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متن و بسط و گسترش دادن چند وجهي كالم و توان بخشي به نويسنده  در هر چه 

  . راستي شگرف و سترگ استه بهتر و شيواتر و زيباتر جلوه دادن سخن، ب

 مسند و ، از جمله نهاد ،هاي دستوري نقش   سازه هاي بدلي مي توانند به همة 

هاي دستوري و از جمله  نقش نهادي  به تعبير ديگر، همة نقش.  وابسته شوند،منادا

ها  بدل پذيري نقش.  بدل بگيرند ،مي توانند به جهت بسط كالم مسندي و ندايي ،

 هاي  نقش،بحث اصلي اين مقاله. ستااز مسائل نو و مطرح نشدة دستور ساختاري 

 .ستا مسندي و ندايي ،دستوري و بدل پذيري و بويژه بدل پذيري نقش نهادي

  .منادا، مسند ، نهاد ،بدل دار ، مبدل منه ، بدل نما ،بدل :كليدي واژه هاي 

   مقدمه-1

 با بهره گيري از شگردهاي ،گسترش معنا و مفهوم و انتقال پيام در متون ادبي و زباني
سندگان و شاعران و به طور كلي اهل زبان ، با ايجاد گاه نوي. متعددي صورت مي گيرد

تغييرات اندك ذر محور همنشيني كالم و بازي با نقش هاي كلمات ، زمينة انتقال معنا را 
بدل در گسترش معناي مبدل منه و انتقال مفهوم و مقصود نويسندگان . فراهم مي سازند 

شايد بتوان گفت بهره .واقع شده است  مورد غفلت اهل زبان ،بسيار مؤثر است و با اين حال
 يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد زبان و ادبيات فارسي و ماية تمايز ،گيري وسيع از بدل

 .ستو تفاوت آن با ساير زبان ها

  هئ بيان مس-1-1
يي كه كلمه ، گروه اسمي و ساير گروه ها در جمله مي پذيرند ، نقش ها   يكي از 

ست كه به عنوان گسترش دهندة  ااز نقش هاي مهم دستوري بدل يكي .ست انقش بدلي 
مبدل منه يا .كاربرد داردة وجوه گوناگون معنايي مبدل منه معني و مفهوم و توضيح دهند

 خود داراي نقش است و ممكن است نقش نهادي، مسندي يا ندايي داشته باشد ،بدل دار
ي دهد و طبعاً به آن نقش را بسط و توضيح م نقش مبدل منه ، بدل، در اين صورتكه

 مي توانند بدل ، اگر مبدل منه باشند، نهاد، مسند و منادا،به تعبير ديگر. وابسته مي گردد
هدف اصلي اين مقاله، توضيح بدل پذيري نقش هاي يادشدة .داشته باشند و بدل بپذيرند 

ويژه ، ب معاصرمبدل منه يا بدل دار برمبناي بدل پژوهي و بدل شناسي با توجه به متون ادب
  .رمان و داستان است
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  پيشينة تحقيق-1-2

 بر اساس آگاهي و شناخت خود ، ،    دستور نويسان زبان فارسي دربارة بدل و انواع آن
در ميان مؤلفان و پژوهشگران قواعد دستور ساختاري، فرشيد . اغلب مطالبي بيان داشته اند 

اما نه اين سه  ز ديگران به بدل پرداخته اندورد و پس از او خيام پور و صادقي ، بيشتر ا
 را در جمله نقش هاكدام بدل پذيري همة   هيچ،لفان دستور زبانؤمؤلف و نه ساير م

 در هيچ يك از كتب دستور ، و مبحث آننقش هاتوضيح نداده اند و عنوان بدل پذيري 
) 117 - 119 : 1352(تنها خيام پور . نيامده و بحث جامع آن تقريباً ناگشوده مانده است 

جمله هاي پيروي را كه بدل واقع مي شوند، در ارتباط با تأويل به مصدر توضيح داده است 
نيز همين بحث جمله هاي پيرو بدلي را در رابطه با تأويل ، ) 259 - 279 : 1363(و شفايي 

بنابراين ، بحث بدل پذيري نقش ها از جمله بدل پذيري نقش نهادي، . مطرح كرده است
لذا اين پژوهش، هم بحث   تا كنون مورد توجه دستور نويسان نبوده است،مسندي و ندايي

  .مسندي و ندايي را بررسي مي كند،ست و هم ارتباط بدل با نقش هاي نهادي ابدل شناسي 
   همة دستور نويسان براين باورند كه بدل ، توضيح يا توضيحات بيشتري دربارة هسته 

ولي   توضيح  استفاده نكرده اندةبرخي از واژ) 15-23: 1348فرشيد ورد ، (مي دهد 
: كار برده اند ، بيانگر همين مطلب استه عبارات و جمله هايي كه براي تعريف بدل ب

نام ديگر شخص ،شغل يا موقعيت اجتماعي )133- 4: 1352خيام پور،(توصيف اسم ديگر 
  . اضافه در مورد هستهو توضيحات )93:1356 خانلري، و 253- 4: 1355مشكور، (وي 

   اهميت و ضرورت -1-3

را با مسائل جديد و  ، ما نثرمعاصر، براي شناخت انواع بدل    دقت و مطالعه در متون
كند و معلوم مي شود كه ا مينكات نو، تازه و دست نيافته اي دربارة اين مقولة نحوي آشن

 خود در ساختارهاي بسيار  عالوه بر توضيح يا توضيحات اضافي ، با ظهور و حضور،بدل
 متنوع و ظريف و اديبانه ،نقشي سترگ و شگرف در پردازش و پر محتوا شدن متن  ايفا 

  . مي كند
بدل با شكوفايي . در بردارندة باري از معنا يا معاني و مفاهيم براي  مبدل منه است،   بدل

هور نمودن بدل دار كه ، پر باري ، تبلور و نشان دادن موقعيت هاي گوناگون و معرفه و مش
بدل با همتا . توانمند عمل مي كند ،مي تواند نقش نهادي، مسندي و يا ندايي داشته باشد



178 35     شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                             

 ،بدين جهت ؛  درجهت شيوايي ، پختگي و تكميل متن ظاهر مي شود،آوري براي بدل دار
ان  جايگاهي متمايز و برجسته نسبت به ساير نقش ها در متون زب،بدل و گروه هاي بدل دار

  .ادب معاصر يافته اند بويژه   وو ادب فارسي
نگارندگان به جهت مطالعه و تدريس مستمر مباحث دستوري و شناخت نسبتاً كافي از 

 بر آن شدند تا با استفاده ،تحقيق در نقش بدليبويژه مقوله هاي نحوي دستور زبان فارسي 
راستاي بدل ، در عاصراز روش سندكاوي و يادداشت برداري از متون رمان و داستان م

پژوهي و بدل پذيري نقش ها با جمع بندي، مقايسه و گزينش نمونه هاي روشن و گوياي 
يافته هاي اين . به تبيين و تفسير اين مبحث دستوري اقدام نمايند ،بدل پذيري نقش ها

 به شيوة تحليل محتوا از نوع كيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت وسپس به ،پژوهش
  .   تحليلي ارائه شد- وصيفيشكل ت

   الزم به ذكر است كه نمونه هاي ارائه شده در مقاله، برخي همراه با ذكر مأخذ است و 
  .ند، با توجه به متون رمان و داستان معاصر برساخته شده انداشماري كه بدون ذكر مأخذ

 بحث -2

   مسندي و ندايي، بدل پذيري نقش هاي نهادي -2-1

ي در جمله عهده دار مي شود ، لمه و نقش هايي كه كلمه ياگروه اسم   اگر به انواع ك
ست كه مي تواند به صورت برخي از ا در مي يابيم كه بدل يكي از نقش هايي ،كنيمدقت 

انواع كلمه در آيد و با نقش بدلي خود ، ساير نقش ها را از جهات گوناگون، تغذيه و 
  . دها وابسته شو، به آنتقويت كند و بدين صورت

 همة نقش ها .  و به آن وابسته مي شودگرددمي همتاي نقش پيش از خود ،   بدل

به هر كلمه يا گروه اسمي كه بدل بگيرد،مبدل منه يا بدل دار مي . مي توانند بدل بپذيرند
 نقش نيست و فقط براي كلمه يا گروه اسمي كه بدل مي ،البته مبدل منه يا بدل دار. گويند 

الحي به كار مي رود؛ مانند مضاف كه به جهت وجود مضاف اليه، آن را گيرد، چنين اصط
 هر كلمه يا گروه اسمي كه بدل دار يا ،بنابراين. وگرنه مضاف نقش نيست  مضاف مي نامند

  .  نقشي داراست،سواي بدل دار بودن يا مضاف بودن ،مضاف است، براي خودش در جمله 
الصة نظر دستور نويسان را در بارة بدل    پيش از ورود به بحث، الزم است كه خ

  :بدانيم
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فصل اول كتاب خود را با تعريف و بحث حاالت مختلف ) 26-29 :1352(   خيام پور
 است و در "حالت بدلي " ،اسم در زبان فارسي آغاز مي كند كه دهمين حالت به نظر وي

گر و تأكيد ر آن اسمي براي توصيف اسمي ديحالت بدلي كه د: ضيح بدل مي نويسدتو
  :گذاشتن بر آن به كار مي رود

 .محمد، پسر زكريا،از فالسفة نامي ايران است)1

 . من ، خود ، گفتم)2

 در زبان فارسي ، هفت  كهمي نويسد) 133-  4:همان (   خيام پور در مبحث انواع كلمه 
ي  است و آن جمله ا"جملة بدلي" ،بنا به نظر وي، نوع جمله وجود دارد كه نوع هفتم 

  . ست كه بدل از جملة ديگر يا بدل بخشي از جملة ديگر است ا
 كه دست هيچ قوي بر ضعيف نگماري     بقاي مملكت اندر وجود يك شرط است)3  

 به ترتيب ،"خود "و "پسر زكريا" يعني ،)2(و ) 1(كه مي بينيم، بدل هاي جملة     چنان
 آمده اند و در مثال ، محمد و منيعني،) 2(و ) 1(براي توصيف و تأكيد نهاد جمله هاي 

 در جمله وارة پايه است "وجود يك شرط" بدل براي ، يعني مصراع دوم، جملة پيرو،)3(
خيام پور به نقش مبدل منه يا بدل دارهاي سه جمله و وابستگي بدل . كه نقش متممي دارد

  . ها به نقش مبدل منه ها، اشاره اي نكرده است
 انواع آن، نوع دوم همساني ةبعد ازتعريف همساني و ارائ) 15-23 : 1348(   فرشيدورد

كلمه اي كه معادل كلمة پيش از خود يا : را بدل مي داند و در تعريف بدل مي گويد 
  : جزئي از آن كلمه است

  .هوشنگ ، برادر من ، به اينجا آمد
  :بيت زير را براي بدل ذكر مي كند ) 253-4 : 1355(  مشكور 

  خ محترم     بود در حمام با پيري به هم بو سعيد مهنه شي
 است  اما مشكور از وابستگي اين ،يعني نهاد،" بوسعيد مهنه " بدل ،"شيخ محترم" كه 

  . بدل به نهاد جمله ، سخني به ميان نياورده است
  : مثال زير را براي بدل آورده است) 118 : 1354(   طالقاني 

  .مسيح ، عيسي بن مريم ، پيغمبر بود
  . بدل از آن است، نهاد و عيسي بن مريم، در مثال باال ، مسيح 
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براي بدل ، همان مثال مشكور را مي آورد و توضيح مي دهد ) 93 : 1356(   خانلري 
 موقعيت باالي اجتماعي بو سعيد را نشان مي دهد و معلوم مي كند كه ،"شيخ محترم"كه 

  . كدام بوسعيد مورد نظر شاعر بوده است
كه براي )  اسممعموالً(نيز بر اين باور است كه هر كلمه اي ) 371: 1367 (   شريعت

  : توضيح يا تأكيد كلمة ديگر به كار رود ، بدل است
  .نادر ، پادشاه ايران ، به هند حمله كرد

  ) 371:همان(نمونه آورده است و براي بدل تأكيدي هم 
ر هفت وابسته مي پردازد و  به ذك،در توضيح وابسته هاي پسين) 43: 1367(   صادقي 

. ست براي هستهاوابستة هفتم را بدل مي داند كه بعد از هسته  مي آيد و توضيح يا تأكيدي 
  :وي براي بدل ، مثال هاي زير را مي آورد

  .برادرم ، فريدون ، ديروز برگشت
  . حسن ، خودش ، به ديدار ما آمد

برادرم و (ند ا وابسته به نهاد،"دشخو"و "فريدون" يعني ،ها در مثال هاي باال نيز بدل
  .كه مؤلف به اين وابستگي توجهي ننموده است) حسن

  :    به نظر صادقي گاهي بدل ، توضيحي اضافي دربارة هسته است 
  بو علي سينا، دانشمند بزرگ ايراني 

  مرحوم خلد آشيان ، ملك الشعراي بهار
  دوست صميمي ما ، آقاي فرخ پور

ها بدل به  كدام يك گروه اسمي اند كه در آنثال هاي باال هرم، كه مي بينيم  چنان
  .دانشمند بزرگ ايراني، ملك الشعراي بهار، و آقاي فرّخ پور است : ترتيب 

  :  ذكر چند نكته الزم مي نمايد،براي پرداختن به بدل پذيري نقش ها
 و دستور  در بيشتر موارد، مكث يا درنگي كوتاه وجود دارد،پيش از بدل و بعد از آن
به اين درنگ اشاره كرده اند اما ساختار بدل )15- 23: 1348(نويسان از جمله فرشيد ورد

به همة نقش ها وابسته مي شود و جاي آن هم بدون استثنا، ،بسيار متنوع و پيچيده است و 
 هميشه با مكث ، متنوع است و از اين رو، بدل در همة جمله ها،در ساختار و ساختمان جمله
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 گاه در يك جمله، چند بدل با مكث و نشانه مي آيد كه معموالً.  همراه نيستيكسان
  .همانند است ، درنگ و نشانة نگارشي بين بدل ها 
نقطه ، نقطه بند ، دو نقطه  ، دو خط تيره و نشانة تعجب :    نشانه هاي نگارشي همچون 

 يعني در پايان جملة ،ن بدلاگر بدل ، جمله وارة پيرو باشد، در پايا.، همراه بدل مي آيند 
 گزينه اي روشن و مناسب از انواع ،هر يك از مثال هاي زير. طبعاً مكث وجود دارد، پيرو

 ،بدل و مبدل منه از جهت ساختار و معناست ونشانه هاي نگارشي در هر گروه بدل دار
 : نمايندة مكث بين مبدل منه و بدل است 

  .تو ، خودت ، برو) الف
  )بدل دار: تو ( ،"خودت": بدل
  . پسر عمو مهدي!موسي ، خان عمو!من هستم ) ب

  )بدل دار:من . (موسي ، خان عمو و و پسر عمو مهدي: ها بدل
بر اسب سفيد خود ،ناد علي و پا به پاي شترهاي خود ، گل محمد و مندلو از كال ) ج

  )426/ 1: 1382 ،دولت آبادي(.شور گذشتند
  .  بدل دار است، در هر دو جمله"خود"حمد و مندلو و ناد علي ،گل م: بدل ها به ترتيب

 هم اكنون چون گربه اي سياه و آبستن ، افسار اشترش را به –عمو مندلو ، بايد او ) د
  )2/417:همان!( شانه انداخته و با پاهاي كج و كوتاهش در آمدن باشد

  . عمو مندلو: او ، بدل دار : بدل 
: 1382دولت آبادي، .( گل محمد، از برادر زاده تان هم هم از تو،،موسي برايم گفته ) ه

3/767(  
  . برادرزاده تان: گل محمد، بدل دار:بدل 

  )2/433:همان (.بار زغال مادة عمو مندلو. يكي از بارها كج شده بود ) و
  . يكي از بارها: بدل دار  بار زغال مادة عمو مندلو،: بدل 

 ،رود و دشت و ستاره .  طبيعت هيچ نيستگرد، طبيعي تر از در چشم انسان بيابان) ز
  )1/735: 1382دولت آبادي، .(اسب و آسمان و غروب

/ رود و دشت و ستاره :ست كه با نقطه بند از هم جدا شده اندا دو گروه اسمي ،بدل
  .طبيعت: بدل دار ،اسب و آسمان و غروب
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 . ي كنند را هم مي گيرند و حبسش م، عماد خان،آشناي مادر همين گيرو دار،) ح
  )3/645:همان(

  .آشناي ما: بدل دار  عماد خان ، : بدل 
آخر مگر تو مرد نيستي بيگ محمد ؟ كودكي هستي مگر تو كه روزگار ، گرم ) ط

چرانيدن چهار بز و ميش و اخشكيده از بي آذوقگي كرده اي؟ چهار بز و ميش خالشة 
  )642/ 3: 1382دولت آبادي،(. لنگ

  .چهار بزو ميش وا خشكيده از بي آذوقگي:بدل دار شة لنگ،چهار بز و ميش خال: بدل 
  )2/421:همان (اين پير خالو، داالندار كاروانسراي حاج نوراهللا را كه مي شناسي؟)  ي

  .اين پير خالو:بدل دار داالن دار كاروانسراي حاج نوراهللا، :بدل 
: 1382لت آبادي، دو!(دام !يا اينكه نيت ديگري را زير ماليات پنهان كرده بودند )ك

3/732(  
  . نيت ديگري:بدل دار دام، :بدل

  )3/859:همان. (بلقيس دل آن نمي يافت كه لب بگشايد)ل
  . آن :بدل دار  "لب بگشايد"جمله واره پيرو: بدل 

 . در آورده بود، چپاو،در بازگشت ِقدير ، با بقلي بندار، الال را به عقد چونانش) م

  )2/506 :1382دولت آبادي،  (
  .چوپانش:بدل دار چپاو، :بدل 

  بدل پذيري نهاد در جمله هاي ساده-2-2

  : بدل نهاد جملة ساده به گونه هاي زير مي آيد
  :بدل ، اسم يا ضمير مشترك است كه بي فاصله پس از نهاد مي آيد -

  . آنجا بود   هم،صاحب مغازه ، حسيني) الف
  .است) صاحب مغازه ( بدل نهاد "حسيني"كه 
  .د ، حديث مفصل بخوان از اين مجملتو خو) ب

  .است) تو (بدل نهاد "خود "كه 
ست كه بي فاصله پس از نهاد كه ضمير منفصل شخصي ابدل ، اسم يا گروه اسمي  -

  :ست ، مي آيدا
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  )1/26: همان.(شما كردها، مردم سر سختي هستيد
  .  كه نهاد است"شما" بدل براي "كردها"
كه دو بدل دارد ؛ يكي مستقيماً به نهاد وابسته است و ست ايك گروه اسمي ، نهاد -    

سرايي براي آسودن الزم بود ، جايي نزديك به راه بزرگ ، بين :  غير مستقيم،ديگري
  .  داد و ستد پشم و پوست و روده و چارپاةنيشابور و سبزوار،دو مركز عمد

 بدل وابسته " ،وارجايي نزديك به راه بزرگ، بين نيشابور و سبز" و " نهاد ،"سرايي "
 كه بدل "دو مركز عمدة داد و ستد پشم و پوست و روده و چارپا ":به نهاد و بدل دوم 

  .  و غير مستقيم با نهاد مرتبط است"جايي نزديك به راه بزرگ، بين نيشابور و سبزوار "
  : يك گروه اسمي چند هسته اي هستند،بدل و بدل دار هر كدام -

از ، تربت و بيرجند و گناباد و بيد خت:  بر پهندشت آفتاب،دكلوخستان هاي در گذر با
  . گذشتة خود سخن مي گويند

هايي در گذر باد  كلوخستان" بدل و،"تربت و بيرجند و گناباد و بيدخت"گروه اسمي 
  .نهاد و بدل دار است"،بر پهندشت آفتاب

  : ند اها متعد  جمع و بدلةنهاد، ضمير اشار -
  .مهمانخانه ها ، قمارخانه ها : نند شب را همينان مي چرخا

  .نهاد، "همينان"بدل است و ،"مهمانخانه ها ، قمار خانه ها "كه 
  : نهاد ، اسم و بدل يك گروه اسمي است

دولت .(ترين و پر دردسرترين برادر بلقيس، او را دل نگران مي كرد مديار ، كوچك
  )1/97: 1382آبادي، 

  . بدل است براي اين نهاد ،»ترين و پر دردسرترين برادر بلقيس كوچك« و  نهاد،"مديار"  
  : ند و در پايان جمله مي آينداها متعدد نهاد،گروه اسمي و بدل -
ال،شاگرد،پيشكار ال،حمدًل: هايش نشسته بودند  هاي جورواجوري روي نيمكت آدم...

 مهر و ةو فروشند خرده پا ، دهقان ، مالدار ، چوبدار، درويش ةحجره،خريدار وفروشند
  )3/449:همان. (تسبيح و انگشتر

و تسبيح   مهرةفروشند... ال ،شاگردال ، حمدّل" نهاد و ،"هاي جورواجوري  آدم"كه 
  .نداهاي اين نهاد  بدل،)جمعاً ده بدل(



184 35     شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                             

  : بدل و نهاد، هردو گروه اسمي تك هسته اي اند 
 به رخوت ، تن يله ،ش پگاهيخيابان خالي بيهق ،اين شا خيابان سبزوار ، در گرگ و مي

  )1/27: 1382دولت آبادي،(. داده بود 
  ).نهاد("خيابان خالي بيهق"بدل است براي ، "اين شاخيابان سبزوار"كه 

  : نهاد، ضمير اشارة ساده و بدل، گروه اسمي است-
  )2/572:همان(ها كي هستند ؟  آن زن.. آنها 
  .  نوع توضيحي و تأكيدي استاست و بدل از)آنها (بدل نهاد ،"ها  آن زن"كه 
 توصيفي از مبدل منه و از جهت ساختار، همه، ، چند بدل دارد كه هر كدام،نهاد -     

  :گروه اسمي اند
او ، آن كبوتر صحرايي، آهوي جفت گم كرده ، مادر دو فرزند، به زير خيمة كلميشي 

  .پناه آورده بود
 ،ند براي نهاد ابدل"ر دو فرزند ماد"و "آهوي جفت گم كرده"،"آن كبوتر صحرايي "
  ."او"يعني
ترتيب پشت سر هم مي آيند و هر ه  چند بدل دارد كه پس از پايان جمله ، ب،نهاد -
  : وجهي از نسبت و هويت نهاد را باز مي شناسانند،كدام

  !پسر عمومهدي !موسي ، خان عمو! من هستم
  ).من(راي نهاد ند ب اكه موسي ، خان عمو ، پسر عمومهدي ،به ترتيب بدل

ها ، معني مبدل منه را كه مبهم است ، توضيح مي دهند و نكته سنج ظاهر مي  گاه بدل-
  :شوند 

كه :زن و اسب تفنگ و: روي بر خاك مي مالي ،اما در اين ميان ، پيش پاي سه بت
  ."سه بت"بدل است براي ، "تفنگ و زن و اسب"

  :ظاهر مي شوند، صورت اسم معرفه به) نهاد (ها براي توضيح بدل دارها  گاه بدل
برنو، مارال، :  تو را به ستايش بر مي انگيزد،نگاه زن، برق تفنگ و تاخت و توان اسب

  !قره آت 
نگاه زن ، برق تفنگ و تاخت و توان ":ند براي  ا بدل"برنو ، مارال ، قره آت": كه 

  .يب بدل دارها نيامده اندها به ترت  الزم به ذكر است كه در جملة باال، بدل.)نهاد ("اسب 
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  بدل پذيري نهاد فراكردهاي همپايه در جمله هاي مركب -2-3

  :هاي زير مي آيد  به صورت،بدل نهاد در فراكردهاي همپايه
  :فقط نهاد فرا كرد يا جمله وارة نخست جملة مركب ، بدل دارد) الف

ر شترش را به شانه عمو مندلو ، بايد او ،هم اكنون چون گربه اي سياه و آبستن ، افسا
  )2/417: 1382دولت آبادي، !(انداخته و با پاهاي كج و كوتاه در آمدن باشد

  . ستا) نهاد("عمو مندلو" بدل ،"او"
  : بدل دارد ،نهاد هر دو فراكردهمپايه) ب

 يعني ،در پاسخ پسر خاله اش به پرخاش درآمد اما خان عمو،ساالر قلعه ،علي اكبر
 بدل خان ،و كلميشي) نهاد (بدل علي اكبر ،"ساالر قلعه ". بست راه سخن بر او ،كلميشي

  .است) نهاد (عمو 
تعدد فراكردهاي همپايه ، امري طبيعي ست و ممكن است نهاد بيشترفراكردها، بدل 

  : داشته باشد 
دختر ، زمين ديم را به همدستي بچه ها درويده و ماهك،"بلقيس ، زن خان عمو 

كاه ، همسر آيندة گل محمد،كرده و كوفته و حسين خان و مارال خرمن   با بچه ها،سليمان 
  . ها را انبار كرده است   دانه از كاه جدا كرده و زيور گندم،و دانه به باد داده

همسر "و ) نهاد (بدل ماهك ،"دختر صبراو"و ) نهاد ( بدل بلقيس ،"زن خان عمو"كه 
  . است) بخشي از مبدل منه ("مارال" بدل ،"آيندة گل محمد

 ممكن است بيش از يك بدل داشته باشد و فراكرد يا ،نهاد يكي از فراكردهاي همپايه
  : بدل نداشته باشند ،فراكردهاي ديگر

مهمانخانه ها ، قمار خانه ها و ؛ شب را همينان،سايه انداخته است شب بر همه جا
  . مجالس جشن و عروسي، مي چرخانند 

اند و )نهاد("همينان"بدل " ،و مجالس جشن و عروسيمهمانخانه ها ، قمارخانه ها "كه  
  .  بدل ندارد،جمله وارة ديگر

  :براي ادامة مبحث بدل پذيري نقش ها، توضيح مختصري دربارة نقش تنازع الزم است
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  تنازع-2-4

 به تعبير روشن تر ؛ يعني يك معمول به دو عامل وابسته باشد،تنازع به اصطالح نحويون
 وابسته ، هردو، به جمله واره يا فراكرد پايه و پيرو، يا يك گروه اسمي، تنازع يعني  اسم

باشد با دو نقش، يكي براي پايه و يكي براي پيرو كه به جهت داشتن دو نقش، تنازع پديد 
و پديد  تنازع به دو گونه ممكن است در جمله هاي مركب وابستگي ظاهر شود. مي آيد

  :آيد
 انند ي همنقش هاتنازع داراي -2-4-1

مثالً براي هر دو ؛      يك اسم يا گروه اسمي، براي هر دو جمله واره، يك نقش دارد 
  . نهاد است،)پايه و پيرو(فراكرد 

  .گل محمد كه تازه از راه رسيده بود ، نگاه محبت آميزي داشت
نگاه محبت آميزي (و پايه )تازه از راه رسيده بود ( براي پيرو " گل محمد "كه 

  .  نهاد است،هردو)داشت
  ي متفاوت و ناهمانند نقش ها تنازع داراي -2-4-2

 براي جمله وارة پايه يك نقش و براي جمله وارة پيرو نقش ،     اسم يا گروه اسمي
  :  مفعول ، نهاد است و براي پايه،مثالً براي پيرو؛ ديگري دارد 

 اسب " :"بردنداسب گل محمد را كه تازه از تاخت و تاز فارغ شده بود، به آخور "
حال اگر با وجود تنازع در نهاد جمله .  مفعول است، نهاد و براي پايه، براي پيرو"گل محمد

، نهاد مزبور بدل هم بگيرد، اين )هردو جمله واره يك نهاد داشته باشند (وارة پايه و پيرو 
سته است هم به  هم به پايه واب،بدل مستقيماً وابسته به نهاد است و غير مستقيم از طريق نهاد

  :پيرو
بدين گونه، قهرمان سترگ و بزرگ، پورياي ولي كه گوي آزاد گي از همة پهلوانان 

  .ربوده بود، جاودانه مي شود
در ؛ تنازع (ل دارد، نقش ديگري هم داشته باشدممكن است نهاد جمله وارة پايه كه بد

  : دو نقش دارد ،نه آنبه دو نقش وابسته است چرا كه مبدل م، بدل چنين نهادي،اين صورت
 پورياي ولي را كه شهرت و شكوه خود را فداي نياز ،روزگار ، پهلوان سترگ و بزرگ

  . روحي يك مادر كرده بود ، جاودان برقلّة عزّت نشاند 
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مبدل منه و نهاد جمله وارة پيرو و مفعول جمله وارة پايه ، "پهلوان سترگ و بزرگ "
ست و وابستگي آن به دو نقش از طريق ادل منهي  بدل چنين مب،"پورياي ولي"است و 

  .مبدل منه، محرز است
امري  سلسله مراتب آمدن بدل در سياق جمله هاي مركب و پردازش متن توسط بدل ،

بدل در ساخت و پرداخت جمله هاي مركب و نهايتاً متن ، نقش سازنده و  ست واطبيعي 
 يا گروه اسمي نكره است و اين معرفه يكي از كارهاي بدل، معرفه نمودن اسم. عمده دارد

 يعني نمي تواند صورت ؛شدن اسم ناشناخته يا اسم جنس، گاه به يكبار صورت نمي گيرد
 الزم است ابتدا يك بدل ، اسم نكره را تا حدودي بشناساند و سپس ،بدين جهت. بگيرد

توضيح مبدل منه اين تعريف و .  آن اسم نوع و جنس يا نكره را معرفي كند كامالً،بدل دوم
    چند و چون اختصاص ندارد و حال و هواي متن ،توسط بدل ، تنها به شگرد ياد شده 

  :هاي متوالي و متعدد را براي تعريف چند وجهي و چند جانبة مبدل منه تعيين مي كند  بدل
 يعني كارد و سوزن و ،برنده و دوزنده و سوزنده: الزم است سه چيز براي آدم بيابانگرد

  )2/428:همان.(ماقچخ
،  "و سوزن و چخماق  دكار" براي سه چيز وبدل است، " برنده ، دوزنده و سوزنده"كه

 . كه خود بدل است" برنده و دوزنده و سوزنده "بدل است براي 

  بدل پذيري مسند-2-5

  . مي تواند بدل بگيرد نقش ها     مسند نيز مانند ساير 
دلباختة آذر شده بود و آواره شده بود چرا كه  قدير ، شيفته و ،سر پيري:  نمونه 

  آوارگي و بيچارگي و .  بودعين آوارگيوضع ،  شيفتگي و دلباختگي در آن حال و
  الف)2(    )1(          

   .شوربختي و آشفتگي  و سرآخر ، روزگاري پريشاني و پريشان ، دربدري
  ج)2           (        ب)2(    

  . ندابدل مسند) 1(يب براي به ترت،ج ) 2(الف تا ) 2(شماره هاي 
 بيزار از رويارويي با آالجاقي.  هم مي توانست باشد، بيزاربا حالي كه داشت : نمونه 

  )2)                                             (1()     3/656: 1382دولت آبادي، (
  بدل مسند است ) 1( براي ،)2(كه 
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يوار و پاشنة سر بر ديوار ، به خواب رفته بود ، پهلوان اسد همچنان نشسته بيخ د: نمونه 
  ) 5/1224: همان  ( .گسيخته ، يله ، پوش و پوك شده بود ،  پوشخواب نه ، تنش گويي

 ب)2(الف       ) 2                     ( )1(

  )1(ند براي  االف وب  بدل)2(
زي و هاي مسند ، جهت تفهيم و برجسته سا كه مشاهده مي شود ، تعدد بدل چنان

  :ست و نيز اتأكيد ، معموالً رخ دادني 
  . منگ و دنگ ، پرت و پالگو ، ُخل و آشفته:  شده استجنّيمعلوم بود لوطي رَخك -

  ج)2 (      ب      )2   (  الف       )2)                         (1 (                                     
 بدل فوق از ةخوش. است  كه مسند» جنّي «د براي ن ا به ترتيب بدل،ج الف و ب و) 2(

  . ستانوع بدل توصيفي 
  ، يا اين وري يا پاك اون وري  بود ، چنينوستد كه در دوستي و دشمني  نه در داد-

  الف)2)                           (1                               (.يا رومي روم يا زنگي زنگ
  ب) 2             (

  ) 1(ند براي  ا بدل، الف و ب)2(
  : گونه اي هويت مبدل منه را باز مي شناساننده هاي مسند ، ب گاه هر يك از بدل

   ارباب پسرت ، موسي ، ، با بقلي بندار بود: راستي ، همو كه بار هيزم را خريد -
                     .يكي از سه ارباب قنات ديم  ،  خرده ارباب قلعه چمن

       
 به ترتيب ،»يكي از سه ارباب قنات د يم «و » خرده ارباب قلعه چمن «، » رباب پسرت ا«
است كه خود جزئي از نخستين گروه » پسر « بدل ،»موسي « و» بابقلي بندار «ند براي  ابدل

دوباره بدل  از توضيح اخير معلوم مي شود كه اجزاي برخي از بدل ها مي توانند. بدلي ست 
  . ها نيز بدل مي گيرند كه برخي از بدل بگيرند ، چنان

  :     كاربرد بدل مسند در زبان ارجاعي نيز شيوا ، الزم و بايسته مي نمايد 
  !  مگه من مرده ام ؟ ! جمعِ جمع، جمع !           باشه حاجي جمع خاطرات -

  ب)2(الف    )2)                            (1               (
  .)1(ل تأكيدي اند براي  بد،الف و ب) 2(
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  بدل پذيري منادا -2-6

بدل منادا از .      منادا ممكن است يك واژه ، چند واژه يا يك يا چند گروه اسمي باشد
ست كه افزون بر بدل بودن ، لحن و آهنگ منادا را هم با خود ا به گونه اي ،نظر نحوي

حال ، بدل ها به گونة مبدل دارد و اين خود، رنگ و شبحي از تنازع است چرا كه به هر 
  .  منه كه منادا ست ، ادا مي شوند

  :نمونه 
  ! و تسليم اي روزگار خردمندي ! اي موسم فرزانگي و نتوانستن ! اي پيريآه ، 
  ب)2(الف                       )2                     (  )1(

  !رگز از دل تو كي روزگار بهي سربرزند ؟ ه !  فراموشي پس از فراموشياي
  ج)2                (
كه ضمناً به آهنگ منادا ادا ) 1(ند براي  ا به ترتيب بدل،الف و ب و ج) 2(شماره هاي 

  .مي شوند
  :نمونه 

  كجاييد ؟ ! اي صوقي ، مديار ، پدر ، بلقيس! اي از دست رفته ها  هان -
)                1)                           (2(  
  )1(بدل است براي  ،)2(گروه اسمي 

  :    بدل منادا در برجسته سازي و پردازش متن ، گيرا و معني زاست 
سير  ديوار فرودست ، زبون در فرا دست و گرگ ! اي عربده جويان كوچه هاي تهي -
  سريع

،  باژگونه هايي دم دمي  ، پلنگ و گربه به فراز ، در شد و آمد از فراز به فرود و از فرود
  گربه تا 

  
 )4/874: 1382دولت آبادي،  .( كبر و زبوني به هم ، پلنگ ، پلنگ تا گربه

 با ساختارهاي "كبر و زبوني به هم " تا "...زبون در "شش گروه بدلي از 
 " عربده جويان كوچه هاي تهي"ند براي  اگوناگون و معني زا ، به ترتيب بدل
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 خوشه بدل ياد شده، الزم به ذكر است كه در درون. و مبدل منه است كه منادا
 . ها، مبين و مفسر بدل پيش از خود نيز هستند  برخي از بدل

 :و نيز 

  دالوران به خاك افتاده ، دشت عزاداران كاريز ،دشت كهن ،دشت ، اي دشت نيشابور

 ج)2(ب                          )2(    الف    )2()               1 (

 ) 3/652 : همان. (  دروازه هاي هجوم دشت

 د)2  (

 يعني ، به ترتيب بدل  منادا،»هجوم ... دشت « تا » دشت كهن «چهار گروه بدلي از 
 . ند هست» دشت نيشابور «

هاي معاصر زبان  رمان بويژه  و متون معاصر،هرچه از ديدگاه بدل شناسي و بدل پژوهي
هاي   متن و آفرينشفارسي را مطالعه كنيم به جمله سازي و تركيب آفريني بدل و پردازش

ها كه بخشي  هنري آن در حوزة لفظ ومعني و صور خيال و اقسام گوناگون عبارت پردازي
ها و  از شيوايي و دل نشيني متن درگرو آنهاست ، پي مي بريم و مي توان گفت اگر ساخت

هاي مختلف در متن حضور دارند، از يك رمان كم كنيم  سازه هاي بدلي را كه به صورت
.  متن با فخامت و جزالت و صاحب سبكي به عنوان يك رمان مطرح نداشته باشيم، شايد

يكي از دستاوردهاي مطالعة بدل پژوهانه در متون كهن و معاصر ادب فارسي و مقايسة 
 اين است كه بدل هاي به كار رفته در ،ساختار بدل هاي متون كهن با بدل هاي متون معاصر

 قابل ،هاي متون كهن است و بسامد بدل در متون معاصرمتون معاصر، پيچيده تر از بدل 
  . قياس با متون كهن نيست

ست شايستة پژوهش و از ظرافت و دقت ا خود بحثي ،حضور بدل در شعرو نثر كهن
خاصي برخوردار است اما هر چه بر عمر ادب فارسي در حوزة نثر افزوده شده ، جمله 

فته است و ساختارها و گروه هاي اسمي در هاي خاصي يا ها ، شرايط و ويژگي بندي متن
بردارندة بدل در جمله، بزرگ و پيچيده شده اند و براي اداي معاني و مقاصد، از صور 

 گوشه و بخشي از فخامت و ،مي توان گفت دست كم بالغي بعضاً مايه و بهره گرفته اند و
نگ بدل در عرصة متن هاي معاصر ، به حضور پر رانها و داست  به ويژه رمان،پيچيدگي متن

  .اختصاص دارد
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  نتيجه گيري-3

  : موارد زير را مي توان به عنوان نتيجة بحث مطرح كرد ،بر اساس آنچه گذشت
       حضور ا و بعضاً ساير گروه هدر گروه هاي اسمي ،بدل به عنوان يك نقش)الف
  .جمله مي شود و گسترش معنا و مفهوم سبب بسط ،  و با وابستگي به ساير نقش ها مي يابد
، اما وابستگي بدل به ساير نقش ها  هم در زبان ادبي كاربرد دارد و هم ارجاعي،بدل)ب

  .دهد  تر در حوزة زبان فراهنجاري و ادبي رخ ميبيش
، سبب ظهور بدل در رمان و داستان كوتاه در زير مجموعة گروه هاي اسمي)ج

  .تر به متن استپردازشگري و معنا بخشي بيش
ه صور خيال، زبان روزمرّه را به ئ پيوند به ساير نقش ها و زمينه سازي براي ارابدل با)د

  .زبان ادبي مبدل مي كند
  .بدل وابسته به منادا در لطيف سازي و عاطفي جلوه دادن متن نوعاً موثر است )ه
تنازع نقش بدلي با ساير نقش ها از منظر دستور زبان شايان توجه است و انعطاف )و

   .  ستا در رابطه با دو عامل، خود از فرايند هاي برجستة نحوي نقش بدلي نحوي بدل
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