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 تحلیل ساختار زبانی اشعار مهرداد اوستا 

 

  حسین آریان

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

 لیلی عباسی منتظری  

 الملل دانشگاه شهید چمران اهواز دکتری زبان و ادبیات فارسی پردیس بیندانشجوی 

  رقیه نورمحمدی

 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 چکیده

 .بدون شک یکی از مهمترین عوامل شناخت و بررسی سبک خاص یک دوره، مطالعه و تحقیق در ساختار زبانی گویندگان آن است

های خاص زبانی موجود در هر دوره آشنا شده و به درک صحیح و جامعی از معانی نهفته در  کند تا با ویژگی ه ما کمک میاین امر ب

ای از موارد به نمایندگان رو هستیم، با این حال در پاره هاگرچه در دورة معاصر، کمتر با شاعران صاحب سبک روب. کالم شعرا برسیم

یکی از این . اند ت زبانی و بیانی معاصر را با گذشته تلفیق کرده و به آن شکلی خاص بخشیدهخوریم که خصوصیا شاخصی بر می

گیری از خصوصیات زبانی سبک خراسانی در دو حوزة صرفی و نحوی و نیز با  وی با بهره. نمایندگان دورة معاصر، مهرداد اوستا است

این  .نوعی صاحب سبک شخصی خاص خویش گردید  سرو و حافظ، بهگیری از محتوا و شیوة بیان شاعران بزرگی نظیر ناصرخ بهره

سازی نقش زبان در مطالعات سبکی معاصر و تحلیل بهتر مضامین در ادبیات نوین ایران زمین با  مقاله کوششی در جهت برجسته

 یابیل و ارزیان شعر معاصر مورد تحلرا در شعر و زب یزبان یها ییو نوگرا ییگرا هنهکم تا یآن قت بریدرحق. استناد به کالم اوستا است

 .     میقرار ده

 .اوستا، ساختار، صرف، نحو، زبان :هاواژهکلید

 

 مقدمه

و مجماوع رواباط    یساازمانده  وهیبه شا  یات، به طور کلیالح ادباست و در اصط یاسکلت و استخوان بند یدر لغت به معن»ساختار 

هاا و  شنامه پارده ینما یظاهر نمونه غرض از ساختار ینه براین زمیدر ا. شودیطالق مگر ایکدیبا  یک اثر ادبی عناصر و اجزاء سازنده

شنامه به حوادث ینما یگر است، حال آنکه ساختار درونیکدیها با ها و صحنهن پردهیان ایم یهمکار آن و تعادل وتوازن و یهاصحنه

 .شودیمآن عطف  یواعمال داستان

کاگو، آن را باه  ینتقاد مکتاب شا   ن، میکار . اس. گر مثال آر ید یاند، اما دسته ادانسته یکیقالب را از منتقدان، ساختمان و  یادسته

اسات   یخاصا  یعاطف یرویر با نیتأث یارسطو است، قالب اثر ادب هین که متأثر از نظریه کریر نظربناب. مستقل مطرح کرده اند یاگونه

 ن اصل شکل دهناده سااختار اثار،   یا. دیآ می آن اثر به شمار اصل شکل دهنده د و به منزلهیآید میختن آن پدیخاطر برانگکه اثر به 

-یگر ما یکاد یکند چنان در  ین حال که کنترل مین اثر را در عآ ل دهندهیار با مواد و اجزاء تشکک وهید و شیب، نظم، تأکیترت یعنی

 ( 462: 4911داد، )«.دیآ یاز قالب اثر به شمارم یجزئ، ساختار بین ترتیبه ا. دیآید میبا پدیز مؤثر و یتیت کلیزد که در نهایآم

شاوند   می توان آن را به اجزای تشکیل دهنده اش که سازه نامیده می خاصی دارد؛های  هرآنچه ساختمند است ویژگی»به طور کلی  

یاک پدیاده   هاای   هناد، سااز  متفااوتی تعلاق دار  های  هتجزیه کرد، اجزای تشکیل دهنده یک ساخت از انواع مختلف اند یعنی به مقول

 «.گیارد  مای  یابند و هار ساازه ای در سااخت مرباوط باه خاود، نقاش ویاژه ای را بار عهاده           می ویژه سامانهای  هساختمند به شیو

وجود دارد، یک ارتباط مستقیم و اساسی است ( زبان)در این میان ارتباطی که میان ادبیات با ساختار کالن( 3: 4933زاده،  غالمعلی)

  41. سازد می آید و در یک مفهوم کلی تر، ادبیات را می ز طریق آن، زبان برای انتقال مفاهیم به کمک فکر و اندیشهکه ا

                                                           
 . 933نقد ادبی معاصر، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه امروز، صهای  ه، نظری(4913)س،یسن، لیتا: ک.نه رین زمیشتر در ایب یجهت آگاه ا41

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

64 
 

اجتماعی ارتباطی مستقیم دارد؛ به طوریکه با های  واضح است که ساختار و محتوای شعر یا زبان شعری با تغییرات و دگرگونی

از نظر . تماعی و گرایش فکری شاعران و نیز تأثیر تحوالت اجتماعی بر آثار ادبی پی برداجهای  هتوان به دغدغ می تحلیل محتوا

مهمترین مقاله و ه آخرین ک، " مابعدالطبیعه تراژدى" در مقاله سخنمعناى این . ، برترین قاضى زندگى استساختار و شکلاچ، کلو

گلدمن و گروه پژوهشی او، برای اولین بار در کاری مچنین ه.است به خوبی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفتهاست،  وی تابک

ها را بررسی کردند و به نتایج قابل تعمیم  مایه درونها و  گرایی تکوینی، قالب شناسی بر پایه ساخت سیستماتیک با استفاده از جامعه

اختار زبانی در حوزه شعر، به نوبه خود ، اگرچه این مقوله در جامعه شناسی ادبیات بطور جدی پیگیری شد اما تحلیل سدست یافتند

 .اهمیت زیادی در زبان و  ادبیات برخورداراست از 

شود که محصول شارایط حااکم بار     می ها معاصر نیز منجر به  شناخت زبان شعری آن یبنابراین بررسی و تحلیل ساختار زبانی شعرا

ام با تحوالت اجتناب ناپذیر جامعه دگرگون شود و باا نیازهاای   خاص خود باید همگهای  در حقیقت شعر با تمام ویژگی. جامعه است

. زبان امری ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر نیست بلکه امری است تحول پذیر و دگرگاون شاونده  »در حقیقت  43. جامعه هماهنگ گردد

ته در حال تحاول باوده و هساتند؛ لغاات     دنیا در گذشته و حال، پیوسهای  دهد که همه زبان می نشانها  مطالعه در تاریخ تطوّر زبان

 تحات تاأثیر علال و عوامال گونااگون دگرگاون      ها  شوند، تلفّظ می گردند و واژه هایی به دست فراموشی سپرده می تازه ای وارد زبان

مطالعاه ماسات   نکته دیگر اینکه دستور زباان فارسای کاه ماورد     .یابد می شوند و ساختمان جمله نیز پا به پای این تحوالت تغییر می

شاود؛ باه ایان معنای کاه گوینادگان و        مای  دستور زبان ادب و نگارش است و در نگارش و ادب، پیوسته گرایش به سبک قدما دیده

گیاوی و  )« .برناد  مای  کهان را باه کاار   هاای   هنویسندگان معاصر از روی عمد یا تفنّن و یا نا خود آگاه، در سرایش و نگرش خود شیو

 (292/2: 4913همکاران، 

تغییر در ایجاد باعث شد تا شاعران لزوم ، بوجود آمدبا انقالب مشروطه  همزمان تحوالتی کهتوان گفت  می با نگاهی گذرا به گذشته

مفاهیمی جدید پیدا شد که دیگر و  در واقع با این تغییرات نوع نگاه شاعران به زندگی تغییر پیدا کرد.محتوای شعر را احساس کنند

جدید به راحتی تسلیم تغییرات  ،شعر سنتی با ابن وجود باز هم .ظرفیت پذیرش این نوع مفاهیم را نداشتند، ذشتهگقالبهای شعر 

بر همین اساس  .به نحوی بود که شاعران توان تغییر در آن را نداشتند این نوع شعردر واقع سیطره  .زبانی، فرهنگی و اجتماعی نشد

 :شاعران معاصر به سه گروه تقسیم شدند

خواستند در محتوای ادبیات تغییر  می اما؛ موسیقی و زبان شعر کالسیک عالقه مند بودند، از شاعران هنوز هم به قالبها گروهی». 4

 .بوجود آورند

 .خواستند شعر را در خدمت عواطف خود درآوردند می این افراد .سرودند می نتیک شعر رما دیگر گروهی. 2

،زیرا کالم اجتماعی بودن آنست، گروهوجه مشخصه این  .بیان کنند در شعر ند مسائل اجتماعی راخواست می گروهی از آنان. 9

 توسط آنان به تصویر کشیده گیرد و زندگی و مناسبات اجتماعی می نشئت ژرفای جامعه شاعران در آن از

 (464:4936بی،ترا)«.شود می

بنابراین   سی، اجتماعی و فرهنگی ایران بود؛تحوالت مهمی در عرصه سیام دوره زندگی اوستا نیز همزمان با یدان یه مکهمانطور 

به همین دلیل . کرد می متأثر از واقعیات اجتماعی ای  بود که تجربه  _جدا از تجربیات شخصی و خصوصی  _فضای ذهنی او نیز  

کند، اینکه شعر معاصر ایران  می ی هایش کمکپرداختن به ساختار زبانی اشعار اوستا  به شناخت شعر معاصر با همه تنوع و دگرگون

ما . توان پی برد می به عمق و اهمیت  این حوزه، مختلفی تشکیل شده است که با بررسی ساختار زبانی هر یک از شاعرانهای  هاز الی

 . دهیم می در این مقاله ساختار زبانی اوستا را در دو حوزه صرفی و نحوی مورد مطالعه و بررسی قرار

 ق ینه تحقیشیپ

نون کپیماید، بازده آن تا های آن، گام نخستین را می گرایی در زمینة ادبیات و بررسی ویژگی انات ساختکاگرچه استفاده از ام»

ناصح و )« .شود تاب محدود میکگیر بوده است؛ البته این شیوه از مطالعات، در ایران هنوز بسیار نوپاست و به چند مقاله و  چشم

و ( 4934)، شریعت (4939)لری ، خان(4961)در حقیقت بیشتر دستور نویسان از جمله قریب و همکاران ( 423: 4916همکاران، 

                                                           
 . 96، تهران، نشر مرکز، ص تاریخ تحلیلی شعر نو، (4911)محمد، ، یشمس لنگرود: ک.نه رین زمیشتر در ایب یجهت آگاه ا43
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خاص آن صحبت نکرده اند؛ تنها های  و روش "صرف و نحو"به هیچ عنوان از واژه اصطالحی  خودهای  در کتاب( 4932)پور  خیام

اص داده است و این امر حاکی از کمبود شدید تألیفات مربوط به حوزه زبان در دستور خود بخشی را به صرف اختص( 4969)مشکور 

صورت های  عالوه بر این با اندک تأمل و جستجو در حوزه پژوهش( 4911:32شقاقی،: ک.ر).شناختی در مطالعات ادب فارسی است

و نیز ( 4916بختیاری، و  4911نوروزی، : )دم؛ مقاالتی ماننگرفته در باب این موضوع تنها به چند مقاله و کتاب مختصر برمی خوری

های  بنابراین پرداختن به مطالعات ساختاری، خصوصاً ساختار زبانی، یکی از ضروریات پژوهش(. 4933زاده،  غالمعلی)نظیر  تألیفاتی

 .در محدوده زبان و ادب فارسی استادبی 

 ل ساختار نحوی یتحل

بان شناختی است که تنها در سه یا چهار دهه اخیر از سوی زباان شناساان ماورد    زهای  عمده پژوهشهای  حوزه نحو یکی از بخش»

موجاود در کاالم و   هاای   این سطح به بررسی ساخت، نحوه چیانش و پیچیادگی   (9: 4933غالمعلی زاده، ) «.توجه قرار گرفته است

نسابت باه    یدگاهیا برد که شاعر چاه د  یتوان پ می اشعار شاعران ینحو یق بررسیاز طر.پردازد می ها ههمچنین کهنه و نو بودن واژ

و  ییدن و جابجاا یا چة ن نحاو یا ساختار زبان واقاف  باوده و ا   یا شاعر به نحو و ساخت واژگانیدرجمله دارد؟ آها  ب آنیواژگان وترک

 یوالً هار شااعر  ن کردن جمله به آن توجه کرده است؟ معمیآهنگ ینکه فقط برایا ایدارد  یهمخوانها  هکاربرد واژگان با ساخت جمل

بار هماین   ( 31: 4916ن کوب،یزر: ک.ر).شود می متوسل یساخت نحو یکه دارد به نوع یخاص ینیو جهان ب یبه خاطر اهداف فکر

 یید؛ باا جابجاا  یسارا  مای  شاعر فااخر  ... و ی، حافظ، خاقاان ی، فردوسیبرد و مثل انور می دوران گذشته پناه یاساس اوستا به زبان ادب

رد یا گ می فاصله یکند و از زبان محاوره و کوچه بازار به طور جد می کینزد یخود را به سبک خراسان ی، سبک شعرواژگان در جمله

غالباأ از  ، زباان اوساتا  ن تفاوت که یباشد؛ با ا می واقف یو عراق یسبک زبان خراسان "نحو"دهد که به  می نشان یو در شعرش به خوب

. شاود  مای  کیا به زبان نثار نزد  ی، روان وساده است و گاهیرفته است ته می به کار یخراسانهای  هدیکه در قص ینحوهای  یدگیچیپ

 : موارد مورد بررسی در حوزه نحو در کالم اوستا با استناد به شواهد به دست آمده از دیوان اشعارش به شرح زیر است

افعال به . و مطالعه و بررسی آن استها  هجمل اصلی در حوزه نحو، توجه به فعل به کار رفته درهای  هیکی از مشخص : فعل -4-4

  : نحوی زیر استهای  کار رفته در کالم اوستا دربردارنده ویژگی

 : بر دو قسم است: حذف فعل    -1-4-4

 : حذف فعل به قرینه لفظی -1-4-4-4

 هم مجمر بسوخت، شعله اش هم عود و  جان من چو عود، عشق آتش بود و

  (61: 4931اوستا، )
  .به قرینه لفظی از جمله دوم حذف شده است "بود"فعل *  

 سحر را آب و شب را خواب برده ست  امتیمگر تا دامن صبح ق

 (31همان، ص )
 .  به قرینه اثبات آن در جمله دوم از جمله اول حذف شده است "برده"فعل *

 ام یانام ز فراق روز جو یریمحنت پ یز بال  ام یریپروبال من به قفس ز رنج اس یگله سرکن ا

 ( 66ص، همان)
 . بعد حذف شده استهای  هبه قرینه اثبات در جمله اول از جمل "گله سر کن"فعل *

  : حذف فعل به قرینه معنوی -2-4-4-2

 شتنم آرزوستیهمنفس خو  یخاطر، خبرو یاز همگان ب

 (  33همان،)
 . به قرینه معنوی از جمله حذف شده است "هستی"فعل * 

 دهی،سربدامن کشیتحسر  جگرسوز یست؟آهیچ یمردم

 ( 114همان،ص) 
 . به قرینه معنوی حذف شده است "است  "فعل *
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 : تکرار فعل -2-4-2

است که  یله این وسیبهتر»دارد و  ییر بسزایتأث یقیشود، بر موس می ینیآفر ییبایکاربرد این ویژگی در شعر شاعران منجر به ز

بسامد استفاده از این روش در اشعار شاعران گذشته خصوصاً موالنا بسیار  (4919:112بهار،)« .کند می القا یرا به کس یا فکریده یعق

 : از روش قدما از این مشخصه در اشعارش فراوان استفاده کرده است یرویاوستا هم با پ. زیاد است

 که از دست تو عمرمن تبه گشت؟  ی، که داندانم نمی ،دانم ینم

 ( 31: 4931اوستا، ) 
 دیبه عالم گر جوانمرد آفر  بود یعلو،بود یعلو،بود یعل

 ( 31همان،ص)
 یدار ی،که دل از دست داده ادرا درا  یدار  یاوفتادها ی،که ز پامرو مرو

 ( 434همان،ص)
 :مستقبل یدر معن یفعل ماض     -2-4-9

 رهن مرایمگر پ خواستده یبرتن در  ن من که مرگیاستاده درد بر سر بال

 ( 431همان، ) 
 .به کار رفته است "خواهد"به جای فعل مستقبل  "واستخ"فعل ماضی * 

 : فعل مرکب یبه جا« ب»فعل ساده همراه با       -2-4-1

 ست یعجب و کهنه زعهد حجر یگیمرده ر  !، که هانبنکوهنددر تو بنهند زبان و 

 (293همان، )
    : یمتعد یفعل الزم در معنا    -2-4-3

 در پرده سرا ماند و، سراپرده برافکند  نه و، گلگشت دلم رایزمن س بشکافت

  ( 219همان، )
 .  به کار رفته است "بشکافید"به جای فعل متعدی  "بشکافت"فعل الزم * 

 دیپر یگلبن یو، مجال که ز ییآوا  م قفس،کش نمانده اندیآن مرغ را چه ب

 ( 233همان، ص ) 
 . استبه کار رفته  (پراند)به جای فعل متعدی  (پرید)فعل الزم *

 : الزم یدر معنا یفعل متعد     -2-4-6

 دیباز شکفک گل زصد هزار گلم ی  ن چمنیخالف خاطر افسرده ز یحال

 ( 231همان، ) 
 .به کار رفته است "بازشکفت"در معنای فعل الزم  "بازشکفید"فعل متعدی * 

      : مضارع محقق الوقوع یبه جا یکاربردفعل ماض   -2-4-3

 بودمازبخت شادمان  یبار  ستیبا می و،آمد فراز  یریپ

 ( 321همان،) 
 .به کار رفته است "باشم"به جای فعل مضارع  "بود "فعل ماضی* 

 باستانگری و جابه جایی ارکان جمله  -1-1

در ها  ز توجه کرده و از آنیشاعران گذشته ن یو زبان ینحو ککنند به سب می که وارد زبان خود ییها یشاعران، در کنار نوآور یگاه

 یا به طور کلی ساختار نحویو  یتلفظ امروز یالفاظ و واژگان را به جا یمین معنا که شاعر، تلفظ قدیرند؛ به ایگ می شعر خود بهره

ن است و یکه سنت شکن و سنت آفر« جیوشیما ین»ر از یغ». ندیگز می ساختار زبان امروز بر یشعر و نثر گذشته را به جا

ة ن نقطیداشته و نام خود را بر بلندتر ین، به شعر امروز، ارزانیشیپهای  سنت یرا در کنار حفظ پاره ا یمارش یب یابداعهای  ساخت

اوستا (. 469: 4931پور،  یعل)« ست امروزندین شاعران آرکائیشروتریپ« شاملو»و « اخوان»شعر امروز به اهتزاز در آورده است، ة قل
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کرده است ومواد اولیه ساختار زبانی او تا حدودی همان مواد و مصالح  یر گذشته دنباله رواست که از زبان شع یشاعرانة ز از زمرین

 : شود می کالم وی در این حوزه از مطالعات نحوی در موارد زیر خالصههای  ویژگی.زبان قدما است

 (:اضافه مقلوب)صفت و موصوف  ییجابجا    -2-2-4

 شناور نوشت ره ابرین تیبر  که بخت دار نقشایناپدبسا 

 ( 32: 4931اوستا، ) 
 ،هم زاهدومحراب اویو طامات و یهم صوف  یکرده ست ط ی،کزعشوه ایتلخ مآن  یمن برخ

 (411همان،ص)
 خواست می ارماهرویآن  ره اخترمیتکه   ان سرشک افزون بادیفروغ پردگ

 (32همان،ص) 
    : دو حرف اضافه برای یک متمم     -2-2-2

 شیل تشویفراهم آمده چون خ  ران لشکریم یامه یخ به دژ در

 ( 121همان،) 
 ستینکه گستردپر، نیفرصت ا  به چشم اندرر خواب را یطا

 (243همان، ص ) 
 :  در دیوان اوستا در معانی زیر به کار رفته است  «را»   : «را»کابرد انواع      -2-2-9

  : «در» یرا در معن    -2-2-9-4

 ر و سفر بادین صحرا تورا سیبد  یانرکارویتو م راکرامت 

 ( 36همان،) 
 داستان آفتابة فیدر صح ینیچون بب  ن دو خونیا را،ر هر شام و سحر یبان گیشدگر

 (241همان، ص ) 
  : «بر» یرا در معن    -2-2-9-2

 د؟ین بود نویطلوع کدام راانصاف   یچرخ داد مردم آزاده بگو یا

 ( 233همان، ) 
 راده جان یچراغ شمع دل و شمع د  رانش یم آن فروغ بدرود باد و سال

 (214ص ، همان) 
   : «از»یرا در معن        -2-2-9-9

 ست یدار، پریو و، به دید یکیکه به پندار   الفد و آزرم، به الف و به گزافرا عشق 

 ( 293همان، ) 
 د؟یلب رس بهها  دور از تو وانتظار، چه جان  اقیکز اشترا بپرس منتظران  یبار

 (233همان، ص ) 
 : فک اضافه ی« را»       -2-2-9-1

 اد سرگردان جانسوزیازآن فر  شان،شب، همه شبیپر سپه را دل

 ( 121همان، ) 
 زسر بر شهان را کله برگرفته  در شکسته بتان را سپهز باال 

 (933همان، ص ) 
  : «یبرا»یرا درمعن      -2-2-9-3

 ینینب یین رابهایو، درا هنر   ونیهرنگ صیمنافق ز نة ز فتن

 ( 322همان،) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

65 
 

 ست یخونجگر ی، نیدیم ز نومینه ترا ب  ست که به ذل سوال یاتیآب حرا تشنه 

 (296همان، ص ) 
 : «به» یرا درمعن        -2-2-9-6

 اندرز داد راخبر، فرهاد  یب  ساده نهاد یکین یریاز غم ش

 ( 391همان،) 
 ن سوگند منین باالتریباشد ارا  یراست  تو یر باالادکردم سالها سوگند بی

 999همان، ص ) 
 : شواهد استخراج شده از دیوان اوستا در این زمینه شامل موارد زیر است : ان صفت و موصوفیفاصله انداختن م      -2-2-1

 :صفت+ فعل + موصوف       -2-2-1-4

 ز دربان رایه حاجب، نه نبه پرده، راه، ن  نیپرده نش بودراز  یکیدرون پرده 

 ( 214همان، ) 
 ت دهناید به شکایچ اگر خود نگشایه  لبالب شده از خون جگر است یدل چو جام

 (211همان، ص ) 
 : موصوف+ضمیر + صفت      -2-2-1-2

 ست یما، باختر یشانیرنج و پر یاز پ  مردم او بارة فتن یکیخانمانسوز 

 (  291همان، ) 
 ست یگر بربوده سبق از بدگهریک زدی  ، چنانکو محتال چند پسرباره یزنک

 (293همان، ص) 
 :تقدیم معدود بر عدد     -2-2-3

 او یو ثنا یح تاج خواندیمد  گ قرن هایمرده ر، دو یافه ایبه 

 ( 931، همان) 
 دین فروخت، خریبتواند چن می دیچو د  د، فروختی، چون خردو یزیپشسپهرشان به 

 (231همان، ص ) 
 ل ساختار صرفییتحل

 (49: 4319بائر، ) «.پردازد می آن بخش از زبان شناسی است که به مطالعه ساخت درونی صورت کلمه  46صرف یا ساختواژه»

کلمه است و  43دسته اول مطالعات صرفی مربوط به ساختار تصریفی: توان تقسیم کرد می مطالعات صرفی را به دو دسته عمده»

41رفی مربوط به واژه سازیدسته دوم مطالعات ص
 «.شود می باشد که در آن الگوهای واژه سازی در زبان توصیف و تبیین می  

 . نماییم می در این مقاله این ساختار را در سه سطح فعل، ضمیر و واژگان بررسی و تحلیل (2: 4911اسالمی، )

 :  زیر استموارد مورد بررسی در ساختار صرفی فعل در کالم اوستا به شرح : فعل -1-9

 : حذف نشانه فعل مضارع -2-9-4

 اش، درزوال من استیطلوع بخت ثر  که سپهر  شومچوآفتاب چرا جلوه گر 

 (  4931:63اوستا،) 
 ست؟یخونست ازدست تو،پس ن یبل  ؟ییگو« دلت ازدست من خون است»

 ( 931همان،ص) 

                                                           
16 Morphology 
17 Inflexion 
18 Word-formation 
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 ستین یکه گفتن، دارم یدرد  میگوپرده به دوستان چه  یب

 ( 119همان،ص) 
 ست ی، نگفتنمیگوبا تو چه ! از درد، آه  به سرگذشت یپرسث درد چه یاز من حد

 ( 14همان،ص) 
 : «ب»کاربرد فعل امر بدون  -2-9-2

 رندین عرصه پذیمت چه درایهز یاال  جنبش ذرهنگرد یبا طالع خورش

 ( 233همان، ) 
 ست یدنیشند یثیکه حد گوبا من زدرد   یست گفتن یاز من ز غم بپرس که قول

 ( 11همان،ص) 
 ا منین غرش توفانم و دریکه هم  کرهیمن ة نال شنودوست  یکره ای

 (911همان، ص ) 
 : یبرسرفعل ماض« ب»  -2-9-9

 یعرش هرگزآباد خدا یسو  یپا بگرفتپر،  بگشود یناله ا

 ( 111همان،) 
 اسمن مرایالله هر سحر از  بشکفت  جنبش بهار چو دامان بامداد یب

 (431همان، ص ) 
 : بر سر فعل نهی و نفی« ب»  -2-9-1

 بنتوانندچون زان تست، رخنه   مطلوب خاطرند و، به دل هرگز

 ( 231همان، ) 
 ت خداوندو، فرمانروایهوا  جز هوا بنشناخته ییخدا

 ( 139همان،) 
  : یاستمرار یای+  یفعل ماض  -2-9-3

 یختیرگر یگر، نفس دیرنگ د  یختیانگدگر  یفتنه را، طرح

 ( 116همان،) 
 او یو دعا یگفتو ید یثنا  شیکتاب و، خامه که ع یبوده مصاحبم هم

 (931همان، ص ) 
 : پیشوندهای به کار رفته بر سر فعل در اشعار اوستا به شرح زیر است: افعال پیشوندی  -2-9-6

 : برسرفعل« یهم»   -9-4-6-4

 ستیادرسم نین فتنه و، فریاد ازیفر  و از درد برآرم نالم یهمچون ابر 

 ( 413همان، ) 
 یخدا یا: میگو یهمم ز روزگار و، یمو  سپهر یا: میگو یهمش و، ینالم زکار خو

 ( 911همان، ص ) 
 : بر سر فعل «در» -2-9-6-4

 رراین زنجیهمتم از گردن ا یدرگسست  ر رایر من تقدیگر بود باتدب یهمره

 ( 33همان،) 
 ررایدامن شبگ یدرگرفتورنه آهم     زبان آفتابید از تیآ می خون یبو

 ( 36ان،صهم) 
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 که مپرس ده امیدرکش یساغر  بیان عالم غیازکف ساق

 (441همان،ص) 
 : بر سر فعل «فرو»و  «فرا » -2-9-6-2

 ، ازهرچه هستفروشستههوا را   به خون کسان برده دامان و،دست

 ( 139همان،) 
 افسانه قصه ازلب فروبسته  شه ازتاب و، تبیبرآسوده اند

 (136همان،ص) 
 ستین یش کسیدم که فراپیاد، چو دیفر  دمیدکشو،از در فرا رفتمبرکوه 

 ( 323همان،) 
 ا به کوه و،درهیدر یمه از رو  فره یغلتان چو دود فراخاست

 ( 113همان،ص) 
 : شود می دامنه کاربرد این افعال در کالم اوستا به چند نمونه مختصر ولی پرکاربرد منتهی: افعال کهن  -2-9-3

  :یارستن  -9-4-3-4

 نگه کرد اال که چشم عقاب  ه آفتابکه درچشم اردین

 ( 133همان،) 
 شین بیدن ازیبر ارمینره   گریبازگشتم به منزل،که د

 (933همان،ص) 
 : موییدن  -2-9-3-4

 چکد از بر و، برگ او می که خون  تو در مرگ او ییبموسزدگر 

 ( 131همان،) 
 چون زال  زر به سوگ تهمتن میمو  یاد فر جوانیدر هردم به یا

 (911ص  همان،) 
 : نماز بردن -2-9-3-2

 چوپان را نماز یبردان یسرود گو  کرد گله در صحرا می لهیفرشته چون 

 ( 212همان، ) 
 او یست فره و بها یزدیکه ا  نماز از آن برداو ملک  یبه پا

 ( 916همان، ص )
 : غنودن -2-9-3-9

 دینغنوکه،  یامد و، چشمین می داریب  ک نفسیکه  ین پس جدا از و، من و بختیز

 ( 239همان، ) 
 : در نوشتن -2-9-3-1

 دیابان و، در برید بیا و، دربریدر  درنوشتنوشت چو توفان و، ها  گرداب

 ( 231همان، ) 
 43: فعل نیشابوری  -2-9-1

                                                           
میان دستورنویسان مورد بحث و کنکاش قرار داشته ها  الزم به ذکر است که اقوال بر سر فعل نیشابوری و قاعده و ساخت آن متفاوت است و این امر سالا43

ترین و کلی ترین دیدگاه و قاعده را درباره این مبحث اساس کار  اما از آنجا که محدوده این مقاله منوط به موضوع دیگری است، لذا ما در این مجال عام. است

کتب قدیم و جدید دستور و اقوال زبان شناسان در این زمینه که در منابع پایانی همین مقاله درج شده : ک.جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ) قرار داده ایم

 . (  است
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 نینه گردان دردمن است اییکه آ  ییازهرچه گونهادستم بدو دل 

 ( 111همان،) 
 ژن هایاه بر چیاس فتادستمکه دور از تو   چراغ آرزوها را فروغ از تو یم ایبمو

 ( 413همان، ص ) 
 من یفتواة ح عشق را با بستیا مدی  ، هنرور را ستودم در هنرستودستمگر 

 (943همان، ص ) 
 کودن ها نبشتستندناقص ها،  نشستستند  ما به مجلس ها یما به دفترها، فنا یبها

 (431همان، ص ) 
  : کاربرد یای شرطی  -2-9-3

 مانند من یب یواال یهمت توفان  نبود ییایدر، تشنه ینبودا یدر یکیگر 

 ( 999همان، )
 یآن چشم سرمه ساة کرشم یستینگر   یچونا یدمیبنالاز گردش زمانه 

 (933همان، ص ) 
 : حرف نهی یا پیشوند بین نشانه استمرار و فعل اصلی -2-9-41

 آه تو دود از دودمان آفتابة شعل  به قهر یبرآورد می ،یوگرن یرحمت محض

 ( 243همان، ) 
 دیکه، نغنو یو، چشمامدین می داریب  ک نفسیکه  ین پس جدا ازو، من و بختیز

 ( 239همان، ) 
 : کاربرد فعل ماضی استمراری با یاء استمرار -2-9-44

 یزیرهرکسی  یمن به پا ینسان کابروینه ز  یبودفروغ چشم من  یبودوگر  یبود ینم

 ( 133همان،) 
در اینجا از بیان دامنه کاربرد  . باً از تمام انواع ضمیرها استفاده کرده استدر حوزه تحلیل صرفی ضمیر،اوستا تقری: ضمیر -1-1

سبکی های  پردازیم که به ویژگی می نماییم و تنها به بیان مطالبی می ضمایر متصل بدلیل عمومیت در میان تمامی شعرا خودداری

ستا و مورد دوم بدلیل کاربرد تاریخی در دوران معاصر اهمیت ذکر مورد اول  بدلیل ویژگی خاص زبانی او. شود می اوستا مربوط

 : است

 : روح یرذیغ یبرا «یو »و  «او »ریکاربرد ضم  -2-1-4

 ارب سوختیک یرا به  اوآه من   گرچه کاخ فتنه بر شد بر سپهر

 ( 61همان،) 
 . کاخ فتنه است (او)مرجع ضمیر * 

 او یفرو بکوب و شهر و روستا  حجاز و مصر واردن و عراق را

 ( 913همان، ص ) 
 .حجاز و مصر و اردن و عراق است (او)مرجع ضمیر *

 او یو دوا ییز درد من چه جو  یه درد عشق نیچ مایترا که ه

 ( 934همان، ص ) 
 . درد است (او)مرجع ضمیر *

 : کاربرد حروف با ضمایر متصل  -2-1-2

 ن سفر بندمیساز ا یپ یبرگ  خواهم کت، یخواب، گران مپا یا

 (236همان، )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

69 
 

 ض رحمان رایعطا کرد ف یخدا کشان  درود مر همه را از مهاجر و، انصار

 ( 219همان، )
 واژگان و اصطالحات -1-0

  :«یک بار»در معنای  «یکی » -2-3-4
 افسون، مه من مستم کن وخوابم کن یکیعشوه،به  یکیبه   نابم کن یمست ازم یپرخون،شبک یهمه شب دارم دلک

 ( 493همان،)
 او یبها یه توخت مردمیچه ما  یمنگر به سرگذشت مرد یکی

 ( 934همان، ص )
 قند من ین خسروانی، زیکین کن یریکام ش  یبندم ز قند پارس می کاروان مصر

 ( 991همان، ص ) 
   : عالمت نکره «یکی » -2-3-2

 دیجان خل یکه نه در پا یخارندامت  گل که خود نشد یکیبخت مرا نکشت 

 ( 236همان، ) 
 نقش به نظم کهنا یکیپرده هر پرده   شه گشودیندشم ایناخن خامه از ابر

 ( 211همان، ص ) 
 : یدمنفیدرنقش ق «نه»کاربرد  -2-3-9

 نجاستیاه، ایکندس می همان که روز مرا  یستاره سحر ین، گل نهباده،  نهمه،  نه

 ( 69همان، ) 
  : کاربرد  واژگان مخفف  -2-3-1

 یدار یگشاده ا یدلم خوش است که رو  فکند به کار ارت یمو یگره یبه هرخم

 ( 432همان،) 
 یادیوسته توام تنها به یکه پ  یاد بردیو، از یکرد فرامش

 ( 31همان،ص) 
 نهم گناه منی، اگنه یاگر باشد وفادار  دشمنة دارم خالف طعن می به جانت دوست

 ( 414همان،ص) 
 ی،که شادییدایش آمدکه شیچه پ  ی، باعشوه پرسغمگنم ینیچوب

 ( 31همان،ص)  
 : کاربرد مر بر سر مفعول  -2-3-3

 ست یماحضر یوگکیا، میب و ریرة طرف  میسة اوراست بدان خوانچ مر همان هرکهیم

 ( 296همان، ) 
 :«به»یدر معن «با» کاربرد  -2-3-6

 ساالر جنگل، به خون در، بخفت: که  الله گفت با دم ز نرگس کهیشن

 ( 111همان،) 
 آورد یمانیبار، پشبه ، دل بستم و  نگاه تو و،گردش سپهرة عشو با

 (411همان،ص) 
  : «کی»و  «که» یدر معنا  «کجا»کاربرد  -2-3-3

 کیترک و، تاج ینشان مرزها  ه گستریبود، آن درخت سا کجا

 ( 121همان،) 
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 ن دارمیال تو درکمیچو خ یکه رهزن  ان بنددیمن خواب آشة دیبه دکجا 

 (491همان،ص) 
 :«نجا واکنونیا» یبه جا« دریا»و « نزد، یبه سو» یبه جا« یز»کاربرد   -2-3-1

 نندیباال بب یزنند، یتراب  ن، اگرخواهند مردمیشاه یبز

 ( 141همان،) 
 ناوک آرش گذر کرد دریاکز   :گزارش را به هرنامه نبشته

 (  129همان، ) 
 : «ان»جمع با   -2-3-3

 به منشور اهلل اکبر گرفته  را سریر خدایی از ایدر بتان

  (929همان، ) 
 آینه -زندگی، ها -، هاهردوان  دریا آینهزندگی دریاست، 

 (116همان، ) 
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  : گیری نتیجه

 : دهد که می مطالعه و بررسی آثار اوستا نشان

وی در پاره ای موارد با بهره گیری از دستور تاریخی و بازگشتی به . کالم اوستا از جزالت و شیوایی بی نظیری برخوردار است( 4

، واژگان را متناسب با موضوع انتخاب نموده است؛ آنجا که محتوا حماسی است، ساختار زبانی وی سبک ساختاری کالم پیشینیان

 . ...عاشقانه است وهای  هنیز حماسی و شاهنامه وار است؛ آنجا که مضمون غنایی است، کالم وی نیز متناسب با محتوای منظوم

توان چنین استنباط کرد که زبان و مختصات زبانی این  می شاعران معاصربا مطالعه و بررسی کالم اوستا به عنوان نماینده ای از (  2

سبکی های  هدوره نیز علیرغم سادگی و روانی از استواری، جزالت و فخامت بی نظیری برخوردار است، اگرچه بیشتر به پیروی از شیو

 . قدما است، با این حال در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است

که اشاره شد پیشینه و بسامد مطالعات ساختاری در ادبیات فارسی بسیار کم است و از حدود چند مقاله مختصر، آن همانطور (  9

کند؛ بنابراین بررسی ساختار شناسی ادب معاصر با استناد به کالم نمایندگان  نمی هم بیشتر در زمینه ادبیات کالسیک، تجاوز

سازد و  می وریات است و مخاطبان داخلی و برون مرزی را با مهارت و آگاهی آنان آشناشاخص و استادان بزرگ این دوره، یکی از ضر

 .  جنبه نوآوری این تحقیق نیز بیشتر بر همین مبنا استوار است

ژرف نگری در دستور زبان فارسی، دقت و وسواس در انتخاب واژگان و نیز ساخت نحوی جمله ها، نشان دهنده مهارت اوستا و (  1

 . بی نظیر وی از ساختار زبانی ادب فارسی و مطالعه عمیق در این زمینه است   آگاهی

همانطور  که اشاره شد، بیشتر شاعران معاصر با تقلید و پیروی از سبک کالم و بیان قدما، شعر سروده اند و تنها تعداد کمی از (   3

اوستا نیز اگرچه با الهام از . سبکی خویش دست یافته اندهای  یبا واژه سازی و تلفیق مختصات سبکی گذشته و امروز، به ویژگها  آن

سبک زبان و بیان شاعران پیشین و تلفیق آن با ساختار زبانی معاصر، به نوعی مبدع یک سبک شخصی برای خویش بوده است، با 

دوره بازگشت نزدیک شده این حال با آگاهی از سبک شعری قدما و پیروی از خصوصیات زبانی نظم قدیم، به نوعی سبک شعری 

. است؛ چراکه بیشتر عناصر ساختاری موجود در زبان و بیان وی، عناصر و مواد موجود در کالم قدما و در حوزه دستور تاریخی است

این امر حتی محتوای اشعارش را به محتوای شعر شاعران بزرگ گذشته نزدیک کرده است؛ مثالً محتوای حماسی اشعارش برگرفته 

خورد، در  می آید، ردّپای تفکرات کالمی و عارفانه موالنا به چشم می ای حماسی شاهنامه است، آنجاکه پای عرفان به میاناز محتو

مذهبی و تفکرات های  هروبرو هستیم و در البه الی اندیش "نظامی گنجوی "فکری و جهان بینیهای  هحوزه ادب غنایی، با بن مای

 .  زند می ن دینشیعی، دست به مدح ائمه و بزرگا

 : منابع

نشریه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  «ساختار تصریفی کلمه در زبان فارسی»،(4911)اسالمی، محرم،  .4
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