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Abstract
Farrukhi Sistani is one of the first Persian poets whose Taqazzols (Sonnets) are broadly
full of emotional words. In this article –written in document mining style– the elements
of lyrical language in Taqazzols of this poet has been described and analyzed. A simple
syntactic structure, context validity of several Taqazzols, the application of proverbs,
and having no complex intertextuality relation, have led to a simple language through
which, the addressor has transmitted, explicitly, his/her emotions and feelings to the
addressee. On the other hand, the addressor, having addressed the message to
himself/herself, has given an emotive function to the language; this trait has been
pointed out by some kind of lyrical narrative and internal monologue. In the context of
his Taqqazols, the poet has also used different types of foregrounding for the sake of
lyrical language. And through all these characteristics, emotional states of the addressor
can be very well observed. The poet has also strengthened text music through various
parallelism (syntactic, linguistic, and phonetic), and this music of the language, which is
in tune with the content of the text, has led to the integrity of the literary work and the
unity of its effect. Both the content and language harmony of these Taqazzols indicate
the sincere expression of poets’ feelings.
Keywords: Farrukhi Sistani, Taqazzol, Lyrical Language, Emotive Function of
Language, Internal Monologue
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چکيده
فرخي سيستاني يکي از نخستين شاعران زبان فارسي است که تغزل های او بهطور گسترده سرشار از کالم عاطفي استت.
در اين مقاله که به شيوۀ سندکاوی نوشته شده ،مؤلفه های زبان غنايي در تغزلهای ايتن شتاعر توصتي

و تحليت شتده

است .ساخت نحوی ساده ،زمينۀ روايي برخي تغزل ها ،کاربرد مَثَ و نداشتن ارجاعِ برونمتنتي پيچيتده ،بته زبتاني ستاده
انجاميده که گوينده با آن ،عواط

و احساسات خود را بهروشني به مخاطب منتق کرده است .ازسوی ديگر گوينتده بتا

جهتدادن پيام به سمت خود ،کارکردی عاطفي به زبان ميدهد و اين ويژگي را بتا نتوعي روايتت غنتايي و تت گتويي
دروني ،پررنگتر جلوه داده است .شاعر همچنين در متن تغزلهای خود از انواع برجستهسازی زباني استفاده کترده و آن
را در خدمت زبان غنايي درآورده است .از اين بين تشخيص ،حاالت عاطفي گوينده را بيشتتر نشتان داده استت .شتاعر
همچنين با توازنهای گوناگون (نحوی ،واژگاني و هجايي) موسيقي زبان متن را تقويت کرده است؛ اين موستيقي زبتاني
که با لحن و درونمايۀ متن هماهنگ است به تماميت اثر ادبي و وحتدت تتثثير آن انجاميتده استت .همتاهنگي زبتاني و
محتوايي اين تغزلها بيانگر اين است که شاعر در ابراز احساسات خود بسيار صميمي است.
واژههاي کليدي
فرخي سيستاني؛ تغزّل؛ زبان غنايي؛ کارکرد عاطفي زبان؛ ت گويي دروني
مقدمه
فرخي سيستاني يکي از مشهورترين قصيدهسرايان دوران غزنوی است که ديوان او سرشار از مضامين تغزلتي استت.
تغزالت فرخي سرشار از مضامين عاشقانه و غنايي است و شاعر در سرودن اين اشعار هنرمندی و مهارت به ختر داده
است؛ درنتيجه يوسفي چنين نتيجه ميگيرد که «شايد بتوان گفت امروز تغزّالت و اوصاف طبيعت فرّخي بيشتتر از ديگتر
 استاديار زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران (نويسنده مسؤول)

o.zakeri@yahoo.com
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اشعار او نظر و ذوق خوانندگان ،حتي خواص اه ادب را جلب و سيراب مي کند و خواستاران اين گونه اشعار بيشتر از
مدايح اويند» (يوسفي.)241 :8919 ،
تغزل فرخي ازنظر گونه شناسي ارسطويي ،ذي نوع ادبي غنايي قرار ميگيرد .شتعر غنتايي «ستخن گفتتن از احستا
شخصي است به شرط اينکه از دو کلمۀ «احسا » و «شخصي» وسيعترين مفاهيم آنهتا را در نظتر بگيتريم؛ يعنتي تمتام
انواع احساسات ،چه احساسات فردی و چه احساسات روحي» (شتفيعي کتدکني .)884 :8994 ،ايتن نتوع شتعر حتوزۀ
وسيعي از شعر فارسي را در بر ميگيرد .هنر فرخي در تغزلهای خود اين است کته او احساستات شخصتي ختود را در
اين اشعار بهطور آشکار و صميمي به زبان آورده است.
«فرخي در تغزالت خود مردی است عاشق ،شيفته ،بيدل ،بيقرار ،شادکام ،پایکتوب ،بتادهگستار ،زودرنت ،،نتاز دل،
زودخشم ،شاهدباز ،خوشگذران ،ناالن ،آسيمهسر ،عاشق دل ،بي تاب ،ناشکيبا ،معشوق او يکي نيست ،دو تا سه تا نيست،
هرکه زيباست ،هرکه زلفين سياه و لب عقيق دارد دلبند فرخي است» (مصفا.)812 :8999 ،
اين ويژگي های معنايي باعث شده است که شاعر در توصي

اين حاالت شيوه های متعدد زبان غنايي را در متتن بته

کار گيرد .در اين مقاله اين ويژگي تغزلهای فرخي بررسي ميشود.
پيشينۀ پژوهش
در تحقيقات ادبيات فارسي دربارۀ ويژگي های زبان غنايي در تغزالت فرخي بهطتور مستتق پژوهشتي انجتام نشتده
است .منتقدان ادبي از نظامي عروضي تا بسياری از محققان معاصر بهطور کلي بر ويژگتي «سته ممتنتع» زبتان شتعری
فرخي اشاره کرده اند .مصفا ( ،)801-803 :8999در کتاب پاسداران سخن ضمن اشاره به اين نقدها ،اين شيوه را در زبان
شعر فرخي تثييد مي کند .يوسفي ( )922 :8919در کتاب فرخي سيستاني نيز به همين مطلتب اشتاره متي کنتد و يتادآور
ميشود که اين صفت در آثار انتقادی محققان همچنان مبهم است .او ميکوشد با توضيحاتي ايتن ابهتام را برطترف کنتد
(همان .)921-998 :يوسفي در کتاب خود ت که مبسوطترين اثر تحليلي دربارۀ فرخي سيستتاني استت ت بيشتتر ،مباحتث
محتوايي و عوام بيروني مؤثر در شعر فرخي را آورده است .او در ي

فص (همان )991-912 :دربارۀ زبان و استلوب

فرخي بحث ميکند و مطالب درخور توجهي دربارۀ موسيقي کالم و هماهنگي آن بتا مضتمون کتالم و آرايتش لفظتي و
معنوی شعر فرخي بيان کرده است .مختاری ( )99 :8911در کتاب هفتاد سال عاشتقانه ،شتعر عاشتقانۀ فرختي را «زبتان
هيجان تن و شور زيباپرستي در عينيترين و ملمو ترين وجه خويش» معرفي ميکند .امامي ( )29-21 :8919در کتتاب
پرنيان هفت رنگ اشاره مي کند که زبان فرخي از ي سو به زبان نثر و ازسوی ديگر به زبتان محتاوره نزديت

استت .او

اشاره ميکند که شاعر به ياری اين بافت ساده ،تزريقهای عاطفي ،تخيلي و يا تصويری خود را نمايتانتتر کترده استت.
همچنين با مقايسۀ عناصر زباني شعر فرخي و متون نثر زمان فرخي به اين نتيجه مي رسد کته «گريتز از هنجتار يتا زبتان
معيار در شعر او بهغايت اند است».

دربارۀ مؤلفههای زبان غنايي ( ،)Lyric languageپارساپور در کتاب مقايسۀ زبان حماسي و غنايي با تکيه بر خسترو
و شيرين و اسکندر نامۀ نظامي از عواملي برای مؤلفههای زبان غنايي ياد ميکند؛ مانند توجه به انواع استتعاره (مصترحه،
مکنيه و جانبخشي) ،استفاده از افعال حسي و ساده ،استفاده از ارسالالمث و تمثي  ،ايجاد موسيقي در زبان با استتفاده از
انواع مختل

توازنها ،موازنه ،مماثله ،توجه به وا های سايشي (پارساپور :8919 ،صتفحات مختلت ) .ذاکتری کتيش و
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همکاران ( )888-891 :8939در مقالۀ «تحلي ساختاری زبان غنايي» ،ويژگيهای زبان را در نوع ادبي غنايي بتا تکيته بتر
نفثه المصدور تحلي و بررسي کرده اند .در اين مقاله مؤلفه های زبان غنتايي در تغتزالت فرختي سيستتاني بتا استتناد بته
نمونههايي از شعر او نقد و بررسي شده است.
ضرورت پژوهش
فرخي سيستاني از نخستين شاعراني است که بهطور جدی شعر تغزلي سروده است و الگوهتای ستاختاری و زبتاني
شعر او بر غناييسرايان ادبيات فارسي تثثير گذاشته است؛ بنابراين ضرورت دارد مؤلفه های زبان غنايي در شعر او بهطور
دقيق بررسي شود.
بحث اصلي
در مطالعات ادبيات ،نقش زبان بسيار مهم است .اين ويژگي با ظهور ساختارگرايان و فرماليست هتا اهميتت ويتژه ای
يافت .آنها در مطالعهای تخصصيتر به نقش زبان در انواع ادبي توجه ويژهای داشتهاند .در مقالۀ ديگتری بته ايتن متوارد
اشاره شده است (ر  :ذاکری کيش و همکاران .)881-883 :8939 ،نمود اصلي قراردادهای نوع ادبي در زبان متن نهفتته
است .با تحلي زبان متن در شعر شاعران برجستۀ ي

نوع ادبي خاص ،ميتوان مؤلفههای زبان آن نوع را مشخص کترد.

فرخي سيستاني از شاعراني است که بيشتر اشعار خود را در نوع ادبي غنايي سروده است .با نگتاهي گتذرا بته ديتوان او
اهميت احساسات فردی و «منِ» شخصي گوينده و گرايش او به بيان انواع احساسات بهختوبي ديتده متي شتود .از بتين
احساسات گوناگون که ممکن است به توليد گونههای شعر غنايي انجامد (ر  :زريتن کتوب ،)822 :8919 ،بيتان حت
«دوستداشتن» در اشعار فرخي نمود بيشتری دارد؛ از اين رو مهم ترين گونۀ غنايي در شتعر فرختي «تغتزّل» استت« .او
بيش از متقدمان و معاصران خود به گفتگوی با دل و شکايت از بالی او و بيان حال های گوناگونش توجه و رغبت دارد
و بيشتر تغزالت خود را به اين معني اختصاص ميدهد» (مصفا .)811 :8999 ،فرخي در تغزلهای خود صريح و صتادق
است و آنچه دلش ميخواسته بر زبان ميآورده است (ر  :يوسفي .)299 :8919 ،جلوههای اين صتراحت و صتداقت را
در زبان تغزلهای او ت که درواقع مؤلفههای زبان غنايي است ت به چند گونه ميتوان ديد:
زبان ساده
يکي از مهم ترين ويژگيهای شعر غنايي کاربرد زبان ساده و همهفهم در آن استت .استتفاده از زبتان ستاده در متتن،
به ويژه از دوران رمانتيسيسم ،يکي از قراردادهای شعر غنايي شد .وردزورث يکي از سردمداران ايتن جريتان شتعری در
مکتب رمانتيسيسم «معتقد است که شاعر بايد رويدادها و موقعيت های شعرش را از زندگي عادی برگزينتد و آنهتا را تتا
سرحد امکان به زباني بازگو کند که بهراستي مردم آن را به کار ميبرند» (فورست.)19 :8919 ،
در تاريخ ادبيات فارسي شاعران معدودی هستند که توانسته اند احساسات انساني را در زباني ساده بيان کنند و فرخي
ازجملۀ آنهاست .به همين سبب چنانکه گفتيم ويژگي «سه و ممتنع» را در توصي

سب

زباني شعر او به کار برده انتد.

زرينکوب زبان شعری شاعران همعصر فرخي و بهويژه فرخي را از «مهمترين و درستترين نمونتههتا و سرمشتقهتای
فارسينويسي» به شمار آورده است (زرينکوب .)94 :8910 ،فرخي خود نيز اشاره ميکنتد کته «شتاعر بستياردان آستان
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سخن ميگويد» (فرخي .)92 :8911 ،اين شاعر ي

ح

عاطفي و اوليۀ انساني را در تغزلهای خود مطتر کترده و آن

را به سادهترين روش زباني با مخاطب در ميان گذاشته است؛ بنابراين سادگي زبان يکي از مؤلفه های مهم زبان غنايي در
شعر اوست .مخاطب با زبان ساده بهآساني به خصوصيترين و شخصيترين احساسات گوينده دست مييابتد .بتهستبب
همين ويژگي است که نوع معشوق فرخي و شيوۀ عشق ورزی او آشکارا درخور تشخيص استت .مؤلفتۀ زبتان ستاده در
شعر فرخي به چند صورت اثبات ميشود:
سادگي واژهها و الفاظ
فوشه کور معتقد است «برای بيان آنچه در مخاطب بهصورت لذّت هنری درميآيد بايتد متتن ،يعنتي واژگتان ،تعبيترات
مجازی و سب

را تحلي کرد» ( .)899 :8919در شعر فرخي واژهها با هم بسيار سازوار و هماهنتگ استت (امتامي:8919 ،

 .)94شاعر در انتخاب واژهها و الفاظ به کلمات پرزرق و برق توجهي نميکند؛ از اين رو در واژههای شعر او تکلت

ديتده

نميشود .اين ويژگي با دقت در قوافي و ردي های شعری او و مقايستۀ آن بتا شتاعران دورۀ بعتد ماننتد خاقتاني و حتتي
معاصران او مث عنصری و منوچهری اثبات ميشود؛ برای مثال در اين قصيدۀ فرخي هيچ واژۀ متکلفي ديده نميشود:
خوشاااا قاشاااقي خاصاااه و اا

اااواني

خوشاااا باااا رفيقاااان يکاااد نشسااات
باااه و ا ا

خوشاااا باااا پاااريچهرگاااان زنااادگاني
باااه هااا ناااو کاااردن ماااي ارغاااواني

اااواني بکا ا قااايش زيااارا

کااااه هنپاااااو پيااااري بااااود ناااااتواني

اااواني کاااه پيوساااته قاشااا ن اشاااد

از او روزگااااار ااااواني

درياااات اساا ا

(فرخي)893 :8811 ،

اين ويژگي در تغزالت فرخي بهطور گسترده ديده ميشود (برای نمونه ر  :همتان914 ،919 ،909 ،809 ،809 ،24 :
تناستبهتای آوايتي و

و  .)...امامي اشاره ميکند که معيارهای ترکيبسازی در شعر فرخي محدود استت؛ امتا براستا
شنيداری است؛ مث شب دوشين ،سيمگون سيما و ( ...امامي.)92 :8919 ،
ساخ

نحوي ( )Syntactic structureساده

دومين نمود سادگي زبان در شعر فرخي ساخت نحوی سادۀ شعر اوست .امامي (همان )20-90 :بتا مقايستۀ ستاخت
نحوی شعر فرخي و نثر التفهيم اشاره ميکند که زبان فرخي به زبان معيار روزگتار او نزديت

استت .البتته زريتنکتوب

بهدرستي اشاره ميکند که «فرخي به هر حال بيش از شهيد و رودکي به صنعت گرايش دارد ،اما اين صنعت را چنتان بته
کار ميبندد که در ظاهرِ شعر او ت جز بندرت ت اثری از تکل

نيست» ( .)92 :8910با تثمت در تغتزلهتای فرختي ايتن

نکته آشکار ميشود که او با هنجارگريزیهای متنوع ،کارکرد شعری زبان خود را برجسته کرده؛ اما با توانمندی خاصتي،
ساخت نحوی شعر خود را بسيار ساده و روان نگاه داشته است:
دلااا مهرباااان گشااا

بااار مهربااااني

کشااي دلکشااي خااو

ل ااي خااو

نپااااري چاااو در چشااا خااارو بهااااري

نپاااري چااو در گااو

باااه بااااالي بررساااته چاااون زادساااروي

بااااه روي د افااااروز چااااون بوسااااتاني

بوناادد

تاااو گاااويي بونااادد هیاااي گلساااتاني

چااو بااا م ا سااو گويااد و خااو

خااو

زباااني
داسااتاني

(فرخي)813 :8811 ،

مؤلفههای زبان غنايي در تغزالت فرخي سيستاني
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قاعدهافزايتي ( )Extra regularityتت تتوازن ( )parallelismواژگتاني در

بيت اول ،توازن نحوی در مصراعهای بيت دوم و سوم و توازن آوايي در هر سه بيت ت و ازستوی ديگتر انتواع مختلت
هنجارگريزی (( )Deviationتشبيه ،استعاره و  )...را در بيت ها آورده است؛ اما همچنان زمينۀ نحوی شعر مطابق با زبتان
هنجار جلوه ميکند.
اي د ماااا تااااو را بشااااارت باااااد

کااه تااو را ماا بااه دوساا

تااااو باااادو شااااادمانهاي بااااه هااااان

شااااد بااااد ونکاااه تاااو بااادويي شااااد

تاااا نپاااويي کاااه مااار مااارا مفرسااا
دوسااا

از مااا تاااو را هیااايطل اااد

کاااه کساااي د باااه دوسااا
رو باااار دوساااا

خااواه داد
نفرساااتاد

هرچااااه باداباااااد
(هیان)23 :

در اين تغزل چنانکه آشکار است ،ترتيب نحوی ابيات اغلب همان ترتيب زبان نوشتاری فارسي است که همتواره در
متون اطالعرسان نيز استفاده ميشود (نهاد  +مفعول  +متمم  +فع ) .با وجود ايتن ،شتاعر بتا خطتاب بته دل ختود بتار
عاطفي جمالت را برجسته کرده و درنهايت شعری عاطفي با ساخت نحوی ملمو

و بسيار ساده خلق کرده است.

کاربرد مثل ()Proverb
يکي از نمودهای زبان ساده در شعر فرخي استفادۀ گسترده از ضرب المث ها و تعبيرات مثلي استت .ايتن ويژگتي در
منظومههای بزرگ غنايي ،بسامد بااليي دارد (ر  :پارساپور .)819 :8919 ،اين ويژگي در تغزالت فرخي کمتتر راه يافتته
است؛ اما همچنان نمونههايي از آن ديده ميشود:
انااادر کلهااا

پشااا مپااار

تاااو مااارا يافتاااهاي باااي هیاااه شاااغل

نيسااا

ويااي و گااويي بوسااه خااواهي خااواه

کااور چااه خواهااد بااه ااز دو دياادش روش ا

(فرخي)369 :8811 ،
(هیان)369 :

گوينده با استفاده از اين ويژگي در زبان ،ارتباط بيشتری با مردم ايجاد متيکنتد و زبتانش بته زبتان محتاوره نزديت
ميشود (برای نمونههای بيشتر ر  :يوسفي 919 :8919 ،به بعد).
ساخ

روايي زبان در تغز ها و ايجاد رواي

غنايي

ساخت رواييِ ( )Narrativeزبان در ادبيات فارسي جايگاه خاصي دارد .اغلب نويسندگان و شاعران زبان فارسي ،بترای

ارتباط بهتر با مخاطب از ساختار روايي در متن استفاده کتردهانتد .داستتانهتای عاميانتۀ هتزار و يت

شتب ،ستم

عيتار،

دارابنامه و  ...نشان ميدهد که استفاده از اين ويژگتي در ايتران و مشترقزمتين ستابقهای کهتن دارد .البتته آنچته عجيتب
مينمايد اين است که شاعران زبان فارسي گاهي در غزل و تغزل از ساخت روايي استفاده ميکنند .فرخي ازجمله شتاعراني
است که در برخي تغزلهای خود از اين ويژگي بهره ميگيرد .به نظر ميرسد اين مؤلفۀ مهتم در تغتزل او برخاستته از ايتن
است که او ميخواهد «آسان سخن بگويد» ،با مخاطب ارتباط بيشتری برقرار کند و بر آنها «تثثير واحد» گذارد.
دي ز لشااااااکرگه ومااااااد ون دل اااااار
راساا ا

گفتااااي برومااااد اناااادر بااااا

گااااارد لشاااااکر فرونشااااااند هیاااااي

صاااادرش ساااا ز باااااز کاااارده ز باااار
سوساااااااني از مياااااااان سيسااااااان ر
زان سااااای زلفکاااااان اللاااااه سااا ا ر
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راسااا

گفتاااي کاااه بااار گ رگاااه بااااد

بااااااد زلاااااب ساااااياه او برداشااااا
راسااا

گفتاااي ز مشااا

بااار کاااافور

نافااااههااااا را هیاااايگشااااايد ساااار
تااااا

او باااااز کاااارد ياا ا

ز دگاااار

لع تااااااناناااااد گشاااااته باااااازيپر
(فرخي)811 :8811 ،

بيت های  9و  8و  9ماجرای آمدن آن دلبر از لشکرگاه را روايت ميکنتد .زبتان در ايتن ابيتات جنبتۀ ارجتاعي دارد.
ميکند و به وص

بيتهای  2و  4و  0روايت را متوق

صحنهها ميپردازد .زبان در ايتن ابيتات کتارکرد شتعری دارد.

ابيات افزون بر قافيه با عام روايت به همديگر متص مي شود .همچنين تمرکز شاعر بر انگيزۀ واحدِ توصي

زلت

يتار،

انسجام ابيات را تقويت کرده است .اينگونه ،مخاطب به راحتي با عناصتر زبتاني از موقعيتت «آن دلبتر» مطلتع متيشتود.
بنابراين زمينۀ روايي يکي از عوام سادگي زبان شعر فرخي است« .تثثير واحد بر مخاطب» يکي از هدف های مهم شتعر
غنايي است که اينگونه حاص ميشود .فرخي در برخي تغزلها با زبان روايي ،پيوند عاطفي بين انسان و طبيعتت ايجتاد
ميکند (ر  :امامي.)09-09 :8919 ،
در اين تغزل ها گوينده به شر ماجرای عاطفي خود و يادآوری خاطرات عاشقي خود ميپردازد و بته همتين ستبب
ميتوان آن را «روايت غنايي» ناميد.
برفاا

يااار ماا و ماا نژنااد و شاايفتهوار

بدان مقاو که باا ما باه ماي نشسا
بنفشااه دياادو و ناارگ
بنفشااه گف ا
چه گف
ز باا

بااه بااا رفاات بااا درد و دا رفاات يااار

هیاي

بااه روزگااار خاازان و بااه روزگااار بهااار

مقاااو کاارده و بااا

بدي دو گشته ز خوبي چو صد هزار نپاار ...

کااه گاار ياار تااو بشااد مپااري

بااه يادگااار دو زلفااش ماارا بپياار و باادار

گف  :اي ز چشا دل ار دور

غ دو چشایش بار چشا هااي ما بپیاار

کااه زاري کااردو ،ز سااروهاي بلنااد

و نالااۀ زار

نرگ

بااه گوشاا ومااد باناا

خاارو

ماارا بااه درد د ون سااروها هیاايگفتنااد

کااه کاشااکي د تااو ي اافتي بااه مااا دو اارار

کااه ساا ز بااود نپاااري تااو و مااا ساا زي

بلناااد باااود و ازو ماااا بلنااادتر صااادبار

اااوا

دادو و گفااات بلنااادي و سااا زي

به و ا

بوساه ن اشاد مارا ز سارو باه کاار
(فرخي)851 :8811 ،

حادثۀ اصلي «برفت يار من» است .شخصيت ها «من» و «يار من» است .مکان روايت ،باغ است .حالت شخصيت اصتلي،
«نژند و شيفته وار» و «با درد و داغ رفتن يار» است .گوينده (راوی) روابط عاطفي با فرد ديگری داشتته استت کته بته ستبب
جدايي ،به بحران عاطفي بدل شده است؛ بنابراين کشمکش روايتت کتامالا عتاطفي استت .گوينتده در گتزارههتای متعتدد،
احساسات خود را دربارۀ اين بحران به زبان آورده است .اينکه گوينده فضای روايت را در باغ قرار داده ،هتدفش يتادآوری
خاطرات معشوق و عشق ورزی به او در آن مکان است .گفت وگوی گوينده (راوی) با بنفشته ،نترگ

و سترو بيتانگر ايتن

است که او تنها و منزوی است .ويژگيهای نماديني که «سرو»« ،بنفشه» و «نرگ » در شعر غنايي فارسي دارنتد بته گوينتده
کم

کرده است تا فضای عاطفي ذهنش را با لحني غنايي به مخاطب منتق کند .نقش شخصيت فرعتي (يتار متن) ازنظتر

زباني در متن اين است که ماجرا را عاشقانه جلوه داده است وگرنه از احساسات او خبری نيست .صتدای غالتب و مستلط،
صدای گوينده (شاعر = راوی = عاشق) است که دنيای دروني و عواط

فردی خود را در زبان عرضه کرده است.
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ت گويي دروني
عام مهم ايجاد روايت غنايي «ت گويي دروني» ( )interior monologueاست و آن نوعي روايتگری است که طتي
آن «تالطمهای عاطفي يا نابساماني حيات رواني ي

شخصيت ازطريق نمايش تصاوير ذهنتي و داللتتهتای ضتمني آن

تصاوير به خواننده القا ميشود» (پاينده .)891 :8913 ،بسياری از تغزل های فرختي ( )932 ،891 ،809 ،29 ،49 :8911از
اين ويژگي برخوردار است.
خ ار

م چني خامش و ان و پر ما باه سافر

چند روزس

که از دوسا

مارا نيسا

در چني حا و چناي روز هیاي صا ر کناد

ساانپد مااردو بااد مهاار و ز بااد مهاار بتاار

بااه اااي

هرکااه را د ن ااود کااي بااود از درد خ اار

مارا

بودهسات و ديواناه از ايا قشا مپار

ساانپد نيساات امااا د ما نيسا

م کنون وگه گشت کاه چاه باوده سا

بااه ساات کااردهاو او را ز در خانااه باارون
هايچ ديوانااه و سرگشااته و مسا

ايا نکنااد

مس

به ست دوس

برون کرد ک

ال رو خسته دلا زيا

از خانه باه در

ال و خساته پار

گاه بار سار زنا ازحسارت او گااه باه روي

خرد کردو به ط انچاه هیاه روي و هیاه سار

و اي خاناه باي او

خانیان گشته هیچون د و ان زير و زبار ...

چون توان ديد اي مجل

(فرخي)811 :8811 ،

راوی جوشش احساسات و عواط

فروخوردۀ خود را در قبال رويداد «به ستم کرده ام او را ز در خانه برون» بتدون

واسطه و با ت گويي بيان کرده است .شاعر در اين ت گويي لحني غنايي دارد .گزاره های «من چنين خامش»« ،ستنگدل
نيستم»« ،دل من نيست به جای»« ،مست بودستم و ديوانته»« ،خستته دلتم» و  ...تالطتم عواطت

درونتي راوی را نشتان

ميدهد .ساخت نحویِ پرسشي که در بيشتر جملههای شعر ديده ميشود ،بيانگر نبتودِ تعتادل عتاطفي و روانتي گوينتده
است .استعاره های «دوست» و «جان و جگر» در زبان فارسي از نشانه هايي است که رابطۀ عميق عتاطفي دو فترد را القتا
ميکند .گوينده (راوی) همچنين با جمله هايي مانند «به ستم دوست برون کرد ک

از خانه به در؟» مخاطب را دوباره در

جريان رويداد قرار ميدهد و حتي او را ازنظر عاطفي با تحوالت درون خود همراه ميکند .ايتن تغتزلِ روايتي فرجتامي
گشوده دارد و خواننده در پايان داستان نميتواند مطمئن باشد که راوی چه راهي در زندگي خود پيش خواهتد گرفتت.
اين از ويژگيهای روايت غنايي است (ر  :پاينده.)02 :8913 ،
ن ودِ ار اع برونمتني در تغز هاي فرخي
عام مهمي که غزل را در قرن هفتم و هشتم تفستيرپذير متيکنتد و زبتان آن را از حالتت ستادگي بيترون متيآورد
ارجاعات برونمتني گسترده است؛ برای مثال غزل حافظ با مطلع
دو

دياادو کااه مالياا

در ميوانااه زدنااد

گااال ودو بسرشاااتند و باااه پيیاناااه زدناااد
(حافظ)872 :8863 ،

واژه ها و ترکيبات شعری آن ساده و همه فهم است؛ اما عام پيچيدگي شعر رابطه ای است که متن اين غزل بتا متتون
ديگر برقرار ميکند .زمان و مکان و شخصيتهای بيت مبهم و تفسيرپذير استت .واژههتای «دوش»« ،ديتدم»« ،ميخانته»،
«پيمانه» و  ...با مصداق های ذهني مخاطبان مطابقت واحد ندارد؛ بنابراين در اين شعر ي

احسا

فرازماني و اجتمتاعي

مطر است .در تغزل فرخي ،هم ارجاع برون متني ،مگر به ندرت ،ديتده نمتيشتود و هتم نشتانه هتای زبتاني شتعر بتر
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مدلولهای معين داللت دارد؛ بنابراين هر لفظي در تغزل فرخي بر همان معني ظاهری آن داللت دارد.
دو

ناگااااااه باااااه هنپااااااو ساااااحر

انااااادر وماااااد ز در ون مااااااه پسااااار
(فرخي)818 :8811 ،

در اين شعر ي

احسا

فردی مطر است و شعر محدود به زمان مادی خاصي است که گوينده تجربه کرده استت.

زمان و مکان و شخصيت ها مشخص است .اين ويژگي تغزل فرخي يکي از مؤلفه هتای مهتم زبتان غنتايي در شتعرهای
غنايي نخستين در زبان فارسي است.
زبان قاطفي
بيان عواط

و احساسات در شعر غنايي اهميت بسياری دارد .بيشتر محققان در تعري

شتعر غنتايي بته ايتن عامت

توجه کرده اند (ر  :کتادن914 :8314 ،؛ پورنامتداريان .)98 :8910 ،بتا مترور تغتزل هتای فرختي آشتکار استت کته او
احساسات شخصي خود را در اين اشعار بازتاب داده است؛ بنابراين نمود متعدد زبان عاطفي در تغتزل هتای ايتن شتاعر
ديده ميشود:
کارکرد قاطفي زبان
ازنظر ياکوبسن ( )Roman Jakobsonدر يت

ارتبتاط کالمتي ( )Verbal Communicationاگتر جهتتگيتری پيتام

( )Massageبه سمت گوينده ( )Addrossorباشد ،زبان آنگاه کارکردی عاطفي ( )Emotive functionمييابد (ياکوبستن،
 .)11 :8918فرخي در تغزلهای خود از ميان عناصر مهم ي

تغزل (عاشق ،معشتوق و عشتق) بيشتتر بته وصت

حتال

عاشق (خودش) توجه دارد؛ بنابراين خواننده در گزارههای متعدد با احساسات فردی گوينده روبهرو ميشود.
کاشااااکي کردمااااي از قشاااا حاااا ر
اي دريغاااا کاااه مااا از دسااا

شااادو

ياااا کناااون دارماااي از دوسااا

خ ااار

نااااوز ناااااخورده تیاااااو از د باااار
(فرخي)881 :8811 ،

در برخي تغزلها افزونبر اينکه زبان کارکردی عاطفي دارد ،گزارهها نيز بيانگر تنهايي و انزوای گوينده است:
را باااالي قشااا م ااااد ...

قاشااااقان را خااااداي صاااا ر دهاااااد

هااايچکااا

قشااا بااار مااا در نشاااا ب سااا

قشاااا باااار ماااا در بااااال بپشاااااد

واي قشاااقا چاااه وفتاااي کاااه ز تاااو

هااااايچ قاشااااا هیاااااي نياباااااد داد
(هیان)28 :

فع وجه دعايي دارد و لحن دعايي بيشتر در تنهايي و انزوا بيان ميشود .شبه جملۀ «وای عشقا» بيانگر کالفگي شاعر
از تنهايي است که بهسبب عشق به وجود آمده است.
زبان اروتي
شعر فرخي بيانگر مرحلۀ نخست شعر غنايي فارسي است .عشق او سرشار از شور جواني و خواهش نفساني استت.
يکي از جلوه های اين نوع عشق در زبان فرخي بسامد نشانه هتای زبتاني اروتيت

استت« .شتعر عاشتقانه گتاه بته بيتان

خاصتری از رابطۀ عاشقانه ميگرايد .در اين حالت موقعيت جسماني رابطه ،با تثکيد روشنتر و مشخصتتری موضتوع
اصلي شعر ميشود» (مختاری .)893 :8911 ،زبان در شعر عاشقانۀ اروتي

در ختدمت بيتان لتذت عتاطفي استت و بته

همين سبب ميتوان آن را شعر غنايي ناميد و با شعر وقاحت نگارانه (پورنوگرافي) متفاوت دانست؛ زيترا زبتان در شتعر

مؤلفههای زبان غنايي در تغزالت فرخي سيستاني

وقاحتنگارانه در پي توصي

اجزای جنسي يا بيان موضوع رابطۀ جنسي است« .شعر اروتي
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شعری است کته از شتور

عشق جنسي خلق شده است با سخنسرايي دربارۀ عم جنسي فرق دارد» (همان .)890 :نمونه از تغزل فرخي:
دوس

دارو کاود

گر مرا زي کاود

سايیي بار بيجااده لا
با

روي دادساتي خادا

اي خوشا زي پيشتر کاندر سراي زيا صاف
با سري هااي سا يد و گارد چاون تال سای

هرکجا زيشاان يکاي بيناي مارا ونجاا طلا
بر لا

او بوساههاا مايدادماي دادن قجا

کودکان بودند سايیي ساينه و زريا سال
بااا مي اانهاااي ناازار و زار چااون تااار

ا

(فرخي)2-5 :8811 ،

شاعر متن را با گزارۀ عاطفي «دوست دارم» آغاز ميکند؛ سپ

از معشوقي با شرايط خاص ياد ميکنتد کته از آن بته

عشق غيرطبيعي تعبير ميکنند (ر  :يوسفي)290 :8919 ،؛ از اين رو نوعي شعر جسمي و جنسي ميسرايد که برخاستته
از لذت جسمي است نه غريزۀ جنسي؛ بنابراين زبان شعر ،غنايي است .نمونۀ ديگر در تغزلي با مطلع
مااارا باااا قاشاااقي خاااو

باااود هیاااوار

کنااون خااو تاار کااه درخااور يااافت يااار

ميگويد:
کنااون خااو تاار کااه بااا وي خفتااهاو دو

کاااه باااودو در غیاااش بسااايار بيااادار

کنون خاو تار کاه باا وي کارده او خاو

کااااه دياااادو در غیااااش بساااايار وزار
(فرخي)828 :8811 ،

شاعر با ياری گرفتن از انواع گوناگون بازیهای نامحسو

زباني (توازن آوايي ،نحوی و واژگتاني) در کنتار کتارکرد

عاطفي زبان ،زبان غنايي ويژهای ايجاد کرده است که در خدمت لذت جسمي است.
بر ستهسازي در خدم

زبان غنايي

چنانکه ديده شد ،فرخي سيستاني بسياری از ويژگيهای غنايي را در زبان ساده به مخاطب ارائه داده است .بايتد توجته
داشت که در کنار سه بودن ،ممتنعبودن نيز يکي از ويژگيهای سبکي زبان شعر فرخي به شمار ميآيد .ممکتن استت ايتن
ويژگي از عوام برجستهساز زباني فرخي باشد .شاعر در زبان تغزلهای خود هنرمندانه برجستهسازیهايي انجتام متيدهتد
که شيوۀ بيان چندان جلب نظر نميکند و غيرمتعارف نيست و تنها با دقتهای زبانشناختي شناسايي ميشود.
اقدهافزايي
قاعدهافزايي اعمال قواعدی اضافي بر زبان هنجار است (ر  :صفوی .)91 :8910 ،اين ويژگي را متيتتوان در شتک
ظاهری زبان تشخيص داد .عناصر مهم اين نوع برجسته سازی در زبان شعر ،انواع گوناگون توازن هاست کته بته صتورت
جزئي ميتوان به وزن ،قافيه ،جنا  ،تکرار اشاره داشت .فرخي گاهي مضامين شعری خود را بتا قاعتدهافزايتي در زبتان
شعر به مخاطب منتق ميکند .اين مطلب البته در شعر غنايي پذيرفته شده است که «تم» در اين نوع شعر با قاعده افزايتي
زباني گسترش مي يابد (شفيعي کدکني 8938،ال  .)442-449 :عوام قاعده افزايي در زبان شعر اگر بتا انگيتزه و عاطفتۀ
بنيادی شعر هماهنگ باشد ،در القای مضمون عاطفي بسيار مؤثر خواهد بود؛ برای مثال فرخي در قصيدهای با مطلع
باادي خرمااي هااان ،باادي تااازگي بهااار

باادي روشااني شاارا  ،باادي نيکااويي نپااار
(فرخي)825 :8811 ،
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با تکرار توازن هجايي «مفاعي ُ فاعلن» با چهار بار مکث در هر بيت ،فضای شاد منظور ختود را در شتعر القتا کترده
است .همچنين شاعر با تکرار ساخت نحوی همسان (توازن نحوی) ،لحظۀ غنايي خود را در زبان نشان داده و «انگيزه ای
واحد» را در زبان شعر به جلوه درآورده است .نمونۀ ديگر در تغزل:
بااه ماا بااازگرد اي چااو ااان و ااواني

بااي تااو ماارا زناادگاني

کااه تلاا اساا

مااا انااادر فااارا تاااو نااااچيز کاااردو

یااااا و ااااواني دريغااااا ااااواني

ااادايي

دريغاااا تاااو کاااز پا ايش چشااای نهااااني

دريغاااا تاااو کاااز پا ايش رويا ا

(هیان)869 :

شعر دربردارندۀ گزارههايي دربارۀ خوشيهای از دسترفتۀ گوينده (شاعر) است .لحني غنتايي در واژههتا و ستاختار
نحوی کلمات ديده ميشود که برخاسته از حسرت گوينده به گذشته است .واژۀ «جواني» سه بار تکرار شتده استت کته
ي بار با شبهجملۀ «دريغا» همراه است .اين شبهجمله بالفاصله دو ساخت نحوی همسان را در ذهن شاعر تتداعي کترده
است .توازن هجايي تکرار «فعولن» در موارد ديگر نيز برای بيان اندوه جدايي و حسرت و غم به کتار رفتته استت (ر :
همان .)932 :منوچهری نيز شعری حسرتبار در اين وزن و قافيه گفته است و شکوائيهای دلانگيز سروده است:
هاناااا چاااه بااادمهر و بااادخو هااااني

چاااااو وشااااافته باااااازار بازارگااااااني
(منوچهري)881 :8871 ،

با تکرار اين توازنها اندوه شاعر پيدرپي به مخاطب منتق ميشود .شاعر احسا

حسترتبتار ختود را اينگونته بتا

قاعدهافزاييهای متعدد در زبان غنايي نشان داده است.
هنجارگريزي
هرگاه گوينده از قواعد زبان هنجار منحرف شود ،به آن «هنجار گريزی» متيگوينتد (ر  :صتفوی .)91 :8910 ،اگتر
متن براسا

هنجارگريزی برجسته شود ،درونۀ زبان و مايۀ معنايي آن تقويت ميشتود (ر  :حتقشتنا .)803 :8919 ،

بديع معنوی و صورخيال در بالغت سنتي ،ذي اين عام قرار ميگيرد.
تشبيه و گاه نوعي استعاره حوزۀ عمومي صورخيال فرخي را تشکي ميدهد (ر  :شفيعي کتدکني 8938 ،ب.)213 :
تصاوير شعری در تغزل های فرخي به وسعت وص های طبيعت در ديوان او نيست .شتفيعي کتدکني ضتمن بيتان ايتن
مطلب اشاره ميکند که «تموجات عاطفي مجال تجلي به خيال و تصويرهای شعری نميدهد» (همان .)230 :نمونۀ تشبيه
غنايي در تغزل فرخي:
بهااار تااازه دميااد اي بااه روي رشاا

بهااار

هیااي بااه روي تااو مانااد بهااار دي ااا روي

بيااا و روز ماارا خااو
هیاااه ساااالم

کاا و ن يااد بيااار

روي تاااو و بقااااي بهاااار
(فرخي)61 :8811 ،

اصرار شاعر بر مقايسۀ طبيعت و معشوق با هنجارگريزی تشبيه و ترجيح ضمني معشوق بر طبيعتت لحنتي غنتايي را
در زبان بيتها به وجود آورده و «انگيزهای واحد» را در محور عمودی تغزل ايجاد کرده است.
استعاره
فرخي سيستاني گاهي با حرکت در قطب استعاری ( )Metaphoric Poleزبان ،ذهنيتت غنتايي ختود را در واژههتای
شعر نشان ميدهد:

مؤلفههای زبان غنايي در تغزالت فرخي سيستاني
بنفشاااه زلاااب ما ا ون وفتاااا

ترکساااتان

هیااي بنفشااه پديااد ورد از دو اللااه سااتان

کااه او

بنفشاااه دارد و زيا ار بنفشاااه اللاااه نهاااان

ماارا بنفشااه و اللااه بااه کااار نيساا

809 /

(فرخي)353 :8811 ،

«بنفشه زل

من»« ،آفتاب ترکستان»« ،بنفشه» و «الله» ،استعارههايي است که انگيزۀ عاطفي و ح

زيبتاييشتناختي گوينتده

را در زبان نشان ميدهد .بنفشه و الله از نشانه های زباني در شعر فارسي است که مصداق آنها زيبتايي استت .شتاعر در زبتاني
ساده در مصرع اولِ بيت دوم ،بنفشه و الله را به زبان هنجار و در قطتب مجتازی ( )Metonymic Poleزبتان و در مصترع دوم
هنجارگريزی کرده و آنها را در قطب استعاری زبان استفاده کرده است .اين استعارهها نتيجۀ تثم شاعر در زيباييهتای معشتوق
است .نمونههای بسياری از اين دست استعاره در ديوان فرخي ديده ميشود (ر  :همان.)920 ،419 ،490 ،488 :
افزون بر اين در تغزل های فرخي نوعي استعارۀ مکنيه ديده ميشود که آن را ذهنيت غنايي شاعر ايجاد متيکنتد .ايتن
نوع استعارهها در خطابهای شاعر به طبيعت و اشياء و دل خود تجلي يافته است؛ برای نمونه در تغزلي با مطلع
اي اباار بهینااي! نااه بااه چشاا ماا اناادري

تاا زن زمااانکي ،بياساااي و کاا گاااري
(هیان)811 :

و همچنين در تغزلي ديگر با مطلع زير ميتوان نمونههای آن را ديد:
اي باااد بهاااري! خ اار از يااار چااه داري

پيغاااو گاال ساار سااوي باااده کااي وري
(هیان)875 :

استعاره های «ای ابر بهمني» و «ای باد بهاری» هرچند ازنظر هنجارگريزی چندان برجسته نيست ،بهانه ای شتده استت
که گوينده ژرف ساخت عاطفي و ذهنيت غنايي خود را در تغزل نشان دهد .اين نوع استعاره چندين نوع امکان غنايي بته
زبان تغزل ميدهد؛ اول اينکه مخاطب را با گويندهای روبهرو ميکند که تنها و منزوی است؛ گويي عواط
کسي در

پرشتور او را

نميکند و او با هنجارگريزی استعاره به طبيعت پناه آورده است« .شعر غنايي حکايت از تنهتابودگي گوينتده

در جمع کساني است که با عواط

پرشور او بيگانهاند .خوانندۀ اين اشعار احستا

متيکنتد کته ستخنان گوينتدهای را

به طور اتفاقي و بدون اينکه گوينده آگاه باشد ميشنود» (پاينده .)94 :8913 ،ديگر اينکه شاعر با اسناد مجازی به طبيعت،
مخاطبان را در همۀ زمان ها و مکانها با تجربۀ عاطفي خود درگير کرده است .همچنين با ايتن استتعاره و در قلمترو آن،
واژههايي آمده است که نخست باعث انسجام ابيات شده و سپ

لحن غنايي متن را پررنگ کرده است.

نمونۀ غناييتر اين نوع استعاره وقتي است که شاعر بخشي از ضمير خود را خطاب قرار ميدهد:
اي د ماااا تااااو را بشااااارت باااااد

کااه تااو را ماا بااه دوساا

خااواه داد

(فرخي)23 :8811 ،

«دل» ازنظر نشانهشناسي ( )Semioticsدر عصر فرخي ،بيشتر مرکز احساسات است .جايي که تجربههای عاطفي فترد
در آنجا اتفاق ميافتد .اين نوع خطاب لحن غنايي را در سراسر تغزل گسترش ميدهد و نوعي بيان عتاطفي و پرشتور و
شخصي را به مخاطب نشان ميدهد.
تشويص
تشخيص ( )Personificationمهم ترين هنجارگريزی در زبان تغزل های فرخي است .شاعر با ايتن شتيوه احساستات
پنهان خود را در اجزای زبان نشان ميدهد« .صناعت تشخيص به سهولت زمينه را برای انتقال شخصيت و احسا

شاعر
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در شيء فراهم ميسازد .مرز ميان انسان و اشياء را از ميان ميبرد» (فتوحي .)899 :8919 ،اين عامت زبتاني ازنظتر ژرف
ساخت عاطفي سه مرحله دارد :در مرحلۀ اول شاعر با اسناد مجازی ،فع يا مسند يا صفتي را به نهاد نسبت ميدهد کته
مصداق آن در حوزۀ معنايي نهاد نيست:
ساا يدهدو کااه هااوا بردريااد پااردش شاا

برومااد از ساار کااه روز بااا رداي

اا

(فرخي)1 :8811 ،

اسناد مجتازی استت کته بته زبتان کتارکردی

اسناد «بردريدن» به هوا و «برآمدن» و «با ردای قصب» به روز تنها ي

شعری داده است و تجربۀ عاطفي گوينده در اين پيام و استعاره های آن ديده نميشود .زبان غنايي در اين نوع تشتخيص
کم رنگ است .در مرحلۀ دوم شاعر ويژگيهای عواط

انساني را به اجتزای طبيعتت نستبت متيدهتد و بتدين ترتيتب

ذهنيت غنايي انساني را با اجزای طبيعت نشان ميدهد:
اادا بااود ماااه چناادي شاا

ز وفتااا

خیياده گشاته ز هجااران و زرد گشاته ز غا

هیاايدويااد بااه گااردون باار وفتااا

طلاا

ناازار گشااته ز قشاا و گداختااه ز تعاا
(هیان)86 :

ماه و آفتاب با هنجارگريزی تشخيص ،عاشق و معشوق فرض شدهاند .استعارۀ نهفته در نشانههای زباني «جتدابودن»،
«خميده گشتن ز هجران»« ،زرد گشتن ز غم» «نزار گشتن ز عشق» و «گداختن ز تعتب» ،ذهنيتت غنتايي گوينتده را بتدون
حضور «منِ» او در زبان بازتاب داده است .شاعر با شخصيت دادن به عناصر طبيعي گويي خاطرات عاشقانۀ خود را مرور
ميکند؛ از اين رو اين مرحله از تشخيص عاطفي است و زبان غنايي دارد.
در مرحلۀ سوم ،شاعر عواط

شخصي خود را به اجزای طبيعت نستبت متيدهتد و يتا بتا اجتزای طبيعتت درد دل

ميکند .يوسفي ( )212 :8919از اين ويژگي با عنوان «همدلي با طبيعت» ياد کرده استت .نمونتۀ ايتن نتوع تشتخيص در
تغزلي از فرخي ،ذي روايت غنايي ذکر شد .گوينده در آن متن با اجزای طبيعت گفت وگو ميکند و عواط
آنها در ميان ميگذارد .گوينده به اصطال فوشه کور در اظهار عواط

ختود را بتا

خود با طبيعت بستيار صتميمي استت؛ از ايتن رو

مخاطبان هم در اين صميميت سهيم ميشوند (ر  :فوشه کور)899 :8919 ،؛ بهگونه ای که هنجارگريزی زبتان در آن بته
چشم نميآيد .نوع ديگر اين تشخيص وقتي است که شاعر در اشياء و عناصر طبيعت حلول عاطفي ميکند:
خاازان و چااه روزگااار بهااار

چااه دور بايااد بااودن هیااي ز روي نپااار

ماارا چااه و ا

بهااار ماا ر او بااود و دور ماناادو از او

براباار ومااد باار ماا کنااون خاازان و بهااار

اگاار خاازان نااه رسااو فاارا بااود چاارا

اادا فکنااد از ي اار

به بار

هاازار قاش ا چااون م ا

سا ز چناان شاادمانه بااود درخا

کااه ماا بااه روي نپاااري ون باا

خزان دروماد و ون بار هاا بکناد و بريوا

درخ

از اي غ چون م نژند گش

خااداي دانااد کاناادر درخاا هااا نپاارو

ز درد خااااون خورو و چون زنان بپري زار

کسي که او غ هجران کشيده نيس
م و درخ

کناون هار دو باه يا

چاو ما
صافتي

زبهر بر

فرخااار
و نازار

درختاان چاااارا خاورد تيیاار ...

ماان ز ي اار دامانااده و درخاااااا

از بااار

(فرخي)888 :8811 ،
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شاعر در پي بيان احساسات شخصي خود است .تخي خالق او در ارائۀ اين احساستات بتا کتاربرد جتانبخشتي بته
عناصر طبيعت به کم

او آمده است .وظيفۀ عناصر طبيعت اين است که حاالت روحي و احساسات شخصي گوينده را

به مخاطب بازتاب دهد .اينکه خزان  8درآمده و برگ ها را کنده و ريخته است ،مطابق واقعيت است؛ اما اينکه درختت از
اين غم مانند گوينده نژند و نزار شده ،بيانگر تطبيق تخيلي حالت روحي گوينده و حلول رمانتيکي او با عناصتر طبيعتت
است؛ بدين ترتيب ذهنيت غنايي گوينده در زباني شاعرانه ظهور يافته است و با هنجارگريزی تشخيص در تغزل فرختي
جاودانه شده است.
شگرد تشخيص در دو مرحلۀ اخير ،تنها ي

هنجارگريزی ساده نيست که برای تزيين کالم و تبدي زبان بته ادبيتات

استفاده شده باشد؛ درواقع گوينده با آن بسياری از موقعيت های عاطفي و ذهنيت غنايي خود را در معنای زبان گنجانتده
است .همچنين با گسترش اين نوع هنجارگريزی در همۀ ابيات ،گوينده با کاربرد نوعي روايت ،ابياتي زنده و منسجم بتا
تثثيرگذاری واحد آفريده است .جاناتان کالر ( )Jonathan Cullerميگويد« :گاه ميگويند وقتي شعر غنايي متيتابتد و از
مدار ارتباط خار مي شود يا آن را بازيچۀ خود مي کند تا چيزی را مخاطب قرار دهد که واقعاا شنونده اش نيست تت بتاد،
ببر ،يا دل ت درواقع اين نشان دهندۀ احساسي قوی است که گوينده را ،از خود بيخود ،به سخن گفتن مي کشتاند .امتا ايتن
شدت هيجانات بيش از همه ،در مورد خود عم خطاب يا همّت خواستن مصداق مي يابد که در آن برقتراری وضتعيتي
اراده مي شود و برای به وجود آوردن اين وضعيت ،غالباا از اشياءِ بي جان خواسته مي شود سر در برابر گوينده فرود آورند
و مطاع او شوند» (کالر.)802 :8914 ،
گزارههاي غنايي بيفعل
از ويژگيهای ديگر زبان غنايي در تغزلهای فرخي سيستاني ،نوعي گزارههای عاطفي است کته شتاعر فعت را از آن
حذف ميکند:
خوشاااا قاشاااقي خاصاااه و اا

اااواني

خوشاااا باااا رفيقاااان يکاااد نشسااات

خوشاااا باااا پاااريچهرگاااان زنااادگاني
باااه هااا ناااو کاااردن ماااي ارغاااواني
(فرخي)893 :8811 ،

شاعر با قراردادن مفهوم فع در شبه جملۀ «خوشا» ،گزاره ای بيفع خلق کرده و زمان جمله را به زمتان خوانتدن آن
انتقال داده است؛ بنابراين ذهنيت غنايي خود را با لحظههای غنايي مخاطبان خود آميخته است.
نتيجهگيري
فرخي سيستاني از نخستين شاعران زبان فارسي است که به طور گسترده شعر تغزلي از او باقي مانتده استت .بررستي
ساختار زبان تغزالت فرخي بيانگر اين مطلب است که شاعر به خوبي احساسات شخصي خود را در زبان متن نشان داده
است؛ بنابراين تغزلهای او ازنظر انواع ادبي غنايي است .مؤلفههای مختل

زبان غنايي در زبان تغزلهتای فرختي ديتده

ميشود؛ شاعر تغزل های خود را در زباني ساده بازگو کرده و با اين شيوه بته مخاطتب اجتازه داده استت بته راحتتي بته
شخصيترين عواط

او دسترسي يابد .اين مؤلفۀ زباني شعر فرخي بهصورت «سادگي واژهها و الفاظ»« ،ستاخت نحتوی

ساده»« ،کاربرد مث »« ،زمينۀ روايي» و «نبود ارتباط بينامتني» در تغزلهايش نمود يافته است.
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مؤلفۀ ديگر زبان غنايي فرخي ،زبان عاطفي تغزل های اوست .جهت گيری پيام در بيشتر تغزل های او بهسوی گوينتده
است .شاعر بيش از هر چيز از «من» شخصي خود در تغزل ياد ميکند .افزونبر اين بتا نتوعي روايتت غنتايي در برختي
تغزلهای او روبهرو ميشويم که اغلب به شيوۀ «ت گويي دروني» ارائه شده است .زبان اروتي

مؤلفۀ ديگر زبان غنتايي

فرخي است که حاص نوع خاصي از عشقورزی در شعر فارسي است که در عصر اين شاعر راي ،بوده است.
ازسوی ديگر ،شاعر با انواع برجسته سازیهای زبتاني ،زبتان تغتزل را در ختدمت زبتان غنتايي قترار داده استت؛ بتا
قاعده افزاييهای گوناگون ،مضمون منظور خود را به مخاطب القا کترده استت و همچنتين بتا هنجتارگريزی استتعاره و
تشخيص ،بسياری از موقعيت های عاطفي و ذهنيات غنايي خود را در زبان نشان داده است .مؤلفه های غنتايي متنتوع در
زبان فرخي ،زبان تغزلهای اين شاعر را يکي از الگوهای زبان غنايي در بين شاعران فارسي معرفي ميکند.
پينوش
 .8فرخي در وص

طبيعت ،خزان را ترجيح ميدهد؛ هرچند غمآلود است .عنصری بيشتر به بهتار نظتر دارد (فوشته کتور:8919 ،

.)848

منابع
 -8امامي ،نصراهلل ( .)8919پرنيان هفت رنگ ،تهران :جامي.
 -4پارساپور ،زهرا ( .)8919مقايسۀ زبان حماسي و غنايي با تکيه بر خسترو و شتيرين و استکندر نامتۀ نظتامي ،تهتران:
دانشگاه تهران.
 -9پاينده ،حسين ( .)8913داستان کوتاه در ايران ،جلد دوم ،تهران :نيلوفر.
 -2پورنامداريان ،تقي ( .)8910در سايۀ آفتاب ،تهران :سخن.
 -9حافظ شيرازی ،خواجه شم الدين محمد ( .)8904ديوان غزليات ،تصحيح و توضتيح پرويتز ناتت ختانلری ،تهتران:
خوارزمي ،چاپ دوم.

 -0حق شنا  ،عليمحمد (« .)8919نظم ،نثر و شعر؛ سه گونه ادب» ،مجموعۀ مقاالت دومين کنفران

زبان شناستي ،بته

کوشش علي ميرعمادی ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
 -1ذاکری کيش ،اميد؛ طغياني ،اسحاق؛ نوريان ،سيد مهدی (« .)8939تحلي ستاختاری زبتان غنتايي (بتا تکيته بتر نفثته
المصدور)» ،فصلنامۀ جستارهای زباني ،دورۀ  ،9شمارۀ .891-888 ،4
 -1زرّينکوب ،عبدالحسين ( .)8910با کاروان حله ،تهران :علمي ،چاپ ششم.
 .)8919( ---------------- -3شعر بيدروغ ،شعر بينقاب ،تهران :علمي ،چاپ هشتم.
 -80شفيعي کدکني ،محمدرضا (« .)8994انواع ادبي و شعر فارسي» ،خرد و کوشش ،دفتتر دوم و ستوم ،30-883 ،دورۀ
چهارم.
 8938( --------------- -88ال ) .رستاخيز کلمات ،تهران :سخن.
 8938( --------------- -84ب) .صور خيال در شعر فارسي ،تهران :آگاه ،چاپ پانزدهم.
 -89صفوی ،کورش ( .)8910گفتارهايي در زبان شناسي ،تهران :هرم .

مؤلفههای زبان غنايي در تغزالت فرخي سيستاني

803 /

 -82عنصری ،ابوالقاسم حسن بن احمد ( .)8909ديوان ،تصحيح و مقدمۀ سيد محمد دبيرسياقي ،تهران :کتابخانۀ سنايي،
چاپ دوم.
 -89فتوحي ،محمود ( .)8919بالغت تصوير ،تهران :سخن.
 -80فرّخي سيستاني ( .)8911ديوان ،به کوشش سيد محمد دبيرسياقي ،تهران :زوّار ،چاپ چهارم.
 -81فورست ،ليليان ( .)8919رمانتيسم ،ترجمۀ مسعود جعفری ،تهران :مرکز.
 -81فوشه کور ،شارل هانری .دو (« .)8919وص

طبيعت در شعر غنايي فارستي» ،خالصته و ترجمتۀ احمتد ستميعي

گيالني ،نامۀ فرهنگستان ،شمارۀ .881-893 ،1
 -83کالر ،جاناتان ( .)8914نظريۀ ادبي ،ترجمۀ فرزانۀ طاهری ،تهران :مرکز.
 -40مختاری ،محمد ( .)8911هفتاد سال عاشقانه ،تحليلي از ذهنيت غنايي معاصر ،تهران :تيراژه.
 -48مصفا ،مظاهر ( .)8999پاسداران سخن ،تهران :زوار.
 -44منوچهری دامغاني ( .)8910ديوان ،به کوشش سيد محمد دبيرسياقي ،تهران :زوّار.
 -49ياکوبسن ،رومن (« .)8918زبانشناسي و شعرشناسي» ،زبانشناسي و نقد ادبي ،ترجمتۀ حستين پاينتده ،تهتران :نتي،
چاپ دوم.
 -42يوسفي ،غالمحسين ( .)8919فرخي سيستاني ،تهران :علمي ،چاپ چهارم.
25- Cuddon, J. A. (1982), A Dictionary of Literary Terms, 4th edition, USA: Penguin Book.

