
  

وصل از منظر علم معاني و دستور زبان  و فصل  
  فارسي

  مجله علوم ادبي) 38-7(
 1دكتر عباسعلي وفايي

 2سميه  آقابابايي

  چكيده  
سخن گفتن بر مقتضاي حال  ،رود كه از ديرباز علوم بالغي به شمار مي  گانه سههاي  يكي از شاخه، علم معاني   

 اپيوند با علـومي چـون معنـ   علم معاني را در ، بحث از معنا. موضوع اصلي اين علم بوده است ،و مقام مخاطب وگوينده
جمالت بر اسـاس مقتضـاي حـال      بحث از معناي ثانويه ،شود نچه عامل تمايز اين دو علم مياما آ ،دهد قرار مي، شناسي
تنهـا   نـه خوريم كـه   عاني سنتي، به مباحثي برميدر كتب م ،اگرچه محور اصلي علم معاني بر اين قيد استوار است. است

يكي از مباحثي كه . گيرندزبان قرار مي شناسي و دستور امعن در حوزهبلكه كامالً  ،كالم ندارند هارتباطي با معناي ثانوي
برآنيم تـا   ،ما در اين مقاله. بحث فصل و وصل است، اندترين بحث معاني به شمار آوردههمعلماي بالغي آن را جزء م

بـه  ، در ارتباط با اين موضوع ،در اين ميان. ن بررسي كنيماين بحث را از ديدگاه معاني ثانويه در علم معاني و دستورزبا
 بالذات مختص دستور، گر آن است كه بحث فصل و وصل بيان ،هاي پژوهش يافته. كنيم توجه »متنيت و انسجام«نظريه 

واقع ذكر ايـن  در . اند به تفصيل نام بردهن پيوند و وابستگي (لفظي و معنوي) عنوابا  زبان است كه در دستور زبان از آن
جـايي  جابـه ، ثانويه ندارد. به عبـارت ديگـر  معاني ، استناظر لفظي و معناي زباني كالم  حث در علم معاني كه به جنبهب

  . شود اين دو پيوند عامل ايجاد اغراض و يا معاني ثانويه نمي
  

  :واژگان كليدي
   نيت و انسجام.زبان فارسي، فصل و وصل، پيوند لفظي و معنوي، مت علم معاني، دستور
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  مقدمه
هاي مختلـف  مفاهيم و اغراض جمالت در موقعيت از چگونگي بيان ،در علم معاني   
ي و بالغـي را بـه   بسـياري از مباحـث زبـان    ،در كتب معـاني سـنتي  . گوييم سخني ميكالمي 

معاني ضـمني  اي كه برخي از معاني اوليه و زباني را به جاي  به گونه ؛اند ديگر درآميخته يك
زبان  به اصول و قواعد دستور ،اند و يا حتي در كنار اغراض و داليل معناييو ثانويه پذيرفته
ي ناگسستني با معـاني قـرار گرفتـه كـه بسـياري از      در پيوند ،زبان اند. دستورنيز اشاره كرده
 هـا تفـاوت در   امـا خـط تمـايز بـين آن    . علم مشترك است، وري در اين دو ترفندهاي سخن

هاي دسـتوري  و كاربردهاي اوليه و زباني سازه از معنا اربرد معنا است كه در دستور زبان،ك
  هـاي ثانويـه   ي سـخن از معـاني و كـنش   اما در معـان  آيد سخن به ميان مي» جمله«، مخصوصاً

  . آنها
ثير از زبان و اصـول و  د زيادي به تأتا ح ،علم در زبان فارسي جايي كه اين دو از آن   

بسـياري از مباحـث موجـود در آن بـا كـاركرد      ، انـد  د و بالغت زبان عربي نوشته شـده اعقو
چنـين كتـب    تـدوين دسـتور و هـم    ،بنـابراين . كنـد  اصول و قواعد زبان فارسي مطابقت نمي

يكـي از   ،فصل و وصـل . ضروري است، باشدمنطبق هاي زبان فارسي  اي كه با ظرافتمعاني
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ثانويه) در كتـب سـنتي معـاني بـا      معاني( اربرد بالغياين مباحث دستوري است كه بدون ك
بـاط بـا پيونـد    فصل و وصـل را در ارت ، در اين پژوهش. كيد بر اهميت آن ذكر شده استتأ

منبـع شـاخص ايـن    . اشتراك و تمايز اين دو را دريـابيم  كنيم تا نقطه زبان بررسي مي دستور
زبان فارسي خانلري اسـت كـه در عـين حـال بـه       كتاب معاني دكتر شميسا و دستور ،تحقيق
پيشينه اين تحقيق تاكنون مطلبي مجـزا   درباره. ايم كتب دستوري ومعاني نيز نظر داشتهديگر 

بـه اختصـار بـه     ،تنها شميسا در مقدمه ايـن بحـث در كتـاب معـاني خـود     . نوشته نشده است
بـه  ، جا به تفصيلكه در اينپرداخته ) لفظي و معنوي( هانوان پيوندتعريف فصل و وصل با ع

   . مقايسه و تحليل آن خواهيم پرداخت

  تعريف علم معاني  
شـامل مبـاحثي بسـيار دقيـق و     ، هاي علـوم بالغـي   علم معاني به عنوان يكي از شاخه   

بـه برخـورداري از آگـاهي و     ،باريك زباني و ادبي است كه شناخت و كاربرد درسـت آن 
لـم  هـو ع «انـد:  تعريف آن را چنـين آورده ، تي علم معانيدر كتب سن. داردنياز ذوق خاصي 

عرَيـي الحـال     فاللَ حوالُه اَبِ فقتَضطـابقُ مكـه بـه   177 :1372(تفتـازاني،  1»ظ العربـي التـي ي (
اين تعريف در فارسي نيز پذيرفته شده و تعاريفي . ناگوني ترجمه شده استهاي گو صورت

رجـايي  اي از تعريف مـذكور اسـت.    در واقع ترجمه اني فارسي آمده،كه در ديگر كتب مع
ها كيفيـت مطابقـت   داند كه بدان علم به اصول و قواعدي مي«اني را علم معه، البالغ در معالم

  ). 21 :1360( .»شود و فارسي با مقتضاي حال شناخته ميكالم  عربي 
  :آمده در معاني و بيان تجليل    

گون سخن بـه منظـور   ،حاالت گونه ،علم معاني دانشي است كه به ياري آن
  )1 :1369( .شود حال شنونده و خواننده شناخته مي هماهنگي با اقتضاي

دهـد. مباحـث    علم بالغت را شكل مي ،، بيان و بديععلم معاني به همراه دو علم ديگر
 بيشـتر ، امـا مباحـث علـم معـاني    . تر مسائل بيروني و ظاهري است بيان و بديع بيش  دو شاخه

بررسي جمالت از حيث معاني  موضوع علم معاني عمدتاً. زباني است معنايي و درونمسائل 
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 .كنـد  ي حـال مخاطـب ايـراد مـي    ثانويه و كاربردهـاي ثانويـه اسـت كـه  مـتكلم بـه مقتضـا       
  )34 :1386،شميسا(

كنـد نـه معـاني اوليـه و      را بررسـي مـي   2جمـالت   نابراين علم معاني، معنـاي ثانويـه  ب   
كه در علـم معـاني نقـش محـوري     مقتضاي حال و مقتضاي ظاهرند  را و اينها  اي آن گزاره

  دارند. 
حـدودي در اصـل    تارسد،  چه مختلف به نظر ميعاني، اگرتعاريف موجود از علم م  
  . هاي ثانوي جمالت است همان معاني و كنشن اصل و اشتراك، اي ديگرند و يك شبيه

  تعريف دستور زبان   
آوايـي و صـرفي و   ي سـاختمان   ز قواعد زبان است كـه دربـاره  خشي اب  ،زبان دستور  

دستور  ،بر اين اساس. تواند مفيد واقع شود كند و در فراگيري زبان مي نحوي زبان بحث مي
  گيرد:  زبان سه بخش را در برمي

  ؛يا علم اصوات مميز زبان3شناسي . واج1
  ؛يا علم ساختمان كلمات 4شناسي سازه. 2
  ) 115 :1376،مهيار( .يا قوانين ساختمان جمله و گروه و روابط كلمات با هم 5نحو. 3
هـا تحـت تـأثير     ان دريافت كه برخي از دستور زبانتومي ،با توجه به كتب دستوري   

شناسي و مكاتـب   از قوانين و از دانش زبان اند و برخي ديگر صرف و نحو عربي قرار گرفته
  . اند مند بوده آن بهره

اي از قواعد سازنده كـه   مجموعه اي است صريح و صوري درباره زبان، فرضيه دستور
ــخن ــاخود   س ــور ن ــه ط ــان ب ــد  گوي ــالع دارن ــاه از آن اط ــي( آگ ــر ). 157 :1386،مدرس اكث
يا چيزي  »هنر درست گفتن و درست نوشتن«يان دستور را به تقليد از پيشين ،نويسان ما دستور

: كنـيم  از تعاريف سنتي از دستور تجويزي را  بيان مي اند چند نمونه معادل آن تعريف كرده
  در دستور پنج استاد آمده:

گفتن و درسـت نوشـتن    زبان مجموعه قواعدي است كه بدان درست دستور
  )1389:13( .را بياموزند
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  آورد: پور مي خيام 
ان درست گفتن و درسـت نوشـتن   دستور زبان مجموعه قواعدي است كه بد

  )11 :1347( .باشد صرف و نحو مي، شامل سه بخش صوتآموزند كه  را مي
   :گويد مينيز  همايون فرخ   

توانـد در زبـاني    ها شخص مـي  به قوانيني كه مطابق آنزبان يعني علم  دستور
  )33 :1364( .غلط سخن بگويد و بنويسد درست و بي

عريـف  دستور زبان فارسي به صورت تجويزي ت، يابيم كه براساس تعاريف باال درمي  
  . انددانستهشده است كه آن را از عوامل آموزش زبان مي

يعنـي   ؛گاه عامل اساسي آمـوزش زبـان   زبان بر خالف تعاريف سنتي آن هيچ دستور  
عامل ايـن كـار ممارسـت و     ترين بلكه مهم ؛و درست نوشتن نبوده استدرست گفتن  شيوه

بـدين  . بسـيار گويـد و بنويسـد   آموزد كه بـه آن   زبان را كسي درست مي زيرا ؛عادت است
). 29 : تـا  بـي  ،فرشيدوردصل تمرين است نه دانستن قواعد آن (ا ،زبان هرترتيب در آموزش 

بـه مجموعـه قواعـدي اطـالق      ،»شـتن درست گفتن و درسـت نو «دستور در معناي  ،بنابراين
 ايـد بـه همـه مـردم    شـود و ب  وران اسـتخراج مـي   شود كه از آثار و بزرگـان ادب و سـخن   مي

  ). 16 ،تحميل گردد (همان

  متنيت    نظريه
 و  شـود  مـي ي شناسـ  كـه مربـوط بـه زبـان    اسـت  يكـي از مبـاحثي     بحث متن و متنيت،

  . تطبيق دادتوان  ميزبان  مباحث آن را با مباحث علم معاني و دستور
ريـابيم كـه چـه    د ت. در اين جا مهـم اسـت  متن بودن يك متن اس، 6منظور از متنيت  

هـر  تركيب با يكديگر مـتن را شـكل دهنـد.    ها در  اي از نشانه شود تا زنجيرهچيزي سبب مي
نشـيني حاصـل    چـه از ايـن هـم    آن ،هـا در كنـار هـم قـرار بگيرنـد      اي از جملـه گاه مجموعـه 

. هـايي وابسـته اسـت    بـه مـالك   ،شـود. پـس متنيـت يـك مـتن      مـي ناميـده  » مـتن « ،دگرد مي
 .داري پيـام  و منـدي  داري يـا هـدف   پيوستگي، مفهوم، 7انسجام: هاي متنيت عبارتند از مالك

  ) 312ـ308: 1391، صفوي(
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  انسجامالف) 
ميان واحـدهاي واژگـاني    شود تا بتوانيم با آن رابطه انسجام مالكي است كه سبب مي

متنـي يـك مـتن     درونپس اگر ارتباط بين واحدهاي واژگاني . متن را دريابيم هرمتني  درون
روابـط  ، در واقع انسجام). 309 ،همان( آن متن انسجام دارد ،دريافت شوداز طريق يكديگر 

با عواملي كـه سـبب    ،هاي متن وجود دارد و اين عوامل معنايي است كه ميان عناصر و سازه
شـوند كـه جمـالت مـتن بـه      باعـث مـي   ،اين عوامـل . متفاوت است ،شوندساخت جمله مي

جمـالت ديگـري كـه بـه طـور تصـادفي كنـار هـم         اي با هم ارتباط داشته باشند كه بـا   گونه
يعنـي   ؛شـود  عوامل مختلفي وجود داردكـه سـبب انسـجام مـتن مـي     . آيند متفاوت باشند مي

عواملي كه سبب انسجام . سازد هاي موجود در متن را به يكديگر مربوط مي جمالت و واژه
 12 .ام واژگـاني انسج و 11ادات ربط، 10و جانشيني 9حذف، 8ارجاع: عبارتند از ،شود متن مي

  )88 -87: 1383، سهراب(
  ارجاع. 1

يند تعبيـر مفهـوم يـك واحـد زبـان بـر حسـب واحـد         آبه فر ،شناسي كاربرديادر معن
مادر مـريم وارد اتـاق   « در جمله. زباني حضور دارد شود كه در بافت درون مي ديگري گفته

در » ش -«و» جـا  همـان « تعبير مفهـوم ، »اش را خورديرايي شد، همان جا نشست و صبحانهپذ
بـه   ،ارجـاع  نبايد فراموش كرد كه عـدم تشـخيص  . رددگ بازمي» مادر مريم«به » اشحانهصب«

 يـا ارجاع ممكن است مرجع درون متن و  )6 :11384،صفوي( .شود ميمنجر ابهام در جمله 
ا در بيرون از متن بايد به موقعيـت خـارج از مـتن توجـه كـرد و آن ر      باشد. در بيرون از متن

  . دريافت
  حذف و جانشيني. 2

جانشـين يـك    ،ا حتي يك كلمهآن است كه گاهي يك عبارت يا يك اصطالح  و ي
)؛ ماننـد  87 :1383،سـهراب ( گـردد.  اين سبب ايجاد پيوستگي در مـتن مـي  و  شود جمله مي

ايگزين شنا را دوست دارد شده طور ج همين». طور علي هم همين، مريم شنا را دوست دارد«
  است.
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  ربطادات . 3
ط و پيوستگي ميان اجـزاء جمـالت   ند كه سبب ايجاد ارتباهست ثريؤاز جمله عوامل م

شرط و شرح و بسط و آوردن دليـل  ). در واقع  ايجاد توضيح، 198 :1386،شميساشوند ( مي
ه مخاطب را از جمله وظايف ادات ربط است ك ،در جمله و ارتباط آن با جمالت ديگر... و

ر گرو ادات ربط آن جملـه  د ،بخش اعظم انسجام هر متنيكند.  ياري ميدر درك جمالت 
  .بدون اين عوامل انسجام قابل درك نخواهد بودمتن است و 
  انسجام واژگاني. 4

ي و محتوايي با يكديگر زبان به لحاظ معنايواحدهاي واژگاني  ،در اين نوع از انسجام
ابط مفهومي ميـان  انواع گوناگوني دارد و به نوعي همان رو ،اين نوع از انسجام. نددر ارتباط

اسـت كـه ايـن    13معنـايي  هـم ، در واقـع يكـي از ايـن روابـط مفهـومي     واژگان كـالم اسـت.   
  . دارد 17تحليلي و 16بافتي، 15واژگاني، 14معنايي ضمني هم: خود انواعي چونمعنايي  هم

  : توان تقسيم كرد يها را به دو نوع م ميان واژه روي هم رفته انواع رابطه   
  ؛هت معناييمعنايي يا شبا هم -1-4
 .گيـرد  النظيـر و تضـاد را دربرمـي    راعـات هـايي چـون م   تضاد معنايي كـه بحـث   -2-4

  )270 -269: 1391، صفوي(
  18:پيوستگيب) 

مـتن   متن را بر حسـب اطالعـات گيرنـده    مالكي است كه ارتباط ميان اجزاي سازنده
با خواندن يا شنيدن  ،زماني پيوستگي داردكه مخاطب يا گيرنده ،درواقع متن كند. معلوم مي

اما اگـر درنيابـد كـه مـتن در چـه مـورد و        ،كندرا درك تمام اجزا و پيام و منظور متن  ،آن
  ). 310 :1391(صفوي، .بايد گفت كه متن پيوستگي ندارد ،موضوعي است

اي گفتـه  بـه حـوزه   ،شناسـي منطقـي   معنـا  19: مندي داري يا هدف مفهومج) 
ا شناختي آن جملـه  به رفتار تعبيري ي ،شود كه در آن عالوه بر صدق و كذب يك جمله مي

 ،پيـام  كه فرسـتنده يابيم ميدر ،). بر اساس اين مالك110: 1384، صفوي( شودنيز پرداخته 
اگر اين مفهوم خاص توسط . نظر دارد دربراي انتقال منظور خود هدف و مفهوم خاصي را 
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اما اگـر  . آيدواقع يك متن به حساب مي مند است و در آن متن هدف ،شود مخاطب درك
  )311 -310 ،همان( .آيدمتن به حساب نمي ،آن هدف خاص درك نشود

  پيام داريد) 
يامي داشته باشد كـه  داري است كه بر اساس آن هر متن بايد پ پيام، مالك آخر متنيت

ر دهد و يا اطالعات از پيش دانسته را طوري را در اختيار مخاطب خود قرا اي اطالعات تازه
  . نمايدبيان كند كه مخاطب از دريافت آن احساس رضايت 

 مربـوط   دسـتور زبـان   به علم معاني و برخي بـه حـوزه   ،شده يادبرخي از اين عوامل    
كه در دسـتور   گردند مربوط مي  به ساختار زبان و ادات ربط،ارجاع . بحث انسجام، شود مي

تـوان تطبيـق داد.   ادات ربط را با بحث فصل و وصل علم معاني نيز مـي اند.  زبان قابل بررسي
در گيرد.  علم بديع و بيان و زبان قرار مي كه در حوزهشناسانه است ابحثي معن ،ث انسجامبح

دسـتوري   ،نسجام و فصل و وصل خواهيم پرداخت. طرح اين موضوعبه ارتباط ا ،اين بخش
  سازد.  بودن مبحث فصل و وصل را آشكارتر مي

  و پيوند  وصل  فصل و
 گــردد. مــيكــه در علــم معــاني مطــرح  اســت يكــي از مبــاحثيبحــث فصــل و وصــل 

و آن را در كتـب خـود    توجـه داشـته  فصـل و وصـل   دانشمندان علـم بالغـت از ديربـاز بـه     
كتب معـاني سـنتي و   اين بحث از جمله مباحث مشترك ديگري است كه در بين . اند آورده
در علـم معـاني جديـد جايگـاهي     ، وجود ايـن بحـث  . خورد زبان فارسي به چشم مي دستور

اند و ترين مباحث بالغت به شمار آوردهندارد اما علماي بالغي قديم آن را يكي از برجسته
  . اندخود را بدان اختصاص داده هاي بخش مهمي از كتاب

  علماي بالغي   گاهديد
كه علماي  آيد به شمار ميترين مباحثي است كه اين بحث يكي از مهم جالب توجه  

ترين ابواب علـم بالغـت بـه     معاني در كتب سنتي خود بدان پرداخته و آن را يكي از بزرگ
شـناخت علـم معـاني و     ،جاست كـه بسـياري از ايـن علمـا     اين توجه تا بدان. اند شمار آورده
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كتـاب   نويسندهاز جمله آنان خفاجي . انددانسته منحصربالغت را به شناسايي فصل و وصل 
بالغـت  ": علي فارسـي گفتـه شـد   بـه ابـو  « نويسـد:  ري مـي كرالفصاحه است. ابـوهالل عسـ  س

ري در كتــاب خــود كعســ. »"آنشــناختن فصــل كــالم از وصــل "جــواب داد:  "چيســت؟
  :آورده الصناعتين

مـوارد و   از وصل توجه ندارند و بهپردازي كه به اهميت فصل  عر و سخنشا
هرگز توفيق جاودانگي در آثار و اشعارش فراهم ، كندمواقع آن التفات نمي

بـه   ،نگرندكه به مواضع وصل و عطف كالم به امعان نمي رسد و نيز آناننمي
كنند به طـوري كـه طبـع و     آميز مبادرت مي آوردن سخناني سست و مسخره

و  اهرگـز طرفـي از معنـ    ،نگرايدم اگر در مقام تلقي آن به ريشخند ذوق سلي
  )432 -431: 1367، رضانژاد( .مفهوم مراد نيز برنخواهد بست

  :گويديغماي جندقي نيز از پند و اندرز به نويسندگان دراين باب مي
ا، پيوسـته  گسسـته نيفتـد و جـايي كـه گسسـته رو      ،آنجا كه پيوسـته سزاسـت  

  . نگردد
  :گويدفر نيز مياستاد فروزان

مت بالغت و دانستن آن بس دشوار است و برخي ادبـا  ترين قساين باب مهم
ين فن دسـتي  ا و فردي را دركند بالغت را معرفت فصل و وصل تعريف مي

  )195 :1386،شميسا( .غريب است
توان دريافت كه درك مواقع فصل و وصل تا چه انـدازه  از مجموع اين گفتار مي      

انايي شاعر يا نويسنده را موصوف به درك تنها هنرمندي و تو شده است و نهمهم شمرده مي
شميسا دليل اهميت . اندبلكه علم بالغت را در دانستن اين باب خالصه كرده ،دانستند آن مي
-در كتـب و نوشـته  ). 196 ،همـان ( داندگذاري ميحث را نزد قدما عدم رواج فن نقطهاين ب

در پايـان و آغـاز    و آوردندجمالت را با حروف عطف پشت سر هم مي ،هاي كهن فارسي
 كه ديگر آن نكته. مقصود نارسا نشود كردند تا كالم ووصل آن توجه ميهر يك به فصل و

كه بحـث تعـدد و تفـاوت حـروف     باعث شده  ،تأثير علم معاني از باب فصل و وصل عربي
گشـته كـه    ،همين مـوارد سـبب  . عطف در زبان عربي نسبت به زبان فارسي را ناديده بگيرند
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هـاي  كـه ظرافـت   ه ذكر مباحث زبان عربي در علم معاني و بالغت بپردازنـد بـدون آن  تنها ب
تنهـا از جايگـاه    نـه ، در علم  معـاني امروزه فصل و وصل اما . معاني فارسي را در نظر بگيرند

بلكه اهميت خـود را در مباحـث بالغـي و معـاني بـه طـور كـل از        ، گذشته برخوردار نيست
كه به مباحـث   شودمطرح ميزبان و آيين نگارش و ويرايش  وردست و در حوزه. دست داده

كـه مباحـث    درخـواهيم يافـت   ،دهـيم  مـي هـايي كـه انجـام     . در بررسيروساختي نظر دارند
امروزه  زيرا ؛زبان فارسي است نه علم معاني موجود كامالً قابل تطبيق با مبحث پيوند دستور

اهميـت ايـن بحـث رنـگ باختـه       ،سـتوري چنين قواعد د م نگارشي و هميبه دليل وجود عال
  . است

تري را از معاني سـنتي در پـيش   امروزه راه جديد و علمي ،از آنجايي كه علم معاني  
فصل و وصل «زيرا  گشا نخواهد بود؛ نهايي راهطرح اين مسائل زباني و دستوري به ت ،گرفته

هر  ،گفتيم كه چنان). 201:  1386، شميسا( »در زبان فارسي قوانين بالغي مهم و ثابتي ندارد
. كـه دليلـي بالغـي داشـته باشـد      بـه كـار بـرد بـدون ايـن     تـوان  مـي يك را به جاي ديگـري  

كـه بهتـر   بـر عهـده دارد   فصل و فصل را  وظيفه، در آيين نگارش و ويرايش» گذاري نشانه«
هـا  ايـن نشـانه   .خواندن و درست فهميدن مطلب و القاي صريح آن و فصيح بودن  متن است

انـوري و  ( .دهـد بخشي از ذهنيت نويسنده را بـه خواننـده انتقـال مـي     ،ا خواننده سخن گفتهب
  )35 :1383،دار پشت

امـا طـرح ايـن مبحـث در     . رسـد  و وصل به كتاب رتوريك ارسطو ميفصل  تاريخچه
تحت عنـوان   آنچه ارسطو. اي با مبحث فصل وصل در معاني سنتي دارد جا تفاوت عمده آن

ــر متصــل  ــان نث ــا و بافــت كــالم مخاطــب   كــامالً مطــرح كــرده، زب ــه معن ــوط ب  .اســتمرب
  ). 196 :1386،شميسا(

پايـاني نيسـت و     به طورطبيعي داراي نقطه«: از ديد ارسطو آن است كه، سبك متصل 
گردد كه ديگر چيزي براي گفتن درباره موضوع باقي نمانده باشـد   فقط هنگامي متوقف مي

در . تواند به صورت نامحدود ادامـه يابـد  كه مي به سبب آن ،كننده نيست كه اين سبك اقناع
مـردان فقـط هنگـامي    : توقف در مقابل خود ببينـد  رتي كه انسان دوست دارد يك نقطهصو

آيند و تازماني كه انتهاي صيد را ضعف كرده از پاي درمي ،كه در مسابقه به هدف رسيدند



  17///  یو دستور زبان فارس یفصل و وصل از منظر علم معان  
 

قطـع آن  نو سـبك م  .»ن اسـت سـبك متصـل   چنـي  .توانند به پيشروي ادامه دهندمي، بينندمي
در  هايي داشته باشد و در عين حال چندان طـوالني نباشـد كـه نتـوان آن را     بخش« است كه

كننده  اقناع .كننده بوده و به آساني قابل درك است چنين زباني اقناع ،يك نظر مالحظه كرد
-احسـاس مـي  عالوه شنونده هميشه  هكه درست معكوس نامحدود است ب است به جهت آن

قطعي رسيده اسـت در صـورتي كـه چيـزي را در      كند كه چيزي اخذ كرده و به يك نتيجه
امـا   )218 -217: 1371، ارسـطو ( .»كننـده نيسـت   مقابل خود نديدن و به جايي نرسيدن اقناع

پيوستگي را به تقليد از زبان عربـي   علماي بالغي تنها مباحث لفظي و زباني پيوستگي و عدم
كـه وارد بحـث معنـايي كـالم شـوند كـه ايـن امـروزه          انـد بـدون آن  معاني كردهوارد كتب 
ا در رابطـه  ارسطو اين مباحـث ر ). 196 :1386،شميسا( گيردزبان قرار مي ي دستوردرحوزه

  . راني مطرح كرده است كه با توضيح آن سعي در اقناع شنونده دارد با آيين  خطابه و سخن
سپس صحت و سـقم ماهيـت بالغـي     ،و وصل پرداخته ابتدا به تعريف فصل، در ادامه

  . آن را بررسي خواهيم كرد

  تعريف فصل و وصل 
به معناي پيوستن چيزي به چيز ديگر يا پيوند دو چيز آمـده اسـت و   «در لغت  وصل   
ه در كنـار ايـن   كـ  فتـه اسـت  ر رتهي شدن به جا يا چيزي هم به كـا رسيدن و من اينيز در معن

ي ادر لغـت بـه معنـ   ز براي آن ضبط شده است. اما فصل، زي ديگري نيمعناهاي مجامعاني، 
 .»ميان دو چيز اسـت از رسـيدن بـه يكـديگر و درسـت ضـد معنـاي وصـل اسـت          بازدارنده

  )386 :1367،رضانژاد(
 انـد آن اسـت كـه   آن به عنـوان فصـل و وصـل يـاد كـرده      اما آنچه در علم معاني از   
يكـي از   بـه وسـيله  ، ديگـر   جمله به يك يا چند جملـه يعني ربط و پيوند يك يا چند ، وصل

  اي بـه عبـارت وكلمـه   و يا عبارت و كلمه ديگر اي به جملهحروف عطف است يعني جمله
 تــر از آن اســت تــرك عطـف و ربــط ميــان دو كلمـه يــا دو جملــه و بـيش   ، و فصــل ؛ديگـر 

اي ين تعاريف هيچ اشـاره يابيم كه در ادرمي ،با دقت در تعاريف باال). 165 :1360،رجايي(
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به بالغت و كاربرد بالغي ربط و عدم ربط نشده و اين همان تعريف دستوري و زباني است 
  . اندارائه داده» پيوند«كه دستورنويسان از مبحث مستقلي به نام  

    پيوند و وابستگي
هـاي مسـتقل در   جمله كه گويد ميپيوستگي جمالت  ارهدرب) 246 :1351( خانلري   

. كه اين پيوند يا معنوي است يا لفظـي  گفتار يا در يك متن غالباً با هم پيوستگي دارند يك
تـر   كـم ، يـك گفتـار  . اي است كه داراي معناي تمام و كامل استساده جمله، مستقل جمله

يعني بيان مقصـود و منظـور گوينـده در     ؛مستقل به پايان برسد ممكن است كه با يك جمله
آينـد و بـدين ترتيـب بـراي     زمند چندين جمله است كه در پي يكديگر ميتر موارد نيا بيش

  . گيرندبيان منظور واحدي با هم پيوند مي
حـرف  «خاصي است كه اين كلمه  كلمه گاهي پيوستن جمالت به يكديگر نيازمند   

امـا  . گوينـد مـي »پيونـد لفظـي  «پيوستن جمالت توسط حـرف ربـط را   . شود ناميده مي» ربط
ي ي خاصي ايجاد نشـده اسـت بلكـه معنـا    پيوستگي با كلمه ،»معنوي پيوند«در  برعكس آن

هر يـك از ايـن پيونـدها خـود بـه      ). 135 :1351،خانلري( پيونددها را به هم مي آن جمالت
  :شوندانواعي تقسيم مي

  . »برداشتم و شروع به خواندن آن كردم كتاب داستان را«: پيوند لفظي. 1
زير ميز و بـاالي قفسـه را   . همه جا را گشتم. كليد اتاقم گم شده بود«: پيوند معنوي. 2
نوميـد شـده   . هـيچ نشـاني از كليـد نيـافتم    . زير آن را نگاه كـردم . فرش را برگرداندم. ديدم
  . »...بودم

-همگي از موضوع واحدي سـخن مـي   ند،اگرچه هر يك ساده و مستقل ،جمالتاين 

  . به يكديگر بپيوندند اگويند كه اين سبب گشته از لحاظ معن
در » عنـوي پيونـد م «همـان   ،انـد در كتب معاني از آن به عنـوان فصـل يـاد كـرده    آنچه 

  . است» پيوند لفظي«شود نيز وصل ناميده مي زبان است و آنچه دستور
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  لفظي و انواع آن  وصل و پيوند
 دو عنوان صوري مترادفي هسـتند كـه علمـاي بالغـت و دسـتور     ، پيوند لفظي يا وصل

در هـر دو از   ،كلمـات كـه   اندبه يك مبحث پيوستگي با حرف عطف اختصاص داده ،زبان
  . يابندطريق حروف ربط به يكديگر پيوند مي

مسـتقل كـه فعـل آنهـا در شـخص و       گاهي دو يا چند جملـه ، در پيوند لفظي و وصل
واسـطه   كلمـه از اين ). 247 ،همان( پيوندند اي به هم ميكلمه با واسطه ،زمان مشترك است

، حـرف عطـف  ، 20پيونـد ، حـرف ربـط  ، حرف پيوند: هاي مختلفي ياد شده است چونبا نام
  . واژه بست و بند و بست، حروف وصل

هـم   هجمله يا دو كلمـه را بـ  يا گروه كلمات نامستقلي است كه دو  حرف پيوند، كلمه
حرف پيوند يـا  . كندپايه مي جمله پيرو را وابسته سازد و يا جملهمي دهد و هم پايه پيوند مي

م پـايگي،  هـ  ساده و مركب و از نظر عملكرد به سـه دسـته   ربط از نظر ساختمان به دو دسته
  )103 :1376،مهيار( .شود وابستگي و عطف تقسيم مي
 برگزيده شده و» پيوند و حرف ربط«دو اصطالح  ،)251 :1371( در دستور پنج استاد

 .بـه كـار بـرده اسـت    ) 752 :1364( ا همـايون فـرخ  ر» بند و بسـت و حـرف وصـل   «اصطالح
واحـدبودن  ، را با داليلي چون فارسي بـودن آن » پيوند«اصطالح نيز ) 179: تا بي( فرشيدورد

كـه حـرف ربـط مقتـبس از      ايـن  ي اصـلي كلمـه و  امنطبق بودن با معنـ ، آهنگي خوش، كلمه
صفوي  از عنـوان  . دهدبر حرف ربط ترجيح مي ،معناي خاص آن است هاي عربي بادستور

  )257 /1ج، 1390( .كندبه جاي حرف عطف استفاده مي» بست واژه«
هم در كنار حرف عطف و هم جداي از معناي حرف ربـط بـه   ، 21بست اصطالح واژه

پايگي بين چند اسم يا گروه اسمي قرار گيـرد و آنهـا    هر گاه حرف ربط هم. كار رفته است
معطوف و ( اي كه هر چند اسم يا گروه اسميبه گونه هم قرار دهد پايه را در يك جمله هم

امـا اصـطالح   . شـود  ناميـده مـي  » حـرف عطـف  «، نقشـي يكسـان پيـدا كننـد    ) هااليهمعطوف
د كـه كـاربرد مسـتقل ندارنـد و     گـرد   ، به انواعي از كلمه نيز اطالق مـي »واژ بست يا پي واژه«

ولي بر خالف وندها جزء سـاخت كلمـه    ،پيوندند از خود ميقبل يا بعد  مانند وندها به كلمه
اي كـه بـه    و دسـته 22»بست پي«پيوندندقبل از خود مي گروهي كه به كلمهآيند. به شمار نمي
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هـاي فارسـي تمامـاً از    بست واژه. شوندناميده مي 23»بست پيش«، چسبند بعد از خود مي كلمه
جـا مـرتبط بـا     آنچـه در ايـن  ) 420و 150: 1386، مدرسي( .در كتابم» م«: بستند مانند نوع پي

  . است» حرف عطف«در معناي » بست واژه«بحث است، 

  پيوند لفظي و وابستگي  
دليـل يـا نتيجـه يـا مكـان       ،گاه دو جمله در كنار هم قرار بگيرنـد و يكـي از آن دو  هر

در چنين  صورتي دو جمله با كمك حرف ربـط يـا پيونـد    ، ديگر باشد رويداد مطلب جمله
  ):47 :1386،مدرسي( شوند مركب تبديل مي به يك جمله ،مربوط شدهوابستگي به هم 

 اسـت بنگـرمـيسـكندر جـام آيينه
  

بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا  تا
 ( 4 : 1390،حافظ )  

  بيان علت
  : شوندنظر ساختمان به سه دسته تقسيم ميحروف وابستگي از 

  ... . و چون، تا، كه: پيوند وابستگي ساده. 1
 ؛كننـد نقش قيدي نيز در جمله ايفا مي ،اين حروف مركب: پيوند وابستگي مركب. 2
  .... درنتيجه و ،مع هذا، بس كه، هروقت كه، همين كه، چراكه مانند

سـاخته  » حـرف اضـافه + ايـن يـا آن +كـه     «اين پيونـد از  : حرف وابستگي گروهي. 3
  )247 :1385،احمدي گيوي و انوري(.... و، كه بدون آن، كه مانند با آن. شود مي

  پايگي   پيوند لفظي هم
هـا در توضـيح يـا    اي است كه هيچ يك از جملهپايه هم ربط ميان دو جمله ،اين پيوند

فرايند ايجاد سـاخت از طريـق بـه     :عبارت است از، 24پايگي هم. تكميل ديگري نيامده باشد
دو يـا چنـد    ،پـايگي  در هـم . ربـط نوع به كمك يك حـرف   هم  هم پيوستن دو يا چند سازه

ها توسط حروف ربط به هـم پيونـد   كه اين سازه كند ميهاي جمله عمل  سازه جمله به منزله
 آيد كه از به هـم پيوسـتن دو يـا چنـد جملـه     مركبي به وجود مي جمله ،درنتيجه. اندخورده

  . ساده تشكيل شده است
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اند ايي وجود ندارد و جمالت به گونهها هيچ گونه وابستگي پايه و پيرودر اين پيوند
پايگي دو  . حروف همتوانند جداگانه به كار روندكه هر كدام از نظر معنا مستقل بوده و مي

  : است نوع
  ... تنها و نه ،اگرچه، ولي، اما، وپايگي منفرد، مانند:  . پيوند هم1
 .يـا غيرتكـراري  انـد  ايـن پيونـدها يـا تكـراري     ؛پـايگي مـزدوج (جفتـي)    هـم پيوند . 2

  ) 48 -47: 1386، مدرسي(
  :گويدمي) 247 :1351( خانلري

تواننـد يكـي از روابـط زيـر را     مـي ، يابندجمالتي را كه با حرف ربط به هم پيوند مي«
  :دربربگيرند

. 7. اثبـات ونفـي    6. تـوالي   5نافـات   م مقابلـه و . 4 . تنـاوب  3. تساوي  2مطابقت  . 1
  ».بيان نتيجه. 10. بيان علت 9دراثبات  مشاركت. 8مشاركت در نفي 

در كتاب خود به دو نوع وابستگي متوالي و موازي اشـاره  ) 334 -332: 1362( شفايي
  : كندمي

اي به گونـه ، آيندمركب چند پيرو به توالي يكديگر مي در جمله، در وابستگي متوالي
پيرو  موازي دو يا چند جمله كه پيرو اول براي پيرو دوم در حكم پايه است اما در وابستگي

پايـه بـه    د و يا برعكس چند جملهگرد پايه مرتبط مي با عطف به هم به طور موازي به جمله
  . شوندپيرو مربوط مي جمله

در  .كننـد معناهـايي اسـت كـه حـروف عطـف القـا مـي        ناشـي از  ،هـا بنـدي  اين تقسيم
گون هر يك از اين حروف به تفصـيل  هاي گونادستورهاي انوري و پنج استاد نيز و كاربرد

  . بيان شده است
  : هانمونه

  . حالم بد شد و*زياد خوردم 
  رابطه علت و معلولي            

  . رومبه كتابخانه مي يامانم  مي جا *يا اين 
  بيان انفصال  رابطه         
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و ) 200 -197: 1386( در اين بخش به بررسي موارد فصل و فصـل در كتـاب شميسـا   
اغـراض و  آيا ذكـر فصـل و وصـل،     شود معلومپردازيم تا مي) 393 -387: 1367( نژادرضا

هـايي كـه در ايـن مباحـث ذكـر      (مثـال  و يا اينكه صرفاً بحث زباني است؟ داردمعاني ثانويه 
  شوند). شود، عيناً از دو كتاب شميسا و رضانژاد مطرح ميمي

  بررسي موارد وصل در علم معاني
  : گويدمي) 248 :1370( كزازي

) نـوع ( گيـرد كـه آن دو جملـه در گونـه    پيوستگي دو جمله زماني انجام مي
هاي گسسته را چرا كه جمله ؛يكسان باشند يعني هردو خبري يا انشايي باشند

ها يا معنـا را  زيرا پيوستگي در آن جمله ؛توان به هم پيوست به هيچ روي نمي
درحالي كه در جمـالت   ؛استدگرگون ساخته و يا با شيوا سخني ناسازگار 

  .رساند گون گسسته كردن آنها به معنا آسيبي نمي هم
شـخص و زمـان   ، و لفـظ  ابنابراين جمالت بايد در پيوند لفظي يا وصـل از حيـث معنـ   

  . يا خبري و انشايي بودن مناسبت داشته باشند، فعل
  :زماني كه هردو خبري باشند. 1

مسـتياند زهمه در جوش و خروشها  خم
  

آنميكه در آنجاست حقيقت نه مجاز است  و
 ( 27 :1390 حافظ. )  

  :اند. زماني كه هردو انشايي2
هر چـه خـواهي كـنومباش در پي آزار

  
كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست 

 ( 78: 1390 حافظ. )  
و بـه   سـاخته علماي معاني تنها پيوند و وصل ايـن دو را مطـرح    ،در اين گونه جمالت

  . انداي اشاره نكردهكاربرد بالغي و يا معناي ثانويه
  ) عطف كلمه به كلمه( آيدواو عطف مي، در تركيبات عطفي. 3

، متضـادها  و مترادفات، گونه از تركيبات در اين ،طور كه از عنوان فوق پيداست همان
در اين موارد فقط به پيوند دو يا چند كلمـه اشـاره   . شودط استفاده مياز حروف وصل و رب
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-به هـم ربـط مـي    زبان هم دو كلمه و هم دوجمله را شده است كه با حرف ربط در دستور

 :1367،نـژاد  رضـا ( .اند ناميده» مفردعطف «اين گونه از وصل را  ).140 :1351،خانلري( دهد
شـب  ، پسـتي و بلنـدي  ؛ مانند بالغت ارزشمند نيست ذكر اين نوع از وصل نيز در علم )388
  ... و، وروز

  عطف چند مسند براي يك مسنداليه و يا برعكس . 4 
اسـتفاده  » ويرگـول «آورند و در مـابقي از عالمـت   امروزه تنها درمورد آخر عطف مي

كنندكه اين شيوه به تقليد از زبانهاي فرنگي و خصوصا زبان فرانسـه اسـت و در فارسـي    مي
 .كردنـد استفاده مي» حروف واو«نثر قديم در تمام موارد از  اما در نظم و. ابقه نداشته استس
  ). 404 :1389،نجفي(

عابد و صوفي همـه طفـالن رهنـد عالم و
  

ــده   ــا و دارنـــ ــا و دانـــ ــت توانـــ اوســـ
  

هسـت بـه جزعـالم ربـاني نيسـت     اگرمرد 
 ( 947 :1385،سعدي )  

نگارنــــده اوســــت خـــرد را و جــــان را 
 ( 118 :1387فردوسي، )  

ــه ،  پشــتكار در كــار و بخــت، كســب دانــش، اســتفاده از عقــل« از عوامــل حصــول ب
  . »ختي است خوشب

تنها به پيوند لفظي ميان مسنداليه و مسند پرداختـه شـده و هـيچ گونـه      ورد نيزدر اين م
  . خوردبالغي به چشم نمي جنبه

هرچنـد  ، از وصل استفاده شـود يسته است شا ،دو مسند يا مسنداليهاما در پيوند ميان     
  : استفاده كردتوان ميدر اين صورت از فصل نيز 

مــــرد خــــداي بگريســــتو بخنديــــد 
  

عجــــب مانــــد ســــنگين دل تيــــره راي 
 ( 64: 1384،باب اول، بوستان. سعدي )  

   مسنداليهعطف چند مسند براي يك ). پيوند لفظي( مسنداليه       2مسند    1مسند      
   مرد خداي  بگريست  بخنديد
  ) پيوند معنويي( مسنداليه       2مسند    1مسند
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پـس ذكـر آن در    كنـد،  را بيـان مـي  است چون هر حرف ربطي معناي خاصي  گفتني
نـه معنـاي   ( در مثال فوق حذف حرف ربط معناي زبـاني كـالم  . معناست كالم منتقل كننده

وجـود  . اسـت مربـوط  شناسي ازبان و معن د كه اين به حوزهدهرا تا حدودي تغيير مي) ثانويه
تـوان از طريـق    مـي  ،رساند امـا بـا حـذف آن   بين دو مسند معناي مالزمت را مي »حرف واو«

تـوان حـرف   در ايـن صـورت مـي   . فصل يا همان پيوند معنوي ميان كالم ارتباط برقرار كرد
حـرف ربـط    ،ند با توجه بـه معنـا  توامعنوي دانست كه مخاطب مي ربط را محذوف به قرينه
  . »بگريست مرد خداي) پس/بعد/و/ اگرچه/ولي( بخنديد: “مناسبي را برگزيند مانند

اند اين است كه گاهي مورد ديگري كه در كتب دستور و معاني به آن اشاره كرده. 5
 در .اول ذكر شده است كه در جملهرساند  ميعلت وقوع امري يا بيان حكمي را  دوم جمله

  :شود ربط در معناي تعليلي استفاده مي اين صورت از حروف
ران راذآســان گــذران كــار جهــان گــ    

  
زيرا كه خردمنـد جهـان خوانـد جهـان را     

  (مسعود سعد) 
و موقعيـت و  ) بـرون زبـاني  ( اين معنا تنها ناشي از حـروف اسـت و ارتبـاطي بـا بافـت     

  . مقتضاي حال ندارد
منظـور سـرايت حكـم واحـد كـه ايـن همـان هـدف         بـه  . عطف چند جمله بـه هـم،   6
  :بودن جمالت است معطوف
خواسته بودم و حجره به گل آراسـته و بـه خلـوت بـا     ي  پيري حكايت كند كه دختر«

  )حكايت دوم: باب پنجم، گلستان( .»و بستها نشسته و ديده ودل در
 واسـطه  تواننـد بـه  آمده كه جمالت كامل مي اين همان است كه در دستور پنج استاد

  . حروف عطف بپيوندند
  )289 :1389( .»نديدند و برادران به جان رنجيدندخپدر بخنديد و اركان دولت ب«

ي ثانويـه نبـوده و ايـن    ادر اين موارد وصل نيز سخني از بالغت و معنـ  ،*به طور كلي
 ،زبـان  چنين دستور در كتب معاني سنتي و هم. اندموارد در دستور زبان به طور مفصل آمده

آنها اشاره شده كه ذكر اين مباحـث معنـايي    به انواع معاني حروف ربط و كاربردهاي اوليه
امـا ذكـر آنهـا در علـم معـاني      . شناسي اسـت احاكي از ارتباط آن با علم معن ،زبان دردستور
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حروف عطف و كلمات موجود در  اين معاني تنها ناشي از زيرا ؛بالغي و يا ادبي ندارد جنبه
آورده كـه در  » واو عطـف «مـورد در معناهـاي    38) 409 -394: 1367( رضـانژاد  .انـد  جمله

 در صـورت دوم  اصـالً   و، يـا ديگـر كلمـات    اسـت » واو«معنا يا ناشـي از خـود    ،تمامي آنها
در  .كالمنـد و ناشـي از موقعيتنـد    برخي نيز معناي ثانويـه  .ندارد» واو«ارتباطي با حرف ربط 

  :پردازيم براي نمونه به ذكر چند مورد مي. اين مورد نيز پيوندي با حروف ندارند
  ي نقل قول  اواو به معن. 1
يـا غفـور و يـا    : گفـت ناليـد و مـي  مـي ، درويشي را شنيدم كه بر به آستان كعبه نهـاده «
                                                                                  ».را شايدو داني كه از ظلوم و جهول چه آيد كه ت تو، رحيم

 ( حكايت دوم، باب دوم. گلستان )  

بلكـه مربـوط بـه معنـاي فعـل و       ،نيسـت » واو«ي نقل و قول ناشـي از  در اين مورد معنا
  . روساخت جمله است

  واو در معناي تضاد و تناقض و يا ترادف. 2
آنكه پنهان است و پيدا در جهان پيداست كيسـت   گردند جمعنميگرچه پيدا و نهان با هم

 ( 623 :1383صائب )  
  . شود نه حرف ربط مي دريافت» پيدا و پنهان«  معناي تضاد از دو كلمه

  واو در معناي سبب و علت . 3
  محمل نهان شد از نظر، رفتم كه خار از پا كشم      

  شد صد سال را هم دور ويك لحظه غافل گشتم                                                
  (ملك قومي) 

  واو در معناي تعظيم و تفخيم . 4
  نه فلك دادم بدو وهشت خلد  گنج خانه      

  روستاست    او چيست با من؟پنج خايه داده                                                
  (خاقاني) 

بلكـه ناشـي   ، شـود حاصـل نمـي  » واو«تنها از حرف ربط  بزرگداشت نه معناي تفاخر و
هاي كالم در كنار بافت برون زبـاني كـالم اسـت كـه جـزء معنـاي       ازمعنا و بار معنايي  واژه
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بايـد   ،بـدين ترتيـب  . گيـرد در علم معـاني  قـرار مـي   ) ها فرض حاصل از بافت و پيش( ثانويه
ر كه دانستن ديگر قواعد موجود همان طو ضرورت دارداره كرد كه دانستن موارد وصل اش
موارد ذكـر وصـل جـزء قواعـد مربـوط بـه فصـاحت كـالم قـرار           .زبان الزم است دستوردر
 تنها ابزاري براي درست و فصيح سخن گفـتن  جايي كه اين موارد از آن. گيرد نه بالغت مي

  . ادبي و بالغي نيست، امروز كه متوجه معاني ثانويه استذكر آنها در علم معاني  هستند،

  پيوند معنوي و فصل 
ميـان آنهـا معنـاي      ها پيوند نيامده و تنهـا رابطـه  كلمهباتر  گاهي بين دو جمله يا بيش   

اين ارتباط بـه خـودي   . گيردنقش رابطه را بر عهده مي» معنا«، در چنين صورتي است.كالم 
 دوريحروف عطف  ممكن است بايد از كاربرد زياد تا زيرا ؛استخود بدون حروف ربط 

  )290 :1389،قريب و ديگران( .كرد
تا  ،در معانيرعايت موارد فصل . اندترك وصل تعريف كرده ،در علم معانيفصل را 

ربـط   ايجاد نكند و كـالم را بـه سـخنان بريـده و بـي      ااي جايز است كه اخاللي در معناندازه
وگرنه همان اندازه كه فصل به جـا و بـه مـورد بـر فصـاحت و شـيوايي كـالم        ، نسازدتبديل 

 شـود منسجم بودن آن مـي  مورد بودن آن نيز سبب خروج جمله از هنجارو غير بي، افزايد مي
اگرچه كلمات از لحاظ روساخت از  ،پس در پيوند معنويي و فصل). 386 :1367،رضانژاد(

كالم حاكم است كه مانع گسستگي مطلق جملـه  ساخت  معنايي بر ژرف ،يكديگر منفصلند
بـدون هـيچ گونـه معنـاي      گيرنـد  مـي اي كه پشت سـر هـم قـرار    اگر دو جمله زيرا ؛شودمي

به نوعي پيوستگي و انسجام و متنيـت مـتن    بوده،فصيح ، كالم نامربوط و غيرمشتركي باشند
ارتبـاط جمـالت بـا    ، صـل البته نبايد فراموش كرد اگرچه در پيوند معنوي و ف. رودبين مي از

زباني و مقتضاي  زباني است نه برون اين معنا ناشي از بافت درون ست،يكديگر از طريق معنا
  :شوددر ميان جمالت به دو وجه حاصل ميپيوند معنوي  ،زبان در كتب دستور. حال

  ؛ترتيب زماني. 1
  . ترتيب منطقي. 2
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از حيـث زمـان   ، مالت مسـتقل هاي جدر پيوند معنوي آن است كه فعل، ترتيب زماني
   :در پي هم باشند و به نوعي ترتيب زماني رخداد هر يك از جمالت رعايت شده باشد

 [و] دو :[كه] زورقي در پي ما غرق شـد  بزرگان در كشتي نشسته بودم با طايفه« )الف
 [و/. دو را اين هـر بگير : پس] يكي از بزرگان مالح را گفت [و/. برادر به گردابي درافتادند

  ».مالح در آب افتاد پس]
)گلستان. باب اول، حكايت سي و پنجم(    

علـت و معلـولي يـا نتيجـه و      دو يا چند جمله رابطـه در آن است كه ، ترتيب منطقي و
خـود متضـمن    ،البته بايد توجـه داشـت كـه گـاهي ترتيـب زمـاني       .مقدمه وجود داشته باشد

  )247 -246: 1351، خانلري( .ترتيب منطقي در كالم است
  ».[پس] سر بنهادم. خوابي پاي رفتنم نماند شبي در بيابان مكه از بي«) ب 

 ( 11حكايت ، باب دوم. گلستان )  
و فصـل  ي درپيونـد معنـو  . هم ترتيب زماني و هم منطقي مطرح اسـت  ،»ب« در نمونه

چنان كـه در ميـان كروشـه    ، محذوفند معنايي كلمات ربط در جمله به قرينه: توان گفتمي
تواند به طور قطع مانع از حضـور  نمي يپس وجود معنا در پيوند معنو. ايما اشاره كردههبدان

جمالت را به يكديگر مربوط  ،در پيوند لفظي نيز معنا در كنار ادات ربط. حروف ربط شود
رد و معنـا را رابـط   توان حروف ربـط را حـذف كـ   هاي وصل نيز مييعني در مثال ؛سازد مي

  : اندكه بدون ادات آمده ذيلانشايي  مانند دو جمله. قرار داد
ــان ــه يمگـ ــن بـ ــدايم مـ ــار خـ ــه زنهـ بـ

  
ــدار   ــارم مپنــــ ــر گرفتــــ ــو بنگــــ نكــــ

  (مسعود سعد) 
كـه گوينـده    نيسـت پس ذكر موارد فصل و وصل به جاي يكديگر لزوماً به ايـن معنـا   

در ايـن بخـش دسـتوري     ،ميهمان طور كـه ديـد  . جمله از اداي آن قصد ثانوي داشته است
مواردي را يافت كه هم وصل و پيونـد لفظـي را مطـرح كـرد و هـم فصـل و پيونـد        توان مي

  . معنوي را
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  بررسي موارد فصل در علم معاني  
اندكـه تمـامي آنهـا چـون     در كتب معاني براي فصل جمـالت ذكـر كـرده   مواردي را 

  :الغت و علم معانيمختص به دستورزبان است نه ب ،بحث وصل
  )197 :1386،شميسا( آورندفعل وصفي (وجه وصفي) واو ربط نمي بعد از. 1

  . خواند مي درس، دانشجو به دانشگاه رفته
زبان نيز آمده كه هرگاه دو فعـل متـوالي در فاعـل و زمـان يكـي       اين مورد در دستور

» واو«يـن صـورت   جايز است كه فعل اول را به صـورت صـفت مفعـولي آورد و درا    ،باشند
دهد و گوينـده را  ماضي مطلق رخ ميهاي  تر در فعل اين كاربرد بيش .عطف را حذف كرد

متـأخران   تـر شـيوه   بـيش  ،البته اين نوع كـاربرد از فعـل   .سازدنياز مي از تكرار حرف ربط بي
ي اكردنـد نـه در معنـ   تر در بيان حالت از وجه وصفي استفاده مـي  فصحاي قديم بيش .است
فوق بين فعل جملـه و   در جمله ،بينيمهمان طور كه مي). 291 :1389،قريب و ديگران( فعل

وري است كه  ها و ترفندهاي سخناين يكي از شيوه. پيوند معنايي برقرار است، وجه وصفي
فرامـوش نشـودكه ترفنـدهاي    . انـد زبان در ارتباط با معنـاي زبـاني بـدان پرداختـه     در دستور

  . شوند علم معاني همراه با مقتضا و معاني ثانويه مطرح مي مربوط به سخنوري در
  :گيرداين خود دو نوع را دربرمي؛ اگر بين دو جمله كمال انقطاع باشد. 2
  .حاظ انشايي و خبري متفاوت باشندزماني كه دو جمله از ل. 1
  )197 :1386،شميسا( .زماني كه ميان دو جمله ربط معنايي وجود نداشته باشد. 2

[پس]   چيست ياران طريقت بعـد از   ) خبري( از مسجد سوي ميخانه آمد پير مادوش 
                                                                                                                                   ) انشايي( اين تدبير ما

( 10: 1390 ،حافظ )  
 ،معنـايي محـذوف اسـت و بـه نـوعي مصـرع اول       ادات ربـط بـه قرينـه    ،يت فوقدر ب

پس كمال انقطاع . جويدآن را در مصرع دوم مي اي است كه گوينده جواب و نتيجه مقدمه
بـه مقتضـاي    ،مخاطـب بـراي درك ايـن معنـا    . در اين مورد مربـوط بـه لفـظ و ظـاهر اسـت     

. رسـد منطقـي در معنـاي روسـاختي بـدان مـي      اسـتدالل ندارد بلكه از طريـق  نياز زباني  برون
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آوردن حرف ربط عامل جلب نظـر مخاطـب    ،اگرچه اين جمله از يكديگر در ظاهر دورند
  . شود به وجود معناي ثانويه نمي

، د كه نتوان هيچ ارتباطي بين آن دو يافتناگر دو جمله آن چنان از يكديگر دور باش
اگر كسي برعكس  )،197 :1386شميسا (به گفته اما  .ستتر اانفصال آن دو در لفظ شايسته

اين كتاب معـاني اسـت[و] امسـال سـال     « :عمل كند و اين دو  را ربط دهد البد غرضي دارد
تنها در اين مورد است كه عدم صراحت ارتباط جمالت از نظر معنا و در عين . »است 1372
به وجود معناي ثانوي جلب شود نظر مخاطب سبب مي ،پيوندآن دو توسط حرف ربط حال
ذهن مخاطب را به درك و كشـف ارتبـاط    ،وجود ادات ربط در اين نوع از جمالت. گردد

  :كندجلب مي) كه در معناي روساختي ارتباطي ميان آنها نيست( جمالت
نماز نور چشم مؤمن اسـت. در مـورد ايـن جملـه بـه چنـد نكتـه         و خورد علي  غذا مي

  گردد: اشاره مي
  ؛و نكوهش فردتحقير . 1
 توانـد معنـاي تعظـيم و تشـويق  و مـدح      بند به نماز نيسـت مـي   از ديد فردي كه پاي. 2

  . را داشته باشد) حتي مفاخره(
  . خوانند تعريض به كساني كه نماز نمي. 3

اما بدون حـرف ربـط در    ،كند آگاه مي  مخاطب را از معناي ثانويه وجود حرف ربط،
بافـت و   ،البتـه در گفتـار   .دهد را نمي  وجود معناي ثانويه اين گونه جمالت مخاطب احتمال
نقش آن را ايفـا   ،توانند جايگزين حرف ربط شده مي غيره عوامل ديگري چون نوع لحن و

در ايـن  . شتار اين حـرف ربـط ابـزاري بـراي جلـب توجـه مخاطـب اسـت        وپس در ن. كنند
از  ،ايـن معنـا و دليـل   . دهدما را به وجود معنا يا دليلي خاص سوق مي ،حرف ربط ،صورت

  . آينددست مي هبافت و موقعيت ب
  : شود دو نوع را شامل مي، اگر بين دو جمله كمال اتصال باشد

  .علت ومعلولي و ترتيب منطقي است ،بين دو جمله ربط. 1
  )198 :1386،شميسا(. است بين دو جمله ترتيب زماني. 2
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 دسـتور  اين دو مـورد دو وجـه پيونـد معنـوي جمـالت در      ،همان طور كه بيان كرديم
  . اندشناسي اآن و معنمختص دستور زبان ومعناي اوليه درزبانند كه 

ــر ــوه  ةق ــن آن مي ــين م ــاد  الع ــادش ب دل ي
  

كه چه آسان بشد و كار مرا مشـكل كـرد   
 ( 136: 1390 حافظ. )  

موجـود  ) لفظي پيوند( و هم حرف ربط) معنوي پيوند( هم ترتيب زماني ،در اين مثال
بلكه تنهـا مـواردي    ،پس ذكر اين موارد به صورت حكم كلي و قطعي و الغير نيست. است

  . كنداست كه رعايت آنها به فزوني فصاحت كالم كمك مي
  ه كمال اتصال هشب
آيد وچون بـين  اول برمي كه از جمله باشدجواب سؤال مقدري  ،دوم ماني كه جملهز

بـه طـور كلـي در بـين     . نامنـد  مي »كمال اتصال ههشب«آن را  ،ارتباط  معنايي برقرار استآنها 
  ). 1386: 198، شميسا( آيد ال و جواب قاعدتاً واو عطف نميؤس

  مستي به آب يك دو عنب وضع بنده نيست [چرا] 
   پير خرابات پرورم    كه] من سالخورده  [براي اين                                                    

  ) 340: 1390 حافظ.(
توان مي ،حتي در مثال فوق. در اين مورد بالمانع است، استفاده از حروف عطف دليل

بين دو مصرع معناي تعليل و علت را بـا توجـه بـه     ،كه سؤال مقدري در نظرگرفت بدون آن
  . معنوي يافت قرينه

  ه كمال انقطاعهشب
 نخسـت مـوهم خـالف مقصـود اسـت      دوم به جمله عطف كردن جمله موارد،اين در 

  ):439 :1367،رضانژاد(
وات از خدايي عـزل كـناهرچه جز نور سم

  
ـباح ال      گر تو را مشـكات دل روشـن شـد از مص

  (خاقاني) 
تحت تأثير زبـان عربـي   آشكارا كه در آنها  اند آوردهمباحثي را  ،كتب معاني بيشتردر 
فنـون   نيست؛ زيرااين موارد در علم معاني فارسي مناسب  ذكر .مربوط به آن بودندو قواعد 

ذكـر مـواردي    ،درايـن بحـث  . بالغت هر زباني جداي از قوانين كلي مختص آن زبان است
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ه كمال انقطاع حاصل تأثيراز زبان عربـي  هعطف بيان و شب، چون انواع كمال اتصال در بدل
ذكر فصل و وصـل  . هايي پرداخته استنها همراه با نمونهاست كه رجايي در كتاب خود بدا

زبـان   تنها در نـوع مباحـث بـا مـوارد دسـتور      ه نهاند كدر معاني از لحاظ لفظي و معناي اوليه
در  .هـايي كـه در ايـن دو انتخـاب شـده يكسـانند      مونهنبلكه حتي برخي از  ،كنند برابري مي
 ،كه تمـامي آنهـا چـون بحـث وصـل      اند آوردهمواردي را براي فصل جمالت  ،كتب معاني

  . زبان است نه بالغت و علم معاني مختص به دستور

  فصل و وصل و انسجام كالم 
 :يـق داد وصـل را بـا آن تطب    ،تـوان فصـل  كه مي است يكي از مباحثي» انسجام«بحث 

يكـي از   انسـجام،  هاي آن اشـاره كـرديم كـه    به بحث متنيت و مالك ،هاي گذشتهدربخش
. شـوند در انسجام واحدهاي درون يك متن از طريق يكديگر تعبير مي. بود، هاي آنمالك
اي از جمالت شود متن از مجموعهروابط معنايي بين اجزاي متن است كه سبب مي، انسجام

 ،همان طـور كـه برشـمرديم   . اندكه به طور تصادفي كنار هم قرار گرفتهمتمايز شود ربط بي
ادات ربـط  . هـا اسـت   يكـي از آن ادات ربـط  شوند كه  سجام ميعوامل متعددي سبب اين ان

موضـوعي را   ،ايجملـه  مـثالً . اي منطقي ميان جمالت متن شكل بگيردشوند رابطهسبب مي
اول يا دليلي باشد  بعدي ممكن است توضيحي باشد در تكميل جمله  كند و جمله مطرح مي

يـا بـه مقابلـه و تسـاوي و مطابقـت بـا آن        قبلي بيـان كنـد   اي را براي جملهبراي آن يا نتيجه
شود كـه جمـالت از نظـر     چنين مواردي سبب مي. بپردازد و يا حتي آن را اثبات و نفي كند

پيامي صريح را به مخاطب القا كنند كه اين رابطه از طريق همين عناصر  ،معنايي مرتبط شده
  : دكنيكوچكي توجه مي به نمونه. گيرد مي ربط شكل

از  كـه جاي آن اسـت  و سنتي نوشته شده و درمورد مثنوي به حد كافي شروح لفظي «
خـود دريـايي     بـه نوبـه   هـم غزليات . نظريات نويي پرداخته شود و اين به بعد به افكار خاص

هـم  و تتبعـات سـنتي    وبـه لحـاظ تحقيـق    هـم   و در اين باره بسـيار كـم كـار شـده     اما است
ايـن   وهـاي مردانـه اسـت    منتظر همت ،بيانيهاي  و شيوهادبي  وكنجكاوي در مسائل فكري 
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هـاي كتـب   در گنجينـه  كـه هاسـت   قـرن  وانـد   هـاي تـازه  حديثو پر از حرف  ،متون نازنين
   25. »يا بايد دوباره آنها را به حرف درآورندو اند خاموش نشسته

تعـداد  ، در كنار ديگر عوامـل انسـجام چـون ارجـاع وانسـجام واژگـاني       ،در متن فوق
اند. ذكر اين ادات ربـط  دهنده اين حفظ انسجام متن را برعهده گرفته زيادي از  عوامل ربط

اما در نثرهاي ادبي خصوصا شعر نو اندك است كه  ،متعارف علمي فراوان استدر نثرهاي 
  . است يدر اين صورت پيوستگي متن از طريق پيوند معنو

در بحث انسجام نيز بـه پيونـد معنـايي و لفظـي ميـان واژگـان و        ،طور كه ديديم همان
كـه فصـل و وصـل يكـي از      انسـجام  شـود و در مـتن دقـت مـي   از طريق ادات ربط ها جمله

كنـد و بـا بافـت    تنها كالم را از لحاظ روسـاختي بررسـي مـي   رود،  ابزارهاي آن به شمار مي
تـر در   بـيش  ،فصل و وصـل  حثمبذكر  ،بنابراين. زباني و يا اقتضاي حال كاري ندارند برون
گيرد نـه بالغـت و علـم معـاني كـه بـا بافـت و         شناسي قرار ميازبان و علم معن دستور حوزه

به فصاحت و رسايي و شيوايي كـالم از   ،در بحث انسجام .كالمي در ارتباطند موقعيت برون
متن  هررك كامل د. شود كالم را مؤثر جلوه دهندو روساختي دقت مي  لحاظ معناي زباني
زبـان  و   در پيوند دو دانـش دسـتور   ،هايي چون انسجام و پيوستگي است كه در گرو مالك
  . شود معاني حاصل مي

  بررسي مباحث بالغي فصل و  وصل 
به نكاتي اشاره كرده كه همراه فصل و وصل در علم ) 1386:202( شميسا در كتابش 

ه بجمالت از طريق معنا ، معنوي يا همان فصلبراي نمونه گاهي در پيوند  .بالغت موجودند
ربـط  . گيـرد اند اين پيوند با اعمال صنايعي بديعي و بياني صورت مـي هيكديگر پيوند خورد

توان بـه دنبـال   در هر يك مي وگيرد جمالت كه از طريق پيوند لفظي و معنايي صورت مي
  . صنايعي گشت

النظيــر اســتفاده  مراعــات و س تــامجنــا، ردالصــدر، تــر از موازنــه از نظــر لفظــي بــيش 
 :1388،شميسـا ( .دشو م و حسن تعليل توجه ميايها، تمثيلبه تر  بيش ياز نظر معنو. دگرد مي

360(  
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ـين آن ـافظ بب ـه ح ـان دل من ـاييبه خوب ـابـي وف ه
  

كه با خوارزميان كردند تركان سمرقندي 
 ( 454: 1390،حافظ )  

هـايي كـه   ببـين آن بـي وفـايي   «و» بـه خوبـان دل منـه   «امـر  بـين دوجملـه   ،در اين بيـت 
ناشي از وجـود   ،اين پيوند .پيوند معنايي برقرار است ،خوارزميان با تركان سمرقندي كردند

استفاده » واو«توان از حرف ربطمي ،در بين اين دو جمله. تركان است صنعت ايهام در كلمه
جمله را در كنار حـرف ربـط بـه يكـديگر      در چنين صورتي نيز معناي حاصل از ايهام .كرد
تواند اين معنا را تقويت و پررنـگ سـازد    مي ،حضور حرف ربط، ساخت مرتبط ميتوان  مي

كه با صنعت ايهام در شود  مي درككه با حذف آن تنها ارتباط كالم از طريق پيوند معنايي 
كـن اسـت از طريـق    بايد اشاره كرد پيوند معنايي ميـان برخـي از جمـالت مم    . ارتباط است

، اما اگـر در ايـن صـنايع بحـث از معنـاي ثـانوي كلمـات باشـد         ،صنايع ادبي صورت بگيرد
معـاني ثـانوي   كـه از  گيـرد  قـرار مـي   بالغي در علـم بيـان و بـديع    جايگاه بحث از اين نكته

در كنـار ايـن پيونـد     ،در بيت فوق. كنندو گاهي جمالت بر اساس تخييل بحث مي كلمات
امـري دوم را   جملـه  ،نيز استفاده شده كه اين حرف ربط »كه«حرف ، پيوند لفظيمعنايي از 

  . كاركرد آن بالغي نيست وبه مصرع دوم پيوند زده است 
مربـوط بـه حـرف     ،بحث بالغي ديگري كه براي فصل وصل در اين كتاب ذكر شده

) 1389:282( الزار. شـود اسـت كـه سـبب القـاي معـاني متعـددي در كـالم مـي        » كه«پيوند 
  : گويد مي

-براي بيان پاره ،جداي از نشان دادن وابستگي ميان دو تك جمله »كه«ادات 

مـثالً بـراي بيـان     ؛رودهاي ظريـف معنـايي و عـاطفي بـه كـار مـي       اي تفاوت
و مخصوصاً در زبان گفتـار كـه بـر سـر جمـالت      ... تأكيد و، تضاد، اعتراض

نتيجه و علـت و  ، ف و قصدتوانند نمودار هدهاي گوناگون ميپيرو با ارزش
  . دناي نيز بياي يا در معناي جمله

هاي حرف ربط فرض جزء پيش ،اند كه آنها را در معاني»كه«اين معاني حاصل حرف 
 از كالم حذف شده و در چنين صورتي رابطه» كه«گاهي اين. توان به حساب آورد مي »كه«

  : براي نمونه. شود ستفاد ميوابستگي از بافت و آهنگ جمالت روابط معنايي كلمات م
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  . ديد[كه] حسن اومد
يكــــي را كــــرم بــــود و قــــوت نبــــود

  ج

ــود     ــروت نبــ ــدر مــ ــه قــ ــافش بــ كفــ
 ججج

  كاش]اي  [آرزومي كنم كه / 
ــاد ــتي مبــ ــد هســ ــفله خداونــ ــه ســ كــ

  
ــگ   ــوانمرد را تنـــ ــاد  جـــ ــتي مبـــ دســـ

 ( 84: 1384،باب دوم، بوستان. سعدي )  
» كـه «يابيم حـرف  درمي ،ي آناوليه فعل دعايي و معنا قرينهاز ، فوق در وصل جمله  

 گونه بگوييم كه اين بخش از معنا بـه قرينـه   است و يا بهتر است اين» كنمدعا مي«در معناي 
اگـر بـه    ؛باشـد  »كـه «تواند مختص حرف ربـط  اين معنا نمي. معنوي از كالم محذوف است

چنان برقرار است و حتـي بـا حـذف     ي جمله هممعناي آرزو و انشاي، بياوريم» واو«جاي آن 
بايـد اشـاره كـرد كـه وجـود       . يابدبلكه تنها وزن كالم تغيير مي ؛رودبين نمي آن نيز معنا از

  . و مؤكد كند تواند تنها  اين معنا را تقويت يم »كه«حرف ربط 
 ،در نقش دسـتوري . غالبا ًنقش عاطفي دارد نه دستوري ،در كاربردهاي گفتاري »كه«
  اي كه پنجره را شكست پسـر همسـايه  بچه«: مانند ؛ريزدنظام جمله را در هم مي» كه«حذف 
بلكه سبب ايجاد رنگ ، حذف آن نظام جمله را در هم نريخته ،اما در نقش عاطفي. »ماست
  . شود ميدر جمله ) معناي خاصي( عاطفي
بـا   ورسـاند  معنـاي ثـانوي اعتـراض را مـي    » كـه «ادات  ،»سوپ كه يخ كرده«در مثال 

معنـاي   ،در مثـال فـوق   »كـه «ادات ). 98: تـا بـي ، بـاطني ( رودحذف آن معنا نيـز از بـين مـي   
ي اعتـراض تنهـا از   در صـورت حـذف آن معنـا    وتر ساخته تر و برجستهاعتراض را ملموس
). نقـش ادات پيونـد را نـدارد    جـا  البتـه كـه در ايـن   ( آيدزباني به دست مي طريق بافت برون

مؤكد و  ،»كه سفله خداوند هستي مباد« فوق و چه در جمله چه در جمله »كه«بنابراين ادات 
معناي ثانوي حاصل از بافت كالمنـد بـا ايـن تفـاوت كـه در زبـان گفتـاري و         كننده تقويت
  . استتر  بيش »كه«وابستگي معناي ضمني كالم به اداتي مانند  ،هاي آننمونه

 زيـرا  ؛گيرنـد علـم معـاني قـرار نمـي      چنان در حـوزه  هم اند،اين مباحث اگرچه بالغي
ي ضـمني كلمـات همـراه تخييـل و قرينـه و درمـورد دوم نيـز بـا معنـاي           درمورد اول با معنا

  . كه به طور كامل وابسته به وجود ادات ربط نيستداريم  و كار سراي ضمني
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  نتيجه  
دريافتيم كه مباحث موجـود در بـاب فصـل و وصـل،      ،نجام داديمهايي كه ابررسيدر    

 ،گيرد نه علـم معـاني   قرار مي  حوزهاين زبان است و در  كامالً قابل تطبيق با مبحث پيوند دستور
اهميت ايـن بحـث رنـگ     ي،چنين قواعد دستور م نگارشي و هميامروزه به دليل وجود عال زيرا

تري را نسبت به معاني سنتي معاني جديد، شيوه و تعريف علميجايي كه علم  باخته است. از آن
اگرچه بسياري  .گشا نخواهد بود طرح اين مسائل زباني و دستوري به تنهايي راه ،در پيش گرفته

فصل و وصل در زبان فارسي   ،مند هستند دار و داللت زبان در علم معاني نشان از مباحث دستور
تـوان بـه جـاي     هر يـك از ايـن مـوارد را مـي     ،ارد. چنان كه گفتيمقوانين بالغيِ مهم و ثابتي ند
كه دليل بالغي داشته باشد. بحث بالغي مربوط به فصل و وصل را  ديگري به كار برد، بدون اين

 ،علم بيان و بديع دانست نه علم معاني. در تطبيق مبحث انسـجام و فصـل و وصـل     بايد در حوزه
بخشي در كالم است كـه مربـوط بـه بافـت      ابزارهاي انسجاميكي از  ،دريافتيم كه فصل و وصل

اهميت رعايت موارد فصل و وفصل بايد  زباني كالم و معناي اوليه است نه معناي ثانويه. در برون
زبان به  گفت كه موارد ذكر شده براي فصل و وصل را بايد چون ديگر قواعد موجود در دستور

رعايـت   ،كند كالم  را سليس و فصيح مي ،ستوريحساب آورد. همان طور كه رعايت قواعد د
شـود. ايـن مـوارد بـه صـورت قطعـي و يقينـي         موارد فصل و وصل نيز سبب فصاحت كالم مـي 

اما رعايـت آنهـا بـه رسـايي كـالم       ،توان در مواقع وصل فصل آورد يا برعكسيعني مي ،نيست
د كـه بحـث   شـو  ميبوط مرزبان  دستور وري درحوزه كند. اين موارد به قواعد سخن كمك مي

  معاني ثانويه در آنها مسكوت مانده است. 
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  ها نوشت پي
                                                 

آنها  لفظ مطابقت   چنان احوالي كه به وسيله نآآن احوال لفظ عربي،   شود به وسيله علمي است كه شناخته مي ،معاني علم  1
 كند مقتضاي حال را.مي

2. Implication. 
3. Phonology. 
4. Morpholigy. 
5. Syntax. 
6. Textuality. 
7. Cohesion. 
8. Reference.  
9. Elfipsis. 
10. Substitution. 
11. conjunction. 
12. Cohesion. 
13. Synonymy. 
14. Denotational  synonymy. 
15. Lexicol synonymy. 
16. analytic synonymy. 
17. connotational  synonymy. 
18. Coheren. 
19. Intentionality. 
20. Conjunction. 
21. Clitic. 
22. Enclitic. 
23. Proclitic. 
24. Conjoining. 
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