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کارکرد بالغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی
روحالله هادی

*

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

علیرضا حاجیاننژاد
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زینب نصیری
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
(از ص  21تا )37
تاريخ دريافت مقاله ،1398/1/25 :تاريخ پذيرش مقاله1399/12/16 :

چکیده

شعر نظامی از نظر بالغت ارزش چشمگیری داردّ .
توجه شاعر به اصول بالغی و چگونگی ارتباط او با
مخاطب از مباحث برجستۀ شعر نظامیاست که از طريق بررسی اين مباحث ،میتوان به توانايی شاعر در
هنر شاعری و تأثیرگذاری بر مخاطب خود پی برد .در منظومۀ خسرو و شیرین ،شاعر بیش از هر اثر ديگری
ً
از عنصر گفتوگو بهره برده است .حضور مخاطب و ّ
توجه شاعر به وی کامال مشهود است و بین گوينده و
شنونده ارتباطی دوسويه برقرار است؛ از اينرو ،وجوه مختلف جمله بسامد زيادی در اشعار او دارد و با
تحلیل اين وجوه از منظر علم معانی میتوان به کارکرد ادبی و هنری آنها در متن پی برد .يکی از
ّ
بسیارمهمی در تحلیل بالغی متون ادبی دارد .وجه
ويژگیهای نحوی جمله« ،وجه» است که کارکرد
جمالت ،کارکرد تعاملی زبان را نشان میدهد و از میزان ارتباط نويسنده با مخاطب حکايت میکند .بر
ّ
اين اساس ،وجه جمالت از مؤثرترين عوامل ايجاد پويايی و چندصدايی در متن است .در اين پژوهش به
ّ
وضعیت وجه جمله در شعر نظامی با تأکید بر منظومۀ خسرو و شیرین میپردازيم و کارکرد وجوه
بررسی
ّ
ّ
فرضیۀ ما کارکرد مهمی در شعر نظامی دارند،
امری ،پرسشی و ندايی و همچنین وجه شرطی را که بنا بر
بررسی میکنیم .در بخش جمالت امری ،به جمالت دعايی نیز که کاربرد بسیاری در شعر نظامی دارند،
میپردازيم.
واژههای کلیدی :بالغت ،علم معانی ،نظامی گنجوی ،خسرو و شیرین ،وجه جمله.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

rhadi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ّ
در بالغت سنتی ،وجه جمله جزء مباحث ّ
ثانويۀ جمالت انشايی است که در علم معانی
بررسی میشود« .انشا» در لغت به معنی ايجادکردن ،پرورشدادن و از عدم آفريدن است
(معلوف« :1384 ،إنشاء»)؛ و در اصطالح ،کالمی است که محتمل صدق و کذب نباشد
(مازندرانی)۶۰ :137۶ ،؛ مانند «برخیز ،مرو ،آيا بهرام زنده است و  .»...در اکثر کتب معانی،
انشاء بر دو نوع است :طلبی و غیر طلبی .انشای طلبی را بر پنج قسم شمردهاند:
ّ
آنچه در علم معانی از آن بحث میشود ،انشاء طلبیاست که متکلم طلب کند امری را
که به اعتقاد خودش در وقت طلبکردن حاصل نیست و انشاء طلبی پنج چیز است.1 :
امر؛  .2نهی؛  .3استفهام؛ ّ .4
تمنا؛  .۵ندا (آق اولی.)21 :131۵ ،

ذمّ ،
تعجب ،قسمّ ،
انشای غیر طلبی را نیز در جمالت مدحّ ،
ترجی و دعا محصور
کردهاند .دربارۀ انواع جمالت طلبی اختالفنظرهايی در کتب معانی ديده میشود؛
بدين صورت که اکثر اين آثار ،انشای طلبی را بر پنج قسم امر ،نهی ،استفهامّ ،
تمنا و ندا
میدانند و برخی اين جمالت را به چهار قسم تقلیل دادهاند؛ از قبیل معانی و بیان
غالمحسین آهنی ( )13۶۰که «ندا» را از اين فهرست بیرون آورده يا معانی و بیان جلیل
تجلیل ( )138۵که « ّ
تمنا» را از اين تقسیمبندی خارج کرده است و در برخی موارد ديگر،
نظیر «دعا و ّ
ترجی» به اين اقسام اضافه شده است؛ از جمله انوارالبالغه ( )137۶و آیین
سخن ( )1377و معانی شمیسا (.)1389
در دستور زبان فارسی نیز جمله را به اعتبار طرز بیان و چگونگی ارائۀ پیام ،به چهار
دسته تقسیم میکنند :خبری ،پرسشی ،امری ،عاطفی (انوری و گیوی.)311 :1387 ،
در تحقیقات زبانشناسی ،بررسی وجه جمالت از ّ
اهم ّیت ويژهای برخوردار است.
مايکل هلیدی وجه را مهمترين بازنمود تعامل زبانی عنوان میکند و آن را نشاندهندۀ
ّ
موقعیتهای مختلف ارتباطی
روابط بین نويسنده و خواننده میداند .روابط نیز برحسب
ّ
مانند پرسشگری ،پاسخگويی ،اطالعرسانی ،ترديد و نظاير آن ،نقش ايفا میکنند .در اين
نقش ،گوينده از يکسو و مخاطب از سويی ديگر با هم ارتباط برقرار ساخته ،پیامی منتقل
میکنند؛ خبری میدهند ،سؤالی میکنند ،فرمانی میدهند و .(Halliday, 1985: 96-97) ...
نظامی گنجوی ،با قدرت نوآوری خود ّ
تحولی شگرف در شعر فارسی و ّ
ادبیات غنايی
پديد آورد که بعدها شاعران زيادی به تقلید از آثار وی برخاستند .در آثار داستانی او،
همچون خسرو و شیرین که در توصیف صحنههای داستانی برجستهتر است،
ّ
تصويرسازیهای شاعر ،بیان ّ
شخصیتها ،همه و همه،
جزئیات داستان و گفتوگوی بین
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مخاطب را بیشتر به ذهن شاعر نزديک میکند و اين اندازه ّ
توجه شاعر به مخاطب ،به
شعرش تازگی میبخشد.

 .2بسامد جمالت انشایی در خسرو و شیرین
در اين تحقیق ،کارکرد وجه امری ،پرسشی و ندايی و همچنین وجه شرطی را که بنا بر
فرضیۀ ما کارکرد ّ
ّ
مهمی در شعر نظامی دارند ،بررسی میکنیم .در بخش جمالت امری،
به جمالت دعايی که جايگاه شايان ّ
توجهی در شعر نظامی دارند ،نیز میپردازيم.
در اين پژوهش ،نخست ساخت نحوی ششهزار جملهواره از بخشها و موضوعات
مختلف منظومۀ خسرو و شیرین انتخاب و سپس وجوه جمله در آنها بررسی شده است.
ّ
فرضیۀ ما چنین بود که در بخشهای مختلف کتاب بهتناسب موضوع ،ساختارهای نحوی
اندکی متفاوت باشد؛ برای مثال ،در قسمتهايی که نظامی به توصیف عناصر طبیعت،
معشوق ،صحنههای بزم و رزم و  ...میپردازد ،ممکن است ساختار نحوی متفاوت از
قسمتهايی باشد که تنها داستان را روايت میکند؛ بنابراين در انتخاب ابیاتّ ،
تنو ع
موضوع در نظر گرفته شد .برخی از نمونههای انتخابشده از متن بدين شرح است:
 .1وصف« :وصف جمال شیرين»« ،اندامشستن شیرين در چشمۀ آب»« ،صفت بهار و
عیش خسرو و شیرين»« ،صفت داد و دهش خسرو».
 .2روايت« :آغاز داستان خسرو و شیرين»« ،عشرت خسرو در مرغزار»« ،رفتن شاپور در
ارمن به طلب شیرين».
 .3گفتوگو« :مناظرۀ خسرو و فرهاد»« ،گفتوگوی خسرو و شیرين».
در جدول شماره  1بسامد وجوه ششهزار جملهواره از منظومۀ خسرو و شیرین
ّ
گزارش و میانگین درصد آنها مشخص شده است.
جدول شماره  -1بسامد وجه جمله در خسرو و شیرین
وجه

تعداد

درصد

پرسشی

284

4/73

امری

32۰

۵/33

دعايی

۶2

1/۰3

شرطی

27۶

4/۶

ندايی

87

1/4۵

جمع

1029

1۷/1۵
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همانطور که در رديف آخر میتوان ديد 17/1۵ ،درصد از جملههای خسرو و شیرین،
وجه غیرخبری دارند .در اين بین ،وجه امری از وجوه ديگر بسامد بیشتری دارد و بعد از
آن ،وجوه شرطی و پرسشی درصد بیشتری را به خود اختصاص دادهاند.
ّ
در جدول شماره  2بسامد وجوه جملهها به تفکیک بخشها مشخص شده است:
جدول شماره  -2بسامد وجه جمله به تفکیک موضوع
روایی

گفتوگو

وصف

وجه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پرسشی

71

1/18

48

۰/8

1۶۵

2/7۵

امری

88

1/4۶

29

۰/48

2۰3

3/38

دعايی

1۶

۰/2۶

9

1/۵

37

۰/۶1

شرطی

92

1/۵3

4۰

۰/۶۶

144

2/4

منادا

31

۰/۵1

11

۰/18

4۵

۰/7۵

جمع

298

4/9۶

137

2/28

۵94

9/9

همانطور که میبینید ،اختالف درصد وجوه جملهها در بخش «گفتوگو» از دو
بخش ديگر بیشتر است .گفتوگو بستر مناسبی برای ظهور وجوه غیر خبریاست .وجوه
امری و پرسشی بسامد بسیاری در بخش گفتوگو دارند و جمالت شرطی که فضای ترديد
ً
را بازگو میکنند ،در هیچ بخشی به اندازۀ بخش گفتوگو به کار نرفته است .طبیعتا کاربرد
هرچه بیشتر وجوه مختلف در يک متن ،آن را از تکگويی صرف فراتر میبرد.

 .3کاربرد بالغی وجوه جمالت در منظومۀ خسرو و شیرین
 .1-3وجه امری

در میان جمالت غیر خبری در خسرو و شیرین ،جملههای امری از همه بیشتر است و اين
بسامد زياد در بخش گفتوگو ّ
تأملبرانگیز است؛شايد از اينرو که «جهتگیری به سمت
مخاطب و طرح نقش ترغیبی زبان ،بارزترين نمود دستوری خود را در عبارات ندايی و
امری میيابد» ( .)Jakobson, 1960: 350بر اين اساس ،جمالت امری به سبب ساختارشان
مخاطب را به نوعی با خود همراه میکنند و اين باعث ايجاد پويايی در سطح شعر
میشود.
حدود  ۵/33درصد از جمالت انتخابی از خسرو و شیرین امری هستند .يکی از وجوه
بسیارمهم در اين جملهها ،نوع خطاب آنهاست؛ اينکه شاعر از چه کسی يا چه چیزی
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میخواهد که کاری انجام دهد يا او را از انجام کاری نهی میکند .در جدول ( )3فهرستی
از اين خطابها گزارش میشود.
جدول شماره  -3بسامد انواع خطاب در جمالت امری خسرو و شیرین
انواع خطاب در جمالت امری

تعداد

درصد

شیرين

1۵۶

48/7۵

خسرو

7۶

23/7۵

فرهاد

1۰

3/12

شاپور

۶

1/87

شاه

9

2/81

عناصر طبیعت

23

7/18

کنیزان و زيردستان

24

7/۵

مخاطب

1۶

۵

جمع

32۰

 .1-1-3کاربرد معنایی جمالت امری

نظامی جمالت امری را خطاب به معشوق به قصد امر يا نهی به کار نبرده است ،بلکه
حالت عجز ،درماندگی و استرحام در آنها ديده میشود .امر و نهیهايی که در خالل
داستان ،در گفتوگوهای بین خسرو و شیرين میبینیم ،هیچگاه در معنای ّاو ّلیه و اصلی
خود به کار نرفته ،بلکه همواره حاکی از ناتوانی خسرو در بهدستآوردن شیرين و
خواهشها و التماسهای او برای برانگیختن حس ّ
ترحم و دلسوزی در شیرين است .در
کتب معانی نیز عمدهترين معنای ّ
ثانويۀ وجه امری ،تعجیز ،خواهش و چیرگی بر شنونده
است و میتوان آن را با کاربرد اين وجه در خسرو و شیرین تطبیق داد (آق اولی-21 :131۵ ،
.)23
بـــده يـک بـــوســه تــا ده واستانــی
مکـــن جانا بـــه خـــون حلق مـرا تـر

ازيــن بـــه چـــــون بـــود بازارگانــی؟
(نظامی)148 :1393 ،
مــدارم بیش ازيــن چــون حلقه بــر در
(همان)327 :

ّاما در خطاب هايی که به عاشق صورت گرفته ،کاربرد معنای اصلی وجه امری که
ّ
تحکم و دستور است ،نمود میيابد:
بــرو هــم با شکر مــیکــن شکاری

تو را با شهـــد شیــرين نیست کاری
(همان)323 :
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در برخی از خطابها شاعر با مخاطب قراردادن خواننده ،او را در تجربۀ شخصی خود
شريک میکند و باعث میشود ارتباط عمیقتری بین مخاطب و جريان داستان برقرار
شود:
بزرگــی بايـــدت دل در سخــا بنـــد

ســـر کیســـه به بـــرگ گندنا بنــد
(همان)27۵ :

 .2-1-3کاربرد ساختاری جمالت امری

 .1همراهی امر و ندا :در بسیاری از ابیات ،جملۀ امر همراه با منادا میآيد .در واقع
نظامی برای تأکید بر خواسته و تقاضای خود اين ساختار را به کار میبرد:
شبـا ،امشب جــوانمــردی بیامـــوز

مـــرا يا زود کش يا زود شـــو روز
(همان)293 :

 .2تکرار وجه امری :نظامی گاهی برای ت ّ
قويت امر خود آن را بهصورت متوالی میآورد تا
عالوه بر ايجاد موسیقی ،تأثیر عاطفی خويش را بر جای بگذارد .نفس تکرار با جلب ّ
توجه
مخاطب همراه است و اين باعث میشود منطق گفتوگو که از عناصر اصلی داستان و
روايت است در شعر حاکم شود:
مــن اينک مانــدهام در آتش تیــز

تو در من بین و عبرت گیر و بگريز
(همان)341 :

نکتهای درخور ّ
توجه که نظامی در اين ساختها رعايت میکند ،ايجاد تقابل و تضاد
در معنای فعل امر است که ساختاری هنرمندانه و زيبا را به وجود میآورد:
همـه تنـدی مکـن لختی بیارام

رها کن توسنی چون من شدم رام
(همان)312 :

 .3کاربرد «می» بر سر فعل امر :بر طبق کتاب دستور تاریخی زبان فارسی جزء صرفی
«می» گاهی با صیغۀ امر میآيد و مفهوم آن امر به کاریاست که بايد دوام يا تکرار داشته
باشد (ناتل خانلری .)1۰8 :1382 :در بسیاری از فعلهای امری خسرو و شیرین ،شاهد اين
ساختار هستیم:
اسیری را به وعده شاد میکن

مبــارک مـــردهای آزاد مـیکــن
(نظامی)1۵3 :1393 ،
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 .2-3وجه پرسشی

 4/7درصد از جمالت خسرو و شیرین ،وجه پرسشی دارند و اين میزان در بخش گفتوگو
بیش از دو بخش ديگر است .جملههای پرسشی متن را از حالت يکنواختی و تکصدايی
به چندصدايی سوق میدهد.
 .1-2-3کاربرد معنایی جمالت پرسشی

نظامی از وجه پرسشی برای آشنايیزدايی و ّفعالکردن هنرسازههای کهنه ،استفادۀ
هنری کرده است .وی با قراردادن مضامین و تشبیهات تکراری در ساختار پرسشی و بافت
تازه ،آنها را پويا کرده و به شعر ّ
ماهیتی نو بخشیده است؛ برای مثال ،تشبیه معشوق به
ماه و خورشید جزو تشبیهات کهنه و تکراریاند که دستمايۀ تمام شاعران از ديرباز بوده
است؛ ّاما نظامی با قراردادن آن در ساختار پرسشی و بافتی متفاوت ،از ابتذال آن کاسته
و ترکیبی تازه و پويا آفريده است:
چـو ماه از اختــران خـــود جـــدايی

نه خورشیــدی چنیــن تنها چــرايـی؟
(نظامی)7۵ :1393 ،

ّ
روزمره جمالت پرسشی برای طلب خبر استفاده میشود ،ولی در زبان شعری
در زبان
جملههای پرسشی برای القای عاطفه و تأثیرگذاری بیشتر ،کارکرد زبانی خود را از دست
ّ
میدهند .بسیاری از پرسشها در شعر نظامی با هدف دريافت اطالعات طرح نمیشوند
و شاعر ،خود ،در ادامۀ پرسش ،پاسخ را بیان میکند .در واقع مقصود وی از اين
پرسشها ،عالوه بر گرد آوردن پرسش و پاسخ در يک ساختار ،خلق حالت انتظار برای
ً
ّ
خواننده است تا اين انتظار سبب ّ
تأمل بیشتر وی و لذت هنری شود .نظامی عمدتا از
کارکرد ّ
اولیۀ اين نوع جمالت صرفنظر کرده و با بیان هدفهای غیرپرسشی تأثیر کالم
خويش را دوچندان کرده است:
کمندی کرده گیسوش از تن خويش
چه ديد؟ الحق بتانی شوخ و دلبنــد

فکنـــده در کجــا؟ در گـــردن خــويش
(همان)۶۶ :
سرايی پر شکـــر شهــری ،پــــر از قنـــد
(همان)122 :

برخی از پرسشها نیز جنبۀ انکاری دارند که نظامی هنرمندانه از ساخت «استفهام
انکاری» استفاده کرده است؛ مثال:
بــرفت آن ماه و آن صـورت نهان کـــرد

بـه گل خورشید پنهان چون توان کرد؟
(همان)۶2 :

 /28کارکرد وجه جمله در شعر نظامی (با تکیه بر خسرو و شیرین)

استفهام ،گاهی بیانگر معنای ّ
تعجب است که در اين صورت فعل حذف میشود و با
«واو استبعاد» به کار میرود:
لــب دريـــا و آنگـــــه قطــــــرۀ آب؟

رخ خــورشید و آنگـه کـرم شبتاب؟
(همان)37۵ :

و گاهی مقصود «نفی» است که در ساختار پرسشی نمود میيابد:
چـــه بايــــد زهـــر در جامـی نهـادن؟

ز شیــرينـــی بر او نامــــی نهــادن؟
(همان)143 :

در میان انواع جمالت پرسشی ،جمالتی يافت میشود که معنای پرسش از آنها افاده
نمیشود و هدف شاعر از طرح آنها ،رسیدن به پاسخی مطلوب نیست ،بلکه هدفش
تأکید است .گوينده میخواهد مقصود خود را با تأکید به خواننده برساند؛ اينگونه
ً
پرسشها را «پرسشهای تأکیدی» مینامند .اين نوع پرسشها اصول با قید «مگر»
همراهاند:
مگـــر ســروی ز طارم ســـر برآورد

کـه ما را ســـربلندی بـــر ســر آورد؟
(همان)3۶2 :

 .2-2-3کاربرد ساختاری جمالت پرسشی

ادات پرسشی در جمالت نظامی به ترتیب فراوانی چنین است« :چه» (74بار):
پرتکرارترين قید پرسش در خسرو و شیرین است؛ شايد به دلیل اينکه هم از نظر معنايی
دربرگیرندۀ معانی «چه کسی ،چه چیزی و  »...است و هم به دلیل ساختار واجی کوتاهی
که دارد در وزن شعر بهراحتی جای میگیرد .اين قید گاهی به جای قید «چرا» نیز به کار
رفته است:
چـــه بايد طبــع را بــدرام کردن

دو نیکـــونام را بـــدنامکــــردن؟
(همان)144 :

پرکاربردترين حرف پرسش بعدی «آيا»ست (4۰بار) که در تمام موارد حذف شده است.
حذف آيا ،يکی از نشانههای تازگی و پويايی گفتوگوهای خسرو و شیرین است؛ زيرا
کاربرد آن در کالم جنبۀ رسمی و تکراری دارد و از ايجاز سخن میکاهد:
صواب آيد؟ روا داری؟ پسندی؟

که وقت دستگیری دستبندی؟
(همان)1۵2 :
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قید پرسش «چون/چگونه» (39بار) يکی ديگر از پربسامدترين قیدهای پرسش است و
قیدهای ديگر به ترتیب فراوانی چنیناند :چرا (2۵بار) ،کدام (2۵بار) ،کجا (21بار) ،کی
(17بار) ،مگر (14بار) ،چند (13بار) و که (12بار).
جمالت پرسشی در خسرو و شیرین ،جمالت بسیار کوتاهی هستند که در بیشتر
موارد ،نهاد ،مفعول و ّ
متمم حذف میشود و تنها قیدهای پرسشی باقی میمانند؛ در اين
حالت ،نظامی به موجزترين صورت ممکن به سراغ اصل مطلب میرود:
ّ
کجايی و چه نامی؟
که چونی؟ وز

ّ
اصلی و چه مرغی؟ وز چه دامی؟
چه
(همان)89 :

 .3-3وجه شرطی

جمالت شرطی يکی ديگر از پرکاربردترين جمالت در منظومۀ خسرو و شیرین است؛
بهويژه در گفتوگوهايی که بین خسرو و شیرين صورت میگیرد ،شاهد بسامد زياد اين
نوع از جمالت هستیم.
 .1-3-3کاربرد معنایی جمالت شرطی

فراوانی تعداد جمالت شرطی در هر متن ،بیانگر فضايی آکنده از ترديد و نوعی نبود
اطمینان و يقین است .اين امر در ابیات خسرو و شیرین نشان میدهد نظامی با استفاده
از جمالت شرطی فضای بیم و ّامید را که مناسب داستانهای عاشقانه است ،بهخوبی
ّ
وضعیت بیاطمینانی شیرين به عشق خسرو پس از ازدواج با شکر
ترسیم میکند.
اصفهانی و ترديد خسرو به پذيرفتن درخواستش از جانب شیرين ،با استفاده از جمالت
شرطی در گفتوگوهای بین اين دو نمود میيابد:
گر از من میبری چون مهره از مار

مـــن از گل باز میمانم تــو از خـــار
(نظامی)1۵3 :1393 ،

يکی ديگر از کاربردهای جمالت شرطی در شعر نظامی ،توصیف حالت و رفتار عاشق
و معشوق ،بیان چگونگی روابط بین آنها و سختیهای راه عشق است که جريان يک
رابطۀ پرکشمکش عاشقانه را بهزيبايی به تصوير میکشد .استفادۀ فراوان از تشبیهات
مشروط در اينبین ،قدرت سخنوری و مضمونپردازی نظامی را دوچندان کرده است:
چو پیلــی گـــر بـود پیل آدمـــیروی

چــو شیـــر ،ار شیــــر باشــــد عنبـرينمـــوی
(همان)274 :

 /30کارکرد وجه جمله در شعر نظامی (با تکیه بر خسرو و شیرین)

 .1وصف معشوق:
گر انـــدازه ز چـــشم خــــويش گیــــرد

بــــر آهويـــی صــد آهـــو بیش گیـــرد
(همان)۵2 :

چـــو سروی؛ گـــر بـــود در دامنش نوش

چـــو ماهــی؛ گـر بـــود ماهی قصبپوش
(همان)39۰ :

 .2وصف عاشق:
چــو حلقـــه گــر بیابــم بـــر درت بار

درت را حلقـــه مـــیبــوســـم فلـکوار
(همان)311 :

گــر از بنـــد تـــو خـــود جويم جدايی

ز بنـــــــد دل کجـــــا يابـــم رهايـــی؟
(همان)32۰ :

 .3ترسیم روابط عاشقانه:
گـــر از درد ســر مـن میشوی فــرد
و گـر بـر من نخواهد شد دلت راست

مـن از ســر دور میمانــم تــو از درد
(همان)1۵3 :
بــه دشـواری توانـی عـذر آن خـواست
(همان)338 :

 .4تسلیم عاشق در برابر معشوق:
اگر تو راضیای کاين دل خراب است
مـرا گـــر نیست ديـــدار تــــو روزی

رضای دوستان جستن صواب است
(همان)378 :
تـــو باقـــی باش در عالــم فـــروزی
(همان)378 :

 .2-3-3کاربرد ساختاری جمالت شرطی

يکی از شگردهای نظامی ،آوردن جمالت شرطی در ساختارهای م ّ
تنو ع است .جمالت
ّ
شرطی ،جملههايی مرکب محسوب میشوند که دارای دو جملهوارۀ پايه و پیروند؛ و اگر
ّ
مرکب تأويل به جملۀ ساده شود ،فراکرد پیرو ّ
متمم خواهد بود.
جملۀ
ّ
در جملههای مرکب شرطی ،فراکرد پايه آن است که در جواب شرطی میآيد و غرض
گوينده ،بیان معنی آن است .شرط که در فراکرد پیرو میآيد ،در حکم ّ
متمم فعل پايه
است (ناتل خانلری.)2۶۶ :13۵1 ،

نظامی در بسیاری از ابیاتّ ،
طی يک بیت چند جملۀ شرطی میآورد و در جايی ديگر،
در چند بیت ،برای چندين جملۀ شرط يک جواب شرط میآورد .او همچنین در آوردن
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نوع جملۀ جواب شرط نیز دست به دگرگونی زده و جمالت شرطی را با انواع جمالت
خبری ،پرسشی و امری پاسخ داده است.
ّ
تقسیمبندی جمالت شرطی هر اثر در الگوهای محدود ،بیانگر وجود نظمی کلی در
ّ
آن اثر است و نشان میدهد که شاعر از اين الگوها در جهت هدف مشخصی بهره برده
است .تعداد الگوهای جمالت شرطی در متن ،چهارده الگوست که از اين میان ،بیشترين
الگو مربوط به الگوی «جملۀ شرط  +جواب شرط خبری» ( 1۵۶مورد) ،دومین الگو «جملۀ
شرط  +جواب شرط امری» ( 2۶مورد) و سومین الگو «جواب شرط خبری  +جملۀ شرط»
( 17مورد) است.
 الگوی جملۀ شرط  +جواب شرط خبری:
گــــر آهــــو يـک نظـــر ســـوی مـن آرد

خـــــراج گـــردنم بــــــر گــــردن آرد
(نظامی)31۶ :1393 ،

 الگوی جملۀ شرط  +جواب شرط امری:
و گـــر خـاکــم ،تـــو ای گنــج خطـرناک

زيارتخانـــهای بـــرساز ازيـــن خــاک
(همان)243 :

 الگوی جملۀ شرط  +جواب شرط پرسشی:
اگـــر در تیغ دوران زحمتـــی هست

چـــرا بـــ ّرد تــو را ناخــن مــرا دست؟
(همان)241 :

 الگوی جملۀ شرط  +جواب شرط محذوف:
بگفتــا گــــر خـــرامی در ســــرايش؟

بگفت انــــدازم ايـــن ســـر زيــــر پايش
(همان)234 :

 الگوی در پی هم آوردن چندين جملۀ شرط با يک جواب شرط خبری مشترک:
ّ
چـــو شکـــر گـــر لبت بوسم و گر پای

همـــه شیــرينتــر آيـــد جايت از جــای
(همان)1۵۰ :

 الگوی در پی هم آوردن چندين جملۀ شرط با يک جواب شرط امری مشترک:
گـــر آن بـاد آيـــد و گـــر نايــد امـروز

تـــو بـــر خـاکـــی چنیـن مشعل میفروز
(همان)2۶۰ :

 /32کارکرد وجه جمله در شعر نظامی (با تکیه بر خسرو و شیرین)

 الگوی جواب شرط خبری  +جملۀ شرط:
فـــرودافتادن آســان باشد از بــام

اگـــر در ره نباشــــد کســـر انـــدام
(همان)2۶1 :

 الگوی جواب شرط امری  +جملۀ شرط:
زنافگنــــدن نباشــــد مـــردرايـــی

خـــودافگن بــاش ،اگـــر مــردی نمايی
(همان)1۵1 :

 الگوی جواب شرط پرسشی  +جملۀ شرط:
نبینـــی مـــرد بـــیاندام در خــواب

نـــرنجـــد گـــر فتــد صــد تیر پرتاب؟
(همان)2۶1 :

 الگوی جملۀ شرط  +جواب شرط خبری (در هر دو مصراع):
گـــرش مانم بــدو ،کــارم تبــاه است

و گـــر خـــونش بــريــزم ،بـیگناه است
(همان)228 :

 الگوی جملۀ شرط  +جواب شرط پرسشی (در هر دو مصراع):
گــر اين بت جان مـن بـودی ،چه بودی؟

ور اين اسب آن مــن بـودی ،چـه بـودی؟
(همان)8۰ :

 الگوی جواب شرط خبری  +جملۀ شرط (در هر دو مصراع):
چــو سـروی؛ گـــر بـــود در دامنش نوش

چــو ماهــی؛ گر بود ماهی قصبپوش
(همان)39۰ :

 الگوی جواب شرط امری  +جملۀ شرط (در هر دو مصراع):
بخـــوان ای مرغ ،اگــــر داری زبـانـــی

بخنــد ای صبــح ،اگـــر داری دهانـی
(همان)293 :

 الگوی جواب شرط  +در پی هم آوردن جملۀ شرط:
بــــــه تـــــو دادم عنــــان کــــــارسازی

تــــو دانـــی گـــر کشــی ور مینوازی
(همان)3۶۶ :

شايد دلیل بسامد زياد الگوی «جملۀ شرط  +جواب شرط خبری» در خسرو و شیرین اين
است که چون اين اثر داستانی عاشقانه است ،نظامی سعی دارد با زبانی ساده آن را روايت
کند .بهکاربردن الگوهای ديگر و پیچیدهکردن زبان شعر ،مخاطب را از درک هدف اصلی
که همانا روايت داستان است ،دور میسازد؛ بنابراين ،نظامی بیشتر از ساختار معمول
جمالت شرطی بهره برده و گاهگاه ،به فراخور داستان و به قصد ّ
تنو ع و نشاندادن توانايی
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خويش ،دست به هنرنمايی زده و جمالت شرطی را در قالب الگوهای ديگر به کار برده
است.
 .4-3وجه ندایی

ّ
همانطور که اشاره شد ،کارکرد ترغیبی زبان ،بارزترين تجلی خود را در جمالت ندايی و
امری میيابد؛ زيرا در اينگونه جمالت جهتگیری پیام به سوی مخاطب است؛ بنابراين،
جمالت ندايی جمالتی گفتوگومحورند .پس از بررسیهای ابیات خسرو و شیرین،
ّ
مشخص شد نظامی در بخش گفتوگو ،از اين نوع جمالت بیشتر استفاده کرده است.
.1-4-3کارکرد معنایی جمالت ندایی

در زبان شعری آنچه ّ
اهم ّیت دارد ،کارکرد عاطفی جمالت است ،نه کارکرد ارجاعی و ّ
اولیۀ
آنها؛ از اين منظر جمالت ندايی در شعر ،معنای ّاو ّلیه و اصلی خود را از دست میدهند
ّ
و معانی ّ
ثانويه ،از جمله تعظیم ،اظهار شگفتی ،مالمت ،استغاثه ،تذکر و  ...جای آنها را
میگیرد؛ برای مثال ،هدف شاعر از خطابکردن معشوق ،چیزی ورای فرماندهی يا
شنیدن پاسخ از اوست .در واقع شاعر عواطف و احساسات خود را به معشوق در قالب
منادا بیان میدارد:
همیــن باشــــد نثارافشان کـــويت

بـــه رويت شادم ای شادی بـه رويت
(نظامی)3۰۶ :1393 ،
همــای گلـشن و طــاووس بــاغـــم!
(همان)327 :

فـــروغ چشمــی ای دوری ز تو دور

چــراغ صبحـــی ای نـــور علی نــور
(همان)318 :

به شیرين گفت کای چشم و چراغم

ّ
خال ّ
قیت و
ايجاد تناسب میان منادا و ديگر واژگان ،يکی ديگر از ويژگیهايیاست که
شگرد نظامی را بیشازپیش نمودار میسازد .تناسب و همراهی آن با صور خیال ،عالوه بر
ايجاد انسجام در بیت ،کارکردهای ديگری نیز دارد؛ از سويی باعث انگیزش ساير واژگان
میشود و از سوی ديگر ،ذهن را به سمت معنای استعاری منادا سوق داده ،باعث زايش
معانی تازه میشود .نمونههايی از اين هنرمندی را در اين بیتها میتوان ديد:

در اين بیت ،منادای «نور علی نور» استعاره از معشوق است که نظامی با برقراری
تناسب بین اين ترکیب و ديگر واژگان بیت ،مانند «فروغ» و «چراغ» ،تصويری هنری
آفريده است.

 /34کارکرد وجه جمله در شعر نظامی (با تکیه بر خسرو و شیرین)

تو ای آهــوسرين نــز بهــر جنگـــی

رهـا کـــن بـــر ددان خــوی پلنگـی
(همان)329 :

در اين بیت نیز «آهو» استعاره از معشوق است که با واژههای «ددان» و «پلنگ»
تناسب دارد.
 .2-4-3کارکرد ساختاری جمالت ندایی

جمالت ندايی خسرو و شیرین را از نظر ساخت میتوان به سه دسته تقسیم کرد :نداهای
ساده ،نداهای ترکیبی و نداهای موصولی.
 .1نداهای ساده :مناداهايی که تنها از يک کلمه تشکیل شدهاند .اين دسته از نداها
در کارکرد ارجاعی و اصلی خود به کار میروند؛ به اين ترتیب ،از دو دستۀ ديگر کارکرد
زيبايیشناسانه و بالغی کمتری دارند.
بـــه ّ
عیاری بـــرآر ای دوست دستـی

بـــرافگـــن لشکـــر غــم را شکستی
(همان)3۵9 :

 .2نداهای ترکیبی :اين نداها شامل ترکیبهای وصفی ،اضافی و عطفی هستند .اين
ترکیبات به دلیل ساختاری که دارند ،از امر مورد خطاب توصیف بیشتری ارائه میدهند و
نقش ّ
مهمی در افزايش حوزۀ معانی دارند؛ برای مثال ،گاهی بهمانند قرينهای هستند که
ذهن را از معنی حقیقی به معنی استعاری منادا هدايت میکنند .نظامی از نداهای
ً
ترکیبی بیش از دو دستۀ ديگر استفاده کرده است و تقريبا نیمی از مناداهای خسرو و
شیرین را مناداهای ترکیبی تشکیل میدهند .نکتۀ چشمگیری که در ساخت بیشتر اين
مناداها ديده میشود ،اين است که اکثر آنها ساختار تشبیهی يا استعاری دارند؛ برای
مثال ،در عبارت ترکیبی «سرو سمنچهر» ،عالوه بر برجستگیای که به واسطۀ تشبیه
«سمنرو» اتفاق افتاده ،خود مضافالیه ،سرو قرار گرفته که استعارۀ ّ
مصرحه است:
دگــر باره جهانــدار از ســـر مهـــر
بــرآی از کــوه صبــر ،ای صبح ّامید
پـــریرويا ،نهـــان مـــیداری اسرار

بـه گلرخ گفت :کای سرو سمنچهر
(همان)311 :
دلم را چشم روشـن کــن به خورشید
(همان)3۵9 :
سخــن در شیشه میگويی پــریوار
(همان)۶8 :

 .3نداهای موصولی :در اين دسته از نداها ،منادا همراه با جملۀ صله میآيد .گاهی
منادا حذف و جملۀ صله جايگزين آن میشود و گاهی حرف «که» موصولی حذف
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میشود؛ بنابراين ،ايجاز بیشتری در شعر ايجاد میکند .در اين نوع مناداها با طیف
گستردهتری از اوصاف و کنشهای منادا روبهرو هستیم که بیانگر عاطفه و احساس شاعر
است:
خـــردمندان چنیـــن دادنـــد پاسخ
همیـــــن باشــــد نثـارافشـــان کـويت
فـــروغ چشمـــی ،ای دوری ز تــو دور

کــه ای دولت بـــه ديــدار تـــو فــ ّرخ
(همان)228 :
بـــه رويت شادم ای شــادی بــه رويـت
(همان)3۰۶ :
چـــراغ صبحـــی ،ای نـــور علــی نـور
(همان)318 :

 .۵-3وجه دعایی
 .1-۵-3کاربرد معنایی جمالت دعایی

مفهوم اغلب جمالت دعايی در خسرو و شیرین ،طلب سعادت و دولت برای معشوق
است:
کــــه دايـــم تــازه بــاش ای ســــرو آزاد

ســرت سبـز و رخت سرخ و دلت شاد
(نظامی)3۰۶ :1393 ،

يکی ديگر از کاربردهای اين جمله ،نفرين و طلبکردن ّ
شر است .در چنین بافتی،
معنای ضمنی و غیرمستقیم جمله ،نفرين است:
مـــــرا مـادر دعــا کـــردهست گـــويــی

کــه از تــو دور بادا هـــرچـــه جويـــی
(همان)241 :

گاهی جمالت دعايی تحذير و دوری از امریاست .در چنین بافتی ،فعل «مبادا» که
ّ
متضمن معنای زينهار و نهی است ،در ترکیب جمله قرار میگیرد:
ســـری کـــز طــوق تـــو جـويـــد جـدايـی

 .2-۵-3کاربرد ساختاری جمالت دعایی

مبــــاد از بنــــد بیـــدادش رهــايـــی
(همان)3۰7 :

ّ
مشخص و م ّ
تنوعی ندارند ،ولی در بیشتر آنها ،فعل دعايی در
اين جمالت ساختار
ّ
ابتدای جمله قرار گرفته است .تقدم فعل از نظر معنیشناسی و علم معانی حائز ّ
اهم ّیت
است .گاهی شاعر با تقديم کلمهای قصد دارد بر آن تأکید کند؛ بر اين اساس ،قرارگرفتن
فعلهای دعايی در ابتدای جمله ،تأکید بر دعای خیر ،نفرين و تحذير از امر مورد نظر
است:
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بـــه پاســخ گفت رنــــگآمیـــز شاپــــور
مبـــادا کـــس بــــديــن بـــیخــانمانـــی

کــــه باد از روی خـــوبت چشم بد دور
(همان)۶7 :
بديــــن تلخــــی چـــه بايـــد زندگانی
(همان)24۶ :

 .4نتیجه
بررسی زبان نظامی در خسرو و شیرین نشان میدهد که عالوه بر جنبههای داستانی و
هنر شاعری نظامی ،در شعر وی بین گوينده و مخاطب ارتباطی هنری برقرار است.
بهکارگیری عنصر گفتوگو در جایجای منظومۀ خسرو و شیرین ،داستان را از يکنواختی
و تکگويی صرف فراتر برده و پويايی ّ
خاصی به آن بخشیده است؛ از اينرو ،وجوه جمالت
بسامد فراوانی در اين اثر دارند .از نظر ّ
کم ّیت ،وجوه پرسشی ،امری و شرطی در خسرو و
شیرین بسامد بسیاری دارند.
 جمالت امری در خسرو و شیرین به قصد امر و نهی معشوق به کار نرفته است ،بلکه
حالت عجز ،درماندگی و استرحام در آنها ديده میشود.
 نظامی از وجه پرسشی برای آشنايیزدايی و ّفعالکردن هنرسازههای کهنه استفادۀ
هنری کرده است .وی با قراردادن مضامین و تشبیهات تکراری در ساختار پرسشی و بافت
ّ
ماهیتی نو بخشیده است .از میان قیدهای پرسش ،وی عالقۀ زيادی به
تازه ،به شعر
استفاده از «چه» دارد؛ شايد به اين دلیل که از نظر واجی کوتاه است و در هر وزنی
بهراحتی قرار میگیرد .همچنین از نظر معنايی طیف گستردهای از معانی مانند «چه
ّ
چیزی ،چه کاری ،چه اتفاقی و  »...را شامل میشود .جمالت پرسشی میتواند جايگزين
مناسبی برای جمالت امری باشد.
ّ
 نظامی از جمالت شرطی برای ترسیم فضای ترس و امید که مناسب داستانهای
عاشقانه است ،بهخوبی بهره برده است .کاربرد فراوان تشبیهات مشروط در اين اثر،
ّ
ظرفیتهای کالم برای به تصويرکشیدن مفاهیم و
نمايانگر قدرت وی در بهکارگیری تمام
مضامین خويش است.
 خطابقراردادن معشوق در خسرو و شیرین بسامد زيادی دارد؛ و اين نشانۀ حضور
پررنگ معشوق است .هدف شاعر از خطابکردن معشوق ،چیزی ورای فرماندهیاست.
در واقع شاعر عواطف و احساسات خود را دربارۀ معشوق در قالب منادا بیان میدارد.

ادب فارسی ،سال  ،10شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1399شمارۀ پیاپی 37/ 26

ً
 جمالت دعايی در خسرو و شیرین معمول برای طلب سعادت و خوشبختی به کار
میرود؛ ّاما گاهی در معنای ضمنی ّ
شر و نفرين نیز کاربرد دارد.
منابع
آقاولی ،حسامالعلما ( ،)131۵درر األدب ،شیراز ،بینا.
آهنی ،غالمحسین ( ،)13۶۰معانی و بیان ،تهران ،بنیاد قرآن.
انوری ،حسن و احمد گیوی ( ،)1387دستور زبان فارسی  ،۲چ ،4تهران ،فاطمی.
تجلیل ،جلیل ( ،)138۵معانی و بیان ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
شمیسا ،سیروس ( ،)1389معانی ،تهران ،میترا.
ّ
صفا ،ذبیحالله ( ،)1377آیین سخن ،تهران ،ققنوس.
محمدهادی ( ،)137۶انوار البالغه ،چاپ ّ
مازندرانیّ ،
محمدعلی غالمینژاد ،تهران  ،مرکز فرهنگی نشر
قبله.
ّ
معلوف ،لوئیس ( ،)1384المنجد ،ترجمۀ محمد بندرريگی ،تهران ،ايران.
ناتل خانلری ،پرويز ( ،)13۵1دستور زبان فارسی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.
ّ
ـــــــــــــــــــ ( ،)1382دستور تاریخی زبان فارسی ،چاپ عفت مستشارنیا ،چ ،۵تهران ،توس.
نظامی گنجوی ( ،)1393خسرو و شیرین ،چاپ وحید دستگردی ،به کوشش سعید حمیديان ،تهران،
قطره.
Halliday, M. A. K. (1985), An Introduction to Functional Grammar, London, Edward Arnold.
Jakobson, R. (1960), Closing Statement: Linguistics and Poetics, T. A. Sebeok (ED),
Cambridge, Mass: M.I.T. Press.

