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 چکیده
های ادبی اگرچه به رداختن به فرم در پژوهشامروزه پ

نتایجی درخور توجّه منجر شده، در مواردی ارزش 
متنی آثار را تحت تأثیر قرار داده است. دستور درون

ساختاری که تکیه روی جنبة عینی و ملموس زبان دارد و 
ها ها و جملهها، گروهدر نهایت به شناخت اجزای واژه

اری نقش دستور در القای معانی انجامد، به تاثیرگذمی
-توجّه است. یکی از مهمافزایی کالم بیجدید و بالغت

پذیرد، مسند است. در ترین حاالتی که واژه در جمله می
های اسنادی زبان فارسی مسند از عناصر اصلی جمله

شود که در اصل به لحاظ هویّت دستوری، محسوب می
و  نقش آن  «مسند»صفت است. در این پژوهش جایگاه 

شود. به همین در بیان پیوند اندیشه و سبک بررسی می
ای معناشناسی نقش مکمّلی گونهدلیل، این پژوهش که به

کند. های جدیدی از متن کمک میمسند است، به دریافت
تحلیلی انجام ـحاصل این پژوهش که به شیوۀ توصیفی

در  هایی کهها و گروهدهد تمام واژهشده است، نشان می
گیرند، در واقع مفهوم صفتی دارند و جایگاه مسند قرار می

آورد و از طرف ها را صفت به شمار ای باید آنگونهبه
افزایی و دیگر همین قابلیّت، عاملی مهم در بالغت

های های جملهمعناپروری کالم است. دریافت ظرفیّت
های ورود مخاطب را به قلمرو معانی نو اسنادی، زمینه
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Abstract 

Too much concern with structure of literary 

works yields interesting outcomes but, in some 

cases, significantly undermines their contextual 

richness. Structural analysis that lays emphasis 

on observable manifestations of language and 

seeks to identify components of words, phrases 

and sentences, mostly neglects effects of syntax 

in conveying new meanings. In Persian language, 

a predicate adjective is used as a subject 

complement in relative clauses. The present 

study is a descriptive-analytic examination of 

semantic role of predicate adjective in the 

relationship between thoughts and stylistic 

features. Results indicate that predicate adjective 

is a word that modifies a preceding subject and 

plays a significant role in enriching rhetoricism 

and meaning-making.   
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 مقدمه. 1
تواند به های دستور زبان فارسی میقواعد و روش

اصالت زبان کمک کند و آن را در سیر زمان  حفظ
های از دستبرد عناصر بیگانه و دخل و تصرّف

دارد. باید توجّه داشت که زبان مورد در امان نگهبی
ماند و بنابر این هرگز به صورت ثابت باقی نمی

شود،  قواعد دستوری که در زمانی خاص نوشته می
دگرگونی  از گذشت سالیان متمادی با توجّه بهبعد 

  طور کامل قابل تطبیق با زبان نیست.زبانی به
با این وصف ضروری است که قواعد صرفی و 
نحوی زبان هر چند گاهی بازخوانی و بازبینی 
شود. این نکته نیز درخور اهمیّت است که در 
آموزش قواعد مربوط به زبان نباید صرفاً به حفظ 

بسنده ها در جمله انواع کلمات و نقش دستوری آن
ترین عواملی که سبب شود. شاید یکی از عمده

 ، ناکارآمد تلقّی شود ، شود دستور زبان فارسیمی
همین برداشت صوری از جایگاه دستور زبان است. 

شود کاربرد یکی از در این پژوهش تالش می
های دستور زبان ترین نقشترین و مهماصلی

فارسی؛ یعنی مسند بررسی و نقش آن در 
 افزایی کالم شرح داده شود.فرینی و بالغتمعناآ

 بیان مسأله .5ـ5
طور معمول بررسی در دستور زبان فارسی به

ها با معرّفی نوع و حالت )نقش( آنان در واژه
ترین حاالتی که ها انجام شود. یکی از مهمجمله

مسند صفت »مسند است.  ، پذیردواژه در جمله می
ایی یا همراه یا اسم یا ضمیری است که به تنه

هایی )یعنی به صورت گروه مسندی( به وابسته
 ، «بودن»های ربطی از قبیل کمک یکی از فعل

« شودبه نهاد نسبت داده می« شدن»و « استن»
  .(118: 1368 ، )انوری و احمدی گیوی

با وجود شمار اندک افعال ربطی و محدودیتی 
بسامد  ، شودگونه افعال دیده میکه در صرف این

 ن گفتار و نوشتار قابل توجّه است، آنان در زبا

های زبان ای از جملهای که بخش عمدهگونهبه
دهند. عناصر سازندۀ فارسی را تشکیل می

مسند و فعل(  ، های اسنادی )مسندٌالیهجمله
توان قابلیّت نماید که به ظاهر نمیچنان ساده میآن

نو و  و ظرفیت آنان را برای ورود به قلمرو معانی
  ت کالم نشان داد. تأثیر آنان در ادبیّ

ها یا ترکیب یا گروهی که طور معمول واژهبه
صفتند و این  ، گیرنددر جایگاه مسند قرار می

 به فراوانی در زبان فارسی رایج است: کاربرد
مسند « لگدکوب»در بیت زیر صفت مرکّب 

 است:واقع شده
 د به پای نشاطـبساط سبزه لگد کوب ش

   بس که عارف و عامی به رقص برجستندز 
 (334: 1368، )سعدی

نقل است که او مٌحرم بودی در میان » یا در جملة:
 «.بار بیرون آمدی از احرامدر سالی یک ، گلیمی
در نقش مسندی « مُحرم» (483: 1384، )عطّار

  است. کار رفتهبه
گیرند. اسم و ضمیر نیز در جای مسند قرار می

هایی که ها و گروهتمام واژه ، ر نویسندهولی به پندا
درواقع مفهوم  ، گیرنددر جایگاه مسند قرار می

ها ای باید برای آنگونهصفتی دارند و به
ساخت صفتی قائل شد. از طرف دیگر همین ژرف

 افزایی کالم است:در بالغت ی مهمعامل ، قابلیّت
   دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد

  ز تو حاجت نتوان خواست به بارخدااز 
  (71: 1368، )سعدی

مسند واقع  ، «چه»در این بیت ضمیر پرسشی 
است. در این پژوهش موضوعات مختلف در شده

که ذاتاً پیوند با کارکرد مسند صرف نظر از این
 ، ژرف ساخت را دربتوان آن  یا ، صفت باشد

شود. با تجزیه و تحلیل می ، وصف محسوب کرد
پاسخ  ضیح در پژوهش حاضر به این پرسشاین تو

های اسنادی صرف نظر از شود که جملهداده می
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داشته باشند،  چه  که نقش ارجاعی یا عاطفیاین
 افزایی کالم دارند؟پروری و بالغتتأثیری در معنا

  پیشینة پژوهش .3ـ5
لی یا حالت مکمّ دستور مفصّل امروزدر کتاب 

ته شده و آمده های صفت دانسمسندی از ویژگی
های دیگر در جایگاه مسند ها و واژهاسم»است که

: 1382 ، ورد)فرشید« در حقیقت جانشین صفتند
در این پژوهش بیشتر کارکرد دستوری  .(235

 دستور زبان فارسیمطرح است. در کتاب « مسند»
های اسم یکی از نقش ، پور بخش حاالت اسمخیام

. در (42: 1384  ،پور)خیام مسند دانسته شده است
توجّهی « مسند»کارکردهای بالغی این اثر نیز به

حسن  دستور زبان فارسینشده است. در کتاب 
توانند انوری نیز اشاره شده که اسم و ضمیر می

 ، نقش مسندی یابند. )انوری و احمدی گیوی
تکیه بر کارکردهای در این کتاب نیز . (118: 1368

گر این نقش های دینحوی مسند است و جنبه
بررسی »لی بررسی نشده است. در مقالة مکمّ

های اسنادی شده نحوی و کاربردشناختی ساخت
« در زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع

های سازه ، هانتیجه گرفته شده که در این ساخت
ابهام اسنادی شده دارای ساخت کانونی محدود بی

صّ قالب نحوی خا ، های اسنادیاست و ساخت
در  .(1392 ، )رضایی و نیسانی خود را دارند

رویکرد بالغی مسند و »ای با عنوان: نامهپایان
های اسنادی در جمله« مسندُالیه در غزلیات سعدی

دیدگاه فنّ معانی بررسی شده  پنجاه غزل سعدی از
ترین تفاوت پژوهش عمده .(1395 ، )دیناری است

ین است که های انجام شده احاضر با سایر پژوهش
نقش  ، طور گذرا و مختصرهای دیگر بهدر پژوهش

ای گونهولی در این پژوهش به ، مسند بررسی شده
در مستقل و مفصّل به چگونگی وصف شدن اسم 

مسندی و نقش این عنصر دستوری در  جایگاه

 است.افزایی و معناپروری پرداخته شدهبالغت

  اهمیّت پژوهش ضرورت و. 2ـ5
ترین اهداف این پژوهش بیان نقش یکی از مهم

گویی و تاثیرگذاری بر مخاطب مهم مسند در موجز
که به نقش دستوری مسند با توجّه به این و است

تر پرداخته کمدر بالغت کالم و معناپروری آن 
ای برای بازخوانی نقش مسند بهانه ، استشده

شود. این پژوهش از آن روی اهمیّت شمرده می
پردازد و رابطة یوند نحو و اندیشه میدارد که به پ

سازنده میان عناصر دستوری و اندیشه را بیان 
شناسی نیز کند. از این رو به مطالعات سبکمی

 رساند. یاری می

  چهارچوب نظری پژوهش. 5ـ3
منظور از مسند در این پژوهش نقش دستوری 

هایی با طور معمول در جملهمکمّلی است که به
ها دیده و مشتقّات آن« است ، ودب ، شد»افعال 

ها به نام نویسان از این جملهشود و دستور زبانمی
کنند و سه جزء اصلی های اسنادی یاد میجمله
 ، فعل اسنادی ، ها نیزگونه جملهبه افعال این دارند.

اطالق شده  فعل ناقص و فعل عام ، فعل ربطی
نای گونه افعال مع(. این71ـ71: 1368 ،است)انوری

کار کاملی ندارند و برای اثبات یا نفی مفهومی به
 ها را نیز صفت یا اسمیشوند و معنای آنگرفته می

 کند.کامل می ، که در معنای صفت است

  بحث و بررسی .2
های اسنادی ناقص است که در جمله« است»فعل 

این نقص به وسیلة صفت یا گروهی که معادل 
صفت اسنادی صفت است و مسند یا مکّمل یا 

: 1375 ، )فرشیدورد گرددکامل می ، شودنامیده می
های اسنادی چه در جا که کاربرد جملهاز آن .(239

زبان گفتار و چه در زبان نوشتار نسبت به سایر 
شناخت هر یک از اجزای  ، ها بیشتر استجمله
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اندیشی در متون ها در ژرفگونه جملهسازندۀ این
  کند.کمک شایانی میویژه نوع ادبی آن به

ها در جمله در بسیاری از نقش نحوی واژه
هاست و همین مواقع نمایانگر روابط معنایی بین آن

و پیام را از  اندیشه را بیان ، پیوندهای معنایی
 .کنندمخاطب به خواننده منتقل می

  کارکرد مسند در معناپروری. 5ـ3
های زبان و قلمرو تردیدی نیست که بین صورت

ای وجود دارد و تمایزات صوری برای عنا رابطهم
 ،)ن.ک: باطنی اندوجود آمدهبیان تمایزات معنایی به

بررسی  ،(. برای شناخت بهتر زبان31ـ31 :1361
عنوان بخشی از مطالعة زبان کارساز خواهد معنا به

تر به ه در دستور ساختاری کمبود. موضوعی که البتّ
های معنایی با جنبه شود. این توسّعآن توجّه می

که با توجّه به این زایشی زبان در پیوند است.
های بالفعل زبان همیشه زیر مجموعة محض جمله
های بالقوۀ زبان است و در هر حال جمله
: )همان ای نامحدود استهای زبان مجموعهجمله
های زبان این توانایی را دارد که نظام ،(129

 ،ها نامحدود استفراوانی را که جنبة زایشی آن
دستور زبان  ،ایجاد کند. بر پایة این نظریه

دربردارندۀ قواعد زایشی است که به کمک 
  کند.های بسیاری را خلق میجمله ،های زبانواژه

کاربرد معنایی دستور زبان فارسی در تعریف زیر 
شناسی دستور زبان بخشی است از زبان»شود: دیده می

ی و صرفی و نحوی و معنایی که دربارۀ ساختمان آوای
  (.3: 1375)فرشیدورد،  « کندزبان بحث می

های زبان سه نوع قاعده در ساخت جمله»
ساخت معنایی و  ، دخالت دارد: ساخت آوایی

ساخت نحوی. روابط معنایی کلمات در جمله از 
کنند که به این روابط و قواعد قواعدی پیروی می

 «شودمی ها ساخت معنایی گفتهحاکم بر آن
  . (141ـ138: 1366 ، )باطنی

ویژه در عنصر دستوری این ویژگی و قابلیّت به
مسند سبب شده است که در متون عرفانی مورد توجّه 

فی ذکر ائمتهم »که در باب چنان اهل دل قرار گیرد،
هجویری در  المحجوبکشفاز کتاب « التّابعینمن

برای ابتدای معرّفی هفتاد و هفت نفر از مشایخ 
ای پیوسته از گونهتوصیف مقامات و کرامات آنان به

  جمالت اسنادی بهره گرفته شده است:
از زهاد قوم بود و متورّعان ایشان اندر کلّ »

احوال. وی را روایات عالی است اندر حدیث. و 
قیقت ثوری داشت اندر فقه و معاملت و ح مذهب

 و اصحاب وی را دیده بود و با ایشان صحبت ، آن
ی اندر مقالت این طریقت لطیف کرده و کالم و

  . (195: 1391 ، )هجویری« است
وضعی و قراردادی است  ، داللت لفظ بر معنی»

که الفاظ در فواصل زمانی بعیدی و غالباً بر اثر این
 ، شوندمانند و کمتر دچار تغییر و تبدیل میثابت می

ت پای معانی و گسترش دامنة ادراکاجهت پابهبدین
درنتیجه از بیان بسیاری از  ، بشری تحوّل نیافته

: 1367 ، )رضانژاد« مانندنفسانیات انسان ناتوان می
در این خصوص به پندار نویسنده باید از  .(127

نیروی القائی ترکیب الفاظ و ساختار نحوی 
  ها بهره برد. جمله

عظمت معنا و تازگی آن بر آرامش و تعالی 
و گاه با قرارگرفتن لفظی گذارد روح تأثیر می

شود. این امر محقق می ، ای سادهمناسب در جمله
ر ساختار نحوی برای طبعاً گویندۀ بلیغ به نقش مؤثّ

ی انگیزشی القای معانی جدید آگاه است و به نیرو
 . در بیت زیر:این ساختار توجّه دارد

 فضای باغ تماشاگه جمال حق است
  یممن و تو نیز در آن از پی تماشای

  (228: 1384 ، )اعتصامی
و وابستة آن؛ یعنی « تماشاگه»گرفتن واژۀ  قرار

مفهوم شعر را از  در جایگاه مسند،« جمال حق»
های سطحی به تفسیر و توصیف عینی و برداشت
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برداشت روحانی و عرفانی تغییر داده و گروه متممی 
در مصراع دوم این معنا را تقویت « از پی تماشا»

فضای شعر را  ر کل این دو نقش نحوی،است. دکرده
اند. البتّه بدیهی است که بار معنایی عارفانه جلوه داده

در القای این معنا و ایجاد فضای « تماشاگه»واژۀ 
و موقعیّت  امّا نوع جمله معنوی شعر دخالت دارد،

نحوی این واژه، سطح اندیشگی و برداشت خواننده 
 را ارتقاء بخشیده است.

 در بیت:
 ه الیق ظلمات است باهلل این اقلیمن

  که تختگاه سلیمان بُدست و حضرت دوست
  (451: 1372 ، )سعدی

صرف نظر از  ، در نقش مسندی« تختگاه»واژۀ 
ظیفة تکمیل کردن و ، «سلیمان»پیوستن آن به واژۀ 

را « این اقلیم»و منزلت بخشی به  معنی مصراع اوّل
  رد.)مسندٌالیه جمله= شیراز( بر عهده دا

شاخة کاربردشناسی به مطالعة روابط بین 
ها )گوینده های زبانی با کاربرد آن صورتصورت

پردازد که به آن منظورشناسی نیز و شنونده( می
بررسی معنای مورد  ، گویند. غایت این شاخهمی

 در بیت:. (266: 1391 ، نظر گوینده است. )فتوحی
 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

  ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی  شاه
  (641: 1392،  )حافظ

مصراع دوم از دو جملة سادۀ اسنادی تشکیل 
پوشی از تلمیح است که به ظاهر با چشمشده

به دو جملة سادۀ زبانی تنزّل  ، موجود در بیت
شود گونه برداشت مییابند. به بیانی دیگر اینمی
 ، بخشداسی میشنچه به بیت ارزش زییاییآنکه

تلمیح موجود درشعر است. اگرچه به پندار 
 ، نویسنده نقش تلمیح در بیت غیر قابل انکار است

امّا شگرد حافظ در استفادۀ مناسب از دو جملة 
توان سادۀ اسنادی هم درخور اهمیّت است و می

  است. گفت ایجاز سخن او را دو چندان کرده

در که در اصل صفت است و « فارغ»واژۀ 
است در پیوند با جایگاه مسند جملة اوّل نشسته

)مثالً ممدوح( بیانگر گله شاعر و  شاه ترکان
ناامیدی اوست. در واقع شاعر با این شیوه از 

طلبد. در جملة دوم نیز مخاطب خود همدلی می
 ، به عنوان مسند و فعل ربطی با وجود سادگی« کو»

ت نهای و هم کنندۀ جملة اوّل استهم تکمیل
  رساند.درماندگی و تنهایی گوینده را می

ها عناصر پیشینی و پسینی در داخل این جمله
بر یکدیگر تأثیر گذاشته و چنین نقش معنایی را 

معنی این واژه در  ، عبارتی دیگراند. بهایفا کرده
چارچوب بافت جمله به خواننده امکان چنین 

ه دهد. ذکر این مطلب الزم است کبرداشتی را می
بافت زبانی  ، ها و روابط واژگانی با همپیوند کلمه

ها در درون این ها و جملهدهند و کلمهرا شکل می
  .(6: 1391 ، شوند )فتوحیبافت زبانی معنادار می

تواند جمالت را از مسند می ، با این توصیف
حدّ معمول و متعارف زبان فراتر برد و دایرۀ 

توجّهی گسترش معنایی جمله را به شکل درخور 
دهد. درنگ در این نقش دستوری ما را به 

های جدیدی از معانی درون متنی رهنمون حوزه
گونه نویسنده و شاعر در برخی موارد کند. بدینمی
در  ، توانند بدون آنکه گرفتار اطناب کالم شوندمی

معانی متنوّعی را به  ، موجزترین شکل بیان
هایی که با مسند ه جملهمخاطب منتقل کنند. البتّ

ابهام گشتاری ندارند. حاصل  ، شوندساخته می
های به که روابط روساختی این جملهسخن این

اما بررسی رابطة این  ، نمایندظاهر بسیار ساده می
های به ظاهر ساده با ژرف ساخت روساخت

ها برای توصیف زبان بسیار کارآمدند و جمله
  دهند.نشان میمتنی آثار را بهتر های درونارزش

 گروه متممی  تغییر کارکرد. 5ـ5ـ3
گاهی معناسازی یا معناگستری وابسته به 
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 ،کارکرد نحوی ها و شواهد متنی است.پردازش
موجب برجستگی معنایی خاص در بافت جمله 

عناصری خام شمرده  ،شود. عناصر اوّلیه زبانمی
سازی و های نحوی به فعّالشوند که ساختمی

رساند. گروه متممی ها یاری مینای آنپویایی مع
ویژگی وصفی به گیرد،وقتی در جای مسند قرار می

شود. اگر داللت دارد که به مسندٌالیه نسبت داده می
به نمونة زیر دقّت کنیم وصف بودن گروه متممی 

پذیر توجیه ،گیردکه در جایگاه مسند قرار می
را  «در مشهد« »امین در مشهد است.»خواهد شد: 

در مشهد »توانیم صفت مقدّر بنامیم؛ یعنی می
پور نیز امدر کتاب دستور زبان فارسی خیّ« باشنده.

موضوع اشاره  در بحث عامل حرف اضافه به این
است. بر اساس گزارش نویسنده ممکن است شده

مانند: محمود در  ،مقدّر باشد ،عامل حرف اضافه
باشنده محمود در خانه »خانه است. که در اصل به 

 .(116: 1384 ،پورشود )خیامتأویل می ،«است.
گونه نتیجه بگیریم که در چنین خواهیم اینمی

 عباراتی تأکید گوینده بر عنصر نحوی مسند است.
ی در جایگاه مسند مّابیات زیر گروه متم در

ها بر وصف کامالً جمله قرار گرفته و داللت آن
 روشن است: 

  د به میمله بشوییش ما جـدفتر دان
  که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

 (275: 1392 ، )حافظ
مسند جملة  ، «قصد کننده»؛ یعنی «در قصد»

 شود.آخر بیت شمرده می
  از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

  صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
 ( 217)همان: 

مسند است و با حذف عامل  ، «در زیر نگین»
در معنای صفتی به کار  ، «باشنده»آن؛ یعنی واژۀ 

  رفته است.
چنین کاربردهایی از دیدگاه نویسنده این 

های نحوی برای سازی ساختنوعی فعّال ، سطور
جلب مخاطب و تأکید معنای مورد نظر گوینده 
است. عوامل بافتی چنین توانایی را دارند که توجّه 

کردن معنا ای از زبان برای برجستهرا به حوزه
گیری از انگیزند. نوع کاربرد مسند؛ یعنی بهرهبر

سازی در عنصر دستوری حرف اضافه برای صفت
شدن آن یاری رسانده و های باال به کانونیمثال

  توجّه مخاطب را به خود جلب کرده است. 
 ، )تعریف «صفت»این نوع صفت در کتاب 

ب از پیشوند مرکّ  ، ساخت و تقسیم آن( ، کاربرد
+ اسم دانسته شده و برای آن  ت )در(ظرفیّ
)کشتیِ « در پرتاب»و « در آب»هایی از قبیل: مثال

 ردیده استذکر گ ، در آب و تیرِ در پرتاب(
عامل در حقیقت  .(74: 1375) ، )خطیب رهبر

ها محذوف است؛ یعنی تأویل گونه صفتاین
ترکیبات یاد شده به صورت زیر است: کشتیِ در 

 تاب بوده.آب باشنده و تیرِ در پر

 تصویرآفرینی و بالغت افزایی. 3ـ3
ویژه در تردیدی نیست که نقش اصلی زبان به

 ، و در این فرایند ارتباط است های ساده ایحادجمله
هدف گوینده ارسال پیام به مخاطب است. امّا 
مواردی هم وجود دارد که ارزش پیام فراتر از بار 

ت که توان گفگونه میاطّالعاتی آن است. بدین
قلمرو زبان از محدودۀ ارتباطی صرف فراتر رفته و 

  گرفته است.های دیگری به عهدهنقش
های اسنادی توجّه مخاطب به ظاهر در جمله

تر این العاتی آن است. بررسی دقیقبیشتر به بار اطّ 
توجّهی این دهد که در موارد قابلها نشان میجمله
عارف را رسانی متها نقشی فراتر از پیامجمله

اند. برخی از شعرا که چندان به عهده گرفتهبه
 ، اندهای بارز ادبی روی خوش نشان ندادهآرایه

ولی زبان شعری آنان از تصاویر درونی آکنده 
های اسنادی برای از همین قابلیّت جمله ، است
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  اند. نوعی تصویرآفرینی بهره برده
مسند با این تعریف وظیفة تصویرسازی و 

تواند به خوبی گیرد که میفضا را به عهده می ایجاد
گونه که در کالم را شاعرانه کند. به بیان دیگر همان

عنوان ابزاری برای القای ن بهاسناد مجازی زبا
 ، گیردمعانی ثانویه مورد استفاده اهل ادب قرار می

ت دیده های اسنادی متعارف نیز این قابلیّدر جمله
ایی مسند در خلق تشبیهات ترین توانشود. عمدهمی

  در بیت:. مؤکّد و بلیغ است
   ماری تو که هر که راببینی بزنی

 یا بوم که هر کجا نشینی بکنی
   (111: 1372، )سعدی

هایی هستند که با اسم« بوم»و « مار»های واژه
های صفتی در نقش مسند قرار پذیرش ویژگی

اند و نکتة مهم هم این است که هر دو گرفته
 شوند با حذف ادات تشبیه.به شمرده میهبّمش

)یعنی واژۀ چون( ممکن است گفته شود در چنین 
حذف یکی از  ، استمواردی تنها اتّفاقی که افتاده

ارکان تشبیه است و این موضوع ارتباطی با نقش 
مکمّلی مسند ندارد. اما نکتة اصلی در همین اسناد 

و نهفته است؛ یعنی این نقش مکمّلی مسند 
های اسنادی است که در بالغت تشببیه و جمله

حذف ادات آن دخالت دارد. اساساً حذف ادات 
 ، افتدهای زبان اتّفاق میتشبیه وقتی در قالب جمله

 شود.های اسنادی دیده میمنحصراً در جمله
  نیم از عالم خاک ، مرغ باغ ملکوتم

  اند از بدنمدو سه روزی قفسی ساخته
  (1368 :1387 ، )مولوی

« مرغ»،  «مرغ باغ ملکوتم»اسنادی  در جملة
،  جانشین صفت اسمی است که در ترکیب جمله

توان دادن ویژگی آن میشده است. برای نشان
گونه تفسیر کرد: چون مرغ یا انسانی جمله را این

قادر است در  مرغ )پرنده( که هایبا ویژگی
  ملکوت پرواز کند.

رگی است. وااین نوع بیان نوعی طرح
توصیفی از اسم یا ترکیب و عبارت  ، وارگیطرح

های موصوف را دقیق بیان است که مشخّصه
 ، ایکند. مثالً جونده نسبت به موش قهوهنمی
ایِ سازی در شناخت وارهواره است. طرحطرح

طور نقش مهمی دارد. در هر قلمرو از تجربه به
 ، طها و روابوارهدهد. این طرحپیوسته رخ می

زبان اساسی  مبتنی بر بسط در هر جنبه از ساختار
  .(114ـ112: 1397)ن. ک: النگاکر:  هستند

های قابلیّت ایجاد شگرد تشبیه نیز تنها در جمله
« ایران کربالست.»شود. در جملة اسنادی دیده می

بلکه  ، در اصطالح اهل منطق عینیّت مطرح نیست
گونه مشابهت مورد نظر است؛ یعنی جمله این

شود: ایران مانند کربالست. با این وصف تفسیر می
های سرزمین کربال که البتّه در زمان خاص؛ ویژگی

یعنی ایام عاشورا مورد نظر بوده به ایران نسبت 
 است. داده شده

  شود:در بیت زیر نیز این ویژگی مشاهده می
  وفااین نان و چرخ چو سیل است بی

 م آرزوستعمان ، نگمـنه ، من ماهیم
  (255 ، 1: ج1362 ، )مولوی

ت این است که اسناد نکتة درخور اهمیّ
شیاء به ضمایر در بیشتر مواقع جانداران و ا

  شود. آفرینش چنین تصویری منجر میبه
یابیم که در می ، چه گفته شدبا توجّه به آن

نه نقش  های ذکر شده،  نقش ادبی دارند، جمله
ر خصوص صدق و توان دارجاعی. چون نمی

ها بحث کرد. یادآوری این نکته ضروری کذب آن
گیری پیام به جهت ، است که در این نقش زبانی

سوی خود پیام است. کاربرد اصطالح نقش 
شعری)=نقش ادبی( و استفاده از واژۀ شعر 

تواند سبب شود تا توجّه تنها به بخشی از این می
ه نقش زبان معطوف شود. نکتة مهم این است ک

جانبة نقش  بررسی زبان نیز مستلزم بررسی همه
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: 1383 ، )نک: صفوی)= نقش ادبی( است  شعری
که صرفاً به بیانی دیگر نقش ادبی زبانی وقتی .(33

  غیر قابل انکار است. ، جنبة ارتباطی ندارد
 شود:در بیت زیر نیز این ویژگی مسند دیده می

    دنیا خس است ، برِ مرد هشیار
  تی جای دیگر کس است.که هر مدّ

 (253: 1372 ، )سعدی
ارزش( دنیا خس است؛ یعنی دنیا مانند خس )بی

 است. 
نیز این  «مرصادالعباد»در شاهد مثال زیر از 

 شود:نقش مکمّلی مسند دیده می قابلیّت
نمای که هم جام جهان خواستند...ای میمجموعه»

  .(15: 1371 ، )رازی« باشد و هم آینة جمال نمای
های منفی نیز این ویژگی در ژرف در جمله

ساخت قابل دریافت است. مثالً در جملة ساده 
ساخت توان ژرفدر واقع می ، «پارچ لیوان نیست»

گونه بیان کرد: پارچ مانند لیوان نیست. جمله را این
 وصف خواهد بود.« مانند لیوان»با این تعبیر 

  سازی و تصویرآفرینی مسندصفت. 5ـ3ـ3
بیشتر مورد نظر است،  ویژگی  چه در این بخشنآ

های هنری سازی مسند و نقش آن در آفرینشصفت
ها و ترکیبات است. منظور این است که تمام واژه

غیر صفتی وقتی در جایگاه مسند جمله قرار 
شوند و همین ای صفت شمرده میگونهگیرند،  بهمی

ر ویژگی در ایجاد تصویرهای شعری کارکردی مؤثّ
دارد. اسم یا ضمیر هم که در این جایگاه قرار 

دهند؛ بدین معنی که مسند بگیرند،  تغییر هویّت می
 قابلیّت تغییر ماهیّت اسم به صفت را دارد. 

 ، «جای سرّ خدا»در جملة زیر گروه اسمی 
و گفت: دل دوستان » جانشین صفت شده است:
  .(382: 1384 ، )عطّار« خدای جای سرّ خدا است

این ویژگی با تعریف صفت که برای مقیّد 
کامالً سازگار است البتّه  ، ساختن اسم وضع شده

-ر این بحث مورد نظر ماست،  صفت بهچه دآن

لحاظ نوع واژه یا ترکیب یا گروه است. در برخی 
های صفتی توان ویژگیها به راحتی میاز نمونه

اسم را در هنگام قرار گرفتن در جایگاه مسند 
جا کربال ما مرد گفتند این»ص داد: در مصراع تشخی
)= استوار و توانمند در ، ؛ یعنی مردانه«مرد« »مردیم

اسمی « مرد» واژۀ گونهها(. بدینپاسداشت ارزش
   است.است که جانشین صفت شده

هایی نظیر: ممکن است گفته شود در مثال
مسند )در این  ، «شهادت هنر مردان خداست.»

-م است و تأویل به صفت نیز نمیجمله هنر( اس

شود. امّا واقعیّت این است که در چنین جمالتی 
الیه است و کننده ویژگی برای مسندٌبیان ، نیز مسند

  .«هنر باشنده» قابل تأویل به شکل زیر است:
 پور در مثال زیر:دکتر خیام

 گربه شیر است در گرفتن موش
 لیک موش است در مصاف پلنگ

را « موش»عنی دلیر و زورمند و را در م« شیر»
 ، پور)خیام به معنی ترسو و ناتوان گرفته است

1384 :116).  
کار که در نقش مسندی به« فتنه»در بیت زیر 
ژرف ساخت صفتی دارد. در  ، گرفته شده است

است  «باشنده»شناخت عامل آن که واژۀ  حقیقت با
این موضوع توجیه  ، و در جمله مقدّر است

 شود: می
 د شاهد شمعی به دستنه باشفت

  سر گران از خواب و سرمست از شراب
 (45: 1368 ، )سعدی

تأویل جمله به شکل زیر است: شاهد شمعی به 
 گر( است.)فتنه باشندهفتنه ، دست

هم که در « است»فعل های اسنادی با در جمله
ویژگی وصف بودن  ، روندکار میمعنای تام به

مهندس دیروز » در جملة مثالً پذیر است.توجیه
  «مهندسی دیروز حاضر بود.»توان گفت: می بود.
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این نکته نیز در خور اهمیّت است که صفت 
بیانگر دیدگاه و قضاوت گوینده دربارۀ موضوعات 
مختلف است. در عبارات زیر نیز این ویژگی دیده 

 .«ثروت هست ولی دلِ خوش نیست»شود: می
های ساختده ژرفهای یاد شتوان برای جملهمی

جود است،  ولی ثروت مو»زیر را در نظر گرفت: 
  .«دلِ خوش موجود نیست
ای بارز تلقّی گوینده را گونهوجهیّت فعل نیز به

گونه با پیوند دهد. بدیناز محتوای گزاره نشان می
جای آن در صفت یا هر واژۀ دیگری که به

 نشیند و مسندٌالیه جمله باهای اسنادی میجمله
ت عقیده و جهان بینی و شفافیّ فعل اسنادی قطعیّت

  شود.نشان داده می گوینده
در هر روی بر اساس دیدگاهی که در 

ساخت  ، ساخت زبان ، شنایی مطرح استسبک
دهد؛ یعنی نحوۀ ترکیب اجزای اندیشه را شکل می

ها با یکدیگر در ها و نوع روابط آنجمله
ند )ن.ک: ای دارگیری معانی نقش عمدهشکل

 .(268: 1391 ، فتوحی
ای است آفرینی نکتهاما کارکرد مسند در زیبایی

تر به آن پرداخته شده است. در بیت زیر که کم
 توان این قابلیّت مسند را نشان داد:می

  الملک سخن خاقانیم کز گنج نظقمالک
  دخل صد خاقان بود یک نکتة غرّای من

  (323: 1368، )خاقانی
 مالک»است و « من»مسندُالیه  ،وّلدر مصراع ا

مسند جمله که ترکیب صفتی است و  ،الملک
 بدل برای آن. با این توصیف اگر مالک« خاقانی»

مسند جمله  ،«خاقانی»د در جمله حذف شو ،الملک
 «الملک مالک»و همان ویژگی وصفی  خواهد بود

دار خواهد شد. در مصراع دوم نیز واژۀ را عهده
، شوداسم شمرده می ،اظ نوعیکه به لح ،«دخل»

ویژگی صفت را پذیرفته و در معنا صفت شمرده 
توان به صورت زیر شود.؛ یعنی واژه را میمی

به اندازۀ دخل صد خاقان یا به بزرگی » توضیح داد:
 .«و ارزش و اعتبار دخل صد خاقان

 در این مورد تکتة زیر درخور اهمیّت است:
یف می کند مسند ویژگی و حالت نهاد را توص

و همین امر تصویر عینی یا ذهنی از موصوف را به 
مخاطب نشان می دهد. ممکن است گفته شود این 
ویژگی در صفت هم وجود دارد. تردیدی نیست 

با این  ، که صفت نیز به تنهایی این قابلیّت را دارد
 ، ترتفاوت که جملة اسنادی در انتقال تصویر قوی

کند و در ایجاد ارتباط یتر و مؤکّدتر عمل مشتابان
 تر از ترکیب وصفی دارد.کارکردی روشن

  مسند و نقش آن در ایجاز .3ـ3ـ3
های اسنادی نقش مؤثّری در ایجاز و جمله
گویی دارند و این فرصت را در اختیار گوینده کوته

های مختلفی را در عباراتی که پیام دهندقرار می
به درستی از  کوتاه به مخاطب منتقل کند. شعرا نیز

های اسنادی برای القای این ظرفیّت جمله
اند. در بیت زیر چهار های خود بهره بردهاندیشه

بر اساس نظر  شود کهجملة اسنادی دیده می
های عالم را ها و لذّتتقریباً تمام زیبایی گوینده، 
   کند:بیان می

 دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف
  دّم استــمه چیزی مقــر هــق بــکن رفیــلی

  (119  /1: 1368 ، )سعدی
گیری هدفمند گوینده در این عبارات جهت

کامالً مشخّص است. او با انتخاب مسندهای 
دهد همدلی خود را با مخاطب نشان می ، متفاوت
های پذیرش پیام خود را فراهم گونه زمینهو بدین

نقش  ، کند. در حقیقت در جملة مورد بحثمی
مسند به قصد توصیف کارکردهای اجتماعی و بیان 

 عقاید نویسنده مطرح است.
 شود:های زیر نیز این ویژگی دیده میدر جمله

اند که وی )روی خوب( باران گروهی گفته»
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 .(73: 1385 ، )خیام« رحمت است
)داعی « تعالی باشد.ایمان معرفت خدای»

 .(61: 1383 ، حسنی رازی
 ، های اسنادیی جملهدر بیت زیر نیز توال

امکان انتقال چندین پیام را برای گوینده فراهم 
 کرده است:

 یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
  یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا

  (31: 1387، )مولوی
ترین ابزار توان یه جرأت گفت یکی از مهممی

، مورد استفاده سعدی در گلستان برای موجزگویی
 ی از ظرفیّت عنصر دستوری مسند بودهگیربهره

های های آغازین گلستان که از نمونهاست. جمله
صورت به شودمنحصر به فرد ایجاز شمرده می

های متوالی اسنادی و با استفاده از عنصر جمله
 دستوری مسند بیان شده است. 

رود ممد حیات است و هر نفسی که فرو می»
ر هر نفسی دو آید مفرّح ذات. پس دچون بر می

« ، شکری واجب.نعمت موجود است و بر هر یک
 .(72 :1372، )سعدی

نکتة درخور توجّه این است که بیت پایانی این 
  اثر ارزشمند نیز به صورت اسنادی بیان شده است:

  گر نیاید به گوش رغبت کس
  پیام باشد و بس بر رسوالن

 (313)همان: 
دشمن دو کس »دیگری از گلستان:  هاینمونه

« و زاهد بی علم، حلماند: پادشاه بیو دین ملک
رحم آوردن بر بدان ستم است بر ». (196)همان: 

نیکان و غفو کردن از ظالمان جور است بر 
مروّت زن است و مرد بی». (194)همان: « درویشان

  .(216)همان: « عابد با طمع رهزن
یادآوری این نکته ضروری است که اساساً در 

های اسنادی نسبت به جمله، قرینة لفظیحذف به 
 تری دارند و همینها ظرفیّت بیشسایر جمله

موضوع نقش مکمّلی مسند را در موجزگویی 
 کند.تر میپررنگ

 یکسانی مسند و مسندالیه  .2ـ3ـ3
مسندًالیه و مسند ، های اسنادیدر برخی از جمله

دهندۀ پیام یکی است و این موضوع از سویی نشان
را به مخاطب است که گوینده قصد انتقال آنمهمی 

تواند به قصد تعظیم و دارد و از سوی دیگر می
  داشت مسندًالیه باشد.تکریم یا تحقیر و زشت

، برای شرح «فاطمه فاطمه است»جملة معروف 
این ویژگی مسند نمونة روشنی است. برای شرح 

توان لحاظ دستوری و نه تفسیری میاین جمله به
فاطمه فقط »ساختی را در نظر گرفت: رفچنین ژ

و بر اساس محور جانشینی جمله به « فاطمه است
فاطمه یکی »صورت زیر قابل بازنویسی است: 

 «. است
شیطان به هر حال شیطان »همچنین جملة: 

، شودعالوه بر تأکیدی که در آن دیده می، «است.
ای معنای تحقیر را نیز در بردارد. منظور ما گونهبه
های معنایی از جمله مورد ز این تفاسیر برداشتا

آفرینی نظر با توجّه به کارکرد مسند و قدرت نقش
 این حالت دستوری در وسعت بخشیدن به معنا و

 افزایی کالم است.بالغت

 حذف مسندُالیه. 3ـ3ـ3
های اسنادی که بیشتر بر معنای در برخی از جمله
ت. مثالً مسندالیه محذوف اس، زمانی داللت دارند

 در بیت: 
 صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
 (214: 1362، )حافظ

 یا در بیت زیر:
 شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

  غنیمت است چنین شب که دوستان بینی
 (911 /2: 1368، )سعدی



 11کالم  افزاییو بالغت یدر معناپرور« مسند»کارکرد 

)=هوا( به قرینة  در بیت زیر نیز مسندًالیه
  ست:امعنوی حذف شده

 خرمن آرسرد است سخت سنبلة رز به
  تا سستی به عقرب سرما برافکند

  (134 :1368، )خاقانی
حذف مسندٌالیه عالوه بر مؤکّد ساختن کالم 

های اسنادی را در ایجاز ای قابلیّت جملهگونهبه
سخن از سویی و جلب توجّه مخاطب از سوی 

گفتم زندگانی خداوند دراز » دهد:دیگر نشان می
« باد. روزی مسعود است. حاجتی دیگر دارم

  .(216: 1374، )بیهقی
سؤال این است که آیا در چنین جمالتی هم 

را جانشین صفت « روز»و « شب»، «صبح»توان می
ها محسوب کرد؟ به پندار نویسنده برای این جمله

که توان دو تفسیر ارائه کرد: تفسیر اوّل اینمی
های اسمی این دو بگوییم مقصود گوینده ویژگی

واژه بوده است به معنی روشنی صبح و تاریکی 
دو جملة یاد شده  که برایشب. توجیه دوم این

، صبح»های زیر را در نظر بگیریم: ساختژرف
شب آرامی ، شب» و « انگیزی است.صبح دل

« مسند»که در این صورت نیز وصف بودن  «است.
  پذیرفتنی است.

است که ژرف  این نکته نیز درخور درنگ
ساخت تحقق صوری این واحدهای زبانی در چنین 

ای است که مخاطب را به تأّمل وا گونههایی بهجمله
دارد و او را به درک مفاهیم انتزاعی از متن می

توان به کمک دو کند. در حقیقت میرهنمون می
ها در سطح تحقّق صوری واحدها و شکل اصلی آن

 (.232: 1391صفوی، نعبیر متن بهره برد )ن.ک: 

  گونی مسندنمایه .1ـ3ـ3
مختلف موردهای زبانی  گوینده در بیان موضوعات

گزیند و از هایی برمیعنوان سرنخخاصی را به
ها خود را در موقعیّت جهان روایت قرار طریق آن

« گوننمایه»ها دهد. در اصطالح به این سرنخمی
 .(66 :1389، )ن.ک: وردانک شوداطالق می

توانند زمانی و شخصی می، های مکانیگونینمایه
اندازهای شدن خواننده با گوینده و چشمدر سهیم

  او نقش بسیاری داشته باشند.
های اسنادی که مسندٌالیه و مسند هر در جمله

این ویژگی با نوعی تأکید ، دو ظرف زمان هستند
هایی قابل مشاهده است که در بخش قبلی نمونه

توان این ویژگی را بیت زبر نیز می بیان شد. در
 نشان داد:

 شب وصل است و طی شد نامة هجر
  لفجرا سالمٌ هی حتّی مطلع

 (131: 1362، )حافظ
ساخت جملة اوّل بیت را به صورت زیر ژرف

. یا «شب وصل است، امشب»توان بیان کرد: می
 .«شب وصل است، شب»

شب ، ها همه قدر بودیاگر شب» در جملة: 
  (211 :1368، )سعدی« قدر بودیبیقدر 

صرف نظر از ایجازی که دارند و به پندار 
 کنندهها نقشی تعییناسنادی بودن جمله، نویسنده

و « قدر»انتخاب عامداً و هدفمند ، در ایجاز دارند
در بردارندۀ ، عنوان مسندهای دوجملهبه« قدربی»

 در جملة اوّل« قدر»اند. پیام ایدئولوژیک گوینده
 در جملة دوم صفت شمرده« قدربی»اسم و 

شب »شوند. خالصة پیام نویسنده این است که می
  «.تر نیستقدر یک شب بیش

با وجود داشتن « قدر»با این توضیح واژۀ 
ها و به اصطالح هویّت دستوری اسمی تمام ویژگی

صفات شب قدر را پذیرفته است. در ضمن حذف 
التی مستقیم مضاف هم در مؤکّد شدن جمله دخ

ها همه اگر شب»دارد. جمله در اصل این است: 
های این شب در هر روی ویژگی«. شب قدر بودی
ها مورد نظر است. عالوه بر این آیینی در جملة

امکان دو براشت را برای مخاطب  «قدربی»واژۀ 
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شبی ، شب قدر»کند: مفهوم اوّل: فراهم می
ثانویه که به و برداشت « ارزش بود.اهمیّت و بیبی

پندار نویسنده در اصل همین برداشت هم مورد 
اصالً شبی به نام شب قدر در فرهنگ »نظر است: 

داست زیرا اهمیّت و قِ، گرفتآیینی ما شکل نمی
  .«شب قدر در یکی بودن آن است

های اسنادی امکان توانایی و ظرفیّت جمله
چنین بیان و برداشتی را برای گوینده و مخاطب 

است. فراموش نکنیم که بخشی از فراهم کرده پیام
رابطة سبک و اندیشه در صدای دستوری بازتاب 
دارد. صدای دستوری عبارت است از رابطة میان 

کنندگان در رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت
یکی از  .... (، مفعول، فرایند فعلی )فاعل

« صدای منفعل»، ترین صداهای دستوریمعمول
، ین صورت مبتدای جمله پذیرندهاست که در ا

های اسنادی یا هدف یا متحمّل فعل است. جمله
در « گشت شد و، بود، است»های ربطی فعل

)ن.ک:  ، صدای منفعل دارنددستور زبان فارسی
 .(296ـ295: 1391، فتوحی

های اسنادی در انتقال مفاهیم این ویژگی جمله
ایفا  کنندهنقشی تعیین، و بازتاب احساسات گوینده

 کند.می

  گیرینتیجه. 3
در دستور زبان فارسی چندان به کارکرد معنایی و 

شود و فزایی عناصر دستوری توجّهی نمیبالغت
ویژه در دستور ساختاری موجب این موضوع به

است که وظیفه و نقش دستور زبان در حدّ شده
ها ها و جملهها، گروهشناخت اجزای سازندۀ واژه

راساس آنچه در این پژوهش بیان شد، تنّزل یابد. ب
تأمّل در قواعد دستوری و نگاه فراساختاری به 

تواند به مخاطب برای ها میاجزای سازندۀ جمله
درک بهتر نقش ارتباطی زبان کمک کند و چگونگی 

های اسمی را با توجّه به موقعیّت تغییر هویّت گروه

ها شرح دهد. با توجه به موضوعات نحوی آن
شده بررسی نقش مکمّلی مسند، قابلیّت این مطرح 

های بالغی کالم عنصر دستوری را در تقویت جنبه
دهد. همچنین کارکرد این نقش دستوری را نشان می

در معناپروری و ارتقاء سطح برداشت خواننده بیان 
های ورود مخاطب را به قلمرو معانی کند و زمینهمی

تأّمل در که سازد. حاصل سخن ایننو فراهم می
های اسنادی و بررسی عناصر سازندۀ آن، در جمله

های تر متون ادبی و شناخت ظرافتفهم بهتر و دقیق
 آن بسیار مؤثّر است.
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. چاپ نگاهی تازه به دستور زبان .(1366) ـــــــــ.
 تهران: آگاه. سوم.
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 تذکره .(1384) فریدالدّین محمد، عطّار نیشابوری

 د استعالمی. چاپ پانزدهم.کوشش محمّبه، االولیاء
 تهران: زوّار.

ها، شناسی، نظریهسبک .(1391)محمود ، فتوحی
 تهران: سخن. .هارویکردها و روش

جمله و تحوّل آن در زبان  .(1375)فرشیدورد، خسرو 
 تهران: امیرکبیر. .فارسی

 تهران: سخن. .دستور مفصّل امروز .(1382) ـــــــــ.

گفتارهایی دربارۀ دستور زبان  .(1375) ـــــــــ.
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. ترجمة مبانی دستورِ شناختی(. 1397)رونالد ، اکرالنگ
 تهران: آگاه. .چاپ اوّل جهانشاه میرزابیگی.

شرح مثنوی  .(1375الدّین محمد )جالل، مولوی
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