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چکیده
نظامی گنجوی و بیدل دهلوی ،دو شاعر برجستۀ سدۀ ششم و دوازدهم هستند که به نووووری مشوهورند در
سطح زبان اشعار اين دو شاعر ،عناصر متعدد ابهامزا ديده میشود يکی از مهمترين ايون عناصور« ،ترکیبوات
ابهامزا»ست ترکیبات ابهامزا ،واژههای مرکبی هستند که از همنشینی دو يا سه تکواژ تشکیل میشووند و در
محور افقی زبان به صورت يک واحد معنايی عمل میکنند بیشتر پژوهشگران ،سواخت ترکیبوات ابهوامزا و
خاص را در انحصار شاعران سبک هندی میدانند در اين مقاله ،ترکیبات ابهامزا و خاص نظامی با ترکیبوات
ابهامزای بیدل ،مقايسه و بررسی شدهاست برای تحلیل ساختار و بیان معنی ترکیبات ابهامزا ،اين ترکیبات با
توجه به «هستۀ معنايی» و «روابط نحوی» ترکیب بررسی شدهاند هدف مقالوه ،نشوان دادن وجوود ترکیبوات
ابهامزا در دو دورۀ ادبی متفاوت و رفع ابهام اين نوع ترکیبات اسوت نتیجوۀ پوژوهش بیوانگر ون اسوت کوه
بسیاری از ترکیبات ابهامزا ،در ژرفساخت يک جملۀ کامل با روابوط نحووی و معنوايی هسوتند و هم نوین
ساخت ترکبیات خاص و ابهامزا منحصر به بیدل و شاعران سبک هندی نیست
واژههای کلیدی :نظوامی ،بیودل ،سوبک هنودی ،ترکیبوات ابهوامزا ،ترکیبوات بورونمرکو  ،ترکیبوات
درونمرک  ،روابط نحوی
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 1مقدمه
در قرن ششم ،چندين شاعر باعث دگرگونی شعر فارسی شدهانود يکوی از ايون شواعران،
نظامی گنجوی است نظامی ،هم در محتوا و هم در فرم و زبان شعر ،تحول ايجواد کورد
اين تغییرات در سطح زبان اشعار او نمود بارزتری دارند «نظامی در لفظ و معنوی و مووووع،
مبتکر است و طراوت و تازگی در کالم او موج میزند؛ همین سبک تازه سبب شدهاست کوه او را

مطرزی (دارای طرز نو و غريب) بنامند» (نظامی )13 :1030 ،بیدل دهلوی نی يکی از شواعران
ممتاز اواخر دورۀ سبک هندی است که اشعارش به تعقید و دشواری معروف است «تالش
بیدل همه اين است که با زبان هندی ،مفاهیم عراقی را عروه کند پرواوح است ونهنگوام کوه
مفاهیم عمیق عرفانی و دريافتهای مهولود انسوان از جهوان هسوتی و وفريننودۀ ون ،بوا بخشوی
پی یده از زبان سبک هندی در هم بیامی د ،حاصل کار ،شوعری ديروشونا خواهود بوود» (حسوینی،

 )29 :1031در سطح زبان اشعار نظامی و بیودل ،عناصور متعوددی وجوود دارد کوه باعوث
غموض و پی دگی زبان شدهاست يکی از مهمترين اين عناصر« ،ترکیبات ابهامزا»ست که
در جایجای اشعار اين دو شاعر ديده میشود
پرسش اصلی پژوهش حاور اين است که «ترکیبات ابهامزا در اشعار نظوامی و بیودل،
چه نوع ساختاری دارند؟» و «ويا ترکیبات ابهامزا ،بنا به گفتۀ بیشتر محققوان ،منحصور بوه
اشعار بیدل دهلوی و به تبع او سبک هندی است؟»
روش پژوهش بدينگونه است که ترکیبات ابهامزا نخست با توجه به «هسوتۀ معنوايی
ترکیب» در دو گروه «ترکیبات برونمرک » و «ترکیبات درونمرک » طبقهبنودی مویشووند،
سپس براساس «روابط نحوی ترکیب» ،جملههای زيربنوايی کوه در ژرفسواخت ترکیبوات
وجود دارد ،نشان داده میشود
هدف پژوهش اين است که بخشی از پی یدگی زبان اشعار نظامی و بیدل با بررسی علموی
ترکیبات ابهامزا ،رفع شود هم نین ساخت ترکیبات ابهامزا در قرن ششم و يعنوی چهوار سوده
پیش از ايجاد اين نوع ترکیبات در اشعار بیدل و شاعران سبک هندی و نشان داده شود
1و 1پیشینۀ پژوهش
شفیعی کدکنی در کتاب شاعر وينهها ،در بررسی شعر بیدل ،بدون اينکه قصد ژرفنگوری
داشته باشد ،تعدادی از ترکیبات خاص ابهامزای بیدل را ذکر کردهاست در کتاب کلیود در
باز نی خیلی مختصر به ترکیبات بیدل اشاره شدهاست در مقالۀ «هنجارگري ی در خمسوۀ

بررسی ترکیبات ابهامزا در اشعار نظامی و بیدل 110/

نظامی» ،در يک بخش به نام «ابداع واژگان مرکب» ،بدون هیچ توویحی ،فقط چند مورد
از اين ترکیبات نام برده شدهاست در مقالوۀ «ترکیوبسوازیهوای واژگوانی در پون گون
نظامی» ،انواع ترکیبهای ونددار و شبهونددار و ذکر شده و در يک بخش بوه بعیوی از
ترکیبات ابهامزا اشاره رفته و به بیان معنی بعیی از ونها پرداخته شدهاست
 2چهارچوب تحقیق
2و 1ترکیبات ابهامزا
در زبان اشعار نظامی و بیدل ،انواع ترکیبات ادبی (تشبیهی ،استعاری ،کنايی ) هست که سبب
برجستگی زبان شدهاست در کنار اين ترکیبات ،يک نوع ترکیباتی وجود دارد که درک معنی
را دشوار کردهاست؛ ترکیباتی مانند «فلکطرح»« ،مفردرو»« ،انديشهرفتار» در اشعار نظوامی ،و
ترکیباتی مثل «جنونانتظار»« ،حیابیگانه»« ،حیرتنگاه» در اشعار بیدل ،ترکیباتی هسوتند کوه
منجر به وشنايیزدايی و غموض زبان شدهاند اين نوع ترکیبات ،به ترکیبات خاص و ابهوامزا
معروفاند ترکیبات ابهامزا از نظر ساخت ،ترکیباتیاند که از همنشینی چندين تکواژ (واژگانی
يا واژگانی و دستوری) به وجود ومدهاند اين تکواژها بدون هیچگونه رابطوۀ اواهری ،در کنوار
هم مینشینند و واژههای مرکبی میسازند که در محور افقی زبوان بوه صوورت يوک واحود
معنايی عمل میکنند بیشتر پژوهشگران ،اين نوع ترکیبات را که در زبان شعر سبک هندی
به ترکیبات خاص معروف هستند ،به سبک هندی منحصور مویداننود (کواامی)110 :1031 ،
شفیعی کدکنی ( )02 :1000دربارۀ ساخت ترکیب در سبک هندی میگويد:
زبان فارسی در میان زبانهای جهان ،به لحوا امکوان سواختن ترکیوب ،چنوانکوه
زبانشناسان میگويند ،در رديف نیرومندترين و بااستعدادترين زبوانهاسوت و مسوئلۀ
ساخت ترکیبات خاص ،يکی از مسائلی است که هر شاعری در هر دورهای در راه ون
و هرچند اندک و کوشش کردهاست ،اما شاعران فارسیزبان در قدرت ترکیبسازی يا
در توجه به ترکیبسازی يکسان نیستند در سبک هندی باال بودن بسوامد ترکیوب،
خود يک عامل سبکشناسی است

وی در بررسی ترکیبات خاص در شعر بیدل ،ترکیبواتی ماننود اسوتغنانگاه ،حیابیگانوه،
تپشايجاد ،حیرتصدا را نمونههايی از ترکیبات خاص دانسته و میگويود« :بحوث موا در
اينجا بر سر نوع ترکیبهايی است که بیدل ساخته و اين ترکیبها از نوع تجارب شاعران قبول از
او نیست» (همان« )09 :يکی از سويههای مهم در وشنايیزدايی ،غرابت زبوانی اسوت» (احمودی،

 )21 :1033ترکیبات ابهامزا نی با غرابت زبانی ،منجر به وشنايیزدايی میشوند
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2و 2هستۀ معنايی ترکیب ()semantic core

زبانشناسان ،برخالف دستورنويسان سنتی ،در تقسیم و طبقهبنودی ترکیوب ،نظور متفواوتی
دارند ونها از يک ديدگاه ،ترکیبات را از نظر «هستۀ معنايی» بررسی میکننود براسواس ايون
نظريه ،ترکیبات موجود در زبان با توجه به رابطههای معنوايی ( )semanticrelationsبوه
دو گروه ترکیبات «درونمرک » ( )endocentric compoundsو ترکیبات «بورونمرکو »
( )exocentric compoundsتقسیم میشود ترکیبات درونمرک ترکیبواتی هسوتند کوه
«هستۀ معنايیشان درون واژۀ مرکب قرار دارد و به بیان سادهتر ،يکی از اج ای ون ،هستۀ معنوايی و

اج و ای ديگوور ،توصوویفگوور ون محسوووب موویشوووند» (افراشووی )30 :1011 ،ماننوود «وبلیمووو» و
«دندانپ شک» در نمونۀ اول ،هستۀ معنايیِ ترکیب در کلموۀ «وب» ،و در نمونوۀ دوم هسوتۀ
معنايی در کلمۀ «پ شک» قورار دارد ترکیبوات بورونمرکو  ،ترکیبواتی هسوتند کوه «هسوتۀ
معنايیشان درون واژۀ مرکب قرار ندارد به بیان سادهتور ،اجو ای ايون نووع ترکیوبهوا در خودمت
توصیف مفهومی بیرونی قرار دارند» (همان )31 :به عبارت ديگر« ،برونمرک  ،واژۀ مرکبی است که

معنای کل ون در شمول هیچيک از عناصر سوازندهاش قورار نودارد» (طباطبوايی )29 :1032 ،ماننود:
«قدبلند» و «تهیدست» در هر دو مثال ،هستۀ معنايی ترکیب که «انسوان» و «شوخ » و
است ،در خارج از ترکیب قرار دارد «به صورتهايی از اين واژههای مرکب که از راه عمل گشوتار
حذف ،يک سازۀ پايه از ژرفساخت ونها حذف و معنای سازۀ حذفشده بوه روسواخت مویرسود ،در

اصطالح زبانشناسی ،برونمرک میگويند» (مستأجر حقیقی )292 :1001 ،ترکیبات بورونمرکو در
دستورهای سنتی ج و «صفتهای بیانی مرکب» محسوب شدهاند (الزار)031 :1032 ،

2و 0روابط نحوی ترکیب ()syntactic relations

زبانشناسی زاياگشتاری ،يکی از مکواتبی اسوت کوه از دلِ نظريوههوای جديود فردينوان
دوسوسور بیرون ومد نوام چامسکی در سال  1119میالدی با انتشار کتواب سواختهوای
نحوی نظريۀ زاياگشتاری را مطرح ساخت اين نظريه به کشف روابط پنهانیای میپردازد
که در زيربنا و ژرفساخت جملههای عینی و روبنايی دارد براساس نظريۀ زاياگشتاری ،هر
جمله دو نوع ساخت دارد؛ يکی روساخت ( )surface structureو ديگری ژرفسواخت
( )deep structureژرفساخت تعیینکنندۀ روابط نحوی و معنايی اج ای جمله است و
روساخت شکل خارجی جمله را نشان میدهد ژرفساخت جمله با تعدادی قاعده کوه بوه
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ون «قواعد گشتاری» میگويند ،به روساخت تبديل میشود اين قواعد عبارتاند از :حوذف
( ،)deletionجابوووهجوووايی ( ،)displacementجانشوووینی ( ،)adjunctionافو و ايش
( )substitutionبه عمل تبديل ژرفساخت به روسواخت« ،گشوتار» مویگوينود در هور
جمله ،گشتار میتواند از طريق يک يا چند قاعدۀ گشتاری صورت بگیرد يکی از حوزههای
بررسی اج ای جمله در زبانشناسی زاياگشتاری« ،ترکیب» است بر پايۀ نظريۀ زاياگشتاری
«واژههای مرکب ،دارای يک زنجیرۀ ژرفساختی است که اين ژرفساخت میتواند دارای عناصور
يک جملۀ کامل باشد که اج ای سازندۀ ون واژۀ مرکب ،دارای روابط دستوری جملوۀ زيرسواختی

مربوط به خود است» (مستأجر حقیقی )223 :1001 ،در ترکیب ،هر يک از اجو ا بوا يکوديگر در
ژرفساخت ،رابطۀ نحوی دارند؛ يعنی واژه [ترکیب که معادل يوک واژۀ بسویط اسوتد در
واقع براساس جملۀ پايه ساخته شده و بخشی از واژۀ ساختهشده ،در جملوۀ پايوه از نقشوی
نحوی برخوردار است به عبارت ديگر ،اين واژهها در اصل جملوههوايی بوودهانود کوه بوه
صورت واژه درومدهاند در اين نوع ترکیب ،عناصر واژه با هم رابطهای نحوی دارند؛ يعنوی
اگر برای هر کدام از ونها «جملهای زيرساختی» تصور کنیم ،خواهیم ديود کوه بخشوی از
واژههووای مووا در ون جملووه ،نقووش نحوووی دارد (محمووودی بختیوواری« )00 :1031 ،جملووه
کوچکترين واحد زبانی است» (شفايی )191 :1000 ،در ژرفسواخت ترکیبوات ،هور يوک از
جملههای زيرين نی يک واحد زبانی به حساب میويند
 0بحث و بررسی
0و 1ترکیبات برونمرک
0و1و 1ترکیب اِسنادی
در ترکیب اسنادی ،بین اج ای ترکیب در ژرفساخت ،رابطۀ اسنادی وجود دارد يک جو
از ترکیبْ «مسندالیه» و ج ديگر «مسند» است انواع ترکیبات اسنادی عبارتاند از:
0و1و1و 1ترکیب اسنادی صفتی
اين نوع از ترکیبات از همنشینی «اسم» و «صفت» به وجود میويند صفت ،چه ساده و چه
مقلوب ،همواره نقش «مسند» دارد و اسمْ نقش «مسندالیه»:
و صفت (مسند) با اسم (مسندالیه)
چووووو ون دشووووتبانانِ شوووووريدهراه

شوونیدند يووکيووک سووخنهووای شوواه
(نظامی)112 :1013 ،
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دشتبانانِ شوريدهراه« :راه» به معنی سیره ،روش ،خلقوخو ،رفتار است و «شووريده» بوه
معنی وشفته ،درهم ،تیره ،ناخوشايند دشتبانانِ شوريدهراه ،يعنی دشتبانانی که خلقوخوو و
رفتارشان نامناسب و ناخوشايند است
کالمم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل

دل از بس ناله شد سازِ نفس را ترصودا کوردم
(بیدل)900/2 :1000 ،

ترصدا :چی ی که صدايش تر (گیرا و دلنشین) است اين ترکیب در اينجا صفت بورای
ساز نفس است
نی ترکیباتی مانند تمامحرف :کسی که حرف (سخن) او تمام (کامل) است؛ يعنی کسی
که سخنش کامل و رساست (نظامی )211 :1013 ،خیردامن :کسی که دامن (مجازاً :وغوش)
او خیر (نرم و دلپذير) است (همان )011 :تی دولت :کسی که دولت (بخت و اقبال) او تی (تند
و گذرا و سريع) است؛ يعنی کسی که بهرۀ کمی از بخوت دارد (هموان )191 :پویشوجوود و
بیشبقا :کسی که وجود او پیش (پیشتر از همۀ موجودات) و بقوا (زنودگی و وجوود) او بویش
(بیشتر از همۀ مخلوقات) است (همان )1 :بالغنظر :کسی که نظر (بصیرت و درک و بیونش) او
بالغ (کامل) است؛ يعنی شخ وگاه و فهیم (همان )10 :بنای مسوتقیماسواس :بنوايی کوه
اساس (شالوده و پايۀ) ون مستقیم (راسوت و بودون کجوی) اسوت (بیودل )231/1 :1000 ،نگوهِ
رفتهوب :نگاه (چشمی) که وب (اشک) ون رفته (تمام شوده و خشوک) اسوت (هموان)113/1 :
حسنِ يکتايیِ پريشانجلوه :حسن يکتايی (خداوند يکتای سراسر حسن) که جلووۀ (تجلویِ) او
پريشان (وشفتهکننده) است (همان)912/1 :
و اسم (مسندالیه) با صفت (مسند)
چنوووان ديووود دارای دولوووتصوووواب

کووه لشووکر بجنبوود چووو دريووای وب
(نظامی)001 :1013 ،

دارای دولتصواب :دارايی که دولت (بخت و کامرانی) او صواب (ثابوت و مسولم) اسوت؛
يعنی دارای پیروز و خوشبخت
تا نفس داری به ب م سینهصافان نگذری

ای به جرئت متهم ويینه در چنگ است وب
(بیدل)933/1 :1000 ،

سینهصافان :کسانی که سینه (مجازاً :دل) ونها صاف است
نی ترکیباتی مانند شکارشگفت :کسی که شکار کردنش شگفت و عجیب است؛ يعنوی
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کسی که ماهرانه شکار میکند (نظامی )201 :1013 ،کیوانِ علمسویاه :کیووانی کوه علموش
سیاه است ايون ترکیوب ،کنايوه از سویاه بوودن سویارۀ کیووان اسوت (هموان )033 :بنوای
بنیادمحفو  :بنايی که بنیادش محفو است (بیدل)211/1 :1000 ،
0و1و1و 2ترکیب اسنادی اسمی
اين ترکیب ،از همنشینی «اسم» با «اسم» تشکیل میشود ترکیب اسنادی اسمی در زنجیورۀ
ژرفساخت ،دو نوع ساختار دارد؛ يا به صورت اسمی ساده است يا به صورت اسمی تشبیهی
الف ترکیب اسنادی اسمی ساده
در اين ترکیب ،اسمِ اول همواره نقش «مسند» و اسمِ دوم نقش «مسندالیه» دارد
و اسم (مسند) با اسم (مسندالیه)
غمِ روزی خوورد هور کوس بوه تقودير

چو من غومروزی افتوادم ،چوه تودبیر؟
(نظامی)112 :1013 ،

غمروزی :کسی که روزیاش غم است؛ يعنی کسی که پیوسته در غم و غصه بوه سور
میبرد
بیدل! از حال دل کلفتنصیب موا مپورس

وای بر ويینهای کان را نفس روشنگر است
(بیدل)933/1 :1000 ،

دلِ کلفتنصیب :دلی که نصیب (بهرۀ) ون کلفت (رن و مشقت) است؛ يعنی دلِ دردمند
نی ترکیباتی مانند :شهِ عالموهن يکی از معانی «وهن »« ،وهنگ» (قصود و اراده) اسوت
(دهخدا :1000 ،مدخل «وهن ») شه عالموهن يعنی شاهی کوه وهنوگ (اراده و عو م) او عوالم
(گشتن در عالم) است (نظامی )129 :1013 ،دشتبساطِ کوهبالین :کسی کوه بسواط (فورش و
بستر) او دشت است و بالین (بالش و متکای) او کوه؛ يعنی کسی که در دشت و کوه سکنی
دارد (هموان )033 :خاکبهر :کسی که بهر (بهره و نصیب) او خاک است؛ يعنی کسی که ج
خاک که چی بیارزشی است ،بهرهای ندارد (همان )10 :خَسَکبسوتر :کسوی کوه بسوترش
خسک (خس و خار) است؛ يعنی کسی که روی خار میخوابد (بیودل )113/1 :1000 ،معواشِ
خندهعنوان :معاشی که عنوان (ديباچه و وغاز؛ مجازاً :اواهر) ون خنده است؛ يعنی معاشی که
بهااهر روايتبخش است (همان )911/2 :خواکِ تأمولپبشوه :خواک (مجوازاً :انسوان) کوه
پیشهاش تأمّل است؛ يعنی انسان انديشمند و ژرفنگر (همان)020/1 :
ب ترکیب اسنادی اسمی تشبیهی
در جملۀ زيربنايی اين ترکیب ،يک رابطۀ نحوی از نوع اسنادی تشبیهی وجود دارد ترکیب

 /113پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1019

از همنشینی «اسم» با «اسم» بوه وجوود مویويود و هموواره مسوندالیه« ،مشوبه» و مسوند،
«مشبهبه» است در صفت مرکبی که از دو اسم تشکیل میيابد ،گاهی يک اسوم بوه اسوم
ديگر تشبیه میشود (مقرّبی)22 :1012 ،
و اسم (مسند و مشبهبه) با اسم (مسندالیه و مشبه)
زمانوووهگوووردش و انديشوووهرفتوووار

چو شب کاروگوه و چوون صوبحْ بیودار
(نظامی)139 :1013 ،

زمانهگردش :چی ی که گردشش مانند زمانوه اسوت انديشوهرفتوار :چیو ی کوه رفتوار
(حرکت) ون مانند انديشه است وجه شبه هر دو ترکیب ،شتاب و سرعت است شاعر ،ايون
صفتهای تشبیهی را در وصف «شبدي » ساختهاست در هر دو مورد ،مشبهبه يک عنصور
انت اعی است؛ يعنی تشبیه از نوع محسوس به معقول است نظامی در جوای ديگور بورای
توصیف اسب ،ترکیب «بادرفتار» را به کار برده به معنی اسبی که حرکتش مانند باد است
اين قیامتجلوه هم ون گردش چرخ دورنگ

برده است از کف جهانی را عنان اختیار
(بیدل)101/1 :1000 ،

قیامتجلوه :چی ی که جلوهاش مانند قیامت ،وشوبگر است شواعرْ ايون صوفت را بورای
«چشم» ساختهاست که هر کس ون را میبیند ،در درونش جنبش و وشفتگی به وجود میويد
نی ترکیباتی مانند قیامتروز :کسی که روز او در وشفتگی مانند قیاموت اسوت (نظوامی،
 )139 :1013خی راندُم :اسبی که دمش در بلندی و محکموی ماننود خیو ران (نوی) اسوت
(همان )31 :خیرِ چشمهرای :خیری که رای (انديشۀ) او در جوشندگی مانند چشمه اسوت
(همان )10 :اژدهادست :کسی که دسوتش در قووی بوودن ماننود اژدهاسوت (هموان)223 :
سايهطبعان :کسانی که طبعشان در سیاهی و کدری مانند سايه است (بیودل)123/1 :1000 ،
ساقیِ شررباده :ساقیای که بادهاش در گرمی و حرارت ماننود شورر اسوت (هموان)113/1 :

نهنگِ توفاننفس :نهنگی که نفَس (دم) ون در شدت غرش و خروش ،مانند توفوان اسوت
(همان )202/1 :حباباعتبار :کسی که اعتبوار (مقوام و ارج) او در شوکنندگی و و زودگوذری
مانند حباب است (همان)223/1 :

در ترکیبات اسنادی تشبیهی هر دو شاعر ،يک رابطۀ تشبیهی کلی وجوود دارد؛ يعنوی
عنصری که در جايگاه مشبه قرار میگیرد ،به عنصوری تشوبیه مویشوود کوه در جايگواه
مشبهبه قرار دارد يک نوع ديگر از تشبیهات ترکیبی وجود دارد که مسوندالیه (مشوبه) بوه
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يکووی از اج و ای مسووند (مشووبهبووه) تشووبیه موویشووود؛ ماننوود ترکیووب «اشووقرِ گورسُووم» و
«طوطیسرشت» در اين ابیات نظامی و بیدل:
اشوووقرِ گورسُوووم چوووو زيووون کوووردی

گوووور بووور گوووردَش وفووورين کوووردی
(نظامی)221 :1013 ،

اشقرِ گورسم :اشقر (اسب سرخيال)که سُمش مانند سم گور (گورِخر) محکم است
نفَسپرداز تقلیدنود و مویگوينود الهوی

جهان ويینۀ وهم است و اين طوطیسرشتان

(بیدل)110/2 :1000 ،

طوطیسرشتان :کسانی که سرشتشان مانند سرشت طوطی است يعنی کورکورانه فقط
تقلید میکنند
نی ترکیباتی مانند :حورسرشت :کسی که سرشتش مانند سرشوت حوور اسوت (نظوامی،

 )233 :1013کیخسروِ جمشیدهش :کیخسروی که هوش او مانند هوش و دانوايی جمشوید
است (همان )10 :گلِ کافوربویِ مشکنسیم :گلی که بوی ون مانند کافور و نسویم (مجوازاً:

بویِ) ون مانند مشک است (همان )900 :شاهِ سلیمانبارگاه :شاهی که بارگاهش مانند بارگاه
سلیمان است (بیدل )911/1 :1000 ،عیسیدمِ لقمانخصالِ خیرپی :کسی که دم او مانند دم
عیسی و خصال او مانند خصال لقمان و پی (پای) او مانند پی خیر است (همان)100/1 :

در ژرفساخت اين ترکیبات تشبیهی ،قبل از مشبهبه ،يکی از اج ای ون قرار میگیرد و
نقش «میاف» برای مشبهبه دارد؛ در واقع مشبه ،به ون ج مشبهبه تشوبیه مویشوود در
ترکیب «اشقر گورسم» ،سم اشقر به سم گور تشبیه شدهاست؛ يعنی تشبیه مشبه بوه يوک
ج از مشبهبه (سمِ گور) ،ولی در ترکیب «توفاننفس» ،نفس (مشبه) به کل توفان (مشبهبه)

تشبیه شدهاست نه به يک ج از ون
و اسم (مسندالیه و مشبه) با اسم (مسند و مشبهبه)
شووواهِ فلوووکتووواجِ سووولیماننگوووین

مفخووور وفوووا فلوووک ،فخووور ديووون
(نظامی)10 :1013 ،

شاهِ فلکتاج :شاهی که فلک مانند تاج برای اوست
نگاه ناتوانش سرمه کرد اج ای امکان را

قیامتدستگاهیهای اين مژگانعصا بنگور
(بیدل)219/2 :1000 ،
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نگاهِ مژگانعصا :نگاهی که مژگان مانند عصا بورای اوسوت بیودل در غو ل ديگوری
همین ترکیب تشبیهی را اينگونه بیان کردهاست« :به دست نرگس بیمارش از مژگوان عصوا
بنگر» (همان)213/2 :

نی ترکیباتی مانند ستارهسرير :کسی که ستاره مانند سرير (تخت پادشاهی) برای اوست
شاعر برای نشان دادن مقام اغرا ومی ممدوح ،اين ترکیب را سواختهاسوت (نظوامی:1013 ،
 )201نفسسرمايه :کسی که نفَس (دم و زندگی) مانند سرمايه (مال و ثروت) بورای اوسوت
(بیدل )29/2 :1000 ،شاه قدمبارگاه :شاهی که قدمش مانند بارگواه اسوت؛ يعنوی در مقابول
قدمش مردم ونقدر به سجده میافتند که گويی بارگاه پادشاهی است (همان)111/1 :
0و1و 2ترکیب متممی
«در ترکیبات متممی ،يکی از اج ای ترکیب ،متمم جملۀ زيرسواختی اسوت» (محموودی بختیواری،

 )02 :1031ترکیبات متممی با توجه به حروف اوافۀ ونها ،به چندين نوع تقسیم مویشوود:
«متممی بوه ای ( ،)dative compoundمتمموی از ی ( ،)ablative compoundمتمموی
در ی ( ،)locative compoundو متممی با يی( »)instrumental compound( ،هموان:

02وو )09ترکیبهای متممی در اشعار نظامی و بیدل در سواختارهای گونواگونِ «اسوم» بوا
«اسم»« ،اسم» با «بن فعل»« ،اسم» با «صفت»« ،اسم» با «ج غیرفعلوی فعول مرکوب» بوه
وجود ومدهاست
الف ترکیب «اسم» با «صفت»
در اين ترکیب که از همنشینی «اسم» با «صفت» و «صفت» با «اسم» به وجود میويد ،اسم
همواره نقش «متمم» و صفت نقش «مسند» دارد:
و اسم (متمم) با صفت (مسند)
مجنووووووون مشووووووقتوزموووووووده

دل کاشوووووووته و جگوووووووور دروده
(نظامی)031 :1013 ،

مجنون مشقتوزموده :مجنونی که با مشقت وزموده شده (رياوتديده و ورزيده) است
تا توانی قطع کن بیدل ز ابنوای زموان

وشنای کس نگردند ايون حیابیگانوههوا
(بیدل)021/1 :1000 ،

حیابیگانهها :کسانی که از حیا بیگانه هستند؛ يعنی افراد بیحیا و بیوبرو
نی ترکیباتی مانند :چشموشنا :کسی که در چشم (نظر) وشناست؛ يعنی کسی که بیگانوه و
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غريبه نیست (نظامی )112 :1013 ،حصاربسته :کسی که در حصار (بند و زندان) بسته (محبوس)

شدهاست (همان )013 :وطنوواره :کسی که در وطن وواره اسوت (بیودل )910/2 :1000 ،خواک
غباروماده :خاک (مجازاً :جسم) که برای غبار (برای غبار و محو شدن) وماده اسوت (هموان)292 :
حیامنسوب :کسی که به حیا منسوب است؛ يعنی کسی که باحیاست (همان)120/1 :

و صفت (مسند) با اسم (متمم)
روبووه يووکفوون نفَووس سووگ شوونید

خانووه دو سوووراخ بووه واجووب گ يوود
(نظامی)90 :1013 ،

روبه يکفن :روباهی که در فن (مکر و حیله) يک (يگانه) است؛ يعنی روباهِ خیلی مکوار
و ماهر در حیلهگری
نغمهرنگ افتاده نقش بینشانتأثیر موا

مطربی کو ک سر ناخن کشد تصوير ما؟
(بیدل)212/1 :1000 ،

نقش بینشانتأثیر :نقش (تصوير) که از تأثیر بینشان است؛ يعنوی نقشوی کوه بودون
هیچگونه تأثیرگذاری است
و نی ترکیباتی مانند قادرسخن :کسی که قادر به سخن (سوخن گفوتن) اسوت (نظوامی،
 )11 :1013وشنانظر :کسی که در نظر (مقابل چشم همگان) وشنا (معوروف و مشوهور) اسوت؛
يعنی فرد روشناس و شناختهشده (همان )210 :نرمشمشیر :کسی که در شمشیر (شمیر زدن)
نرم (سست و زبون) است (همان )210 :منفعلگفتار :کسوی کوه در گفتوار ،منفعول (خجول و
شرمسار) است (بیدل )102/1 :1000 ،االمسرشتان :کسوانی کوه در سرشوت (ذات و فطورت)
االماند؛ يعنی کسانی که الم در ذاتشان سرشته شدهاسوت و بوهجو سوتم کوار ديگوری
نمیکنند (همان )10/1 :گرماستغفار :کسی که در استغفار (طلب ومرزش) ،گرم (پويا و سواعی)
است (همان )029/2 :رنگِ پريدهرو :رنگی که از رو پريده است (همان)290/1 :
ب ترکیب «اسم» با «اسم»
اين ترکیب از همنشینی «اسم» با «اسم» به وجود میويد اسم دوم همواره نقوش «موتمم»
دارد و اسم اول در جايگاه «میافالیه» به کار میرود
و اسم (میافالیه) با اسم (متمم)
چووو سوویاره شووتابوهنووگ موویبووود

ز رهرفوووتن بوووه روز و شوووب نیاسوووود
(نظامی)111 :1013 ،
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شتابوهنگ :چی ی که در وهنگِ (ع مِ) شتاب است شاعر ،اين ترکیب وصفی را دربارۀ
«شبدي » ساختهاست
من سراپا احتیاج و چرخ دونپرور خسیس

من طراوتانتظار و ابر احسان شعلهبوار
(بیدل)103/1 :1000 ،

طراوتانتظار :کسی که در انتظارِ طراوت (تر و تازگی و خارج شدن از نیازمندی) است
نی ترکیباتی مانند فرصتکمین :کسی که در کمین فرصت است (همان )922/2 :عمولِ
مکافاتکمین :عملی که در کمین مکافات (س ای بد ديدن) است؛ يعنی عملوی کوه سو ای
خود را خواهد ديد (همان)322 :
ج ترکیب «اسم» با «بن فعل»
در اين ترکیب ،اسم نقش «متمم» دارد
مووورل الهووویش قفوووسپووور شوووده

قوووالبش از قلوووب سوووبکتووور شوووده
(نظامی)0 :1013 ،

مرلِ الهیِ قفسپر :مرل الهی که با قفس میپرد مورل الهوی اسوتعاره از روح اسوت و
قفس استعاره از جسم اين ترکیب ،اشاره به معراج جسمانی پیامبر(ص) دارد
يووارانِ عوودمتوواز ،غبووار تپشووی چنوود

پیش از تو فشاندند در اين دشت و در از خود
(بیدل)13/2 :1000 ،

يارانِ عدمتاز :يارانی که به عدم (فنا و نیستیِ از خود) میتازند
نی ترکیباتی مانند زخمِ پهلوگذار :زخمی که از پهلو مویگوذرد (عبوور مویکنود)؛ يعنوی
وربهای که وسیب و جراحت عمیقی به پهلو وارد میکند (نظوامی )012 :1013 ،لعولطوراز:
کسی که با لعل (مجازاً :نور و روشنايی) میطرازد (میورايد) (همان )1 :نامیۀ اعتکوافنشوین:
نامیه (رستنی و نبات) که در اعتکاف (گوشه) مینشیند؛ يعنی نامیه و نباتی که از بین میرود
(همان )231 :نظرنواز :کسی که با نظر (نگاه) مینوازد (مهربانی و شفقت میکند) (همان)293 :
قدمانديش :کسی که به قودم (مجوازاً :راه و مسویر) مویانديشود (بیودل )110/2 :1000 ،گول
ابدپیوند :گلی که به ابد میپیوندد؛ يعنی گلی که همیشوگی اسوت و فنوا در ون راه نودارد
(همان )101/1 :سوار گروتاز :سواری که به گرو میتازد (همان )090 :نَفَسِ معنیرس :نفوس
(مجازاً :دعا و همت درونی) که به معنی میرسد (همان)932 :
د ترکیب «اسم» با «ج غیرفعلی فعل مرکب»
در اين ترکیب ،ج اول که اسم است ،نقش «متمم» دارد

بررسی ترکیبات ابهامزا در اشعار نظامی و بیدل 120/

گووووواهی از ون حلقوووووۀ زانووووووقرار

حلقووه نهوود گوووش فلووک را هوو ار
(نظامی)13 :1013 ،

حلقۀ زانوقرار :حلقهای که بر زانو قرار میگیرد اين ترکیوب در اينجوا اشواره بوه خمیودگی
انسان دارد که زانوهايش را مقابل خود جمع میکند و دستهايش را باالی زانو حلقه میکند
بوووه خیوووالی چوووو گوووردۀ تصووووير
قوووانع از هسوووتیِ عووودمتغییووور
(بیدل)123/0 :1000 ،

هستیِ عدمتغییر :هستیای که به عدم (فنا و نیستی) تغییر میکند؛ يعنی هستیای کوه
رو به زوال و نابودی میرود
نی ترکیباتی مانند خورشیدسواران :کسانی که بر خورشید سوار میشوند سوار شدن در
اينجا مجازاً به معنی تسلط يافتن و چیره شودن اسوت (دهخودا :1000 ،مودخل «سووار») ايون
ترکیب کنايه از سحرخی ان و اولیای الهی اسوت کوه هوم قبول از طلووع خورشوید بیودار
میشوند و هم صواحب خووار عوادت و کراموت هسوتند (نظوامی )09 :1013 ،جهوانداورِ
وفرينشپناه :جهانداور (خدا) که به وفرينش (مجازاً :وفريدهشدهها و مخلوقات) پناه مویدهود
(همان )021 :همت معنینگاه :همت (وومیر و دل) که به معنی نگاه میکنود؛ يعنوی دنبوال
معنی (معنويت و عالم روحانی و غیبی) است (بیدل )113/2 :1000 ،دلِ هوستعمیر :دلی که با
هوس تعمیر میشود (مرمت يا ساخته میشود)؛ يعنی دل هوسناک (همان )11/0 :نفْوسخوو:
کسی که به نفس (مجازاً :هوی و هوس) خو میکند (همان )932/1 :ذات شورفايجواد :ذات
(شخ و وجودی) که با شرف ،ايجاد (وفريده) میشود شاعر اين ترکیوب را دربوارۀ کسوی
ساخته که ذاتاً شريف و ب رگوار است (همان)121/1:

0و1و 0ترکیب فاعلی
«در اين ترکیب ،يکی از اج ای موجود در واژه ،فاعل جملۀ زيرساختی است به عبارت ديگر ،يک
ج واژه در جملۀ پايه ،نقش فاعل را بور عهوده دارد» (محموودی بختیواری« )02 :1031 ،در ايون
ترکیبها نهاد و بن فعل از میان اج ای جملۀ زيربنايی باقی ماندهاند و بقیۀ اج ا حذف شودهانود»

(افراشی )11 :1011 ،ترکیب فاعلی از همنشینی «اسم» با «بن فعل» به وجود میويد
و اسم (فاعل) با بن فعل
از پوووی نقوووالنِ مووویِ بوسوووهخیووو

چشووم و دهووان شووکر و بووادامريوو
(نظامی)20 :1013 ،
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میِ بوسه خی  :می ا ی که بوسه ( مجازاً :لذت) از ون می خی د؛ يعنی میِ لذت بخش
چو چشم چشمۀ خورشید حیرتی داريوم

تو ای مژه ز چه خسپوش کوردهای موا را؟

(بیدل)219/1 :1000 ،

خسپوش :چی ی که خس ون را میپوشاند خس اينجا استعاره از مژه است که چشوم
را میپوشاند
نی ترکیباتی مانند فسون پیروموز :فسونی که پیر (يک شخ

مجورب) ون را میومووزد

(نظامی )933 :1013 ،مرحلههای ريگجوشان :مرحلههايی (منازلی) که ريگ در ون میجوشد
(گرم و تفته میشود) (همان )091 :انگشترس :چی ی که انگشت به ون میرسد اين ترکیب
کنايه از چی ی است که به ون عیب و خرده گرفته میشود (هموان )12 :شوعلۀ يواقوتبوار:
شعلهای که ياقوت (استعاره از شوررهای وتوش) از ون مویبوارد (بیودل )100/1 :1000 ،حُسون
صفاپیرا :حسنی که صفا ون را میپیرايود و زيبوا مویکنود (هموان )913 :نرگسسوتانهوای
گلجوش :نرگسستانهايی که گل در ون میجوشد (بسیار میرويد)

0و1و 2ترکیب مفعولی
«اين ترکیب که زاياترين نوع ترکیب نحوی در زبان فارسی به شمار میرود ،حاوی مفعول جملوۀ
اصلی در نقش يکی از اج ای سوازندۀ ترکیوب اسوت؛ يعنوی در ايون ترکیوب ،يوک جو از واژۀ
سوواختهشووده در جملووۀ پايووه ،نقووش مفعووول را بوور عهووده دارد» (محمووودی بختیوواری)02 :1031 ،

ترکیبهای مفعولی در ساختار ،از همنشینی «اسم» با «بن فعل» و «اسم» با «ج غیرفعلی
فعل مرکب» به وجود میويند
و اسم (مفعول) با بن فعل
بیوووا سووواقی ون وب حیووووانگووووار

بوووه دولوووتسووورای سوووکندر بیوووار
(نظامی)011 :1013 ،

وب حیوانگوار :حیوان در اينجا بوه معنوی «زنودگی» و وب کنايوه از «شوراب» اسوت وبِ
حیوانگوار ،يعنی وبی (شرابی) که حیوان (زندگی) را میگوارد (خوش و لذتبخش مویکنود)

بین وب و حیوان ايهام تناسب وجود دارد
تا جنبش تار نفس افسوانهطوراز اسوت

بیدل به کمند رگ خواب است دل موا
(بیدل)020/1 :1000 ،

بررسی ترکیبات ابهامزا در اشعار نظامی و بیدل 129/

افسانهطراز :کسی که افسانه را میطرازد (ترتیب میدهد و میسازد) و میگويد؛ افسانهگوو
در اينجا مجازاً به معنی سخن گفتن و تکلم کردن است
نی ترکیباتی مانند همتِ چشمافسا :همت (دعا و سحر و افسون) که چشم را میافسوايد
(تسخیر میکند؛ رام و خوابولود میکند) (نظامی )111 :1013 ،مورد دانوشبسوی  :موردی کوه
دانش را میبسیجد (میاندوزد)؛ يعنی مرد صاحب دانوش (هموان )310 :خوطِ خوونیرهوان:
خطی (نوشته و فرمانی) که خونی (قاتل) را میرهاند؛ يعنی از مجازات نجات میدهد (همان:

 )910پرورشوموز :کسی که پرورش (تربیت و علم و حکمت) میومووزد (هموان )1 :دلخور:
کسی که دل را میخرد يا میربايد (همان )121 :کورۀ طبیعتپ  :کورهای که طبیعت (خاک
و گل؛ مجازاً :انسان) را میپ د (وزموده و مجرب میکند) کوره استعاره از دنیاست (همان)200 :

جلوۀ طاقتگداز :جلوهای که طاقت (توان ودمی) را میگدازد (بیدل )112/2 :1000 ،پايهبخش:
کسی که پايه (مقام و درجه) میبخشد (همان )233/1 :صبحِ تبسمريو  :صوبحی کوه تبسوم
(طراوت و لطافت) میري د (همان)020 :

و اسم (مفعول) با ج غیرفعلی فعل مرکب
هسووت بسوویار فوور در رگ و پوسووت

از خدادوسوووت توووا خووودايیدوسوووت
(نظامی)291 :1013 ،

خدايیدوست :کسی که خدايی (سروری) را دوست دارد
وفتايجاد است طبع از دستگاه خودسری

دختر رز فتنهها میزايد از بویشووهری
(بیدل)110/2 :1000 ،

وفتايجاد :طبعی که وفت را ايجاد میکند
نی ترکیباتی مانند چشمِ وهوشکار :چشمی که وهو را شکار میکند؛ يعنی چشم ونقودر
زيباست که وهو را اسیر خود میکند شاعر در اين ترکیب ،با تشبیه میمر و مرجّح ،چشوم
معشو را به چشم وهو تشبیه کرده و حتی بوه ون برتوری دادهاسوت (نظوامی)223 :1013 ،

کالمِ حیرتانشا :کالمی که حیرت را انشا میکند (میوفريند)؛ يعنی کالمی که سبب حیرت
میشود (بیدل )922/2 :1000 ،احسانِ جفاتمهید :احسانی که جفا را تمهیود مویکنود (ومواده

میکند و میگسترد) (هموان )201/1 :سنبل نشاطشکار :سونبلی (زلفوی) کوه نشواط را شوکار
میکند؛ يعنی شادی و خوشی عاشق را از بین میبرد (همان)123/1 :
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0و1و 9ترکیب قیدی
در ترکیبات قیدی ،قید از نوع «صفتی» است اين ترکیب هم از همنشینی «صفت» (قید) با
«بن فعل» ساخته میشود
و صفت (قید) با بن فعل
صووووبحِ مفووووردروِ حمايوووولکَوو وش

در رکابوووت نفوووس بووورورد خووووش
(نظامی)203 :1013 ،

صبح مفردرو :صبحی (خورشیدی) که مفرد (بهتنهايی) میرود (در وسمان سیر میکند)
رفیق وحشت من غیر دال دل نمیباشد

در اين غربتسرا خورشید تنهاگرد را مانم
(بیدل)929/2 :1000 ،

خورشید تنهاگرد :خورشیدی که تنها میگردد

نی ترکیباتی مانند :خدای رايگانومرز :خدايی که رايگان (بدون چشمداشت) مویومورزد
(نظامی )39 :1013 ،خُردانديش :کسی که خُورد (باريوک و دقیوق) مویانديشود (هموان)922 :

رايگانگَرد :کسی که رايگان (هرزه و ياوه) میگردد (همان )090 :سايۀ گراننوورد :سوايهای
که گران (به کندی) مینوردد (راه طی میکند و حرکت میکند) (همان )012 :حرصِ هرزهتاز:
حرصی که هرزه (بیهوده) میتازد (بیودل )23/2 :1000 ،سراسیمهتواز :چیو ی کوه سراسویمه
(وشفته و پريشان) میتازد (همان)110/0 :

0و 2ترکیبات درونمرک
در ترکیبات درونمرک « ،يکی از اجو ای ون ،هسوتۀ معنوايی و اجو ای ديگور ،توصویفگور ون

محسوب میشوند» (افراشی )30 :1011 ،ترکیبات درونمرک در اشعار نظوامی و بیودل بوه دو
گروهِ «ترکیبات اوافی» و «ترکیبات وصفی» تقسیمبندی میشوند
0و2و 1ترکیب اوافی
در اين نوع ترکیبها ،بین اج ای ترکیب ،حالت اوافی وجود دارد و از همنشینی «اسم» با
«اسم» به وجود میويند در اين نوع ترکیب ،اج ای سازندۀ واژه ،نقش میاف و میافالیه
را در جمله ايفا میکنند (صفوی)131 :1011 ،

و اسم (میافالیه) با اسم (میاف)
موویای ک و خووودم پووایلغ و ی دهوود

چووو صووبحم دِمووال دومغوو ی دهوود
(نظامی)010 :1013 ،

بررسی ترکیبات ابهامزا در اشعار نظامی و بیدل 121/

پوای لغ  :لغو (لغو ش) پوا ايون ترکیوب کنوايوه از فوروافوتوادن و مستوی اسوت
ساز و برگ ب ماصالحِ نشاط وماده شود

سب ه نشتر در بغل جوشید و سنبل رگشمار
(بیدل)109/1 :1000 ،

ب ماصالحِ نشاط :اصالحِ (سر و سامان دادن و به نیکويی وراستنِ) ب مِ نشاط اصوالح بوه
معنی نیکو کردن و به صالح ووردن است (دهخدا :1000 ،مدخل «صالح»)

نی ترکیباتی مانند فلکطرح :طرحِ (شالوده و پیکرِ) فلک (نظوامی )12 :1013 ،شبافسانه:
افسانۀ شب؛ افسانه و حکاياتی که قديم در شبها میگفتند (هموان )129 :فرصوتدشومن:
دشمنِ فرصت (بیدل )992/1 :1000 ،تحملطاقوتِ اسوباب :يعنوی توانوايی حمول کوردن و
برداشتن اسباب (تعلقات) (همان )191 :اقامتورزو :يعنی ورزو و امیدِ توقوف کوردن و مانودن
(همان )113/2 :نَفَسقاصدان :قاصدانِ نفس (سخن) (همان)910/1 :

0و2و 2ترکیب وصفی
« اين ترکیب از نظر ساخت مانند ترکیب اوافی اسوت ،بوه ايون معنوا کوه در اينجوا بوا صوفت و
موصوفهايی سر و کار داريم که کسرۀ بین ونها حذف شده و کل ساخت ونهوا بوه يوک عنصور

واحد تبديل شدهاست» (محمودی بختیاری )09 :1031 ،در اين ترکیب که از همنشینی «صفت»
با «اسم» به وجود میويد ،ج دوم همواره نقش موصوف دارد و ج اول نقش صفت
و صفت با اسم (موصوف)
سووحر حاللووم سووحریقوووت شوود

نَسوووخکووونِ نسوووخۀ هووواروت شووود
(نظامی)11 :1013 ،

سحریقوت :قوت سحری؛ غذايی که در چاشتگاه میخورند اين ترکیب در اينجا اشاره بوه
نیايشها و عبادتهای سحرگاهان شاعر دارد که بنمايههای اشعارش را تشکیل میدهند
عشق نپسنديد ما را هورزهصویدِ اعتبوار

ورنه در کیش اثر عبرتخدنگی داشتیم
(بیدل)003/2 :1000 ،

هرزهصید :صیدِ هرزه
نی ترکیباتی مانند خشکافسانه :افسانۀ (سخن و حکايتِ) خشک (بیفايده و بویحاصول)
(نظامی )130 :1013 ،بهیمیسُم :سم بهیمی (حیوانی) (همان )200 :هرزهنوا :نوای هرزه (بیدل،
)032/1 :1000
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 2نتیجه
پژوهش حاور نشان میدهد که بسیاری از ترکیبات ابهامزا در اشعار نظامی و بیدل که به
صورت فشرده و به شکل واژۀ مرکب در روساخت جمله ااهر شدهاند ،در ژرفساخت ،يک
جملۀ کامل با روابط نحوی و معنايی هستند اين ترکیبات براساس قواعد گشتاری ،با يک
يا چند گشتار از ژرفساخت به روساخت تبديل شده و در ساختار ،يک واژۀ مرکب مبهم به
وجود میوورند و معنی و مفهوم ترکیب را در هالهای از ابهام فرو میبرند براساس تج يوۀ
ژرفساختی ،ترکیبات ابهامزای نظامی و بیدل ،الگوهای گوناگون «روابط نحوی» دارند که
بعیی از اين الگوها از نظر «معنا» در زبان معیار وجود ندارد ايون مقالوه هم نوین نشوان
میدهد که شاعران سبک هندی ،وغازگر خَلق اينگونه ترکیبات نیستند ،بلکوه ايون نووع
ترکیبات ابهامزا ،در شعر نظامی ،شاعر ب رگ ترکیبساز ادبیوات فارسوی ،نیو وجوود دارد
عالوه بر يکسان بودن ساختارهای گوناگون ترکیبات خاص و ابهامزای نظامی و بیدل ،در
بسیاری از موارد ،وجود تشابه لفظی ترکیب ،مانند :رايگانگرد (نظامی) و ووارهگرد (بیدل) و
قفسپَر (نظامی) و قفسبی (بیدل) بیانگر اين است که شاعران ترکیبساز سبک هندی ،به
شاعران قبل از خود در ساخت ترکیبات ابهامزا نظر داشتهاند
منابع
افراشی ،وزيتا ( ،)1011ساخت زبان فارسی ،چاپ هفتم ،تهران ،سمت
احمدی ،بابک ( ،)1033ساختار و تأويل متن ،چاپ پنجم ،تهران ،مرک
حسینی ،حسن ( ،)1031بیدل ،سپهری و سبک هندی ،چاپ چهارم ،تهران ،سروش
بیدل دهلوی ،عبدالقادر ( ،)1000کلیات بیدل ،سه جلد ،به تصحیح اکبر بهداروند و پروي عباسی داکوانی،
چاپ اول ،تهران ،الهام
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1000لغتنامه ،چاپ اول ،تهران ،مجلس شورای ملی
شفايی ،احمد ( ،)1000مبانی علمی دستور زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران ،نوين
شفیعی کدکنی ،محمدروا ( ،)1000شاعر وينهها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ،چاپ اول ،تهران ،وگاه
صفوی ،کورش ( ،)1011وشنايی با زبانشناسی در مطالعات ادب فارسی ،چاپ اول ،تهران ،علمی
طباطبايی ،عال الدين ( ،)1032اسم و صفت مرکب در زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران ،مرک نشر دانشگاهی

قاسمیپور ،قدرت (« ،)1013ترکیبسازیهای واژگانی در پن گن نظامی» ،مجلۀ پوژوهشهوای زبوان و
ادبیات فارسی ،سال سوم ،شمارۀ  ،2ص 111و100

بررسی ترکیبات ابهامزا در اشعار نظامی و بیدل 121/

کاامی ،محمدکاام ( ،)1031کلیدِ درِ باز (رهیافتهايی در شعر بیدل) ،تهران ،سورۀ مهر
الزار ،ژيلبر ( ،)1032دستور زبان فارسی معاصر ،چاپ اول ،تهران ،پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

محمودی بختیاری ،بهروز (« ،)1031ترکیبهای نحوی در زبان فارسی» ،مجلۀ رشد وموزش زبوان و ادب
فارسی ،سال بیستوسوم ،بهار ،شمارۀ  ،0ص 02و00

مستأجر حقیقی ،محمد (« ،)1001نگاهی به واژههای مرکب فارسی بر پايوۀ نظريوۀ زاياگشوتاری» ،مجلوۀ
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،سوال بیسوتوسووم ،شومارۀ  1و  ،2بهوار و
تابستان ،ص 229و299
مقرّبی ،مصطفی ( ،)1012ترکیب در زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران ،توس
نظامی ،الیاس بن يوسف ( ،)1013کلیات حکویم نظوامی گنجووی ،مطوابق نسوخۀ تصوحیحشودۀ وحیود
دستگردی ،چاپ اول ،تهران ،به اد
ووووو ( ،)1030هفت پیکر نظامی گنجوی ،به تصحیح برات زنجانی ،چاپ سوم ،تهران ،دانشگاه تهران
نوروزی ،زينب (« ،)1031هنجارگري ی در خمسهی نظامی» ،فصولنامۀ پوژوهش زبوان و ادبیوات فارسوی،
شمارۀ  ،11ص 21و01

