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 زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی
 *مقدممهدی علیائي

 فارسي دانشگاه تهران ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 پدرام شهبازی بختیاری
 دانشگاه تهران يفارس ادبیّاتارشد زبان و  يآموخته کارشناسدانش

 (102 تا 79)از ص 

 15/12/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 12/10/1397تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکیده
دادن به ترين کوشش اين پژوهش پاسخناصرخسرو در گرو چه عواملی است؟ اصلی قصايدِ زبانِ تشخّصِ

اينجا  ،گنجددر يک مقاله نمی ،مشخّصاتِ زبانِ قصايد اوکه پرداختن به تمام اين پرسش است. ازآنجا
های نحوی ساختار گروهسطح نحو زبان بررسی شود؛ يعنی در  ات زبان او عمدتاًمختصّ است تالش شده

 وقتی کامالً اين بررسیاست.  گذرا به سطح آوايی کالم او نیز غفلت نشده یتوجّهاگرچه از  ،هاو جمله
ش یزان برجستگی شعرم ش،با شاعران پیشین و معاصر اوزبان  نحوی عناصر ةمقايس باکه  شودمیر میسّ
و در قیاس با زبان قصايد دو شاعر متقدّمش )فرّخی ای زبان قصايد هاويژگیبررسیِ  ،رواين؛ ازن شودمعیّ

ترين بخش اين مهمّ سرايیِ عصر،معیارِ قصیده مثابة زبانِعصرش )قطران(، بهو عنصری( و يک شاعر هم
ن ناصرخسرو و مقايسة آن با های معیّدر قصیده. در بررسی فراوانی هريک از عناصر نحوی استپژوهش 

روش  اند،مشترک اوهای فراوانی آنها در قصايد فرخی و عنصری و قطران که در وزن و قافیه با قصیده
در اين موارد نسبت به سه شاعر ديگر  سطح نحوبنابراين، قصايد ناصرخسرو در ؛ يماآماری را پیش گرفته

 بیاستی توازی نحوی و حذف فعل، کاستی گروه اسمی بدلی و وجه دعا، د: کنمايمی زتمايمو  هبرجست
تمهید نحوی تضمین با محور عمودی خیال، فزونی نقش ترغیبی زبان، هنجارگريزی نحوی،  یارتباط
 های پیروِ وابستة شرطی و تقابلی و تعلیلی در ايجاد اسلوبِ فلسفی کالم او.(واره)نقش جمله گرايی،کهنه

های داده ،انددادهدستبهو ناصرخسر قصايد از زبان غالباًی و مبهمی که جای تعابیر کلّله بهدر اين مقا
ممکنِ حاصل از  تنها يکی از نتايج ،های اين مقالهکه تحلیل است سنجشی فراهم آمدهکمّی قابل
 . آنهاست

 

 .ناصرخسرو، عنصری، فرخی، قطرانشناسی، نحو زبان، سبک :های کلیدیواژه
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 مقدّمه .1
يکی از متمايزترين  ،ز شعر فارسی و زبان او در قصايدشناصرخسرو يکی از شاعران مبرّ

مطالعات از حیث  ویقصايد  ،روهمین؛ ازفارسی است ادبیّاتها در سراسر زبان
 شناختیسبکحقیقت در مطالعات است. در ای بسیار درخور بررسینمونه شناختیسبک

در گرو کدام عوامل است و  دقیقاً شاعرچشمگیر شعر بايد بتوان معلوم ساخت تمايز 
شناسی يک اثر از پرداختن به سبک کدام از اين عوامل چقدر است. طبیعتاًسهم هر

وسیعی از بالغت و موسیقی  شود و گسترةآن حاصل می وجوه مختلف عناصر سازندة
ا در مطالعات امّ ،گیردمیتا بررسی سطوح مختلف زبان را دربر کالم و عقايد و باورها

حدود امکانات هاست که در تالشترين يکی از اصلی ،شناسی بررسی نحو زبانسبک
را در سطح همنشینی و ترکیب  های خالق هر اثر، انتخابشناختی يک زبانن ردهمعیّ

 کند. ها بررسی میهای نحوی و جملهدر ساخت گروه ،واژگان يا به تعبیری ديگر
فارسی بوده است و  ادبیّات محقّقان توجّهيدش همواره طرف زبان ناصرخسرو در قصا

 الزّمان فروزانفربديعاند. بردهکارکدام از ايشان در تمايز آشکار زبان او تعابیری بههر
 علمیو  فلسفینده، اسلوب او را خوا« بع و نادراالسلوبالطّاستادی قوی»ناصرخسرو را 
-154: 1369) کرده است توجّه ویدر شعر ها و تعقیدات لفظی عجیب قلبدانسته و به 

ناصرخسرو را دارای سبکی بديع و اسلوب شعر او را دارای  الدّين همايی. جالل(155
اسلوب شعر ناصرخسرو  اهلل صفا. ذبیح(121: 1375) ابتکار و تازگی و جزالت خوانده است

و  وی در شعرخوانده و به کهنگی زبان او و آمیختگی فلسفه و علم « نادر و خاص»را 
عبدالحسین  .(455-454و  335: 2536) بیان مقاصدش به روش منطقیان اشاره کرده است

استغراق در معانی فلسفی و ای لفظی در شعر ناصرخسرو به سبب به تعقیده کوبزرّين
های مشکل اشاره کرده و سبک شعر او را از جهت طرز کالمی و التزام بحور و رديف

و  70-69: 1362) تلفیق الفاظ به سبک عنصری نزديک ديده استتعبیر معانی و اسلوب 

سبکِ ة مردم به سببِ نبودن اشعار ناصرخسرو نزد عامّمطبوعبه  . مجتبی مینوی(74-76
 .(273: 1351) انشا و طرز بیانِ نامأنوس او اشاره کرده است

ی مخصوص، تازگ سبک، ابتکار بديع، اسلوب نادر، اسلوب» مانند تعابیری بخواهیم اگر
را با اصطالحات « خود، طريقة جديد، سبک انشا و طرز بیان نامأنوس سبک خاصّ
 ،بايد بگويیم شعر ناصرخسرو در نگاه اين استادان ،های روس توضیح دهیمفرمالیست

ست کلّی و ا يیهاوصف بیشتر، ايشان هایارزيابی معموالً امّا ،است نمودهمی «هنجارگريز»
 ،پیشین محقّقانپذير در میان نناپذير. تنها ارزيابی عینی و آزمواثباتمبهم و گاه ردّ و 
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نوشته، نه در شمار استادان های دانشگاهی میراز نوشتهتست که نه در ا از آن منتقدی
خروج از » ، چونعینی با توصیفی نسبتاًعلی دشتی  ؛گرفته استفارسی جای می ادبیّات
ناصرخسرو دانسته و  شعر یهاويژگی از يکی را اين وم،مرس و معمول «نگارش آيین و قواعد
؛ کندتأيید می را بیشترشان دانشگاهی هایپژوهش که است آورده آن توضیح در هايینمونه

فی و التقاء سیالب سه حر کاربردننشاندنِ اجزاء جمله سر جای خود، بهجمله ناز
جای هصل بکاربرد ضماير متّبر سر مفعول صريح،  «مر»، کاربردِ ساکنین در آخر سیالب

های مجاز که خط منحنی را در شعر شکسته و ها و سکتهوقفهنیز  ضماير منفصل و
 .(69و  36-35: 1362)ر.ک: دشتی،  آفريندزاويه می

 ،کرده و درخور ذکرند توجّههايی که به شعر ناصرخسرو در سطح نحو زبان پژوهش    
مطالبی »فصلِ  در که ل اشعار ناصرخسروتحلیمهدی محقّق است در کتاب يکی کوشش 

 ةفاصل» او، ازجملهقصايد ايص صرفی و نحوی برخی از خصبه ، «دربارة سبک ناصرخسرو
« حذف جواب شرط»، «حذف رابطه»، «میان فعل و فاعل ةفاصل»، «میان مفعول و فعل

های یاين ويژگ که (396-393: 1386) کندمی اشاره «شرط سیاق در نیشابوری هایفعل» و
هايی از هنجارگريزی گونه». مقالة اندبه طريقی بررسی شده نیز حاضر در پژوهشنحوی، 

کی بر که متّ داردت را های پیشین اين مزيّبه پژوهش، نسبت«نحوی در شعر ناصرخسرو
وجود مشترکات که با پیشینة درخور ذکری است ،روو ازايناست های آماری داده

، نتايج حاضردارد. در بخشی از مقالة  بین آنها وجودايی نیز هتفاوت آن،با  پژوهش ما
کنیم که از  جا به يادکردِ اين بسايم. در اينستاوردهای آن سنجیدهبا د آمده رادستبه

های نحوی به ديدِ نويسندگانِ مقاله، ناصرخسرو تالش کرده است تا با هنجارگريزی
ريزانة نحوی بررسی شده ويژگیِ هنجارگسبکی دست يابد. در اين مقاله چهارده  تشخّص

 میان، هفت ويژگی در سخن ناصرخسرو در مقايسه با سخنِ سه شاعر ديگرآناست که از
. در (1390 :محسنی و صراحتی جويباری)بسامد بیشتری يافته است  (عنصری، فرّخی، منوچهری)

ه به ، دو مورد هست ک«محور عمودی خیال در قصايد ناصرخسرو»بخشی از مقالة 
و « موقوف»يکی اشاره به صنايع  :يابدهايی از اين پژوهش ارتباط میطريقی با بخش

پیوستگی ابیات به واسطة حروف »و ديگری  ،«استقالل ابیات»و موضوع « تضمین»
)صراحتی  برشمرده شده است عنوان يکی از عوامل انسجام قصايد ناصرخسروکه به« ربط

عوامل مؤثّر در ايجاد نقش ترغیبی زبان در ». مقالة (145و  137 :1393 ،محسنی و جويباری
، «ندا»، «افعال نهی»، «عبارات يا افعال امری»بررسی  نیز به دلیل« قصايد ناصرخسرو
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نیز سزاوار « برخی از افعال ناقص»و « عبارات صرفاً عاطفی»، «اصوات»، «استفهام»
 .(1395 :محسنی و)صراحتی جويباری  يادکرد است
ست؛ بدين شیوه که قصايدی با ا در اين پژوهش، روشی آماری و تطبیقیروش ما 
های مشترک از ناصرخسرو و سه شاعر يادشده برگزيديم و فراوانی و بسامد قوافی و وزن

شده را در آنها بررسیديم و با هم سنجیديم. امتیازِ بزرگِ اين ی زبانی گفتههاويژگی
گويی  ؛آوردی بررسی و سنجش فراهم میروش اين است که شرايطی آزمايشگاهی برا

)قالب شعری، وزن، ايم، عواملِ محیطیِ اثرگذار دادهان را در محیطی آزمايشگاهی قرارشاعر

ايم. هرا مشاهده و مقايسه کردده و رفتار و عملکرد آنها نمورا ثابت و يکسان  قافیه، رديف(
های بررسی و ونهن است نمکه ممک باشدهای اين روش، شايد يکی اين از عیب
مشترک  هایزمین، اندک و ناکافی باشند؛ يعنی شمارِ قصايدی که در شدهآزمايش

، شناختیسبکهای هر شاعر، برای بررسی و ارزيابیِ اند، به نسبتِ کُلِّ قصیدهسروده شده
 که ممکناينآمده را از اعتبار بیندازد. ديگر دستهآنچنان ناچیز و ناکافی باشد که نتايج ب

است با اين روش، بسیاری از شاهکارهای هر شاعر که سبک شخصیِ او در آنها نمود 
محقّق است، میان -بر پژوهش ما که برپاية چاپ مینوی بنا يافته است، بررسی نشوند.

مشترک هست:  صرفاً چند زمینِ (فرّخی، عنصری، قطران) قصايد ناصرخسرو و شاعران ديگر
ان با زمزمین مشترک. هم 21و با قطران تقريباً  11 ، با عنصری28با فرّخی کمابیش 

شده در ده زمینِ های سرودهپژوهش، بررسیِ آزمايشیِ قصیده مطالعة منابع دستوری
کرديم؛ سپس به يازده زمینِ مشترکِ عنصری آغاز  را ناصرخسرو و فرّخی مشترک میان

ران و ناصرخسرو نیز زمینِ مشترک میان قط 21و ناصرخسرو پرداختیم و در پايان، از 
تنها ده زمین را بررسی کرديم و کوشیديم آنهايی را برگزينیم که میان فرّخی و 
ناصرخسرو يا عنصری و ناصرخسرو، و يا هر سه، مشترک باشد تا شرايط آزمايشگاهی را 

 کرده باشیم. ترکار را آسان و ترسخت
 یمحقّقانهای ء و ارزيابیآرا هستیم تا های زيرپرسش به پاسخپی در در اين پژوهش 

های ناصرخسرو، برای نمونه در قصیده. 1 ل سازيم:ذکرشان رفت، مدلّ مقدّمهکه در را 
هايی های ناصرخسرو، چه نشانههنحوِ قصید. 2 ی نحوی، هنجارگريز است؟هاويژگیکدام 

و که های ناصرخسری نحوی قصیدههاويژگیبرخی از . 3 )ديدگاه صفا(گرايی دارد؟ از کهنه
اسلوب . 4 کوب و دشتی(های فروزانفر، صفا، زرّين)ديدگاهند؟ اکدام ،اندپديد آورده تعقید لفظی

. 5 )ديدگاه فروزانفر و صفا(فلسفیِ شعر ناصرخسرو چگونه در نحوِ زبان نمود يافته است؟ 

)ديدگاه ؟ ای به سبک عنصری نزديک استنحوی یهاويژگیسبک ناصرخسرو در چه 
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های ناصرخسرو را خشن و ی موسیقايی که قصیدههاويژگیبرخی از . 6 (کوبزرّين
 1.)ديدگاه مینوی و دشتی(ند؟ اداده است، کدام نامطبوع و دشوار جلوه

 

 مفاهیم و اصطالحات دستوری .2
ی خسرو بیشتر برپاية تلقّ پژوهش،ها در اين بندیاصطالحات و توضیحات و دسته

به گونة  بیشتر او توجّه ،ت اين انتخابترين علّو اصلی است بوده فرشیدورد از دستورزبان
به دست  های معتبر ديگر که غالباًخالف بیشتر دستورزبانبر است، تاريخی زبان فارسی

استفاده های ديگران نیز پژوهشاز  ايمکوشیده البتّه ؛است شده شناسان نوشتهزبان
وضوع، سخت کوتاه و کم و ناکافی و ويژه آنجاکه توضیحات فرشیدورد دربارة م، بهکنیم

اصول مفاهیم  در فرشیدورد که نماند ناگفته هم مطلب اين .است بوده نادرست احتماالً يا
 .شناس نامدار امريکايی، استزبان لئونارد بلومفیلد، زباندار کتاب دستوری خود وام

 

 2های انشایي(واره)جمله. 2-1

که معنای پرسش و معموالً  است ایوارههيا جمل ر از پرسش، جملهمنظو :پرسش .2-1-1
چه  ،آهنگ خیزان داشته باشد؛ چه با واژة پرسشی چه بی آن، و چه مستقیم باشد

 وارةجملهصورت ست که بها پرسشی (indirect question) نامستقیم. پرسش نامستقیم
 3پیرو بیان شود.

 

ف و هیجانات و ساختارهايی که برای بیانِ عواط :های عاطفي(واره)جمله  .2-1-2

، چه + اسم + )+ فعل(، چه + اسم )+ فعل(قید روند؛ مانند: چه+ صفت/کارمیهاحساسات ب
های و صورت« کاش»، 4«آ»+ تکواژ ، صفت برای بیان حالت عاطفیفعل()+ صفت 

 و ساختارهای ديگر. « بو که...»، «ترسم که...»ديگرش، 
 

 5صوت .2-1-3
 

 فعل. 2-2

 7. دعايی3 6امر و نهی در معنای دعا .2 یامر و نه .1: . وجه فعل2-2-1
 9. تأکیدی5 8نامحقّق .4

 

 10. فعلِ نیشابوری2-2-2

 11فعلهای بي(واره)ها و جمله. جمله2-2-3

 

 حرف .2-3
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. 4-3-2 جُز، مگر، الّا و... :. حرف استثنا3-3-2 12؛حرف اضافۀ مضاعف .3-2-2 ؛«مر. »2-3-1

 پس :حرف نتیجه
 

 وابستههای پیروِ (واره)جمله  .2-4

 15و  14،13. با حروف ربطِ مشترک میانِ شرط و زمان و تعلیل2 «اگر». با 1 : . شرط2-4-1

 .ربطحرف. بی4 16. با حروف مشترک میان شرط و استثنا3
 

 . تعلیل3-4-2 ؛. تقابل2-4-2
 

 17المعاني یا تضمینموقوف  .2-5
 

 ساختِ نحوی  .2-6
 19«مّمِ قیدی + فعل اسنادی پیوستهمتقید/». ساختِ 2-6-2 18«نه... فعل». ساختِ 2-6-1

(Parallel Syntax / Parallelism) . توازی نحوی4-6-2 20. لفّ و نشر نحوی2-6-3
21 

 

 22هاگروه  .2-7
های اسمي . گروه3-7-2 23های همپایۀ گسسته. گروه2-7-2 های همپایه. گروه2-7-1

. 3 24انی گسستهبی -تعیینی  وارةجمله. اسم و 2 . صفتِ گسسته از موصوف1 :گسسته
 . اسم و متمّم الزمِ گسسته4 الیهِ گسستهاسم و شبهِ مضافٌ

 

. تتابعِ 7-7-2 . گروه تأکیدی6-7-2 . گروهِ اسميِ بدلي5-7-2 . گروهِ وصفيِ گسسته2-7-4

 26. همپایگيِ چند جمله8-7-2 25اضافات

 

 27عناصر آوایي و موسیقایي  .2-8
. هجای کشیده با 3-8-2 29 «ک»و « چ» . هجای کشیده با2-8-2 28. حرف مشدّد2-8-1

 30ضمیر پیوسته

 

  31جانقشِ نحوی ضمیرهای پیوستۀ گردان و جابه  .2-9
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 های پژوهشها و تفسیرِ یافتهبررسيِ داده .3
بهاز آنها  شناختیسبکهای پژوهش، تفسیری با بررسی داده کوشیمدر اين بخش می

های اين پژوهش درخورِ اعتماد و استناد باشد، شايد دهیم. چنانچه روش و يافته دست
 .بپذيردديگری نیز  شناختیسبکبتواند تفسیرها و نتايجِ 

 

 توازی نحوی   .3-1

در  است. اين ويژگی وصفی-های مدحیغالب در قصیده 32ایهنرسازه توازی نحوی،
برابر و در قصايد قطران  89/4عنصری  هایبرابر، در قصیده 66/5های فرّخی قصیده

های ناصرخسرو بسامد يافته است. مؤيّدی ديگر بر اين نظر، اين است برابرِ قصیده 46/9
از ناصرخسرو که مدح و وصف دارند، بسامدِ اين ويژگی  242و  59که در قصايد شمارة 
 است. افزايش يافتههای ديگر در قیاس با قصیده

 

 حذفِ فعل .3-2
های (واره)بسامد جمله است. مدحی-های وصفیردی غالب در قصیدهحذف فعل، شگ

 68/3 33و در شعر قطران برابر 28/2برابر، در شعر عنصری  5/2فعل در شعر فرّخی بی
برابر بیشتر از بسامد آن در شعر ناصرخسروست. مؤيّدی ديگر بر اين نظر اين است که 

فعل های بی(واره)وصفِ کتاب است، جملهاز ناصرخسرو که لُغز و  127در قصیدة شمارة 
 ند. دارهای ديگر تری در قیاس با قصیدهبیشبسامد 

 

 تأثیر ساختار بر نحو .3-3

شدنِ يک ويژگی گی ساختاری در قصیده بر پُربسامدتأثیر يک ويژ ،مقصود از اين تعبیر
نحوی است. در آغازِ بخشِ مدحیِ قصايد مدحی، پس از بیت تخلّص، شاعران نام و 

گروه  شدنساخته آورند که از ديد نحوی، موجبمی ها و صفات ممدوح راو کنیه هاقبل
درصد و  33/53درصد، در قصايد عنصری  77/77شود. در قصايد فرّخی اسمی بدلی می

ها جای های اسمی بدلی، در اين بخش از قصیدهدرصد از گروه 57/78در قصايد قطران 
افزايش بسامد وجوه دعايی و امر و نهی در توان در میدارند. تأثیر ساختار بر نحو را 

 ؛شريطه و دعای قصايد مدحی نیز ديد المعانی در بخشهای موقوفو بیت معنای دعا
درصد و در شعر قطران  93/37درصد، در شعر عنصری  44در شعر فرّخی  ،برای نمونه

اند. نیز اگر انی آمدهالمعانی در بخش شريطه و دعای پايهای موقوفدرصد از بیت 63/52
با توازی نحوی پیوندی هست،  استقالل ابیاتبتوان گفت که میان محور افقی خیال و 

 33نمونة پربسامد ديگری از تأثیر ساختار بر نحو خواهیم داشت.
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 عدم ارتباط تمهید نحوی تضمین با محور عمودی خیال   .3-4

ديگر  سرايانر قصیدهودی خیال در شعر ناصرخسرو از شعاگر بپذيريم که محور عم
های بیتن ويژگی موجب نشده است تا بسامد بايد بگويیم که اي 34بنیروتر است،

باشد.  بیشتر نحوی در قصايد او یمنزلة تمهیدويژگی تضمین به همان المعانی ياموقوف
برابر و در شعر  56/3برابر، در شعر عنصری  34/3بسامد اين ويژگی در شعر فرّخی 

 رسدمیننظرگیریِ عکس نیز بهامّا نتیجه، رابرِ آن در شعر ناصرخسروستب 47/2قطران 
توان گفت که محور عمودی خیال موجب شده است تا بسامد درست باشد؛ يعنی نمی

نوشته است:  موسیقی شعرشفیعی کدکنی در کتاب  .کاهش يابدالمعانی های موقوفبیت
زيرا شاعرانی که تأملی و  ؛شماردشعر فارسی اين مسئله را از اصول عمدة کارش می»

-190: 1389) «ای دارند، ناگزيرند که ابیاتشان به يکديگر پیوستگی داشته باشد...انديشه

 های پیونديگر، تنها يکی از گونهها به يکدشدنِ بیتالبته روشن است که موقوف؛ (191
ة بحث، تضمین و به زمینتوجّهولی گويا منظور او با 35،ها با يکديگر استنحوی بیت

بود که يک مورد  خواهدگیری ما درصورتی نادرست توقیف معانی بوده است. نتیجه
 ؛بیرون کنیم ايم، از تعريفصداقِ تضمین گرفتههای مدحی مدر قصیدهرا که پُربسامد 
  صوت ندا و مناداست. حالتی که سراسرِ بیتيعنی 

 

 نقشِ ترغیبي زبان . 3-5

عوامل مؤثّر در ايجاد نقش ترغیبی زبان در قصايد »مقالة که  در پیشینة پژوهش نوشتیم
، «استفهام»، «ندا»، «افعال نهی»، «عبارات يا افعال امری» ، به دلیلِ بررسی«ناصرخسرو

ای از مطالب اين با پاره« برخی از افعال ناقص»و « عبارات صرفاً عاطفی»، «اصوات»
اند که نقشِ ترغیبی زبان پس از نقش . در آن پژوهش نتیجه گرفتهمقاله مرتبط است
 وصراحتی جويباری ر.ک: )ترين نقش زبان در قصايد ناصرخسروست شعری، برجسته

زيرا  ؛پردازيمدر اينجا به مقايسه و تطبیقِ جزئیاتِ دو پژوهش نمی .(1395 ،محسنی
افزايد و پژوهش ما يکسره با آن همخوان است و های آن مقاله نمیچیزی بر يافته

 کند.نتايجش را تأيید می
 

 هنجارگریزی  .3-6

 اينناصرخسرو، شخصی  های چنین پژوهشی در توضیح سبکيک راه برای تفسیر يافته
وی در قیاس با نحوی را در شعر  آشکار و معنادار بسامد يک ويژگی است که اختالف
 عصر دحدو سرايیزنمايندگان هنجار قصیدهبا ةمثاببه ديگر سه شاعر بسامد آن در شعر
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 دگانشد، نويسن اشاره پژوهش ةمقدم در کهچنان کنیم. تفسیر و تعبیر هنجارگريزی به ،او
، چهارده نوع هنجارگريزی «هايی از هنجارگريزی نحوی در شعر ناصرخسروگونه»مقالة 

اند که بسامدِ هفت مورد از آنها در شعر ناصرخسرو بیشتر و دريافته نحوی را بررسیده
ه اين است که در پژوهش ايشان، اختالفِ بسامد به هنجارگريزی تفسیر بوده است. نکت

از هنجارگريزیِ نحوی دانسته شده  دِ آن چهارده حالت و ويژگینشده است بلکه خو
ست به هنجارگريزی برجسته زده در هفت مورد د»است که از آن میان ناصرخسرو 

. ما در اين بخش، نخستْ موارد مشترک در (179 :1390 ،محسنی و صراحتی جويباری)« است
پردازيم که سنجیم، سپس به موارد ديگری میاين پژوهش و مقالة ايشان را با هم می

 ممکن است مصداقِ هنجارگريزی شمرده شوند. 
در پژوهش  که است «اششناسه يا فعل با نفی حرف میان افتادنفاصله» مورد يک .3-6-1

بررسی شده است. « نه...فعل»با عنوان ساخت نحوی های ممکنِ آن ما يکی از حالت
 شعر ناصرخسرو، در ترتیببه هنجارگريزی گونهاين محسنی، و جويباری صراحتی مقالة طبقِبر

 اختالف ناصرخسرو و عنصری هرچند ،دارد تریبیش بسامد منوچهری و فرّخی عنصری،
ژوهش ما نتیجه در پ .(191-190 :)همان 36 41/1 عنصری و 36/1 ناصرخسرو نیست: چندان

در  ؛درصد 3عنصری کمی بیش از  وارونه است: بسامد ساخت نحوی تعريفی ما در شعر
 درصد بیشتر است.  1درصد و در شعر فرّخی تقريباً  5/2شعر قطران، نزديک به 

 پژوهش ما در که است «اششناسه يا اسنادی فعل از مسند جدايی» ،ديگر مورد .3-6-2
اسنادیِ  فعل + قید/متمّم قیدی» نحویِ ساخت عنوان با آن ممکن هایحالت از يکی

 نسبتاً نزديکی فاصلة در ناصرخسرو مورد اين در مقاله، آن برپاية است. شده بررسی «پیوسته
 16/1فرّخی  و 13/1 منوچهری ،12/1 عنصری ،10/1 ناصرخسرو دارد: جای ديگر شاعران با

شود: بسامد اين ويژگی در شعر ی ديده می. در پژوهش ما نیز فاصلة کم(192-191 :)همان
 از درصد کمتر 24/1درصد و در شعر قطران  45/0درصد، در شعر عنصری  38/0فرّخی 

 و فرّخی است. عنصری جايگاه در ،هست که اختالفی است. ناصرخسرو شعر در بسامدش
جدايی ضماير پیوستة مفعولی و متمّمی از فعل و اتّصال آن به حرف، » .3-6-3

ضمیر پیوستة مفعولی و متمّمی »و « وجهی، صفت، ضمیر، قید و اسم نکره واژهایتک
اند. های ديگری هستند که در آن مقاله بررسی شدههنجارگريزی 37،«در جايگاه اضافه

برابرِ فرّخی و  7در شعر ناصرخسرو  ،نحویِ نخست برپاية آن مقاله بسامد هنجارگريزی
تفاوت نسبتاً »دومی در شعر ناصرخسرو،  سامدو ب (193: )همانبرابرِ عنصری است  5/2

. ما يک بار (194: )همان« دارد -ويژه فرّخیبه –چشمگیری با شعر دو شاعر ديگر 
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ايم و يک کرده شده را بررسیجاضمیرهای پیوستة گردان يا جابهصورت کلّی بسامد به
که ضمیر به آن ای هواژ بندی صرفیبه دستهنحوی آنها؛ امّا  بار نیز به تفکیک نقش

ضمیرهای پیوستة گردان يا ی، بسامد صورتِ کلّايم. بهنداشتهتوجّهی  ،چسبدمی
در شعر آن  برابر 5/1برابر آن در شعر فرّخی،  4، بیش از شده در شعر ناصرخسروجاجابه

های ما با نتايج آن آن در شعر قطران است. تا اينجا يافته برابر 5/1عنصری و بیش از 
 4ناصرخسرو شده در شعر جاا بسامد ضمیرهای مفعولی جابهامّ وانی دارد،همخمقاله 

شعر فرّخی  برابر 5/1بیشتر از شعر قطران و  درصد 18عنصری،  درصد کمتر از شعر
 است. در اين مورد نتیجة پژوهش ما دربارة عنصری با آن مقاله اختالف دارد.

زم فعل، در شعر فرّخی دو الشده در نقش متمّم جابسامد ضمیرهای پیوستة جابه
امّا در شعر عنصری و قطران درصدش صفر است. بسامد اين  ،شعر ناصرخسروست برابر

درصد بیش از  46/17درصد بیش از عنصری و  78/12گونه ضمیر در شعر ناصرخسرو 
قطران است. اين نتیجه که ناصرخسرو در اين مورد با فرّخی و عنصری اختالف فراوان 

 ة آن مقاله سازگار است.با نتیج ،دارد
شده کمابیش در مقالة ياد« مضاف خود...جدايی ضماير پیوستة اضافی از » .3-6-4

نقشِ » زيرِ بخش« الیهییر پیوستة مضافٌضم»شود با آنچه ما با عنوان منطبق می
نسبت »ايم. طبق آن مقاله بررسیده« شدهجاضمیرهای پیوستة گردان يا جابهنحویِ 

ا اختالف فاحشی با امّ ،ر ناصر تقريباً برابر با شعر عنصری استوقوع اين پديده در شع
؛ يعنی بسامد در پژوهش ما نتیجه يکسره وارونه است .(195 :)همان« شعر فرخی دارد

و در  برابر 69/1برابر، در شعر عنصری  25/2الیهی در شعر فرّخی ضمیر پیوستة مضافٌ
 شعر ناصرخسروست.برابر  1/2شعر قطران 

پاية آن بر «اصلی( و معینشبه )افعال افعال به فاعلی معنای با مفعولی ضماير اتصال» .3-6-5
 .(196 :)همان قراردارد ناصرخسرو شعر نحوی هنجارگريزی ديقمصا نخست رديف در ،مقاله
« فاعل منطقی و دستوری متمّم نقش در پیوسته ضمیر» عنوان با مورد اين ما پژوهش در
و دربارة  است شده بررسی «شدهجاجابه يا گردان یوستةپ ضمیرهای نحوی نقش» بخشِ زيرِ

شعر ناصرخسرو  در ضمیر اين بسامد نسبت کند:می تأيید را مقاله آن نتیجة عنصری و فرّخی
به صفر است. جالب اين  3/9به صفر و در شعر ناصرخسرو و عنصری  63/3و فرّخی 

 ست.ر از ناصرخسرودرصد کمت 05/0نها است که بسامد اين ضمیر در شعر قطران ت

پاية آن هنجارگريزی ديگری است که بر« لیهعجدايی معطوف از معطوفٌ» .3-6-6
. (196 :)همان است همگام با معاصرانش در حرکت بوده، ناصرخسرو در کاربرد آن مقاله
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پژوهش ما  سازد. درمی« گروه همپاية گسسته»ترين حالتی است که اين مورد معمول
برابرِ  17/2سامد گروه همپاية گسسته در شعر ناصرخسرو، نتیجه يکسره وارونه است. ب

 برابرِ شعرِ قطران است. 68/3برابرِ شعر عنصری و  15/3شعرِ فرّخی، 

بسامد بیشتری در  ،طبق آن مقالههنجارگريزی ديگری است که بر« راضاعت» .3-6-7
 24/1، عنصری 20/1، فرّخی 28/1، منوچهری 12/1ناصرخسرو  :شعر ناصرخسرو دارد

اعتراض، ما تنها مناداهای معترضه را  های ممکن(. از میان شیوه199، ص.نهما)
برابر  77/1برابرِ شعر فرّخی و  26/2بسامد اين مورد در شعر ناصرخسرو  ؛ايمبرشمرده

درصد به  40 بسامد اين ويژگی در شعر ناصرخسرو و  قطران شعر عنصری است. نسبت
 .همخوانی داردتیجة آن مقاله که پیداست يافتة ما با نصفر است. چنان

 پژوهشگران اين مقاله،و از ديد  حاضرپاية پژوهش رسیم که برمیبه مواردی  اکنون
شود که  توجّهتوانند نمودهای هنجارگريزی در شعر ناصرخسرو شمرده شوند. می

در بسامد  38اختالف آشکار و معنادار گفته شد،چنان که ، خواست ما از هنجارگريزی
ها و نمودارها بايد ديد که هنجار با نگاهی به جدول ،ست. نخستا نحوی يک ويژگی

 کاربردنبهسرای ما در مديحه است که سه شاعر ی نحویهاويژگیچیست؛ يعنی کدام 
 اساس،اينناصرخسرو، همسان و همانندند؟ بر نبردنِ آنها در قیاس و اختالف باکاربهيا 

 (کاربردِ بیشتر و کاربردِ کمتر)جهتِ افزايش و کاهش های ناصرخسرو را در دو هنجارگريزی
 کنیم:بندی میبررسی و دسته

وجهِ امر و نهی، مر، حروف استثنا، حرف نتیجه، شرط، تقابل، تعلیل، ساختِ افزایش: 

«  »، گروه همپاية گسسته، هجای کشیده با «قید/متمّم قیدی+ فعل اسنادی پیوسته»
 39شده.جاضمیرهای پیوستة گردان و جابه وسته،، هجای کشیده با ضمیر پی«ک»و 

نشر وفعل، لفّهای بی(واره)وجهِ دعايی، جملهوجهِ امر و نهی در معنای دعا،  کاهش:

 نحوی، توازی نحوی.
 

 گرایيکهنه .3-7

های قدمت در ، به نشانهسبک خراسانی در شعر فارسیمحمّدجعفر محجوب در کتاب 
ما  پژوهشهای برشمردة او، اين موارد با یان نشانهپرداخته است. از م شعر عصر غزنوی

ف، استعمال ياهای ترديدی و حذف فعل يا رابطه به قرينه، تشديد مخفّ»يابد: پیوند می
ضافه در پیش و پس ی و استمراری، آوردن دو حرف ای و ترجّشرطی و مطیعی و تمنّ

، 224، 190 :1345 ،)محجوب« استعمال مر در غیر مورد مفعول صريح مفعول غیرصريح،

 .(266 و 251، 239
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و زادالمسافرين که نثرِ دو کتاب آنجا شناسی،سبکمحمّدتقی بهار در جلد دوم 
 ناصرخسرو را با هم سنجیده است، نوشته است:سفرنامة 
و شرح و  داديمقرار سامانی دورة سبک پیرو ل،اوّ گفتار ضمن در را ناصرخسرو نثر سبک ما»

که  ناصرخسرو سفرنامة که بود آن سبب و ؛داشتیم محوّل دبع فصول هب را آن بسط
و شیوة  سبک مطابق درست و نیست شبیه سامانیان شیوة هب ،اوست نثری آثار ترينلطیف

او، برخالف سفرنامه درست بر طبق  زادالمسافريندورة اوّل عصر غزنوی است، ولی 
 زادالمسافروشته است... . در با اينکه سفرنامه را قبل از زادالمسافر ن ؛ستا شیوة قديم

ذکر کرده و  «مر»با  های صريح را مطلقاًمفعول آورده و «اندر»جا قید  رف را مهه
ها بندی جملهها آورده است و استخوانعالمت استمرار و تأکید زياد بر سر فعل «همی»

ست، و در ا و ايراد الفاظ فارسی و لغات کهنه و قديمی همه بر شیوه و طريقة متقدّمان
از قبیل  ،آمده عملهب نثر در غزنوی عصر در که تازه تصرّفات و اصطالحات باز حال همین

 قرينة جملة اوّل، و کم استعماله های پیاپی و حذف يک يا چند فعل بتَرکِ ايراد فعل
های انشائی و استمراری ثقیل و غیره در او راه و بعضی فعل «ايدر»و  «ايدون»کردن 

سئلة علمی، اين رساله مفقره  91.. . همچنین است رسالة فلسفی در جواب يافته است.
 ...رسده نظرمیتر بو از حیث سبک قدری کهنه بسیار شبیه است زادالمسافرينبه 

های شرطی و مطیعی کردن فعلقرينه... و نیز کم استعماله ها بمعذلک باز حذف فعل
 (.153-152 /2 :1380) «ستا يانصیغِ معمولة قديم در آن نماه و استمراری بِ

يی که بهار از هاويژگیدربارة نثر فارسی است، شايد بتوان برای شناسی سبکهرچند 
خسرو فرشیدورد  نثر ناصرخسرو برشمرده است، مشابهات و مؤيِّداتی در نظمِ او نیز يافت.

يکی  های اسمی گسسته راگروه همپاية گسستة عطفی و گروه شدنيا منسوخ کاربردکم
 . (238-236و  205-195: 1375)ها و قواعد تحوّل زبان فارسی دانسته است از نشانه

يک از اين موارد، زبان شعر در کدام خواهیم بدانیممیاکنون برپاية اين سه کتاب، 
 ناصرخسرو نشانی از کهنگی دارد:

قطران  و در شعر برابر 14/7اين وجه در شعرِ فرّخی  بسامد کاربردوجهِ نامحقّق: 
برِ شعر برا 38/1امّا بسامدش در شعر ناصرخسرو  ،شعر ناصرخسروست برابر 51/3

های شرطی در شعر (واره)جمله زياد به بسامدتوجّهعنصری است. اين نتیجه با
ناصرخسرو که بافتی مناسب برای کاربرد وجهِ نامحقّق است، بسیار جالب و کمی 

 نیست. شعر ناصرخسرو کهنه پس در اين ويژگی، ؛نمايدآور میشگفتی

برابر، در  5/2فعل در شعر فرّخی (های بیوارهبسامد جمله) فعل:های بي(واره)جمله -
برابر بیشتر از بسامد آن در شعر  68/3 برابر و در شعر قطران 28/2شعر عنصری 
 پس شايد بتوان گفت شعر ناصرخسرو در اين مورد نیز مانند نثرش،؛ ناصرخسروست

 نتیجه کهنگی دارد.ه کاربرد بیشتر فعل و درگرايش ب
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برابرِ شعر  68/6برابرِ شعر فرّخی و  2بسامدش در شعر ناصرخسرو، حدودِ  :مر -
توان گفت در اين برابرِ ناصرخسروست. می 57/1ولی در شعر عنصری  ،قطران است

ر های نزديکی شعويژگی، ناصرخسرو و عنصری به کهنگی گرايش دارند و اين از نمونه
 ناصرخسرو به شعر عنصری تواند بود.

امّا  ،برابرِ شعر فرّخی است 47/1بسامدش در شعر ناصرخسرو حرف اضافۀ مضاعف:  -
پس در اين ويژگی ؛ برابر 91/1و  47/2ترتیب به :در شعر عنصری و قطران بیشتر است

 هم شعر ناصرخسرو گرايش چشمگیری به کهنگی ندارد.

 15/3برابر شعر فرّخی،  17/2ر شعر ناصرخسرو، مدش دبسا گروه همپایۀ گسسته: -
 گراتر است.پس در اين ويژگی، کهنه ؛قطران است برابر شعر 68/3برابر شعر عنصری و 

رخسرو از عنصری و قطران با نسبت بسامدش در شعر ناصصفتِ گسسته از موصوف:  -
در اين  .کمتر است02/1با نسبتِ ولی از شعر فرّخی  ،برابر بیشتر است 32/2و  21/2

 تر.ترند و از آن دو کهنههم نزديکويژگی شعر ناصرخسرو و فرّخی به 

 12/1بسامدش در شعر ناصرخسرو از فرّخی بیانيِ گسسته: -تعییني وارۀجملهاسم و  -
برابر بیشتر است. در اين ويژگی  43/3و  61/6ترتیب برابر کمتر و از عنصری و قطران به
 تر از آن دو است.تر و کهنهم نزديکهم شعر فرّخی و ناصرخسرو به ه

 12/1بسامدش در شعر ناصرخسرو از شعر عنصری   :الیهِ گسستهمضافٌاسم و شبهِ -
توان نتیجه برابر کمتر. می 37/1برابر بیشتر است و از شعر فرّخی  26/3برابر و از قطران 

 زبان نشانه دارد. شعر قطران در اين ويژگی از تحوّلگرفت که 

برابر عنصری  36/1برابر فرّخی،  37/5و در شعر ناصرخسر مّم الزمِ گسسته:اسم و مت -
تر است و از پس در اين ويژگی به شعر عنصری نزديک ؛قطران بسامد دارد برابر 16/2و 

 کهنگی نشان دارد.

فرّخی و  برابر 96/1در شعر ناصرخسرو « فّفمخ تشديد» بسامد حرف مشدّد: -

پس  ؛ناصرخسروست برابر 26/1 بسامد آن در شعر قطرانامّا  ،عنصری است برابر 12/1
 چشمگیری دارد. گرايیوان گفت شعر ناصرخسرو کهنهتدر اين مورد نمی

 

 تعقید لفظي .3-8

، برخی از ی شعر ناصرخسرونمای هنجارگريز و کهنههاويژگیشايد بتوان از میانِ همین 
کنیم مواردی مانند عناصر تعقید لفظی در شعر او را شناخت. گمان مییدايش پ عوامل

اسنادی  قید/متمّم قیدی+ فعل»ساخت معترضه، از آن جمله مناداهای معترضه، 
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های اسمی گسستة يادشده در بندِ پیش و همپاية گسسته، گروه گروه، «پیوسته
ها را برای نمونه اين بیت ؛انداز آن جمله ،شدهجاضمیرهای پیوستة گردان و جابه

 40بخوانید:
 ز آب زرقتــم آن گل کــستن نیــم

 

 مــال و يالــاخ و بــودم شــتازه ش 
 

 مـــه پیش رويـــست و حقیقت بــحقّ
 

 ذالم...ـــده پس قـــو فگنــی تــزان 
 

 ودیـــال بـزل و محــه هــم همــقول
 

 مــد و محالــه حکمت شــم همـــهزل 
 

** 
 دـــر چیست تام ببايــون تدبیـــواکن

 

 دْ، چو برون بايدم همی شد از اين دارـبُ 
 

 رست دراين بابــر تفکّـــل ز بهـــعق
 

 ر تن و جان تو، ای پسر، سر و ساالرــب 
 

 دَر ز بهر طاعت و علمستــو ايــعقل ت
 

 د و منافق و طرّارــرائی بــو چــپس ت 
 

** 
 دیــديیـــاه همـــد پیشگـــچن يک

 

 م...ــطینک و سالــــوس ملـــدر مجل 
 

 هان بازیـــرد با مــه کــونـن گـــزي
 

 م...ــک زينــن دل از جفای فلــپرکی 
 

 یـــک جافــر فلـــسلطان بس است ب
 

 مـــا و ياسینـــار طاهــر تبـــفخ 
 

 رتــد نصــده« ر از خدایـــمستنص»
 

 م...ــر اولیای شیاطینـــن پس بــزي 
 

 نــدر ديـــانی کـــه عقل صافــزانم ب
 

 مـــارز صفّینـــــرت مبــــــر سیـــب 
 

 

ها و جمله)واره(های پیروِ وابستۀ شرطي و تقابلي و تعلیلي در اسلوبِ نقش جمله  .3-9

 فلسفي کالم

شعر ناصرخسرو  در بسامدشان که مواردی میان از ديديم، ريزیهنجارگ بخش در کهچنان
ها و جمله)واره(های پیروِ وابستة پرسشتوان به می ،است یشترطور چشمگیری ببه

برابر فرّخی،  15/2 ناصرخسرو، شعر در رسشپ بسامد کرد. اشاره تعلیلی و تقابلی و شرطی
« اگر» با شرطی های(واره)جمله بسامد است. بوده قطران برابر 19/9 و عنصری برابر 02/1

قطران بوده است. بسامد  ربراب 43/2برابر عنصری و  49/1برابر فرّخی،  22/2در شعر او، 
او، جمله)واره(های شرطی با حروف ربط مشترک میان شرط و زمان و تعلیل در شعر 

سامد تقابل در برابر قطران بوده است. ب 32/2عنصری و  برابر 31/1برابر فرّخی،  3/3
مد برابر قطران بوده است و بسا 2/3عنصری و  برابر 44/1برابر فرّخی،  52/2قصايد او، 

 قطران بوده است.برابر  6/1برابر عنصری و  77/1برابر فرّخی،  81/2لیل در قصايد او تع
 بانز کنیم پُربسامدی اين موارد نشانگر نمود ذهنیّت ناصرخسرو در نحوگمان می

آورد و چیند، دلیل میمی مقدّمهکند، پرسد، جدل میذهنیّتی که می خويش است؛ شعر
موارد جُز تعلیل، کمترين  نگیز اين است که در همة ايناتوجّهنکتة  گیرد.نتیجه می
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ای جالب از نزديکی سبک شعر ناصرخسرو به خود نمونهست. اين ا او با عنصری اختالف
کوب، به سبک که احتماالً ناصرخسرو، به گفتة زرّينو گواهی بر اينعنصری تواند بود 

را هم فلسفی عنصری  وب؛ پس آيا بايد اسل(74-76: 1362) بیان عنصری نظر دارد
دهد؟ اين دو شاعر را نشان می بنامیم؟ آيا نزديکی بیان، نزديکی جهان ذهنی و انديشگی

 ،ها را بررسی کنیمها و تعلیلها و تقابلها و شرطآنکه محتوای اين پرسششايد بی
 شدة ما از. در قصايد بررسیاحتماالً منفیپاسخی  ؛ها پاسخ دادبتوان به اين پرسش

 قصايد سوم و پنجاه :عنصری، دو قصیده در صنعت سؤال و جواب سروده شده است
مورد از  59های بررسیدة عنصری، قصیده پرسشی (ةجمله)وار 78وششم. از مجموعِ 

موجب شده است که  درصد؛ پس يک التزام بديعی 64/75همین دو قصیده است؛ يعنی
شده از های بررسیبسامدش در قصیدهو به  افزايش يابدها بسامد پرسش در اين قصیده

های شرطی و (واره)کنیم که درصدی از جملهحتّی گمان می نزديک شود، ناصرخسرو
نشر، جمع و تقسیم، يا مثالً تشبیهِ وتقابلی هم با صنايع ديگری مانند لفّ

هايی بررسی آنها نیست. نمونه پیوندی داشته باشد که در اين پژوهش مجال41تفضیل
 42:در قصايد عنصری دستايناز

 

 وگــر يک نکته از فضلش کنی شرح
 

 وگــر يک نکتــه از حلمش کنــی بار 
 

 يکـــی را بـــرنتابـــد نفس ناطــق
 

 يکــی را بـــرنگیـــرد چـــرخ دوّار 
 

** 
 اگـــر خواهنــــدة رزمش بـــه میدان

 

 بـــود اسفنـــديار و رستـــم زر 
 

 ـز خـــارد نیــش افعــیيکــی را مغــ
 

 يکـــی را ديـــده درآيـــد غضنفــر 
 

** 
 وگـــر نباشـــد بــاده بـديل آب حیات

 

 ز کف خويــش درافکن بکـام در ساغـر 
 

 وگـــر نباشــد آتش سیاست تو بسست
 

 رــتسیاست تـــو ز آتش بســی فروزان 
 

ی ديگر نیز ممکن است اثرگذار هاگیويژبديعی عنصری، بر برخی  اسلوب و التزامات
عف ششم، خود را ملتزم به آوردن حرف اضافة مضاوکه در قصیدة سیبوده باشد؛ چنان

 64 به خود گرفته است. از مجموع« بر» در قافیه کرده است و درنتیجه قصیده، رديف
 37/59مورد از اين قصیده است؛ يعنی  38ايم، حرف اضافة مضاعفی که ما شمرده

 43کهنگی زبان شعر او اثرگذار تواند بود. رصد. همین نتیجه، در بررسید

 

 و ضمیرهای پیوسته «ک»و « چ»بسامد هجای کشیده با  .3-10
 است «شکست در مُنحنیِ شعر» ،به اين ويژگی داده است عنوانی که علی دشتی

ه کآوايی و موسیقايیِ در اين پژوهش است. چنان و مقصود، بررسی عناصر ( 69: 1362)
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عنصری  برابر 12/1برابر فرّخی و  96/1در شعر ناصرخسرو بسامد حروف مشدّد  ،ديديم
تالف چشمگیری ناصرخسروست؛ يعنی اخ برابر 26/1 امّا بسامد آن در شعر قطران ،است

در شعر ناصرخسرو به شعر « ک»و «  »بسامد هجای کشیده با در میان نیست. نسبت 
برابر است که اختالف  04/6برابر و به قطران  72/9به صفر، به عنصری  6/2فرّخی 
برابر  53/9های ناصرخسرو قصیده هجای کشیده با ضمیر پیوسته در است. بسامد کالنی

 قطران است که باز اختالف بزرگ و معناداریبرابر  17/2برابر عنصری و  09/2فرّخی، 
ناصرخسرو شعر شدن ثقیل ويژگی در کنار حروف مشدّد، موجب اين دو ،رواين؛ ازستا

 .نمايدمینتیجه غريب و ناآشنا شود و درمی
 

 نتیجه .4
قصايد ناصرخسرو در توازی نحوی و حذف فعل و نیز گروه اسمی  ،بر پژوهش حاضر بنا

عدم ارتباط  ،حالعینگی قصايد مدحی برجستگی ندارد. درمثابة ويژبه ،بدلی و وجه دعا
ر شعر او و فزونی نقش ترغیبی زبان با تمهید نحوی تضمین با محور عمودی خیال د

ها و جمله)واره(های پیروِ نقش جمله گرايی وتمهیدات هنجارگريزی نحوی و کهنه
وابستة شرطی و تقابلی و تعلیلی در اسلوبِ فلسفی کالم از موارد ديگر برجستگی در 

 های ناصرخسرو، دراين، شايد بتوان نتیجه گرفت که قصیدهبرعالوهزبان اوست. 
بسامدیِ تر است: کمنسبتْ کهنهی نحوی بههاويژگیچارچوبِ پژوهش ما، در اين 

گسسته از  ، گروه همپاية گسسته، صفت«مر» فعل و پربسامدیجمله)واره(های بی
 گسسته.  بیانی گسسته و اسم و متمّم الزم-تعیینی وارةجملهف، اسم و موصو

 

 نوشتپي
 شواهد مجله، مقررات به پايبندی و مقاله شدنطوالنی از پرهیز یبرا که است ضروری نکته اين يادآوری .1

 که شده است حذف اصطالحات اين دقیق توضیح نیز و دستوری اصطالحات برای مفاهیم و ناصرخسرو شعر
 سازد.دشوار می دستوری مباحث با ناآشنا مخاطبان برای را مطلب فهم شرايط اين پذيرفت بايد
فرانسوی  propositionانگلیسی و  clauseت که فرشیدورد در برابر اصطالحی اس« وارهجمله» .2

برند و پرويز ناتل خانلری کارمیبه« بند»شناسان به جای آن اصطالح است و زبانپیشنهاد کرده 
 .(113: 1388 یدورد،)فرشهای انشايی ن.ک: )واره(کاربرده است. برای توضیحِ جملهرا به« فراکرد»
 ةاست. دربار نبوده مالک آنها معناهای و «اغراض» هاپرسش شمارش در که جاستهب تهنک ينا يادآوری .3

؛ 115 همان:) ن.ک: یو خبر یو امر یعاطف ی)واره(هاآنها به جمله تأويل و هاپرسش یاغراض و معناها
 (.109 :1395 ی،محسن و يباریجو یصراحت و 116-115 :1394 زاده،یحجت ؛203-200 :1363 ی،شفائ
« و تعجّب دهذ یمتعظ يدةنعوت فا یکه در آخر بعض استیو آن الف» .(3/309: 1365 ی،خانلر) .4

 . (207 :1338یس، )شمس ق
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 (.511-510: 1388یدورد، فرشن.ک: ) .5
 ی،مدح هاییدهکاربرد در قص یفراوان یلدلدعا را به یمعنا ی،گوناگون وجه امر و نه یمعناها یاناز م  .6
 شماراز موارد کم يکی ينو ا يمکرد یجداگانه شمارش و بررس يانی،پا یدعاو  يطهدر بخش شر يژهوهب

 توجّه ما به معناست.
 .(2/333 :1365 ی،خانلرن.ک: ) .7
 ؛ خانلری،344-2/321 :1365 ن.ک: خانلری،) استمرار برای جُز است «مجهول ياء» کاربرد ما منظور .8

 (.351-346: 1380و بهار 154 :2535
 نظر از آگاهی برای ،(396 و 382 :1388 ن.ک: فرشیدورد،) است یدوردفرش از اصطالح اين .9

؛ 133-131 :1393 ؛ باطنی،175 و 94و93 :1363 شفائی،: )ن.ک هافعل اين دربارة ديگر دستوريان
 : داريم تأکیدی وجه ناصرخسرو از بیت اين در نمونه برای ؛(306-293 :2535 خانلری،

 خدای زيرا شدن، بايد آسمان بر ترا مر
 

 (25/ب175 :1368)جانور  از خويش نزديک ترا جز نخواندمی 

 : چنین نیست او، بیت اين در امّا
 (19/ب174همان:) نگر اندر دين به شو بايد، برهانْت بدين گر بندگی از علم به جز نیابد آزادی جانت

 

 (.248-1/247 :1380 ،بهارن.ک: ) .10
 163-146: 1375) یدوردنوان در دو کتاب خسرو فرشع ینبا هم یاست از مبحث بخش برگرفته ينا .11
-156 :1346 ی،صادق؛ 459-3/454: 1365ی، خانلرو نیز ن.ک:  565-563: 1388و  220-215و 

 (.190-188و  187-183و  165 :1363 ی،شفائو  109-106و  81 :1393ی، باطن؛ 160
 (.451 :1388 یدورد،فرشن.ک: ) .12
 شرطی هایجمله ،«فارسی زبان شرطی هایجمله در پیرو و پايه وارةجمله معنايی رابطة» مقالة در .13
 الرسول،ن.ک: ابن) اندشده بخش «غیرسببی تالزمی» و «سببی تالزمی» دستة دو به فارسی زبان

 .(1395 کا می، آبادی ونجف کا می
 در هک است کرده يادآوری و داده توجّه نکته اين به جديد منطق به درآمدی کتاب در موّحد ضیاء .14
 وقتی» ،«کههنگامی» مانند وجود دارد؛ شرط بیان برای «اگر» جز هم ديگری هاینشانه طبیعی، زبان
 (.23 و 14: 1396) نیست شرط بیان برای همیشه نیز «اگر» ، ضمن اينکه...«چه...چه» ،«که
 :1363 شفائی،) ن.ک: تفصیل برای است؛ بوده شفائی کتاب عمدتاً بخش اين در ما مالک و مبنا .15
 (.454-452 ،482-481 ،443-441 ،554 ،414–411 ،550 و 409
 (.551 :1363 ی،شفائو  418 :1381 ی،ابوالقاسمن.ک: ) .16
کم در سه دست ينو ا یبعد یتوابسته باشد به ب یتی،ب یبودنِ معناتمام ،اصطالح ينمقصود از ا .17

 يگرد ؛آن يةپا ةوارجمله ین،پس یتوابسته باشد و ب یروِپ ةوارجمله یشین،پ یتآنکه ب يکیحالت است: 
 یقرفتن احساس تعلیانمز شدنِ معنا و اتمام یزحالت ن يندر ا ؛سراسر صوت ندا و منادا باشد یتیآنکه ب

 ین،پس یتنهاد و ب یشین،پ یتکه بينسوم ا ؛وابسته است یبعد یتب شدنو انتظار در خواننده، به خوانده
 /پاورقی(.217: 1384و همايی،  292-290: 1338)ن.ک: شمس قیس،  آن باشد ةگزار
 ينه االبتّ ؛و فعل فاصله انداخته باشد ینف یشوندپ يا یدق یانجمله م يگراجزا و ارکان د يعنی .18

 یفرّخ يکم یدةاز قص 26 یتدر ب ،نمونه ی؛ برا«نه...نه...» سازيهساخت، متفاوت است از کاربرد گروه همپا
  (:يرموقوفِ ز یتاز دو ب ومد یتکار رفته است )ببه« نه...نه...» سازيهبلکه گروه همپا ،ساخت يننه ا
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 دل بخرد يشدکه اند يیخشم و قوتش جا ز
 

 دل دانا يشدکه اند يیز جود و همتش جا 
 

 نه آهن را بود قوت ی،آتش را بود گرم نه
 

 (2: 1388) نه گردون را بود باال ی،را بود راد يانه در 
 

 

بچسبد و مُسند  یدیمتمّم ق يا یدـَند( به ق ید،ـ یم،ـَست، ـ ی،)ـَم، ـ یوستهپ یفعل اسناد يعنی .19
، یدیمتمّم ق يا یدو در حالتِ دوم ق یايدب یدیمتمّم ق يا یداز ق یشپ -2 يا یپس از فعل اسناد -1

 ید،ق يا یدیو متمّم ق اسمی، يا یگروه وصف ةهست ،نباشد که مُسند ینچن ؛ يعنیمُسند نباشد ةوابست
 ناصرخسرو 187 ةدیاز قص 18 یتو ب 185 یدةاز قص 13 یتدر ب ،نمونه یبرا ؛آن هسته باشد ةوابست

و  15 یتامّا در ب ،آمده است يدفراهم شده و حالتِ منظور پد يطشروط و شرا ينا (397و  391: 1368)
متمّم که  دهدینشان می که پررنگ شده است، يها)واژهچنین نیست.  یدهاز همان دو قص یبترتبه 17
دار، حالت مورد نظر ما را نشان خط یهاآن است و واژه ةو مُسند، هست یگروه وصف ةوابست یدی،ق
 دهد(: یم

 ز جهل ینــیه نبــک یازان خفته
 

 ز  المــج ــیهم يــکدر دل تار 
 

 و ز چون و چراــت ـيبه جان خفته
 

 ورد و شراب و طعامــه تن از خــنه ب 
 

*** 

 یامیـــزدن يـــند رزــآز هگ با
 

 یه لشکر آزـب ینده ز دــرانو ــت 
 

*** 

 وم آزستـــبخت ش یوـــگل آواز
 

 یه آوازـــب يـــنده برــفتنه شو ــت 
 

سو يکمثالً  ؛داشته باشند ینحو یو وابستگ یوندپ يی،معنا یوندونشر، افزون بر پلفّ یدو سو يعنی .20
 یروِپ یهاوارهجمله يگرسوو د يهپا یهاوارهسو جملهيک ياها؛ آن هایمفعول يگرد یگذرا و سو هایفعل
 (.573: 1363)ر.ک: شفائی، یايد هاشان بگزاره يگرد یچند نهاد و سو ياسو دو يک ياآنها؛ 
و همايی،  112-103: 1393؛ کالهچیان و آرتا، 57-51: 1392نهاد، )رادفر و پاکباره ن.ک:  در اين .21

 (.275و  44-47: 1384
 نمونه، برای است؛ فرشیدورد خسرو آرای از برگرفته يکسره بخش اين شیوة و اصطالحات یشترب .22

 و 426 ،373-338 ،236-209 ،107-97 :1388 و 238-236 و 205-195 :1375 فرشیدورد،) ن.ک:
526-532.) 
طوف جدايی مع»، اين مورد با عنوان «هنجارگريزی نحوی در شعر ناصرخسرو هايی ازگونه»در مقالة  .23

 .(196: 1390)صراحتی جويباری و محسنی، بررسی شده است « علیهاز معطوفٌ
کاربرده به« وصفی» اصطالح، دو اين جایبه آغاز، در است. شفائی از «بیانی» و «تعیینی» اصطالح دو .24

وارة هجمل»ايم، دقیقاً مصداق و مطابقِ بوديم، امّا در پايان کار دريافتیم آنچه در اين بخش بررسی کرده
فراکرد »و « پیرو تعیینی فراکرد» اصطالح دو با بیشتر بلکه است، نبوده آن فرشیدوردیِ تعريف در «وصفی

تا  621و  336تا  303: 1363)ن.ک: شفائی، در کتاب شفائی سازگار و همخوان است « پیرو بیانی
های وارهکرده است )جمله بندی صَرفیها را دستهواره. نکته اين است که  اهراَ فرشیدورد جمله(641

 بندی کرده است.بررسی و دسته نحوی ها را از ديدگاهِوارهاسمی، وصفی، قیدی(، امّا شفائی جمله
اند که رو در شمار عیوب فصاحت آوردهدانیم تتابع اضافات را از آن. نمی(21: 1384)ر.ک: همايی،  .25
 نشان «کسره» بر تأکید کمدست موسیقايی. کنواختیي ازحیث تکرار، مانند يا کند تواند نحو را پیچیدهمی
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هرصورت، تواند باشد. بهکسره هم میکه رويکردی صرفاً نحوی در کار نبوده است؛ چون اضافه بی دهدمی
بنا بر تعريف ما، برای نمونه در مصراع نخست بیت زير از قطران، تتابع اضافات پديد آمده است، امّا در 

 ت: مصراع دومش چنین نیس
 در خیالِ آبِ جودِ او هزاران گونــه خیـر

     

 (18/ ب 111: 1333در شرارِ آتشِ جنگش هزاران گونه شر )
 

 

از چند  یکه ارکانينا یز( است. نیشترب ياسه فعل ) يا( و یشترب ياشدن سه جمله )يهمنظور همپا .26
چند جمله معموالً  يگی. همپاحذف شده باشد يگرد یهافعل يکی،فعل  ينةشوند که به قر يههمپا ه،جمل
 باشد. سازيهحروف ربط همپا يابا درنگ  تواندیمصراع است و م يکدر 
 و چارچوب عنوان مقاله است.« سطحِ نحوِ زبان»بايد متذکّر شد که اين بخش بیرون از  .27
 .(1392)صادقی، است « یدر زبان فارس يدتشد»اين بخش يکسره بر مبنای مقالة  .28
سان که به ينشوند؛ بد یدهکش یآمدن هجايدموجب پد« که»و « چه»که  ستی امراد ما موارد .29

که به سبب وزن  یايد( نیا)همزه یبچسبند و پس از آنها الف یبلند یسکون خوانده شوند و به هجا
 مانند آنک و آنچ. ؛خوانده نشود یعروض
آمدن يدجب پدمو  نحوی( حالت و نقش هر در)مفرد  یوستةپ یرکه ضم است یخواست ما موارد .30
( پس یا)همزه یبچسبد و الف یبلند یبه هجا یمصوّت میانجیگریِیسان که بينشود؛ بد یدهکش یهجا

 خوانده نشود. یکه به سبب وزن عروض یايداز آن ن
 ن.ک:ازجمله  است؛ یدوردیبخش، فرش ينما در ا یو نگاه دستور یو نحو یاصطالحات صرف .31

جارگريزی نحوی در شعر نه از يیهاگونه» ة(. در مقال215-209و  415-413 :1388 یدورد،)فرش
 يیجدا»شده است:  یبندو جداگانه دسته یقدق یهاو در عنوان یموارد بررس ينا یزن «ناصرخسرو

و  یدق یر،صفت، ضم ی،وجه یواژهافعل و اتصال آنها به حرف، تک زا یو متمم یمفعول یوستةپ يرضما
از مضاف خود و  یاضاف یوستةپ يرضما يیجدا»، «اضافه يگاهدر جا یمفعول یوستةپ یرضم»و « اسم نکره

و  ینمعبه افعال )افعال شبه یفاعل یبا معنا یمفعول يراتصال ضما»و « اتصال به حرف، فعل، اسم و صفت
 (.196-193 :1390ی، محسن يباری وجو ی)صراحت(« یاصل
 (.149: 1391است )شنهاد کردهپی artistic deviceکدکنی در برابر ای است که شفیعیواژه .32
 .(191-175: 1389کدکنی، )شفیعیدربارة استقالل ابیات ن.ک:  .33
 (.551و  178و  175: 1385کدکنی، )شفیعیدربارة محور عمودی خیال در شعر ناصرخسرو ن.ک:  .34
، يکی از عوامل انسجام شعر ناصرخسرو را «محور عمودی خیال در قصايد ناصرخسرو»در مقالة  .35
دهد که پیوستگی اند نشان میای که آوردهاند و نمونهدانسته« واسطة حروف ربطابیات به پیوستگی»

تواند با تضمین همراه نباشد؛ مثالً هنگامی که حرف ربط همپايگی در آغاز بیت دوم نحوی ابیات می
 (.145: 1393)صراحتی جويباری و محسنی، کار رفته باشد به
؛ 36آوريم، اعداد اعشاری نیستند. بخوانید يک به که از اين مقاله می دستاين اعداد و مواردی ازاين .36

 بیت. 36يعنی يک مورد در 
 دستوری مبنای و است بوده خانلری ناتل پرويز فارسی زبان تاريخ موردبحث، مقالة دستوری مبنای .37
 .فرشیدورد خسرو امروز مفصّل دستور عمدتاً ما کار
اختالف آشکار، يعنی آن هنجارگريزی را به يک ويژگی سبکی معنادار به اين معنا که بتوان آن  .38

 ای برای رسیدن به هدفی دانست.ديگر پیوند داد يا آن را وسیله
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، هجای کشیده با ضمیر پیوسته و ضمیرهای «ک»و «  »، هجای کشیده با «مر»بسامد زياد  .39
 دهد.جاشده، درستی ديدگاه علی دشتی را نشان میپیوستة گردان و جابه

 .44و 26، 25، 21، 17/ ب 136و  135؛ 22-20/ب258؛ 41و  16،17/ب 323: 1368اصرخسرو، ن .40
 مايه هم هست.البتّه تشبیه، يک مقولة معنايی و مربوط به درون .41
 (.1114و1113/ب 92و  576، 575/ب 48؛ 1716، 1715/ب 163: 1363)عنصری،  .42
ها بوده باشد. شايد با بررسی همة قصیده شدة ما شايد کم و ناکافیهای گزينش و بررسیالبتّه نمونه .43

 های بیشتر، بتوان به نتايج معتبرتری دست يافت.کم نمونهيا دست
 

 منابع
وارة رابطة معنايی جمله»(، 1395آبادی و مهری کا می )ه کا می نجفسول، سیدمحمّدرضا، سمیّالرّابن

 .112-93، 17پیاپی  ،1ادب فارسی، ش ،  «های شرطی زبان فارسیپايه و پیرو در جمله
 تهران، سمت.دستور تاريخی زبان فارسی، (، 1381ابوالقاسمی، محسن )

 توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد يک نظرية عمومی زبان ،(1393) درضاحمّم ،باطنی
 امیرکبیر. ،)نسخه چاپ سی و يکم(. تهران

 امیرکبیر. ،تهران ،2و  1جلد ، رسیشناسی يا تاريخ تطوّر نثر فاسبک ،(1380) دتقیحمّم ،بهار
 ،«ها و کارکرد پرسش در ديوان حکیم ناصرخسروپرسش از پرسش، گونه» ،(1394) اضیهر ،زادهتیحجّ

 .140-113، (23)79 ش، فارسی ادبیّاتزبان و 
 جاويدان. ، تهران،به کوشش مهدی ماحوزی، تصويری از ناصرخسرو ،(1362) لیع ،دشتی
همسانی )پیوسته(، يکی  هایجمله واژگانیـ  ساختاری وحدت» (،1392) نهادپاک حمّدم و ابوالقاسم رادفر،

 .68-47(، 2)4ش نامة ادب پارسی، کهن، «آفرين در مثنویاز الگوهای نحوی موسیقی
 جاويدان. ، تهران،چاپ پنجم، با کاروان حُلّه )مجموعة نقد ادبی( ،(1362) بدالحسینع ،کوبزرّين
 نوين. ، تهران،مبانی علمی دستور زبان فارسی ،(1363ا ) ،شفائی
 ، تهران، سخن.رستاخیر کلمات(، 1391کدکنی، محمّدرضا )شفیعی

 آگاه. ،تهران ،صُور خیال در شعر فارسی ،(1385)                          
 آگاه. ،تهران، موسیقی شعر ،(1389)                          
دانشگاه  ،تهران، رضوی رستصحیح مدّ، معجم فی معايیر اشعار العجمال ،(1338) رازی شمس قیس
 تهران.

و علوم  ادبیّاتدانشکدة  ،«شناسی آندره مارتینه و زبان فارسینظرية زبان» ،(1346) اشرفلیع ،صادقی
 .160-143 ،71 ، شانسانی دانشگاه تهران

، نامة نامة فرهنگستان(ويژهنويسی )فرهنگ ،«فارسیتشديد در زبان » ،(1392ارديبهشت )                          
 .43-3، 6و  5ش 

عوامل مؤثر در ايجاد نقش ترغیبی زبان در »(، 1395صراحتی جويباری، مهدی و مرتضی محسنی )
 .125-97(، 33)17، ش نامة زبان و ادبیّات فارسیکاوش، «قصايد ناصرخسرو

(، 1)3، ش بوستان ادب، «ی از هنجارگريزی نحوی در شعر ناصرخسروهايگونه»(، 1390)                          
179-206. 
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 .150-125 ،184ش جستارهای ادبی، ،«ناصرخسرو قصايد در خیال عمودی محور» (،1393)                          
، 2، جلد )از میانة قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری( در ايران ادبیّاتتاريخ  ،(2536)اهلل بیحذ ،صفا

 امیرکبیر.، تهران
 سنائی. ،تهران ،دوم ، چاپبه کوشش سیدمحمّد دبیرسیاقی، ديوان ،(1363) ، حسن ابن احمدعنصری

 ، تصحیح محمّد دبیرسیاقی، چاپ هشتم، تهران، زوّار.ديوان(، 1388فرخی سیستانی، محمد )
 یرکبیر.ام ،تهران ،جمله و تحوّل آن در زبان فارسی ،(1375)سرو خ، فرشیدورد

 سخن. ،تهران ،چاپ سوم، دستور مفصّل امروز ،(1388)                          
 خوارزمی. ،تهران، چاپ چهارم، سخن و سخنوران ،(.1369) مانالزّديعب ،فروزانفر
 شفق. ،تبريز ،اهتمام محمّد نخجوانی به ،ديوان ،(1333)ابومنصور  تبريزی، قطران

های زيباشناختی و معنايی لی بر جنبهتأمّ»(، 1393د آرتا )بهار کالهچیان، فاطمه و سیّدمحمّ
 .122-101(،  59)18، ش پژوهی ادبیمتن، «ی مقارن نحوی در قصايد خاقانیهاساخت
تحقیقات  و معلّم تربیت سازمان ،تهران ،فارسی شعر در خراسانی سبک ،(1345) محمّدجعفر ،محجوب

 تربیتی.
 دانشگاه تهران.، تهران، چاپ هفتم، عار ناصرخسروتحلیل اش ،(1386) هدیم ،محقّق
 علمی و فرهنگی. ،تهران ،درآمدی به منطق جديد، (1396) یاءض ،موحّد
 .304-272 ،30، ش جستارهای ادبی ،«ناصرخسرو» ،(1351)جتبی م ،مینوی

 ، تهران، نشر نو.3و  2، جلد  تاريخ زبان فارسی(. 1365ناتل خانلری، پرويز )
 تهران، بابک.  دستور زبان فارسی،(، 2535)                          

 دانشگاه تهران. ،تهران، سوم، چاپ مهدی محقّق وتصحیح مجتبی مینوی ، ديوان ،(1368ناصرخسرو )
 هما.، تهران ،به کوشش ماهدخت بانو همايی، ايران ادبیّاتتاريخ  ،(1375) ينالالدّج ،همايی

 هما. ،تهران، فنون بالغت و صناعات ادبی ،(1384)                          

 
 
 

 


