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چکیده

اقتباس از شعر جاهلی ،محدود به پارسی سرایان قرنهای چهارم و پنجم نمیشود ،بلکه شاعران

قرنهای ششم و هفتم و بعد از آن نیز ،با تغییر رویکرد ،به بهرهگیری از آن پرداختهاند .خواجوی
کرمانی ،شاعر مشهور قرن هشتم ،با دو رویکرد متفاوت به تأثیرپذیری از شعر جاهلی پرداختهاست؛ اول
اینکه وی در زمینهی ایستادن و گریستن بر اطالل و دمن ،خطاب به ساربان ،وصف سفر ،و به ویژه ،بیان
فراق و غم هجران در کوچ یاران ،با رویکردی ما ّدی و زمینی به اقتباس از شعر جاهلی پرداخته است.
هر چند که نوآوری و آفرینشهای تصویری ـ تخیّلی او در ایجاد فضای شعر جاهلی در این زمینه غیر
ب و تغ ّزل شعری با ذکر نام عروسان مشهور جاهلی،
قابل انکار است  .دوم اینکه وی در زمینهی تشبی 

ودر باده سرایی و خطاب به ساقی ،با رویکردی عرفانی به تأثیرپذیری و نوآوری در این زمینه پرداخته
است ،او در این رویکرد ،معانی ما ّدی و زمینی این شعرها را به سوی نمادهای عرفانی و معنوی سوق
داده ،و تح ّولی بنیادی در این زمینه ایجاد کرده است.
واژههای کلیدی :شعر جاهلی ،خواجوی کرمانی ،نمادپردازی عرفانی ،ادبیات تطبیقی

 - 1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
 - 2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
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مقدمه
ادبیات فارسی از آغاز به دلیل گستردگی و دامنهاش در سطح جهان شهره بوده است.
ش��اهنامه فردوسی و مثنوی معنوی و اشعار سعدی ،نظامی ،حافظ و خیام هرکدام در
زبان فارسی شاهکارهایی هستند که جهان در مقابلشان ُکرنش میکند .اما تا حال کمتر
به رموز س��ازوکارهای شعرس��رایی شاعران پرداخته شده اس��ت .چگونه یک شاعری
مثل فردوس��ی در یک وزن ثابت چندین هزار بیت ش��عر سروده است .مگر شاعر چه
قدرت��ی دارد که گویندگان معمولی زبان ندارد .ش��اعر با واژهها و جمالت چه میکند
که دیگران نمیتوانند.هدف اصلی این تحقیق پاسخ دادن به این سوال است که شعرای
زبان فارسی چگونه از زبان به نفع خود استفاده میکنند و چگونه شعرای فارسیزبان
با آشنایی زدایی سعی در زیباسازی و نیز حل مشکل وزنی شعر خود کردهاند؟
هر گویندهای در زبان خود از تعدادی امکانات دس��توری برخوردار است و مطابق
آن امکانات س��خن میگوید .همۀ اس��تفادهکنندگان از یک زبان ،از نظر اس��تفاه از آن
امکانات تا حدی با هم برابراند ،هیچ گویندهای نمیتواند برای خود امکان زبانی خلق
کند .مث ً
ال در زبان فارس��ی این امکان برای فارس��یزبانان هست که در دورۀ معاصر به
جم��ع درخت بگویند «درختان» و ی��ا بخواهند بگویند «درختها» ،و یا هنگام خطاب
به یک مخاطب مفرد بگویند «تو» و یا بگویند «شما» .اهل زبان میتوانند با جابهجایی
اجزای زبان ،جمالت مختلف با معانی مختلف بسازند.
ش��اعران زبان فارسی برای خلق ش��عر مجموعه قواعد عروضی و دستوری دارند
که ملزم به رعایت آنها هس��تند .گاهی ش��عرا از بعضی از قواعد عروضی به دالیلی،
عبور میکند .همین رعایت و عدم رعایت این قواعد در علم عروض ،بس��یار بحث و
بررس��ی ش��ده و نتیجۀ آن وضع یک مجموع ه قواعد تحت عنوان «اختیارات شاعری»
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اس��ت که بس��یار معروف اس��ت و هر محقق عرصۀ عروض به آن نظری دارد (برای
نمونه نک .نجفی )1352 ،گستره این اختیارات شاعری در عروض بسیار اندک است،
اما در دس��تور زبان فارسی شعرا گرچه مجبورند وزن را رعایت کنند ،امکانات فراوان
دس��توری دارند و گاه خود نیز برای رهایی از این قواعد ،دس��ت به قاعدهافزاییهایی
زدهاند که در دورههای بعد ،تبدیل به یک س��نت زبانی ش��دهاند .هر ش��اعری در زبان
فارسی امکاناتی خلق کرده است و زبان فارسی را به این مقام بلند رسانده است.
منظور از امکانات زبانی قدرت انتخابی اس��ت در دس��ت گویشوران و گویندگان
هر زبان تا بدان وس��یله از زبان هر گونه که خواستند بهرهبرداری کنند .وقتی یک زبان
گویندهاش را مختار میگذارد تا خود در ش��رایط مس��اوی تصمیم بگیرد ،آنجا باید از
امکان زبانی صحبت کرد.
«امکانات دس��توری را میتوان به دو نوع تقس��یم ک��رد :الف)امکاناتی که ارتباطی
با وزن ش��عر ندارند ،یعنی مث ً
ال یک کلمه هر گونه ادا ش��ود ،در وزن شعر خللی وارد
مهربان» ،ب) امکاناتی که با وزن شعر ارتباط
نمیکند .مانندَ :
«چشم /چِشم» و «مهرِبانَ /

مستقیم دارند ،یعنی هرکدام از آنگزینهها وزن خاصی دارند و شاعر برحسب نیاز خود
از آنها اس��تفاده میکند .مانند «بنش��ین /نشین»ُ ،
«گسی /گس��یل»« ،ریختند /برریختند»،

«نوشه /انوشه»« ،فسانه /افسانه» و غیره» (سبزعلیپور،زیرچاپ)
ای��ن چنین امکاناتی فقط مختص ش��عر و محیط ادبی اس��ت .یعنی به یک س��نّت
ادبی تبدیل ش��ده است .طبیعی است که چنین اختیاری در هر زبان برحسب مجموعه
امکاناتی اس��ت که در خدمت وزن ش��عر اس��ت و فقط هم میتواند در محیط ش��عر
عروض��ی و به تب��ع آن در محیط ادب��یِ غیرمنظوم (مثل متن نمایش��نامههای تاریخی،

ال واژههای َ
ش��ع ِر نو و  )...به کاررود .مث ً
«گهیُ ،کنون ،فسوس ،اهرمن ،نگه» اغلب در
محیط ش��عری ظاهر میش��وند .ذکر این نکته ضروی است که وقتی صحبت از امکان
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دس��توری است به این معنی نیست که شاعر همیشه مختارست لفظ را فدای بالغت و
زیباشناس��ی کالم کند ،بلکه منظور این اس��ت که شاعر از بین دو گزینه مساوی از نظر
معنی ،زیباشناس��ی و سایر مس��ایل بالغی ،یکی را انتخاب میکند تا بتواند به مقتضای
وزنش سخن بگوید .بنابراین استفاده از هر کدام از این امکانهای زبانی وقتی معنا دارد
که شرایط استفادهاش یکسان باشد.
منظ��ور از زبان فارس��ی در این تحقیق زبان ادبی ایرانیان اس��ت ک��ه با آن زبان از
اواخر قرن س��وم هجری ت��ا عصر حاضر ش��عر گفتهاند .حتی امروزه هم اگر کس��ی
بخواهد شعر بگوید یا بنویسد از سنت ادبی کهن استفاده میکند .در هر زبانی از آغاز،
امکانات دس��توری برای ش��عرگویی کم یا حداقل بوده اس��ت ،اما بعدها از زبانها یا
گویشهای اطراف تعدادی امکان دس��توری به آن افزوده شده و یا شاعران با شگردها
و ظرافتهایی دست به قاعدهافزاییزدهاند .زبان فارسی مجموع چندین زبان است و
چندین گونه زبانی طبیعی و مصنوعی را در خود جمع کرده است.
منظور از زبان طبیعی زبانی است که مردم کوچه و بازار هم بدان سخن میگویند،
اما منظور از زبان مصنوعی زبانی است که هیچ گاه زبان ظرایف زبانی آن در کوچه و
بازار رایج نبوده است .مانند برخی از شکلهایی که شعرای فارسی زبان در شعر اختیار
کردهاند و در این پژوهش امکان زبانینام گرفته اس��ت .البته ناگفته پیداس��ت که زبان
مصنوعی خلق ش��ده به دست شعرا وسعت زبان طبیعی را ندارد .مث ً
ال در زبان فارسی
معاصر وند اس��تمراری «می« در اول فعل میآید ،اما در زبان ش��عر یا همان زبان ادبی،
وند اس��تمراری به چند شکل ظهور میکند« -1 :می»در اول فعل (میروم) -2 ،همی
در اول فعل (همی رفت)« -3 ،همی» در آخر فعل (نشس��ت همی)« -4 ،ی» در آخر
(نشستی)« -5 ،می» در اول وی در آخر (مینشستی) و . ...
هر شاعری امکانات زبانی خاصی را خلق میکند ،اگر بتوان رموز شاعری شعرای
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مختلف را کش��ف کرد ،میتوان به مقدار امکانات دس��توری زبان فارسی پی برد ،و یا
بالعکس اگر بتوان به امکانات زبانی موجود در ش��عر همه ش��اعران پیبرد ،میتوان به
سر موفقیت شاعران در سرودن شعرشان پی برد.
راحتی به ّ

هر ش��اعری امکان یا امکانات دس��توری خاصی دارد و ی��ا خلق میکند .مث ً
ال

بین فردوس��ی که برایش حماس��ه و روح جنگاوری بیش از مسایل زیباشناسی اهمیت
دارد ،و حافظ ،که کلمات را رندانه کنار همچیده اس��ت ،تفاوت زیادی است و در هر
زبانی امکانات زبانی متفاوت اس��ت ،به همین خاطر باید در هر اثری جداگانه به این
امر پرداخت .به عنوان مثال زبان ش��عر ناصرخسرو قبادیانی (خراسانی) با زبان قطران
تبریزیتفاوت زیادی دارد گرچه هر دو زبان شعریش��ان فارس��ی اس��ت.صفوی برای
جمل��ه «او کتاب را برای من خرید» 24 ،آرایش در نظ��ر میگیرد (صفوی/1 :1373 ،
 )228یعنی هر گویندهای به گونهای از زبان استفاده میکند که دلخواه اوست.
«از ویژگیهای زبان فارس��ی اس��ت که امکانات بالقوه را در تغییر جایگاه عناصر
س��ازندۀ یک جمله ،در اختیار سخنور قرار میدهد  ...قابلیت جابهجایی عناصر دست
اهل زبان را در تنوع بخش��یدن به سخن ،باز میگذارد ،عالوهبر آن با تغییر جایگاه بر
اهمیت جزیی از اجزا تأکید میکند یا به تعبیر دیگر ،موجب برجس��ته ش��دن ،یکی از
اجزای دیگر میگردد و گاهی به تبع آن ،متکلم بر آن بخش برجسته شده ،بار عاطفی
مینش��اند و معن��ی ثانوی خود را انتقال میدهد» (میر باق��ری فرد و همکاران:1390 ،
.)179
در ظاهر امکان دس��توری شبیه اختیارات ش��اعری در عروض است ،اما در دستور،
اختیارات و امکانات بسیاری وجود دارد که گاه از یک شاعر به شاعر دیگر تفاوت دارد،
اما در عروض کل ش��اعران در همه زمانها فقط چند اختیار محدود دارند .مث ً
ال ش��اعر
میتواند به جای یک هجای بلند از دو هجای کوتاه استفاده کند ،یا به عبارتی دیگر ،در
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یک رکن به جای فاعالتن از فعالتن در بحر رمل ،و یا به جای مفاعیلن از فاعالتن در
بحر هزج استفاده کند ،اگر چنین کاری کند ،صورت اول ،درست ،و شکل دوم نادرست
اس��ت ،اما ش��اعر ناگزیر از چنین کاری بوده اس��ت و خالف آن صحیح نیست .در این
مقاله بحث این نیس��ت که شاعران در آن لحظه مختار به انتخاب گزینههای دستوری یا
مجبور به رعایت وزن هستند ،بحث این است که اگر برای رهایی از تنگنای وزن مختار
هستند ،اختیار استفاده از چه امکاناتی را دارند ،یا به عبارتی دیگر اص ً
ال در زبان فارسی
چه امکاناتی برای برونرفت از تنگنای وزن وجود دارد.
در ای��ن تحقیق برای این که بتوان به نتایج دقیقتری دس��ت یافت ،همۀ مثالها از
دیوان ناصرخس��رو به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ( ،)1370انتخاب ش��ده
اس��ت .برای ارجاع به ش��مارههای ابیات شماره قصیده و شماره بیت داخل آن قصیده
ذکر شده است .مث ً
ال 15 /52به معنی این است که از دیوان فوق بیت دوازدهم از قصیده
پنجاه و دوم مد نظر است.
پیشینۀ بحث
بحث ردهشناس��ی در زبانهای دنیا از منظر علم زبانشناس��ی بحثی جدی اس��ت
که در دهههای اخیر به آن توجه زیادی ش��ده اس��ت .اما در زبان و ادبیات فارس��ی به
این امر یعنی نحوه قرار گرفتن س��ازههای زبانی و دس��توری توجه کمتری شده است.
علم��ای علم بالغت به ویژه در بحث علم معانی از قدیم بحثی را به «تقدیم و تأخیر»
اختصاص دادهاند و در آن درباره ترتیب اجزای کالم و اختیار نویس��نده در جابجایی
اجزای جمل��ه مباحثی آوردهاند و اخیرا ً میرباقری فرد و همکاران ( )1390در تحقیقی
درباره بوس��تان س��عدی این تقدیم و تأخیر را بررس��ی کردهاند .فرشیدورد در کتاب
«دربارۀ ادبیات و نقد ادبی» ،بخشی تحت عنوان «تعبیرات شاعرانه و اقسام آنها» آورده

شماره  ،19بهار 1393

205

و در آن قسمتی را به صفات عاشقانه اختصاص داده و تا حدی به ارتباط شعر و دستور
زبان اش��اره کرده است .ایشان معتقد است شاعران صفاتی را خلق میکنند که منحصر
به خصوصیات فردی و س��بکی آنهاس��ت (فرش��یدورد )853 :1363 ،وحیدیان کامیار
معتقد اس��ت «اختیارات زبانی تس��هیالتی در تلفظ برای ش��اعر فراهم میکند ،بیآنکه
موجب تغییری در وزن ش��عر بش��ود» (وحیدیان کامیار .)17 :1386 ،صفوی ()1373
و نیز فرش��ید ورد ( ،)1382در آثار خود تغییر اجزا و عناصر جمله را از قابلیتهای
زبانی به شمار آوردهاند .سبزعلیپور (بیتا) در «امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها
در شعر فارس��ی (مطالعۀ موردی :شاهنامه فردوسی)» به بررسی امکانات دستوری در
شاهنامه فردوسی پرداخته است .رضایی ( )1393به بررسی امکانات زبانی در بوستان
سعدی پرداخته است.
امکانات زبانی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی
در این بخش امکانات زبانی موجود در ش��عر ناصرخس��رو در بخشهای ساخت
واژه و نحو بررس��ی میش��ود .هدف از این مقدار این است که نشان داده شود چگونه
شاعر با آشنایی زدایی در زبان ،آن را طوری تغییر میدهد که یک گوینده معمولی زبان
قادر به آن نیست.
امکانات بخش صرف
در بخش صرف در این پژوهش موارد زیر بررسی میشوند:
استفاده از شکلهای مختلف برای ساخت یک فعل
در زبان فارسی فعل ساختهای مختلفی دارد .به عنوان مثال یک فعل در زبانهای
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مختلف ش��کلهای مختلف دارد و برای هر شخص یا صیغه شکل خاصی دارد که به
آن س��اخت فعل میگویند .هر زبانی برای بیان یک زمان و برای ش��خص یک ش��کل
بیشتر ندارد .به طور مثال مضارع اخباری زبان فارسی باید چنین باشد :می  +بن فعل+
شناس��ه .مانند :میروم .اما در زبان شعر و ادب فارسی چندین ساخت مضارع اخباری
وجود دارد که در زیر چند نمونه از دیوان ناصرخسرو ذکر میشود:
شکلهای مختلف مضارع اخباری
ناصرخس��رو برای ساخت مضارع از شگردهایی است اس��تفاده کرده است که آن
ش��گردها بعدها برای ش��اعران خیلی طبیعی شده و جزیی از ذات زبان محسوب شده
اس��ت .ظاهرا ً به نظر میرس��د فرقی بین وندهای «می»« ،همی»« ،ب» و دیگر وندهای
اس��تمراری نباشد ،اما در اصل هر کدام از اینوندها منظوری داشتهاند ،بعدها وقتی کم
کم معنای خاص خودشان را از دست میدهند ،تبدیل به یک سنت زبانی و یک امکان
زبانی برای خلق شعر میشوند و شاعر هر وقت در تنگنای شعر بماند ،به اقتضای وزن
از آنها استفاده میکند .به عنوان مثال در بیت زیر:
پیــــش تو در می رود او کــــینه ور

ت��و ز پ��س او چ��ه دوی ش��ادمان
5 /7

شاعر در مصرع اول از وند «می» استفاده کرده است ،اما در مصرع دوم که نتوانسته
است از وند «می» استفاده کند ،بدون وند آن را آورده است «دوی» .یعنی باید در اصل
«میرود» و «میدوی» میشدند.
به طور کلی در دیوان ناصرخس��رو ش��کلهای مختلف مضارع یافت میش��ود که
نش��ان میدهد او از آنها در جاهای مختلف اس��تفاده کرده است .البته باید یادآور شد
که در متون ادبی قدیم فارسی ،انواع مختلفی مضارع آمده است که در متون منثور هم
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پربسامداند .در این پژوهش فقط آنهایی بررسی میشوند که دست شاعر را در انتخاب
گزینه بهتر باز گذاش��تهاند و شاعر هر وقت به آنها دست برده ،مشکل تنگنای شعرش
را حل کرده است .الزم است تحقیقی صورت گیرد و مشخص شود که آیا نویسندگان
مت��ون منثور هم وقتی از انواع مضارع اس��تفاده کردهاند و بینش��ان از نظر معنی فرقی

گذاشتهاند یا نه؟ به هر رو احتماالً کاربردهای مختلف شعرا برای نویسندگان معاصران
و یا دورههای بعد به یک الگو تبدیل شده است.
انواع ساخت مضارع در دیوان ناصرخسرو
 -1با وند می
پیـــش تــو در مــیرود او کینه ور

ت��و ز پ��س او چ��ه دوی ش��ادمان
5/7

 -2با وند همی
		
هــمی تا کند پیشه عادت هــمی کن

جه��ان م��ر جف��ا را ت��و م��ر صاب��ریرا
126/239

 -3با وند ب و همی
		
از پــس خــویشت بــدواند هــمی

گ��ه س��وی ن��وروز و گه��ی زیخ��زان
3 /7

 -4با وند ب
		
چون کار خود امروز در این خانه بسازم

مف��رد ب��روم خان��ه س��پارم ب��ه ت��و فردا
5 /2

 -5با وند همی و ب
		
هــمچو ماهی یکی گروه از حــرص

یکــــدگ��ر را همــــ��ی بیــــوبارن��د
30/228
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 -6بدون هیچ وندی
		
آزت هــــر روز بــــه فــــردا دهد

وع��ده چی��زی ک��ه ک��ه نباش��دچنان
8/7

همچنانکه معلوم است ،در همین چند بیت ،شاعر چندین شکل مضارع آورده است
و در هر مصرعی از یک شکل مضارع استفاده کرده است ،حتی گاه در یک مصرع دو
شکل مضارع آورده است (مصرع دوم بیت  : 4بروم ،سپارم) .در بیت یک ،هم مضارع
را به شکل «میدوی» (با وند می) و هم به شکل «دوی» (بدون وند «می») آورده است.
این همه امکان و تنوع در شکل استفاده از مضارع فقط برای شاعر فراهم است ،یعنی
ی��ک اه��ل زبان نمیتواند به راحتی هر جا که مضارع نی��از بود ،آن را به دلخواه خود
بیاورد ،ولی شاعر چنین امکاناتی دارد.
شکلهای مختلف فعل امر
در دیوان ناصرخس��رو برای طرز س��اخت فعل امر تنوع و امکانهای زیادی وجود
دارد .شاعر به اقتضای وزن هر جا الزم بوده از شکل معمول فعل امر استفاده کرده ،و
اگر نتوانس��ته از شکلی دیگر که خودش مبتکرانه ساخته ،استفاده کرده است ،تا جای
خالی کلمه در بیت را متناسب با وزن کالم پر کند:
 - 1با «همی»
هــمی تا کند پیـــشه عادت هــمی کن

جه��ان م��ر جف��ا را ت��و م��ر صاب��ری کن
126/ 239

 - 2با «ب»
چون شدی فتنه ناخواسته خویش؟ بگوی

راس��ت میگوی که هشیار نگوید جز راست
3 /10
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 - 3بدون وند
		
نیـــکی الفنج و خـــرد پـوش سالح

که برین راه یکی منکر و صعب اژدرهاست
12 /10

 - 4با «می»
		
مــــیگوی محـــال از آنـــکه خفته

بــــاش��د ب��ه مـــحال و هـــ��زل معذور
3 /150

همچنانکه معلوم اس��ت ،در این ابیات ناصرخس��رو چهار روش س��اخت فعل امر
دارد ،و حتی در بیت دوم جدول فوق در یک مصرع از وند «ب» و در مصرعی دیگر
از وند «می» اس��تفاده کرده اس��ت .اگر در واقع هر کدام از ای��ن فعلهای امر مختص
منطقهای خاص بودند ،یا معانی ثانوی خاصی داش��تند ،در این ابیات مشخص میشد.
در این موارد غیر از اقتضای وزن نمیتوان دلیل دیگری برای تنوع ساخت فعل امر ذکر
کرد .چون شاعر فارسی زبان این همه امکانات داشته ،هر جا الزم بوده ،دست برده و
از جعبه امکانات زبانی خویش استفاده کرده است.
تغییر جایگاه وندهای خاص فعل
فع��ل در هر زبان وندهای خاصی دارد که همراه آن میآیند و معنا ومفهوم خاصی
به آن میافزایند .در زبان فارس��ی هم یک فعل میتواند وندهای خاصی بگیرد .از نظر
دس��توری هر وندی جایگاه خاصی دارد .مث ً
ل میآید
ال وند اس��تمرار «می» در اول فع 
مثل« :میروم»« ،مینشس��تم»« ،میدانی» .اما ش��اعران طبق قانون نانوشتهای که دارند،
مجازن��د ،این وندها را هر جا بیاورند .مث ٌ
ال میتوانند وند همی را که وندی اس��تمراری
است ،بسیار دورتر از فعل بیاورند:
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نیست رویی مر مرا از تو و زیشان جز هرب
 /44سی و نه

شاعر در زمان سرودن شعر آنقدر قدرت دارد که نظم طبیعی زبان را به هم بریزد و
به عنوان مثال به جای «پیر میگردد» ،بنویسد «می پیر گردد» یعنی به خاطر وزن ،وند
«می» را از آنها جدا کند و در جای دیگری بیاورد ،تا وزن جور دربیاید .مانند:
ی س��خن
ببخش��ایی تو طوطی را از آن کو م 
گوید گرد رنج و غم چو بر مردم رسد
		
زمــــانه بسی پـند دادت ولیــــکن
وانـــــکه زنــــــار بــــر نمیبندد

تو گر نیکو س��خن گویی ترا ایزد ببخشاید
16 /19

زودت��ر م��ی پی��ر گ��ردد م��رد ش��اب
8 /193

ت��و م��ی در نیاب��ی زب��ان زمان��ه
3 /20

همچ��و م��ن روز وش��ب ب��ه تیمارن��د
47 /228

در بیت اول و دوم بین «می» و فعل ،فاصله افتاده اس��ت و شاعر آنها را دور از هم
آورده است .در بیت سوم شاعر «می» را قبل از پیشوند فعلی؛ و در بیت چهارم «می»
را بعد از پیش��وند فعلی ذکر کرده اس��ت .نمونه چنین امکاناتی در دیگر متون ادبی نیز
فراوان است .برای نمونه در شاهنامه:
		
چو بیژن همی برنـــــگـشت از فرود

ف��رود ان��در آن کار تن��دی نم��ود
(کیخسرو ،داستان فرود)812 /

		
همـی رزم جستنــــد با یکــــــدگر

یک��ی را ز کین��ه ن��ه برگش��ت س��ر
(داستان دوازده رخ)786 /

کــــه چـــندان کجا راه بــگذاشـتند

یک��ی چش��م از ای��رج ن��ه برداش��تند
(فریدون)375 /
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در مثال اول وند نفی بعد از پیشوند؛ و در مثال دوم قبل از پیشوند آمده است .مثال
 3هم به همان صورت اس��ت .ش��اعر هر جای مقتضای وزن بوده ،وند نفی را آورده
اس��ت ،درحالیکه در فضای غیرش��عری چنین امکانی وجود ندارد ،نویسندۀ هر زبانی
(مانند همه گویندگان زبان) فقط مجاز است وند نفی هر فعل را در یک جایگاه بیاورد،
مگر اینکه قصد نشاندار کردن متنش را داشته باشد.
استفاده از شکلهای ساده و پیشوندی فعل به جای همدیگر
یکی از ویژگیهای زبان فارسی استفاده از پیشوند فعل برای افزودن معنای «سمت»
و «جهت» به فعل اس��ت .مانند« :رفتن» که با پیشوندهای «فرا»« ،فرو»« ،بر» ،و ...معانی
متفاوتی ایجاد میکند .رضایتیکیش��هخاله و دیّان ( )1388در تحقیقی نشاندادهاند که
چقدر زبان فارسی از پیشوندهای مختلف استفاده میکند.
در مواردی ش��اعر به اقتضای وزن ،ش��کل س��اده و پیش��ـوندی افعال را به جای
هـمدیگر به کار میبرد و یا فرقی بین آن قایل نمیش��ود .گاه خواننده احساس میکند
هر جا که ش��اعر به عنوان مثال «برگرفت» ب��ه کار برده به معنی «گرفتن با بلند کردن»
منظورش اس��ت و هر جا بدون پیش��وند «بر» آورده ،معنای «بلند کردن» را طلب کرده
است ،اما همیشه چنین نیست ،گاه اقتضای وزن چنین امکانی به شاعر میدهد.
		
عـ ّز و بقا را به شــــریعت بخـــر

کای��ن دو بهای��ی و ش��ریعت به��ا اس��ت
56/45

ای آنکه دین تو بخریدم به جان خویش		

از ج��ور ای��ن گ��روه خ��ران باز خ��ر مرا
122/127

در بی��ت اول فعل را امر از مصدر س��اده (خری��دن) آورده ،ولی در بیت دوم همان
فعل را در همان معنی پیش��وندی (بازخریدن) آورده اس��ت .در شاهنامه هم این موارد
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بسیار است:
			
( )6بسی مشک و دینار برریختند...

(منوچهر)236/

			
( )7همی گوهر و زعفران ریختند ...

(فریدون)161 /

در مثال باال از ش��اهنامه یکجا برای ُمش��ک و گوهر ،و به طور کلی برای نثار،
از ش��کل پیشوندی فعل (برریختن)؛ و جایی دیگر از شکل سادۀ آن (ریختن) استفاده
کرده است.
تغییر در ریشه و مادۀ بعضی از فعلها
ماده بخش��ی از فعل اس��ت که در همه فعلها مشترک اس��ت .هر فعلی از ریشه و
مادهای خاص س��اخته شده اس��ت ،و با تغییراتی در ریشه ،میتوان مادۀ فعل ساخت.
گاه تغییر اندک آوایی در مادۀ فعل باعــث تغییرات معنایی میش��ود .استفاده کنندگان
از زبان حق تغییر در آنها را ندارند .مث ً
ال در زبان فارس��ی معیار عبارت «من از درخت
سیب *میچِنم = »mi-čen-amبدساخت است ،چرا که در فارسی مادۀ « »čenنداریم.
اما ش��اعران گاه به اقتضای وزن از تعدادی از امکانات دستوری استفاده میکنند تا در
ریشه و مادۀ فعل تغییراتی اعمال نمایند.
		
بشکیب ازیرا که هـمی دســـت نیابد

ب��ر آرزوی خوی��ش مگ��ر م��رد ش��کیبا
117/12

در بیت فوق ،ماده فعل که نوعی ماده جعلی هم هست -šakib- ،است ،ولی شاعر
آن را به صورت  -škib-آورده ،مصوت  -a-را از وسطش انداخته ،چون در وزن شعر
جای نگرفته است .در بیت زیر نیز چنان است:
		
اگــــر الله پر نور شـد چون ستاره

ج��ز از وی نَپَذرف��ت صورتگ��ری را
126/244
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در ای��ن بی��ت هم ماده فعل -pazir-اس��ت ،ولی ش��اعر به خاط��ر رعایت وزن و
گنجاندن آن در ش��عر آن را به ش��کل – pzirآورده است ،یعنی یک مصوت از جایگاه
دوم کلمه -a- ،را حذف کرده است.
چو هند را به سم اسپ ترک ویران کرد

ب��ه پ��ای پیالن بِس��پُرد خ��اک ختالن را
11/52

در بیت باال هم ماده  -sepord-اس��ت ،ولی شاعر آن را به شکل  -spord-آورده
است ،یعنی مصوت  -o-را از آن انداخته است.
در سایر متون هم چنین موارد یافت میشود .مث ً
ال در شاهنامه
( )1بهار آمد از گلستان گل چِنیم [چینیم]

( )2ز روی زمین ش��اخ سنبل چِنیم [چینیم]
(منوچهر)505 /

				
( ...)3بِپذرفت [بپذیرفت] و بر مام کرد آفرین

(فریدون )32/

			
( ...)4خدایا مرا زود ب ِ ْرهان [ب ِ َرهان] ز رنج

(جمشید )192 /

			
( )5سرانجام بِبْرید [بِبُرید] هر دو زکفت ...

(منوچهر)155 /

ِ
است.حذف واج  /o/از مادۀ
در دو مثال  1و  bə-br-id 2به جای  be-bor-idآمده

فعل باعث ش��ده یک خوش��ۀ  brدر ماده فعل ایجاد شود .در مثال be-pazroft 3باید
 be-paziroftمیش��د .در مث��ال 4هم باید  be-bor-idمیآم��د ،ولی با حذف یک واکه
 be-br-idشده و ماده فعل تغییر کرده است.
تنوع در ساخت صفت فاعلی
در هر زبانی برای ساخت صفت فاعلی روش یا روشهای خاصی وجود دارد .گاه
این روشها س��ماعی هستند ،یعنی باید آنها را که بدون قاعده هستند ،به ذهن سپرد و
شم زبانی دربارۀ آنها قضاوت کرد .به عنوان مثال در زبان فارسی « َمند »-mand
یا طبق ّ
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از تکواژهایی اس��ت که صفت فاعلی میسازد« :هوشمند ،ثروتمند ،خردمند ،و ،»...اما
از هر مادهای نمیتوان این نوع صفت را س��اخت .یعنی س��اختن «*علممند» به معنی
کس��ی که علم دارد ،بدساخت و خالف دستور زبان فارسی است .یعنی هیچ گویشور
یا اهل زبانی حق ندارد ،از پیش خود صفتی بس��ازد و در جامعه رواج دهد ،اما ش��عرا
برای رعایت وزن در ش��عر خود صفتهایی را میس��ازند و به کار میبرند که در زبان
فارس��ی و در نزد مردم رایج نیس��ت .مث ً
ال برای مصدر تاختن صفت فاعلی «تازان» در
فارسی رایج است و فردوسی هم به کار برده است ،ولی فردوسی در کنارش از صفت
«تازیان» هم اس��تفاده کرده اس��ت ،تازیان در زبان فارس��ی ،به معنی «اَعراب ،عربها»
رایج است ،اما به معنای «تازنده» رایج نیست .شاید این ساخت به تبعیت از «گریان» و
«پویان» و امثال آن س��اخته شده است.ناصرخسرو از تاختن صفت فاعلی ساخته است
تازان و تازیان:
		
کـــناره گیر از و کـین سوار تازانست

کس��ی کن��ار نگی��رد س��وار ت��ازان را
123/154

ان��در طلــــ��ب وام تــازیانس��ت

هم��واره چنی��ن س��ال و م��اه و ای��ام
334/5918

استفاده از شکلهای کامل و نیز کوتاه شدۀ مصدر
در زبان فارس��ی مصدر دو ش��کل کامل و کوتاه ش��ده ( ُم ّرخم) دارد .شکل ُم ّرخ ِم

مصدر در زبان فارسی ،اغلب با فعلهای شبهمعینِ از مصدر بایستن ،دانستن ،شایستن،
توانس��تن ،خواستن ،و ...به کار میرود .امروزه در زبان فارسی ،در این موارد از شکل
مرخم مصدر اس��تفاده میکنند ،به عنوان مثال «باید نوشت»« ،نمیتوان گفت»« ،خواهد
رفت» .یعنی از ش��کل کامل آن دیگر اس��تفاده نمیشود ،و نمیگویند «باید نوشتن» ،یا
«نمیتوان گفتن» ،اما در شعر امکانی دستوری وجود دارد که میتوان هم از شکل مصدر
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کامل و هم از شکل مرخم آن استفاده کرد.
		
نیـــارد نــظر کـرد زی نور علمش

ک��ه درد اس��ت چش��م خ��رد ظاه��ری را
276/127
س��وار

دل��دل

ش��هبا

را

		
کـــان کوردل نــــیارد پــــذرفتن

پن��د

سپـــری کرد توانند ترا ز آتـش تیز

چ��ون همی زیر ق��دم گردن کیوان س��پرند

129/335
29 /31
		
نـــدانی همی جـــستن از داد نـفع

ازی��ر حریص��ی چنی��ن ب��ر س��تم
27 /30

		
گـــفتن نــتوانند چو گویی ننیوشند

ک��ز خمر جهال��ت هم س��ر پ��ر زخمارند
2/251

همچنانکه معلوم اس��ت ،در ابیات باال گاه ش��اعر برای تابع فعلهای شبهمعین از
ش��کل کامل مصدر؛ و گاه از ش��کل کوتاه یا مرخّ م آن اس��تفاده کرده است .به عبارتی
دیگر ،در بیت یک «نیارد» را از مصدر «یارستن» و «نظر کرد» را از مصدر «نظر کردن»
آورده و در بیت دوم «پذرفتن» (مصدر کامل) را آورده است.فردوس��ی هم در شاهنامه
چنین آورده است:
( )1بدین آلت و رای و جان و زبـــان

س��تـــود آفــــرینن��ده را کــ��ی تـ��وان
(آغاز کتاب )11 /

( )2ستودن نداند کس او را چو هست میان

بنـــدگ��ی را بــــــبای��دت بس��ـــت
(آغاز کتاب)9 /

یعنی در بیت اول برای نداند (فعل شبه معین) «ستود» آورده است و در بیت بعدی
«ستودن» را به شکل کامل آورده است.
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به کار بردن شکلهای مختلف یک ضمیر
ضمایر ش��خصی ششگانه در زبان فارسی هر کدام ش��کلهای خاصی دارند ،گاه
بعضی از این ضمایر بیش از یک ش��کل دارند ،مثل «آنها  /ایش��ان»« ،او /وی» ،که هر
کدام در محیطهای خاصی به کار میروند .گاه ش��اعران در کالم خویش از شکلهای
دیگری از این ضمایر استفاده میکنند .مث ً
ال برای سوم شخص مفرد ،از شکلهای «اوی
ِ /uyو  »veاس��تفاده میکنند و هیچ کدام از این ش��کلها در محیط دیگری غیر از شعر
یا متن ادبی به کار نمیروند.
این ضمیر در دورۀ میانه و در زبان پهلوی به ش��کلهای «ا ِو  »awēو «اوی  »ōyبه
کار میرف��ت و گوی��ا اولی برای حالت صریح و دومی ب��رای حالت غیرصریح به کار

میرفته است (آموزگار ،تفضلی .)68 :1382 :احتماالً به قیاس کلماتی همچون اشکم،
ابا ،اسفندیار ،و ...از ضمیر «ا ِو  »awēالف آغازین افتاده و « ِو  »wēشده است.
( )1خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیش��ه س��خته ک��ی گنج��د اوی
(آغاز کتاب)10 /

( )2هشیوار دیـــوانه خــــــواند ِو را

هـــم��ان خوی��ش بیگان��ه دان��د ِو را
(آغاز کتاب)24 /

شکلهای مختلف ضمیر در دیوان ناصرخسرو عبارتند از:
تنوع شکلهای ضمیر در هر متنی بسیار است ،میتوان در سراسر دیوان هر شاعری
جستجو کرد و صدها نشانه از این امکانات یافت ،قصد ما در این مقاله فقط نشان دادن
یک نوع امکان اس��ت ،بس��امد و تعداد کاربرد هر کدام چندان مهم نیست .در زیر فقط
یکی دو نمونه برای آشنایی با این امکان در زبان فارسی ذکر میشود.
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کلهای ضمیر سوم شخص مفردvey/ ve/ u :

به چــه ماند جــهان مگر به سراب

س��پس او ت��و چ��ون دوی ب��ه ش��تاب
1 /13

زن جادوست جهان من نخرم زرقش

زن ب��ود آنک��ه م��ر و را بفریب��د زن
7 /17

نبـــودی جز از این بهره من از وی

اگ��ر بودم��ی م��ن ب��ه حی��ن محم��د
29 /58

ش��اعر هرجا الزم بوده از شکل او استفاده کرده و جایی که او در وزن نمیگنیجده
از « ِوی» و « ِو» استفاده کرده است.
شکلهای ضمیر دوم شخص  -tو -at

ضمیر متصل غیرفاعلی دوم ش��خص مفرد در زبان فارسی  -atاست ،اما گاهی نیز
شاعر در تنگنای وزن قرار میگیرد و از اول آن مصوت  -aرا حدف میکند و به شکل
 tتلفظ میکند .چنین شگردی فقط در شعر امکان دارد ،و در زبان روزمره نثر و زبانروزمره نمیتوان از چنین امکاناتی استفاده کرد.
از صـــبر نردبان ْت [نردبانَت] بــباید کرد

گ��ر زی��ر خوی��ش خواه��ی ج��وزا را
129/315

گر کسی گویدت «بس نیکو جوانی شاد باش»

شادمان گردی و رخ همرنگ آذریون کنی
29 /12

چونت گوید دیر زی بس دیر باید زیستن

گر همی کارای هنر پیشه بر این قانون کنی
30 /12

در هر س��ه بیت فوق به جای ضمیر  -atاز ش��کل ضمیر  -tاستفاده کرده است .در
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بیت زیر از شکل -atهم استفاده کرده است:
ور ز ن��ور آفتاب��ش بهره گیرد خاطرت

پیش روش��ن خاطرت مر ماه را ُعرجون کنی
39 /12

تنوع در شکل حروف اضافه
تع��داد زیادی حروف اضافه در زبان فارس��ی به کار میرود .این قس��م از کلمات
در زبان ش��کل ثابتی دارند ،یعنی این طور نیس��ت که هر گویندهای هر طور خواست
آنها را به کار ببرند .اما تعدادی از این حروف چندین ش��کل دارند و یک ش��کل آنها
گویا یادگار دورۀ تاریخی قبل از زبان فارس��ی ،یعنی دورۀ دری و یا زبان فارسی میانۀ
(پهلوی) و یا دخیل از تعدادی از گویشهای ایرانی است .مث ً
ال «بَر /ابَر»« ،با /اَبا» «اگر/

َگر /اَر»« ،در /اندر» و...

امروزه کلمات فوق تقریب ًا ش��کل ثابتی در زبان فارس��ی دارن��د و مردم نمیتوانند
از ش��کل تاریخی آنها اس��تفاده کنند ،مگر برای استفاده در محیط شعر و یا متنی ادبی.
شاعران میتوانند یکی از شکلهای این حروف را به مقتضای وزن کالم اختیار کند .در
متون ادبی -تاریخی دو حرف اضافه برای یک متمم به چش��م میخورد و فروانی این
امر نشان میدهد که در یک مقطع زمانی این یک خصیصه زبانی بوده ،اما بعدها از بین
رفته اس��ت .یعنی در زبان فارس��ی دورۀ دری ،این ویژگی زبانی دچار فروپاشی شده،
چرا که مث ً
ال در شاهنامه فردوسی ،گرچه دو حرف اضافه (مقدم و مؤخر) به تبعیت از
زب��ان پهلوی (نک .آموزگار ،تفضل��ی )71 :1382 ،برای یک متمم به کار رفته ،اما یک
حرف اضافۀ پیشین برای متمم ،بسیار بیشتر از دو حرف اضافه برای یک متمم ،رواج
داش��ته است .بعدها همین امر تبدیل به یک امکان دستوری شده و شاعر طبق اقتضای
وزن کالم ،از یکی از این دو روش استفاده کرده است.
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س��بک خراسانی که بیشتر در اواخر قرون س��وم تا تقریب ًا ششم رایج بود ،به دوره
قدیم فارس��ی نزدیک بود ،و بدان خاطر خیلی از ویژگیهای زبان فارس��ی کهن در آن
س��بک مانده اس��ت .یکی از آن خصایص همان اس��تفاده از دو حرف اضافه برای یک
متمم است که در اغلب متون این دوره یافت میشود .در دیوان ناصرخسرو هم از این
نمونهها فراوان یافت میشود:
		
کز گند فتاده است به چاه اندر سرگین

مطرا
وز ب��وی چن��ان س��وخته ش��د ع��ود ّ

		
به نـظم اندر آری دروغــــی طمع را

دروغس��ت س��رمایه م��ر کاف��ری را

15 /2

30 /64

عالوه بر استفاده از دو حرف اضافه یا یک حرف اضافه برای یک متمم ،گاهی هم
شعرا در شکل یک حرف اضافه تغییراتی میدهند و از آن چندین نوع میسازند تا هر
وقت الزم بود به مقتضای وزن کالم از آنها استفاده کنند.
حروف شرطagar/ ar/ r :

		
َورت آرزوی لــذت حــسی بشتابد

پی��ش آر ز فرم��ان س��خن آدم و ح��وا
12/2

در بیت باال از حرف ش��رط  agarفقط صامت  -r-باقی مانده است .یعنی در اصل
چنین است. va-r-t :
و ز آت��ش

و در آب��ا

برق��والر ب��ه جمل��ه گ��وا یاب��ی

در امه��ات

دشت ار چــنین نبـــودی به ماه دی

باردیبهش��ت م��اه چنی��ن چونس��ت

28 /98
11 /120
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حرف اضافه «از»az/ ze/ z :

زِ مـــن معزول شد سلـــطان شـیطان

ن��دارم نی��ز ش��یطان را ب��ه س��لطان
1 /48

		
هـــمی دانم که گـــر فربه شود سگ

ن��ه خام��م خورد ش��اید ز و ن��ه بریان
3/48

		
از حــرص بکاه و طاعت افــزون کن

ز ان پ��س ف��زودی و هم��ی کاه��ی
12 /47

در بیت اول از اش��عار باال ،حرف اضافه  azبه ش��کل  zeآمده اس��ت .در بیت دوم
به ش��کل  zآمده است و چون کلمه بعدی اش با مصوت شروع شده است ،به راحتی
تلفظ میشود .در مصرع اول بیت سوم حرف اضافه  azبه شکل درست آمده ،ولی در
بیت دوم بیت سوم ،باز به طور کامل در مصرع جای نگرفته و  zشده است ،به عبارتی
دیگر ش��اعر ش��اخ و برگش را زده است ،تا راحت در شعر جای بگیرد .بدین صورت
همین تنوع ش��کلهای حرف اضافه در زبان فارس��ی برای شاعران بعدی یک امکان و
سنت شده است تا در هر موقعیتی یکی از این شکلهای مختلف را انتخاب کند.
کاربرد ریختهای مختلف یک واژه
در زبان فارسی شماری از واژهها چند شکل آوایی دارند ،یعنی به چند شکل تلفظ
میش��وند .مانند :اسب /اسپ ،فیل /پیل سفید /سپید ،چِش��مَ /چشم .ظاهرا ً یک شکل
از این تلفظها از زبان ،یا گویش��ی دیگر وارد زبان فارس��ی شدهاند .تعدادی از کلمات
نیز هس��تند ،مانند ُ
«گس��یل» و «فراموش» ،که در زبان فارس��ی یک شکل دارند و همۀ

گویش��وران آن را به همان صورت تلفظ میکنند ،ش��عرای فارس��ی زبــان نیز از این
قاعــده مستثناء نیستند ،یعنی آنها هم مثل مردم عادی تلفظ میکنند ،اما آنها یک امکان
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دیگری نیز دارند ،یعنی میتوانند واژههای دس��تۀ دوم را که فقط یک ش��کل دارند ،به
طرزی تلفظ کنند که وزن کالم اقتضاء میکند .مث ً
ال «فراموش» را به ش��کل «فرا ُمش» و

«گسیل» را به شکل ُ
«گسی» تلفظ کنند:

به ظاهر تنوع ش��کلهای آوایی یک کلمه به تن��وع آن در زبان مردم کوچه و بازار
زمان ش��اعر مربوط است ،یعنی مردم عصر ش��اعر هم ،همانطور تلفظ میکنند ،اما با
کمی دقت خواننده مش��خص میش��ود که چنین نیس��ت ،ش��اعر بهخاطر وزن مجبور
شدهاس��ت چنین امکانی خلق نماید ،همین ش��کلِ برگزیدۀ شاعران ،بعدها به گنجینۀ
واژگان افزوده ش��ده و جزیی ثابت از واژگان زبان فارس��ی شده است و گویا به همین
خاط��ر ،این نوع کلمات ،اغلب مختص متون ادبی ش��دهاند .در زبان روزمره و نیز در
متون منثور کلماتی مانندُ :
«گسی»« ،فرا ُمش»« ،اهرمن» و  ...به ندرت به کار میروند.

نکتۀ دیگر این است که ما میتوانیم این کلمات را همانند واژههای دستۀ اول ذکر
ش��ده در باال ،دو تلفظی فرض کنیم و بگوییم این کلمات از آغاز ،یعنی در دورههای
قدیمتر زبان فارس��ی دو تلفظ داش��تهاند .حتی اگر این احتمال درس��ت باشد ،بازهم،
اختیار دستوری را از شاعر سلب نمیکند ،و دست او چندان باز است که میتواند هر
جا خواست بگوید « ُکنون» و هر جا نیز وزن اقتضا کرد ،بگوید «اکنون» ،مخلص کالم
این که شاعر بیش از گویشوران عادی امکانات دستوری دارد.
در ش��عر ناصرخسرو هم از این امکانات زبانی بس��یار است .در زیر به تعدادی از
این موارد اشاره میشود:
خاموش /خا ُمش
		
اگر هیچم سوی تو بی حرمتی هست

یک��ی خام��وش ک��ن او را ب��ه جان��ت
14 /101
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پاکی��زه خرد نیس��ت نه این جوهر واال
4 /2

فگار – افگار
گرچــــه همی خـــلق را فـــگار کـند

ک��رد نی��ارد جه��ان ف��گار م��را
49 /56

گر تــو از این گرگ دردمند و فــگاری

جز تو بس��ی نیز دردمند و فگار اس��ت
23 /23

در هر کدام از مصرعهای دو بیت فوق کلمه فگار تکرار ش��ده اس��ت .این نش��ان
میدهد که کلمهای رایج بود است ،ولی شکل دیگرش هم (افگار) در دیوان ناصرخسرو
آمده است:
و گـرنی رنج خـــویش از خــویشتن بین

چو رویت ریش گشت و دست افگار
46 /9

خدا  /خدای
بـــر آن برگـــزیده خـــدای و پیـــمبر

گزی��دی ف�لان و ف�لان و ف�لان را
22 /5

ور چنین است چه گویی که خدا از بر ماست؟

سخنت سوی خردمند محال و هدرست
25 /148

از این قبل کلمات در زبان فارسی بسیار است .نظیر  :بوی /بو ،جای /جا ،گه /گاه،
آگاه /آگه /کنون /اکنون ،گوهر /گهر.
یک نوع تغییرات هم در زبان فارسی هست که شعرا از آن امکان زبانی ساختهاند و
هر وقت الزم شد از آن استفاده میکنند و آن بدین صورت است که برای جبران وزن
کلماتی را مشدد میکنند تا وزن رعایت شود .مث ً
ال کلمه زر را به صورت ّزر (با تشدید)
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تلفظ میکنند و شکل زر به صورت بدون تشدید هم فراوان در شعر ناصرخسرو به ک:
زّر  /زر
ز عمر بهره همین اس��ت مر مرا که به ش��عر

به رش��ته میکش��م این ز ّر و ّدر و مرجان را
54 /52

زر ندیدس��تی ک��ه ب��ی قیم��ت ش��ود

چ��ون بیندایی��ش ب��ر چی��زی مس��ین
22 /53

در مثاله��ای باال یکجا ش��اعر از «زر» به صورت مش��دد و یکجا به صورت «زر»
(بدون تشدید) استفاده کرده است.
شکر ّ /
شکر
خار مدرو تا نگردد دست و انگشتت فگار

از نهال و تخم تتری نی شکر خواهی چشید؟
12 /25

ه��م عال��م و آدم ه��م دوزخ و بهش��ت

ه��م حاضرن��د و غایب هم زهر و ش��کرند
12/112

تغییر در مصادر عربی
همه گویندگان یک زبان وقتی با کلمهای بیگانه و دخیل مواجه میش��وند ،به طور
طبیعی آن را با نظام آوایی زبان خودشان تطبیق میدهند ،سپس تلفظ میکنند .مث ً
ال یک
عربزبان وقتی به حروف «گ ،پ ،ژ ،چ» میرسد ،آنها را نمیتواند تلفظ کند و یقین ًا
آنها را تغییر میدهد .در فارسی هم چنین است .عالوه بر همه این امکانات شعرا یک
امکان دیگری هم دارند،یعنی هرگاه ببینند کلمهای در یک وزن نمیگنجد آن را کوتاه
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میکنن��د و یا تغییر میدهن��د .درباره مصادر عربی این بحث خیلی صدق میکند .گویا
این کلمات در وزن فارسی چندان جای گیر نبوده و شعرا آنها را کوتاه کردهاند .در زیر
چند نمونه از این موارد ذکر میشود:
مساوات > مساوا
آزار مگی��ر از ک��س و ب��ر خی��ره می��ازار

ک��س را مگ��ر از روی مکاف��ات مس��اوا
13 /2

در زبان فارس��ی مساوات بیشتر رایج است ،و معادا ریختی از مصدر عربی است که
گویا بخاطر تنگنای وزن در شعر فارسی ایجاد شده و بعدها در فارسی رایج شده است.
معادات > معادا
غواص توجز گل و شورابه نداده است

زی��را که ندیده اس��ت ز تو جز ک��ه معادا
41/2

حجت به عــــقل گوی و مکن در دل

ب��ا خل��ق خی��ره چن��گ

مع��ادا را
46 /77

امکانات زبانی در بخش نحو
همچنانکه در مقدمه گذشت ،امکانات زبانی در چندین بخش زبان قابل بررسی است.
در این بخش امکاناتی بررس��ی خواهند شد که شاعران فارسیزبان در بخش نحو ایجاد
کردهاند تا بتوانند ضمن بیان کالم خود ،وزن را نیز رعایت نمایند .به عنوان مثال گاه فعل
را ب��دون قرینهای در جمله حذف میکنند ،گاه در جمله برای فاعلِ جمع ،فعل مفرد؛ و
برای فاعل مفرد ،فعل جمع میآورند ،گاه بخشی از مفعو ِل فعلِ «گفت» را قبل از آن بیان
میکنند ،و مواردی دیگر که شرح تعدادی از آنها در زیر آمده است.
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حذف فعل اسنادی بدون قرینه
فعل در جمله از بنیادیترین بخش است و نمیتوان آن را حذف کرد .هر جملهای
ب��ه یک فعل نیاز دارد و بدون آن کامل نخواهد ش��د ،مگر اینکه فعلش به قرینۀ لفظی
حذف شود .امکان زبانی شاعران در این بخش به آنها اجازه میدهد فعل اسنادی جمله
را حذف کنند .در س��ایر موارد اگر فعل ذکر نش��ود ،جمله ناقص خواهد ش��د ،اما در
س��نت شعری چنین نیست .مث ً
ال در فارسی «*علی در خانه» جملهای ناقص محسوب
میشود ،اما شاعر این حق را دارد که با اختیار دستوری ،فعل اسنادی را حذف کند.
نه ریبی بجز حکمتش مردمی را [است]

ن��ه عیبی بج��ز همتش برتری را [اس��ت]
37/64

تن خانه این گوهر واالی شریف است

تو مادر این خانه و این گوهر واال [هستی]
3 /2

آوردن مفعول بعد از فعل و فاعل
در ردهشناس��ی زبان فارسی اول فاعل و سپس مفعول و در آخر فعل ذکر میشود.
مث��ل« :علی رضا را دید»« ،مردم آنها را رها کردند» .ش��اعران گاهی برخالف این نحو
زبان فارس��ی عمل میکنند و سعی دارند که به هر صورتی که وزن کالم اقتضا میکند
س��ازههای زبانی را بیاورند .به عنوان مثال ش��اعر حق دارد هم مفعول را قبل از فعل و
هم بعد از فعل بیاورد و همین یک امکان زبانی در دست شاعر است .در بیت زیر شعر
مفعول را بعد از فعل آورده است:
آزرده کـــرد کژدم غــــربت جـگر مرا

گوی��ی زب��ون نیافت ز گیت��ی مگر مرا
1/6
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چ��رخ بلن��د جاه��ل بیدادگ��ر م��را

گوی��م چ��را نش��انه تی��ر زمان��ه ک��رد

3/6
ب��ا ده��ر م��دارا ک��ن و با خلق مواس��ا

از بیــــشی و ک ّمی جهان تنگ مکن دل

19 /2
ز بهتان گویدت پرهیز کن وانگه به طمع خود

بگوید صدهزاران بر خدای خویش بهتانها
42 /211

در بیت آخر شاعر بخاطر وزن شعر« ،بهتان» را با فاصله بسیاری از فعل در انتهای
کالم آورده است.
استفاده از صفت ساده به جای صفت برتر
در زبان فارس��ی به مقتضای حال ،صفات س��اده و برت��ر و برترین را میآورند .و
نمیت��وان در زبان عادی و روزمره صفت س��اده را به جای برت��ر آورد و مث ً
ال گفت :
«*علی از رضا بلند اس��ت» .ش��اعران گاه به میتوانند به جای صفت ساده صفت برتر
بیاورند.
به  /بهتر
دانش به از ضیاع و به [بهتر] از جاه و مال و ملک

ای��ن خاط��ر خطی��ر چنین گفت م��ر مرا
7 /6

مر خداونــــــــد جهان را بشناس و بگزار

شکر او را که ترا این دو به [بهتر] از ملک سباست
39 /10

در دو بیت فوق صفت ساده «به» به جای صفت برتر «بهتر» آمده است .یعنی شعر
امکاناتی در اختیار دارد که میتوان به اقتضای وزن یکی از این دو را بیاورد.

شماره  ،19بهار 1393

227

چسبیدن ضمیر متصل به حرف ربط
ضمیر متصل در زبان فارسی به صورت عادی به عناصری دستوری میپیوندند که
برای اهل زبان آشناس��ت .در زبان فارس��ی و در نثر کمتر پیش میآید که ضمیر متصل
ب��ه حروف ربط بپیوندد ،مگر اینکه به پیروی از س��نتی ادبی چنین کرده باش��ند .مث ً
ال:
«ش��ان» را نمیتوان بالفاصله بعد از حرف ربط آورد .اما ش��اعر میتواند ضمایر را به
هر س��ازهای که وزن اقتضا کرد متصل کند ،یعنی امکاناتی که ش��اعر برای فرود آوردن
ضمیر و انتخاب میزبان برای ضمیر دارد ،بسیار زیاد است.
نگر کِتان نکند غره ،عهد و پیمانش

ک��ه او وف��ا نکن��د هی��چ عه��د و پیمان را
4 /52

بــر ره آن رو به دیـن کوت آفرید

خ��ود ب��رای خویش��تن دی��ن مافری��ن
27 /53

فاصله انداختن بین اجزای فعل مرکب
در زبان فارس��ی فعل مرکب دارای ویژگیهای خاصی اس��ت که دربارۀ آن بسیار
گفته شده است خیامپور ( ،)69 :1388ناتل خانلری ( ،)176 :1370دبیرمقدم (،)1376
زاه��دی ( )1380و محمدابراهیم��ی ،فرقانیفرد ( )1387به ذک��ر ویژگیهایی از فعل
مرک��ب پرداختهاند .پرداختن به همه ویژگیه��ای فعل مرکب از حوصله این پژوهش
خارج اس��ت .این تحقیق فقط به این نکته اش��اره دارد که در زبان فارس��ی در اغلب
فعله��ای مرکب یا فعلهایی که به روش ترکیبی (مرکب از اس��م ،صفت ،قید و فعل
کمکی) س��اخته میش��وند ،فعل کمکی آخر میآید و جزء فعل��ی هیچ وقت در زبان
فارسی (غیر از محیط ادبی و متن شعر) مقدم بر جزء غیرفعلی نمیآید .شاعران ،طبق
اختیار دس��توریای که دارند ،قاعده را به هم زده و خود قاعدهای دیگر خلق کردهاند
و میتوانند جزء فعلی را قبل از جزء غیر فعلی بیاورند.

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

در بن��د م��دارا ک��ن و در بن��د می��ان را

228

در بن��د مک��ن خی��ره طل��ب ملک��ت دارا
9 /2
بهت��ر بس��ی از ملک��ت دارا ب��ه مدارا

گ��ر ت��و ب��ه م��دارا کن��ی آهن��گ ،بیاب��ی

2 /9

در بی��ت اول «طلب مکن» فعل مرکب اس��ت که طلب ب��ه دلیل وزن ،جدا از فعل
اصلی آمده است .در بیت دوم هم «آهنگ کنی» فعل مرکب است و همکرد آن «آهنگ»
دورتر از فعل آمده است.
ثابت نبودن جایگاه ضمایر متصل غیرفاعلی
ضمایر متصل غیرفاعلی در زبان فارسی مطابق نقش نحوی خود ،جایگاه خاصی در
جمله دارند .به عنوان نمونه ،وقتی در نقش اضافی باشد به کلمۀ قبل از خود میچسبد.
مثل« :کتابتان» ،یا «میزش» ،اما شاعران فارسیزبان طبق یک اختیار دستوری میتوانند
این ضمایر را هر کجا که وزن اقتضا کرد ،بیاورند .یعنی به هر سازهای میتوانند ضمایر
را ملحق کنند .در زیر ضمایر متصل در نقش مفعولی به چندین س��ازۀ دستوری (فعل،
حرف اضافه ،متمم و فاعل) چسبیدهاند:
اتصال به اسم
ی انجام عمرت را بینجام��د
هم��ی ای��ن چرخ ب 

پس اکنون گر تو کار دین نیاغازی کی آغازی؟
12/57

اتصال به فعل متعدی
خزینه علم فرقانست وگـــرنه بــر هوایی تو

که بردت پس هوازی جز هوازی شعر اهوازی
19 /57
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اتصال به حرف ربط
نگر که تان نکند غره عهد و پیــــمانش

به مکر خویش و خود این است کار کیهان را
4/52

اتصال به ضمیر منفصل
اگر ش��راب جهان خلق را چو مس��تان ش��د

توش��ان رها کن چون هوشیار مستان را
29/52

اتصال به ضمیر اشاره
چ��ون نکن��م بی��ش از این��ش خ��وار ک��ه او

بر َکن��د از پی��ش خوی��ش خ��وار م��را؟
4 /56

همچنان که معلوم است ضمایر متصل به چندین سازه دستوری متصل میپیوندند،
و این امکان زبانی به ش��اعر اجازه میدهد که هر وقت در تنگنای وزن افتاد ،مشکلش
را حل کند .این اختیار دس��توری همان اس��ت که در دستور سنتی و ادبیات به «جهش
ضمیر» معروف اس��ت (میرباقری فرد و هم��کاران .)191 :1390 ،یعنی به خاطر وزن
کالم ممکن است شاعر ضمیری را در سر جایش نیاورد.
نتیجه:
ادبیات فارس��ی میراثی است که از گذشتههای دور مانده است .زبان فارسی ذخایر
زبانی عظیمی دارد که هنوز همه زوایای آن کش��ف نش��ده است .با بررسی متون کهن
میتوان زبان فارسی و زوایایش را بیشتر شناخت .اگرچه قواعد بسیاری از زبان فارسی
از دل همین متو ِن منظوم کشف شده است ،اما تحقیق حاضر نشان میدهد که به دلیل
رعایت وزن ،شاعران در قواعد زبان بسیار دست بردهاند و به خلق امکاناتی پرداختند
ت��ا بتوانند مش��کل وزن کالم خود را برطرف نمایند .در دورهه��ای بعدی به این نکته
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ظریف کمتر اعتنا ش��ده و بدون توجه به تنگناهای وزنی تمام س��اختههای شاعران را
دس��توری فرض کردهاند .یعنی به نظر دس��توریان سنتی هر قاعدۀ ریز و درشتی را که
شاعری به کار ببرد ،جزیی از قواعد دستور زبان است و در مواقع زیادی به استناد یک
یا چند بیت ش��عر ،قاعدهای به دس��تور زبان فارس��ی افزودهاند .به عبارتی دیگر ،کمتر

به این نکته دقت ش��ده اس��ت که ش��اید مث ً
ال «تازیان» (به معنی تازنده) و نیز ج ّمشید
(با تش��دید روی حرف م) را شاعر در تنگنای وزن گفته باشد و قصدش «تازان» بوده

اس��ت .این درحالی است که عروضیان سنتی ،مقدارِ کم عدول از وزن شعر را خالف
و از عیوب وزن و قافیه برش��مردهاند و عیوب قافیه و مش��کالت وزنی بس��یار هم در
ش��عر شعرا یافت میشود ،اما در دستور زبان فارسی عیوب دستوری برای شعرا وضع
نش��ده اس��ت ،چرا که معتقدند شاعر هرچه بگوید ،حتی در تنگنای وزن ،درست گفته
اس��ت و ش��عرش هم از نظر آواشناسی ،معناشناسی ،صرف (س��اختواژه) و نحو ،یک
س��ند محسوب میشود و باید به آن استناد کرد .چه بسیارند دستورنویسانی که سند و
مدرکش��ان برای اثبات پژوهش و نظر خود ،فقط و فقط ابیات ش��عرا است و هیچ متن
منثوری پشتوانهاش نیست.
نتیجه نش��ان میدهد که ش��اعران اختیار بسیاری در واژهس��ازی و نیز قاعدهافزایی
دارند ،اما همیش�� ه چنین نیس��ت که وقتی ش��اعری فقط یکبار به دلیل وزن شعر ،نه
به دالیل دیگر ،از قاعدهای دس��توری اس��تفادهکند ،بت��وان آن را قاعدۀ رایج آن زبان
محس��وب کرد .از طرفی ش��ناخت قواعد و امکانات پربس��امدی که شاعران در زبان
خلق میکنند ،خود میتواند به ش��ناخت امکانات بالقوه آن زبان برای بهینهسازی زبان
کمک کند.برای ش��ناخت بهتر زبان فارسی الزم است که در تمامی متون شعر فارسی،
امکانات زبانی اس��تخراج گردد و سپس با نثر فارس��ی مقایسه شود تا معلوم گردد که
ش��عرای فارسی چه امکاناتی به این زبان افزودهاند و چگونه این زبان را زبانی هموار
برای شعرگویی تبدیل کردهاند.
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 .2دبیرمقدم ،محمد (« .)1376فعل مرکب در زمان فارسی» مجله زبانشناسی ،س ،12
ش 1/2ص .46-1
 .3رضایتیکیش��هخاله ،محرم ،مهدی دیّان (« .)1388فعلهای پیشوندی ،در آثار منثور
فارسی ،از آغاز تا قرن پنجم» ،دستور ،ش  .5صص .50-27
 .4رضایی ،هس��تی ( )1393بررسی امکانات دستور زبانی در بوستان سعدی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات گیالن ،رشتۀ زبان و ادبیات
فارسی.
 .5زاهدی ،کیوان ( .)1380س��اخت فعل مرکب در فارس��ی نوین ،نگرش��ی کیمنهگرا.
پایاننامۀ دکتری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
 .6س��بزعلیپور ،جهاندوس��ت (بتا) ،امکانات دس��توری و لزوم توجه به آنها در شعر
فارس��ی (مطالعۀ موردی :شاهنامه فردوس��ی) ،ضمیمه نامه فرهنگستان ،ویژهنامه دستور،
(زیرچاپ)
 .7صفوی ،کوروش ( ،)1373از زبانشناسی به ادبیات ،ج ( 1نظم) ،تهران :سرچشمه.
 .8فردوس��ی ،ابوالقاسم .)1388( .ش��اهنامه ،براساس نسخۀ مس��کو ،بهکوشش سعید
حمیدیان .تهران :قطره.
 .9فرشیدورد ،خسرو ( ،)1363درباره ادبیات و نقد ادبی ،تهران :امیرکبیر.
 ،)1382( ----------	.10جمله و تحول آن در زبان فارسی ،تهران :امیرکبیر.
 .11قبادیان��ی ،ناصرخس��رو ( ،)1370دیوان ش��عر ،به تصحیح محتب��ی مینوی و مهدی
محقق ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران .چاپ چهارم.
 .12محمدابراهیمی ،زینب ،مرضیه فرقانیفرد (« .)1387فعل مرکب در فارس��ی معیار»،
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دستور ،ش  ،4صص.208-190
 .13میرباقریفرد ،سیدعلیاصغر و همکاران (« ،)1390نقد و تحلیل تقدیم تأخیر در علم
معنی (براساس بوستان سعدی)» ،بوستان ادب ،شماره سوم ،پیاپی .199-173 ،9
 .14ناتل خانلری ،پرویز ( )1370دستور زبان فارسی .تهران :توس چاپ دوازدهم.
 .15نجفی ،ابوالحسن (« .)1352اختیارات شاعری»ُ ،جنگ اصفهان ،دفتر دهم.
 .16وحیدیان کامیار ،تقی ( )1386وزن شعر فارسی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

