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  Abstract  
Literature is constructed by language. Therefore, we can use linguistic 
theories in literary studies. Among these theories, functionalism is more 
appropriate for rhetorical studies because, in addition to particular clauses 
and the text as a whole, functionalists pay special attention to the context in 
which the text was written — and this is the fundamental of rhetoric. To 
functionalists, every clause has three basic roles called metafunctions. One 
of these metafunctions is establishing an interaction between the utterer and 
the addressee. This metafunction has various components including 
modality. Modality refers to a collection of the speaker’s judgments 
regarding what they say and the uncertainty which they apply to the clauses. 
A significant part of Persian literature is panegyric poetry. The Ghaznavid 
Court was one of the most important supporters of the panegyrists. The main 
components of the context, in panegyric poetry, are the poet, the person who 
is being praised, and the position which the praised person holds. This study 
aims at analyzing the influence of these components on the usage of 
modality in Ghaznavid panegyric poetry in order to find out any possible 
patterns and rules in the extant poems of this period. Furthermore, the poems 
which do not follow the aforesaid rules are analyzed according to their 
historical context. The article argues that the promotion of the praised 
person, from “prince” to “king” (sultan), cause changes in the poet’s 
rhetorical and poetical approach in using modality. In more accurate words, 
as a result of the promotion of the praised person the poet uses less modal 
elements in his panegyrics. In addition, although changes in the position of 
the poet or the praised person mostly do not lead to significant alterations in 
the quantity of the modal components, such alterations do occur in some 
circumstances such as rivalries for achieving political dominance. 
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 بالغت وجهیت در شعر مدحی دربار غزنوی
 

 9مصطفی موسوی
 ، ایران.یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهرانانشد

 سیاوش گودرزی
 ، ایران.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

 98/  6/ 5  :مقاله پذیرش تاریخ ؛ 98/  1 /22 : مقاله دریافت تاریخ
 (952ص تا 933 ص از)

 پژوهشیعلمی ـ 

 چکیده 
 سود شناختی زبان های نظریّه از ادبی های پژوهش در توان می بنابراین. است شده ساخته زبان از دبیاتا

 در نقشگرایان زیرا است تر مناسب ادبی آثار بالغت مطالعۀ برای نقشگرایی ها، نظریه این میان از. جست
 ای ویژه توجه نیز( مقام و حال اقتضای) متن گیری شکل فتبا به متن، کلیت و منفرد های واره جمله کنار
 زمان هم و اساسی نقش سه سخن پارۀ هر نقشگرایان، تعبیر به. است بالغت زیربنای امر این و کنند می
 مخاطب و گوینده بین دوسویه رابطۀ برقراری ها فرانقش این از یکی. نامند می فرانقش را آنها که دارد

 قضاوت از است ای مجموعه وجهیت. است وجهیت آنها از یکی و دارد گوناگونی جزایا فرانقش این. است
 بخش دیگر، سوی از. کند می حمل ها واره جمله بر که قطعیتی عدم نیز و گوید می آنچه به نسبت گوینده
 غزنوی دربار سرایان، مدیحه حامیان ترین مهم از یکی و است سرایی مدیحه فارسی، ادب سنّت از مهمی

 شخص شاعر، شخص مقام، و حال اقتضای بر مؤثر های مؤلفه ترین اساسی مدحی، شعر در. است بوده
 اشعار در وجهیت کاربرد بر را ها مؤلفه این تأثیر که ایم کوشیده پژوهش این در. هستند او مقام و ممدوح
 همچنین. یابیم دست قواعدی به بازمانده، اشعار بررسی با ممکن، جای تا و بسنجیم غزنوی دربار مدحی

بدین  .کنیم تحلیل متن، سرایش بر مؤثر تاریخیِ شرایط بنابر گنجند، نمی قواعد این در که را هایی داده
 به شاهزادگی از) زمان طول در ممدوح جایگاه تغییرتوان گفت که  عنوان نتایج این تحقیق می به ترتیب،
 که صورت این به شود، می وجهیت کاربرد ساسا بر شاعر موضع تغییر به منجر حال هر در( سلطنت

 دیگر، سوی در. کند استفاده کمتری وجهی عناصر از او ستایش در شاعر شود می باعث ممدوح رتبۀ ترفیع
 به «عموماً» قید ذکر. دهد نمی معناداری تغییر را وجهیت کاربرد مقدار عموماً شاعر یا ممدوح شخص تغییر
 کند فرما حکم را ای ویژه وضعیت که موقعیتی خاص بافت پدیداریِ شد، گفته که چنان که است دلیل این

 میزان در مستقیماً تواند می( قدرت تحکیم و کسب راستای در سیاسی های حساب تسویه و منازعات مثالً)
  .شود تغییراتی باعث وجهیت کاربرد

 

 .غزنوی شعر غزنویان؛ مدحی؛ شعر مدیحه؛ وجهیت؛ های کلیدی:واژه
  

 دمهمق.9

 و هماهنگ بسیار اجزایی ادبی متن زبان هرچند و است شده ساخته زبان از ادبیّات
. باشند ادبی زبان مختص آنکه نه دارند، وجود زبان سرشت در ها طرح این دارد، مند طرح
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 زیرا برد می باال را زبان ارزش بلکه آورد نمی پایین را ادبیّات سطح مطلب این البته
: 93۳6 هلیدی،) دارد هایی شگفتی و ها پیچیدگی چه زبان که شود یم مشخص آن مبنای بر

 های شیوه از یکی تواند می ادبی، متن خصوصاً ،«متن زبان» شناخت هرتقدیر به. (۳5ـ۳1
 .کند ایجاد عمیق بینشی متن اجزای سازوکار به نسبت و باشد تحلیل مهم

 شناسانۀ زبان پژوهی متن ولی است کهن رویکردی کلّی طور به متن زبانی های بررسی
 های نظریّه امروزه اوالً: دارد هایی تفاوت گذشته مدارانۀ زبان مطالعات با ما روزگار

 وجود تحلیل مشخّص های روش نیز و فراگیر و یگانه نظری های چارچوب ی،شناخت زبان
 اثر هر امروز، شناسانۀ زبان مطالعات در ثانیاً دهند؛ می جهت و شکل ها پژوهش به که دارند
 و یکجا باید را آن اجزای و شگردها هماهنگی که شود می دانسته متشکّل کلّ یک ادبی

 .(۳9ـ68: 9382 شناس، حق) کرد بررسی هم با ارتباط در
 شناسی زبان: کرد تفکیک را غالب رویکرد سه توان می امروز نظری شناسی زبان در
 میان این از اما (9: 9383 دبیرمقدّم،) شناختی شناسی زبان و  نقشگرا شناسی زبان گرا، شکل
 آید؟ می ادبی متن موشکافی کار به بیشتر یک کدام

 نظری گرایش مهمترین گرا شکل شناسی زبان آن، بعد دهۀ اوایل و 996۱ دهۀ در
: ب 9389 فالر،) آید نمی ادبیّات مطالعۀ کار به چندان شد مشخص تدریجاً اما بود پژوهی ادب

 را متن معنی که شد روشن اجتماعی شناسی زبان و گفتمانی مطالعات پیشرفت با زیرا (89
 فالر) بود گرایان شکل دیدگاه مخالف این و بررسید اش اجتماعی زمینۀ در باید حتماً

 زبان با طبیعی علوم سیاق به و متمرکزند جمله تحلیل بر گرایان شکل. (26: الف 9389
  بافت اثرگذاری خود های بررسی در ترتیب ینبد. کنند می آزمایشگاهی و ایزوله برخوردی

دقت  به را ها این گزینش توانند نمی نتیجتاً و کنند نمی دخیل مؤلف متنیِ های گزینش بر را
 .(۳6ـ۳5 :9382 شناس، حق) کنند تحلیل و توصیف
 رویکردهای 998۱ دهۀ اوایل از ادبیات، مطالعۀ در گرا شکل های گرایش افول از پس
 آغاز 992۱ دهۀ از زبان به نقشگرایانه توجه. (998: 9381 ،کاتانو) یافتند تمرکزی نقشگرا

 به نقشگرا، تأثیرگذار شناسان زبان از یکی 996۱ دهۀ از و (93: 93۳6 ،مشکوةالدینی) بود شده
 وی. (996: 2۱۱6)کامینگز،  کرد مطرح مهم پردازی نظریه عنوان به را خود لیدی،ه مایکل نام
 منتشر مند نظام نقشگرای دستورزبان نام به، انگلیسی دستورزبان از یمدل 998۱ دهۀ در

 برای شناختی زبان ابزارهای پرکاربردترین از یکی امروز تا زمان آن از کرد. این مدل
 .است بوده ادبیات مطالعۀ
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. 3 ؛ 2متن. 2 ؛ 9واره جمله. 9: اند قائل سطح سه به اثر هر بررسی در نقشگرایان
 بررسی از نقشگرایانولی  است تحلیل غایت گرایان شکل برای واره جمله بررسی 3.گفتمان

 اثر کلّیت توضیح به سپس و بزرگتر های ساخت تحلیل به آن از کرده، شروع واره جمله
 توجه ،«متن» نام به ،واره جمله از بزرگتر ساختی به نقشگرا رویکرد در ترتیب بدین. رسند می
 در مهمی نقش که شوند می بررسی تری پیچیده ختاریسا روابط متن، سطح در. شود می

 و دانند می مهم بسیار متن بر را 1موقعیت بافت تأثیر همچنین نقشگرایان. دارند اثر شاکلۀ
 سطح وارد و دهند می قرار خود بافت در را آن متن، ساختار مطالعۀ از پس درنتیجه،

خوانند،  رایان بافت موقعیت میآنچه نقشگ .(۳۳ـ۳6: 9382 ،شناس حق) شوند می «گفتمان»
در مطالعات بالغی سنّتی اسالمی است. « اقتضای حال و مقام»در ماهیت تقریباً همان 

شمار  های بالغی به توان رویکردی مناسب، برای بررسی رویکرد نقشگرا را میترتیب،  بدین
 آورد.

 مبانی نظری نقشگرایی هلیدی. 2
 های زبان فرانقش .9ـ2

 برد؛ یکی درک و فهم کار می بشر زبان را اساساً به دو نیّت به ،هلیدیایی از منظر نقشگر
این دو نقش اصلی و افراد دیگر. وی  برقراری رابطۀ متقابل با اطراف خود و دیگر، محیط

نامد.  می  ۳«االفرادی بین» و  6«اندیشگانی» های ترتیب، فرانقش و به  5«فرانقش»عمومی را 
کار گیرد،  اقتضای حال و مقام به و فرانقش را با یکدیگر بیامیزد و بهانسان برای آنکه این د

 واره از زبان بشر هر جملهدر  ترتیب بدین برد. سود می  8«متنی»در زبان خود از فرانقش 
 دادوستدِ زبانی ،(اندیشگانیفرانقش )واقعیّت پیرامون انعکاس : دهد چیز رخ می زمان سه هم

 .(xiii: 9985) (فرانقش متنی)یافتن پیام  و سامان (فرادیاال بینفرانقش ) با دیگران
 وجهیتمؤلفۀ ، عنصر وجه و االفرادی بین. فرانقش 2ـ2

 گوینده زبانْ :است زبان دوسویۀ کارکرد به معطوف االفرادی بین فرانقش واره در هر جمله
تر،  رت دقیقعبا یا به «عملی دوطرفه» اش کارگیری به درنتیجه .کند می درگیر را مخاطب و

                                                           
1. text 

2. clause 

3. discourse 

4. context of situation 

5. metafunction 

6. ideational 

7. interpersonal 

8. textual 
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مثالً  ،(خبر) دهد است. در این تعامل، گوینده گاهی به مخاطب اطالعاتی می «تعامل»
؛ «آیی؟ ساعت چند می»مثالً  ،(پرسش) خواهد ؛ گاهی از او اطالعاتی می«آیم ساعت دو می»

توانم همراهت  می»مثالً  ،(پیشنهاد) کند که کاری برایش کند گاهی به او پیشنهاد می
هلیدی و رک. )« ساعت دو بیا»مثالً  ،(فرمان) بکندخواهد که کاری  گاهی نیز از او می؛ «بیایم

 .(935: 2۱91متیسن، 
است. این عنصر از  9« عنصر وجه»کند،  واره که نقش تعامل را ایفا می بخشی از جمله

. (95۳ـ956 و 95۱ـ911همان: )شود  تشکیل می  1وجهیهای  و ادات  3، عملگر صرفی 2فاعل
 نهمچنی .یابد گوید، در عنصر وجه بروز می زیابی و قضاوت گوینده نسبت به آنچه میار

ها را طیفی در میان دو قطبِ مثبت و منفی درنظر بگیریم،  واره اگر میزان قطعیت جمله
ر یکی از این دو قطب قرار بگیرند بلکه ها همیشه د واره نباید انتظار داشته باشیم که جمله

ز ارزیابی گوینده ای ا قطعیت نیز گونه میان این طیف جای دارند. این عدم در موارد فراوانی
به مجموعۀ قضاوت گوینده و  شود. در اجزای عنصر وجه ظاهر می است و بنابراین

 .(911همان: ) گویند می 5کند، وجهیت ها حمل می واره قطعیتی که او بر جمله عدم

 ند:ا طور که گفته شد، اجزای عنصر وجه چنین همان
را  چیزیتر، گوینده  عبارت دقیق به واره به فاعل وابسته است. جمله معتبر بودن . فاعل:9

 هستارواره را بر آن  جمله« معتبر بودنمسئولیت »دهد که بخواهد  واره قرار می فاعل جمله
 ؛کند حمل

عمده دارد: اول پیوند زدن  کارکرددو بخشی از گروه فعلی است که  . عملگر صرفی:2
برای مثال،  در کالم. و وجهیت واره با زمان اصلی؛ دوم دخیل کردن ارزیابی گوینده لهجم

باید »وارۀ  دهد و در جمله زمان اصلیِ گذشته را نشان می« بود»، «او رفته بود»وارۀ  در جمله
  ؛راو وجهیت ارزیابی گوینده « باید»، «رفت

واره است، عموماً  انگر وجهیت جملهمشخصاً و منحصراً بیکه  این نوع ادات :وجهی. ادات 3
واره ظاهر شود. به  صورت یک جمله گاهی نیز ممکن است خود بهاما  آید صورت قید می به

« برویم احتمال دارد»؛ مثالً شود گفته می 6«استعارۀ دستوری»چنین کاربردی، اصطالحاً 

                                                           
1. Mood element 

2. Subject 

3. Finite operator 

4. Modal adjuncts 

5. Modality 

6. Grammatical Metaphor 
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 های ارزیابی ونی دارند گوناگو االفرادی بینمعانی  وجهی های ادات«. برویم احتماالً»جای  به
 شوند: د. بر همین اساس به دو دستۀ اصلی تقسیم میدهن می بروزمتنوعی را 

. بیان وجهیت در (988ـ98۳: همان)است  شدت یا زمان ، وجهیتبیانگر : 9وجه ادات (الف
 ، الزام(مثالً هرگز، تا ابد)، عادت (تردید، شاید مثالً بی)« احتمال»زبان فارسی به سه شکلِ 

زودی،  بههایی همچون  زمان و شدت نیز با ادات گیرد. صورت می (مثالً باید، لزوماً)
 شوند. سرانجام، اکنون، و اصالً، فقط، کالً بیان می

: مثالً ؛(99۱: همان) است سخن کلیت دربارۀ گوینده نظر بیانگر: 2تفسیری ادات (ب
 خوشبختانه، بالفرض، موقّتاً، شکرِ خدا.

بیشتر  و رودربایستی گوینده قطعیت آن تر باشد، عدم کالم وجهیهرچه  در مجموع،
 رساند. مثبت یا منفی، قطعیت، تحکم یا آمریت را می در دو قطب کالم گیری جای است و

 آماریو تحلیل مبنای بررسی . 3
شمّی و حسّی  کنیم، برای آنکه از اجتهادها ی میهای متن را بررس که ویژگی هنگامی

های مذکور را  ای بگیریم مبتنی بر شواهد متقن، باید ویژگی نیم نتیجهبپرهیزیم و بتوا
دقّت بشماریم و برمبنای آمار عینی سخن بگوییم. پس از پایان شمارش باید اعداد  به
آمده را با روشی علمی و معیّن تحلیل کنیم. اگر بررسی ما صرفاً محدود به  دست به

تنهایی کافی و  سامد هریک از آنها باشد، بهدادن تعداد و ب دست ها و به شمارش ویژگی
 کارآمد نخواهد بود.

اند و  کار رفته هنجار در متون به تعدادی معمولی و به های هر متن به بسیاری از ویژگی
دانست اما بسامد بعضی دیگر بسیار بیشتر یا کمتر از « نشان بی»کاربرد آنها را باید 

کنندۀ  دار بیان های نشان شوند. ویژگی ده مینامی« دار نشان»های دیگر است و  ویژگی
دست  هنجاری آنها به اند و قاعدتاً باید توضیحی برای نابه انحراف و خروج از حالت معمولی

دارند و همین نزدیکی است که « نزدیک به هم»نشانْ بسامدی  های بی داد. درواقع ویژگی
 بدانیم. « هنجار به»ها را  شود آن باعث می

« نشان های بی بودن بسامد ویژگی نزدیک»نظر برسد که  لۀ نخست بهشاید در وه
ای محکم استوار نیست اما در ادامه معیاری کمّی و   بخواهی است و بر پایه شاخصی دل

نشان  دار را از بی های نشان ویژگی ٪95سنجیدنی تبیین خواهد شد تا بتوان با اطمینان 

                                                           
1. Mood Adjunct 

2. Comment Adjunct 
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را تعیین کردیم  ٪95مان میزان احتمال تشخیص داد. برای اطمینان از درستی تشخیص
 کنند. می ارزیابی محال به را نزدیک ٪5احتماالتِ کمتر از  معموالً زیرا آماردانان

ها  نمونه اگر میانگین کل داده 3۱ از هایی با بیش مطابق قضایای علم آمار، در بررسی
نسبت به مرکز قرار پذیر  ای معیّن و محاسبه ها در فاصله داده ٪95 را مرکز قرار دهیم،

ها در  داده ٪95عبارتی دیگر  شوند. به دیگر، دورتر از این فاصله پراکنده می ٪5گیرند و  می
ها را  یا باالتر آن ٪95توان با اطمینان  کنند و بنابراین نمی ای مشخص تجمع می محدوده

دوری از »حکم به  ٪95ترتیب اگر بخواهیم با اطمینان  دانست. بدین« دور از میانگین»
داری یک ویژگی بدهیم، بسامد آن ویژگی باید خارج از محدودۀ مذکور  و نشان« مرکز

خواهیم خواند، « گسترۀ هنجار»باشد. این محدوده که آن را در این پژوهش، مشخصاً 
دقت  های میانگین و انحراف معیار به لحاظ ریاضیاتی و آماری با کمک شاخص به

 شدنی است. محاسبه

 
 ها در فواصل یک و دو برابر انحراف معیار از مرکز دگی دادهنپراک .9 شکل

فرض کنید تعداد وجوه  در ادامه با بیان یک مثال مطالب فوق را ملموس خواهیم کرد:
شده،  فعل بررسی 25۱۱ایم و از مجموع  فعل را در ده داستان نخست شاهنامه شمرده

 2۱۱فعل داشته و در این  2۱۱اند. در این میان، داستان کیومرث  تای آنها التزامی بوده15۱
خواهیم ببینیم آیا کاربرد وجه  کار رفته است. حال می مرتبه وجه التزامی به 5۱فعل، 

های دیگر دارد یا  التزامی در داستان کیومرث، تفاوت معناداری با کاربرد آن وجه در داستان
دار استفاده شده  جه التزامی در داستان کیومرث نشانخواهیم ببینیم و عبارتی می به .نه

 توانیم جدول زیر را رسم کنیم: نشان. با این هدف می است یا بی
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 مجموع داستان کیومرث 

 15۱ 5۱ وجه التزامی

 25۱۱ 2۱۱ مجموع افعال
 کاربرد فرضی وجه التزامی در ده داستان ابتدایی شاهنامه: 9جدول 

استفاده از وجه التزامی در داستان کیومرث، « گسترۀ هنجارِ»های آماری،  بنابر فرمول
 ٪25میزان  درصد است اما طبق جدول باال، وجه التزامی در این داستان به 23تا  99بین 

و این میزان بیشتر از گسترۀ هنجار است. پس  (مورد 2۱۱مورد از  5۱یعنی )کار رفته است  به
دار دارد و باید  می در داستان کیومرث بسامدی نشانبنابر مثال فرضی ما، کاربرد وجه التزا

 آن را تحلیل کرد و توضیح داد.
 شده وجهیت در متون بررسی کاربردتوصیف . 1

شعر دورۀ نخست حکومت غزنویان، در مدح افراد این خاندان در از میان شاعرانی که 
 این پنجدارد.  (بیت بیش از ده)تن حجم نسبتاً بیشتری پنج بازمانده از اند، مدایح  سروده
اند که مجموعاً پنج تن از خاندان  و منوچهری فردوسی ،عسجدی، عنصری، فرخی شاعر

اند: محمود بن سبکتگین، نصر بن سبکتگین، یوسف بن سبکتگین،  غزنوی را ستوده
 مسعود بن محمود و محمد بن محمود.
عناصر  بیش ر شعر تمامی این شاعران نیز کم وهمچون بسیاری از متون دیگر، د

رفته است. این عناصر محدود به یک یا چند گونۀ خاص نیستند و از تمام کار  به وجهی
تفکیک نوع عناصر، در  به وجهی هایی از ابیات نمونهشود.  عناصر در آنها دیده میاین انواع 
 شود: بیان می ادامه
 احتمال (الف

 آید آسمان ز کان هنری هرآینه
 

 میدان وا مجال اندر بود فراختر 
 

 (299: 9363عنصری، )                                                                                    
 گهی کمربسته شاهان دیدی شمگر

 

 کمر؟ زیب بدین بسته شهی هیچ ای دیده 
 

 (9۱6: 938۱فرخی، )                                                                                         

 عاقبت کار او در دو جهان خیر کرد
 

 الجرم بود خیر او کار عاقبت 
 

 (۳9: 9381منوچهری، )                                                                                        

 عادت (ب
 کند سرمه زمانه سپاهش گرد ز گهی

 

 عبیر جای به دمد اندر به خویشتن گهی 
 

 (68: 9363عنصری، )                                                                                        
 هرگز جهان در نباشد چیزی تر تلخ خشمش ز

 

 حلوا شود الوا اگر نشگفت او خشم تلخی ز 
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 (2: 938۱فرخی، )                                                                                            

 ،فلک و چرخ جنبش شمار کس نکند تا
 شادکام و دل شاد شاه باد روان شاد

 

 ،اصم جذرِ منبعِ پدید کس نکند تا 
 کم روز هر رنجش بیش، روز هر گنجش

 

 (62: 9381منوچهری، )                                                                                                                  

 تخت و تاج با آباد تن همیشه
 

 ز درد و غم آزاد و پیروزبخت 
 

 (9/98: 9386)فردوسی،                                                                                                                    

 الزام (پ
  ملک لیکن ،خطر نبود را ملک مردان پیش

 

 خطر گیرد از او ملک تا خطر با باید تو چون 
 

 (9۱2: 9363عنصری، )                                                                                      
 روز هر باشدی که باید را ملک چنان

 

 پردینار و پرسلیح و پردرم خزانه 
 

 (93۳: 938۱فرخی، )                                                                                        
  من حدیث او با نگویی تا زنهار

 

 زینهار باره دگر خویش، زبان بر تو 
 

 (39: 9381منوچهری، )                                                                                     

 زمان (ت
  دیدند خدمتش نفع چون بزرگواران

 

 اکسیر جهان در نیز کسی نکرد طلب 
 

 (85: 9363عنصری، )                                                                                        

 نسرین چون راه گرد از رایتش هنوز
 

 گلنار چون تازه خون از خنجرش نوزه 
 

 (59: 938۱فرخی، )                                                                                          
  او کار پس و پیش عالم این بد و نیک

 

 که تو بنگاری زودادریابی،  تو که زودا 
 

 (9۱6: 9381منوچهری، )                                                                                  
 بدانست کآمد زمانِ سخن

 

 نو شود روزگار کهن کنون 
 

 (9/96: 9386)فردوسی،                                                                                      
 پس زان شده کشتي یکي زیشان یکي هر گفتي تو

 کشتیبان مرغابیش و دست پیلش و پاي دو اش خله
 

 (33: 9331)عسجدی، 

 شدّت (ث
  او دل خرد قوّت کز خدایگانی

 

 اسیر گونه هیچ نبودست طبع به دست 
 

 (82: 9363عنصری، )                                                                                                                    

 بس و یابد هوا و کام هوا سزاوار گر
 

 بخواب ست ندیده مخلوق یابد، او آنچه 
 

 (96: 938۱فرخی، )                                                                                           

 راستی و حق به الّا اختیار نکردش این
 

 آموزگار عدل به جز و خیر به جز نبودش وآن 
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 (28: 9381منوچهری، )                                                                                        
 ببخشد درم هرچه یابد ز دهر

 

 بهر دهر از جوید آفرین همه 
 

 (9/98: 9386)فردوسی،                                                                                     

 تفسیر (ج
 او شادروان ز برخیزد گرد گر را داد

 

 شود نوشروان جان اندر روشن عقل همچو 
 

 (31: 9363عنصری، )                                                                                       
 

 بفرازد سر ار ،سزد ،نباشد بیداد
 

 آید پسر محمد چو را او که شاه هر 
 

 (39: 938۱فرخی، )                                                                                       
 رعیت جز و رعیت از لشکر، جز و لشکر از

 

 که تو مختاری بالله، بالله تویی مختار 
 

 (9۱6: 9381منوچهری، )                                                                                
 پس زان شده کشتي یکي زیشان یکي هر گفتي تو

 کشتیبان مرغابیش و دست پیلش و پاي دو اش خله
 

 (33: 9331)عسجدی، 

سؤال اینجاست که آیا تغییر در اقتضای حال و تنوع در بافت موقعیت، میزان حال 
 . برای آنکه بتوانیم به این پرسشکند یا نه را دگرگون میستایش  جهیواستفاده از عناصر 

یک تغییر  به عناصر مؤثر در بافت موقعیت را یکناچاریم پاسخ درست و دقیقی بدهیم، 
 بررسی کنیم. یر این تغییر را در کاربرد وجهیتدهیم و تأث

توان  را چنین می در رابطۀ تعاملیِ میان شاعر و ممدوح، عناصر مؤثر در بافت موقعیت
 )مقام و منصب درباری( جایگاه (ممدوح؛ پ شخص (شاعر؛ ب شخص (برشمرد: الف

که در آن، تعداد  آورد را پدید می 2حاصل ضرب این سه مؤلفه در یکدیگر، جدول ممدوح. 
نشان داده شده  (جهی و غیروجهیاعم از و) شده در این پژوهش ی بررسیها واره کلی جمله

 .است
)یعنی شخص های موردنظر، باید حتماً از سه مؤلفۀ بافتی مذکور  از آزمایشدر هریک 

دوتا را ثابت و یکی را متغیر بگیریم. در این صورت اگر  شاعر، شخص ممدوح و جایگاه او(
توان دلیلش را به مؤلفۀ متغیر نسبت داد.  تغییری در کاربرد وجهیت پدیدار شود، می

 اند: دارند، به شرح زیر انتخاب شده مواردی که شرایط الزم آزمایش را
ایم که وقتی مقامی  . برای بررسی تأثیر شاعر بر بیان وجهیت، ممدوحانی را در نظر گرفته9

اند، بیش از یک شاعر آنها را مدح گفته باشند: محمود را در جایگاه سلطان،  معیّن داشته
اند؛ مسعود را در جایگاه سلطان،  مدح گفته )عسجدی، عنصری، فرخی و فردوسی(چهار شاعر 



 913/ 9399، پاییز 3، شمارۀ 9سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

اند؛ نصر را نیز در جایگاه سپهساالر، سه شاعر  ستوده )عنصری، فرخی و منوچهری(سه شاعر 
اند و یوسف در جایگاه سپهساالر ممدوح دو شاعر  مدح کرده )عنصری، فرخی و فردوسی(

 بوده است. )عنصری و فرخی(
ایم که  بیان وجهیت، شاعرانی را در نظر گرفته . برای بررسی تأثیر شخص ممدوح بر2

محمود، )بیش از یک ممدوح را در مقامی مشخص ستوده باشند: فرخی سه تن از سالطین 

)نصر و دو تن از سپهساالران غزنوی  (مسعود و محمد)، دو تن از شاهزادگان (مسعود و محمد

و دو تن  مود و مسعود()محرا ستوده است. همچنین، عنصری دو تن از سالطین  و یوسف(
 را مدح گفته است. )نصر و یوسف(از سپهساالران آن دودمان 

ایم که  . برای بررسی تأثیر جایگاه ممدوح بر بیان وجهیت، شاعرانی را در نظر گرفته3
ممدوحی بخصوص را در بیش از یک مقام ستوده باشند: فرخی هم مسعود و هم محمد را 

 ت مدح کرده است.در دو جایگاه شاهزادگی و سلطن

 جایگاه ممدوح
 شاعر

 مجموع
 منوچهری فردوسی فرخی عنصری عسجدی

 2986 ـ 86 9۱95 9۱26 59 سلطان محمود

 مسعود
 698 32۳ ـ 296 ۳5 ـ سلطان

 99 ـ ـ 99 ـ ـ شاهزاده

 محمد
 66 ـ ـ 66 ـ ـ سلطان

 958 ـ ـ 958 ـ ـ شاهزاده

 596 ـ 93 991 389 ـ سپهساالر نصر

 519 ـ ـ 12۱ 929 ـ سپهساالر سفیو

 5559 32۳ 99 3155 9699 59 مجموع

 شده های بررسی واره . تعداد جمله:2جدول
 

 تأثیر شاعر. 9ـ1

شد، برای بررسی تأثیر شخص شاعر بر کاربرد وجهیت،  توضیح داده تر پیش مطابق آنچه
مدایح یت را در کاربرد وجه گرفته و ممدوح و جایگاهش را ثابت در نظرشخص  دو مؤلفۀ
 م. ای ردهمختلف بررسی ک شاعران
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که آمده آن است  دست به نتیجۀ نشان داده شده است. 3ها در جدول  این آزمایش حاصل
، با تمام اختالفاتی که دارند، سرایان ر مدیحهاشعاکاربرد کلّی وجهیت در در چند مورد، 

ان کمی یا زیادیِ این کاربرد را تو نحوی که نمی دست دارد، به تقریباً وضعیتی مشابه و یک
 . پذیر دانست یک از ایشان، معنادار و تحلیل در شعر هیچ

اند از: محمود در مقام سلطان؛ نصر در جایگاه سپهساالر و یوسف در  این موارد عبارت
در زمان مسعود را که  سه شاعریهر مدایح همچنین وجهیت در  منصب سپهساالر.

 کار رفته است. دار به نشانصورت  به اند، هستودسلطنت 

 شاعر ممدوح جایگاه
 گسترۀ هنجارِ
 کاربرد وجهیت

 درصد واقعیِ
 کاربرد وجهیت

 نتیجه

 نشان بی 5 درصد 26تا  ۱ عسجدی محمود سلطان

 نشان بی 99 درصد 2۱تا  6 عنصری

 نشان بی 91 درصد 9۳تا  3 فرخی

 نشان بی 3 درصد 21تا  ۱ فردوسی

 دار نشان (هنجار از کمتر) 8 درصد 1۱تا  9۱ صریعن مسعود سلطان

 دار نشان (هنجار از کمتر) 96 درصد 39تا  98 فرخی

 دار نشان (هنجار از بیشتر) 33 درصد 23تا  5 منوچهری

 نشان بی 8 درصد 92تا  ۱ عنصری نصر سپهساالر

 نشان بی 1 درصد 98تا  ۱ فرخی

 نشان بی 8 درصد 26تا  ۱ فردوسی

 نشان بی 9۱ درصد 2۱تا  ۱ عنصری یوسف سپهساالر

 نشان بی 9۱ درصد 98تا  2 فرخی

 های مربوط به بررسی تأثیر شاعر بر کاربرد وجهیت نتایج آزمایش :3 جدول

 تأثیر شخص ممدوح. 2ـ1

، دو اند طراحی شده برای بررسی تأثیر شخص ممدوحکه ها  در دستۀ دیگری از آزمایش
 ایم. جایگاه ممدوح را ثابت و شخص ممدوح را متغیّر گرفته شاعر ومؤلفۀ شخص 

ایم که یک شاعر برای افرادی که مقامی خاص  مدایحی را بررسی کرده عبارتی به
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 طبق نتایج نشان داده شده است. 1ها در جدول  اند، سروده است. جزئیات این بررسی داشته
ان است و تفاوت شخص ممدوح، نش بیدر چند مورد، کاربرد کلّی وجهیت  ،آمده دست به

این موارد قطعیت کالم نشده است.  باعث تغییر معناداری در سوگیری وجهی و عدم
مدایح فرخی برای سالطین؛ مدایح فرخی برای سپهساالران؛ مدایح  اند از: عبارتنشان  بی

های  عنصری برای سالطین و مدایح همین شاعر برای سپهساالران. همچنین در بررسی
او در مدح مسعود  دار است. گرفته، مدایح فرخی برای شاهزادگان حاوی موردی نشان انجام

صورت عادی بهره برده ولی در مدح محمد، کمتر از حد عادی و هنجار  از عناصر وجهی به
 این عناصر را به کار گرفته است.

 شاعر
مقام 

 ممدوح
شخص 
 ممدوح

 گسترۀ هنجارِ
 کاربرد وجهیت

 درصد واقعیِ
 جهیتکاربرد و

 نتیجه

 نشان بی 91 درصد 29تا  ۳ محمود سلطان فرخی

 نشان بی 96 درصد 22تا  1 مسعود

 نشان بی 5 درصد 28تا  9 محمد

 نشان بی 22 درصد 21تا  9 مسعود شاهزاده فرخی

 دار نشان (هنجار از کمتر) 93 درصد 3۱تا  91 محمد

 نشان بی 1 درصد 29تا  ۱ نصر سپهساالر فرخی

 نشان بی 9۱ درصد 99تا  ۱ یوسف

 نشان بی 99 درصد 95تا  9 محمود سلطان عنصری

 نشان بی 8 درصد 23تا  ۱ مسعود

 نشان بی 8 درصد 98تا  2 نصر سپهساالر عنصری

 نشان بی 9۱ درصد 98تا  ۱ یوسف
 های مربوط به بررسی تأثیر شخص ممدوح بر کاربرد وجهیت نتایج آزمایش: 1 جدول

 تأثیر مقام ممدوح .3ـ1

دست آوردن میزان تأثیر مقام و جایگاه ممدوح بر کاربرد عناصر وجهی، باید دو  برای به
را ثابت بگیریم؛ یعنی اشعاری را بررسی  (یعنی شخص شاعر و ممدوح)مؤلّفۀ بافتی دیگر 

های متفاوتی برای ممدوح خود گفته و ممدوح در طول این  کنیم که یک شاعر در زمان
 آمده است. 5در جدول  ها آزمایشهای متنوعی داشته است. جزئیات این  ها مقام زمان

دهد که تغییر مقام ممدوح کامالً بر کاربرد وجهیت اثرگذار  ها نشان می نتایج این بررسی
طور معناداری از  اند، شاعران به وقتی ممدوحان از شاهزادگی به سلطنت ترفیع یافتهاست: 

 اند. کاسته عناصر وجهی مدایح خود
 نتیجه درصد واقعیِ گسترۀ هنجارِمقام شخص  شاعر
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 کاربرد وجهیت کاربرد وجهیت ممدوح ممدوح

 نشان بی 22 درصد 25تا  ۳ شاهزاده مسعود فرخی

 دار نشان (هنجار از کمتر) 95۶9 درصد 28تا  96۶2 سلطان

 دار نشان (هنجار از یشترب) 93 درصد ۳تا  2 شاهزاده محمد فرخی

 نشان بی 5 درصد 22تا  3 سلطان
 های مربوط به بررسی تأثیر مقام ممدوح بر کاربرد وجهیت نتایج آزمایش: 5 جدول

 ها . تحلیل داده5
 ها بر تحلیل واره . تأثیر فحوای جمله9ـ5

تر نیز گفته شد، وجهیت کالم بیانگر قضاوت گوینده دربارۀ قطعیت و صدق  که پیش چنان
 تواند می ای القاها و معانی ضمنیدار وجهیت چه  دید کاربرد نشان کالم است. حال باید

اند، مثالً اگر گوینده  های گوناگون متفاوت در موقعیت و القاها . این معانیبر داشته باشد در
بیشتری الزم  ادب یا رودربایستیاندازه که ابراز  هر بهاز مخاطب خود چیزی بخواهد، 

کار ببرد زیرا اگر وجهیت کالم او کم باشد، نشان  به تری یوجه های واره باید جمله باشد،
گوید. همچنین اگر  دهد که نسبت به مخاطب با تحکم و از جایگاهی برتر سخن می می

گوینده در مقام وعظ یا اِخبار باشد، هرچه کمتر از وجهیت استفاده کند، مطلب خود را با 
کند که از  گوید، این را القا می ن میقطعیت بیشتری ارائه داده است: واعظی که قطبی سخ

وجهیت  آمیز، ه همین قیاس در کالم ستایشدهد. ب حقایقی ازلی و ابدی و متقن خبر می
 . پسکند کمتر بیانگر اطمینان بیشتر گوینده از صفاتی است که به ممدوح منسوب می

گوید.  دح میدهد که او را خالصانه م نشان میالقاگر ارادت قلبی شاعر به ممدوح است و 
شود،  ها در تعبیراتی که از کاربرد وجهیت می واره بینیم که فحوای جمله بدین ترتیب، می

پردازد  در مدایح فارسی، شاعر معموالً تنها به ستایش ممدوح نمی کننده است. مؤثر و تعیین
های دیگری نیز درج  واره آمیز خود، جمله های ستایش واره بلکه گاهی در ضمن جمله

ها گاه به وصف چیزی  واره کند که فحوایی غیر از مدح دارند. شاعر در این جمله می
کند،  ای را تعریف می دهد، گاه واقعه پردازد، گاه از حاالت روحی یا روزمرۀ خود خبر می می

 کند ، گاه از ممدوح درخواستی میدهد وتاب می های دیگر را پرورش و آب واره گاه جمله
دهندۀ متن مدایح را دارای دو نوع فحوای  های تشکیل واره گر جمله. بدین ترتیب ا و...

مدحی و غیرمدحی بدانیم، مشخص است که کاربرد وجهیت در هرکدام از این دو نوع 
آمیز رابطۀ معکوس دارد با بیان  های ستایش واره وجهیت در جمله مقدار :فحوا متفاوت است

های غیرمدحی هرچه  واره در جملهین و مدح صادقانه و خالصانه. همچن صمیمی ستایش
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تر از ممدوح  دهد که شاعر خود را کوچک کار رفته باشند، نشان می عناصر وجهی بیشتر به
 گوید. داند و خطاب به او با رودربایستی بیشتری سخن می می

 پذیر تحقیق تحلیلدار و  نشان. موارد 2ـ5

های این  ها و آزمایش از بررسی آمده دست طور که گفته شد، در میان اطالعات به همان
. بر استنشان  و در چند مورد بیدار  نشان مورد ، مقدار کاربرد عناصر وجهی در چندتحقیق

 :کرد استنتاج و بیانهای زیر را  توان گزاره اساس این موارد می
 طور کلی بر میزان کاربرد عناصر وجهی مؤثر نیست اما این مؤلّفه استثنائاً به. تغییر شاعر 9

 را تغییر داده است؛ وجهیتمقدار کاربرد  ،در مدایح سلطان مسعود
طور کلی بر میزان کاربرد عناصر وجهی مؤثر نیست اما این  ممدوح به. تغییر شخص 2

کاربرد وجهیت تأثیر  مقدار، بر برای شاهزادگان غزنوی در مدایح فرخیمؤلّفه استثنائاً 
 داشته است؛

تغییر که  کلی بر میزان کاربرد عناصر وجهی مؤثر است چنانطور  تغییر مقام ممدوح به. 3
شده بر مقدار  غزنوی از شاهزادگی به سلطنت، در تمام مدایح بررسیو محمد مقام مسعود 

 است. هگذاشت وجهیت اثرکاربرد 
مانده از شاعران  جای ای بیان شده است که بنابر بررسیِ اشعار به در گزارۀ سوم قاعده

ایم ولی در دو گزارۀ اول و دوم به موارد استثنائی  ی برایش نیافتهغزنوی، استثنائ
 هنجارهایباید در ادامه تحلیل شوند تا مشخص شود چرا در این موارد،  ایم که می برخورده

، بنابر آنچه در موارد استثنائی پیش از آغاز تحلیل اند. ذکرشده در این دو گزاره نقض شده
هایی را که مشخصاً فحوای مدح دارند، از  واره هگفتیم، الزم است جمل 9ـ5بخش 

خود ستایش  خودی اند و به های دیگری جدا کنیم که در خالل مدح سروده شده واره جمله
آمده و  6شود که در جدول  بندی، نتایجی حاصل می با این تقسیم رسانند. ممدوح را نمی

 مبنای تحلیل ما خواهد بود.
)مدح شاعران برای در مورد استثنائی نخست شود،  میدیده  6 گونه که در جدول همان

های غیرمدحی تماماً  واره نشان و جمله های مدحی تماماً بی واره جمله سلطان مسعود(
تغییر ممدوح ، )مدایح فرخی برای شاهزادگان(در مورد استثنائی دوم همچنین دارند.  نشان

 آمیز شده است. های ستایش واره باعث کاربرد بسیار کمِ وجهیت در جمله

 مؤلفۀ متغیر مورد استثنائی
های  واره جمله

 مدحی
 مجموع های غیرمدحی واره جمله

از  کمتر) دار نشاناز گسترۀ  کمتر) دار نشان نشان بی عنصریمدایح شاعران برای 
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 گسترۀ هنجار( هنجار( سلطان مسعود

 نشان بی فرخی
از گسترۀ  کمتر) دار نشان

 هنجار(
از  کمتر) دار نشان

 گسترۀ هنجار(

 نشان بی منوچهری
از گسترۀ  بیشتر) دار نشان

 هنجار(
از  بیشتر) دار نشان

 گسترۀ هنجار(

مدایح فرخی برای 
 شاهزادگان

 نشان بی نشان بی نشان بی مسعود

 محمد
از  کمتر) دار نشان

 گسترۀ هنجار(
 نشان بی

از  کمتر) دار نشان
 گسترۀ هنجار(

 تفکیک فحوای مدحی و غیرمدحی های متن به واره وجهیت در جمله داری تعیین نشان: 6 جدول

را از منظر استثنائی هر دو مورد ، )مدحی و غیرمدحی(فحواها  تفکیک توجه ویژه بهبا 
های مشهور دربار غزنوی بر سر جانشینی سلطان  توان وابسته به نزاع محور می تحلیل بافت

 محمود غزنوی دانست.
اما  (2۱9: 9388بیهقی، )عنوان ولیعهد خود برگزید  مسعود را بهق 1۱6سلطان محمود در 

: همان)در اواخر عمر، نسبت به این انتخاب مردد شد و محمد را جانشین خود دانست 

ای از درباریان که نظر نهایی  . پس از وفات محمود، عده(66ـ63: 9363 ای، شبانکاره ؛299ـ2۱9
ه تخت نشاندند و عدۀ دیگری که وی را توانای دانستند، محمد را ب سلطان را معتبر می

شدن پرداختند. البته نهایتاً همان  دانستند، به یاری مسعود برای پادشاه داری نمی مملکت
بزرگانی نیز که جانب محمد را گرفته بودند، به مسعود گرویدند و محمد را بازداشت کردند 

برای تفصیل مطلب و تطبیق ) دردسری مهیای پادشاهی مسعود ساختند و تخت ملک را بی

تر مسعود این بزرگان را که در  . البته سپس(992ـ985: 9381منابع گوناگون با هم، رک. فروزانی، 
هایی از میان برداشت و همین امر، موجبات بدگمانی و  ابتدا حامی محمد بودند، به بهانه

 .(2۱9ـ998 :رک. همان)سردی روابط باقی اطرافیان محمد نسبت به مسعود شد 
از میان شاعران  )مدح شاعران برای سلطان مسعود(در موارد خارج از هنجارِ نخست 

ند اما ا ه، فرخی و عنصری هم دربار محمود و هم دربار مسعود را درک کردشده بررسی
. ظاهراً ه استای در دربار محمود نداشت و سابقه همنوچهری اساساً برکشیدۀ مسعود بود

اری از شاعران سالخوردۀ دربار مسعود که بازماندۀ دربار قبل منوچهری جوان با بسی
نگریسته است  اند، مشکالت فراوانی داشته ولی درعوض سلطان به او با نظر لطف می بوده

توان تفاوت واضحی میان منوچهری از یک  ترتیب، می . بدین(98ـ92ب:  9396رک. دهقانی، )
کاربرد وجهیت در شعر ایشان تأثیر  سو و فرخی و عنصری از سوی دیگر یافت که بر

آمیز  های ستایش واره میزان مشابه و نزدیک در جمله هر سۀ این شاعران بهگذاشته است: 



 919/ 9399، پاییز 3، شمارۀ 9سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

فرخی و عنصری در های غیرستایشی،  واره اند اما در جمله خود از عناصر وجهی سخن گفته
زیرا اوالً  اند ادهدتر خطاب قرار  مقایسه با منوچهری سلطانِ جوان را با زبانی غیروجهی

ها را  واره و ثانیاً در مقام پیرانی جهاندیده، جمله اند شتهای نسبتاً سرد با این ممدوح دا رابطه
. در نقطۀ مقابل، منوچهری اند کردهبا قاطعیت بیشتر و رودربایستی کمتری بیان 

جدول رک. ) فراتر از گسترۀ هنجارانگیز و بسیار  های وجهی را با بسامدی شگفت واره جمله

شته است و که در میان شاعران دربار پایگاه استواری ندا بوده. او جوانی برده استکار  به (3
 ای قاطع سخن بگوید. گونه با سلطان به توانسته هیچ نمی

مربوط به تغییر شخص  ،)مدایح فرخی برای شاهزادگان(مورد خارج از هنجار دیگر 
شان ستوده ولی  ود را در زمان شاهزادگیهم محمد را و هم مسعممدوح است. فرخی 

کار  آمیز برای محمد و مسعود متفاوت به های ستایش واره جملهدر مقدار عناصر وجهی را 
های مدحیِ شاهزاده  واره نسبت به جمله شاهزاده محمد های مدحیِ واره جمله برده است.

فرخی شاهزاده محمد را  عبارتی به .اند وجهی شدهگسترۀ هنجار از  کمتر یبا بسامدمسعود، 
فرخی از وابستگان دربار امیر تری ستوده است.  با اطمینان خاطر بیشتر و عقیدۀ قلبی راسخ

رک. )محمد غزنوی بوده است و تعدد مدایحی که برای او سروده، گواه این مطلب است 

ا از صمیم دل و او رای گرم داشته  طبیعتاً با او رابطه ترتیب . بدین(96ـ95الف:  9396دهقانی، 
 مدح گفته است.

 . نتیجه6
از شاهزادگی به )تغییر جایگاه ممدوح در طول زمان  (3ـ1)رک. بخش طور که دیده شد  همان

، به این شود درهرحال منجر به تغییر موضع شاعر بر اساس کاربرد وجهیت می (سلطنت
 کمتریجهی عناصر وشود شاعر در ستایش او از  صورت که ترفیع رتبۀ ممدوح باعث می

عموماً مقدار کاربرد وجهیت را  تغییر شخص ممدوح یا شاعر در سوی دیگر، استفاده کند.
ه شد، گفتکه  به این دلیل است که چنان« عموماً»ذکر قید  دهد. تغییر معناداری نمی

مثالً منازعات و )فرما کند  ای را حکم بافت خاص موقعیتی که وضعیت ویژه پدیداریِ

تواند مستقیماً در میزان کاربرد  می (سیاسی در راستای کسب و تحکیم قدرت های حساب تسویه
 .شودتغییراتی باعث وجهیت 

 منابع
 سخن. :ج، تهران2محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی،  تصحیح ،تاریخ بیهقی(، 9388) ابوالفضل بیهقی،

 ،مدرنیته و سنّت گذرگاه در فارسی ادبِ و زبان ،«ادبی نقد و زبانشناسی»(، 9382) محمدعلی شناس، حق
 .۳9ـ63ص آگه، :تهران
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 .سمت :تهران ،2 ویراست ،زایشی دستورِ تکوینِ و پیدایش: نظری زبانشناسیِ(، 9383) محمد دبیرمقدّم،
 نی. :، تهرانفرخی سیستانی(، الف 9396) محمد دهقانی،
 نی. :، تهرانمنوچهری(، ب 9396) محمد دهقانی،
 .امیرکبیر :تصحیح میرهاشم محدث، تهران، مجمع االنساب(، 9363) محمد بن علی ای، شبانکاره

 طهوری. :، تصحیح طاهری شهاب، تهراندیوان عسجدی(، 9331) عبدالعزیز بن منصور عسجدی،
 :، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی، تهراندیوان استاد عنصری بلخی(، 9363) ، حسن بن احمدعنصری

 سنایی.
 و پاینده حسین ترجمۀ ،ادبی نقد و شناسی زبان ،«زبان منزلة به ادبیّات بررسی»(، الف 9389) راجر فالر،

 .38ـ99ص نی، :تهران ،2 ویراست خوزان، مریم
 مریم و پاینده حسین ترجمۀ، ادبی نقد و شناسی زبان ،«کالم منزلة به ادبیّات»(، ب 9389) راجر فالر،

 .89ـ89ص تهران، نی، ،2 ویراست خوزان،
 :تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران، دیوان حکیم فرخی سیستانی(، 938۱) وغ، علی بن جولفرخی 

 زوار.
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