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زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی
مهدی علیائيمقدم

*

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران

پدرام شهبازی بختیاری
دانشآموخته کارشناسي ارشد زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران
(از ص  79تا )102
تاريخ دريافت مقاله ،1397/10/12 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چکیده
تشخّصِ زبانِ قصايدِ ناصرخسرو در گرو چه عواملی است؟ اصلیترين کوشش اين پژوهش پاسخدادن به
اين پرسش است .ازآنجاکه پرداختن به تمام مشخّصاتِ زبانِ قصايد او ،در يک مقاله نمیگنجد ،اينجا
تالش شده است مختصّات زبان او عمدتاً در سطح نحو زبان بررسی شود؛ يعنی ساختار گروههای نحوی
و جملهها ،اگرچه از توجّهی گذرا به سطح آوايی کالم او نیز غفلت نشده است .اين بررسی وقتی کامالً
میسّر میشود که با مقايسة عناصر نحوی زبان او با شاعران پیشین و معاصرش ،میزان برجستگی شعرش
معیّن شود؛ ازاينرو ،بررسیِ ويژگیهای زبان قصايد ا و در قیاس با زبان قصايد دو شاعر متقدّمش (فرّخی
و عنصری) و يک شاعر همعصرش (قطران) ،بهمثابة زبانِ معیارِ قصیدهسرايیِ عصر ،مهمّترين بخش اين
پژوهش است .در بررسی فراوانی هريک از عناصر نحوی در قصیدههای معیّن ناصرخسرو و مقايسة آن با
فراوانی آنها در قصايد فرخی و عنصری و قطران که در وزن و قافیه با قصیدههای او مشترکاند ،روش
آماری را پیش گرفتهايم؛ بنابراين ،قصايد ناصرخسرو در سطح نحو در اين موارد نسبت به سه شاعر ديگر
برجسته و متمايز مینمايد :ک استی توازی نحوی و حذف فعل ،کاستی گروه اسمی بدلی و وجه دعا ،بی
ارتباطی تمهید نحوی تضمین با محور عمودی خیال ،فزونی نقش ترغیبی زبان ،هنجارگريزی نحوی،
کهنهگرايی ،نقش جمله(واره) های پیروِ وابستة شرطی و تقابلی و تعلیلی در ايجاد اسلوبِ فلسفی کالم او.
در اين مقاله بهجای تعابیر کلّی و مبهمی که غالباً از زبان قصايد ناصرخسرو بهدستدادهاند ،دادههای
کمّی قابلسنجشی فراهم آمده است که تحلیلهای اين مقاله ،تنها يکی از نتايج ممکنِ حاصل از
آنهاست.
واژههای کلیدی :سبکشناسی ،نحو زبان ،ناصرخسرو ،عنصری ،فرخی ،قطران.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

olyaei@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
ناصرخسرو يکی از شاعران مبرّز شعر فارسی و زبان او در قصايدش ،يکی از متمايزترين
زبانها در سراسر ادبیّات فارسی است؛ ازهمینرو ،قصايد وی از حیث مطالعات
سبکشناختی نمونهای بسیار درخور بررسی است .درحقیقت در مطالعات سبکشناختی
بايد بتوان معلوم ساخت تمايز چشمگیر شعر شاعر دقیقاً در گرو کدام عوامل است و
سهم هرکدام از اين عوامل چقدر است .طبیعتاً سبکشناسی يک اثر از پرداختن به
وجوه مختلف عناصر سازندة آن حاصل میشود و گسترة وسیعی از بالغت و موسیقی
کالم و عقايد و باورها تا بررسی سطوح مختلف زبان را دربرمیگیرد ،امّا در مطالعات
سبکشناسی بررسی نحو زبان ،يکی از اصلیترين تالشهاست که در حدود امکانات
معیّن ردهشناختی يک زبان ،انتخابهای خالق هر اثر را در سطح همنشینی و ترکیب
واژگان يا به تعبیری ديگر ،در ساخت گروههای نحوی و جملهها بررسی میکند.
زبان ناصرخسرو در قصايدش همواره طرف توجّه محقّقان ادبیّات فارسی بوده است و
هرکدام از ايشان در تمايز آشکار زبان او تعابیری بهکاربردهاند .بديعالزّمان فروزانفر
ناصرخسرو را «استادی قویالطّبع و نادراالسلوب» خوانده ،اسلوب او را فلسفی و علمی
دانسته و به قلبها و تعقیدات لفظی عجیب در شعر وی توجّه کرده است (-154 :1369
 .)155جاللالدّين همايی ناصرخسرو را دارای سبکی بديع و اسلوب شعر او را دارای
ابتکار و تازگی و جزالت خوانده است ( .)121 :1375ذبیحاهلل صفا اسلوب شعر ناصرخسرو
را «نادر و خاص» خوانده و به کهنگی زبان او و آمیختگی فلسفه و علم در شعر وی و
بیان مقاصدش به روش منطقیان اشاره کرده است ( 335 :2536و  .)455-454عبدالحسین
زرّينکوب به تعقیدهای لفظی در شعر ناصرخسرو به سبب استغراق در معانی فلسفی و
کالمی و التزام بحور و رديف های مشکل اشاره کرده و سبک شعر او را از جهت طرز
تعبیر معانی و اسلوب تلفیق الفاظ به سبک عنصری نزديک ديده است ( 70-69 :1362و
 .)76-74مجتبی مینوی به مطبوعنبودن اشعار ناصرخسرو نزد عامّة مردم به سببِ سبکِ
انشا و طرز بیانِ نامأنوس او اشاره کرده است (.)273 :1351
اگر بخواهیم تعابیری مانند «اسلوب نادر ،اسلوب بديع ،ابتکار سبک ،تازگی مخصوص،
سبک خاصّ خود ،طريقة جديد ،سبک انشا و طرز بیان نامأنوس» را با اصطالحات
فرمالیستهای روس توضیح دهیم ،بايد بگويیم شعر ناصرخسرو در نگاه اين استادان،
«هنجارگريز» مینموده است ،امّا معموالً ارزيابیهای ايشان بیشتر ،وصفهايی است کلّی و
مبهم و گاه ردّ و اثباتناپذير .تنها ارزيابی عینی و آزمونپذير در میان محقّقان پیشین،
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از آن منتقدی است که نه در تراز نوشتههای دانشگاهی مینوشته ،نه در شمار استادان
ادبیّات فارسی جای میگرفته است؛ علی دشتی با توصیفی نسبتاً عینی ،چون «خروج از
قواعد و آيین نگارش» معمول و مرسوم ،اين را يکی از ويژگیهای شعر ناصرخسرو دانسته و
نمونههايی در توضیح آن آورده است که پژوهشهای دانشگاهی بیشترشان را تأيید میکند؛
ازجمله ننشاندنِ اجزاء جمله سر جای خود ،بهکاربردن سیالب سه حرفی و التقاء
ساکنین در آخر سیالب ،کاربردِ «مر» بر سر مفعول صريح ،کاربرد ضماير متّصل بهجای
ضماير منفصل و نیز وقفهها و سکتههای مجاز که خط منحنی را در شعر شکسته و
زاويه میآفريند (ر.ک :دشتی 36-35 :1362 ،و .)69
پژوهشهايی که به شعر ناصرخسرو در سطح نحو زبان توجّه کرده و درخور ذکرند،
يکی کوشش مهدی محقّق است در کتاب تحلیل اشعار ناصرخسرو که در فصلِ «مطالبی
دربارة سبک ناصرخسرو» ،به برخی از خصايص صرفی و نحوی قصايد او ،ازجمله «فاصلة
میان مفعول و فعل»« ،فاصلة میان فعل و فاعل»« ،حذف رابطه»« ،حذف جواب شرط»
و «فعلهای نیشابوری در سیاق شرط» اشاره میکند ( )396-393 :1386که اين ويژگیهای
نحوی ،در پژوهش حاضر نیز به طريقی بررسی شدهاند .مقالة «گونههايی از هنجارگريزی
نحوی در شعر ناصرخسرو» ،نسبتبه پژوهشهای پیشین اين مزيّت را دارد که متّکی بر
دادههای آماری است و ازاينرو ،پیشینة درخور ذکری است که باوجود مشترکات
پژوهش ما با آن ،تفاوتهايی نیز بین آنها وجود دارد .در بخشی از مقالة حاضر ،نتايج
بهدستآمده را با دستاوردهای آن سنجیدهايم .در اينجا به يادکردِ اين بس کنیم که از
ديدِ نويسندگانِ مقاله ،ناصرخسرو تالش کرده است تا با هنجارگريزیهای نحوی به
تشخّص سبکی دست يابد .در اين مقاله چهارده ويژگیِ هنجارگريزانة نحوی بررسی شده
است که ازآن میان ،هفت ويژگی در سخن ناصرخسرو در مقايسه با سخنِ سه شاعر ديگر
(عنصری ،فرّخی ،منوچهری) بسامد بیشتری يافته است (صراحتی جويباری و محسنی .)1390 :در
بخشی از مقالة «محور عمودی خیال در قصايد ناصرخسرو» ،دو مورد هست که به
طريقی با بخشهايی از اين پژوهش ارتباط میيابد :يکی اشاره به صنايع «موقوف» و
«تضمین» و موضوع «استقالل ابیات» ،و ديگری «پیوستگی ابیات به واسطة حروف
ربط» که بهعنوان يکی از عوامل انسجام قصايد ناصرخسرو برشمرده شده است (صراحتی
جويباری و محسنی 137 :1393 ،و  .)145مقالة «عوامل مؤثّر در ايجاد نقش ترغیبی زبان در
قصايد ناصرخسرو» نیز به دلیل بررسی «عبارات يا افعال امری»« ،افعال نهی»« ،ندا»،
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«استفهام»« ،اصوات»« ،عبارات صرفاً عاطفی» و «برخی از افعال ناقص» نیز سزاوار
يادکرد است (صراحتی جويباری و محسنی.)1395 :
روش ما در اين پژوهش ،روشی آماری و تطبیقی است؛ بدين شیوه که قصايدی با
قوافی و وزن های مشترک از ناصرخسرو و سه شاعر يادشده برگزيديم و فراوانی و بسامد
ويژگیهای زبانی گفته شده را در آنها بررسیديم و با هم سنجیديم .امتیازِ بزرگِ اين
روش اين است که شرايطی آزمايشگاهی برای بررسی و سنجش فراهم میآورد؛ گويی
شاعران را در محیطی آزمايشگاهی قراردادهايم ،عواملِ محیطیِ اثرگذار (قالب شعری ،وزن،
قافیه ،رديف) را ثابت و يکسان نموده و رفتار و عملکرد آنها را مشاهده و مقايسه کردهايم.
از عیبهای اين روش ،شايد يکی اين باشد که ممکن است نمونههای بررسی و
آزمايششده ،اندک و ناکافی باشند؛ يعنی شمارِ قصايدی که در زمینهای مشترک
سروده شدهاند ،به نسبتِ کُلِّ قصیدههای هر شاعر ،برای بررسی و ارزيابیِ سبکشناختی،
آنچنان ناچیز و ناکافی باشد که نتايج بهدستآمده را از اعتبار بیندازد .ديگر اينکه ممکن
است با اين روش ،بسیاری از شاهکارهای هر شاعر که سبک شخصیِ او در آنها نمود
يافته است ،بررسی نشوند .بنا بر پژوهش ما که برپاية چاپ مینوی-محقّق است ،میان
قصايد ناصرخسرو و شاعران ديگر (فرّخی ،عنصری ،قطران) صرفاً چند زمینِ مشترک هست:
با فرّخی کمابیش  ،28با عنصری  11و با قطران تقريباً  21زمین مشترک .همزمان با
مطالعة منابع دستوری پژوهش ،بررسیِ آزمايشیِ قصیدههای سرودهشده در ده زمینِ
مشترک میان ناصرخسرو و فرّخی را آغاز کرديم؛ سپس به يازده زمینِ مشترکِ عنصری
و ناصرخسرو پرداختیم و در پايان ،از  21زمینِ مشترک میان قطران و ناصرخسرو نیز
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
سختتر و کار را آسانتر کرده باشیم.
در اين پژوهش در پی پاسخ به پرسشهای زير هستیم تا آراء و ارزيابیهای محقّقانی
را که در مقدّمه ذکرشان رفت ،مدلّل سازيم .1 :قصیدههای ناصرخسرو ،برای نمونه در
کدام ويژگیهای نحوی ،هنجارگريز است؟  .2نحوِ قصیدههای ناصرخسرو ،چه نشانههايی
از کهنهگرايی دارد؟ (ديدگاه صفا)  .3برخی از ويژگیهای نحوی قصیدههای ناصرخسرو که
تعقید لفظی پديد آوردهاند ،کداماند؟ (ديدگاههای فروزانفر ،صفا ،زرّينکوب و دشتی)  .4اسلوب
فلسفیِ شعر ناصرخسرو چگونه در نحوِ زبان نمود يافته است؟ (ديدگاه فروزانفر و صفا) .5
سبک ناصرخسرو در چه ويژگیهای نحویای به سبک عنصری نزديک است؟ (ديدگاه
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زرّينکوب)  .6برخی از ويژگیهای موسیقايی که قصیدههای ناصرخسرو را خشن و
نامطبوع و دشوار جلوه داده است ،کداماند؟ (ديدگاه مینوی و دشتی)1.
 .2مفاهیم و اصطالحات دستوری
اصطالحات و توضیحات و دستهبندیها در اين پژوهش ،بیشتر برپاية تلقّی خسرو
فرشیدورد از دستورزبان بوده است و اصلیترين علّت اين انتخاب ،توجّه بیشتر او به گونة
تاريخی زبان فارسی است ،برخالف بیشتر دستورزبانهای معتبر ديگر که غالباً به دست
زبانشناسان نوشته شده است؛ البتّه کوشیدهايم از پژوهشهای ديگران نیز استفاده
کنیم ،بهويژه آنجاکه توضیحات فرشیدورد دربارة موضوع ،سخت کوتاه و کم و ناکافی و
يا احتماالً نادرست بوده است .اين مطلب هم ناگفته نماند که فرشیدورد در اصول مفاهیم
دستوری خود وامدار کتاب زبان لئونارد بلومفیلد ،زبانشناس نامدار امريکايی ،است.
انشایي2

 .1-2جمله(واره)های

 .1-1-2پرسش :منظور از پرسش ،جمله يا جملهوارهای است که معنای پرسش و معموالً
آهنگ خیزان داشته باشد؛ چه با واژة پرسشی چه بی آن ،و چه مستقیم باشد ،چه
نامستقیم .پرسش نامستقیم ( )indirect questionپرسشی است که بهصورت جملهوارة
پیرو بیان شود3.
 .2-1-2جمله(واره)های عاطفي :ساختارهايی که برای بیانِ عواطف و هیجانات و
احساسات بهکارمیروند؛ مانند :چه +صفت/قید ( +فعل) ،چه  +اسم ( +فعل) ،چه  +اسم +
صفت ( +فعل) ،صفت برای بیان حالت عاطفی +تکواژ «آ»« ،4کاش» و صورتهای
ديگرش« ،ترسم که« ،»...بو که »...و ساختارهای ديگر.
 .3-1-2صوت

5

 .2-2فعل

 .1-2-2وجه فعل .1 :امر و نهی  .2امر و نهی در معنای
 .4نامحقّق .5 8تأکیدی9
10

 .2-2-2فعلِ نیشابوری

 .3-2-2جملهها و جمله(واره)های بيفعل

 .3-2حرف

11

دعا6

.3

دعايی7
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« .1-3-2مر»؛  .3-2-2حرف اضافۀ مضاعف؛ .3-3-2 12حرف استثنا :جُز ،مگر ،الّا و.4-3-2 ...
حرف نتیجه :پس

 .4-2جمله(واره)های پیروِ وابسته

 .1-4-2شرط .1 :با «اگر»  .2با حروف ربطِ مشترک میانِ شرط و زمان و
 .3با حروف مشترک میان شرط و استثنا .4 16بیحرفربط.

تعلیل 14،13و 15

 .2-4-2تقابل؛  .3-4-2تعلیل

 .5-2موقوفالمعاني یا

تضمین17

 .6-2ساختِ نحوی
19

18

 .1-6-2ساختِ «نه ...فعل»  .2-6-2ساختِ «قید/متمّمِ قیدی  +فعل اسنادی پیوسته»
 .3-6-2لفّ و نشر نحوی .4-6-2 20توازی نحوی ()Parallel Syntax / Parallelism

.7-2

21

گروهها22

 .1-7-2گروههای همپایه  .2-7-2گروههای همپایۀ گسسته

23

 .3-7-2گروههای اسمي

گسسته .1 :صفتِ گسسته از موصوف  .2اسم و جملهوارة تعیینی  -بیانی گسسته.3 24
اسم و شبهِ مضافٌالیهِ گسسته  .4اسم و متمّم الزمِ گسسته
 .4-7-2گروهِ وصفيِ گسسته  .5-7-2گروهِ اسميِ بدلي  .6-7-2گروه تأکیدی  .7-7-2تتابعِ
26

اضافات .8-7-2 25همپایگيِ چند جمله

 .8-2عناصر آوایي و

موسیقایي27
29

28

 .1-8-2حرف مشدّد  .2-8-2هجای کشیده با «چ» و «ک»  .3-8-2هجای کشیده با
30

ضمیر پیوسته

 .9-2نقشِ نحوی ضمیرهای پیوستۀ گردان و

جابهجا31
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ضمیر پیوستة مضافٌالیهی
ضمیر پیوسته در نقش متمّ دستوری و فاعل منطقی
ضمیر پیوستة متمّمی
ضمیر پیوسته در نقش متمّم الزم فعل
ضمیر پیوستة مفعولی
ضمیرهای پیوستة گردان يا جابهجا
هجای کشیده با ضمیر پیوسته
هجای کشیده با « » و «ک»
حرف مشدّد
همپايگی چند جمله
تتابع اضافات
گروه تأکیدی
گروه اسمی بدلی
گروه وصفی گسسته
اسم و متمّم الزمِ گسسته
اسم و شبهِ مضافٌ الیهِ گسسته
اسم و جمله وارة تعیینی-بیانیِ گسسته
صفتِ گسسته از موصوف
گروه همپاية گسسته
گروه همپايه
تنا ر نحوی
لفّ و نشر نحوی
قید/متمّم قیدی  +فعل اسنادی پیوسته
نه...فعل
موقوف المعانی
تعلیل
تقابل
شرط بی حرف ربط
شرط يا حروف ربط مشترک میان شرط و استثنا
شرط با حروف ربط مشترک میان شرط و زمان و تعلیل
شرط با اگر
حرف نتیجه
حرف استثنا
حرف اضافة مضاعف
مر
جمله(واره)های بیفعل
فعلِ نیشابوری
تأکیدی
نامحقّق
دعايی
امر و نهی در معنای دعا
امر و نهی
صوتهای ديگر
صوت ندا و منادا
جمله(واره)های عاطفی
پرسش
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30
فرّخی

20

10

0

ناصرخسرو

نمودار  :1مقایسۀ بسامد ویژگيهای نحوی در قصیدههای فرّخي و ناصرخسرو

 /86بررسي زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی
ضمیر پیوستة مضافٌالیهی
ضمیر پیوسته در نقش متمّم دستوری و فاعل منطقی
ضمیر پیوستة متمّمی
ضمیر پیوسته در نقش متمّم الزم فعل
ضمیر پیوستة مفعولی
ضمیرهای پیوستة گردان يا جابهجا
هجای کشیده با ضمیر پیوسته
هجای کشیده با « » و «ک»
حرف مشدّد
همپايگی چند جمله
تتابع اضافات
گروه تأکیدی
گروه اسمی بدلی
گروه وصفی گسسته
اسم و متمّم الزمِ گسسته
اسم و شبهِمضافٌالیه گسسته
اسم و جملهوارة تعیینی-بیانیِ گسسته
صفت گسسته از موصوف
گروه همپاية گسسته
گروه همپايه
تنا ر نحوی
لفّ و نشر نحوی
قید /متمّم قیدی +فعل اسنادی پیوسته
نه...فعل
موقوفالمعانی
تعلیل
تقابل
شرط بی حرف ربط
شرط با حروف ربط مشترک میان شرط و استثنا
شرط با حروف ربط مشترک میان شرط و زمان و تعلیل
شرط با اگر
حرف نتیجه
حرف استثنا
حرف اضافة مضاعف
مر
جمله(واره)های بیفعل
فعل نیشابوری
تأکیدی
نامحقّق
دعايی
امر و نهی در معنای دعا
امر و نهی
صوتهای ديگر
صوت ندا و منادا
جمله(واره)های عاطفی
پرسش

50

40

30

20

10

عنصری

ناصرخسرو

0

نمودار :2مقایسۀ بسامد ویژگيهای نحوی در قصیدههای عنصری و ناصرخسرو
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ضمیر پیوستة مضافٌالیهی
ضمیر پیوسته در نقش مت مّم دستوری و فاعل منطقی
ضمیر پیوستة مت مّمی
ضمیر پیوسته در نقش مت مّم الزم فعل
ضمیر پیوستة مفعولی
ضمیرهای پیوستة گردان يا جابهجا
هجای کشیده با ضمیر پیوسته
هجای کشیده با « » و «ک»
حرف مشدّد
همپايگی چند جمله
تتابع اضافات
گروه تأکیدی
گروه اسمی بدلی
گروه وصفی گسسته
اسم و مت مّم الزمِ گسسته
اسم و شبهِ مضافٌالیه گسسته
اسم و جمله وارة تعیینی-بیانیِ گسسته
صفت گسسته از موصوف
گروه همپاية گسسته
گروه همپايه
تنا ر نحوی
لفّ و نشر نحوی
قید  /مت مّم قیدی +فعل اسنادی پیوسته
نه...فعل
موقوفالمعانی
تعلیل
تقابل
شرط بی حرف ربط
شرط با حروف ربط مشترک میان شرط و استثنا
شرط با حروف ربط مشترک میان شرط و زمان و تعلیل
شرط با اگر
حرف نتیجه
حرف استثنا
حرف اضافة مضاعف
مر
جمله( واره)های بیفعل
فعل نیشابوری
تأکیدی
نامح قّق
دعايی
امر و نهی در معنای دعا
امر و نهی
صوتهای ديگر
صوت ندا و منادا
جمله( واره)های عاطفی
پرسش
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نمودار :3مقایسۀ بسامد ویژگيهای نحوی در قصیدههای قطران و ناصرخسرو

 /88بررسي زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

 .3بررسيِ دادهها و تفسیرِ یافتههای پژوهش
در اين بخش میکوشیم با بررسی دادههای پژوهش ،تفسیری سبکشناختی از آنها به
دست دهیم .چنانچه روش و يافتههای اين پژوهش درخورِ اعتماد و استناد باشد ،شايد
بتواند تفسیرها و نتايجِ سبکشناختی ديگری نیز بپذيرد.
 .1-3توازی نحوی

توازی نحوی ،هنرسازهای 32غالب در قصیدههای مدحی-وصفی است .اين ويژگی در
قصیدههای فرّخی  5/66برابر ،در قصیدههای عنصری  4/89برابر و در قصايد قطران
 9/46برابرِ قصیده های ناصرخسرو بسامد يافته است .مؤيّدی ديگر بر اين نظر ،اين است
که در قصايد شمارة  59و  242از ناصرخسرو که مدح و وصف دارند ،بسامدِ اين ويژگی
در قیاس با قصیدههای ديگر افزايش يافته است.
 .2-3حذفِ فعل
حذف فعل ،شگردی غالب در قصیدههای وصفی-مدحی است .بسامد جمله(واره)های
بیفعل در شعر فرّخی  2/5برابر ،در شعر عنصری  2/28برابر و در شعر قطران3/68 33
برابر بیشتر از بسامد آن در شعر ناصرخسروست .مؤيّدی ديگر بر اين نظر اين است که
در قصیدة شمارة  127از ناصرخسرو که لُغز و وصفِ کتاب است ،جمله(واره)های بیفعل
بسامد بیشتری در قیاس با قصیدههای ديگر دارند.
 .3-3تأثیر ساختار بر نحو

مقصود از اين تعبیر ،تأثیر يک ويژگی ساختاری در قصیده بر پُربسامدشدنِ يک ويژگی
نحوی است .در آغازِ بخشِ مدحیِ قصايد مدحی ،پس از بیت تخلّص ،شاعران نام و
لقبها و کنیهها و صفات ممدوح را میآورند که از ديد نحوی ،موجب ساختهشدن گروه
اسمی بدلی میشود .در قصايد فرّخی  77/77درصد ،در قصايد عنصری  53/33درصد و
در قصايد قطران  78/57درصد از گروههای اسمی بدلی ،در اين بخش از قصیدهها جای
دارند .تأثیر ساختار بر نحو را میتوان در افزايش بسامد وجوه دعايی و امر و نهی در
معنای دعا و بیتهای موقوفالمعانی در بخش شريطه و دعای قصايد مدحی نیز ديد؛
برای نمونه ،در شعر فرّخی  44درصد ،در شعر عنصری  37/93درصد و در شعر قطران
 52/63درصد از بیتهای موقوفالمعانی در بخش شريطه و دعای پايانی آمدهاند .نیز اگر
بتوان گفت که میان محور افقی خیال و استقالل ابیات با توازی نحوی پیوندی هست،
نمونة پربسامد ديگری از تأثیر ساختار بر نحو خواهیم داشت33.
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 .4-3عدم ارتباط تمهید نحوی تضمین با محور عمودی خیال

اگر بپذيريم که محور عمودی خیال در شعر ناصرخسرو از شعر قصیدهسرايان ديگر
بنیروتر است 34،بايد بگويیم که اين ويژگی موجب نشده است تا بسامد بیتهای
موقوفالمعانی يا همان ويژگی تضمین بهمنزلة تمهیدی نحوی در قصايد او بیشتر باشد.
بسامد اين ويژگی در شعر فرّخی  3/34برابر ،در شعر عنصری  3/56برابر و در شعر
قطران  2/47برابرِ آن در شعر ناصرخسروست ،امّا نتیجهگیریِ عکس نیز بهنظرنمیرسد
درست باشد؛ يعنی نمی توان گفت که محور عمودی خیال موجب شده است تا بسامد
بیتهای موقوفالمعانی کاهش يابد .شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر نوشته است:
«شعر فارسی اين مسئله را از اصول عمدة کارش میشمارد؛ زيرا شاعرانی که تأملی و
انديشه ای دارند ،ناگزيرند که ابیاتشان به يکديگر پیوستگی داشته باشد-190 :1389( »...
)191؛ البته روشن است که موقوفشدنِ بیتها به يکديگر ،تنها يکی از گونههای پیوند
نحوی بیتها با يکديگر است 35،ولی گويا منظور او باتوجّهبه زمینة بحث ،تضمین و
توقیف معانی بوده است .نتیجهگیری ما درصورتی نادرست خواهد بود که يک مورد
پُربسامد را که در قصیدههای مدحی مصداقِ تضمین گرفتهايم ،از تعريف بیرون کنیم؛
يعنی حالتی که سراسرِ بیت صوت ندا و مناداست.
 .5-3نقشِ ترغیبي زبان

در پیشینة پژوهش نوشتیم که مقالة «عوامل مؤثّر در ايجاد نقش ترغیبی زبان در قصايد
ناصرخسرو» ،به دلیلِ بررسی «عبارات يا افعال امری»« ،افعال نهی»« ،ندا»« ،استفهام»،
«اصوات»« ،عبارات صرفاً عاطفی» و «برخی از افعال ناقص» با پارهای از مطالب اين
مقاله مرتبط است .در آن پژوهش نتیجه گرفتهاند که نقشِ ترغیبی زبان پس از نقش
شعری ،برجستهترين نقش زبان در قصايد ناصرخسروست (ر.ک :صراحتی جويباری و
محسنی .)1395 ،در اينجا به مقايسه و تطبیقِ جزئیاتِ دو پژوهش نمیپردازيم؛ زيرا
چیزی بر يافتههای آن مقاله نمی افزايد و پژوهش ما يکسره با آن همخوان است و
نتايجش را تأيید میکند.
 .6-3هنجارگریزی

يک راه برای تفسیر يافتههای چنین پژوهشی در توضیح سبک شخصی ناصرخسرو ،اين
است که اختالف آشکار و معنادار بسامد يک ويژگی نحوی را در شعر وی در قیاس با
بسامد آن در شعر سه شاعر ديگر بهمثابة بازنمايندگان هنجار قصیدهسرايی حدود عصر

 /90بررسي زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

او ،به هنجارگريزی تعبیر و تفسیر کنیم .چنانکه در مقدمة پژوهش اشاره شد ،نويسندگان
مقالة «گونههايی از هنجارگريزی نحوی در شعر ناصرخسرو» ،چهارده نوع هنجارگريزی
نحوی را بررسیده و دريافته اند که بسامدِ هفت مورد از آنها در شعر ناصرخسرو بیشتر
بوده است .نکت ه اين است که در پژوهش ايشان ،اختالفِ بسامد به هنجارگريزی تفسیر
نشده است بلکه خودِ آن چهارده حالت و ويژگی از هنجارگريزیِ نحوی دانسته شده
است که از آن میان ناصرخسرو «در هفت مورد دست به هنجارگريزی برجسته زده
است» (صراحتی جويباری و محسنی .)179 :1390 ،ما در اين بخش ،نخستْ موارد مشترک در
اين پژوهش و مقالة ايشان را با هم میسنجیم ،سپس به موارد ديگری میپردازيم که
ممکن است مصداقِ هنجارگريزی شمرده شوند.
 .1-6-3يک مورد «فاصلهافتادن میان حرف نفی با فعل يا شناسهاش» است که در پژوهش
ما يکی از حالتهای ممکنِ آن با عنوان ساخت نحوی «نه...فعل» بررسی شده است.
برطبقِ مقالة صراحتی جويباری و محسنی ،اينگونه هنجارگريزی بهترتیب در شعر ناصرخسرو،
عنصری ،فرّخی و منوچهری بسامد بیشتری دارد ،هرچند اختالف ناصرخسرو و عنصری
چندان نیست :ناصرخسرو  1/36و عنصری ( 36 1/41همان .)191-190 :در پژوهش ما نتیجه
وارونه است :بسامد ساخت نحوی تعريفی ما در شعر عنصری کمی بیش از  3درصد؛ در
شعر قطران ،نزديک به  2/5درصد و در شعر فرّخی تقريباً  1درصد بیشتر است.
 .2-6-3مورد ديگر« ،جدايی مسند از فعل اسنادی يا شناسهاش» است که در پژوهش ما
يکی از حالتهای ممکن آن با عنوان ساخت نحویِ «قید/متمّم قیدی  +فعل اسنادیِ
پیوسته» بررسی شده است .برپاية آن مقاله ،در اين مورد ناصرخسرو در فاصلة نسبتاً نزديکی
با شاعران ديگر جای دارد :ناصرخسرو  ،1/10عنصری  ،1/12منوچهری  1/13و فرّخی 1/16
(همان .)192-191 :در پژوهش ما نیز فاصلة کمی ديده میشود :بسامد اين ويژگی در شعر
فرّخی  0/38درصد ،در شعر عنصری  0/45درصد و در شعر قطران  1/24درصد کمتر از
بسامدش در شعر ناصرخسرو است .اختالفی که هست ،در جايگاه عنصری و فرّخی است.
 « .3-6-3جدايی ضماير پیوستة مفعولی و متمّمی از فعل و اتّصال آن به حرف،
تکواژهای وجهی ،صفت ،ضمیر ،قید و اسم نکره» و «ضمیر پیوستة مفعولی و متمّمی
در جايگاه اضافه» 37،هنجارگريزیهای ديگری هستند که در آن مقاله بررسی شدهاند.
برپاية آن مقاله بسامد هنجارگريزی نحویِ نخست ،در شعر ناصرخسرو  7برابرِ فرّخی و
 2/5برابرِ عنصری است (همان )193 :و بسامد دومی در شعر ناصرخسرو« ،تفاوت نسبتاً
چشمگیری با شعر دو شاعر ديگر – بهويژه فرّخی -دارد» (همان .)194 :ما يک بار
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بهصورت کلّی بسامد ضمیرهای پیوستة گردان يا جابهجاشده را بررسی کردهايم و يک
بار نیز به تفکیک نقش نحوی آنها؛ امّا به دستهبندی صرفی واژهای که ضمیر به آن
میچسبد ،توجّهی نداشتهايم .بهصورتِ کلّی ،بسامد ضمیرهای پیوستة گردان يا
جابهجاشده در شعر ناصرخسرو ،بیش از  4برابر آن در شعر فرّخی 1/5 ،برابر آن در شعر
عنصری و بیش از  1/5برابر آن در شعر قطران است .تا اينجا يافتههای ما با نتايج آن
مقاله همخوانی دارد ،امّا بسامد ضمیرهای مفعولی جابهجاشده در شعر ناصرخسرو 4
درصد کمتر از شعر عنصری 18 ،درصد بیشتر از شعر قطران و  1/5برابر شعر فرّخی
است .در اين مورد نتیجة پژوهش ما دربارة عنصری با آن مقاله اختالف دارد.
بسامد ضمیرهای پیوستة جابهجاشده در نقش متمّم الزم فعل ،در شعر فرّخی دو
برابر شعر ناصرخسروست ،امّا در شعر عنصری و قطران درصدش صفر است .بسامد اين
گونه ضمیر در شعر ناصرخسرو  12/78درصد بیش از عنصری و  17/46درصد بیش از
قطران است .اين نتیجه که ناصرخسرو در اين مورد با فرّخی و عنصری اختالف فراوان
دارد ،با نتیجة آن مقاله سازگار است.
« .4-6-3جدايی ضماير پیوستة اضافی از مضاف خود »...در مقالة يادشده کمابیش
منطبق میشود با آنچه ما با عنوان «ضمیر پیوستة مضافٌالیهی» زيرِ بخش «نقشِ
نحویِ ضمیرهای پیوستة گردان يا جابهجاشده» بررسیدهايم .طبق آن مقاله «نسبت
وقوع اين پديده در شعر ناصر تقريباً برابر با شعر عنصری است ،امّا اختالف فاحشی با
شعر فرخی دارد» (همان .)195 :در پژوهش ما نتیجه يکسره وارونه است؛ يعنی بسامد
ضمیر پیوستة مضافٌالیهی در شعر فرّخی  2/25برابر ،در شعر عنصری  1/69برابر و در
شعر قطران  2/1برابر شعر ناصرخسروست.
« .5-6-3اتصال ضماير مفعولی با معنای فاعلی به افعال (افعال شبهمعین و اصلی)» برپاية آن
مقاله ،در رديف نخست مصاديق هنجارگريزی نحوی شعر ناصرخسرو قراردارد (همان.)196 :
در پژوهش ما اين مورد با عنوان «ضمیر پیوسته در نقش متمّم دستوری و فاعل منطقی»
زيرِ بخشِ «نقش نحوی ضمیرهای پیوستة گردان يا جابهجاشده» بررسی شده است و دربارة
فرّخی و عنصری نتیجة آن مقاله را تأيید میکند :نسبت بسامد اين ضمیر در شعر ناصرخسرو
و فرّخی  3/63به صفر و در شعر ناصرخسرو و عنصری  9/3به صفر است .جالب اين
است که بسامد اين ضمیر در شعر قطران تنها  0/05درصد کمتر از ناصرخسروست.
« .6-6-3جدايی معطوف از معطوفٌعلیه» هنجارگريزی ديگری است که برپاية آن
مقاله ،ناصرخسرو در کاربرد آن همگام با معاصرانش در حرکت بوده است (همان.)196 :
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اين مورد معمولترين حالتی است که «گروه همپاية گسسته» میسازد .در پژوهش ما
نتیجه يکسره وارونه است .بسامد گروه همپاية گسسته در شعر ناصرخسرو 2/17 ،برابرِ
شعرِ فرّخی 3/15 ،برابرِ شعر عنصری و  3/68برابرِ شعرِ قطران است.
« .7-6-3اعتراض» هنجارگريزی ديگری است که برطبق آن مقاله ،بسامد بیشتری در
شعر ناصرخسرو دارد :ناصرخسرو  ،1/12منوچهری  ،1/28فرّخی  ،1/20عنصری 1/24
(همان ،ص .)199.از میان شیوههای ممکن اعتراض ،ما تنها مناداهای معترضه را
برشمردهايم؛ بسامد اين مورد در شعر ناصرخسرو  2/26برابرِ شعر فرّخی و  1/77برابر
شعر عنصری است .نسبت بسامد اين ويژگی در شعر ناصرخسرو و قطران  40درصد به
صفر است .چنانکه پیداست يافتة ما با نتیجة آن مقاله همخوانی دارد.
اکنون به مواردی میرسیم که برپاية پژوهش حاضر و از ديد پژوهشگران اين مقاله،
می توانند نمودهای هنجارگريزی در شعر ناصرخسرو شمرده شوند .توجّه شود که
خواست ما از هنجارگريزی ،چنان که گفته شد ،اختالف آشکار و معنادار 38در بسامد
يک ويژگی نحوی است .نخست ،با نگاهی به جدولها و نمودارها بايد ديد که هنجار
چیست؛ يعنی کدام ويژگیهای نحوی است که سه شاعر مديحهسرای ما در بهکاربردن
يا بهکارنبردنِ آنها در قیاس و اختالف با ناصرخسرو ،همسان و همانندند؟ برايناساس،
هنجارگريزیهای ناصرخسرو را در دو جهتِ افزايش و کاهش (کاربردِ بیشتر و کاربردِ کمتر)
بررسی و دستهبندی میکنیم:
افزایش :وجهِ امر و نهی ،مر ،حروف استثنا ،حرف نتیجه ،شرط ،تقابل ،تعلیل ،ساختِ
«قید/متمّم قیدی +فعل اسنادی پیوسته» ،گروه همپاية گسسته ،هجای کشیده با « »
و «ک» ،هجای کشیده با ضمیر پیوسته ،ضمیرهای پیوستة گردان و جابهجاشده39.
کاهش :وجهِ امر و نهی در معنای دعا ،وجهِ دعايی ،جمله(واره)های بیفعل ،لفّونشر
نحوی ،توازی نحوی.
 .7-3کهنهگرایي

محمّدجعفر محجوب در کتاب سبک خراسانی در شعر فارسی ،به نشانههای قدمت در
شعر عصر غزنوی پرداخته است .از میان نشانههای برشمردة او ،اين موارد با پژوهش ما
پیوند میيابد« :حذف فعل يا رابطه به قرينه ،تشديد مخفّف ،استعمال ياهای ترديدی و
شرطی و مطیعی و تمنّی و ترجّی و استمراری ،آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس
مفعول غیرصريح ،استعمال مر در غیر مورد مفعول صريح» (محجوب،224 ،190 :1345 ،
 251 ،239و .)266
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محمّدتقی بهار در جلد دوم سبکشناسی ،آنجاکه نثرِ دو کتاب زادالمسافرين و
سفرنامة ناصرخسرو را با هم سنجیده است ،نوشته است:
«ما سبک نثر ناصرخسرو را در ضمن گفتار اوّل ،پیرو سبک دورة سامانی قرارداديم و شرح و
بسط آن را به فصول بعد محوّل داشتیم؛ و سبب آن بود که سفرنامة ناصرخسرو که
لطیفترين آثار نثری اوست ،به شیوة سامانیان شبیه نیست و درست مطابق سبک و شیوة
دورة اوّل عصر غزنوی است ،ولی زادالمسافرين او ،برخالف سفرنامه درست بر طبق
شیوة قديم است؛ با اينکه سفرنامه را قبل از زادالمسافر نوشته است . ...در زادالمسافر
همهجا قید رف را «اندر» آورده و مفعولهای صريح را مطلقاً با «مر» ذکر کرده و
«همی» عالمت استمرار و تأکید زياد بر سر فعلها آورده است و استخوانبندی جملهها
و ايراد الفاظ فارسی و لغات کهنه و قديمی همه بر شیوه و طريقة متقدّمان است ،و در
همین حال باز اصطالحات و تصرّفات تازه که در عصر غزنوی در نثر بهعمل آمده ،از قبیل
تَرکِ ايراد فعلهای پیاپی و حذف يک يا چند فعل به قرينة جملة اوّل ،و کم استعمال
کردن «ايدون» و «ايدر» و بعضی فعلهای انشائی و استمراری ثقیل و غیره در او راه
يافته است . ...همچنین است رسالة فلسفی در جواب  91فقره مسئلة علمی ،اين رساله
به زادالمسافرين بسیار شبیه است و از حیث سبک قدری کهنهتر به نظرمیرسد...
معذلک باز حذف فعلها به قرينه ...و نیز کم استعمالکردن فعلهای شرطی و مطیعی
و استمراری بِه صیغِ معمولة قديم در آن نمايان است» (.)153-152 /2 :1380

هرچند سبکشناسی دربارة نثر فارسی است ،شايد بتوان برای ويژگیهايی که بهار از
نثر ناصرخسرو برشمرده است ،مشابهات و مؤيِّداتی در نظمِ او نیز يافت .خسرو فرشیدورد
کمکاربرد يا منسوخشدن گروه همپاية گسستة عطفی و گروههای اسمی گسسته را يکی
از نشانهها و قواعد تحوّل زبان فارسی دانسته است ( 205-195 :1375و .)238-236
اکنون برپاية اين سه کتاب ،میخواهیم بدانیم در کداميک از اين موارد ،زبان شعر
ناصرخسرو نشانی از کهنگی دارد:
وجهِ نامحقّق :بسامد کاربرد اين وجه در شعرِ فرّخی  7/14برابر و در شعر قطران
 3/51برابر شعر ناصرخسروست ،امّا بسامدش در شعر ناصرخسرو  1/38برابرِ شعر
عنصری است .اين نتیجه باتوجّهبه بسامد زياد جمله(واره)های شرطی در شعر
ناصرخسرو که بافتی مناسب برای کاربرد وجهِ نامحقّق است ،بسیار جالب و کمی
شگفتیآور مینمايد؛ پس در اين ويژگی ،شعر ناصرخسرو کهنه نیست.
جمله(واره)های بيفعل :بسامد جمله(واره)های بیفعل در شعر فرّخی  2/5برابر ،درشعر عنصری  2/28برابر و در شعر قطران  3/68برابر بیشتر از بسامد آن در شعر
ناصرخسروست؛ پس شايد بتوان گفت شعر ناصرخسرو در اين مورد نیز مانند نثرش،
گرايش به کاربرد بیشتر فعل و درنتیجه کهنگی دارد.
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 مر :بسامدش در شعر ناصرخسرو ،حدودِ  2برابرِ شعر فرّخی و  6/68برابرِ شعرقطران است ،ولی در شعر عنصری  1/57برابرِ ناصرخسروست .میتوان گفت در اين
ويژگی ،ناصرخسرو و عنصری به کهنگی گرايش دارند و اين از نمونههای نزديکی شعر
ناصرخسرو به شعر عنصری تواند بود.
 حرف اضافۀ مضاعف :بسامدش در شعر ناصرخسرو  1/47برابرِ شعر فرّخی است ،امّادر شعر عنصری و قطران بیشتر است :بهترتیب  2/47و  1/91برابر؛ پس در اين ويژگی
هم شعر ناصرخسرو گرايش چشمگیری به کهنگی ندارد.
 گروه همپایۀ گسسته :بسامدش در شعر ناصرخسرو 2/17 ،برابر شعر فرّخی3/15 ،برابر شعر عنصری و  3/68برابر شعر قطران است؛ پس در اين ويژگی ،کهنهگراتر است.
 صفتِ گسسته از موصوف :بسامدش در شعر ناصرخسرو از عنصری و قطران با نسبت 2/21و  2/32برابر بیشتر است ،ولی از شعر فرّخی با نسبتِ 1/02کمتر است .در اين
ويژگی شعر ناصرخسرو و فرّخی به هم نزديکترند و از آن دو کهنهتر.
 اسم و جملهوارۀ تعییني-بیانيِ گسسته :بسامدش در شعر ناصرخسرو از فرّخی 1/12برابر کمتر و از عنصری و قطران بهترتیب  6/61و  3/43برابر بیشتر است .در اين ويژگی
هم شعر فرّخی و ناصرخسرو به هم نزديکتر و کهنهتر از آن دو است.
 اسم و شبهِمضافٌالیهِ گسسته :بسامدش در شعر ناصرخسرو از شعر عنصری 1/12برابر و از قطران  3/26برابر بیشتر است و از شعر فرّخی  1/37برابر کمتر .میتوان نتیجه
گرفت که شعر قطران در اين ويژگی از تحوّل زبان نشانه دارد.
 اسم و متمّم الزمِ گسسته :در شعر ناصرخسرو  5/37برابر فرّخی 1/36 ،برابر عنصریو  2/16برابر قطران بسامد دارد؛ پس در اين ويژگی به شعر عنصری نزديکتر است و از
کهنگی نشان دارد.
 حرف مشدّد :بسامد «تشديد مخفّف» در شعر ناصرخسرو  1/96برابر فرّخی و 1/12برابر عنصری است ،امّا بسامد آن در شعر قطران  1/26برابر ناصرخسروست؛ پس
در اين مورد نمیتوان گفت شعر ناصرخسرو کهنهگرايی چشمگیری دارد.
 .8-3تعقید لفظي

شايد بتوان از میانِ همین ويژگیهای هنجارگريز و کهنهنمای شعر ناصرخسرو ،برخی از
عوامل پیدايش تعقید لفظی در شعر او را شناخت .گمان میکنیم مواردی مانند عناصر
معترضه ،از آن جمله مناداهای معترضه ،ساخت «قید/متمّم قیدی +فعل اسنادی
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پیوسته» ،گروه همپاية گسسته ،گروههای اسمی گسستة يادشده در بندِ پیش و
ضمیرهای پیوستة گردان و جابهجاشده ،از آن جملهاند؛ اين بیتها را برای نمونه
بخوانید40:
مــن نیستــم آن گل کــز آب زرقت

تازه شــودم شــاخ و بــال و يالــم

حقّــست و حقیقت بـــه پیش رويـــم

زانــی تــو فگنـــده پس قـــذالم...

قولــم همــه هــزل و محـال بـــودی

هزلـــم همــه حکمت شــد و محالــم
**

واکنـــون تدبیــر چیست تام ببايـــد

بُـدْ ،چو برون بايدم همی شد از اين دار

عقـــل ز بهـــر تفکّــرست دراين باب

بــر تن و جان تو ،ای پسر ،سر و ساالر

عقل تــو ايــدَر ز بهر طاعت و علمست

پس تــو چــرائی بــد و منافق و طرّار
**

يک چنـــد پیشگـــاه همـــیديــدی

در مجلـــس ملــــوک و سالطینــم...

زيـــن گـونــه کــرد با مـــن بازیها

پرکیــن دل از جفای فلــک زينــم...

سلطان بس است بـــر فلــک جافـــی

فخـــر تبــار طاهـــا و ياسینـــم

«مستنصـــر از خدای» دهــد نصــرت

زيــن پس بـــر اولیای شیاطینــم...

زانم بــه عقل صافـــی کانـــدر ديــن

بـــر سیــــــرت مبـــــارز صفّینـــم

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

چنانکه در بخش هنجارگريزی ديديم ،از میان مواردی که بسامدشان در شعر ناصرخسرو
بهطور چشمگیری بیشتر است ،میتوان به پرسشها و جمله(واره)های پیروِ وابستة
شرطی و تقابلی و تعلیلی اشاره کرد .بسامد پرسش در شعر ناصرخسرو 2/15 ،برابر فرّخی،
 1/02برابر عنصری و  9/19برابر قطران بوده است .بسامد جمله(واره)های شرطی با «اگر»
در شعر او 2/22 ،برابر فرّخی 1/49 ،برابر عنصری و  2/43برابر قطران بوده است .بسامد
جمله(واره)های شرطی با حروف ربط مشترک میان شرط و زمان و تعلیل در شعر او،
 3/3برابر فرّخی 1/31 ،برابر عنصری و  2/32برابر قطران بوده است .بسامد تقابل در
قصايد او 2/52 ،برابر فرّخی 1/44 ،برابر عنصری و  3/2برابر قطران بوده است و بسامد
تعلیل در قصايد او  2/81برابر فرّخی 1/77 ،برابر عنصری و  1/6برابر قطران بوده است.
گمان میکنیم پُربسامدی اين موارد نشانگر نمود ذهنیّت ناصرخسرو در نحو زبان
شعر خويش است؛ ذهنیّتی که میپرسد ،جدل میکند ،مقدّمه میچیند ،دلیل میآورد و
نتیجه میگیرد .نکتة توجّهانگیز اين است که در همة اين موارد جُز تعلیل ،کمترين

 /96بررسي زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

اختالف او با عنصری است .اين خود نمونهای جالب از نزديکی سبک شعر ناصرخسرو به
عنصری تواند بود و گواهی بر اينکه احتماالً ناصرخسرو ،به گفتة زرّينکوب ،به سبک
بیان عنصری نظر دارد ()74-76 :1362؛ پس آيا بايد اسلوب عنصری را هم فلسفی
بنامیم؟ آيا نزديکی بیان ،نزديکی جهان ذهنی و انديشگی اين دو شاعر را نشان میدهد؟
شايد بیآنکه محتوای اين پرسشها و شرطها و تقابلها و تعلیلها را بررسی کنیم،
بتوان به اين پرسشها پاسخ داد؛ پاسخی احتماالً منفی .در قصايد بررسیشدة ما از
عنصری ،دو قصیده در صنعت سؤال و جواب سروده شده است :قصايد سوم و پنجاه
وششم .از مجموعِ  78جمله(وارة) پرسشی قصیدههای بررسیدة عنصری 59 ،مورد از
همین دو قصیده است؛ يعنی 75/64درصد؛ پس يک التزام بديعی موجب شده است که
بسامد پرسش در اين قصیدهها افزايش يابد و به بسامدش در قصیدههای بررسیشده از
ناصرخسرو نزديک شود ،حتّی گمان میکنیم که درصدی از جمله(واره)های شرطی و
تقابلی هم با صنايع ديگری مانند لفّونشر ،جمع و تقسیم ،يا مثالً تشبیهِ
تفضیل41پیوندی داشته باشد که در اين پژوهش مجال بررسی آنها نیست .نمونههايی
ازايندست در قصايد عنصری42:
وگــر يک نکته از فضلش کنی شرح

وگــر يک نکتــه از حلمش کنــی بار

يکـــی را بـــرنتابـــد نفس ناطــق

يکــی را بـــرنگیـــرد چـــرخ دوّار
**

بـــود اسفنـــديار و رستـــم زر

اگـــر خواهنــــدة رزمش بـــه میدان

يکـــی را ديـــده درآيـــد غضنفــر

يکــی را مغـــز خـــارد نیــش افعــی
**

وگـــر نباشـــد بــاده بـديل آب حیات

ز کف خويــش درافکن بکـام در ساغـر

وگـــر نباشــد آتش سیاست تو بسست

سیاست تـــو ز آتش بســی فروزانتــر

اسلوب و التزامات بديعی عنصری ،بر برخی ويژگیهای ديگر نیز ممکن است اثرگذار
بوده باشد؛ چنانکه در قصیدة سیوششم ،خود را ملتزم به آوردن حرف اضافة مضاعف
در قافیه کرده است و درنتیجه قصیده ،رديف «بر» به خود گرفته است .از مجموع 64
حرف اضافة مضاعفی که ما شمردهايم 38 ،مورد از اين قصیده است؛ يعنی 59/37
درصد .همین نتیجه ،در بررسی کهنگی زبان شعر او اثرگذار تواند بود43.
 .10-3بسامد هجای کشیده با «چ» و «ک» و ضمیرهای پیوسته
عنوانی که علی دشتی به اين ويژگی داده است« ،شکست در مُنحنیِ شعر» است
( )69 :1362و مقصود ،بررسی عناصر آوايی و موسیقايیِ در اين پژوهش است .چنانکه
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ديديم ،بسامد حروف مشدّد در شعر ناصرخسرو  1/96برابر فرّخی و  1/12برابر عنصری
است ،امّا بسامد آن در شعر قطران  1/26برابر ناصرخسروست؛ يعنی اختالف چشمگیری
در میان نیست .نسبت بسامد هجای کشیده با « » و «ک» در شعر ناصرخسرو به شعر
فرّخی  2/6به صفر ،به عنصری  9/72برابر و به قطران  6/04برابر است که اختالف
کالنی است .بسامد هجای کشیده با ضمیر پیوسته در قصیدههای ناصرخسرو  9/53برابر
فرّخی 2/09 ،برابر عنصری و  2/17برابر قطران است که باز اختالف بزرگ و معناداری
است؛ ازاينرو ،اين دو ويژگی در کنار حروف مشدّد ،موجب ثقیلشدن شعر ناصرخسرو
میشود و درنتیجه غريب و ناآشنا مینمايد.
 .4نتیجه
بنا بر پژوهش حاضر ،قصايد ناصرخسرو در توازی نحوی و حذف فعل و نیز گروه اسمی
بدلی و وجه دعا ،بهمثابة ويژگی قصايد مدحی برجستگی ندارد .درعینحال ،عدم ارتباط
تمهید نحوی تضمین با محور عمودی خیال د ر شعر او و فزونی نقش ترغیبی زبان با
تمهیدات هنجارگريزی نحوی و کهنهگرايی و نقش جملهها و جمله(واره)های پیروِ
وابستة شرطی و تقابلی و تعلیلی در اسلوبِ فلسفی کالم از موارد ديگر برجستگی در
زبان اوست .عالوهبراين ،شايد بتوان نتیجه گرفت که قصیدههای ناصرخسرو ،در
چارچوبِ پژوهش ما ،در اين ويژگیهای نحوی بهنسبتْ کهنهتر است :کمبسامدیِ
جمله(واره)های بیفعل و پربسامدی «مر» ،گروه همپاية گسسته ،صفت گسسته از
موصوف ،اسم و جملهوارة تعیینی-بیانی گسسته و اسم و متمّم الزم گسسته.
پينوشت
 .1يادآوری اين نکته ضروری است که برای پرهیز از طوالنیشدن مقاله و پايبندی به مقررات مجله ،شواهد
شعر ناصرخسرو برای مفاهیم و اصطالحات دستوری و نیز توضیح دقیق اين اصطالحات حذف شده است که
بايد پذيرفت اين شرايط فهم مطلب را برای مخاطبان ناآشنا با مباحث دستوری دشوار میسازد.
« .2جملهواره» اصطالحی است که فرشیدورد در برابر  clauseانگلیسی و  propositionفرانسوی
پیشنهاد کرده است و زبانشناسان به جای آن اصطالح «بند» بهکارمیبرند و پرويز ناتل خانلری
«فراکرد» را بهکاربرده است .برای توضیحِ جمله(واره)های انشايی ن.ک( :فرشیدورد.)113 :1388 ،
 .3يادآوری اين نکته بهجاست که در شمارش پرسشها «اغراض» و معناهای آنها مالک نبوده است .دربارة
اغراض و معناهای پرسشها و تأويل آنها به جمله(واره)های عاطفی و امری و خبری ن.ک( :همان115 :؛
شفائی203-200 :1363 ،؛ حجتیزاده 116-115 :1394 ،و صراحتی جويباری و محسنی.)109 :1395 ،
( .4خانلری« .)309/3 :1365 ،و آن الفیاست که در آخر بعضی نعوت فايدة تعظیم و تعجّب دهذ»
(شمس قیس.)207 :1338 ،
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( .5ن.ک :فرشیدورد.)511-510 :1388 ،
 .6از میان معناهای گوناگون وجه امر و نهی ،معنای دعا را بهدلیل فراوانی کاربرد در قصیدههای مدحی،
بهويژه در بخش شريطه و دعای پايانی ،جداگانه شمارش و بررسی کرديم و اين يکی از موارد کمشمار
توجّه ما به معناست.
( .7ن.ک :خانلری.)333/2 :1365 ،
 .8منظور ما کاربرد «ياء مجهول» است جُز برای استمرار (ن.ک :خانلری344-321/2 :1365 ،؛ خانلری،
 154 :2535و بهار.)351-346 :1380
 .9اين اصطالح از فرشیدورد است (ن.ک :فرشیدورد 382 :1388 ،و  ،)396برای آگاهی از نظر
دستوريان ديگر دربارة اين فعلها ن.ک( :شفائی93 :1363 ،و 94و 175؛ باطنی133-131 :1393 ،؛
خانلری)306-293 :2535 ،؛ برای نمونه در اين بیت از ناصرخسرو وجه تأکیدی داريم:
مینخواند جز ترا نزديک خويش از جانور (/175 :1368ب)25
مر ترا بر آسمان بايد شدن ،زيرا خدای
امّا در اين بیت او ،چنین نیست:
جانت آزادی نیابد جز به علم از بندگی

گر بدين برهانْت بايد ،شو به دين اندر نگر (همان/174:ب)19

( .10ن.ک :بهار.)248-247/1 :1380 ،
 .11اين بخش برگرفته است از مبحثی با همین عنوان در دو کتاب خسرو فرشیدورد (163-146 :1375
و  220-215و  565-563 :1388و نیز ن.ک :خانلری459-454/3 :1365 ،؛ صادقی-156 :1346 ،
160؛ باطنی 81 :1393 ،و  109-106و شفائی 165 :1363 ،و  187-183و .)190-188
( .12ن.ک :فرشیدورد.)451 :1388 ،
 .13در مقالة «رابطة معنايی جملهوارة پايه و پیرو در جملههای شرطی زبان فارسی» ،جملههای شرطی
زبان فارسی به دو دستة «تالزمی سببی» و «تالزمی غیرسببی» بخش شدهاند (ن.ک :ابنالرسول،
کا می نجفآبادی و کا می.)1395 ،
 .14ضیاء موّحد در کتاب درآمدی به منطق جديد به اين نکته توجّه داده و يادآوری کرده است که در
زبان طبیعی ،نشانههای ديگری هم جز «اگر» برای بیان شرط وجود دارد؛ مانند «هنگامیکه»« ،وقتی
که»« ،چه...چه ،»...ضمن اينکه «اگر» نیز همیشه برای بیان شرط نیست ( 14 :1396و .)23
 .15مبنا و مالک ما در اين بخش عمدتاً کتاب شفائی بوده است؛ برای تفصیل ن.ک( :شفائی:1363 ،
 409و .)454-452 ،482-481 ،443-441 ،554 ،414–411 ،550
( .16ن.ک :ابوالقاسمی 418 :1381 ،و شفائی.)551 :1363 ،
 .17مقصود از اين اصطالح ،تمامبودنِ معنای بیتی ،وابسته باشد به بیت بعدی و اين دستکم در سه
حالت است :يکی آنکه بیت پیشین ،جملهوارة پیروِ وابسته باشد و بیت پسین ،جملهوارة پاية آن؛ ديگر
آنکه بیتی سراسر صوت ندا و منادا باشد؛ در اين حالت نیز تمامشدنِ معنا و از میانرفتن احساس تعلیق
و انتظار در خواننده ،به خواندهشدن بیت بعدی وابسته است؛ سوم اينکه بیت پیشین ،نهاد و بیت پسین،
گزارة آن باشد (ن.ک :شمس قیس 292-290 :1338 ،و همايی/217 :1384 ،پاورقی).
 .18يعنی اجزا و ارکان ديگر جمله میان قید يا پیشوند نفی و فعل فاصله انداخته باشد؛ البتّه اين
ساخت ،متفاوت است از کاربرد گروه همپايهساز «نه...نه»...؛ برای نمونه ،در بیت  26از قصیدة يکم فرّخی
نه اين ساخت ،بلکه گروه همپايهساز «نه...نه »...بهکار رفته است (بیت دوم از دو بیت موقوفِ زير):
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ز خشم و قوتش جايی که انديشد دل بخرد

ز جود و همتش جايی که انديشد دل دانا

نه آتش را بود گرمی ،نه آهن را بود قوت

نه دريا را بود رادی ،نه گردون را بود باال ()2 :1388

 .19يعنی فعل اسنادی پیوسته (ـَم ،ـی ،ـَست ،ـیم ،ـید ،ـَند) به قید يا متمّم قیدی بچسبد و مُسند
 -1پس از فعل اسنادی يا  -2پیش از قید يا متمّم قیدی بیايد و در حالتِ دوم قید يا متمّم قیدی،
وابستة مُسند نباشد؛ يعنی چنین نباشد که مُسند ،هستة گروه وصفی يا اسمی ،و متمّم قیدی يا قید،
وابستة آن هسته باشد؛ برای نمونه ،در بیت  13از قصیدة  185و بیت  18از قصیدة  187ناصرخسرو
( 391 :1368و  )397اين شروط و شرايط فراهم شده و حالتِ منظور پديد آمده است ،امّا در بیت  15و
 17بهترتیب از همان دو قصیده چنین نیست( .واژههايی که پررنگ شده است ،نشان میدهد که متمّم
قیدی ،وابستة گروه وصفی و مُسند ،هستة آن است و واژههای خطدار ،حالت مورد نظر ما را نشان
میدهد):
در دل تاريــک همــی جــز الم
خفته ازانی کــه نبینــی ز جهل
نه بــه تن از خــورد و شراب و طعام

خفته به جانـي تــو ز چون و چرا
***

با آز هگــرز ديـــن نیامیـــزد

تــو رانــده ز دین بـه لشکر آزی
***

آواز گلـــوی بخت شـــوم آزست

تــو فتنه شــده بريـــن بـــه آوازی

 .20يعنی دو سوی لفّونشر ،افزون بر پیوند معنايی ،پیوند و وابستگی نحوی داشته باشند؛ مثالً يکسو
فعلهای گذرا و سوی ديگر مفعولهای آنها؛ يا يکسو جملهوارههای پايه و ديگرسو جملهوارههای پیروِ
آنها؛ يا يکسو دو يا چند نهاد و سوی ديگر گزارههاشان بیايد (ر.ک :شفائی.)573 :1363 ،
 .21در اين باره ن.ک( :رادفر و پاکنهاد57-51 :1392 ،؛ کالهچیان و آرتا 112-103 :1393 ،و همايی،
 47-44 :1384و .)275
 .22بیشتر اصطالحات و شیوة اين بخش يکسره برگرفته از آرای خسرو فرشیدورد است؛ برای نمونه،
ن.ک( :فرشیدورد 205-195 :1375 ،و  238-236و  426 ،373-338 ،236-209 ،107-97 :1388و
.)532-526
 .23در مقالة «گونههايی از هنجارگريزی نحوی در شعر ناصرخسرو» ،اين مورد با عنوان «جدايی معطوف
از معطوفٌعلیه» بررسی شده است (صراحتی جويباری و محسنی.)196 :1390 ،
 .24دو اصطالح «تعیینی» و «بیانی» از شفائی است .در آغاز ،بهجای اين دو اصطالح« ،وصفی» بهکاربرده
بوديم ،امّا در پايان کار دريافتیم آنچه در اين بخش بررسی کردهايم ،دقیقاً مصداق و مطابقِ «جملهوارة
وصفی» در تعريف فرشیدوردیِ آن نبوده است ،بلکه بیشتر با دو اصطالح «فراکرد پیرو تعیینی» و «فراکرد
پیرو بیانی» در کتاب شفائی سازگار و همخوان است (ن.ک :شفائی 303 :1363 ،تا  336و  621تا
 .)641نکته اين است که اهراَ فرشیدورد جملهوارهها را دستهبندی صَرفی کرده است (جملهوارههای
اسمی ،وصفی ،قیدی) ،امّا شفائی جملهوارهها را از ديدگاهِ نحوی بررسی و دستهبندی کرده است.
( .25ر.ک :همايی .)21 :1384 ،نمیدانیم تتابع اضافات را از آنرو در شمار عیوب فصاحت آوردهاند که
میتواند نحو را پیچیده کند يا مانند تکرار ،ازحیث يکنواختی موسیقايی .دستکم تأکید بر «کسره» نشان
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میدهد که رويکردی صرفاً نحوی در کار نبوده است؛ چون اضافه بیکسره هم میتواند باشد .بههرصورت،
بنا بر تعريف ما ،برای نمونه در مصراع نخست بیت زير از قطران ،تتابع اضافات پديد آمده است ،امّا در
مصراع دومش چنین نیست:
در خیالِ آبِ جودِ او هزاران گونــه خیـر در شرارِ آتشِ جنگش هزاران گونه شر ( /111 :1333ب )18
 .26منظور همپايهشدن سه جمله (يا بیشتر) و يا سه فعل (يا بیشتر) است .نیز اينکه ارکانی از چند
جمله ،همپايه شوند که به قرينة فعل يکی ،فعلهای ديگر حذف شده باشد .همپايگی چند جمله معموالً
در يک مصراع است و میتواند با درنگ يا حروف ربط همپايهساز باشد.
 .27بايد متذکّر شد که اين بخش بیرون از «سطحِ نحوِ زبان» و چارچوب عنوان مقاله است.
 .28اين بخش يکسره بر مبنای مقالة «تشديد در زبان فارسی» است (صادقی.)1392 ،
 .29مراد ما مواردی است که «چه» و «که» موجب پديدآمدن هجای کشیده شوند؛ بدينسان که به
سکون خوانده شوند و به هجای بلندی بچسبند و پس از آنها الفی (همزهای) نیايد که به سبب وزن
عروضی خوانده نشود؛ مانند آنک و آنچ.
 .30خواست ما مواردی است که ضمیر پیوستة مفرد (در هر نقش و حالت نحوی) موجب پديدآمدن
هجای کشیده شود؛ بدينسان که بیمیانجیگریِ مصوّتی به هجای بلندی بچسبد و الفی (همزهای) پس
از آن نیايد که به سبب وزن عروضی خوانده نشود.
 .31اصطالحات صرفی و نحوی و نگاه دستوری ما در اين بخش ،فرشیدوردی است؛ ازجمله ن.ک:
(فرشیدورد 415-413 :1388 ،و  .)215-209در مقالة «گونههايی از هنجارگريزی نحوی در شعر
ناصرخسرو» نیز اين موارد بررسی و در عنوانهای دقیق و جداگانه دستهبندی شده است« :جدايی
ضماير پیوستة مفعولی و متممی از فعل و اتصال آنها به حرف ،تکواژهای وجهی ،صفت ،ضمیر ،قید و
اسم نکره» و «ضمیر پیوستة مفعولی در جايگاه اضافه»« ،جدايی ضماير پیوستة اضافی از مضاف خود و
اتصال به حرف ،فعل ،اسم و صفت» و «اتصال ضماير مفعولی با معنای فاعلی به افعال (افعال شبهمعین و
اصلی)» (صراحتی جويباری و محسنی.)196-193 :1390 ،
 .32واژهای است که شفیعیکدکنی در برابر  artistic deviceپیشنهاد کردهاست (.)149 :1391
 .33دربارة استقالل ابیات ن.ک( :شفیعیکدکنی.)191-175 :1389 ،
 .34دربارة محور عمودی خیال در شعر ناصرخسرو ن.ک( :شفیعیکدکنی 175 :1385 ،و  178و .)551
 .35در مقالة «محور عمودی خیال در قصايد ناصرخسرو» ،يکی از عوامل انسجام شعر ناصرخسرو را
«پیوستگی ابیات بهواسطة حروف ربط» دانستهاند و نمونهای که آوردهاند نشان میدهد که پیوستگی
نحوی ابیات می تواند با تضمین همراه نباشد؛ مثالً هنگامی که حرف ربط همپايگی در آغاز بیت دوم
بهکار رفته باشد (صراحتی جويباری و محسنی.)145 :1393 ،
 .36اين اعداد و مواردی ازايندست که از اين مقاله میآوريم ،اعداد اعشاری نیستند .بخوانید يک به 36؛
يعنی يک مورد در  36بیت.
 .37مبنای دستوری مقالة موردبحث ،تاريخ زبان فارسی پرويز ناتل خانلری بوده است و مبنای دستوری
کار ما عمدتاً دستور مفصّل امروز خسرو فرشیدورد.
 .38معنادار به اين معنا که بتوان آن اختالف آشکار ،يعنی آن هنجارگريزی را به يک ويژگی سبکی
ديگر پیوند داد يا آن را وسیلهای برای رسیدن به هدفی دانست.
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 .39بسامد زياد «مر» ،هجای کشیده با « » و «ک»  ،هجای کشیده با ضمیر پیوسته و ضمیرهای
پیوستة گردان و جابهجاشده ،درستی ديدگاه علی دشتی را نشان میدهد.
 .40ناصرخسرو/323 :1368 ،ب  16،17و 41؛ /258ب22-20؛  135و  /136ب  26 ،25 ،21 ،17و.44
 .41البتّه تشبیه ،يک مقولة معنايی و مربوط به درونمايه هم هست.
( .42عنصری/163 :1363 ،ب 1716 ،1715؛ /48ب  576 ،575و /92ب 1113و.)1114
 .43البتّه نمونههای گزينش و بررسیشدة ما شايد کم و ناکافی بوده باشد .شايد با بررسی همة قصیدهها
يا دستکم نمونههای بیشتر ،بتوان به نتايج معتبرتری دست يافت.

منابع
ابنالرّسول ،سیدمحمّدرضا ،سمیّه کا می نجفآبادی و مهری کا می (« ،)1395رابطة معنايی جملهوارة
پايه و پیرو در جملههای شرطی زبان فارسی» ،ادب فارسی ،ش  ،1پیاپی .112-93 ،17
ابوالقاسمی ،محسن ( ،)1381دستور تاريخی زبان فارسی ،تهران ،سمت.
باطنی ،محمّدرضا ( ،)1393توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد يک نظرية عمومی زبان
(نسخه چاپ سی و يکم) .تهران ،امیرکبیر.
بهار ،محمّدتقی ( ،)1380سبکشناسی يا تاريخ تطوّر نثر فارسی ،جلد  1و  ،2تهران ،امیرکبیر.
حجّتیزاده ،راضیه (« ،)1394پرسش از پرسش ،گونهها و کارکرد پرسش در ديوان حکیم ناصرخسرو»،
زبان و ادبیّات فارسی ،ش .140-113 ،)23(79
دشتی ،علی ( ،)1362تصويری از ناصرخسرو ،به کوشش مهدی ماحوزی ،تهران ،جاويدان.
رادفر ،ابوالقاسم و محمّد پاکنهاد (« ،)1392وحدت ساختاری ـ واژگانی جملههای همسانی (پیوسته) ،يکی
از الگوهای نحوی موسیقیآفرين در مثنوی» ،کهننامة ادب پارسی ،ش .68-47 ،)2(4
زرّينکوب ،عبدالحسین ( ،)1362با کاروان حُلّه (مجموعة نقد ادبی) ،چاپ پنجم ،تهران ،جاويدان.
شفائی ،ا ( ،)1363مبانی علمی دستور زبان فارسی ،تهران ،نوين.
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا ( ،)1391رستاخیر کلمات ،تهران ،سخن.
( ،)1385صُور خیال در شعر فارسی ،تهران ،آگاه.
( ،)1389موسیقی شعر ،تهران ،آگاه.
شمس قیس رازی ( ،)1338المعجم فی معايیر اشعار العجم ،تصحیح مدّرس رضوی ،تهران ،دانشگاه
تهران.
صادقی ،علیاشرف (« ،)1346نظرية زبانشناسی آندره مارتینه و زبان فارسی» ،دانشکدة ادبیّات و علوم
انسانی دانشگاه تهران ،ش .160-143 ،71
(ارديبهشت « ،)1392تشديد در زبان فارسی» ،فرهنگنويسی (ويژهنامة نامة فرهنگستان)،
ش  5و .43-3 ،6
صراحتی جويباری ،مهدی و مرتضی محسنی (« ،)1395عوامل مؤثر در ايجاد نقش ترغیبی زبان در
قصايد ناصرخسرو» ،کاوشنامة زبان و ادبیّات فارسی ،ش .125-97 ،)33(17
(« ،)1390گونههايی از هنجارگريزی نحوی در شعر ناصرخسرو» ،بوستان ادب ،ش ،)1(3
.206-179

 /102بررسي زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

(« ،)1393محور عمودی خیال در قصايد ناصرخسرو» ،جستارهای ادبی ،ش.150-125 ،184
صفا ،ذبیحاهلل ( ،)2536تاريخ ادبیّات در ايران (از میانة قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری) ،جلد ،2
تهران ،امیرکبیر.
عنصری ،حسن ابن احمد ( ،)1363ديوان ،به کوشش سیدمحمّد دبیرسیاقی ،چاپ دوم ،تهران ،سنائی.
فرخی سیستانی ،محمد ( ،)1388ديوان ،تصحیح محمّد دبیرسیاقی ،چاپ هشتم ،تهران ،زوّار.
فرشیدورد ،خسرو ( ،)1375جمله و تحوّل آن در زبان فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
( ،)1388دستور مفصّل امروز ،چاپ سوم ،تهران ،سخن.
فروزانفر ،بديعالزّمان ( ،.)1369سخن و سخنوران ،چاپ چهارم ،تهران ،خوارزمی.
قطران تبريزی ،ابومنصور ( ،)1333ديوان ،به اهتمام محمّد نخجوانی ،تبريز ،شفق.
کالهچیان ،فاطمه و سیّدمحمّد آرتا (بهار « ،)1393تأمّلی بر جنبههای زيباشناختی و معنايی
ساختهای مقارن نحوی در قصايد خاقانی» ،متنپژوهی ادبی ،ش .122-101 ،)59(18
محجوب ،محمّدجعفر ( ،)1345سبک خراسانی در شعر فارسی ،تهران ،سازمان تربیت معلّم و تحقیقات
تربیتی.
محقّق ،مهدی ( ،)1386تحلیل اشعار ناصرخسرو ،چاپ هفتم ،تهران ،دانشگاه تهران.
موحّد ،ضیاء ( ،)1396درآمدی به منطق جديد ،تهران ،علمی و فرهنگی.
مینوی ،مجتبی (« ،)1351ناصرخسرو» ،جستارهای ادبی ،ش .304-272 ،30
ناتل خانلری ،پرويز ( .)1365تاريخ زبان فارسی ،جلد  2و  ،3تهران ،نشر نو.
( ،)2535دستور زبان فارسی ،تهران ،بابک.
ناصرخسرو ( ،)1368ديوان ،تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق ،چاپ سوم ،تهران ،دانشگاه تهران.
همايی ،جالالدّين ( ،)1375تاريخ ادبیّات ايران ،به کوشش ماهدخت بانو همايی ،تهران ،هما.
( ،)1384فنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران ،هما.

