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Abstract  
In Persian, compound words that are produced by the structural pattern of “word + and + 

word = word” are called vāzhahʿaṭf, and naming the word as such emphasizes the 

compound nature of this type of construction in contrast to combination and coordinate 

syntactic group. In view of the linguistic and grammatical studies that form the background 

of the present study, which have investigated the structural and semantic features of this 

compound structure and explained the relationships between its coordinate constituents 

from various aspects, vāzhahʿaṭf often has a compound meaning and creates a clear mental 

image, and it is used for the purposes of neologism and categorization in Persian. The 

present research, while paying attention to these features, describes and qualitatively 

analyzes the applications of this grammatical construction in a corpus consisting of several 

literary texts. Findings show that the constituents of this compound construction, due to 

its syntactic construction, have lexical collocation and performative independence. These 

features has led to the widespread practice of displacing, separating and changing such 

constituents and their order in the narrative literary texts. Nizami has frequently used the 

conjunction type in his Khamsah, Mowlana has distinctly made use of the itbāʿī compound 

and phonetic conjunctions in his poetry, and the phonetic conjunctions are frequently 

employed in Nīmā’ī and contemporary lyric poetry. In addition, the similarity of the 

structure of vāzhahʿaṭf and coordinate syntactic constructions in literary texts in such 

works as Saʿdi’s poetry and Hafez’s ghazals, and the syntactic arrangement and 

distribution of words in order to create proportion is such that the distinction between 

conjunctions and coordinate syntactic group is blurred.  
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 ادبی متون در «عطفواژه» دستوریِ سازۀ کاربرد هایشیوه

 ایران تهران، پیام نور، دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی مرادی هوشنگ
  

 استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مصطفی گرجی
  

 ستاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانا فاطمه کوپا 

 چکیده
طب عشوند، واژهساخته مي «+ واژه = واژه وواژه + » يساختار يبا الگوهاي مرکبي که در زبان فارسي کلمه

ها در تقابل با ترکيب و گروه نحويِ همپایه این نامگذاري بر کلمه و مرکب بودن این نوع سازه .خوانندمي
اي گوناگون به هتوجه به مطالعات زباني و دستوري که پيشينة پژوهش حاضر بوده و از جنبه د. باکنتأکيد مي

 طبعهواژاند، هاي آن پرداختههاي ساختاري و معنایي این سازة مرکب و تبيين روابط ميان پایهویژگي
 سازيهو مقول يژگاناهداف نووا يدارد که در راستا يروشن ریو تصو يبيترک يمعنا غالباًبا ساختار  سبمتنا

 ها، به توصيب و تحليل کيفيِیابد. مقالة حاضر ضمن توجه به این ویژگيميکاربرد  يدر زبان فارس
حقيق نشان هاي تاي متشکل از چند متن ادبي پرداخته است. یافتهکاربردهاي این ساخت دستوري در پيکره

 ورند دا يشیو استقالل نما ،يواژگان آیيِمه نآ يِمرکب با توجه به ساخت نحو ةساز نیا ياجزادهد که مي
 ،روازاینست. ا افتهیو رواج  یيروا ادبي متون در هانآ بيترت رِييو تغ ،کيتفک ،جایيهجاب هايژگیو نیبا ا

پرواي گونة مرکب عطفي است، کاربرد مرکب اتباعي و اصوات مرکب عرصة کاربردهاي بي خمسة نظامي
و اصوات مرکب عطفي در شعر نيمایي و غزل معاصر داراي بسامد است.  ،دارد عطفي در شعر موالنا تشخص

محسوس است تا آنجا که  يدر متون ادب هیهمپا يعطب با ساخت نحوواژه ةسازميان  يانگارکسانی ينوع
 صيخاست که تش ايهبه گون کالم ينحو عیو توز دمانيو غزل حافظ، چ يهمچون شعر سعد يدر متون معتدل

 . ایه با دشواري بيشتري همراه استيِ همپاز گروه نحو يطفع بمرک

 .همپايگي نحوی، گروه مرکب، سازۀ دستوری، ساختها: کلیدواژه
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  مقدمه

پرشمارِ زماني،  6هاي( با گونه23: 6864)صفوي، « زبان طبيعي»اي از یک فارسي نمونه
 رِ زمان و به فراخور نياز وها است. این زبانِ ترکيبي در گذمکاني، اجتماعي و مانند این

هاي چندگانة ارجاعي، عاطفي، ادبي و ... را  با خواست گویشوران، در فرایندِ ارتباطْ نقش
هاي ها در چينشواژه 2وسازگرایشِ بيشتر به این ویژگي ایفا کرده و با پذیرش سوخت

اري گفتهاي نحويِ رنگارنگي را در دو شکل هاي صرفي و ساختنحوي گوناگون، سازه
هاي دستوري، ساخت همپایگي و نوشتاري به نمایش گذاشته است. از جملة این ساخت

ازي ساست که در واکنش به نيازهاي واژگاني، با استقبال از فرایندهاي واژه« و»حرف ربط 
و با حفظ نشان نحوي در هيئتي مرکب و باالپوشي از جنس کلمه در دستگاه صرف زبان 

اخت چه به شکل یک گروه نحوي و چه در قالب یک سازة صرفي، گردد. این سظاهر مي
ي، )فتوح« ظرفيت خاصي براي بيان ایده»همچون هر ساخت دستوري دیگر ویژگي و 

مطالعه است. در پژوهش هاي مختلفي در زبان فارسي قابل( دارد و از جنبه828: 6862
ي و محتوایي سازة صرفحاضر با رویکرد به متون ادبي، کارکردها و کاربردهاي صوري 

 شناسيِ مبتني بر ساختار همپایگي بررسي شده است. این ساخت از منظر معني و زیبایي
ب در عطهاي معنایي واژهبازنمایي ظرفيت ساختاري و ویژگي مسئلة عمدۀ پژوهش

 ت.شناسي اسپراکنيهاي مبتني بر زیبایيچيدمان نحوي متن ادبي در راستاي معني
هاي عطب در متون ادبي با توجه به ساخت ترکيبي و ویژگيبرد واژهکار سؤال اصلی:

 معنایي و واژگاني آن چگونه است؟

 پژوهش ةپیشین
اژه + و + واژه و»پيشينة بحث دربارة کلمات حاصل از این ساختِ ترکيبي با ساختار کلّيِ 

( قدمت 6 : 6869گفتة طباطبایي )رسد که بهمي« اتباع»در زبان فارسي به « = کلمة مرکب
گرفته در چند دهة اخير هم با نوسان کاربرد هاي صورتچنداني ندارد. پژوهش

( کوشيده است تا با طرش چند 6842اصطالحات در توصيب آن همراه است. جعفر شعار )
 48: 6836ذاکري ) اتباع و مهمالتِجدا کند. در کتا  « ترکيب عطفي»را از « اتباع»قاعده 

 از اتباع شمرده شده« ترکيب عطفي»ي از پژوهش شعار، به دالیلي ( با وجود آگاه41و 
                                                            
1. token   

2. metabole   
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رایش با تأکيد بر گ« هاي تابعيترکيب»ضمن یادکرد اتباع و   6موسيقي شعراست. در کتا  
 هايترکيب»ها با تعبير واژة این کلمات، از آنو اهميت آوا در ساخت« هاموازي»انسان به 

(. کورش صفوي با بررسي 231-234و  886: 6871، )شفيعي کدکني یاد شده است« آوایي
ساختمان هجایي و واژگاني کلمات مرکب عطفيِ دو عنصري، سه مالك معنایي، واژگاني 

هاي سازد که سازهدهد و نمایان ميمي دستگيري مرکب عطفي به و آوایي را در شکل
ضوي اند و عدستوريدهندة این کلمات معنایي مرتبط با هم دارند، از یک مقولة تشکيل

باع ات»دهد. وي با اشاره به که هجاي کمتري دارد جایگاه نخست را به خود اختصاص مي
یاد  «هاي عطفيترکيب»در سنت زبان فارسي از کلمات مرکب عطفي با عنوان « مطلق

هاي مرکب اي با هدف تبيين ترتيب اجزاي کلمهدر مقاله(. 214-299/ 6: 6868کند )مي
حليل آوایي، ساختواژي، نحوي، معنایي، و کاربردشناسيِ یک پيکرة زباني از عطفي به ت

(. در 6866پرداخته شده است )جم، « هاي عطفيترکيب»ها زیرِ عنوان این گونه کلمه
اي دیگر بدون توجه به پيشينة مذکور نه از اتباع یاد شده، و نه ميان آن و کلمة مرکب مقاله

 (.6863محمودي بختياري و کالنتري، عطفي فرقي نهاده شده است )
نوعي به ساختار صوري و  دستورنویسان در مبحث کلمات مرکب هریک به

( با انتخا  6819اند. خانلري )هاي مرکب عطفي توجه داشتههاي معنایيِ واژهویژگي
اصل ح« تأکيدي و عامِ»شواهدي از متون تاریخي، به مادة فعلي و غيرفعلي اجزاء و مفهوم 

هایي را با ( چنين واژه6836ها توجه داشته است. خطيب رهبر )ساخت ترکيبي آناز 
. آورده است« صفات ترکيبي»و « اجزاي اسم مرکب»شواهدي از متون ادبي ذیل مبحث 

بات ترکي»( در بررسي ساختمان کلمات مرکب، به تقابل الگوي ساختِ 6893صادقي )
انِ( پذیري )حتي مکثِ آوایي ميتفکيکتوجه داشته و به « ترکيبات صرفي»و « نحوي

ناپذیري نوع دوم اشاره کرده است. هاي مرکب نوع اول نسبت به تفکيکاجزاي کلمه
مرکب  در ساختار کلمات« تخفيب ضمة عطب»فرشيدورد با دیدگاهي نسبتاً متفاوت به 

-و جمله هافعل»هاي این کلمات که عطفي باور داشته و ساختمان خاصي جز اسم براي پایه

 (.  686: 6864در نظر نگرفته است )« اندشدههاي اسمها و صفت

ه بوده، در شناسي مورد توجافزون بر پيشينة باال که بيشتر از منظر مباحث نظري و واژه
ویژه اتباع مهمل در زبان فارسي معاصر پرداخته دو مقالة دیگر به حضور و تأ ير اتباع به

                                                            
 است. 6893ین کتا  سال . چاپ اول ا6
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( اتباعي شدنِ سبک زبان 6488آقابزرگي و دیگران )شده است. موضوع پژوهش حاجي 
( با نگاهي تاریخي مدعيِ 6867) پيش از آن کریمي قهيفارسي از قرن سيزدهم است.  

 تأ يرپذیري زبان فارسي از عربي در کثرت استعمال اتباع از دورة مشروطه به بعد شده است.
پژوهشگران نيز بوده است.  گيري متون ادبي مورد توجهاهميت این ساخت در شکل      

ده مدعي ش کليله و دمنهعمرانپور  در بررسي ساخت همپایه و نقش زیباشناختي آن در 
(. 629: 6834هاي همپایه بنا شده است )است که ساختار زبان ابوالمعالي بر پایة ساخت

-ختهپردا« ترادفات معطوف در غزليات حافظ گاهیجا»( به بررسي 6866اصغري و دهرامي )

، «گووگفت»هاي مرکب عطفي مانند: اند؛ اما در صورت توجه به ساختمان دستوري کلمه
ترادف م»هایي در دستة آنچه آنان شد و چنين کلمهنتيجة دیگري از این مطالعه حاصل مي

 شد.اند، وارد نميخوانده« معطوف
پژوهشي در با   الذکر،( نيز ضمن توجه به غالب موارد فوق6486مرادي و همکاران )      

ون نظم اي از متدر پيکره« عطبواژه»کيفيت ساختواژي و کميّت الگوهاي ساختاري سازة 
ري را با هاي دیگاند و اینک با رویکرد به همان پيکره، یافتهو نثر اد  فارسي ارائه کرده

 لماتِکشناختي اي از کارکردها و کاربردهاي معنایي و زیبایيهدف بازنمود کيفي پاره
 کنند.  ارائه مي «و»برآمده از ساخت همپایگي حرف ربط 

 روش
توني از در م« عطبواژه»ها و کاربردهاي متنوع و برجستة هایي از ویژگيمقالة حاضر یافته

نظم و نثر گذشته و معاصر فارسي است و خود بخشي از یک پژوهش گسترده است. در 
حوي واژة مرکبي که از ساخت نيِ ساختآن پژوهش متوني براي دستيابي به تنوع ساختار

آید، کاویده شده است. با توجه به پيشينة پژوهش، نثر فارسيِ دست ميبه« و»همپایگيِ 
 68.888کم بيش از وجو دستنيست. در پيِ این جستمشمول جامعة پژوهش معاصر 

هاي گيهاي ساختاري و برجستشود ورق خورده، از تازهصفحه از متوني که نام برده مي
ست بندي و ارائه شده ااي دستهها یادداشت برداشته شده و به گونهمعنایي و کاربردي آن

ذر ها در گکه خواننده را به دیدگاهي کلي از تحول معنایي و تطوّر کاربردي این کلمه
 هاي نسبتاً متفاوت رهنمون باشد. هایي با سبکزبان فارسي از گذشته تا امروز در متن

 ني پژوهش عمدتاً از کتب برجستة زیر است:پيکرة مت
 .و دمنه کليلهو  بيهقي تاریخ، بخشي از المصدور ۀنفثتسعدي،  گلستانت متون نثر: 
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ي از های، بخشمثنويت متون نظم:  غزليات سعدي و حافظ، بوستان سعدي، دفتر سوم 
 . .هایي از سنائي، بيدل دهلوي و ..نظامي، و گزیده خمسةشاهنامة فردوسي و 

پور، ابتهاج، سپهري، منزوي، بهمني، محمد کاملِ اخوان، شاملو، امين آ ار: معاصرت شعر 
غزل دهة  هايهایي از نيستاني، بهبهاني، فرخزاد، و ...، و دو دفتر از گزیدهسلماني و گزیده

 هشتاد.
هایي از جمله اهميت این ساخت نحوي در دستگاه صرف زبان، و تمایل به ضرورت

کرد که در توصيب مرکب دن اصوات مرکب در ميان این کلمات ایجا  ميدیده ش
دليل محدودیت که به« عطبواژه»واژة عطفي، مرکب اتباعي، و اصوات مرکب از نام

ز نظر عطب اترجيح داشت، استفاده شود. ساختمان واژه« عطفواژه»کلمة آوایي بر صورت
ساخت عمدة مرکب، مشتق ت مرکب، و  روش توليد و تعداد تکواژهاي سازندة آن به سه

(؛ اما بر 686: 6862شود و ساخت ساده و مشتق ندارد )وفایي، مرکبِ مکرر محدود مي
عطب ساختمان مشتق و حتي ساده )بسيط( هم دارد؛ زیرا از این واژه 6«ادراکي»اساس نظر 

 «رخت» مشتق از و کلّ کلمه« سازمقوله»، یک «وپخترخت»در کلمة « پَخت»دیدگاه 
 درك« پایة»ها یک از اجزاي آنکه هيچ« وپرتخرت»و « وهپوهپل»است؛ و کلماتي مانند 

(. ارزش این نظرِ ادراکي 676 و 672: 6866آیند )صفوي،به شمار مي بسيطدیگري نيست، 
نمایان  يبپذیري و تغييرِ ترتدر عقيم بودن اجزاي اکثر کلمات مرکب اتباعي در تفکيک

 شود.مي
ویژه گونة مرکب عطفي( از گروه نحوي، هایي )بهتشخيص و دریافت چنين سازهدر 

قالل یعني است« مرکب»عالوه بر معيارهاي مندرج در پيشينة مطالعات به چهار ویژگي عامِ 
: 6866ند )کصرفي، استقالل نحوي، تلفيق آوایي، و اتفاق معنایي که وفایي بدان اشاره مي

نيز کارآمدتر « استقالل نحوي»اجهه با متون ادبي، معيار ( توجه شده است. در مو618
اتفاق  ها صورت نگرفته، یاهایي که تلفيق آوایي در آنشود؛ زیرا چه بسا واژهتوصيب مي

شود، اما در دستگاه نحو درحکم یک کلمة بسيط ها درك نميمعنایيِ چندان روشني از آن
 کاربرد دارند.

 اند از:در زبان فارسي عبارت عطببا این نگاه سه گونة واژه

                                                            
1. conceptual  



 001 | مرادی و همکاران

 

و » شودآوا یا اسم صوت مرکب که در زبان فارسي عموماً از دو جزء تشکيل ميالب( نام
جزء دوم یا عيناً تکرار جزء اول است و یا با تغييراتي همراه است. ميان دو جزء سازنده 

جایگاه گروه  در»آواها (. اغلبِ نام964 : 6869)طباطبایي، « گيردقرار مي« و»گاهي 
عهده دارند و نيز در نقش قيد و جزء نخست فعل هاي مختلب آن را در جمله بهاسمي نقش

 (. 93: 6862)وفایي، « شوندکار گرفته ميمرکب به
و داراي یکي از د»هاي دستوري باید  ( مرکب اتباعي که براي تمایز از دیگر ساخت

و « وپاختساخت»معني باشد، مانند کم یکي از اجزاي آن بي. دست6شرط زیر باشد: 
کم یکي از اجزاي آن در معنایي غير از معناي اصلي خود به کار . دست2؛ «وآشغالآت»

 (.6 : 6869)طباطبایي، « خرد و خاکشير»و « سنگين و رنگين»رود، مانند 
هاي آن را مشروط به داشتن یکي از این دو مورد ج( مرکب عطفي که صرفي خواندنِ سازه

ها از نظر معني یا کاربرد با معني و کم یکي از اجزاي سازندة آن( دست6»اند: انستهد
( دو واژه در 2وخيز[ کاربردشان به صورت مستقل تفاوت داشته باشد؛  مانند: جست

)طباطبایي، « وهوا[ها نباشد  مانند: آ مجموع معنایي را برسانند که سرجمع معاني آن
 (.   222الب: 6869

 ها هيافت
گونه که پيش از این تأکيد شد، چارچو  نظري این پژوهش بر جداسازي ترکيب همان

-از مرکب یا همان گروه نحوي از سازة صرفي استوار است و به تبع آن بر شناخت واژه

ورزد. جستجو در متون عطب که برآمده از ساخت دستوري همپایگي است، اصرار مي
 هاي صوري و معنایي ساختاین سازه با توجه به ویژگيهاي کاربرد ادبي و دقت در شيوه

-سازي فراهم مياي براي واژهویژه شعر  که[ مجال گستردهزبان ادبي و به» در همپایگي

هاي گوناگون در رسيدن ها و هنجارگریزي( و جوالنگاه تخطي291: 6862)فتوحي، « کند
ه به هایي بوده؛ کته و حاوي نکتههایي را در پي داشبه اهداف ادبي و بالغي است، یافته

 بندي و با اندکي فشردگي ارائه شده است.      گروه زیر دسته 68فراخور مجال در 

  هاپايه مقولگي. رعايت هم4
در »هاي مرکب متوازن به شمار آورده و به گفتة او: عطب را از دستة واژهطباطبایي واژه

مقولة نحوي تعلق دارند و کل واژة مرکب نيز با هاي سازنده به یک واژة متوازن همة واژه
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(. در سنجش مقولة اجزاء با مقولة کل واژة 683: 6832)طباطبایي،  «مقوله استها همآن
مرکب، تغيير مقوله و خالي شدن اجزاء از کارکرد اصلي نيز قابل توجه است مثالً 

 ( در نمونة زیر: 686: 6864به تعبير فرشيدورد )« کرد و کار»اجزاي « شدگيِاسم»

 «خویش کرد و کارپشيمان از »
 (.                                                       6/366: 6862)شاملو،            

هاي ذاتي ساخت همپایه است و اجزاي آن به طرق مقولگي از ویژگيطور کلي، همبه
 ن فارسي ساختي همپایه یافتندرت در متو آیند و بهمختلب به خدمت این ساخت درمي

د سازي را هم نبایشود که اجزاي آن از یک مقولة دستوري نباشند. نبوغ شاعر در واژهمي
مپایه ه« مثلبي»با « ندید»یافتة که در بيت زیر صورت کاهشاز نظر دور داشت، همچنان

 برجستگي یافته است:  « مثل و مانندبي»شده و در تقابل با 

 متتثتتل و نتتدیتتد بتتي زآدمتتي کتته بتتود »
 

 «دیتتدة ابتتلتتيتتس جتتز طتتيتتنتتي نتتدیتتد   
 

 (.2769/ 8: 6871)موالنا،  

آ ارش تردیدي نيست « آگاهانة»و « عالمانه»باوجوداین، شاعري که در سرایش 
وجيه که ت اي همپایه ساخته( در نمونة زیر دو مقولة متفاوت را به گونه824: 6864)گرجي، 

 نماید:دستوري آن دشوار مي

 پشت و شتابانخميدهمَردي »
 سر را به ترکبند دوچرخه 

 «بُردسوي مزار کودك خود مي
 (.837: 6867پور، )امين

 عطف در میان اجزای واژه« و». تمايل به حفظ 8
عطب نه خود در ميان اجزاي واژه 6«پيونده»[ در نقش یک oبا آواي  « و»عنصر نحوي 

ود. گاه شاي شدن این ساخت ترکيبي ميهتکيگيرد و نه مانع تلفيق آوایي و تکتکيه مي

                                                            
1. linker   
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خي ، که بر«جستجو»و « گفتگو»شود، مانند حتي نشانة نوشتاریش نيز نمایان نمي
نوان عاند. همچنين این نشانة زباني بهآن بوده« تخفيبِ»( قائل به 686: 6864)فرشيدورد، 

( و در همپایة 284: 6866دارد )صفوي، « اختياري»در نحو زبان حضوري « ربط»یک عنصر 
ن از بيرو« بگومگو»هاي آوایي و معنایي اقتضا کند، مانند اسمي هم هرجا که محدودیت

« و»پذیري آوایي، نحوي، و نوشتاريِ گيرد. البته با وجود انعطافساخت ترکيبي قرار مي
سازي و تأ ير تصاویر شعري و مواردي مانند در زبان فارسي، در متون ادبي با هدف قرینه

 شود:در این ساخت دستوري بيشتر دیده مي« و»ها تمایل به حفظ نای

 کتتدام تتتا بتتنتتمتتایتتنتتد روي متتاهش را »
 

 «ستتتتمگو و گورا ب آینه و آ مدام  
 

 (.677: 6869)منزوي، 

 عطفپذيری عناصر واژهجايي و تفکیكوری متون ادبي از جابه. بهره3

ري دارد و پذیري بيشتگشتعطب نسبت به واژة مرکب قابليت برساخت ترکيبي واژه
هاي آوایي است، در متون ادبي  ابت نيست. این ترتيب اجزاي آن که بيشتر تابع مالك

 پذیرد که گاه از منظر آوایي باتر صورت ميآزادانه« غير فعلي»جایي در ساختارهاي جابه
وایي (. گذشته از سازش آ297: 6868گویشور فارسي سازگار نيست )صفوي،  6«شمّ زباني»

جایي اجزاء گاه با تغيير معني همراه است که در متون ادبي معموالً این با شمّ زباني، جابه
در پيوند با  « سروپابي»حافظ قزویني  681شود. براي نمونه در غزل موضوع رعایت مي

از  881کار رفته و در غزل به« در راه ذوالجالل» 437شدن در غزل « پاوسربي»فلک، و 
-بار منفي دارد. باوجوداین، گاه شاید به« سروپایيبي»چاپ فروغي نيز  ديکليات سع

 ضرورتي این ترتيب رعایت نشود:

 « پاوسرم؟تو چه داني که چه افسونگر و بي»
 (626 : 6834)اخوان،  

عطب در چيدمان نحوي متون ادبي با اهدافي از عالوه بر تغييرِ ترتيب، گاه اجزاي واژه
هاي متفاوتِ دستوري به درون این هاي گوناگوني با مقولهد. واژهشونیکدیگر جدا مي

                                                            
1. intuition  
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رسد سهم نظر ميگردند که بهشوند و سبب جدایي عناصر آن ميساخت وارد مي
، «با»، «بي»، «اي»، «چون»، «به»، «از»از دیگر لغات بيشتر باشد. « حرف»تکواژهاي مقولة 

-ها از جملة چنين کلمهو جز این« است»، «تو»، «من»، «آن»، «این»، «نه»، «یک»، «هر»، «را»

-قبل از هر دو جزء، ساخت ترکيبي را تحت تأ ير قرار مي هایي هستند که با قرار گرفتن

« از نثر است ترواژة نو در بافت شعر پذیرفتني»دهند. این فرایند با مالحظة این واقعيت که 
نيز  را  سازيایي هنري، گاه نوواژهزد( در متن ادبي در کنار آشنایي297: 6862)فتوحي، 

ماید. نپذیري بيشتر در ساختار اسميِ گونة مرکب عطفي رخ ميبه همراه دارد. این تفکيک
بي، از ساخت ترکي« دادوستد»باوجوداین، نظامي در نمونة زیر با تفکيک و خارج کردن 

 نيز هنر نوواژگاني را آزموده است: « فعلي»در ساختار 

 چهتتارصتتتتد بتتاشتتتتد  گر نتته هفتتت ار»
 

 «بتتاشتتتد یتتک داد و یتتک ستتتتتتدزیر  
 

 (.893: 6838)نظامي، 

ند دهد و الگویي مانالبته نظام زبان چندان اجازة ترکتازي در ساختار همپایگي نمي
 دهد:مي نمونة زیر از عليرضا آذر، شاعر دهة هشتاد، را ناموجه جلوه

 «آغوش شما برو مرگ  براي ننگ »
 (.2/12: 6869)حسيني؛ آذر، 

ازي ، جداس«داندتفکيک ميها را غيرقابلسنت زبان آن»در گونة مرکب اتباعي که 
گيرد و موالنا که شعرش در استفاده از مرکب اتباعي اجزاي این ساخت کمتر صورت مي

(، از 231و  88: 6871)شفيعي کدکني، « نسبت به دیگر بزرگان تشخّص و امتياز دارد»
 ر نبوده است:برکنا تفکيک عناصر آن نيز 

  «شدشد و مژ ميکژ ميلنگر چون کشتي بي»

 (.88: 6871نقل از شفيعي کدکني، )به 

-ظر مينرا که هردو جزء آن معنادار به« مستعمل»ناپذیري( اتباعِ این ویژگي )تفکيک

گيرد. جداسازي، گذشته از تعلل در انتقال پيام که ذاتي متن ادبي است، رسد نيز در برمي
که جدایيِ کند؛ چنانهاي زباني هم ایجاد اختالل ميداللت روشن این نشانهحتي در 
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دور بماند  «متبوع»از منظر معنایي هم از « تابع»در نمونة زیر سبب شده است که « وکارکس»
 وانهد:  « بيکار»و معني هميشگي خود )کاره = خویش و پيوند( را به 

 « کار مروکس و بياي همه تو دوست منه، بي»

 (.463: 6871)اخوان، 

 عطف در صنعت تقسیم. استفاده از استقالل نمايشي اجزای واژه1
ده است اشاره ش« در عين استقالل»به ویژگي وابستگي اجزاء « اتباع»در تعریبِ ذاکري از 

آوا و معني خود را  (. شایان ذکر است که در یک سازة صرفيِ مرکب، اجزاء48: 6836)
است. در متون ادبي از این ویژگي نمایشي در  ها ظاهريآن« استقاللِ»دهند و از دست مي

هاي هاي گوناگون بهره( به روش6838زیرگروه ترتيب کالم و صنعتِ تقسيم )شميسا، 
 شود: بالغي برده مي

 « شنيدایشان مي هويو  هايو  گويو  گفتسوي  چهاراز »

 (.24: 6836)نسوي، 
 سامان یافته است:« آ  و جارو»ة یا لبّ و نشرِ زیر که بر پای

 نهم به اشک و به مژگان تدارکشوا مي»
 

 «رسدچون وقت آ  و جاروي این راه مي 
 

 (.636: 6869)منزوي،  

 سازپروايي در افزايش و کاهش وندها، همکردها و ديگر لغاتِ مرکب. بي4 
 هايد، صورتسازهایي از قبيل همکرعطب در پيوند با مرکبهاي مختلب واژهگونه

ها ها، و نظایر ایناشتقاقي، وندوارههاي فاعلي و مفعولي، وندهاي شبهشدة صفتکوتاه
ها کارکرد اند، و در بسياري موارد خارج از این ساختصورت یک واحدِ مرکب گرفته

، «بي سر و پا»، «دست و پا گير»، «و پا زدن دست»یک واحد واژگاني مرکب را ندارند. 
هاي پرشمار این گونه کلمات در زبان از نمونه« قد و قامت خوش»، «مانندي بي مثل و»

یافت  ویژه در شعر سعديها در متون ادبي بهگوني از آنفارسي هستند که کاربردهاي گونه
فروغي. یکي از  کليات 62در غزل « مال و جاه اندوز»و « دین و دنيا باز»شود، مانند: مي

برد نحوي به کار مي« کاهش»دستي در ز که سعدي با گشادهساواژهاي مرکباین تک
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، دستي 684در غزل « بي دل و آرام و خوا  و خور»و « بي ره و آیين و پا و سر»مانند: 
 شود: هم دیده مي تاریخ بيهقيگشاده دارد، در 

 «                      مردي بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه اسکندر»

 (.6/696: 6838بيهقي، )

يز ن« تک و تاخت»به « ن»نمونة بدیعِ نظامي گنجوي در افزودن پسوند اشتقاقي 
 توجه است:    قابل

 ستتتترا  از ستتتتر آ  نشتتتتنتتاختتتتتن   »
 

 « تتتک و تتتاختنکَشتتتتد تشتتتنتته را در   
 

  (.86: 6838)نظامي،  

 عطفآييِ اجزای واژهزدايي از هم. عادت6

این یا آن واحد واژگاني با برخي واحدهاي واژگانيْ بيشتر این است که  6آیيمراد از هم»
(. این 933 : 6869)طباطبایي، « رود و با برخي واحدهاي واژگاني دیگر کمترکار ميبه

( در مقابل مراعات نظير به 216: 6868که صفوي )« آیي معنایيباهم»اصطالش دستوري با 
تري معنایي و تقابل معنایي نقش بيشه همبَرد و در پيکرة زباني پژوهش او نسبت بکار مي

ه با ک« زدوخورد»در روابط معنایي مرکب عطفي دارد، یکسان نيست. براي مثال عناصر 
آیيِ آیي و باهمرفته، همهمروند. رويشمار ميبه« همایند»هم تقابل معنایي دارند نيز 

در زبان آنچنان رواج  واژگاني نقش مهمي در رعایت تناسب و انسجام متون ادبي دارند و
ها در هاي جدا افتادة آنزدایيِ حاصل از صورتاند که ذهن در رویارویي با عادتیافته

 کند:متون ادبي احساس لذت مي

 تتتتن زال را متتترغ پتتتدرود کتتترد »
 

 «کتترد پتتودو از ختتویشتتتتتتتن  تتتاراز او  
 

 (.6864/ 9: 6868)فردوسي، 

  

                                                            
1. collocation 
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 مرکز و برون عطف با معانيِ فراترکیبي. کاربرد واژه7

ترین نوع واژة مرکب به نزدیک»هاي مرکب متوازن است که عطب از گروه کلمهواژه
د پذیر دارند که ... ماننبينيمند و پيشها معنایي کامالً قاعدهاند. این واژههاي نحويگروه
(. البته معني کلمات مرکب هميشه 664: 6832)طباطبایي، « هاي نحوي، ترکيبي استگروه

توان ب نميهاي کلمة مرکتک سازهیعني با در نظر گرفتن معناي تک»پذیر نيست ترکيب
هاي غيرترکيبي در متون (. نمونة معروف داللت69: 6868)شقاقي، « بردبه معناي آن پي

ود وجت که از دو مفهوم متضاد به»است « سود و زیان»و « نام و ننگ»ادبي کلماتي مانند 
معنایي یکي از آن دو مفهوم را دارند با تأکيد و تکية بيشتر. نام و ننگ  اند ت  و[ بارآمده

دليل چنين به(. هم486: 6866)شفيعي کدکني، « معني سودمعني نام است و سود و زیان بهبه
هاي ترکيبي، انتظار یکي از این دو نوع معني نيز کفایت هاي صوريِ این ساختویژگي

داللت « گيهمخواب»ونة زیر در معنایي تقریباً فراترکيبي بر در نم« خفت و خيز»کند؛ نمي
 کند: مي

 بتگفتتتا ستتتر اینتتک بتته شتتتمشتتتير تيز   
 

 بتيتنتتداز و بتتا متتن متتکتتن خفتتت و خيز    
 

 (.223: 6839)سعدي،  

 قراري دارد: و بي« خوابيدن و برخاستن»در بيت زیر معنایي ترکيبي معادل 

 ز فتریتتاد و نتتالتيتتدن و ختفتتت و ختيز     
 

 ختتلتتق راه گتتریتتز    گتترفتتتتتنتتد ازو     
 

 (.268: 6839)سعدي، 

شود. هرچند که با یادکرد حدیث و در نمونة زیر نوسانِ داللت بر هر دو معني احساس مي
ممکن است به معناي همخوابگي  832در تعليقات یوسفي صفحه « شِرارُکم عُزابُکم»

 تر باشد: نامشروع نزدیک

 بتتيتتنعتتز  را نتتکتتوهتتش کتتنتتد ختترده
 

 و خيزش زمين لتترزد از خفتتتکتته متتي 
 

 (.843: 6839)سعدي،  
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نيز در بيت زیر هر دو معناي ترکيبي و غيرترکيبي را، پایاپاي در مفهوم « افتان و خيزان»
 با خود دارد: « بيماري»و « پایين و باال شدن»

 بتتر انتتدیتتش از افتتتتتان و ختتيتتزان تتتب  
 

 کتتته رنتتتجتتتور دانتتتد درازي شتتتتتب  
 

 (.899: 6839سعدي، )                                     

  عطف. نگاهي به تحوالت معنايي و تطورات کاربردی چند واژه2
معنایي غيرترکيبي دارند. در متون ادبي از  هاي مرکبطور که گذشت برخي واژههمان

ي بودن که شقاقي از غيرترکيب« زیر و بم»برند. مثالً ها نيز بهره ميداللت ناروشن این کلمه
( بيشتر با کلمات مرتبط با موسيقي همنشين است؛ اما در 69: 6868) کندمعناي آن یاد مي

 شود:هاي راه زندگي از آن دریافت مينمونة زیر ناهمواري

 امگاه زخمي که به پا داشته»
 «هاي زمين را به من آموخته استزیر و بم

 (.261: 6834)سپهري، 

گيرودار » ،«گيرودار حاد ه»قبيل هایي از که در متون معاصر هم در ترکيب« گيرودار»یا 
کار رفته، تا حدودي معني و کاربرد خود را حفظ کرده است. در نمونة زیر و ... به« جنگ

 کند:بوسه را متبادر مي« دادِوگرفت»در بافتي غنایي توصيبِ 

 هاي رؤیائيها با روشنایيخانه»
 «یک به یک در گيرودار بوسة بدرود 

 (.668: 6833)فرخزاد، 

ند. کها نيز در گذر زمان و متناسب با زمانه در متون ادبي تغيير ميعطببار معنایي واژه
و ... که « حرف مردم»مگو و اختالف و سرزنش و از آن همه معانيِ جدلي و همراه با بگو

( 688/ 6: 6868بخش یکم )خالقي مطلق،  نامة شاهنامهواژهدر « وگوگفت»از کاربرد 
آمده، در زبان فارسي معاصر « ماجرا»و « خشم»متون عرفاني همراه با  دریافت شده، و در
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توان انتظار نمونة جز مکالمه و مذاکرة عادي باقي نمانده و در شعر معاصر هم کمتر مي
 جدلي زیر را داشت:

 «وگویي بودشان با همواندر آن شب نيز گویي گفت»

 (.84: 6832)اخوان، 

بخش ت است و با نگاه و ابرو. گاه مانند نمونة زیر مستيبيشتر در سکو« وگوهاگفت»زیرا 
 هم منعکس شده است:

 «وگو بود نه مناو با همه مست گفت»

 (.43: 6861)زبردست، 

 پيکرهفت 11هم متناسب با ساختارش جدلي و دوسویه است. در صفحة « وشنيدگفت»
موالنا  49. در غزل شمارة گيردفرا مي« هنرآموزي سالش»را پيش از « هنر»نظامي بهرام این 

« آفرین»با آن به معشوق  کليات 278صوفيانه همراه است. سعدي در غزلِ « ماجراي»با 
هر سحر با آن به مؤاخذة صبا  78شنود. حافظ در غزلمي« دشنام»گوید و از او مي
د اررا هم در کنار د« وشنودگفت»پردازد؛ ولي در متون معاصر چندان کاربرد نيافته و مي

 شود:که مانند نمونة زیر که چندان ا ري از مؤاخذه و بحث و دشنام در آن دیده نمي

 ورناز نشتستتته با طر ، چهره به چهره روبه »
 

 «ندکوشنود ميگوشتة چشتم مست تو گفت   
 

 (.628: 6868)ابتهاج،  

 در بيتي از غزل بيدل دهلوي هم دیدني است:« وشنيدگفت»کاربرد نامتعارف 

 رَد کستتي خجلت تهمت عدم؟آه! کجا ب
 

 یماوشنيد کردهنامِ خموشي و کري گفت 
 

 (.246: 6836)شفيعي کدکني،  

و ... در شعر معاصر « وگمبگمب»، «وخستخست»آواي مرکب مانند کاربرد نام
 اي مانند نمونة زیر نيافته است:شناسي برجستهپربسامد است اما کاربرد زیبایي
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 تتتهاز هتتمتته کتتار جتتهتتان پتترداختت     »
 

 «گو بتته جتتان چون فتتاختتتهمي کو کو و 
 

 (8/2888: 6871)موالنا،  

رود و التزام کار ميهم بيشتر در راستاي همين اصوات به« ومقالقال»و « وقالقيل»
« قال و مقال عالَم»و « قيل و قال علم»چنداني چنانکه حافظ در یادکرد اصل لغوي آن مانند 

 شود: داشته، دیده نمي

 ومقالکالغي است که با قال النة پير»
 « خوانَدقاروقار از ته دل مي

 (646: 6867پور، )امين

اما نسبت به گذشته از اصوات فاصله گرفته و در معناي کرّ و فرّ نمادین « هويوهاي»
 است: داراي بسامد« ها»هم کاربرد یافته است؛ با این توضيح که در شعر محمدعلي بهمني 

 هوي گنگواین هايکنم که من اقرار مي»
 

 «هتتا داشتتتتم هميشتتتته ولي هو نتتداشتتتتم  
 

 (.149: 6869)بهمني،  

عرضه و »، «نقل و انتقال»، «زیر و رو»، «پيچ و مهره»، «راه و چاه»، «گرگ و ميش»
هایي هستند که نسبت به گذشته عطبو ... از واژه« چاپ و نشر»، «زوج و فرد»، «تقاضا

ر زباني از سازيِ مبتني بر تصویاند. در نمونة زیر نوواژهتهحضور بيشتري در شعر معاصر یاف
 قابل توجه است:« گرگ و ميش»واژة ساخت

 «فرمانروا نه عدل، نه بيداد، گرگ و ميش»

 .(46الب: 6834)اخوان، 

واژة ذهني شاعر از )لحظة( روساختي نحوي از ساخت« وميشگرگ»و در نمونة بعد 
الیه از عدالت اجتماعيِ موعوديْ یي ایماژهایي الیهوميش است که در بافتي غناگرگ

 ایدئولوژیک را در تابلویي از هنر زبان به نمایش گذاشته است:
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 روز و شب در چشم تو تصویر موعود من است »
 « نوشند آ گرگ و ميش از چشمة چشم تو مي

 .(672: 6867پور، )امين

 ير شعریعطف در خلق تصاو. استفاده از تصوير زباني واژه2

: 6867)فتوحي، « شودبا ادراك هر نشانه بالفاصله تصویر زباني آن در ذهن حاضر مي»
یري اش، اغلب تصوهاي سازنده، همانند معنيعطب از این منظر نيز متناسب با پایه(. واژه46

ترکيبي و روشن دارد و متأ ر از این تصویر ترکيبي بيشتر به خدمت شعر تصویرگرا درآمده 
نظير:ِ  هایيدر ترکيب« پيچ و خم»و « پيچ و تا »هاي توان به کلمهدر این زمينه مياست. 

پيچ و تا ِ )مو؛ آتش؛ دود؛ ماهي، رقصِ نيلوفر؛ ریشخند؛ آرزو؛ وسوسه؛ جذبه و ...( و 
پيچ و خمِ )باد؛ موج؛ تنِ پر از موج؛ اداري؛ وحشت؛ تعلق و ...( اشاره کرد که در پيکرة 

بتني هاي مسازير از بيدل دهلوي به این سو را شامل است؛ و در ترکيبمتني پژوهش حاض
هد. در این داي کامالً متفاوت را نسبت به متون پيش از خود نشان ميبر تصویرگرایي شيوه

 به توصيب زلزلة آذربایجان پرداخته: « پيچ و تا »بيت که نظامي با 

 پيچ و تتتا در آن رخنتته منگر کتته از »
 

 «لکت دور تتتت اکنون خرا شد تتتت از مم 
 

 (.88: 6838)نظامي،  

ر بيت د« بند و زنجير»و « طره»از « پيچ وخم»با شيوة تصویرپردازي و توصيب نحويِ 
 زیر سنجيدني است:

 مخم سهلست اگر بينم ستوزآن طرّة پر پيچ»
 

 «که عياري کنداز بند و زنجيرش چه غم هرکس 
 

 (.666: غ 6874)حافظ قزویني، 

، «سروکار»ها که ظاهراً دو پایة معنادار دارند، مانند حتي آن هاعطبواژهاي از پاره
تصویر و داللت چندان  زمانيو ... ، از نگاه هم« سروسودا»، «کاروبار»، «سروسامان»

ي برقرار شده تناسبات ها با الفاظِ مشابهاین کلمه« تابعِ»روشني ندارند. در متون ادبي گاه ميان 
 است:
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 کن بر اسب جام باررا بگذار مَي را  ارک
 

 يات ستتتاقکار و بارتا زکيوان بگذرد این  
 

 (.646: غ 6879)مولوي،  

 خویش ستتتعدي را غالمي دلدارجز  بته 
 

 جهان گر شهي است عار آید کار و بارز  
 

 (.232: غ 6839)سعدي،  

 مونة زیر:چنين نشود. همدیده مي« کاروبار دلداري»حافظ ترکيبِ  11در غزل 

 تسيدلبري بارهر آنکس را که در خاطر ز عشتق  
 

 وشخ کار و باريسپندي گو بر آتش نه که داري  
 

 (.233: غ 6874)حافظ قزویني، 

 «: سروسامان»از « سر»مراعات نظيرِ تابعِ 

 از جاي پايرفت و  دستاز  دلحکيم را که 
 

 صتتتالش توقع متتدار و ستتتتامتتانش  ستتتر 
 

 (.826)سعدي، غ  

 ها نزدیک است:زیر نيز به این شيوه نمونة

 وطن چه ستتترها به خاك فتاد تا کار تو»
 

 «رستتيد، ز نو به بنياد شتتد ز ستتر به ستتامان 
 

 (.886: 6838)بهبهاني،  

  عطفانگاری ساخت نحوی همپايه با سازة صرفي واژه. يکسان44

ساخت نحوي و عطب در دستگاه صرف و نحو زبان، و مرز ناروشن رفت و آمدِ آزاد واژه
 هايهاي ساختاري سبب شده است که در توازندليل شباهتسازة صرفيِ همپایه به 

انگيزي و ایهام، و کاربردهاي ها در تداعيواژگاني و نحوي، و رعایت تناسب
انگاري ميان این دو نوع ساخت دیده شود. سازي و یکسانونشرگونه و ... نوعي همانندلبّ

 تعارفي مانند این بيتِ بيدل دهلوي خارج از بحث حاضر است: البته کاربردهاي نام
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 اندبتا هم آميخته  وگشتتتادصتتتد بستتتت »
 

 «انتتدتتتا رنتتگ بنتتاي این جهتتان ریختتته  
 

 (.862: 6836)شفيعي کدکني،  

 . لفّ و نشر  4 .44
 «ستگشاد و بست لبخندي و اشکي تن رها کردهبي»

 (.46الب: 6834)اخوان، 

ر تهنري تگاه صرف و نحو در این ساخت آشکارتر باشد، کاربردو هرچه تنازع دو دس
 و دمنةکليله در نمونة زیر که صرفي بودنش را هم در « بيم و اميد»شود. مانند گر ميجلوه

  ابت کرده است:  « قاعدة بيم و اميد»با ترکيبِ  68مينوي صفحة 

 گتترنتته امتتيتتد و بتتيتتم راحتتت و رنتتج  »
 

 «پتتتاي درویتتتش بتتتر فتتتلتتتک بتتتودي 
 

 (.97: 6839)سعدي،                                       

 . تداعیگری و ايهام 8 .44
و  کندعطب را به ذهن متبادر مياي است که یک واژهگاه چيدمان نحوي متن به گونه

 آورد:را به یاد مي« سر و کار»رسد. نمونة زیر  نظر نميچندان هم اتفاقي به
 «ري در پيشهرکسي را هوسي در سر و کا»

 (.848: 6839)سعدي، 

یک کلمه با ساختار مرکب اتباعي  و نمونة زیر که شباهت لفظي ساخت همپایه
 کند:مهمل را تداعي مي

 «خوش خوانده دوش بلبل گل و ملدر حلقة »

 (.9: غ 6874)حافظ قزویني، 

 رگونه دو کلمه را با دو الگوي ساختاري متفاوت متبادکلمه ایهامگاه یک صورت
 «:ایلخان»در تقابل با « خان و مان»و « خانمان»کند. در نمونة زیر مي
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 «شد خان و مانزهره جفت ایلخان شد، نازنين »

 (.488: 6838)بهبهاني، 

 ؛ یکي از بيدل دهلوي: «وبيشکم»و دو نمونه از کاربرد ایهاميِ 

 یتتک نتتختتود کلتته و ده متتن دستتتتتتار »
 

 «ایتتن کتتم و بتتيتتش چتته متتعتتنتتي دارد    
 

 (.693: 6836ي کدکني، )شفيع 

 و دیگري از حافظ که ظرافت کاربردْ از آنِ حافظ است: 

 د استب کم و بيشعيب درویش و توانگر به »
 

 «يمنکن مطلقکار بد مصتتلحت آنستتت که  
 

 (.873: غ  6874)حافظ قزویني،  

 . رعايت تناسب ساخت3 .44
هاي الي نسبت به دیگر متنویژه در غزل حافظ با رویکردي اعتدآنچه در سخن سعدي و به

پيکرة تحقيق چشمگير است، استفادة ساختاري از ساخت همپایه )چه نحوي و چه صرفي( 
 سازي در زنجيرة نحوي کالم است: در رعایت تناسب و قرینه

 اي گتل تو نيز شتتتوخي بلبل معاف دار »
 

 «ودب گفت و گوبود  و بويرنگ کتآنجتا که    
 

 (.989: 6839)سعدي،       

، «بند و دام -خُلق و لطب »گونه در غزل حافظ از جمله: ن روش با اصراري التزامای
يچ پ»، «بربط و پيمانه –سير و سلوك »، «ره و رسم –یار و دیار»، «نشو و نما –آ  و هوا »

، 877، 4و ... به ترتيب در غزلهاي « بهمن و دي –رنگ و بوي »، «بند و زنجير –و خم 
 شود:نمونة زیر تکرار مي و 688، 666، 818، 888

 مطر  چه پرده ستتاخت که در پردة ستتماع»
 

 «ببستتت هاي و هودر  وجد و حالبر اهل  
 

 (.88: غ 6874)حافظ قزویني، 
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 گیری نتیجه
است که « واژه + و + واژه = واژه»مرکب و برآمده از ساخت دستوريِ  ايسازهعطب واژه

ت مرکب عطفي را با ساختارهاي متنوع در سه گونة مرکب عطفي، مرکب اتباعي، و اصوا
گيرد. این سازه  چه برآیند روش ترکيب باشد و چه زبان فارسي و متون ادبي در بر مي

طور طبيعي از ویژگي ساخت نحوي همپایه برآمده از شيوة تکرار کامل یا ناقصِ اجزاء، به
 ن ساخت،  معني وکند و عناصر آن از یک مقولة دستوري است. متأ ر از هميپيروي مي

ي از اجزاء دار است که یکتصویر زباني آنْ ترکيبي، تقابلي، تعاملي، تأکيدي، و دنباله
د. نرمش آیتنهایي یا صورت بسيط معادل، هميشه از عهدة نقش رسانگيِ ویژة آن برنميبه

و ا سازي معنعطب در عين تلفيق آوایي و متفقدر ميانة واژه« و»نحوي و آوایيِ پيوندة 
کند. گونة مرکب عطفي با ها را هم فراهم ميها، استقالل ظاهري آنآیندنمایيِ پایههم

وتازهاي ترکيبي، تفکيکي و تري براي تاختها ميدان فراخبيشترین بهره از این ویژگي
تغييراتِ ترتيبيْ در دستيابي به نوواژگاني،  انسجام، و آرایش هنري کالم در گونة ادبيِ 

 ارسي یافته است.رسمي زبان ف
طور طبيعي در گذر زمان با تحوالت معنایي همراه بوده و متناسب عطب همچنين بهواژه

ود. شتطوراتي در کاربرد آن در متون ادبي دیده مي با سبک شخصي و حتي سبک دوره
پرواي گونة مرکب عطفي در تغيير ترتيب و نظامي عرصة کاربردهاي نسبتاً بي خمسة

صر است. شعر موالنا عالوه بر داشتن گونة مرکب عطفي، در کاربرد و جایي عناجابه
هاي اتباعي و اصوات مرکب نيز تشخص یافته است. با ورود بيشتر هاي گونهتفکيک پایه

عناصر طبيعي به شعر نيمایي حضور اصوات مرکب در این متون چشمگير است. عالوه بر 
يِ متأ ر عطب در تصویرگرایکاربرد واژهگرایش بيشتر به مرکب اتباعي در شعر معاصر، 

-ویژه در غزل معاصر، همراه با تغييراتي محسوس در نحو زبان دیده مياز سبک هندي به

 شود. 
-به واژه نگريرفته در پيکرة متني پژوهش حاضر، از منظر بالغي نوعي یکسانهمروي

این نگاهِ متوازن هاي متعاليْ شود که در متنعطب و ساخت نحوي همپایه دریافت مي
ویژه غزل حافظ همسان با ساخت نحوي همپایه، گردد. در شعر سعدي و بهتر مينمایان

عطب، کلمات بيت را زنجيروار به هم رعایت تناسبات لفظي، تصویري و معنایيِ واژه
 دوخته است.
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 عطف در چند متن ادبي. تشخّص کاربردی واژه4جدول 
 فعطی واژهتشخص کاربرد متن ادبي

 فيويژه گونۀ مرکب عطعطف بهبي پروايي در تفكيک و تغيير ترتيب اجزای واژه خمسۀ نظامي
 وری بالغي از اصوات مرکب عطفيپروايي در تفكيک گونۀ مرکب اتباعي و بهرهبي شعر موالنا
 عطفقلّت کاربرد و رعايت اعتدال در همساني ساخت همپايگي و سازۀ واژه شعر سعدی

 اعتدال در کاربرد، برجستگي در تداعي و اصرار در رعايت تناسبات لفظي و معنايي ظحاف ياتغزل
 عطف و بسامد حضور اصوات مرکب عطفيکاربرد هرسه گونۀ واژه يماييشعر ن

 یعطف در تصويرسازهای واژهمندی از گونهگرايش بيشتر به مرکب اتباعي و بهره غزل معاصر

 تعارض منافع
 م. تعارض منافع ندار

 سپاسگزاری
ا و هبا سپاس از استاد ارجمندم دکتر عباسعلي وفایي که انجام این پژوهش وامدار زحمت
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