
 

 هاي اسم و صفت در متون تاریخی عصر صفويویژگی

 
 دکتر فرانک جهانگرد

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -استادیار

 دربنديمائده سادات
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -کارشناس ارشد

 چکیده
اند و ها و عملکردهاي حاکمان گر سیاستار و گاه توجیهکننده وقایع و باورهاي دربمتون تاریخی، درباري و منعکس

اند. در این مقاله پنج متن تاریخی مؤلفان به منظور رسیدن به این غایت، از امکانات زبانی و ادبی بسیاري استفاده کرده

بندي  دستهساز ساز و صفتهاي فرشیدورد از اسم و صفت مرکب و وندهاي اسمبندي برگزیده شدند و بر اساس تقسیم

ساز ساز و صفتشدند. با تعیین بسامد هر ساختار، پربسامدترین ساختارهاي اسم و صفت مرکب و نیز وندهاي اسم

هاي مرکب، گرایی نوین تحلیل شد. از میان اسمنشان داده شد و در پایان ساختارهاي پربسامد بر اساس نظریه تاریخ

هاي بیانی مرکب غیرفعلی بیشترین بسامد را هاي بیانی، صفتیان صفتهاي مرکب غیرفعلی بیشترین بسامد و از ماسم

دهنده نفوذ قزلباشان در سازمان اداري و نظامی صفوي است نشان» چی«هاي قرضی و پسوند ترکی واژهدارند. تداول پاره

صفات «ساختارهاي و صفاتی با » الیه ذوالالممضاف و مضاف«هاي مرکب عربی با ساختار تفخیم، اسم» ي«و پسوند 

بیشترین » صفت عربی و معمول آن«و » مفعول صریح و ریشه مضارع به معناي صفت فاعلی«، »بیانی مرکب اسنادي

 کاربرد را در متن دارد.

 واژگان کلیدي: صرف، اسم، صفت، نثر تاریخی، عصر صفوي
 
 قدمهم

نثرهاي رسمی که در کتب علمـی همچـون   توان تشخیص داد؛ هاي عصر صفوي دو گونه متفاوت نثر را میدر نوشته
شود و نثرهاي عامیانه که مخاطب آنها عامه مـردم  ها دیده میهاي تاریخی، مناشیر و فرمانطب، نجوم، علوم دینی، کتاب

است.متون علمی نثري ساده و روان دارند. مؤلفان آنها به دنبال آرایش سخن با صنایع بدیعی و بیانی و نمایش توان خود 
هـا سـادگی   یسندگی نیستند، بلکه دغدغه آنها نقل مطلب و انتقال پیام است. نثرهـاي تـاریخی، منشـورها و فرمـان    در نو

 انـد. اغلـب  ها با نثري مصنوع نوشته شدهبین و منشورها و فرماننثرهاي علمی را ندارد، نثرهاي تاریخی عمدتاً نثري بین
اند و هـم  ، بنابراین هم از لحاظ سبک و شیوه نگارش، فاخر و آراستهاندنثرهاي تاریخی در خدمت دربار و وابسته به آن

اند. نویسندگان این متون آگاهانه یا ناآگاهانه،از امکانات زبانی و ادبی از لحاظ محتوا منعکس کننده باورهاي گفتمان حاکم
ها بهره بـرد،  تواند از آنمؤلف می ایکهاند. در این مقاله امکانات صرفیبسیاري براي رسیدن به این دو هدف یاري گرفته

 .بررسی شدهاست
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هـا را بـه   هـا و سـازه  شناسی که خصوصیات کلمهاي است از دستور زبان و زبانشعبه«در این پژوهش مراد ازصرف 

-شناسی عبارت است از: سازه، کلمه، اجزاي کالم، ترکیب، اشـتقاق، سـازه  کند. موضوع صرف یا سازهتنهایی بررسی می

توانـد  ) بر طبق این تعریف، بررسـی صـرفی مـی   124: 1384(فرشیدورد، » اي.هاي سازهسازي و واجلغوي، لغتشناسی 
-ساز و صـفت ساختارهاي واژگانی و وندهاي رایج را بشناساند. در این پژوهش اسم و صفت مرکب و نیز وندهاي اسم

تـاریخ روزگـار شـاه صـفی      خالصۀالسیره مالجـالل،  هاي تاریخ عباسی یا روزناممتناند. به این منظور ساز بررسی شده
 اند.صفوي، تاریخ شاه صفی، جامع مفیدي، تحفۀالعالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین برگزیده شده

-ساز الگویی ثابت درنظر گرفتـه  ساز و صفتبراي شناخت ساختارهاي پربسامد اسم و صفت مرکب و وندهاي اسم

انـد و بـه منظـور پرهیـز از اطالـه کـالم، تنهـا، پربسـامدترین         شدهبندي و بسامدگیري ن دستهها بر اساس آشده و نمونه
 ها آمده است.هاي پایانی نیز بسامد آنساختارهاي هر دسته نشان داده شده و در جدول

از » مـروز دستور مفصـل ا »هاي دقیق از اسم و صفت در کتاب بنديبه دلیل جامع و مانع بودن تعاریف و ارائه تقسیم
 تعاریف این کتاب استفاده شده است.

 کلمه
دار کالم است که داراي وحدت و استقالل دستوري و معنایی و امالیی و آوایی است و کلمه کوچکترین واحد معنی«

 )157: 1384فرشیدورد،»(وجود آمده است.در سخن نقشی را به عهده دارد و از یک یا بیش از یک سازه به
 اسم

اسم از نظر سـاختمان  )«181: 1384فرشیدورد،»(رود.کار میي است که براي تعیین کردن و نامیدن امور بهااسم کلمه«
هـاي  )اسـم 193: همـان »(. مرکـب 2. مشـتق  1بر دو قسم است: بسیط و غیربسیط. اسم غیربسیط خود بر دو قسم است: 

. فعلـی  1ها با ریشه فعل بـر دو قسـمند:   بطه آنشوند؛ مثالً از لحاظ رابندي میمرکب از جهات مختلف به اقسامی تقسیم
هاي مرکب از . بین بین. اسم3. همسانی 2. وابستگی 1هاي مرکب از جهت دیگر بر سه قسمند: .غیر فعلی همچنین اسم2

 )196: همان. بینابین.(3.مستقیم 2. مقلوب یا در هم ریخته 1ساختشان نیز بر سه قسمند: نظر ژرف
اي به نام وري و نامستقلی است (سازه وابسته یا مفید) که به اول یا آخر یا وسط کلمه یا نیمه واژهواژه، سازه دستپاره

هاي دیگـر بـه زبـان    ها اززبانواژهسازد. بعضی از پارهمشتق میشود و کلمه مشتق یا شبهواژه ملحق میبنیاد یا پایه یا پایه
-ها پسوند چی ترکی است. از پارهخی فعال نیستند. یکی از مهمترین اینها فعالند و براند، که برخی از آنفارسی درآمده

 ) 45-44و 42: 1358هاي قرضی غیرفعال ام و تاش و باشی ترکی یا مغولی است.(ر.ك. فرشیدورد،واژه
آن کند و توضیحی درباره آید و معنی آن را مقید میاي است غیر از اسم که همراه اسم یا گروه اسمی میصفت کلمه«
)صـفت  252: 1384(فرشـیدورد،  » . مـبهم. 4. اشاره 3. عددي 2. بیانی1صفت از نظر معنی بر چهار قسم است: »«دهد.می

بیانی نسبت به انواع دیگر صفت تنوع و تعدد بیشتري دارد و ظرفیت دارد که دستاویز مؤلفان براي تملق و ستایشگري و 
صـفت  «براین در این پژوهش ساختارهاي صفت بیانی بررسـی شـده اسـت.   گیرد، بنانیز القاي باورهایگفتمان حاکم قرار 

هایی از قبیل چگونگی، حالت، مقدار، زمان، مکان، شـمار و وضـع موصـوف را    بیانی یا صفت اصلی آن است که ویژگی
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اي صفت بیانی مشـتق آنسـت کـه بـا پسـوندها و پیشـونده      «، »صفت بیانی یا بسیط است یا مشتق یا مرکب.«، »بیان کند.
هاي بیانی مرکب از جهات مختلـف بـه اقسـامی تقسـیم     )صفت277-276و 1384:252فرشیدورد، »(اشتقاقی ساخته شود.

گونه صفات خود بـر سـه قسـمند:    گردند و از لحاظ دیگر اینشوند؛ مثالً از یک جهت به فعلی و غیرفعلی منقسم میمی
اي یا درون . درون هسته1تگی هم به نوبه خود بر دو قسمند: هاي مرکب بیانی وابسبین. صفتوابستگی و همسانی و بین

. 2. درهم ریخته یا مقلـوب  1ساختشان بر سه قسمند: اي یا برون مرکزي. صفات بیانی از نظر ژرف. برون هسته2مرکزي 
 )282بین. (همان: . بین3مستقیم 

ترکیبـات  متعدد است. از طرفـی کـاربرد   هاي اضافی و عطفی ، ترکیبهاي صرفی نثر تاریخی دوره صفوياز ویژگی
هاي غریب و دور از ذهنی دهد نمونهشود و به نویسنده امکان میعطفی سبب خلق صنایع ادبی چون سجع و جناس می

الیه با کسره مخفّف و بـدون  مضاف و مضاف«و » ها یا کلمات اسم شده همپایه و معطوفاسم«خلق کند. از طرف دیگر، 
صـفت یـا شـبه صـفت و     «و » عطف دو صفت بیانی یا دو کلمه صفت شده«و ه از ساختارهاي اسمدو نمون» درنگ آخر

اند که به ترتیب ساختار عطفی و اضافی دارند. دو نمونه از ساختارهاي وصفی» کسره مخفف بدون درنگ و متمم صفت
مکن است گروه باشد و هر ساختار بنابراین باید در نظر داشت که هر ساختار عطفی یا اضافی کلمه مرکب نیست، بلکه م

عطفی و اضافی گروه نیست، بلکه ممکن است کلمه مرکب باشد. به منظور تشـخیص گـروه از کلمـه مرکـب در هنگـام      
 برخورد با انبوهی از ساختارهاي عطفی و اضافی الگوي زیر به کار رفته است:

مهمترینشـان عبارتنـد   ، معیارهایی وجود دارد که هبراي تشخیص کلمه مرکب از گروه و جمل
هاي . قالب6.معیار لغوي5.معیار معنایی 4. معیار نحوي3.معیار صرفی2.معیار آوایی و صوتی 1از: 

 ترکیبی
 .همه این معیارها ناشی از یک معیار مهم زبانشناسـی دیگـر اسـت بـه نـام کثـرت اسـتعمال       

نشین شوند، ممکـن اسـت   (فراوانی کاربرد) به این معنی که اگر دو یا چند کلمه خیلی با هم هم
 توان قانون اساسی ترکیب نامید.ترکیب به وجود آید، بنابراین کثرت استعمال اجزاء ترکیب را می

 . معیار معنایی1
در  ،شده استاز چند معیاري که نام بردیم در دستورهاي قدیم تنها به معیار معنایی توجه می

تـر  تشخیص ترکیـب از عوامـل دیگـر ضـعیف    حالی که امروز از نظر زبانشناسان این عامل براي 
م شدن با معیارهاي دیگر به هیچ وجه دلیل مرکب بودن کلمـه نتوانـد بـود. بـر     أاست و بدون تو

سـت کـه از دو یـا    ا کلمه مرکـب آن «اساس عامل معنایی، تعریف کلمه مرکب چنین خواهد بود:
غیر از معنـی یـک یـک    به طوري که مجموعه حاصل شده، معنایی  ،چند کلمه ساخته شده باشد

بر این تعریف دو ایراد وارد است: یکی آن که همیشه معناي اجزاء ترکیب و  »اجزاء داشته باشد.
کلمه مرکب با هم متفاوت نیست. مثال معنی دختر دایی و پسر خاله (در غیر حالت اضـافه و در  

 تفاوتی ندارد.حال مرکب بودن) با دختر دایی و پسر خاله (در حال اضافه و مرکب نبودن) 
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دانیم گاهی حاصل معنی مجازي یکـی از اجـزاء   دیگر آن که آن چه ما آن را تفاوت معنی می

ترکیب است؛ مثال چشم در چشم داشتن به معنی توقع و انتظار  است که در این صورت اجـزاء  
ا معیـار  ترکیب با کل ترکیب تفاوت معنایی ندارد. با اینحال معیار معنایی در برخی از مـوارد تنهـ  

ست؛ مانند مرکب چـوبین  ا ست و آن در کلمات مرکب کنایی و استعاريا تشخیص کلمه مرکب
 (تابوت) ...

 . معیار آوایی2
هر کلمه از جمله هرکلمه مرکبی استقالل آوایـی دارد؛ یعنـی تلفـظ کـل آن بـا تلفـظ اجـزاء        

ن از لحاظ تکیه و درنگ ست، بنابراین تلفظ کل هر کلمه مرکبی با تلفظ اجزاء آا ترکیبش متفاوت
و نواز تفاوت دارند. مراد از معیار آوایی تکیه و نواز و درنگ کلمه و آهنگ جمله اسـت کـه در   

شوند از ها و کلماتی که یکسان نوشته میگردد که سازهست و موجب میا موارد مختلف متفاوت
در حـاالت نحـوي   هـاي مختلـف   هـا و جملـه  هم تمییز داده شوند و همچنین از آنجا که کلمـه 

هاي آوایی متفاوتی دارند، هر کلمه مرکب نیز تکیه و ویژگی آوایی نوع دستوري مختلف، ویژگی
. در حالی که اجزاء گروه و جملـه  دارد خود را نه تکیه و درنگ و آواي اجزاء ترکیب خویش را

 هریک داراي تکیه و درنگی خاص خود است.
 . معیار لغوي3

ن اساس قرار دارد که هرکلمه مرکبی بر خالف گروه و جمله، یـک  معیار لغوي و صرفی برای
شـود...  واحد با اجزاي گسترش ناپذیر است و در فرهنگ ها معموال جداگانه و مستقل نوشته می

هرکـدام یـک   ست؛ اجزاء آن هـم معموالً ا عالوه بر آن که کلمه مرکب یک واحد صرفی و لغوي
 توانند استعمال شوند.ها غالبا به تنهایی هم مینست؛یعنی هر یک از آا واحد صرفی و لغوي

 . معیار صرفی و نحوي 4
این که درباره معیار آوایی تحقیقـات الزم   همعیار صرفی و نحوي براي زبان فارسی با توجه ب

نشده است، مهمترین و آسانترین معیارهاست و بر این اساس است که هر کلمه مرکبی یک واحد 
 ست از اینقرار:ا یژگی هاییزبانی است که داراي و

گسترش ناپذیري: گسترش ناپذیري یعنی این که اجزاء کلمه مرکـب بـرخالف اجـزاء     -الف
توانـد صـفت و   اسمی که جزء کلمه مرکب اسـت نمـی   جمله و گروه قابل گسترش نیستند؛ مثالً

 الیه و نشانه نکره و عالمت جمع و حرف اضافه بگیرد.مضاف
ارهاي نحوي حذف و کوتاهی است. گاهی بر اثر کثرت استعمال حذف و کوتاهی: از معی-ب

ي گردد در این صـورت، تشـخیص کلمـه   دهد و سخن کوتاه میو ایجاد ترکیب، حذفی روي می
 .مرکب آسان تر می شود
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 نشانه دستوري: -پ
هاي هاي دستوري طبقه خود را بگیرد. یعنی مثال اسم مرکب نشانهتواند نشانهکلمه مرکب می

نسـبت و   »ي«گیرد... عالمت جمع و هاي صفت و قید را میرا و صفت و قید مرکب نشانه اسم
هاي مهم اسمند کـه بـر گـروه داخـل     بسیاري از پسوندهاي دیگر مانند: گاه، کده، ستان، از نشانه

ست و الحاق آن به آخـر  ا هاي صفت بیانیاز عالمت  »ترین«و   »تر«و  »ي مصدري..«شوند.نمی
ي (البته با تایید معیارهاي دیگر) دلیل مرکب بودن است.... از معیارهاي نحوي صـفات  امجموعه

بیانی مرکب و بعضی از قیدهاي مرکب، شدت افزاها و قیدهایی است که بر سر صفت و قید در 
هـا. ایـن قیـود اگـر     آیند؛ مثل خیلی، بسیار، چنین، چنان، اینطور، سـخت، صـعب و ماننـد آن   می

ست کـه  ا کنند، مقید سازند؛ دلیل بر آناي را که نقش صفت یا قید را بازي میمجموعه دو کلمه
 آن مجموعه به صورت ترکیب درآمده است. مانند: مرد بسیار قابل احترام.

 هاي ترکیبیها یا ساختمان. قالب5
هـا بـا یکـدیگر بـراي کلمـات مرکـب       بر اثر بسیار استعمال شدن کلمات با هم و ترکیب آن

هـایی بـه وجـود آمـده اسـت کـه از مهمتـرین معیارهـاي صـرفی ترکیـب           ها و قالـب ساختمان
 )74-68:  1389است.(فرشیدورد، 

در نتیجه ترکیبات عطفی و اضافی که مطابق معیارهاي گفته شده اسم یا صفت باشند، در آمارگیري در زمره سـاختار  
 مربوط به آن شمرده خواهند شد. 

اند و به دنبال آن از بسامد کلمات مشتق کاسته و ره بسیاري از وندها متروك شدههمچنین معروف است که در این دو
است. بنابراین بخشی از این پژوهش به نشان دادن وندهاي رایج، پرکاربرد و در مقابل به بسامد کلمات مرکب افزوده شده

 فعال متون تاریخی اختصاص یافته است.
-هایی که با وندهاي اشـتقاقی سـاخته مـی   لی بیشترین بسامد را دارد. اسممرکب غیرفع هاي مرکب، اسماسم در میان

شوند، اعم از مشتق یا مشتق مرکب در رده دوم(به جز یک مورد) و پس از آن اسم مرکب فعلی و در آخر اسـم مرکـب   
عربـی   هـاي مرکـب  هاي مرکب غیرفعلی بیشـترین بسـامد و صـفت   هاي بیانی، صفتگیرد. در میان صفتعربی قرار می

 گیرند. هاي با وند اشتقاقی بین آن دو قرار میهاي مرکب فعلی و صفتکمترین بسامد را دارند. صفت
 اسم  در متون تاریخی صفوي

 هاي مرکب غیرفعلیاسم
اسم مرکب غیرفعلی پربسامدترین اسم مرکب در هریک از پنج متن تاریخی است. از میان سـاختارهاي مختلفـی کـه    

ها یا کلمات اسم شده همپایه و معطوف با ضمه اسمگیرند، چهار ساختار الف) مرکب غیرفعلی قرار میزیر مجموعه اسم 
الیه با کسره مخفّف، پ) صفت یا شبه صـفت پیشـین و اسـم بـدون تقـدیر حـرف       مخفّف عطف، ب) مضاف و مضاف

 ساختارها هستند. مقلوب با حذف کسره اضافه پربسامدترین الیه و مضافساز)، ت) مضافاضافه(متمم
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 ها یا کلمات اسم شده همپایه و معطوف با ضمه مخفّف عطفاسم

ضیاع و )، 93: 1388)، نشو و نما(تفرشی، 147: 1368)، کار و بار(محمد معصوم،44: 1366رتق و فتق(منجم یزدي، 
 )148: 1388ساز و برگ(فندرسکی، )، 3/488: 1340عقار(مستوفی، 

 مخفّف و بدون درنگ آخرالیه با کسره مضاف و مضاف
)، 115: 1388اسـباب توپخانه(تفرشـی،  ، )41: 1368محمـد معصـوم،   خزانه عـامره ( )، 365: 1366رد مظالم(منجم یزدي، 

 )123: 1388منظور نظر(فندرسکی،، )3/90: 1340مستوفی، اصابت راي(
 صفت یا شبه صفت پیشین و اسم بدون تقدیر حرف اضافه

)، 134: 1388چاربازار(تفرشی، )، 304: 1368)، چهار رکن(محمد معصوم، 361: 1366چهارباغ(منجم یزدي، 
 )45: 1388چهارآینه(فندرسکی، )، 3/115: 1340یکدیگر(مستوفی، 

 مقلوب با حذف کسره اضافه الیه و مضافمضاف
 )91: 1388)، سپهساالر(تفرشی، 302: 1368)، گلدسته(محمد معصوم،133: 1366توبه نامه(منجم یزدي، 

 )40: 1388خانه(فندرسکی، )، دولت3/118: 1340اخانه(مستوفی،سق
شـوند، در درجـه دوم اهمیـت قـرار دارنـد. از میـان ونـدهاي اشـتقاقی         هایی که با وندهاي اشتقاقی ساخته مـی اسم

 مصدري است.» ي«ساز این متون پرکاربردترین وند اسم
 سازوندهاي اسم

 مصدري» ي«
-خوش)، 138: 1388)، رعنایی(تفرشی، 324: 11368)، مردمی(محمد معصوم،368 :1366انگیزي(منجم یزدي، فتنه

 )115: 1388بدمستی(فندرسکی، )، 3/489: 1340الحانی(مستوفی، 
هـا  اهمیتـی آن هاي قرضی باشی و بیگی بسامد چندانی ندارند. اما این دلیل بر کـم واژهوندهایی چون ي تفخیم و پاره

شود که براي شـاه  هایی افزوده میها یا صفتتفخیم تنها به اسم» ي«حدود آنهاست. چرا کهنیست، بلکه دلیل بر کاربرد م
رود، اما ي مصدري چنین محدودیتی ندارد. وندهاي ترکی نیز تنهـا  و در مواردي براي امیران و وزیران و علما به کار می

کـارگیري  وند. بنابراین کاربردشان به میزان بـه ردر لغات و اصطالحات رایج در سازمان نظامی و اداري صفویه به کار می
ها نیست، بلکه همـین  اهمیتی آنها نیز دلیل بر کمبسامدي این وندهاي نظامی و اداري در متن وابسته است. پس کمواژه

 بسامد اندك هم در متن معنادار است.
  تفخیم» ي«

)، 150: 1388صاحب قرانی(تفرشی، ، )37: 1368محمدمعصوم، غفران پناهی ()، 244: 1366مکانی(منجم یزدي، جنت
 )147: 1388شاهنشاهی(فندرسکی، )، 3/334: 1340پناهی(مستوفی، فضیلت

 باشی
 )125: 1388میرشکار باشی(فندرسکی، )، 247: 1368جبادار باشی(محمد معصوم، )، 140: 1366زرگرباشی(منجم یزدي، 



 ٥٦۷/ هاي اسم و صفت در متون تاریخی عصر صفويویژگی
 

 بیگی
 )147: 1388)، بیگلربیگی(فندرسکی، 321: 1368یگی(محمد معصوم، )، چوپان ب367: 1366بیگی(منجم یزدي، دیوان

 اسم مرکب فعلی 
 بیشترین بسامد را دارند.» هاي بیانی مرکب فعلی و پسوندصفت«هاي بیانی مرکب فعلی از بین اسم

 هاي بیانی مرکب فعلی و پسوندصفت
)، 157: 1388افزایی(تفرشی، پیرایه، )36 :1368محمد معصوم، مشعله داري ()، 365: 1366بندي(منجم یزدي، آئین

 )119: 1388رویی(فندرسکی، گشاده)، 3/490: 1340خوشگواري(مستوفی، 
 عربی هاي مرکباسم

گیرنـد، سـاختار   ترکیبات عربی کمترین بسامد را دارند و از بین ساختارهاي مختلفی که ذیل ترکیبات عربی قرار مـی 
جا که ساختن القاب در نثرهاي تاریخی صفوي بسـیار متـداول   سامد را دارد. از آنالیه ذوالالم بیشترین بمضاف و مضاف

ها . . . اسـتفاده  است، این ساختار از ساختارهایی است که براي ساخت القاب و عناوین براي اشخاص و یا شهرها و ماه
 شود.می

 الیه ذوالالم  مضاف و مضاف
)، 154: 1388)، صدرالمشرقین(تفرشی، 303: 1368الناس(محمد معصوم، )، عوام367: 1366المرجب(منجم یزدي، رجب
 )148: 1388دارالمؤمنین(فندرسکی، )، 3/335: 1340االولیا (مستوفی، سلطان

 صفت در متون تاریخی صفوي

 هاي بیانی مرکب غیرفعلیصفت
هـا صـفت بیـانی مرکـب     آن هاي بیانی مرکب غیرفعلی بیشترین بسامد را دارنـد کـه در بـین   ها، صفتدر میان صفت

کنند ترکیبات بدیع و دور از ذهنـی بـا ایـن    اسنادي بسامد غالب را دارد. مؤلفان متون بررسی شده تاحد امکان تالش می
شده شواهدي هاي ذکر شده تالش وري نشان دهند. در نمونهساختار خلق کنند و به این وسیله توانایی خود را در سخن

 ن در به کارگیري ترکیبات بدیع نشان داده شود:نقل شود که تالش مؤلفا
 هاي بیانی مرکب اسنادي دو اسمیصفت

 الف)بیندواسمرابطهتشبیهیوجوددارد
عطارد )، 150: 1388)، سلیمان شوکت(تفرشی،307: 1368)، گردون وقار(محمدمعصوم،368: 1366حورلقا(منجم یزدي،

 )41: 1388هالل رکاب(فندرسکی،)، 3/115: 1340مقام(مستوفی،
 ب)بیندواسمرابطهتشبیهیوجودندارد

-)، نزهت138: 1388مدار (تفرشی،)، دانش69: 1368دغاپیشه(محمدمعصوم،)، 132: 1366خالفت مصیر(منجم یزدي، 

 )95: 1388حیدرنشان(فندرسکی،)، 3/489: 1340قرین(مستوفی،
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 هاي بیانی مرکب اسنادي یک اسمیصفت

-شیرین)، 95: 1388نمک(تفرشی،حرام، )35: 1368محمدمعصوم،ده خصال(حمی)، 244: 1366یزدي،واال نهمت(منجم

 )115: 1388پاك اعتقاد(فندرسکی، )، 3/491: 1340مقال(مستوفی،
هاي بیانی مرکب غیرفعلی در رده دوم و سوم قرار هاي با وند اشتقاقی پس از صفتهاي مرکب فعلی و صفتصفت

 مشخصی ندارند و بسامد آنها از متنی به متن دیگر متفاوت است.گیرند. مطابق جدول، این دو ساختار نظم می
 هاي بیانی مرکب فعلیصفت

مفعول صریح و ریشـه  «گیرند، ساختار بیانی مرکب فعلی قرار می در بین ساختارهاي مختلفی که زیر مجموعه صفت
که بـراي خلـق صـفات بـدیع و     پربسامدترین ساختار است و از جمله ساختارهایی است » مضارع به معنی صفت فاعلی

 گیرد.دوراز ذهن در ستایش امیران و وزیران ابزار مؤلفان قرار می
 مفعول صریح و ریشه مضارع به معنی صفت فاعلی

-نغمه)، 94: 1388)، سرمشق نویس(تفرشی، 322: 1368)، جهان نورد(محمدمعصوم، 244: 1366کش(منجم یزدي، شعله

 )47: 1388نگار(فندرسکی، صنعت)، 3/96: 1340پرداز(مستوفی،
 سازوندهاي صفت

 ساز پسوند ي نسبت است.در قسمت صفات با وندهاي اشتقاقی فعال ترین پسوند صفت
 نسبت» ي«

چادر «) در عبارت 309: 1368مالزمان اعتباري، عباسی(محمد معصوم، «) در عبارت 134: 1366اعتباري (منجم یزدي، 
) در عبارت 149: 1388قزلباشی(فندرسکی، )، 3/91: 1340زردوزي(مستوفی، )، 110: 1388، ابریشمی(تفرشی، »عباسی

 ».شتران قزلباشی«
هاي قرضی گفته شد، واژهطور که درباره پارههماننیز اهمیت دارد. » چی«ساز، پسوند ترکی در میان پسوندهاي صفت

است که کاربرد آن تنها محدود به واژگان حـوزه  اهمیتی آن نیست، بلکه دلیل آن  این بسامد پایین پسوند چی دلیل بر بی
کـه مطـابق   کنـد، چنـان  نظامی و اداري است و وجود آن در متن بسته به میزان توجه مؤلف به نقل وقایع نظامی تغییر می

در جلد سوم این اثر صفر است، چرا که این جلد شـرح حـال   جامع مفیديگیري بسامد پسوند چی در نمونه 7-4جدول 
پـردازد،  گیرد و به احوال رجـال مـی  طور که متن از دربار صفوي و شرح وقایع نظامی فاصله میاست و همان رجال یزد

 شود.   ها دیده نمیپسوند چی هم در نمونه
 پسوند چی

-تفنگ)، 151: 1388ایلچی(تفرشی، ، )42: 1368محمد معصوم، کشیکچی()، 42: 1366چی(منجم یزدي، سفره

 )43: 1388چی(فندرسکی، 
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 هاي بیانی مرکب عربیصفت
صـفت عربـی و   «ها هسـتند. در ایـن میـان، سـاختار     صفات بیانی مرکب عربی کم بسامدترین نوع صفت در این متن

 پربسامدترین ساختار است.» معمول آن
 صفت عربی و معمول آن

)، 138: 1388فکار(تفرشی، االدقیق)، 323: 1368العاقبه(محمد معصوم، )، مخذول245: 1366االطاعه(منجم یزدي، الزم
 )149: 1388مأمور به(فندرسکی، )، 3/93: 1340مکسوراللسان(مستوفی،

 هاي پژوهشیافته

 مرکب غیرفعلی اسم: 1جدول

عباسی تاریخ  صفی شاه تاریخ خالصۀالسیر  مفیدي جامع   تحفۀالعالم 

 اسم کلمات یا اسمها

 و همپایه شده

 معطوف

32 26.45% 37 24.03% 28 23.53% 44 32.84% 41 27.15% 

 الیه-مضاف و مضاف

 و مخفّف کسره با

آخر درنگ بدون  

31 25.62% 38 24.68% 23 19.33% 44 32.84% 22 14.57% 

 صفت شبه یا صفت

 بدون اسم و پیشین

اضافه حرف تقدیر  

17 14.05% 33 21.43% 16 13.45% 9 6.72% 34 22.52% 

 مضاف و الیه مضاف

 حذف با مقلوب

اضافه کسره  

15 12.40% 14 9.09% 21 17.65% 11 8.21% 17 11.26% 

ساختارها سایر  26 21.49% 32 20.78% 31 26.05% 26 19.40% 37 24.50% 
 مرکب هاي اسم

 غیرفعلی

121   154   119   134   151   

 اسم مرکب غیر فعلی -2جدول شماره 

 المتحفۀالع مفیدي جامع صفی شاه تاریخ خالصۀالسیر عباسی تاریخ 

20 %71,93 41 %54,72 29 %46,67 14 دیگر پسوندهاي و فعلی مرکب بیانی هاي¬صفت

 54,05% 60 52,17% 

 %47,83 55 %45,95 17 %28,07 16 %45,28 24 %53,33 16 ساختارها سایر

  115   37   57   53   30 فعلی مرکب اسمهاي
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 وندهاي اسم ساز -3جدول 

ریخ شاه صفیتا خالصۀالسیر تاریخ عباسی    تحفۀالعالم جامع مفیدي 
مصدري »ي«  30 34.09% 59 39.60% 21 20.19% 43 39.09% 60 37.74% 

تفخیم »ي«  4 4.55% 5 3.36% 9 8.65% 4 3.64% 2 1.26% 

 %0.63 1 %0.00 0 %0.00 0 %4.70 7 %4.55 4 باشی

 %1.26 2 %0.00 0 %0.96 1 %2.01 3 %1.14 1 بیگی

.50 75 %55.68 49 سایر وندها .34% 7 70.19% 63 57.27% 94 59.12% 

سازوندهاي اسم    159   110   104 ت  149   88 

 

 هاي مرکب عربی: اسم4جدول
 تحفۀالعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی  

-مضاف و مضاف

 الیه ذوالالم
13 81.25% 15 88.24% 8 80.00% 23 69.70% 5 55.56% 

 %44.44 4 %30.30 10 %20.00 2 %11.76 2 %18.75 3 ساختارها سایر
اسمهاي مرکب 

 عربی
16   17   10   33   9   

 ها: اسم5جدول

 تحفۀالعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی 

 %26,50 115 %11,78 37 %19,66 57 %14,44 54 %12 30 هاي مرکب فعلیاسم

 %34,79 151 %42,68 134 %41,03 119 %41,18 154 %47 121 رفعلیهاي مرکب غیاسم

 %2,07 9 %10,51 33 %3,45 10 %4,55 17 %6 16 هاي مرکب عربیاسم

 %36,64 159 %35,03 110 %35,86 104 %39,84 149 %35 88 با وندهاي اشتقاقی اسم

 255  374  290  314  434  
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 هاي بیانی مرکب غیرفعلی: صفت6جدول
 تحفۀلعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی  

هاي بیانی صفت
 مرکب اسنادي

25 43.86% 134 74.03% 212 82.81% 118 72.39% 135 65.22% 

 %34.78 72 %27.61 45 %17.19 44 %25.97 47 %56.14 32 سایر ساختارها
صفتهاي بیانی 

 مرکب غیرفعلی
57   181   256   163   207   

 

 هاي بیانی مرکب فعلی-: صفت7جدول
 تحفۀالعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی  

مفعول صریح و ریشه 
مضارع به معنی صفت 

 فاعلی

18 64.29% 53 70.67% 104 71.72% 55 71.43% 78 65.00% 

 %35.00 42 %28.57 22 %28.28 41 %29.33 22 %35.71 10 سایر ساختارها
صفتهاي بیانی مرکب 

 فعلی
28   75   145   77   120   

 
 ساز: وندهاي صفت8جدول

 تحفۀالعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی  
 %26.92 28 %31.94 23 %28.16 29 %34.04 32 %40.00 18 ي نسبت

 %2.88 3 %0.00 0 %3.88 4 %4.26 4 %11.11 5 چی
 %70.19 73 %68.06 49 %67.96 70 %61.70 58 %48.89 22 سایر پسوندها

   104   72   103   94   45 وندهاي صفت ساز

 هاي بیانی مرکب عربی: صفت9جدول                                          
 تحفۀالعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی  

از صفات عربی 
 هاو معمول آن

4 50.00% 19 90.48% 11 73.33% 16 66.67% 9 64.29% 

 %35.71 5 %33.33 8 %26.67 4 %9.52 2 %50.00 4 سایر ساختارها
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هاي بیانی صفت

 مرکب عربی
8   21   15   24   14   

 
 ها: صفت10جدول 

 تحفۀالعالم جامع مفیدي تاریخ شاه صفی خالصۀالسیر تاریخ عباسی 

 غیرهاي مرکب صفت
 یفعل

56 40,88% 180 48,65% 255 49.42% 163 48,51% 207 46,83% 

هاي مرکب صفت
 فعلی

28 20,44% 75 20,27% 145 27.99% 77 22,92% 120 27,15% 

هاي مرکب صفت
 عربی

8 5,84% 21 5,68% 15 2.90% 24 7,14% 14 3,15% 

با وندهاي  صفت
 اشتقاقی

45 32,85% 94 25,41% 103 19.69% 72 21,43% 104 23,37% 

 137  370  518  336  445  

 
هاي تاریخی را تحلیـل  گرایی نوین تحلیل کرد. این نظریه متنتوان بر اساس نظریه تاریخهاي این پژوهش را مییافته

 گرایی نوین باید این موارد را در نظر داشت:کند. در قیاس تاریخ نگاري کهن در برابر به تاریخو بررسی می
 -2اي را براي ادبیات دارد.تاریخ حکم پس زمینه-1ي کهن معتقد به سه اصل بود: تاریخ نگار

آنچه ما به صورت تاریخ مدون و مکتوب در اختیار داریم، بیان صریح و دقیق وقـایع گذشـته و   
بینی ارائه شده  توسط مورخان گوناگون به دور از تنـاقض  جهان -3گذشتگان است. لشرح احوا

) پـس از آن،  51: 1390. (صـهبا،  از سـاختاري وحدتمنـد برخـوردار باشـد    توانـد  و تفاوت مـی 
م. تاریخ گرایی قدیم را از چند جهـت بـه چـالش     1970و  1960هاي پساساختارگرایان در دهه

ها بر این باور بودند که بـراي  آن -1هاي جدیدي را مطرح ساختند:ها و فرضیهکشیدند و دیدگاه
هـاي  روایت داسـتانی از رویـداد   -رویدادهاي گذشته -ر گرفت:الفتوان در نظیخ دو معنا میرتا

گذشته.ثبت صورت اولیه رخدادها در تاریخ به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چـرا کـه مـا خـود     
ي وقایع است که ما را به خود مشغول کرده نه خود گذشته را در اختیار نداریم، بیان داستان گونه

هـاي  اي نیستند. هـیچ تـاریخ واحـدي جـز تـاریخ     هاي یگانهیهاي تاریخی هستدوره -2رویداد.
بینی الیزابتی واحدي وجود نـدارد. فکـر وجـود یـک     ناپیوسته و متناقض وجود ندارد.هیچ جهان
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مین منـافع  أاي است که به وسیله طبقات حاکم در جهت تفرهنگ یکنواخت و هماهنگ اسطوره
توانند ادعـا  ین پس مورخان به هیچ وجه نمیاز -3خودشان در تاریخ تحمیل و تبلیغ شده است.

توانیم به فراسوي شرایط تـاریخی  طرفانه و عینی است. ما نمیها از گذشته بیکنند که بررسی آن
بلکه چیزي است که از طریـق تفسـیر متـون     ،ستیل حس نبخود قدم بگذاریم. گذشته چیزي قا

تـاریخ   -4آوریـم. ن را پدیـد مـی  مکتوب پیشین در انطباق با مالحظات تاریخی خاص خویش آ
ثابت و پایداري وجود ندارد که آن را پس زمینه ادبیات قلمداد کنـیم و ادبیـات پـیش زمینـه آن     
باشد. تاریخ همواره بیان داستانی درباره گذشته است. ادبیات تافته جدا بافته از متون دیگر نیست 

بلکه همـه متـون از ارزش یکسـانی     ،آیدکه به منزله تجلیات واال و متعالی روح انسانی به شمار 
هاي تـاریخ  )به اعتقاد وایت، روایت53-51همان: توان تفسیر کرد.(هستند و همه را می خورداربر

هـایی داسـتان ماننـد اسـت؛ بـه سـخن دیگـر، هـر داسـتان نویسـی           نویسان از گذشته، برساخته
گزیند و یا در کانون توجـه  ازگویی برمیبها و رویدادهاي معینی را براي موضوعات یا شخصیت

کند یا به دادهاى معینی را حذف مییها یا رودهدو به طریق اولی موضوعات یا شخصیتقرار می
مبنایانه خود درباره تاریخ را دهد.هیدن وایت دیدگاه روایتراند و کم اهمیت جلوه میحاشیه می

.. وایـت تـاریخ را نـه دانشـی     به تفصیل در کتاب مشهورش با عنوان فراتاریخ مطرح کرده است.
-دانـد. آنچـه تـاریخ   براي تبیین رخدادهاي گذشته، بلکه هنري به منظور تفسیر آن رخدادها مـی 

ایـاز رویدادهاسـت کـه بـه خـودي خـود واجـد هـیچ معنـایی          نامنـد، زنجیـره  نویسانواقعیت می
به تاریخ نگاشـته  نویس حکم مترجمی را دارد که این رویدادها را از گذشته تاریخی نیست.تاریخ

 )399و 3/397: 1393پاینده، کند. (می »ترجمه« شده
بـرد تـا   ساز بهـره مـی  ساز و صفتهاي زبانی اسم و صفت مرکب و وندهاي اسممؤلف متن تاریخی صفوي از مقوله

و صـفت   وقایع تاریخی را مطابق باورهاي حاکم در حکومت صفوي ارائه دهد و با استفاده از ساختارهاي پربسامد اسم
هایی به متن تاریخی دهد که در فهم تاریخ و انتقال پیام به مخاطب ساز ابعاد و ویژگیساز و صفتمرکب و وندهاي اسم

 تأثیرگذار باشد.
 گیرينتیجه

دهنده تسلط قزلباشان در سازمان اداري و ساز ترکی نشانساز و صفتدر نثرهاي تاریخی این دوره رواج وندهاي اسم
و » الیـه ذوالـالم  مضـاف و مضـاف  «هاي مرکب عربی با سـاختار  ، اسم»پسوند ي تفخیم«ت صفوي است و نظامی حکوم

صـفت  «و » مفعول صریح و ریشه مضارع به معناي صـفت فـاعلی  «، »صفات بیانی مرکب اسنادي«صفاتی با ساختارهاي 
صر دستوري هستند که براي القـاي  هاي بیانی مرکب عربی در فارسی پربسامدترین عنادر بین صفت» عربی و معمول آن

-کار میطور که از اسمش پیداست، براي تفخیم اشخاص بهتفخیم نیز، همان» ي«شوند.پسوند باورهاي حاکم استفاده می

 و صفت کند.از پربسامدترین ساختارهاي اسمرود و باور به بلندمرتبگی و عظم شأن شخص مزبور را به مخاطب القا می
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الیه ذوالالم، صفات بیانی مرکب اسنادي، مفعول صریح و ریشه ه در قالب ساختارهاي مضاف و مضافمرکب، واژگانی ک

اند، غالباً واژگانی هستند که بار ایدئولوژیک دارند مضارع به معناي صفت فاعلی و صفت عربی و معمول آن ساخته شده
ها را براي القاي باورهاي حاکم به طریق تقلید و تکرار، آنو مؤلفان متون تاریخی این دوره آگاهانه یا ناآگاهانه و تنها از 

هایی وجود داشـته باشـد کـه    بسامد صفت نیز ممکن است، صفتبرند. الزم به ذکر است در میان ساختارهاي کمکار می
پربسامد چنین نقشی در متن ایفا کنند و جنبه تفسیري به شخصیت یا واقعه تاریخی بدهند. همچنین در میان ساختارهاي 

 جا بحث اکثریت مطرح است.نیز ممکن است واژگانی باشند که جنبه تفسیري نداشته باشند، هرچند در این
الیـه ذوالـالم   شدند، غالباً ساختار مضاف و مضـاف ها و . . .ساخته میالقاب و عناوینی که براي اشخاص، شهرها، ماه

المبـارك(منجم یـزدي،   رمضـان )، 3/399: 1340القضاء(مسـتوفی،  دار)، 159: 1388دارند. همانند حجۀ االسالم (تفرشـی،  
افزاید و این معنا را ها به جاي اسم معنایی به اسم میکارگیري آن) افزودن چنین ترکیباتی پس از اسم و یا به368: 1366

 کند. به مخاطب القا و ملکه ذهن او می
پربسـامدترین سـاختارهاي   » ه معنـاي صـفت فـاعلی   مفعول صریح و ریشه مضارع ب«و » صفت بیانی مرکب اسنادي«

-گیرند. مانند مرصعصفت بیانی هستند که براي خلق ترکیبات غریب و دوراز ذهن دستاویز مؤلفان متون تاریخی قرار می

). افزودن این صـفات نیـز پـس از اسـم شـاه صـفوي،       146: 1388پژوه(فندرسکی، ) و خذالن149: 1388 نیام(فندرسکی،
ار یا عالمان دینی و . . . منعکس کننده صفاتی است که فرد مورد نظر مطابق باورهاي حاکم و رایج باید به آن بزرگان درب

 متصف باشد و نه صفات حقیقی وي.
نگار از رویدادها بدانیم و نـه اصـل وقایع،بـا طیفـی     گرایی نوین، تاریخ نگاري را تفسیر تاریخاگر مطابق نظریه تاریخ

شوند تـا مـتن   ه حقایق تاریخی و تفسیر مؤلف از تاریخ دو سر آن هستند. واژگان مزبور موجب میروبرو خواهیم شد ک
هاي که حقایق تاریخی را منعکس کنند، تفسیر حکومت صفوي از وقایع و شخصیتتر شود و بیش از آنبه تفسیر نزدیک

مؤلف شـود. هاي تفسیري مـتن کاسـته مـی   ، از جنبهتر باشندکنند. در مقابل، هر اندازه این واژگان کمتاریخی را تبیین می
-ها و رخداد تاریخی بیان مـی تفسیر خود را از شخصیت» دغاپیشه«و » ملکوت ناظر«گیري از صفت خالصۀالسیر با بهره

هـا  صـفت  کند. هردوي ایـن دارد و ایدئولوژي حکومت صفوي را درباره این که حق و باطل کدامند، به مخاطب القا می
 انی مرکب اسنادي هستند. صفت بی

دهند، بی آنکه شناخت واقعی از شخصیت آنها در اي جنبه تقدس به شاه و شاهزاده میکاررد برخی از صفات کلیشه
مضاف و «، »مفعول صریح و ریشه مضارع به معناي صفت فاعلی«اختیار خواننده قرار دهند. در این جمله، از ساختارهاي 

هـاي آن بـا حـذف حـرف     صفت یا شبه صفت و وابسته«، »صفت بیانی مرکب اسنادي«، »خیمي تف«، »الیه ذوالالممضاف
هـاي شخصـی و شـناخت واقعیـت را از     استفاده شده است.کاربرد چنین عناصر دستوري در متن، امکان برداشت» اضافه

-ق باورها و خواسـته طور که هستند، منعکس نشوند؛ بلکه مطابها و وقایع آنشود شخصیتگیرد و سبب میمخاطب می

 شوند. هاي حاکمان صفوي، نشان داده می
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 منابع
 ). داستان کوتاه در ایران. تهران. نیلوفر.1393(. حسین ،پاینده

 نژاد. تهران: میراث مکتوب.). تاریخ شاه صفی. تصحیح محسن بهرام1388الحسینی التفرشی، محمد حسین.(
 قد جدید. قم: فارس الحجاز.). تاریخ بیهقی در بوته ن1390صهبا، فروغ. (

هاي ترکیبی و اشتقاقی فعال و غیر بحثی درباره سازه شناسی(صرف) فارسی(ساختمان). «1358فرشیدورد، خسرو.(
 .53-41). دي. صص4(48آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت). » فعال)

به کوشش محمدرضا شعبانی. . )ترکیب و تحول آن در زبان فارسی( ).ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی1389(_____
 تهران: زوار.

 ). دستور مفصل امروز. تهران: سخن.1384(_____
 ). فرهنگ پیشوندها و پسوندهاي فارسی. تهران: زوار.1392(_____

). تحفۀ العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین. تصحیح رسول جعفریان. تهران: 1388فندرسکی، ابوطالب موسی.(
 و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.کتابخانه، موزه 
 ). خالصۀالسیر تاریخ روزگار شاه صفی صفوي. تهران: علمی.1368بن خواجگی اصفهانی.(محمد معصوم

 . تهران: کتابفروشی اسدي.3). جامع مفیدي. تصحیح ایرج افشار. ج 1340مستوفی بافقی، محمد مفید.(
 اهللا وحیدنیا تهران: وحید.اسی یا روزنامه مال جالل. تصحیح سیف). تاریخ عب1366الدین محمد.(منجم یزدي، مالجالل
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