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Abstract  
The aim of the present study is the stylistic investigation of prepositions in Khaqani’s 

qasidas. Prepositions with their vast semantic range are among the influencing 

language constructs that give identity to other language elements including nouns, 

verbs, adjectives, and adverbs. To deal with different meanings of prepositions in 

different constructs that is a kind of stylistic deconstruction and a stylistic feature is 

among the aims of the present study. To do so, the Khaqani’s qasidas were studied 

and the items that were considered important and compatible in terms of usage and 

relevance to the topic under study were extracted and investigated according to layer 

stylistics. The results of the research indicate that Khaqani placed equal importance 

on prepositions compared to other language elements and took into account their vast 

semantic range. He also promoted their use from grammar level to rhetoric and 

transformed them from almost neutral elements to key and non-substitutable elements. 

Khaqani has also the special and unique liberty to use prepositions. Finally, there are 

rare usages of prepositions in Khaqani’s Divan that are utilized in special dialects of 

Iran and are not found in the Standard language anymore. 
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 اقاني ها در قصاید خشناسانة حروف اضافه و معاني آنبررسي سبک

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ابراهیم یوسفی
  

 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران  محمد بهنام فر

 
 

 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران هدی رحیمیسید م

 چکیده
یي حروف اضافه با توسّع معنا. شناسانة حروف اضافه در قصاید خاقاني استهدف این ملاله، بررساي سابک  

خشاايدن به ب هویت اي درکننده يرگ،ار زبان، نلش تعيينهاي تأارند به عنوان یکي از سااازهاي که دگسااترده
پرداختن به معاني گوناگون حروف اضافه . ها و قيدها دارندها، صفتها، فعلسایر عناصر زباني از جمله اسم

 رود نيز از اهداف اینهاي مختلب که نوعي سااختارشاکني نحوي و ویژگي سابکي به شمار مي   در سااخت 
که از حيث نوع کاربرد داراي اهميت و سازگار بدین منظور با مطالعة قصاید خاقاني، مواردي . پژوهش است

نتایج این  .شناسي مورد بررسي قرار گرفتاساس الیة نحوي سبکبراستخراج شد و  ،با موضوع بحث ما بود
دهد که خاقاني براي حروف اضاافه همچون ساایر عناصار زبان اهميت خاصي قائل است و    تحليق نشاان مي 
دارد؛ کاربرد حروف را از حوزۀ دستور زبان تا حوزۀ بالغت و بدیع ارتلا  ها را پيوسته مدنظرتنوع معنایي آن

مچنين در ه. اساات جایگزین تبدیل کردههایي کليدي و بيخنثي به سااازه ها را از عناصااري تلریباًو آن داده
برد کارتوان به از جملة این موارد مي که فردي دارداستفاده از حروف اضافه، آزادي عمل خاص و منحصربه

رد هاي نادري از کاربنهایتاً نمونه. به جاي کسارۀ اضافه اشاره کرد « به»و « بر»به جاي « در»، «از»در معني « به»
شود و حروف اضافه در دیوان خاقاني وجود دارد که امروزه تنها در گویش مناطق خاصي از ایران دیده مي

 . «به»به جاي « از»مثل کاربرد  ؛ها نيستدر زبان معيار نشاني از آن

  .شناسیقصاید خاقانی، حروف اضافه، سبک: هاکلیدواژه

                                                            
 .ملاله حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند است -
  :نویسنده مسئولmbehnamfar@Birjand.ac.ir 
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 مقدمه 
از دورۀ باسااتان به دورۀ فارسااي ميانه و فارسااي  -پ  از آنکه در سااير تحولِ زبان فارسااي  

ضااعيب شااد، کارکرد  ،بندهایي که عمل تصااریب اساام را برعهده داشااتندنلشِ پي -دري
ت و این حروف که تا قبل از آن عموماً براي تأکيد و هاي اضااافه اهميت بيشااتري یافحرف

دار رفتند، وظيفة تعيين نلش اساام را در جمله عهدههاي اساام به کار ميتأیيد برخي ازحالت
 شدند.

 پایان و یکي ازهاي بيتوساااع معنایي حروف اضاااافه در زبان فارساااي از جمله ظرفيت 
 هایکي از دالیل این امر کوتاهي آن. تعوامل اقتدار این زبان در طول عمر دیرندۀ آن اسااا

هاي شود تا کاربران زبان در موقعيتاین مسأله سبب مي. نسابت به ساایر عناصر زباني است  
نوع این ت. ها بهره بگيرنددهي ساختار جمالت از آنکردن وزن شعر و سامان خاص براي پر

ي آفرین«غریب»و  کاربرد در شااعر شاااعراني چون خاقاني که مدام مشااغول ساااختارشااکني 
دليل دیگر، انعطاف معنایي حروف نسبت به سایر اجزاي . خوردبيشاتر به چشام مي   ،هساتند 

یکي از اسارار مهم شايوایي زبان فارسي، همين گستردگي   »رهبر به قول خطيب. زبان اسات 
 ه بر زبان و ادباي کمعاني حروف اسااات که گویندگان و نویساااندگان تواناي ما با احاطه

و سخن را در جامة ایجازي که با اعجاز پهلو  کردهها استادي در کاربرد آن انداشتهفارسي د
 (.66: 6872رهبر، خطيب) «اندزند، عرضه داشتهمي

و سااابب تحوالتي  در ادوار مختلب، متفاوت بوده نگااه گویشاااوران باه عناصااار زبان   
جموع، در ماما ، شده رسانيتحوالتي که بعضاً موجب اختالل در پيام. گوناگوني شده است

حال از آنجا که اسااات؛ با این راه را براي تکاامال زباان هموار کرده و بر غنااي آن افزوده    
ند، اهل شدحروف اضاافه، همانند سایر عناصر زبان، غالباً در ا ر کثرت استعمال ضعيب مي 

 ،ددنآورها به وجود ميزباان براي جبران این ضاااعب با توساااعاتي که در لفظ و معناي آن  
این توسااعات به چند طریق ممکن بود . کردندهاي زبان تزریق مياي را به شااریانخون تازه

آوردن  -8، دارهاي معنيها با واژهترکيب آن -2، ها با یکدیگرترکيب آن -6اتفااق بيفتد:  
 وضع معاني جدید براي حروف مستعمل. -5و  )مضاعب( اي دیگرها با حرف اضافهآن
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 پژوهشپیشینۀ . 2
. ( است6869) فتوحي شاناسي سابک حاضار، کتاب   پژوهشهاي مرتبط با از جمله پژوهش

آن  هايشاااناساااي و شااارو و بساااط مالک فتوحي در این ا ر به تبيين مباني نظري سااابک
در زمينة ساابک و ساااختار شااعر خاقاني نيز اقدامات زیادي انجام شااده که   . اسااتپرداخته

 هاي کالم او اختصاص دارد.هرکدام به واکاوي بخشي از ویژگي
( و دو ملالة دیگر با عناوین 6835) به قلم شاااریعت« زبان خاقاني»عالوه بر ملالة کوتاه 

بررساااي زبان محاوره در »( و 6836) به قلم کرمي و دهلانيان« معمار زبان و خيال ؛خاقاني»
دیگري که در توان به موارد ( مي6868) نوشااتة عسااکري ابراهيمي جویباري« دیوان خاقاني
 شود، اشاره کرد.ادامه ارائه مي

سازي ترکيبات در قصاید هاي برجستهبررساي شايوه  »( در ملالة 6862) بادلي و احمدي 
 اند که کار ارزشمند و درخور توجهيسازي خاقاني اشاره کردهصرفاً به هنر ترکيب« خاقاني
 تنها به یک بعد از هنر خاقاني نظر دارد. ، امااست

حليل بررساااي و ت»ه تحليلات دیگري که دربارۀ زبان خاقاني انجام گرفته، ملالة از جمل
( اسااات که با توجه به حجم دیوان خاقاني، 6868) به قلم تجليل«  ساااختاري شاااعر خاقاني 

 . مختصر است ، اماکوششي مأجور
 به  «زدایي در غزليات خاقانيآشنایي»با عنوان  ( 6868) نامة کارشناسي ارشد فراقيپایان

چون غزليات خاقاني را بررسي کرده، اما تر به موضوع مورد بحث ما پرداخته، شاکلي جامع 
( نيز به 6879) کنمعدن« پرتوي از هنر و خالقيت خاقاني»ملالة . نوعاً کاري متفاوت اساات

 اي ترکيبات ابداعي وي اشاره کردهطور گ،را به برخي از اختصااصاات زبان خاقاني و پاره  
شود نيز اشاراتي است که دامات دیگري که تا حدودي به این موضاوع مربوط مي اق. اسات 

هایي که از اشااعار او سامان یافته به در ملدمه و متن برخي از شاروو دیوان خاقاني و گزیده 
با توجه به عظمت دیوان خاقاني، کارهاي  ، اماها مأجورندهمة این تالر. خوردچشااام مي

ارۀ ضمن اینکه تاکنون تحليق مستللي درب. شاده است  اماتِ انجامنشاده، بسايار بيشاتر از اقد   
 است. جایگاه حروف اضافه در قصاید وي صورت نگرفته

 رورتيض ار،سخنوري هايظرافت تبيين براي خاقاني قصاید در اضافه حروف بررساي 
. شد ليقحت این انجام بر ايداعيه مسأله، این اهميت و بود نشاده  توجه آن به تاکنون که بود

هایي که در در این ملاله، نلش حروف اضااافه در ساااختار زباني قصاااید خاقاني،  نوآوري  
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 همراه با دالیلي که منجر ،است ها اراده کردهو معاني متفاوتي که از آن ها داشتهکاربرد آن
 گيرد.است مورد بررسي قرار مي به این اقدامات شده

 پژوهش روش. 7

 رویکرد با يليتحل -کارگرفته شااده، توصاايفيتحليق به رور دارد و ينظر جنبة تحليق این
 منابع نوانع به شميسا و فتوحي شناسيسبک هايکتاب منظور، بدین. اسات  شاناساي  سابک 
 حروف بررسي به هاآن به توجه با و شده شناسي، استخراجسبک هايمؤلفه و مطالعه اصلي،
 .پرداختيم خاقاني قصاید در اضافه

 اضافه حروف. 2

هااا اي از کلمااات هسااتند کااه معناااي مسااتللي ندارنااد و وظيفااة آن  حااروف اضااافه دسااته 
شناسااي  یکااي از مسااائل مااورد بحااث در زبااان    ». تعيااين نلااش اساام در جملااه اساات    

در ميااان واژگااان چناادمعنا، حااروف اضااافه در . شااناختي، توصاايب حااروف اضااافه اساات
دهناد  ت باوده و باه خاوبي نشاان ماي     هاا داراي گساترۀ وسايعي از مفااهيم متفااو     تمام زباان 

منااد از حااوزۀ فضااایي و فيزیکااي بااه حااوزۀ انتزاعااي  هااا بااه صااورت قاعاادهکااه معناااي آن
 (.5: 6862مهند،  )راسخ «یابدگسترر مي

 حروف اضافه در قصاید خاقاني. 0
به لحاظ محدودیت حجم  -6 :نمایدمي ضااروري نکته یادآوري چند بحث، شااروع از قبل

اضافة  شامل تمام حروف رفته در قصاید خاقاني که تلریباً حروف اضافة به کار ملاله از ميان
شاااناساااي رایج در زبان فارساااي از آغاز تا امروز اسااات، تنها به مواردي که ارزر سااابک

 بساانده مورد دو رکر به فراوان شااواهد ميان از موارد تمام در -2. ایمپرداخته ،اندداشااته
 شاامارۀ رکر به صاارفاً ارجاعات، کثرت دليل به خاقاني واندی به ارجاع در -8. ایمکرده
 چپ متس عدد که توضيح این با است؛ اکتفا شده ساجادي  نساخة  براسااس  بيت و صافحه 
اینک به بررسي حروف . اسات  نظر مورد بيت شامارۀ  راسات،  عدد و صافحه  شامارۀ  مميز،

 .پردازیماضافه در قصاید خاقاني مي
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 حروف اضافۀ ساده. 0-2
 «از». 0-2-2
آغاز  ةطجزو پرکاربردترین حروف اضافة زبان فارسي است که در معني اصلي خود، نل« از»

 شوند.کند و معاني متعدد دیگرِ آن، همه فرعي شمرده ميزماني یا مکاني را بيان مي
 در قصاید خاقاني:« از»معاني و کاربردهاي 

 

 «از جانبِ، به واسطۀ»در معني« از». 0-2-2-2
ان از توهاي فراواني ميرفته و نمونهاین معني از دیربااز در متون فارساااي به کار مي در « از»

 . آن سراغ داد

 سته که دان و برافشان عُمر فرض، پنج بر
 

 بااانااوا پانااج  ایاان از آفااریانااش  روز شاااش 
 

 (68/5: 6839)خاقاني، 

 مصااطفي گشااته او داللت از موسااي هم
 

 مااجااتاابااي بااوده او شااافاااعاات از آدم هاام 
 

 (63/5ن: )هما

از آنجا که تحوالت زبان، تدریجي و تابع شاارایط تاریخي و جغرافيایي خاصااي اساات، 
مردم  اي که امروزه نيز در زبانبه گونه ؛اسااات روند تغيير این کاربرد نيز بسااايار کند بوده
و جمالتي نظير « من از تو خاطر جمع هسااتم»بسااياري از مناطق ایران رواج دارد و در جملة 

 کنند.معنایي را اراده مي آن، چنين

 «با»در معني« از». 0-2-2-7
آیند، همواره مورد این دو واژه کاه امروز هم جزو عنااصااار پرکاربرد زبان به حسااااب مي   

 د.انرفتهاند و بعضاً به جاي یکدیگر نيز به کار ميزبانان بودهاستفادۀ فارسي

 کنم سااايااه دلشاااان دفتر خااماه،   نوک از
 

 نينااد زنخااامااه همااه زننااد،زنخ کااایشااااان 
 

 (66/679)همان: 
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 قااياااساااام  مااکاان سااااخاان  هاانااگااام 
 

 نااامسااااالاامااان   رويدشاااااماان  آن ز 
 

 ( 3/856 )همان:

 «به»در معني« از». 0-2-2-2
به جهت اینکه در معني اصلي خود به ترتيب بيانگر مفهوم « به»و « از»اصوالً دو حرف اضافة 

ابتدا  ها به جاي هم،و تصور کاربرد آن روندآغاز و پایان هستند به نوعي، متضاد به شمار مي
هاي فراواني در متون قدیم و جدید از این کاربرد اما نمونه ،رسااادقدري دشاااوار به نظر مي

به عنوان حرف اضاااافة « از»هنوز هم در محااورات برخي از مناطق خراساااان  . وجود دارد
ند: گویمي« ي دادمکتاب را به فالن»کاربرد دارد و به جاي « دادن»اختصااااصاااي براي فعل  

ساااني راین تنوع در کاربرد حروف، بعضاااً ساابب اختالل در پيام . «فالني دادمکتاب را از »
وردهاي جدیدي در حوزۀ ااز آن جهات کاه ممکن اسااات منجر باه دساااتا      ، اماا شاااودمي
 ارزشمند است. شود،شناسي سبک

عود اميرمسمردي که وي را حسن محدث گفتندي نزدیک »در تاریخ بيهلي آمده است: 
 «برديگاه نامه و پيغام آوردي و مي از بود تا هم خدمت محد ي کردي و هم گاه فرسااتاده

دهد که اوالً این ویژگي تا هاي زیر از خاقاني نشااان ميمثال. (639 /6: 6813 رهبر،خطيب)
 است.قرن ششم کاربرد داشته و  انياً جزو مختصات سبکي وي 

 شاااکساااات نارخواهم  طاااووس بايضااااة 
 

 فااکاانااد  خااواهاام  آشاااايااان  باارون وز 
 

 (5/658 )همان:

 دنيا آالیش این از دساات تواني ار مياالي
 

 نششاايطا سااتآلوده و اسااتنجاساات ساانگ دنيا که 
 

 (3/268)همان: 

 «در»در معني « از». 0-2-2-0
شود ان ميبيانگر مفهوم مک این ظرفيت که غالباً. بيان ظرفيت است« از»یکي از معاني حرف 

 هاي بسياري دارد.اقاني نمونهدر دیوان خ

 ستا سردسيرآموخته با خزر کز را سانلري 
 

 این از شبي برنتابد گرما به بسااتن حبش در 
 

 (5/858 )همان:
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 در مصراع اول معناي ظرفيت مکاني دارد.« ز»در بيت فوق 

 پخات  و رخات  عادم  ساااوي آن از برده
 

 مااان و خااان جهااان ساااوي ایان  از مااانااده 
 

 (62/852 )همان:

 «دربارۀ»به معني « از». 0-2-2-5

 ستا سردسيرآموخته با خزر کز را سانلري 
 

 این از شبي برنتابد گرما به بسااتن حبش در 
 

 (5/858 )همان:

 ستا سردسيرآموخته با خزر کز را سانلري 
 

 این از شبي برنتابد گرما به بسااتن حبش در 
 

 (5/858 )همان:

 اندعاافيات مپرس کاه ک  را نداده    از
 

 عطااا عااافياات جااهااان سااارايیااتعااار در 
 

 (68/5 )همان:

 جهان نگویم ازبااشاام، سااخن   چو دل تو گفتاه 
 

 شاامر نياایاد   ازکاه چو بحر برشاامااري، سااخن     
 

 (3/622 )همان:

 «دربرابر»به معني « از». 0-2-2-9
 شود.ميروي در کهنگي نهاده و امروزه کمتر نشاني از آن دیده« از»این کاربرد حرف 

 جنيباات ياانيساااااتااکاا کاان قااعااده قاادو
 

 نمااایااد مياادانتنااگ جااهااان دو، ایاان کااز 
 

 (9/623 )همان:

 حاالير مااایاال گانابااد   زرت ساااریار  ز اي
 

 نعم سااااائاال پاااساااخ درت صاااریر ز وي 
 

 (6/215 )همان:
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 «کسرۀ اضافه»به جای « از». 0-2-2-2

 نگررب آنک و اساات فتح از آبسااتن او تيغ
 

 گوا دارد آبساااتني بار  چاهاره   هاااينالاطااه   
 

 (67/28 )همان:

 خااون بااه ساااارشااااتااه  دلاام از آه تااب
 

 بشااااودمااي ساااارور سااااوزساااابااحااه  
 

 (1/616 )همان:

دهند؛ برخي از حروف عالوه بر کارکردهاي معمول، عمل فک اضاااافه را نيز انجام مي
هاي کهنگي زبان اساات که به موازات رشااد زبان و رساايدن به   این کاربرد، یکي از نشااانه
 به جاي« از»ز ميان حروف اضااافه، دامنة کاربرد ا. اساات کم شااده مرحلة تکامل، بسااامد آن
از  هاي دور رواج داشته ظاهراً فراترگ،شته این نوع کاربرد که از. کساره ،بيش از بليه است 
توان آن را نياورد بدون زیرا اوالً در بسياري از موارد مي ؛اسات  ضارورت رعایت وزن بوده 
ر مناطلي چنانکه د. شودیساندگان نيز دیده مي و  انياً در نثر نو اینکه وزن شاعر به هم بخورد 

 «.دست از او» گویند:، مي«دستِ او»به جاي  مثالً خراسان هنوز هم رواج دارد و از
 «عامي به حلم درگ،راند از عالم را نشاید که سفاهت»اسات:  ساعدي در گلساتان آورده  

 (.689: 6838سعدي، )

 «با». 0-2-7
با این تفاوت که در قدیم، هم به عنوان حرف . سااي اساات از حروف پرکاربرد زبان فار« با»

رنگ امروزه، نلش پيشااوندي آن کم ، امارفتهکار مي اضااافه و هم به عنوان پيشااوند فعل به
 شده و صرفاً به عنوان حرف اضافه، کاربرد دارد.

به « ابا، با، وا و فا»هاي شااده و به شااکلتلفظ مي Abâgدر فارسااي ميانه به صااورت « با»
 که هنوز هم رایج است بوده« با»ترین شاکل این مجموعه  رایج. اسات  ارساي دري رسايده  ف
دیگر، بيشااتر در  نيز مانند برخي از حروف« با»تغييرات حرف . (232: 6879ابواللاساامي، )

 بدین معنا که امروزه به عنوان. حوزۀ لفظ و نحوۀ کااربرد، اتفااق افتااده تاا جنبة معنوي آن    
 .با همان معاني معمول گ،شته کاربرد دارد ساز و تلریباًيشاوند صافت  یک حرف اضاافه و پ 

بيان رابطة بستگي و تعلّق چيزي یا کسي یا مفهومي است به کسي یا چيزي « با»معني اصلي »
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معاني هایي از قصاااید خاقاني با . در ادامه نمونه(825/ 8: 6875خانلري، ) «یا مفهومي دیگر
 شود.بررسي مي« با»

 «برای»در معني « با». 0-2-7-2

 مااجااوي اماال طااباايااب ز دوا دل درد بااا
 

 اساااتخوان تباشااايرر هسااات عالج کاندر 
 

 (7/862 )همان:

 ملک منوچهر پور ملاک،  چهر ماا  تریااق 
 

 آمده سااازاوار طاعون ملک مهر طاااعن باا  
 

 (6/866 )همان:

وان تاندک اساات و نمي« براي»در معني « با»اسااتعمال  فارسااي شااواهد ادب دراساااساااً،
پ  طوایب وحور بر آن »اساات: نامه آمدهدر مرزبان. هاي زیادي براي آن نشااان دادنمونه

قرار دادناد که آهویي را نصاااب کنند و با کبوتر ضااام گردانند تا برود و رفع احوال او در   
 (.632: 6872رهبر، خطيب) «ایشان بازآورد باجواب و سوال، 

 «به»در معني « با». 0-2-7-7
در تمام ادوار نظم و نثر فارسي رواج داشته و حتي در شعر شعراي « به»در معني « اب»استعمال 

 هاي سبک خراساني است.اما این کاربرد از ویژگي ،معاصر نيز وجود دارد

 کشااايااد ایران ناازدیااک بااه چااون ساااپااه
 

 رساااايااد فااریاادون بااا خااباار هاامااانااگااه  
 

 (663: 6875 فردوسي،)
 گوید:خاقاني مي

 عنان ساااپارم که با چرخ، افکند سااارم در
 

 عاانااا گاازارم کااه بااا جااان آورد لااباام باار 
 

 (63/87 :6866)خاقاني، 
 .استشده «به» جانشين «با» بيت، این اول مصراع در

 او هااماات بااا سااااوگاانااد خااورد فاالااک
 

 ناادارم ماالاادّم  تااو جااز کااون در کااه 
 

 (5/239 )همان:
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 «در برابرِ»به معني « با». 0-2-7-2
 است. ه تلریباً منسوخ شدهدر این معني، امروز« با»کاربرد 

 آسااامان کوتااه تو رفعاات اسااااس بااا اي
 

 آفااتاااب ابااتاار تااو هاامااّت قااياااس در وي 
 

 (26/96 )همان:

 ملوک نام و للب بااا ملااک اللاااب و ناام 
 

 اندآميخته کدر با صااافا و سااانگ باا  لعال  
 

 (65/666 )همان:

 «باز». 0-2-2
از این . رندگيهاي متفاوتي جاي ميبنديدر تلسيم بان از نظر نوع دستوريبرخي از عناصر ز

جهت که گاه جزو ملولة اساام هسااتند، گاه حرف، گاه قيد و گاهي پيشااوند فعل به شاامار   
 شاااود ودر فارساااي دري به صاااورت کلمة مساااتللّي که قيد واقع مي« باز»کلمة ». روندمي

ه، این ندر فارسي ميا. رودکار ميآید بههمچنين به صاورت پيشاوندي که بر سار فعل درمي   
واپ ،  »وجود دارد که در معاني  Awâz و در پازند به شاااکل Abâzکلماه به صاااورت  
 «اساات Apa و در اوسااتایي Apâ در پارسااي باسااتان. شااوداسااتعمال مي« مجدداً، بار دیگر

در اینجا . سات ن معني تکرار و مراجعت نيز ااین واژه غالباً متضام . (8/886: 6875خانلري، )
 .پردازیمبه عنوان حرف اضافه مي به نلش و جایگاه آن

 «سویبه»در معني « باز». 0-2-2-2
غييرات ت ، اماکنون دسااتخور تحوالت زیادي شاادهاز گ،شااته تا به لحاظ لفظي« باز»کلمة 

که در  این واژه. اسااات هاي لفظي بيشاااتر بودهکاربردي و معنایي آن نسااابت به دگرگوني
است، امروزه فلط در نلش قيد و  قيد بوده گ،شاته هم حرف اضاافه، هم پيشاوند فعل و هم   

 اي آن به حروف دیگري محول شاادهشااود و کارکرد حرف اضااافه پيشااوند فعل ظاهر مي
از  ترین آ ار بازماندهاز نخستين ادوار فارسي دري و در قدیم« سويبه» در معني« باز». اسات 

از و خود باز مصر آمد بیوسب برفت و یعلوب را به گور کرد ». است این زبان وجود داشته
 است: خاقاني در همين معني گفته. (665: 6872رهبر، خطيب) «برادران
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 رفتن خراسااااان بااه ناادهناادم فرمااان گير
 

 نگاا،ارنااد شاااادنم فاارمااان بااه تاباریاز    بااازِ 
 

 (68/699 )همان:

 حضرتش بازِ رسام  که زمان آن باشاد  کي
 

 باارآورم؟ اغااثاانااا   مااغاايااث   یااا آواز 
 

 (3/251 )همان:

ت این امر نيز آن است که اوالً زبان و عّ از رواج افتاده در این معني« باز»کاربرد  امروزه
پيدا  تري براي آنهاي مناساابتر شاادن پيش رفته و  انياً اهل زبان جایگزینبه ساامت ساااده

 اند.کرده

 «بر». 0-2-0
ن اسم، انيز مانند بساياري از حروف اضافة دیگر، نلش چندگانة خویش را به عنو « بر»کلمة 

با این تفاوت که کاربرد اساامي آن امروزه . اساات پيشااوند فعل و حرف اضااافه حفظ کرده
 تر از گ،شته است.رنگکم
کار در فارسااي دري دو اصاال متفاوت دارد که بر حسااب آن به دو معني مختلب به« بر»
ر و د Varahکلمااة اول کااه در اوساااتااایي . آميزدرود و گاااهي این دو معني بااا هم ميمي

 کار رفته واساات در فارسااي دري به همين معاني به« آغور»و « سااينه»به معني   Varپهلوي
است که در فارسي دري به  هکلمة دوم که اینجا مورد بحث ماست، حرف اضاف. اسام است 

و در اوسااتایي  Upariyاین کلمه در فارسااي باسااتان  . رودکار ميصااورت پيشااوند هم به 
Upairi انه اساات که در فارسااي ميApar و در پازند Awar  بَر»و « اَبَر»و در فارسااي دري »
 و« براي»کاربرد تلریباً خاصي از این حرف در معاني . (8/881: 6875)خانلري، « استشده 
بي در محاورات مردم خراسان جنو« وَر»و حتي « بِر»، «بُر»، «بَر»هاي متفاوتِ البته با تلفظ« به»

رواج دارد که در زبان معيار و احتماالً در مناطق دیگر ایران  و مناطق شااارقي ایران هنوز هم
 نشاني از آن نيست.

 خاالااياالااي  شاااااخااش  اَرغااَوو درخاات
 

 غااریاابااي  وَر مااو وطاان وَر رو هاامااه  
 

 (7: 6868 ناصح،)
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 رمااياادي؟  تااِه مااا از چااه بااُر نااگااارا 
 

 بااریاادي؟  رَه مااحااباات  و مااهاار  چااِره 
 

 (15: همان)

ون کار رفته که بسااياري از این معاني، اکنوني بهدر قصاااید خاقاني به معاني گوناگ« بر»
ف نسبت به سایر حرو« بر»اسااسااً در زبان معيار امروز کاربرد حرف اضاافة    . کاربرد ندارند

 اند.جاي آن را گرفته« با»و « به»اضافه، کاهش یافته و غالباً 

 «از»در معني « بر.»0-2-0-2

 دارم  و اساات صااوت افالک ز و جام مه ز
 

 اطاّلعي صاااوت و جام آن بر سااايعي چو 
 

 (7/586: 6866خاقاني، )

 کااهاافاام  مااردان هاافاات هشاااتاام آن ماان
 

 گااریاازم مااي جاافااا سااارنااوشاااات  باار کااه 
 

 (2/236: همان)

ت اس آمده« بر»در مثال اخير با حرف  ، امارودکار ميبه« از»با حرف  معموالً« گریختن»
 با حروف اضاااافة« گریختن»شاااته، در گ،. روداي از این فعل به شااامار ميکه کاربرد تازه

در  خاقاني. اندکردهشاااده و در نتيجه، معاني گوناگوني از آن اراده ميمتعددي ترکيب مي
به معني  «در کسااي گریختن...»گوید: از ساانگالخ حاد ه در مصااطفي گریز جایي دیگر مي

 به کسي است.« پناه بردن»
 

 «با»در معني « بر». 0-2-0-7
 دقت در معني اصلي هر یک. است بوده« با»استعمال آن به جاي « بر»رد از دیگر موارد کارب

ها به جاي یکدیگر چلدر با هنجار عادي زبان، دهد که کاربرد آناز این دو حرف نشان مي
ي حليلي استعال و معن« بر»زیرا مفهوم اصلي  ؛ستيز استزبانان عادتناسازگار و براي فارسي

 همراهي است.« با»

 قح شاااکر زبااانيبي زبااان بر نزباااناااباي 
 

 انددهدی دانزبان را حق و کشااتن وقت گفته 
 

 (66/65: همان)
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 چاارخ عشاااارتااگااه  در ناااهاايااد  اگاار
 

 ارغاان ساااااز باار ماان شااااعاار ساااارایااد 
 

 (3/866: همان)

 «برای»در معني « بر». 0-2-0-2

 ايخوانااده علاال بر یحمي یوم سااارّ گار 
 

 هااوا ساااارِ از ماابااار مااال پااایاامااال پاا  
 

 (1/5: همان)

را  کند، مفهوم تللين و فروخواندنمي« براي»عالوه بر اینکه افادۀ معني « بر»در این مثال 
 . نيز در خود نهفته دارد

 افوردَمک دمان پيل هم، به آنک پيل و کافور
 

 تهریخ گرما دفع بر شاااکم در هندي کافور 
 

 (6/838: همان)

 د:روکار ميبه به همين معني دقيلاً« بُر»امروزه در گویش مردم خراسان جنوبي لفظ 

 رمااياادي؟  تااِه مااا از چااهبااُر نااگااارا 
 

 بااریاادي؟  رَه مااحااباات  و مااهاار  چااِره 
 

 (15: 6868ناصح، )

 «به»در معني « بر». 0-2-0-0
شوند  توانند جانشين یکدیگرتلریباً مترادفند و در بساياري از موارد مي « به»و « بر»دو حرف 

ناطلي که از در م« بر»اکنون نيز کاربرد . تر اسااتهکهن« به»نساابت به « بر»با این تفاوت که 
بزرجمهر را پرسيدند که چون تویي در ميان شغل ». است« به»زبان معيار دور هستند، بيش از 

که در کارهاي بزرگ  و کار آل سااساان بود چرا کار ایشاان مضطرب گشت؟ گفت: زیرا   
 هایي از خاقاني:نمونه. (228: 6837عنصرالمعالي، ) «غالمان کوچک کردند براستعانت 

 مااائااده گاااه کااه کریماااني بيني مااا پايش 
 

 سااارازندان در گربه و کنند در بر مااکياان   
 

 (67/2: 6866خاقاني، )
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ه آن ک« به در»را از زبان محاوره وام گرفته و به جاي « بر در»در این بيات، خاقاني لفظ  
 . است ردهکار باست به« بيرون»نيز متعلق به زبان محاوره و معادل 

 تااویااي چااون ماادیااح گاار دان کااافاارم
 

 گاازیااد خااواهاام سااااوزیااان  اماايااد باار 
 

 (68/676: همان)

 به جای کسرۀ اضافه« بر». 0-2-0-5
 .کند، گاه ممکن اسات در نگاه اول به چشم خواننده نياید تصارّفاتي که خاقاني در زبان مي 

. رساااندعي به نظر ميهاي زباني وي کامالً طبيباه عباارت دیگر، بساااياري از هنجارگریزي  
 به جاي کسرۀ اضافه در ابيات زیر از این گونه است.« بر»کاربرد 

 اشااااعااار ساااايااماارغ خاااقاااناايااا  تااویااي
 

 بشاااکاان بااال شاااعااارانکاارکاا  ایاان باار 
 

 (6/828: همان)

 تاااو دولااات پااالاااناااگ  غااارّشااااان
 

 خااافاااتاااان دریاااد دالن شااااايااار بااار 
 

 (5/853: همان)

 «  به». 0-2-5
أ مبد« از»طور که دهد هماند جریان فعل را نشان ميدر معني اصالي خود، مسير و ملص « به»

 Pad در فارساي ميانه به شاکل  و  Paitiدر اوساتا به صاورت   « به». کندانجام فعل را بيان مي
: 6879است )ابواللاسمي،  به فارسي دري رسيده« بد»و « به»هاي و به صورت کاربرد داشاته 

فظ شاااده و امروز هم جزو عناصااار  کااربرد این حرف از گ،شاااته تاکنون ح . (271-238
 رود.پرکاربرد زبان فارسي به شمار مي

 «از»در معني« به». 0-2-5-2
عل به لحاظ نلشي که در مسير انجام ف« از»و « به»دو حرف اضافة  ،ه به آنچه گفته شاد با توج

 :روندگاهي به جاي یکدیگر به کار ميآیند؛ از این رو، متضاد به حساب مي ،به عهده دارند
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 خيزد خراسااان به حيوان ساارچشاامة  نه، نه
 

 نگ،ارند شاادنم آن ساارِ به خضاارم نه چون 
 

 (9/698: همان)

 نورمند تو به هسااات آفتاب، از مه همچو
 

 پروردگار ساااایة اوسااات که زمااانااه شااااه 
 

 (65/635: همان)

در بيات فوق، خااقااني هم از نظر نحوي و هم از لحااظ واژگااني از هنجاار عادي زبان       
جایي اجزاي کالم و تلدیم فعل بر سااایر ، جابه«از»به جاي « به»کاربرد . اساات کردهعدول 

که نه تنها در « نورمند»اجزاي جمله از مصااادیق هنجارگریزي نحوي اساات و ساااخت واژۀ  
بلکه در روزگار ما نيز بدیع و شااگفت اساات نوعي هنجارگریزي واژگاني به   ،زمان خاقاني
هاي اندازاسات تا پيوساته چشم   هاي زباني سابب شاده  به بازي عالقة خاقاني. رودشامار مي 
 اي از کاربرد زبان را فراروي خوانندگان شعرر به نمایش بگ،ارد.تازه

 «برای»در معني « به». 0-2-5-7
با « به»در معني اصاالي خود بيانگر دو مفهوم اختصاااص و عليت اساات و گاه حرف  « براي»

 شود.همين معاني، جانشين آن مي

 مرکز این بار  او دیان  دایاگاي   بااه لااکفا 
 

 دوتا بماانده  ايگهواره سااار بر اسااات زني 
 

 (6/6: همان)

 درخورد خالص زرّ ترازویي همه بااه گر
 

 درخوري به زر چو هست فلک ترازوي به خور 
 

 (6/526: همان)

 است.« براي»در مصراع دوم بيت اخير به معني « به»حرف 
ان امروز زب بوده، امااز عوامل توسعة زبان فارسي  توسّع معنایي حروف اضافه در گ،شته

ار هاي پيشااوندي با معاني گوناگونشااان بسااي ما از این جهت فلير و به ویژه دایرۀکاربرد فعل
 . است محدود شده
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 «جاینشانِ و بهعنوانِ، بهبه»در معني « به». 0-2-5-2

 مرا کرد قاابااول آنااگااه عااافااياات عااروس
 

 شااايربهااا بااه دادمش بهااا باايش عااماار کااه 
 

 (65/1: همان)
 به کار رفته است.« به جاي»و « به عنوانِ»در معني « به»در این بيت 

 برنهااد رخاات زمين گاااو بااه فلااک شاااير
 

 باارافااکنااد مااعااادا بااه نااظاار فاالااک باار گاار 
 

 (3/683: همان)
 ار رفتهکبه« به نشانِ»و در مصراع دوم به معني « بر»به جاي « به»در مصاراع اول بيت باال  

  .است

 «به وسیلۀ»در معني « به». 0-2-5-0

 نهان زا گفت دشمنت با زبان، شد تن همه تيغت
 

 هریخت حاشا تو خون زمان یک در من به هم کاي 
 

 (62/836: همان)

ر آزادي نشااانگ« به وساايلة»در معني « به»و اسااتعمال « به»به جاي « با»در این بيت کاربرد 
« لهبه وسي»را در معني « به»بيت زیر هم خاقاني در . عمل شااعر در بيان ملصود خویش است 

 است.به کار برده

 شاامخ ساايل به نگردد که او حلم اساات ساانگي
 

 اساات نکوتر محشاار ترازوي در ساانگ آن 
 

 (68/79: همان)

 «معادلِ در برابرِ،»به معني « به». 0-2-5-5

 اساات خدمت حق مرا کعبه دو با که آنم
 

 کرد ساااپارجان توان کعباه  دو دینبا  آري 
 

 (7/692: همان)
 اند.به کار رفته« دربرابر»هر دو به معني « به»و « با»در این بيت دو حرف 
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 ارزان هساااات کااه بااده انصاااااف و
 

 درهاام هاافااده بااه صاااافااتااي یااوسااااب 
 

 (6/273: همان)

 به جای کسرۀ اضافه« به». 0-2-5-9

 نجا به را شيرمردان و مغز به را شايرخواران 
 

 سااااختند يرحم گرگ شاااکار و مار طعمة 
 

 (66/665: همان)

 صااعب رفته خفلان در دلبه الله چو چرخ
 

 باز مانده یرقان در چشاام به نرگ  چو دهر 
 

 (13/636: همان)

 «چه». 0-2-9
عموماً جزو حروف ربط مزدوج اساات و کاربرد آن به عنوان حرف اضااافه، امروزه به « چه»

است و در پهلوي که به هوزوارر  čit یا čišاین کلمه در اوستایي ». است کلي منسوخ شده
شود و در آن با یاي مجهول خوانده مي« چي»دارد که  Mhصورتي معادل  ،شاود نوشاته مي 
آن که از آغاز در فارساااي دري مفهوم رایج . رودکار ميت بهبه معاني پرساااش و عليزبان 
« يز کسااکه پرسااش اساات ا« که»پرسااش اساات از چيزي در ملابل  ،رودکار ميکنون بهتا

يز ن« چو» بعدها در نظم و نثر فارسااي با همين امال و تلفظ به جاي. (8/875: 6875)خانلري، 
 است. به کار رفته و بيانگر معناي شباهت بوده

 

 «چو»در معني « چه». 0-2-9-2

است،  که بيانگر شباهت« چو»)تسویه( در معناي حرف اضافة « چه»بعيد نيسات که استعمال  
دهندۀ تساااوي و برابري دو مفهوم باشااد که نشااان« چه...چه»ربط مزدوج  برگرفته از حرف

شاااوند به نوعي به یکدیگر ربط داده مي« چه...چه»زیرا در جمالتي که به وسااايلة ؛ اسااات
 گوید:خاقاني مي. توان قائل شدمشابهت نيز مي

 خواهينمي زبان چند شوي چند خوشه چو
 

 ؟جزا روز به بوي ترازو چه زبان یاک  کاه  
 

 (61/3: 6866خاقاني، )
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 ودس چه شاير  پيروي کنم خرگور چه گر
 

 نگ،ارند شااادنم نيساااتان باه  آتش چو کاه  
 

 (1/695: همان)

 است. کار رفتهبه« چو»در ابتداي مصراع اول به معني « چه»در بيت اخير 

 «در». 0-2-2
داخل و  است که در اصل به معني« اندر»خورده و صاورت جدیدتر  شاکل ترار « در»کلمة 

هر دو وجود « در»و « اندر»هاي تر فارسااي دري صااورتدر متون قدیم. درون چيزي اساات
این  .ماندافتد و تنها در شاااعر تا چند قرن بعد باقي مياز رواج مي« اندر»اما به تدریج  ،دارد

تغيير یا تخفيب شاااید هم تاریخي و هم جغرافيایي باشااد؛ به این معني که در بعضااي نواحي 
عالوه بر معني اصااالي « در»کاربرد حرف . اسااات ر و در برخي دیگر دیرتر روي دادهزودت

 خود در معاني زیر نيز در شعر خاقاني قابل توجه است.

 «بر»به معني « در». 0-2-2-2

 مانک کشيد کساي  در کشاي خيره به جهان
 

 مااا برکشاااناادۀ و بود حق برکشاااياادۀ کااه 
 

 (63/88: همان)

يار شااود از یک نکتة بسشااناسااي مطرو ميوني که در ساابکهاي گوناگدر کنار تحليل
اي از موارد آنچه به حساااب ساابک یک شاااعر  مهم نيز نباید غافل شااد و آن اینکه در پاره

ه در بيت کچنان. ممکن است در ا ر اشتباه کاتبان و ناسخان روي داده باشد ،شودگ،اشته مي
« بر»ها، بدل ةدر یکي از نسخ، اما هشد« بر»جانشين « در»اسااس نسخة سجادي حرف  اخير بر
ر ابتداي د« به»و وجود حرف « کمان کشيدن»حال آنکه با توجه به ترکيب . است ضبط شده

در مصراع دوم همچنين توجهي که خاقاني به موسيلي حاصل « بر»مصاراع اول و دو حرف  
« بر»رف ح با حدر این بيت ترجي تربه احتمال قويتوان گفت مي ،از همنشاايني کلمات دارد

 . ترجيح دارد« در»چنانکه در بيت بعد به همين دالیلي که مطرو شد ضبطِ . است
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 گرن شاکارستان  دف در نگر، گرداندف لعب آن
 

 مدهآ پيکار به هم با نگر حيوان چندصااب وآن 
 

 (61/836: همان)

انات ونلش و نگارهایي است که از تصاویر حي«  شاکارستانِ دف »در این بيت منظور از 
 دهاستعمال ش« بر»مترادف « در»اند و در نتيجه روشن است که کردهبر روي دف ترسايم مي 

 است.
 

 «برای»به معني « در.»0-2-2-7

 درر بر و گاايااتي دو الارّقاااب مااالااک او
 

 انااباايااا  آورده مشااااجااّره  کااهااتااري  در 
 

 (67/5: همان)

 آنک زا گير اکبر سعد نامش است فالي من شاعر 
 

 ساااختند اصااغر سااعد از ت نا در من راوي 
 

 (28/669: همان)

 به دليل تکرار در متون مختلبِ قبل و بعد از او هاي سبکي شعر خاقانيبرخي از ویژگي
 ، امانيمکها احساااس بيگانگي ميه کمتر با آن اند؛ چندانزبانان مأنوس شاادهبا رهن فارسااي

 رسند.غریب و شگفت به نظر مي کامالً« براي»به معني « در»اي دیگر از قبيل استعمال پاره
 

 «به»به معني « در.»0-2-2-2

 روق راه ز تااا درآ فاالاار ساااوي چااار در
 

 دوا کاانااي ساااالماات نااور پاانااج ز را دل 
 

 (2/8: همان)

 مگشااااي ال گاه باه  جُز و کن بمُهر زباان 
 

 ال از رسااااي باالااي قااالااوا والیاات در کااه 
 

 (8/6: همان)

 کند با اینغاایت و انتهاي امري بحث مي از « باه »بياانگر مفهوم ظرفيات اسااات و   « در»
 به کار رفته است.« به»به جاي « در»هاي فوق وصب در مثال
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 «به سوی»به معني « در.»0-2-2-0

 گاارفاات اعااتااکاااف کااعاابااه در آنااکااه
 

 ؟اناادازد کاابااوتاار  در چااون ساااانااگ  
 

 (66/29: همان)

 اند.به کار رفته« به سوي»مترادف « اندر»و « در»در مصراع دوم بيت زیر نيز 

 آینااه بر فاتانااه   تاو  و تاوایام   بار  فاتانااه   مااا
 

 آیاانااه اناادر را تااو تااو در نااگاااه را مااا 
 

 (6/863: همان)

 «دربرابر»به معني « در». 0-2-2-5

 بااوالاامااظاافااّر  ماالااک تاايااغ اعااجاااز در
 

 ناامااایااد حاايااران عااجااز ساااار از سااااپااهاار 
 

 (3/682: همان)

 همّتش باکار   اگار  بشااايابااد  الالاادس روو
 

 دباارافااکااناا اشااايااا ساااراچااة ایاان در پاارده 
 

 (62/683: همان)

 است. برانگيزنيز جالب توجه و تأمل« دربرابر»به معني « در»هاي باال، کاربرد در بيت
توجه به کارکردهاي مختلب حروف در قصااااید خاقاني، مؤید تصاااادفي نبودن معاني  

هاا و تبعيات از یک شااابکة معنایي منساااجم اسااات که این معاني، حول آن    گونااگون آن 
بکه ممکن اساات بر اساااس توافق معنایي، مجاورت معنایي یا حتي تلابل این شاا. چرخندمي

 . معنایي شکل بگيرد

 «را». 0-2-8
به فارسي « را» شده و به صورتتلفظ مي râyو در فارسي ميانه  râdiدر اوستایي« را»حرف »

این حرف، امروزه بيشااتر به عنوان نشااانة  . (273: 6879)ابواللاساامي، « اساات دري رساايده
اربرد آن ک. است ا در گ،شته با معاني متعددي، حرف اضافه بوده، امشودول شناخته ميمفع

با  به دليل کثرت استعمال، کمتر ، امادر معني حرف اضاافه غالباً مربوط به متون کهن اساات 
 .شودبه برخي از معاني خاص آن اشاره مي  . در ادامهکنيمآن احساس بيگانگي مي
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 «در» به معني« را». 0-2-8-2
ي هاي زبانگاه جزو عادتو هيچ  زدایي بودههمواره سبب آشنایي« در»در معني « را»کاربرد 
 است. زبانان نشدهفارسي

 را حجره که عاشاااق دل چون درآر منلل
 

 برافکند شااايدا عاشاااق سااارشاااک رنااگ 
 

 (68/685: همان)

 عااادت ماازاجااانعااادي صااااحااراي بااه
 

 نااباايااناام    ضااااايااایااي  را وفااا چااراغ 
 

 (67/268: همان)

 «برابرِ در»به معني « را». 0-2-8-7

 را ماالااک گااياارياقاالااياام تااعاالااياام  بااه
 

 ناامااایااد  دبسااااتااان  طاافاال ماالااکشاااااه  
 

 (65/686: همان)

 کيد تير ساااازند و باادعت رخش تااازنااد
 

 نااياانااد  تااهاامااتاان  ماارا ساااافااناادیااار  امااا 
 

 (6/679: همان)

 سابله است.در این معني نيز در ادوار مختلب زبان فارسي، کم« را»استعمال 
 

 «و». 0-2-6
در بسياري از  هاي کالم اسات که نلش اصالي آن ربط بين عناصار جمله و ساازه   « و»حرف 

رخي از آنجا که ب. کندجمالت عالوه بر کارکرد ربطي خود مفهوم حرف اضافه نيز پيدا مي
نلش بسااازایي در ایجاز زبان دارند، خاقاني به نحو چشااامگيري از آن  « و»از کارکردهاي 
 . شودها اشاره مياست که به برخي از آن هاستفاده کرد
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 معادله« و.»0-2-6-2

 خااياال یااک عاالااول وز تااو ز لاافااظااي
 

 رَم یااک  فااحااول   وز تااو  ز رماازي 
 

 (65/273: همان)

 ساارشااک یک ابر زین و کو ر هزار فيض
 

 گيااا یااک باااغ زین و طااوبي هاازار باارگ 
 

 (66/8: همان)

 مالزمت« و». 0-2-6-7

 آنک از اهلل لرساااو درگاه و خاقاني بنده
 

 بيننااد اعال درگااه این از حرماات باناادگااان  
 

 (65/66: همان)

 راه بهرِ که رندان و من پ  نماند، جنسااي
 

 آورمدر کودن به پاي نيساات، رخش چون 
 

 (66/256: همان)

 مالزمت، و معادله «و» کاربرد از اصاالي هدف ،شااودمي مشاااهده باال ابيات در چنانکه
به لحاظ نحوي، واوهاي معادله و مالزمت، یکسان . است زبان صااد اقت رعایت و کالم ایجاز

ظر ها قائل شد، اما از نرساند و در نگاه نخسات ممکن اساات نتوان تفاوتي بين آن  به نظر مي
هایي معادله از تساوي گزاره« و»استلالل دارند و همچنان که از نامشان پيداست  معني کامالً

 . هامالزمت از مجاورت و همراهي آن« و»د و کنبحث مي ،که در دو طرف آن است
 

 حروف اضافۀ مرکب. 0-7
 شاود که از ترکيب چند حرف اضافة حروف اضاافة مرکب یا غيرسااده به حروفي گفته مي  

هایي از قبيل تأکيد، رعایت وزن شعر، عدم کفایت نحوي ضرورت. شاوند سااده سااخته مي  
ة زیباشناختي کالم سبب پيدایش حروف اضاف هايحروف اضافة ساده و احياناً توجه به جنبه

 نامند و ممکنحروف اضافة مرکب را گاهي حروف اضافة مؤکد نيز مي. است مرکب شده
هاي یکي همان که در باال رکر شد و مثال. اسات به دو شکل در ساختمان کالم دیده شوند 

 شود: مي آن نيز در ابيات زیر دیده
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 ار دهسااج براي از شاااخش دو پيکان پيش
 

 وتاد کردي را پشت گوزنان، شاخ چون شير 
 

 (5/28: همان)

 خواساااتن کين ازپي و ریختااه رزان خون
 

 دریاااکنااار سااار از اسااااب آورد تاااخااتاان 
 

 (2/635: همان)

 هايآیند و نمونهشاااکال دیگر حروفي کاه به صاااورت مزدوج، قبل و بعد از متمم مي   
 توان دید.یر ادوار ميفراوان آن را باز هم در سبک خراساني بيش از سا

 بر خوان گيتي بهبه تلخ و ترر رضا ده 
 

 حلوا خوري بيشاااتر ار خوري نايشاااتر  کااه 
 

 (9/7: همان)

 بااال سااااياااهااي باار اساااات زاغ چشاااام
 

 اسااات درچشااام زاغ  بااهگر ساااپياادي  
 

 (6/18: همان)

ل و آخاار اساام ایجاااد  حاارف در او ت تااوازني کااه از رهگاا،ر قرارگاارفتن دو  بااه عّاا 
بساامد نسابتاً   شاود.  ماي تار  یباشاناختي و شاعاع حساي شاعر بيشاتر و افازون      شاود، بُارد ز  مي

باااالي ایاان ساااختار در شااعر گ،شااتة پارسااي )خصوصاااً شااعر خراساااني( ناشااي از اشااراف 
شااعاع ارزر زیباشااناختي ایاان ساااختار   ». اساات شاااعران بااه همااين نکتااة اساسااي بااوده   

هااا ران دیگاار حااوزهچناادان اساات کااه حتااي از قلماارو شااعر حااوزۀ خراسااان بااه شااعر شاااع
 (.669: 6837پور، علي« )استنيز سرایت کرده

 

 خاقاني قصاید در اضافه حروف بالغي کارکرد. 5
 زۀحو از را هاآن که اساات این خاقاني توسااط حروف کاربرد در اعتنا قابل نکات از یکي
 مؤ ري و الفع واحدهاي به و خارج هستند اي ومنفعلکليشه تلریبا عناصري که زبان دستور
 سااایر اب ارتباط در و کالم زنجيرۀ در را هاآن که معنا بدین. کندمي تبدیل بالغت حوزۀ در

 و ادبي جهت از خود اصاالي نلش ایفاي ضاامن که برد مي کاربه ايگونه به سااخن عناصاار
 و دهشاا تکرار بار چهار اوالً «ز» حرف زیر، بيت در چنانکه. کنندمي پيدا اهميت نيز بالغي
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 و «ز» ،«ر» کنار در و شااده آرایيواج ساابب جمله، اجزاي سااایر با همنشاايني محور در  انياً
 .است افزوده کالم موسيلي بر چشمگيري نحو به «س» حتي

 هراساام همي زآنسااان آررآسااا، آب انز
 

 آرر ز ساايه شااير و گزیده سااگ آب، کز 
 

 (1/666: همان)

 اينندهکتعيين نلش مصااراع دو بين نهمواز ایجاد در «به» و «از» حرف دو نيز بعد بيت در
 .دارند

 ساااپيدروي حرمت برقع به او از آدم
 

 قفاساايه حرمان ساايلي به او از شاايطان 
 

 (5/9: همان)

 ترجيح دالیل از یکي نيز زیرین بيت در  «ار» و «از» هايواژه از حاصاال جناس همچنين
 . است بوده «به» بر «از»

 ادني یشآال این از دساات تواني ار مياالي
 

 يطانشش ستآلوده و استنجاست سنگ دنيا که 
 

 (3/268: همان)

 ازآنک چليپاپرسااات نف  برآر ال باا 
 

 ال کلش است صليب و نف  عيسي توست 
 

 (6/61: همان)

 «با» از «رب» استعالي حرف جاي به خاقاني که استشده سبب «ال» و «با» بين جناس شاید
 هيچ از هک است حدي به زبان امکانات از استفاده در خاقاني رهني حسااسايت  . کنداساتفاده 
 و ابعاد تمام به و کندنمي نظر صااارف آن عناصااار از هنري و بهينه اساااتفادۀ در اينکته
 ورد بر شاااعر بالغت بار تمام زیر بيت در که گونههمان. دارد توجه زباني هايظرفيت
 است. شده خلق يزیبای از بدیعي تصویر و شده نهاده اضافه حروف و ضمایر

 ما جنگ به ما با او و او زلب مهمان جان به
 

 این از شبي نتابد بر ما زحمت شاابسااتان کاین 
 

 (9/887: همان)
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 گیریبحث و نتیجه

تغيير و تحوالتي که در گ،ر زمان در معاني و کارکرد حروف اضاااافه ایجاد شاااده جایگاه 
است؛ مشترک دي و محوري ارتلا دادههاي کليها را از عناصار زباني صِرف تا حد سازه آن

ها در ساه ملولة حروف اضاافه، ربط و نشااانه، کمک به ساخت صفات و   بودن برخي از آن
ه ها بر دگرگوني معناي افعالِ پيشوندي از جملهاي کنایي و تأ ير آنقيدهاي مشتق و عبارت

ان ادبيات ایرساابک  خاقاني به عنوان یکي از شاااعران صاااحب. دالیل ا بات این مدعاساات
 هامر، توج این یکي از دالیل. اساات پردازي داشااتهاي به حروف اضااافه در سااخننگاه ویژه
وي با نگاهي ساختارشکنانه با بسط . اسات  آن امکانات همة از اساتفاده  و زبان به وي خاص

حوي ناست؛ بهاي در عرصة ادبيات بخشيدهها تشااخص ویژهاساتعاري مفاهيم حروف به آن 
هاي سااابکي ادوار مختلب نظم و نثر فارساااي در کاربرد حروف را  تمام ویژگي یباًکاه تلر 
 . توان در دیوان وي یافتمي

تب ها در کآنچه از تحول حروف و معاني آن دور از واقعيت نيست اگر بگویيم براي هر
ید وان در قصاتاند، مياند و از آ ار گویندگان مختلب بدان استناد کردهشناسي نوشتهسبک
بدین جهت باید خاقاني را حللة اتصال سه سبک خراساني، . شاواهدي به دسات داد   خاقاني

. برد پي يو واقعي سبک به بتوان سختي به تا شده این مساأله سبب . عراقي و هندي دانسات 
 دبخشمي تقو را گمان این او، شعر در غریب هايهنجارشکني از برخي ضمن اینکه وجود

 از ايبه پاره اسااات و آن را به درس آموخته نيسااات وي مادري زبان فارساااي،  چون که
 یزيرپي کوشش، این حاصل و زندمي قياسي رنگ ،دارند ساماعي  جنبة که زبان معيارهاي
سد که رهمچنين به نظر مي. نمایدمي ناسازگار زبان متعارف هنجارهاي با که است اسالوبي 

 نتيجة ،باشااد شااناساايساابک مالحظات تابع آنکه از بيش وي ساابکي هايرخي از ویژگيب
 .است اقران با جویانة ويمبارزه هايهنجارشکني

دهد که  خاقاني براي حروف اضافه اهميت خاصي قائل است، نتایج این تحليق نشان مي
ها را به و آن کااربرد حروف را از حوزۀ دساااتور زباان تاا حوزۀ بالغات و بادیع ارتلا داده     

 . است گزین تبدیل کردهجایهایي کليدي و بيسازه
 اما ،خوریم که پرتکرار نيسااتندبعضاااً به مواردي از کاربرد حروف در قصاااید وي برمي

« با» کاربرد. شناسي خاصي برخوردارندچون در آ ار دیگران ساابله ندارند از ارزر سابک  
مونه ن چند اضافه، کسارۀ  جاي به «به» و «بر» جاي به «در» ،«از» معني در «به» ، «براي»به جاي 
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 خاقاني دیوان در اضااافه حروف کاربرد از نادري هاينمونه همچنين. از این موارد اساات
 معيار زبان در و شااودمي دیده ایران از يخاصاا مناطق گویش در تنها امروزه که دارد وجود
 .«به» جاي به «از» کاربرد مثل ؛نيست هاآن از نشاني
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