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Abstract
The essential part and core of the predicate in Persian grammar is the verb, i.e. one of
the pivots of stylistic analysis in the syntactic layer of language. This research analyses
the role and stylistic function of verbs in Rubaiyat of Omar Khayyam. The questions
that are going to be answered in this essay are, firstly, what are the pivotal
characteristics of the verb in Rubaiyat of Omar Khayyam?, secondly, how is the
frequency of the features of the verbs in Rubaiyat of Omar Khayyam?, thirdly, how the
important characteristics of the verb is united with the style and content of Rubaiyat of
Omar Khayyam? In the first place, in order to answer the research questions, the verbs
in Rubaiyat of Omar Khayyam were extracted inductively. Then, the pivotal
characteristics of the verbs were described in terms of grammar. Finally, the link
between verbs and speculative style of Rubaiyat of Omar Khayyam was analyzed. The
result of this study indicates that, in terms of time, the verbs in Rubaiyat of Omar
Khayyam are attached to the present time, and they are in line with Khayyam who gains
ground. In terms of the verb moods, in the first place, indicative mood is mainly to
express the certainty of the message of the Rubaiyat and secondly, the imperative mood
is to invite the addressee to live blissfully. In terms of the subject, mostly third person is
used to attract the addressee to see the reality of essence and the surrounding world and
referral to the external world. Most of the verbs are transitive and the collocation of the
sentence structural components aims at a clear-cut and direct representation of the
sentence message.
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چکیده
فعل رکن اصلی و هستة بخش گزاره در دستور زبان فارسی و یکی از محورهاای تحلیال ساککی در الیاة نحاوی زباان
است .در این گفتار ،نقش و کارکرد سککشناختی افعال در رباعیات عمر خیاام نیشاابوری بررسای و تحلیال مایشاود.
نگارندگان در این جستار درپی پاسخگویی به این پرسشهاا هساتند )1 :ویژگایهاای کلیادی فعال در رباعیاات خیاام
چیست؛  )2بسامد ویژگیهای افعال در رباعیات خیام چگونه است؛  )3چگونه ویژگیهای مهم فعل باا ساکک فکاری و
محتوای رباعیات خیام پیوند یافته است .برای پاسخ به این پرسشها ابتدا افعال رباعیاات خیاام باه رو

اساتقرای تاام

استخراج و ویژگیهای کلیدی فعل ازنظر دستور زبان توصیف میشود؛ سرانجام پیوناد میاان افعاال و الیاة اندیشاگانی
سکک در رباعیات خیام تحلیل خواهد شد .نتیجة پژوهش نشان میدهد افعال رباعیات خیام ازنظر زمانی متعلق باه زماان
حال و همسو با دمغنیمتشماری خیام است .ازنظر وجهِ فعل نیز بهطورکلی در مرتکة نخست ،از وجه خکری بارای بیاان
قطعیت پیام در رباعی و در مرتکة دوم از وجه امری برای دعوت مخاطب به زیستن با خوشی استفاده شده اسات .ازنظار
شخص نیز شاعر بیشتر ،از سوم شخص برای جلب توجه مخاطب به دیدن واقعیت هستی و جهان پیرامون و ارجاا باه
جهان بیرونی بهره می برد .ازنظر گذر ،بیشترِ افعال از ناو گذراسات .همنناین همنشاینی اجازای سااختاری جملاه در
خدمت نمایش آشکار و مستقیم پیام جمله است.
واژههای کلیدی
رباعیات عمر خیام نیشابوری؛ سککشناسی؛ دستور زبان فارسی؛ فعل
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سد ششم هجری است .از خیام اشعار اندکی به جای مانده است و در روزگار معاصار ،در مقایساه باا چهار برجساتة
علمی او ،به سیمای شاعری خیام بیشازپیش توجه مایشاود و درباار آن پاژوهش شاده اسات .جایگااه علمای او در
روزگار

به پایهای بود که او را در حکمت ،پیرو ابوعلی سینا دانستهاند؛ همننین در احکام نجاوم ،گفتاار

را مسالم

میدانستند و در اموری مانند ترتیب رصد و اصالح تقاویم باه او مراجعاه مایکردناد (صافا ،1364 ،ج  .)725 :2خیاام
نیشابوری در تاریخ ادبیات فارسی در کنار سیمای فلسفی و ریاضی و نجومی ،چهرهای ادبی و شاعری رباعیسراسات و
در این جایگاه ،نام و آواز جهانی دارد؛ الکته در شمار و کیفیت رباعیات او میان پژوهشگران اختالفنظار بسایار اسات.
محققان ازسویی شمار رباعیات خیام را بسیار اندک و در حادود  66 ،16تاا  155و الکتاه گااهی حتای تاا  3700ربااعی
برآورد کردهاند (خیام4 :1353 ،؛ صافا ،1364 ،ج )724 :2؛ ازساوی دیگار برخای از ایشاان درباار مفااهیم و محتاوای
رباعیهای او آرای متضادی بیان کردهاند 1و خیام را در سیمای شاعریْ دهریمسلک ،پوچگرا ،لذتجوی و عشرتطلب
تا صوفیمسلک و اهل عرفان معرفی کردهاند .به هر روی خیام نیشابوری با هر تعداد رباعی و با هر چهرهای کاه مجسام
شود یکی از رباعیسرایان نامدار و صاحب سکک در تاریخ شعر فارسی است.
برخی سکک را به مفهوم گزینش هنرمند از قلمرو زبان و کاربرد مکرر انتخابهاا در ماوقعیتی خاا

بارای نماایش

محتوایی ویژه برای رسیدن به فردیت معرفی کردهاند؛ برپایة این تعریف میتوان گفت خیام از انتخاب واژههاا در محاور
جانشینی یا متداعی تا چینش عناصر زبانی در محور همنشینی یا جملهبندی ،سککی خاا

بارای انتقاال اندیشاة اصالی

رباعیاتش دارد؛ بهگونهایکه رباعیات بسیار زیادی را باتکیهبر این ویژگیها میتوان رباعیاات خیاامی یاا خیاماناه نامیاد.
بررسی کاربرد فعل در رباعیات خیام یکی از محورهایی است که در تحلیل سکک زبانی رباعیات خیام همسو باا اندیشاة
خیامی است و نظر پژوهشگران را از چشمانداز سکک زبانی تأیید میکند.
فعل کلیدیترین عضو جمله است و مهمترین رکن گزاره در دستور زبان فارسی اسات کاه هساتة بخاش گازاره در
جمله به شمار میرود .دربار تعریف فعل و ویژگیهای آن بهطور گسترده در کتابهای دستور زبان فارسی بحث شاده
است .اختالفنظر دستورنویسان دربار فعل برخاسته از دو نگر

است :برخی در تعریف فعال ،سااختار صارفی آن را

مکنا قرار دادهاند و گروهی به کاربرد نحوی آن پرداختهاند؛ این اختالفنظر زمانی بیشتر میشود که دستورنویسی سنتی و
دستورنویسی زبانشناختی و جدید رودَررُوی هم قرار میگیرد .آننه در ایان جساتار مکناای پاژوهش نگارنادگان اسات
تعریفی تلفیقی و متناسب با مکاحث سککشناختی در الیة نحوی زبان است.
در تعریف تلفیقی میتوان گفت فعل کلمهای است که انجام گرفتن کاری یا بودن و یا داشتن و یا پذیرفتن حاالتی را
در یکی از زمانهای گذشته ،حال یا آینده میرساند و در جایگاه مسند مینشیند و یا مسند را به نهااد نساکت مایدهاد

2

(احمدی گیوی .)76 :1350 ،فعل یکی از اقسام کلمه است و ویژگیهایی دارد که نمودار هویت آن کلمه اسات و آن را
از سایر اقسام کلمه در دستور زبان فارسی متمایز میکند .در کتابهای دستور زباان فارسای ،درباار ویژگایهاای فعال
اختالف نظر وجود دارد؛ برای نمونه خانلری هشت ویژگی ،وحیدیان کامیار و عمرانای زاده شاش ویژگای ،ماهوتیاان ده
معیار ،احمدی گیوی پانزده نمایه ،فرشیدورد شش ویژگی و ...بارای فعال برشامردهاناد .ساکب اخاتالفنظار در تعاداد
معیارهای ویژ فعل در دستور زبان فارسی متعدد است؛ یکی تلفیق برخی معیارها و ویژگی ها با هم اسات؛ مالالا تلفیاق
شخص و شمار با هم (فرشیدورد )355 :1352 ،یا تلفیق تکواژ بُن با معیار زمان (وحیدیان کامیار و عمرانای)33 :1357 ،
یا ترکیب ویژگی های شخص ،شمار ،زمان و مفهوم فعل در جایگاه یک ویژگی (احمدی گیاوی )75 :1350 ،و دیگاری
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تفکیک یا تلفیق ویژگی های صرفی و معنایی و کاربردی در زبان است؛ مانند داشتن فهرست باز ،آمدن در پایاان جملاه،
نگرفتن نشانة جمع و( ...ماهوتیان )124 :1355 ،یا گرفتن پیش واژک «می»« ،همی»« ،با»« ،ماا» و «ناا» در جایگااه چهاار
ویژگی (احمدی گیوی )75 :1350 ،که در دیگر منابع دستوری ،یک معیار در نظر گرفته شده است .افزونبر اختالفنظار
در توصیف ویژگی های فعل در منابع دستوری در تعریف و توضیح برخی ویژگی های دیگر فعال نیاز اخاتالف هسات؛
ملالا وجه فعل گاهی شش وجه (قریب و دیگران ،)161 :1351 ،گاهی چهار وجه (ناتال خاانلری )32-30 :1374 ،و در
بیشتر منابع به سه وجه محدود شده است 3.نویسندگان مقاله چهار ویژگی تعیین کننده در تحلیل محور نحاوی ساکک را
برگزیرند که در بیشتر کتابهای دستوری ،معیار است .این گزینش باتوجهبه اختالفنظر دستورنویسان دربار معیارهاای
فعل و برتری برخی از ویژگی های فعل در پیوندِ دستور زبان با محور نحوی سکک شناسی بوده است .درنتیجه با تکیاه و
تأکید بر معیارهای زمان ،شخص ،وجه و جهت ،رباعیات خیام بررسی و تحلیل میشود.
نگارندگان برای پرهیز از تکرار گفتار پژوهشگران و ورود به عرصة اختالفنظر ایشان در کمیت و کیفیات رباعیاات
خیام ،کتاب بررسی انتقادی رباعیات خیام ( 121رباعی) را برای جامعة آماری برگزیدند و آن را مکناای ارجاا و اساتناد
به کار بردند .این اثر به اهتمام آرتور کریستن سن ( )Arthur Christensenتألیف و تصحیح و با ترجمة فریدون بادرهای
منتشر شده است.
در این پژوهش برای دستیابی به پاسخ پرسشهای زیر ،افعال رباعیهای خیام تحلیل میشود:
الف) شاخصههای کلیدی فعل در رباعیات عمر خیام کدام است؛
ب) بسامد ویژگیهای افعال رباعیات عمر خیام چگونه است؛
ج) همسویی و پیوند ویژگیهای افعال رباعیات با محور اندیشه و محتوای رباعیات چگونه است.
نگارندگان کوشیدهاند تا پلی میان مکاحث دستور زبان فارسی دربار فعال و تحلیال ساککشاناختی فعال در محاور
نحوی سکک ایجاد کنند.
1ـ 1پیشینه پژوهش

پژوهش در حوز دستورزبان فارسی به شیو امروزی سابقهای یکصد و پنجااه سااله دارد و از زماان تاألیف دساتور
سخن میرزا حکیب اصفهانی ( 1255ق) تاکنون رو به رشد باوده اسات .کتاابهاا و مقااالت بسایاری در ایان زمیناه در
دسترس است .تحقیق دربار دستور زبان فارسی به اندازهای رونق گرفته که کتابشناسی مستقلی دربار این علم تادوین
شده است 9.دربار سکک و سککشناسی نظم و نلر نیز آثاری به زبان فارسی تألیف و ترجمه شده است که بیشتر درباار

سکک دوره و یا مکانی نظری سککشناسی است؛ از مهمترین آنها عکارت است از :سککشناسی یا تاریخ تطور نلر فارسای
( )1326-1321از محمدتقی ملکالشعراء بهار ،سکک خراسانی در شعر فارسی ( )1397از محمدجعفر محجوب ،فن نلار
( )1366از حسین خطیکی ،کلیات سکک شناسی ( )1352از سیروس شمیسا ،سکک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شااملو
( )1355از محمد غالمرضایی و سککشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها ( )1341از محمود فتوحی و. ...
دربار حکیم عمر خیام نیشابوری و تصحیح آثار ،ترجمة احوال و رباعیات او ،کتابهاا و مقالاههاای پرشاماری باه
رشتة تحریر درآمده است که نام و نشان آنها در قالب کتابشناسی مستقلی منتشر شده است 7.با وجود منابع بسایار و در
دسترس دربار کلیدواژههای این پژوهش ،نگارندگان نتوانستند به کتاب یا مقالهای دست یابند که بهطاور عملای ،افعاال
رباعیات خیام نیشابوری را در الیة نحوی سکک تحلیل کرده باشد.
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2ـ بحث
بعد از آنکه ادوارد فیتز جرالد رباعیات خیام را اقتکاس و بازآفرینی کرد ،جهانیان به رباعیات این حکایم دانشامند توجاه
کردند و در روزگار معاصر ،خیامپژوهی رونق بسزایی یافت .این پژوهشهای ادبی را در موضوعات متعاددی مایتاوان
طکقهبندی کرد؛ از آن جمله است :تحقیق در تاریخ احوال و آثار ،تعداد ،محتوا ،ترجمه ،تصحیح انتقادی و نقد رباعیات.
تحقیقاتی که به درونمایه و نقد محتوایی رباعیات خیام توجه دارد ،گزارههاایی انشاایی اسات کاه هار پژوهشاگری
باتوجهبه شناختش از خیام بیان کرده است و در بیشتر اوقات نیز مخاطکان را اقنا میکند .در این مقاله تال

شده اسات

که نظریههای پژوهشگران از درینة تحلیل ویژگیهای کلیدی افعال رباعیات خیام آزموده شود؛ باه هماین ساکب افعاال
رباعیات به شیو استقرایی استخراج و در چهار محور زمان ،شخص ،جهت و وجه تجزیه و تحلیل شده است.
2ـ 1زمان
مفهوم زمان در دستور زبان فارسی یکی از ویژگیهای اصلی فعل است که افعال به آن نامیده مایشاود؛ مانناد حاال
اخکاری ،گذشته استمراری ،آینده و . ...این برداشت از زمان با معنای زمان تقویمی یا نجومی متفاوت است و نکتهای کاه
دستورنویسان به آن تأکید دارند انطکاقنداشتن یکبهیک مفهوم زمان تقاویمی باا زماان دساتوری اسات .زماان نجاومی
مفهومی دقیق و مطلق و تغییرناپذیر است که مکدأ سنجش و اندازهگیری دارد؛ اما زمان دستوری مفهومی نسکی اسات کاه
مکدأ سنجش آن ،زمان حال (هنگام تکلم) است (شفایی .)57 :1363 ،برپایة یک تقسیمبندی کلی زمان افعالِ زبان فارسی
به سه گونة گذشته و حال و آینده طکقهبندی میشود .فراوانی افعال برپایة زمان در رباعیات خیام چنین است :زمان حاال
با  55/54درصد؛ زمان گذشته با  20/90درصد؛ زمان آینده با  1/51درصد.
زمان افعال
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نمودار شمار  :1بسامد زمان افعال در رباعیات خیام
بنابر دادههای به دست آمده میتوان گفت خیام در بیان گزارههای متنی با اساتفاده از زماان حاال از فاصالة خاود باا
موضو و محتوای رباعی بسیار کاسته است و به نوعی واقعگرایی و بیان موضو از تجربة زیستی خود پرداخته است:
مـــیگـــ رد

دریــاب دمــی کــه بــا طــرب مــیگــ رد

ایـــن قافلـــم عمـــر ع ـــ

ســاقی غــ فــردای حریفــان چــه خــوری

مــیگــ رد

پــیش آر پیالــه را کــه شــ

(خیام)101 :1731 ،
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در دم زیستن و غنیمت دانستن نقد حال ،شُعار محوریِ دنیای شاعرانه در رباعیات خیامی است .شاعر گذر برق آسای
عمر و مطمئننکودن به فردا و آینده را خود زیسته و به تجربه در جهان پیرامونش درک کرده است؛ بناابراین مخاطاب را
به بهرهگیری از لحظهلحظة عمر و لذت هستی فرامیخواند و او را هشیار میکند .این رخادادها تجرباة پیشاین شااعر و
بیان آیند قطعی آدمی است که در رباعیات با افعال زمان حال بیاان شاده اسات؛ زیارا «فعال مضاار ارتکااو فاوری و
بیواسطه با واقعیت دارد و بیشتر از گذشته قطعیت دارد» (فتوحی.)241 :1341 ،
افعال گذشته در رباعیات خیام بیشتر از نو ماضی ساده است که چندان از زمان حال دور نیست؛ اما چاون فعال رخ
داده و به فرجام رسیده است شاعر در جایگاه مقدمه و پیشدرآمد از آنها بهره میبرد و در مصر آخر نتیجه میگیرد:
دی کـــوزهگـــری بدیـــدم انـــدر بـــازار

بـــر تـــازه گلـ ـی لگـــد همـ ـیزد بسـ ـیار

وان گــل بــه زبــان حــام بــا او مــیگفــ

مــن همچــو تــو بــودهام مــرا نیکــو دار
(خیام)111 :1731 ،

خیام گذشته را بازگشتناپذیر و از دست رفته میداند و به زمان آینده نیز اعتماادی نادارد؛ زیارا دور از دساترس و
نسیه است؛ بنابراین چنین میگوید:
دریــاب کــه از روح جــدا خــواهی رفــ

در پـــرد اســـرار فنـــا خـــواهی رفـــ

مـــی نـــود نـــدانی ز ک ـــا آمـــدهای

خود بـاد نـدانی کـه ک ـا خـواهی رفـ
(همان)102 :

بسامد کاربرد فعل زمان حال در رباعیات خیام ،بیانگر دمغنیمتشماری و در لحظاه خاو زیساتن از دیاد شااعرانة
اوست .زمان بازنماییشده و گزار شده در متن رباعیات خیام دو پاره است؛ یک بهر آن رنا آور و زودگاذر و کوتااه
است که این بهره یا در زمان گذشته بوده و از دست رفته است و یا در زمان آیند بی تضمین و نامعلومِ دور از دساترس
قرار دارد؛ بهر دیگر همین زمان حال و جاری است که بارای از باین باردن رنا گذشاته و ابهاام آیناده ،نقاد حاال را
سرخوشانه باید زیست.
2ـ 2شخص
موضو دستوری شخص برای نشاندادن تمایز نقش شرکتکنندگان در یک گفتگوسات و در زباان فارسای باه اول
شخص (گوینده) ،دوم شخص (مخاطب) و سوم شخص (غایب) در شکل مفرد یا جمع طکقهبندی میشود .در رباعیاات
خیام سه ساخت مفرد فعل ( 55/7درصد کل افعال) نسکتبه ساخت جمع کاربرد بیشتری دارد .کاربرد افعال باا شاخص
مفرد ،به نوعی گرایش به فردیت را در شخصیت شاعر نمایان میکند .خیام گویی صدایی منفرد و یگانه در برابر صادای
جمعی و حاکمِ روزگار خویش است و به همین سکب هرجا از باوری جمعی سخن میگوید بیدرنگ نظر خود را بیاان
میکند و مخاطکش را به همراهی و همدلی با خود فرامیخواند:
گوینــد مــرا کــه دوزخــی باشــد مســ
گــر عاش ـ و مســ

دوزخ ـی خواهــد بــود

قــولی اس ـ

خـ

فــردا بینــی بهشــ

دم در آن نتــوان بس ـ
را چــون کــ

دســ

(همان)89 :

درصد کاربرد اشخا

فعل در رباعیات خیام برپایة دادههای به دست آمده عکارت است از :اول شخص مفرد 10/76

درصد ،دوم شخص مفرد  30/95درصد ،سوم شخص مفرد  96/99درصد ،اول شخص جمع  9/92درصد ،دوم شخص
جمع  2/21درصد ،سوم شخص مفرد  3/14درصد.
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نمودار  :2بسامد شخص افعال در رباعیات خیام
خیام در کاربرد فعل اول شخص مفرد بیشتر ،از تجربه و نگر

خود سخن گفته است که به نوعی حادیث نفا

و

بیان عاطفی ( )emotive functionاست .در کاربرد فعل اول شخص جمع نیز دیدگاه خیاام ،دیگاران را باا خاود هماراه
میکند:
گـــر آمـــدن بـــه مـــن بـــدی نامـــدمی

ور نیــز شــدن بــه مــن بــدی کــی شــدمی

بــه زان نبــدی کــه انــدرین کــون و فســاد

نـــه آمـــدمی نـــه شـــدمی نـــه بـــدمی
(همان)120 :

ای دوســ

بیــا تــا غــ فــردا نخــوری

فــردا کــه از ایــن دیــر کهــن درگــ ری

ویــن یــکدمــه عمــر را غنیمــ
بـــا هفـــ

شــمری

هـــزار ســـالگان همســـفری
(همان)117 :

شاعر در استفاده از فعل دوم شخص درپی آن است که پ

از مقدمهچینی ،مخاطب را با خود همداستان کند؛ وی را

برانگیزد و از نقش ترغیکی زبان ( )conative functionبهره گیرد:
اســرار ازم را نــه تــو دانــی و نــه مــن
هســ

از پــ

وین حـر

معمّـا نـه تـو خـوانی و نـه مـن

پــرده گفتگــوی مــن و تــو

چــون پــرده برافتــد نــه تــو مــانی و نــه مــن

عمــر محکــ یــابی

(همان)183 :
یــک چنــد بــه عــال دم بــیغــ یــابی

فـــار منشـــین ز خـــوردن بـــاده دمـــی

تـــا لـــ عت عمـــر خـــود دمـــادم یـــابی

خــواهی کــه اســا

(همان)202 :
چــون فــوت شــوم بــه بــاده شــویید مــرا

تلقـــین ز شـــراب و جـــام گوییـــد مـــرا

خواهیـــد بـــه روز حشـــر یابیـــد مـــرا

در میکــــده جوییــــد مــــرا

در خــــا

(همان)127 :
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خیام در ساخت سوم شخص ،خکری را بازمیگوید که گویی مخاطب از آن بیخکر است و یا باه آن تاوجهی نادارد.
در اینجا بیشتر به نقش ارجاعی زبان ( )referential functionگرایش دارد؛ در بخشهای بسیاری مایتاوان ایان کااربرد
فعل را به فعل دوم شخص با نقش ترغیکی تأویل کرد:
بــر چهــر گــل نس ـی نــوروز خــود اس ـ

در زی ـر چمــن روی دمافــروز خــود اس ـ

هرچه گویی خـود نیسـ

خود باد و ز دی مگو که امروز خود اس

از دی که گ ش

(همان)110 :
ابــر آمــد و زار بــر ســر ســبزه گریســ

بــی بــاد گلرنــ

نمــیشــاید زیســ

ایــن ســبزه کــه امــروز تماشــاگه ماســ

تــا ســبز خــا

مــا تماشــاگه کیســ
(همان)132 :

شاعر با کاربرد افعال سوم شخص مفرد ،خکری دربار فصل بهار و سرسکزی طکیعت میدهد و باه مخاطاب هشادار
میدهد که پیش از درگذشتن و خاکشدن از این زمان بهره گیرد .خیاام گیرناد پیاام ربااعی را باا فعال غیرشخصای ا
نمیشاید زیست (بی می عمر را سپری مکن) ا به باده دعوت میکند.
2ـ 7جه
در جملههای عادی زبان ،وجود دو عضو برای شکلگیری یک جملة کامل دو جزئی (کوتاهترین شاکل جملاه) الزم
است .این نو جملهها فعل ناگذر دارد؛ یعنی فعل جمله تنها به نهاد نیازمند است و عمل فعل در نهاد متوقف مایشاود؛
اما در جملههای بیش از دو جزء ،فعل افزونبر نهاد به واحد زبانی ضروری دیگری هم نیاز دارد تا خکری کامل و بادون
ابهام ارائه شود؛ این افعال گذرا نامیده میشود .ازنظر سککی ،ارجا فعل به نهاد کنشپاذیر باه صادای دساتوری منفعال
خواهد شد و فراوانی افعال گذرا و ارجا شده به نهاد کنشگر صدای دستوری متن را فعال و آن را پویا میکند .در افعاال
رباعیات خیام 54/75 ،درصد افعال گذرا 20/17 ،درصد افعال ،ناگذر است و در میان افعال گذرا بسامد گذرا باه مفعاول
 90/07درصد ،گذرا به مسند  39/54درصد و گذرا به متمم  9/41درصد است.
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در رباعیات خیام ساختار متعارف فعل مجهول وجود ندارد؛ تنها در پن شاهد فعل رباعی ازنظر دستوری معلوم
است؛ ولی چون نهاد کنشگر آن آشکار نیست ،شکهمجهول شده است:
گوینــد بهشــ
پــ

و حــور عــین خواهــد بــود

آن ــا مــی و شــیر و انگبــین خواهــد بــود

بــی مــی و معشــو نبایــد بــودن

کــار همــین خواهــد بــود

چــون عاقبــ

(همان)81 :

در رباعیات خیام همة فعلها معلوم و عمل فعل به نهاد نساکت داده شاده اسات؛ یعنای شااعر از جایگااه اطاال و
مسلمانگاشتن محتوای پیام با مخاطب سخن میگوید:
ابــر آمــد و زار بــر ســر ســبزه گریســ

بــی بــاد گلرنــ

نمــیشــاید زیســ

ایــن ســبزه خــود امــروز تماشــاگه ماســ

تــا ســبز خــا

مــا تماشــاگه کیســ
(همان)132 :

خیام در رباعیات شگردی برای فعالکردن صدای متن به کار برده است؛ درواقاع او بارای مقدماة ساخن ،از صادای
منفعل برای توصیف وضعیت موجود در قالب جملههای اسنادی بهره میبرد و برای نتیجه و پیام اصلی رباعی از کااربرد
مخاطب به کنش:

افعال وجه امری استفاده میکند؛ یعنی عکور از پل انفعال و انگیز
نیکــی و بــدی کــه در نهــاد بشــر اســ

شــادی و غمــی کــه در قضــا و قــدر اســ

بــا چــر مکــن حوالــه کانــدر ره عقــل

چــر از تــو هــزار بــار بیچــارهتــر اســ
(همان)130 :

بــا بــاده نشــین کــه ملــک محمــود ایــن اســ
شـــنو کـــه لحـــن داود ایـــن اســـ

وز چنـــ
از نامـــــده و رفتـــــه دگـــــر یـــــاد مکـــــن

خــود بــاد کــه از وجــود مقصــود ایــن اســ
(همان)100 :

شگرد دیگری که برای نشاندادن صدای فعال متن رباعیات میتوان دریافت ،کاربرد بیشتر افعال گذراست کاه شااعر
با فعل اول شخص گزار

میکند و همة اجزای جمله را بدون حذف و بهجا به کار میبرد:

در کارگــــه کــــوزهگــــری کــــردم رای

در پایــم چـــر دیــدم اســـتاد بـــهپـــای

مــیکـــرد دلیــر کـــوزه را دســـته و ســـر

از کلعــــم پادشــــاه و از پــــای گــــدای
(همان)100 :

در میان پیام های رباعیات خیام که پژوهشگران طکقه بندی کردهاند اا مانناد دغدغاة زماان و گاذر تاوأم باا رنا آن،
رازناکی آفرینش و پرسش از مکدأ و معاد ،پوچی زیستن در دنیا و رفتن بی بازگشت ،سرخوشانه زیستن در زمان حاال و
فارغ نشستن از رن گذشته و امید آینده (دشتی354-301 :1376 ،؛ شمیسا176-171 :1363 ،؛ تسلیمی )50 :1341 ،اا باه
نظر میرسد ویژگی اصلی محتوایی در دنیای شاعرانة رباعیات خیام ،زمان و عمر آدمی و شیو گذران آن است که شاعر
با صدای دستوری فعال ،مخاطکان را به بادهنوشی و دمغنیمتشماری و خو باشی فراخوانده است.
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2ـ 1وجه
یکی از ویژگیهای فعل در زبان فارسی وجه است .تعریف وجه در منابع دستور زبان فارسی بسیار به هم نزدیاک و
همسان است؛ اما دربار انوا آن در کتابهای دستور اختالفنظر وجود دارد .در تعریاف آن نوشاتهاناد :وجاه یکای از
صورتهای فعل است که با آن نظر گویند جمله دربار قطعیبودن یا احتمالیبودن یا اماریباودن فعال بیاان مایشاود
(طکاطکایی .)753 :1347 ،به دیگر سخن وجه نشانگر دیدگاه شاعر یا نویسنده و شیو نگر

او دربار گزارههایی اسات

که بیان میکند .با وجه میتوان به موضعگیری و شیو تلقی و پایکندی سخنور در زمینة آننه روایت میشاود ،پای بارد.
گاهی گوینده ناظر بیطرف رخداد است و رخدادها را گزار

میکند؛ اما زمانی نسکتبه حادثه و ماجرایی که روی داده

است یا خواهد داد ،موضعگیری میکند.
وجه در یک گفتگو و گفتمان ،روابط میان سخنور و مخاطب را نمایاان مایکناد و نقاش بسازایی در القاای معناای
بینافردی و تعامل اجتماعی میان طرفین ارتکاو دارد؛ همننین راهی برای ورود به فضای جهانبینی و دنیای ذهنی گوینده
باز کند (فتوحی)256-257 :1341 ،
در منابع دستور زبان فارسی و سککشناسی از وجه و تعداد و کاربرد آن در زباان و متاون ادبای ساخن گفتاه شاده
است 6.بیشترِ منابع دستوری در کنار تعریف وجه ،دربار سه گونه وجه در افعال زبان فارسای اتفااق نظار دارناد :وجاه
اخکاری ،وجه التزامی ،وجه امری.
فراوانی وجوه سهگانة فعل در رباعیات خیام برپایة نمودار زیر بهترتیب چنین است :وجه اخکاری  64/73درصد،
وجه امری  26/24درصد ،وجه التزامی  9/15درصد.
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نمودار  :9بسامد وجه افعال در رباعیات خیام
پرکاربردترین وجه فعل در رباعیات خیام وجه اخکاری است؛ شاعر با کاربرد این وجهِ فعل قطعیبودن وقو فعال را
به شکل ملکت یا منفی در یکی از سه زمان گذشته و حال و یا آینده بیان میکند:
بـــر ســـن

زدم دود ســـبوی کاشـــی

بــا مــن بــه زبــان حــام مــیگفــ

ســبو

سرمســ

بــدم کــه کــردم ایــن اوباشــی

من چون تـو بـدم تـو نیـز چـون مـن باشـی
(خیام)127 :1731 ،
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در پـــرد اســـرار کســـی را ره نیســـ
جــز در دم خــا

هــیچ منزلگــه نیســ

زیــن تعبیــه جــان هــیچکــ

آگــه نیســ

می خور کـه چنـین فسـانه هـا کوتـه نیسـ
(همان)119 :

امشــ

پــی جــام یــک منــی خــواه کــرد

اوم ســه طــ

عقــل و دیــن خــواه داد

خود را به دو رطـل مـی غنـی خـواه کـرد
پــ

دختــر رز را بــه زنــی خــواه کــرد
(همان)122 :

خیام با کاربرد وجه اخکاری ،درپی آن است تا در نگاه نخست نشان دهد که او گزارشگر اسات (شافایی)55 :1363 ،
و در بیان خکر و رخداد بیانشده در متن رباعی جهتگیری از پیش تعیینشده ندارد و باه ناوعی در میاان امار و التازام،
نگرشی خنلی برگزیده است؛ اما ازسوی دیگر نشان میدهد که آننه گزار

میشود از دید گویناده و شااعر ،قطعای و

مسلم است و همین موضو  ،مخاطب را به همسویی و همدلی با شاعر فرامیخواند؛ زیرا این اخکار در رباعیات او بیشتر
با فعل زمان حال گزار

شده است؛ یعنی زمانی که شاعر و مخاطب در آن به سر میبرند و لحظة گفتگوست.

دومین وجه فعلِ پرکاربرد در رباعیات خیام ،وجه امری است .در وجه امری شااعر جهاتگیاری و موضاع خاود را
مشخص میکند و این جهتگیری طیفی از امر ا امر از باال به پایین مانند سفار  ،توصیه ،دستور و ...یا امر از پاایین باه
باال مانند درخواست ،خواهش ،دعا و ...ا را در بر میگیرد .در رباعیات خیام بخش بیشترِ وجه امری ،خطاب به مخاطب
مفردی است که مخاطب نوعی به شمار میرود و در نُه مورد خطاب به مخاطب جمعی است:
ســـنع

مکـــن و فریضـــههـــا را بگـــ ار

ویــن لقمــه کــه داری ز کســان بازمــدار

غیبــ ـ

مکــــن و دم کســ ـی را مــــازار

در عهـــد آن جهـــان مـــن بـــاده بیـــار
(خیام)107 :1731 ،

زنهـــار مـــرا ز جـــام مـ ـی قـــوت کنیـ ـد

ویــن چهــر کهربــا چــو یــاقوت کنیــد

چـــون درگــ رم بـــه مــی بشـــویید مـــرا

وز چـــوب رزم تختـــم تـــابوت کنیـــد
(همان)191 :

به نظر میرسد خیام در کاربست وجه امری در خطاب به مخاطب جمع ،به امرِ از پایین به باال و حالت درخواست و
خواهش از ایشان توجه دارد؛ زیرا موضو سخن متعلق به زمانی است که شاعر در جایگاه قدرت پاایینتاری نساکتباه
مخاطکان قرار گرفته است و در قالب گفتاریِ خواهش و وصیت ،از ایشان طلب وقو فعلی میکناد؛ اماا در خطااب باه
مخاطب مفرد ،شاعر بر این باور است که گیرند پیام او غافل و نادان است یا تجاهل مایکناد؛ در ایان صاورت بیشاتر،
طیف امر و فرمانِ از باال به پایین دریافت میشود:
از آمــــــدن بهــــــار و از رفــــــتن دی
می خور ،مخور اندوه که گفتـه اسـ

حکـی

اورا وجـــود مـــا همـــیگـــردد طـــی
غ ـ هــای جهــان چــو زهــر و تری ـاکش م ـی
(همان)209 :

کمکاربردترین وجه در رباعیات خیام ،وجه التزامی است که برای بیان آرزو ،امکان ،الازام ،شارو و تردیاد و معاانیِ
همانند آن به کار میرود .خیام در فضای بازنماییشده در رباعیات ،وضعیت موجود هستی را از چشمانداز خود شاناخته
و راه زیست و بودن خود را در این هستی تلکیت کرده است؛ آننه در این دنیای شاعرانة رباعیات گزار

شده کمتر باه
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التزام و مفاهیم پیوسته به آن مانند شرو ،آرزو ،تردید و ...نزدیک شده است:
دهــد ز مغـــز گنــدم نـــانی

از مــ ـی کــــدوی ز گوســــفندی رانــ ـی

گــر دســ

وانگـــه مـــن و تـــو نشســـته در ویرانـ ـی

عیشــی بـــود آن نـــه حــدّ هـــر ســـل انی
(همان)111 :

ای کـــاد کـــه جـــای آرمیـــدن بـــودی

یــــا ایــــن ره دور را رســــیدن بــــودی

کــاد از پــی صــدهزار ســام از دم خــا

چـــون ســـبزه امیـــد بردمیـــدن بـــودی
(همان)221 :

بررسی رباعیهای خیام نشان میدهد که او در بیان گزارهها و گفتههای خود ،قطعیت و مسلمباودن نظار

را بااور

دارد و آنها را با وجه اخکاری بیان میکند؛ خیام در گام بعدی میکوشد تا آگاهی و اطال قطعی خاود را باا مخاطاب در
میان نهد و او را مجاب کند تا با شاعر همراه شود .او برای این منظور از کاربردهای گوناگون وجه امری بهره برده اسات
و سرانجام چون در نقدِ حال زیستن را مکاین با آرزوی آینده یا حسرت گذشته میدانسته ،کمتر به آرزو و شرو و تردید
و نظایر آن گرایش داشته است.
7ـ نتی هگیری
آرا و نظریههای مختلف و گاه متناقض پژوهشگران دربار سیمای شاعرانة خیام نیشابوری در کنار چهر مانادگار علمای
او یکی از زمینههای پژوهش ادبی در روزگار معاصر را فراهم کرده است .نویسندگان در این گفتار کوشیدند باا بررسای
دستوری ا سککیِ فعل در جایگاه یکی از محورهای مطالعة زبان شعری ،رباعیات خیام را تحلیل کنند؛ درنتیجه نتای زیر
به دست آمد:
ا یکی از موضوعات محوری شعر خیام غنیمتشمردن نقد وقت و سرخوشانه در دم زیستن است .خیام بارای بیاان
این گزاره از افعال زمان حال بهره برده است که فاصلهای میان گوینده و مخاطب در آن نیست؛ قطعیات بیشاتری دارد و
به واقعگرایی نزدیک است .اندیشة خیامی بر آن است که گذشته از دست رفته و بازگشتناپذیر است؛ آینده نیاز دور از
دسترس و نامطمئن است؛ پ

بهترین راه ،دریافتن زمان حال و گفتن و زیستن در همین زمان است.

ا در رباعیات خیام بسامد افعال مفرد ازنظر شخص ،بسیار درخور توجه است و این کاربرد ،القای فردیات مایکناد.
شاعر با مردم زمانه همسو و همراه نیست و از «منِ فردی» سخن میگوید؛ اما این من و اندیشه ،منِ نوعی بشر اسات .از
میان افعال مفرد ،شاعر از فعل سوم شخص مفرد برای بیان یک تصویر یا گزار موجود در جهان در جایگاه مقدماه بهاره
میگیرد و بدون درنگ با استفاده از فعل دوم شخص مفرد ،گیرند پیام را مخاطب قرار میدهد و به انجام کنش ترغیاب
میکند.
ا افعال در رباعیات خیام بیشتر گذرا و معلوم است .اجزای جمله با ساختاری منطقی و متعارف در محاور همنشاینی
کنار هم قرار دارد .تنها پن ساختار شکهمجهول وجود دارد .شاعر از مسلمبودن خکرهای متن با مخاطب سخن مایگویاد
و درپی آگاهانیدن و ترغیب اوست .صدای دستوری فعال در متن غلکه دارد و صاداهای منفعال در مصارا هاای مقدماة
رباعیات برای حرکت و خیز

در مصرا ضربه است.
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ا دیدگاه خیامی از وقو یا وقو ناپذیری خکری که میدهد مطمئن است و به همین سکب از افعال باا وجاه اخکااری
بیشتر بهره میبرد؛ یعنی او گزارشگر است و در ابالغ پیام به جهانبینی و جهتگیری از پیش تعیینشاده پایکناد نیسات.
شاعر بعد از جلب توجه مخاطب به اصل پیام ،با وجه امری راهکار پیشنهادی خود را به مخاطب نوعی عرضاه مایکناد
که بیشتر ،امر از باال به پایین است و جنکة توصیه و فرمان دارد .کمکاربردترین وجه در رباعیات خیام وجه التزامی است.
شاعر در حال زیستن را مکاین با آرزوی آینده یا حسرت گذشته میداند و به همین سکب کمتر به آرزو ،شارو ،تردیاد و
مانند آن گرایش دارد.
پینوش ها
 .1برای آگاهی از آرای پژوهشگران ایرانی و انیرانی دربار اندیشه و محتوای رباعیات خیام نک :ترانههای خیام (خیام نیشاابوری،
.)69-13 :1353
 .2برای دیدن تعریفهای دیگر دستورنویسان از فعل نک :دستور تاریخی فعل (احمدی گیوی.)76-77 :1350 ،
 .3برای نمونه دربار اختالفنظر در معیار تعداد وجه فعل نک :بررسی مقایسهای شش اثر دستور زبان فارسی (ایمانی و خسروی،
.)192-135 :1347

 .9برای پرهیز از طوالنیشدن گفتار نک :کتابشناسی دستور زباان فارسای (افشاار)99-14 ،1333 ،؛ کتاابشناسای دساتور زباان
فارسی (مهیار.)1351 ،
 .7برای آگاهی بیشتر نک :کتابشناسی عمر خیام (انگورانی و انگورانی.)1351 ،

 .6برای آگاهی از تعریف ،انوا و کاربرد وجه در منابع دستور زبان و سکک شناسی ناک :فرهناگ توصایفی دساتور زباان فارسای
(طکاطکایی)754-753 :1347 ،؛ سککشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها (فتوحی.)254-259 :1341 ،
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 -15فتوحی ،محمود ( .)1341سککشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها ،تهران :سخن.
 -15فرشیدورد ،خسرو ( .)1352دستور مفصل امروز برپایه زبانشناسی جدید ،تهران :سخن.
 -14قریب ،عکدالعظیم و دیگران ( .)1351دستور زبان فارسی ،به کوشش امیر اشرف الکتابی ،تهران :اشرفی و واژه ،چاپ
دهم.
 -20ناتل خانلری ،پرویز ( .)1374دستور زبان فارسی ،تهران :توس ،چاپ چهارم.
 -21ماهوتیان ،شهرزاد ( .)1355دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی ،ترجمه مهدی سمائی ،تهران :نشر مرکز ،چااپ
پنجم.
 -22محجوب ،محمدجعفر ( .)1397سکک خراسانی در شعر فارسی ،تهران :سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی.
 -23مهیار ،محمد ( .)1351کتابشناسی دستور زبان فارسی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی نشر آثار.
 -29وحیدیان کامیار ،تقی؛ عمرانی ،غالمرضا ( .)1357دستور زبان فارسی  ،1تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علاوم
انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ هشتم.

