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Abstract  
Nowadays, the study of the effect of rhetoric on contemporary syntax and structure 

is of fundamental importance in linguistics; In the Persian language, so far no 

independent research has been done on the rhetorical effect and syntactic 

arrangement in the texts of artificial and obligatory prose with the focus on the book 

Nafthat-ol-Masdur (Nafseh al-Masdoor). In this article, we will first examine the 

syntax and its relationship with grammar and rhetoric, and after critically reviewing 

the background of the research, we will explain the rhetorical function of syntax in 

the text of Nafthat-l-Masdur, and by citing examples and simultaneously referring to 

the situational, emotional, and melodic context of Zeidari's words and for the sake of 

the audience's happiness, we show the author's art in the rhetorical use of syntactic 

structure. In this article, we have achieved results with a syntactic approach to the 

structure of Persian grammar and also Djorjānī's rhetoric. The results of this 

research, which has been obtained in a descriptive-analytical manner and based on 

library data, show that Zeidari has used the proper arrangement and orchestration for 

imitations and internal dialogue with himself. The way in which the elements of 

sentences are combined and placed in the form of rhetorical and stylistic categories 

has been caused. The way in which the elements of the sentences are combined and 

placed in the form of rhetorical and stylistic categories has caused Zeidari to act in a 

way that creates a special rhetorical-stylistic structure in the selection of words, the 

way of combining and priority and non-priority of words and the syntactic 

arrangement of words. 

.Keywords: Rhetoric, Syntax, Nafsat ol Masdoor, Structural 

arrangement.Historical Prose, Syntax. 
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 المصدور زیدری نسویبالغتِ نحو در متن تاریخی نفثه

 

 

احسانی  دامینمحمّ
  اصطهباناتی

    

  .ایران ، مدعو زبان و ادبیّات فارسی، مرکز آموزش عالی استهبان مدرّس

  

  

  چکیده
زبان  اهمّیّت اساسی دارد؛ در، بر نحو و ساختار، مطالعۀ تأثیر بالغتشناسی، در مباحث زبان ،امروزه  

ا حوی در متون نثر مصنوع و متکلّف بفارسی، تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ تأثیر بالغی و آرایش ن
انجام نگرفته است. در این مقاله، نخست به بررسی نحو و رابطۀ آن با دستور  ،المصدورنفثه کتاب  محوریّت
، در متن ارکرد بالغی نحو راادانۀ پیشینۀ تحقیق، کخواهیم پرداخت و پس از برشمردن نقّ ،و بالغت

ها و رجوع هم زمان به بافت موقعیّتی و عاطفی و آهنگین نماییم و با استناد به نمونهباز میالمصدور، نفثه
در این  دهیم.نشان می ،در استفادۀ بالغی از سازۀ نحو ،کالم زیدری و اقتضای دل مخاطب، هنر نویسنده را

 ایم. به حصول نتایج رسیده ،رجانیر دستور زبان فارسی و نیز بالغت جُبه ساختا، با رویکرد نحوی ،جستار
نشان  ؛به دست آمده است ،ایهای کتابخانهتحلیلی و بر مبنای داده -پژوهش که به شیوۀ توصیفی ایننتایج 

گوی درونی با وبرای محاکات و گفت ،گونه ای شایسته ، بهزیدری از آرایش و چیدمان نحوی ،دهدمی
ای بالغی و به صورت مقوله ،بهره برده است. شیوۀ ترکیب و طرز قرار گرفتن ارکان جمالت ،ویشخ

ها و چیدمان نحوی در گزینش واژگان، شیوۀ ترکیب و تقدّم و تأخّر واژه ،زیدری .ساز شده استسبک
 شود.سبکی خاصّی  -کند که سبب ایجاد ساختار بالغیکندمیای عمل گونهبه ،کالم

 

   .المصدور، چیدمان ساختاریبالغت، نحو، نفثه :هاواژهکلید
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   مهدقم
بالغت حاصل و تناسب تمام تمهیدات و شگردهای زبانی با پیام، بافت و مخاطب انش د

گوید با که در آغاز کتاب از تجنیس سخن میالبالغه هنگامیاست. جرجانی در اسرار
تنها در صورتی زیبا و مستحسن دهد که این صناعات لفظی آوردن شواهدی نشان می

نحو  (.8-7: 1392هستند که با معنی در پیوند باشند و به القای آن یاری رسانند )الجرجانی، 
معنی میزان توانایی شاعر، در طرز قرار دادن اجزای جمله به میزان تناسب است. یکی از به

طور در هر نوع هنری نه و بهویژه شعر یا نثر شاعراهایی که در اثر هنری و بهترین نکتهمهم
یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجزای ؛ ها سر و کار دارند، بالغت جمله استکه با کلمه

خواهیم که میجمله. امکانات نحوی هر زبان از جهتی محدودترین امکانات است. هنگامی
با هر کدام  های متعلق به آن زبان، در اختیار ما هستند تاای را بیان کنیم، همۀ واژهجمله

خواستیم، جملۀ خود را آغاز کنیم و آن را بسازیم، اما با انتخاب اولین کلمه، انتخاب واژه 
کنیم زیرا در میان طبقۀ نامحدودی که از های بعدی را در زنجیر گفتار محدود میبا واژه

، ای با اولین کلمهنظر دستوری ممکن است در این طبقه از زنجیر گفتار جای گیرد، عده
پذیری در زبان، حوزۀ نحو ای ناسازگارند. از سوی دیگر بیشترین حوزۀ تنوعسازگار و عده

« جرجانی»پردازان بالغت ایران و اسالم، از جمله ترین نظریهطور کلی که بزرگاست. به
ضمن عطف توجه به خود و حوزۀ نحو، بالغت و تأثیر آن را در حوزۀ ساختارهای نحوی 

نحو، علم کشف معانی است. بدین معنی که شاعر »د. از منظر جرجانی کنزبان متصور می
برد که از روابط اجزای کالم با یکدیگر بافتی زنده و متنوع از کار میای بهگونهزبان را به

 (. 283تا، )العشماوی، بی «آوردتصاویر و احساسات به وجود می
شود. این از امهات کتب تاریخ و ادب پارسی شمرده می»المصدور زیدری کتاب نفثه

کتاب را شهاب زیدری، چهار سال بعد از اقامت در میافارقین و اطالع از پایان کار سلطان 
هایی که برای سلطان در اواخر عهد او و الشکوی و در شرح دشواریگونۀ بثجالالدّین به

 ،کرده بود، نوشت. نسویشرح مصائبی که خود تحمل و در نویسنده پیش آمد 
ای دوستانه نوشته و در آن، واقعۀ المصدور را  به یکی از اعیان خراسان در ضمن مراسلهنفثه

الدّین در اواخر عهد او و مصائب پیش های سطان جاللهجوم تاتار به آذربایجان، دشواری
که از یک  آمده را به شیوۀ حسب حال شرح داده است. اهمیت تاریخی این رساله آن است

الدّین بوده و بسیاری از وقایع را به چشم خود مشاهده سوی، مؤلف آن منشی سلطان جالل



 

 

کاری ناشی از نظارت گفتمان سیاسی کرده است و از دیگر سوی، این رساله نه با محافظه
رو عمدتًا بازتابندۀ صریح غالب )مغوالن( بلکه به وسیلۀ گفتمان مغلوب نوشته شده و از این

با )«حوادث و بیانگر احساسات واقعی نویسنده و هموطنان او نسبت به قوم مهاجم استو 
المصدور، متصنّع، بسیار منشیانه، سرشار از صنایع انشای نفثه .(3/7: 1380بهار، تلخیص 

لفظی و معنوی و همراه با افراط در استفاده از زبان و ادب عربی است که این امر تا حدّ 
قابتی موجود در تاریخ نویسی و نثر منشیانه نیمۀ اول قرن هفتم است و در زیادی از جریان ر

این مسیر از اعمال قدرت و اقتدار نگارش خود کمال استفاده را برده است. زیدری با 
شود که واسطۀ قلم هنرمند خویش سبب مینویسد اما بهوجود اینکه در این کتاب تاریخ می
دست دهد که هم بتواند مورد عنایت مورخان باشد و متن کتاب خوانشی چندبعدی را به 

های بسیاری که در نثر با وجود دشواری های گوناگون ادبی حائز اهمیت باشد.هم از جنبه
ای است که گونهالمصدور وجود دارد اما ساختار نحوی آن بهمتصنع منشیانۀ کتاب نفثه

گو در این ووهش و گفتبرای گشودن زمینۀ پژ. سبب جذابیت کالم زیدری شده است
آوریم که در نثر مصنوع و متکلف زیدری، ساختار موضوع، چنین پرسشی را به میان می

 اند؟تأثیر بالغت قرار گرفتهجمالت و نحو کالم چگونه تحت

 پژوهش پیشینۀ. 1
 لیتحل ،یشناسزبان ،یشناسیمانند معن یدر علوم دیجد یهابا ظهور شاخه ریاخ یهادر دهه

 ۀدر حوز دیجد یهاهیو نظر کردهایرو شرفتیو پ سوکیاز  یشناس یگفتمان و کاربرد
و کاربرد  تیماه یفلسف اتینظر یدر کنار توجه به برخ گر،ید ینحو و دستور زبان از سو

 یایدر باب ارتباط دستور و نحو با بالغت و اح دیجد یهابحثگشودن  ۀنیزبان، زم
است فراهم آمده است. در  یکار عبدالقاهر جرجان ۀاز آن نوع که در ادام ییهالیتحل

 یبالغ راثیم یو گردآور صیمنتشر شده است که ضمن تلخ یهاعرب زبان کتاب یایدن
کند از آن جمله کتاب چهار یگزارش م تریو امروز دتریجد یمباحث را با نگاه نیا

 یهابحث راًیاخ زین ی(. در زبان فارس236: 1398 ،ی)ر.ک سارل است النحو یمعان یجلد
ارتباط نحو،  رامونیپ نینو یهادگاهیبا طرح د یآثار ادب یگشوده شده و برخ یمشابه

بالغت » اند از جمله کتاب دست زده یدستورزبان و بالغت به نگارش آثار موفق
کتاب که  نیدر ا سندهی(، نو1396) دقاسمیس الیاز ل «یهقیب خیدر تار ینحو یساختارها

 یهقیب خیتار یو تنوع ساخت نحو بیترک یهایژگیاست و یو یدکتر ۀمستخرج از رسال



 

 

قرار داده است و اثبات نموده است که مقاصد  یبه دقت مورد واکاو یرا از منظر بالغ
شدت به انیدربار غزنو یاسیو س یاجتماع مسائلبا  یهقیب خیدر تار ینحو یشناسییبایز

 «یهقیب خیاردر ت یواژگان شیآرا یکارکرد بالغ» ۀدر مقال زیگره خورده است. ن
 یهقیب خیتار یبه ارتباط نحو بر بالغت واژگان یصورت مختصرتربه زی(، ن1392 دقاسم،ی)س

معنا در  تیبر ماه لهگسترش ساختار جم ریتأث»  ۀ(، در مقال1396) یاست. جبر نموده توجه 
( بر نحوِ نثر یو )بالغ یساختار یهاتیخالق ریثبه تأ یبه صورت گذرا اشارات «انهینثر صوف

کرده است، اثبات  یمنظر بررس نیاز ا یبدیاالسرار مکشف ییمعنا ۀریداشته و زنج انهیصوف
در  ینحو یرساختا یبه معنا از منظر گسترش بالغ دنیمعنا و عمق بخش شیمعنا، افزا قیتعل

در  زی(، ن1398)و همکاران  یسارل پژوهش است. نیا یاالسرار از دستاوردهاکشف
اخوان ثالث چگونه  ییمایدار در اشعار ننشان ینحو یهابالغت ساخت» با عنوان  یامقاله

در  یتیو موقع یبافت زبان ۀدار و متنوع را با مالحظنشان یو نحو یدستور یهاساخت
 قرار داده است.  شیموردنظر خو امیو پ یمعن یخدمت القا

جامع درخصوص  یلیچهارچوب تحل افتنیدستور و بالغت و  انیمکشف روابط  یبرا
مربوط به نثر  یهاپژوهش شتریصورت نگرفته است و در ب یالمصدور تاکنون پژوهشنفثه

کتاب موردتوجه قرار گرفته است از  نیا یبا ساختار سبک یعیبد ،یانیب یکتاب الگوها نیا
در  یانیو ب یعیصناعات بد اربردک یالگو نییتب» (، 1397) یو جعفر انیجمله: شام

و پدرام  یصادق ،«یالمصدور نسونفثه یمحتوا لیتحل» (، 1394آذر ) میحک« المصدورنفثه
با  یدریمحمد ز نیالدّالمصدور اثر شهابنفثه یشناختزبان یبررس» (، 1397) ییرزایم

مقاله  ساختارمشابه با  یشده بحث ادی یهاکه در پژوهش «یگفتمان انتقاد لیتحل کردیرو
 رو مطرح نشده است.  شیپ

 

 قروش تحقی. 2

ای و تحلیل محتواست. شیوۀ پژوهش در این مطالعه به روش سندکاوی، مطالعات کتابخانه
ها به روش تصادفی و بر مبنای انتخاب مواردی که قابلیت بررسی از منظر عنوان داده

مالک ساختار محوی معیار در این  اند.شدهپژوهش را داشته باشد، گزینش و انتخاب 
پژوهش کتب دستور زبان فارسی معتبر  و مالک بررسی بلغت نحو بر اساس نظریات 

 باشد.جرجانی می



 

 

 ها یافته. 3
. دهندیقرار م گریکدیجمله را در کنار  کیواژگان  ،یزبانان براساس قواعد خاص یفارس

و  میو موجب تقد گذاردیم ریواژگان تأث ینحو نشیدر چ یو بالغ یاز عوامل زبان یاریبس
)با احساب  اریدر جمالت مع یکل ۀقاعد یول شودیکالم م یاجزا ینیدر همنش ییرهایتأخ
پس  آورندیم هیابتدا مسندال» است که  نی( چنیخیدر دستور تار ندستور زبا یکل طیشرا

 یاز فارس ییهابا ذکر نمونهورد  دی(. فرش92: 1378 دورد،ی)فرش« فعل، بعد فعل را ۀوابست
فعل+  ۀ+ وابست هیمسندال»  بیکه ترت کندیم دیموضوع تأک نیبر ا یدر یباستان تا فارس

آثار  نیترمی(. چنانچه در قد231ج بوده است )همان: یزمان تاکنون را نیترمیاز قد« فعل
 یهاآماس یخواند، و البقرنیبهار را ع» :مینیبب میتوانیالگو را م نیا تیرعا زین یدر یفارس

 ۀنحو معادل کلم ۀواژ(. » 67: 1371 ،ی)هرو« چون از او موم روغن کنند دیسخت بگشا
(syntaxدر زبان انگل )گرفته شده  «بینظم و ترت» یبه معن یونانی یااست که از واژه یسی

 یمعنکار رفته و در اصطالح، بهبه« جهت و اسلوب»  یبه معن ،یلغو ۀکلمه از جنب نیاست. ا
شامل  اننحو هر زب یطور کلدستورمند اطالق شده است. به یاوهیقواعد به ش یریگجهت

کرد که بتوان  بیترک یاگونهها را بهواژه توانیاست که با استفاده از آن م یاوهیش
 یکه از چگونگ ینحو عبارت است قواعد گریتر ساخت به عبارت دبزرگ ییواحدها

 دیگویتر سخن مبزرگ یگفتار و ساختن واحدها ۀریزنج یها بر روتک واژه ینینشهم
  (.145: 1382 ،ی)باقر

 یکالم در زبان فارس شینحو و آرا .3-1
دانسته  شهیاند ۀحامل و سازند زیشود و نحو ن رفتهیپذ شهیسبک و اند انیسازمند م ۀرابط اگر

 یوجود دارد. صدا یاستوار وندیها با بالغت کالم پجمله ینحو یساختارها انیشود، م
است. بالغت خود را بر روابط  طیمح ای ییارویما در رؤ یذهن تیپژواک وضع ،ینحو
. شودیاز نحو و دستور زبان م ینوع خاص نشیو سبب گز کندیم لیکلمات تحو ینحو

و بدون  یجمله در هر زبان است که خنث یقرار گرفتن اجزا یشکل عاد ار،ینحو مع
 یپ توانینم سندهینو ۀشیذهن و اند ۀدربار یاآن به نکته قیاز طر نیاست، بنابرا یبرجستگ

کند، از  رییتغ اریآن نحو مع یعیطب رتصوجمله نسبت به یاز اجزا یکی گاهیبرد، اما اگر جا
 یمختلف یهابه روش اریبهره برد؛ خروج از نحو مع توانیم یبالغ رییتغ گاهیآن در جا
به متن  یاتازه کردیرو جادیسبب ا هاوهیش نیاز ا کیهر  یو فراوان ردیگیصورت م



 

 

 یابیریو د یسخت لیگاه به دل شودیم دهینام ینحو اری. آنچه امروزه خروج از معشودیم
در معالم البالغه  یی. رجاگرددیم یابیارز «یمعنو دیتعق»عنوان متن در علم بالغت تحت

در  یو آن چنان است که بر اثر رخ دادن خلل» :آورده است یمعنو دیدرخصوص تعق
که سامع مقصود  یطورمراد واضح و روشن نباشد به یداللت کالم بر معنا یمعان بیترت

 ی(. در زبان فارس12: 1353 ،یی)رجا «ارینکند مگر بعد از مشقت و تأمل بس کمتکلم را در
و  دمانیچ ۀدربار یکتب علم معان سندگانیشناسان و نوسبک ،یکتب دستور سندگانینو

 نیعلم خود به ا نظراز م کیاند و هر ارائه داده یفراوان یهاکالم بحث ینحو شیآرا
 و باطنی دوردیفرش ،یبه خانلر توانیم نویسان فارسیدستور میان اند و ازموضوع پرداخته
از  یناش»را  یدر یفارس ییدایپ ۀیجمله در قرون اول یاجزا بیتنوع ترت یاشاره کرد. خانلر

 «داندیو بالغت آن م یروان جمالت قرآن ختمانسا ریتأثگفتار و تحت یعیطب ۀویش
 سندهیاست که نو یاگونهبه یزبان فارس یعیطب یذات شاعرانگبه هر ترتیب  (. 275: 1397)
دهد تا بر  رییتغ یاگونهجمالت را به یو توال بیدلخواه، ترت یبه دلخواه و به اقتضا تواندیم

 خاص بگذارد.  یریکند و بر مخاطب تأث دیتأک یزیچ

 ارتباط نحو و بالغت .3-2
 ییبایو ز یو بافت کلمات است که برتر وستنیپ یبرا یمنظر علم بالغت، نحو رکن از

که  یتیو موقع یکلمات با توجه به معن ییبایو ز گرددینظم آنها بر م حیصح ۀویسخن به ش
. از نظر علم بالغت، بحث از ثبت و ضبط کلمات، شودیدر ساختار دارند، آشکار م

 یهنر نداشته باشد بلکه نحو، همان علم کشف معان رد یگاهیکه جا ستین یقواعدخشک
 یکی» رد؟یگیچگونه صورت م ینحو ییجابهجا اما (.16: 1394و اشرف،  یاست )فالحت

( در سطح نحو است و ی)ساخت گروه یازبان بشر، وجود ساختِ سازه یهایژگیاز و
کار ساخت به کیکه در  یاز عناصر واژگان یبدان معناست که برخ یاساختِ سازه

 یمتفاوت یهاساختار جمله از سازه یطور کلو انسجام دارند و به وندیپ ینوع روند،یم
. شوندیبه هم مرتبط م یسلسله مراتب یاگونهبهجمله  کیکه در  دیآیوجود مبه

و  دهدیمکان م رییاست که تغ یاسازه کیکلِّ  نیها، ااغلب زبان ینحو یهاییجابهدرجا
جمله،  کیعناصر  ریو تأخ میاست که در تقد نیسازه، ا صیتشخ یهااز آزمون یکیاصالً 
که اصطالحاً به  شوندیجا مبهبا هم جا دهند،یم لیسازه )گروه( را تشک کیکه  ییاجزا

گسسته هم وجود  یهاسازه ،یحال در زبان فارس نیبا ا ندیگویم ییجابهآن آزمون جا



 

 

 ایاز آنها جابه جا شد، دو  یجمله، بخش یواژگان شیآرا رییکه در تغ ییهاسازه یعنیدارند؛ 
به دو نوع  توانیم یرا در زبان فارس ییجابه جا رینوع اخ نی. اشوندیچند پاره م

 یاسازهدارد و برون ینحو راتیو تأث هاامدیاما پ ستین یکه در اصل نحو یاسازهدرون
درون همان  ینحو ۀساز کیعناصر  ییجاجابه ندیفرا ای یادرون سازهالف( کرد  کیتفک

بر عنصر  یعنصر می)قلب( و تقد یاسم ای یفعل ۀعناصر ساز ییجاسازه. گسست با جابه
نهاده سر به »  یعبارت فعل نیمانند ا شود؛یآن سازه در درون همان سازه واقع م گرید

 توانیم« سر به صحراها»  یرصرفیرا بر عنصر غ« نهاده» یعنصر صرف ییآشیکه پ« صحراها
از  رونیسازه به ب ییجاجابه ندیفرا ای یاسازهبرون ب(شاهد آورد. ییجابهنوع جا نیا یبرا

و  یاگسست عناصر سازه -ینحو یهاسازه ریسا نیبا حرکت در ب - ینحو ۀساز کی
با  ینوعاست که به یاسازه ریتأخ ایجمله  گرید یهااز آن بر سازه یجزئ میتقد

آن  ای ردیگیم تدر جمله صور ینحو گریاز آن سازه با عناصر د یعناصر یختگیدرآم
 (.242: 1398و همکاران،  یسارل)«ردیگیقرار م یگرید یعنصر نحو یسازه در دو سو

 المصدور در ساختمان جمالت نفثه یبالغت نحو .3-1-1

 حال مخاطب یطول جمالت و اقتضا. 3-1-2
چرا که طول جمله » میابیرا در ندهیبالغت گو فجمالت طول یاز رهگذر بررس میتوانیم

 یفراوان نیانگیم یدارد. بررس یواحد فکر کیدر  ندهیدرنگ و تأمل گو زانیبا م ینسبت
 یبالغ ۀنکت کیالمصدور ما را بعه جمالت بلند در نفثه یکوتاه و منقطع و فراوان مالتج

  .سازدیرهنمون م
تا  شکستیو کام مراد در کام حاسد م شدیو حارس م یحامیدشمن کام از»

به دست او افتاد و به  یدر نوبت عراق دست گرد جهان برآورد تا مجنون نحو
 «انیم بتیقرار منصب کتابت در غ لهیانواع ح میو تقد دیاستعانت عمر و ز

 (.14 :1343زیدری نسوی، )
. شودیآنها م یها و انسجام نحوجمله یبالغ وستاریجمالت خواننده متوجه پ نیا در

و  یمنطق یجمالت از نظر بالغ وندیپ» ام دارد. ودر تمام طول بند، تد یدریز ۀشیاند
 لی(. استفاده از حروف و عوامل ربط از قب279: 1390 ،ی)فتوح« است الیخ یبراساس تداع

 حیخالف انتظار، توض ای یتقابل ۀرابط ح،یتوض شیاگر، چون ، که، تا، اما و .... به جهت افزا
 گاهیجا (.1: 1388 زاده،نیو غالمحس ی)نوروز رودیکار مبه یزمان ۀرابط ایو  یعل ۀرابط



 

 

 ۀآغازه نقط ایکالم است. مبتدا  ینحو دمانیدر چ یامکان بالغ نیترجمله مهم نیآغاز
(. با توجه به 69: 1392 دقاسم،یکانون توجه جمله است )س یو به باور جرجان امیپ متیعز
عناصر جمله و مبتدا قرار  ییآشیپ ،یو عرب یآزاد در زبان فارس یو واژگان ینحو شیآرا

 ۀبالقو تیظرف ینوع نیآغاز گاهیجا جهیمحور است؛ در نت سندهینو یالهمقوگرفتن آنها 
 یجمله حداکثر برجستگ نیآغاز گاهیجا یعنیمبتدا  گاهیدر خود دارد. جا یبالغ

(promoineceرا دارد و هر چه جمله رو به پا )ابدییکاهش م یبرجستگ نیا رود،یم انی 
 (.121: 1388)راسخ مهند، 

و اهتمام  تیرا عنا میتقد ۀزیو پس از او، انگ یبالغت از جمله عبدالقاهر جرجان یعلما
را « کالم تیاختصاص و تقو» مانند  یگرید یهازهیبر آن انگو عالوه دانستندیبه مقدم م

و  داندیم شماریو محاسن ب هادهیفا یبحث را دارا نیا یکار بردند. جرجانبه میتقد یبرا
است و محاسن  یاریبس دیرا فوا - یتقدم و مبتدا ساز - بباب از کتا نیا»  دیگویم
 یباب معان نیآن بس دور، در ا یهااست و کرانه عیاستعمال در آن وس ۀدامن شمار،یب

 ندیبیرا م یو شعر سازدیآگاه م یفیو شما را به نکات لط دیگشایشما چهره م یبرا یعیبد
 یبرجا فیبس لط یریشما تأث خاطرو در  آوردیشما را به وجد و شوق م دنشیکه شن

و  افتهی یآن شعر لطافت نکهیکه علت ا دیشویو متوجه م دیکنیآنگاه تأمل م گذارد،یم
برداشته  ییرا از جا یمقدم شده و لفظ یاکرده است که در آن کلمه جادیدر شما ا ینشاط

 کی یداراهر جمله  ی(. در زبان فارس166: 1392 ،یجرجانالاند )نهاده گرید یدر محل
 دیآیحساب مبه یارتباط زبان کیجزء در  نیترمهم یرسانامیپ ییاست از سو یاصل یۀتک

 ردیگیعنصر فعل قرار م نیترکینزد ایل فع یبر رو نشانیجمله به شکل ب یۀتک نیبنابرا
 (. 48: 1384 ار،یکامانیدی)وح

بر کران  یگرفته، سالمت پا یدش آند ان،یزبان در م زیت یدو رو نیا تا»ـ 
نهاده، از آنگاه باز که فتنه از خواب سر برداشته، هزاران سر، برداشته بالرک 

سر  انیخوار شده، سنان سرافراز به مثال زروآزماآبخوره، تا خونخوار شده، خون
 ریتقد ندایدر م ریتدب ده،آم ریضم ریت ،یهدف بود بیکه نص ریافراز گشته، ت

شده است  نیرا هر لحظه اگرچه حاله مع یالیسرگردان شده، آبستنان ل یچون گو
 (.2 :1343زیدری نسوی، ) «دییزا ییرا نو به نو بال یحُبل

به  یاست که و یحاصل مترادفات یدریز یتودرو تو یاپیفوق جمالت پ ۀنمون در
کرده است  جابیا یآورده است. بالغت ساختار نحو تیموقع فیتوص یحال برا یاقتضا



 

 

بلکه  دهدیم رییجمله را تغ بینه تنها ترت یکند. مبتدا ساز انیکه با اطناب جمالت خود را ب
 در(. 9: 1385 ،یدیو مج یرعمادی)م شودیم یبالغ ریو تأث یساخت نحو یدارسبب نشان

 یو توال بیو ترک شوندینهاد ذکر م نشانِیجمالت در حالت ب ،«نهاد» ییآشیمبحث پ
 :کنندیرا حفظ م اریمع یساختار نحو

 (.2: 1343زیدری نسوی، )«آمده  ریضم ریت ،یهدف بود بیکه نص زین»ـ 

حق آن  لیدر مدت طو لیاست که به بکاء و عو بلینه از آن ق بتیمص نیا»ـ 
 (.48 :1343زیدری نسوی، ) «توان گزارد

 من بنده از حرقت فرق»ـ 
و اصحاب چندان بار محنت بر دل  ارانیدوستان و احباب و ضجرت هجرت  ـ

 (. 57 :1343زیدری نسوی، ) «نهاده بودم
بار معارک شده. قواعد ملک به  کیممالک همه مهالک گشته. مسالک به »ـ 

 یدر جا وانی. دافتهیانحالل  ی. عقود دولت به کلرفتهیاختالل پذ یکبارگی
 ثیمدارس علوم همه مدرس شده. محاضرات همه به حد. افتهیاصحاب تمکن 

زیدری نسوی، ) «شده قیمَحطّ مجان ق،یان قیرسات اضیمحاصرات مبدل گشته ر
1343: 95.) 

معمول و  ییآشیهمان پ ،جمالت نیدر ا« نهاد» یساخت نحو شود،یمالحظه م چنانکه
از  یریگبهره یعنیروش  نیا یبالغ ریتأث شودیسؤال مطرح م نیحال ا .هنجار زبان است

 یدریآنچه که ز رسدینظر مبه ست؟یاثر چ نیدر ساختار نثر مصنوع و متکلف ا ارینحو مع
وادار کرده است، « نهاد» یریگکارزبان در به یعیطب دمانیو چ اقیاستفاده از س یرا برا

است. « تخاطب» ۀواسطبر او به یرگذاریمخاطب و تأث یهاارتباط یبرقرار یبرا یتالش و
 یهاهیاز آرا یحجم انبوه زیانگو شگفت عیبد یریالمصدور با خلق تصاودر نفثه یدریز

چه در  یدری. زبردیکار مدر کالم به خود یرگیقدرت و چ شینما یرا برا یانیو ب یعیبد
 فایاو ا یدر گزارش و شرح ماوقع برا یکه نقش اصل یریو چه در تصاو ینتیز ریتصاو نیا
را خلق کرده است  یابیرید ریتصاو ز،یانگالیاز عناصر خ یاهیچند ال بیبا ترک ،کنندیم

 یگذارریاز قدرت تأث یهبا آگا سندهی. نودهدیخبر م یرپردازیتصو یبرا یکه از تعمد و
و  ردیگیبه خدمت م یرپردازیتصو نیواژگان را در ا ر،یتصاو یافزون بر القا ر،یتصاو

. اما گرددیمتن م یفهم ریاز حد و د شیتکلف ب یسبب غرابت و در موارد موضوع، نیهم
 ژهیوبه اریبه کمک نحو مع یسازاز شفاف یریگبهره یابی متن،ریغلبه بر د یبرا یراهکار و



 

 

حال مخاطب که ممکن است  یبه اقتضا یدریکالم در ذکر نهاد است. ز یعیطب دمانیچ در
 ۀساز ییجارا در جابه یزیهنجارگر زانیم نیکمتر ابد،یرا درن ریمملو از تصاو رفهمیکالم د

باز  رانیقصد دارد چشم خواننده را به اوضاع اسفناک ا نویسنده. ردیگینهاد به خدمت م
. در دانکشیم یو ناهماهنگ یکالم را گاه به مرز ناهموار ،یزبان و ۀجوهر اما کند

جزر و  گر،ید یاز سو بارتباط با مخاط ۀمسألو  سوکیاز  یکه کالم محور نجاستیا
 یو معان ردیگیاوج م شهینخست اند آورد،یرا در متن کتاب به وجود م یدائم یمد
 نیدر ا گرددیم انیب یپرداز الیتصنع و خ تیآنگاه کالم در نها ،شودیم قیو دق کیبار

باشد  یرفع ابهام دستوردنبال تا به ماندینم یباق یالمصدور مجالنفثه ۀخوانند یهنگام برا
است و  شیثابت خو گاهیعموماً مشخص و در جا «نهاد» ،کالم اقیدر سبدین ترتیب 

و  نویسنده یارتباط درون و   ژرف یژگیو نیهم لیدرست به دل. عمدتًا کوتاه زیجمالت ن
باز هم خواننده  ،یو عبارات فراوان عرب اتیو آ ابیریمخاطب است که با وجود لغات د

 دنبال کند: نهیس یدردها شیرا در گشا یدریکالم ز ۀرغبت دارد تا رشت
قناعت ننمودند و از شراب به آب  یهمچون من از غذا به خونخوار قانیرف»ـ 

 (.58 :1343زیدری نسوی، ) «اکتفا نکرده دهید
سپرده بودم و به  یدرست عهد قیمن بنده که به خالف احباب با او طر»ـ 

 :1343زیدری نسوی، ) «دمیرس هینموده، به ارم یوندیپ کوی... ن گرانید تیضد
83.) 

با  یراستا کردن وحال و هم یجهت اقناع مخاطب و اقتضا سندهیالمصدور نونفثه در
و از  کندیم انی( بی)توال دیو با شدت و تأک یاپیالت را پمج ش،یخو یهاآالم و رنج

 نماید،یاستفاده م یخوببه یها و بندها به اغراض گوناگون بالغو جمله وندیعوامل ربط پ
 :نمونه  یبرا

در شراب  یافهیو طا نهاده یخواب غفلت پهلو بر بستر تن آسانبه یبعض»ـ 

 یو دوستکان وردبار آ یهرامان یتا عاقبت تن آسان ادهدر د یدور دوستکان یارغوان
  (.40 :1343زیدری نسوی، ) «ستیگرن یکه سال دیروزکه خند کی ؛یدشمن کام

خود را  یاریمع یعبارت انسجام ساختار نینحو در ا دمانیچ شودیمشاهده م کهانچن
آنچه که نحو  است. بندها ذکر شده  یانتها )و وجه وصفی( در الفعحفظ کرده است، ا

)تا( ذکر  ۀپس از حرف اضاف یاست که در بند موصول یلیکرده است تمث یجمله را بالغ
آنها دارد.  یو توال هاشهیاند یبند نوشت، نشان از تداوم منطق یجام بالغانس»شده است. 



 

 

از  -هاجمله -شهیاند یواحدها یاز گسست و پارگ یبندنوشت ناش یو گسستگ یسست
 زیالمصدور حاصل دو چمتن در نفثه ی(. انسجام بالغ280: 1390 ،ی)فتوح« است گریکدی

آن که از  ییانسجام معنا ای وستاری. پیدستور وستاریپ گرید و ییمعنا وستاریپ یکیاست: 
حوادث نشأت گرفته است  ریآن و خط س یضمن یها و معانارتباط گزاره یمنطق یسازگار

زبان مانند حروف ربط، حروف  یعناصر دستور یآن حاصل همکار یدستور وستاریاما پ
برآورده  یخوبرا به سندهینو یغانسجام غرض بال نیو وابسته سازهاست که ا وندهایشرط، پ

داشته باشد، سخن به  ی. آن هنگام که مخاطب ما در برابر سخن، حاالت متفاوتسازدیم
 ی(. ساخت اطالع5: 1363 ل،ی)تجل شودیم انیاطناب ب ای جازیحال مخاطب با ا یاقتضا

ها مؤثر سازه نشیدر چ« در انتها ینیاصل سنگ» است که  یصورتالمصدور بهجمالت نفثه
در  یساز ندیپسا اتیعمل یسازاست که در زمان برجسته لیدل نیاست درست به هم
 یعیطب نشیدر چ اریصورت معبه یاسازه بیکه ترت یزمان آن .دهدیساختار جمله رخ م

 ییایجمله بر اصل پو یاسازه بیترت د،یایخود ب یندیخود باشد و فعل در ساختار پسا
 :دارد دی( تأکcommunicative dynamismارتباط )

زیدری ) «روز فروشدگان باز داشتند نیآخر روز، دست از ا الجملهیف»ـ 

 (.105 :1343نسوی، 
 همان(.)«میزد گریکدیبه رسم کوران دست دست در »ـ 
 (.108 :1343زیدری نسوی، ) «میکرد شیکس را عصاکش خو کیو آن »ـ 
زیدری نسوی، ) «دمیعِتاب به تکلف قلم باز کش نیمدت چهار سال در ا»ـ 
1343: 120.) 

را بهتر درک  یارتباط ییایها، پوسازه یمنطق بیو ترت ینحو دمانیچ نیمخاطب در ا
 و یانیب ،یعیبد ،یاز صناعات بالغ یادیز زانیآنکه م لیدلبه یدریز قتی. در حقکندیم
 بیرا در ترت یاطالع یهاسازه ،قرار دادهمورد استفاده  شیشاعرانه را در نثر خو یهاوهیش
دو  میتوانیآنها م یجمله و بازخوان یدقت در ساخت اطالعات با .بردیکار مبه sxv نشانیب

 یهدف اصل میبازشناس گریکدیاز  کندینوع متفاوت از اطالعات را که جمله به ما منتقل م
از  یدریاست که مخاطب از آنها آگاه نبوده است. ز یجمله، انتقال اطالعات کی انیاز ب

خود  یاصل گاهیفعل در جا ی. وقتکندیم زیپره ینحو دمانیدر چ یمزاحمت هر گونه عامل
که  شودیو سهولت پردازش سبب م شودینم یاز حد طوالن شیجمله ب رد،یگیقرار م

 د: بتواند گاه جمالت را بشکن



 

 

خواهد بود و به هر  یناکام ،یرویم کهیبه هر گام ،ینهیم یآنجا که رو از»
 (.98 :1343زیدری نسوی، ) «خواهد نمود یرو یندم ،یبگذار کهیقدم

اطالع  کندیاست با متن، عادت م یالمصدور پس از مدتنفثه ۀخوانند بیترت نیابه 
هم  یاریمترادف بس یهامعطوف لبتهدست آورد و اجمله به یرا در انتها یلیو تکم یاصل
 در خود دارد: یاحرف تازه یدریز یهااز معطوف کیهر  بردیکار مبه انیم نیدر ا

و  ارانیالحق من بنده از حرقت فرقت دوستان و احباب و ضجرت هجرت »ـ 

گشته که  ریاصحاب چندان بار محنت بر دل نهاده بودم و چنان از جان و جهان س
دراز  کیو زمان ن یدیدر کش زیخواب و خورد طعام و شراب اگر به مدت ن ۀشیاند

  (.58 :1343زیدری نسوی، ) «یبر خاطر نگذشت یگشت
و قرار گرفتن فعل در  دیآیم دیدر جمله پد یعیطب یاز هر فعل مکث و گسست پس

. کندیم جادیو ضرباهنگ ا تمیر یبه کمک واو عطف نوع هیپاجمالت هم جادیو ا انهیم
 شیپ تیّ سمت ادبزبان را به یعیطب ینحو دمانیبه کمک چ یتمیر یهادرنگ نیهم

 .بردیم

 اریو نحو مع یفعل یهاگروه .3-1-3
 یصورتفعل است به یهااز سازه یقسمت ییآ شیدر پ یبالغ یهاییجااز انواع جابه یکی

نوع  نیفاصله افتد. ا یعبارت فعل ایآن سازه، چه فعل ساده، چه مرکب  یاجزا نیکه ب
عرصه را  ، هیوزن و ضرورت قاف یکه اقتضا دهدیدر شعر رخ م شتریب ینحو ییجابهجا
از فعل و  یعنصر میبا تقد یفعل یهاو آن هنگام که در سازه سازدیتنگ م ارینحو مع یبرا

 در سخن ندهیدنبال شود، قطعاً هدف گو یخاص ییاز فعل روابط معنا گرید یعنصر ریتأخ
در فعل مرکب  یرصرفیجزء غ ییآشیپ ای میتقد راتییتغ نیاز ا یکیاست.  یاغراض بالغ

 نیدر جمله ب گرید یو عناصر نحو فتدیبفاصله  یعناصر گروه فعل نیکه ب یاگونهاست؛ به
از آن جهت که موجب  ییجانوع جابه نی. ارندیاز هم گسسته قرار بگ یفعل ۀساز یاجزا

اطالع جمله گشته ساخت  رییو تغ یعنصر فعل یرصرفیبر بخش غ دیو تأک یسازبرجسته
به  توانیم هاهنمون نی. از کاربرد اسازدیم لیدار تبدبه نشان نشانیجمله را از حالت ب

 اشاره کرد: ریموارد ز
زیدری ) «امروز به فردا، گذرا بندند حاصلِیانتظار ب نیتا روزگار در ا»ـ 

  (.29 :1343نسوی، 



 

 

 یرصرفیشده و جزء غ جادیا ی( گسستندیفعل مرکب )روزگار گذراند ۀساز یاجزا نیب
جمله قرار گرفته  ی( خود جدا شده و در ابتدای)جزء صرف یفعل ۀبر متمم از هست میبا تقد
فعل )روزگار( در  یرصرفیجزء غ یفعل، موجب مبتداشدگ یاجزا ییجاجابه نیا است.

( موجب حاصلیانتظار ب نیو تقدم آن بر متمم جمله ) در ا ییآشیو پ دهیجمله گرد
برجسته شدن  «یریدرونه گ»  نیمتمم شده است و آن را درون خود گرفته که ا فیتوص

 یساختار نحو رییتغ نیجمله، ا یساحت اطالعات نظراز  زیدارد و ن یدر پ زیمتمم را ن گاهیجا
اطالع  یکانون ۀنقط رییتغ یی. از سوشودیکالم م یرا نشان دار کرده است و سبب برجستگ

آن شده است و تمام توجه  یو برجستگ دیمتمم، موجب تأک ۀبا ساز یختگیجمله با درآم
شده در نثر  ادی ۀنمون نیا داق. اما مصدیجلب نما «حاصلیانتظار ب نیدر ا» مخاطب را به 

افعال و افعال  یبه ساحت جمالت کوتاه و وجه وصف یدری. زستین ادیالمصدور زثهفن
این  است. ساختار بندیپا اریبس یعبارات فعل ایدر افعال مرکب  اریساختار نحو مع ایساده 
را در  یطرح منسجم ییساختار روا نیدارد و هم ییروا ۀجنب ود،خ یبا طرح داستان کتاب

را  یخاص یزبا یالگو آن ۀدر نثر شاعران یپردازنهینحو جمالت فراهم آورده است. قر
سمت  نیرا به ا سندهینو ،یواحد زبان ی. تکرار متوازن الگوهاآوردیفراهم م سندهینو یبرا

 یافعال در ساختار نحو یبندکریصورت کوتاه و با پرا به اتعبار یهاکه پاره دهدیسوق م
را  یپردازنهیقر لیبه دال کسانی ینحو دمانیچ اوردیها بدر آخر پاره یعنی اریمعمول و مع

 اثر دانست.  نیدر ساختار جمالت ا ارینحو مع تیرعا یعامل بالغ توانیم
 یسرها امیا یجفا البیاست و س دهیتالطم امواج فتنه کار جهان برهم شوران»ـ 

 (.1 :1343زیدری نسوی، ) «است دهیخود گردان یسروران را جٌفا
مشاهده کرد و  توانیاثر م نیدر ا یبه فراوان اریصورت معرا به ینحو یرار الگوکت

را  یفعل یهاارهپ یو بالغ ییقایتوازن موس تیکه به منظور رعا شودیمسأله سبب م نیهم
در  کسانیصورت فعل به ینحو دمانیچ قتیدر انتها دو به دو به کار برد. در حق لباغ

 :نهیقر یهاپاره
 اقیاشت ۀو به کدام مشفق، قص یسینویفراق م دیبه کدام مشتاق شدا»ـ 

 (.5 :1343زیدری نسوی، ) «ییگویم
و آن گوران خر  راندیمکمن اجل م یرا خاک، سو یآن خاکساران آتش»ـ 

 (.33  :1343زیدری نسوی، ) «دواندیمرابض آساد م یطبع را گور، سو



 

 

 «دندیگردانیم عیضا یبه فلس یو نفس کردندیباطل م یبه نان یجان»ـ 
 (.66 -65 :1343زیدری نسوی، ))

 یدیگروه ق ییجاو جابه یساختار نحو  .3-1-4
 نیا  ردیجمله منتقل شود و از فعل فاصله بگ انیپا ایفعل از بخش به آغاز  دِیآن زمان که ق

متن  یمستحکم بالغ یاز مبان یکی تواندیسخن م ییبایبالغت و ز یدر راستا زیشگرد ن
رفتار  نیدارد. ا یسازو برجسته کالمدر  دیتأک جادیقصد ا د،یق ییجابهبا جا یدریز .باشد

 ءیش ایانحصار در فرد  جادیا یبرا یبا حصر و قصر که روش یدر اصطالح علم معان یزبان
 و قرابت دارد: یکیاست، نزد یخاص

، ده دوازده روز راه قطع الکوکب حندس ترسان و هراسانصفت  نیبد»ـ 

 (.69 :1343زیدری نسوی، ) «کردمیالظلماء قطع م
 شاد که به جان در آن حدود خطر بودم نهادم، جانیآذرب یسو یرو»ـ 

 (. 74 :1343زیدری نسوی، ) «الیهمچون خ
با  یجمله ودر فاصله ا یدر ابتدا« ترسان و هراسان» دیاول قرار گرفتن ق ۀدو جمل در

 ینشان دار کرده است و از نظر ساخت اطالعات یجمله را از نظر نحو نیفعل، ساخت ا
عمل و نشان  ییاطالع کالم با انتقال به آغاز جمله موجب بزرگ نما یانیپا ۀجمله، نقط

 یو تالطم روح یاز ترس و بهت زدگ یشده است و حالت «ترسان و هراسان» دیدادن ق
به  ییجاجابه نیبه کمک ا یدری. زکندیبه خواننده منتقل م یرا به خوب سندهیاحوال نو

 جمله: نینوان مثال در اعبه کندیدر نثر خود کمک م یفضاساز
 :1343زیدری نسوی، ) «عذار در خدمت عارض عراق سبز کرد ،العذارجیخل»ـ 

76.) 
از  یکی یشرمگیو ب ییآبرویکه ب سندهینو ییهدف معنا ۀنیدر زم دیق ییآشیپ که

 دارد. یمؤثر ییکارکرد القا کندیم انیمنصبان دربار مغول را بصاحب
 :1343زیدری نسوی، ) «مند.... انتقام د،یسر وقت از هر آفر نیدر ا شکیب» ـ

22.) 
نوع  نیاز آن قرار گرفته است. ا یااز فعل و با فاصله شیفعل پ دِیعبارت ق نیا در   

دار را نشان یبالغت نحو بیترت نیو عدد است و بد زانیبر م دیقرار گرفتن جهت تأک
در ساخت  نشانیآن را به شکل ب میتوانیم گاه،یجا نیمعنادار کردن ا یکرده است. برا

 :میبرگردان اریمع



 

 

 )همان(. «دیانتقام کش شکی...، بدهیسر وقت از هر آفر نیدر ا»ـ 
، کار بردهبه یکشنهینشان دادن شدّت انتقام و قدرت ک یبرا یدریشگرد که ز نیا   

ساخت نثر شاعرانه به خواننده منتقل کند؛ فاصله  نیدر ا ییبایمعنا را به ز نیتوانسته است ا
انتقام  ینشان دادن عظمت و هولناک یاز فعل و در آغاز جمله قرار گرفتن برا دیگرفتن ق

 نیکالم به مخاطب نشان داده است. ا یجمله به اقتضا یرا در ساختار نحو یرکارکرد هن
 امیپ یدر رساندن و القا شتریب ریتأث یبرا یدریاست که ز یهنر ،ینحو ییجاجابه ۀویش

 یکیآن پس از فعل  ریتأخ ای میاز فعل و تقد دیق یکار گرفته است. دورخود به مخاطب به
 یجمله برا ینحو یهادر کاربست حرکت سازه سندهیاست که نو ییهاوهیش نیاز بهتر

 :ریدر مثال ز ایخود نشان داده است و  یاهداف بالغ
ده دوازده روز راه را قطع الکوکب حندس  ترسان هراسانصفت  نیبد»ـ 

  (.69 :1343زیدری نسوی، ) «کردمیالظلماء قطع م
 ییآشیو پ میهراسان( با تقد /)ترسان  دیق شودیچنانکه مشاهده م زیمثال ن نیا در

 کالم شده است. یبالغ ریو تأث یساز( سبب برجستهکردمینسبت به فعل )قطع م

 گیری بحث و نتیجه
نویسنده بهره را برده است.  نیشتریب ،جمالت یعیطب دمانیو چ اریاز نحو مع ،ینسو یدریز

آشکار  ،متن یتیّ که فقط با رجوع به بافت موقع یلیبنا به دال ،عناصر جمله رادر این کتاب، 
 شیو کمتر پ بردیکار مخود به یعیطب دمانیدر چ ،حیصر یبه قصد اطاّلع رسان ،شودیم
که در  دهدینشان م ،پژوهش نیا یهاافتهیبر هم زند.  ،را ینحو منظ نیکه ا دیآیم

حال  یاقتضا تیو رعا یانسجام موضوع لیبه دل ،یدرینفثه المصدور ز ینحو یساختارها
گوناگون  یوندهایاز پ ؛است ییمعنا یهایدگیچیپ که حاصل شاعرانه  یمخاطب، در بافت

 ایساده  ۀدهندلیتشک یهاجمله از جمله ره انیدر پا ،بهره برده است. خواننده ،یساختار
در  ،اریبر خالف هنجار مع ،ییآو پس ییآشیرو است. پبهرو ،مستقل ییمرکب، با معنا

 یداتیاز جمله تمه ،یخبر یهارمون میدر پردازش جمله و تنظ لیو تسه شودینم دهید ،متن
لغات مهجور و  وشاعرانه  ریغلبه بر متن مصنوع و سرشار از تصاو یبرا ،یدریاست که ز
و اطناب جمالت در نفثه المصدور،  یدرازدامن در متن استفاده کرده است. ،یمتکلّف عرب

دشوار و  یهاواژه یۀدر سا ،و خواننده گرددیها مسبب کم رنگ شدن مفهوم جمله
که است   یدر حال این  ؛کندیمعنا را گم م ،از مواقع یاریدر بس ،یو عبارات عرب ابیرید



 

 

 تیمتن و رعا یبالغت ساختار ،در این اثر. ندیدرآ انیمعنا به جر یۀدر سا ،هاواژه دیبا
نوع از ابهامات و  نیغلبه بر ا یکه برا به گونه ای استمتن و مخاطب،  یمقتضا

 شود.مین ینحو یو آشفتگ یختگیدرهم ر ریاس سنده،ینو ها،یدرازدامن
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