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The Syntactic Analysis of Pronoun Homofunction Considering Verb Structure and the
Function of Connected Pronouns in Passive-Emotional Sentences

Mohammad Irani 
Maryam Torkashvand 
Abstract
In this research, different word categories are studied which are the reference of mentioned pronouns
(i.e. Disconnected or connected), and can substitute pronouns and have pronoun function by deleting
them; The reference pronouns of these word categories are applied in various positions, including
after nouns, after prepositions, and after verbs; hence, they often have a noun modifier,
complementary, and object functions. Despite their abundant use in Persian poetry and prose, these
words are not considered as much by the grammarians and no name was also chosen for them as if
they play no role in the sentence. The pronoun reference in such sentences is called “the predicate of a
long sentence” for the subject called “a short sentence” by Khayampoor. He adds, the intended
pronoun is also used in the very short sentence.
Vahidiān-Kāmyār, however, writes, “the head of this noun phrase has in fact two genitives. One in
the pronoun form, coming at its own position, and the other as a noun. The noun genitive always
initializes the sentence.”
[Ali pedarash mariz ast. Ali his father is sick]
Disjointed (initial) genitive noun (subject) genitive
Research-Mehand, also, did not name the pronoun references specifically and named them
complement or genitive just according to their role, but he named referent pronouns as the “pronoun suffix”.

We preferred to name pronounce -considering their position and accompanied signs- as an object,
complement and genitive and name their reference also as “pronoun homo-function” because they
have the same grammatical rules as their referent pronouns. Ignoring the relationship between these
words and their homo-role pronouns in the sentence and the differences of the object role –especially
in third person singular- with both the genitive and complement roles have caused some syntactic
misinterpretations. Some grammarians have compared cases where the joint pronoun is the object
homo-role and a special usage in Tehrani Persian dialect and named it the “subject pronoun”
reluctantly and incorrectly. This occurs, whereas the mentioned samples prove this to be wrong
because “these structures are more common in colloquy” nowadays and are applied after verbs
whereas these pronouns accompanied other words except verbs in ancestors’ literary works. As the
second reason, these pronouns follow both the transitive and intransitive verbs, nowadays in the
colloquial language, whereas they followed the transitive verbs in ancient works and appeared as
complement, genitive or object. Therefore, noting a pronoun as subject pronoun is not so applicable
and comparing such verbs with the colloquial form, common in a specific dialect limited to present, is
not justifiable. Pronoun Homo-Roles in emotional and passive sentences
The most important homo-functions applied in making emotional and passive sentences are as
follows: zad, ʔ āmad, shod, graft, bored, dar ʔ āmad, bud, Kard.
Example: khoshkam said (I stood still), dārdam Miʔ āyad (It is painful), German shod (It’s hot here), a
la jam graft (so disgusting), Khābam bored (I went to sleep), kofram dear ʔ āmad (I’m exasperated),
Saddam ʔ ast (It’s cold here).
These sentences are made as follows: (Noun/pronoun) +Noun/adjective + pronoun suffix +verb
Example: (Ali/au) khābash miʔ āyad [He falls asleep]
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(Ali/ʔ u) sodas ʔ ast [He feels cold]
All these sentences express a kind of passive and emotional reaction; hence, it must certainly be
considered to get the meaning of such sentences. Khābash gereft, for example, means he fell asleep.In
the other hand, paying attention to the meaning will notably be effective in determining the verb type
in structure and the grammatical role of the words in such sentences. According to the authors of this
research, unlike some ideas, the verb structure is not compounded in these sentences, but is a
nominal/adjectival component before the homo-function, recognized to be a part of the compound
verb by some grammarians and linguists, has a subject role; and the homo-function is also a simple
verb completely agreeing in suffix with the subject. The role of the pronoun suffixes, also, must be
determined paying special attention to their role in traditional grammar because we think sometimes
proposing ideas on some grammatical points might not bring about acceptable results regardless of
their background and historic relations. Since pronoun suffixes occur only as objects, complements
and genitives, the joint pronouns in these sentences are not an exception and have the same roles. The
accompanying noun or adjective is the subject. The disjoint initial noun or pronoun, the “pronoun
homo-role”, can be replaced by the pronoun suffix in some sentences, but makes the sentence
ungrammatical in most cases.
Keywords: Pronoun Homo-function, Subject Pronoun, Connected Pronoun Functions, Verb Structure,
Passive-Emotional Sentences
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فنون ادبی (هلمی -پهوهشی)
سال ندم ،شمار ( 6پیاپی  )61بدار  ،6631ص 663 -661

تحلیل نحوی «همنقش ضمیر» با نگاه به ساختار فعل و نقش ضمایر متّصل در جملههای انفعالی ـ احساسی
محمّد ایرانی و مریم ترکاشوند



چکیده
جُستار حاضر در پی آن است تا به بررسی گروهی از کلمات بپردازد که در جمله ،مرجع ضعمیرم معرکور (پیوسعته یعا گسسعته)
هستند و در صورت حرف ضمیر میتوانند جایگزین آن شوند و نقع

آن را برهدعد گیرنعد ازایعنرو ،معا ایعن دسعته وا هعا و

گرو هام اسمی را «همنق ِ ضمیر» نامید ایم .ضمایرم که این گرو وا ها مرج آنها هستند بعد از اسم ،حرف اضافه و فعل بعه
کارمی روند و غالباً در سه نق

مضافٌالیدی ،متمّمی و مفعولی ظاهر میشوند با این توضیح که نق

سوم شخص مفرد ،دارام تفاوتهایی با دو نق

مفععولی آنهعا ،بعهویعه در

دیگر است .به باور ما ،همین تفاوتها سبب شد است که برخی دستورنویسعان

آن را با یک کاربرد ویه و امروزم در گوی

فارسی تدرانعی مقایسعه کننعد و بعهاشعتبا آن را «ضعمیر فعاهلی» بنامنعد .همچنعین،

کوشید ایم تا در این مقاله نشان دهیم که نق

دستورم ضمایر پیوسته در جملههام بیانگر حالت انفعالی و احساسی ،چیعزم جعز

مفعول ،متمّم یا مضافٌالیه نیست و نق

دستورم اسم یا ضمیر گسسته در ابتدام این جملهها نیعز «هعمنقع

ضعمیر» اسعت امّعا

قراردادن اسم یا ضمیر گسسته به جام ضمایر پیوسته در این گونه جملهها در اغلب موارد باهث «نادستورمندم» جمله میشود.
کلیدواژهها :همنق ِ ضمیر ،ضمیر فاهلی ،نق

ضمایر پیوسته ،ساختمان فعل ،جملههام انفعالی-احساسی

 .1مقدّمه
«دستور زبان ،به معنی خاصّ آن ،به بررسی ساختهام دستورم یا ساز هام جمله و روابط موجود میان آنها معیپعردازد .از ایعن
را  ،نق

سعاخت هعا و روابعط دسعتورم در برقعرارم ارتبعان زبعانی میعان سعخنگویان هعر زبعان معلعوم و مشعخص معیشعود»
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زمانهام گرشته و گویندگان و نویسندگان پیشین باشد.
شناسایی شیوة جملهبندم و محل قرارگرفتن وا ها و تکوا ها و پیداکردن نق

دستورم آنهعا در آاعار گرشعتگان بعادخص در آاعار
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یا حدّاقل کمنقص ،نق

مؤارم ایفا کند .نگارندگان این جستار نیز بر آناند تا با در نظر گرفتن این هدف ،به بررسعی وا هعایی بپردازنعد

که در یک جمله ،مرج ضمیرم هستند که میتوانند جایگزین آن ضمیر شوند و نق

دستورم آن را بر هدد گیرند.

 .2بحث
گاهی ضرورت تأکید یا بیان توضیح بیشتر در کالم ،ایجاب میکند که گویند یا نویسند در تقریر یا تحریر جمالت ،از وا هعایی
استفاد کند که میتوانند جایگزین وا هام دیگرم در همان جمله شوند و همان نق

دستورم را ایفا نمایند از جمله میتوان به

نق هام دستورم بدل ،تفسیر و تکرار اشار کرد.
«بدل» را اسم یا گرو اسمیام گفتهاند که غیرمکرر و توأم با درنگی خاص اسعت ،بعا اسعم یعا گعرو اسعمی دیگعرم بعه نعام
«بدلدار» ،دارام یک مرج و یک نق

واحد دستورم باشد .بدل برام روشن کردن معنی بدلدار یا رف ابدام از آن به کار میرود

و حرف آن خللی به ساختمان جمله وارد نمیسازد (ر.ک :فرشیدورد .)657 :6611 ،مثال :ابوهلی سینا ،دانشمند بزرگ ایرانعی ،در
همدان میزیست.
در توضیح «گروههای تفسیری» هم گفته شد که این گرو ها ع اهمّ از گرو هام اسمی و غیراسمی ع آنهایی هستند که امعروز
با «یعنی» و «به معنی» و مانند آنها ساخته میشوند  ...در این گرو ها ما جزء اوّل را تفسیر شد و جزء دوم را مفسِر یعا تفسعیرگر
یا معنی مینامیم .مفسِر و تفسیرشد همسان یکدیگرند (ر.ک :همان )653 :مثال :من از دوست خوبم یعنی کتاب ،بدر ها میبرم.
نق

دستورم «تکرار» را نیز چنین شناساند اند« :تکرار آوردن مجدّد بخشی از سخن است به منظعور تأکیعد .آنچعه در جملعه

تکرار میشود ،بخشی از همان جمله یعنی نداد ،مفعول یا  ...است و نقع

نحعوم کلمعة تکعرارم ،تعاب نقع

کلمعة اوّل اسعت»

(وحیدیان کامیار.)6613 :37 ،
دریععو و درد کععه تععا ایععن زمععان ندانسععتم

کععه کیمیععام سعععادت رفیععق بععود رفیععق
(حافظ)111 :6613 ،

دستورنویسان ،در کتب دستور ،کم و بی

به بررسی این نق ها پرداخته و مثالهام متعدّدم برام آنها ذکر کرد انعد امّعا در آاعار

منظوم و منثور فارسی ،کلماتی هستند که شباهت زیادم به نق هام دستورم یادشد دارند ولی توجّه دزم بداندا نشد و نعامگعرارم
مناسبی برام آنها صورت نگرفته و همین بیتوجّدی ،در مواردم نیز منجر به برداشتهام نادرست نحوم از آنها شد است.
 .1-2نقدی بر پیشینة بحث
خیّامپور ( )16 :6611در مبحث مربون به جمله آورد است« :جمله ،مجموهه کلماتی است که متضمّن اسناد باشد» وم سعپ
مینویسد« :وقتی بنا باشد چیزم را به چیز دیگر اسناد بدهیم ،ناچار دو چیز باید موجعود باشعد کعه از آنهعا مقعدّم را مسعندٌالیه و
مؤخر را مسند مینامیم  ...با این حال ،نباید تصوّر کرد که رابوة نسبت به مسند و مسندٌالیه چندان اهمّیّت نعدارد ،بلکعه بعرهک ،
اساس جمله و مرکز اقل آن ،رابوه است» (همان .)14 :به هر حال ،این نوع جمله را که دست کم از سه جزء ،یعنی از مسعندٌالیه و
مسند و رابوه تشکیل مییابد ،جملة اسمی مینامیم .ایشان سپ

توضیح معیدهنعد کعه :در جملعة اسعمی ممکعن اسعت مسعند از

جملهام (اسمی یا فعلی) تشکیل شد باشد چنانکه در مثالهام زیر از سعدم [میبینیم]:
الف -جز این هلت

نیسعت کعان خودپسعند

حسععععد دیعععدة نیععععک بینعععع

بکنععععد

ایشان بر آن اند که بیت باد شامل دو جملة کوچک و بزرگ است و مصراع دوم را مسند برام «آن خودپسند» گرفتعهانعد حعال
آنکه میتوان بیت را به صورت دستورمند و به نثر ،چنین بازنویسی کرد « :هلت

جعز ایعن نیسعت کعه حسعد دیعدة نیعکبعین آن

خودپسند را بکند ».یا با گشتار معنایی ،فعل «نیست» را به «ندارد» تبدیل کرد و جملة گردانید را بدین صورت درآورد« :جز اینکه
حسد دیدة نیکبین آن خودپسند را کند باشد ،هلتی [دیگر] ندارد ».خیّامپور ،مصراع نخست بیت زیر را نیز مسند دانستهاند:

تحلیل نحوم «همنق

ضمیر» با نگا به ساختار فعل و نق

وجعععودت پعریشعانعععی خعلعععق از اوسعععت
سپ
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نعععععدارم پععریعشعععانی خععلععععق دوسععععت

با ذکر نمونههام دیگر به توجیه این استددل خود میپردازند:
ب -تعو را آن که چشم و دهعان داد و گوش

اگعععر هععاقععلعععی در خععالفعع

مکعععوش

خیّامپور در این جا نیز مصراع دوم را مسند برام مصراع اوّل دانسته است .در بیت بعدم:
ج -دل شکسعته که مرهعم ندعد دگعر بعارش

یعتعیعم خسععته کعه از پعام برکنععد خعارش

وم جملة «که مرهم ندد دگر بارش» و «که از پام برکند خارش» را [به ترتیب] مسند برام «دل شکسعته» و «یتعیم خسعته» بعه
شمار آورد اند .در شاهد مثال بعدم:
د -ز دشمن شنعو سیرت خعود کعه دوسععت

هعر آنچ از تو آیعد بعه چشمعع

نکوسععت

مصراع دوم را مسند برام «دوست» محسوب کرد اند و سرانجام در بیت زیر:
هع  -غریعق بحعر معودّت مالمعت

مکنیعععد

که دسعت و پا بزند هعر کععه در میعان مانعد

مصراع دوم را مسند برام «غریق بحر مودّت» شمرد اند و در توضیحی که بر این شیوة تحلیل نحوم افعزود  ،آورد اسعت کعه
«این نوع جملة اسمی را جملة بزرگ و جملهام را که مسند آن است جملة کوچک مینامیم .در جملة کوچک باید ضمیرم باشعد
که به مسندٌالیه جملة بزرگ برگردد» (ر.ک :همان 15 :پاورقی).
ایرادم که بر این توضیحات میتوان گرفت این است که در این مثالها تندا یک جمله وجعود دارد ،چعون بعی

از یعک فععل

نداریم ،امّا مشخص نیست که خیّامپور بر چه اساسی قایل به وجود دو جملة بزرگ و کوچک شد است ،در حالی که ایشان معثالً
در بیت الف« ،خودپسند» را مسندٌالیه و «حسد دیدة نیکبین

بکند» را مسند گرفتهاند .این در حالی است که بعر اسعاس تعریعف

خود ایشان ،در جملة اسنادم لزوماً باید هم مسندٌالیه ،هم مسند و هم رابوه وجود داشته باشد امّا در این جملعه فقعط مسعندٌالیه و
مسند مشخص شد است و توضیح داد نشد که در این جملة ع به تعبیر ایشان ع اسنادم ،رابوه کدام کلمه است .ممکن اسعت در
پاسخ به این پرس

گفته شود که فعل «بکند» از نظر ایشان رابوة این جمله است امّعا بایعد دقعت کعرد کعه ایشعان ،خودپسعند را

مسندٌالیه ،و کل مصراع دوم را مسندم برام خودپسند گرفتهاند و سخنی از رابوه به میان نیامد است .افعزون بعر ایعن ،نمعیتعوان
پریرفت این فعل عع بنا به تعبیر ایشان ع هم رابطِ جملة بزرگ باشد هم جملة کوچک امّا نکتعة مدمّعی کعه در توضعیحات ایشعان
وجود دارد ،این است که در این گونه جملهها ضمیرم هست که مرج آن ضمیر ،کلمهام است که در همان جمله آمعد اسعت و
میتواند جانشین آن ضمیر شود و همان نق

را بر هدد بگیرد ع و اتفاقاً یکی از محورهام اصلی بحث ما همین ضمایر است.

 .2-2نقشهای دستوری ضمایرِ همنقشِ مرجع
هالو بر نمونههایی که ذکر شد ،مثالهام فراوان دیگرم در آاار ادبی میتوان یافت که نشان میدهد در ایعن گونعه جملعههعا،
ضمایر مورد اشار در سه نق

مضافٌالیدی ،متمّمی و مفعولی ظاهر میشوند مثالً در بیت زیر:

فغعععان ز دامعععن باغعععی کعععه باغبععان آنجععا

همیشه چشم امیدش به دست گلچعین اسعت
(فروغی بسوامی)61 :6641 ،

ضمیر پیوستة «ش» در امیدش ،دارام نق

مضافٌالیدی و مرج آن ،باغبان است و در اصل به این صورت بعود اسعت :چشعم

امید باغبان به دست گلچین است و یا در بیت زیر از سنایی:
کلبعععهام کعععه انعععدر او نعخعواهعععی معانعععد

سعال هعمعرت چعه د چعه صد چعه هععزار
(نصراهلل منشی)117 :6651 ،

«او» در «که انعدر او» بعد از حرف اضافة اندر ،قرار گرفته است و دارام نق

متمّمی است و مرج آن وا ة «کلبعه» اسعت کعه
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میتواند به جام «او» نشسته و به صورت «در کلبهام که نخواهی ماند» به کار برود یا در بیت:
غعریعععق بحععععر معععودّت مالمععت

مکنیععد

کعه دست و پعا بعزنعد هعر که در میان مانعد
(سعدم)311 :6676 ،

«ش» در مالمت

مفعولی است و مرج آن نیز وا ة غریق است که در گرو اسمی «غریق بحر مودّت» به کار رفتعه

دارام نق

است و میتواند به جام ضمیر «ش» پریرام نق

مفعولی باشد یعنی به این صورت :غریق بحر مودّت را مالمت مکنید .البته یک

مورد خاص وجود دارد که مرج ضمیر و ضمیر هر دو با نشانة «را» همرا هستند ،امّا «را» نشانة مفعولی نیست بلکه همعان وعور
که برخی از دستورنویسان سنتی گفتهاند «رام تغییر فعل» است و «فعل «بودن» با حرف «را» مععادل فععل «داشعتن» اسعت» (ر.ک:
خانلرم )143 :6611 ،و در این حالت ،میتوان گفت که ضمیر و مرج ِ هم نق ِ آن ،دارام نق

ندعادم در جملعه هسعتند معثالً،

«همران را زنی بود او را ،هم از بنیاسرائیل» (بلعمی )151 :6611،یعنی «همران زنی داشت» ع که در این صعورت ،همعران ،نقع
ندادم دارد و مرج ضمیرِ «او» است .گفتنی است که در این مورد شاید بتوان «او» را بدل برام «همران» نیز بعه شعمار آورد زیعرا
«بعضی از بدلها به صورت گسسته و جدا از بدلدار به کار میروند و بین آنها فعل یا فعل و اجزام دیگر جمله یا حروف اضافه
فاصله میشود و این امر برام بسیارم از اقسام بدل جایز است مانند برادر شما را دیدم ،هوشنگ را (فرشیدورد.)661 :6655 ،
 .3-2یادکردِ کارکردها:
 -6اگرچه ضمایر مورد اشار بیشتر به صورت سوم شخص مفرد به کار می رونعد ،ایعن بعدان معنعا نیسعت کعه ضعمایر دیگعر
کاربردم ندارند مثالً در جملة «من ،ته دلم روشن اسعت» (دهخعدا ،بعه نقعل از انعورم« .)6676 :631 ،م» در «دلعم» دارام نقع
مضافٌالیدی و مرج آن «من» است که میتواند جانشین آن شود .در ضمن ،کاربرد این ضمایر گرچه به صورت پیوسعته رایع تعر
است ،به صورت گسسته هم به کار میروند:
زمعیعنعععععی هعمعععععه روم او دیععععععود

بععه دیعععدن درشعععت و بععه پدنعععا فعععرا
(هنصرم ،به نقل از خانلرم)656 :6611 ،

«او» در مصراع اوّل دارام نق
و مرج همنق

مضافٌالیدی و مرج آن زمین است .در این هبارت هم ،ضمیر گسستة «او» دارام نق

متمّمعی

آن «اهرابی» است:

«اهعرابیام ،خعدام بعه او داد دخعترم و او دُخت را به سنت خود ،ننگ میشعمرد» (باسعتانی پعاریزم ،بعه نقعل از سعلوانی،
.)76 :6674
-1نکتة دوم این است که مرج این ضمایر ،خود نیز میتواند ضمیر باشد مثالً:
بعدیعععدش معععر او را چعععو نعععزدیک شععد

جعدععععان فعروزانعععع

تعاریععععک شععععد

(فردوسی)666 :6677 ،
«ش» در بدیدش در نق

مفعولی به کار رفته است و مرج آن «او» میباشد که خودش نیز ضمیر است.

 -6نکتة سوم مربون میشود به تفاوت نق

مفعولی این ضمایر با نق هام متمّمی و مضعافٌالیدعی .در نقع هعام متمّمعی و

مضافٌالیدی ،همیشه ضمیر با نشانه همرا است در حالی که مرج ضمیر ،بدون نشانه به کار میرود امّا در نق

مفعولی ،ضعمیر

هیچگا نشانة مفعولی نمیگیرد ولی مرج ضمیر ممکن است با نشانه یا بدون نشانه به کار برود .چعون در زبعان فارسعی ،پیوسعته
امکان حرف یا ذکر نشانة مفعولی «را» وجود دارد ،در این گونه جملهها نیز مرج ضمیر مرکور ممکن است هم با را همرا باشعد
هم بدون را مثالً در بیت:
نعععگه کعععرد هعععوشنگ بعاهعععوش و سععنگ

گععرفت

یعععکی سععنگ و شعععد تیزچنعععگ
(فردوسی)13 :6611 ،

تحلیل نحوم «همنق

ضمیر» با نگا به ساختار فعل و نق
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«سنگ» مرج ضمیر «ش» در «گرفت » است که بدون را به کار رفته است در حالی که در بیت:
وز آن جععععا بعرانعگععععیخت شعبعرنععععگ را

بعدیععععدش یعکععععی بععععیشة تنعععگ را

6

(همان)415 :
در این بیت «بیشة تنگ» مرج ضمیر «ش» است و با نشانة مفعولی «را» به کار رفته است .توضیحاً بایعد افعزود کعه بعه وریعق
معمول مرج اسمی ضمیر در جمله مرکور و معلوم است و اتفاقاً در نمونههایی که بدانها استشداد جسعتهایعم ،ضعمیر پیوسعته و
مرج آن هر دو مرکورند لرا در این جا نیز به تبعیّت از این اصل ،ضمیر پیوستة «ش» را میتوان همنقع

مفععول (گعرو اسعمی

«بیشه») محسوب کرد .امّا از دیگر سو ،به نظر میرسد در این کاربرد چون ضمیر «ش» معمودً بعد از فعل قرار میگیعرد بعا شعکل
مشابه آن در زبان محاورة امروز در لدجة تدرانی اشتبا گرفته شد است و آن را ضمیر فاهلی تلقی کرد اند مثالً« ،بیهن خیلی زود
رفت » .البّته اینکه چه کسی برام اوّلین بار این نکته را موعر کعرد اسعت ،خعود جعام تأمّعل دارد زیعرا نخسعت آنکعه همعة
دستورنویسان بدین نکته اشار نکرد اند دوم اینکه حتی برخی از مور کنندگان آن نیز با شکّ و تردید به بیان آن پرداختهانعد و

سوم ،آوردن مثالهایی است که نشاندهندة بیدقتی و شاید ناشی از تکرار بدون تأمّل گفتههام دیگران باشد مثالً در کتاب دستور
زبان فارسی ،1در این بار چنین میخوانیم« :در تداول هامّه و به تب آن در زبان نوشتار امروز و نیز در شععر و ادب قعدیم گعاهی
ضمیر «ش» در آخر ساخت سومشخص مفرد فعلهام دزم و متعدّم میآید و ظاهراً برام تأکید فاهل است:
چععععو او را بدیععععدش جدععععان شععععدریار

نشععععاندش بعععععر خعععععویشتن نعامعععععدار»
(انورم و احمدم گیوم)637 :6676 ،

از این توضیحات چنین برمیآید که خود نویسندگان نیز چندان مومئن نبود و نظر خود را با شکّ و تردید بیعان کعرد انعد .در
این بیت «او» و «ش» هردو مفعول هستند و در واق «او» مرج «ش» محسوب میشود که در صعورت حعرف نیعز جملعه نعاقص
نخواهد شد.
در کتاب دستور زبان تاریخی در این بار چنین نوشته شد است« :ضمیر پیوسته غالباً یا مفعولی یا اضافی (تعلقی ،ملکی) است
در بعضی از متنهام این دور  ،ضمیر پیوستة دیگر ک

مفرد ،در مقام فاهل نیز به کار رفته است و این شعاید تعأایر گعوی هعام

خاصّی باشد که در فارسی گفتارم امروز نیز غالباً به کار میرود:
فعریعععدون بععه خعورشیعععد بـعععر بُعععرد سعععر

بعععه کیعععن پعععدر تعععنگ بستعععع

کمعععر»

(فردوسی ،به نقل از خانلرم)631 :6611 ،
در این جا نیز هالو بر وجود همان شک و تردید باید اضافه نمود که در این مثال «ش» در «بست » میتواند مضعافٌالیعه کمعر
باشد :فریدون کمرش (را) به کین پدر تنگ بست .یا مضافٌالیه پدر باشد :فریدون به کین پدرش کمر را تنگ بست یا مانند معوارد
قبلی ،کمر ،مفعول بدون نشانة را ،و مرج «ش» باشد :فریدون کمر (را) به کین پدر تنگ بست .
شریعت ( )167 :6675هم در این بار چنین اظدار نظر کرد است« :گاهی ضمیر سوم شخص مفرد یعنی «ش» را در آخر فععل
ماضی ساد سوم شخص مفرد اضافه میکنند و در این صورت باید آن را ضمیر فاهلی دانست نه ضمیر مفععولی ،مثعل «گفعتم بعه
خانة ما بیا گفت

که نمیآیم» به جام «گفت که نمیآیم »...این موضوع در ادبیّات قدیم فارسی نیز سابقه دارد مانند:
بعدیعن پعیعمععان تعوانععی خععورد سععوگند

کعععه رامعیعععن را نعبعععودش بعععا تعععو پیونععد
(وی

و رامین)

و:
گععرفعتع

فعع

و یعععال اسععب سععیععا

ز خعععون لعععععل شعععد خععععاک آوردگعععا
(فردوسی)
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در توضیح بیت اوّل دو تحلیل میتوان به دست داد :نخست اینکه حرف «را» از مقوله «رام فکّ اضافه» به شمار آید یعنی اگر
به فرض ،ضمیر پیوسته «ش» به کار نرفته بود ،گردانید مصراع بدین شکل میشد :که پیوندِ رامین با تو نبود امّا بعا وجعود ضعمیر
«ش» ،مصراع بدین صورت تأویل میشود :که رامین ،پیوندش با تو نبود یعنی ضمیر «ش» دارام نق

مضافٌالیه و رامین همنق ِ

ضمیر است .دوم اینکه حرف «را» از مقوله «رام تغییر فعل» محسوب گردد و مصراع دوم چنین خواند شود :که رامین پیونعد[م]
با تو نداشت  .با این خوان  ،وا «پیوند» ع به هنوان مرج ضمیر «ش» ع نقع
ضمیر همنق

مفععولی خواهعد داشعت و ضعمیر پیوسعته «ش»

مفعول خواهد بود.

در بیت دوم نیز اگر مصراع را به این صورت درآوریم« :ف

و یال اسب سیاه

را گرفعت»« ،ش» دارام نقع

است و جمله ،فاقد کلمهام است که همنق ضمیر باشد و اگر آن را به شکل «ف
این صورت «ش» در «گرفت » دارام نق

مفعولی و ف

و یعال «همنق

مضعافٌالیدعی

و یعال اسب سعیا را گععرفت » بخعوانیم ،در

ضمیر» خواهد بود .نمونههام مشابه زیادم از این نعوع

در متون کدن فارسی میتوان یافت که از دید دستورنویسان سنتی« ،ضمیر متصل فاهلی» خواند شد اند ،ازجملعه محجعوب آن را
در شمار ویهگیهام دستورم سبک خراسانی آورد است (ر.ک :محجوب .)41 :6645 ،نمونههام دیگرم از این کاربرد ویعه ع و
تحلیل نحوم آنها ع را در ابیات زیر میبینیم:
نعکعوهعیعععدن آغععععاز کعععردش بعععه کعععوم

بعععرون تعاخعععت خعواهعنعععدة خعععیر روم

(سعدم)634 :6616 ،
یعنی :نکوهیدن

را در کوم آغاز کرد و در این صورت نق

دستورم «ش» مضافٌالیدی است.

و در این بیت:
در تکلم لعل شیرینت چعو معیشعد دُرفشعان

چشمههام آب حیعوان از دهعان معیآمعدت
(خواجوم کرمانی)615 :6674 ،

یعنی چشمههام آب حیوان از دهانت میآمد« .ت« در «دهانت» مضافٌالیه است.
و نیز این بیت:
خعود آمعد بعه جعایعی کععه بععودش ندفعت

ز پعی

انععدرون رفععت و خععانه بعرفععت
(فردوسی)413 :6611 ،

یعنی به جایی که ندفت

بود« .ش» در ندفت

مضافٌالیه است.

هماد افشار ( 17 :6671پاورقی) نیز در این بار توضیحاتی بیان داشته است :گعاهی سعوم شعخص مفعرد ایعن ضعمیر (ش) در
حالت فاهلی به کار رفته است مثل این بیت فردوسی:
بععدادش بععه رسعتععم یعکعععایععک پعیععام

از اسعفعنعدیعععار آن یععععل نعیعععکنعععععام

1

(فردوسی)616 :6611 ،
در این بیت «بدادش» به معنی «به او داد» است .در زبان گفتارم و محاور بخصوص در لدجة مردم تدران نیز بعهکعاربردن «ش»
در حالت فاهلی معمول است .گفتنی است که بیت باد نیز در اصل بدین صورت است :یکایک پیام (را) به رسعتم بعدادش یعنعی
مفعول اصلی جمله «پیام» بود است و در این جمله ،مرج ضمیر «ش» محسوب میشود و با آن دارام یک نق

است.

نتیجة حاصل از این بررسیها نشان میدهد که بیان ضمیرم به هنوان ضمیر فاهلی ،همچنان که از ابتدا با شکّ و تردیعد همعرا
بود است ،چندان موضوهیّت ندارد و ضمایرم که پ

از فعل قرار گرفتهاند ،در یکی از سه نق

متمّمی ،مضافٌالیدی و مفععولی

قابلبررسی هستند و مقایسة این گونه از فعلها با شکل محاور ام رای در یک لدجة خاص و محدود به زمان کنونی قابعلتوجیعه
نیست و در شاخة دیگرم مورد بررسی قرار میگیرد به وور مثال ،میتوان به مقالة «پیبستهام ضمیرم در زبان فارسعی» اشعار

تحلیل نحوم «همنق

ضمیر» با نگا به ساختار فعل و نق
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کرد در این مقاله آمد است"« :ش" در جملهام مثل "هلی را دیدم " ضمیر نیست بلکه نشانة موابقه مفعولی است یعنی نقشی
که شناسه در رابوه با موابقه فاهل و فعل دارد ،پیبست ضمیرم در رابوه با موابقه مفعول دارد» (راسعخ مدنعد .)1 :6616 ،گفتنعی
است که تمامی مثالها در این مقاله امروزم و بیشتر مربون به زبان محاور است و نویسندة مقاله خود نیز به این امر اشعار کعرد
است مثالً در قسمتی از مقاله که به بررسی نق

متمّمی و مضافٌالیدی ،تحت هنعوان «پعیبسعتهعام ضعمیرم در نقع

ضعمیر

تکرارم» پرداخته است ،مینویسد« :این ساختها بیشتر در محاور مرسوم هستند» (ر.ک :همان.)15 :
یکی از ددیل تفاوت کاربرد این ضمایر در آاار ادبی گرشتگان و زمان حال این است که امروز این ضمایر فقط بعد از فعل بعه
کار میروند در حالی که در نمونههام ذکرشد نشان دادیم که در آاار ادبی این ضمایر با کلمعات دیگعرم جعز فععل نیعز همعرا
میشوند مثالً:
یتععیم خسععته کععه از پععام برکنععد خععارش

دل شعکستعه کععه مععرهم ندعد دگعر بعارش

(سعدم)316 :6676 ،
«ش» در مصراع اوّل بعد از اسم /قید قرار گرفته است و در مصراع دوم پ

از اسم.

دلیل دیگرم که می توان برام آن هنوان کرد این است که در زبان محاورة امروزم ،این ضمایر هم بعد از افعال ناگعرر بعه کعار
میروند و هم بعد از افعال گررا
ع فعل گررا مثل رضا گفت .
ع فعل ناگرر مثل هلی رفت .
بررسی فعلها در ابیات مرکور در این مقاله و نیز نمونههام دیگر نشان میدهد که این ضمیر در آاار گرشتگان ،بععد از افععال
گررا به کار میرفته است مثل:
دل شکسته که مرهم ندد دگر بارش ( ...سعدم.)316 :6676 ،
بعدادش بعه رستعم یکایعک پیعام ( ...فردوسی.)616 :6611 ،
بعدیعدش یکعی بیشعة تنعگ را ( ...همان.)415 :
گعو در نظعر آصععف جمشیععد مکعان بعاش

حافظ که هوس معیکنعدش جعام جدعانبعین

(حافظ)615 :6613 ،
 -4نکتة بعدم نیز به تفاوت کاربرد این ضمایر در نق

مفعولی با نق هام متمّمی و مضافٌالیدی مربون میشود .در دو نق

اخیر معمودً ضمایر بعد از مرج خود قرار میگیرند ،ولی وقتی این ضمایر در نق

مفعولی به کار میروند ،ممکن است پعی

از

مرج خود قرار گیرند .این امر زمانی اتفاق می افتد که این ضمایر ،همرا کلمة دیگرم مثل فعل به کار بروند و بنعا بعه ضعرورت
شعرم فعل مقدّم شد باشد مثالً در بیت:
شعه شاهان بععه خشعم از جععام بععرجست

گععرفت

ریعع

رامععین را بععه یععک دسععت
(وی

و رامین)161 :6613 ،

ترتیب ارکان دستورم مصراع دوم را میتوان به دو صورت در نظعر گرفعت :نخسعت آنکعه «ریع
گرفت » در این صورت ضمیر پیوسته «ش» در «گرفت » در نق
آنکه «ری

رامین را به یک دست

رامعین را بعه یعک دسعت

مفعولی به کار رفته و مرج آن «ری

رامین» اسعت .دو دیگعر

گرفت» با این خوان  ،ضمیر «ش» مضافٌ الیه وا ة «دست» خواهد بود.

 -5نکتة پایانی به نامگرارم این ضمایر و مرج آنها مربون میشود .همان وور که پی تر اشار شد ،خیّامپور ( )14 :6611در
این گونه جملهها ،مرج ضمیر را مسندٌالیهِ جملة بزرگ مینامد برام مسندم که از آن به هنوان «جملعة کوچعک» یعاد معیکنعد و
میافزاید که ضمیر مورد نظر هم در همین جملة کوچک به کار میرود .امّا وحیدیان کامیار ،تندا نق

مضعافٌالیعه را معورد توجّعه
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قرار داد و نوشته است که «اگر مضافٌالیه بی

از مضاف ،مورد توجّه باشد یا اهمّیّت داشته باشد یا گویند با آن بیشتر از مضعاف

آشنایی داشته باشد ،در این صورت ،برام تأکید مقدّم میشود و یکی از ضمایر پیوستة مناسب به هنوان مضافٌالیه دوم به جام آن
میآید :هلی پدرش مریض است.
هلععععععععععععععی

پععععدر عععَ ش

مضافٌالیه [مقدّم] گسسته مضاف (نداد)

مریض است.

6

مضافٌالیه

در حقیقت ،هستة این گرو اسمی دو مضافٌالیه دارد .یکی به صورت ضمیر که در جام خودش میآیعد و دیگعر بعه صعورت
اسم .مضافٌالیه اسمی همیشه در آغاز میآید» (وحیدیان کامیار.)11 :6613 ،
در این جا ذکر این موضوع ضرورم به نظر میرسد که نامبرد در تعریف مضافٌالیه آورد است« :اگر پ

از اسمی نق نمعام

اضافه (کسر ) بیاید ،کلمة بعد از آن – اگر اسم یا در حکم اسم باشد -مضافٌالیه است» (همان .)73 :امّا در مثال باد با اینکه پی
از «هلی» هیچ اسم یا ضمیرم قرار نگرفته است ،نق
این ویهگی است میتواند نق

آن را مضافٌالیه دانسته است در حالی که به نظعر معا فقعط عَ ش کعه دارام

مضافٌالیدی داشته باشد و نق

دستورم «هلی» هم چیزم جز «همنق

ضمیر» نیست.

راسخ مدند نیز نام پیبست ضمیرم را برام ضمایر مورد اشار انتخاب کرد است امّا برام مرج ضمیرها نام خاصعی بعه کعار
نبرد و آنها را با توجّه به نقشی که دارند نامید است مثالً دربارة مضافٌالیه ،با اشار بعه دسعتور دکتعر صعادقی آورد اسعت کعه
«ایشان جملة" :هلی باباش اومد" 6را نمونهام از فکّ اضافه در فارسی میدانند و مینویسند :در واق "بابام هلی" ساخت اضعافی
بود است که هستة آن بابا و وابستة آن هلی بود امّا با حرکت دادن وابسته و آوردن آن بعه پعی

از هسعته ،بعه جعام آن ضعمیر

تکرارم به کار رفته است» (راسخ مدند .)15 :6616 ،در مورد متمّم هم به همین منوال توضیح داد اند که مثالً «در جملعة "هلعی را
برای

مغاز باز کردیم" برام هلی گرو حرف اضافهام بود است که با حرکت متمّم به قبل از حرف اضافه ،ضعمیر تکعرارم بعه

جام هنصر حرکت داد شد به کار رفته است» (همان .)11 :ناگفته پیداست وقتی از تکرارم بودن چیزم سخن گفته میشود ،باید
حدّاقل دو بار ذکر شد باشد امّا در مثالهام باد ضمیرها بی

از یک بار به کار نرفتهاند .لعرا اسعتفاد از صعفت تکعرارم بعرام ایعن

ضمیرها مناسب به نظر نمیرسد افزون بر این که در مورد نق

دستورم این ضمیرها هم سخنی به میان نیامد است .ولی ما تعرجیح

دادیم برام ضمیرها با توجّه به موقعیت و نشانة همرا آنها ،همان نامهام مفعول ،متمّم و مضافٌالیه را به کار ببریم و مرجع آنهعا را
نیز «هم نق

ضمیر» بنامیم زیرا نق

دستورم این مرج ضمایر با نق

ضمیرهایی که به آنها برمیگردند ،یکی است.

 .4-2همنقشِ ضمیر در جملههای بیانگر حالت انفعالی و احساسی
نتیجة حاصل از موالب مرکور میتواند زمینهساز حل ابدامات مربون به نعوع خاصّعی از جملعههعام بیعانگر حالعت انفععالی و
احساسی باشد ساخت این نوع جملهها به شکل زیر است:
(اسم /ضمیر)  +اسم /صفت  +ضمیر پیوسته  +فعل
مثال( :هلی /او) خواب

میآید

(هلی /او) سردش است

چنانکه مالحظه میشود در ابتدام جمله ،اسم یا ضمیرم وجود دارد که مرج ضمیر پیوستة «عَش» در «خواب » اسعت .برخعی
همانند خانلرم ( ،)76 :6611راسخ مدند ( )61 :6616و مشکوةالدّینی ( )36 :6631معتقدند که فعل این جملههعا مرکعب اسعت و
ضمیر پیوسته ،نق

فاهل یا شناسة فعل را ایفا میکند .در مقابل این گرو  ،تعداد دیگرم از جمله دبیرمقدّم و صادقی اهتقاد دارنعد

که فعل در این جملهها ،مرکب نیست امّا در مورد فاهل ،هقیدة یکسانی ندارند« .صادقی این ساختها را غیرشخصی میداند و بعه
وجود نداد در آنها اهتقاد ندارد» (راسخ مدند .)66 :65 ،دبیرمقدّم بر آن است که «این ساختها اساساً فععل مرکعب نیسعتند بلکعه
جمالت تمام و کمالی هستند که در آنها جزء اسمی فاهل است و قاهدة اجبارم موابقة فاهل بعا فععل در زبعان فارسعی نیعز ایعن
اسمها را به هنوان فاهل جمله مبنام موالعه قرار میدهد» (همان .)61 :وحیدیان کامیار ( )11 :6613هم ضمن قعراردادن ایعن نعوع

تحلیل نحوم «همنق

ضمیر» با نگا به ساختار فعل و نق

ضمایر متصل در جملههام انفعالی -احساسی 617 /

جملهها در گرو جملههام استثنایی ،آنها را جملههام غیرشخصی چدار جزئی میداند که فعل آنها فقط با یک شناسه معیآیعد
امّا به وور صریح به ساد یا مرکب بودن آنها اشار نکرد است .فرشیدورد ( )677 :6611نیز به نوهی هر دو نظر را تأیید میکنعد
و مینویسد« :در چنین جملههایی «من» یا مانند آن را میتوان مسندٌالیه و جملة پ

از آن ،مثالً "خوشم میآید" و "لجم میگیرد"

را مسند گرفت .همچنین می توان خوش (به معنی حالت خوش) و بد (به معنی حالت بد) و ل را فاهل گرفت».
در این جا اشار به چند نکته میتواند ما را در روشنتر کردن مولب یارم کند:
 -6نکتة بسیار مدمّی که در مورد این جملهها وجود دارد ،این است که این نوع ساخت جملعه فقعط بعرام انسعان و در معوارد
معدودم برام دیگر جانداران به کار میرود امّا برام اشیاء کاربرد ندارد ،چون همة این جملهها بیانگر یک نوع واکن

انفععالی و

احساسی هستند .لرا در توجّه به معنام فعل در این گونه جملهها حتماً باید این نکته را مدّ نظر قرار داد .مدمترین همکردهایی کعه
در ساخت این جملهها کاربرد دارند ،هبارتاند از :زد ،آمد ،شد ،گرفت ،برد ،درآمد ،بود ،کرد مثعال :خشعکم زد .دردم معیآیعد
گرمیام شد لجم گرفت خوابم برد کفرم درآمد سردم است.
 -1نکتة دوم پیدا کردن ضمایر پیوسته در این جملعههاسعت .وجعود ضعمیر پیوسعته از مدعمتعرین ویهگعیهعام سعاخت ایعن
جملههاست ،امّا به رغم این اهمّیّت به اندازة کافی به نق

دستورم این ضمایر پرداخته نشد است« .صادقی میگویعد در بسعیارم

از این جملهها ضمیر پیوسته ،معادل حرف اضافة «برام» و «یک ضمیر گسسته» است (کمم است= برام معن کعم اسعت)» (راسعخ
مدند )65 :6616 ،و «برجسته این ساختها را فعل مرکب تجربهام دانسته است و هقیعد دارد ،فاهعل ایعن جمعالت بعه صعورت
پیبست به جزء غیرفعلی اضافه میشود یعنی پیبستهایی مانند عَم ،عَت و غیر که حضور آنها در این ساختها الزامعی اسعت،
فاهل این جملهها هستند» (همان جا) .راسخ مدند که خود نظرم همسو با نظعر برجسعته دارد ،در ایعن بعار معینویسعد« :در ایعن
جمالت ،پیبستها اجبارم هستند و نق

فاهلی دارند» (همان.)16 :

در واق  ،یکی از نواقص معووف به بررسی این جملهها ،بیتوجّدی به معنام فعلهعام آنهاسعت معثالً راسعخ مدنعد در بیعان
ایرادم مبنی بر تصوّر ساد بودن اینگونه افعال آورد است« :فرض کنیم "دردم گرفت" جملهام کامل است و فععل آن "گرفعت"
است ،در آن صورت فاهل آن چیست؟ تندا گزینهم ممکن "دردم" است امّا اگر "دردم" را فاهل "گرفتن" فرض کنیم ،مفعول آن
کدام است؟ گرفتن فعلی متعدّم است و نیاز به مفعول دارد» (همان .)66 :در پاسخ به این پرس
ابتدا معنام فعل بررسی شود و سپ

باید گفت منوقی این اسعت کعه

در صورت گررا بودن فعل ،به جستجوم مفعول بپرداریم زیرا ممکعن اسعت یعک فععل در

بافت هام مختلف ،معانی مختلف و متعدّدم داشته باشد که در محور همنشینی با سایر کلمات ،معنعا و گعررا یعا ناگعرر بعودن آن
روشن شود به وورمثال وقتی میگوییم« :لوله گرفت» یعنی لوله بسته شد« ،هضالتم گرفت» یعنی هضالتم منقبض شد« ،کتعاب را
گرفت» یعنی کتاب را اخر کرد /خرید /دریافت کرد /امانت گرفت و جملههام «خورشید گرفت»« ،گرفتم تو آدم خوبی هسعتی»،
«راه

را گرفت و رفت» و غیر نیز هرکدام معنام جداگانهام دارند.
به نظر ما جمالتی مانند «دردم گرفت»« ،غصّهام گرفت»« ،لجم گرفت»« ،خوابم گرفت» و  ...نیز مانند جملههام باد هستند کعه

فعل «گرفت» در آنها دارام معنام خاصّ و مستقلی است که این معنا در کنار کلمات همعرا آن در جملعه مشعخص معیشعود و
جالب است بدانیم که همة فعلهایی که در این نوع جملهها به کار میروند ع با وجود تنوّهی که در آنها هست ع به معنام «دست
دادن احساس یا حالت» هستند.
باید اذهان کرد که توجّه به معنا تأایر قابلتوجّدی در تعیین نوع فعل از لحاظ ساختمان و همچنعین نقع

دسعتورم کلمعات در

این گونه جملهها خواهد داشت .نگارندگان این جستار بر این باورند که ساختمان فعل در این جملهها مرکب نیسعت ،بلکعه جعزء
اسمی /صفت پی

از همکرد ع که برخی دستورنویسان و زبانشناسان آن را بخشی از فعل مرکب نامید انعد ع دارام نقع

است و همکرد نیز فعل ساد ام است که از نظر شناسه با نداد جمله کامالً موابقت میکنعد .بعرام تعیعین نقع

ندعادم

دسعتورم ضعمایر
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این ضمایر در دستور تاریخی توجّه ویه ام داشته باشیم زیرا به نظر ما گاهی اظدار نظر دربعارة برخعی از

پیوسته نیز باید به نق

نکات دستورم بدون در نظرگرفتن سابقه و ارتبان تاریخی آنها نمیتواند به نتیجة مولوبی برسد .لرا بعا هنایعت بعه همعین نکتعه
دستورم این ضمایر ،هم شیوة کاربرد این نوع جملهها در ادبیّات سنتی باید بررسی شود .از آن جعا کعه ضعمایر

است که هم نق

پیوسته در زبان فارسی تندا در سه نق

مفعولی ،متمّمی و مضافٌالیدی ظاهر میشوند ،ضمایر پیوستهام نیز که در سعاختمان ایعن

جملهها به کار میروند ،از این قاهد مستثنی نیستند و همان نق ها را بر هدد میگیرند.
الف -نقش مفعولی :نق

مفعولی این ضمایر در دستور تاریخی نسبت به نقع هعام دیگعر کعاربرد بیشعترم داشعته اسعت و

نمونههام بیشترم برام آن میتوان یافت مثالً در تاریخ بیدقی میخوانیم« :سلوان را به غایت خوش آمعد» (بیدقعی.)761 :6641 ،
یا «فردوسی را به غایت خوش آمد» (همان جا) .در گشتار ،این جملهها به صورت« :سلوان /فردوسعی بعه غایعت خوشع

آمعد»

درمیآید .به کار بردن مفعول (اسم+را) در این گونه جملهها امروز در جملة معروف «خدا را خوش نمیآید» به کار میرود ،البتعه
«خوش خدا نیست» دیگر صورت این جمله است که در گوی

برخی مناوق رای است.

خانلرم در این بار مینویسد« :این ضمیر (یا اسم دیگر ک ) از نظر دستورم مفععول اسعت امّعا از جنبعة معنعوم یعا منوقعی
جانشین نداد (یا فاهل) جمله است .وم را خوش آمد 4در این جا ضمیر «وم» نشانة مفعول «را» دارد ،امّا اار فعل «خعوش آمعدن»
به همین ضمیر برمیگردد که از جدت معنی ،نداد جمله است .این گونه فعلها را از باب ناگرر میخوانیم زیرا اگرچعه بعه ظعاهر
متعدّم است ع یعنی مفعول میپریرد ع معنی آنها از نداد نمیگررد و به دیگرم ااعر نمعیکنعد» (خعانلرم .)71،76 :6611 ،هلعت
اینکه خانلرم فعل این جمله را ناگرر میداند این است که به باور ایشان فعل جمله ،مرکب است .لرا در این جمله ،وم ،نهـاد و
خوش آمد ،فعل جمله به شمار آمد است در حالی که به نظر نویسندگان این مقاله ،با توجّعه بعه وجعود نشعانة «را» وم :مفعـول
(متمّم) خوش :نهاد و آمد :فعل ساده است یعنی «احساس خوش به وم دست داد» یا «حالت خوش برام وم پی
دیگر از فعلهایی که میتوان به آن اشار کرد« ،گرفت» است مولوم در بیت زیر ،جملة «خععوابع

آمعد» .یکعی

درربود» را به جام «خعواب

گرفت» به کار برد است:
در معیعععان گعریععععه خععوابععع

درربععود

دیععد در خععواب ،او کععه پیععرم رو نمععود
(مولوم)7 :6677 ،

و در بیت دیگرم آورد است:
همچععو حعع ّ آن کعععه خعععواب او را ربععود

چععععون شعععد او بیعععدار ،هکع ع

او نمعععود

(همان)111 :
معادل فعل «ربود» در فارسی امروزم به صورت «گرفت» و«برد» کاربرد دارد به وور مثال ،گفته میشود« :چشعمامُ خعواب گرفتعه
(چشمهایم را خواب گرفته است) فعل «برد» نیز در ضربالمثل «دنیا را آب ببرد شعما را خعواب معیبعرد» بعه کعار معیرود .در ایعن
مفعولی دارد و اگر همین جمله را به صورت «خعواب

گرفعت» بیعان کنعیم ،ضعمیر پیوسعتة

جملهها خواب ،نق

نداد و ـَش ،نق

«ـَش» میتواند نق

متمّمی هم داشته باشد زیرا معنام جمله بیانگر احساس خواب است یعنی «احساس خواب به او دست داد».

اینها نشان می دهد که خواب و گرفت یا خواب و برد را روم هم نمیتوان فعل مرکب به شمار آورد بلکه هرکدام از هناصعر
فعل انضمامی ،دارام نق

مستقلی هستند.

گفتنی است در فرهنگ معین ،ذیل وا ة «مات» ،به کار رفتن ترکیب «مات بردن کسی را» گویام این اسعت کعه دکتعر مععین بعا
هنایت به نق

مفعولی ضمیر پیوسته ،این ترکیب را همرا «را» مفعولی ذکر کرد اند پ

در جملة «من ماتم برد» نقع

دسعتورم

کلمات از این قرار است :من= همنقش ضمیر ،مات= نهاد ،م= مفعول ،برد= فعل
ب -نقش متمّمی :چنانکه پی تر اشار شد ،این جملهها بیانگر حالت انفعالی و احساسی هستند .به همین دلیل ،گرچه ممکن

ضمیر» با نگا به ساختار فعل و نق

تحلیل نحوم «همنق

ضمایر متصل در جملههام انفعالی -احساسی 613 /

است فعلهایی که در این نوع جملهها به کار میروند در ظاهر با هم متفاوت باشند ،معنعام یکسعانی دارنعد بعه هنعوان مثعال در
جملههام:
خواب

گرفت :احساس خواب به او دست داد.

هارش میآید :احساس هار به او دست میدهد.
سردش میشود :احساس سرما به او دست میدهد.
گرمیاش میشود :حالت گرمی به او دست میدهد.
خشک

زد :احساس خشکی/خشک شدن به او دست داد (خشکی در معنام کنایی یعنی بر جام ماندن بعه سعبب حیعرت یعا

ترس بسیار به کار رفته است) .لج

درآمد :حالت ل (یا :لجاجت) به اودست داد.

نگارندگان این جستار کوشید اند تا با ذکر شواهد متعدّد از متون فارسی و تحلیل نحوم ،اابت کنند که فعل این گونه جمله ها
از نوع ساد و کلمه ماقبل آن دارام نق

دستورم است ضمیر پیوسته به آن نیز ،هم نق

باید تمامت جمله را یک فعل مرکب به شمار آورد و به دنبال یافتن نق

همان وا است .اگعر جعز ایعن باشعد،

دستورم دیگرم برام ضمیر پیوسته بود .یکی از نکعات

بسیار مدم که باید به آن توجّه شود ،این است که ساختار برخی از جملهها ،مثل «یادم آمد ،دیرم شد ،کمم است ،زحمت

میشود،

فراموشم شد» ،در ظاهر بسیار شبیه جملههام احساسی و انفعالی است ،امّا با وجود این شباهت ظاهرم ،تفاوتهایی بعا ایعن نعوع
جملهها دارند نخست آنکه این جملهها از لحاظ معنا ،بیانگر حالت انفعالی و احساسی نیستند ،دیگر اینکعه گفتعیم در جملعههعام
از فعل ،دارام نق

بیانگر حالت انفعالی و احساسی ،جزء اسمی پی

ندادم است امّا وضعیت نداد در این گونه جملهها متفعاوت

است .در برخی از این جملهها ،گاهی نداد ،یا کلمهام است که به دلیل آشکارم فراوان حرف میشود (بعه وعور مثعال ،در جملعة
«دیرم شد» نهاد ،وا ة زمان یا چیزم شبیه آن است که حرف شد است .دیر نقش مسندَ ،م (برام من) نقش متمّمی و شعد نقـش
فعل را دارد) ،یا جملهام است که پی

یا پ

از جملة اصلی ذکر میشود (مثالً در جملة «یادم آمعد چعه گفتعی» نقع

دسعتورم

کلمات به ترتیب ،یاد [به یاد] متمّمَ ،م مضافٌالیه ،آمد فعل ،جمله یا بند موصولی [که] چه گفتی نهاد مؤوّل است؛ در حالی که
در جملههام احساسی ،کلمة همرا ضمیر پیوسته همیشه نق
پ -نقش مضافٌالیهی :در جملههایی ،مانند سامان لج

ندادم دارد.
درآمد ،سامان کفرش درآمد ،سامان حرص

درآمد ،نقع

دسعتورم

کلمات بدین ترتیب است :سامان همنقش ضمیر؛ ل  /کفر /حرص نهاد عَش مضافٌالیه؛ درآمد فعل.
در این جملهها ،میتوان با قرار دادن اسم یا ضمیر ابتدام جمله در جایگا مضافٌالیه ،جملهها را به این صورت بیان کعرد :لع
سامان /او درآمد .کفر سامان /او درآمد .حرص سامان /او درآمد .بدین ترتیب سامان /او ،نق

مضافٌالیدی خواهعد داشعت .شعکل

گررام فعل را به این صورت میتوان به کاربرد:
سامان لج

را درآوردم .سامان کفرش را درآوردم .سامان حرص

در این صورت نق

را درآوردم.

دستورم کلمات این گونه خواهد بود :سامان همنقش ضمیر؛ ل  /کفر /حرص مفعول؛ عَش مضـافٌالیـه؛

درآوردم فعل.
در موارد خاصّی نیز میتوانیم اسم یا ضمیر ابتدام جمله را جانشین ضمیر پیوسته کنیم و بدین ترتیب به جام «همنق
نق

ضمیر»

«مضافٌالیدی» به آن بدهیم :ل ِ سامان را درآوردم .کفرِ سامان را درآوردم .حرصِ سامان را درآوردم.
شایستة توضیح است که یکی از ویهگیهام این نوع جمالت این است که قرارگرفتن اسم یا ضمیر گسسعتة ابتعدام جملعه بعه

جام ضمیر پیوسته ،همیشه امکانپریر نیست بلکه تندا در بعضی از جملهها و فعلهام خاص ،مثل نمونههام باد انجام معیگیعرد.
البته این هدم جانشینی اسم یا ضمیر گسسته به جام ضمیر پیوسعته ،در جمعالت معمعولی هعم ممکعن اسعت اتفعاق بیفتعد معثالً
جملههام «بین آنها دهوا شد» و «سعید صدرا را گول زد» که جملة اوّل به صورت« :دهوایشان شد» به کار معیرود ،امّعا «دهعوام
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ندعاد و ضعمیر پیوسعتة « ِشعان» نقع

آنها شد» غیردستورم است و کاربرد ندارد .گفتنی است که «دهعوا» در ایعن جملعه نقع

مضافٌالیه دارد ،و «شد» به معنام اتفاق افتاد ،به کار رفته است -شد به معنام اتفاق افتاد در جملههام دیگرم نظیعر :قیامعت شعد،
غوغا شد ،شورش شد ،زلزله شد به کار میرود .جملة دوم هم به صورت «سعید گول

زد» به کار میرود امّا صورتهام «سعید

گول او را زد» یا «سعید گول صدرا را زد» به کار نمیرود در حالی که به کاربردن این جملهها با فعل «خورد» کامالً درست است
«سعید گول

را خورد» «سعید گول او را خورد» «سعید گول صدرا را خورد».

نتیجه
هسعتند و ایعن

نتیجة این تحقیق نشان میدهد که در برخی از جملهها ،وا هایی هستند که با ضمایرم در همان جمله ،هعمنقع

ضمایر در نق هام مفعولی و متمّمی و مضافٌالیدی به کار میروند ولی با وجود کاربرد فراوان این وا ها در نظم و نثر فارسعی،
چندان مورد توجّه قرار نگرفتهاند و نامی نیز برام آنهعا انتخعاب نشعد اسعت گعویی اینکعه نقشعی در جملعه ندارنعد .بنعابراین،
بیتوجدی به ارتبان میان این وا ها با ضمایر همنق
موارد که ضمیر پیوسته ،همنق

آنها در جمله ،سبب برداشتهام نادرست نحوم شد اسعت و در بعضعی

با مفعول جمله است ،برخی دستورنویسعان آن را بعا کعاربرد خاصعی در گعوی

فارسعی تدرانعی

مقایسه کرد و با شک و تردید و بهاشتبا آن را «ضمیر فاهلی» نامید اند در حالی که بررسی نمونههام ذکرشد نشان میدهعد کعه
این نامگرارم درست نیست بنابراین ،با توجّه به موقعیت و نق
به نظر نگارندگان این مقاله ،تسمیة «هم نق

این وا ها و هدم موابقت با تعریف دیگر نق هعام دسعتورم،

ضمیر» میتواند برام این وا ها مناسب باشد.

تأکید بر معنام فعل در ساختمان جملههام بیانگر حالت انفعالی و احساسی نتیجة دیگرم است کعه معیتوانعد در توجّعه دادن
محققان به تعیین ساختمان فعل و نق

ضمایر پیوسته و کلمات همنق

ضمیر تأایر بسزایی داشته باشد .بر این اسعاس ،بعرخالف

بعضی از اظدارنظرها ،ساختمان فعل در این نوع جملهها ساد است و ضمایر پیوسته ،دارام نق
هستند و اسم یا صفت همرا آنها نق

مفعولی ،متمّمی یا مضعافٌالیدعی

ندادم دارد اسم یا ضمیر ابتدام جمله نیز به هنوان «همنق

ضمیر» میتوانعد در بعضعی

از جملهها جانشین ضمیر پیوسته شود ،امّا در بیشتر آنها باهث «نادستورمندم» جمله میشود.
پینوشتها
 -6یادآورم این نکته دزم است که ضبط این بیت به صورتی که در متن مقاله مرکور افتاد ،برگرفته از پاورقی شاهنامه به تصعحیح
دکتر خالقی مولق است .ضبط ارجح مصحّح که به متن برد شد چنین است:
وزآنجععععا برانگیخععععت شععععبرنگ شععععا

یکعععی بیشعععه پعععی

انعععدر آمعععد بعععه را

1عع این بیت نیز همانند بیت پیشین برگرفته از نسخهبدلهام پانوشت شاهنامة تصحیح خالقی مولق است .ضبط ارجعح آن کعه بعه
متن برد شد  ،بدین قرار است:
بععععععدادش یکایععععععک درود و پیععععععام

از اسعععععععفندیار آن یعععععععل نیکنعععععععام

نکتة قابل توجّه در بررسی اختالف نسخهها این است که در صورتهام مربون به متن اصلی مشکل ضعمایر پع

از فععل ،حعل

شد است بدین معنی که مثالً در بیت نخست این ضمیر وجود ندارد و جام بحثی در آن نیست و در بیت دوم نیعز «ش» در ایعن
کاربرد ،نق

متمّم پیدا میکند و محلی برام اختالف در مورد ضمیر فاهلی یا مفعولی باقی نمیماند.

6ع تحلیل نحوم دیگرم که با استفاد از گشتار ضمیر پیوسته میتوان از این جمله به دست داد ،چنین است :ضمیر پیوستة «عَ »،

تحلیل نحوم «همنق

ضمیر» با نگا به ساختار فعل و نق

ضمایر متصل در جملههام انفعالی -احساسی 666 /

جانشین/بدل از کسرة اضافه است (پدرِ هلی مریض است) ،در نتیجه «پدر» نداد (مضاف) و «هلی» مضافٌ الیه است.
در باب جملة «هلی باباش اومد» نیز از همین تحلیل (گشتار ضمیر) میتوان استفاد کرد :بابامِ هلی اومد .در این صورت بعاز هعم
ضمیر پیوستة «عَ » ،جانشین/بدل از کسرة اضافه است در نتیجه« ،بابا» نداد (مضاف) و «هلی» مضافٌ الیه است.
4ع در این ساخت نیز میتوان «را»م ندادم (اصوال دستورنویسان سنتی) را صورت گردیدة (گشتارم) «ضمیر پیوسته» مناسب با
اسم پی

از آن دانست .در این گشتار نحوم «را» گردیدة «عَ » محسوب میگردد :وم را خوش آمد= وم خوشَع

آمد .در این

نمونه نیز میتوان گشتار مزبور را دید :ما را از آن خند گرفت= ما از آن خند مان گرفت.
منابع
 .6انورم ،حسن و حسن احمدم گیوم ( .)6676دستور زبان فارسی ،1چ ،7تدران :فاومی.
 .1بلعمی ،ابومحمّد ( .)6613تاریخ بلعمی ،تصحیح محمّد تقی بدار ،تدران :زوّار.
 .6حافظ ،شم الدّین محمّد ( .)6613دیوان ،به اهتمام محمّد قزوینی و قاسم غنی ،چ ،1تدران :زوّار.

 .4خواجوم کرمانی ،کمالالدین ( .)6674دیوان ،به کوش

سعید قانعی ،تدران :بدزاد.

 .5خیّامپور ،هبدالرسول ( .)6611دستور زبان فارسی ،چ ،61تبریز :ستود .

 .1راسخ مدند ،محمّد (« .)6615پیبستهام ضمیرم در زبان فارسی» ،مجلعة پعهوه

هلعوم انسعانی ،ویعه نامعة زبعان و ادب

فارسی ،شمار 66و ،61صص.61 -3

 .7سعدم شیرازم ،شیخ مصلحالدّین ( .)6616بوستان ،به کوش

خلیل خویبرهبر ،چ ،1تدران :صفیهلیشا .

 .1عععععععععععععععععععععععععععععععع ( .)6676کلیّات سعدم ،تصحیح محمّدهلی فروغی ،چ ،4تدران :ققنوس.
 .3سلوانی گرد فرامرزم ،هلی ( .)6674نگارش و دستور زبان فارسی سال چدارم متوسّوه ،تدران :وزارت آموزش و پرورش.
 .61شریعت ،محمّد جواد ( .)6675دستور زبان فارسی ،چ ،7تدران :اساویر.
 .66همادافشار ،حسین ( .)6671دستور و ساختمان زبان فارسی ،چ ،1تدران :دانشگا هلامه وباوبایی.

 .61فردوسی ،حکیم ابوالقاسم ( .)6611شاهنامه ،به کوش

جالل خالقی مولق ،دفتر ششم ،چ ،1تدران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ

اسالمی.
 .66عععععععععععععععععععععععع ( .)6677شاهنامه ،به اهتمام محمّد نورم هثمانوف ،ج ،1زیر نظر هبدالحسین نوشعین ،مسعکو :شععبة
ادبیّات خاور ،دان .6317 ،
 .64فرشیدورد ،خسرو ( .)6611دستور مفصّل امروز ،چ ،6تدران :سخن.

 .65عععععععععععععععععع (« .)6655بدل و گرو اسمی بدلی در زبان فارسی» ،مجله دانشکد ادبیّات و هلوم انسانی دانشعگا تدعران:
شمار  ،6صص .656 -611

 .61فروغی بسوامی ،میرزا هبّاس ( .)6641دیوان ،به کوش
 .67گرگانی ،فخرالدین اسعد ( .)6613وی

حسین نخعی ،چ ،6تدران :امیرکبیر.

و رامین ،تدران :جامی.

 .11محجوب ،محمّد جعفر ( .)6645سبک خراسانی در شعر فارسی ،چ ،6تدران :چاپخانة سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی.
 .63مشکوةالدّینی ،مددم ( .)6611دستور زبان فارسی ،مشدد :دانشگا فردوسی.

 .11مولوم ،جاللالدّین ( .)6677مثنوم معنوم ،به کوش

مددم آذرم یزدم (خرمشاهی) ،چ ،4تدران :پهوه .

 .16ناتل خانلرم ،پرویز ( .)6611دستور تاریخی زبان فارسی ،به کوش

هفت مستشارنیا ،چ ،5تدران :توس.

 .11نصراهلل منشی ،ابوالمعالی ( .)6651کلیله و دمنه ،تصحیح مجتبی مینوم ،چ ،5تدران :دانشگا تدران.

 / 661فنون ادبی ،سال ندم ،شمار ( ،6پیاپی  )61بدار 6631

 .16نفیسی ،سعید ( .)6641پیرامون تاریخ بیدقی ،تدران :فروغی.
 .14وحیدیان کامیار ،تقی و غالمرضا همرانی ( .)6613دستور زبان فارسی ،6چ ،61تدران :سمت.

