
 

 

  در زبان شعر بستواژه
  1فروغ کاظمی

  
  چکیده

نقش  ياما دارا. وند هستند یهبه لحاظ ساختار شب. دوگانه دارند ياند که رفتاریزبان يها عناصربستواژه
 ینا. اندتر از واژه واجد نقشبزرگ يهاتساخ در ساخت واژه فاقد نقش و دربه بیانی دیگر، . اندينحو

 یادن يهازبان یشتردر بمطالعات زیادي را به خود اختصاص داده است، امروزه که  ی خاصزبان يواحدها
و کارکرد آن  بررسیدر زبان شعر را بست واژهکه  یادبن یکرهاست پ ياهرو، مطالع یشمقاله پ. یافتتوان یم

هاي شعري متفاوت شاعر یادشده هاي پژوهش از گونهداده. دهدمینشان  یاعتصام ینرا در اشعار پرو
 از یپژوهش حاک یجنتا. اندشده یلتحل و طبقه بنديشناسایی، ) 1977(انتخاب و بر اساس دیدگاه زوئیکی 

 از یک سوتوان  یامر را م ینکاربرد ندارد و دالئل ا يشعر يهابست در گونهاز انواع واژه یآن است که برخ
مرتبط  ،شاعر يشعر هايیژگیوبه  از دیگر سو،و  نسبت داد ياو محاوره ريبه تفاوت زبان شعر با زبان گفتا

  . دانست
  

  .پروین اعتصامیشعر،  هاي فارسی، بستواژهبست، واژه :کلیدي هايواژه
  
  مقدمه - 1

هاي هند و دریافت عناصري خاص در زبانها در مطالعه تاریخی زبان 2به نام واکرناگلشناسی زبان
 واکرناگل. نامید 3بستواژهاو این عناصر را . اندایرانی وجود دارند که جالب توجه اروپایی و مشخصاً هند و

جایگاه دوم بند را او  .دادیانجام م اي آزاد بود،که داراي آرایش سازه 4مطالعه خود را در زبان سربوکرات
به  ییهند و اروپا يهازباندر مورد در قرن نوزده میالدي که جزییات بیشتري  .نامید واکرناگل جایگاه

که زبانی  سربوکراتپس از زبان . نامیده شد »واکرناگل«قانون  هابستواژه دوم یگاهجا، دست آمد
 ).355: 1991، 5اسپنسر(و بررسی گردید  مشاهدههاي استرالیایی هم در زبان بستواژهاسالویک بود، 
هاي تا آنجا که تقریباً در همه زبان گیردشناسی را در برمیمی از زبانحوزه مه هابستواژهاکنون مطالعه 

ویژگی  هابستواژهت آن است که واقعی. شوندتلقی می بستواژهتوان عناصري را یافت که دنیا می
وند نیستند چون در  هابستواژه. شوندنمید واژه مستقل به تنهایی دیده اما مانن. ها را دارندخاصی از واژه
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ند و از این نظر شبیه وند چسبفقط همانند وندها به واژه می. ندکنند و نقشی ندارسازي شرکت نمیواژه
و به عبارتی شبیه وندهاي تصریفی تلقی  هاژهوا شود که آنها را مانندمیاین ویژگی سبب . کنندعمل می

هاي نحوي و جمله این تکواژهاي وابسته در عین حال، در ساختمان گروه ).350: 1991اسپنسر، (کنیم 
هاي مختلف و از جمله زبان فارسی در زبان هابستواژهکنون مطالعات زیادي در مورد تا. کنندشرکت می

هایی از زبان اي پیکره بنیاد، دادهتا از طریق مطالعهقصد بر آن است در مقاله حاضر . انجام شده است
در زبان  بستواژهبررسی  چرا که .گذاشته و پژوهشی در زبان شعر انجام شودمحک آزمون  به فارسی

به  نیز پژوهش حوزه وسیع پیکره همچنین،. است از تنوع و تازگی برخوردار تاکنون انجام نشده و شعر
، آثار پروین ایرانیبه همین روي، از میان شاعران . افزایدبیتواند میاعتبار نتایج برگرفته از تحقیق 

اي پیکرههاي شعري وي، گستردگی دیوان اشعار و تنوع گونهبا توجه به زیرا  اعتصامی انتخاب شد
 یندر قالب مضام یشترب یاعتصام ینپرو محتواي اشعار .فراهم خواهد شد مناسب براي انجام پژوهش

 یمتغن یشتراشعار او ب یهدرون ما .است سروده يانتقادغالباً  یديدی است و او اشعارش را با اجتماع
 یداريو ناپا یفانانتقاد از ظلم و ستم به مظلومان و ضع ی،اخالق هاي یحتها، نص داشتن وقت و فرصت

او  .بازتابی روشن دارد اشعار اوها در ی اجتماعی انسان، دردها و ناکامیهاي زندگتلخی پدیدهو  یاستدن
ها و عدالتیهایی که به نحوي از بینسبت به انسان و سرشار از همدرديشاعري است مردم دوست 

  .اندها رنج بردهناروایی
ها در دیوان اشعار پروین بستهواژها که به این پرسشاین مقاله کوششی است براي یافتن پاسخ 
توان در اشعار یافت؟ و کدام یک از این را می واژه بستچگونه قابل بازنمایی است؟ کدام یک از انواع 

هایی مشتمل اي از دادهبه همین منظور، پیکره ؟تواند کاربرد بیشتري داشته باشدمی شاعرانواع در زبان 
شعر  .آوري و سپس تحلیل شداي جمعبه شیوه کتابخانه یاعتصامپروین دیوان بر شعرهاي ذیل از 

» بی روي دوست«، )بیت 13شامل ،هااز قطعه(» کوته نظر«، )بیت 17، شامل هااز قصیده( »بهاي نیکی«
 ، شاملهاز مسمطا( »نغمه صبح«و ) یتب21، شاملهااز مثنوي(» بی آرزو«، )یتب 10، شاملهااز غزل(

  . نداهبیت را به خود اختصاص داد 116که در مجموع ) یتب 55
  
  و مطالعات پیشین آن بستواژه - 2

ش اي مواجه شدند که ضمن ایفاي نقوم قرن بیستم با تکواژهاي وابستهنیمه ددستوریان در مطالعات 
این تکواژهاي وابسته دستوري در ساختن واژه یا صورت کلمه . گرفتنددستوري در طبقه وندها قرار نمی

از طرفی . کردندهاي نحوي و جمله شرکت میبلکه در حوزه نحو یعنی ساختمان گروه. دخالتی نداشتند
واژه  ها تابع قواعد نحوي بودند و از طرفی به سببي آزاد واژگانی و دستوري یا واژهتکواژها همچون

رفتند و به اجبار دي خود در ساخت جمالت به کار نمییعنی به خو. کردندبودنشان شبیه وندها عمل می
نکره و ضمایر  »ي-«براي نمونه . کردندد و از این نظر مانند وند عمل میشدناي متصل میبه پایه

این عناصر را . بر عهده دارندکنند و نقش دستوري در ساختمان گروه اسمی شرکت می) متصل(پیوسته 
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توان به قرینه آنها را شوند و نمیا جزئی از ساختمان واژه محسوب میزیرا ونده. توان وند تلقی کردنمی
  .)74: 1389شقاقی، ( حذف کرد

 اما معموالٌ. اندهاي مستقلهاي واژهها داراي برخی از ویژگیبستواژه کند کهبیان می) 1977( 1یکیزوئ
توانند به طور مستقل ظاهر شوند و حتما نیاز به به ویژه این عناصر نمی. استقالل یک واژه را ندارند

 .اندتقابلشناسی با هم در ، معناشناسی و واجواژه و وند از نظر نحوي، ساختواژيبه باور وي  .میزبان دارند
رها به آنها گهسته یک گروه واقع شوند و توصیف بالقوه قادرند اند،ها داراي مقوله نحوي خاصیواژه

هسته گروه . نحوي ندارنداما وندها مقوله . اندواژگانی و داراي تکیه مستقلها، تکواژهاي واژه. افزوده شود
از  ثرمتأ اند و صورت آوایی آنهاوندها فاقد تکیه .روابط نحوي استمعناي آنها مبتنی بر . گیرندقرار نمی
و  یژهساده، و يهابستواژهیعنی  کندیرا از واژه بست ارائه م ياگانهسه يطبقه بند وي .ستا پایه آنها

اي که صورت کامل دارد و رابطه آوایی دو صورت تکواژ وابسته یکیئزوبندي در طبقه. وابسته يهاواژه
واژه بست «دارند رخوربیکدیگر  شفاف است و آن دو صورت از توزیع همسان و منطبق بر ،وابسته و کامل

 ، شفاف نباشد، و یا توزیع آن دو کامال منطبق بردر صورتی که تکواژ وابسته. ه استقلمداد شد »ساده
نامیده شده  »واژه بست ویژه«ها در توزیع تکمیلی با یکدیگر باشند یکدیگر نبوده و در بعضی جایگاه

  .است
به عبارت  کنندشی عمل نمیچندان محدودیتی ندارند و گزینها در انتخاب میزبان خود بستواژه

گونه نیستند و براي گزینش ستاك  اما وندها این. ها را داشته باشندع و متنوعی از میزبانیسدیگر حوزه و
  ). 357: 1991اسپنسر، (شوند یعنی به هر ستاکی اضافه نمی. رندخود محدودیت دا

ه اشتقاقی و تصریفی داند و آنها را به دو گرورا وند گروهی می یژهو يهابستواژه) 1992(اندرسون 
هاي مالکیت هاي زمان دستوري، ضمایر، نشانهی، نشانهاو معتقد است که افعال کمک. کندطبقه بندي می

در یک  هابستواژه .در نظر گرفت یفیتصر يهابستواژههایی از توان نمونههاي اسمی را میو وابسته
شوند می  دسته بندي دیگر از منظر محل اتصالشان به دو گروه پی بست و پیش بست تقسیم

  ).2002، 2هسپلمت(
ها و ویژگی آوایی وندها را دارا ویژگی نحوي واژه هاواژه بستنیز  )1982(3کالوانسبه عقیده 

ها بر اساس اصول و قواعد نحوي حاکم بر آنها بستبندي واژهتوصیف و طبقهبه ) 1372( شقاقی .هستند
روشن ساختن جایگاه  هدف از این کار. پرداخته استچامسکی چوب نظریه حاکمیت و وابستگی هاردر چ

 حوه عملکرد قواعد نحوي بر آنهان و نها در مقایسه با دیگر عناصر آزاد و وابسته زبابستو وضعیت واژه
کار برده  که در گفتار روزمره و عادي مردم تهران به استاي فارسی محاوره ويزبان مورد مطالعه . ستا

-که به تنهایی در ساخت به کار نمیاي است فاقد تکیه این بررسی واژه بست تکواژ وابستهدر  .شودمی
ت دارد و به حوزه اوبا دیگر عناصر وابسته مربوط به حوزه صرف اشتقاقی و صرف تصریفی تف اام .رود
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ت به انواع واژه بس از دیدگاه او .یعنی قواعد نحوي در توزیع و کاربرد آن دخالت دارند. شودنحو مربوط می
  . شودساده و ویژه تقسیم می

 یگاهتحول جا ینو نو و همچن یانهم یدر زبان فارس یريضم يها رفتار واژه بست) 1386( یديمف
از نظام  یانه،م یعناصر، در فارس  ینبه باور او ا. قرار داده است یعناصر در جمله مورد بررس ینظهور ا

در . شوند یم ظاهربند /دو در جمله شماره یگاهدر جا  و همواره کنند یم یتدوم تبع یگاهواژه بست جا
 يا سازه  یوستگیناپاز جمله حذف  ییراتیهمراه با تغ(مذکور  یحفظ نظام واژه بست  ضمن یم،نو قد یفارس

 یفعل ینظام واژه بست یريگ ، شکل)دو شماره یگاهجا یینها در تع سازه یگرفتن بعض یدهناد ینو همچن
و جذب آن  کنند یدو به سمت فعل حرکت م رهشما یگاهها از جا در واقع، واژه بست. شود یمشاهده م

از نظام واژه  يا نشانه یچنو معاصر، ه یدر فارس. شوند یدر مجاورت آن متصل م يا سازه  به یا شوند، یم
  .کنند یم یتتبع  یها از نظام فعل واژه بست و همه شود یدوم مشاهده نم یگاهجا یبست

بررسی تحول تاریخی : ز واژه بست تا وند تصریفیا«در مقاله اي با عنوان )1389( کهننغزگوي  
 یفیشر .پرداخته است هاواژه بستبه بررسی و مطالعه تاریخی  »هاي فارسی جدیدبعضی واژه بست

اضافه شدن  یشگو یندر ا يدهد که از نکات جالب ساختواژینشان م یکاخک یشگو یدر بررس) 1390(
متفاوت  يهابا نقش یواژه بست یشخص یرمستقل و ضما یشخص یربه ضما یفاعل یبستواژه یرضما
 يااورهمح ینظر با فارس ینچسبند و از ا یبه حروف اضافه نم یشگو یندر ا یواژه بست یرضما. است

 در کنار فعل پرداخته یفارس يهابستواژه یبه بررس يادر مقاله) 1389(راسخ مهند  .اندامروز متفاوت
که به نشانه  ییهابستواژه. دهدیرا نشان م یفارس یريضم يهااو دو نقش متفاوت واژه بست. است

با  جعمفعول و هم مر یاند و گروه اسمنشده یلکه به نشانه مطابقه تبد ییاند و آنهاشده یلمطابقه تبد
  .نها نقش مبتدا داردآ

اند و نشان پرداخته یواژه بست در زبان فارس یرده شناخت یبه بررس) 1392(نژاد  یو عل یصراح
 یصتشخ ياو مناسب بر یعلم يررا به عنوان ابزا »والد یخنآ« یرده شناخت يتوان الگویاند که مداده

هاي آوایی و معتقدند ویژگی) 1390(زاده  یو  ابوالحسن جن خان یب .و مطالعه واژه بست به کار گرفت
دهد که گروه واژه بست با کلمه واجی وه واژه بست و کلمه واجی نشان میالگوي تکیه زیروبمی در گر

گروه واژه بست، بر روي بر روي هجاي آخر کلمه واجی و در   *Hالگوي تکیه زیروبمی. متفاوت است
کلمه واجی است؛ گیرد؛ بنابراین، از نظر نوایی واژه بست مستقل از می قبل از واژه بست قرار ايهجاه

ي غیرپایانی یا غیرهسته دیده اهاي تکیهبعد از گروه  -Hاي از نواخت کناري خیزانهمچنین هیچ نشانه
پدیده دیرکرد قله  ،بر روي واژه بست F0 ش میزاناست و افزای  -Lشود؛ بلکه نواخت کناري از نوعنمی

  .هجا نام دارد
ها را ظرف پنج سال وي داده. است واژه بست در زبان چاکوبو پرداختهبه مطالعه ) 2017(تالمن 

ها در این زبان بیشتر به شکل ساده و پی بستی دیده ژه بستواو معتقد است که  گردآوري و بررسی کرده
ر نمود پیدا می هاي وابسته و عبارات پسوند داهاي فعلی و قیدي به صورت تکواژی بست یپ. می شوند
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خاص و یک  در این زبان به دنبال یک ساختار نحوي واژه بستدهد که کاربرد او نشان می. کنند
  . افتدساختواژه غنی اتفاق می

  اشعار  یوانددر  واژه بست - 3
  .انیمگذراز نظر می اشعار متفاوت هايگونهرا در  واژه بست در ذیل،

  
هادر مسمط واژه بست - 1 -3  
 یاتاست و در اب یشعر نسبتاً طوالن ینا. است یاعتصام ینپرو يهااز مسمط یباز يشعر »نغمه صبح«

  :به کار رفته است یلذ يهابستآن واژه
 

 همسـایه باغ و بوســتان باش              تا چند کنـاره می گزیـنی
ینیــنش یول مـتا چند مل          ادمان باش   ــچهره صبح ش چون  

 هم صحبت مرغِ صبـح خوان باش             تا چند نژنـــدیو حزیـن
 چاالك و  دلیـر و کاردان باش                در وقت حصار و خوشه چینی

 
ها دانسته و بستآن را جزو واژه یاست که متخصصان صرف زبان فارس یبستاضافه واژه کسره

واژه بست کسره اضافه قابل ) یههمسا(واژه  ینو با اول یتب یندر اول یاتنمونه اب یندر ا. اندکرده یمعرف
 ینا. شودیم سوبوابسته مح ياضافه شده و تکواژ یهواژه همسا يبست به انتهاواژه ینا. است ییشناسا

کسره . یدآیو از نوع وابسته به شمار م یژهو يهابستواژه جزو) 1997( یکیزوئ یدگاهبست از دنوع واژه
توان در یمرا  یجکاربرد را ینا یزشعر ن یندر ا. پرکاربرد است) يو نوشتار يگفتار( یاضافه در زبان فارس

واژه  ینا ياست از کاربرد باال يافوق نمونه يهالمثا. نمود یینها مشخص و تبو مصرع یاتهمه اب
واژه بست  ینا. یدمورد رس 57کل شعر بسامد رخداد آن به  یکه پس از بررس »نغمه صبح«بست در شعر 

کاربرد را  یشترینب يبسامد وقوع را در کل شعر مورد نظر به خود اختصاص داده و به لحاظ آمار ینباالتر
شود که در یاول مشاهده م یتفوق در مصرع اول ب یاتدر نمونه اب ودبست موجواژه یندوم. ستا دارا
واو عطف است که هرچند به رسم نوشتار به  یا یگیحرف همپا يبه جا«  ُ» یبستیصورت پ یقتحق

- یخوانش م» ُ «بست و به صورتضرورتاً به شکل واژه ياما در خوانش  شعراست نوشته شده »و«شکل
آن را . شودیآن ظاهر م يو در انتهاچسبد یاست که به واژه باغ م ياتهتکواژ وابس یگربه عبارت د. شود

 ينقش نحو ياما دارا. کندیواژه باغ شرکت نم يتوان وند محسوب کرد بدان سبب که در واژه سازینم
واژه بست ساده  ینا. آمده و قابل مالحظه است یزدوم و سوم ن یاتنوع واژه بست در اب ینا. است

کاربرد پس از کسره اضافه  یزانمورد بسامد وقوع دارد و به لحاظ م 27در شعر حاضر  و شود یمحسوب م
 يهابستواژه یگرشعر چهار نوع واژه بست به کار رفته که دو د یندر ا. در مرتبه دوم قرار گرفته است

واهند خ یبررس یگردر نمونه اشعار د یدر صفحات آتها بستاین واژه (نکره هستند »ي–«و  یملک یرضم
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استخراج  یتب 52تعداد از  ینا. مورد است 87به کار رفته در شعر حاضر  يهابستمجموع واژه). دش
 .نشد یدهد یگونه واژه بست یچشعر ه یناز ا یتاست در سه ب یگفتن. اندشده

  ها  يبست درمثنوواژه - 2 -3
  :یدگویشعر م ینا یاتاز اب یکیاو در . است »آرزو یب«شعر  یاعتصام ینپرو يهاياز مثنو یکی

  
  ییقبا ،یفرش ،ياموزه ،یچراغ                      یکن سرائ یاخود مه براي

  
بست واژه ینکره است که همگ »ي–«پنج  يفوق دارا یتاست، ب یدهطور که مشخص گرد همان

شده و  بلکه فقط به واژه قبل از خود متصل. شرکت ندارند يچرا که در واژه ساز. شوند یمحسوب م
 یدگاهطبق د ینهمچن. نکره واژه بست است »ي–«ی،بست در فارسواژه يبندمطابق طبقه. وابسته هستند

  :یدگویاو در ادامه م. یردگیو از نوع وابسته قرار م یژهو يهابستواژه بست در شمار واژه ینا یکیزوئ
  

  خواهم نه آن مار یگنجه م یننگهدار                نه ا يمار شد هر گنج را چو
  

 ینا یاتاب یلپس از تحل. بست استشود که واژهیم یدهد ينکره در واژه مار »ي–«یزفوق ن یتب در
شامل . بست هستندواژه يدارا یگرد یتب 20بدون واژه بست و  یتب یککه تنها  یدشعر، مشخص گرد

و  دمور 2و  1 یببه ترت) یو مفعول یملک( یبست یپ یرمورد، ضما 21نکره »ي–«مورد ، 14کسره اضافه
 یلو تحل یدر ادامه معرف یبست یو افعال پ یرالبته انواع ضما. مورد 1فعل بودن در زمان حال ساده 

 یشتریننکره ب »ي–«آنها  یانکه از م یدواژه بست مشاهده گرد 49 یشعر به طور کل یندر ا. خواهند شد
  .اختصاص داده است کاربرد را به خود یزانم
 

ها بست در غزلواژه - 3 -3  
انواع واژه بست  یزشعر ن یندر ا. است یتب 10 يدارا کوتاه است که صرفاً نسبتاً یغزل »دوست يرو یب«

  :شود یآغاز م یتب ینشعر با ا. شده است یلتحل
  
  دل اثر نداشت ومن  وگدازِ شمع و دوست، دوش شبِ ما سحر نداشت                     سوز  يِرو بی

  
واژه بست کسره اضافه وجود دارد و در مصرع دوم  2مصرع اول  رشود دیطور که مالحظه م همان

  :گویدیشاعر در ادامه م .توان باز شناخت یواو عطف را م یبست یصورت پ«  ُ » واژه بست  3
  

  که وقت عمل برزگر نداشت یموسمِ درو     در مزرع ینکرده توده کس خرمن
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در مصرع اول را  نکره »ي–«واژه بستو در مصرع اول و دوم را کسره اضافه  يهاواژه بست
-واژه يبندکه مطابق طبقه شوددیده میبست از واژه یگرياما در مصرع دوم نوع د. یمکنیمشاهده م

عبارت ) که وقت عمل برزگر نداشت( یدر مزرع. یمنامینکره م یصتخص »ي–«آن را  یفارس يهابست
 یصتخص »ي–«دانست و  یتوان آن را موصولیمزرع است و م يبرا یحیو توض یفداخل پرانتز توص

به لحاظ . یدآیو از نوع وابسته به شمار م یژهواژه بست و یز،نوع واژه بست ن ینا. نکره محسوب کرد
 »ي–«مورد و  2نکره »ي–«مورد،  9واو عطف  یبست یمورد، صورت پ 16کسره اضافه  ي،آمار

  .اندشعر به کار رفته ینمورد در ا 1نکره  یصتخص
 

هابست در قطعهواژه - 4 -3  
  :یدگویشعر م يهایانهشاعر در م. است یاعتصام ینپرو يهااز قطعه یکیکوته نظر  شعر

  
  از روزِ تو صد ره بدتر است مروز            جان  و تو فکندم دل  يِبه پا من

  
واو  يبه جا«  ُ » یبست یصورت پ یکسره اضافه، دوم یاول. شودیم یدهواژه بست د 4 یتب ینا در
که به » م« َ.است یبست یپ یراز ضما یواژه بست، واژه بست یناما سوم. است یگیحرف همپا یاعطف 

  :ریمدا يبعد یتدر ب. شود یم یدهنام یملک یوستهپ یرضم یامتصل  یبست یپ یرضم یدهواژه روز چسب
  

  پروانه پر است یرایهدم نزدم       گرچه پ وخود سوختم  پرِ
  

واو  يبه جا«  ُ » یبست یصورت پ یانیه بست مژه بست اول و سوم کسره اضافه و واواژ یزن یتب ینا در
  :یدگو یدر ادامه م ینپرو. عطف است

  
  است یشترهر نفس، آتشِ من ب     میشترپ یمرگ، از تو بس سويِ

  
جزو  ی،ه بست در فارسژوا يبندهواژه بست دوم با استناد به طبق. بست اول کسره اضافه است واژه
در . شوندیفعل بودن در زمان حال که واژه بست محسوب م یبست یپ يهاصورت. است یبست یافعال پ

ن اساس یدهد و بر ایاست که فعل بودن در زمان حال را نشان م »هستم« یبست یصورت پ» م« َ ینجاا
  :یدگویآخر شعر م یتشاعر در ب. کسره اضافه است یزن یتب ینواژه سوم ا. گرددیم یواژه بست تلق

  
  از خود گفتن     صفت مردمِ کوته نظر است و یدند خویشتن
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دوم و  يو واژه بست ها یگیحرف همپا یاواو عطف  يبه جا«  ُ » یبست یصورت پ یاول یتب ینا در
  یبست یمورد، صورت پ 17کسره اضافه . واژه بست دارد 32شعر مجموعاً  ینا. سوم کسره اضافه هستند

 یبست یمورد و فعل پ 4 یملک یبست یپ یرمورد، ضم 1نکره  »ي-«مورد،   8واو عطف يبه جا«  ُ » 
 یتواژه بست بوده و ب يشعر دارا ینا یاتتمام اب ینهمچن. مورد به کار رفته است 2بودن در زمان حال 

  .بدون واژه بست مشاهده نشده است
  هایدهبست در قصواژه - 5 -3
فقط  یزن یتیب 17شعر  یندر ا. یمکنیرا به عنوان نمونه ذکر م یکین يبها یدهقص یاتاز اب یبرخ ینجاا در

  :یدگویم یلذ یتشاعر در ب. بدون واژه بست است یتب یک
  

  شرا را و یتب ینا یدارز یدرهمِ خرد    نم ینگفت ا و یدخند ییک
  

واو عطف، واژه بست  يبه جا«  ُ » یبست ینکره، واژه بست دوم صورت پ »ي–«بست اول  واژه
نمونه ها را در  ینواو عطف است که ا يبه جا«  ُ » یبست یصورت پ یزسوم کسره اضافه و چهارم ن

  :یمدار یگرد یتدر ب .یمهم مشاهده کرد یاشعار قبل
  

  پا را ودست  یدست، هر ب یريکه گ             یرورا دادند ن تآن بازو از
  

 یتاما در ب. ینیمب یرا م«  ُ » یبست یو در مصرع دوم صورت پ یملک یبست یپ یرمصرع اول ضم در
  :یگرد
  

  دوا را وز هم درد  یکه بشناس           کرد گردون  تپزشک یآن معن از
  

در نقش » ت « َکه) تو را پزشک کرد(است  یمفعول یبست یپ یرفوق ضم یتواژه بست ب اولین
 يهادر شمار واژه بست) 1977( یکیزوئ يبا استناد به طبقه بند یمفعول یبست یپ یراست و ضما یمفعول

 کسره. شودیواژه بست مشاهده م 39 »یکین يبها«در شعر . شوند یو از نوع کامل محسوب م یژهو
 یزانم ینمورد کاربرد کمتر 1با  یملک یبست یپ یرکاربرد و ضم یزانم یشترینب ،مورد کاربرد 18با  هاضاف

 یرمورد، ضم 13واو عطف، يبه جا«  ُ » یبستیپ یرمورد، ضم 3نکره  »ي–«یانم یندر ا. ستا را دارا
 -1جدول . تمورد کاربرد داشته اس 2 یزبودن در زمان حال ن یبست یمورد و فعل پ 2 یمفعول یبست یپ

واژه بست را  يهاطبقه - 2هر شعر و جدول  یککاربرد آن را به تفک یزانمتفاوت واژه بست و م يهاگونه
 .دهد ینشان م یکرهدر کل پ
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  کاربرد آنها به تفکیک هر شعرهاي متفاوت واژه بست و میزان گونه -1جدول 

  
  
  
  
  

  

: بی روي دوست  مثنوي: بی آرزو  مسمط: نغمه صبح
  غزل

  قصیده: بهاي نیکی  قطعه: کوته نظر

  18:   کسره اضافه  17: کسره اضافه  2: کسره اضافه  14: اضافهکسره   57: کسره اضافه

  13:   واو عطف  8:   واو عطف  9:   واو عطف  10:  واو عطف  27: واو عطف

  1: ضمیر ملکی  4: ضمیر ملکی  2:  ي نکره-  1: ضمیر ملکی  3: ضمیر ملکی

21: ي نکره-  87: واژه بست ي تخصیص - 
  1:نکره

  3:  ي نکره-  1:  ي نکره-

صورت هاي فعل   27: واژه بست  2: ضمیر مفعولی  55:  تعداد ابیات
  2:بودن

  2:   ضمیر مفعولی

: بیت بدون واژه بست
3  

  2: صورت هاي فعل بودن  32: واژه بست  10:  تعداد ابیات  1: صورت هاي فعل بودن

  

  

بیت داراي واژه 
  52:بست

بیت بدون واژه   49: واژه بست
  0: بست

  39: بست واژه  13:  تعداد ابیات

    21:  تعداد ابیات

  

بیت داراي واژه 
  10:بست

بیت بدون واژه 
  0: بست

  17:  تعداد ابیات

    1: بیت بدون واژه بست

بیت داراي واژه 
  13: بست

  1: بیت بدون واژه بست

  16: بیت داراي واژه بست  20: بیت داراي واژه بست
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  واژه بست

  

واژه بست 
  هاي ساده

  درصد  تعداد  »  هم « َبه جاي  » م« َصورت پی بستی

0  0%  

  %0  0  »  را « به جاي «  ُ » صورت پی بستی

به جاي حرف  «  ُ » صورت صورت پی بستی
  واو عطف/ همپایگی

67  13/29 %  

  

  

  

  

واژه بست 
  ویژههاي 

  

  

  وابسته

  

  

  %30/11  27  ي نکره-

  /. %004  1  )موصولی(ي تخصیص نکره -

  % 52  122  » « ِکسره اضافه 

  % 0  0  ۀ  ،« ِ»   نشانه معرفه ساز 

  % 0  0  تأکید» ها « 

  %0  0  الف ندا

  

  کامل

  ضمایر 

  پی بستی

ضمایر پیوسته 
  ملکی

9  3% ./  

ضمایر پیوسته 
  مفعولی

5  01% ./  

  /. %02  5    بستیپی افعال 

  %100  231  مجموع واژه بست ها

  %100  116  مجموع ابیات

  ها و میزان کاربرد آنها در کل پیکرهبستبندي واژهطبقه -2جدول 
  
  یريگ نتیجه - 4

وان مقوله تیم یکه در اشعار زبان فارس داده شدو نشان  ررسیبمقاله واژه بست در زبان شعر  ایندر 
آن را در اشعار  يهاغالب گونه یج،را يبندو مشخص نمود و مطابق طبقه یینتب یبست را به خوبواژه
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اشعار در  .است یفارس زباناشعار  یبررس يمناسب برا يانمونه یاعتصام یناشعار پرو یواند. بازشناخت
اضافه و کمترین نوع کاربردي مربوط  ها، مربوط به کسرهاژه بستبیشترین نوع کاربردي و ،بررسی شده

که در اشعار  یدر حال. یمدر گفتار انتظار کاربرد همه انواع واژه بست را دار .تخصیص نکره است »ي- «به 
-از آن است که هر دو نوع واژه یحاک یجنتا. یمواژه بست را مشاهده نکرد يهااز گونه یشده برخ یبررس

به «  ُ » یبست یپ تساده فقط صور يهااما از واژه بست. اندشتهدر اشعار کاربرد دا یژهبست ساده و و
به »  م« َیبست یرا و صورت پ يبه جا«  ُ » یبست یکه صورت پ یواو عطف استفاده شده در حال يجا
 يهااز تفاوت یکی ینتوان گفت ایم. کاربرد نداشته است) یکرهدرکل پ(از اشعار  یچیکهم در ه يجا

بست نشانه سه نوع واژه یزن یژهو يهاواژه بست یاناز م. زبان محاوره است یا يزبان شعر با زبان گفتار
 یدتأک »ها«نشانه معرفه و . نشد ییمشاهده و شناسا یمورد بررس یکرهو الف ندا در پ یدتأک »ها«معرفه،

از  یک یچاما در اشعار در ه. یابیمعر بالف ندا را در زبان ش یمانتظار داشت. غالباً در محاوره کاربرد دارند
 یدآیبه نظر م. یافتیمها بر خالف انتظار، الف ندا را ن-یدهها و قصها، قطعهلها، غزيها، مثنوانواع مسمط

برد و اگر هم به کار  یبه ندرت به کار مبسیار شاعر است که منادا را  يفرد يهایژگیامر به خاطر و ینا
 ثالًشعرا م یگراست که د یدر حال ینا. کندیندا به شکل واژه بست استفاده نمبرد از صورت الف یم

معرف سبک  ینکته به نوع ینبه هر حال، ا. اندبه کار برده یادمنادا را ز الف ندا و کالً يحافظ و سعد
 یکسان ی،زبان يخلق ساختارها يهر شاعر برا یالتدهد که تمایشده است و نشان م یادشاعر  يشعر
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