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 چکیده 

نشبببینی کل،بات،  هبایی وون انحرا  از ووانی  اباکب بر هباغلب  شببباعران برای رسبببیبدن ببر زببان شببب ر از رو    

هبای کبارریری رو ببرهبا ببا  کننبد   نمیهنجبارررییی از زببان م ،وو و دخب  و ف بببر  در سببباخت،بان  ن اسبببت باده

جایی ض،یر شخ ی متّ  ، زبان م یار را بر زبان سبازی از ج،لر  هنجارررییی در اوز  نحوی، از  ن نو  نیی جابربرجسبتر

اسب.  اهدافی ه،وون کارریری ای  رو  فوانسبترکنند  نظامی رنجوی نیی از ای  مورد اسبتننا نبوده و با برمیشب ر فبدی 

های شبخ بی. داسبتان یا کند  او ه،ونی  در مقام فوصبی  ویژریظ نظام موسبیقایی شب ر را دنباو فرینی و ا  زیبایی

جایی ضب،یر شبخ بی متّ ب  بهره  ها با یکدیگر کر  ن نیی با نوعی فوصبی  ه،راه اسب.، از رو  جابرمناظر  شبخ بی.

 اس. برده

 ر، خسرو و شیری  ض،ایر شخ ی متّ  ، هنجارررییی، زبان ادب، زبان م یا  ها:کلید واژه

 مقدمه .1

کرد   ( را در مقالة »هنر ه،وون فرایند« مطرحDefamiliarizationزدایی  ( نظریة  شببناییV.Shklovskyشببکلوفسببکی  

( J.Mukarovsky( بر اسبباب  ورد   ا از او، موکاروفسببکی  Deviationفوان شببک  اولیة هنجارررییی  ای  نظریر را می

کرد  لیچ  ( در مقالة »زبان م یار و زبان شبب ر« م رفیForegroundingسببازی«  با نام »برجسببترصببورت دیگر ای  نظریر را  

 G.N.Leechشببناا انگلیسببی، انوا  هنجارررییی را در وند رونة هنجارررییی وایرانی،  وایی، نوشببتاری، م نایی،  (، زبان

ذکرشبببده، نو     هبای هنجباررریییرونبر  (  از میبان58-53:  1390صببب وی،  کنبد  میرویشبببی، سببببکی، نحوی و    بیبان

شببود کر  میای وسببیر را شببام ررفتر در سبباخت،ان دسببتوری ج،لر اسبب. و اوزههنجارررییی نحوی فغییرات صببورت

 بررسی اس. واب 

مشباهده اسب.  یکی از شب رای بیرری  ویژه هنجارررییی نحوی، در  ثار شباعران ادب فارسبی واب انوا  هنجارررییی، بر

رنجوی اسب.  در  برده، نظامیجایی ضب،یر، بسبیار بهرهویژه جابربر  ثار خود بر شبک  رسبترده از هنجارررییی نحویکر در  

ای   ژوهش، نو  هنجارررییی نحوی در اوز  ضب،یر شبخ بی متّ ب  در مننوی خسبرو و شبیری  وی بررسبی و فغییر 

 شود داده میموو ی. مکانی  ن نشان

اما اثری کر مسببتق ب بر موضببو  هنجارررییی     ررفترزدایی در شبب ر فحقیقافی صببورتدربار  هنجارررییی و  شببنایی 

اسبب.  از میان  باشببد مشبباهده نشببده رداختر شببدهجایی ضبب،یر متّ بب  در خسببرو و شببیری  نظامی  نحوی در اوز  جابر

 شود:میدستر از  ثار بر وند مورد اشارهه،ی 



زدایی را در دو اوز  موسببیقایی و (، انوا   شببنایی1368   موسببیقی شبب رکدکنی در کتاب  ی یمح،درضببا شبب   -1

ها در شب ر سبب   زداییها و  شبناییسبازیبر برجسبتر  هاشباعر  یینراسب.  ه،ونی  در کتاب  بندی کردهشبناسبی قبقرزبان

 اس. هندی  رداختر

 اس. دربار  هنجارررییی و انوا   ن بحث کرده  (1391   شناسی بر ادبیاتناز زباکورو  ص وی در کتاب   -2

( درببار  هنجبارررییی وایربانی و 1386 هبای نو وری در شببب ر م باصبببر ایران  رونبرلی در کتباب  کباووا اسببب  -3

 اس. باستانگرایی بحث کرده

 جایی ض،یر نیی صورت ررفتر اس.:وند فحقیق نیی دربار  هنجارررییی نحوی در اوز  جابر

جای ضب،یر شبخ بی متّ ب  در شب ر  وند ف  از شباعران  با عنوان »جابر1394ای در سباو  کردبور مقالرلی    .1

جایی ضب،یر در اشب ار نی،ا  م اصبر« در مجلة شب ر ژوهی  بوسبتان ادب( دانشبگاه شبیراز منتشبر کرده و بر بررسبی جابر

 اس. یوشیج، اخوان ثالث، شاملو،  فشی، ص ارزاده و سپهری  رداختر

ای با عنوان »روص ضبب،یر در دیوان اافظ« زیر نظر عباسبب لی وفایی در   ایانامر  1389دلداری در سبباو    ای،ان .2

 اس. قباقبایی فهران نگاشتر  دانشگاه علّامر

هایی از هنجارررییی نحوی ای با عنوان »رونرمقالر  1390مرفضبی محسبنی و مهدی صبرافتی جویباری در سباو   .3

ها در اوز  نحو را در  در ش ر ناصر خسرو« در مجلة بوستان ادب دانشگاه شیراز منتشر کرده، کر در  ن انوا  هنجارررییی

 اند کردهاش ار ناصر خسرو بررسی

ها  شببخ ببی متّ بب  در  ن  جایی ضبب،یرکر جهش و جابردر ای   ژوهش ف،ام ابیات مننوی خسببرو و شببیری  نظامی

 شد  قبق ای  بررسی بر وند  رسش زیر  اسخ داده خواهد شد:ررفتر اس.، بررسیصورت

 اس.؟هایی صورت ررفترجایی ض،ایر متّ   کر موو ی. مکانی مشخ ی در ج،لر دارند بر ور شیوهجابر .1

 اس.؟جایی ض،یر شخ ی متّ   بهره بردهشاعر ور هنگام از جابر .2

 اس.؟شناسانر نیی داشتراس. یا جنبة زیبایییی ض،ایر صرفاب زبان را از اال. خودکار خارج کردهجا یا جابر .3

 بحث و بررسی   .2

 . زبان ادب و زبان معیار1.2

ها زبان ادبی را وجر خاصبی از زبان بدانند و میان کاربرد  ها با ادبیات موج  شبد کر  ندیدراه زبانشبناسبانة فرمالیسب. 

ها نقش اصببلی و عادی زبان، انتقاو  یام بر شببوند  از نظر فرمالیسبب.برد ادبی  ن ف اوت بنیادی  وای م ،وو زبان و کار

: 1383اما زبان ادبی، زبانی غیروابسبتر بر ارجاعات بیرونی اسب.   داد،   در بیرون زبان اسب. مخاق  بر وسبیلة ارجا  بر موضبوعی  

335 ) 

رانة خود از زبان وای  بر شبش جی  مخاق ،  بندی شبشفرایند ارفباط، در دسبتر( برای R. Jakobsonروم  یاکوبسب   

روینده، مجرای ارفباقی، رمی،  یام و موضبو  اسب.  وی م تقد اسب. هرراه  یام متوجر یکی از اجیای ارفباقی باشبد، زبان 

،  ( (Phatic function، ه،بدلی  (Emotive  function عباق ی  (،  Conative function  هبای فرغیبیفرفیب  دارای یکی از نقشببر



: 1391( خواهد بود  صب وی،  Referential function( و ارجاعی  Phatic function(، ادبی  Metalinguistic functionفرازبانی  

بودن، دارای ویژری دسببتورمداری نیی هسبب.  ی نی فب ی. از وواعد صببرفی و بر ارجاعی(  زبان م یار ع وه30-37صببص 

فری  و شبان اسب.  ارا ة  سبانوواعد  زبانی  ی  زبان خاص کر ملکة ذه  رویشبوران  ن در مکال،ات روزمره  ،امینحوی و ف

: 1381کامیار،  وایدیاندسبتور زبان اسب.  فری  وواعد، برای بروراری ارفباط ر تاری یا نوشبتاری از وظای  اسباسبی  درسب.

فوانبد ببا اسبببت باده از کبارکردهبایی مباننبد هنجبارررییی و هبای زببان اسببب.، مینقشامبا وون زببان ادبی دارای ف،بامی   (2

 دهد   ای م،تاز ارفقاسازی، زبان عادی و مت ار  را بر مرفبربرجستر

 . هنجارگریزي2. 2

    یدمی   دید  شببود هنجارررییی  شببگ تی  و  فازه  م انی  ایجاد  باعث و  منحر  خود  م ،وو و  عادی  اال. از  زبان  هرراه

  کند میایجاب  مت ار  وجود  یهاالیام   کنیبا ظ  را از اشبیا  ی،انهادریاف.  فازری  فوانیب،ن،ی هرری  ما  شبکلوفسبکی، نظر  از

موضببو   بر کر  را،  اشببیا  از   راهی   ن  کر اسبب. هنر  خاص  وظی ة ای   و شببوند  (automated)خودکار    زیادی  اد  فا ها ن  کر

  محیط   از  واو ی  درك و  (  ه،ی   راهی اقیقی49:  1384سببلدن،  بازررداند    ما بر اسبب.،شببده  فبدی   ما  روزمر    راهی

  ن  کند،بیان  رویندمی  مردم  عامة  کر  اصبولی  از  اسبت اده  با را  شباعر سبخنی بود  ورار  ارر و  سبازدمی  را شب ر  کر  ماسب. اقرا 

زدایی، اصبط ای اسب. کر شبکلوفسبکی،   شبناییررف.   می  مخاق   از را  فازه  اسبی  لذت  عادی زبان و  یکنواختی  اال.

ورار ررف.  کرد و  ا از  ن موردفوجر دیگر منتقدان فرمالیسب. و سباختارررایان  منتقد روسبی،  ن را نخسبتی  بار مطرح

ها، ای  اصط ح را ررایان در مقاب  س،بولیس.سازی« را بر کار برد  شک  ن، اصط ح »برجستر  یان موکاروفسکی بر جای

  سبازد  کر م اهیب نا شبنا را  شبنامیها، شب ر متشبک  از ف باویر مجازی اسب.  در شب ر بر کار بردند  زیرا بر اعتقاد سب،بولیسب.

بلکر نا شبنا سباخت  م اهیب مت ار      فهب سباخت  م اهیب دشبوار نیسب.اما بر عقید  شبکوفسبکی وظی ة ادبیات،  شبنا و واب 

دهد کر رویی  میای جلوهرونراند، برصببورت مت ار  و مولو  در مدهرا کر بر اثر فکرار و عادت بر  اسبب.  شبباعر م اهی،ی

زدایی بر فوخیرافتادن و رسبتر  م نای  رویند   شبناییزدایی میها،  شبناییاسب.  بر ای  رو  یش از  ن وجود نداشبتر

در زبان روزمرّه کل،ات قوری بر کار     (47:  1380اا،دی،  باب  رردد  وری بیشببتر از  ن میمت  و در نتیجر لذت و بهره

اما در شب ر، با مخت بر  ا و  یش شبدنی،    کنند ،یناند و بر هیچ روی فوجر ما را جل روند کر رویی اعتیادی و مردهمی

اسب.  اندهررایان روا شب ر را »رسبتاخیی کل،ات« خودلی  اسب. کر یکی از صبورتیابند  بر ه،ی میای  مردران زندری

ها و عناصبری مانند وافیر، وزن و     وجود دارند کر زبان را از بر عبارت دیگر، در شب ر ویژری   (5:  1389کدکنی،  شب ی ی 

کر هنجار مبتذو زبان با  مدن وزن بر هب خورد، عبارت فبدی  بر شبب ر  ورد  »برای ب ضببی ه،ی میبیرون  اال. مردری

 ( 6شود«  ه،ان:  می

 سازي ادبی برجسته .3. 2

سببازی را عام  بر وجود  مدن زبان ادب  سببازی، فرایند برجسببترها از میان دو فرایند خودکار و برجسببترفرمالیسبب.

کر نسببب. بر وواعد ااکب بر زبان خودکار  ای   -1 ذیر اسبب.: سببازی بر دو شببک  امکاندانند  بر اعتقاد لیچ، برجسببترمی



سببازی از قریق دو شببیو   بنابرای  برجسببتر  شببود ااکب بر زبان خودکار افیوده  ر وواعدوواعدی ب  -2 ذیرد   انحرا  صببورت

 ( 46:  1390ص وی،   ذیرد  میافیایی صورتهنجارررییی و واعده

ریرد و  ن اصببط ح »خودکارشببدری« اسبب.  بر اعتقاد وی، ای  فرایند  را در نظر میکورو  صبب وی فرایند سببومی 

  اند  یافترکار راهبوده و سببپا بر زبان خودسببازی مطرحر در رذشببتر در وهارووب برجسببترریرد کمواردی را در برمی

یباببد و عکا  ن ی نی ببر کبار رفت   میسبببازی ببا ربذر از زببان ببر ادبیبات فحققر ب. کبر فراینبد برجسبببتبرفوانبنبابرای  می

 ( 52رردد  ه،ان:  مییابد و مطرحمیمواردی از ادبیات در زبان فحقق

کند  رروه موسبیقایی:  بندی میشبناسبی  دسبترسبازی را در دو رروه موسبیقایی و رروه زبانکدکنی برجسبتریشب ی 

بخشبببد و در اقیق. از »مج،وعر عواملی کر زبان شببب ر را از زبان روزمره، بر اعتبار بخشبببیدن  هنا و فوازن، امتیازمی

فوان رروه موسبیقایی نامید و ای  شبوند، میر زبان میها دها و فشبخص وایهرهگذر نظام موسبیقایی سبب  رسبتاخیی کل،ر

( رروه 8:  ردی ، جناا و    «  شبب ی ی  فحلی  و ف لیلی دارد از وبی  انوا  وزن، وافیر،شببده و واب رروه عوام  شببناختر

ها، یی  نها بیرون از خ بوصبیات موسبیقاشبناسبی : »مج،وعر عواملی کر بر اعتبار ف،ایی ن ا کل،ات، در نظام ج،لرزبان

شبناسبی جدید امروز شبناسبی و سبب  ها شبود، عواملی اسب. کر در اوز  زبان و زبانفواند موج  ف،ایی یا رسبتاخیی وایهمی

زدایی در اوز  واموسبی،   مییی، فرکیبات زبانی،  شبناییمطرح اسب. از وبی  اسبت اره، مجاز،  رکاییسبب، ایجاز و اذ ، اا

کرده، لیچ  کدکنی در وهارووب رروه موسبیقایی مطرحور شب ی ی(  ن11و    «  ه،ان:  زدایی در اوز  نحو زبان   شبنایی

داند  از ها واب  فبیی  میاسبب. و رروه زبانی را از قریق انوا  هنجاررریییدسبب. دادهدر مقولة کلی فح. عنوان فوازن بر

صب وی،  ف بیر باشبد  واب سبازی نشبود و برجسبتربرود کر ایجاد ارفباط، مخت فواند  یشجا مینظر لیچ هنجارررییی فا  ن

اصب    -1شبود:  کدکنی نیی م تقد اسب. کر در هنجارررییی باید دوشبرط رعای.بر ای  موارد، شب ی یع وه   (47:  1390

فرایند هنجارررییی نوعی زیبایی در  ن کر خواننده یا شبنونده و یا اه  زبان،  ا از  ( ی نی ای Aestheticشبناسبی  ج،او

( ی نی خواننده در ادود منطق شب ر بتواند فا ادی ااسباا روینده را Communicationاصب  رسبانگی    -2ااسباا کند   

دریباببد  ببر عببارت دیگر، هنجبارررییی موجب  ایجباد ابهبام و رنگی در انتقباو ااسببباا روینبده ببر مخباقب  نشبببود 

 (13کدکنی، ه،ان:   ش ی ی

 هنجارگریزي در نحو زبان .4. 2

جا کردن عناصببر سببازند  ج،لر در شبب ر از وواعد نحوی زبان  فواند با جابرهنجارررییی نحوی  ن اسبب. کر شبباعر می

( و  ن را ببا اسبببت باده از هنجبارررییی و 54:  1390هنجباررریی بینبد و زببان خود را از زببان هنجبار مت،باییکنبد  صببب وی،  

های مورد انتظار اجت،اعی و خودکار و عادی زبان سبازی، هر نو  انحرا  از شبک ند  »برجسبترکزدایی، برجسبتر شبنایی

کبر ببر  هبا، در صبببورفیاسببب.  هر نو  انحرا  از ن رم خودکبار زببان و ایجباد درررونی در سببباختبار صبببرفی و نحوی ج،لبر

ود  بر نظر ج ری لیچ ف،ایی میان انوا   سبازی ادبی خواهد بهای سبیسبت،افی  برجسبتر فرینی منجر شبود، از ویژریزیبایی

اما دشبوارفری     (209:  1380خلیلی،  کرد«  بان بررسبیرونارون الگوهای هنجارررییی دسبتور را باید در صبر  و نحو ز

 »زیرا امکانات نحوی در زبان و اوز  اختیار و انتخاب نحوی هر زبان بر   افتدمیزدایی در ول،رو نحو زبان اف اقنو   شبنایی



ررایی وایرانی یا خلق مجازها و کنایات وجود دارد  ی  اسباب محدودفری  امکانات اسب.   ن فنوعی کر در اوز  باسبتان

جویی اما از سبویی دیگر اوز  نحو بیشبتری  اوز  فنو    (30کدکنی، ه،ان:  شب ی یف بور نیسب.«  ل،رو نحو زبان واب در و 

 ردازان ب غ. در ایران و اسب م اسب.، ب غ. و فوثیر را، »عبدالقاهر جرجانی کر بیررتری   نظریردر زبان اسب. فا جایی کر  

خواند  منظور او از علب م انی نحو  راهی شبباعر و النحو میداند و  ن را علبمنح ببر در اوز  سبباختارهای نحوی زبان می

(  31ه،ان:  باشبد«  فواند داشبترور نقشبی می  ر االتی،کر هر سباختاری، در وادی  اسب. از کابردهای نحوی زبان و ای 

نکتة مهب و درخور فوجهی کر نباید از  ن غاف  بود ای  اسبب. کر هنجارررییی نحوی در بسببیاری از موارد ابیاری اسبب. 

ر البتر ای  موضبببو  ب  ریرد دلی  جبر وافیر و ردی  مورداسبببت اده ورارمی( و یا بر151برای ا ظ وزن  صببب وی، ه،ان:  

جایی کل،ات در سبط   رردد  زیرا رسبتردری وواعد نحو فارسبی و  زادی ع،   ن در جابرسبازمان نحوی زبان فارسبی برمی

فری  و ( متنو 224:  1372کدکنی،  شبب ی ینیازهای شبب ر در بخش موسببیقی اسبب.  روی  ج،لر، فا اد بسببیاری  اسببخ

کرد و از اال. عادی و فوان ک م را برجسبتر  در  ن میفری  اوز  ک م، اوز  نحو  ن اسب. کر با دخ  و ف برمتوسّبر

جایی ارکان ج،لر مانند اف او، فرکیبات وصب ی و اضبافی،   ورد  بیشبتری  هنجارررییی نحوی در اوز  جابرم یار  ن بیرون

. کر »ارر برخوردی های نحوی اس. و باید  ذیرف فری  هنجاررریییجایی ای  ارکان از شایرافتد  جابرمیض،ایر و    اف اق

ریید و میان وایران   ید  در اقیق. شب ر از زبان فرافر رفتر، وواعد  ن را بر هب میها نباشبد، شب ر بر وجود ن،یمیان وایه

 (  21:  1387 ورد«  علیپور،  جایی  یش میجابر

مکان را بر شب را داده فا از  جایی در ج،لر وجود دارد، ای  ا ذیری باالیی کر در ضب،یرشبخ بی متّ ب  برای جابران طا 

 ببرند و بتوانند کارکردهای  ن را در ش ر فوسّر بخشند   ها دس.زوایای مختل  در شک  هنجار  ن

 ضمایر شخصی . 3       

کنند و وون شبخص یا برای روینده اسب. یا برای ضب،یرهای شبخ بی، ضب،یرهایی هسبتند کر بر اشبخاص دالل. می

رو ضب،یر شبخ بی دارای شبش نیی هری  از ای  سبر م،ک  اسب. م رد یا ج،ر باشبند، از ای مخاق  و یا برای دیگری و 

(  192:  1390  ایشبان، شبان  انوری،6  شب،ا، فان 5  ما، مان  4  او  وی(،   3  فو، ت  2  م ، م  1شبود:  صبیغر یا سباخ. می

 افیایند  یوندند و م هوم شخص را بر  ن میای  ض،ایر بر کل،ة دیگری می

های  ضب،یر شبخ بی دو رونر اسب.: ضب،یر جدا و ضب،یر  یوسبتر  ضب،یر جدا مانند کل،ة مسبتقلی اسب. کر نقش        

 ذیرد  ضب،یر  یوسبتر:  الیر( و راهی نیی مت،ب صب . را میمختل  فاعلی، م  ولی، مت،ب ف  ، راهی مت،ب اسبب   یا مضبا 

  بپیوندد، م  وو اسب. و ارر بر اسبب متّ ب  شبود مت،ب   یوندد  در ای  صبورت ارر بر ف جی ی اسب. کر بر ف   یا اسبب می

شبوند و ه،یشبر بر ن،ی(  ای  ضب،ایر هرری بر فنهایی و جدارانر اسبت ،او199  -198:  1352الیر اسب.  خانلری،یا مضبا 

 ( 138: 1390ریوی،  ( و نیی بر فنهایی دارای م نی نیستند  اا،دی20:  1374وسبند  ارینا،  کل،ة وب  از خود می
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روند  ای  ضب،ایر در متون  الیر بر کار میواسبطر و مضبا ضب،یر  یوسبتر در ج،لر بر سبر صبورت م  وو صبری ، م  وو بر

هنگامی کر واسببطر باشببند  ا از ار  اضببافر و ور م  وو باشببند  ا از ف  ، ارر م  وو برورو ونانعل،ی یا در ر .

های ک،کی  و با ف    های نارذر  ا از اسببب و صبب .ریرند  ه،ونی  با ف  الیر باشببند  ا از مضببا  ورارمیمضببا 

ویژه شب ر ودما، راهی بر اما در زبان شب ر و ادب، بر   (130:  1383روند  ابوالقاسب،ی،  غیرشبخ بی  ا از ف   بر کار می

خورد  ی نی ضب،یر م  ولی  میهبر و شب ر و یا عل  دیگر، ای  فرفی  برضبرورت وزن و وافیر و سبجر یا فرکی  خاص ج،ل

کر در  خر   ید و یا برعکا، ضب،یر اضبافی بر جای ای بر جای  خر ف  ، در  خر اسبب و ضب،یر و وید و ار  و جی  ن می

 خر اسبب و وید و کر در    ه،ونی  اسب. ضب،یر مت،،ی  شبود میر  خر ف   و جی  ن اضبافراسبب یا ضب،یر مشبترك بیاید ب

شبود، اات،االب ضبرورت شب ری در  میها اغل  در زبان شب ر دیده ید  اما وون ای  درررونیضب،یر شبخ بی و مشبترك و    می

کتابب( و صب .   یراه  علی در ننر امروز بیشبتر بر اسبب  (  ضب،ایر متّ ب  غیرفا364: 1390اسب.  انوری،   ن مؤثر بوده

ولی    اند شبدهویژه در شب ر بر اوسبام کل،ر از ج،لر وید ملحق میند  اما در ودیب بروسببسب ید ( و ف    دیدمش( می

دهد کر ( بی. زیر از غیلیات مولوی نشبان می36:  1343فوان دید   فرشبیدورد،  امروزه ای  مورد اسبت ،او را فقط در شب ر می

 اس.:ض،یر متّ   شخ ی بر وید  علّ. اضافر شده

ببی بندی؟می  سری کر درد ندارد ورا فب   نبهبی  ببیب،بباری؟وبرا  بببر  را   رنبج 

 (274:  1378 مولوی،                     

ضب،ایر شبخ بی متّ ب  از جایگاه    -1ریرد:  میانتقاو ضب،یر از جایگاه مولو  خود در زبان شب ر، بر وند رو  صبورت

جایگاه مولو  جدا شبده و بر ضب،یر  ضب،ایر شبخ بی متّ ب  از   -2 یوندد   مولو  خود ارک. کرده و بر اسبب دیگری می

ضب،ایر    -4 یوندد   و بر ار  ربط یا اضبافر می  کندخ بی از جایگاه اصبلی خود ارک. میضب،ایر شب   -3 یوندد   من  ب  می

  یوندد و بر ف   می  کند   از جایگاه اصلی خود ارک. میشخ ی متّ
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الهی ای  اسب. کر ضب،یر از انتهای مضبا   صب .  سبی (  جایی ضب،یر متّ ب  شبخ بی در جایگاه مضبا ای از جابررونر  -

 اس.، هروند ص . مقدم بر موصو  خود باشد:جدا شده و  ا از جهش، بر موصو   ه،ان ص . اضافر شده

ربردنب  قبوق  شببلبوریب    سببببازی در 

 

مبیمشبببکبیب ببب ن   بببازی رسببب    کبرد 

 1(194  :1390  نظامی،                  

 
 . در ارجاعات ب دی فقط ش،اره ص حر ذکر خواهد شد  1 



اما شباعر بر دلی      کر سباختار ای  فرکی  در اصب  بر صبورت »موصبو   رردن( ت صب .  بلوری ( ت ضب،یر   (« اسب.

اسب.  صب . ت  جایی ضب،یر،  ن را با سباختاری مت اوت  وردهرعای. وزن شب ر و نا شبناسبازی ای  فرکی  و  ا از جابر

 موصو  ت ض،یر(   

الیهی خود جدا شبده و بر صبورت اسب. کر ضب،یر از جایگاه مضبا الیر ضب،یری بر ای جایی مضبا نو  دیگر جابر -

 اس.:( مضا   م دود( منتق  شدهانتهای ص .   یشی    عدد

ببباد   تهببیار روا  شبببباهببی  از   ابباجبب. 

 

ببباد  ببقببا  شبببباهبی  در  سبببباو   هبیارت 

                                           197) 

جای بر صببورت  عدد  هیار( ت م دود  ااج.( ت ضبب،یر« بوده کر  ا از جابراختار اصببلی فرکی  باال بر صببورت »سبب 

شبود کر از میهای ضب،ایر شبخ بی متّ ب  اشبارهجاییاسب.  در زیر بر سبایر انوا  جابردر مدهعدد ت ضب،یر ت م دود«  »

 اند های دیگری دارند، اضافر شدههایی کر نقشجایگاه اصلی خود جدا شده و بر وایه

 الیر برای مسندالیر اس. کر:نقش اصلی ض،یر، مضا  -

   مده اس. ا از ض،یر من  لی کر نقش نحوی مت،،ی دارد،   ▪

مبنبب جبی  یببارو  نبگببر  مب    یببار  .فبرا 

 

اسببببب.  مبب   جببی  یببارت    نببگببر 
 

مببنبب بببا  و  نببگببر  کببار  مبب    کببار  .فببرا 

                                           199) 

اسببببب.  مببب   ببببا  کبببارت    نبببگبببر 
 

 اس.: ا از ف   اسنادی ورار ررفتر ▪

رشبببت ررم  نواز   سبببرمببا  زان   شنببر 

 

 نوازشبببش از  ن سبببرمبا ررم نگشببب.

 

زان سبببخب.نبر   نرم رشبببتدو   شرویی 

                                               

206) 

از  ن سبببخب. نگشبببب.  دلش  نرم   رویی 

 

 یا 

بود بیگببانببر  خودی  رخبب.  از     دو 

 

ببود   خببانببر  در  دیبگبری  رخبب.   کببر 

                                       134) 

 دلش از رخ. خودی بیگانر بود 

 اس.:انتهای مت،ب اضافر شده ا از جهش بر  ▪

اسبببب. بهرام رور  ارر  بهرام،  ای    نبر 

 

 بهره رور اسببب.   شسبببرانجبام از جهبان

                                          113) 



 ا  از جهان، رور اس. بهره

 اس.:الیر برای مسند اس. کر در موارد زیر  مدهمضا  -

 الیر: ا از مسند ▪

 یبار رشبببتی   شهبا کبر بختدرر شببب 

 

بیبدار رشبببتی  و نی  نبای  ببانبا   ببر 

                                        252) 

 کر بخ. یار  رشتی 

    ا از ف   اسنادی: ▪

او ر ب.  و  فرمود  او   هر  ن وییی کبر 

 

ربردد فببا  ببهبر  ن  از   جب بب.    ببکبرد 

                                       254) 

 رردد از بهر  ن بکرد فا  او( ج تش  

الیر برای وابستة نهاد با ساختار »اسب ت اسب ت ض،یر شخ ی متّ  « اس. کر بر انتهای ف    ه،ان  راهی مضا  -

 اس.:مسندالیر منتق  شده

 دو وو بشبببنیبد  ن سبببخ  فرهباد بی

 

برشبببکب بتب  شببببادی  دو  شز   دیببد  

                                       138) 

 دید  دلش ز شادی برشک . 

 اس.:الیر برای مت،ب اس. کر در موارد زیر ورار ررفترمضا  -

  ا از ف   فام: ▪

نیسبببت برور  بنببدی  شببببانز  روی   بر 

 

نبارد وشبببب زخب  نجبا رینبدی  کبر 

                                        34) 

 از برور، بندی بر رویشان نیس. 

سباختار »اسبب  م بدر( ت اسبب ت ضب،یر شبخ بی متّ ب « جایی با  الیر برای وابسبتة نهاد کر  ا از جابرمضبا  ▪

 اس.: مده

 وو دشببب،  زخب زد  بای مرا خسببب. 

 

 از دسب.   ور سبود افتادن شب،شبیر

                                       145) 

 ور سود، افتادن ش،شیر از دستش 

  ا از م  وو: -



سبببرشبببتب   شربلب  شبببکّبر  در   فبرمبود 

 

 ببر شبببیری  نبامبة شبببیری  نوشبببت 

                                      154) 

 فرمود ر  در شکّر  سرشت  

  ا از ار  اضافر: ▪

از ای  کبار    وو شبببیری  را خبر دادنبد 

 

 خار   شر  در اسباب افتاد ه،  شه،

                                        157) 

 در اسابش افتاد( هب ر  در اسابش افتاد و هب خار  

 دعایی: ا از ف     ▪

بببغببنببوادت  او  بببی  نببغببنببوده   دو 
 

رواد دو  از  رفب.  دیبده  کی   تونبان 

                                       159) 

ونان کی دیده رف.، از دل. رواد  در م برا  اوو جایگاه اصبلی ضب،یر »ت«  ا از وابسبتة نهاد اسب.  اسبب ت صب . ت  

 ات بی او بغنواد( دو نغنودهاس.  شدهنتهای ف   دعایی منتق   ض،یر( کر ب د از جهش بر ا

    ا از عدد: ▪

شبببیری  کی خبداونبد  ببانو ر ب.   ببر 

 

هبیار ببنببده  مب   ببنببد  توبو  در   ببباد 

                                       49) 

ه،ان  الیر  م دود( بر انتهای عدد   شبد، ضب،یر شبخ بی متّ ب  از جایگاه اصبلی خود   مضبا فر بررسبیقور کر  یشه،ان

اس.: وو اما در ای  بی.  ا از جهش بر انتهای عددی کر در فرکی  اسب،ی دیگر ورار دارد منتق  شده   شبدم دود منتق 

 باد   بندتدر   هیار بندهم  

 اس.:الیر برای نهاد اس. کر در موارد زیر بر کار رفترمضا  -

  ا از ار  ربط: ▪

 سبببر رردد از صببب رای شبببیری   ترر

 

شبببیبریب  ابلبوای  دورکب   سببب بره   ز 

                                        208) 

 رر سرت از ص رای شیری  رردد 

  ا از ف   اسنادی: -

بببود بببیببگببانببر  خببودی  رخبب.  از    دو 
 

ببود   خببانببر  در  دیبگبری  رخبب.   کببر 
 

 دلش از رخ. خودی بیگانر بود 

 شود:میکر در موارد زیر است ،اوالیر برای م  وو اس. راهی مضا  -



  ا از ف   فام: ▪

 دسب. و ی  سبو برد از  ن  یش   شررفت

 

خبویبش و ببّبببة  او  بببا  کبرد   ابکببایبب. 

                                          210) 

 دستش را ررف. 

 اس.:بر انتهای نهاد اضافر شده ▪

شبببباد   شغب،ب  غبب  بببر  او  ربرفبتببر   دامب  

 

رببردد   خببرابببی  کببی  رببنببجببی    ببباد وببو 

                                             133) 

 غب دامنش را ررفتر 

الیر  مت،ب یا وید کر  ا از جهش در موارد زیر بر کار  الیر برای مضبا ضب،یر شبخ بی متّ ب  در نقش مضبا  -

 اس.:رفتر

  ا از وید زمان:   ▪

شببب،شبببباد    هنوز نبارسبببتبر  رب    ررد 

 

سبببوسببب   زاد وبون  او  روی  سبببببیه   ز 

                                              46) 

 هنوز ررد رلش ش،شاد نارستر 

  ا از مت،ب: ▪

درویبش  خبوببیبش  بببا  خبورشببببیببد  و   مببر 
 

ببهببار صببببد  از  ببیبش    ربلبی   مب،بلبکبب. 

                                            234) 
 

م،لک.( اسب. کر  ا از جهش بر انتهای مت،ب اضبافر  الیر مت،ب   برا  دوم  ا از مضبا جایگاه اصبلی ضب،یر در م

 اس.: رلی از صد بهار  م،لکتش بیش   شده

 الیر برای م  وو اس. کر  ا از ف   بر کار رفتر:مضا  -

سببببتببیببی   بببر  ن  رد  دم  هببر   مببرا 

 

ببریبی   خبون  اسبببتبغب براش  خبیبی   کببر 

                                       170) 

 خیی خونش بریی 

 مفعول صریح    .2. 2. 3

 اس.:جای در موارد زیر ورارررفتراما  ا از جهش و جابر   جایگاه اصلی ض،یر م  ولی  ا از ف   رذرا اس. -

  ا از نهاد: ▪



ببجبویبی سبببنبگبی  اربر  دیبر  زان   کبنبون 

             

رببردببباد رببویببی    نببیببابببی،   بببرد 

                                           38) 

 رویی رردباد برد  

 یا:

اغیببار  وشبببب  از  جببای  بود  محرم   وو 

 

رو ببب  مسبببتی  کببار   شببببانز  در    ورد 

                                            40) 

 روص در کار  وردشان 

 یا  ا از ض،یر من  لی کر نقش نهادی دارد:

 بر کبر فباببد ر خب. مباه اسببب. فبا خود  

 

یببابببدکبردهربب  .مبنبب  کببر  خبود  فببا   ام 

                                            51) 

 ام ( م  فو را رب کرده  ام.م  رب کرده

  ا از مت،ب: ▪

نشببببیبنببد دیبری  در   مسببببیبحبباوار 

 

وبراغب  وبنببدان  بببا  نبببیبنببد   شکببر   کبا 

                                       151) 

 او را نبیند( با وندان وراغ کا نبیند   

 یا:

ببیبرون  ویبرانببر  از  ربنبج  رم   ربر  ن 

               

فبباجب  مبکبنبون   شبببر  درّ  وبون  نبهبب   ببر 

                                216) 

 او را(بر فاج برنه،ش  

 الیر مت،ب: ا از مضا  ▪

مبیبوه رسبببیببده ببهشبببتبی  داری   ای 

 

ببهشبببتب بببر ببباغ  نببدیببده   شجبی   کبا 

                                  201) 

 کسی او را ندیده بر جی باغ بهش.( ا   کا بر جی باغ بهش. ندیده

 نیی:

 کردی نر نیکوسببب.   ببر کام دشببب،ن

 

 دوسب. ای  کامیکر بدکاری اسب. دشب، 

                                        202) 

 کردی( مرا بر کام دش، ام  بر کام دش،  کردی



 الیر  نهاد: ا از مضا  ▪

فبرهبباد ببر ورد   غبب  شببببادی   از 

               

بی سبببر  ورد اسببببابی  در   شببب،بار  

                                 137) 

 او را از شادی بر ورد( غب فرهاد از شادی بر ورد   

  ا از ف،ییی  مسند(: ▪

ببود   دولبب.  دسبببتبش اربر  بببر   کببارم 

 

خسبببرو رسبببت  کنب  خود  دولبب.   ش وو 

                                          38) 

 وو دول. او را خسرو رس. کنب 

 یا:     

نیبب   بینببد  نیبب  وو  و   . نببامبب عهببد 

    

ف،ببامبب. نبباموسبببی  بببر  خواهببد  م    ز 

                                          77) 

 عهد بیند نام و نی  وون فو را نی  

  ا از ار  ربط: ▪

من،ببای  نبباز  مببایی  مه،ببان  رر   کببر 

 

فببرود  ی فببرود  رم  کبب.  جببا   بببدان 

                                        180) 

 بدان جا کر فرود  رم. 

  ا از ویدهای: ▪

 مکان:   

خبونبب بببر  ببنببدد  کب،بر  خبطّبب.   اربر 

 

نببقببطببر بببرونبب نببیببابببی  خببط  از   ب وار 

                                       218) 

 مرا از خط بیرون نیابی( ام  از خط برون نیابی

 فکرار:   

ببلبنببدی او  داد  را  سبببرو   کببدامبیب  

 

ببباز دردمبنببدی    کببر  از  نببداد   خبب 

                                        101) 

 انتقاو یافتر اس.  کر باز از درد مندی خب نداد ( کر از جایگاه اصلی خود  م  ولی( بر انتهای وید  

 زمان:



 کبر ع،ر   سبببتی  بر دولب. افشبببانبد  دبر خلوت  یش خود خوان  یکی روز

                                        107) 

 ی  روز بر خلوت  یش خود خواند  

 اال.: 

   بر شبببادروان شبببیری  برد شببباد

    

 نهباد ببر رسبببب خواجگبان کرسبببی  

                                        132) 

 شادمان( برد    او را برد( اد  بر شادروان شیری ، ش

  فرفی :

 خوانبد ببایبد ببا صبببد امیبد   شنخسبببت

        

 زرافشبببانی بر او کردن وو خورشبببیبد

                                         

 136) 

 خواند  نخس. باید با صد امید  

  ا از جی  اوو ف   مرک  کر در  ن، جی  اوو  ا از ه،کرد ورار ررفتر اس.: ▪

هبراسبببش خبباقبر  در  ببود  مبریبب   ز 

 

 ش کر مریب روز و شبب  میداشبب.  اسبب 

                                        112) 

 داشتش   کر مریب      اا می

 یا:  

عببییببی دارم  و  بببنببوازم  مبب     وببو 

 

کببر   نبیبی  صبببواب  یببد  فبو   ببنبوازی 

                                       117) 

 عییی دارمش 

 اس.:وب  از ه،کرد( ورارررفترن، جی  اوو در جایگاه اصلی خود  یا  ا از جی اوو ف   مرکبی کر در  

یباری فبا در جهبان   کرد می  شجهبان 

 

جببهببان مببیفبب،ببنّببای   کببرد داریببش 

                                        113) 

 کرد  جهان فا در جهان یاری می

 واسطهمفعول به.  3. 2. 3

اما  ا از جهش، ار     ریردمیجایگاه اصبلی ضب،یر،  ا از ف   یا  ا از ار  اضبافر بر عنوان مت،ب برای ف   ورار

شبود  ضب،یر  میهای دیگر کر نقش نحوی مت اوفی دارند، منتق شبود و ضب،یر بر انتهای وایهمیاضبافة  یش از  ن اذ 

 اس.:جایی در موارد زیر ورار ررفترشخ ی  یوستر  ا از جابر



  ا از مت،ب با ی  ار  اضافر: ▪

 زهره و از خرونا برجیا  ز شبورَ

 

 سببب بادت داده از فنلیبث و فسبببدیا 

                                       102) 

 از فنبیث و فسدیا بر او س ادت داده(   س ادت داده

کر دو ار  اضبافر وب  و ب د خود دارد، ضب،یر  ا از ار  اضبافة دوم   ا از مت،ب با دو ار  اضبافر  مت،،ی ▪

 :اس.(ورار ررفتر

نوبب. جنبا  سبببنبان در غ،یه  مبد 

 

 صبببد  شبببتی رنا   بر هر جنگی در

                                          90) 

 اس. در هر جنگی، برای او رنا صد  شتی بود کر در ای  بی.، ف   ج،لر نیی اذ  شده

  ا از ص .  مت،ب: ▪

فبب،ببامببشسبببب مببی   مببراعببات   بببا 

 

نببامببش ببباز  ببرسببببیببد  و   بببگبب بب. 

                                     137) 

 س می با مراعات ف،ام بگ تش  بر او ر .( 

  ا از نهاد:  ▪

ویییب  خوبرویی   .ه،بر  از   هسبببب. 

 

ربویبی  نبغبی  و  شببببیبریب   بیبکبری   ز 

                                       167) 

 برای فو هس.( ویی هست.  ه،ر  

  ا از عدد: ▪

بسببببتببر   هبیار ببود  زرّیب    قبر  

 

 هبا شبببکسبببتبر ه،بر میخ درسبببتب  

                                       177) 

 برای او( هیار قر  زرّی  بود   

  ا از م  وو صری : ▪

نگینش نقش  از  شببببد  خرّم   جهببان 

 

 شفببروخببوانببد  فببریببن ببش  فببریببنَ

                                       103) 

  فرین ش برای او  فری  را فروخواند 



  ا از ص . م  وو: ▪

ببخبتبش ببیببدار  شببببد  وبو  ببباره   دربر 

 

سبببخبتبش کبرد  زیبرکببانببر   سبببؤالبی 

                                        241) 

 از او کرد( کرد   زیرکانر سؤالی سخ.

 یا:   

دو داد  جبواببی  د ر  سبببنببد    وبون 

 

فب بکّر  ابباو  از  وبون  برسبببیببدی   کببر 

                                        242) 

 بر او داد(  سند داد   جوابی دو

  ا از جی  اوو ف   مرک  کر در  ن، جی  اوو  ا از ه،کرد  مده اس.: ▪

اکببنببون  دودت  بببر مببد   از  ن  فببش 

 

سبببود نببدارد   اکبنبون   ت شبببیب،ببانبی 

                                         

 106) 

  شی،انی برای فو سود ندارد( ود نداردت  س

 اس.:وب  از ه،یار( ورار ررفترن، جی  اوو در جایگاه اصلی خود  یا  ا از جی اوو ف   مرکبی کر در  

 دادی شببب  و روز  شمه،ی  ببانو دل

 

دو مبباه  نشببببکببنببد  فببا   افببروز بببدان 

                                        107) 

 داد(داد= دلداری میا   بر او دو میدو دادی

 نیی 

را   نب،بباز هبنببدو  بری  وبون   ببرد 

             

را مشبببتبری  عطببارد  وون   سبببتبود  

                                       129) 

 بر او ن،از برد 

 در ج،لة  یرو ورار دارند: ا از ار  ربطی کر ه،راه ض،یر شخی   ▪

 صببد رنج هسبب. ار ی  درم نیسبب.  ترر

 

 ن بیح. زی  جهان جی ی  شبکب نیسب. 

                                          108) 

م برا  اوو اسب.  رر صبد رنج  هب ضب،یر شبخ بی  یوسبتر و هب ار  ربط مت لق بر ج،لة  یرو هسبتند کر ه،ان  

 برای فو هس.(( هست.  

 ار  ربط ج،لة  یرو در االی کر نقش اصلی ض،یر شخ ی  یوستر در ج،لة  ایر ورار دارد: ا از  



دانسبببب. ببر  خر هروبر  فبا  اوو   وز 

 

 فوانسبببب.می  شونبان کفروخوانبد  ن

                                          66) 

 فوانس. برای او فروخواند( کر میونان فروخواند    ن

 م  وو: ا از وابستة  ▪

اابتبرامبش و  جبباه  ببهبر  از   ولبیبب  

 

فب،ببامب  داشبببب.  یبیبنبی  مببافبب   شز 

                                        156) 

 برای او داش.( ز مافب  یینی ف،ام داشتش  

  ا از ویدهای: ▪

 زمان:

 هیاران  رده بسبببتب راسببب. بر کبار 

 

مببی  مهببنببوز کببج  یببار  ببرد    دهببد 

                                        122) 

 دهد  رد  کج بر م  می

 یا:

فببوانببی  فببا  فبباسببببد  کبباالی   بببخببر 

 

روز یبکبی  کببار  یببد  دانبی   تبببر   وببر 

                                        224) 

 ی  روز بر کارت  ید 

 فکرار:

بر ر   دسبببب.  از شبببرمنباکی   نهباد 

 

 داد  باسبببخ    سبببپباسبببش برد و بباز

                                        69) 

 باز بر او  اسخ داد 

 اال.   یا کی ی.(:              

 مقدار: 

 خیینبر  یش کش کرد   شنبر ونبدان

 

 کر بتوان در اسبابش دسب. خو  کرد

                                           76) 

 کش کرد نر وندان خیینر بر او  یش   

 یا:  



هبیار ده  رویبنببد    شبببنبیببدم   خبوب 

 

مبویبنببد زنبجبیبر  و  لبب   شبببکّبر   هب،ببر 

                                          77) 

 ده هیار خوب روی برای او هستند 

 . مواقع استفاده از جهش ضمیر شخصی متّصل3. 3

های  برد کر و ببد دارد فوصببی ی از ویژریمی  جایی ضبب،یر متّ بب  بهرهجابرشبباعر غالباب زمانی از  . توصیی:: 1. 3. 3

زاد« بر دنیا  مدن خسببرو را روی که جا کر شبباعر از زبان » ن سببخ دهد  برای مناو  نشببخ ببی. داسببتان بر دسبب.

 کند، کر خداوند »بر وندی  نذر و وربان«، نرینر فرزندی بر هرمی داد:میفوصی 

خسببرو فح. ف لیب   کببر یببا  ن جببا 

ریرد و از غ لب. می وببرار بببیر  امببیببد 

و جهب  ببر دانبایی   یابد:راه می

روشببب    فب بلبیب،بدو   ببرافبروخبب.   شبببر 

رسبببیببد بببر  ربباهبی  غب بلبب.  از     دو 

خوشبببتر جهبانی    ز خبدمب.   نب مبد 

از جهبان  دوسبببتر داشبببب.  شجهبانبدار 

 

او بسبببیبار اک،ب. بیباموخب.     وز   هبا 

رسبببیبد       شبببباهی  بر  بایبة   وبدم 

زمببانببی خببدمبب.  از  فببارغ   نبببببودی 

 فر داشبب.جهان وبود ز جانش دوسبب.

                                             28) 

  ورد:یا هنگامی کر در بخش »عروسی خسرو و شیری « ابیافی در وص  ااواو خسرو می

 ونبان شبببد مسببب. کی وی هو  بردنبد 

 

 اال. ونان بودیا:شببر از مسببتی در  ن

 یا:  

 سبببحرربر وون ببر عبادت رشببب. بیبدار

 

غباشبببیببرببر بردنبد  جبای  دو   بر   ا  

                                          232) 

 کر در وشبببب  سببب،انش ریسببب،ان بود  

                                          233) 

ببی خبرمببای  ببر  وشبببب   خببارفبتبباد  

                                           23) 

ور و  نببذر  ونببدی    خببداونببد   شبببانبببر 

شبببباهببی  دریببای  از  درّی   رببرامببی 

فبب،ببامبب دیببده  خسببببروی  در   ش  ببدر 

 دایبر وون مشبببب    ررفتبر در اریر

دیبدنببد  شبببیر  بر  میب   ن شبببکر   وو 

شبببباه  بیم    وردنببد  یوسبببب.  شبببر 

فبتبباد مبیببدان  بببا  مبهببد  از  کببار    وبو 

 

فببرزنببد وببر  فببرزنببدی،  داد   نببریببنببر 

الببهببی      نببور  از  روشبببب    وببراغببی 

خسببببرو  ببرویببی    نببامببش    نببهبباده 

خشبببب   در  بنببببة  فبر  مبرواریببد   وبو 

شبببکّر  و  شبببیبر    روریببدنببد می   بببر 

 بر سببان دسببتة ر  دسبب. بر دسبب.

نبهبباد  جببان  در  دوسبببتبی  از   جبهببان 

                                  27-26) 



جایی  مورد دومی کر شبباعر غالباب هنگام  رداخت  بر  ن از جابر  . سیخن گفتن دو شیخصییا با یکدی ر:2. 3 .4

کند، مناظره و رودررو سبخ  ر ت  دو شبخ بی. با یکدیگر اسب. و در ای  مورد اغل  میضب،یر متّ ب  شبخ بی اسبت اده

 دهد:میبرای مناو، هنگامی کر شیری  بر خسرو  اسخ  ریرد ض،یر ب د از دو وای  »هنوز« و »جواب« ورارمی

اللببر  شجببواببب  سببببرو   رخسببببارداد 

ببباد شببب،شبببیبر  کب،بر  ببنببد   ت فبلبب  

جببدایبی جبویببد  فبو  قبوق  کبی   سبببری 

دادمبب مببهبب،ببانببی  نبب    جببای  .ورببر 

 

جبهببانببدار  ببر  دولبب.  ببباد  ببباوبی   کببر 

ببباد شببببیبر  شببببکبوه  و   تفب   بیبب  

رهببایببی     بببیببداد   بببنببد  از   مببببباد 

ببر  ببای کبنبیبیان  بی  وبون  ایبنبب    مب  

                                            182) 

ها های یکی از شبخ بی.دادن دوبار  شبیری ، بر خسبرو کر در ای  اال. نیی مناظره ه،راه با وصب ی از ویژرییا  اسبخ

 اس.: 

قبباووا  بیببکببر  لب ببببب.  ره   دربر 

مببیم  هببنببوز دولبب.   نبب،ببایببی نبباز 

نشببببیبنبب   مربر جببایبی  ببود   عبقبلبی 

قرب  مهنوز خوبی  از  دو   هبباسبببب.در 

 هبنببدوان  فبش  برسببببتبنببد  مهبنبوز

نباشبببک تبرم  هنوز  اسبببب.   غنوبة رب  

اسبببب.  مهبنبوز زنببدرببانبی   لبب   بر  ب 

 

شبببکّبر     فبنببا  لبؤلبؤ  درج  از   رشبببباد 

در یببی    جببببباری  راه  از   هببنببوز 

ببیبنبب    خبود  نبوببر  از  ببیبنبب  نببر   وربر 

 هاسب.ر از شبوخی شبغ ÷در ا مهنوز

مسبببتنببد  مهنوز فرکببان  وون   وشبببب 

اسبببب.  نسببب بتببر  دریببایبی  درّ   هبنبوزم 

در  مهبنبوز اسبببب.    ب  جبوانبی   جبوی 

                               187-186) 

های خسرو را برای شیری   های ظاهری و زیباییراند و ویژریمیجا کر شبا ور  نقا  با شبیری  دربار  خسبرو سخ یا  ن

 کند:میفوصی 

 ررد ر  نارسببتر شبب،شبباد   هنوز

اسبببب.   هنوز عقبباب  در  یغلق    ر 

اسبببب.   هنوز ابر  بباك  از    فتبباب 

 

 ز سبببیی روی او وون سببوسبب   زاد

اسبببب.    هنوز در  ب  نیلوفر   بر  

 ز مباه و  فتباب او را وبر بباك اسببب. 

                                       47-

4) 

 دهد:  میاو نیی  اسخ  ، رسدامید دربار   فرینش و ستارران و    میکر خسرو از بیر یا هنگامی

خبوانببدببیر  خبود  نبیدیبب   را   امبیببد 

 خبر ده کباوّلی  جنبش وبر ویی اسببب. 

رانببدرببانببیببب   شجببواببب مبباده   داد 

بیرر امّیبد  بنشببببانبد      شببر    یش 

اسبببب.  عبییبی  دانببا  ببر   دانبش  ایب    کببر 

مببانببدرببانببیببب     بببیببرون  اوّو  ببرده   وز 



نببکببتببر  شجببواببب مببرد    ببردازداد 

ربب ببتبب ره  اسببببرار   شدرببر  دانببای   ای 

نبببهبببانبببی  شجبببوابببب دانبببای   داد 

 

بببد نببکببتببر  مببیببنببداز  کببر  دوری   یبب  

کببار     هببر  اسببببرار  از  دارنببده   خبببببر 

 کبر نقبد ای  جهبان اسبببب.  ن جهبانی

                                 240-241) 

 دهد:  در ای  مود، اتا ارر شاعر برای وای  »جواب« ص . نیی ذکر کند، ض،یر متّ   شخ ی را  ا از ص . ورار می

دو درّ جبواببی  وبون  داد    سبببنببد  

 

ف کّر کبر   اباو  از   وون  رسبببیبدی 

                                   242) 

 نتیجه .5

یی ضب،ایر شبخ بی متّ ب  در سبر  جاررف. مشبخص شبد کر جابرهایی کر از خسبرو و شبیری  نظامی صبورتقبق بررسبی

های مت اوت  نقشهای دیگر با الحاق بر اسبب  -1واسبطر« بر وهار رو :م  وو صبری « و م  وو برالهی«، »مضبا نقش »

شبدن بر ارو  ربط و ملحق  -4شبدن بر انوا  ف   فام و اسبنادی  اضبافر  -3الحاق بر ضب،یر من  ب  با نقش مت وت    -2

ها از سببوی شبباعر، بر دلی  رعای. وزن شبب ر انجام ررفتر کر ای  کار اهدا  جاییررف.  غال  ای  جابراضببافر شببک 

جایی ضب،یر شبخ بی متّ ب  صبرفاب بر دلی  ا ظ وزن بوده و زیبایی  اهی جابراسب.  رشبناسبر را نیی در  ی داشبترزیبایی

اسب.  از ج،لر در بی. زیر کر جهش ضب،یر موج  اسب. و موج  ایجاد نوعی ف قید در شب ر شبدهوندانی در  ی نداشبتر

 اس.:ف قید ل ظی شده

بر مباه   شز خباک افشببببانبدنبد   عنبر 

 

 ببر  ب دیبده شبببسبببتنبد  ه،بر راه

                                        150) 

الیر  در ای  بی. جایگاه اصبلی ضب،یر شبخ بی متّ ب  » «  ا از وای  »ماه« اسب.  بر عبارت دیگر ضب،یر » « مضبا 

ایجاد ف قید در ل ظ شبب ر  اسبب.  ه،ی  امر سببب جایی بر انتهای »خاك« اضببافر شببدهاسبب. برای »ماه« کر  ا از جابر

های شبخ بیتی از کند کر ویژریمیجایی ضب،یر اسبت ادهاعر غالباب مواو ی از جابرشبد کر شب ه،ونی  مشبخص  اسب. شبده

رویند کر در ای  مورد نیی با نوعی فوصبی  میکند یا هنگامی کر دو شبخ بی. داسبتان با یکدیگر سبخ میداسبتان را بیان

 هستیب ها از خویشت  یا دیگری مواجرشخ ی.
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