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تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل
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تاریخ دریافت 1397/11/19 :
تاریخ پذیرش نهایی 1397/12/25 :

چکیده
ناصرخسرو ازجمله شاعرانی است که به سبب نگاه ویژه و ایدئولوژی متفاوتش همواره مورد توجه دوستداران شعر
کالسیک فارسی بوده است .نگارندگان بر این باور هستند که آشنایی با نگرش ناصرخسرو و شناخت جهان شعری او
از دریچه تحلیل زبانی آثار وی میسر است ،ازاینرو در این گفتار به تحلیل دستوری ـ سبکی افعال سی قصیدة
آغازین دیوان ناصرخسرو پرداختهاند .پرسشهایی که این مقاله درصدد پاسخ دادن بدانهاست عبارت است از :افعال
به کار رفته در قصاید ناصرخسرو دارای چه ویژگیهای دستوری است؛ بسامد ویژگیهای افعال در قصاید ناصرخسرو
چه ارتباطی با دیدگاه و سبک وی دارد و تکرار این ویژگیها نشاندهندة چیست .برای پاسخگویی به این پرسشها
افعال سی قصیدة نخست دیوان ناصرخسرو استخراج و ویژگیهای دستوری آنها توصیف شد؛ سپس اطالعات به
دست آمده به شیوه توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتیجه پژوهش حاضر نشان میدهد بیشترین
شخص بهکاررفته در افعال قصاید ،دومشخص مفرد است که برخاسته از ماهیت تبلیغی شعر ناصرخسرو است .از نظر
زمان ،پرتکرارترین افعال فعلهای زمان مضارع اخباری است که پیوند مستقیم شاعر با موضوع کالم را نشان میدهد.
وجه غالب افعال قصاید ،اخباری با صدای دستوری فعّال است که برخاسته از ماهیت تبلیغی و متعهد شعر ناصرخسرو
است.
واژگان کلیدی :قصاید ناصرخسرو ،سبکشناسی نحوی ،تحلیل زبانی ،نحو ،فعل.
 .1مقدمه

. 1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،استان مرکزی ،اراک  ،ایران (نویسنده مسئول) fatemeh.sbm@gmail.com //
. 2دانشیار دانشگاه اراک ،استان مرکزی  ،اراک  ،ایران a-sabaghi@araku.ac.ir// .
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ناصرخسرو قبادیانی ملقب به حجّت ( 394ـ  481ق ).از شاعران نامآشنای سبک خراسانی و یکی از داعیان
اسماعیلی در روزگار خلیفة فاطمی ،المستنصر باهلل ( 427-487هـ .ق ).است .شعر او به دلیل تحوّل روحیاش و در
پی آن گرایش به کیش اسماعیلی با سایر معاصرانش متفاوت است .او از معدود شاعرانی است که شعر را تنها برای
زیبایی آن نمیسراید و بیشتر از آن بهعنوان ابزاری تبلیغی برای مذهبش سود میجوید درنتیجه هرچه میگوید
همان است که بدان اعتقاد دارد( ،صفا )455 :1369 ،همین نگرش ناصرخسرو به شعر متعهد ،تبلیغی و تعلیمی بودن
گزارههای او که ناشی از محور ایدئولوژیک شعر اوست سبب شده است تا وی از نظر سبکی فردیت داشته باشد« .
وی شعر را همچون وسیله ای جهت تبلیغ عقاید مذهبی به کار گرفت و سعی کرد با سخن مخالفان را محکوم و
گمرهان را هدایت کند .ازین روست که شعر او غالباً بهصورت مجموعهای از ادلّة عقلی و مباحث مذهبی درآمده
است» (زرینکوب.)41 :1378،
در پژوهش های پرشماری که دربارة احوال و آثار ناصرخسرو منتشر شده است محور اندیشگانی و اعتقادی آثار
او بیش از هر چیز دیگری موردتوجه محققان بوده است و بازتاب ایدئولوژی اسماعیلی در محور فکری و زبانی شعر
ناصرخسرو بیشتر موردتوجه قرار گرفته است؛ چراکه زبان و اندیشه پیوندی تنگاتنگ و دوسویه با یکدیگر دارند.
پژوهشگران پیوند میان سبک و اندیشه را به دو گونه تزئینی و ارگانیک تقسیم کرده ،معتقدند :در دیدگاه تزئینی
معانی نخست بر زبان میآید سپس با سبک ،آراسته میشود؛ اما در دیدگاه ارگانیک اندیشه و سبک باهم متقارن و
ت وأمان هستند بر اساس دیدگاه اخیر ساخت زبان ،ساخت اندیشه را شکل میدهد؛ یعنی مثالً نحوه ترکیب اجزای
جملهها و نوع روابط آنها با یکدیگر در شکلگیری معانی نقش عمدهای دارند Tufte, 1971: 4( .به نقل از فتوحی،
 )268 :1390در دیدگاه دوم بررسیهای زبانی در زمینة سبکشناسی اولویت دارد زیرا «اصوالً در آفرینش ادبی،
همهچیز از ابتدا بر اساس انتخاب یک مورد از میان تعداد کثیری موارد دیگر صورت میگیرد و آنچه سبک نویسنده
و شاعر را تعیین میکند ،مجموعهای از انتخابهای کلی و گزینشهای دقیق است که او ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ در
مراحل مختلف کار خود انجام داده است( .».امینی )25 : 1388 ،
ازآنجاکه وابستگی به یک ایدئولوژی خاص و دیدگاههای پنهان گوینده تا حد زیادی در رمزگان مسلّط بر متن و
بهویژه در نحو آن نمود مییابد ،درباره ناصرخسرو نیز به نظر میرسد که زبان او بهتمامی تحت سلطه اندیشة او است
و شاید همین عامل است که زبان و سبک او را در میان معاصرانش نشاندار میسازد و از دیگر شاعران متمایز
میکند .این مسئله در شعر ناصرخسرو به دالیلی تقویتشده است :نخست اینکه شعر ناصرخسرو تبلیغی است و
شاعر نهایت دقت نظر را برای انتخاب اسلوب زبان خود با هدف تأثیرگذاری کالم برگزیده است .دوم اینکه شعر
ناصرخسرو کوششی است نه جوششی و برخاسته از الهامات شاعرانه (زرینکوب)99 :1384،؛ بنابراین عمدة
انتخابهای زبانی او آگاهانه رخداده است .یکی از محورهایی که این انتخابها در آن بروز میکند ،نحو جمالت است.
به همین دلیل پرداختن به چگونگی بازتاب اندیشه در نحو شعر ناصرخسرو برای شناخت بهتر جهان شعری او امری
اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ اما با وجود منابع تحقیقی فراوان درباره شعر ناصرخسرو و پژوهشهایی مرتبط با این
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گفتار ،نویسندگان به مقالهای که موضوع حاضر را بررسی کرده باشد دست نیافتند .بنابراین درصدد برآمدند برای
پاسخگویی به پرسشهای :الف ـ افعال بهکاررفته در قصاید ناصرخسرو دارای چه ویژگیهایی است؛ ب ـ بسامد این
ویژگیهای چه ارتباطی با دیدگاه و سبک شاعر دارد و تکرار این ویژگیهای نشان دهندة چیست؟ افعال سی قصیدة
نخست از دیوان ناصرخسرو به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق ( )1367را به شیوة استقرایی استخراج و
اطالعات بهدست آمده را به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و تحلیل نمایند .در این گفتار برای پرهیز از تکرار ،به
شمارة قصیده (ق) و صفحة دیوان (ص) ناصرخسرو معرفی شده در سطر باال ارجاع داده خواهد شد.
 .2پیشینة تحقیق
درباره ناصرخسرو و آثارش کتابها ،رسالهها و مقاالت بسیاری به رشته تحریر درآمده است که برخی از آنها در
یادنامة ناصرخسرو ( )1355به کوشش مهدی محقّق و کتابشناسی جامع حکیم ناصرخسرو قبادیانی ( )1384تهیه
و تنظیم لیال آجرلو معرفی شده است .در بیشتر منابع تحقیقی درباره شعر ناصرخسرو به بالغت ،اندیشه و یا تحلیل
محتوایی پرداختهشده است .ازجمله پژوهشهایی که به موضوع این گفتار نزدیک است میتوان موارد زیر را برشمرد:
پایاننامههای «نوآوریهای ناصرخسرو در حوزه زبان و تخیل» ( )1390از عظیم امینی که در بخش زبانی آن بیشتر
به برجستهسازی ،هنجارگریزی و چگونگی واژهسازی پرداختهشده است و نحو و ساخت نحوی موردتوجه نبوده است؛
«تأثیر غربت بر زبان و اشعار دیوان ناصرخسرو» ( ) 1386نوشته حمیده دهقان بیشتر به سطوح آوایی و موسیقایی
پرداختهشده است و اشارة اندکی به لغت و نحو دارد؛ «بررسی ساختمان فعل در اشعار ناصرخسرو با تأکید بر دستور
زبان وحیدیان کامیار ،حسن انوری و حسن گیوی» ( ) 1396نوشته سید عزیز حسینی که در آن افعال بر اساس
ساختمان به سه نوع ساده ،پیشوندی و مرکب تقسیم شدهاند و در اشعار کتاب سی قصیده از حکیم ناصرخسرو به
کوشش مهدی محقق موردبررسی قرارگرفتهاند .از میان ویژگیهای فعل تنها به ویژگی زمان در این پژوهش پرداخته
شده است .ازجمله مقاالت هم میتوان مقاله های «مالحظاتی در باب سبک شعر ناصرخسرو» ( )1394از محمد
غالمرضایی که در آن به واژگان قافیه و وزنههای عروضی و چگونگی کاربرد افعال پرداختهشده است و نیز واژگان از
حیث معنایی دستهبندی شده است؛ «رمزگان و وجه :دو عامل متمایزکننده بر سبکشناسی گفتمانی قصاید
ناصرخسرو» ( )1395از فهیمه خراسانی و دیگران که به  24قصیده از دیوان ناصرخسرو پرداختهشده است و وجه
افعال در سه دستة اخباری ،امری و پرسشی آورده شده است که با تقسیمبندی وجه افعال در این پژوهش متفاوت
است؛ «بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس ورامین» ( )1393از مسعود فروزنده و امین بنی طالبی که در آن
وجهیت در فعل ،قید و صفت و نیز مقوله زمان در مثنوی ویس و رامین مورد بررسی قرار گرفته و مبنای نظری
پژوهش همچون پژوهش حاضر کتاب سبکشناسی ،نظریهها ،رویکردها و روشها از محمود فتوحی ( )1392بوده
است.
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 .3بحث
فعل اصلیترین رکن جمله است که در بخش گزاره هر جمله میآید و ویژگیهایی مانند شخص ،شمار ،زمان،
وجه ،جهت و صدای دستوری و ...در آن نمود مییابد .با تکیه بر این ویژگیها و بسامد هرکدام از آنها در محور
نحوی یک اثر ،میتوان تا حدی به به دیدگاه مؤلف و نوع نگاه او به مسائل مختلف نزدیک شد .ازآنجاکه فعل نقشی
تعیینکننده در ساختار جمله دارد و زمینه ساز حضور سایر ارکان جمله در محور همنشینی است ،میتواند پیوند
میان شاعر با رخدادی که در گزاره بیان شده است و نیز ارتباط شاعر با مخاطب و میزان ابهام یا وضوح متن را بیش
از پیش نمایان سازد .در این گفتار ،ویژگیهای مهم فعل شامل زمان ،شخص و شمار ،جهت و صدای دستوری و
وجه و بسامد آن ها در سی قصیده ناصرخسرو توصیف و موردبررسی قرار میگیرد و رابطه هرکدام با دیدگاه شاعر
تحلیل میشود.
 .4شخص
در زبان فارسی فعل شش صیغه یا ساخت دارد که بیانگر «واقع شدن امری یا اسناد دادن امری به امر دیگر»
(فرشیدورد )376 :1382 ،توسط شرکت کنندگان در گفتگوست .این مشارکان در فرایند گفتگو به سه گروه
اولشخص (سخنگو) ،دومشخص (سخنگیر) و سوم شخص (غایب) در دو صورت مفرد و جمع تقسیم شده است.
فراوانی افعال سی قصیده ناصرخسرو ( 2725فعل) از نظر شاخصة شخص چنین است :دومشخص مفرد ( 1286فعل)
 47.1درصد ،سوم شخص مفرد ( 1283فعل)  47.08درصد ،اولشخص مفرد ( 80فعل)  2.93درصد ،سوم شخص
جمع ( 68فعل)  2.5درصد ،اولشخص جمع ( 7فعل)  ./25درصد و دومشخص جمع ( 1فعل)  ./4درصد.
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نمودار  :1تعداد افعال سی قصیده در شاخصة شخص و شمار
از دادههای به دست آمده از جامعه آماری میتوان نتیجه گرفت که فراوانی فعل دومشخص مفرد در شعر
ناصرخسرو نشاندهندة مخاطب محوری قصاید و معلول تبلیغی بودن آنهاست .شاعر درصدد است تا مخاطب شعرش
را با خود همسو و همراه کرده به گرایش به کیش اسماعیلی متقاعد سازد .این مخاطب (انسان یا مردم عامه) مخاطب
نوعی و عمومی شاعر است ،و بیشتر ابیات در خطاب به این مخاطب سروده شده است با نگاهی دلسوزانه و کمتر با
لحن تند و تیز:

تن صدفست ای پسر ،بـه دیـن و بـه دانـش
ای شــــده مشــــغول بــــه کــــار جهــــان

جانـــت بپـــرور در او چـــو لؤلـــؤ مکنـــون
(ق  :4ص )8
غــــرّه چرائــــی بــــه جهــــان جهــــان؟
( ق  :7ص )13

در مواردی این مخاطب مخالفان مذهبی او یعنی ظاهریاناند که او با لفظ «ناصبی» آنان را مورد خطاب قرار
میدهد .در اینگونه موارد لحن شاعر تند و خشن میشود و با اسمها و صفات نشاندار بر آنان میتازد:
فـــــــاطمیم فـــــــاطمیم فـــــــاطمی

تــــا تــــو بــــدّری ز غــــم ای ظــــاهری
(ق  :26ص )55

او مذهب اسماعیلی را مذهب حقیقی میشمارد و آن را در مقابل سایر مذاهب اسالمی قرار میدهد و آنان را
ناحق میشمارد و با وجود اشتراک در دین ،کمترین انعطافی در مقابل آنها نشان نمیدهد و میگوید:
بــا تــو مــن ار چنــد بــه یــک دیــن درم
الجــــرم آن روز بــــه پــــیش خــــدای

تــــو ز ره مــــن بــــه رهــــی دیگــــری
تــــو عمــــری باشــــی و مــــن حیــــدری
(همان)

در این خصوص در وجه دین چنین میآورد« :اکنون میگوییم ازجمله فرقههای مسلمان بر حق آن گروهاند که
همهی فرقههای دیگر او را مخالفاند و آن فرقه نیز مر همه فرقهها را مخالف است( ».ناصرخسرو)22 :1384 ،
در برخی موارد شعر او خطاب به المستنصر باهلل و در مدح اوست:
ای معــــدن فــــتح و نصــــر مستنصــــر

شـــاهان همـــه روبـــه و تـــو ضـــرغامی
(ق  :18ص )38

گاهی نیز دوم شخص مفرد در شعر او خود شاعر است که عموماً این کاربرد در ابیات پایانی بعضی قصاید دیده
میشود و در مفاخره و ستایش از خود یا شعرش سروده شده است:
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خورشــــــیدوار شــــــهره و پیــــــدایی
هرچنـــــد قهـــــر کـــــردة غوغـــــ ایی
(ق  :3ص )8

در بعضی موارد نیز این مخاطب «تن» انسان است که ناصرخسرو آن را «بدترین همسایه» مینامد و بارها در نکوهش
آنچه در قالب دومشخص و چه سوم شخص ابیاتی را میآورد تا مخاطب را از مکر و غدر او آگاه کند:
ای نــاکس و نفایــه تــن مــن در ایــن جهــان

همســایهای نبــود کــس از تــو بتــر مــرا
(ق  :6ص )12

مخاطب دیگری که در بعضی اشعار ناصرخسرو مدنظر است «جهان» یا «زمانه» است که شاعر بهصورت مداوم
از آن شکایت و فریاد برمیآورد و بر نحسی آنها تأکید میکند:
جهانــــا مــــن از تــــو هراســــان از آنــــم

کـــه بـــس بدنشـــانی و بـــد همنشـــینی
(ق  :8ص )16

در بسیاری از ابیات نیز از جهان و فلک بهصورت سوم شخص مفرد یاد میشود و تقریب ًا در همة آنها نگاه منفی
شاعر و بیزاری جستن او از آن جریان دارد و کمتر قصیدهای را میتوان از ناصرخسرو خواند که در آن به زشتی دنیا
اشارهای نشده باشد .این مفاهیم اغلب با واژهها و ترکیبهایی چون «نهنگی بدخو»« ،اژدها»« ،مادری گنده پیر»،
«سراب»« ،خواهر آهرمن»« ،زن جادو»« ،گلخن بیرونق تاری» و ...بیان میشوند .میتوان گفت «شکایت از
ناسازگاری بخت و روش فلک کج مدار و بدبینی نسبت به روزگار و مردم زمانه در اغلب آثار شعر کهن فارسی وجود
دارد و این موضوع در بسیاری از موارد زاییده یا واکنش اوضاع نابسامان اجتماعی ،سیاسی و جریانهای سوء فکری
است که برخی از شاعران ما با آنها مواجه بودهاند( ».رزمجو )146 :1369 ،این امر در مورد ناصرخسرو بهدرستی
صدق میکند .او در دورهای میزیسته است که پیروان اسماعیلیه به بددینی متهم بودهاند و در این دوران خون شاعر
مباح اعالم شده به خانه اش یورش برده و آن را غارت کردند و او ناچار به یمگان پناهنده شد .دلیل دیگر این است
که «وی در آثار دیگری که از خود بر جای گذاشته و در آنها به تبیین مبانی فکری خود پرداخته همچون
زادالمسافرین ،وجه دین ،خوان االخوان و جامع الحکمتین این بدبینیها را بیان نکرده است؛ بنابراین ازآنجاییکه
شعر میدان مناسبی برای بروز احساسات میباشد ،باید بخش گستردهای از این تعابیر را بهحساب غلیان احساسات
آنی و زودگذر او گذاشت( ».نظری)133 :1383 ،
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قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)
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گاهی نیز سوم شخص در مدح «دین» و «علم» به کار می رود که دو رکن اصلی تفکر ناصرخسرو را تشکیل
میدهند:
زندگی و شــادی اندر علم دین اســت ،ای پســر

خویشتن را گر نه مستی ،مست و مجنون چون کنی؟
(ق  :12ص )26

همچنین در بعضی موارد در بیان تقابل بین «تن» و «جان» به کار میرود:
جــــان و تــــن تــــو دو گــــوهر آمــــد

یکــــــی ز بــــــرین دگــــــر فــــــرودین
(ق  :24ص)50

با توجه به بسامد افعال دوم شخص و سوم شخص مفرد در قصاید ناصرخسرو به نظر میرسد که وی بیشتر از
نقش ترغیبی ( )emotive functionزبان در دومشخص مفرد و نقش ارجاعی ( )referential functionزبان
در سوم شخص مفرد سود جسته است؛ به دیگر سخن در نقش ترغیبی تالش میشود سخنگیر به انجام فعل و
پذیرش حالت و امری تن دردهد و در نقش ارجاعی موضوعی که مراد شاعر است مطابق با نگرش و ایدئولوژی وی
تبیین و توصیف میشود.
نکتهای که باید اضافه کرد این است که فعل اولشخص مفرد تنها  %2/93به کار رفته است و حاکی از این است
شعر ناصرخسرو از من فردی و شخصی ناشی نشده است و کمتر بیتی در بیان احساسات فردی سروده شده است؛
زیرا مسائلی چون بیداری اذهان مردم و غلبه بر جهل عمومی و دعوت به دین مدنظر شاعر بوده است و شعر او
برخالف معاصرانش عرصة بروز احساسات فردی و عاشقانه نیست؛ اما در مواردی او احساساتش را نسبت به اهلبیت
یا خلیفة فاطمی ذکر می کند؛ برای مثال بیت زیر در این درباره است که چگونه آشنایی با مستنصر ،خلیفة فاطمی،
شاعر را دگرگون کرده است:
ز دانــــش مــــرا گــــوش دل بــــود کــــر
دل از علــــم او شــــد چــــو دریــــا مــــرا

ز گوشــم بــه علمــش بــرون شــد صــمم
چـــو خـــوردم ز دریـــای او یـــک فخـــم
(ق  :30ص )64

از آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید که ناصرخسرو در شاعری و سبک بیان خود فردیت دارد .کثرت
افعال مفرد ازنظر شخص ،از یکسو و استفاده از شعر بهعنوان ابزار تعلیم و تبلیغ دینی و حرکت در مسیر خالف
هنجار شاعری در روزگار قصیدهسرایی مدحی از سوی دیگر میتواند فردیت او را بیشتر نمایان کند.
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 .5زمان
زمان دستوری یکی از ویژگی های کلیدی هر فعل است و در زبان فارسی ،فعل در یکی از سه زمان حال (لحظه
آغاز و جاری گفتگو) ،گذشته (زمان پیش از آغاز گفتگو) و آینده (زمان بعد از گفتگو) تحقق مییابد .بیان وقوع یا
عدم وقوع کار ،حالت یا حرکت و ...با تلفیق مؤلفه زمان نشان دهندة فاصله گوینده از موضوع سخن (فعل) است .در
فعل زمان حال سخنور رخدادی را که خود در تجربه و درک آن مستقیم سهیم است گزارش میکند؛ اما در فعل
زمان گذشته و آینده فاصلة گوینده با رخداد از نزدیک تا دور قابل ترسیم است و به همان اندازه تجربة مشارکت و
قطعیت دیدگاه سخنور بیش و کم می شود .بسامد کاربرد زمان افعال در جامعه آماری تحقیق در نمودار زیر ترسیم
شده است .از مجموع  2725فعل در سی قصیده ناصرخسرو ( 2228فعل زمان حال)  81.76درصد 489( ،فعل زمان
گذشته)  17.94درصد و ( 8فعل زمان آینده)  ./3درصد به دست آمده است.
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نمودار شماره  :2تعداد افعال سی قصیده در شاخصة زمان
عامل زمان در جمله ،نشان دهندة میزان فاصلة گوینده یا نویسنده با موضوع است و با تغییر فاصلة گوینده با
واقعیت ،زاویة دید و ذهنیت وی هم تغییر میکند( .فتوحی )291 :1390 ،در سی قصیده ناصرخسرو فعل مضارع
اخباری ( 1495مورد) با حدود  %55بیشترین بسامد را دارد؛ این فراوانی نشاندهندة پیوند مستقیم شاعر با موضوع
کالم است و قطعیت گزارهها را در شعر او افزایش میدهد .زمان حال (لحظه گفتگو) ذهن مخاطب را با شعر بیشتر
پیوند میدهد چراکه حاکی از اطمینان گوینده درباره خبر است.
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قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)
شـــوم اســـت مرم وام مر او را مگیر صـــیـد
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بیشـــام خفته به که چو از وام خورده شـــام
(ق  :27ص )57

بعد از مضارع اخباری بیشترین بسامد مربوط به افعال امری است که حدود  %15است .این امر برخاسته از نوع
ادبی متن و تعلیمی و تبلیغی بودن اشعار ناصرخسرو است .اگرچه ابتدا به نظر میرسید با توجه به تعهّد ناصرخسرو
به سرودن شعر کوششی و تب لیغ آیینی افعال امر باید بسامد بیشتری داشته باشد ،از دادههای پژوهش این نتیجه
حاصل شد که شاعر برای همراه کردن مخاطب با خود از امر غیرمستقیم و مؤدبانه بهره برده است و در بسیاری از
موارد بهجای آوردن امر مستقیم از فایده یا ضرر چیزی سخن گفته است تا با آوردن دلیل ،خواننده را راحتتر مجاب
کند ،نظیر اشعاری که در مدح دین و علم یا ذم دنیا و جهل دارد:
در ایــن رهگــذر چنــد خــواهی نشســتن

چـــرا برنخیـــزی چـــه مانـــدت بهانـــه؟
(ق  :20ص )41

چـــون ســـوی علـــم و طاعـــت نشـــتابی؟
بــی علــم و دیــن همــی چــه طمــع داری؟

ای رفتنـــی شـــده چـــه همـــی پـــایی؟
در هــــاون آب خیــــره چــــرا ســــایی؟
(ق  :3ص )7

بعد از فعل امر بیشترین بسامد متعلّق به ماضی ساده ( 376مورد)  13.7%است .هر چه از مسیر زمان حال به
گذشته برگردیم میزان قطعیت متن کاهش مییابد؛ البته این امر در مورد ساختهای مختلف زمان گذشته نیز
متفاوت است و هرکدام درجات متفاوتی از قطعیت را نشان میدهند ،چنانکه فعل ماضی ساده بر قطعیت بیشتر و
«زمانهای گذشتة نقلی ،بعید و ابعد برای گزارش زمانهای دور و غیرواقعی و طراحی فضای تخیلی ،کارایی بیشتری
دارند( ».همان)292 :
پیری و ســســتی آمد و کشــتیم خفتوخیز
من دی چو تو بودهســـتم دانم کـه تو امروز

زین بیشــتر نســاخت کســی مرر را طعام
(ق  :27ص )58
از رنج محــاالت شـــنودن بــه چــه حــالی
(ق  : 21ص)44

پس چنین به نظر میرسد که بسامد باالی افعال مضارع اخباری ،امر و ماضی ساده (حدود  83/9درصد) قطعیت
متن را باالبردهاند و اطمینان شاعر را به اندیشه و باورهایش نشان میدهد و گویای واقعگرایی وی است .نکتة دیگری
که این واقعگرایی را تأیید میکند میزان بهرهمندی ناصرخسرو از عنصر اغراق است« :بر رویهم در دیوان او عنصر
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اغراق را بهدشواری و بسیار اندک می توان یافت برخالف معاصرانش که بیشترین سهم صور خیال ایشان را اغراق
تشکیل می دهد ...شاید تربیت دینی و نیز توجه او به مسائل فلسفی سبب شده باشد که وی از گزافهگوییهای
شاعران معاصرش برکنار بماند و بیش از هر چیز موضوعات شعری اوست که مجال اینگونه خیالها را نمیدهد»
(شفیعیکدکنی.)559 :1366 ،
 .6جهت و صدای دستوری
جهت شاخصهای دستوری در فعل و نشان دهندة پیوند میان نهاد و فعل جمله و عملی که از طریق فعل گزارش
میشود ،است( .طباطبایی 237 :1395،ـ  )238افعال در دستور زبان فارسی ازنظر جهت به دو دستة معلوم و مجهول
تقسیم میشوند .در جمالت با فعل معلوم نهاد معین و وقوع فعل به او نسبت داده میشود و نهاد کنشگر یا کنشپذیر
است اما در جمالت با فعل مجهول نهاد کنشگر حذف و مفعول بهعنوان نهاد کنشپذیر میآید.
در سی قصیده ناصرخسرو بسامد افعال معلوم ( 2687فعل)  98.6درصد و فعل مجهول ( 38فعل)  1.4درصد
است که در نمودار زیر نشان داده شده است.
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نمودار  :3تعداد افعال سی قصیده در شاخصة جهت و صدای دستوری
از میان افعال مجهول( 38فعل) نه فعل ساخت شبهمجهول دارند؛ یعنی ازنظر ساختار دستوری جمله معلوم است
و نهاد ،شناسة فعل است؛ اما چون لفظ دارای نقش نهاد در جمله ذکر نشده است این جمالت شبه مجهول قلمداد
شده است مانند:

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)
ایــن بنــد نبینــی کــه بــر تــو بســتند؟
براننـــدت آنگـــه کـــه ایـــزدت خوانـــد
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دربنـــد همـــیچـــون کنـــی ســـواری؟
(ق  :14ص)30
بـــــه عـــــالم درون آیـــــة العـــــالمینی
(ق  :8ص )17

پس با اندکی مسامحه میتوان گفت تقریب ًا جهت همة افعال متن معلوم است و این نشانگر آن است که شاعر با
اطمینان و قطعیت و از موضع قدرت به مسائل مختلف نگاه میکند نه از موضع ضعف و تردید .در حقیقت کنش
افعال معلوم برخالف ساخت های مجهول است که «با ایجاد فاصله میان راوی و مخاطب با زمان و مکان وقوع فعل،
قطعیت را از میان برمیدارد( ».فتوحی )292 :1390 ،پس چگونگی جهت افعال ارتباط مستقیمی با صدای دستوری
دارد .درواقع بخشی از بازتاب فکر و اندیشه شاعر در شعرش از راه صدای دستوری نمود مییابد« .صدای دستوری
رابطة میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکتکنندگان در فرایند فعلی (فاعل ،مفعول و  )...است( ».همان)295:
ص دای دستوری غالب در شعر ناصرخسرو صدای فعال است .این صدای دستوری زمانی است که نهاد جمالت
کنشگر هستند .در صدای منفعل نهاد جمله پذیرندة عمل فعل است و حالت «پذیرنده عمل» یا «محتمل تأثیرات
عمل» است ( klaiman, 1991 : 3نقل در فتوحی )295 :1390 ،جملههای مجهول و شبهمجهول ،جمله با فعل
الزم (ناگذر) و جمله های اسنادی در زبان فارسی صدای منفعل دارند .ازآنجاکه در شعر ناصرخسرو عمده جمالت
گذرا به مفعول ،مسند یا متمم اند و نیز بخشی از افعال اسنادی در شعر ناصرخسرو در ساختار امری بهکاررفتهاند؛
مانند:
پرکینـه مبــاش از همگــان دایـم چــون خــار

نــه نیــز بیکبــاره زبــون بــاش چــو خرمــا
(ق  :2ص )4

میتوان به این نتیجه رسید که صدای دستوری غالب متن صدای فعال است« .فعالسازی نوعی تأثیرگذاری است
و منفعلسازی نوعی تأثیرپذیری( ».فتوحی )296 :1390 ،بنابراین فعالسازی با آنچه ناصرخسرو از سرودن شعر
می خواهد ،متناسب است .اولین اولویت او از سرودن شعر تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در مخاطب است .درواقع «شعر
برای وی بهمثابه وسیلهای بوده است نه هدف» (اته )145 :1351 ،بنابراین طبیعت ًا چنین شعری که قصد آگاه کردن
مخاطب را دارد با صدای منفعل و اثرپذیری همسو نیست و تعداد اندک افعال مجهول هم این مسئله را تائید میکند.
وجود افعال اسنادی نیز در شعر برای پنهان کردن فاعل نیست بلکه بیشتر برای وصف و حمد خداوند ،مدح پیامبر
(ص) ،حضرت علی ( ع) ،مستنصر ،خردمند ،علم ،دین و  ...و ذم بیخرد ،ناصبی ،تن و ...است .هدف نهایی این
توصیفها بهزعم شاعر تأثیرگذاری در مخاطب شعر و ایجاد آگاهی در اوست:
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خرد اندر ره دین نیک دلیلاسـت و عصـاسـت
(ق  :10ص )21

 .7وجه فعل
وجهیت از موضوعاتی است که در مطالعات سبکی با محور زبان اهمیت بسیاری دارد .زبان شناسان بسیاری به
آن پرداخته و آن را تعریف کردهاند .مایکل توالن در این خصوص مینویسد «:بهطورکلی وجهیت اشاره دارد به
امکانات زبانی موجود برای توصیف و توجیه ادعا ،عقیده یا تعهدی که فرد با زبان خلق میکندToolan, ( ».
 1988:46نقل در فتوحی )286 :1390 ،پالمر از زبان شناسان برجسته در این زمینه میگوید«:وجهیت
دستوریشدگی نگرشها و عقاید ذهنی گوینده است )Palmer, 1986: 16( ».و درواقع « ابزاری ست که مردم با
آن درجه تعهد و التزام و سرسپردگی خود را نسبت به حقیقت گزارههایی که میگویند بیان میکنندFowler, ( ».
 )1986: 131وجهیت در فعل ،صفت و قید نمود مییابد.
وجه فعل یکی از شاخصه های فعل است .در منابع دستور زبان فارسی با وجود توافق در تعریف ،دربارة تعداد
وجوه افعال اختالف نظر وجود دارد .بهطورکلی وجه جنبه ای از فعل است که بر خبر ،امر و لزوم وقوع یا عدم وقوع
یک فعل داللت میکند.
گروهی از دستورنویسان تعداد وجوه فعل را شش مورد برشمردهاند ازجمله :مشکور ( ،)96 :1346طالقانی
( )45:1354و قریب ( )213 :1371و  ...و گروهی دیگر به سه وجه فعل اشارهکردهاند ازجمله :خیامپور (،)72 :1344
انوری و احمدی گیوی ( )75-73 :1368و مشکوهالدینی ( )1381:67و  ...که امروز نظر اخیر بیشتر رواج و پذیرش
دارد و نگارندگان نیز سه وجه فعل را مبنای خود در این مقاله قرار دادهاند( .ایمانی و خسروی)142-137 :1395 ،
در جامعه آماری تحقیق حاضر وجه اخباری ( 1935مورد)  71درصد ،وجه امری ( 421مورد)  15.45درصد و وجه
التزامی ( 477مورد) 13.54درصد فراوانی دارد.
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نمودار  :4تعداد افعال سی قصیده در شاخصة وجه
وجه غالب شعر ناصرخسرو وجه اخباری است .این وجه برای بیان وقوع یا عدم وقوع فعل با قطعیت و یقین است
و اسناد در آن قابل صدق و کذب است( .فرشیدورد )381 :1382 ،بسامد این وجه «در متن داستانی یا شعر ،بیانگر
ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست» (فتوحی )287 :1390 ،و گویای آن است که بسیاری از مسائلی که در شعر
به آن اشاره میشود حاصل تجربیات گوینده است .عالوه بر این وجه اخباری بیان وقوع یک مطلب با قطعیت است؛
بنابراین قطعیت و اطمینان شاعر را در مورد گفتههایش نشان میدهد و اینکه اعتقاد او به اندیشهها و باورهایش
عمیق و حقیقی است و این امر تأثیر
گذاری را در مخاطب نیز افزایش میدهد و این همان چیزی است که یک ایدئولور در سخنش بدان محتاج
است .این قطعیت و صراحت سخن ـ که از جهت و زمان فعل نیز برداشت میشود ـ حاکی از آن است که شاعر به
زیر و بم سخن و فنونش آگاه است و فرم درستی را متناسب با محتوا به کار بسته است .نکتة مثبت دیگری که در
خصوص وجود قطعیت در بیا ن معتقدات شاعر وجود دارد این است که این نگاه ،تزریقی نیست یا برای پسند دیگری
آورده نشده است ،برخالف مفاهیم و نگاه دیکته شده به شاعران مداح همعصر او« .تعهد و التزام در شعر بر دو گونه
است :تعهد و التزامی که از باال و از طریق دولت یا حزب بر شاعری القا و دیکته میشود ،و تعهد و التزامی که شاعر
آن را آزادانه برمی گزیند .تعهد شاعرانی چون رودکی و منوچهری و فرخی و عنصری و انوری و خالصه تمام شاعران
درباری از نوع اول و تعهد کسانی چون فردوسی و ناصرخسرو از گونه دوم آن است .مکتبی که ناصرخسرو در پی
ابالم و ترویج آن است« ،برگزیده» او و «خواستة دل» او در درستترین معنی این کلمه است( ».درگاهی:1378 ،
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 )103او همان چیزی را می گوید که بدان باور دارد و چنانکه از سرگذشت او نیز پیداست حاضر شد سختیها و
تهمتهای بسیاری را به جان بخرد اما از عقاید خودش دست نکشد:
هـــر کـــه بـــر تنزیـــل بـــیتأویـــل رفـــت
از آغـــــاز بـــــودش بـــــه داد آوریـــــد

او بــه چشــم راســت در دیــن اعــور اســت
(ق :16ص )34
خـــدای ایـــن جهـــان را پدیـــد از عـــدم
(ق  :30ص )63

وجه امری ،افعالی را که بار معنایی فرمان ،خواهش ،خواست و تمنا دارد ،در برمیگیرد .این وجه با جایگاه گوینده
ازنظر موضع قدرت در برابر مخاطب ارتباط دارد .وجه امری درصد اندکی را در شعر ناصرخسرو به خود اختصاص
داده است:
خـــدای را بشـــناس و ســـپاس او بگـــزار

که جز بر ایـن دو نخـواهیم بـود مـا مـأخوذ
(ق  :15ص )32

شعر ناصرخسرو شعری تعلیمی و تبلیغی است و نوع تعلیمی مشتمل بر بایدها و نبایدها و افعال امر و نهی بسیار
است؛ اما ناصرخسرو حد را در بهرهگیری از این وجه رعایت کرده و از لحن آمرانه مطلق فاصله گرفته است .به نظر
میرسد او این شگرد را ازآنرو در سخنش پیشگرفته است تا مخاطب را منزجر و خسته نکند و رویکردی تدافعی
در او برنینگیزد .از طرف دیگر او برای تبلیغ و ترویج اندیشههایش از شگرد پرسش بهره گرفته است؛ پرسشی که در
پس آن معنای ضمنی امر مؤدبانه و ارشادی وجود دارد:
از بــدک کــرده پشــیمان شــو و طاعــت کــن
خمـــــرک مثلهـــــای کتـــــاب خـــــدای
خمـــر حـــرام اســـت ،بســـوزد خـــدای

خیــره بــر عمــر گذشــته چــه کنــی شــیون؟
(ق  :17ص )37
گـــرت بجایســـت خـــرد ،چـــون خـــوری؟
آن دل و جــــان را کــــه بــــدو پــــروری
(ق :26ص )55

وجه التزامی بر امور احتمالی از قبیل خواست ،آرزو ،میل ،امید ،دعا ،شرط ،شک ،لزوم و مانند آنها داللت میکند
که بخش اندکی از افعال جامعه آماری دارای این وجه است .بیشترین کاربرد وجه التزامی در شعر ناصرخسرو بر
شرط داللت میکند و بخش عمدهای از آن افعال جمالت پیرو و وابسته در جمالت مرکب شرطی است .این جمالت
در شعر ناصرخسرو بسیارند که نگاه استداللی و ذهن منطقی او را نشان میدهند:
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از خانـــدان حـــق مکــــن زاســـتر مــــرا
(ق :6ص )13
پس گنـاه تـو بـه قـول تـو خداونـدک تراسـت
(ق  :10ص )21

 .8نتیجه گیری
بررسی الیة نحوی میتواند نحوة بیان محتوا و فکر حاکم در متن را نمایان سازد .تحلیل بسامدی انواع فعل یکی
از شاخههای الیة زبانی سبک است که در این گفتار در قصاید ناصرخسرو بررسی شد و نتایج زیر را به دنبال داشت.
ازنظر شمار و شخص ،ناصرخسرو بیشتر از افعال مفرد استفاده کرده است که میتواند برآیند فردیت وی باشد.
ازنظر شخص افعال دومشخص مفرد و با فاصله اندکی سوم شخص مفرد را بیشتر بهکاربرده است .فراوانی دومشخص
معلول تبلیغی بودن اشعار ناصرخسرو است .از سو م شخص نیز برای توصیف جهان ،دین و علم ،تن و جان و ...و
مقدمهچینی برای تبلیغ و تعلیم استفادهشده است .ازنظر زمان افعال ،فراوانی زمان مضارع اخباری نشاندهندة پیوند
مستقیم شاعر با موضوع کالم است که قطعیت را در شعر او افزایش میدهد و حاکی از اطمینان گوینده دربارة خبر
است .کاربرد افعال امری نتیجه تعلیمی ـ تبلیغی بودن متن است .از میان انواع افعال ماضی بیشترین بسامد متعلق
به ماضی ساده است که در میان افعال گذشته بیشترین قطعیت را نشان میدهد .بسامد باالی این افعال و نیز مضارع
اخباری واقعگرایی سخنور را نشان میدهد .تقریب ًا جهت تمام افعال متن معلوم است و نشان میدهد شاعر از موضع
قدرت به مسائل مختلف نگاه میکند .صدای دستوری غالب در متن ،صدای فعال است بدین معنا که نهاد جمالت
عمدت ًا کنشگرند .این فعال سازی نوعی تأثیرگذاری است و با آنچه هدف شاعر از سرودن شعر بوده متناسب است.
وجه غالب شعر ناصرخسرو ،وجه اخباری است که نشاندهندة ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست و گویای آن
است که بیشتر مسائل مطرح شده در شعر حاصل تجربیات گوینده است .عالوه بر این ،این وجه بیان رخداد یک
مطلب با قطعیت است؛ درنتیجه فراوانی آن در متن قطعیت متن را افزایش میدهد؛ این امر را مؤلفة جهت و زمان
افعال نیز تأیید میکند.
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Analysis of reflection of Naser Khosrow's perspective and intellectual style in application
of Verb
Fatemeh sheikhbaqer mohajer1
DR. Ali Sabaqi2

Abstract
Naser Khosrow is one of the poets who have always been regarded by fans of Persian
classical poetry due to his special viewpoint and different ideology. The authors believe that
familiarity with Naser Khosrow's attitude and understanding world of his poetry is possible
through linguistic analysis of his works; therefore, methodological-grammatical analysis of
verbs in the first thirtieth odes of Naser Khosrow’s book of poems is addressed in this
research. The questions that this article seeks to answer are: 1: What are the grammatical
features of verbs used in Naser Khosrow's odes? 2: What is the relationship between
frequency of features of verbs in Naser Khosrow's odes and his perspective and style and
what the repetition of these features indicates? To answer these questions, the verbs of the
thirtieth odes of the Naser Khosrow's book of poem (divan) were extracted inductively and
grammatical features of the verbs were described. Then, the obtained data were examined
and analyzed in a descriptive-analytical way. The result of present research indicates that the
most commonly used person in the verbs inflection of odes is second person singular which
arises from propaganda nature of Naser Khosrow's poem. In terms of time, the most frequent
category of verbs belongs to simple present tense that shows the direct link of the poet to the
subject of the word. The dominant mood of the verbs in the odes is indicative with active
imperative voice which comes from the propaganda and committed nature of Naser
Khosrow’s poem.
Key Words: Naser Khosrow’s odes, Syntactic Stylistics, linguistic analysis, syntax, verb.
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