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 چکیده:
که طرر    رسد یاند، به نظر م زبان ارائه کرده یها نقش ةدربار ییها هیکه نظر یشناسان زبان یتمام انیاز م

هرر   اکوبسن،ی یارتباط ّیةبرخوردار باشد. طبق نظر یشتریت و شمول ب( از دّق1896 -1982)اکوبسنی یارتباط

 کی یبه سمت هرکدام از آن عناصر، دارا یریگ در اثر جهت امیپ کیل از شش عنصر است و متشّک یارتباط زبان

بر مخاطب  امیاست که در اثر تمرکز پ «یبینقش ترغ»زبان،  نةگا شش یها نقش نیاز ا یکی. شود ینقش غالب م

 ،یغر یتبل برة جن: دارا بودن لیاز قب ها یژگیاز و یا پاره لیدل .( بهق.  ه 394-481. کالم ناصرخسرو)شود یم جادیا

 یبررس تّیقابل جهیمخاطب بوده و درنت  متوّجهآن و... عمدتًا  دیاکثر قصا نةگو لحن خطاب ،به پند و اندرز شیگرا

 زبان را داراست. «یبینقش ترغ» دگاهیاز د

برا   آنهرا  یآمرار  ةسیشعر ناصرخسرو، به مقا یبیترغ یها ساخت ییو شناسا یمقاله ضمن بررس نیدر ا

ندا، استفهام، افعال  ،یپرداخته شده است. افعال امر و نه زین یو ارجاع یعاطف یها نقش جادیدر ا مؤّثر یها ساخت

 دیدر قصرا  یبر ینقرش ترغ  جراد یا مرؤّثر  لعنوان عوام از افعال ناقص و اصوات، به یشخص، برخ دوم ریو ضما

بعد از نقش  - یبیدست آمده، در شعر ناصرخسرو نقش ترغ به جیاند. بر اساس نتا ناصرخسرو درنظر گرفته شده

همچون: استفاده از افعرال بره    یزبان داراست و موارد یها نقش ریرا به نسبت سا یبرجستگ نیشتریب -یشعر

از  بیهت کثرت کاربردشان به ترتاز ج ،یو استفهام یدوم شخص، عبارات امر یجدا ریمخاطب، ضما یها غهیص

 .شود یکالم او به سمت مخاطب محسوب م شیعوامل گرا نیمهمتر

 

 .شناسی مخاطب ،اکوبسنی ،یارتباط ّیةنظر ،یبیناصرخسرو، نقش ترغ کلیدی: واژگان
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 مقدّمه -1

زبران مطرر  شرده     یهرا  نقش ةدربار یشناسان مباحث فراوان زبان یتاکنون از سو

کره   رسد یا به نظر ماند؛ اّم را ارائه داده ییها و طر  ها هینظر نهیزم نیدر ا کیاست و هر

 ،ینیها ع طر  ری( باشد که نسبت به ساR.Jakobson)اکوبسنیق به طر  متعّل نیتر کامل

آن را در  تروان  یکره مر   یا گونره  اسرت؛ بره   رترر یو فراگ کاملترحال،  نیو در ع نگر یجزئ

 اکوبسرن ی یارتبراط  یکار بست. الگو به یانواع مختلف ادب یحّت ایو متن  جملهة محدود

 یارتباط کالمر  کی ةدهند لیتشک یاجزا انیکه او م یقیدق کیو تفک یه به مرزبندباتوّج

و درکرل،  -هر متن  لیو تحل یساجزا قائل شده است، در برر نیهرکدام از ا یها و نقش

امکران را   نیر مرذکور ا  ّیرة نظر زین یخواهد داشت. از طرف ییکارا -یهر نوع ارتباط زبان

 یریر گ جهت ةنحو یتا با استناد بر ساختار کالم به بررس کند یفراهم م کننده لیتحل یبرا

 متن بپردازد. ای امیآن پ جادیا ةزیکشف انگ تًایو نها امیپ کی

 ی.( از منظر طر  ارتبراط ق.  ه 391-481ناصرخسرو) دیقصا لعةنوشتار به مطا نیا

زبان اسرت؛   «یبینقش ترغ»بر  یبررس نیدر ا دیتأک داده شده است.اختصاص  اکوبسنی

 یبره سرو   امیر پ یریگ جهت نتیجةدر  اکوبسنیزبان که به اعتقاد  یها از نقش یکی یعنی

 انیر ناصرخسررو بره ب   وانیر از د یادیر حجرم ز  ه. از آنجرا کر  شرود  یمخاطب حاصل مر 

اختصراص   یمرذهب  دیر عقا یبرخر  غیو تبل اتّیچون: پند و حکمت و اخالق یموضوعات

نظرران، اشرعار او را از    باعث شده است که اکثر صراحب  ییها فهمؤّل نیو وجود چن افتهی

ز برر  یر از هر چ شیشعر ب یمیعا کرد که نوع تعلاّد توان یحساب آورند، م به یمینوع تعل

 یکرارکرد ادبر   از جردا –کالم ناصرخسرو  یبینقش ترغ جه،یمخاطب تمرکز دارد و درنت

اسرت   نیبر ا یمقاله سع نیهاست. بنابر آنچه گفته شد در ا نقش ریتر از سا برجسته -آن

 شوند. یفکالم ناصرخسرو به سمت مخاطب معّر شیدر گرا مؤّثرعوامل  نیکه مهمتر

خود  یارتباط ّیةدر آن نظر اکوبسنیکه  «یو شعرشناس یشناس زبان» لةاز مقا یجدا

در  یکررده، آثرار   نیری را تب کیمتناسب هر یرکردهاکالم و کا یرا ارائه و عناصر ارتباط

صرورت   بره  زیر ن یو برخ مًایمستق یع زبان عرضه شده است که برخمتنّو یها نقش مینةز
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بره چنرد مرورد اشراره      بره اختصرار  کره   ابنرد ی یم ارتباطبا مبحث مورد نظر  میرمستقیغ

 یبر یدرخصوص نقرش ترغ  یکنون پژوهشتا آنجا که جستجو شده است تا یول شود؛ یم

 رفتره یص عمومًا و در شرعر ناصرخسررو خصوصرًا صرورت نپذ    متن مشّخ کیزبان در 

 است.

 ،ادبّیرراتدر  ییبررر سرراختارگرا ی( در کترراب درآمرردR.Scholesرابرررت اسررکولز)

 دنیکشر  شیاختصراص داده و در آنجرا برا پر     ادبّیات تّیماه ةرا به بحث دربار یصفحات

 یبررا  یپاسخ یشناس تا از منظر زبان ه استدیآن کوش نییو تب حیو توض اکوبسنیّیة نظر

 (49 -49صص ،1379 لز،)اسکو.ابدیب «ست؟یچ ادبّیات»پرسش که  نیا

 .Kکره بروهلر)   ییهرا  نقش« زبان یها نقش» لةدر مقاP.Newmark) )ومارکین تریپ

Buhler ص کرردن  و عالوه بر مشّخ سهیمقا گریکدیاز زبان ارائه داده اند با  اکوبسنی( و

زبان  یاز کارکردها یها، اقسام متون را متناسب با برخ نقش نیاز ا کیعمل هر ةمحدود

 informative)«ینقرش اطرالع رسران   »یفر نمونه هنگرام معرّ  یراکرده است. ب یبند طبقه

functionوجرود   ایر و  ردیر گ یکارکرد درنظرر مر   نیا یرا دارا یمتون علم ی( زبان، تمام

و...  غیر دسرتورالعمل، تبل  ه،ّیر از نروع: اطالع  ییهرا  را در نوشته (vocative)«ییندا»نقش 

 (26 -31صص ،1373 ومارک،ی)ن.انگارد یتر م پررنگ

 ،«هیر تک»فةلّسه مؤ لعةبا مطا ،(۱3۷9)یگفتار در فارس یدر نوا اریکام انیدیوح یتق

 نیر ا تّیر هرکدام در گفترار، برر اهمّ   ریو برشمردن تأث یدر زبان فارس« مکث»و « آهنگ»

 ،یپرسشر  ،ییندا ،یعاطف ،یمختلف)امر یها حالت یسو گفتار به یریگ عوامل در جهت

. کنرد  یمر  دیشود، تأک رایپذ تواند یآن م جةنتیدر ارکه گفت یخاّص یمعن زیو...( و ن یخبر

اختصراص داده اسرت، از    «یدر زبران فارسر   هیتک یها نقش»که به  یمثال در بخش یبرا

دانسرته و   مهمترر را  یو عاطف یدیتأک ،ییندا ،یصرف یها گانه، نقش شش یها نقش انیم

 یدر کرارکرد ارتبراط   رییعناصر، تغ نیکاربرد ا ةکه بسته به نحو کند ینکته اشاره م نیبر ا

در  نیچن او هم (60 -70صص ،1379 ار،یکام انیدی)وح.جمله و کالم حاصل خواهد شد

کرالم   یآهنرگ و معنر   انیر خود را به ارتبراط م ه کتاب، توّج نیاز بخش دوم ا یجستار
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 ،یرا از لحرا  ساختارشران)خبر   یزبران فارسر   یهرا  کرده است و اقسام جملهمعطوف 

آهنرگ   رییر را کره در اثرر تغ   ییها و...( برشمرده و حاالت و نقش ییندا ،یامر ،یپرسش

 (129 -157صص ،1379 ،اریکام انیدیوح ).کرده است یبند طبقه رندیپذ یم

 ئةضرمن ارا  (۱3۸۰)ادبّیرات بره   یشناسر  کتاب از زبان اّولدر جلد  یصفوکورش 

زبران   ینقرش ادبر   حیآن، بره تشرر   یو ذکر عناصر و کارکردهرا  اکوبسنی یطر  ارتباط

از  «ییها نمونه شیپ» یطور نظر طر  مذکور، به نییمنظور تب به نیچن پرداخته است. او هم

 انیر قراط  م  یو بر عدم وجود مررز  انیب را یارتباط زبان نةگا شش یعناصر و کارکردها

م مقردّ  یعلو اریمه تًاینها (30-38صص ،1380 ،ی)صفو.کرده است دیزبان تأک یها نقش

 نرد یفرا فیعالوه بر طرر  و توصر   (۱3۷۷)معاصر ینقد ادب یها هّیدر فصل پانزدهِم نظر

و  یرا برا انرواع ادبر    یارتبراط کالمر   یاز اجرزا و کارکردهرا   یبرخر  اکوبسرن، ی یارتباط

 نیر ا انیوجود ارتباط م ن،یفراتر از ا یدر گام ی. ودهد یم قیتطب یشعر فارس یها لبقا

بیرران و معاصررر  یتسررّن ینقررد ادبرر یهررا وهیو شرر هررا هّیرراز نظر یبررا برخرر را کارکردهررا

 (231-239، صص1377 م،مقّد ی)علو.کند می

 در یپژوهش حاصل بررس نیا
۱

 4.46
که  بیترت نیناصرخسرو است. بد دیقصا از کّل 

 شرود،  یم تیب 10365ناصرخسرو که جمعًا شامل  وانیموجود در د ةدیقص 240 انیاز م

حرروف آخرر    د،یقصرا  نشیگز اریانتخاب شد. مع تیب 2600با حدود  دهیقص 56تعداد 

 یبررسر  نسربت  همرواره شده تا  یبوده است و سع فیو رد هّیکلمات قاف
۱

 4.46
در مرورد   

از اشرعار ناصرخسررو برر     زانیر م نیر ا ،یشود. در گام بعد تیاز آن حروف رعا کیهر

کالم او به  یریگ عوامل مؤّثر در جهت ییمنظور شناسا و به اکوبسنیارتباط  ّیةاساس نظر

 یریر گ آنها برشمرده و با بهره نیقرارگرفت و مهمتر لیو تحل هیمخاطب مورد تجز یسو

 یبررا  تیر ناصرخسرو از هر مورد نشران داده شرد. در نها   ةاستفاد زانیو ارقام، م راز آما
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ئره  اار یبررسر  انیر در پا یصورت جدول به ها افتهیتر خوانندگان،  ومحسوس یکّل یآگاه

 ست.ا دهیگرد

 یارچوب نظرهچ -2

ارتبراط خرود را در    ّیرة (، نظرstructuralistشناس ساختارگرا) زبان اکوبسنی رومن

( Linguistics and Poetics)«یو شعرشناسر  یشناس زبا»با عنوان  یا در مقاله 1960سال 

کرارل بروهلر کره     یبر اساس طر  ارتباط هّینظر نی( ا65ص ،1372 ،ی)احمد.منتشرکرد

آن محسروب   ةکننرد  لیر تکم ینروع  شده است و بره  نیتدو ،ارائه داده بود 1934در سال 

هرچند مختصر بره   یا اشاره ،اکوبسنی کارپیشینة  بایی آشنا ی( برا68ص ،)همان.شود یم

 .رسد ینظر م طر  بوهلر الزم به

شرخص   شخص)فرسرتنده(، دوم  سه رأس است: اّول یبوهلر هر ارتباط دارا دیاز د

 ،1380 اکوبسرن، ی).شرود  یآن صحبت مر  ةکه دربار یموضوع ایشخص  ( و سومرندهی)گ

 ایر  «یعراطف »سره نقرِش    دیر منشرأ تول  بیر ترت ( هرکدام از عناصرر براال بره   93-94صص

( هسررتند. در informative)«یخبررر» و( vocative)«یینرردا»(، expressive)«یاحساسرر»

مخاطرب خرود،    یاز سرو  یبدون انتظار پاسرخ  سندهینو ای ندهیزبان، گو ینقش احساس

 ایر زبران متوّجره خواننرده     یی. نقش نداکند یم انیو احساسات خود را ب یمکنونات ذهن

 ایر  نرده یگونه که مطرابق مقصرود گو   کردن، آن عمل ای دنیشیمخاطب است و او را به اند

و  یرونر یجهران ب  فیتوص یکه زبان برا یو باالخره هنگام کند یاست دعوت م سندهیون

 (26-28صص ،1373 ومارک،ی)ن.است ینقش خبر یدارا ،کار رود به ینیع اتّیواقع

 اکوبسنی یطر  ارتباط -1 -2

را در ارتبراط   ندیدر فرا گریدر طر  بوهلر وجود سه عنصر د یبا بازنگر اکوبسنی

هرر ارتبراط    نیر . بنرابر ا بیان کردشش نقش  یهر ارتباط زبان یآن برا رویپ نظر گرفت و

 -1اسرت و عبارتنرد از:    یشش جزء است که وجودشان همرواره ضررور   یدارا یکالم

 -4( context)امیر پ یکّلر  مینةز ایر موضروع   -3( receiver)رندهیگ -2( senderفرستنده)
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 ایطور کامل  به دیبا رندهی( که هم فرستنده و هم گcodeرمزگان) -5( message)امیخود پ

 communicative)یارتبراط  یمجررا  -6را بفهمنرد   امیر آن را بشناسند تا بتوانند پ یجزئ

channel )ان امکر  رنرده یگ وکره بره فرسرتنده     یروانر  یتماسر  ایر  یجسمان یابزار یعنی

ارتبراط   یاجرزا  ی( او تمرام 91، ص1380 اکوبسرن، ی).دهد یارتباط را م مةو ادا یبرقرار

 (:91ص ،)همان.کرده است میترس ریرا در شکل ز یکالم

 
 یارتباط زبان ةدهند لیتشک ی: اجزاکی ةشمار شکل

 یشرود، دارا  لیاز عناصر باال متما کی به سمت کدام امیپ کی که نیبسته به ا ،حال

مطلرب بردان    نیا کند یم دینکته تأک نیبر ا اکوبسنیخواهد بود. البّته  یمتفاوت یها نقش

 یها ته نقش رینقش واحد است و از سا کی یصرفًا دارا یکالم امیکه هر پ ستین یمعن

 ،)همان .هاست نقش رینقش غالب و برجسته درکنار سا کی یادار یامیاست؛ بلکه هر پ

کرارکرد   یبره طررف موضروع باشرد دارا     امیر پ یریر گ هرحرال هرگراه جهرت    به( 92ص

 یدر بطرن هرر رخرداد گفترار     امیپ»( و از آنجا که جا( است)همانreferential)«یارجاع»

 ،1379)اسرکولز،  .دانسرت  «یارجراع » دیطور ابتدا به ساکن با را به یامی، هر پ«دارد یجا

نقررش  یباشررد دارا امیررپ ةندفرسررت دگاهیررد ةکننررد انیررآنگرراه کرره کررالم ب   (46ص

زبران در   یکرارکرد صررفًا عراطف    اکوبسرن ی( خواهد بود. بره اعتقراد   emotive)«یعاطف»

نقررش  ام،یررپ ةرنرردیگ یا تمرکررز بررر رو . اّمررشررود یمرر یمتجّلرر یبررعبررارات تعّج

در عبرارات   تروان  یآن را مر  قیمصراد  نیبارزترهمراه دارد که  ( را بهconative)«یبیترغ»

 موضوع

 پیام

 مجرای ارتباطی

 رمزگان

گیرنده--------------------------------فرستنده   
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تداوم، قط   ،یبرقرار ها امیاز پ یبرخ یاصل ةزیانگ زین یجستجو کرد. گاه یو امر ییندا

مرة  لجملره در مکرا   نیارتباط است، مانند ا یاز عملکرد مجرا نانیکسب اطم ایارتباط و 

( زبران برروز   phatic«)ِیهمدل»نقش  یمواقع نیدر چن «؟یشنو یرا م میالو، صدا: »یتلفن

 (92 -94صص ،1380 اکوبسن،ی).کند یم

 ةبر رمزگان مشرترک مرورد اسرتفاد    امیپ ةرندیارتباط، فرستنده و گ ندیهرگاه در فرآ

 ،)همران .( خواهرد برود  metalingual)«یفررا زبران  »نقش  یدارا امیخود متمرکز شوند، پ

فررا   اریزبان هسرتند بسر   یریادگیکه درحال  یکسان ایگفتار کودکان خردسال، ( »95ص

 امیر بره سرمت پ   یکه ارتباط کالم یخره زمانباأل ( و48ص ،1379اسکولز، «).است یزبان

( 95ص ،1380 اکوبسرن، ی)؛کنرد  یمر  دای( پpoetic)«یشعر» یمعطوف شود زبان کارکرد

کرالم   اقینحرو و سر   ،ییآوا یبر الگوها امیو تمرکز پ دینقش، تأک نیدر ا گریعبارت د به

(dictionاست ). ،یهرا  نقش ،طر  خود لیجهت تکم اکوبسنی( 48، ص1379)اسکولز 

 اکوبسرن، ی).دهرد  یارائره مر   ریر صرورت ز  به کی ةفوق را منطبق با شکل شمار نةگا شش

 (:96ص ،1380

  
 یارتباط زبان نةگا شش یها دو: نقش ةشمار شکل

وارد شده است؛ از جملره رابررت اسرکولز     زین یانتقادات اکوبسنی یبر طر  ارتباط

 یاز برخرر یناشرر یکرررده اسررت: نخسررت، کاسررت مطررر  نررهیخررود را در دو زم راداتیررا

« صرورت کرالم  »و « معنرا »بره دو مفهروم    «امیپ»که مثاًل اصطال   هّینظر نیاصطالحات ا

به اعتقراد   رایاست؛ ز یو گفتار ینوشتار ارتباطگرفتن تفاوت  دهیکار رفته و دوم، ناد به

 نقش ارجاعی

 نقش ترغیبی

 نقش فرازبانی

نقش عاطفی       نقش همدلی         نقش شعری   
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در نوشرتار اغلرب خرود     یاسکولز در گفتار، تمام عناصر ارتباط امکان حضور دارند ولر 

 اریطرر  را بسر   نیر او ا نیر ( با وجرود ا 49-50صص ،1379 ،)اسکولز.حاضر است امیپ

وجره   نیبه بهتر توان یم»کرده است که  یابیحال نظام مند ارز نیگر و در ع روشن د،یمف

 ،1379 ،اسرکولز «) .قرار داد قایبوط صةدر عر شتریب یها یشرویپ یشروع برا نقطةآن را 

 یاز نقش شرعر  اکوبسنیکه  ییدارد الگو دهی( عقR.Fowler( راجر فالر )49و  45صص

را  یمرتن ادبر   یو زیررا الزم اسرت؛   ییفاقد کارا یمتون ادب لیدست داده در تحل زبان به

مرتن بره   » یامرر  نیچنر  جةنتی( درنظر گرفته است که در object«)مصداق» کیعنوان  به

 اش یشردن  ادراک یشرکل جسرم   ةواسرط  عمردتًا بره   ییکه گو شود یم اندهیبازنما ینحو

 زیمتن نراچ  1یو کاربرد یفرد نیب ی( و متقاباًل کارکردها23ص ،1381فالر، «)وجود دارد

 «نرد یفرا» لرة بره منز  دیمصداق، که با لةرا نه به منز یاز نظر فالر متن ادب .شود یانگاشته م

کاربران زبران در روابر     ةآن را واسط توان یصورت است که م نیدر نظر گرفت و در ا

حسراب   بره  یاجتمراع  قرة طبنقرش و   ،یدئولوژیر ا ،یرواب  مربوط به آگراه  زیگفتار و ن

 فاخرتال  کیر نظر بیشتر برخاسرته از   اظهار نیکه ا داستی( پ81-82صص ،)همان.آورد

 ّیةبر اصل نظر یا خدشه تواند یاست و نم یمتون ادب لیتحل ةدر حوز یشناخت روش نظِر

 وارد کند. اکوبسنی

 که نینخست ا داند؛ یدو اشکال م یرا دارا اکوبسنی یطر  ارتباط اریکام انیدیوح

کره   ی. مثرال ستیزبان ن یجز نقش ارجاع یزیچ نامد یم ینقش فرازبان اکوبسنیآنچه را 

جمالت  لیقب نیو معتقد است ا« برادر پدر یعنیعمو »است:  نیآورده ا نهیزم نیاو در ا

را در  اکوبسنی( اگر استدالل 30ص ،1383 ار،یکام انیدی)وح.هستند ینقش ارجاع یدارا

 میزبران مرالک قررار دهر     «ینقرش فرازبران  »و  «ینقش ارجاع» جادیا یخصوص چگونگ

 امیر پ اکوبسرن، یبنا به نظرر   زیرادانست؛  ینقش ارجاع یمشکل بتوان عبارت باال را دارا

 نیر . در اردیر قررار گ  هآن در کانون توّجر « موضوع»است که  ینقش ارجاع یدارا یزمان

معنرا   نیرمزگان است؛ بد یبلکه رو نه،یزم اینه بر موضوع  امیجمله و امثال آن، تمرکز پ

را « بررادر پردر  »ِم مفهرو  رنرد یدر کنار هرم قررار گ  « و»و « م» ،«-»، «ع»که هرگاه رمزگاِن 
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هروا سررد   » ِریر نظ یارجراع  یاستدالل، با عبارات نینوع جمالت، با ا نیخواهند رساند. ا

 .هستند متفاوت اریو... بس« به مدرسه رفت یعل» ای« است

 یاسرت کره و   نیر کرده ا وارد  اکوبسنیبر طر   اریکام انیدیکه وح یِاشکال دوم

 یخود زبران  ،یزبان است و باور دارد که زبان شعر یبرا «ینقش ادب»اساسًا منکر وجود 

 شرود  یمر  یزبران  نیچنر  جراد یاسرت و آنچره باعرث ا    یمستقل و متفاوت با زبان معمول

او  ةدیرر( برره عق31ص ،1383 ار،یررکام انیدیرر) وح.اسررت یاز زبرران عرراد یزیهنجررارگر

زبران را فقر  در    یبر یو ترغ یعراطف  ،یارتباط یها نقش»...  اکوبسنیمانند  یشناسان زبان

از زبان است که همانند  ینوع مستقل ،یکه زبان شعر حال آن کنند یم یزبان هنجار بررس

( به نظر جا)همان.«باشد یبیو ترغ یعاطف ،یارتباط یها نقش یدارا تواند یم یزبان معمول

نقرش   یبرر نفر   یلر یاز زبران هنجرار دل   زیمستقل و متمرا  یاعتقاد به وجود زبان رسد ینم

 یریر گ جهرت  یها وهیاز ش یکیبه عنوان  تواند یم یزیهنجارگر یعنیزبان باشد؛  یشعر

 ،یطرر  ارتبراط   ئرة هنگرام ارا  زیر ن اکوبسرن یخودش در نظر گرفته شرود.   یبه سو امیپ

بلکه هر گونره ارتبراط    کند؛ یاز زبان نم ینوع خاّص یخود را محدود به بررس کارةگستر

 یهرا  وجره نقرش   چیبره هر   اکوبسرن ی گر،ید یدر نظر دارد. از طرف یطور کّل را به یزبان

 یزبان هنجرار ندانسرته و برر امکران وجرود تمرام       را مختّص یبیو ترغ یعاطف ،یارجاع

نکتره   نیا بهصًا مشّخ یو حّت دیتأک امیدر هر پ «یمراتب سلسله»به صورت  یزبان یها نقش

و  نرده یشرخص(، گو  بسته به تمرکزشان به موضوع )سوم ،یاشاره کرده است که آثار ادب

، 1380 اکوبسرن، ی).رنرد یپذ یمر  یبر یو ترغ یعاطف ،یارجاع یها نقش بیمخاطب، به ترت

کره   کنرد  یص نمر مورد، مشّخ نیدر نقد ا اریکام انیدیوح نهای( گذشته از ا92 -96صص

 امیر پ -بران ز یبافرض انکار نقش شعر - امیسمت خود پ هب امیپ یریگ در صورت جهت

 خواهد بود؟ یچه نقش یدارا

 ،ییسراختارگرا  ةویشر  یها یو کاست ها تّیهنگام برشمردن محدود زیم نمقّد یعلو

کرارکرد آن را   اکوبسرن یگونره کره    آن - شرعر  یسرة که اگرر بره مقا   دارد یاظهار م نیچن

اعتبار خرود را   یا تا اندازه اکوبسنی ّیةنظر م،یهنرها بپرداز گریو د -ص کرده استمشّخ



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395) هفدهمكاوش نامه، سال      106

 

 شرود،  یخرود متوّجره مر    یدر شعر به سو «امیپ»که  هگون همان رایاز دست خواهد داد؛ ز

ه اسرت کره کرانون توّجر     «امیخود پ» نیا تًایعماًل و نها زین یو نقاش یقیدر موس»... مثاًل 

و  انیمعتقرد اسرت سراختارگرا    نی( او همچنر 165ص ،1377 م،مقردّ  یعلو«)است. یاصل

خرود از کرارکرد    فیصر جام  و مان  از شعر ارائه نداده و در تو یفیتعر اکوبسنی ژهیبو

نظرر   ( بره 165-166صرص  ،)همران .اند قائل نشده رشعریشعر و غ انیم یزبان، تفاوت یادب

طرر    ئرة هنگرام ارا  اکوبسنی زیراوارد نباشد؛  اکوبسنینخست او بر طر   رادیا رسد یم

ارچوب هر را در چ امیر پ یها رده و تمامًا نقشص کبحث خود را مشّخ ةمحدود ،یارتباط

 ّیرة گفت تا آنجا کره بره نظر   دیدوم هم با رادیا ةکرده است. دربار حیتشر« یارتباط زبان»

کالم نبوده است؛ بلکه  انواع خاّص انیمطلق م یهدف، مرزبند شود یمربوط م اکوبسنی

کمرا   شرود  یص ممشّخ -ها نقش ریدر کنار سا-نسبت به نقش غالب خود  یامینوع هر پ

از  دیر با ینقرش شرعر   یزبران  لعرة مطا»کره   کند یم دینکته تأک نیبر ا زین اکوبسنی نکهیا

بره   توانرد  ینمر  زیر شعر ن قیو دق یزبان لعةمطا گر،ید یشعر فراتر رود و از سو ةمحدود

 (96ص ،1380 اکوبسن،ی«).زبان محدود شود ینقش شعر

 زیر هرا ن  نقش ریسا یبرا شیزبان، کم و ب ینقش شعر نییوتب حیتوض یِّط اکوبسنی

او موجب شده تا شعر  ینگر ینسب نیاست. ا در نظر گرفته یشعر، سهم جادیا ندیدر فرا

نقرش  »  آن و مسرلّ  هّیر کره نقرش اّول   ردیها درنظر بگ از نقش یمراتب صورت سلسله را به

وجرود   ی. وشروند  یمر  یبنرد  رتبره  رشران یتأث نسربت هرا بره    نقش گریاست و د «یشعر

شرعر  ». او معتقد اسرت  داند یخود م ی ها اثبات گفته لیرا دل ی( مختلف ادبgenresانواع)

برخوردار است  یارجاع ًاّیقو یاز نقش رد،یگ یشخص جهت م که به سمت سوم یحماس

 یعراطف  قرش تنگاتنگ با ن یوندیشخص، در پ به سمت اّول یریگ با جهت ،ییو شعر غنا

شرعر کره برر دوم     یبر یهنگرام صرحبت از نقرش ترغ    اکوبسنی)همان( 2«.زبان قرار دارد

و تنها به ذکرر   دیگو ینقش سخن نم نیمرتب  با ا خاّص« نوع»شخص متمرکز است، از 

شرخص تراب  دوم شرخص      در آن شعر اّول نکهیبسته به ا»که  کند یعبارت بسنده م نیا

نقرش   نیر که او از ا یفیبا توص ی( ولجا)همان«؛شود یم هآمران ای ییبرعکس، تمنا ایباشد 
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 ،1377 م،مقردّ  ی)علرو .را برا آن متناسرب دانسرت    «یمر یتعل»نروع   تروان  یم دهد یارائه م

 یها باال را با قالب یها هرکدام از نقش توان یم یطور نسب و به گرید ی( از منظر233ص

برا  « غرزل » ،یارجراع  نقرش برا   «یمثنرو »قالب  بیترت نیداد. بد قیتطب یشعر فارس جیرا

 ،1377 م،مقردّ  ی) علرو .زبران متناسرب اسرت    یبیبا نقش ترغ «دهیقص»و  یکارکرد عاطف

 (237ص

 

 شعر ناصرخسرو یبیترغ جنبة -3

ه خرود را معطروف بره    شعر ناصرخسرو، بیشتر توّج ینظران در بررس صاحب اکثر

 ابندی یم وندیشاعر پ نیو اهداف ا ها زهیانگ ،ینیب با جهان تًایاند که نها کرده ییها ذکر جنبه

 یاسرت کره بره عنروان شراعر      نیناصرخسرو در ا یگروه، هنر اصل نیدر نظر ا دیو شا

اصرال    جره یو درنت دیر عقا ةانتقرال و اشراع   یبرا یتوانسته از شعر همچون ابزار شرویپ

 ادیر ( committed«)ملترزم » یکه از او بره عنروان شراعر    ییتا جا رد؛یخود بهره گ معةجا

آرا  نیر مباحرث، اهرّم ا   نیر برا ا  یکّلر  ییآشرنا  یبررا  (622ص ،2535 ،یوسفی).اند کرده

 :شود یم بیانوار و گذرا در چند مورد  صورت فهرست به

 (634ص ،)همان.است حتیانتقاد و عبرت و نص کسریاشعار ناصرخسرو  -

. بهرره گرفتره اسرت    شیمرذهب خرو   جیتررو  یبررا  یاو از شعر به عنوان ابزار -

 (79ص ،1343 کوب، نی)زّر

، 1355 ندوشرن،  ی)اسرالم .آگراه کرردن مرردم اسرت     ،هدف ناصرخسرو از شعر -

 (40ص

 (50ص ،)همان.است یو اخالق یشعر علم شتازیپ یاو در زبان فارس -

او سرشرار از مباحرث    وانیر بروده و د  میشعر در نظر او ابزار مؤّثر دعوت و تعل -

 (89ص ،1373 ،یوسفی).است غیو تبل یو اخالق یکالم
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ناصرخسرو باعث شده اسرت کره در شرعر او     خاّص ینیب و جهان مانهیحک فکر -

رات تنّبره  و ترذکّ  زیبرانگ لتأّم یها خود را به پرسش یو احساسات شاعرانه جا ها جانیه

 (233ص ،1355 ،ی)رکن.بخش بدهد

 نیر گونه و گاه زننده است... ا از موارد آمرانه، تحّکم یاریاو در بس انیب ةویش»...  -

 (232ص ،)همان«م.ینیب یکم م اریشاعران بس گرینوع مخاطبه را در گفتار د

و انتقراد از   مانره یاز پند و انردرز و سرخنان حک   یا ناصرخسرو مجموعه وانید» -

 (326ص ،1363ق، )محّق.«است... یو نادرست یکار زشت

ارتبراط   ةنحرو  یایر هرا گو  کره عبرارت   افرت یدر تروان  یت در مروارد براال مر   با دّق

شرعر   صیمروارد را از خصرا   نیا دیبا زین یاست. از طرف شیرخسرو با مخاطب خوناص

نوع شرعر دانرش و اخرالق برا      نیه و موضوع اماّد رایبرشمرد؛ ز یدر زبان فارس یمیتعل

عمردتًا   یمر یشرعر تعل  یها نهی( زم100ص ،1352 ،یکدکن یعی)شف.است یفلسف ینظرگاه

رو و نر ی( و ناصرخسرو از ا118ص ،)همان.خورد یچشم م به یدربار ریغ یدر آثار شعرا

خرود،   دیدر اکثر قصرا  یو انتقادات اجتماع ینید دیوعظ، حکمت، عقا انیبه جهت ب زین

 (80ص ،1372)رزمجو، .است یمیشاعر قرن پنجم در قلمرو شعر تعل نیمشهورتر

ه شراعر در آن بره   و توّجر  ابرد ی یمر  یزبان برجستگ یبینقش ترغ ی،میدر شعر تعل

 ان،ی)پورنامردار .عواطرف اوسرت   ختنیو بررانگ  شهیبر اند یرگذاریهدف تأث مخاطب، با

کرالم ناصرخسررو را    یبر یترغ ةجنب دیکه با رود یگمان م ریتفاس نی( با ا275ص ،1382

امر در نگاه نخست بره شرعر    نیدرنظر گرفت و ا نزبا ّیةثانو یها نقش ریتر از سا پررنگ

 است. افتیقابل در یاو به روشن

 در شعر ناصرخسرو یبینقش ترغ جادیعوامل ا نیمهمتر -1 -3

که از جمله شده اسرت و   ییها یبند میاز تقس یکی ،یکتب دستور و معان یبرخ در

آن به دو نروع   کیزبان منطبق باشد، تفک یها با موضوع نقش یتا حدود رسد یبه نظر م

 ،«یامررر»خررود شرامل سرره نروِع جمررالت    ییجمررالت انشرا  .3اسرت « انشرراء»و « خبرر »

عمردتًا   ییانشرا  یها ( در جمله113ص ،1388 دورد،ی)فرش.است «یعاطف»و  «یاستفهام»
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دو  نیدر ا زیرابود؛  یو استفهام یزبان در جمالت امر یبیشاهد بروز نقش ترغ توان یم

اسرتفهام،   ایر ر وجود امر با مخاطب ارتباط دارد و عماًل تصّو مًایمستق ندهینوع جمله، گو

داشرت کره    دوراز نظر  دینکته را نبا نیا ی. از طرفدینما یبدون فرض مخاطب دشوار م

وجرود   یشرگ یمطلرق و هم  یمالزمتر  ،ینقش زبران  کیجمله و  کیاز  ینوع خاّص انیم

 یهرکدام از جمالت مرذکور، از نظرر نقرش، وجروه اشرتراک      انیندارد و چه بسا بتوان م

ب، آرزو و با تعّجر  یپرسش ای یامر یا اوقات ممکن است جمله یمثال گاه ی. براافتی

 ،1388 دورد،ی) فرشر .دشوار سازد یآن را از جمالت عاطف صیتوأم شود و تشخ جانیه

 نیر ا رایر مشرهود اسرت؛ ز   یخبرر  یهرا  در گزاره زیمسأله بیشتر از هرچ نی( ا116-115

را دارنرد کره بره سرمت      تّیر قابل نیر شران ا  افعرال  صریغة  ای ریجمالت بسته به نوع ضم

شروند.   یمتفراوت  یهرا  نقرش  یرایو پرذ  لیر شخص متما سوم ایشخص  شخص، دوم اّول

 یمترون علمر   ای یگفتار عاّد آن، خاّص یبا کارکرد ارجاع یجمالت خبر دِصرف کاربر

اسرتفاده   ریو تحرذ  بیر و اغررا و تره  بیر ترغ یاز خبر بیشتر بررا  ،در ادبّیات»ا است؛ اّم

لرزوم   ،یهم در بحث از عبرارات ارجراع   اکوبسنی( و 131ص ،1384 سا،ی)شم«.کنند یم

 اکوبسرن، ی).ر شده استمتذّک ها امینوع پ نیا یها را در بررس نقش ریه به عملکرد ساتوّج

 (92ص ،1380

 یکالم در جمالت خبر شمار یها و اغراض ب نقش نةنایزبیر یو بررس ینگر یجزئ

 یبر معنر  دیه به ساختار کالم، با تأککار بدون توّج نیاست؛ ا یعلم معان ظیفةو ییو انشا

از  دیر با یسراختار  کررد یرو کیر در  ی. ولشود یانجام م« حال یاقتضا» یو غالبًا بر مبنا

قردر   ص باشرد، نره آن  مشرخّ  یا گونه ها به عمل نقش حیطةکه  ستیبه متن نگر یا فاصله

کره هرر    یو نره چنران کّلر    مینسبت دهر  یا را به هر جمله یکه هر نقش و غرض یجزئ

شرعر ناصرخسررو،    یدر بررس ،اساس نی. بر امیکارکرد بدان کی یساختار را صرفًا دارا

، -و نردا و...  ینهر  وماننرد امرر    -کرالم   «یبر یترغ»غالبًا  یها در کنار پرداختن به ساخت

 ةسر یامکران مقا  یعبرارات خبرر   نیفاقًا در هماند و اّت ه بودهمورد توّج زین یعبارات خبر

 شده است. زبان فراهم  یو ارجاع یعاطف یها با نقش یبینقش ترغ
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کره   ییهرا  آن دسرته از نمونره   نمرود  یالزم مر  ،یاز پرداختن به مطلب اصل شیا پاّم

 یکاربرد عبارات عراطف  زانیشوند. م کیو تفک ییهستند شناسا ینقش عاطف یصرفًا دارا

کره اغلرب شرامل     شرود  یمورد م 60ناصرخسرو حدود  یمورد بررس اتیدر اب یبو تعّج

اسرت و گراه    -سبحانک و... اد،یبخ، فر بخ ،یزه ْنت،ی: الیاز قب -اصوات  ایجمالت  شبه

تعداد را نسربت بره    نیا می. اگر بخواه4خورند یچشم م به زیدر امر، پرسش، دعا و رجا ن

تنهرا   دهیمروارد در هرر قصر    نیر گفت کره ا  دیبا میناصرخسرو بسنج اتیو اب دیقصا کّل

کرار رفتره    به یباراتع نیاو چن اتیدر دو درصد از اب بًایمجال حضور داشته و تقر بار کی

شعر ناصرخسرو کره در ادامره از آن    یبیبا عبارات صرفًا ترغ سهیدر مقا زانیم نیاست. ا

 .دینما یم زیناچ اریسخن خواهد رفت بس

 یافعال امر ایعبارات  -1 -1 -3

را  یزیر چ نرده یگو ،یطلبر  ی؛ در انشا5است «یطلب یانشا»از اقسام  یامر جمالت

( فعرل امرر   185ص ،1384 سرا، ی)شم.کنرد  یاز مخاطب طلب مر  جابیا ایسلب  قیطر به

 دورد،یفرشر «).خرواهش داللرت کنرد    ایفرمان  ایخواست  یعنیکه بر طلب »است  یفعل

برا مخاطرب    میصرورت مسرتق   بره  ندهیگو ،یکه در افعال امر یی( از آنجا387ص ،1388

زبان در  یبیبر مخاطب خود است؛ نقش ترغ یرگذاریاو تأث یبرخورد دارد و هدف اصل

 ها است. ساخت ریتر از سا محسوس اریآن بس

جهت اسرت کره او از آن عمردتًا بره      نیافعال امر در شعر ناصرخسرو از ا تّیاهّم

شرعر ناصرخسررو آنجرا کره      گردرید انیعنوان ابزار پند و وعظ استفاده کرده است؛ به ب

به  قیتشو ا،یاز دن یریگ مانند گوشه یهدف شاعر پند و اندرز مخاطب و طر  موضوعات

است، کرالم او   یمحاسن اخالق ریبستن سا کار بهکسب دانش و  ،یخرد ورز ،یورز نید

قدر در نظر ناصرخسرو مهرم اسرت    مسأله گاه آن نی. اردیگ یآمرانه به خود م یغالبًا لحن

با پنرد شرروع    ،ینیچ نهیزم ایمه مقّد گونه چیخود را بدون ه دیاز قصا یبرخ یکه او حّت

افعرال امرر ترداوم     سرطة وا بره  دهیدر سراسرر قصر   شیحالت کم و بر  نیو غالبًا ا کند یم

دسرت   غرزل را در بره  بر پنرد/   یَدِر ُدرج سخن بگشا»( به مطل  84)ةدی. در قص6ابدی یم
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 زیر ن یاست!. ناگفته نمانرد کره گراه    انینما« پند»فعل امر و  انیم« مالزمت»، «زهد دربند

صرورت   یمرذهب  دیر عقا عةاشرا  ای غیمنظور تبل به یناصرخسرو از عبارات امر یریگ بهره

 .آید ی میپ ی که دراتیدوم از اب نةاست: مانند نمو رفتهیپذ

اسرت برر کراربرد     یلر یموضوعات که در باال اشاره شد دل لیقب نیهرحال وفور ا به

اقل او حردّ  اتیر درصرد از اب  20در  بًایفراوان فعل امر در اشعار ناصرخسرو؛ چنانکه تقر

در  یبه نسبت کاربرد جمرالت عراطف   زانیم نیبار از فعل امر استفاده شده است و ا کی

 د فعل امر در شعر ناصرخسرو:از کاربر ییها نمونه نکیاست. ا رتریگ چشم اریشعر او بس

 ابیراندر و  یبجورا  نررشتیخو یبگشا یهشیاز خواب ب چشمت

 (28ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 را یرررربیمر خ راتیخ ْذیررتعو به  که خّ  پدْرش است یامام یز بشو

 را یدریررح رتیازو صورت و س       اهرررربه ظ ینیکه ب دیگْرت با نیبب

 (143ص ،)همان

 باال، به منظور تبلیغ یا اشاعة عقاید مذهبی است.()بیت 

 را ادتیز ُشکرش کنو  پندار یرا چاشن نیا مر

 از بند و تاوانش بترس یآر شیوگر کفراْنش پ 

 (233ص ،)همان 

 جز عنا دینزاد و هم نزا یزیکز هوا چ         کنزیپرهو از هوا  یجو راهو  یگو راست

 (496ص ،)همان 

    قرررنفرمود بجز ح درررکه خداون یدان

 آور و حق آغاز و حق شیاند و حق یگو حق  

  7(507ص ،)همان 

 یافعال نه -2 -1 -3

 ،یفعرل اسرت)خانلر   کیر وقروع   ایر من  اجررا   ةکنند انیب ،«یامر منف» ای ینه فعل

( و در شعر ناصرخسرو همان کارکرد افعال امر را داراست منتها بره  296ص ،2ج ،1369



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395) هفدهمكاوش نامه، سال      112

 

و  بیر ناصرخسررو سرخن از ترغ   «یامرر »معنا کره اگرر در عبرارات     نیبد ؛یسلب قیطر

بره محاسرن    شیو گررا  یخررد ورز  ،یویر گرفتن از تعلقرات دن  مخاطب به کناره قیتشو

بره جهرل و    شیگررا  ،یخواه اینوع جمالت، مخاطب را از دن نیبود، شاعر در ا یاخالق

اذعران داشرت کره ناصرخسررو از      تروان  یو در مجموع م دارد یبرحذر م یاخالق لیرذا

کراربرد   زانیجز پند و اندرز ندارد. م یهدف -یهمانند جمالت امر-عبارات  نیکاربرد ا

او را  اتیر درصرد از اب  7به نسبت فعل امر کمتر بوده و حدود  یاز افعال نه رخسروناص

 . مثال:شود یشامل م

 تو آهون یدزد سو ِویتا نُبرد د مشنوحرام و جز حق  یسو منگر

 (9ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 ریبه نرخ عب مدمخاک بر من             چو جهان مکن یمزّورگر تو

 (199ص ،)همان 

 درنگ یجا ستیکه ن نیپست منش                ل دراز آهنگرررده امررررفگن یا

  8(368ص ،)همان 

 ندا -3 -1 -3

زبان در آنهرا   یبینقش ترغ یاست که برجستگ ییها از جمله ساخت ییندا عبارات

گونه عبارات با اسرتفاده از حرروف نردا، جهرت کرالم را      نیدر ا ندهیمحسوس است. گو

 .ه مخاطب بره خرود اسرت   طلب توّج یو در پ دهد یبه جانب مخاطب سوق م مًایمستق

که به آخرر اسرم   « ا»و پسوند  «یا»( در شعر ناصرخسرو حرف 186ص ،1384 سا،ی)شم

بره   «ایر »و  «ایر ا»از حرروِف   زیر ا گاه نحروف نداست؛ اّم نیاز پرکاربردتر شود یافزوده م

اسرت کره عبرارات     نیبحث ا نیه در اتوّج انیشا نکتة. ردیگ یعنوان ابزار خطاب بهره م

 سرتفهام و ا ،یمانند امر، نهر  یبیترغ یها ساخت ریدر شعر ناصرخسرو عمدتًا با سا ییندا

. ناصرخسررو در  کند یم جادیرا ا یمضاعف ریبان، تأثز یبیو از منظر نقش ترغ زدیآم یدرم

را منرادا قررار    تیتمام ب ایجمله  کی یکلمه، و زمان کیگاه  ییکاربرد ساخت ندا مینةز

 .ریز یها آخر از نمونه تیمانند ب دهد؛ یم
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شرعر ناصرخسررو اسرت و     یعمروم  یژگر یو ،«یخطاب»حالت  کیاز  یبرخوردار

 سرطة وا امر عمدتًا به نیباشد و ا یخال« خطاب»که از  افتی توان یاز او م یا دهیکمتر قص

در  یحالرت خطراب   نیر فراوان مشراهده شرده اسرت کره ا     نی. بنابر اشود یق ممحّق« ندا»

آنکره فرضرًا در    لیر ا بره دل ؛ اّمر 9ابرد ی یم انیجر دهیقص و گاه در کّل تیو چند ب نیچند

 نیر ا ابرد، ی یو مجال تکرار نم شود یاستفاده م بار کیتنها  ییاز ساخت ندا دهیقص یابتدا

 یشراعر دارا  نیر ا اتیر درصرد از اب  8چنانکه تنها  کند؛ ینامحسوس جلوه م یامر تا حّد

 است. نمونه: یبیصرفًا ترغ ییندا یها ساخت

 نه؟ ایآگاه  یزمکرش به دل گشت                ته غَره به مکر زمانهرگش ایا

 (41ص ،وانی)ناصرخسرو، د

 ز سوهانم شی، بندغافل یان، رررمک       آهن؟ نرم ةبا دشن ییبه حرب آ چون

 (197ص ،)همان 

 ؟یو آن بحل نیاز ا یچونکه نخواه           زدرررررل نسرررمستح ْریپ ،مستحال

 (287ص ،)همان 

 مهمان یسرا نیچند در ا کی                  و مانده یرارررررآمده زان س یا

 10(385ص ،)همان 

 استفهام -4 -1 -3

شرد، جرزء    ادی نیاز ا شیکه پ گرید یبیدر کنار سه ساختار ترغ یاستفهام عبارات

 ،1384 سرا، ی)شم.اسرت « طلرب ِاخبرار  »آن  انیر از ب یاست و غررض اصرل   یطلب یانشا

هماننرد   ،یو در جمرالت پرسشر   ابدی ی( استفهام با فرض وجود مخاطب معنا م163ص

گونه که بعد از  . همانکند یم اطبخطاب مستتر است که کالم را متوّجه مخ ی، نوع«امر»

در انتظار پاسرخ   ندهیگو زیدر استفهام ن رود، یمخاطب م یاز سو یندا توق  پاسخ ایامر 

که هدف شاعر از طر  پرسرش،   میخور یبرم یاست. در شعر ناصرخسرو گاه به موارد

 ریو تحرذ  یغرض شاعر از پرسش، امرر و نهر  بوده و بیشتر « طلب اخبار»از  ریغ یزیچ

عبارات صرفًا به  نیا یه بوده، بررسمورد توّج نجایموارد، آنچه در ا نیا یا جدااست. اّم
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 انیر ب یبرا چره هردف    که نیگذشته از ا ،یپرسش جملةاست.  شان یلحا  ساخت استفهام

 .کند یم لیمخاطب متما یاست که آن را به سو یساخت یدارا شود یم

موضروع، او را   تّیه مخاطب به ماهضمن جلب توّج ندهیگو ،یجمالت پرسشدر 

ر و دعوت به تفّکر  یعنی ،یژگیو نی( هم172ص ،)همان؛کند یق دعوت مر و تعّمبه تفّک

امرر   نیا انیم ی ا رابطه ایو گو خورد یدر اشعار ناصرخسرو فراوان به چشم م دن،یشیاند

او برقررار   دیدر قصرا  -ناصرخسرو است هب مختّص یکه تا حّد -پرسش  ادیو کاربرد ز

هرر پرنج    یمرورد بره ازا   کیدر شعر ناصرخسرو  یاست. بسامد کاربرد عبارات استفهام

 او از پرسش استفاده شده است. نمونه: اتیدرصد از اب 20در  یعنیاست؛  تیب

 چه ماندت بهانه؟ ؟یزیرررچرا برنخ       نشستن؟ یچند خواهرهگذر  نیا در

 (41ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 جمال زدیهر روز بگر یکز تو م            تو را؟ دیاکنون کجا جو باجمال

 (72ص ،)همان 

 ش؟یبر خر خود بار خو یچون ننه               اد خرت، مرد وارررراکنون کافت و

 (177ص ،)همان 

 و چند؟ یتا ک یسپنج یجا نیدر ا         گشتن اوهی نیزاد سفر، ز بکن

 11(184ص ،)همان 

 از افعال ناقص یبرخ -5 -1 -3

 «دنیر براز» ،«دنیر بیز»، «توانسرتن » ،«دنیسز» ،«ستنیشا» ،«ستنیبا»مانند  یافعال به

از مروارد اسرتعمال آنهرا     یکر ی ایر »آنها کاربرد ندارد و  نةگا شش یها غهیو... که تمام ص

 یرشخصر یغ ایر فعرل نراقص    ،«شرود  ینسربت داده نمر   ینّیچنان است که به شخص مع

مقاله، مقصود از فعرل نراقص    نیدر ا ی( ول348ص ،2ج ،1369 ،یخانلر )ناتل.ندیگو یم

برر لرزوم    یاست که همانند وجه امرر  «دنیسز»و  «ستنیشا» ،«ستنیبا»صًا سه فعِل مشّخ

 ریر طور غ ها به فعل نیاز مفهوم ا گری؛ به عبارت د12دارد دیطور مطلق تأک به یفعل یاجرا

کره الرزام اجررا و وقروع      «ستنیبا»بویژه فعل  شود، یبرداشت م« امر»از  یا گونه میمستق
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همرراه و   «ستنیبا»که با  یشخص شخص و اّول سوم یها غهیاست. ص دتریفعل در آن شد

محسروب  « مامرر مرتکلّ  »و  «بیر امرغا» یهرا  غهیهسرتند، همران صر    یوجه التزامر  یدارا

 دورد،ی)فرشر .مشرترک اسرت   گریکرد یبا  یو التزام یموارد وجوه امر نی؛ در ا13شوند یم

 آنها وجود ندارد. انیم یتفاوت گونه چیه و عماًل (387ص ،1388

شخص اسرتفاده   فعل دوم ای ریافعال به همراه ضم نیا هرکجا که ناصرخسرو از ااّم

در مجمروع،   ایر مخاطرب   ریو تحرذ  بی، هدفش ترغ-است نیو بیشتر هم چن - کند یم

افعال برا   نیکه ا یعنوان شد و در موارد یافعال امر و نه ةاست که دربار یهمان اغراض

 میمسرتق  ریو امر غ« الزام» ینوع شوند، یم مراهشخص ه سوم ایشخص  فعل اّول ای ریضم

شرعر   لیر گونره افعرال در تحل   نیر ه بره ا توّجر  ،یرو نیدر کالم شاعر نهفته است. از هم

جمرالت   نیر کراربرد ا  زانی. مستین دهیاز فا یزبان خال یبیناصرخسرو از نظر نقش ترغ

 ها: . مثالرسد یدرصد م 5/5توأم هستند به  «ستنیبا»در شعر ناصرخسرو که غالبًا با فعل 

 ست دندان را کز طم  رسته یکس               دیباخورد  یذَل و خوار طعام

 (107ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 را یان جررررزب یگر بُبّر سزد                      ندیآنجا که مطرب نش ییبرپا تو

 (143ص ،)همان 

 ساخت دیباخاطر و حّجت سپْرت  کماْنت

 ردررررکدیباام رررنوادر سه یها هررررز نکت 

 (158ص ،)همان 

 یکردن مقام تْدینشاره  نیدر ا                     شتابان شهیهم یدر راه عمر تو

 (215ص ،)همان 

 نشستْنت بر ره گذار دینبای                         ره گذار است اگر عاقل جهان

 14(354ص ،)همان 

 مخاطب افعال یها غهیص -6 -1 -3
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و در  نیفعرل، آسرانتر   صریغة ه به توّج ،یجمالت خبر ژهیجمله بو کیدر  معمواًل

عبارت اسرت. از آنجرا کره     اینقش آن جمله  صیتشخ یها روش نیحال از مهمتر نیع

( 12ص ،1381 ار،یکام انیدی)وحشود یبخش آن محسوب م نیفعل، مرکز جمله و مهمتر

 ایر شرخص   شرخص، دوم  کره برر اّول   اسرت  یا هر فعل همراه برا شناسره   زین یو از طرف

 تروان  یکره داراسرت مر    یا شناسره  دگاهیر فعرل از د  یشخص داللت دارد؛ با بررسر  سوم

 نیری تع« موضروع »و « مخاطرب » ،«ندهیگو»به جانب  بیبه ترت جمله را یکّل یریگ جهت

ه او توّجر  زانیر م نةنشاشخص،  دوم صیغةبا  ییها فراوان ناصرخسرو از فعل ةکرد. استفاد

کره در کرالم    «یا حالت خطابه»متناسب است با آن  کردیرو نیخود بوده و ا طببه مخا

 او وجود دارد. 

 اتیر درصد از اب 42است و در  ریساختار چشمگ نیناصرخسرو از ا ةاستفاد زانیم

اسرت و اگرر    یو التزام یبا وجوه ِاخبار یجمالت تنها مختصِّ نیو ا شود؛ یاو مشاهده م

به حردود   زانیم نیا میاوریمورد به حساب ب نیرا هم جزء ا یبنا باشد جمالت امر و نه

در هر  یعنیت درصد اس 115شخص  مورد افعال سوم درنسبت  نی. ارسد یدرصد م 70

شخص استفاده شده است. در  سوم یها از فعل با شناسه بار کیاز  شیناصرخسرو ب تیب

و  ستین شعور یذ سوم شخص تنها مختّص یها غهیگفت که ص دیمطلب با نیا حیتوض

 زانیر کره م  دینما یم یعیطب نیبنابر ا شود؛ یجهان خارج م اتّینیو ع اتّیشامل تمام ذهن

کراربرد   زانیر م یسرة ا از مقاحرد فرراوان باشرد. اّمر     نیتا ا یکاربرد آن در کالم هر شاعر

تفراوت بره    نیا -شعورند یکه هردو مخصوص ذ -شخص  شخص و دوم اّول یها غهیص

شرخص در   اّول سرة ناصرخسرو از افعال با شنا ةاست. مقدار استفاد افتیقابل در یروشن

مخاطب  یها غهیدر عبارات ناصرخسرو ص گرید انیبدرصد است؛ به  17شعرش حدود 

 چند مثال: نکیاند. ا کار رفته شخص به اّول سةبرابر بیشتر از افعال با شنا 5/2افعال 

 چون تالل؟ یست شدهچون  ،یبودالله      چون کمان؟ یست شدهچون  ،یبود ریت

 (72ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 دییبنماو نه هرچ آن  دییبگونه آنچه           از حسد و مکر دیندهو  دینکن هرگز
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 (447ص ،)همان 

 

 

 ز بد؟ یزینپرهچون  ؟یبیفررا چون  شتنیخو

 بهانه بر قضا؟ انیعص یکنچون خود  ،ینهچون  

 15(494ص ،)همان 

 دوم شخص منفصل ریضما -7 -1 -3

است، مربروط   تّیاهّم یجمالت دارا یبینقش ترغ یکه در بررس یموارد گرید از

 منفصرل  ریضما نکهیه به اشخص در عبارات. با توّج دوم ریکاربرد ضما زانیبه م شود یم

شرخص   دوم ریاستفاده از ضم رند،یپذ یدر جمالت م یعمتنّو یها نقش -ها همانند اسم-

 ریجرا کره ضرم    مثرال آن  یکنرد؛ بررا   اطبجمله را متوّجه مخ کّل ایبخش  کی تواند یم

امرر   نیر برا آن مطابقرت دارد، ا   زیفعل جمله ن ر،یناگز شود یمخاطب، نهاد جمله واق  م

 ریکاربرد ضرما  زانیم سبة. در محاشود یجمله به سمت مخاطب م کّل یریگ باعث جهت

کره   ریضم نیه بوده است. امورد توّج زیمشترک ن ریضم ،یشخص ریجدا، عالوه بر ضما

سره   یدارا شود یم فعل واق  منهاد، مفعول و متّم ه،یال جمالت عمدتًا در مقام مضاف رد

-204صرص  ،3ج ،1369 ،یخرانلر  )ناترل .اسرت  «شتنیخو»و  «شیخو»، «خود»صورِت 

202) 

کرره بررر  منفصررلو مشررترک  یشخصرر ریناصرخسرررو از ضررما یریررگ بهررره زانیررم

 یلر یدل توانرد  یخود مر  نیاست و ا ریضما ریشخص داللت دارند بیشتر از کاربرد سا دوم

 زانینسبت به مخاطب دارد. م شیکه ناصرخسرو در شعر خو یدیو تأک تّیباشد بر اهّم

مرورد   اتیر آن، بره نسربت اب   بامشترک مرتب   ریشخص جدا و ضم دوم ریاستعمال ضما

اذعران   دیر شرخص با  سروم  ریضرما  ةدرصد است. دربرار  37ناصرخسرو بالغ بر  یبررس

آن،  ن،یر ا ةاشرار  ریو مشرترک، ضرما   یشخصر  ریعالوه بر ضما که نیه به اداشت با توّج

درنظر گرفته شدند، باز هم بسامد وقوع آنها نسربت بره    یبررس نیآنان و آنها در ا نان،یا
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کراربرد آن مجموعرًا در شرعر ناصرخسررو بره       زانیاست و م تر نییشخص پا ر دومیضما

مشرترک متناسرب برا آن     ریو ضم منفصلشخص  اّول ری. ضمارسد یدرصد م 26کمتر از 

 او حضور داشته است. مثال: اتیز ابدرصد ا 17در  بًایتقر زین

 شیخو اریو  خوداز ماِر  یا رنجه               تنت نیاست ا توو مار  تو اری

 (177ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 به طاعت چو خردمند شیخوتن  شیم از

 دوش یهم شیخو ةدیدر علم و عمل فا 

 (413ص ،)همان 

 دییشما هیبودش ما را سبب و ما چون        شادتر از خلق که باشد؟ شماما به  از

 16(446ص ،)همان 

 شخص دوم ستةویپ ریضما -8 -1 -3

 -2 ،مفعول نیجانش -1: شوند یدر جمالت استعمال م قیبه سه طر وستهیپ ریضما

( و شرامِل  185ص ،3ج ،1369 ،یخانلر )ناتلهیال مضاف نیجانش -3 ؛م فعلمتّم نیجانش

 «شران -»و  «ش-»شرخص و   دوم یبرا «تان-»و  «ت-»شخص،  اّول یبرا «مان-»و  «م-»

-شرخص   دوم سرتة ویپ ریناصرخسررو از ضرما   ةاسرتفاد  زانیشخص هستند. م سوم یبرا

بوده است؛ چنانکه بسامد وقروع آن در شرعر    ریضما گریبیشتر از د -جدا ریهمانند ضما

شراعر.   نیر ا اتیدرصد از اب 5/16حدود  یعنیاست،  تیهر شش ب یمورد به ازا کیاو 

 6/12 بیشخص به ترت شخص و اّول سوم ستةویپ رینسبت در خصوص کاربرد ضما نیا

 :ثالدرصد است. م 7/5درصد و 

 افگند تنزندا نیهمان کس کاندر ا              خواند تنْرویب یزندان هم نیا کز

 (184ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

 یالن یهم شیضعفا ر شیپ رهیخ                زبان هرگز تمن چون بنجنبْد شیپ

 (436ص ،)همان 

 دییایآب و گ مانند ستوران سپِس               دیبه طم ، باک ندار تانار بشوْد آب
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 17(447ص ،)همان 

 

 

 از اصوات یبرخ -9 -1 -3

، «ترا »(، نهرار ی)ز ایر « زنهرار »ماننرد   یشامل کلمرات « حروف هشدار» ایاصوات  نیا

ه شرنونده و  جلرب توّجر   یکره بررا  » شروند  یم و...  «حکیو»، «أال»، «هال» ،«نیه»، «هان»

 .«رونرد  یکار م به یفعل یاجرا یاثبات برا ای یبه نف یدیتأک ای ،یبرحذر داشتن او از عمل

هسرتند، در   یبر ینقش صررفًا ترغ  یارااصوات که د نی( ا306 ،3ج ،1369 ،یخانلر )ناتل

اصوات  نیکاربرد ا زانیا ماّم د؛شون یهمراه م یشعر ناصرخسرو معمواًل با افعال امر و نه

درصرد از   5/0اندک است، چنانکه تنها در  اریاو بس دیدر قصا یبر خالف افعال امر و نه

 . چند نمونه:خورند یچشم م شاعر به نیا اتیاب

 نمیفک مشکرررراندر فراق زل                      نیمسک نیظن مبر که چن زنهار

 (134ص ،وانی)ناصرخسرو، د 

   که در جهان یتا از آن گروه نباش هان

 درند یو چو گرگان هم خورند یچون گاو م

 (244ص ،)همان 

 امروز تو ،یو طاعت ورز تا مردم شو علم

 یو خز باید ریردم زررمانند م ،حکایو 

 18(421ص ،)همان 

در  یهرکدام از موارد مذکور بره طرور کّلر    ةسیومقا یآمار و ارقام حاصل از بررس

، ....مثال کسر یبسامد تکرار هر مورد است؛ برا نةنشا« کسرها. »شود یئه ماار ریجدول ز

 تکرار شده است. بار کی تیآن مورد خاص در هر پنج ب یعنی

 

 بسامد تکرار درصد کاربرد فراوانی مورد

5 7/19 514 عبارات یا افعال امری
1 
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14/6 8/6 178 افعال نهی
1 

12/4 8 210 ندا
1 

5 20 520 استفهام
1 

200 5/0 13 اصوات )حروف هشدار(
1 

43/4 3/2 60 عبارات صرفاً عاطفی
1 

18 5/5 143 برخی از افعال ناقص
1 

2/4 42 1095 های مخاطب افعال صیغه
1 

5/8 1/17 446 شخص افعال های اوّل صیغه
1 

0/87 115 3002 شخص افعال ی سوم ها صیغه
1 

2/7 2/37 970 ضمایر جدای دوم شخص
1 

5/9 17 442 شخص ضمایر جدای اوّل
1 

670 7/25 3/9شخص سومضمایر جدای 
1 

6 7/16 434 شخص ضمایر پیوستة دوم
1 

17/6 7/5 148 شخص اوّل ستةضمایر پیو
1 

8 6/12 329 شخص سوم ستةضمایر پیو
1 

نقش  جادیدرصد کاربرد و بسامد وقوع عوامل ا ،یفراوان -کی ةشمار جدول

 زبان در شعر ناصرخسرو. یبیترغ

 

 یریگ جهینت -4

ه به است که با توّج یناصرخسرو جزء معدود کسان یُسرا  یشاعران فارس انیم در

 ةمخاطب خود در شعر قائل شده است. عمرد  یبرا یسهم ممتاز ،یاز شاعر خود هدف

ماننرد: پنرد،    ییها فهوجود مؤّل گریبه مخاطب دارد؛ به عبارت د یناصرخسرو رو دیقصا

اثرر   کیر  «یمر یتعل یهرا  نره یزم»آنچه  مکال کیو در  -انتقاد  غ،یتبل ات،ّیحکمت، اخالق

سخن او به جانرب مخاطرب    شیدر شعر ناصرخسرو تمامًا ناظر بر گرا -شود یخوانده م

 یارتباط ّیةآن را بر اساس نظر لعةاو، امکان مطا دیدر قصا یصیخصا نیاست. وجود چن

کار  با به که یا گونه زبان فراهم کرده است؛ به «یبینقش ترغ»بویژه با تمرکز بر  اکوبسن،ی
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که بره   افتیدست  ییبه ساختارها توان یشعر ناصرخسرو م یدر بررس هّینظر نیبستن ا

 مخاطب است. یکالم شاعر به سو یریگ جهت ةگر نحو مند نشان روش یشکل

 یمرورد بررسر  « خبر»و « انشا» ةشعر ناصرخسرو در دو حوز «یبیترغ» یها ساخت

غالبًا  شود یم دهینام« طلب»قرار گرفت. در شعر ناصرخسرو از انواع انشا، آنچه با عنوان 

از  یندا، استفهام و برخر  ،یزبان بوده و عبارت است از: امر، نه یبینقش ترغ ةرندیدربرگ

و  نیبیشرتر  «یاسرتفهام »و  «یامرر »عبرارات   ان،یر م نیر احرروف هشردار. از    ایاصوات 

نقرش   ،یبر یاند. نقش ترغ کاربرد را در اشعار ناصرخسرو داشته نیکمتر« حروف هشدار»

 یهرا  نقرش  انیر کره م  یا سره یطبرق مقا  رایناصرخسرو است؛ ز ییغالب در عبارات انشا

 ةاسررتفاد زانیررم رفت،یصررورت پررذ ییدر جمررالت انشررا «یصرررفًا عرراطف»و  «یبرریترغ»

 است. زیناچ اریبس یبا نقش صرفًا عاطف یناصرخسرو از جمالت

 یهرا  غهیهمچرون: صر   یناصرخسررو، مروارد   دیقصرا  «ِیجمالت خبرر »در بخش 

ه از افعال ناقص، برا توّجر   یدوم شخص و برخ ستةویجدا و پ ریشخص افعال، ضما دوم

 نیر شدند کره از ا  صمشّخ یبیترغ یها عنوان ساخت موارد به مخاطب به نیا کردیبه رو

 بیر ترت بره « شرخص  دوم یجردا  ریاضرم »و « مخاطب صیغةافعال به »کاربرد  زانیم انیم

شرخص   دوم صریغة » موارد بوده است. در شعر ناصرخسرو بسامد وقروع   ریبیشتر از سا

 نیا یریگ بهره زانیم که نیباالتر است؛ ضمن ا اریبس« شخص اّول صیغة» به نسبت « فعل

شرخص   شخص و دوم اّول ریبیشتر از ضما -وستهیجدا و پ-شخص  دوم ریشاعر از ضما

نقرش   بیر ترت نیزبان اسرت. برد   یبیغلبه با نقش ترغ زین ها نهیزم نیدر ا نیاابراست. بن

 ناصرخسرو است. دیکارکرد زبان در قصا نیتر برجسته -یبعد از نقش شعر - یبیترغ

 

 ها یادداشت

و خواننرده در   سرنده ینو نیارتباط بر »همانا  یفرد نیب ای «یکارکرد کاربرد»مقصود از  -1

 .(25ص  ،یو نقد ادب یشناس زبان)است.« متن یو نهاد یاجتماع یها نهیارچوب زمهچ

 «ییغنرا »و  «یحماسر »از دو نروع   یقر یو نسربتًا دق  یساختار زیتما نجایدر ا اکوبسنی -2

جهران   اتّیر نیاست و شاعر عمومًا از ع یکاماًل آفاق یا جنبه ینوع حماسه دارا دهد؛ یدست م به
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ا بررعکس، در  اسرت. اّمر   انیقابل ب« سوم شخص»در قالب  اتّینیع نیو ا دیگو یخارج سخن م

 شرتن یخو« مرن »اسرت، تمرکرز شراعر برر      یاحساسرات شخصر   یزیکه حاصل لبر ییشعر غنا

 (۱۰۰و  99صص ،یو شعر فارس یانواع ادب)است.

 ،یو معران  انیر و ب ۱۱2-۱۱6صبه دستور مفّصرل امرروز، صر    دینمونه رجوع کن یبرا -3

 .۱۸3-۱۸۸صص

، 3/ ۱96، 45/ ۱۰۸، 4۰ تیر / ب۷6از آن مروارد، رک: ص   ییهرا  نمونره  ةمشاهد یبرا -4

 و... . 9/ 494، ۱/ 43۸، 33/ 323، 2/ 29۸، 26/ 232

اسرتفهام،   ،یشامِل امر، نهر  یطلب ی. انشا«یطلب ریغ»و  «یطلب»انشا بر دو گونه است:  -5

 ی. بررا شرود  یو دعرا مر   یب، مرد ، ذم، قسرم، ترجر   شامِل تعّج یطلب ریغ یو انشا یندا و تمن

 .۱۸5 -۱۸۸ص  ،یو معان انیل ر. ک: بمفّص ییآشنا

 .236و  ۸4، 64، ۸۱، 43 ِدیبه قصا دینمونه رجوع کن یبرا -6

، ۱5/ 24۰، 43/ ۱۷۸، 39/ ۱۱4، 4۱/ ۷3، 44/ 3۷، 6/ ۸برره:  دیرررجرروع کن نیهمچنرر -۷

 و... . 2۱/ 45۰، 6/ 4۰۷، 2۱/ 354، 4۰/ 299

، 32/ 346، 5/ 2۱5، ۱5/ ۱۸4، 5۱/ ۱۰۰، 2۸/ 43، 2۷/ 2۸مروارد:   نیر به ا دیبنگر زین -۸

 و... . 9/ 4۷2، 26/ 439، 3۱/ 4۰9

( 22۷(، )2۱3(، )۱93(، )۱۷۰(، )۱56(، )۱35(، )۸۱(، )43(، )2۰(، )۱2) ِدیمانند قصا -9

 و... .

، ۱۱/ 4۰۷، ۸/ 36۸، 4۱/ 3۰۰، 4/ 2۷3، ۱/ ۱۱۱، ۱5/ 62، 2۰/ 2۸به:  دیع کنو رجو -۱۰

 و... . ۱2۷/ 5۱5، 35/ 496، 2۰/ 44۷

/ 2۸4، 2۷/ 2۱6، 4۸/ ۱۸3، 44/ ۱44، 49/ 94، 3۰/ ۷5، ۱6/ 9به:  دیرجوع کن زیو ن -۱۱

 و... . ۱/ 4۱9، 45/ 355، ۸/ 29۸، 9

ر. ک:  «سرتن یبا»بخصروص   کیساختمان افعال ناقص و َاشکال کاربرد هر ةنیدر زم -۱2

 . 36۰ -35۰، ص 2ج ،یزبان فارس خیتار

 .3۸۷ل امروز، صم ر. ک: دستور مفّصو متکّل بیدر خصوص انواع امِر حاضر، غا -۱3

، ۱۸/ 33۰، 3۸/ 233، 2۱/ ۱۸4، 2۸/ ۱59، ۱/ ۱5۷، 34/ 94، ۱۰/ 35برره:  دیررو بنگر -۱4

 و... . 33/ 5۰۸، ۱5/ 436، 35/ 4۱۰، 2/ 352
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، 2۱/ 345، 6/ 2۸6، ۱/ 24۰، 23/ ۱۸4، ۱۸/ ۱۱2، 4۰/ 44، 9/ 2۸به:  دیو رجوع کن -۱5

 و... . ۱۰۷/ 5۱3، 42/ 44۸، ۱4/ 4۱۰، 5۸/ 355

/ 2۸5، ۱5/ 23۱، 24/ ۱۷۸، 44/ ۱۰۰، 2۰/ 93، ۱5/ 62، 26/ 2۸، ۷/ ۸ر. ک:  زیررو ن -۱6

 و... . ۱۱4/ 5۱4، 3/ 494، 2۸/ 4۰۸، 3۷/ 346، 34

، 39/ 2۷5، 3۰/ 2۱6، 6/ ۱96، 39/ ۱۱6، 4/ ۷2، ۱5/ 2۸هرا:   نمونه نیبه ا دیو بنگر -۱۷

 و... . 25/ 5۰۷، 46۸/26، ۱3/ 4۱۰، ۱5/ 3۸4

/ 4۱۰، 24/ ۱۱3، 3۱/ ۱۰۰، 2۰/ ۷5، 35/ ۷3بره:   دیر شواهد بیشرتر بنگر  دنید یبرا -۱۸

 و... . 4/ 4۷۱، ۱۷/ 4۱3، 3۰
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 آگه. نشر تهران، ،یطاهر
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انتشارات مشهد،  ،یو آثار آن در زبان فارس یانواع ادب(، 1372)نیحس رزمجو، -4

 آستان قدس.

 .ایآرنشر هران، ت(، باکاروان حّله، 1343)نیعبدالحس کوب، نیزّر -5

 .ترایمنشر تهران،  ،یو معان انی(، ب1384)روسیس سا،یشم -6

انتشرارات  )نظم(، تهران، 1ج ات،ّیبه ادب یشناس (، از زبان1380کورش) ،یصفو -7

 مهر. ةسور

 سمت.انتشارات تهران،  ،معاصر ینقد ادب یها هّی(، نظر1377)اریمه م،مقّد یعلو -8

خروزان و   میمر جمةتر ،یو نقد ادب یشناس (، زبان1381[)گرانیراجر]و د فالر، -9

 .یننشر تهران،  نده،یپا نیحس

 سخن. نشر ل امروز، تهران، (، دستور مفّص1388خسرو) دورد،یفرش -10
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دانشرگاه  انتشرارات  اشعار ناصر خسرو، تهران،  لی(، تحل1363)یمهد ق،محّق -11

 تهران.

 تهران، نشر نو. ،یزبان فارس خی(، تار1369)زیپرو ،یخانلر ناتل -12

 سّسةق، تهرران، مرؤ  و محّق ینویم حیتصح اشعار،  وانید ،(1357)ناصرخسرو -13

 .لیگ دانشگاه مک یمطالعات اسالم

انتشرارات  (، تهرران،  1)ی(، دسرتور زبران فارسر   1381)یتقر  ار،یکام انیدیوح -14

 سمت.

انتشررارات مشررهد،  ،یگفتررار در فارسرر ی(، نرروا1379)______________-15

 .یدانشگاه فردوس

 .یعلمنشر تهران،  روشن،چشمة(، 1373)نیغالمحس ،یوسفی -16

 ب(مقاالت:

، «فکر و شرعر در نرزد ناصرخسررو    وندیپ»(، 2535)یدعلمحّم ندوشن، یاسالم -1

 .31-58صمشهد، ص یناصرخسرو، دانشگاه فردوس مةادنایدر مندرج 

 مةادنرا یدر منردرج  ، «ناصرخسرو، شاعر انردرزگو »(، 2535)یدمهدمحّم ،یرکن -2

 .215-233صصمشهد،  یناصرخسرو، دانشگاه فردوس

و  اتّیادب مةنا ،«یو شعر فارس یانواع ادب» (،۱352)درضامحّم ،یکدکن یعیشف -3

 .96-۱۱9صچهارم، دفتر دوم و سوم، ص ةدور ،یدانشگاه پهلو یعلوم اجتماع

نشرریة  د دلخرواه،  عبدالمحّمر  جمة، ترر «زبان یها نقش» (،1373)تریپ ومارک،ین -4

 .26-31ص، ص15مترجم، سال چهارم، ش

، در «زبران  یهرا  نقش ةدربار تّیواقع کیکشف »(، 1383)یتق ار،یکام انیدیوح -5

 .37-28گستر، ص  مشهد، سخن ،شود یزبان چگونه شعر م

در منررردرج  ،«یو شعرشناسررر یشناسررر زبررران»(، 1380رومرررن) اکوبسرررن،ی -6

تهرران،   ،یبرگرردان کرورش صرفو    ،یو مطالعرات ادبر   ییگرا پسا ساخت ،ییگرا ساخت

 .89-105 صص غات،یسازمان تبل
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