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 در زبان فارسی «شمول»مفهوم  تأکیدی ـ بلاغی   ساخت

 
 1فرهاد محمدیدکتر 

 چکیده

که گویندد  سداِ ن وحدوین ک دا  را م دابع مو کاد ن کداربردی   فارسی برای ایندر زبان 

جدایین اجدزا، فراینددن یراادر ا تضای حال مخاطب درآ رد، افز ن بر استفاد  از فرایندن جابده

فراینددن گاری از ایدن یکی از مواردی که با بهر  ساِ    صورت واز کاربردی اساسی دارد.

شدود، مفهدو  ک ا  به ساِ ن مؤکّدد یدددیم مدی ۀا لاساد     نیراار ساِ    صورت، باا

همدرا  « همده»  « هر»هایی ماوندن این مفهو  با وشاوه ۀساد حال ن عادی   باان شمول اس .

بدر  بده یککاددن هدایی کدهیواود همرا  باشد. این صورتن ساد  در مو کاد که میاس  یا این

بدا سداز کارهای وحدوی یراارایدی در رفعن شکّ   یردید از مخاطب وااز باشدد،    موضوع

که حاصمن آن، ساِ  وحوین دیگری ِواهد بدود  شودجم ه ایجاد می ۀساِ ن ا لاه   ساد

-با ذکدر ومووده به ر ش یح ا ی، کند. در این مقاله،که مفهو ن مورد وظر را با یککاد باان می

   ضکا ن ساِ ن مؤکّد از باان شمول بررسی   چگووگین یددیمن  هایی از آثار ادبی ماهاّ 

دهد که حاصم کار وشان می شود.این مفهو  از ساِ ن ساد  به ساِ ن مؤکّد واز یشریح می

از ظرفا  یراار ساِ  وحدوی  ،آماز مفهو  شمولدر زبان فارسی برای باان مؤکّد   مدالره

 یریکاربردوسد  به استفاد  از  ادهای یککادی  یراار ساِ این ظرفا  شود   استفاد  می

وحوین شمول برای یدددیم بادانن  چگووگین یراار در ساِ مشخص شد که ؛ همچنان اس 

هدایی ساد    ابتدایین موضوع به حال ن مؤکّد در اوواع جم ات یکسان اس    غار از یفا ت

 ۀ  ایجابی از یک  اعدد د  حال ن س دیدر    جم ات ساد    مرکّبباان شمول در  ،جزئی

 کند.ک ّی پار ی می

 یککاد. شمول، ب اغ ، یراار ساِ ،زبان فارسی،  :هاواژهکلید
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 مقدمه

؛ بده عددارت دیگدر ساِ  وحوین جم ه یابع مو کا ن کاربردی یا همان ا تضای حدال مخاطدب اسد 

-در مو کاد  کندد.گویند  ساِتار گفتارش را م ابعن حال مخاطب    اکنشن ا  به موضوع ینظدا  مدی

سداِ ن وحدوی  کندد،هایی که مخاطب وسد  به موضوع حال  شکّ   یردید دارد یا آن را اوکدار مدی

 یمؤکّدکردنن ک ا  واز در زبان فارسی غالداً با اسدتفاد  از  اددهای یککادد باید با حال  یککاد همرا  باشد.

در بدا  جدود ایدن،  .(36: 1231)رضداوااد،   ...  «حتماً»، «الدته»، «هماوا»؛  ادهایی ماوندن گاردصورت می

 .ک ا  دارای یککادد اسد یوان دریاف  که میکه از  ادهای یککادی استفاد  شد  باشد، مواردی بد ن این

پدییر اسد ؛ های دیگرن آن امکدان ضکا ن موجود جم ه با صورت ۀاین دریافتن مکمولاً از طریعن مقایس

بدرای مؤکّددکردن در  وحدویهدای امکاوات   ظرفا ع ا   بر  ادهای یککادی، یکی دیگر از  از این ر 

ساد    عدادین جم ده،  یکنی با اعمالن یراارایی در ساِ یراار در ساِ    صورت اس ، زبان فارسی 

 مفهدو  کندد.مکنایی همان مفهو  را بدا یککادد بادان مدی آید که بد نن یراارساِ ن دیگری به دس  می

وحدوی اسدتفاد   آن از همدان فراینددن یراادر سداِ شمول از جم ه مواردی اس  که برای مؤکّدکردنن 

 شود.می

 طرح موضوع

ای بدا هد  کنند، باید داوس  که چده راب دهوحوین متفا ت د اقاً یک مفهو  را باان می   تی د  ساِ 

زیدر را بدا  ۀوحدوی جم د ر سداِ تی بانن آوها حاک  اس . اگددارود   در چگووگین باان مکنا چه وسد

شود که با  جود مکندای ساِ ن وحوی مصراع وخس  از با  حافظ مقایسه کنا ، این سؤال م رح می

زماوه هر چده بدخشدد، بداز »باان مکنا دارود؟  ۀکام اً یکسان، این د  ساِ  چه یفا یی در کافا    وحو

 «:ستاودمی

 زماودده هدداخ ودخشددد کدده بدداز وسددتاود

 

 ء ه مدر ّت کده شدا له لدا شدیمجو ز سدف 

 (130: 1233)حافظ،                           

 ۀیوان به این وتاجده رسداد کده سداِ ن وحدوی در جم دبا یکمّم در این د  ساِ  از یک مکنا می

میکور اس . برای اثدات این ادعدا کدافی اسد  کده از  ۀآمازن صورت جم حافظ صورتن مؤکّد   مدالره

یدک  اب اد  برد یدا مشدخّص شدود کده کددا کارگارین  ادهای یککاد در هر د  ساِ  بهر  ر شن به
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ا ل چدون  اب اد  پدییرش  اددهای  ۀجم د سداِ یک وددارد. پییرش  ادهای یککاد را دارد   کدا 

مکندای  ۀ  ... را دارد، مک و  اس  که بادانن عدادی   ا لاد« بد ن شکّ»، «یقاناً»، «حتماً»یککادی همچون 

 ۀوشداوکده چندان  داب اتی را وددارد، سخنن حافظ به دلام ایدن ۀرد وظر اس . در مقابم، ساِ ن جم مو

؛ در  ا ع ماها ن ِود این ساِ  چون بدرای بادان یککادد بدود  کده واازی آن از  ادهای یککاد اس بی

 یواود  ادهای یککاد بپییرد.شکم گرفته اس    این حال  را ذایاً دارد، ومی

حدافظ را  ۀهای فرا اوی  جود دارد که همان ساِ    صدورت جم دومووه ادبین وظ    وثردر آثار 

هد   ،؛ حتّی اکندون وادزاستفاد  شد  اس از این ساِ  برای یککاد بر موضوع  هادارود   در یما  د ر 

موضدوع  شود؛ بنابراین ایدناز چنان ساِتی استفاد  می ،در آثار ادبی   غار ادبی   ه  در زبان محا ر 

شود یا آن را مربوط به گیشته بداوا ؛ ب کده امدر ز  وادز ایدن دستور یاریخی محد د ومی ۀصرفاً به مقول

در ایدن مقالده وخسد  بده دارد.  زیدادی ر زمر  کداربرد ساِ    الگوی وحوی د ب اغی در گفتارهای

منفی   مثد  )= سد دی های ساد    مرکّب، در هر د  حال ن ساِتار باان عادین مفهو  شمول در جم ه

یراادر از  ۀدها  یا وحدومؤکّدن هر کدا  از این موارد را وشان می کنا ، سپس صورت  ایجابی(، اشار  می

 ساِ ن مؤکّد در آوها مشخّص شود.صورت عادی به 

 بحث ۀپیشین

هدای هدا   کتدا اریداطن وحو   ب اغ   رار دارد   در ایدن زمانده مقالده ۀموضوعن این پا هش در حوز

 ۀهمدمدندای ومایدد؛ زیدرا جا چندان ضدر ری ومدییکن آوها در اینزیادی ووشته شد  اس  که ذکر یک

مکدر   « وظد  وحدو» ۀگردد کده بده وظریدبرمی جرجاویاز « ع   مکاوی النحو» ۀبه ووعی به وظری هاآن

هدر سداِتاری، در که آگاهی شاعر   ادیب اس  از کاربلردهای وحوین زبان   این»اس    منظور از آن 

مسدتقاماً بدا ایدن  چه؛ بنابراین آن(21: 1213کدکنی، )شفاکی« یواود داشته باشدچه حالتی، چه وقشی می

 هدا اشدار  کدرد، صدرفاًبددان لداز  اسد  ادباات یحقاعن ایدن موضدوع به عنواننپا هش اریداط دارد   

در ایدن . اوجا  شد  اسد «   صورت  یراار ساِ»مفهو ن شمول   واز فرایندن  ۀکه درباراس  کارهایی 

 بحد ناز یدک سدو،  سدخن سدکدی ۀدرآمدی بر ب اغ  زبدان فارسدی بدر پایدکتا ن  ینها درزمانه واز 

به عنوان یکی از بسترهای ب اغ  در زبدان فارسدی م درح شدد  « یراار صورت اجزا» ۀدربار مختصری

   از سوی دیگر در یک گفتار، ساِ  وحوین بادان شدمول بررسدی شدد  (21: 1231اس  )محمدی، 
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بکضی م الب   وکاتن اص ی در آن وادید  گرفتده شدد  های آن محد د اس    ه  مثال   که ه  شاهد

هدایی بده جم ده زبدان فارسدی یاریخکتا ن ج د سو  از در  وازِاو ری (. الدته 111د  116اس  )همان، 

؛ بدا (623د  633: 2: ج1233ِداو ری، وایم) دشوساِته می« همه»  « هر» ۀوشاوکه با  اس  اشار  کرد 

  ینها از منظر دستوری بده چندان جم دایی  این یفا ت که ایشان بح  را با عنوانن شمول م رح وکرد 

ته   وشدد ووشدتههای دارای مکنای شدمول جم ه ۀم  بن دیگری دربار. غار از این د  مورد، اس  پردِا

هدای زیدادی اوجدا  شدد  پا هشدارد،  ضمنی در راب ه با یککاد واز که با موضوع حاضر اریداط اس .

های ِسر  فرشاد رد که به صورت مفصدم در چنددین شدمار  بده بررسدی مدحد  اس ، ماوندن مقاله

ته اس . اوندد هدایی مکار ایشان باشتر مک و  بده اسدتفاد  از ر ش یککاد    صر در زبان فارسی پردِا

 کارگاری عناصدر صدرفی  واز به گاری از  ادهای یککادیبهر  ،یکرار جزئی از ک ا  برای یککادمتراد ، 

بده ظرفاد  یراادر  در هاخ کدا  از کارهایی که دربارۀ یککاد اوجا  شد ، .(211: 1266اس  )فرشاد رد، 

 اس . وشد ای ساِ    صورت جم ه اشار 

از بدا ر یکدردی عم دی  را مفهدو  شدمولیر های باشتر   طرحی جامعبا ذکر ومووه مقاله ما در این

فراینددن یدددیم بادان  اید کنا می چگووگین یراار در ساِ ن وحوی برای باان اغراض ب اغی بررسی ۀجند

 ،برای این کار وخس  باید فرایندن یراار سداِ    صدورت این مفهو  به ساِ ن مؤکّد یداان شود. ۀساد

یوضاح داد  شدود یدا مدندای وظدری بدرای  ،ها   بسترهای ب اغ  در زبان فارسیکاوال به عنوان یکی از

 ساِ ن وحوی د ب اغین مورد وظر مشخّص باشد.

 تغییر ساخت و صورتفرایند 

(؛ در وتاجده 312: 1233)فتدوحی، پییر اسد  جایی عناصرن جم ه بساار اوک ا زبان فارسی از وظر جابه

جدایی اجدزا جابدههمدان شدود، های مخت ف از یک جم ه مدیایجاد صورتیرین عام ی که باع  مه 

که این فرایند پلرکاربردیرین ظرفا ن وحوی در زبان فارسی اس  که القدای اغدراض ب داغی بدا آن  اس 

همچون یککادد   یشدخّص، بادان  گوواگوویها   اغراض با اوگاز جایی اجزای ک ا  جابه شود.اوجا  می

جدایی اجدزا، جابده ۀمقولددر کندار  .(33د  31: 1231)محمدی،  گاردک ا  صورت می مکنا   زیداسازین

های دیگری واز در زبان فارسی  جود دارد که در باانن اغراض ب اغی کداربرد دارودد. امکاوات   ظرفا 

گداهی یفدا تن د  جم ده های زباوی اس . یکی دیگر از این ظرفا « یراار در ساِ    صورتن ک ا »
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جایی اجزا   یفا تن آرایشن  اژگاوی وشکت وگرفتده اسد ، ب کده کنند، از جابهمفهو  را باان می که یک

هدا، شددنن جم دهواشی از یراارایی اس  که در ووع   صورت اجزا رخ داد  اس ، ماوندن مثدد    منفدی

هدای رتجدایی اجدزای ک دا  ینهدا صدوبدا جابده ها   یراار در ودوع جم ده.یراار در  جه   زمان فکم

شود که آرایش  اژگاوی در آوها متفا ت اسد ، امّدا منظدور گوواگووی از یک ساِ ن وحوی حاصم می

کده نهای یک ساِ  از بناان یراار یابد، بدد ن ایداز یراار در ساِ ن وحوی این اس  که ماهاّ ن ساز 

-وادز یکدی از ظرفاد  بنابراین یراار   دستکاری در ووع   صورت اجزا یرااری در اصمن مکنا رخ دهد؛

وادز، هماونددن  یراادر در سداِ    صدورتن جم ده شود.های وحون زبان فارسی در ب اغ  محسو  می

جایی اجزا، یابعن مو کا ن کاربردی اس ، یکنی یفا تن د  صدورت از یدک جم ده واشدی از فرایند جابه

ر د کده گویندد  ِددری را بده زیر در مو کاتی به کدار مدی ۀبرای ومووه جم  کاربرد متفا تن آوها اس .

گاری ِاصی چون شکّ   یردید یدا اوکدار   وسد  بدان موضع ِدر اس دهد که از آن بیمخاطب می

وسد  به اصم  ضاه شکّاک یدا منکدر  مخاطبحال اگر در مو کاتی که  «.هنر بهترین گنج اس »ودارد: 

از مخاطب رفدع شدکّ   اوکدار کندد   کند که باشد، گویند  همان مفهو  را به صورت دیگری باان می

(. ایدن 61: 1263، اسدکندربنکاکا  س« )هاخ گنجی بهتر از هندر واسد »باان کند: موضوع را با یککاد 

سداِ  بده دسد  آمدد  اصدمن حاصم وشد  اس ، ب که با یراادر در  ی ک ا جایین اجزاجابهصورت با 

 اس .

 ساخت نحوی  بیان شمول

در جم ه موضوعی را به یمدا  داروددگانن صدفتی، بده سد ب یدا ایجدا ،  منظور از شمول این اس  که

با ن زیدر کده  ۀماوندن د  جم  ای را به کسی یا چازی اسناد کنند،که ک اّ    مجموعهیا این ،وسد  دهند

 ا لی ایجابی اس    د می س دی:

 سد دلددر شدد  ۀهر که دلی داشته اسد ، بندد

 

 واسد هر که ودارد دلدی، طالدبن دلددار  

 (312: 1ج: 1232)مولوی،                   

به یما  داروددگان دل وسدد  داد  شدد  اسد  )= اثددات(   در « دلدرشدن ۀبند»در مصراع وخس  

هدر د  از یما  کساوی که دلی ودارودد، سد ب شدد  اسد  )= وفدی(. « عد  طالبن دلداری»مصراع د   

 منفی. جم ه متضمن مفهو  شمول هستند، یکی مثد    یکی
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های وحوین گووداگون بادان در زبان فارسی اس  که با ساِ  مفهو ن شمول از جم ه موارد برجسته

ا های مربوط به این مفهو ، اص ی   مسدتقم واسدتند، ب کده ینهدا یکدی از آوهدیما  ساِ الدته شود. می

اودد؛ از م گرفتدهها با ایجاد یراارات بر ساِ ن اصد ی، شدکساِ  ۀساِ  اص ی   ابتدایی اس    بقا

آماز باان شمول ابتدا لاز  اس  سداِ  ابتددایی   عدادین برای یشخاص صورتن مؤکّد   مدالره این ر 

ع ا   بدر ایدن بایدد کدارکرد   غدرضن ب داغی را در این مفهو  را در جم اتن ساد    مرکّب مکاّن کرد. 

 آماز   مؤکّد ومایان شود.ساِ ن اص ی   ابتدایی مشخّص کرد یا یفا تن آن با ساِ ن مدالره

همدرا  « همده»یدا « هدر»جم ه بدا زباوی در صورتن ابتدایی   عادین باان شمول این اس  که  ۀوشاو

بددین  ؛دارد جدود مکندایی وادز  ۀزبداوی، وشداو ۀکه بتواود با آوها ذکر شود. افز ن بدر وشداوباشد، یا این

بدا ایدن یوضداح، . فراگار اسد  ا یک مفهو نیحک  ک ّی   عا  متضمن از وظر مکنایی جم ه صورت که 

ک ّدی   عدا   ۀزیر باان عادین مفهو  شمول هستند که از وظر مکنایی هر سه مورد یک  ضا ۀهر سه جم 

 ۀسو  واز گرچه وشداو ۀزباوی برای این مفهو   جود دارد   جم  ۀا ل وشاو ۀد  جم  کنند. دررا باان می

 عانی   حضوری ودارد، این امکان برایش فراه  اس  که داشته باشد:

 ؛«شودکه ی اش کند، موفع می هر»الف: 

 ؛«کارها را اوجا  داد  اس  ۀهما  » : 

 «.شوودمیدر غگویان رسوا »پ: 

چندان مکندایی شود، این اس  که های متضمن مکنای شمول ومایان میای که از یکمّم در جم هوکته

همدرا  باشدد، « هدر»شود؛ بدین گووه که هرگدا  شدمول بدا ساد    مرکّب باان می ۀد  ووع جم  هردر 

بادان شدود، در باشدتر موا دع « همده»چه شدمول بدا ؛ چنان«الف» ۀجم ه مرکّب ِواهد بود، ماوندن وموو

 ۀدارای جم د« همده»هنگامی کده اسد ن مربدوط بده  مگر ،« » ۀهماوندن وموو ساِ ن جم ه، ساد  اس ،

مفهدو  شدمول ایدن  ۀمهّ ن دیگر دربدار ۀوکت مرکّب ِواهد بود.باز که در این حال  جم ه   صفی باشد

های مخت فن دسدتوری چدون فاعدم، یواوند در وقشبه همرا  موصو ن ِود می« همه»  « هر»اس  که 

 ودارد: ول در این راب ه محد دیتیالاه، مفکول، متمّ    ... ظاهر شوود   باان مکنای شممسندٌ

 ؛«شودهر که ی اش کند، موفع می» ،«ام ا  را د س  دارودمفا ۀهم»فاعم: 

 ؛«شناِتا ، دعوت کردی هر که را می» ،«ا ها را آماد  کرد سفارش ۀهم»مفکول: 

 «.کندرسد، س ا  میبه هر که می»، «ا د ستان زوگ زد  ۀبه هم»متمّ : 
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های صورت ابتدایی   عادین باان شمول، فرایندن یراادر سداِ  با یداان  ضکا    شرایط    یاگی

د   مدالره بهتر  ابم دریاف  اس  که در ادامه به چگووگین این یراادر برای القای یککادر این مکنا وحوی 

 پردازی .های ساد    مرکّب میاز صورت عادی مفهو  شمول به ساِ ن مؤکّد در جم ه

 ساده ۀبیان شمول در جمل

همدرا  اسد  یدا « هدر»  گاهی واز با « همه» ۀای که متضمن مکنای شمول باشد، غالداً با  اژساد  ۀجم 

طور کده  د داً اشدار  شدد، ودایدد اسد ن همدرا  را داشته باشد؛ الدته همان یایهیواود چنان وشاوهکه میاین

ب که مرکّدب ِواهدد  ،جم ه وه ساد ساِتمان  صفی داشته باشد که در این حال   ۀجم  «هر»   «همه»

 ساد  هستند: ۀهایی از مفهو  شمول در جم زیر ومووه ۀبود. د  جم 

 ؛«کارها را اوجا  داد ۀا  هم»الف: 

 «.رسندعمم ِود می سزایِائنان به » : 

کده فراینددن یدددیم آوهدا بده  هر د  جم ه صورتن عادی باان شمول در حال  مثد / ایجابی هستند

مدورد شدمول در ابتددای  جدزءاس ن مفدرد از ساِ ن مؤکّد یکسان اس . برای یددیم به ساِ ن مؤکّد، 

، سدپس فکدمن اسدنادی منفدی پاوودددبددان مدی حدت یا وکر   ۀوشاو« ی»گارد   حر ن جم ه  رار می

 به عنوان جم ده ح موضوعن مورد ب   در وهای  شودذکر میمتناسب با زمانن جم ه )= گیشته یا حال( 

 آید:می« که»پس از حر ن 

 ؛«کاری واس  که ا  اوجا  وداد  باشد«: »الف» ۀساِ ن مؤکّد جم 

 «.ِائنی واس  که به سزای عمم ِود ورسد«: » » ۀساِ ن مؤکّد جم 

مؤکّدد از مفهدو  صدورت  در شدود، سداِتمان جم دهگووه که از این د  مورد واز دریاف  میهمان

 ،صدورت عدادی بده مؤکّدد شمول، برِ ا  صورت عادی، مرکّب اس ؛ در  ا دع در جریدان یدددیمن

ی، یراادر   یحدوّل چندان ۀمهّ  دیگر دربدار ۀوکت از ساد  به مرکّب یراار کرد  اس . واز ساِتمان جم ه

مثدال مدیکور فکدم  های عادی   مؤکّدن باان شدمول اسد . در د ها در شکمیفا تن حال  فکم جم ه

؛ شدد  اسد ها در ساِ  عادی، مثد  اس  که در ساِ ن مؤکّد، بد ن هاخ یراار مکنایی، منفی جم ه

از مثد  به منفی باشد، ب کده گداهی بدرعکس موا ع  ۀاین یراارن حال ن فکم چنان واس  که در هم الدته

ن صورت که اگر فکدم جم ده اس    این امر به  ضکا ن ساِ  عادین مفهو ن شمول بستگی دارد؛ بدی
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«  »  « الدف»مدوارد  شدود   بدرعکس.در ساِ  عادی مثد  باشدد، در صدورتن مؤکّدد منفدی مدی

 ۀساد    با حال  مثد / ایجابی بودود. حدال اگدر جم د ۀهایی از باان عادین مفهو  شمول در جم ومووه

 ددم  هایی با حال  مثد  دارد.باان شمول، حال  منفی/ س دی داشته باشد، شکمن مؤکّد آن یفا ت ۀساد

مقابم شمول مثد ، وفدین ک ّدی اسد ؛ بددین  ۀای ذکر این وکته لاز  اس  که وق از یشریح چنان  ضاه

بادان وفدین  ۀسداد ۀآن یدک جم د ۀباان شمول را از مثد  به منفی درآ رود، وتاج ۀساد ۀمکنا که اگر جم 

 زیر: ۀک ّی ِواهد بود، ماوند وموو

 شمول مثد ؛« = کارها را اوجا  داد  اس  ۀا  هم»

 وفی ک ّی.« = اس  د ا  هاخ کاری را اوجا  ودا»

شمولن مثد  بده سداِ ن مؤکّدد  ۀساد ۀباان وفین ک ّی )= شمول منفی/ س دی( واز م ابع جم  ۀجم 

 ۀ  تی جم د شود؛ به سخن بهتر،آید، امّا وه عاناً ماوند آن، ب که فکم جم ه در این حال ، مثد  میدرمی

، برِ ا ن شدمول مثدد  شود، فکمن آنشمول منفی/ س دی )= وفی ک ّی( به ساِ ن مؤکّد یددیم می ۀساد

ا  هاخ کاری را اوجدا  ودداد  » ۀشد، مثد  ِواهد بود. با این یوضاح، ساِ ن مؤکّد از جم که منفی می

 شود:چنان می« اس 

 «.جا  داد  باشدکاری واس  که ا  او»ساِ ن مؤکّد از وفی ک ّی: 

برای مفهدو  شدمول در هدر د  حالد ن بادان  ساد  ۀدر جد ل زیر  ضکا ن فکمن جم به طور ک ّی 

اس  یا یراادر   یحوّلداتن آن در جریدان یدددیمن سداِ ن عدادی بده شد  عادی   یککادی ومایش داد  

 ومایان شود:ساِ ن مؤکّد 

 
 صورت مؤکّد بیان شمول صورت عادی بیان شمول

 دارای فکم مثد  = شمول مثد  ۀجم 

 مثال: همه ا  را د س  داشتند.

 شود.فکم جم ه منفی می

 کسی ودود که ا  را د س  وداشته باشد.مثال: 

 دارای فکم منفی = شمول منفی = وفی ک ّی ۀجم 

 کس ا  را د س  وداش .مثال: هاخ 

 شود.فکم جم ه مثد  می

 باشد.کسی ودود که ا  را د س  داشته مثال: 

-وکته: فکمن اسنادی که در ساِ ن مؤکّد به جم ه اضافه مدی

 شود، هموار  منفی اس .
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 مرکّب ۀبیان شمول در جمل

باان عادی   ابتدایین مکنای شمول در جم ات مرکّب غالدداً دارای چندان فرمدول ک ّدی   عدامی اسد : 

 ؛ ماوندن این ومووه:«اص ی ۀ صفی + جم  ۀکه + جم +  موصو ( +) «همه»یا  «ره»های وشاوه»

 هر که انستاد به کاری، بنشسد  آِدر کدار

 

 کددار آن دارد آن کددز ط ددبن آن ونشسدد  

 (361: 1ج: 1232)مولوی،                      

های مرکّب واز بادان شدمول د  حالد ن مثدد / ایجدابی   منفدی/ در جم ه ،های ساد هماوند جم ه

هدایی یفدا تدر ک اّ ن  ضاه یکساوند، این د  حال  س دی دارد که در یددیم به ساِ ن یککاددار گرچه 

هدای د  فکدمبا ن مولوی که جم ه حال  مثدد  دارد،  ازمیکور  ۀوموودر  .شودمیآوها  یمایزواز باع  

 شوود:منفی میم به ساِ ن مؤکّد هنگا  یددیجم ه در 

 «.کاری وایستاد که آِر کار ونشس کس به »صورتن مؤکّد: 

یدددیمن صدورت عدادی بادان های ساد ، چنان واس  که بدرای در جم ات مرکّب، بر ِ ا  جم ه

هدای هماشه فکمن اسنادین منفی ذکر شود، ب که در غالب موا ع صرفاً ِودن فکدمشمول به ساِ ن مؤکّد 

میکور که در ساِ ن مؤکّد فکم اسنادین منفی بده اجدزای ک دا  اضدافه  ۀشود، ماوندن وموومی ه منفیجم 

یدوان از در چنان مواردی واز مدیباز الدته  وشد   ینها هر د  فکمن جم ه از حال ن مثد  به منفی درآمدود.

  بدر مدندای آن، سداِتار  سازی جم ه استفاد  کرد   فکم اسنادین منفی بده ک دا  افدز دظرفا ن اسنادی

-که در این حال  جم ه اوددکی طولداوی   پاچادد  مدی جم ه را برای باان مکنای مورد وظر ینظا  کرد

مرایب باشتر ِواهد شد. صورتن مؤکّد از مثال بالدا در حالد ن اسدتفاد  شود؛ هرچند شدّت یککاد آن به

 شود:از فکم اسنادین منفی چنان می

کس واس  که به کداری بایسدتد/ ایسدتاد  باشدد   آِدر کدار »سنادین منفی: صورتن مؤکّد با فکم ا

 «.ونشاند/ ونشسته باشد

اشار  شد که باان شمول در جم دات مرکّدب د  حالد ن سد دی   ایجدابی دارد.  ضدکا  حالد ن 

شدود. یداان شد   اکنون حال ن س دی/ منفی آن بررسی می ایجابی آن در د  صورتن باان عادی   مؤکّد

های پایه   پار  از وظرن منفدی   مثدتدی د  گووده اسد  جم ه ودن این حال  با یوجّه به چگووگین فکمِ

پادر   ۀجم د آوها  جود دارد. در ووعن ا ل فکدمبان  هاییصورت عادی به مؤکّد یفا ت که هنگا  یددیمن

. (111:   1216)سدکدی، « هر که با بدان وشاند، واکی وداندد»پایه منفی، ماوندن  ۀمثد  اس    فکم جم 
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اگر از فکدم اسدنادی منفدی در سداِ ن یککاددی اسدتفاد  چنان مواردی هنگا  یددیم به صورت مؤکّد، 

-پایده مثدد  مدی ۀپار  منفی   فکم جم  ۀشود، یکنی فکم جم حال ن فکمن د  جم ه عوض میوشود، 

؛ امّا اگر از ظرفا ن ذکر فکم اسنادی منفی برای سداِ ن مؤکّدد «کس با بدان ونشاند که واکی باند»شود: 

 :مثد  ِواهد بودها که حال ن فکم جم ه شودمی گووهایناستفاد  شود، صورتن حاصم 

 «.کس واس  که با بدان بنشاند   واکی باند»صورتن مؤکّد با فکم اسنادین منفی: 

هدر کده در مکام ده صداد  »، ماوندن مثد پایه  ۀپار  منفی اس    فکم جم  ۀفکمن جم  ،در ووع د  

ینهدا آن صدوریی برای یددیم صورت عادی به ساِ ن مؤکّدد هایی چنان ومووهدر «. باندوداشد، زیان می

شدود. صدورتن مؤکّدد از ایدن مثدال چندان فکمن اسنادین منفی استفاد  مدیمتدا ل   مکمول اس  که از 

 ۀمشخّص اس  که حالد ن فکدم د  جم د«.   زیان وداند کس واس  که در مکام ه صاد  وداشد»اس : 

اگر این ومووه   موارد شداه بدان را به صورتن دیگدری، غادر  شود.پایه   پار  در شکمن مؤکّد، منفی می

مکمدول صدورتن حاصدم غارفکم اسنادین منفی، مؤکّد سدازود،  ۀسازین جم ه به  سا از ظرفا ن اسنادی

 ، ماوندن این صورت از مثال میکور:به مکنا گنگ   وامفهو  ِواهد بودوسد   آن اس  که فر  زباوین

 «.کس در مکام ه صاد  وداشد که زیان وداند»صورت غارمکمول   غارکاربردی: 

 ها در جم اتن مرکّب از مفهو  شدمول در د  صدورتن بادانبه طور ِ اصه، حال     ضکا ن فکم

 س :ا عادی   مؤکّد در جد ل زیر ومایش داد  شد 
 

 بیان شمول صورت مؤکّد   بیان شمول صورت عادی

 پایه = مثد  ۀپار  = مثد  + جم  ۀجم 

مثال: هر که انستاد بده کداری، بنشسد  آِدر 

 کار.

 الف( عد  استفاد  از فکم اسنادی منفی: هر د  جم ه منفی

 مثال: کس به کاری وایستاد که آِر کار ونشس 

 = مثد ؛ پایه = منفی  ( استفاد  از فکم اسنادی منفی: پار 

 مثال: کس واس  که به کاری بایستاد   آِر کار ونشس .

 منفیپایه =  ۀ+ جم  منفیپار  =  ۀجم 

 شود.مثال: هر که ی اش وکند، موفع ومی

الف( عد  استفاد  از فکم اسنادین منفی: پار  = منفی؛ پایده = مثدد  

 )صورت غارمکمول   غارکاربردی(

 شود که موفع میمثال: کس ی اش وکند 

 ( استفاد  از فکدم اسدنادی منفدی: پادر  = منفدی؛ پایده = مثدد  

 )صورت مکمول   کاربردی(

 مثال: کس واس  که ی اش وکند   موفع شود.
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 بیان شمول صورت مؤکّد   بیان شمول صورت عادی

 پایه = مثد  ۀپار  = منفی + جم  ۀجم 

 شود.مثال: هر که غیا وخورد، بامار می

 جم ه منفیالف( عد  استفاد  از فکم اسنادین منفی: هر د  

 مثال: کس غیا وخورد که بامار وشود.

  ( استفاد  از فکم اسنادی منفی: هر د  جم ه منفی

 مثال: کس واس  که غیا وخورد   بامار وشود.

 پایه = منفی ۀپار  = مثد  + جم  ۀجم 

 ماود.وصاب ومیهر که دعا کند، بیمثال: 

 ی؛ پایه = مثد الف( عد  استفاد  از فکم اسنادین منفی: پار  = منف

 وصاب بماود.مثال: کس دعا وکند که بی

 استفاد  از فکم اسنادی منفی: هر د  جم ه مثد   (

 وصاب بماود.واس  که دعا کند   بی یمثال: کس

 

اید گف  که استفاد  از فکمن اسنادی منفی در ساِ ن مؤکّد وسد  بده حالد ن عدد  در مقا  مقایسه ب

 .یر اس پلرکاربردیر   مناسباستفاد  از آن، 

هدای عدادی   واز یشریح صورتهای ساد    مرکّب، پس از یداان  ضکا ن مفهو  شمول در جم ه

سداد     حتمالایی کده در جریدان یدددیم صدورتهایی از آثار ادبی یما  ابا ذکر مثالاکنون   مؤکّدن آن، 

هدا   چگدووگین بادان مکندا رخ دهدد، در عادین باان شمول به صورتن مؤکّد ممکن اس  در ووع جم ه

 شود.ها به ه  یوضاح داد  می البن یددیم ساِ 

 های بیان شمول به یکدیگرساخت عملی   تبدیل

های گووداگونن بادان شدمول بده یکددیگر ها   صورتفرایندن یددیم ساِ به صورت عم ی لاز  اس  

  یکمّم در مو کا ن کاربردی وسد  به حال مخاطب، یفدا تن هریدک در  هاآن ۀیشریح شود یا با مقایس

هدای موجدود های زیر   یکمّم در یفا تومووه ۀباان مکنا   القای اغراض ب اغی مشخّص شود. با مقایس

مفهدو   ۀدربرداروددبا  جدود یفدا ت در سداِتار،  ،هاآن ۀشود که همدر ساِ ن وحوین آوها، ومایان می

 شمول هستند:

 (113:   1216سکدی، ) «کند، سرن آزار د ستان داردهر که با دشمنان ص ح می»الف( 1)

 کاکدا  س« )دهندد  وداوددیریاب   عدل ِورَد، سپاس ر زیِوار  که ر زی بیهر ر زی ( 1)

 (16: 1263، اسکندر بن

 (32: 1216)باهقی، « ای همه بندگان سخن بر یک فصم ایفا  کرد »ج( 1)
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: 1236سدکدی، که عا د  وه به شوِاش در مادان آری )// از کناری در ر ی یو وگه وکند( کس 3)

163) 

 (121الف:  1216 ،سکدیواامد جز آغشته ِفتان به ِون )// ( کس از لشکر ما ز هاجا بر ن2)

: 1236سدکدی، آید؟ )که آ  دید  به ر یش فر  ومیید  به ر ی یو باز شد همه عمر// ( کدا  د6)

111) 

سدکدی، گر این سخن بر د در جهان وماود ِدا  )سکدی کدا  دل که وسوِ ؟//  ( بر آیش دلن6)

1236 :31) 

سداِ  وحدوی، در ، ساِ ن وحوین متفا یی با بقاه دارد. با  جدودن یفدا ت بالا ۀهریک از پنج وموو

بادان  ۀسداد ساِ  اصد ی   (1های )موضوع مورد وظر هستند. مثال بااوگر مفهو ن شمول در هاآن ۀهم

 ۀ صدفی( + جم د ۀصدف  مدده  + اسد  + )جم د»ورت اس : های آن بدین صشمول اس  که ساز 

م پراوتز بدین مکناس  که این جزء، هماشه ثاب  واسد    ممکدن  ۀجم «. اص ی )موضوع(  صفین دِا

سداِ ، هرگا  صف ن مده ن اسد  مدورد وظدر در ایدن در  ا ع  هایی  جود وداشته باشد؛اس  در ومووه

د، سداِ  وحدوین ای باشد که مفهو  ِاصی بدان وسد  داد  وشد  باشدباشد   اس  واز به گووه« همه»

 صدفی  ۀدر چنان حالتی کده جم د ج( ومایان اس .1 صفی ِواهد بود که در ) ۀمورد وظر بد ن جم 

جم ه مرکّدب در ک ا   جود ودارد، ساِتمان جم ه واز ساد  ِواهد بود. در غار این صورت، ساِتمان 

 شود. ( مشاهد  می1الف(   )1های )ومووهدر اس  که 

، سداِ  که شکم ساد    باانن عادی از مفهو  شمول هسدتند (1های )با اعمالن یراارایی بر ساِ 

چندان فراینددی بدر ایدن  .شدودمحسو  مدیمؤکّدن باان شمول  آید که صورت( به دس  می3وحوی )

( 1) ۀ( واز  اب ا ن آن را دارد که به سداِ ن اصد ی یکندی وموود3که ساِ  وحوی ) کندمیدلال  وکته 

( در ابتدا بدین صورت بدود  اسد  کده 3شکم ساد    اص ین ساِ  وحوی ) بازگرداود  شود؛ بنابراین

 ( اس :الف1عاناً هماوند ساِ  )

  بده شدوِاش در مادان د، عا ددهر که از کناری در ر ی یو وگه کن»(: 3مثال ) ۀشکم ساد    ا لا

 «.آری

شد ، بددین صدورت اسد   (3مؤکّدن ) ساد    عادی به ساِ  یددیمن ساِ نیراارایی که منجر به 

که وخس ، صورت فکمن هرد  جم ه که مثد  اس ، منفی شد  اس ، سپس مسدندٌالاه یدا اسد  مدورد 
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د  جم ده بدا حدر ن اید  در وه  اس  یددیم شد  « کس»به « هر کس»از وظر، متناسب با باف ن جم ه 

آمادزن به عنوان سداِتارن مؤکّدد   مدالرده( 3موردن ) دیگری د اقاً هماوند ۀوموو اود.به ه  پاوسته شد « که»

 :ج و  کندیر با ساِتار ساد ، چگووگین یراارات م موسآن  ۀشود یا با مقایسذکر میمفهو  شمول 

 .(301: 1213)وادرپور، « بر چنگ من وماود  سر دی کز مرگ   غ  وشاوه ودارد»ساِ ن مؤکّد: 

ته شد  اس ، از مرگ   غ  وشاوه دارد»ساِ ن ساد    مکمولی:   «.هر سر دی بر چنگ من ووِا

اسد .  د   ۀبدودنن جم ددر س دی   ایجابیواز الف( 1) ۀ ( با وموو1) ۀوحوین وموو یفا تن ساِ 

چنان یفا یی آن اوداز  مهّ  به وظر وااید که وااز به جداسازین آوها از ه  باشد، امّا   تدی در یدددیمن  شاید

ت در  واعدن یراادرن سداِ    صدوربا  جود یکساوی شوی  که های یککاددار، متوجّه میآوها به ساِ 

جداسدازیی    لدز  ن چندان گدیاریاهماّ ن این یفدا ت، اس متفا ت  آمد دس به صورت مؤکّدن آوها،

( کده سداِ ن 3وحدوین ) یوان بده سداِ  ( را واز می1) ۀالف(، وموو1) ۀهماوندن ومووشود. ومایان می

مکنا یراار وخواهدد کدرد   مکندای اصمن  یددی ی چناندر مؤکّد از مفهو  شمول اس ، یددیم کرد؛ چون 

هدا از وظدر مثدد  این شداه ، فکمن جم هبا  جود  .ِواهد بود ابم دریاف  از ساِ  جم ه مورد وظر 

  منفی در صورتن مؤکّد از این د  جم ه، متفا ت ِواهد بود که همان یفا ت جداسدازین ایدن مدوارد 

 کند:را ایجا  می

 ؛«وداشته باشدکند که سرن آزار د ستان کس با دشمنان ص ح ومی(: »3الف( به )1یددیم )

-یریاب   عددل ِدورد   سدپاسن ر زیواس  که ر زی بیای ِوار ر زی» (:3 ( به )1یددیم )

-یریاب   عدل وخدورد کده سدپاسن ر زیای ر زی بیِوار هاخ ر زی»یا بدین صورت: « داوددهند  

 «.داوددهند  

 ( اسد  کده 1الدف(   )1واردن )آمازن مدمؤکّد   مدالره هایی از ساِ د  مثال زیر به یریاب ومووه

یا عامم یفا ت   جداسدازیین چندان مدواردی  آمد  اس در زیرن هرکدا  ها واز ساد    ابتدایین آو ساِ 

 از یکدیگر ومایان شود:

 در چنددان گورِاودده مددوری واسدد 

 

 کدددده بددددر ا  دازن دسدددد ن ز ری واسدددد  

 (11: 1211)وظامی،                                  

 «.دس ن ز ری اس هر موری که در چنان گورِاوه اس ، بر ا  دازن »ساِ ن ساد : 
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 باند کده وقشدی برکشددهاخ وقاش  ومی

 

 ای ان که دیدد از حادریش ک دک از بندان افکندد  

 (121: 1236، سکدی)                                   

 «.هر وقاشی یو را بداند، وقشی بروکشد»ساِ ن ساد : 

، هسدتند موضدوع ۀسداد    ا لاد ( که باان 1)الف(   1)وحوین  در ساِ  یرااراتن زباویبا   تی 

( بادان کدرد؛ زیدرا 2) ۀیوان آوها را وادز در فدر    سداِتار جم دآید، می( به دس  می3مؤکّدن ) ساِ 

 ؛ در  ا دعینها در این اس  که جم ه با ساِتارن حصر باان شد  اس ( 3ساِ ن ) با( 2ساِ ن )یفا ت 

د   از  ۀآمد  اس ؛ بدین صورت که جم د ( به دس 3) ۀوحوی وموو ( با یرااری بر ساِ 2ساِ ن )

، اداتن حصدر ذکدر «کده»( از ِدرین منفی به ِدرین مثد  یراار یافته   به جای حدر  ربدطن 3ساِ  )

، سدپس (3( بده سداِ ن )2زیدر وخسد  سداِ ن )در  اس  یا ک ا  ساِ  حصدری پاددا کندد. شد 

 گووگین یراارات مشخّص شود:شود یا چیددیم می( 2 ( واز به ساِ ن )1الف(   )1های )ساِ 

 ؛«کس از لشکر ما ز هاجا بر ن واامد که آغشته به ِون وداشد(: »3( به )2یددیم )

 ؛«که سرن آزار د ستان داردکند، الّا کس با دشمنان ص ح ومی(: »2الف( به )1یددیم )

سدپاسن کده یریادب   عددل ِدورَد الّدا ای واسد  ر زی بدیِدوار ر زی(: »2 ( بده )1یددیم )

 «.دهند  وداودر زی

یراادر  ۀ( چندین مرح الف1) ، یکنی موردناص ی   ساد  ( چون وسد  به ساِ ن2بنابراین ساِ ن )

  دگرگووی را پش  سر گیاشته یا بدین صورت درآمدد  اسد ، هد   ابدم یدددیم   بازگرداوددن بده 

 (:الف1) کر شد   ه  به ساِ ن ساد    اص ی در( اس  که ذ3ساِ  )

 «.هرکه از لشکر ما ز هاجا بر ن آمد، آغشته ِفتان به ِون بود(: »الف1( به ساِ  )2دیمن )ید

یدوان آن را هد  بده باز مدی اس  کهساِ ن حصر  دارای( 2موردن ) د اقاً مثم واززیر  ۀوموو ساِتار

 (:3الف( بازگرداود   ه  به ساِ ن مؤکّدن )1ساِ ن ساد    مکمولین )

 این فصدم ووبهدارصاحددلی وماود در 

 

 الّا که عاشع گدم   مجدر حن ِدار ا سد  

 (111: 1236)سکدی،                           

هر صاحددلی در ایدن فصدم ووبهدار باشدد، عاشدع گدم   مجدر ح ِدار »یددیم به ساِ ن ساد : 

 ؛«ا س 
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حن ِدار ا  صاحددلی وماود در این فصم ووبهار که عاشعن گم   مجدر (: »3یددیم به ساِ ن مؤکّد )

 «.واس 

( بده حالد  3) ۀکده هماونددن وموود( واز همان صورتن مؤکّد اس  که به جای این6) ۀساِ ن وموو

( بده اسدتفها  3ا لن سداِ  وحدوی ) ۀچناوچه جم ِدری باان شود، به شکم پرسش باان شد  اس . 

وادز امکدان آن را  آید. این ساِ ( به دس  می6یراار یابد   فکم آن مثد  شود، ساِ  وحوی مثال )

 دارد که به ساِ  ساد    اص ی بازگرداود  شود:

هر دید  که به ر ی یو باز شود، همه عمر آ  دید  بده ر یدش فدر  »( به ساِ ن اص ی: 6یددیم )

 «.آیدمی

( در بادا ری ، چندان 6را اگدر بده سداِ ن ) ( 1الدف(   )1های ساد    عادین )صورتهمچنان 

 ِواهند بود:

 ؛«کند که سرن آزار د ستان ودارد؟کدا  کس با دشمنان ص ح می(: »6الف( به )1)یددیم 

دهندد  ِورد که سدپاسن ر زییریاب   عدل میِوار  ر زی بیر زیکدا  » (:6 ( به )1یددیم )

 «.؟داودمی

یوان مشاهد  کرد، از بان یمدا  امکاودات موجدود بهتدرین صدورت ها میطور که از این یددیمهمان

، یچناندمدواردی ایدنبدرای مؤکّددکردنن  اسد ، یکندیها  ساِ  اسدتف  (1) ۀومووشکم مؤکّدن ای بر

صورتن آن را به پرسش یراار داد یا صورتن زباوی با مکنای مورد وظر ی ابعن یدا ّ پاددا  یوان ساِ   می

 یددیم اس :های  د ی  ابم که باز به ساِ  (6زیر مثالن دیگری اس  برای موردن ) ۀکند. وموو

 اوددددر آینددده چددده باندددد مدددردن عدددا 

 

 کددده وداندددد پادددر اوددددر ِشددد ن ِدددا  

 (1000: 1213)مولوی،                        

 ؛«باندمردن عا  هرچه اودر آینه بداند، پار اودر ِش ن ِا  می»الف(: 1) ۀیددیم به ساِ ن ساد

 ؛«که پار اودر ِش ن ِا  وداندمرد عا  چازی اودر آینه وداند (: »3یددیم به ساِ ن مؤکّدن )

 «.باندمرد عا  اودر آینه چازی وداند الا که پار اودر ِش ن ِا  می(: »2یددیم به ساِ ن مؤکّدن )

 ینهدا آن،برای به دسد  آمددنن ( واز صورتن مؤکّد از مفهو  شمول اس  که 6ساِ  وحوی مثال )

صورت ِدرین جم ه بده اسدتفها  )پرسدش(    کهاساین  ،( اوجا  شد 3بر ساِ ن وحوی ) ی کهیراار
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( 3) ۀدر  ا ع مکادل ساِ  وحدوین وموود ؛یراار یافته اس  یا مکنای شمول که مدّ وظر اس ، باان شود

 ( چنان اس :6برای ساِ  )

 «.کدی وسوِ واس  که بر آیش غ  س یدل»(: 3( به )6یددیم ساِ ن )

اص ی واز اس ، یکندی ساد    رداودن به ساِ  ( باز  ابم یددیم   بازگ6) ۀه همان ساِ  ومووالدت

بدودنن شدود، سداد مدی ج(1(، سداِ ن )6) ۀکه صورتن ساد    اص ی از وموودع ّ  اینج(. 1ساِ  )

  صفی  جود ودارد: ۀجم در آن ساِتمان جم ه اس  که 

 «.بر آیش غ  سکدی بسوِ ها دل ۀهم»ج(: 1( به ساِ ن اص ین )6یددیم ساِ ن )

( اس . با این یفا ت که صورتن سداد    6) ۀ( واز د اقاً هماوند وموو6ِ  وحوین مثال )بنابراین سا

مرکّدب بدود  باشدد.  ۀآن یک جم  ۀ( که صورتن ساد6ساد  بود  اس ، وه ماوندن ) ۀابتدایین آن یک جم 

آن  ابدم هدا وادز بدر ( اس  که همان یراار   یددیم6) ۀد  مصراعن با  زیر هماوندن ومووساِ ن وحوین 

 اعمال اس :

 کدا  جان کده  ضداش از  رای چدرخ ودلدرد

 

 کدا  ین که فناش از فدر دن ِداک وهشد  

 (612: 3ج: 1213)اووری،                    

 ؛«ها را از  رای چرخ بدلردجان ۀ ضا هم»ج(: 1) ۀیددیم به ساِ ن ساد

 «.ودلردجاوی واس  که  ضا از  رای چرخ (: »3یددیم به ساِ ن مؤکّدن )

این چند ومووه به ِوبی مشخص شدد کده در بادان شدمول، هدر سداِتی در یدددیم بده  ۀاز مقایس

هدا، کددا  اسد . های یراارپییرن هریدک از سداِ ساِ  دیگر، دچار چه یراارایی شد  اس    جنده

بده  (،1هدای )، یکندی سداِ بادان شدمول ۀ  سداد بدین یریاب کلدم فرایندد یراادر از سداِ  ا لاده

 بدین صورت اس : (6(، )6(، )2(، )3) های ب اغنساِ 

 (.6(، )2(، )3های )الف( به ساِ 1ساِ  وحوین ) د1

 (.6)(، 2(، )3) ( به ساِ ن وحوی 1ساِ  وحوین ) د3

 (.6(، )3ج( به ساِ ن وحوی )1ساِ ن وحوین ) د2
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 های نحوی  بیان  شمولتفاوت بلاغی  ساخت

های میکور با  جود این کده از وظدر سداِ ن وحدوی بدا هد  شد یما  ومووه مشاهد  د اً طور که همان

هدا کنند، بااوگر مکنای شمول هستند. ایدن سداِ یفا ت دارود، امّا همگی در آن موضوعی که باان می

های ظریفی در مو کاّ ن کاربردین آوها  جود دارد. ساِ ن وحدوین از وظر ب اغی یکسان واستند   یفا ت

یککاد   مدالره بادان شدد   ، بد نمفهو ن مورد وظر در آن( باان ساد    عادین  ضاه اس  که الف    1)

ا تضای حال مخاطب   مو کاّد  کداربردی یوان یککادی در جم ه می ۀاز همان عد   جود وشاواس . 

در ایدن را یشخاص داد که در ساِ ن عادی، اصمن ِدر   صر ن اع ا  آن مهّ  اسد ، وده چادز دیگدر. 

ِواهدد از مخاطدب رفدعن شدکّ   ای دالّ بر این  ابم مشاهد  واس  که جم ده مدیساِ ، هاخ وشاوه

( به دسد  آمدد  اسد ،   کداً 1وحوین ) ( چون با یراار در ساِ 3) ۀید یا رفعن اوکار کند. امّا وموویرد

برای باانن مقاصد   اغراض ب اغین ِاصی بود  که به چنان یراار   دستکاری وااز پاددا کدرد  اسد . بدا 

شددنن آن، از یوجّه به این که مفهو ن شمول، یکی از موارد مهّ  در زبان فارسدی اسد  کده بدرای مؤکّدد

( وادز صدورتن مؤکّدد   3وحوی مثدالن ) شود، ساِ میظرفا ن یراار ساِ    صورتن جم ه استفاد  

( اس . در  ا ع این یراارن ساِ    صدورت همدان کداری 1) ۀساد    مکمولین وموو آمازن ساِ مدالره

( ینها شدکم سداد    بادان مکمدولین 1دهند. ساِ  وحوین )دهد که  ادهای یککاد اوجا  میرا اوجا  می

وحدوین  . در حالی که در سداِ گاری ودارد  موضع اخ اط اعبدان هوسد  موضوع اس  که مخاطب 

( همان موضوع با حتماّ      کاّ  باان شد  اسد  کده ج دوین هدر ودوع شدکّ   یردیددی را از 3)

در سداِ ن سداد    مکمدولی،  بدر ِ دا ن سداِ  کند.مخاطب وسد  به موضوع مورد وظر س ب می

  اوکار از مخاطب   یککاد بدر موضدوع   اصدال ن آن  مؤکّد صر ن باان ِدر مهّ  واس ، ب که ردّ شک

مخاطب موضدوع را منکدر شدد    گویندد  در یوان درک کرد که اهما  دارد؛ زیرا از ر ی ساِ  می

زیر این م الدب بهتدر یفهدا   ۀد  وموو ۀبا مقایس  اکنش بدان اس  که این ساِ  را به کار برد  اس .

 شود:می

 ؛«از آنن ا  بر من ظاهر گردد هر ر ز کرامتی»ساِ ن ساد : 

 (.211: 1: ج1213)ماهنی، « هاخ ر ز وداشد که مرا کرامتی از آنن ا  ظاهر وگردد»ساِ ن مؤکّد: 

شدمولن  ضداه بدا  زیدرا( باشتر اس ؛ 3) ۀککاد   مدالره بر موضوع، از وموو( واز شدّتن ی2) ۀدر وموو

ی در آن ایجداد وحوین حصر باان شد  اس . طداکتاً چون یک مرح ه یراار   دگرگدووین باشدتر ساِ 
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 ۀشدود. در وموودیر محسدو  مدییر   فنّیوحوین ب اغ یر   ساِ یافته( یکامم3) ۀشد ، وسد  به وموو

باشدتر شدد  جم ه به پرسشی یراار یافته اس ، یکثار ک ا  بر مخاطب  ( به دلامن این که صورتن ِدری6)

همان فرایندد،  .داد  اس در باان موضوع مشارک  مخاطب را با پرسش ن ساِ ، گویند  اس . در ای

عین ک دا    شود؛ زیدرا  ددرتن ا نداباع ن ج ب یوجّهن باشتر مخاطب   وفوذن بهترن م  ب در ذهن ا  می

در  ِددری اسد . ۀِود جم  در دارد، بساار باشتر ازپرسشی که مکنای ثاووین ِ ۀیثدا ن مفهو ، در جم 

ِددری  ۀزیر که به شکم پرسش باان شد  اس ، شدّتن یککاد در باان موضدوع وسدد  بده جم د ۀوموو

 کند:باشتر اس    مخاطب واز یفا ت آوها را درک می

 دار ی بدددددیّ   ِ اسدددد  یوبدددده

 

 آن کاسدد  کدده ا  را بددد  ِ ددا واسدد ؟ 

 (116: 1261)واصرِسر   دادیاوی،            

 «.کس واس  که ا  را بد  ِ ا واس »ِدری:  ۀباان موضوع با جم 

ج( واز که ینها یک جم ه اس ،   تی وااز باشد که با یککاد   مدالره باان شدود، بدا یراارایدی 1) ۀوموو

آید که شکم مؤکّددن بادانن شدمول اسد . اگدر ( در می6) ۀوحوین وموو دهد، به ساِ که در آن رخ می

فقدط « همده»ج( باان کند، امکان دارد مخاطب فکدر کندد کده منظدور از 1ا ساِ ن )گویند  م  ب را ب

شدود؛ بندابراین ( این یصوّر از ا  سد ب مدی6یکن افراد. با ساِ  وحوین )وه یک ،یکدادی از افراد اس 

یفدا ت ب داغین  ج( باشدتر اسد .1) ۀاز سداِ  وموود( در باان مکنای شمول 6) ۀب اغ ن ساِ ن وموو

گارین ا  در د  مثدال ج( وسد  به حال مخاطب   موضع1( در مقایسه با مواردن )6) ۀاوندن وموومواردی م

 کند:یر ج و  میزیر دریافتنی

 ؛«آمدِواجه بوع ی هر ر ز به وزدیک شاخ ما می»ج(: 1) ۀساِ ن ساد

)ماهندی، « ِواجه بوع ی ... ک  ر زی بودی کده بده وزدیدک شداخ مدا واامددی(: »6مؤکّدن ) ساِ 

 (.136: 1: ج1213

بادان شدمول  ۀهدای ابتددایی   سدادج( صدورت1 (   )1الف(، )1های )به طور ِ اصه، ساِ 

( بده 6(   )6(، )2(، )3آمازن )های مؤکّد   مدالرههستند که با یراارایی در ساِ    صورتن آوها، ساِ 

 آید.دس  می
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 گیرینتیجه

های وحدوی د ب داغی در یوان دریاف  که یراارن ساِ    صورت، از جم ه ظرفا از این پا هش می

گارد. ضر ری اس  کده از ایدن منظدر زبان فارسی اس  که باان اغراض ب اغی از طریع آن صورت می

 اکدا ی   بررسدی جا بررسی   یداان شد، مفهو  شمول که در این هماوندنها   مفاها  دیگری، ساِ 

شدود کده بادان عدادین مازان کاربردن این ظرفا  زباوی بهتر ومایان شود. با این کار مشخّص میشوود یا 

 ؛ همچنان کدارکردآیدمفاها  چگووه اس    ساِ ن مکمولی آوها با چه یراارایی به ساِ ن مؤکّد درمی

 ابدم دریافد  ِواهدد  کّدن آن مفاها  وسد  به حال مخاطبهای مکمولی   مؤب اغین هریک از ساِ 

دهدد کده ظرفا  وحون زبان فارسی در القای اغراض ب اغی واز در همان موارد ِدود را وشدان مدی بود.

بادانن مؤکّدد به دهد یا باانن ساد  جم ه بد ن کوچکترین یراار در اصمن مکنا، یراار ساِ    صورت می

هایی یشریح شد کده بادان سداد    مکمدولین در این پا هش عم اً با ذکر ومووه آماز یددیم شود.  مدالره

سداِ  مؤکّدد از بادان  شدود.مفهو  شمول چگووه   با چه ساز کارن وحوی به ساِ ن مؤکّد یددیم می

هدایی همچدون آید که بدا وشداوهآن به دس  می ۀشمول را   تی یک یم کنا ، همان ساِ  ساد    ا لا

 همرا  اس :« ههم»یا « هر»

 ؛«مشک ی واس  که ِدا ود درستش وکند»ساِ ن مؤکد: 

هدا را مشدکم ۀِدا ودد همد»یدا « کنددِدا ود هر مشک ی را درس  مدی»یک یم به ساِ ن ساد : 

 «.کنددرس  می

شود که مخاطب وسد  به موضدوع مدورد مؤکدن باان شمول استفاد  می هایی از ساِ در مو کا 

اوکار یا شکّ   یردید داشته باشدد. در چندان حدالتی هدد ن گویندد  دیگدر هماونددن وظرن گویند  حال ن 

بدرد یدا  ا کاد    صورتن ساد    ا لاه، باانن اصم ِدر واس ، ب که گویند  این ساِ  را به کدار مدی

ِددری،  ۀیواودد بده شدکمن جم دساِ ن مؤکّد از مفهو  شمول ِود مدیاصال ن موضوع را اثدات کند. 

بادان    ۀکه شداوواز حال ن استثنا   حصر باان شود؛ بنابراین با یوجّه به این وکاری   یقریری  استفها  ا

ووع جم ات در ساِ ن مؤکّد چگووه باشد، در بانن امکاوات موجدود شددّت   ضدکف ب داغی  جدود 

رای هدر د  هدایی را بدیدوان وموودها لن زبان فارسی می ۀگرچه از همان آثار د رکه ر ایندیگ ۀوکت دارد.

از وظر من قی چنان ر الی  ابم  ددول اسد  ، کرداز باان شمول مشاهد  ساِ ن مؤکّد    ساِ ن عادی
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مفهو  شمول در وظدا  زبداوی شدکم گرفتده، سدپس از ر ی سداِ ن  ۀکه وخس  ساِ ن عادی   ساد

 ساد ، به عنوان الگو، ساِ ن مؤکّد واز ساِته شد  اس .
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