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 چکیده
با او شاعر به اصول بالغی و چگونگی ارتباط  توّجهارزش چشمگیری دارد.  بالغتشعر نظامی از نظر 

توان به توانايی شاعر در می ،است که از طريق بررسی اين مباحث شعر نظامی ۀمخاطب از مباحث برجست

، شاعر بیش از هر اثر ديگری خسرو و شیرین ۀهنر شاعری و تأثیرگذاری بر مخاطب خود پی برد. در منظوم

شاعر به وی کاماًل مشهود است و بین گوينده و  توّجهوگو بهره برده است. حضور مخاطب و از عنصر گفت

در اشعار او دارد و با  زيادیوجوه مختلف جمله بسامد  ،رو ايناز ؛ شنونده ارتباطی دوسويه برقرار است

يکی از . ها در متن پی بردتوان به کارکرد ادبی و هنری آنمی از منظر علم معانی تحلیل اين وجوه

 وجهی در تحلیل بالغی متون ادبی دارد. است که کارکرد بسیارمهمّ « وجه» ،های نحوی جمله ويژگی

کند. بر دهد و از میزان ارتباط نويسنده با مخاطب حکايت مینشان می جمالت، کارکرد تعاملی زبان را

  ،اين اساس
ّ
به . در اين پژوهش استو چندصدايی در متن  رترين عوامل ايجاد پويايیوجه جمالت از مؤث

کارکرد وجوه  و پردازيم می خسرو و شیرین ۀدر شعر نظامی با تأکید بر منظوم ت وجه جملهوضعیّ بررسی 

ی در شعر نظامی دارند، ما کارکرد مهّم  ۀبر فرضیّ  سشی و ندايی و همچنین وجه شرطی را که بناامری، پر 

در شعر نظامی دارند،  کاربرد بسیاری نیز کهکنیم. در بخش جمالت امری، به جمالت دعايی بررسی می

 .پردازيممی
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)با تکیه بر خسرو و شیرین(نظامی  شعر در جمله وجه کارکرد/  22 

 مهمقد   .1

در علم معانی  که است جمالت انشايی ۀثانويّ تی، وجه جمله جزء مباحث در بالغت سنّ 

است  از عدم آفريدن و دادن کردن، پرورشايجاد  در لغت به معنی« انشا» .شودبررسی می

کالمی است که محتمل صدق و کذب نباشد  ،در اصطالح ؛ و(«إنشاء» :1384، معلوف)

 ،. در اکثر کتب معانی...« برخیز، مرو، آيا بهرام زنده است و»مانند  ؛(۶۰: 137۶)مازندرانی، 

 اند: طلبی. انشای طلبی را بر پنج قسم شمرده انشاء بر دو نوع است: طلبی و غیر
  انشاء طلبی ،شودآنچه در علم معانی از آن بحث می

ّ
م طلب کند امری را است که متکل

 .1اصل نیست و انشاء طلبی پنج چیز است: کردن ح که به اعتقاد خودش در وقت طلب

 .(21: 131۵ندا )آق اولی،  .۵ ؛اتمنّ  .4 ؛استفهام .3 ؛نهی .2 ؛امر

 ، تعّج در جمالت مدح، ذّم نیز انشای غیر طلبی را 
 
سم، ترّجی و دعا محصور ب، ق

شود؛ می ديده معانی کتب در نظرهايی اختالف طلبی جمالت انواع ۀدربار  اند.دهکر 

و ندا  اامر، نهی، استفهام، تمنّ  سم  ن آثار، انشای طلبی را بر پنج ق  اکثر اي که رتصو  بدين

 معانی و بیاناند؛ از قبیل برخی اين جمالت را به چهار قسم تقلیل داده دانند ومی

جلیل  معانی و بیانيا  بیرون آوردهرا از اين فهرست « ندا»که  (13۶۰) آهنیغالمحسین 

 ،است و در برخی موارد ديگر بندی خارج کرده را از اين تقسیم« اتمنّ »که  (138۵) تجلیل

آیین و  (137۶) البالغهانوار از جمله  ؛سته ابه اين اقسام اضافه شد« دعا و ترّجی»نظیر 

 .(1389) شمیسا معانیو  (1377) سخن

به چهار  ،پیام ۀجمله را به اعتبار طرز بیان و چگونگی ارائنیز در دستور زبان فارسی 

 (.311 :1387انوری و گیوی، کنند: خبری، پرسشی، امری، عاطفی )دسته تقسیم می

. ای برخوردار استويژه اهّمّیت، بررسی وجه جمالت از شناسی زباندر تحقیقات 

 ۀدهندکند و آن را نشانمی عنوانترين بازنمود تعامل زبانی وجه را مهممايکل هلیدی 

 ارتباطی مختلف های تموقعیّ  برحسبروابط نیز  اند.دروابط بین نويسنده و خواننده می

کنند. در اين ايفا می ، نقشرسانی، ترديد و نظاير آنالعاّط  گويی، پاسخ پرسشگری، مانند

پیامی منتقل و مخاطب از سويی ديگر با هم ارتباط برقرار ساخته،  سو يکگوينده از  ،نقش

 .(Halliday, 1985: 96-97). دهند و ..می ند، فرمانیکندهند، سؤالی میخبری می ؛کنندمی

غنايی  ادبّیاتلی شگرف در شعر فارسی و نظامی گنجوی، با قدرت نوآوری خود تحوّ 

 پديد آورد که بعدها شاعران زيادی به تقلید از آثار وی برخاستند. در آثار داستانی او،

، است تربرجسته داستانی هایصحنه توصیفدر  که شیرین و خسرو همچون

 ،ها، همه و همهتگوی بین شخصیّ و  ات داستان و گفتهای شاعر، بیان جزئیّ  تصويرسازی
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شاعر به مخاطب، به  توّجهکند و اين اندازه مخاطب را بیشتر به ذهن شاعر نزديک می

 بخشد. شعرش تازگی می
 

  خسرو و شیرینجمالت انشایی در  بسامد .2

 بنا برشرطی را که  همچنین وجه و ینداي و در اين تحقیق، کارکرد وجه امری، پرسشی

کنیم. در بخش جمالت امری، بررسی می ،دنی در شعر نظامی دار ما کارکرد مهّم  ۀفرضیّ 

 پردازيم.می نیز در شعر نظامی دارند، یتوّجه شايان به جمالت دعايی که جايگاه 

ها و موضوعات بخشواره از جمله هزار ششساخت نحوی  نخست، ر اين پژوهشد

 ها بررسی شده است. وجوه جمله در آنو سپس انتخاب  خسرو و شیرین ۀمنظومف مختل

تناسب موضوع، ساختارهای نحوی  های مختلف کتاب بهکه در بخشما چنین بود  ۀفرضیّ 

هايی که نظامی به توصیف عناصر طبیعت، در قسمت ،برای مثال ؛اندکی متفاوت باشد

ممکن است ساختار نحوی متفاوت از  ،ازدپردهای بزم و رزم و ... میمعشوق، صحنه

 تنّوعبنابراين در انتخاب ابیات، ؛ کندمیروايت  داستان را هايی باشد که تنهاقسمت

 از متن بدين شرح است: شده انتخاب های نمونهبرخی از  نظر گرفته شد.موضوع در 

 صفت بهار و»، «آب ۀشستن شیرين در چشم اندام»، «وصف جمال شیرين»وصف:  .1

 .«خسرو صفت داد و دهش»، «عیش خسرو و شیرين

رفتن شاپور در »، «عشرت خسرو در مرغزار»، «آغاز داستان خسرو و شیرين»روايت:  .2

 .«ارمن به طلب شیرين

 .«گوی خسرو و شیرينو گفت»، «خسرو و فرهاد ۀمناظر »گو: و گفت .3

 و و شیرینخسر  ۀواره از منظومجمله هزار ششبسامد وجوه  1 هشمار  در جدول

 شده است. مشّخصها  گزارش و میانگین درصد آن
 

 بسامد وجه جمله در خسرو و شیرین -1جدول شماره 
 درصد تعداد وجه

 73/4 284 پرسشی

 33/۵ 32۰ امری

 ۰3/1 ۶2 دعايی

 ۶/4 27۶ شرطی

 4۵/1 87 ندايی

 1۵/1۷ 1029 جمع



)با تکیه بر خسرو و شیرین(نظامی  شعر در جمله وجه کارکرد/  24 

، خسرو و شیرینهای جمله درصد از 1۵/17، ديد توان میرديف آخر  طور که در همان

و بعد از  بیشتری داردوجوه ديگر بسامد  از امریوجه  ،در اين بین خبری دارند.وجه غیر

 .اندوجوه شرطی و پرسشی درصد بیشتری را به خود اختصاص داده ،آن

 :شده است مشّخصها ها به تفکیک بخشبسامد وجوه جمله 2در جدول شماره 
 

 ه جمله به تفکیک موضوعبسامد وج -2جدول شماره 

 وگوگفت وصف روایی 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وجه

 7۵/2 1۶۵ 8/۰ 48 18/1 71 پرسشی

 38/3 2۰3 48/۰ 29 4۶/1 88 امری

 ۶1/۰ 37 ۵/1 9 2۶/۰ 1۶ دعايی

 4/2 144 ۶۶/۰ 4۰ ۵3/1 92 شرطی

 7۵/۰ 4۵ 18/۰ 11 ۵1/۰ 31 منادا

 9/9 ۵94 28/2 137 9۶/4 298 جمع
 

دو  از« گوو گفت»ها در بخش اختالف درصد وجوه جمله ،بینیدطور که می همان

ه ووج است. وگو بستر مناسبی برای ظهور وجوه غیر خبریگفت است. بیشتربخش ديگر 

دارند و جمالت شرطی که فضای ترديد  وگوگفتدر بخش  یبسیار بسامد پرسشی و امری

 . است به کار نرفته وگوگفتبخش  ۀبه انداز  کنند، در هیچ بخشیرا بازگو می
ً
 کاربردطبیعتا

 برد.گويی صرف فراتر میمختلف در يک متن، آن را از تک وجوه چه بیشترهر
 

 خسرو و شیرین ۀکاربرد بالغی وجوه جمالت در منظوم .3
 

 امریوجه . 3-1

و اين  ستهای امری از همه بیشتر ا، جملهخسرو و شیریندر میان جمالت غیر خبری در 

گیری به سمت جهت» که رو اينشايد از ؛برانگیز استتأّملوگو در بخش گفت زيادبسامد 

مخاطب و طرح نقش ترغیبی زبان، بارزترين نمود دستوری خود را در عبارات ندايی و 

جمالت امری به سبب ساختارشان بر اين اساس،  .(Jakobson, 1960: 350) «يابدامری می

اين باعث ايجاد پويايی در سطح شعر  و کنند میی با خود همراه مخاطب را به نوع

 شود. می

يکی از وجوه . امری هستند خسرو و شیرین انتخابی از جمالت درصد از 33/۵ حدود

شاعر از چه کسی يا چه چیزی  کهاينهاست؛  نوع خطاب آن ،هامهم در اين جملهبسیار
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فهرستی  (3)کند. در جدول نهی میم کاری از انجا که کاری انجام دهد يا او را خواهدمی

 شود.ها گزارش میاز اين خطاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاربرد معنایی جمالت امری. 3-1-1

بلکه ، نهی به کار نبرده است يا به معشوق به قصد امر خطاب را نظامی جمالت امری

الل امر و نهیشود. ديده می هااسترحام در آن و حالت عجز، درماندگی هايی که در خ 

ه و اصلی لیّ معنای اوّ  در گاه هیچبینیم، شیرين می وخسرو  وگوهای بینگفتدر داستان، 

آوردن شیرين و  دست حاکی از ناتوانی خسرو در به، بلکه همواره به کار نرفتهخود 

در م و دلسوزی در شیرين است. های او برای برانگیختن حس ترّح  ها و التماسخواهش

و چیرگی بر شنونده  ، خواهشوجه امری، تعجیز ۀترين معنای ثانويّ کتب معانی نیز عمده

-21: 131۵)آق اولی،  تطبیق داد خسرو و شیرینتوان آن را با کاربرد اين وجه در است و می

23). 
 یــا ده واستانــه تــوســـک بـده يـــب

 

 ی؟ ــود بازارگانـــون بـــــه چـــن بــازي 

 (148 :1393نظامی، )                         

 ر ـرا تـون حلق مـــه خـــن جانا بـــمک

                             

 ر درــون حلقه بــن چــدارم بیش ازيــم 

 (327 :همان)                                         

هايی که به عاشق صورت گرفته، کاربرد معنای اصلی وجه امری که ا در خطابامّ 

 
ّ
 يابد: مینمود  ،م و دستور استتحک

 

 ن شکاریــکیــم با شکر مــرو هــب

                             

 رين نیست کاریــد شیـــرا با شهو ت 

 (323 :همان)                                          

 خسرو و شیرینبسامد انواع خطاب در جمالت امری  -3جدول شماره 

 درصد تعداد انواع خطاب در جمالت امری

 7۵/48 1۵۶ شیرين

 7۵/23 7۶ خسرو

 12/3 1۰ فرهاد

 87/1 ۶ شاپور

 81/2 9 شاه

 18/7 23 عناصر طبیعت

 ۵/7 24 کنیزان و زيردستان

 ۵ 1۶ مخاطب

 32۰ جمع



)با تکیه بر خسرو و شیرین(نظامی  شعر در جمله وجه کارکرد/  26 

شخصی خود  ۀدادن خواننده، او را در تجربها شاعر با مخاطب قرار در برخی از خطاب

تری بین مخاطب و جريان داستان برقرار شود ارتباط عمیقباعث می کند وشريک می

 :شود
 

 دـــا بنــدت دل در سخـــی بايــبزرگ

                                 

 دــرگ گندنا بنـــه به بـــر کیســـس 

 (27۵ :همان)                                    
 

 کاربرد ساختاری جمالت امری. 3-1-2

. در واقع يدآامر همراه با منادا می ۀهمراهی امر و ندا: در بسیاری از ابیات، جمل. 1

 :برداين ساختار را به کار می خودتأکید بر خواسته و تقاضای  برای نظامی
 

 وزـــردی بیامــوانمــا، امشب جـشب

                           

 و روزـــرا يا زود کش يا زود شـــم 

 (293 :همان)                                  

آورد تا متوالی می صورت  بهامر خود آن را  قوّيتنظامی گاهی برای ت تکرار وجه امری: .2

 توّجه  جلبعالوه بر ايجاد موسیقی، تأثیر عاطفی خويش را بر جای بگذارد. نفس  تکرار با 

عناصر اصلی داستان و  که از وگوشود منطق گفتاين باعث می ومخاطب همراه است 

 :روايت است در شعر حاکم شود
 

 زــام در آتش تی دهــن اينک مانــم

                          

 بگريزو  گیرو عبرت  بینتو در من  

 (341 :همان)                                  

بل و تضاد کند، ايجاد تقاها رعايت میکه نظامی در اين ساخت توّجه درخور ای نکته

 :آورددر معنای فعل امر است که ساختاری هنرمندانه و زيبا را به وجود می
 

 بیاراملختی  نـمکدی ـه تنـهم

                               

 توسنی چون من شدم رام رها کن 

 (312 :همان)                                 

جزء صرفی  دستور تاریخی زبان فارسیکتاب بر سر فعل امر: بر طبق « می»کاربرد . 3

است که بايد دوام يا تکرار داشته  آيد و مفهوم آن امر به کاریامر می ۀگاهی با صیغ« می»

، شاهد اين خسرو و شیرینهای امری در بسیاری از فعل .(1۰8: 1382خانلری: ناتل )باشد 

 :ساختار هستیم
 کن میاسیری را به وعده شاد 

                                        

 نــک یـمای آزاد  ردهـــارک مــمب 

 (1۵3 :1393نظامی، )                
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 پرسشیوجه . 3-2

 وگو گفتپرسشی دارند و اين میزان در بخش ، وجه نخسرو و شیریدرصد از جمالت  7/4

ايی صدهای پرسشی متن را از حالت يکنواختی و تکبیش از دو بخش ديگر است. جمله

 دهد.چندصدايی سوق می به
 

 کاربرد معنایی جمالت پرسشی. 3-2-1

 ۀاستفاد ،های کهنهکردن هنرسازه الزدايی و فعّ نظامی از وجه پرسشی برای آشنايی

مضامین و تشبیهات تکراری در ساختار پرسشی و بافت  قراردادنوی با  هنری کرده است.

تشبیه معشوق به  ،برای مثال ؛بخشیده استنو  تیو به شعر ماهیّ  کردهپويا ها را  آنتازه، 

تمام شاعران از ديرباز بوده  ۀماي اند که دستماه و خورشید جزو تشبیهات کهنه و تکراری

آن کاسته  ابتذالاز ، متفاوت یبافتدادن آن در ساختار پرسشی و ا نظامی با قرار است؛ امّ 

 آفريده است:ترکیبی تازه و پويا  و
 

 

 یيداـــود جـــران خــو ماه از اختـچ

              

 ی؟يـراــن تنها چــدی چنیــنه خورشی 

 (7۵ :1393نظامی، )                            

ولی در زبان شعری  ،شوده جمالت پرسشی برای طلب خبر استفاده میدر زبان روزمرّ 

خود را از دست  های پرسشی برای القای عاطفه و تأثیرگذاری بیشتر، کارکرد زبانیجمله

د نشوالعات طرح نمیها در شعر نظامی با هدف دريافت اّط بسیاری از پرسشدهند. می

اين مقصود وی از  . در واقعکندپرسش، پاسخ را بیان میۀ در ادام ، خود،شاعر و

آوردن پرسش و پاسخ در يک ساختار، خلق حالت انتظار برای گردعالوه بر  ،ها پرسش

  بیشتر   تأّملانتظار سبب  تا اين خواننده است
ّ

 ت هنری شود. وی و لذ
ً
از  نظامی عمدتا

تأثیر کالم  غیرپرسشیهای کرده و با بیان هدف نظر صرفاين نوع جمالت  ۀکارکرد اولیّ 

 :چندان کرده استخويش را دو
 

 کمندی کرده گیسوش از تن خويش

 

 ويشــردن خـــا؟ در گــده در کجـــفکن 

 (۶۶ :همان)                                               

 دــچه ديد؟ الحق بتانی شوخ و دلبن

 

 دـــر از قنــــری، پــر شهـــی پر شکيسرا 

 (122 :همان)                                            

استفهام »که نظامی هنرمندانه از ساخت  انکاری دارند ۀجنب نیز هابرخی از پرسش

 :مثال؛ اده کرده استاستف «انکاری
 

 ردـــورت نهان کـرفت آن ماه و آن صــب

 

 پنهان چون توان کرد؟  ل خورشید  ه گ  ـب 

 (۶2 :همان)                                           
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 با شود وب است که در اين صورت فعل حذف میگاهی بیانگر معنای تعّج  ،استفهام

 :رودبه کار می «واو استبعاد»
 

 آب؟ ۀر ــــــه قطـــــا و آنگـــب دريــل

 

 تاب؟ رم شبـه کـورشید و آنگــرخ خ 

 (37۵ :همان)                                          

 :يابد میاست که در ساختار پرسشی نمود « نفی»و گاهی مقصود 
 

 ادن؟ـی نهـر در جامـــد زهــــه بايـــچ

               

 ادن؟ ــی نهــــاو نامی بر ـــرينــز شی 

 (143 :همان)                                        

افاده  ها شود که معنای پرسش از آنجمالتی يافت می ،در میان انواع جمالت پرسشی

 شرسیدن به پاسخی مطلوب نیست، بلکه هدف ها، آن از طرحشود و هدف  شاعر  نمی

 گونه اين ؛د را با تأکید به خواننده برساندخواهد مقصود خوتأکید است. گوينده می

 ها اين نوع پرسش نامند. می «های تأکیدیپرسش»ها را پرسش
ً
« مگر»با قید  اصول

 :ندا همراه
 ر برآوردـــروی ز طارم ســر ســـمگ

           

 ر آورد؟ ــر ســـربلندی بـــه ما را سـک 

 (3۶2 :همان)                                      
 

 کاربرد ساختاری جمالت پرسشی. 3-2-2

 :بار(74) «چه»ادات پرسشی در جمالت نظامی به ترتیب فراوانی چنین است: 

است؛ شايد به دلیل اينکه هم از نظر معنايی  خسرو و شیرینپرتکرارترين قید پرسش در 

ی کوتاهی است و هم به دلیل ساختار واج...«  چه کسی، چه چیزی و»معانی  ۀدربرگیرند

نیز به کار « چرا»گیرد. اين قید گاهی به جای قید راحتی جای می که دارد در وزن شعر به

 :رفته است
 

 درام کردنــع را بــبايد طب هـــچ

 
     

 ردن؟ ــــک دنامـــنام را بوـــدو نیک 

 (144 :همان)                                  

. که در تمام موارد حذف شده است بار(4۰) ست«اآي» بعدی پرکاربردترين حرف پرسش

است؛ زيرا  خسرو و شیرینهای وگوهای تازگی و پويايی گفتيکی از نشانه ،آياحذف 

 :کاهدرسمی و تکراری دارد و از ايجاز سخن می ۀکاربرد آن در کالم جنب
 

 صواب آيد؟ روا داری؟ پسندی؟

        

 بندی؟ که وقت دستگیری دست 

 (1۵2 :همان)                                 
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يکی ديگر از پربسامدترين قیدهای پرسش است و  بار(39) «چون/چگونه»قید پرسش 

 ، کی(بار21) ، کجا(بار2۵) ، کدام(بار2۵) چرا: اند چنینقیدهای ديگر به ترتیب فراوانی 

 .(بار12) و که( بار13) ، چند(بار14) ، مگر(بار17)

 بیشترجمالت بسیار کوتاهی هستند که در  ،و و شیرینخسر جمالت پرسشی در 

در اين  ؛مانندشود و تنها قیدهای پرسشی باقی میم حذف مینهاد، مفعول و متّم  ،موارد

 :رودممکن به سراغ اصل مطلب می صورتجزترين وحالت، نظامی به م
 

 که چونی؟ وز کجايّی و چه نامی؟

       

 ؟چه اصلّی و چه مرغی؟ وز چه دامی 

 (89 :همان)                                           
 

 شرطیوجه  .3-3

 ؛است خسرو و شیرین ۀجمالت شرطی يکی ديگر از پرکاربردترين جمالت در منظوم

اين  زيادگیرد، شاهد بسامد خسرو و شیرين صورت می بینگوهايی که و گفتدر  ويژه به

 نوع از جمالت هستیم.
 

 نایی جمالت شرطیکاربرد مع. 3-3-1

 نبود  د و نوعی بیانگر فضايی آکنده از تردي ،متن هرجمالت شرطی در  فراوانی تعداد

با استفاده نظامی  دهدمی نشان خسرو و شیریناطمینان و يقین است. اين امر در ابیات 

خوبی  های عاشقانه است، بهرا که مناسب داستان اّمیدو  بیماز جمالت شرطی فضای 

شیرين به عشق خسرو پس از ازدواج با شکر  یاطمینان بیت وضعیّ  .کند میترسیم 

با استفاده از جمالت  ،اصفهانی و ترديد خسرو به پذيرفتن درخواستش از جانب شیرين

 يابد: مینمود  وگوهای بین اين دودر گفت شرطی
 

 ری چون مهره از مارب   گر از من می

                      

 ـــم 
 
 ار ـــو از خــمانم ت می ل بازن از گ

 (1۵3 :1393نظامی، )                    

جمالت شرطی در شعر نظامی، توصیف حالت و رفتار عاشق  يکی ديگر از کاربردهای

که جريان يک  های راه عشق استسختیو  ها بیان چگونگی روابط بین آن ،و معشوق

فراوان از تشبیهات  ۀاستفاد .کشدزيبايی به تصوير می عاشقانه را به پرکشمکش ۀرابط

 :است چندان کردهپردازی نظامی را دومضمونخنوری و قدرت س ،بین اين درمشروط 
 

 روییـــود پیل آدمـر بـــی گــچو پیل

                       

 ویـــمرينـد عنبــــر باشــــر، ار شیـــو شیــچ 

 (274 :همان)                                                      
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 وصف معشوق: .1
 ردــــويش گیــــشم خـــدازه ز چـــگر ان

                                
 رد ـــو بیش گیـــد آهــی صيـــر آهوــــب 

 (۵2 :همان)                                                

 ود در دامنش نوشـــر بـــگ ؛و سرویـــچ

                            
 پوش ود ماهی قصبـــر بـگ ؛یــو ماهـــچ 

 (39۰ :همان)                                             

 وصف عاشق: . 2
 

 ر درت بارـــم بــر بیابــه گـــو حلقــچ

                                 
 وار کـم فلـــوســب یـــه مـــدرت را حلق 

 (311 :همان)                                         

 یيود جويم جداـــو خـــد تـــر از بنــگ

                               
 ی؟ يـــم رهاـــا يابـــــد دل کجـــــــز بن 

 (32۰ :همان)                                            

 ترسیم روابط عاشقانه: . 3
 

 ردــشوی ف ن میـر مــسر از درد ـــگ

                          

 و از دردــم تــمان ر دور میــن از سـم 

 (1۵3 :همان)                                        

 ر من نخواهد شد دلت راستـر بـو گ

                    

 واستـذر آن خـی عـواری توانـه دشــب 

 (338 :همان)                                        

 تسلیم عاشق در برابر معشوق: .4
 

 ی کاين دل خراب استا اگر تو راضی

            

 رضای دوستان جستن صواب است 

 (378 :همان)                                         

 و روزیــــدار تـــر نیست ديـــرا گـم

                            

 روزی ـــم فــی باش در عالـــو باقـــت 

 (378 :همان)                                         
 

 کاربرد ساختاری جمالت شرطی. 3-3-2

جمالت  است. تنّوعآوردن جمالت شرطی در ساختارهای م ،يکی از شگردهای نظامی

اگر  ؛ وندوپايه و پیر  ۀوار شوند که دارای دو جملهب محسوب میمرکّ  هايی جمله ،شرطی

  م خواهد بود.ساده شود، فراکرد پیرو متّم  ۀب تأويل به جملمرکّ  ۀجمل
آيد و غرض فراکرد پايه آن است که در جواب شرطی می ،ب شرطیمرکّ  های جملهدر 

م فعل پايه در حکم متّم  ،آيدگوينده، بیان معنی آن است. شرط که در فراکرد پیرو می

 .(2۶۶: 13۵1است )ناتل خانلری، 

در جايی ديگر،  و آوردشرطی می ۀجمل چنديک بیت  طّی ظامی در بسیاری از ابیات، ن

در آوردن  همچنین . اوآوردشرط يک جواب شرط می ۀدر چند بیت، برای چندين جمل
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جواب شرط نیز دست به دگرگونی زده و جمالت شرطی را با انواع جمالت  ۀنوع جمل

 خبری، پرسشی و امری پاسخ داده است.

  یاثر در الگوهای محدود، بیانگر وجود نظم هربندی جمالت شرطی متقسی
ّ
ی در کل

ی بهره برده مشّخصها در جهت هدف دهد که شاعر از اين الگوآن اثر است و نشان می

 ست که از اين میان، بیشترينالگو چهارده ،تعداد الگوهای جمالت شرطی در متناست. 

 ۀجمل» دومین الگو، مورد( 1۵۶)« شرط خبری + جواب شرط ۀجمل» الگو مربوط به الگوی

« شرطۀ + جمل جواب شرط خبری»و سومین الگو  مورد( 2۶)« + جواب شرط امری شرط

 است. مورد( 17)

 خبری + جواب شرط شرط ۀالگوی جمل: 
 

 ن آردـوی مـــر ســـک نظـو يــــر آهــــگ

                        

  ردن آردــــر گــــــردنم بـــراج گـــــخ 

 (31۶ :1393نظامی، )                            
 

  جواب شرط امری شرط ۀجملالگوی +: 
 

 رناکـج خطــو ای گنـــت م،ــاکـر خـــو گ

                   

  اکــن خـــساز ازير ـــای ب هـــخان زيارت 

 (243 :همان)                                            
 

 جواب شرط پرسشی شرط ۀجملی الگو +: 
 

 ی هستـــر در تیغ دوران زحمتـــاگ

                   

  را دست؟ــن مــو را ناخــّرد تـــرا ب  ـــچ 

 (241 :همان)                                            
 

  جواب شرط محذوف شرط ۀجملالگوی +: 
 

 رايش؟ــــرامی در ســـر خــــگا ــبگفت

                        

  ر پايشــــر زيـــن ســـدازم ايــــانبگفت  

 (234 :همان)                                             

 

 مشترک خبری شرط با يک جواب شرط ۀالگوی در پی هم آوردن چندين جمل: 
 

 ـــچ
ّ
 گر پایو  ر لبت بوسمـــگر ـــو شک

                     

  ایــد جايت از جـــر آيــت رينــه شیـــهم 

 (1۵۰ :همان)                                             
 

  شرط با يک جواب شرط امری مشترک ۀدر پی هم آوردن چندين جملالگوی: 
 

 روزـد امــر نايـــگو  دـــاد آيـر آن بـــگ

                             

  ن مشعل میفروزـیی چنـــاکـر خـــو بـــت 

 (2۶۰ :همان)                                             
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 شرط ۀ+ جمل الگوی جواب شرط خبری: 
 

 امــان باشد از بــافتادن آسرودـــف

                              

  دامـــر انـــد کســــر در ره نباشـــاگ 

 (2۶1 :همان)                                             
 

  شرط ۀ+ جمل جواب شرط امریالگوی: 
 

 یـــردرايـــد مــــدن نباشــــافگن زن

                                   

 ردی نمايیــر مـــاگ اش،ــافگن بودـــخ 

 (1۵1 :همان)                                             
 

  شرط ۀ+ جمل جواب شرط پرسشیالگوی: 
 

 وابــاندام در خ یـــرد بـــی مـــنبین

                                

 ؟د تیر پرتابــد صــر فتـــگ دـــرنجـــن 

 (2۶1 :همان)                                              
 

 (در هر دو مصراع) خبری + جواب شرط شرطۀ الگوی جمل: 
 

 استاه ــارم تبــک، دوــرش مانم بـــگ

                            

 گناه است یـب زم،ــريــونش بـــر خـــو گ 

 (228 :همان)                                             
 

  (در هر دو مصراع+ جواب شرط پرسشی ) شرط ۀجملالگوی: 
 

  ودی؟ـه بـچ ودی،ـن بــم ور اين اسب آن                   چه بودی؟، ودیـن بـر اين بت جان مــگ

 (8۰ :همان)                                                
 

 (در هر دو مصراعشرط )ۀ + جمل الگوی جواب شرط خبری: 
 

 ود در دامنش نوشـــر بـــگ ؛رویـو ســچ

                    

   پوش  گر بود ماهی قصب ؛یــو ماهــچ 

 (39۰ :همان)                                          
 

 (در هر دو مصراعشرط ) ۀ+ جمل الگوی جواب شرط امری: 
 

 یـــانـر داری زبــــاگ، وان ای مرغـــبخ

                             

  یـر داری دهانـــاگ، حــد ای صبــبخن 

 (293 :همان)                                        
 

 شرط ۀی  هم آوردن جمل+ در پ الگوی جواب شرط: 
 

 ارسازیــــــان کــــو دادم عنـــــه تــــــب

                                    

  نوازی ور می یــشر ک  ـــگ یـــو دانــــت 

 (3۶۶ :همان)                                        

اين  خسرو و شیریندر  «+ جواب شرط خبری شرط ۀجمل»الگوی  زياددلیل بسامد شايد 

نظامی سعی دارد با زبانی ساده آن را روايت  ،که چون اين اثر داستانی عاشقانه است است

کردن زبان شعر، مخاطب را از درک هدف اصلی  بردن الگوهای ديگر و پیچیدهکار . بهکند

نظامی بیشتر از ساختار معمول  ،بنابراين سازد؛دور می ،که همانا روايت داستان است

دادن توانايی  و نشان تنّوع قصد  بهو  به فراخور داستان ،گاه گاهالت شرطی بهره برده و جم
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زده و جمالت شرطی را در قالب الگوهای ديگر به کار برده هنرنمايی دست به  ،خويش

 است.
 

 وجه ندایی. 3-4

  ،کارکرد ترغیبی زبان ،طور که اشاره شد همان
ّ
ی و ی خود را در جمالت ندايبارزترين تجل

 ،بنابراين؛ گیری پیام به سوی مخاطب استجمالت جهت گونه اينزيرا در  ؛يابدامری می

 ،خسرو و شیرین ابیات های بررسیپس از  .محورندگوو  جمالت ندايی جمالتی گفت

 استفاده کرده است. ربیشتاز اين نوع جمالت  ،وگوشد نظامی در بخش گفت مشّخص
 

 یکارکرد معنایی جمالت ندای.3-4-1

ۀ نه کارکرد ارجاعی و اولیّ  ،کارکرد عاطفی جمالت است ،دارد اهّمّیت آنچه در زبان شعری

 دهندخود را از دست می و اصلی هلیّ اوّ  معنای ،ها؛ از اين منظر جمالت ندايی در شعر آن

را  هاجای آن ر و ...از جمله تعظیم، اظهار شگفتی، مالمت، استغاثه، تذکّ  ،همعانی ثانويّ و 

دهی يا فرمانکردن معشوق، چیزی ورای  ، هدف شاعر از خطاببرای مثال ؛دیر گمی

معشوق در قالب  بهدر واقع شاعر عواطف و احساسات خود را  ست.او از شنیدن پاسخ

 :داردمنادا بیان می
 

 ويتـــد نثارافشان کــــن باشــهمی

                              

 ويته ر ـای شادی ب رويت شادمـــه ب 

 (3۰۶ :1393نظامی، )                    

 به شیرين گفت کای چشم و چراغم

                    

  !مـــاغــس بواوــشن و طـای گلــهم 

 (327 :همان)                                     

  هايیاز ويژگی ديگر يکی ،ايجاد تناسب میان منادا و ديگر واژگان
ّ

و ت قیّ است که خال

عالوه بر  ،صور خیالو همراهی آن با  تناسب. سازدنمودار می ازپیش بیششگرد نظامی را 

ساير واژگان  انگیزش باعث از سويی؛ های ديگری نیز دارد، کارکرددر بیت ايجاد انسجام

باعث زايش  ،ذهن را به سمت معنای استعاری منادا سوق داده ،و از سوی ديگر شودمی

 توان ديد:می ها بیت اين از اين هنرمندی را در هايی نمونه شود.معانی تازه می
 

 ی ای دوری ز تو دورــچشم روغـــف

                    

 ورــعلی ن ورـــن ی ایـــصبح راغــچ 

 (318 :همان)                                     

برقراری می با وق است که نظااستعاره از معش« علی نورنور »منادای در اين بیت، 

تصويری هنری  ،«چراغ»و « فروغ»مانند  ،بیت بین اين ترکیب و ديگر واژگان   تناسب

 .ده استآفري
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 یـــر جنگــز بهــسرين نوــآهتو ای 

                   

  یـپلنگوی ــخ ددانر ـــن بـــا کـره 

 (329 :همان)                                     

« پلنگ»و « ددان»های استعاره از معشوق است که با واژه« آهو» نیزیت باين در 

 تناسب دارد.
 

 کارکرد ساختاری جمالت ندایی. 3-4-2

توان به سه دسته تقسیم کرد: نداهای را از نظر ساخت می خسرو و شیرینجمالت ندايی 

 ساده، نداهای ترکیبی و نداهای موصولی.

اند. اين دسته از نداها نها از يک کلمه تشکیل شدهنداهای ساده: مناداهايی که ت .1

ديگر کارکرد  ۀدو دستاز  ،ترتیب  اين  بهروند؛ در کارکرد ارجاعی و اصلی خود به کار می

 شناسانه و بالغی کمتری دارند. يیزيبا
 

 یـدست دوسترآر ای ـــاری به عیّ ـــب

                          

 را شکستی م ــر غـــن لشکـــرافگـــب 

 (3۵9 :همان)                                     

اين  و عطفی هستند. های وصفی، اضافیشامل ترکیباين نداها نداهای ترکیبی: . 2

دهند و میارائه توصیف بیشتری از امر مورد خطاب  ،به دلیل ساختاری که دارند ترکیبات

ای هستند که مانند قرينه گاهی به ،مثالبرای  ؛معانی دارند ۀی در افزايش حوز نقش مهّم 

نداهای از نظامی  کنند.ذهن را از معنی حقیقی به معنی استعاری منادا هدايت می

 و است  استفاده کردهديگر  ۀبیش از دو دست ترکیبی
ً
خسرو و نیمی از مناداهای  تقريبا

شتر اين بی در ساختچشمگیری که  ۀنکت. دهندترکیبی تشکیل می مناداهای را شیرین

برای  دارند؛ تشبیهی يا استعاری ها ساختاراين است که اکثر آن ،شودديده می مناداها

تشبیه  ۀای که به واسطعالوه بر برجستگی، «چهر نسرو سم»در عبارت ترکیبی  ،مثال

 :حه استمصّر  ۀقرار گرفته که استعار  سرو ،الیه اتفاق افتاده، خود مضاف «روسمن»
 

 رـــر مهـــدار از ســر باره جهانــدگ

                                          

  چهر سرو سمنه گلرخ گفت: کای ـب 

 (311 :همان)                                     

 اّمیدصبح ر، ای ــوه صبــرآی از کــب

                                      

 ن به خورشیدــن کـروش دلم را چشم   

 (3۵9 :همان)                                     

 داری اسرار یـــان مـــ، نهروياریـــپ

                                         

 وار  ریــی پيگو ن در شیشه میــسخ 

 (۶8 :همان)                                       

آيد. گاهی صله می ۀهمراه با جمل نداهای موصولی: در اين دسته از نداها، منادا. 3

حذف موصولی  «که»و گاهی حرف  شودصله جايگزين آن می ۀمنادا حذف و جمل
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کند. در اين نوع مناداها با طیف ايجاز بیشتری در شعر ايجاد می ،بنابراين ؛شود می

رو هستیم که بیانگر عاطفه و احساس شاعر های منادا روبهتری از اوصاف و کنشگسترده

 :ستا
 د پاسخـــن دادنـــردمندان چنیـــخ

                                  

  خّر ــو فـــدار تــه ديـــای دولت به ــک 

 (228 :همان)                                        

 ويتـان کـــارافشـد نثــــن باشـــــهمی

                                  

  تـه رويــادی بــای ش ه رويت شادمـــب 

 (3۰۶ :همان)                                        

 و دورــای دوری ز ت ،یـــروغ چشمـــف

                            

  ورـی نــور علـــای ن ،یـــراغ صبحـــچ 

 (318 :همان)                                         
 

 وجه دعایی. 3-۵
 

 کاربرد معنایی جمالت دعایی. 3-۵-1

طلب سعادت و دولت برای معشوق ، خسرو و شیریندر  جمالت دعايیمفهوم اغلب 

 :است
 

 رو آزادــــاش ای ســازه بــم تـــه دايــــک

          

 ز و رخت سرخ و دلت شاد ـرت سبــس 

 (3۰۶ :1393نظامی، )                       

است. در چنین بافتی،  شّر  کردن نفرين و طلب ،ن جملهيکی ديگر از کاربردهای اي

 :نفرين است ،جمله غیرمستقیممعنای ضمنی و 
 

 یيــوـــست گهردـــا کــادر دعـرا مـــــم

              

 ی يـــه جوـــرچـــدور بادا ه وــه از تــک 

 (241 :همان)                                         

که « مبادا»، فعل است. در چنین بافتی از امری دوریتحذير و ايی گاهی جمالت دع

 :گیردن معنای زينهار و نهی است، در ترکیب جمله قرار میمتضّم 
 

 یيـداـد جـــويـو جـــوق تــز طـــری کـــس

               

 ی يـــاــدادش رهـــد بیــــاد از بنــــمب 

 (3۰7 :همان)                                         
 

 کاربرد ساختاری جمالت دعایی. 3-۵-2

ها، فعل دعايی در ر آنبیشتولی در  ،ندارندی تنّوعو م مشّخصاين جمالت ساختار 

 اهّمّیتو علم معانی حائز  شناسی معنیابتدای جمله قرار گرفته است. تقّدم فعل از نظر 

 گرفتنقرار  بر اين اساس، ؛أکید کندای قصد دارد بر آن ت. گاهی شاعر با تقديم کلمهاست

 نظر مورد نفرين و تحذير از امر ،تأکید بر دعای خیر ،های دعايی در ابتدای جملهفعل

 :است
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 ورــــشاپ زـــآمی گــــخ گفت رنــه پاســـب

                        

 وبت چشم بد دورـــه باد از روی خــــک 

 (۶7 :همان)                                           

 یـــانمانــخ یـــن بــديــــس بـــادا کـــمب

                            

 د زندگانی ـــه بايـــی چــــن تلخــــبدي 

 (24۶ :همان)                                         
 

 نتیجه .4

داستانی و  های جنبهعالوه بر دهد که نشان می خسرو و شیرینزبان نظامی در  بررسی

هنر شاعری نظامی، در شعر وی بین گوينده و مخاطب ارتباطی هنری برقرار است. 

، داستان را از يکنواختی خسرو و شیرین ۀمنظوم جای جایوگو در عنصر گفت کارگیری به

وجوه جمالت  ،رو اين از ؛ی به آن بخشیده استرف فراتر برده و پويايی خاّص گويی ص  و تک

خسرو و ت، وجوه پرسشی، امری و شرطی در یّ از نظر کّم  راوانی در اين اثر دارند.بسامد ف

 .دارند یبسامد بسیار شیرین

   بلکه  ،است نرفتهبه کار  معشوق به قصد امر و نهی شیرین خسرو ودر جمالت امری

 شود.ها ديده میحالت عجز، درماندگی و استرحام در آن

  ۀهای کهنه استفادکردن هنرسازه الزدايی و فعّ نظامی از وجه پرسشی برای آشنايی 

مضامین و تشبیهات تکراری در ساختار پرسشی و بافت  دادنقرار هنری کرده است. وی با 

زيادی به  ۀاز میان قیدهای پرسش، وی عالق تی نو بخشیده است.تازه، به شعر ماهیّ 

است و در هر وزنی  دارد؛ شايد به اين دلیل که از نظر واجی کوتاه« چه»استفاده از 

چه » از معانی مانند ای گستردهگیرد. همچنین از نظر معنايی طیف قرار می راحتی به

تواند جايگزين شود. جمالت پرسشی میرا شامل می...«  فاقی وچیزی، چه کاری، چه اتّ 

 باشد. جمالت امریمناسبی برای 

   های اسب داستانه منک اّمیدترس و نظامی از جمالت شرطی برای ترسیم فضای

کاربرد فراوان تشبیهات مشروط در اين اثر،  .برده است بهره خوبی بهعاشقانه است، 

کشیدن مفاهیم و تصوير   های کالم برای بهتتمام ظرفیّ  کارگیری بهدر  ویقدرت  نمايانگر

 مضامین خويش است.

  حضور  ۀنشان و اين؛ دارد زيادیبسامد  و شیرینخسرو معشوق در  قراردادن خطاب

است.  دهیکردن معشوق، چیزی ورای فرمان هدف شاعر از خطاب پررنگ معشوق است.

 دارد.معشوق در قالب منادا بیان می دربارۀدر واقع شاعر عواطف و احساسات خود را 
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   خسرو و شیرینجمالت دعايی در  
ً
برای طلب سعادت و خوشبختی به کار  معمول

 و نفرين نیز کاربرد دارد. ا گاهی در معنای ضمنی شّر رود؛ امّ  می
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