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Abstract  

There is a close relationship between the quality of syntax structure and 

rhetoric. Rhetorical aims are expressed by syntactic structures, and the 

quality of syntax elements is influenced by conceptions and rhetorical aims. 

This paper deals with one of the most important syntactic structures in the 

Persian language. It regards the conjunction of sentences whose verbs are 

different. In the past, this structure was used in order to serve rhetorical 

aims, such as showing certainty in doing of verbs. It is, hereby, explained 

how this syntactic structure has been formed and what changes have 

occurred in the syntax of Persian language to cause this structure. 

References are also made to the differences among the studied forms. 
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 چکيده
اغراِض بالغی و معانی مورِد  ،سوبين چگونگی ساخت نحوی و بالغت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ از یک

ريفيت اجزای نحویِ رالم نيز تابع بيامِ معانی و  ،شااود و از سااوی دیگرنظر با سااازوراریای نحوی بيام می

یای نحوی در زبام فارسی از منظرِ بالغت بررسی یکی از مهمترین ساخت ،اغراض بالغی است. در این مقاله

یای آنها از نظرِ وجهی متفاوت یستند، برای القای ره فعل« ه یمعطفِ دو جمله ب»شاود ره در ذششته از می

آثار  یایی ازبا ذرر مثال در این راستا، استفاده شده است.« ت در وقوع فعلقطعيّ»اغراض بالغی چوم نمایشِ 

 غييرره چه تشود؛ اینذيری و تکاملِ ساخت نحویِ عطفِ وجوه توضيح داده میشاعرامِ ذششته، فرایندِ شکل

 ،ينیمچن .و تحوالتی در نحوِ زبام فارسای واورت ذرفته تا ساخت موردِ نظر به شکل رنونی درآمده است

یای پيشينِ عطفِ وجوه نسبت به یم چگونه است و عطف شاود ره تفاوت بالغیِ یریک از وورتبيام می

لی ساااخت نحویِ دید ره سااير تکاموجوه نساابت به آنها چه امتيازِ بالغی دارد. صاواال پ ویش نشااام می

و سپس به ساخت « بيام نتيجه»به ساخت نحوی  ،شود و در ادامهاز سااختِ شریی شروع می« عطفِ وجوه»

ذيرد. شکل می« عطف وجوه»ساخت نحویِ  ،در نهایت وشاود ختم می« عطفِ دو جملۀ امری به یم»نحویِ 

ی نحوی به یکدیگر تبدیل و با یم یارافی اسات ره یریک از این ساخت ،یابرای تأیيد چنين ساير تکاملی

 .مقایسه شوند
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 مهمقدّ -1

باید دانستتت كه در لالتع عادو و در دستتتور چه یمبتي به هف ع    ،چيزپيش از هر

دانستتتجع ایج موعتتو   ها و خصتتوصتتياتي دارند  باشتتوند و ایج یمبت چه ویی يمي

توان تمایزع ع   ببغيع یمبت را با ع  ع دستورو دریافت  )ع   دستورو( بهتر مي

 ؛شوند كه همپایه باشنددو یمله در لالتع عادو از نظر دستورو زماني به هف ع   مي

ستتدتع ن ،هيچ عنصتترو تاب ع عنصترع دینر نداشتتد و بيج یمبت ،یعني از نظر ستاختماني

فعلع یمبت معموالً از نظر  ،(  در چنيج لالتي40: 0381باشتتتد )با،ني،  معتادل لاكف

 یکسان است و دو یمله از نظر معنایي، متوالي هستند:« زمان»و « ویه»

 شتتد موستتف ستتدزا و تماشتتا

 

 بته ستتتوو صتتتحرا برخيز و بيتا 

 (440: 0383)سعدو،               

نظر ویهي، امرو هستتتند؛ زمانع  اند، ازكه به هف ع   شتتدا« برخيز و بيا»دو فعلع 

یافتجع آنها داراو توالي استتت  ام ا آنها نيز لال استتت و از نظرع معنایي هف تحق و و فعلي ت

 ةاند، متفاوت باشتتتد یا ایج كه راب چنتانهه ویهع فعل یمبتي كه به هف ع   شتتتدا

 ،صتتوصتتيخآنها براو القاو اغراض و مقاصتتد بمعنایيع دو یمله، متوالي نداشتتد، ع  ع 

ف و قابلع توی ه استتت كه ق ، آن نو  ع في از نظر ببغي مهدر وا  صتتورت  رفته استتت

 یمبتع آنها ناهمپایه باشند 

در « وصتتتل»بتا توی ه به واۀة ع   در عنوان ایج مقاله، ههج ناخودآ اا به مدح  

شود و ممکج است ایج تصو ر به ویود آید كه موعو ع لاعر، دانش معاني مع وف مي

الزم است توعيحاتي  ،استت  براو روشتننرو در ایج زمينه« وصتل»رار همان بح ع تک

با آن دادا شود  در قضية وصل و فصل « ع   ویوا»و تفاوت « وصتل و فصل» ةدربار

شدا است، بح  بر سر ایج دانش معاني در ببغت محسوب مي یکي از مدال  مهف كه 

به هف ع   شوند و در « واو»هایي چون است كه در چه مواقعي دو یمله باید با نشانه

  (040: 0380)شميسا،  0چه مواقعي نداید ایج كار صورت بنيرد
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ي ی فته شدا است كه ا ر یکي از یمبت، خدرو و دینرو انشا «فصل»در مدح  

كه بيج دو یمله راب ة عل ت و معلولي یا ترتيب زماني بتاشتتتد )ا كمتال انق ا (؛ یا ایج

لاكف باشتد )ا كمال اتصال( و یا یملة دوم یواب ساال مقد رو براو یملة اول باشد 

شتتوند )ا شتتده كمال اتصتتال( در هيچ كدام از ایج لاالت دو یمله به هف وصتتل نمي

 (   043)همان: 

ارة مواردو م رح شدا است كه درب ،عمدتاً ،هاو ببغتدر كتاب «وصل»ام ا مدح  

مناسدت كامل برقرار باشد، یعني یمبت از یک  ،بيج دو یمله از نظر خدرو یا انشتایي

(  ا ر 383-388: 0340هر دو یمله خدرو یا امرو باشتتند )رعتتانیاد،  ،نو  باشتتند، م بً

جيدا شود، با هر كدام از با مدال  وصتل و فصل در ببغت كبسيک سن« ع   ویوا»

، دو «وصتتل»م ابو قاعدة  ،ناهمخواني خواهد داشتتت؛ زیرا از یک ،رف ،اونونهها بآن

، در لالي كه در ایج مورد 2یمله باید از نظر لفظي و معنایي ویه یکستان داشتته باشند

ع   »هاو یمله« فصتتتل»از ،رف دینر، ،دو قاعدة  و ها مختل  استتتتویه یمله

 ها نشانة وصل بياید  به دليل اختبف ویه، نداید بيج آن« ویوا

ر شود تجدید نظ« وصل و فصل»یا باید دربارة اصول  ،براو تویيه چنيج تناقضتاتي

و دایرة موعتوعي آنها به چند لالتع ست حي محدود نشتود تا نسدت به چنيج مواردو 

باید مخال  مداني ببغي « ع   ویوا»كه قضتتتية ستتتاختع ناكارآمد یلوا نکند یا ایج

ا ورود به چنيج بح ي نيستت و ا ر ایج م الب را بيان كردیف، صرفًا تلق ي شتود  هدفع م

 در   نجدنمي« وصل و فصل»در بح ع « ع   ویوا»براو ایج بود كه نشتان دادا شود 

هاو دینرو استتت كه ستتاخت محوریافته و ببغتایج ستتاخت، شتتکلع تکامل ،واق 

 يروع آن، نمایش اغراض اند و دليل شکلشتدابه هف ع   نمي ،یمبتع آنها در اصتل

 شود ببغي بودا است كه در ادامه به ایج م الب اشارا مي
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 پيشينۀ پ ویش 1-2

در « ع   ویوا»(، را باید اوليج كسي دانست كه به ساختع 081: 0383كدكني )شفيعي

است؛ الدت ه نه در  هنر ببغي شتتمردامقولة او از و آن را  ونه زبان فارستي اشتارا كردا

او مستتقل یا مدخلي وییا در یک كتاب، بلکه ایشتتان هننام شرح و توعي  لب مقالهقا

ها ایج شتنرد نحوو را كش  كردند و عنوان مذكور را بر آن در یکي از بيت ال ي رمن و

نهادند  غير از اشتارات ایشتان كار دینرو در راب ه با موعو  ع   ویوا انجام نشدا 

 يرو استت  الدت ه دربارة اغراض ببغي در استفادا از ایج ساختار نحوو و نيز سير شکل

ها ر ایج یستتار سعي بر ایج است كه ایج یندهآن تاكنون بح ي م رح نشتدا استت و د

 واكاوو شود 

 

 تبيين روش رار 1-3

براو انجام ایج پیوهش، ،رح كار بر مدناو ایج  زارة بدیهي  ذاشتتته شتتد كه ستتاختع 

شتتتکل ننرفته و لتماً النوهاو پيشتتتيني ویود  ،زمينة زبانيبدون پيش« ع   ویوا»

 ،ایج افزون بر  يج ستتاختي شتتکل  رفته استتتداشتتته كه با تیيير و دستتتکاروع آنها، چن

 ،نابرایجب  انددليل و بدون اننيزة ببغي از ایج ساخت استفادا نکردابي ،شاعران و ادیدان

با دخل و تصر فع زباني «    ویواع»هاو پيشيج كه ساختع ها و صورتتعييج ساخت

 مه ف و الزم دانسته شد  ر آنها به ویود آمدا و نيز تعييج هدف و اننيزة استفادا از آند

در شتعر شتاعران استتخراد شد و با « ع   ویوا»هایي از نمونه ،بر هميج استا 

هاو نحووع دینرو كه قابل ها، ساختتحليل آنها از نظر كاركردو و ارتداط معنایيع سازا

بيان »، «بيان شرط»ها عدارت بودند از: تددیل بدان بودند، شتناستایي شتدند  ایج ساخت

« ع   ویوا»كه ایج سه مورد همراا با ساختع « ع  ع دو یملة امرو به هف»و « نتيجه

 دهند  از یک ینس هستند و یک مجموعه را تشکيل مي
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كردیف تا نقش  خانوادا، آنها را با هف مقایسههاو نحووع هفپس از  ردآوروع ساخت

براو  ،ص شود  همهنيجو ارزش هریک از آنها در بيان معنا و القاو اغراض ببغي مشخ 

الزم بود كه فرایندع  ،«ع   ویوا»ببغيع - يرو ستتتاخت نحوودرکع چنونني شتتتکل

مدتني بر  روش تحقيو ،بنابرایج  ها به یکدینر تدييج و تشتتری  شتتودتددیل ایج ستتاخت

هاو نحووع مورد بررستي و نيز تشری  چنوننيع تددیل آنها به تحليل كاركردوع ستاخت

 است   یکدینر

 يروع آنها در نظام زباني مدع  نظر ها به یکدینر، ستير شکلر مرللة تددیلع ستاختد

بودا استت تا بتوان نظمي را در بيجع آنها مشاهدا كرد و مشخ ص شود كه در هر ساخت 

يرو،  الدت ه منظور از سير شکل  چه تیييراتي رخ دادا تا ستاختع دینر شکل  رفته است

ان هاو مورد بررسي نشتقد م و تأخ ر تاریخي را در ساختصترفاً سير تاریخي نيست كه 

ز ا   علت، ایج است كهبلکه منظور ترتيبع آنها در نظام دروني زبان فارستي استت ؛دهيف

از روو النوهاو زبانيع دینرو بودا است « ع   ویوا» يرو ساخت نظر من قي شکل

و اند  در مرللهكردا كه چنوننيع تیيير را براو به دستتتت دادنع ستتتاختع یدید فراهف

هاو نحوو نيز، آنها را از منظر شد ت و عع  در بيان معنا تعييج ارزش ببغيع ستاخت

تفهيف شتتتود كه تیيير و تحو التع  ،ایف تتا دقيقتاًو القتاو اغراضع ببغي مقتایستتته كردا

به منظور ت ابوع فرم با معنا و « ع   ویوا» يروع ستتاختع  رفته براو شتتکلصتتورت

 ببغي بودا است اغراض 

« ع   ویوا»به ،ور خبصتته، در ایج مقاله كه موعتتو ع آن دربارة ستتاخت نحووع 

 است، در پي آنيف كه به ایج دو پرسش اصلي پاسخ دهيف:

 و ایج ستتاخت نحوو براو بيانع چه معنا و غرضع ببغي شتتکل  رفته استتت -0 

عنا و غرض ببغي استفادا شاعران و ادیدانع  ذشته از ایج ساخت نحوو براو بيانع چه م

 اند؟ كردامي
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 يروع ایج ستتاخت نحوو چنونه بودا و چه مراللي را ،ي كردا فرایند شتتکل -2

 است؟

 

 یرح موضوع -2

كدكني متوی هع زیدایي و شتتفيعي ، محم درعتتا،ور كه هكر شتتد، نخستتتيج بارهمان

با هف تفاوت دارد  ایشتتان در  ،كه فعلع آنها از نظر ویهي شتد اوببغتع ع  ع دو یمله

يز از هایي را ناند و نمونهبه ایج نکتة بدی  اشتتارا نمودا ال ي رمن وتوعتتي ع بيت زیر از 

 اند:ع ار و دینر شاعران براو آن هكر كردا

 ارمردو  ير و رفتيتو سرع خود 

 

 ستتتر فرورفتتته مرا بتتا او  تتذار 

 (000: 0383)ع ار،                  

امر و ماعتي با یکدینر در ایج ستاخت بسيار شای  بودا است و نوعي هنر ع  ع »

(  ایج 081)همان: « خواند« ع   ویوا»آمدا است     و آن را باید ببغي به لساب مي

بلکه پيش از آن ق عاً مراللع دینرو در نحوع  ؛ستاختع نحوو ات فاقي شتکل ننرفته است

کع براو در ،بنابرایج  دستتت آمدا استتت زبان فارستتي تجربه شتتدا تا چنيج صتتورتي به

نخستتت باید به « ع   ویوا»شتتناستتيکع ستتاخت نحووع كاركرد ببغي و یندة زیدایي

كردنع نو  راب ة بيج یمبت، آن راب تة معنایيع دو یمله با هف توی ه كرد  با مشتتتخ ص

دا اغرضع ببغي كه در آثار ادب فارستي براو القاو آن از ساخت نحووع مورد نظر استف

 يرو و تکاملع آن را تشری   ردد  سپس الزم است كه سير شکلشتدا استت، معي ج مي

هاو نحووع كرد و نشتان داد كه صورت ابتدایيع آن چنونه بودا و چه فرایندها و ساخت

ه باید دقيقًا تدييج شود ك ،دینرو را ،ي كردا تا به شتکل كنوني در آمدا است  همهنيج

 چه تیيير و تحو التي را از سر ،ستاخت نستدت به ساختع قدليدر ایج ستير تکاملي، هر 

  ذراندا و از نظرع بيان اغراض ببغي چه تفاوتي با آن صورتع پيشيج دارد  
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لافظ چندیج نکتة و دیوانع  ستتتنایي ة، لدیقستتتعدو با تأم ل در ابيات زیر از آثار

 ع  »ساخت نحووع  يرو و تکاملع آید كه كامبً چنوننيع شکلاستاستي به دست مي

 دهد:را نشان مي« ویوا

 بزر ي بایدت، بخشند ي كج

 

 كتته دانتته تتتا نيفشتتتتاني، نرویتتد 

 (03: ب: 0380)سعدو،            

 رووز دعوو پُرو، زان تهي مي

 صفتز هستي در آفاق سعدو
 تتتتتهي آو تا پُرمتتتتعاني شتتوو 

 تتهتي  رد و بتتازآو ُپرمعرفتتت

 (028: ال : 0380)سعدو،        

 خویشتتتج را ودا  كج، رستتتي

 

 بستتتتي ، متتانبي ،عقتتد بتتا لور 

 (312: 0300)سنایي،                
 ينيمعرفت نشتا فضتل و عقل بيني، بي

 

 خود را مديج و رستتتتيات بنویف: یک نکته 

 (848: 0342)لافظ،                       

ددیلع استفادا از فرایند تسعدو و لافظ و با ، با استتناد به هميج چند بيت از ستنایي

 توان استنداط كرد كه:ها به یکدینر ميساخت

را باید از ساختع شر،ي « ع   ویوا» يرو و تحو لع ساخت نحووع سير شکل -0

   ؛دندال كرد

 تکامل نيافته است، بلکه« ع   ویوا»ساختع شر،ي مستقيف به ساختع نحووع  -2

تددیل شدا، سپس ،يع فرایندع دینرو به ساخت « بيان نتيجه»نخستت به ستاخت نحووع 

   ؛تحو ل یافته است« ع  ع دو یملة امرو به هف»نحووع 

ت خشود و سایافتة شرط محسوب ميشکلع تکامل« بيان نتيجه»ستاخت نحووع  -3

استتتت و ستتتاخت « بيان نتيجه»نيز مرللة باالترع « ع  ع دو یملة امرو به هف»نحووع 

به شتتتمار « ع  ع دو یملة امرو به هف»ترع یافتههف مرللة تکامل« ع  ع ویوا»نحووع 

 رود  مي
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ع   »ستتاختع بيان شتترط چندیج د ر وني را از ستتر  ذراندا تا شتتکلع  ،در واق 

 به دست آمدا است  « ویوا

اند و ایج شتتدادر ابتدا به هف ع   نمي« ع  ع ویوا»هاو ستتاخت نحووع فعل -0

کي ی رفته استتت  در ادامه ایج فرایندها را یکيتر صتتورت ميیافتهامر در مرالل تکامل

ج ها به هف تدييج شود و همهنيكنيف تا كامبً یریان چنوننيع تددیلع ستاختتشتری  مي

 تحو الت، یندة ببغي داشته است مشخ ص  ردد كه یهتع تمام ایج 

 

 ساخت نحویِ شرط -3

  يرو ساخت نحووع شکل كه منشأ با توی ه به بيتع زیر از ستعدو دقيقاً مشتخ ص است

را باید از ستاختع شترط پينيرو كرد تا بتوان به صورتع منظف چنونني « ع   ویوا»

 تیيير و تحو الت را نشان داد:

  رم را نمایي، رستتتيدم به خير

 

  ر  ف كني، بتازمتاندم ز ستتتير و 

 (038: ال : 0380)سعدو،         

دادنع ق عي ت در فعلع یملة یواب شترط در اصتل مضار  بودا است كه براو نشان

او هتحق وع فعل، به یاو آن از فعل ماعتي استتفادا شتدا است كه ایج امر یکي از شيوا

َ َرم »ة یمله چنيج بودا است: ببغي در تأكيد بر وقو ع فعل استت  صورت اصلي و اولي

 « رسف به خيررا نمایي، مي

در شتکل ستادة بيان شترط، ویهع یملة شترط، التزامي و ویه یملة یواب شرط، 

 ،تواند با تیييراتيمي هاو خاص،اخدارو استت  هميج شکلع سادة بيانع شرط در موقعيت

 تر محستتوبیافتهیابد و به شتتکلع دینرو درآید كه صتتورتع تکاملیک مرلله تکامل 

شود؛ بدیج صورت كه براو تأثير بيشتر ویه یملة یوابع شرط از اخدارو یا التزامي مي

د  ایج شونيز به سدب عدم نياز بدان لذف مي« ا ر»یابد و ادات شترطع به امرو تیيير مي

هایي است كه  ویندا راهکارو را كه مخا،ب براو عملي نياز قضتيه مربوط به موقعيت
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در كبم ویود دارد، هكر « بایدت»یا « خواهي»كند  در چنيج لالتي چون م رح ميدارد، 

 لشو خواهد بود، مانندع بيتع زیر:« ا ر»ادات شرطع 

  نج خواهي، در ،لتتب رنجي بدر

 

 بتتایتتدت، تخمي بکتتارخرمني مي 

 (020: 0383)سعدو،               

اهي، خوا ر  نج مي»است:  شکلع سادا و ابتدایي یملة نخست از بيت مذكور چنيج

ترو از ساختع سادة شرط یافته  لال ا ر بخواهيف شکلع تکامل3«باید در ،لب رنج بدرو

 نشان دهيف، بدیج صورت خواهد بود: را در بيتع پيشيج از سعدو

 « رسفا ر مرا راا نمایي، به خير مي»ساختع اوليه و سادة بيان شرط: 

 « خواهي به خير رسف، مرا راا بنما» ترع بيان شرط:یافتهشکلع تکامل

صتورتع پيشترفتة ستاختع ستادة بيانع شرط چنيج است: )خواهي ل یملة  ،بنابرایج

شتترط ل یواب شتترط ا امر( یا )یملة شتترط ل بایدت ل یواب شتترط ا امر(  الدت ه 

ها متفاوت استتت و هر یک در موقعيتع مناستتب خود به موقعيتع كاربردو ایج صتتورت

،لدد  به او را ميه موعتتوعي یدا از بح  كنوني استتت و م العة یدا انهرود ككار مي

ستتاختع شتتر،ي كه صتتورت ابتدایي و بيان عادوع موعتتو  استتت، در مستتيرع  ،هر لال

و هاو دینریابد و ستتاختتحو ل مي« بيان نتيجه»د ر وني و تکامل به ستتاخت نحووع 

كه در ادامه به « عمول(یملة امرو )عامل( ل یملة امرو )م»همهون ستتتاختت نحووع 

شتتود؛  رفته مي« بيان نتيجه»یابد، از هميج ستتاختع تکامل مي« ع  ع ویوا»ستتاختع 

« شرط»بنابرایج براو درکع زنجيروار از موعتو ، باید تددیل و تحو التي را كه از ساختع 

  يرد، تشری  كرد صورت مي« بيان نتيجه»به ساختع 

 

 «بيام نتيجه»ساخت نحویِ  -0

« خواهي/ بایدت ل یواب شتتترط ل یملة شتتترط»تیيير و تحو التي كه در ستتتاختع با 

تر از ساخت سادة بيانع شرط است،  يرد كه خودع ایج ساخت، شکلع پيشرفتهصتورت مي
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لي ترع صتتورت قدآید كه باید آن را شتتکل بلي به دستتت مي« بيان نتيجه»ستتاخت نحووع 

است:  چنيج« بيان نتيجه»فرمول ستاختع ترع شترط( قلمداد كرد  )یعني ستاخت پيشترفته

شتود، سپس یملة التزامي كه معمول و نتيجه یملة امر كه عامل استت، در ابتدا هكر مي

 آید:و بيانع نتيجه مي«تا»است، پس از لرفع 

 رووز دعوو پُرو، زان تهي مي

 

 تتتتتتهي آو تا پُرمتتتتتعاني شتتوو 

 (028: ال : 0380)سعدو،        

« يجهبيان نت»و « ساختع پيشرفتة شرط»، «ساختع سادة شرط»هاو با مقایستة صورت

یان كامبً نما« بيانع نتيجه»از ایج بيت، هف چنوننيع تددیل از ستتاخت شتترط به ستتاختع 

ها درک كرد كه متضمجع توان لالتع تکاملي را در ایج تیيير و د ر ونيشود و هف ميمي

 هاو ببغي است:نکته

 ؛«شووهي بيایي، پُرمعاني ميا ر تُ»ساخت سادة شرط: 

 ؛«خواهي پُرمعاني شوو، تهي آو»ساختع پيشرفتة شرط: 

 « تهي آو تا پُرمعاني شوو» ساخت بيانع نتيجه: 

مفهوم نتيجه را دربردارد  هميج ساخت نحووع « تا»در ایج ساخت نحوو لرف ربط 

 دو ع  ع»ووع  يرد، به ستتتاخت نحباز با تیييراتي كه در آن صتتتورت مي« بيان نتيجه»

شتتتود كه نستتتدت به ستتتاختع قدلي )یعني بيان نتيجه( تددیل مي« یملتة امرو بته هف

 تر است یافتهتکامل

 

 «عطفِ دو جملۀ امری به یم»ساخت نحویِ  -5

منظور از ایج ساختع نحوو، ع  ع دو یملة امرو است كه بيج دو یمله، راب ة معنایيع 

امروع نخستت، عامل تحق وع یملة دوم است   لاكف باشتد، یعني یملة« عامل و معمول»

ید، آبه دست مي« بيان نتيجه» يرو ایج ساختع نحوو كه از ساخت نحووع فرایند شتکل

 و یابدع  ، تیيير مي«ع و»و بيان نتيجه به لرفع «تا»چنيج استتتت كه نخستتتت لرفع 
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یملة بيان نتيجه كه داراو ویه التزامي استتت و در یایناا یملة دوم قرار  ، ویهعستتپس

از اعمالع تیييرات در ستتتاخت  ههآن ،یتابتد؛ در نتيجهميدارد از التزامي بته امرو تیيير 

 خواهد بود:« ع  ع دو یملة امرو به هف»آید، ساختع به دست مي« بيان نتيجه»نحووع 

 صفتز هستي در آفاق سعدو

 

  رد و بتتازآو ُپرمعرفتتتتتهتي  

 (028: ال : 0380)سعدو،        

است به « ع   دو یملة امرو به هف»ا ر مصرا ع دومع ایج بيت را كه داراو ساختع 

شتترط »، «شتترط ستتادا»هاو نحووع هاو قدليع آن باز ردانيف كه همان ستتاختصتتورت

 دریافت است: هتر قابلبودا است، سير تکاملي در ایج تحول ات ب« بيان نتيجه»و « پيشرفته

 ؛«ا ر از هستي تُهي  ردو، پُرمعرفت بازآیي»ساختع سادة شرط: 

 ؛«خواهي پُرمعرفت بازآیي، از هستي تُهي  رد»ساختع پيشرفتة شرط: 

 ؛«از هستي تُهي  رد تا پُرمعرفت بازآیي»ساختع بيان نتيجه: 

 « بازآوز هستي تُهي  رد و پُرمعرفت »ساختع ع   دو یملة امرو به هف: 

شتاید تصو ر شود كه چنيج ع في « ع   دو یملة امرو به هف»در ستاخت نحووع 

به دليلع ایج كه ویهع فعلع هر دو یمله یکستان است، به ااهر بدی  و قابلع توی ه به نظر 

 شود  ام ا با تأم ل در راب ة معنایيع دو یمله ببغتع آن بهتر نمایان مي ؛نياید

ترتيب معنایيع یمبت در ایج ساخت نحوو چنيج است ،ور كه اشتارا شتد، همان

ج از آن؛ در واق  تحق وع فعل دوم امرع دوم، منتَ كته یملتة امرع اول، عامل استتتت و یملة

هر موردو كه دو یملة امرو به هف  ،در نتيجه و یافتجع فعل نخست استمنوط به فعلي ت

ج اب ة معنایيع مذكور در بيباید ر ،بلکه لتماً ؛ع   شتدا باشد، یزو ایج موعو  نيست

 آنها لاكف باشد  

ایج راب ة معنایي در بيجع دو یملة امرو در مواقعي بهتر قابل دریافت استتتت كه دو 

یعني هر دو امرع م دت نداشند، بلکه یکي امر منفي )ا نهي( و   یمله از یک ینس نداشند

ب ه تا لدودو دینرو امر م دت باشتتد  چنانهه ینس دو یمله یکستتان باشتتد، ایج را
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عامل »شود  وعوحع راب ة پنهان استت  با مقایسة دو نمونة زیر ایج مسأله بهتر نمایان مي

 در م ال اول نسدت به م ال دوم تا لدودو بيشتر است:« و معمول
 اوستتتهاو خوب آب ليات زیر ستتخج

 
 آبع لتيتتات را بتتخور و یتتاودان َممير 

 (011: 0310)ناصرخسرو،                    

 رودكيتتاب برنَوَرد متتدح همتته خلو
 

 معدلَت او  وو و مُهر دولت بستتتان 

 (38: 0381)رودكي،                  

او هبا توی ه به ایج كه چنيج ع في به ستتاد ي قابل تددیل و باز رداندن به ستتاخت

عامل »با ترتيبع معنایيع « ع  ع دو یملة امر به هف» ،است، یقيناً« بيان نتيجه»و « شر،ي»

 شود و باالتر از دو ساخت شر،ي و بيان نتيجه محسوب مي، مرلله«و معمول

نحووع ع   دو یملة امر براو القاو اغراض ببغي تنها در  بته كتار يروع ارافتت

ي را از هایز نمونهشعر ویود ندارد تا آن را مربوط به اقتضاو وزن بدانيف، بلکه در ن ر ني

راست باز و پاک باز و او زد و  فت: چون شيخ بشنيد، نعرا»توان مشتاهدا كرد: آن مي

(؛ لت ي در  فتتارهاو عادوع روزمرا نيز از ایج فرم 204: 0: د0304)ميهني، « امير بتاش

 « اشببپر  و دانا »یا « پُرسا باش و دانا باش»شود، مانندع ایج یمله: زباني استفادا مي

در ایج ستتاخت نحوو لتماً باید دو یمله به هف ع   شتتوند  در صتتورت عدمع 

ع  ع آنهتا، فرمع زباني با معنا ت ابو نخواهد داشتتتت و هميج عدمع ع  ، نقصع ببغي 

هر اا دو یملة امرو ،ورو در پيع هف بيایند كه بيج آنها  ،بنابرایج  شتتودمحستتوب مي

ف باشتتتد، ا ر به هف ع   نشتتتوند، ببغت رعایت لاك« عامل و معمول»راب ة معنایيع 

یابد  الدت ه منظور ایج نيستتتت كه یمله در ایج شتتتود و معنا فرم زبانيع خود را نمينمي

لالت نادستتتورو خواهد بود، بلکه منظور ایج استتت كه  رچه شتتکل بدون ع   دو 

و معنا و نيز ت اب كند، ام ا از نظر زیدایي صتتورت و افادة دقيویمله هميج معنا را القا مي

 تر است  تر و فصي ساخت با معنا، شکل ع   دو یمله بلي 
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بر اسا  هميج موعو ، در دو بيتع زیر از صائب، بهتر آن بود كه بيجع دو یملة امر 

 رفت و عدمع ع   آنها كه در دیوانع او عدط شدا است، چندان بلي  ع   قرار مي«ع و»

تر است  ایج ستدت به لالتع عدم ع  ، ببغينيستت؛ زیرا صتورتع ع   دو یمله ن

كاستي شاید ناشي از تصر فع كاتدان بودا باشد كه به دليل عدم توی ه به ایج نکتة ببغي، 

اند، الدت ه مستألة وزن عروعي نيز بدون صتورتع عدم ع  ع دو یملة امر را عتدط كردا

 تأثير ندودا كه شکلع ع   دو یمله عدط نشدا است:
 و خویش هر  دا شتتهنشاهي استدرونع خانه

 هتتواو نفتتس تو را ستاخته است مركبع دیو

 

 قتدم برون منته از لتدع  خویش، ستتتل تان باش 

 بتتتته زیرع پتتتتاو در آور هوا، ستتلتتتتيمان باش

 (2000: 1: د0341)صائب،                          

ع  ع دو یملة امرو به »پس از هميج ساخت، یعني « ع   ویوا»ساخت نحووع 

 هاودر لقيقت لاصتلع تیيير و تحو التع نحوو كه در ساخت  شتکل  رفته استت« هف

 يروع ستتاخت  يرد، شتتکلصتتورت مي« ع  ع دو یملة امرو به هف»و « بيان نتيجه»

 را در پي داشته است « ع   ویوا»نحووع 

 

 «عطف وجوه»ساخت نحویِ  -1

مصرا ع آن با هف و همهنيج با استناد ع ار و مقایستة دو  نامهالهيبا تأم ل در بيتع زیر از 

توان دریافت كه لالتع پيش از ع  ع ویوا به بيتع ستتتنایي كه قدبً هف هكر شتتتد، مي

 هاواند و فرایند ع  ع آنها در تجربهشداچنيج بودا است كه دو یمله به هف ع   نمي

 :تر صورت  رفته استیافتهتکامل

 لسد بيرون كج از خود، شاد  شتي

 
 راعتتي شتتو و آزاد  شتتتي ز لو 

 (200: 0380)ع ار،                 

 خویشتتتتج را ودا  كج، رستتتتي

 

  متتان بستتتتيعقتتد بتتا لور بي 

 (312: 0300)سنایي،                
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از مصتترا  نخستتت بيتع ع ار « امروع  ع دو یملة »و « بيان نتيجه»هاو صتتورت

 چنيج بودا است:

 « بيرون كج از خود تا شاد  ردولسد «: »بيان نتيجه»ساخت نحوو 

 « لسد بيرون كج از خود و شاد  َرد«: »ع   دو یملة امرو»ساخت نحووع 

بر ساخت نحووع « ع   ویوا» يروع ستاخت نحوو تیييراتي كه در مستير شتکل

و تددیلع فعلع یملة دوم از مضار  به ماعي بودا « تا»دادا، لذف لرفع رخ « بيان نتيجه»

آید، همان است كه در مصرا ع نخست از با ایج تیييرات به دست مياستت  صتورتي كه 

 شود  بيتع ع ار و بيت مذكور از سنایي مشاهدا مي

با توی ه به ایج كه در ابتدا صتتتورت غيرع ع   از ستتتاختع مورد نظر در نحو زبان 

فارستي تجربه شدا و در مراللع بعدو لالت ع  ع آنها كش  شدا است، فرایند تددیل 

بدیج  ونه بودا استتت كه « امر ل ماعتتي»به ستتاختع « ع  ع دو یملة امرو»تع ستتاخ

لرفع ع   از بيجع دو فعل امر لذف شتتدا و فعلع یملة دوم از ویه امرو به ماعتتي 

هایي نيز ویود دارد كه دو یملة در شعر شاعران كبسيک نمونه ،تیيير كردا است  الدت ه

ند، مانند ابيان نتيجه یا تعليل، به هف پيوسته شدا، نشتانة «كه»امر و ماعتي با لرف ربطع 

 نمونة زیر:
 ستتیراقع آستتمانت چون كرد آن چنانت

 

 بينانه شتتو ز عالف كز خویش هف بعرَستتتي 

 (083: 4: د0343)مولوو،                   

به « ع   دو یملة امرو»دهد كه لاصتتلع تددیل ستتاختع هميج قضتتيه نشتتان مي

كه بيجع دو یمله هيچ در ابتدا به دو شتکل بودا است: یکي ایج« امر ل ماعتي»ستاختع 

كه بيجع دو یمله ، دینر ایج«خویشتتتج را ودا  كج، رستتتي»لرفي نيامدا استتت، مانندع 

هكر شتتدا استتت، مانندع مصتترا  دوم از بيت مولوو  در هر لال در مرللة « كه»لرفع 

اند و ستتاختع شتتدابه هف ع    «واو»تر، دو یمله، یعني امر و ماعتتي، با یافتهتکامل
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 بينانه شو»، «لسد بيرون كج از خود و شاد  شتي»به دستت آمدا است: « ع   ویوا»

 «  ز عالف و از خویش هف بعرَستي

شدا عيناً و عمبً نمایان شود، مصرا  نخست از براو ایج كه تمام مراللع  فته ،لال

ج صورت ترییافتهسادة شرط، تا تکاملتریج شکل، یعني ساختع را از ستادا بيتع ستنایي

 هاو پيشدهيف تا دقيقاً معلوم شود كه صورتباشد، نشان مي« ع   ویوا»كه ستاختع 

چنونه بودا استتتت و نحو زبان فارستتتي چه « ع   ویوا» يرو ستتتاختع از شتتتکل

 هایي را  ذراندا است تا ایج ساخت شکل  رفته است:تجربه

 ؛«یابيرهي/ رهایي ميا ودا  كني، ميا ر خویشتج ر»ساختع سادة شرط: 

 ؛«خواهي بعرَهي، خویشتج را ودا  كج»ساختع پيشرفتة شرط: 

 ؛«خویشتج را ودا  كج تا بعرَهي/ رهایي یابي»ساختع بيان نتيجه: 

 ؛«یابخویشتج را ودا  كج و بعرَا/ رهایي»ساختع ع  ع دو یملة امرو به هف: 

 ؛«شتج را ودا  كج، رستيخوی«: »امر به ماعي»ساختع عدم ع  ع 

 ؛«خویشتج را ودا  كج كه رستي«: »كه»ساختع پيوند امر و ماعي با لرفع 

 « خویشتج را ودا  كج و رستي»ساختع ع   ویوا: 

بدیج « ع   ویوا» يرو ستتاخت نحووع بنابرایج به ،ور خبصتته فرایند شتتکل

د، یابتحو ل مي« بيان نتيجه»صتورت بودا استت: ستاخت نحووع شرط به ساخت نحووع 

دیل تد« ع  ع دو یملة امرو به هف»به ساخت نحووع « بيان نتيجه»سپس ساخت نحووع 

به « ع  ع دو یملة امرو به هف»شتتتود و در نهتایت ،ي فرایندو ستتتاخت نحووع مي

 یابد تکامل مي« ع   ویوا»ساخت نحووع 

ص به تنها مخت« ع   دو یملة امرو»نيز همانند ستتاختع « ع   ویوا»ستتاختع 

شتتعر نيستتت تا آن را مربوط به اقتضتتاو وزن و الياناً قافيه بدانيف، بلکه در ن ر نيز كه 

شود كه نقش و كاركرد هایي مشاهدا ميها لضور ندارد، نمونهیک از ایج عترورتهيچ

ز اپنداشتتت و مَنيع تو لجاب استتت؛ »كند، مانندع ایج نمونه: ببغيع آن را بيشتتتر تأیيد مي
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(  تا ندانيف كه از ستتتاختع 280: 0: د0304)ميهني، « و به خداو رستتتيدوميتان بر ير 

رک خوبي دشود، زیدایي آن بهبراو بيان چه معاني و اغراعتي استفادا مي« ع   ویوا»

 شود نمي

 

 تعيين غرضِ بالغی -1

هاو مذكور از مفهومع والد، از شتتکلع ستتادا كه ستتاختع شتترط باشتتد تا شتتکلع صتتورت

باشتد، نسدت به هف در القاو اغراضع « ع   ویوا»یافته كه ستاختع پيشترفته و تکامل

ببغي متفاوت هستتتند و الزم استتت كه شتتد ت و عتتع ع آنها را در بيان اغراض ببغيع 

هاو نحووع زیر از یک موعتو  و تأم ل در سير مورد نظر نشتان داد  با مقایستة ستاخت

توان به اغراضع ته است، مي( صتورت  رف0ال ( تا ستاختع ) 0تکاملي كه از ستاختع )

 هاو نحوو پي برد:ببغي در د ر ونيع ساخت

رهي/ خواهي رَستتت )ستتاختع ال (:  ر در مذهبع عشتتو آیي، از ایج یمله مي 0)

 سادة شر،ي(؛

 ب(: خواهي از ایج یمله بعرَهي، در مذهبع عشو آو )ساختع پيشرفتة شر،ي(؛ 0)

 هي )ساخت بيانع نتيجه(؛(: در مذهبع عشو آو تا از ایج یمله بعر2َ)

 (: در مذهبع عشو آو و از ایج یمله بعرَا )ساخت ع   دو یملة امرو به هف(؛3)
 اندیش(: عاقل متفکر بود و مصلحت0)

 

 در مذهب عشتتتو آو و از ایج یمله بعرَستتتتي 

 ( )ا ساختع ع   ویوا(010: 0330)سعدو، 

مشتتخ ص استتت كه تمام  هاو نحوو مزبوربا دق ت در فرایندع تحو الت در ستتاخت

دهد تا وابستني و تأث رع هرچه بيشترع ، یعني فعلع دوم، رخ مي«معمول»تیييرات لول یزء 

، یعني فعلع اول، نشتان دادا شود و فرم و قالبع زباني به شکلي درآید «عامل»آن به یزء 

نع آن، تیيير ااننيزة ببغي كه براو القا و بي ،بنابرایج  كه ایج لالتع وابستني را نشان دهد

و  تریجیافتهتریج صورت تا تکاملهاو نحوو از ستاداو تحو التع ستاختارو در ستاخت
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بودنع تحق وع موعو ع مورد نظر دادن ق عي ت و یقينيتریج صتورت انجام شتدا، نشانبلي 

ترو داراو شد ت و تأكيدع بيش ،با ایج تفاوت كه هر ساخت نسدت به ساختع قدلي ؛است

یج غرض ببغي استتتت  الدت ه با توی ه به مقتضتتتاو لال، موقعيت كاربردوع در القتاو ا

ها براو بریستني كند و هركدام از صورتهاو نحووع مذكور فرق ميهریک از ساخت

 رود بخشي به یکي از ایزاو كبم است كه به كار ميو تشخ ص

با التمال و شتتود، تحق وع آن معموالً مفهوم یا عملي كه با ستتاختع شتتر،ي بيان مي

هاو دو یمله و تأثير و تأث رو كه امکان همراا استت؛ زیرا در ایج ساخت، وابستني فعل

ي به بخشتنستدت به هف دارند، چندان قوو نيستت؛ بنابرایج الزم استتت كه براو ق عي  

 نحوو رخ دهد  ساختع ها، تیيير و تحو التي در وابستنيع فعل

دهد، تیيير در براو ایج منظور رخ مي ليج تیييرو كه در ستتتاخت نحوو شتتترطاو 

شتتود و زمان زماني به عقب بردا مي والدزمانع فعل یملة یواب شتترط استتت كه یک 

، شد ت تباز ميزانع القاو ق عي  ،یابد  با ویود ایج تیييرفعل از مضار  به ماعي تیيير مي

براو  ،در نتيجه  ن ویود داردنتدارد و امکتان شتتتک  مختا،تب نستتتدتت به آ الزم را

وو از هاو نحت و یقيج است كه فرایند تددیلع ساختبخشي به القاو هميج ق عي شتد ت

 است  خاتمه یافته« ع   ویوا»ساختع شرط شرو  شدا و به ساختع 

ایج امکان ویود دارد كه مخا،ب نسدت به « بيان نتيجه»و « شر،ي»هاو در ستاخت

« ع   دو یملة امرو»لیة ساخت نحووع مسأله یقيج نداشته باشد، ام ا شد تع تأكيد و مدا

از دو ستاختع دینر بستيار بيشتر است و غرضع اصلي از به كار يروع چنيج ساختي ایج 

 است كه ق عي ت تحق و فعل و لالتع مورد نظر نشان دادا شود  

تأثير مستتقيفع یملة نخست بر « ع   دو یملة امرو»در ستاخت نحووع  ،همهنيج

یملة دوم در صورت كبم نمایان و براو مخا،ب نيز ملمو  است، در لالي كه در دو 

 ساخت نحووع دینر، یعني شرط و بيان نتيجه، چنيج لالتي ویود ندارد  
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ا در ساخت نحووع در ستاخت شر،ي امکانع استفادا از قيدهاو تأكيد ویود دارد، ام 

خودع هميج عدم امکانع استتتتفادا از قيد   ایج امکان ویود ندارد« ع   دو یملة امرو»

كند كه خودع ساخت نحوو، عملع قيد تأكيد تأكيد در ایج ستاخت بر ایج نکته داللت مي

ستتتاختجع مخا،ب و را در هاتع خود داراستتتت؛ بنابرایج براو تأكيد بر مستتتأله، م مئج

دادنع قضتيه بودا استت كه ستاخت شتر،ي و بيانع نتيجه تددیل به ساختع  یلوالتمي ت

 اند ع في شدا

« عامل و معمول»نيز بيج دو فعل/ یمله، راب ة معنایيع « ع   ویوا»در ستتتاختع 

لاكف استتتت و فعل دوم )مع وف( در  روع فعل اول استتتت و از نظر معنایي، نتيجة آن 

 شود:محسوب مي

 و درد یدایي  رم عذاب نمایي به داغ

 

 يخونف و رستبریز شکنجه صدر ندارم،  

 (014: 0330)سعدو،                     

بر ردانيف، تفاوت ببغي و « ع   دو فعلع امر»چنانهه ایج ستتاخت را به ستتاختع 

در ستتاختع «  بریز خونف و بعرَا»شتتود: اغراعتي كه از آنها مد  نظر بودا استت، نمایان مي

الوقو  بودنع فعل یا لالتع مورد فعل دوم ماعتتي استتت، بر محق وچون « ع   ویوا»

نظر داللت دارد؛ در نتيجه شتد تع تأكيد و مدالیة آن بستتيار بيشتتتر است  در لالي كه از 

آید كه عمل، هنوز تحق و نيافته استتت و چنيج برمي« ع   دو فعل امر به هف»ستتاختع 

غي و القاو مقاصتتدع دروني، ساخت نحووع بنابرایج از نظر بب  قرار استت كه تحق و یابد

« ع   دو یملة امرو به هف»ترع یافتهو مرللتة تکتامتل تربلي شتتتکتل « ع   ویوا»

 شود محسوب مي

توان  فت كه براو تأكيد بر وقو  فعل و نمایشع ق عي تع وابستني مي ،خبصه،وبه

به ساختع « شر،ي»ساختع فعلع دوم )فعل یواب شرط( به فعلع اول )فعل یملة شرط( 

ووع به ساخت نح« بيان نتيجه»هميج ستاختع  ،تحو ل یافته استت و در ادامه« بيان نتيجه»
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تددیل شتتدا استتت و ایج ستتاخت نيز در مرللة باالتر به « ع   دو یملة امرو به هف»

 تکامل یافته است  « ع   ویوا»ساختع 

 د:شودادآورو یدر پایان الزم است چند نکته 

را « ع   دو یملة امرو به هف»ستتتاخت نحووع بتوان چته شتتتاید  ر (نکتتة اول

و امتياز خاصي دارد كه  النوبردارو شدا از نحو و ببغتع زبان عربي دانست، ام ا ویی ي

باع ع برتروع آن شتتدا استتت  در نحو عربي، ستتاخت شتتر،ي به ستتاختع ع في تددیل 

د نظر به صورتع امرو یا شود و دو فعلع مورشتود، بلکه تنها اداتع شترط لذف مينمي

 يرند كه فعلع عامل )شتترط( نخست و امر و مضتار ع مجزوم به ترتيدي در كبم قرار مي

؛ در لالي كه در 0آیدفعتل معمول )یواب شتتترط( با مک  )ا ویر ول( پس از آن مي

ستتاخت نحوو زبان فارستتي، دو فعل عبوا بر ایج كه از صتتورت التزامي و اخدارو به 

شوند كه هميج ع   دو یمله محور زیدایي نيز به هف ع   مي« و»ند، با آیامرو درمي

 رود:و ببغت ایج ساخت به شمار مي

 آز بنتتذار و پتتادشتتتتاهي كج

 

 ،تتمتت  بتتلتتنتتد بتتود تتردنع بتتي 

 (014: ب: 0380)سعدو،          

هایي كه آید، غالب نمونههاو هكرشتتدا در متج برمي،ور كه از م الهمان (نکتة دوم

هكر شدا است، مربوط « هف ع   دو یملة امرو به»نحووع  آثار ادبي براو ستاختدر 

دو صيیة غایب و متکل ف چندان  كاربردبه صتيیة دوم شخص مفرد )ا مخا،ب( است و 

نمودو ندارد  با ویود ایج قضتيه، نداید تصتو ر كرد كه ایج ساخت نحوو تنها در صيیة 

تواند كاربرد داشتتته باشتتد  هميج نمونة نمي مخا،ب كاربرد دارد و در دو صتتيیة دینر

د توانمفهوم ایج یمله مي«  آز بنذار و پادشاهي كج»اخير از ستعدو را در نظر بنيریف: 

ع   دو »هاو غایب و متکل ف نيز به صتتورتع در صتتيیه« عامل و معمول»با همان راب ة 

 نمودار شود:« هف یملة امرو به

 ؛«پادشاهي كندآز بنذارد و »صيیة غایب: 
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 « آز بنذارم و پادشاهي كنف»صيیة متکل ف: 

« عامل و معمول»ها در شد تع وعوح راب ة زمان فعلع یمله ، ونه مواردالدت ه در ایج

اع  راب ه چندان وها مربوط به  ذشته باشد، ایج بستيار تأثير ذار استت  ا ر زمان فعل

  تر استاشد، راب ة معنایيع مذكور واع ها لال یا آیندا بهه زمان فعلنيست؛ ام ا چنان

 رچه راب ة دو یمله از نظر زماني تناوبي استتت و ع  ع آنها در ا ،در دو م ال زیر

در « عامل و معمول»كند، از نظر معنایي هميج راب ة نناا نخستتت چندان مه ف یلوا نمي

 ة معنایي ها مربوط به  ذشتتته استتت، ایج راببيج آنها برقرار استتت و چون زمان فعل

ا ر زمان را از  ذشتتتته به لال تددیل كنيف، هف راب ة  ،كند  لالچندان یلب توی ه نمي

 ها در شد ت و عع  ایج مسأله:شود و هف نقش زمانع یملهتر ميمذكور دریافتني

  فتف كه عهد بستف وز عهدع بد بعَرستف

 

  فتا: چنونه بندو چيزو كه مج شکستف؟ 

 (34: 0: د0343)مولوو،                    

 مالکع خود را هميشتته غص ه  دازد

 

 پيکرو شتتتدیف و بعرَستتتتيفملکع پرو 

 (03: 0330)سعدو،                      

 ؛«رهفبندم و ز عهدع بد ميعهد مي»صورتع زمان لال از م ال نخست: 

 « رهيفشویف و ميميپيکرو ملکع پرو»صورت زمان لال از م ال دوم: 

هر « ع  ع دو یملة امرو به هف»و « ع   ویوا»در دو ساخت نحووع  (سومنکتة 

تند هس شناسيکزیدایيهاو ببغي و موردو، هنر ببغي نيست، تنها مواردو داراو ینده

ینر تددیل شتتوند، یعني ایج امکان ویود یکدقابليتع آن را داشتتته باشتتند كه به  ،الًكه او 

به « ع  ع دو یملة امرو به هف»و « ع   ویوا»هاو داشته باشد كه هر یک از ساخت

   ؛یکدینر تددیل شوند

و  «شرط»هر كدام از ایج دو ستاخت، قابليتع باز رداندن به دو ساخت نحووع  ،ثانياً

   ؛را داشته باشد« بيان نتيجه»

    برقرار باشد« عامل و معمول»باید بيجع دو یمله یا دو فعل راب ة  ،ثال اً
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ي مانندع موارد زیر كه در آنها فعلع امر به مضتتار  یا ماعتتي ع   هایبنابرایج نمونه

هاو ببغي نيستتند كه در آنها یملة اول، عامل و عل تع یملة شتدا استت، از نو ع ع  

ا ی تناوبينيستتتت، بلکه « عامل و معمول»دوم استتتت؛ زیرا راب ة معنایيع بيج دو یمله، 

يچ ه ،ه وقو  پيوسته است  همهنيجاستت كه در آن عملي پس از عمل دینر ب همپایني

غرض و نکتتة ببغي در آنهتا ویود نتدارد كه بتوان  فت براو القاو آن غرضع ببغي 

 بودا است كه از ساخت نحووع مورد نظر استفادا شدا است:

  ل  فت كه آبع قدمش خيرا مریز

 

  رفتيف و  ریزمتا دستتتتع  ببنير  

 (333: 2: د0302)انورو،            

 راست كه در پاو كشف دامجع صدر چون
 

  يرد و كشعشتتتو تو  ریدانع دلف  

 (0112: 2)همان، د                   

 او ز تو رو دركشتتتد او پُرستتتتيز
 

 بنستتتلتتد وز تو  ریزبنتتدهتتا را  

 (033: 0384)مولوو،                 

 

 ذيرینتيجه -8

ارتداطع نحو با ببغت در هاو یکي از بارزتریج مصتتداق« ع   ویوا»ستتاخت نحووع 

 يرو آن، القاو اغراض ببغي بودا است  در زبان فارسي است كه عامل اصلي در شکل

، «ت در انجام فعلق عي  »آثار ادبي  ذشته از ایج ساخت نحوو براو القاو غرض ببغيع 

 و نيز «راب ة تأثير و تأث رو در بيج دو یمله»، «نمایش وابستتتتني فعل دوم به فعل اول»

بخشتتتي بته مخا،ب مدني بر ایج كه تحق وع عملع مورد نظر لتمي و یقيني استتتت، یقيج

 شدا است  استفادا مي

ع   دو فعل »و « بيان نتيجه»، «ع   ویوا»هاو نحوو با توی ه به ایج كه ساخت

به نحوو متضتتمج مفهومع شتترط هستتتند، صتتورت اوليه و ابتدایي تمام ایج « هفامرو به 

بودا استتت؛ در نتيجه ستتيرع تحو لي كه در نحو زبان « شتترط»نحووع ها، ستتاخت ستتاخت



 04 ة، شمار1011بهار ، دومبيست و  سال ،نامهراوشفصلنامۀ علمی  131

 

شکل بنيرد، بدیج  ونه « ع   ویوا»فارستي صتورت  رفته استت تا ستاخت نحووع 

شدا  تددیل« ساخت نحووع بيان نتيجه»به « ستاخت نحووع شرط»بودا استت كه در ابتدا 

   دو ع»ساخت نحووع نيز به « بيان نتيجه»است؛ سپس در فرایندع بعدو ساخت نحووع 

ا ، مستقيف ی«ع   ویوا»تیيير یافته است  در نهایت ساخت نحووع « یملة امرو به هف

به دست آمدا است  « ع  ع دو یملة امرو به هف»غير مستقيف، از هميج ساخت نحووع 

هاو دینر در بيان معنا نستتدت به ستتاخت« ع   ویوا»از نظر كاركرد ببغي، ستتاختع 

 ت آن در تحق و فعل نيز بسيار بيشتر است تر و ق عي بلي 

 

 یانوشتپی
نظران بر ایج باورند كه بح  وصل و فصل در زبان فارسي اساساً به لوزة برخي از صالب -0

شود تا لوزة معاني؛ به هميج سدب ایج بح  در زبان فارسي، دستور و آیيج ننارش مربوط مي

ذارو  آن براو  ذشتنان نيز به دليل فقدان نق همخصتوصاً امروزا، چندان مه ف نيست  اهميت 

 ( 048: 0380در  ذشته بودا است )شميسا، 

 در ،اند كه الدت همواردو نيز هست كه دو یمله با ویود اختبف ویه، باز به هف ع   شدا -2

چنيج مواردو بيج دو یمله اتحاد معنایي ویود دارد و اختبف آنها تنها لفظي استتت، مانند ایج 

 ،ا در معناانشایي است، ام  ،( كه یملة دوم  رچه لفظا10ً)هود/    « إن ي أُشهعدُ اهللَ و اشهَدوا »ه: آی

 ( 318: 0: د0388خدرو است و با یملة اول تناسب كامل دارد )هاشمي، 

ر ت يروع ایج ساخت از شرط را تویيه كرد كه مناسبتوان شتکلبه صتورت دینرو نيز مي -3

بدیج شتکل كه ا ر در ستاخت ستادة شترط یاو یملة شرط و یوابع شرط عوض نماید؛ مي

ه یابد، شکل پيشرفتة شرط بشود و ویهع یملة یوابع شرط از اخدارو یا التزامي به امرو تیيير 

جي  نج خواهي در ،لب رن» ع اباید  فت كه صورت ابتدایي مصر ،آید  با ایج توعي دست مي

در ایج لالت صتتتورتع «  در ،لب رنج بدرو،  نج خواهي یافتا ر »چنيج بودا استتتت: « بدر

پيشترفتة ستاخت ستادة بيانع شترط باید چنيج باشد: )خواهي ل یواب شرط ل یملة شرط( یا 

 )یواب شرط ل بایدت ل یملة شرط( 



 131 «عطف وجوه»ذيری ساخت بالغیِ فرایند شکل

 

 

 

هاو ،لب، بياید، مجزوم در زبان عربي هر اا فعل مضتار  پس از فعل امر، یکي از مصداق -0

« ینَفاَ،ع  تَ»، «اعسأَل تَعلَف»شر،يه در ابتداو یمله مضمر است، مانندع « إن»ه لرف شود كه الدت مي

 ( 01-00: 0381)شهابي، 

 

 منابع

 یاالف( رتاب

   قرآن كریف 0

دتقي ، به اهتمام محم دیوان اشعار(، 0302د )محم دبج  انورو ابيوردو، اولدالدیج محم 2

 مدر   رعوو، تهران، علمي و فرهنني 

، چاپ هفدهف، توصتي  ساختمان دستورو زبان فارسي(، 0381درعتا )با،ني، محم   3

 تهران، اميركدير 

، تصحي  پرویز ناتل خانلرو، تهران، دیوان لافظ(، 0342د )الدیج محم   لافظ، شمس0

 خوارزمي 

، تهران، انتشارات اصتول علف ببغت در زبان فارسي(، 0340  رعتانیاد، غبمحستيج )1

 الزهراء 

، پیوهش، تصحي  و شرح یعفر دیوان شعر رودكي(، 0381د )محم   رودكي، یعفربج4

 شعار، چاپ دوم، تهران، ق را 

، تصحي  و توعي  غبمحسيج یوسفي، غزلهاو سعدو(، 0330الدیج )  سعدو، مصل 0

 چاپ دوم، تهران، سخج 

، ي، تصحي  و توعي  غبمحسيج یوسفبوستتان سعدوال (، 0380) _________  8

 چاپ هشتف، تهران، خوارزمي 

، تصحي  و توعي  غبمحسيج یوسفي،  لستتان ستعدوب(، 0380) _________  3

 چاپ هفتف، تهران، خوارزمي 
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علي فروغي، چاپ پانزدهف، د، تصحي  محم كليات سعدو(، 0383) _________  01

 تهران، اميركدير  

، مقدمه، تصحي  و شتریعةال ریقه الحقيقهلدیقة(، 0300)آدم   ستنایي، ابوالمجدودبج00

 د روشج، تهران، نناا محم  ةو تحشي

 ، چاپ هفتف، تهران، ميترا معاني(، 0380شميسا، سيرو  )  02

، چاپ دوازدهف، تهران، انتشارات دانشناا اصتول النحو(، 0381شتهابي، علي اكدر )  03

 تهران 

د قهرمان، تهران، كوشش محم ، به دیوان اشعار(، 0341دعلي )، محم تدریزو صتائب  00

 علمي و فرهنني 

، مقدمه، تصحي  و ال يرمن و(، 0383ابراهيف )دبجع ار نيشتابورو، فریدالدیج محم   01

 كدكني، تهران: سخج درعا شفيعيتوعي  محم 

درعتتتا ، مقتدمته، تصتتتحي  و توعتتتي  محم نتامتهالهي(، 0380) _________  04

 سخج كدكني، چاپ سوم، تهران، شفيعي

اهتمام مجتدي مينوو و ، به دیوان اشتتعار(، 0310ناصتترخستترو قدادیاني، ابومعيج )  00

 يل با همکارو دانشناا مهدو محقو، تهران، ماستستة م العات اسبمي دانشناا مک

 تهران 

الزمان فروزانفر، ، تصتتحي  بدی كلي ات شتتمس(، 0343د )الدیج محم مولوو، یبل  08

 ركدير چاپ سوم، تهران، امي

، یلدو(2سعيد )اسرارالتوليد في مقامات الشيخ ابي(، 0304د بج منو ر )ميهني، محم   03

 كدكني، چاپ چهارم، تهران، آ ه درعا شفيعيمقدمه، تصحي  و تعليقات محم 

، تریمه و شترح لسج عرفان، چاپ دهف، یواهر الدبغه(، 0388الهاشتمي، المد )  21

 قف، نشر ببغت 


