گروههای «برونمرکز» و «درونمرکز» و طبقهبندی آنها بر اساس دستور گشتاری و تعیین ژرفساخت
و روساختشان بهکمک مدلها و نمودارهای گوناگون بودهاست .روش این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و چنانکه
گذشت ،بر پایة یافتههای زبانشناسی جدید و نظریة زایاگشتاری شکلگرفتهاست .کشف ترکیبات خاص و اینکه از
میان شاعران مورد نظر ،بیشترین و ظریفترین ترکیبات خاص از آنِ بیدل دهلوی است ،از نتایج مهم این پژوهش
بهحسابمیآیند.
کلیدواژهها :انواع ترکیب ،شعر سبک هندی ،نظریة گشتاری ،آموزش ترکیبات
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محمدرضا شریفی
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مقدمه

ادبیات و پیشینۀ پژوهش
«نوآم چامسکی» ،نظریهپرداز دستور گشتاری( ،)Transformationalاز
جمالت عینی به «روساخت» ( )Surface Structureو از اندیشة نهفته در پس آنها به
«ژرفساخت» ( )Deep Structureتعبیرمیکند .او با تألیف کتاب «ساختارهای نحوی»،
دستور زایشی-گشتاری را به جهان معرفیمیکند .مفاهیم اصلی در این نظریه ،عبارتاند از:
دستور ،قواعد سازهای ،گشتار ،ژرفساخت ،روساخت ،توانش زبانی ،کنش زبانی و شمّ زبانی.
منظور او از روساخت ،زبانی است که با آن سخن میگوییم و مینویسیم و مقصودش از
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چنانکه میدانیم ،ترکیب از پیوند دو یا چند واژه و درنتیجة رابطة همنشینی ایجاد میشود
و بهصورت یک واحد معنایی عملمیکند؛ مانند حیرتْانجمن ،فرصتْانشا ،تپشْایجاد و غیره.
دانستن اصول و قواعد حاکم بر این نوع ترکیبات و آگاهی از ژرفساخت و فرآیند تغییرات این
عناصر زبانی تا مرحلة روساخت و نیز آشنایی با روابط معنایی میان اجزای آنها ،به ما
کمکخواهدکرد تا معنای عبارات را راحتتر درککنیم و غموض و ابهامات یک متن ادبی تا
اندازهای بر ما کشفشود.
از آنجاییکه اشعار سبک هندی ،سرشار از ترکیات تازه ،مبهم و قابلتأمل است ،ما در این
مقاله بر آنیم تا با تکیه بر یافتههای دستور گشتاری ،نمونههایی از ترکیبات اشعار برخی از شاعران
سبک هندی را بررسیکنیم و چگونگی شناخت ساخت ،نوع و معنای آنها را آموزشدهیم تا به
این ترتیب ،الگویی به همة عالقه مندان شعر سبک هندی و نیز شناخت ترکیبات تازه فارسی
ارائهدهیم .بنابراین ،پژوهش حاضر با ارائة نمونهها ،مدلها و روشها میکوشد تا بخشی از
پیچیدگیهای ترکیبات شعر سبک هندی را رمزگشاییکند تا آغازی برای پژوهشهای آتی در
این حوزه باشد .برای جامة عمل پوشاندن به این هدف ،ترکیبات خاص شعر سه شاعر شاخة ایرانی
سبک هندی (طالب ،حزین ،سلیم) و سه شاعر شاخة هندی (بیدل ،غنی و فیضی) در نظر
گرفتهشدهاست.
این مقاله در صدد دستیافتن به پاسخ سؤاالت زیر است:
 ترکیبهای خاص شعر سبک هندی کدامند و چه ساختاری دارند؟ هسته معنایی در ترکیبات خاص شعر سبک هندی چگونه است؟ روابط ژرفساخت و روساخت این ترکیبات به چه نحوی است؟ بررسی ترکیبهای ویژة شعر سبک هندی چه کمکی به شناخت بیشتر مقوله ترکیبات درفارسی میکند؟
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زیرساخت ،معنا و مفهوم جمالت گفتاری و نوشتاری ماست .به باور او معانی و مفاهیم ،ابتدا
در قالب یک زبان ذهنی و ژرفساخت ،شکل میگیرد و سپس در قالب گفتهها و نوشتهها
آشکار میشوند .به بیان دیگر ،روساخت ،بخش آشکار زبان (عینی) و ژرفساخت ،بخش پنهان
آن (ذهنی) است که این دو ساخت با نظمی خاص با یکدیگر مرتبطاند .بر اساس این دستور،
06

روساخت زبان با قواعدی پدید میآید که قواعد گشتاری نامیدهمیشود و بر مبنای آن ،زمانی
که جملهای از زیرساخت به روساخت ،بدل میشود ،ممکن است یکی از تغییرات چهارگانة
حذف ،اضافه ،جابهجایی و جایگزینی در آن اتّفاق بیفتد .بنابراین ،به عمل تبدیل ژرفساخت
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به روساخت« ،گشتار» میگویند.
طبق نمایة زیر ،دستور زبان در نظریة گشتاری شامل سه بخش عمدة نحوی (
 ،)Syntaxمعنایی ))Semanticو آوایی ( ) Phoneticاست .بخش نحوی ،متشکل از دو
زیر بخش قواعد سازهای واژگان و قواعد گشتاری است .در بخش نحوی به هر جملة زبان ،یک
ژرفساخت و یک روساخت ،تعلّق میگیرد .در دستور مشکوهالدینی( ،)12 :0301ابتدا
ژرفساخت و سپس روساخت و سازههای نحوی آن در زبان فارسی بررسیمیشود.
معنی

صوت

بخش معنایی

بخش آوایی

قاعدههای معنایی

قاعدههای آوایی
بخش نحوی

قاعدههای سازهای
واژگان

ژرف ساخت
جملههای زبانی

قاعدههای

روساخت

گشتاری

جملههای زبانی

(مشکوهالدینی ،همان)
یکی از حوزههای بررسی اجزای جمله در زبانشناسی گشتاری ،ترکیب
( )Compoundاست .دربارة معنی لغوی «ترکیب» نوشتهاند« :به معنای سوارکردن چیزی

است بر چیز دیگر و مجازاً به معنای آمیختن چیزی است با چیز دیگر»(ذاکری.)12 :0330 ،
با این حال ،معنای اصطالحی این واژه« ،پیوستن چند لفظ مستقل است به یکدیگر؛ چنانچه
از مجموع آنها معنای تازهای ارادهشود که بهجز معنای اصلی هر یک از آن دو کلمه باشد»(
ناتل خانلری .)001 :0311 ،ساخت ترکیب اینگونه است که در آن «دست کم دو تکواژ آزاد
به یکدیگر میپیوندند و کلمهای جدید میسازند.
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بر پایة نظریة زایاگشتاری (« ،)Transformational Generativeواژههای
جملة کامل باشد و اجزای سازندة آن واژة مرکب ،دارای روابط دستوری جملة زیرساختی
مربوط به خود است(مستأجر .)213 :0311 ،هنگام گشتار جمله از ژرفساخت به روساخت،
(فرایند دگرگونی) بیشتر عناصر آن ،حذف و در روساخت ،به یک واژة مرکب ،تبدیلمیشود.
زبان شناسان ،ترکیبات را به لحاظ «هستة معنایی» بررسیمیکنند .بر اساس نظریة
مورد بحث ،ترکیبات زبان ،با توجه به رابطههای معنایی ( )Semantic Relationsبه دو
گروه ترکیبات «درونمرکز» ( )Endocentriccompoundsو ترکیبات «برونمرکز»
( )Endocentric Compoundsتقسیممیشوند .ترکیبات درونمرکز ،ترکیباتی هستند که
«هستة معناییشان درون واژة مرکب قرار دارد .به بیان سادهتر ،یکی از اجزای آن ،هستة
معنایی و اجزای دیگر ،توصیفگر آن محسوب میشوند»(افراشی)31 :0333 ،؛ مانند« :آب
لیمو» و «دندانپزشک» .در نمونة اوّل ،هستة معنایی ترکیب در کلمة «آب» و در نمونة دوم،
هستة معنایی در کلمة «پزشک» قراردارد .در ترکیبات درونمرکز ،هستة معنایی میتواند با
کل ترکیب ،جانشین شود؛ مثالً در ترکیب «دندانپزشک» ،کلمة «پزشک» که هسته است،
میتواند جایگزین کل ترکیب ،یعنی «دندانپزشک» شود .ترکیبات برونمرکز ،ترکیباتی
هستند که هستة معنایی آنها در درون واژة مرکب ،قرار ندارد .در این نوع ،معنای کل ترکیب
از اجزای آنها بهدستنمیآید« .به بیان دیگر ،اجزای این نوع ترکیبها در خدمت توصیف
مفهومی بیرونی قرار دارند»(افراشی ،همان)30 :؛ مانند« :قدبلند» و «تهیدست» .در هر دو
نمونه ،هستة معنایی ترکیب که «انسان»« ،شخص» و  ...است ،در خارج از ترکیب قرار دارد.
غالب پژوهشگران سبک هندی ،تنها به وجود ترکیبات خاص در شعر شاعران این
سبک اشاره و بهصورتی پراکنده ،ناتمام و کلی به آن پرداختهاند .از این رو ،هنوز اثری مستقل
و علمی در خصوص ترکیبات خاص سبک هندی پدید نیامدهاست .بیشتر این محققان در
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مرکب دارای یک زنجیرة ژرفساختی هستند که این ژرفساخت میتواند دارای عناصر یک

.............................................................
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پژوهشهای خود ،به سبک شعر ،تاریخ ادبیات و مباحث ادبی دو شاعر مطرح سبک هندی،
یعنی بیدل از شاخة هندی و صائب از شاخة ایرانی این سبک توجهکردهاند.
شفیعی کدکنی( )0311در «شاعر آینهها» در بررسی شعر بیدل ،بدون تعمّق،
تعدادی از ترکیبات و مصراعهای بیدل را ذکرکردهاست .مستأجر( )0311نیز در مقالة «نگاهی
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به واژههای مرکب فارسی بر پایة نظریهی زایا گشتاری» ،روش علمی و مناسبی برای بررسی
واژههای مرکب بهکارگرفتهاست .کاظمی(« )0330کلید درِ باز» را در تبیین دشواریهای شعر
بیدل نوشته و به ابهامات شعر وی پرداختهاست .مقالة علیمنش و دیگران( )0311تحت عنوان
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«ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستة معنایی ترکیب» ،کار
دیگری است در حوزة پژوهشهای سبک هندی که در آن فقط به ترکیبات مخصوص این دو
شاعر توجهشدهاست.
چنانکه پیداست ،در هیچیک از این پژوهشها ،صرف نظر از بیدل ،ترکیبات خاص
شعر دیگر شاعران مد نظر ما ،یعنی فیضی ،حزین ،سلیم ،غنی و طالب ،از دیدگاه گشتاری
مورد مطالعه قرارنگرفتهاست .این در حالیاست که مقالة پیش رو با رویکردی نوین و متفاوت
به شناخت و آموزش ترکیبات شعر این شعرای کمتر شناخته میپردازد و از این منظر ،پژوهش
حاضر ،کاری تازه و شایستة توجه است.
یافتههای پژوهش:
 -1ساختار ترکیبها در شعر سبک هندی
ترکیبات در شعر سبک هندی ،ساختارهای گوناگونی دارد که ذیالً به برخی از آنها اشاره
میشود:
 -0گروه اسمی به دو ساختار ترکیب اضافی و ترکیب وصفی مانند :شعلةخس و شعرِرنگین.
 -2ترکیبات مقلوب( اضافی ،وصفی) :عبرت سرمه و سیهخانه.
 -3ترکیبات کنایی؛ مانند« :چشم پریدن» :کنایه از مشتاق و آرزومند بودن.
نبود ز شوق بال هما اضطرابِ من

چشمم ز اشتیاق پَر کاه میپرد

(غنی)13 : 0312 ،
 -1ترکیبات ضربالمثلی؛ مانند «آفتاب از کدام طرف سر زده؟»:
حجاب
آمد سحر به خانة من یار بی 1-

امروز از کدام طرف سر زد آفتاب؟
(صائب)201 :0333،

06

 -5ترکیبات متناقضنمایی(پارادوکس) مانند:

(کلیم کاشانی)011 :0311 ،
ترکیباتِ« :عدمآباد» و «از غم ،رقصکنان بودن» ،مفهوم پارادوکسی دارند .عدمآباد :کنایه از
جهانِ نیستی.
البته ،این ترکیب در سبک خراسانی و عراقی هم بهکاررفته و پدیدة جدیدی در سبک هندی
بهشمارنمیآید:
 -1ترکیبسازی با وندهای عددی؛ مانند:
درون سینه ز افسردگی دلی است مرا

که نیمشعله اثر در بساط آهش نیست

(طالب)300 :0311 ،
 -0ترکیبات تلمیحی؛ مانند:
بالست نفس عنان چون ز دست عقل گرفت

عصا چو از کف موسی فتاد ثعبان است
(غنی،همان)13 :

 -3ترکیبات حسآمیزی؛ مانند:
صبر تاب نگاه تلخ نداشت

ناجوانمرد از عتاب گریخت
(حزین)211 :0312 ،
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کس نیامد به جهان کز غم ابنای زمان

کفزنان ،رقصکنان تا عدمآباد نرفت
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 -1ترکیبسازی با تعابیر محاورهای؛ مانند:
پا از گلیم خود نباید دراز کرد

تیغ ستم ببین چه به زلف ایاز کرد

(صائب،همان)021 :
06

 -01بهرهگیری از نمادها با رویکردی تازه؛ مانند ترکیب کنایی «در سرمه خوابیدن جهان»:

فصلنامۀ پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی سال ،1شمارۀ  ،3زمستان 1331

سرمه ،نماد خاموشی است؛ امّا در متون گذشته به معنای آرایندة چشم و تقویت کنندة قوة
بینایی بودهاست.
چه سنگین بود یا رب سایهی دیوار
مژگانت
(کاظمی)000-321 :0331 ،

جهان در سرمه خوابید از خیال چشم
فتّانت
 -00ترکیبات کلیشهای؛ مانند «نرگس مست»:

منظور از ترکیبات کلیشهای ،آن نوع از ترکیبات است که تقلیدی از ترکیبات شاعران
پیشین است .ترکیب «نرگس مست» در ادبیات ما سابقه دارد:
صال از ما چه میجویی که مستان را صال گفتیم

به دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیم
(حافظ ،سال :صفحه)

از تیغبازی نگهت میتوان شناخت

کز خون هنوز نرگس مست تو سبز نیست
(حزین ،همان)211 :

 -02و ...
 -2ترکیبهای «برونمرکز» و «درونمرکز» در شعر سبک هندی
الف) ترکیبهای برونمرکز
در این نوع ترکیبات ،چنانکه پیشتر گفتهشد ،هستة معنایی ترکیب در خارج از ترکیبات
قرار دارد .در دستورهای سنّتی ،این ترکیبها جزء «صفتهای بیانی مرکب» هستند.

 .1ترکیب مسندی

* ترکیب مسندی -صفتی :این نوع از ترکیبات از همنشینی «اسم» و «صفت»
بهوجودمیآیند .صفت چه بهصورت ساده و چه بهصورت مقلوب ،همواره نقش «مسند» دارد و
اسم ،نقش «مسندالیه».
 +صفت (مسند) با اسم (مسندالیه)
با این تُنُکسرمایگی زحمت مکش زاری مکن
هم چشمی مژگان من ،ای ابر آزاری مکن
(حزین ،همان)133 :
تُنُکسرمایه :کسی که سرمایهاش تُنُک (کم) است .هستة معنایی ترکیب که «انسان» است ،در
خارج از ترکیب قرار دارد .وقتی هستة معنایی و روساخت ترکیب ،کنار هم قرارگیرند ،میشود:
انسانِ تُنُک سرمایه؛ یعنی انسانی که سرمایهاش(مسندالیه) تُنُک(مسند) است .ترکیبات دیگر:
آتشینمرهم(طالب ،همان ،)212 :ستارهسوخته(حزین ،همان ، )315 :کهنهکتاب(کلیم کاشانی،
 ،)001 :0311نازکدماغ(غنی ،همان ،)52 :نازکمزاج(حزین ،همان )200 :و ...
نمودار درختی و ژرفساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «تُنُکسرمایه» چنین است:

08
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در ژرفساخت این نوع ترکیبات ،یک جملة نحوی از نوع اِسنادی وجود دارد که هنگام
گشتار به روساخت ،عناصر سازندة جمله بهجز مسند و مسندالیه ،حذفمیشوند .در ترکیب
مسندی ،هستة نحوی ترکیب« ،مسند» است .اجزای این نوع از ترکیبات که نقش مسند و
مسندالیه دارند ،در روساخت بهصورت ساده(مسندالیه و مسند) و مقلوب(مسند و مسندالیه)
ظاهرمیگردند .ترکیبات مسندی با توجه به نوع اجزای آن ،به دو گروه «مسندی -صفتی» و
«مسندی-اسمی» تقسیممیشوند.

.............................................................
آموزش انواع ترکیب با تکیه بر نمونههایی از شعر سبک هندی و ...

نمودار جملۀ ژرفساخت
نهاد

00

گزاره
گروه فعلی

گروه اسمی

مسند الیه

مسند
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گروه اسمی

گروه صفتی

اسم

صفت

سرمایه

تُنُک

عنصر صرفی

فعل رابط

است

زمان

حال

شخص

سوم شخص
مفرد

شکل  :1نمودار جملۀ ژرفساخت
 گشتار اول ،حذف عنصر فعلی :سرمایه تُنُک گشتار دوم ،جا به جایی :تُنُکسرمایه +اسم (مسند الیه) با صفت (مسند)
تا نفس داری به بزم سینه صافان نگذری

ای به جرأت متهم آیینه در چنگ است آب
(بیدل)511 :0331 ،

سینهصافان :کسانی که سینه(مجازاً :دل) آنها صاف است .نمونة دیگر :نَفَسدراز(صائب ،همان:
.)2151
نمودار درختی و ژرفساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «سینهصاف» چنین است:

نمودار جملة ژرفساخت

گزاره

نهاد

گروه اسمی

گروه فعلی

مسند

مسند الیه

اسم

صفت

سینه

صاف

فعل رابط

است

زمان

حال

شخص

سوم شخص
مفرد

شکل  :2نمودار جملة ژرفساخت
در این ترکیب ،فقط با گشتار حذف عنصر فعلی ،میشود :سینهصاف .روساخت ترکیب ،وقتی
در کنار هستة معنایی قرار گیرد ،میشود :انسانِ سینهصاف؛ یعنی انسانی که سینهاش(مسندالیه)
صاف(مسند) است.
 .2ترکیب مسندی اسمی
این ترکیب از همنشینی «اسم» با «اسم» تشکیلمیشود و دو نوع ساختار دارد :یا به صورت
اسمی ساده است یا به صورت اسمی تشبیهی.
* ترکیب مسندی اسمی ساده :در این ترکیب ،اسم اول ،همواره نقش «مسند» و اسم دوم،
نقش «مسندالیه» دارد.
 +اسم (مسند) با اسم (مسندالیه)

ساز بزم ناامیدی پر نزاکت نغمه است

نالهای دارم که نتواند اثر برداشتن
(بیدل ،همان؛ )۱۲۴
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گروه اسمی

گروه صفتی

عنصر صرفی

06

.............................................................
آموزش انواع ترکیب با تکیه بر نمونههایی از شعر سبک هندی و ...

ترکیبات دیگر :حسرتنصیب(صائب ،همان ،)531 :خندهعنوان(بیدل ،همان.)510 :
نمودار درختی و ژرفساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «نزاکتنغمه» بدینگونه
است:
05
نمودار جملة ژرفساخت
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نهاد

گزاره

گروه اسمی

گروه فعلی

مسند

مسند الیه

گروه اسمی

گروه صفتی

اسم

صفت

نغمه

نزاکت

عنصر صرفی

فعل رابط

است

زمان

حال

شخص

سوم شخص
مفرد

شکل  :3نمودار جملة ژرفساخت
وقتی هستة معنایی همراه با روساخت ،کنار هم بیاید ،میشود :انسانِ نزاکتنغمه؛ یعنی انسانی
که نغمهاش(مسندالیه) نزاکت(مسند) است.
 گشتار اول ،حذف عنصر فعلی :نغمه نزاکت -گشتار دوم ،جا به جایی :نزاکتنغمه

* ترکیب مسندی -اسمیِ تشبیهی :زیرساخت این ترکیب ،یک رابطة نحوی از نوع اِسنادی
تشبیهی وجود دارد و از همنشینی «اسم» با «اسم» بهوجودمیآید و همواره مسندالیه« ،مشبه» و
مسند« ،مشبهبه» است:
مپیچ از ما سر ،ای در گردنت ناموس

زکات جلوه باشد فرض بر طاووسرفتاران

رعنایی

(طالب ،همان)311 :

نمودار جملة ژرفساخت

گزاره

نهاد

مسندالیه

فعل رابط

مسند

اسم (گروه اسمی)

رفتار

طاووس

اسم (گزاره اسمی)

شکل  :1نمودار جملة ژرفساخت
 گشتار اول ،حذفِ عنصر فعلی :رفتار مانند طاووس گشتار دوم ،حذفِ اداتِ تشبیه :رفتار طاووس -گشتار سوم ،جا به جایی :طاووسرفتار

است

فصلنامۀ پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی سال ،1شمارۀ  ،3زمستان 1331

وقتی هستة معنایی و روساخت کنار هم بیایند ،میشود :انسانِ طاووسرفتار؛ یعنی انسانی که
رفتارش(مسندالیه) مانند طاووس (مسند) است .ترکیبات دیگر :بهارنَفَس ،قیامتجلوه(بیدل ،همان:
 311و  .)030قیامتجلوه :کسی که جلوهاش مانند قیامت است(تشبیه مسندالیه« ،مشبه» به
مسند« ،مشبهبه»).

05

.............................................................
آموزش انواع ترکیب با تکیه بر نمونههایی از شعر سبک هندی و ...

 .3ترکیب متممی
ترکیبات متممی ،با توجه به حروف اضافة اختصاصی آن ها ،چند نوع است:
به

66

با
متممی
از
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در

ْ
عاجزبیان ،منفعلْ گفتار ،مالیمطینت و ...
صفت با اسم؛ مانند:

اسم با صفت؛ مانند :دردآشنا ،خندهمایل ،ستمآواره و ...
متممی اشعا ِر
ت
ساختارهای ترکیبا ِ
ِ
سبک هندی

اسم با اسم؛ مانند :آبلهپا ،آبلهدوش و ...
اسم با بن فعل؛ مانند :عد ْم اندیش ،آینهپرداز ،خشپوش و ...
اسم با جزء غیرفعلی فعل مرکب؛ مانند :زلف خورشید پناه بودن و ...

از میان موارد یادشده ،جهت رعایت اختصار و پرهیز از درازدامنی بحث ،فقط به یک مورد ،با
ارائة نمودار بسنده میکنیم:
* اسم (مفعول) با اسم (متمم)
دیوانة سرباختة آبلهپاییم

پا بستگی دار شفا را نشناسیم
(فیضی ،همان)01 :

آمدن هستة معنایی با روساخت(همراهی ژرفساخت با روساخت) ،چنین میشود :مردِ آبله پا؛
یعنی مردی که بر پا(متمم) آبله(مفعول) دارد .ترکیب «آبلهپا» با ساختارها و مدلهای گوناگون
در اشعار حزین(همان 031 :و  )255و فیضی(همان 012 :و  )213آمدهاست.
نمودار درختی و ژرف ساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «آبله پا» چنین است:

نمودار جملة ژرفساخت

گزاره

نهاد

66
گروه فعلی

گروه اسمی

مفعول

گروه حرف اضافهای

او

فعل رابط

حرف اضافه

اسم

به

پا

اسم

آبله

حرف نشانه

را

داشت

شکل  :5نمودار جملة ژرفساخت
 گشتار اول ،حذف نهاد :بر پا آبله را داشتن گشتار دوم ،حذف عنصر فعلی :بر پا آبله را گشتار سوم ،حذف حرف نشانه :بر پا آبله گشتار چهارم ،حذف حرف اضافه :پا آبله گشتار پنجم ،جا به جایی :آبله پا .۴ترکیب فاعلی
ترکیب فاعلی از همنشینی «اسم» با «بن فعل» به وجود میآید:
* اسم (فاعل) با بن فعل

زمان

شخص

گذشته

سوم شخص
مفرد
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ضمیر

متمم

عنصر صرفی

.............................................................
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تا تأمل گوهری آرد برون از آستین

داشتم غواصی دریای معنی جوشِ فکر

(بیدل ،همان)311 :
دریای معنی جوشِ فکر :دریای فکر که معنی از آن میجوشد .دیگر نمونهها :بهارافشان(طالب،
همان ،)1011 :نغمهسنج(سلیم )233 :0311 ،و ...
66

نمودار درختی و ژرفساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «معنیجوش» چنین است:
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نمودار جملۀ ژرفساخت
گزاره

نهاد

گروه فعلی
گروه اسمی

فعل

متمم
گروه حرف اضافهای

اسم

حرف اضافه
معنی

از

گروه اسمی
(او) آن

ضمیر

جوشید

شکل  :1نمودار جملة ژرفساخت
 گشتار اول ،حذف حرف اضافه :معنی آن جوشیدن گشتار دوم ،حذف ضمیر :معنی جوشیدن گشتار سوم ،حذف عناصر صرفی فعل :معنی جوش .۵ترکیب مفعولی
این ترکیب ،زایاترین نوع ترکیب نحوی در زبان فارسی است و ساختار آن دو گونه است:
* اسم (مفعول) با بن فعل

فتنه

خروش

زان

چشم

میخیزد

جنونآشام

که جوشِ اَالمان از جانِ خاص و عام میخیزد
(بیدل ،همان)511 :
همراهی هستة معنایی با روساخت در ترکیب مورد نظر ،چنین است :چشم جنونآشام :یعنی
چشمی که جنون را میآشامد(حالت بسیار مست) .نمونههای دیگر :کلفتآموز(بیدل ،همان،)003 :
صورتآرا و حسنِ گلوسوز(حزین ،همان 111 :و .)300

نمودار جملة ژرفساخت
گزاره

نهاد
گروه اسمی

فعل متعدی

مفعول

ضمیر

اسم

حرف نشانه

آن

جنون

را

میآشامد

شکل  :0نمودار جملة ژرفساخت
 گشتار اول ،حذف نهاد :جنون را آشامیدن گشتار دوم ،حذف حرف نشانه :جنون آشامیدن گشتار سوم ،حذف عنصر صرفی فعل :جنونآشام* اسم (مفعول) با (جزء غیر فعلی فعل مرکب)
شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست

گوش سنگین ادافهمان فسانِ ناله بود
(بیدل ،همان)111 :

همراهی هستة معنایی ،با روساخت ،میشود؛ انسانِ ادافهم؛ یعنی انسانی که ادا را فهم میکند.
ترکیبات دیگر :مستیشکار و فرصتانشا(بیدل ،همان 031 :و  )015و ...

فصلنامۀ پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی سال ،1شمارۀ  ،3زمستان 1331

نمودار درختی و ژرف ساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «جنونْ آشام» چنین است:

66

.............................................................
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نمودار درختی و ژرفساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «ادافهم» چنین است:
نمودار جملة ژرفساخت

گزاره

نهاد

66
فعل متعدی

گروه فعلی

گروه اسمی
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ضمیر

مفعول

گروه اسمی

ادا

فعل مرکب

حرف نشانه

اسم

اسم

او

پایه

عنصر فعلی

را

فهم

کرد (فهمید)

شکل  :3نمودار درختی ژرفساخت
 گشتار اول ،حذف نهاد :ادا را فهم کردن گشتار دوم ،حذف حرف نشانه :ادا فهم کردن گشتار سوم ،حذف عنصر فعلی :ادافهم .۶ترکیب قیدی
این ترکیبات از همنشینی «صفت» با «بن فعل» و اسم(در معنای قیدی) با «بن فعل»
ساختهمیشود.
* صفت (قید) با بن فعل
رفیق وحشت من غیر داغ دل
نمیباشد

در این غربت سرا خورشیدِ تنها گَرد
رامانم

(بیدل ،همان)525 :

خورشید تنها گرد :خورشیدی که تنها میگردد .نمونههای دیگر :عاجزنال(صائب ،همان،)11 :
سراسیمهتاز(بیدل ،همان.)013 :
نمودار درختی و ژرف ساخت این نوع ترکیبات ،مانند ترکیب «تنها گرد» بدین گونه است:
68
نمودار جملة ژرفساخت

نهاد

قید

گروه اسمی

گروه قیدی

گروه فعلی

عنصر صرفی

ضمیر

قید

فعل

زمان

شخص

او (آن)

تنها

گردید

گذشته

سوم شخص مفرد

شکل  :1نمودار جملة ژرف ساخت
 گشتار اول ،حذف نهاد :تنها گردیدن گشتار دوم ،حذف عناصر فعلی :تنها گَردوقتی روساخت همراه با هستة معنایی بیاید ،میشود :انسانِ تنها گرد؛ یعنی انسانی(خورشید)
که تنها میگردد.
* اسم (در معنای قیدی) با بن فعل
شبنمآرایی است بیدل شوخی آثار صبح

هر کجا گلکرده باشم ،شرمکوشم دیدهاند
(بیدل ،همان)23 :

شرمکوش :کسی که با شرم(شرمگین /شرمگینانه) میکوشد(با حالت شرم) .همراهی هسته با
روساخت ،میشود  :انسانِ شرم کوش؛ یعنی انسانی که با شرم(شرمگین) میکوشد .ترکیب دیگر:
برق تاز(صائب ،همان.)531 :

فصلنامۀ پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی سال ،1شمارۀ  ،3زمستان 1331

گزاره

.............................................................
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اگر در ژرفساخت اینگونه ترکیبات ،به جای گروه حرفاضافه ای ،گروه قیدی بیاید ،مانند
«شرمگین» به جای «باشرم» ،در این صورت در گشتار دوم ،اسم جانشین قید میشود؛ مانند این
که اگر در ژرفساخت ،قید «شرمگین» بیاید ،به جای این قید ،در گشتار دوم ،اسم ،یعنی کلمة
«شرم» میآید و درنهایت در گشتار سوم ،روساخت به صورت «شرمکوش» ظاهر میشود.
60

 گشتار اول ،حذف نهاد :با شرم کوشیدن -گشتار دوم ،حذف حرف اضافه :شرمکوشیدن
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 گشتار سوم ،حذف عناصر صرفی فعل :شرمکوشنمودار درختی و ژرفساخت این نو ترکیبات ،مانند ترکیب «شرم کوش» چنین است:
نمودار جمله ژرفساخت
نهاد

قید

گروه اسمی

گروه حرف اضافهای

ضمیر

حرف اضافه

او (آن)

با

گزاره

گروه اسمی

گروه فعلی
فعل

عنصر صرفی
زمان

شخص

اسم
شرم

کوشید

گذشته

سوم شخص مفرد

شکل  :01نمودار جملة ژرفساخت
ب) ترکیبهای درونمرکز
در ترکیبات خاص شعر سبک هندی ،واژههای مرکب درونمرکز ،از «اسم +اسم» و «صفت +
اسم» تشکیل و در دو گروه «ترکیبات اضافی» و «ترکیبات وصفی» طبقهبندی میشوند.
 .1ترکیب اضافی
این ترکیبات ،بر عکس ترکیبات قبلی ،در ژرفساخت ،جمله تشکیلنمیدهند؛ بلکه بهصورت
گروه اسمی در یک جمله واقعمیشوند و نقشهای متممی ،مسندی ،مفعولی و  ...میگیرند .نکتة

مهم در ترکیبات اضافی آن است که مضافالیه در ژرفساخت ،وابستة پسینِ هسته است؛ ولی
هنگام گشتار به روساخت ،با هسته جابهجا میشود .ترکیب «خندهعنوان» در ژرفساخت جملة
بیتِ زیر ،نمونهای است برای این مورد:
مپرسید از معاش خندهعنوانی که من دارم

از آبی ناشتاتر میشود نانی که من دارم
(بیدل ،همان)0033 :

ترکیباتی مانند :وحشت سرا (صائب ،همان ،)103 :تردد آهنگ :آهنگ (قصدِ) تردد (بیدل،
همان )020 :نیز از دیگر مصادیق این ویژگیاند.
نمودار جملة ژرفساخت

گزاره

نهاد

گروه اسمی

گروه فعلی

مسند الیه

مسند

گروه اسمی

گروه اسمی

فعل ربط

اسم

اسم (مضاف)

اسم
(مضاف الیه)

معاش

عنوانش

خنده

شکل  :00نمودار جملة ژرفساخت
 .2ترکیب وصفی

عنصر صرفی

است

زمان

حال

شخص

سوم شخص مفرد
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یعنی :معاشی که عنوان آن خنده است .و هنگام گشتار به روساخت ،کلمة «خنده»(مضافالیه)
با کلمة «عنوان»(مضاف /هسته) جابهجا میشود .هستة معنایی ترکیب ،واژة «عنوان» است.
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این ترکیب ،از نظر ساخت ،مانند ترکیب اضافی است؛ صفت و موصوفی که کسرة بین آنها
حذف شده و ساختار آن به یک عنصر واحد تبدیلشدهاست .جزء دوم ،همواره ،موصوف و جزء
اوّل ،صفت است؛ مانند ترکیب «رنگیننغمه» .این ترکیب نیز مانند ترکیب اضافی ،جزء گروه اسمی
است که در میان جمله واقع میشود و نقشهای گوناگون دستوری میپذیرد .نمونههای دیگر:
آتشینمرهم(طالب ،همان ،)212 :شکسترنگ(حزین ،همان )250 :و «بلندخرمن»:
65

به دامنم پر کاهی ز کشت گردون نیست

بلندخرمن از آنم که خوشهچین خودم
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(طالب ،همان)301 :
هنگام گشتار به روساخت ،صفت «بلند» که وابسته است ،با کلمة «خرمن» که هسته است،
جابهجا میشود.
نمودار جملة ژرفساخت

نهاد

گزاره

گروه اسمی

گروه فعلی

مسندالیه

مسند

گروه اسمی

صفت (گروه صفتی)

صفت

اسم

صفت

آن

خرمن

بلند

شکل  :02نمودار جملة ژرفساخت

بلند

فعل رابط

است

نتیجة فرآیند

ْ
خرمن بلند
است

نتیجهگیری
بررسی حاضر نشانداد:
 -0خلق ترکیبات خاص صرفی و نحوی در سبک هندی ،به ایجاد یک سبک مستقل با
مشخصههایی نو و ترکیبات بیسابقه انجامیده؛ ترکیباتی چون «بلبل تصویر» و «جنونانشا» که
خاص این سبک است.

 -3رستاخیز کلمات ،سبب پدیدار شدن ترکیبات بدیع و نوآوریهای واژگانی برای یافتن
اندیشههای پنهان و غریب در ژرفساخت ترکیبات و تعابیر شدهاست و ترکیباتی مانند :حیرتنگاه،
بهارانشا ،دستگاهچیدن ،پرافشانیِ آه و  ...در این سبک ،بهعنوان موتیف و مشخصة سبکی ،بسامد
بسیار باالیی دارند.
 -1ترکیبات خاص شعر شعرای این سبک ،بر اساس روابط نحوی میتوانند در نقشهای
اسنادی ،متممی ،فاعلی ،مفعولی و قیدی ،ظاهر شوند و بهصورت گروههای اسمی یا صفتی در
عبارات گوناگون ،نقشهایی ایفاکنند .و پس از فرایند تغییرات و عبور از ژرفساخت و رسیدن به
روساخت ،بهشکل ترکیب ،نمود مییابند؛ مانند :حیرتانجمن ،فرصتانشا ،حیابیگانه و . ...
 -5ترکیبات شعر سبک هندی ،ناآشنا و مبهم است و بهراحتی نمیتوان به مکنونات باطنی
شاعر راه یافت و همین باعث پیچیدگی و غموض شعر میگردد .این ترکیبات در شکل ظاهری و
روساخت خود ،از همنشینی واژههایی ایجاد میشوند که در نظر شنوندة ناآشنا به شعر سبک
هندی ،هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ اما این پیوند ابهامآمیز و دیریاب ،از الیههای زیرین و ژرفساخت
سخن ،حکایت میکند.
 -1از میان شاعران مد نظر ما که شعرشان بهخاطر مشخصة سبکی ،در کنار غموض و ابهام
شاعرانه از تنوع ترکیبات هم برخوردار است ،بیشترین و ظریفترین ترکیبات ،از آنِ بیدل دهلوی
است.
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 -2ترکیبات شعر در سبک هندی ،معموالً بهشکل یک واژة مرکب یا واحد مستقل واژگانی و
در هیئت اسم ،صفت ،قید و غیره نمود پیدامیکنند :فرصتانشا ،ترصدا ،نواسرمه ،هواسنج،
پاکطینت ،پایکوبان) و ...؛ این در حالیاست که در سبکهای پیشین ،معموالً ترکیبات بهصورت
دو واژه (قاموسی/آزاد) هستند که به هم اضافه و یا عطف میشوند و با هم نوعی رابطة نحوی دارند؛
مثل :کتابِ تاریخ ،درِ باغ و . ...
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