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مهمترین عوامل گرایش کالم او به سمت مخاطب محسوب میشود.
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 -1مقدّمه
تاکنون از سوی زبانشناسان مباحث فراوانی دربارة نقشهرای زبران مطرر شرده
است و هریک در این زمینه نظریهها و طر هایی را ارائه دادهاند؛ امّا به نظر میرسد کره
کاملترین طر متعلّق به یاکوبسن( )R.Jakobsonباشد که نسبت به سایر طر ها عینی،
جزئینگر و در عین حال ،کاملتر و فراگیرترر اسرت؛ برهگونرهای کره مریتروان آن را در
محدودة جمله و متن یا حتّی انواع مختلف ادبی بهکار بست .الگوی ارتبراطی یاکوبسرن
باتوجّه به مرزبندی و تفکیک دقیقی که او میان اجزای تشکیل دهندة یک ارتباط کالمری
و نقشهای هرکدام از این اجزا قائل شده است ،در بررسی و تحلیل هر متن -و درکرل،
هر نوع ارتباط زبانی -کارایی خواهد داشت .از طرفی نیز نظریّرة مرذکور ایرن امکران را
برای تحلیلکننده فراهم میکند تا با استناد بر ساختار کالم به بررسی نحوة جهتگیرری
یک پیام و نهایتاً کشف انگیزة ایجاد آن پیام یا متن بپردازد.
این نوشتار به مطالعة قصاید ناصرخسرو( 391-481ه .ﻕ ).از منظر طر ارتبراطی
یاکوبسن اختصاص داده شده است .تأکید در این بررسی بر «نقش ترغیبی» زبان اسرت؛
یعنی یکی از نقشهای زبان که به اعتقاد یاکوبسن در نتیجة جهتگیری پیرام بره سروی
مخاطب حاصل مریشرود .از آنجرا کره حجرم زیرادی از دیروان ناصرخسررو بره بیران
موضوعاتی چون :پند و حکمت و اخالقیّات و تبلیغ برخری عقایرد مرذهبی اختصراص
یافته و وجود چنین مؤلّفههایی باعث شده است که اکثر صراحبنظرران ،اشرعار او را از
نوع تعلیمی بهحساب آورند ،میتوان ادّعا کرد که نوع تعلیمی شعر بیش از هر چیرز برر
مخاطب تمرکز دارد و درنتیجه ،نقش ترغیبی کالم ناصرخسرو –جردا از کرارکرد ادبری
آن -برجستهتر از سایر نقشهاست .بنابر آنچه گفته شد در این مقاله سعی بر این اسرت
که مهمترین عوامل مؤثّر در گرایش کالم ناصرخسرو به سمت مخاطب معرّفی شوند.
جدای از مقالة «زبانشناسی و شعرشناسی» که یاکوبسن در آن نظریّة ارتباطی خود
را ارائه و عناصر ارتباطی کالم و کارکردهای متناسب هریک را تبیرین کررده ،آثراری در
زمینة نقشهای متنوّع زبان عرضه شده است که برخی مستقیماً و برخی نیرز برهصرورت
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غیرمستقیم با مبحث مورد نظر ارتباط مییابنرد کره بره اختصرار بره چنرد مرورد اشراره
میشود؛ ولی تا آنجا که جستجو شده است تاکنون پژوهشی درخصوص نقرش ترغیبری
زبان در یک متن مشخّص عموماً و در شرعر ناصرخسررو خصوصراً صرورت نپذیرفتره
است.
رابرررت اسررکولز( )R.Scholesدر کترراب درآمرردی بررر سرراختارگرایی در ادبیّررات،
صفحاتی را به بحث دربارة ماهیّت ادبیّات اختصراص داده و در آنجرا برا پریشکشریدن
نظریّة یاکوبسن و توضیح و تبیین آن کوشیده است تا از منظر زبانشناسی پاسخی بررای
این پرسش که «ادبیّات چیست؟» بیابد(.اسکولز ،1379 ،صص)49 -49
پیتر نیومارک( (P.Newmarkدر مقالة «نقشهای زبان» نقشهرایی کره بروهلر( K.

 )Buhlerو یاکوبسن از زبان ارائه داده اند با یکدیگر مقایسه و عالوه بر مشخّص کرردن
محدودة عمل هریک از این نقشها ،اقسام متون را متناسب با برخی از کارکردهای زبان
طبقهبندی کرده است .برای نمونه هنگرام معرّفری«نقرش اطرالع رسرانی»( informative

 )functionزبان ،تمامی متون علمی را دارای این کارکرد درنظرر مریگیررد و یرا وجرود
نقش «ندایی»( )vocativeرا در نوشتههرایی از نروع :اطالعیّره ،دسرتورالعمل ،تبلیرغ و...
پررنگتر میانگارد(.نیومارک ،1373 ،صص)26 -31
تقی وحیدیانکامیار در نوای گفتار در فارسی( ،)۱3۷9با مطالعة سه مؤلّفة«تکیره»،
«آهنگ» و «مکث» در زبان فارسی و برشمردن تأثیر هرکدام در گفترار ،برر اهمّیّرت ایرن
عوامل در جهت گیری گفتار بهسوی حالتهای مختلف(امری ،عاطفی ،ندایی ،پرسشری،
خبری و )...و نیز معنی خاصّی که گفتار درنتیجة آن میتواند پذیرا شود ،تأکید مریکنرد.
برای مثال در بخشی که به «نقشهای تکیه در زبران فارسری» اختصراص داده اسرت ،از
میان نقشهای ششگانه ،نقشهای صرفی ،ندایی ،تأکیدی و عاطفی را مهمترر دانسرته و
بر این نکته اشاره میکند که بسته به نحوة کاربرد این عناصر ،تغییر در کرارکرد ارتبراطی
جمله و کالم حاصل خواهد شد(.وحیدیانکامیار ،1379 ،صص )60 -70او هم چنین در
جستاری از بخش دوم این کتاب ،توجّه خود را به ارتبراط میران آهنرگ و معنری کرالم
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معطوف کرده است و اقسام جملههرای زبران فارسری را از لحرا ساختارشران(خبری،
پرسشی ،امری ،ندایی و )...برشمرده و حاالت و نقشهایی را کره در اثرر تغییرر آهنرگ
میپذیرند طبقهبندی کرده است (.وحیدیانکامیار ،1379 ،صص)129 -157
کورش صفوی در جلد اوّل کتاب از زبانشناسری بره ادبیّرات( )۱3۸۰ضرمن ارائة
طر ارتباطی یاکوبسن و ذکر عناصر و کارکردهرای آن ،بره تشرریح نقرش ادبری زبران
پرداخته است .او همچنین بهمنظور تبیین طر مذکور ،بهطور نظری «پیشنمونههایی» از
عناصر و کارکردهای ششگانة ارتباط زبانی را بیان و بر عدم وجود مررزی قراط میران
نقشهای زبان تأکید کرده است(.صفوی ،1380 ،صص )30-38نهایتاً مهیار علوی مقردّم
در فصل پانزدهمِ نظریّههای نقد ادبی معاصر( )۱3۷۷عالوه بر طرر و توصریف فراینرد
ارتباطی یاکوبسرن ،برخری از اجرزا و کارکردهرای ارتبراط کالمری را برا انرواع ادبری و
قالبهای شعر فارسی تطبیق میدهد .وی در گامی فراتر از این ،وجود ارتباط میان ایرن
کارکردهررا را بررا برخ ری از نظریّ رههررا و ش ریوههررای نقررد ادب ری س رنّتی و معاصررر بیرران
میکند(.علویمقدّم ،1377 ،صص)231-239
این پژوهش حاصل بررسی در

۱
4.46

از کلّ قصاید ناصرخسرو است .بدین ترتیب که

از میان  240قصیدة موجود در دیوان ناصرخسرو که جمعاً شامل  10365بیت میشرود،
تعداد  56قصیده با حدود  2600بیت انتخاب شد .معیار گزینش قصراید ،حرروف آخرر
کلمات قافیّه و ردیف بوده است و سعی شده تا همرواره نسربت بررسری

۱
4.46

در مرورد

هریک از آن حروف رعایت شود .در گام بعدی ،ایرن میرزان از اشرعار ناصرخسررو برر
اساس نظریّة ارتباط یاکوبسن و بهمنظور شناسایی عوامل مؤثّر در جهتگیری کالم او به
سوی مخاطب مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و مهمترین آنها برشمرده و با بهرهگیرری
از آمار و ارقام ،میزان استفادة ناصرخسرو از هر مورد نشران داده شرد .در نهایرت بررای
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آگاهی کلّی ومحسوس تر خوانندگان ،یافتهها بهصورت جدولی در پایران بررسری ارائره
گردیده است.
 -2چهارچوب نظری
رومن یاکوبسن زبانشناس ساختارگرا( ،)structuralistنظریّرة ارتبراط خرود را در
سال  1960در مقالهای با عنوان «زباشناسی و شعرشناسری»()Linguistics and Poetics
منتشرکرد(.احمدی ،1372 ،ص )65این نظریّه بر اساس طر ارتباطی کرارل بروهلر کره
در سال  1934ارائه داده بود ،تدوین شده است و برهنروعی تکمیرلکننردة آن محسروب
میشود(.همان ،ص )68برای آشنایی با پیشینة کار یاکوبسن ،اشارهای هرچند مختصر بره
طر بوهلر الزم بهنظر میرسد.
از دید بوهلر هر ارتباط دارای سه رأس است :اوّلشخص(فرسرتنده) ،دومشرخص
(گیرنده) و سومشخص یا موضوعی که دربارة آن صحبت مریشرود(.یاکوبسرن،1380 ،
صص )93-94هرکدام از عناصرر براال برهترتیرب منشرأ تولیرد سره نقرشِ «عراطفی» یرا
«احساس ری»(« ،)expressiveنرردایی»( )vocativeو «خبررری»( )informativeهسررتند .در
نقش احساسی زبان ،گوینده یا نویسنده بدون انتظار پاسرخی از سروی مخاطرب خرود،
مکنونات ذهنی و احساسات خود را بیان میکند .نقش ندایی زبران متوجّره خواننرده یرا
مخاطب است و او را به اندیشیدن یا عملکردن ،آنگونه که مطرابق مقصرود گوینرده یرا
نویسنده است دعوت میکند و باالخره هنگامی که زبان برای توصیف جهران بیرونری و
واقعیّات عینی بهکار رود ،دارای نقش خبری است(.نیومارک ،1373 ،صص)26-28
 -1 -2طر ارتباطی یاکوبسن
یاکوبسن با بازنگری در طر بوهلر وجود سه عنصر دیگر در فرایند ارتبراط را در
نظر گرفت و پیرو آن برای هر ارتباط زبانی شش نقش بیان کرد .بنرابر ایرن هرر ارتبراط
کالمی دارای شش جزء است که وجودشان همرواره ضرروری اسرت و عبارتنرد از-1 :
فرستنده( -2 )senderگیرنده( -3 )receiverموضروع یرا زمینة کلّری پیرام(-4 )context
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خود پیام( -5 )messageرمزگان( )codeکه هم فرستنده و هم گیرنده باید بهطور کامل یا
جزئی آن را بشناسند تا بتوانند پیرام را بفهمنرد  -6مجررای ارتبراطی( communicative

 )channelیعنی ابزاری جسمانی یرا تماسری روانری کره بره فرسرتنده و گیرنرده امکران
برقراری و ادامة ارتباط را میدهد(.یاکوبسرن ،1380 ،ص )91او تمرامی اجرزای ارتبراط
کالمی را در شکل زیر ترسیم کرده است(.همان ،ص:)91
موضوع
پیام
فرستنده --------------------------------گیرنده
مجرای ارتباطی
رمزگان
شکل شمارة یک :اجزای تشکیل دهندة ارتباط زبانی
حال ،بسته به اینکه یک پیام به سمت کدامیک از عناصر باال متمایل شرود ،دارای
نقشهای متفاوتی خواهد بود .البتّه یاکوبسن بر این نکته تأکید میکند این مطلرب بردان
معنی نیست که هر پیام کالمی صرفاً دارای یک نقش واحد است و از سایر نقشها تهی
است؛ بلکه هر پیامی دارای یک نقش غالب و برجسته درکنار سایر نقشهاست( .همان،
ص )92بههرحرال هرگراه جهرتگیرری پیرام بره طررف موضروع باشرد دارای کرارکرد
«ارجاعی»( )referentialاست(همانجا) و از آنجا که «پیام در بطرن هرر رخرداد گفتراری
جای دارد» ،هر پیامی را بهطور ابتدا به ساکن باید «ارجراعی» دانسرت(.اسرکولز،1379 ،
ص )46آنگرراه کرره کررالم بیررانکننرردة دیرردگاه فرسررتندة پیررام باشررد دارای نقررش
«عاطفی»( )emotiveخواهد بود .بره اعتقراد یاکوبسرن کرارکرد صررفاً عراطفی زبران در
عبررارات تعجّبرری متجلّرری مرریشررود .امّررا تمرکررز بررر روی گیرنرردة پیررام ،نقررش
«ترغیبی»( )conativeرا بههمراه دارد که بارزترین مصرادیق آن را مریتروان در عبرارات
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ندایی و امری جستجو کرد .گاهی نیز انگیزة اصلی برخی از پیامها برقراری ،تداوم ،قط
ارتباط و یا کسب اطمینان از عملکرد مجرای ارتباط است ،مانند این جملره در مکرالمرة
تلفنی« :الو ،صدایم را میشنوی؟» در چنین مواقعی نقش «همدلیِ»( )phaticزبران برروز
میکند(.یاکوبسن ،1380 ،صص)92 -94
هرگاه در فرآیند ارتباط ،فرستنده و گیرندة پیام بر رمزگان مشرترک مرورد اسرتفادة
خود متمرکز شوند ،پیام دارای نقش «فررا زبرانی»( )metalingualخواهرد برود(.همران،
ص« )95گفتار کودکان خردسال ،یا کسانی که درحال یادگیری زبان هسرتند بسریار فررا
زبانی است(».اسکولز ،1379 ،ص )48و باألخره زمانی که ارتباط کالمی بره سرمت پیرام
معطوف شود زبان کارکردی «شعری»( )poeticپیدا مریکنرد؛(یاکوبسرن ،1380 ،ص)95
بهعبارت دیگر در این نقش ،تأکید و تمرکز پیام بر الگوهای آوایی ،نحرو و سریاﻕ کرالم
( )dictionاست(.اسکولز ،1379 ،ص )48یاکوبسن جهت تکمیل طر خود ،نقشهرای
ششگانة فوﻕ را منطبق با شکل شمارة یک بهصرورت زیرر ارائره مریدهرد(.یاکوبسرن،
 ،1380ص:)96

نقش ارجاعی
نقش ترغیبی
نقش عاطفی

نقش همدلی

نقش شعری

نقش فرازبانی

شکل شمارة دو :نقشهای ششگانة ارتباط زبانی
بر طر ارتباطی یاکوبسن انتقاداتی نیز وارد شده است؛ از جملره رابررت اسرکولز
ایررادات خررود را در دو زمینرره مطررر کرررده اسررت :نخسررت ،کاسررتی ناشری از برخری
اصطالحات این نظریّه که مثالً اصطال «پیام» بره دو مفهروم «معنرا» و «صرورت کرالم»
به کار رفته و دوم ،نادیده گرفتن تفاوت ارتباط نوشتاری و گفتاری است؛ زیرا به اعتقراد
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اسکولز در گفتار ،تمام عناصر ارتباط امکان حضور دارند ولری در نوشرتار اغلرب خرود
پیام حاضر است(.اسکولز ،1379 ،صص )49-50با وجرود ایرن او ایرن طرر را بسریار
مفید ،روشنگر و در عین حال نظام مند ارزیابی کرده است که «میتوان به بهترین وجره
آن را نقطة شروع برای پیشرویهای بیشتر در عرصة بوطیقا قرار داد (».اسرکولز،1379 ،
صص 45و  )49راجر فالر ( )R.Fowlerعقیده دارد الگویی که یاکوبسن از نقش شرعری
زبان بهدست داده در تحلیل متون ادبی فاقد کارایی الزم اسرت؛ زیررا وی مرتن ادبری را
به عنوان یک «مصداﻕ»( )objectدرنظر گرفته است که در نتیجة چنرین امرری «مرتن بره
نحوی بازنمایانده میشود که گویی عمردتاً برهواسرطة شرکل جسرمی ادراکشردنیاش
وجود دارد»(فالر ،1381 ،ص )23و متقابالً کارکردهای بینفردی و کاربردی 1متن نراچیز
انگاشته میشود .از نظر فالر متن ادبی را نه به منزلة مصداﻕ ،که باید بره منزلرة «فراینرد»
در نظر گرفت و در این صورت است که میتوان آن را واسطة کاربران زبران در روابر
گفتار و نیز رواب مربوط به آگراهی ،ایردئولوژی ،نقرش و طبقرة اجتمراعی برهحسراب
آورد(.همان ،صص )81-82پیداست که این اظهار نظر بیشتر برخاسرته از یرک اخرتالف
نظرِ روششناختی در حوزة تحلیل متون ادبی است و نمیتواند خدشهای بر اصل نظریّة
یاکوبسن وارد کند.
وحیدیان کامیار طر ارتباطی یاکوبسن را دارای دو اشکال میداند؛ نخست اینکه
آنچه را یاکوبسن نقش فرازبانی مینامد چیزی جز نقش ارجاعی زبان نیست .مثرالی کره
او در این زمینه آورده این است« :عمو یعنی برادر پدر» و معتقد است این قبیل جمالت
دارای نقش ارجاعی هستند(.وحیدیانکامیار ،1383 ،ص )30اگر استدالل یاکوبسن را در
خصوص چگونگی ایجاد «نقش ارجاعی» و «نقرش فرازبرانی» زبران مرالک قررار دهریم
مشکل بتوان عبارت باال را دارای نقش ارجاعی دانست؛ زیرا بنا به نظرر یاکوبسرن ،پیرام
زمانی دارای نقش ارجاعی است که «موضوع» آن در کانون توجّره قررار گیررد .در ایرن
جمله و امثال آن ،تمرکز پیام نه بر موضوع یا زمینه ،بلکه روی رمزگان است؛ بدین معنرا
که هرگاه رمزگانِ «ع»« ،»-« ،م» و «و» در کنار هرم قررار گیرنرد مفهرومِ «بررادر پردر» را
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خواهند رساند .این نوع جمالت ،با این استدالل ،با عباراتی ارجراعی نظیررِ «هروا سررد
است» یا «علی به مدرسه رفت» و ...بسیار متفاوت هستند.
اِشکال دومی که وحیدیان کامیار بر طر یاکوبسن وارد کرده ایرن اسرت کره وی
اساساً منکر وجود «نقش ادبی» برای زبان است و باور دارد که زبان شعری ،خود زبرانی
مستقل و متفاوت با زبان معمولی اسرت و آنچره باعرث ایجراد چنرین زبرانی مریشرود
هنجررارگریزی از زبرران عررادی اسررت (.وحی ردیانکامی رار ،1383 ،ص )31برره عقی ردة او
زبانشناسانی مانند یاکوبسن « ...نقشهای ارتباطی ،عراطفی و ترغیبری زبران را فقر در
زبان هنجار بررسی میکنند حال آنکه زبان شعری ،نوع مستقلی از زبان است که همانند
زبان معمولی میتواند دارای نقشهای ارتباطی ،عاطفی و ترغیبی باشد(».همانجا) به نظر
نمیرسد اعتقاد به وجود زبانی مستقل و متمرایز از زبران هنجرار دلیلری برر نفری نقرش
شعری زبان باشد؛ یعنی هنجارگریزی میتواند به عنوان یکی از شیوههای جهرتگیرری
پیام به سوی خودش در نظر گرفته شرود .یاکوبسرن نیرز هنگرام ارائرة طرر ارتبراطی،
گسترةکار خود را محدود به بررسی نوع خاصّی از زبان نمیکند؛ بلکه هر گونره ارتبراط
زبانی را بهطور کلّی در نظر دارد .از طرفی دیگر ،یاکوبسرن بره هریچ وجره نقرشهرای
ارجاعی ،عاطفی و ترغیبی را مختصّ زبان هنجرار ندانسرته و برر امکران وجرود تمرامی
نقشهای زبانی به صورت «سلسلهمراتبی» در هر پیام تأکید و حتّی مشخّصاً به این نکتره
اشاره کرده است که آثار ادبی ،بسته به تمرکزشان به موضوع (سومشرخص) ،گوینرده و
مخاطب ،به ترتیب نقشهای ارجاعی ،عاطفی و ترغیبری مریپذیرنرد(.یاکوبسرن،1380 ،
صص )92 -96گذشته از اینها وحیدیان کامیار در نقد این مورد ،مشخّص نمریکنرد کره
در صورت جهتگیری پیام به سمت خود پیام  -بافرض انکار نقش شعری زبران -پیرام
دارای چه نقشی خواهد بود؟
علوی مقدّم نیز هنگام برشمردن محدودیّتها و کاستیهای شریوة سراختارگرایی،
چنین اظهار میدارد که اگرر بره مقایسرة شرعر  -آنگونره کره یاکوبسرن کرارکرد آن را
مشخّص کرده است -و دیگر هنرها بپردازیم ،نظریّة یاکوبسن تا اندازهای اعتبار خرود را
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از دست خواهد داد؛ زیرا همانگونه که «پیام» در شعر به سوی خرود متوجّره مریشرود،
مثالً « ...در موسیقی و نقاشی نیز عمالً و نهایتاً این «خود پیام» اسرت کره کرانون توجّره
اصلی است(».علویمقردّم ،1377 ،ص )165او همچنرین معتقرد اسرت سراختارگرایان و
بویژه یاکوبسن تعریفی جام و مان از شعر ارائه نداده و در توصریف خرود از کرارکرد
ادبی زبان ،تفاوتی میان شعر و غیرشعر قائل نشدهاند(.همران ،صرص )165-166برهنظرر
میرسد ایراد نخست او بر طر یاکوبسن وارد نباشد؛ زیرا یاکوبسن هنگرام ارائرة طرر
ارتباطی ،محدودة بحث خود را مشخّص کرده و تماماً نقشهای پیرام را در چهرارچوب
«ارتباط زبانی» تشریح کرده است .دربارة ایراد دوم هم باید گفت تا آنجا کره بره نظریّرة
یاکوبسن مربوط میشود هدف ،مرزبندی مطلق میان انواع خاصّ کالم نبوده است؛ بلکه
نوع هر پیامی نسبت به نقش غالب خود -در کنار سایر نقشها -مشخّص میشرود کمرا
اینکه یاکوبسن نیز بر این نکته تأکید میکند کره «مطالعرة زبرانی نقرش شرعری بایرد از
محدودة شعر فراتر رود و از سوی دیگر ،مطالعة زبانی و دقیق شعر نیرز نمریتوانرد بره
نقش شعری زبان محدود شود(».یاکوبسن ،1380 ،ص)96
یاکوبسن طیِّ توضیح وتبیین نقش شعری زبان ،کم و بیش برای سایر نقشهرا نیرز
در فرایند ایجاد شعر ،سهمی در نظر گرفته است .این نسبینگری او موجب شده تا شعر
را بهصورت سلسلهمراتبی از نقشها درنظر بگیرد کره نقرش اوّلیّره و مسرلّ آن «نقرش
شعری» است و دیگر نقشهرا بره نسربت تأثیرشران رتبرهبنردی مریشروند .وی وجرود
انواع( )genresمختلف ادبی را دلیل اثبات گفتههای خود میداند .او معتقد اسرت «شرعر
حماسی که به سمت سوم شخص جهت میگیرد ،از نقشی قویّاً ارجاعی برخوردار است
و شعر غنایی ،با جهتگیری به سمت اوّلشخص ،در پیوندی تنگاتنگ با نقرش عراطفی
زبان قرار دارد(2».همان) یاکوبسن هنگرام صرحبت از نقرش ترغیبری شرعر کره برر دوم
شخص متمرکز است ،از «نوع» خاصّ مرتب با این نقش سخن نمیگوید و تنها به ذکرر
این عبارت بسنده میکند که «بسته به اینکه در آن شعر اوّل شرخص تراب دوم شرخص
باشد یا برعکس ،تمنایی یا آمرانه میشود؛»(همانجا) ولی با توصیفی که او از ایرن نقرش
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ارائه میدهد میتروان نروع «تعلیمری» را برا آن متناسرب دانسرت(.علرویمقردّم،1377 ،
ص )233از منظری دیگر و بهطور نسبی میتوان هرکدام از نقشهای باال را با قالبهای
رایج شعر فارسی تطبیق داد .بدین ترتیب قالب «مثنروی» برا نقرش ارجراعی« ،غرزل» برا
کارکرد عاطفی و «قصیده» با نقش ترغیبی زبران متناسرب اسرت (.علرویمقردّم،1377 ،
ص)237
 -3جنبة ترغیبی شعر ناصرخسرو
اکثر صاحبنظران در بررسی شعر ناصرخسرو ،بیشتر توجّه خرود را معطروف بره
ذکر جنبههایی کردهاند که نهایتاً با جهانبینی ،انگیزهها و اهداف این شاعر پیوند مییابند
و شاید در نظر این گروه ،هنر اصلی ناصرخسرو در این اسرت کره بره عنروان شراعری
پیشرو توانسته از شعر همچون ابزاری برای انتقرال و اشراعة عقایرد و درنتیجره اصرال
جامعة خود بهره گیرد؛ تا جایی که از او بره عنروان شراعری «ملترزم»( )committedیراد
کرده اند(.یوسفی ،2535 ،ص )622بررای آشرنایی کلّری برا ایرن مباحرث ،اهرمّ ایرن آرا
بهصورت فهرستوار و گذرا در چند مورد بیان میشود:
 اشعار ناصرخسرو یکسر انتقاد و عبرت و نصیحت است(.همان ،ص)634 او از شعر به عنوان ابزاری بررای تررویج مرذهب خرویش بهرره گرفتره اسرت.(زرّینکوب ،1343 ،ص)79
 هدف ناصرخسرو از شعر ،آگراه کرردن مرردم اسرت(.اسرالمیندوشرن،1355 ،ص)40
 او در زبان فارسی پیشتاز شعر علمی و اخالقی است(.همان ،ص)50 شعر در نظر او ابزار مؤثّر دعوت و تعلیم بروده و دیروان او سرشرار از مباحرثکالمی و اخالقی و تبلیغ است(.یوسفی ،1373 ،ص)89
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 فکر حکیمانه و جهانبینی خاصّ ناصرخسرو باعث شده اسرت کره در شرعر اوهیجانها و احساسات شاعرانه جای خود را به پرسشهای تأمّلبرانگیز و ترذکّرات تنبّره
بخش بدهد(.رکنی ،1355 ،ص)233
 « ...شیوة بیان او در بسیاری از موارد آمرانه ،تحکّمگونه و گاه زننده است ...ایرننوع مخاطبه را در گفتار دیگر شاعران بسیار کم میبینیم(».همان ،ص)232
 «دیوان ناصرخسرو مجموعهای از پند و انردرز و سرخنان حکیمانره و انتقراد اززشتکاری و نادرستی است(.»...محقّق ،1363 ،ص)326
با دقّت در مروارد براال مریتروان دریافرت کره عبرارتهرا گویرای نحروة ارتبراط
ناصرخسرو با مخاطب خویش است .از طرفی نیز باید این مروارد را از خصرایص شرعر
تعلیمی در زبان فارسی برشمرد؛ زیرا مادّه و موضوع این نوع شرعر دانرش و اخرالﻕ برا
نظرگاهی فلسفی است(.شفیعیکدکنی ،1352 ،ص )100زمینههای شرعر تعلیمری عمردتاً
در آثار شعرای غیر درباری بهچشم میخورد(.همان ،ص )118و ناصرخسرو از اینررو و
نیز به جهت بیان وعظ ،حکمت ،عقاید دینی و انتقادات اجتماعی در اکثر قصراید خرود،
مشهورترین شاعر قرن پنجم در قلمرو شعر تعلیمی است(.رزمجو ،1372 ،ص)80
در شعر تعلیمی ،نقش ترغیبی زبان برجستگی مرییابرد و توجّره شراعر در آن بره
مخاطب ،با هدف تأثیرگذاری بر اندیشه و بررانگیختن عواطرف اوسرت(.پورنامرداریان،
 ،1382ص )275با این تفاسیر گمان میرود که باید جنبة ترغیبری کرالم ناصرخسررو را
پررنگتر از سایر نقشهای ثانویّة زبان درنظر گرفت و این امر در نگاه نخست بره شرعر
او به روشنی قابل دریافت است.
 -1 -3مهمترین عوامل ایجاد نقش ترغیبی در شعر ناصرخسرو
در برخی کتب دستور و معانی ،یکی از تقسیمبندیهایی که از جمله شده اسرت و
به نظر میرسد تا حدودی با موضوع نقشهای زبان منطبق باشد ،تفکیک آن به دو نروع
«خبرر» و «انشرراء» اسرت .3جمررالت انشرایی خررود شرامل سرره نروعِ جمررالت «امررری»،
«استفهامی» و «عاطفی» است(.فرشیدورد ،1388 ،ص )113در جملههای انشرایی عمردتاً
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میتوان شاهد بروز نقش ترغیبی زبان در جمالت امری و استفهامی بود؛ زیرا در این دو
نوع جمله ،گوینده مستقیماً با مخاطب ارتباط دارد و عمالً تصوّر وجود امر یرا اسرتفهام،
بدون فرض مخاطب دشوار مینماید .از طرفی این نکته را نباید از نظر دور داشرت کره
میان نوع خاصّی از یک جمله و یک نقش زبرانی ،مالزمتری مطلرق و همیشرگی وجرود
ندارد و چه بسا بتوان میان هرکدام از جمالت مرذکور ،از نظرر نقرش ،وجروه اشرتراکی
یافت .برای مثال گاهی اوقات ممکن است جملهای امری یا پرسشی با تعجّرب ،آرزو و
هیجان توأم شود و تشخیص آن را از جمالت عاطفی دشوار سازد (.فرشریدورد،1388 ،
 )115-116این مسأله بیشتر از هرچیز در گزارههرای خبرری مشرهود اسرت؛ زیررا ایرن
جمالت بسته به نوع ضمیر یا صریغة افعرالشران ایرن قابلیّرت را دارنرد کره بره سرمت
اوّلشخص ،دومشخص یا سومشخص متمایرل و پرذیرای نقرشهرای متفراوتی شروند.
صِرف کاربرد جمالت خبری با کارکرد ارجاعی آن ،خاصّ گفتار عادّی یا مترون علمری
است؛ امّا «در ادبیّات ،از خبر بیشتر بررای ترغیرب و اغررا و ترهیرب و تحرذیر اسرتفاده
میکنند(».شمیسا ،1384 ،ص )131و یاکوبسن هم در بحث از عبرارات ارجراعی ،لرزوم
توجّه به عملکرد سایر نقشها را در بررسی این نوع پیامها متذکّر شده است(.یاکوبسرن،
 ،1380ص)92
جزئینگری و بررسی ریزبینانة نقشها و اغراض بیشمار کالم در جمالت خبری
و انشایی وظیفة علم معانی است؛ این کار بدون توجّه به ساختار کالم ،با تأکید بر معنری
و غالباً بر مبنای «اقتضای حال» انجام میشود .ولی در یرک رویکررد سراختاری بایرد از
فاصلهای به متن نگریست که حیطة عمل نقشها بهگونهای مشرخّص باشرد ،نره آنقردر
جزئی که هر نقش و غرضی را به هر جملهای نسبت دهریم و نره چنران کلّری کره هرر
ساختار را صرفاً دارای یک کارکرد بدانیم .بر این اساس ،در بررسی شرعر ناصرخسررو،
در کنار پرداختن به ساختهای غالباً «ترغیبری» کرالم  -ماننرد امرر و نهری و نردا و،-...
عبارات خبری نیز مورد توجّه بودهاند و اتّفاقاً در همین عبرارات خبرری امکران مقایسرة
نقش ترغیبی با نقشهای عاطفی و ارجاعی زبان فراهم شده است.
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امّا پیش از پرداختن به مطلب اصلی ،الزم مرینمرود آن دسرته از نمونرههرایی کره
صرفاً دارای نقش عاطفی هستند شناسایی و تفکیک شوند .میزان کاربرد عبارات عراطفی
و تعجّبی در ابیات مورد بررسی ناصرخسرو حدود  60مورد میشرود کره اغلرب شرامل
شبهجمالت یا اصوات  -از قبیل :اینْت ،زهی ،بخبخ ،فریاد ،سبحانک و -...اسرت و گراه
در امر ،پرسش ،دعا و رجا نیز بهچشم میخورند .4اگر بخواهیم این تعداد را نسربت بره
کلّ قصاید و ابیات ناصرخسرو بسنجیم باید گفت کره ایرن مروارد در هرر قصریده تنهرا
یکبار مجال حضور داشته و تقریباً در دو درصد از ابیات او چنین عباراتی بهکرار رفتره
است .این میزان در مقایسه با عبارات صرفاً ترغیبی شعر ناصرخسرو کره در ادامره از آن
سخن خواهد رفت بسیار ناچیز مینماید.
 -1 -1 -3عبارات یا افعال امری
جمالت امری از اقسام «انشای طلبی» است5؛ در انشای طلبری ،گوینرده چیرزی را
بهطریق سلب یا ایجاب از مخاطب طلب مریکنرد(.شمیسرا ،1384 ،ص )185فعرل امرر
فعلی است «که بر طلب یعنی خواست یا فرمان یا خرواهش داللرت کنرد(».فرشریدورد،
 ،1388ص )387از آنجایی که در افعال امری ،گوینده برهصرورت مسرتقیم برا مخاطرب
برخورد دارد و هدف اصلی او تأثیرگذاری بر مخاطب خود است؛ نقش ترغیبی زبان در
آن بسیار محسوستر از سایر ساختها است.
اهمّیّت افعال امر در شعر ناصرخسرو از این جهت اسرت کره او از آن عمردتاً بره
عنوان ابزار پند و وعظ استفاده کرده است؛ به بیان دیگردر شرعر ناصرخسررو آنجرا کره
هدف شاعر پند و اندرز مخاطب و طر موضوعاتی مانند گوشهگیری از دنیا ،تشویق به
دینورزی ،خرد ورزی ،کسب دانش و بهکار بستن سایر محاسن اخالقی است ،کرالم او
غالباً لحنی آمرانه به خود میگیرد .این مسأله گاه آنقدر در نظر ناصرخسرو مهرم اسرت
که او حتّی برخی از قصاید خود را بدون هیچگونه مقدّمه یا زمینه چینی ،با پنرد شرروع
میکند و غالباً این حالت کم و بریش در سراسرر قصریده برهواسرطة افعرال امرر ترداوم
مییابد .6در قصیدة( )84به مطل «دَرِ دُرج سخن بگشای بر پنرد /غرزل را در برهدسرت
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زهد دربند»« ،مالزمت» میان فعل امر و «پند» نمایان است! .ناگفته نمانرد کره گراهی نیرز
بهرهگیری ناصرخسرو از عبارات امری بهمنظور تبلیغ یا اشراعة عقایرد مرذهبی صرورت
پذیرفته است :مانند نمونة دوم از ابیاتی که در پی میآید.
بههرحال وفور این قبیل موضوعات که در باال اشاره شد دلیلری اسرت برر کراربرد
فراوان فعل امر در اشعار ناصرخسرو؛ چنانکه تقریباً در  20درصرد از ابیرات او حردّاقل
یک بار از فعل امر استفاده شده است و این میزان به نسبت کاربرد جمرالت عراطفی در
شعر او بسیار چشمگیرتر است .اینک نمونههایی از کاربرد فعل امر در شعر ناصرخسرو:
خویشتررن را بجوی و اندر یراب

چشمت از خواب بیهشی بگشای

(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)28
بشو زی امامی که خ ّ پدرْش است

بهتعویررذْ خیرات مر خیبرررری را

ببین گرْت باید که بینی به ظررراهر

ازو صورت و سیرت حیرردری را
(همان ،ص)143

(بیت باال ،به منظور تبلیغ یا اشاعة عقاید مذهبی است).
مر این را چاشنی پندار و شُکرش کن زیادت را
وگر کفرانْش پیشآری بترس از بند و تاوانش
(همان ،ص)233
کز هوا چیزی نزاد و هم نزاید جز عنا

راستگوی و راهجوی و از هوا پرهیزکن

(همان ،ص)496
دانی که خداونرررد نفرمود بجز حرررق
حقگوی و حقاندیش و حقآغاز و حقآور
(همان ،ص)507

7

 -2 -1 -3افعال نهی
فعل نهی یا «امر منفی» ،بیانکنندة من اجررا یرا وقروع یرک فعرل اسرت(خانلری،
 ،1369ج ،2ص )296و در شعر ناصرخسرو همان کارکرد افعال امر را داراست منتها بره
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طریق سلبی؛ بدین معنا کره اگرر در عبرارات «امرری» ناصرخسررو سرخن از ترغیرب و
تشویق مخاطب به کنارهگرفتن از تعلقرات دنیروی ،خررد ورزی و گررایش بره محاسرن
اخالقی بود ،شاعر در این نوع جمالت ،مخاطب را از دنیاخواهی ،گررایش بره جهرل و
رذایل اخالقی برحذر میدارد و در مجموع میتروان اذعران داشرت کره ناصرخسررو از
کاربرد این عبارات -همانند جمالت امری -هدفی جز پند و اندرز ندارد .میزان کراربرد
ناصرخسرو از افعال نهی به نسبت فعل امر کمتر بوده و حدود  7درصرد از ابیرات او را
شامل میشود .مثال:
منگر سوی حرام و جز حق مشنو

تا نبُرد دیوِ دزد سوی تو آهون
(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)9

تو مزوّرگری مکن چو جهان

خاک بر من مدم به نرخ عبیر
(همان ،ص)199

ای فگنررررده امرررل دراز آهنگ

پست منشین که نیست جای درنگ
(همان ،ص)368

8

 -3 -1 -3ندا
عبارات ندایی از جمله ساختهایی است که برجستگی نقش ترغیبی زبان در آنهرا
محسوس است .گوینده در اینگونه عبارات با اسرتفاده از حرروف نردا ،جهرت کرالم را
مستقیماً به جانب مخاطب سوﻕ میدهد و در پی طلب توجّه مخاطب بره خرود اسرت.
(شمیسا ،1384 ،ص )186در شعر ناصرخسرو حرف «ای» و پسوند «ا» که به آخرر اسرم
افزوده میشود از پرکاربردترین حروف نداست؛ امّا گاه نیرز از حرروفِ «ایرا» و «یرا» بره
عنوان ابزار خطاب بهره میگیرد .نکتة شایان توجّه در این بحث این اسرت کره عبرارات
ندایی در شعر ناصرخسرو عمدتاً با سایر ساختهای ترغیبی مانند امر ،نهری ،و اسرتفهام
درمیآمیزد و از منظر نقش ترغیبی زبان ،تأثیر مضاعفی را ایجاد میکند .ناصرخسررو در
زمینة کاربرد ساخت ندایی گاه یک کلمه ،و زمانی یک جمله یا تمام بیت را منرادا قررار
میدهد؛ مانند بیت آخر از نمونههای زیر.
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برخورداری از یک حالت «خطابی» ،ویژگری عمرومی شرعر ناصرخسررو اسرت و
کمتر قصیدهای از او میتوان یافت که از «خطاب» خالی باشد و این امر عمدتاً بهواسرطة
«ندا» محقّق میشود .بنابر این فراوان مشراهده شرده اسرت کره ایرن حالرت خطرابی در
چندین و چند بیت و گاه در کلّ قصیده جریان مییابرد9؛ امّرا بره دلیرل آنکره فرضراً در
ابتدای قصیده از ساخت ندایی تنها یکبار استفاده میشود و مجال تکرار نمییابرد ،ایرن
امر تا حدّی نامحسوس جلوه میکند؛ چنانکه تنها  8درصرد از ابیرات ایرن شراعر دارای
ساختهای ندایی صرفاً ترغیبی است .نمونه:
ایا گشرته غرَه به مکر زمانه

زمکرش به دل گشتی آگاه یا نه؟
(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)41

چون به حرب آیی با دشنة نرمآهن؟

مکرررن ،ای غافل ،بندیش ز سوهانم
(همان ،ص)197

مستحال ،پیرْ مستحرررل نسرررررزد

چونکه نخواهی از این و آن بحلی؟
(همان ،ص)287

ای آمده زان سررررررای و مانده

یک چند در این سرای مهمان
(همان ،ص)385

10

 -4 -1 -3استفهام
عبارات استفهامی در کنار سه ساختار ترغیبی دیگر که پیش از این یاد شرد ،جرزء
انشای طلبی است و غررض اصرلی از بیران آن «طلرب اِخبرار» اسرت(.شمیسرا،1384 ،
ص )163استفهام با فرض وجود مخاطب معنا مییابد و در جمرالت پرسشری ،هماننرد
«امر» ،نوعی خطاب مستتر است که کالم را متوجّه مخاطب میکند .همانگونه که بعد از
امر یا ندا توق پاسخی از سوی مخاطب میرود ،در استفهام نیز گوینده در انتظار پاسرخ
است .در شعر ناصرخسرو گاه به مواردی برمیخوریم که هدف شاعر از طر پرسرش،
چیزی غیر از «طلب اخبار» بوده و بیشتر غرض شاعر از پرسش ،امرر و نهری و تحرذیر
است .امّا جدای این موارد ،آنچه در اینجا مورد توجّه بوده ،بررسی این عبارات صرفاً به
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لحا ساخت استفهامیشان است .جملة پرسشی ،گذشته از اینکه برا چره هردفی بیران
میشود دارای ساختی است که آن را به سوی مخاطب متمایل میکند.
در جمالت پرسشی ،گوینده ضمن جلب توجّه مخاطب به ماهیّت موضروع ،او را
به تفکّر و تعمّق دعوت میکند؛(همان ،ص )172همین ویژگی ،یعنی دعوت به تفکّرر و
اندیشیدن ،در اشعار ناصرخسرو فراوان به چشم میخورد و گویا رابطهای میان این امرر
و کاربرد زیاد پرسش  -که تا حدّی مختصّ به ناصرخسرو است -در قصراید او برقررار
است .بسامد کاربرد عبارات استفهامی در شعر ناصرخسرو یک مرورد بره ازای هرر پرنج
بیت است؛ یعنی در  20درصد از ابیات او از پرسش استفاده شده است .نمونه:
در این رهگذر چند خواهی نشستن؟

چرا برنخیرررزی؟ چه ماندت بهانه؟
(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)41

باجمال اکنون کجا جوید تو را؟

کز تو می هر روز بگریزد جمال
(همان ،ص)72

و اکنون کافتررراد خرت ،مرد وار

چون ننهی بر خر خود بار خویش؟
(همان ،ص)177

بکن زاد سفر ،زین یاوه گشتن

در این جای سپنجی تا کی و چند؟
(همان ،ص)184

11

 -5 -1 -3برخی از افعال ناقص
به افعالی مانند «بایستن»« ،شایستن»« ،سزیدن»« ،توانسرتن»« ،زیبیردن»« ،برازیردن»
و ...که تمام صیغههای ششگانة آنها کاربرد ندارد و «یرا یکری از مروارد اسرتعمال آنهرا
چنان است که به شخص معیّنی نسربت داده نمریشرود» ،فعرل نراقص یرا غیرشخصری
میگویند(.ناتلخانلری ،1369 ،ج ،2ص )348ولی در این مقاله ،مقصود از فعرل نراقص
مشخّصاً سه فعلِ «بایستن»« ،شایستن» و «سزیدن» است که همانند وجه امرری برر لرزوم
اجرای فعلی بهطور مطلق تأکید دارد12؛ به عبارت دیگر از مفهوم این فعلها بهطور غیرر
مستقیم گونهای از «امر» برداشت میشود ،بویژه فعل «بایستن» کره الرزام اجررا و وقروع
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فعل در آن شدیدتر است .صیغههای سومشخص و اوّلشخصی که با «بایستن» همرراه و
دارای وجه التزامری هسرتند ،همران صریغههرای «امرغایرب» و «امرر مرتکلّم» محسروب
میشوند13؛ در این موارد وجوه امری و التزامی با یکردیگر مشرترک اسرت(.فرشریدورد،
 ،1388ص )387و عمالً هیچگونه تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
امّا هرکجا که ناصرخسرو از این افعال به همراه ضمیر یا فعل دومشخص اسرتفاده
میکند  -و بیشتر هم چنین است ،-هدفش ترغیب و تحرذیر مخاطرب یرا در مجمروع،
همان اغراضی است که دربارة افعال امر و نهی عنوان شد و در مواردی که این افعال برا
ضمیر یا فعل اوّلشخص یا سومشخص همراه میشوند ،نوعی «الزام» و امر غیر مسرتقیم
در کالم شاعر نهفته است .از همین روی ،توجّره بره ایرنگونره افعرال در تحلیرل شرعر
ناصرخسرو از نظر نقش ترغیبی زبان خالی از فایده نیست .میزان کراربرد ایرن جمرالت
در شعر ناصرخسرو که غالباً با فعل «بایستن» توأم هستند به  5/5درصد میرسد .مثالها:
کسی را کز طم رستهست دندان

طعام ذلَ و خواری خورد باید

(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)107
سزد گر ببُرّی زبررران جری را

تو برپایی آنجا که مطرب نشیند

(همان ،ص)143
کمانْت خاطر و حجّت سپرْت باید ساخت
ز نکتررررههای نوادر سهرررام بایدکرررررد
(همان ،ص)158
تو در راه عمری همیشه شتابان

در این ره نشایدْت کردن مقامی
(همان ،ص)215

جهان ره گذار است اگر عاقلی

نباید نشستنْت بر ره گذار
(همان ،ص)354

 -6 -1 -3صیغههای مخاطب افعال
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معموالً در یک جمله بویژه جمالت خبری ،توجّه به صریغة فعرل ،آسرانترین و در
عین حال از مهمترین روشهای تشخیص نقش آن جمله یا عبارت اسرت .از آنجرا کره
فعل ،مرکز جمله و مهمترین بخش آن محسوب میشود(وحیدیانکامیار ،1381 ،ص)12
و از طرفی نیز هر فعل همراه برا شناسرهای اسرت کره برر اوّلشرخص ،دومشرخص یرا
سومشخص داللت دارد؛ با بررسری فعرل از دیردگاه شناسرهای کره داراسرت مریتروان
جهت گیری کلّی جمله را به ترتیب به جانب «گوینده»« ،مخاطرب» و «موضروع» تعیرین
کرد .استفادة فراوان ناصرخسرو از فعلهایی با صیغة دومشخص ،نشانة میرزان توجّره او
به مخاطب خود بوده و این رویکرد متناسب است با آن «حالت خطابهای» کره در کرالم
او وجود دارد.
میزان استفادة ناصرخسرو از این ساختار چشمگیر است و در  42درصد از ابیرات
او مشاهده میشود؛ و این تنها مختصِّ جمالتی با وجوه اِخباری و التزامی اسرت و اگرر
بنا باشد جمالت امر و نهی را هم جزء این مورد به حساب بیاوریم این میزان به حردود
 70درصد میرسد .این نسبت در مورد افعال سومشخص  115درصد است یعنی در هر
بیت ناصرخسرو بیش از یکبار از فعل با شناسههای سومشخص استفاده شده است .در
توضیح این مطلب باید گفت که صیغههای سوم شخص تنها مختصّ ذیشعور نیست و
شامل تمام ذهنیّات و عینیّات جهان خارج میشود؛ بنابر این طبیعی مینماید کره میرزان
کاربرد آن در کالم هر شاعری تا این حرد فرراوان باشرد .امّرا از مقایسرة میرزان کراربرد
صیغههای اوّلشخص و دومشخص  -که هردو مخصوص ذیشعورند -این تفراوت بره
روشنی قابل دریافت است .مقدار استفادة ناصرخسرو از افعال با شناسرة اوّلشرخص در
شعرش حدود  17درصد است؛ به بیان دیگر در عبارات ناصرخسرو صیغههای مخاطب
افعال  2/5برابر بیشتر از افعال با شناسة اوّلشخص بهکار رفتهاند .اینک چند مثال:
تیر بودی ،چون شدهستی چون کمان؟

الله بودی ،چون شدهستی چون تالل؟
(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)72

هرگز نکنید و ندهید از حسد و مکر

نه آنچه بگویید و نه هرچ آن بنمایید
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(همان ،ص)447

خویشتن را چون فریبی؟ چون نپرهیزی ز بد؟
چون نهی ،چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا؟
(همان ،ص)494

15

 -7 -1 -3ضمایر منفصل دوم شخص
از دیگر مواردی که در بررسی نقش ترغیبی جمالت دارای اهمّیّت است ،مربروط
میشود به میزان کاربرد ضمایر دومشخص در عبارات .با توجّه به اینکه ضمایر منفصرل
همانند اسمها -نقشهای متنوّعی در جمالت میپذیرند ،استفاده از ضمیر دومشرخصمیتواند یک بخش یا کلّ جمله را متوجّه مخاطب کنرد؛ بررای مثرال آنجرا کره ضرمیر
مخاطب ،نهاد جمله واق میشود ناگزیر ،فعل جمله نیز برا آن مطابقرت دارد ،ایرن امرر
باعث جهتگیری کلّ جمله به سمت مخاطب میشود .در محاسبة میزان کاربرد ضرمایر
جدا ،عالوه بر ضمایر شخصی ،ضمیر مشترک نیز مورد توجّه بوده است .این ضمیر کره
در جمالت عمدتاً در مقام مضافالیه ،نهاد ،مفعول و متمّم فعل واق میشود دارای سره
صورتِ «خود»« ،خویش» و «خویشتن» اسرت(.ناترلخرانلری ،1369 ،ج ،3صرص-204
)202
میرزان بهرررهگیرری ناصرخسرررو از ضررمایر شخصری و مشررترک منفصررل کرره بررر
دومشخص داللت دارند بیشتر از کاربرد سایر ضمایر است و این خود مریتوانرد دلیلری
باشد بر اهمّیّت و تأکیدی که ناصرخسرو در شعر خویش نسبت به مخاطب دارد .میزان
استعمال ضمایر دومشخص جدا و ضمیر مشترک مرتب با آن ،بره نسربت ابیرات مرورد
بررسی ناصرخسرو بالغ بر  37درصد است .دربرارة ضرمایر سرومشرخص بایرد اذعران
داشت با توجّه به اینکه عالوه بر ضمایر شخصری و مشرترک ،ضرمایر اشرارة ایرن ،آن،
اینان ،آنان و آنها در این بررسی درنظر گرفته شدند ،باز هم بسامد وقوع آنها نسربت بره
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ضمایر دومشخص پایینتر است و میزان کراربرد آن مجموعراً در شرعر ناصرخسررو بره
کمتر از  26درصد میرسد .ضمایر اوّلشخص منفصل و ضمیر مشرترک متناسرب برا آن
نیز تقریباً در  17درصد از ابیات او حضور داشته است .مثال:
یار تو و مار تو است این تنت

رنجهای از مارِ خود و یار خویش
(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)177

از میش تن خویش به طاعت چو خردمند
در علم و عمل فایدة خویش همیدوش
(همان ،ص)413
از ما به شما شادتر از خلق که باشد؟

چون بودش ما را سبب و مایه شمایید
(همان ،ص)446

16

 -8 -1 -3ضمایر پیوستة دومشخص
ضمایر پیوسته به سه طریق در جمالت استعمال میشوند -1 :جانشین مفعول-2 ،
جانشین متمّم فعل؛  -3جانشین مضاف الیه(ناتل خانلری ،1369 ،ج ،3ص )185و شراملِ
«-م» و «-مان» برای اوّلشخص-« ،ت» و «-تان» برای دومشرخص و «-ش» و «-شران»
برای سومشخص هستند .میزان اسرتفادة ناصرخسررو از ضرمایر پیوسرتة دومشرخص -
همانند ضمایر جدا -بیشتر از دیگر ضمایر بوده است؛ چنانکه بسامد وقروع آن در شرعر
او یک مورد به ازای هر شش بیت است ،یعنی حدود  16/5درصد از ابیات ایرن شراعر.
این نسبت در خصوص کاربرد ضمایر پیوستة سومشخص و اوّلشخص به ترتیب 12/6
درصد و  5/7درصد است .مثال:
کز این زندان همی بیرونْت خواند

همان کس کاندر این زندانت افگند
(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)184

پیش من چون بنجنبدْت زبان هرگز

خیره پیش ضعفا ریش همی النی
(همان ،ص)436

آب ار بشودْتان به طم  ،باک ندارید

مانند ستوران سپسِ آب و گیایید
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(همان ،ص)447

17

 -9 -1 -3برخی از اصوات
این اصوات یا «حروف هشدار» شامل کلمراتی ماننرد «زنهرار» یرا (زینهرار)« ،ترا»،
«هان»« ،هین»« ،هال»« ،أال»« ،ویحک» و ...میشروند «کره بررای جلرب توجّره شرنونده و
برحذر داشتن او از عملی ،یا تأکیدی به نفی یا اثبات برای اجرای فعلی بهکار میرونرد».
(ناتلخانلری ،1369 ،ج )306 ،3این اصوات که دارای نقش صررفاً ترغیبری هسرتند ،در
شعر ناصرخسرو معموالً با افعال امر و نهی همراه میشوند؛ امّا میزان کاربرد این اصوات
بر خالف افعال امر و نهی در قصاید او بسیار اندک است ،چنانکه تنها در  0/5درصرد از
ابیات این شاعر بهچشم میخورند .چند نمونه:
اندر فراﻕ زلررررفک مشکینم

زنهار ظن مبر که چنین مسکین

(ناصرخسرو ،دیوان ،ص)134
هان تا از آن گروه نباشی که در جهان
چون گاو میخورند و چو گرگان همیدرند
(همان ،ص)244
علم و طاعت ورز تا مردم شوی ،امروز تو
ویحکا ،مانند مررردم زیر دیبا و خزی
(همان ،ص)421

18

آمار و ارقام حاصل از بررسی ومقایسة هرکدام از موارد مذکور بره طرور کلّری در
جدول زیر ارائه میشود« .کسرها» نشانة بسامد تکرار هر مورد است؛ برای مثال کسر،....
یعنی آن مورد خاص در هر پنج بیت یکبار تکرار شده است.
مورد
عبارات یا افعال امری

فراوانی

درصد کاربرد

بسامد تکرار

514

19/7

1
5
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120

افعال نهی

178

6/8

1
14/6

ندا

210

8

1
12/4

استفهام

520

20

1
5

اصوات (حروف هشدار)

13

0/5

1
200

عبارات صرفاً عاطفی

60

2/3

1
43/4

برخی از افعال ناقص

143

5/5

1
18

صیغههای مخاطب افعال

1095

42

1
2/4

صیغههای اوّلشخص افعال

446

17/1

1
5/8

صیغههای سومشخص افعال

3002

115

1
0/87

ضمایر جدای دوم شخص

970

37/2

1
2/7

ضمایر جدای اوّلشخص

442

17

1
5/9

ضمایر جدای سومشخص

670

25/7

1
3/9

ضمایر پیوستة دومشخص

434

16/7

1
6

ضمایر پیوستة اوّلشخص

148

5/7

1
17/6

ضمایر پیوستة سومشخص

329

12/6

1
8

جدول شمارة یک -فراوانی ،درصد کاربرد و بسامد وقوع عوامل ایجاد نقش
ترغیبی زبان در شعر ناصرخسرو.
 -4نتیجهگیری
در میان شاعران فارسی سُرای ناصرخسرو جزء معدود کسانی است که با توجّه به
هدف خود از شاعری ،سهم ممتازی برای مخاطب خود در شعر قائل شده است .عمردة
قصاید ناصرخسرو روی به مخاطب دارد؛ به عبارت دیگر وجود مؤلّفههایی ماننرد :پنرد،
حکمت ،اخالقیّات ،تبلیغ ،انتقاد  -و در یک کالم آنچه «زمینرههرای تعلیمری» یرک اثرر
خوانده میشود -در شعر ناصرخسرو تمامًا ناظر بر گرایش سخن او به جانرب مخاطرب
است .وجود چنین خصایصی در قصاید او ،امکان مطالعة آن را بر اساس نظریّة ارتباطی
یاکوبسن ،بویژه با تمرکز بر «نقش ترغیبی» زبان فراهم کرده است؛ بهگونهای که با بهکار
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بستن این نظریّه در بررسی شعر ناصرخسرو میتوان به ساختارهایی دست یافت که بره
شکلی روشمند نشانگر نحوة جهتگیری کالم شاعر به سوی مخاطب است.
ساختهای «ترغیبی» شعر ناصرخسرو در دو حوزة «انشا» و «خبر» مرورد بررسری
قرار گرفت .در شعر ناصرخسرو از انواع انشا ،آنچه با عنوان «طلب» نامیده میشود غالباً
دربرگیرندة نقش ترغیبی زبان بوده و عبارت است از :امر ،نهی ،ندا ،استفهام و برخری از
اصوات یا حرروف هشردار .از ایرن میران ،عبرارات «امرری» و «اسرتفهامی» بیشرترین و
«حروف هشدار» کمترین کاربرد را در اشعار ناصرخسرو داشتهاند .نقش ترغیبری ،نقرش
غالب در عبارات انشایی ناصرخسرو است؛ زیرا طبرق مقایسرهای کره میران نقرشهرای
«ترغیب ری» و «صرررفاً عرراطفی» در جمررالت انشررایی صررورت پررذیرفت ،می رزان اسررتفادة
ناصرخسرو از جمالتی با نقش صرفاً عاطفی بسیار ناچیز است.
در بخش «جمالت خبرریِ» قصراید ناصرخسررو ،مرواردی همچرون :صریغههرای
دومشخص افعال ،ضمایر جدا و پیوستة دوم شخص و برخی از افعال ناقص ،برا توجّره
به رویکرد این موارد به مخاطب بهعنوان ساختهای ترغیبی مشخّص شدند کره از ایرن
میان میزان کاربرد «افعال به صیغة مخاطب» و «ضرمایر جردای دومشرخص» برهترتیرب
بیشتر از سایر موارد بوده است .در شعر ناصرخسرو بسامد وقروع « صریغة دومشرخص
فعل» به نسبت « صیغة اوّلشخص» بسیار باالتر است؛ ضمن اینکه میزان بهرهگیری این
شاعر از ضمایر دومشخص -جدا و پیوسته -بیشتر از ضمایر اوّلشخص و دومشرخص
است .بنابراین در این زمینهها نیز غلبه با نقش ترغیبی زبان اسرت .بردین ترتیرب نقرش
ترغیبی  -بعد از نقش شعری -برجستهترین کارکرد زبان در قصاید ناصرخسرو است.
یادداشتها
 -1مقصود از «کارکرد کاربردی» یا بینفردی همانا «ارتباط برین نویسرنده و خواننرده در
چهارچوب زمینههای اجتماعی و نهادی متن» است(.زبانشناسی و نقد ادبی ،ص .)25
 -2یاکوبسن در اینجا تمایز ساختاری و نسربتاً دقیقری از دو نروع «حماسری» و «غنرایی»
بهدست میدهد؛ نوع حماسه دارای جنبهای کامالً آفاقی است و شاعر عموماً از عینیّرات جهران
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خارج سخن میگوید و این عینّیات در قالب «سوم شخص» قابل بیان اسرت .امّرا بررعکس ،در
شعر غنایی که حاصل لبریزی احساسرات شخصری اسرت ،تمرکرز شراعر برر «مرن» خویشرتن
است(.انواع ادبی و شعر فارسی ،صص 99و )۱۰۰
 -3برای نمونه رجوع کنید به دستور مفصّرل امرروز ،صرص ۱۱2-۱۱6و بیران و معرانی،
صص.۱۸3-۱۸۸
 -4برای مشاهدة نمونرههرایی از آن مروارد ،رک :ص  /۷6بیرت ،3 /۱96 ،45 /۱۰۸ ،4۰
 9 /494 ،۱ /43۸ ،33 /323 ،2 /29۸ ،26 /232و. ...
 -5انشا بر دو گونه است« :طلبی» و «غیر طلبی» .انشای طلبی شاملِ امر ،نهری ،اسرتفهام،
ندا و تمنی و انشای غیر طلبی شاملِ تعجّب ،مرد  ،ذم ،قسرم ،ترجری و دعرا مریشرود .بررای
آشنایی مفصّل ر .ک :بیان و معانی ،ص .۱۸5 -۱۸۸
 -6برای نمونه رجوع کنید به قصای ِد  ۸4 ،64 ،۸۱ ،43و .236
 -۷همچنررین رجرروع کنیررد برره،۱5 /24۰ ،43 /۱۷۸ ،39 /۱۱4 ،4۱ /۷3 ،44 /3۷ ،6 /۸ :
 2۱/ 45۰ ،6 /4۰۷ ،2۱ /354 ،4۰ /299و. ...
 -۸نیز بنگرید به ایرن مروارد،32 /346 ،5 /2۱5 ،۱5 /۱۸4 ،5۱ /۱۰۰ ،2۸ /43 ،2۷ /2۸ :
 9 /4۷2 ،26 /439 ،3۱ /4۰9و. ...
 -9مانند قصای ِد ()22۷( ،)2۱3( ،)۱93( ،)۱۷۰( ،)۱56( ،)۱35( ،)۸۱( ،)43( ،)2۰( ،)۱2
و. ...
 -۱۰و رجوع کنید به،۱۱ /4۰۷ ،۸ /36۸ ،4۱ /3۰۰ ،4 /2۷3 ،۱ /۱۱۱ ،۱5 /62 ،2۰ /2۸ :
 ۱2۷ /5۱5 ،35 /496 ،2۰ /44۷و. ...
 -۱۱و نیز رجوع کنید به/2۸4 ،2۷ /2۱6 ،4۸ /۱۸3 ،44 /۱44 ،49 /94 ،3۰ /۷5 ،۱6 /9 :
 ۱ /4۱9 ،45 /355 ،۸ /29۸ ،9و. ...
 -۱2در زمینة ساختمان افعال ناقص و اَشکال کاربرد هریک بخصروص «بایسرتن» ر .ک:
تاریخ زبان فارسی ،ج ،2ص .36۰ -35۰
 -۱3در خصوص انواع امرِ حاضر ،غایب و متکلّم ر .ک :دستور مفصّل امروز ،ص.3۸۷
 -۱4و بنگری رد برره،۱۸ /33۰ ،3۸ /233 ،2۱ /۱۸4 ،2۸ /۱59 ،۱ /۱5۷ ،34 /94 ،۱۰ /35 :
 33 /5۰۸ ،۱5 /436 ،35 /4۱۰ ،2 /352و. ...
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 -۱5و رجوع کنید به،2۱ /345 ،6 /2۸6 ،۱ /24۰ ،23 /۱۸4 ،۱۸ /۱۱2 ،4۰ /44 ،9 /2۸ :
 ۱۰۷ /5۱3 ،42 /44۸ ،۱4 /4۱۰ ،5۸ /355و. ...
 -۱6و نیررز ر .ک/2۸5 ،۱5 /23۱ ،24 /۱۷۸ ،44 /۱۰۰ ،2۰ /93 ،۱5 /62 ،26 /2۸ ،۷ /۸ :
 ۱۱4 /5۱4 ،3 /494 ،2۸ /4۰۸ ،3۷ /346 ،34و. ...
 -۱۷و بنگرید به این نمونههرا،39 /2۷5 ،3۰ /2۱6 ،6 /۱96 ،39 /۱۱6 ،4 /۷2 ،۱5 /2۸ :
 25 /5۰۷ ،26/46۸ ،۱3 /4۱۰ ،۱5 /3۸4و. ...
 -۱۸برای دیدن شواهد بیشرتر بنگریرد بره/4۱۰ ،24 /۱۱3 ،3۱ /۱۰۰ ،2۰ /۷5 ،35 /۷3 :
 4 /4۷۱ ،۱۷ /4۱3 ،3۰و. ...

مناب و مآخذ
الف)کتابها:
 -1احمدی ،بابک( ،)1372ساختار و تأویل متن ،تهران ،نشر مرکز.
 -2اسکولز ،رابرت( ،)1379درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّرات ،تررجمة فرزانره
طاهری ،تهران ،نشر آگه.
 -3پورنامداریان ،تقی( ،)1382گمشدة لب دریا ،تهران ،نشر سخن.
 -4رزمجو ،حسین( ،)1372انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،مشهد ،انتشارات
آستان قدس.
 -5زرّینکوب ،عبدالحسین( ،)1343باکاروان حلّه ،تهران ،نشر آریا.
 -6شمیسا ،سیروس( ،)1384بیان و معانی ،تهران ،نشر میترا.
 -7صفوی ،کورش( ،)1380از زبانشناسی به ادبیّات ،ج(1نظم) ،تهران ،انتشرارات
سورة مهر.
 -8علویمقدّم ،مهیار( ،)1377نظریّههای نقد ادبی معاصر ،تهران ،انتشارات سمت.
 -9فالر ،راجر[و دیگران]( ،)1381زبانشناسی و نقد ادبی ،ترجمة مریم خروزان و
حسین پاینده ،تهران ،نشر نی.
 -10فرشیدورد ،خسرو( ،)1388دستور مفصّل امروز ،تهران ،نشر سخن.
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 -11محقّق ،مهدی( ،)1363تحلیل اشعار ناصر خسرو ،تهران ،انتشرارات دانشرگاه
تهران.
 -12ناتلخانلری ،پرویز( ،)1369تاریخ زبان فارسی ،تهران ،نشر نو.
 -13ناصرخسرو( ،)1357دیوان اشعار ،تصحیح مینوی و محقّق ،تهرران ،مرؤسّسة
مطالعات اسالمی دانشگاه مکگیل.
 -14وحیدیان کامیار ،تقری( ،)1381دسرتور زبران فارسری( ،)1تهرران ،انتشرارات
سمت.
 ،)1379(______________-15نرروای گفتررار در فارس ری ،مشررهد ،انتشررارات
دانشگاه فردوسی.
 -16یوسفی ،غالمحسین( ،)1373چشمةروشن ،تهران ،نشر علمی.
ب)مقاالت:
 -1اسالمیندوشن ،محمّدعلی(« ،)2535پیوند فکر و شرعر در نرزد ناصرخسررو»،
مندرج در یادنامة ناصرخسرو ،دانشگاه فردوسی مشهد ،صص.31-58
 -2رکنی ،محمّدمهدی(« ،)2535ناصرخسرو ،شاعر انردرزگو» ،منردرج در یادنرامة
ناصرخسرو ،دانشگاه فردوسی مشهد ،صص.215-233
 -3شفیعیکدکنی ،محمّدرضا(« ،)۱352انواع ادبی و شعر فارسی» ،نامة ادبیّات و
علوم اجتماعی دانشگاه پهلوی ،دورة چهارم ،دفتر دوم و سوم ،صص.96-۱۱9
 -4نیومارک ،پیتر(« ،)1373نقشهای زبان» ،تررجمة عبدالمحمّرد دلخرواه ،نشرریة
مترجم ،سال چهارم ،ش ،15صص.26-31
 -5وحیدیان کامیار ،تقی(« ،)1383کشف یک واقعیّت دربارة نقشهرای زبران» ،در
زبان چگونه شعر میشود ،مشهد ،سخنگستر ،ص .37-28
 -6یاکوبسرررن ،رومرررن(« ،)1380زبرررانشناسررری و شعرشناسر ری» ،منررردرج در
ساختگرایی ،پسا ساختگرایی و مطالعرات ادبری ،برگرردان کرورش صرفوی ،تهرران،
سازمان تبلیغات ،صص .89-105
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 -7یوسررفی ،غالمحس رین(« ،)2535ناصرخسرررو منتقرردی اجتمرراعی» ،در یادنررامة
ناصرخسرو ،دانشگاه فردوسی مشهد ،صص.619-640

