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گونه؛ میبدی توانسته با بیان است  بديمكام  عمق بخشیدهساختار به معنای نهايی جملة مركشِ
آفرينی كه بگذري ، اش بگذارد  از زيبايیمِ معانیِ پیچیده، تلثیری ماندگار برانديشة خوانندهِروش

 معنا را از جمله تلثیرات پنهان گسترشبخشیدن به  افزايی معنا و عمقافزايش معنا، ه تعلیق معنا، 
 ساختاری بر ماهیت معنا دانست 

 
 جملة مركش، معنا ، دایديم میبدی، نثر صوفیانهرشیاالسرار، ابوایفض كش های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1

های تلثیرگذاری بر خواننده، بیان روشم معنـايی عمیـق اسـت كـه او را بـه      يکی از شیوه

ــیدن وا ــذاری در انديش ــم تلثیرگ ــی از اي ــوی   دارد  بخش ــاختارهای نح ــة س ــرينش خالقان آف

بیش از هر چیـز در ايـم اسـت    دهد، میشعری كه در زبان روی ةراز آن حادث»آيد: پديدمی

كـه  آنآيد كه ن ام زبـان را بـی  كه از آن رهگذر ساختاری نو و ن امی تازه در زبان پديدمی

زنـد و از آن بـه بعـد    كنـارمی كند و بـه میببرد در جهت امر ارتباد و پیام رسانی خنثیازمیان

لی متفاوت با شـیوه ارتبـاد   ای به كرسانی را به شیوهن ام تازه ادبی، خود نقش ارتباد و پیام

مايـه از   ای در زبـان پديدنیايـد، هـیچ   گیرد  تا چنیم ن ـام تـازه  میعهدهرسانی زبانی بهو پیام

تواند واقعیـت زبـان   صورخیال و هیچ مقدار از استعاره و مجاز و كنايه و تشبیه و جز آن نمی

حادثة هنری و ظهـور ايـم    (  آری، راز53: 9303)حق شناس، « كندرا به واقعیت ادبیات بدل

اگر  های ساختاری بستگی دارد گیری توانمندیكاربُعد هنری زبان به مهارت نويسنده در به

های چینش واۀگان در زنجیرة كالم و تـوان تلثیرگـذاری آن بـر معنـا را     كارینويسنده ريزه

نديشـة خواننـدگانش   كند كه بـر ا ای بیانتواند؛ معانی عمیق و پیچیده را به گونهبشناسد، می

 یكـالم را منحصـر در حـوزه سـاختارها     ریعبدایقاهر بالغت و تـلث »باشد  چنانکه: تلثیرگذار 

در   (39: 9373 ،یكـدكن  یعی)شـف « خوانـد یاینحو مـ یداند و آن را عل  معانیزبان م ینحو

لمـای  شـناس بـا ع  امبرتواكو زبان ،موضوع تلثیرگذاری ن ام نحوی بر معنا و بر ذهم خواننده

مجذوب مکانیسـ  دالیـی و ن ـام نحـوی     مم »گويد: عقیده است و میبالغت قرن پنج  ه 

   (01: 9361)اكو، « شودپیچیده می بودم كه در يک عبارت موجش تلثیرات صريح يا
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دهد كه اغلـش نويسـندگان بـا علـوم بالغـی      میبررسی متون نثر صوفیانة قرن شش  نشان

تـريم پیونـدهای اجـزای سـاختار     نـی آشـنا هسـتند و ظريـ     روزگار خود يا همان علوم قرآ

بنابرايم؛ زبان نثر صوفیانه  گیرند كارمیشناسند و بهنحوی و نقش آن را در آفرينش معنا می

علمی و تجربی استواری دارد كاربرد بسیار جمالت مركش در متـون   ةدر ايم دوران، پشتوان

شان بـه دانـش خلـق    انگر دستیابی نويسندگاننثر صوفیانة قرن شش  نسبت به قرن چهارم، نش

ــده   ــوی پیچی ــاختارهای نح ــايی     س ــق معن ــايی از عم ــنی و رس ــیم روش ــه در ع ــت ك ای اس

برخوردارند  در واقع دانش زبانی، پشتوانة نیرومند صوفیان بزرگ در بیان رسا، روشـم و بـه   

هـا  كـه در آن اسـت  خـالف بسـیاری از متـون ايـم دوران      شان بودهنگریدور از ابهام جهان

شـود، در زبـان   مـی بـا زبـان ديـده    های فراوانی از آسیش معنا به سبش اصـرار بـر بـازی   نمونه

آفرينـی زبـانی قرارگرفتـه و    ایشعاع  زيبـايی صوفیان بزرگ، اویويت بیان انديشه كمتر تحت

ت  اسهای زبانی، ابزار تلثیرگذاری آنان بر انديشة مخاطبانشان شدهشگفتا كه همیم خالقیت

يافتـه و موسـیقی طبیعـی گفتـار، بخشـی از      در نثر صوفیانة میبدی نیز عالوه بر انديشـة كمـال  

 شود میتلثیرگذاری زبان او درآفرينش پیوندهای پیچیدة میان ساختار و معنا ديده

 

 لهئبیان مس -1-1

ابیت زبان صوفیانة میبدی از قرن شش  تا امـروز بینديشـی ، شـناخت    چون به رازهای جذ

االسـرار او  كنـد  بـه گـواهی كشـ     اش ضـرورت پیـدامی  هـای زبـانی  شتر تجربة خالقیـت بی

دارد  ضرورت آشـنايی عمیـق مفسّـران بـا علـ       ازكاربرد هنرمندانه شگردهای زبانی آگاهی

خود رازها و قواعد نانوشتة گسترش ساختارهای نحوی در زبان فارسی را نیـز  بهبالغت، خود

پـذيری  گار میبدی و جرجانی تـا كنـون ديگـر موضـوع گسـترش     است  از روزبه او آموخته

ساختارهای نحوی و تلثیرگذاری آن بر معنای جمالت مركش در زبان فارسـی كمتـر مـورد    

است  بنابرايم؛ بـرای گشـودن زمینـة پـژوهش و گفتگـو در ايـم موضـوع، چنـیم         بودهبح  

كام  چـه تـلثیری   جمالت مركشِاي : در نثر صوفیانة میبدی، ساختارآوردهمیانپرسشی را به

 بر ماهیت معنايی ايم جمالت دارد؟     
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 پیشینة تحقیق   -1-2

بسیار اندک است  بـا جسـتجو در   « تلثیرگذاری ساختار بر معنا»پیشینة پژهش درموضوع 

« های نحـو زبـان فارسـی در قـرن پـنج  و ششـ       ويژگی»های علمی به كتابی با عنوان پايگاه

كه بـه موضـوع كـاربرد جمـالت پايـه و      با آن ه( برخوردي   نويسند9303)ر ک: صديقیان، 

ای ديگـری بـه نقـد ايـم     ای به تلثیرگذاری بر معنا نـدارد  مقایـه  است، اما اشارهپیرو پرداخته

اسـت  )ر ک:  معنـا توجـه نکـرده    و سـاختار رابطة  است كه نويسندة آن ه  بهكتاب پرداخته

)ر ک: « ای واحـد مقویـه  يـا  متمـايز  ةدو مقویـ  :سسـته گ جمـالت »(  در مقایة؛ 9300حسینی، 

اند و خـود نیـز   شناسان پرداخته(، نويسندگان به مقايسة ن ريات زبان9300خرمايی و شهباز، 

 سـازة  كـانونی  نقـش »عقیده دارند؛ جمـالت گسسـته مقویـة واحـدی هسـتند  در دو مقایـة؛       

 و گفتمـانی  هـای تفـاوت »و  (9300)ر ک: خرمـايی و شـهباز،    «گسسـته  درجمـالت  گسسته

( 9319)ر ک: خرمـايی و طباطبـايی،  « فارسـی  زبـان  در گسستهشبه و گسسته جمالت نحوی

 است   شدهگسسته پرداختهشبه و صرفاً به بح  جمالت گسسته

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

پنهـان   هـای شناخت چگونگی تلثیرگذاری ساختار بر معنـا، جنبـة ديگـری از توانمنـدی    

كنـد كـه نقـش بنیـادی در بیـانِ روشـمِ       پذيری ساختاری زبان فارسـی را آشـکارمی  انعطاف

هاِی پیچیده دارد  خالف ادعـای برخـی، ايـم زبـان فارسـی نیسـت كـه در بـرآوردن         انديشه

هـای زبـانی از   نیازهای امروز دچار نارسايی و ناتوانی است، بلکه ايم ناشـناختگی توانمنـدی  

زبـان و بیـان زيبـا و     ةكـارگیری خالقانـ  شده تا آنان در بـه سوی كاربران زبان است كه سبش

 هايشان ناتوان باشند   تلثیرگذار عواط  و انديشه

هـای پیشـینیان در خلـق زبـانی     شمار تجربـه هدف ايم پژوهش؛ شناخت اندكی از بی     

روشم و تلثیرگذار است  اگر بپذيري  كه زبان و انديشه دو روی يک سـکه هسـتند و زبـان    

كردن زيربنای پذيري  كه؛ برای فراه های نويم است، میتوان و كارآ ابزار زايش انديشهپر

های بنیادی علمی، فرهنگی و اجتماعی پیش از هركـار ديگـری نیازمنـد پژوهیـدن،     پیشرفت

كارگیری و افزودن تجربیات تـازه بـر   شناسايی عمیق، گزينش، روزآمدكردن، آموزاندن، به
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های پنهان ايم تجربیات و آشـکاركردن آن  روی؛ يافتم گوشهتی   ازايممان هسمیراث زبانی

تـريم وظـاي  انديشـمندان علـوم     سـاز اسـت  بنـابرايم؛ از مهـ     برای نس  نوپا، نیازی تاريخ

علمی و فرهنگی و پژوهندگان عرصـة زبـان فارسـی، شـناخت و     گوناگون، مديران نهادهای

 است های زبان فارسی پس شناساندن توانمندی

 

 حوزۀ تحقیق -1-2

بـرای انجـام    االبـرار  ةو عـد  تفسیر كش  االسرارمتم نثر بخش عرفانی مجلدات دهگانة 

هايی ديگری هـ   پذيری ساختاری؛ ويژگیشد، چون عالوه بر انعطافايم پژوهش برگزيده

 كـه؛ ايـم نثـر در دوران او    است: نخسـت آن داشت كه آن را شايستة بررسی بیشتری كرده

رود  )ر ک: شـمارمی ای از شـاهکارهای زبـان فارسـی بـه    و نمونه ايی نثر آفريده شدهشکوف

هـای زبـانی و از   ای سرشار از تجربـه انـواع خالقیـت   كه؛ گنجینه(  دوم آن332: 9370صفا، 

شود  سوم؛ زبان مـتم بـه طبیعـت زبـان فارسـی بسـیار       میهای نحوی محسوبجمله خالقیت

ر انواع نثـر در انتقـال معنـا و تلثیرگـذاری بـر انديشـة خواننـده        نزديک است  چهارم؛ از ديگ

توانمندتر است  پنج ؛ زبان بسیاری از شاعران و نويسندگان معاصر از جمله؛ شـاملو، جـالل   

میبـدی، بیهقـی، ناصرخسـرو، خواجـه      احمد، بهرام صادقی و    به شدت تحت تلثیر؛ نثـر آل

تر نثر معاصـر  ه؛ شناخت بیشتر ايم متم به شناخت عمیقدارد  در نتیجعبداهلل انصاری و    قرار

 كند   مینیز كمک

 

 رویکرد نظری -1-5

 ای دارد و تا حدی ن رية فراگیـری شـده  های تازهروی به افق ،امروزه نقد ساختاری متم

سـازی زبـانی را بـه دو    جسـته های زبان ادبی يا برپرداز ساختارگرا، خالقیتاست  ییچ، ن ريه

 است: افزايی و هنجارگريزی تقسی  كردهدهگروه قاع

قاعده افزايی: برونه زبان؛ خلق موسیقی؛ توازن در سـه سـطح آوايـی، واۀگـانی،      -ای »

 ؛نحوی
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معنا(؛ هنجارگريزی آوايـی،  هنجارگريزی: درونة زبان؛ خلق معنای مجازی )معنای  -ب

ــا      ــبکی، هنج ــارگريزی س ــوی، هنج ــارگريزی نح ــانی، هنج ــارگريزی واۀگ رگريزی هنج

نوشــتاری، هنجــارگريزی زمــانی )باســتان گرايــی(، هنجــارگريزی گويشــی، هنجــارگريزی 

 ( Leech, 1991: 65-71 :)ر ک« معنايی

سـازی در میانـة راه   اشکال ايم ديدگاه ساختاری آن است كه پـس از توصـی  برجسـته   

ونـه هـدف از   گپـردازد  بـديم  ماند و ديگر چندان به بررسی تلثیرات ساختار بر معنا نمـی می

كند  اما ويژگی زبـان نثـر صـوفیه بـه     خلق متم ادبی را به آفرينش زيبايی در زبان محدودمی

خدمت گرفتم زيبايی زبانی در بیان معنا يـا انديشـه اسـت  در نـزد صـوفیان بزرگـی چونـان        

هدف نیست، بلکه ابزار تلثیرگذاری است  ايم ويژگی متم تا حـدود   ،آفرينیمیبدی، زيبايی

كشـد  بنـابرايم؛ در پـی شـناخت     مـی چایشپردازان ساختارگرا را بههای ن ريهی انديشهزياد

هـای  تلثیر ساختار بر معنا راهی چنـیم رفتـی ؛ ابتـدا بـا رويکـرد سـاختاری بـه مـتم، سـاختار         

كردي ، سپس با رويکرد معنايی بـه جسـتجوی تـلثیرات متقابـ      گوناگون نحوی را شناسايی

بنـدی كلـی بايـدگفت؛ ايـم پـژوهش از دو ديـدگاه       ی   در يک جمـع ساختار و معنا پرداخت

برده تا تلثیر گسترش ساختار برمعنـا را دريابـد  در ادامـه سـخم، در     معنايی و ساختاری بهره 

 بارة چند اصطالح پركاربرد در ايم نوشتار توضیحاتی خواهدآمد  از جمله؛

جملـه بـرای همگـان،     : صفت روشم در توصی  قاب  درک بـودن معنـای  معنای روشم

 است  آمده

شدن يک جمله در اجزای معنايی جمالت پـیش از خـودش،   : دربیان؛ سهی افزايش معنا

 است آمده

ای آمده كـه سـاختار و معنـای مسـتق      : در بیان؛ معنای ناتمام جمالت سادهتعلیق معنايی

آمدن جمالت ديگـری  شدن معنايشان، در انت ار دارند، اما معنای كام  ندارند و برای كام 

 مانی    می

 تـری شـک   : كاركرد پیوندهای ساختاری و معنايی كـه بـه معنـای پیچیـده    افزايی معناه 

 دهند   می
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كاملی كه با درن رداشـتم؛ معنـای جمـالت    : درتوصی  معنای جملة مركشِعمق معنايی

يکـديگر   بودن جمالت درمعـانی پیشیم، پیوندهای معنايی و ساختاری میان جمالت و سهی 

 گیرد     میشک 

 : در توصی  امکانات گوناگون گسترش ساختار نحوی جمـالت، آمـده  پذيریگسترش

 است   

 شیوۀ تحقیق -1-9
 شـود  گیـری از شـواهد آغـاز مـی    ايم پژوهش متم محور است  شیوة انجام آن با نمونـه  

: فصـ  هفـت (   9300برداری سیسـتماتیک )ر ک: شـیفر،   ها از شیوة نمونهبرای انتخاب نمونه

ــ       ــتم كش ــت م ــه ماهی ــه ب ــا توج ــرا؛ ب ــردي ، زي ــره ب ــد و   به ــام  ده مجل ــه ش ــرار ك االس

برداری سیستماتیک كـارآيی بیشـتری   وشش بخش مستق  است، شیوة نمونهچهارصدوچه 

يک بخش مستق  از مجلـدات دهگانـه انتخـاب و از جمـالت      و داشت  طبق ايم شیوه هفتاد

 شـان طبقـه  هـای مشـترک  هـا بنـابر ويژگـی   پس از آن نمونهشد  برداریمركش آن يادداشت

در ادامه  شد  نتايج ايم بررسیشدند  سپس پیوند میان ساختار و معنای جمالت بررسیبندی

 خواهدآمد 

در گام نخست، نیازمند معیـاری بـرای جداسـازی محـدودة جمـالت بـودي   در نثـر             

ايی پیوند دهندة معنـايی جمـالت تـا بـدان     سخم يا محور معنصوفیانه میبدی محور عمودی 

جداسازی و تعییم حدود استقالل معنـايی جمـالت    حد استوار، منسج  و يکپارچه است كه

ای نبود و به معیارهـايی روشـم و كـاربردی نیازداشـتی   بـرای تعیـیم       كام  كار چندان ساده

سـته بـه نگـرش مؤیـ ،     هـای دسـتور ب  شد  دركتـاب معیار ابتدا بايد به تعري  جمله پرداخته

 شود   میجمله از ديدگاه ساختاری يا معنايی و يا تلفیقی از ايم دو ديدگاه تعري 

جمله كالمی است كه پیام كاملی را از گوينده به شنونده برساند، »از ديدگاه معنايی:      

مخاطش با  باشد  به زبانی ديگر؛شدن چیزی را به آن نداشتهكه شنونده انت ار افزودهطوریبه

(  از ديـدگاه سـاختاری نیـز    97: 9307شناس و ديگران، )ر ک: حق« كندشنیدن آن سکوت

 دارندكه؛ انـواع جملـه عبـارت   تعاري  ديگری از جمله وجوددارد  با ايم حال همگی توافق
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است از؛ جملةساده، جملةمركش و جملةكام   درايم پژوهش با توجه به ماهیت متم، بـرای  

كامـ  در  ، معیارسنجش جملة مركـشِ معنا تیبر ماهت جمال یترش ساختارگسبررسی تلثیر

 شد    ن رگرفته

دهندكه در نثر میبدی در مجموع؛ موضـوع اصـلی، انديشـة مركـزی،     میها نشانيافته     

پیوندهای معنايی درونی اركان جمله و پیوندهای معنايی و ساختاری بیرونی میان جمالت و 

جـا كـه انديشـه و مفـاهی      دارنـد  از آن م حدود جملـة كامـ  نقـش   ساختار جمالت در تعیی

گنجند، ناچار بـرای بیـان روشـم يـک     صوفیانة میبدی گاه به سختی در چهارچوب زبان می

كند  ايم جمـالت  انديشه يا مفهوم به چند جمله نیاز دارد تا معنای نهايی مورد ن رش را بیان

را  های عمیق صوفیانههستند كه توان بیان انديشهكام  با بافت پیچیده و منسج  خود مركشِ

روی؛ ويژگی بارز جمالت مـتم آن اسـت كـه در عـیم داشـتم اسـتقالل، خـود        دارند  ازايم

 كام  هستند جزيی از يک جملة مركشِ

بـه زهـد    ککه تـو خواسـتی  او را بگـوی،   کهدر آن روزگار بود کهوحی آمد به پیغامبر»

از دسـت ديگـران   ککه  مـم روزی بنـدة خـويش    کهنستیخويش حکمت ما باط  كنی، ندا

 ( 026/ 5: 9300)میبدی، « از قدرت خويش کهتر از آن دارم ده ، دوست

زند، راويـة نـور برگیريـد و    میايد از ايم زالل كه زير عرش ما مو شما كه اه  رفرف»

(  929/  9 :ن)همـا « كنیـد روز رستاخیز كه ايشان سر از زمیم برآرند تشنه، ايشـان را سـقايتی  

شـوند و  در ايم نمونه سه جملة پیرو و دو جملة همپايه در مجموع دارای معنـای كـاملی مـی   

شـما از  » جملـة پايـة؛  دو  دهند  با حذف سه جملة پیرو،میكام  را تشکی يک جملة مركشِ

 شـوند  چنانکـه  آشکارمی« كنیدايم زالل راوية نور برگیريد و روز رستاخیز ايشان را سقايتی

ها معنـای نهـايی را   بینید؛ پیوندهای معنايی درونی جمالت و پیوندهای معنايی میان جملهمی

 اند   دادهشک 

 بحث   -2

معنـا و سـاختار، بـه خـدمت گـرفتم تـوان        ةخالقان وندیپ از هدف ،یبدیم انهیدر نثر صوف

 ینآن  جرجـا  یعـ یدسـتاورد طب  تلثیرگـذاری انتقال هـر چـه بهتـر معنـا اسـت و       یساختار برا
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 يیمعنـا  ر،یو تلخ  يتقد میبا هم یوی ستین یزیچ ریو تلخ  تقدي جز دركالم گاه»: گويدمی

 حاصـ   خواسـتی یرا مـ  یآن معنـ   ،يكـه اگـر بـا تـرک تقـد      دآيیمتو حاص  یبرا یاضاف

 انعطـاف  ریكهم تـلث شناسان ايم سخم گواه است كه زبان ( 369: 9360 ،ی)جرجان «شدینم

  اندشناختهیرا ما ی بر معنساختارپذيری 

 پیوندهای ساختاری و معنایی  -2-1

هـای نحـوی   پذيری ساختاری و زمینة خالقیـت توانمندی پیوند جمالت، امکان گسترش

بلکه بر ماهیت معنـا و   ،شودپذيری برساختار محدودنمیكنند  تلثیر ايم گسترشمیرا فراه 

دث ساختاری ه  در چینش اجـزای  چگونگی درک معنا نیز تلثیرگذار است  به عبارتی حوا

توانند، واقعیـت زبـان را   دهند و میمیجمله و ه  در پیوندهای درونی و بیرونی جمالت رخ

 گیـری شـک   شدن معنا وروند كام  دهند كهمیها نشانكنند  بررسیبه واقعیت ادبیات بدل

ا چندگونه از پیونـد  و ناهمپايه همانند نیست  بنابرايم ب هيهمپا درجمالت مركش جملة كام 

ساختار و معنا روبرو هستی ؛ پیوند خطی جمالت همپايه، پیوند تودرتوی جمالت ناهمپايه و 

 ای   پیوند تلفیقی جمالت خوشه

 معنا و جمالت مرکب همپایه-2-1-1

در ساختار جمالت ساده و كوتاه اركان مورد نیاز جمله چون؛ فع ، نهـاد، مفعـول، مـت     

های كوچک اسمی و گروه فعلی نداییه و مسند اغلش به صورت گروهفع ، متم  قیدی، مس

 حضوردارند و جملة ساده خود دارای معنايی كام  است  مانند: 

به نام خداست آرام دل مؤمنـان  بـه نـام خداسـت شـفا  درد بیمـاران  بـه نـام خداسـت          »

 (  316/ 2: 9300)میبدی، « آسايش اندوهگنان

خـواران آدم  نخسـتیم همـه گرينـدگان آدم     یشیم همه غـ  اص  همه غريبان آدم بود  پ»

 (  653/  9 :)همان« بود  بنیاد دوستی در عای  آدم نهاد

گیرنـد  مـی ای از جمالت مركشِ كام  شک از به ه  پیوستم جمالت ساده همپايه گونه

و جمـالت  در ايم جمله، وابسته )پیرو( وجود ندارد »    را دارند؛  كه توان بیان معانی پیچیده

    (62: 9320 ،ی)رک: باطن« اند   دادهمستق  و همپايه پیوند يافته و جملة كاملی را تشکی 



 82 22شماره                                         یادب فارس ینثر پژوه ةیّنشر                                                             

جـز  و در  بـه انـد، معنـا جـز    پیوسـته ه هكه به صورت خطی ب هيهمپا در جمالت مركش

گونه جمالت پیوند معنايی از نوع خطـی دارنـد و   گیرد  ايممیجمالت مستق  و مجزا شک 

ها بـه يکـديگر   از حروف عط  يا رب  همپايگی؛ چون، و، يا، اما، ویی، تا و جز ايمبا يکی 

معنای نهايی نیز، حاص  جمع جمالت مستق  است كه در كنار هـ  كـه معنـا را     9اند پیوسته

 كنند   میكام 

 پیوند خطی جمالت مركش همپاية مركش

                                    +            +                            +            + 

 

بـه مناجـات و    و نـد يگویبـا اهلل سـخم مـ    تکا  دینور نشان یبر منبرها و ديرا آر شانيا»    

ــد یمــ تیــمحادثــت حضــرت ربوب ــاق ونازن ــرات عتــاب   خلــق در یب غــورات حســاب و اث

  (7/902: 9300)میبدی،  «   باشندیم

دارد قصـه وی شـنیدن وحـدي  وی روحِ    ، دوسـت درعای  هركجا عاشقی سوخته بینـی »

 ( 7/005 :)همان« روح دانستم

باال به تنهايی معنا دارند و در عیم حال نیز دارای پیوندهای معنايی قوی  ةجمالت همپاي 

شـود و اسـتقالل معنـايی و    هستند و پـس از بیـان كامـ  انديشـة نويسـنده، جملـة كامـ  مـی        

 يابد  ساختاری می

 جمالت مرکب ناهمپایه معنا و -2-1-2

جمالت مركش ناهمپايـه از امکانـات گسـتردة پیونـدزدن جمـالت پیـرو بـه جملـة پايـه          

يک يا چند جملـة پیـرو درون سـاختار    »برخوردارند و برای بیان جزيیات و روشنگری معنا، 

)ر ک: « گیرنـد مـی شود و جمالت مركـش ناهمپايـه شـک    میكام  گنجاندهنحوی جمالت

 (  12 :9320باطنی، 

هـای  توانند در هر جای جملة پايه بیايند  ايم آزادی زمینـة خالقیـت  جمالت پیرو می     

شان درپاسـخ بـه نیـاز    كند  در ايم متم، جمالت پیرو با پیوند تودرتویمیساختاری را فراه 

  جمله سوم  جمله دوم  جمله اول
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روشنگری تفسیر با افزودن توضیحات و طـرح ابعـاد گونـاگون يـک موضـوع بـر جزيیـات        

  0اند معنايی افزوده

 پیوند تودرتوی جمالت ناهمپاية مركش

      

 

 

آينـد، جنـات   فردا چون خاليق به صـحرا  قیامـت بیـرون    کهاند در بعضی كتش آورده»

« وازیفـت ایجنـه یلمتقـیم    ککه كندعدن به صفات جمال خويش، عاشقان و طایبان را استقبال

 (  92/51: 9300)میبدی، 

 ،تا يک نفـس از اختیـار بـا وی بـود     کهبنده مادام  کهدر ايم آيت دالیت روشم است »

 ککه در آن يـک سـاعت    نهدر حال خـوف،   نهدر حال امم،  نه ،حک  نماز از وی برنخیزد

غلبـات احکـام    ککه آن وقـت   و نکه وی در نقطه جمع  وسلطان حقیقت بروی مستویی بود 

كـه بنـده   »ل: (  جملـة پیـرو او  0/662 :)همان« وی در وص  تفرقتو شرع بر وی روان بود 

دارای معنـای كامـ    « مادام كه تا يک نفس از اختیار با وی بود، حک  نمـاز از وی برنخیـزد  

توانند است و بدون جمالت بعدی نیز معنای كاملی دارد  با ايم حال جمالت پیرو بعدی می

 باشند  ديگر جمالت همپايه و ناهمپايه با حـروف داشته« برنخیزد »نقش قید حایت برای فع  

  اند رب  به جملة اصلیِ آغازيم پیوندخورده

 جمالت پیرو-2-1-2-1

است  میبدی نیز از انـواع  نقش آوردن جمالت پیرو افزودن توضیح و روشنی بیشتر معنا 

 افـزوده است و با گسترش ساختار جمله بر تـوان بیـان معـانی پیچیـده     بردهجمالت پیرو بهره

 است 

روه اسـمی؛ فاعـ ، مفعـول، مسـند، مسـنداییه،      كه پس از گـ جمالت پیرو توضیحی، 

آينـد و توضـیحی   موصوف، بدل، اضافه، متم ، متم  صفت برتر، متم  اس  و متم  قید، می

 افزايند به جمله می

جمله دوم                     جمله سوم                 جمله اول        
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از كـار رهـی آگـاه اسـت و      ککه داردار، رهـی جلی  است و جبار، خدای كردگار، نام» 

                                                                    (   0/395: 9300)میبدی، « رهی را پشت و پناه است

 :)همـان « جـان و دل سـوزد  ککه  خانه افـروزد، آتشـی يافـت   که جستموسی آتش می»

6/990 ) 

 :)همان« قصد روزگار اوكرد کهبر زبان تو برفت در تزكیت او تیغی بودکه آن كلمت»

6/507 ) 

هستند كه درجايگاه قید حایت، قیـد مقـدار، قیـد     ،جمالت پیرو قیدینوع ديگر؛      

 اند كـه هـ  معنـا را روشـم و هـ  زبـان را تصـويری       زمان، قید مکان و ديگر انواع قید آمده

وقوع افعال را با جز یـاتش   ةصحن ،توان به واسطة قیدهاها میكه در ايم نمونهكنند  چنانمی

 تصّوركرد 

خـود را   ککه ، او را خوارگردانیدند  بسی برنیامدچون از پدر جداگشتند کهنه پنداشتند»

وار بسـته، چـاكروار و غريـش   ؛ زير تخت وی ص  بركشـیده و كمـر خـدمت برمیـان    ديدند

زيـر تخـت   »(  جمالت پیرو در پیرو 9/30 :)همان« گفتند : يا ايها ایعزيز مسّنا و اهلنا ایضّرمی

گفتند: يا ايها ایعزيـز  وار میشبسته، چاكروار و غريبركشیده و كمر خدمت برمیانوی ص 

« ديدنـد »، قید حایت و تصويرگر حایت برادران يوس  هسـتند بـرای فعـ     «مسّنا واهلنا ایضّرّ

 « خود را ديدند که»در جملة پیرو 

 ، هستندكه نقش يـک ركـم نحـوی جملـه را بـه     جمالت پیرو جانشیننوع ديگر؛      

نشـان  »گیرنـد  ماننـد:      آن بخش را دربرمـی اند كه كيافتهدارند و گاه چنان گسترشعهده

روزی در مسجد مدينه نشسته بـود  اعرابـی درآمـد از قبیلـه بنـی       کهستكمال حل  وی آن

 :)همـان « سلی     آنگه اعرابی را برنشانید و بازگردانید و گفت: نگر تا خـدای را بنـده باشـی   

ای را اسـتان بلنـد دو صـفحه   مـتم كامـ  د  « كـه »(  در ايم نمونه جملة پیرو بعـد از  3/06-02

 گیرد دربرمی

هسـتندكه زمینـة گسـترش سـاختاری     قول نق  بیان رویجمالت پنوع ديگـر؛            

هـای مـتم كـه بـه سـبش ويژگـی       قـول هـا و نقـ   انـد  اغلـش استشـهاد   فراخـی را پديـدآورده  
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افعال  است كه نقش نحوی مفعولِاش بسیار ه  زيادند، درون جمالت پیرويی آمدهتفسیری

 دارند  عهدهنق  قول را به

 مـتم  جمالت، ايم ادامه)انی اعل  ما ال تعلمون    » کهو به نعت عزت ايم خطاب برفت»

 ( 9/929 :)همان« (گیرد دربرمی را كام  يک بخش

بیانگر شرد و ایتزام هستند و اغلش بیش از يک  جمالت پیرو شرطی،نوع ديگر؛      

جمله شـرايع ديـم از    کهدرنگر، به ايم دو كلمه مختصر»د  مانند: جملة پیرو را در خود دارن

 شـود تـرا محقـق   تکا  دل آشنايی و روشنايی دارد در که كسی را،شودمیايم دوكلمه مفهوم

 :)همـان « ااوتیت جوامع ایکل  و اختصر یی ایکالم اختصار: ایسالممصطفی گفت علیهآنچه 

 هفت جملة پیرو بـه شـکلی تودرتـوی ديـده    (  در مجموع در درون ايم جملة شرطی، 9/32

شود و معنـا نیـز   نمیشود  با ايم حال در ساختار جمله سستی وگسیختگی ساختاری ديدهمی

 روشم و كام  است  

 ایجمالت خوشه-2-1-3 

 هيـ و ناهمپا هيـ جمـالت مركـش همپا   كامـ  ازپیونـد  ای يا جمالت مركشِجمالت خوشه

انديشـه يـا مفهـومی پیچیـده را      ( كه در پیوند با هـ  12: 9320اند )ر ک: باطنی، گرفتهشک 

ای معنای هرجمله، جزيی از ساختار معنايی بزرگتـر اسـت و   كنند  در جمالت خوشهمیبیان

 بیـان بیانگر انديشه يا مفهومی پیچیده اسـت كـه نـه در يـک جملـه بلکـه در چنـد جملـه بـه         

درتـوی( برخوردارنـد و بیشـتريم    ای از پیونـد تلفیقی)خطـی و تو  آيد  جمالت خوشـه درمی

   3اند دادهها را به خود اختصاصنمونه

بنده را جز وی فريادرس و دستگیر نیست، بـه جـالل تعـزز خـود و      کهو رب ایعزه داند»

 (  315/ 2: 9300)میبدی، « كنددستگیری وبه نعت رحمت او را فريادرسد 

يـا قـوم   ککه  درخواهـد يشـان مـی  از اياد نعمت به زبـان موسـی    کهفرق است میان امتی»

« درخواهـد واسـطة مخلـوق از ايشـان مـی    ياد خود بی کهمیان امتیو اذكروا نعمه اهلل علیک  

 ( 3/00 :)همان
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ای جوانمرد شکركم مر آن خدای را كه ترا پیش از سئوال و معارضه آن داد كـه اگـر   »

 (  1/325 :همان«)كردی، برسرآن نرسیدیبه تو بازگذاشتی و تو هزاران سال انديشه

« همه آن بود كه مراد تو بود، مراد خود خدای مراد ازیـی، مـا كـم    کهيا موسی خواهی»

 ( 9/302 :)همان

 تأثیر ساختار بر ماهیت معنا  -2-2 

 ةبینی صوفیانة میبدی عارف، مفسّر و عـای  بالغـت، هـر مفهـومی جايگـاه ويـژ      در جهان

شـده و آگاهانـه اسـت  ايـم     ها حسـاب و انديشهخود را دارد و پیوندهای آن با ديگر مفاهی  

ه نحـوی  و سـخته اسـت  سـاختارهای پیچیـد    يافته و ذهنی پخته ای كمالخود نشانگر انديشه

هـای  جمله»دهد  زيرا؛ میشناخت عمیق شگردهای زبانی را نشانمتم نیز ورزيدگی زبانی و 

هـا فرآينـد   روند كه تویید آنشمارمیای بهدارای بندهای پیرو، ساختارهای دستوری پیچیده

(  پختگی سـاختارهای نحـوی مركبـی    60: 9303)گريم و یبیهان، « طلبدپیچیدة مغزی را می

ای كه میبدی آفريده، توانسته بـر ماهیـت معنـا تلثیربگـذارد و دسـتاوردهای پنهـان ناشـناخته       

ديدآوردكه اغلـش  افزايی معنايی و عمق معنايی را پافزايش معنايی، تعلیق معنايی، ه چون؛ 

ناچار از انـواع سـاختارهای مـتم بـرای     در پروسة تلثیرگذاری بر معنا جدای از ه  نیستند  به 

 شود هر بح  تنها يک گروه را برگزيدي  تا سخم كوتاه

 تعلیق معنا  -2-2-1 

میبدی برای ايجاد انت ار و اشتیاق در خوانش، در يک گروه از ساختارها يـک ركـم از   

نهاد، فاع ، مفعول، متم  فع ، مسند، مسنداییه و مت  قیدی را به صورت گـروه  جمله چون؛ 

آورد  در نتیجـه در  آورد و پـس از آن يـک جملـة پیـرو مـی     اسمی در آغاز جملة كام  می

جا تعلیق شود  در ايممی آغاز خوانش، ذهم خواننده درگیر يک جملة پیرو با معنايی ناتمام

هـای مـا نزديـک اسـت:     يم باره ريچاردز سخنی دارد كه به يافتـه گیرد  در امیمعنايی شک 

های اوییة جمالت را بفهمید، بايـد صـبركنید تـا كمـی ديگـر      معموالً قب  از ايم كه قسمت»

(  ايـم جملـه پیـرو كـه در ادامـه اغلـش گسـترش        51: 9300)ريچـاردز،  « يابندجمالت ادامه

د، خواننـده را بـا حـس تعلیـق و انت ـار      دهـ میيابد و جمالت ديگری را ه  درخود جایمی

دهد  سرانجام انت ار میكند و اشتیاق به ادامة سخم را افزايششدن معنا روبرومیبرای كام 
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شده در رود  همچنیم ضمیرگنجاندهمیگیرد و حس تعلیق ازمیانمیبا آمدن جملة پايه پايان

ه، معنای جملة پیرو توضیحی گروه جملة پايه، عالوه بر نقش ويژة خود در ساختار جملة پاي

گنجاند  بديم گونه معنا و ساختار در پیونـد بـا هـ     اسمی آغازيم را ه  درون جملة پايه می

 شوند  در بیشتر مـوارد میـان جملـة پايـة و جمـالت پیـرو حـرف ربطـی هـ  ديـده          كام  می

گونـه از  مشـک ايـ  شود  به عبارتی جمالت دارای پیوند فص  بیانگر وصـ  هسـتند  بـی   نمی

 است  كام  آفريدهتعلیق معنايی را ساختار ويژة جمالت مركشِ

 گروه اسمی آغازيم+ جملة پیرو+     + جملة پايه )ضمیر، مرجع گروه اسمی آغازيم(

 اوصفات خود، قربان شرع مقدس تواندكرد، ما اسرار علـوم حقیقـت را بـر دل     هرکه»

 (      700/ 5 :9300میبدی، « )نقش گردانی 

/ 5: )همـان « اوتاد زمیم انـد  ایشانن ر ايشان در عای  امر سفر كند،  که جوانمردانی»

965  ) 

يی ندارد و به كونیم ن ری ندارد و همواره ن ر اهلل پـیش چشـ    ااز كون ذره که کسی»

 (   0/902 :)همان« را فقیر گوينداو خويش دارد، 

 یست و از مجـرا اشده خون  یعزوج  جگر و یاز ترس خدا است که یمرد نیا»

 ( 032/ 9 :)همان «ستیست، جز حق نا بر آن یوكه  یو ميد ميست، ااآمده رونیآب ب

درحال بشريت قـدم درمیـدان طريقـت نهادنـد و بـدان مسـتقی         آن جوانمردان که»

(  در ايم نمونـه ابتـدا گـروه    9/032 :را به رنگ دوستی برآرد  )همان ایشاناحديت  ،شدند

 درمیـدان  قـدم  بشـريت  درحـال  كه»است و جملة پیرو آمده« ن جوانمردانآ» اسمی آغازيم

 اسـت  حـال تعلیـق معنـايی شـک      « آن جـوانمردان »توصـی  گـروه اسـمی    « نهادند طريقت

 آيـد و معنـا كامـ    مـی « بـرآرد  دوستی رنگ به را ايشان احديت»گیرد  سپس جملة پاية می

ة پايه بسـیار مهـ  اسـت، زيـرا؛ عـالوه      در جمل« ايشان»شود  درايم جا نقش ضمیر مرجع می

برگنجاندن معنای جمالت پیرو پیشیم درجملة پايه، میان جمالت پیرو با ه  و میان جمالت 

 است پیرو و جملة پايه با ه ، ه  پیوندساختاری و ه  پیوند معنايی ايجادكرده
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 افزایش معنا -2-2-2

ها برخوردارند  در يک  گـروه  تريم ساختاركام  ازگستردهای يا مركشِجمالت خوشه

كه در زنجیرة كالم، هر جملـة پايـه يـا پیـرو درون جملـة      ديگر از ساختارهای مركش، با آن

نیـاز از  كنندة معنای جمالت پیشینی اسـت و بـی  كام ، خود معنای مستق  دارد، تماممركشِ

 ديـده  جمالت پسینی و جز جملة سادة آغازيم، در ديگر جمالت اجـزای معنـايی مشـتركی   

دارنـد و از ايـم طريـق    شودكه به بخشی از معنای جمله يا جمـالت پـیش از خـود اشـاره    می

گونـه بـر معنايشـان    گنجاننـد و بـديم  بخشی از معنای جمله يا جمالت پیشیم را در خود مـی 

 شود    میافزوده

ــیلو اذا ســ» ــادی عن ــی …یک عب ــد؛ م ــند،آن    چــونگوي ــو پرس ــرا از ت ــم م ــدگان م بن

در كـوی مـا گريختنـد، هرچـه دون ماسـت       وهـا درآويختنـد   حلقـة حرمـت   به کهبندگانی

از اسباب ببريدند، عمامه بـال برسـرپیچیدند    وخدمت ما برداشتند، با ما گرويدند  وگذاشتند 

شـدند، ايـم چنـیم    بـا عشـق بیـرون    ومهر ما به جان و دل خريدند، عاشق در وجود آمدند و 

مم به ايشان  کتو پرسند و نشان ما از تو طلبند، بدان مرا از چونبندگان و ايم چنیم دوستان 

 (   520/ 9: 9300)میبدی، « نزديک 

اگر به اندازة هفـت آسـمان    كهدر ما بکوبید وبا عایمیان امت بگوی؛ بر درگاه ما باشید »

فردا با همه خاليق كـار بـه    كهدل از امید فض  ما برنداريد مگر كهو هفت زمیم گناه داريد 

  (  5/630 :)همان« با گدايان امت محمد به فض  و رحمت وعدل كن  

در گروهی  ديگر از ساختارهای مركش؛ در جملة پاية اسنادی، پس از گـروه اسـمی        

مسند يا مسنداییه، جملة پیرو توضیحی مسـند يـا مسـنداییه آمـده و نقـش موصـوف صـفات        

 رد و مسـند و يـا مسـنداییه را توصـی     داعهدهرا به   « آن، ايم، چنان، همان، همیم، »اشارة؛ 

 است   كارگرفتهكند  میبدی اغلش چنیم ساختاری را برای بیان مفاهی  صوفیانه بهمی

 2مسنداییه يا مسند + آن + فع  ربطی +كه + جملة پیرو توضیحی مسنداییه يا مسند

ديـک  گردد و در ايـم برهنگـی بـه ديـم نز    مرد از دنیا برهنه کهاست آن ایفقر ایفخری»

 (                                          9/51: 9300)میبدی، « گردد
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از نفس به دل رود و از دل به سرّ رود و از سـرّبه جـان رود    کهاست  آنهجرت باطم »

      ( 9/509 :)همان«  و از جان به حق رود

ما چـراغ هـدايت از روزن رسـایت بـه تايیـد ایهیـت در دل شـ        کهاست آنتمام نعمت »

 (    535/ 3 :)همان« افروختی 

چون بنده به حضرت نماز در آيد بـه هیبـت درآيـد و     کهست  آنمحاف ت اندر نماز »

شود و تا در نماز باشد به نعـت ادب بـود، تـم بـه ظـاهر هـر       چون بیرون شود به تع ی  بیرون

 :ن)همـا « خدمت داشـته و دل در حقـايق وصـلت بسـته و ّسـر بـا روح مناجـات آرام گرفتـه        

9/959 ) 

آن  ،رود یدر آن مجلس ذكر و درود مصطف اگرکه است  آنخبر  ميمفهوم خطاب ا»

و مهر و محبـت  ا در که یدی يیچه گو پسشود،  یخوش بو ومجلس معطر و معنبر گردد 

جمـال و   داريـ د یو آرزوادر کهیخمار شراب عشق او بود، جان یدر و که یبود، سر یو

 (  10/  0 :)همان« او بود یذكر و ثناو ا در که یكمال او بود، زبان

نويسنده ابتدا در جملة پاية اسنادی آغـازيم بـا صـفات اشـاره بـه طـوركلی بـه مفهـومی         

آن، ايـم، چنـان، همـان،    »كنـد  جمـالت پیـرو بـا توضـیح بیشـتر و زدودن ابهـام از        میاشاره

برنـد و بـا بیـان جزيیـات     افزايند  همچنیم تعلیق را از میان میبرمعنای جملة پايه می« همیم   

كه موجش سستی يا گسستم پیونـدهای سـاختاری و معنـايی    آنافزايد، بدونبیشتر بر معنا می

 جمالت شوند 

 عمق معنا -2-2-3

كنـد   شد؛ میبدی توانسته با زبانی روشـم، معـانی عمیقـی را بیـان    كه پیشتر ه  گفتهچنان

م  در نثر صـوفیانة میبـدی از همنشـینی    كاای يا مركشِجمالت خوشه ساختار نحوی پیچیدة

يی از سـاختار و  تودرتـو  یونـدها یپاست كه بـا هـ    گرفتهای شک جمالت همپايه و ناهمپايه

شـود و پیونـدها در   مـی معنا دارند  در ايم جمالت بخشی از معنا در همـان جملـة اوییـه بیـان    

مله عالوه بر معنـای  گیرند  سپس با آمدن جمالت بعدی، هر جمیهمان جملة آغازيم شک 

گیــرد و مسـتقلی كــه خــود دارد، اجزايـی از معــانی جمــالت پــیش از خـود را هــ  دربرمــی   
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شـوند  در نتیجـة ابتـدا شـاهد افـزايش معنـايی       جمالت دارای اجـزای مشـترک معنـايی مـی    

 جمالت هستی  

 افزایی معناهم -2-2-3-1

دهـد، از راه  مـی یـرو رخ در ادامة رونـد افـزايش معنـايی كـه در درون جمـالت پايـه و پ      

گیری پیوندهای ساختاری و معنايی تلفیقی)خطی و تودرتوی( بیرونـی میـان جمـالت    شک 

افزايـی معنـايی بـه معنـای جملـة      شـوند  ايـم هـ    مـی افزودهپیرو و پايه، معانی جمالت بره 

معنـا  بخشد  بنابرايم؛ عمق معنايی دستاورد پیوندهای پیچیدة سـاختار و  میكام  عمقمركشِ

معنـا  در سـاختار جملـة    افزايـی معنـا و ديگـر؛ در مرتبـة هـ     است  نخست؛ در مرتبة افـزايش 

ــاتر، معــانی معنــا پیچیــده گیــریكامــ  رونــد شــک مركــشِ ــر و عمیــق تــر، ســاختارها زيب ت

 تلثیرگذارترند    

مرا از تو پرسند و نشـان مـا از تـو طلبنـد،      چونايم چنیم بندگان و ايم چنیم دوستان، »

مم به ايشان نزديک  ناخوانده و ناجسته، نزديک  نابیوسیده و نادريافتـه، نـزديک  بـه     کبدان

 ( 9/527:  9300)میبدی، « اوییت خود

راه به درويشی نمی بردنـد،   کهپرسیدند از كیفیت انفاقبه آن می نهآن دویتیان صحابه »

مـا تفعلـوا مـم خیـر      وکه؛ از حضرت عزت ايم نواخت به ايشان رسد تابه امید آنک  لکن

دارنـد از آن  طمـع  ککه و به هر چـه   ینکنعيضا کوكارانیما مزد ن» ( 502/ 9 :)همان« فان اهلل

  (9/279 :همان) « ینکندیرا نوم شانيا  ،يو ملک كر  یدویت مق

 تکا  شیبه هفت انـدام از پـس و پـ    وشانین ،شيدل ر شيدرو ميخداوندا ! منت ر است ا»

 ( 0/310 :)همان« شيمند ، يديآمرز کهديآواز برآ یك

دست سلطنت ايشان به رشته عـزل بـر پـس     وآن روز پادشاهان روی زمیم را می آرند »

شـده  ايم ندای عـزت درعـای  قیامـت روان    وملک ايشان برخاک مذیت افتاده  وپشت بسته 

 ( 270/ 2 :)همان« یمم ایملک که

و از راست و چپ به  شیو نشفراخ از باال  یكه نواخت و نعمت ما روز یخواهیم اگر»

  (3/906 :همان« )كم شهیپ یبه طاعت ما آر و تقو ینهد، رویتو رو
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اسـت كـه ذهـم و     آناشاره؛ چرايی تلثیرگذاری چنیم ساختارهايی بر ذهم خواننـده، از 

بـازی هسـتند  بررسـی ايـم موضـوع خـود       متم در بازی كش  پیوندهای ساخت و معنا، ه 

 طلبد مجال ديگری می

 

 گیری  نتیجه – 3

يی آن معنـا  تیـ جملـه بـر ماه   یگسـترش سـاختار  دادند كـه  های ايم پژوهش نشانيافته

يافته در بخش تفسـیر عرفـانی كشـ  االسـرار،     تلثیرگذار است  ساختارهای نحوی گسترش

بافت پیچیده و استواری را آفريده كه دارای انسجام موضوعی و معنايی و سـاختاری اسـت    

هـايی از پیونـدهای   كامـ ، جمـالت پايـه و پیـرو بـا حلقـه      جمـالت مركـشِ  های درون سازه

 ای را به روشنی و زيبـايی بیـان  اند و معانی پیچیدهگوناگون ساختاری و معنايی به ه  پیوسته

دادند؛ در زنجیرة كالم، جمـالت عـالوه بـر معنـای مسـتق       ساختارها نشان اند  بررسیكرده

یم را هـ  در خـود دارنـد  ايـم رونـد عـالوه بـر افـزايش         خود، بخشی از معانی جمالت پیش

اسـت   كامـ  نیـز افـزوده   افزايی معنا بر عمق و پیچیدگی معنايی جمالت مركشِمعنايی با ه 

كه بـا وجـود پیونـدهای تودرتـوی معـانی و سـاختارها در       استآنويژگی بارز ايم جمالت 

خواننـده در پايـان هـر جملـه از      ،دهد  به عبـارتی نمیخوانش و درک معنايشان گسستی رخ

كامـ ، بـا معنـايی مسـتق  روبروسـت و اگـر بخواهـد        دهندة جملة مركشِهای تشکی جمله

شـود  بنـابرايم؛ تعلیـق    نمیسخم را قطع و يا اندكی درنگ كند، دچار ابهام در دريافت معنا 

ی گسترش ساختاری افزايی معنا و عمق بخشیدن به معنا، از دستاوردهامعنا، افزايش معنا، ه 

دهنـد   یمـ نشـان پـذيری سـاختاری زبـانِ فارسـی را     هستند و توانمندیِ پنهانِ قدرتِ انعطاف

واۀگـان در سـاختارهای نحـوی     نشیـ چ شماری امکانات بیركارگیشناخت و بهدرنتیجه؛ با 

 كرد به روشنی و زيبايی بیانرا  هاشهياند متريدهیچیپ عانی وم متريقیعمتوان می
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  63-33  شمارة   صص0  دورةپژوهش علوم انسانی  «گسسته در زبان فارسی

ییلی بهرانی محمدی   ةترجم«  یاتشناسی و ادبزبان، زبان(  »9303گريم،كیت  یبیهان، جی   )  7

  03-09  چاپ اول  تهران: روزگار  صصمجموعه مقاالت درسنامه ن ريه و نقدادبی

 

 منابع التین ج( 
1- Leech, Geoffery. N. (1991). A Linguistic Guide to English 

Poetry. Fifteenth impression. London and New York: Longman Inc. 

pp 65-71. 

 
 




