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چکيده
انديشههاي شاعر ،زبان اوست که در قالب شعر بيان شده و به ذهن مخاطب متبادر ميشود .جهانبيني شااعر و کيييات يبياين
امور ،در ساخت جملههاي او يأثير ميگذارد .در واقع ،بخشي از رابطهي سبک و انديشه در «صداي دستوري» بازياب ميياباد.
صداي دستوري از دل زبان و از اليههاي دروني روابط واژگان در جمله بيرون ميآيد .هدف اين پژوهش ،بررسي انواع صداي
دستوري در مثنوي ويس و رامين است .يافتهها نشان ميدهد که در ميان انواع صداها ،صداي منيعل ،فعال و ساببي باهيريياب
بيشترين بسامد را به خود اختصاص دادهاند؛ چرا که در سبک غنايي ويس و رامين ،کاربرد جمالت اسنادي و وجه مصدري
باعث ايجاد صداي منيعل و برجستگي آن نسبت به ديگر صداها شدهاست .همچنين ،مييوان گيات اکثار فعالهااي وياس و
رامين از جمله فعلهاي يداومي با زمان مضارع هستند که سبب شده در ميان دو گونهي صداي ايستا و پويا ،صداي مسالط بار
داستان ،صداي ديناميک و يداومي باشد يا به پويايي ،جانبخشيدن و نمايشيشدن کالم و اريباا نددياک شااعر باا رخادادها،
کمک شاياني کند .روش اين پژوهش ،يوصييي است و نتايج به شيوهي کتابخانهاي و ساندکاوي بررساي شاده و هار کادام از
صداهاي دستوري با ذکر نمونه بيت و بسامد يکرار ،مورد بررسي قرارگرفتهاست.
واژگان کليدي :ايدئولوژي ،ويس و رامين ،صداي دستوري ،صداي منيعل ،صداي فعال.

 .1مقدمه
منظومه¬ي دالويد «ويس و رامين» از داستان¬هاي روزگار اشکانيان است که فخرالدين¬اسعدگرگاني در حدود سال
(444ه.ق ).يا پس از اين سال آن را به بحر هدج سروده است .اين مثنوي از لحاظ قدمت ،ساومين مثناوي موجاود و
نخستين منظومه¬ي عشقي است که از گدند روزگار ايمن مانده و به يمامي به دست ما رسايده اسات .ايان منظوماه
پس از سروده¬شدن به چنان شهرت و اعتباري دست يافت که بعاد از آن هار شااعري قصاد سارايش منظوماه¬اي
عاشقانه داشت از وزن ،محتوا و زبان آن به گونه¬اي يقليد و پيروي کرد .در متوني غنايي همچون ويس و رامين کاه
شور و عاطيه غلبه دارد و بيان رويدادها و کنش¬هاي ايجادشده ميان شخصيت¬ها ،برجستگي خاصاي در کاالم باه
وجود مي¬آورد ،بررسي دخالت پنهان و موضع¬گيري شاعر در جريان داستان از اهميات باااليي برخاوردار اسات.
زبان شاعر ،هم بازياب انديشه و ديدگاه¬هاي او و هم انعکاس¬دهنده¬ي واقعيات¬هااي جامعاه اسات .بناابراين،
ساختار نحوي جمله¬ها در کالم او نقش يعاملي و اريباطي را اييا مي¬کند؛ ازين¬ رو ،بررسي شعر هر شاعر يبياين
کننده¬ي اوضاع زندگي و نگرش وي درباره¬ي آن است .بايد گيت بين زبان و ذهن ،يعااملي دائماي وجاود دارد.
«مي¬يوان انتظار داشت که زبان انسان ،ظرفيت¬هاي هوشي انساان را مساتقيما مانعکس ساازد و زباان باه طريقاي
آينااه¬ي مسااتقيم ذهاان باشااد؛ چياادي کااه بااراي ديگاار نظااام¬هاااي دانااش و باااور انسااان امکااان¬پااذير
نيست»(چامسکي .)4 :4834،اگر رابطه¬ي سازمند ميان سبک و انديشاه را بپاذيريم و نحاو را حامال و ساازنده¬ي
انديشه بدانيم ،در اين صورت ميان ساختارهاي نحوي جمله¬ها ،با نوع سبک پيوندي استواري وجاود دارد (يوفات،
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 .)4 :4794واقعيت اين است که ساختارهاي جمله¬هاي ما در حقيقت ساختارهاي نگاه¬ها و سااختارهاي فکرهااي
ما هستند (محمدي .)14 :4831 ،صداي دستوري از مباحث دستور يوصييي است که اخيرأ در ميااهيم پايش¬نظاري
استياده مي¬شود (کليمن )4 :4774 ،و راه مناسبي براي يشخيص انديشه¬ها و نحاوه¬ي نگارش شااعر نسابت باه
موضوع است .باورها و نگرش¬هاي شخص مي¬يواند ،نحوه¬ي ييسيرش را يحات¬الشاعاع قارار دهاد و از ايان
موضوع به¬عنوان موضع نويسنده ياد مي¬شود .يکي از وظايف يحليل¬گر ،يشخيص موضع مؤلف اسات و ژانار و
هدف متون اريبا ندديکي با شناسايي موضع دارد (بلور )88 :1119،و با يحليل صداي دستوري مي¬يوان به پاژوا
وضعيت ذهني نويسنده در مواجهه با محيط پي برد .صداي دستوري عبارت است از «رابطه¬ي ميان رخداد يا حالت
فعل با ديگر شرکت¬کنندگان در فرايند فعلي (فاعل ،ميعول و  ،)...که موضع نويسانده و نگارش وي را دربااره¬ي
موضوع مي¬يوان از کيييت صداي دستوري او بازشناخت .در واقع بيانگر روابط ميان مشارکان يک روياداد (فاعال،
ميعول) است .صداي دستوري يا به يعبير ديگار جهات دساتوري ،در زباان¬هاا باه فعاال ،منيعال و ميااني يقسايم
مي¬شود .اين جهت¬ها در زبان اليين ،نمود صرفي و در انگليساي نماود نحاوي دارناد .سابک-شاناس باا يعياين
بااليرين بسامد ،صداي دستوري مسلط بر شعر را شناسايي مي¬کند و با يوجه به آن ،به يحليل شعر مي¬پاردازد .در
اين پژوهش ،با بررسي و يحليل گونه¬هاي مختلف صداي دستوري در وياس و راماين ،در پاي شاناخت انديشاه و
صداي غالب شاعر در اين منظومه هستيم يا موضع¬گيري خاص و حاالت دروني شاعر نسبت به داستان بيان شود.
 -1پيشينه¬ي يحقيق
موضوع صدا و جهت دستوري از جمله يحقيقات نوين زبان¬شناسي در حوزه¬ي ادبيات است .اين موضوع چنادان
در ايران مطرح نشده است و يحقيقات مختصري در اين زميناه انجاام گرفتاه اسات .حاق¬شاناس اصاطالح جهات
دستوري را معادل کلمه¬ي  voiceبراي فعل برگديده که در زبان¬شناسي راياج اسات (حاق¬شاناس :4891،ذيال
 ”voice”(.واژه¬نامه¬ي زبان¬شناساي و علاوم وابساته نياد از هماان منباع بهاره گرفتاه اسات (هماايون:4897،
ذيل” (. ”voiceفتوحي در مقاله¬ي «سه صدا ،سه رنگ ،سه سبک» و سپس در مقاله-ي «سابک¬شناساي در ساط
نحوي» ( )4833به شرح انواع آن پرداختاه و پاس از آن ،ايان مقولاه را باا اصاطالح «صاداي دساتوري» در کتااب
«سبک¬شناسي ،نظريه¬ها ،رويکردها و روش¬ها» ( )811-172 :4874مطرح کرده است .ماريم دُرپار در بخشاي از
پايان¬نامه¬ي خود با عنوان سبک¬شناسي انتقادي نامه¬هاي غدالاي ( )4871باه يحليال آمااري جهاات دساتوري
پرداخته است .در مقاله¬ي «کاربرد جهت فعال و منيعل در مقاالت نجوم» ،نقش بالغي معلوم و مجهول فعل بررسي
شده و در مقاله¬ي «جهت دستوري در سه غدل معاصر» ( )4871نيد باه بررساي صاداي دساتوري در ساه غادل از
هوشنگ ابتهاج ،نادر نادرپور و فروغ فرخداد پرداخته شده است.
 -8انواع صداي دستوري
رابطه¬ي بين نحو و انديشه در زبان¬شناسي از طريق افعال و حااالت بياان شاده باا فاعال ،ميعاول و مساند بياان
مي¬شود و صداي دستوري فعال ،منيعل ،سببي ،دوجانبه ،انعکاسي ،مياني ،ايستا و پويا را پديد مي¬آورد .در زير باه
بررسي انواع صداي دستوري در مثنوي ويس و رامين پرداخته مي¬شود يا مخاطاب در دقياق¬ياري از ميااهيم و
جهان¬بيني شاعر داشته باشد.
-4-8صداي فعال
وقتي است که مبتدا کنش¬گر باشد؛ يعني عملي را انجام دهد يا عامل کاري باشد ،ايان صادا از آن رو فعاال نامياده
مي¬شود که عمل از جانب کنش¬گر (فاعل) که پويايرين بخش جمله است ،جاري مي¬شود و در کالم بساط پيادا
مي¬کند (کليمن .)8 :4774 ،در نهاد عامل ،عمل از جانب فاعل رخ مي¬دهد؛ مانند بيت اول از دو بيت زير:
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به چاه افگند و خود آسوده بنشست
به کام دشمنان در آيشم سوخت
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مرا يو چاه کندي ،دايه زد دست
يو هيدم دادي او آيش برافروخت
(فخرالدين گرگاني)148 :4889 ،
ولي در نهاد کنش¬گر ،عالوه بر فاعل ،يک معمول هام در جملاه وجاود دارد؛ مانناد بيات دوم از ابياات فاوق .در
حقيقت در بخش¬هايي از داستان شاعر کنش¬گر و فاعل که پويايرين يا فعال¬يرين بخش جملاه اسات را آشاکارا
ذکر مي¬کند؛ چنان¬که در اغلب موارد اين فاعل مي¬يواند« :ويس ،رامين ،دايه ،موباد ،ويارو ،شاهرو ،زرد و گال»
باشد؛ در نتيجه کنش¬گر (فاعل) در درجه¬ي اول اهميت پيدا مي¬کند و سپس رويداد و کانش ،و باراي ايضااح و
يوضي ميهوم جمله ،شاعر نهاد و کنش¬گر را در جاي خود مي¬آورد؛ مانند ابيات زير:
يکايک راز بر گل کرد پيدا
چو از نخچير باز آمد رفيدا
همان گوهر که در دل داشت بنمود
که رامين کينه کشت و مهر بدرود
اگر جاويد وي را آزمايي دلش جويي و نيکويي نمايي
همان گرگست هنگام دريدن
همان مارست هنگام گديدن
(همان)179:
در نگاه شاعر فاعل¬هايي همچون «رفيدا ،رامين ،گل» از برجستگي خاصي نسبت به فعل¬هااي «بازآمادن ،آشاکار
کردن ،کشتن و درودن ،بنمودن ،آزمودن ،دلجويي و نيکويي کردن» برخوردار است؛ در واقع ،در ابيات فاوق حضاور
شخصيت¬هاست که جريان داستان را به سمتي يازه مي¬برد و حوادث بعدي را که در پي دل¬زدگي و بي¬وفاايي
شخصيت «رامين» نسبت به «گل» ايجاد شده ،رقم مي¬زند و ذکر نهاد يوسط شاعر در جهت يحقير و مسالم¬باودن
بي¬وفايي و پيمان¬شکني رامين است .در اين رويکرد هر کجا که کنش-گر است ،خواننده مي¬يواند کانش¬هااي
داستان را ببيند و آنجا که فاعل و شخصيتي نيست ،خواننده هايچ اطالعاي از کانش¬هااي داساتاني نادارد .در ايان
بيت¬ها شاعر با محوريت قراردادن اشخاص داستان ساعي دارد ياا انديشاه و يلقاي خاود کاه هماان باي¬ثباايي و
زودگذربودن عواطف و احساسات در انسان است را در قالب اجراي سه شخص به خواننده منتقال کناد .در مثناوي
وي اس و رام اين عااالوه باار فعاال-هاااي يااداومي و فعااال ،يک اي ديگاار از عواماال پوي اايي و يحاار جمااالت و
صحنه¬پردازي¬ها ،ذکر فاعل است؛ براي مثال:
دلش گشت از جياي رام پر يير
چو دايه ديد رامين را به نخچير
نه از راهش بپرسيد و نه از ماه
کجا رامين چو او را ديد در راه
(همان)122 :
پس آنچه بيان¬کنندۀ موضع و نگرش شاعر در دو بيت باالست ،کنش¬گرهايي مانند «دايه و رامين» است ناه کانش
«ديدن»؛ به عبارت ديگر ،انجام عمل يوسط فاعل اولويت دارد و نه امر ديگر .اين موضوع به¬وياژه در بخاش¬هااي
حماسي و رزمي داستان جلوه-ي بيشتري پيدا مي¬کند؛ چرا که اصوأل در حماسه شخصيت¬هاا و قهرماناان کاانون
يوجه¬ي شاعر قرار مي¬گيرند و داستان حماسي در واقع خلاق شخصايت شکسات¬ناپاذير باراي انجاام کارهااي
بي¬نظير است؛ براي مثال:
ز مردي پر دلي را هيچ ننهيت
چو ويرو با دليران اين سخن گيت
پس آنگه با پسنديده سواران ستوده خاصگان و نامداران
چو آيش در سپاه دشمن افتاد
ز صف خويش بيرون ياخت چون باد
(همان)44-42 :
در واقع ،شخصيت¬هايي همچون «ويرو ،موبد» که در جريان رويدادهاي بدمي و عاشقانه کانون يوجه قرار دارند ،در
هنگام نبرد و رزم نيد در پيش¬برد حوادث و وقايع داستان نقش فعال و مؤثري اييا مي¬کنناد و شااعر باه مناسابت
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ييصيل و ايضاح کالم ،کنش-گرهاي اين گونه جمالت را ذکر مي¬کند .بسامد صداي فعال و ذکر فاعل باه وياژه در
گيت¬و¬گوها و نامه¬نگاري¬هاي عاشق و معشوق (ويس و رامين) به يکديگر در طول داساتان ،منجار باه ايجااد
حس باورپذيري و التذاذ در خواننده شده¬است؛ به طوري که شااعر باه ايان واساطه حااالت گونااگون عاشاقان و
معشوقان را در وجود مخاطب به زيبايي منعکس مي¬کند و در شارح هار ياک از احاوال آنهاا کيييات ديگاري باه
خواننده منتقل مي¬سازد و رشته¬اي از بي¬خودي را به گردن فکرش مي¬افکند و اين کاربرد را مي¬يوان به دليال
يأکيد و يأثيرگذاري بيشتر شاعر دانست:
سمن بر ويس جوشان و خروشان
دريده ماه پيکر جامه بر بر
همي¬گيت اي مرا چون جان گرامي
يوي بخت مرا همتاي رادي
دو چشمه خونش از دو چشم جوشان
جيگنده الله¬گون واشامه از سر
دلم را کام و کامم را يمامي
يوي جان مرا همتاي شادي
(همان)848 :
در واقع ،ذکر شخصيت¬هاي اصلي داستان در جايگاه کنش¬گري ،هم سبب برجسته¬شدن آنها مي¬شود و هام از
جنبه¬ي زيباشناختي ،شوق مخاطب را به دريافت موضوع و حادثه زياد مي¬کند و سرعت انتقال مطلاب را افادايش
مي¬دهد.
 -1-8صداي منيعل
هنگامي به وجود مي¬آيد که مبتدا پذيرنده ،هدف ياا متحمال کااري باشاد .ايان صادا بياان¬کنناده¬ي انيعاال و
پذيرندگي غيرفعال¬يرين عنصر جمله در قبال يک کنش است .متني که با فعل مجهول و با محوريات کانش¬پاذير
يوليد مي¬شود ،صداي منيعل دارد (کليمن .)8 :4774 ،صداي غالب و مسالطط در ساخن فخرالادين صاداي منيعال
است .در زبان فارسي سااخت¬هااي زيار صاداي منيعال دارناد -4 :وجاه مصادري  -1جملاه¬هااي مجهاول و
جمله¬هاي شبه مجهول  -8جمله¬هاي اسنادي  -4جمله با فعل الزم.
 -4-1-8وجه مصدري
جنبه يا وجه فعل ،عبارت است از داللت او بر وقوع يا الوقوع عمل به شکل اخبار يا احتمال يا امر (خيامپور:4891 ،
 )32و از اين جهت وجه فعل ،اريبا مستقيم با معني فعل دارد .در يعرييي که شيائي از وجه ارائه مي¬دهاد ،بيشاتر
منظور او متوجه وجه فعل است و مي¬نويسد«:وجه ،عبارت است از مناسبات گوينده ياا نويسانده ،نسابت باه طارز
اجراي عملي که يوسط فعل بيان مي¬شود» (شيائي .)33 :4848،يار محمدي به نقل از هليادي وجهيات در کاالم را
يکي از نتايج کارکرد يعاملي زبان مي¬داند .وي مي-گويد«:وجهيت عبارت است از نگرش گوينده يا نويسنده نسبت
به يوفيق انجام عمل» (يارمحمدي .)144 :4891 ،به نظر پالمر ،يعريف وجه به صورت «نظر و ديدگاه گوينده» (پالمر،
 .)1 :4734که از سوي اليند مطرح شده ،مناسب¬ير از ساير ديدگاه¬ها به نظر مي¬رسد .در منابع دستور سنتي ،فعل
را حداقل شامل سه و حداکثر شش وجه دانسته¬اند؛ همه¬ي اين منابع سه وجه اخباري ،التدامي و امري را پذيرفتاه
و برخي ،وجوه ديگري مانند مصدري ،شرطي ،وصيي و دعايي را نيد ذکرکرده¬اند .وجه مصدري ،فعلي است که باه
صورت مصدر درآمده باشد .وجه مصدري امروز بيشتر مصدر کوياه است که در حکم فاعل يا متمم افعال وجه سااز
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(افعال شبه معين) است؛ اما در قديم و به¬ويژه در مثنوي ويس و رامين ،مصدر بلند به صورت وجه مصدري به کار
مي¬رفته است .در واقع ،يکي از ساخت¬هاي دستوري که صاداي نويسانده را در ماتن پنهاان ماي¬کناد ،اساتعاره
دستوري يا قاعده «اسميدن» است و آن عبارت است از يبديل جمله ياا بناد فعلاي باه بناد اسامي .ايان سااخت در
ساده¬يرين شکلش چنان است که يک کنش يا يک فرايند که به طور طبيعي در جمله¬ي فعلي بيان ماي¬شاود ،در
قالب اسمي يا مصدري به يک « امر» يا شيء بدل مي¬گردد .قاعده اسميدن فعل در زباان فارساي و زباان نوشاتاري
انگليسي بسيار رايج است .اين قاعده¬ي يبديل بند يا جمله¬ي فعلي به اسمي را ،هليادي در کتااب مقدماه¬اي بار
دستور نقشي ( )4739مطرح کرد (فتوحي.)173-179: 4874،
استعاره دستوري (وجه مصدري) کاربرد قابل يوجهي در سخن فخرالدين دارد و از آنجايي که مصدر عمل باالقوه را
بيان مي¬کند ،در ابراز معاني مجازي و غير مستقيم کاربرد ماؤثري دارد .باراي مثاال ،شااعر باراي نااگدير و حتماي
نشان¬دادن حوادث روزگار و جلب موافقت خواننده با آن از وجه مصدري استياده مي¬کند و بادين وسايله سابب
منيعل¬شدن صداي جمله¬ها شده¬است:
چو فرقت خواهد افگندن زمانه
کرا خواهد گرفتن يب به فرجام
چو رامين سير گشت از رنج ديدن
به دامي اوفتادن هر زماني
به شاهنشاه پيغامي فرستاد
پديد آرد ز پيش او را بهانه
ز پيش يب شکستن گيرد اندام
شب و روز از پي جانان دويدن
شنيدن سرزنش از هر زباني
که خواهم شد به بوم ماه آباد
(همان)184 :
يکي از پرکاربرديرين وجه¬هاي فعل در ويس و رامين عالوه بر وجه التدامي و اخبااري ،وجاه مصادري اسات؛ باه
طوري که در بخش «نامه نوشتن ويس به رامين» وجه مصدري با بسامد يکرار  )%7( 28در مقايسه باا وجاه اخبااري
 )%84/4( 148و وجه التدامي  )%84( 477بيشترين کاربرد را در ميان انواع وجه فعل دارد که ياا باه صاورت مصادر
مرخم و يا اکثرا به شکل مصدر بلند و يام به کار مي¬رود .دليل گدينش ساختار دستوري در اين جمله¬هاي يادشده
و نظاير آن ،به¬خاطر اين است که حقيقت عمل و حادثه¬اي که براي شخصيت پيش مي¬آيد ،بيش از فاعل اهميت
دارد و در هنگامي که شاعر قصد دارد به ذکر يمثيل و يوضي واقعه¬اي بپردازد و نظر خوانناده را باه سارانجام کاار
معطوف سازد ،از اين وجه استياده¬ي چشمگيري مي¬کند .در حقيقت ،غلبه¬ي اين شيوه¬ي نگارش ،يابعي اسات
از غلبه¬ي رويداد محوري در نگاه شاعر؛ يعني در بيت¬هاي باال ،کنش «فراق و جدايي» نسبت به کنش¬گر (زمانه)
اولويت دارد و نوعي دخالت پنهان و موضع¬گيري شاعر را در جريان داستان بيان مي¬کند؛ يا مثال:
که من زنگ گهر خواهم زدودن
جهان را از بدش آزاد کردن
به کينه رستخيد او را نمودن
روان قارن از وي شاد کردن
(همان)43 :
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در اين دو بيت ،آنچه اولويت دارد و مرکد يوجۀ شاعر است ،کينه¬جويي و کشتن است نه اينکاه انجاام¬دهنادۀ آن
(ويرو) چه جايگاه و ويژگي¬هايي دارد .در باب ارزش اين ساخت دستوري گيته¬اند«:اگر با استعاره¬هاي واژگاني
مي¬يوان يک حقيقت را در يقابل با حقيقتي ديگر ارائه داد ،به طور همسان با استعاره¬ي دساتوري نياد ماي¬ياوان
زمينه¬ي کتمان حقايق يا واقعيت¬ها را فراهم کرد؛ به گونه-اي که کنش¬ها در يک سابک دل¬پساند ارائاه شاود»
(نولس و مون.)443 :1112 ،
 -1-1-8جمله¬هاي مجهول و شبه مجهول
دومين روش مؤثر در ايجاد صداي منيعل در ويس و رامين استياده از جمله¬هاي مجهول و شابه¬ مجهاول اسات.
عنصر سازنده¬ي مجهول ،فعل «شدن» است که داراي يمام اشکال يک فعل واژگاني است؛ يعني وقتي «شادن» فعال
واژگاني نباشد (به¬عنوان عنصر سازنده¬ي مجهول در گروه فعلي عمل کند) ،هميشه با ياک فعال واژگااني هماراه
است؛ ولي وقتي به¬عنوان فعل واژگاني به کار رود ،ينهاست؛ يعني خود در جايگاه فعال قارار ماي¬گيارد (بااطني،
 .)419 :4891الزار ،معتقد است که يصريف کامل فعل مجهول به ياري اسم ميعول فعل اصلي ،با افدودن فعال معاين
«شدن» صورت مي¬گيرد (الزار .)474 :4834 ،از نظر دبيرمقادم ،گشاتار مجهاول بار آن دساته از جملاه¬هاا عمال
مي¬کند که صرفا داراي ميهوم ارادي باشند (دبيرمقادم .)84 :4844 ،معماوال در زباان فارساي در سااختارهايي کاه
حروف اضافه :يوسط ،به¬وسيله ،از طرف ،از سوي ،به دست ،از جانب و غيره به کار مي¬رود ،به جمالت مجهاول
معروف مي¬باشند¬ (روبينچيک¬ .)144 :1114 ،جمله¬ي شبه مجهول؛ يعني جمله¬اي که از نظار سااخت معلاوم
است اما فاعل(کنش¬گر) در آن حذف شده¬است .از نظر نحوي ،فعل رکن اصلي جمله محسوب مي¬شاود ،زيارا
شناسنامه¬ي جمله است و عمده¬يرين نقش را در محور يا رابطه¬ي هم¬نشيني داراسات و بار اسااس آن اجاداي
جمله و رابطه¬ي آن¬ها را يعيين مي¬کنيم (مهرآوران .)413 :4833،افعاال ميااني نشاان-داري وجاود دارد کاه باا
صورت¬هاي فعلي فعال مطابقت نمي¬کند .از اين نظر به آنها افعال شبه مجهول گيته مي¬شود .چون بين فرم فعال
و شبه مجهول يطابق وجود ندارد ،شبه مجهول نمي¬يواند به¬عنوان صورت اشاتقاقي يحليال شاود؛ بلکاه باياد باه
صورت پايه يا بن¬مياني در نظر گرفته شود .شبه مجهول¬ها نوعا به طبقه¬ي معنايي خاصي يعلق دارند .متني که باا
بسامد باالي جمله¬ي معلوم يوليد شود ،صداي فعال دارد و متناي کاه باا بساامد بااالي جملاه¬ي مجهاول يولياد
مي¬شود ،صداي منيعل يا پذيرا خواهد داشت .ايان ويژگاي را باا ناام پدياده¬ي فعاال¬ساازي (اظهاار) در برابار
منيعل¬سازي (حذف) ياد کرده¬اند؛ فعال¬ساازي ناوعي يأثيرگاذاري و منيعال¬ساازي ناوعي يأثيرپاذيري اسات
(فتوحي .)174 :4874،در زبان¬شناسي شناختي با يوجه به بحث انطباق ،مي¬يوان يک موقعيات را باه روش¬هااي
مختلف ،بر اساس ميدان يوجه و موضوع¬بودن يکي از مؤليه¬ها به ساختار زباني يبديل کرد .براي ياک صاحنه¬ي
مشتر مي¬يوان بر اساس يوجه به يکي از مؤليه¬ها ،گدارش¬هاي متياويي عرضه کرد (گليام .)147 :4838 ،باراي
مثال ،در دو جمله¬ي «علي شيشه را شکست» و «شيشه يوسط علي شکسته شد» دو ديدگاه مطارح شاده اسات؛ در
جمله¬ي اول آنچه در ساختار زبان از يک صحنه ،گدارش مي¬شود ،فاعل را همچون موضوع در متن برمي¬گديناد
و يأکيد بر نقش کنش¬گري علي دارد؛ در حاالي کاه در جملاه¬ي دوم جايگااه موضاوع در ماتن ،باه ميعاول داده
مي¬شود و بر نقش پذيرايي و حالت يأکيد مي¬کند.
در قسمت¬هايي از داستان ويس و رامين نحو جمله¬ها به جانب حذف فاعال و مجهاول¬ساازي ماي¬گراياد ياا
کنش¬گر و فاعل اصلي متن به گونه¬اي در جمله پنهان يا حذف باشد .براي مثال ،در قسمت آغاز کتاب و «ستايش
خداوند» فاعل جمله¬ها (خداوند) در جمله¬ها پنهان شده است:
اگر بي¬اخترستي چرخ گردان
نبودي اين علل¬هاي زماني
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چو اين مايه نبودي رستني را
وگر بي¬آسمان بودي ستاره
فروغ نور ظلمت را زدودي
وگرنه کرده بودي چرخ مايل
نبودي فصل هاي سال گردان
نگشتي مختلف اوقات گيهان
کدو آيد نبايي زندگاني
نبودي جانور روي زمي را
جهان پر نور بودي هامواره
پس اين کون و فساد ما نبودي
بدين سان لختکي ميل معدّل
نه يابستان رسيدي نه زمستان
(فخرالدين گرگاني)1 :4889،
در اين جمله¬ها «خداوند» که در مقام کنش¬گر (فاعل) اصلي است ،حاذف شاده و کانش¬پاذير «چارخ گاردان،
ستاره ،چرخ» در جايگاه نهاد يا مبتدا قرار گرفته¬اند .پس کنش¬گر اصلي (خدا) در همه فرايند¬هااي فعلاي ماادي
حضور دارد؛ اما فاعليت وي در متن پنهان شده و صداي انيعالي از متن به گاوش ماي¬رساد .در حقيقات ،سااختار
حقيقي بيت¬هاي فوق به اين صورت است« :اگر خداوند چرخ گردان را بي اختر مي¬آفريد» «،اگر خداوند ستاره را
بدون آسمان خلق مي¬کرد» « ،اگر خداوند چرخ را مايل نکرده بود» .به واسطه¬ي کاربرد اين سااختارهاي نحاوي،
«خداوند» که فاعل يگانه و قدريمند نظام جهان و موجودات است ،ضمن اينکه حضورش پيوسته در همه جاا گاوش
زد مي¬شود؛ اما نامش در متن مستقيما بر زبان نمي¬آيد .باا ايان روش ،شااعر يوانساته مياان مخاطاب و خداوناد
فاصله¬گذاري کند و خداوند را به مندله¬ي امري مقدس و فاعلي يگانه و قدريمند که نظام¬مندي و غايت¬منادي
جهان به وسيله¬ي او ايجاد شده ،نشان دهد .در ضمن ،روشن و آشکاربودن نهاد (خدا) براي خواننده در بيات¬هاا،
يکي ديگر از عوامل کاربرد ساختار مجهولي است .در طول داستان نيد چندين جا شاعر از زبان فردي غايب و پنهاان
ويس را مورد خطاب قرار مي¬دهد و فاعل جمله¬ها را ذکر نمي¬کند:
مرا گويند بيهوده چه نالي چرا چندين ز بدمهري سگالي
مرا گويند از او اميد بردار
که نوميدي اميدت ناورد باد
(همان)191 :
مرا اکنون کدان دلبر بريدند
بدانديشان به کام دل رسيدند
(همان)143 :
در اين بيت¬ها فاعل فعل¬هاي«گويند ،بريدند» مجهول و ناشناخته است که البته در نظر هر خواننده با کمي دقت و
يأمّل ،فاعل اين فعل¬ها روشن و آشکار مي¬شود .در واقع ،کنش¬گر در اين بيت¬ها ،اطرافياان و همراهاان وياس
هستند که از عشق بهره¬اي نبرده¬اند و يا الاقل سختي¬هاي چنين عرصه¬اي را متحمل نشده¬اند و ينها بر اساس
عقل و مصلحت خود عمل مي¬کنند .شاعر با ذکرنکردن نام اين گونه افراد ،ضمن اينکه نمي¬خواهد نامشاان فااش
شود ،قصد دارد خواننده با يأمل ذهني خويش به شناخت آنان دست يابد و رنج خود را از شرايط روزگار و دوساتان
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نااهل به طور سرپوشيده و بادون ذکار ناام آنهاا اباراز کناد .جملاه¬هااي مجهاول نقاش ماؤثري در ايجااد حاس
انيعال¬پذيري در خواننده دارند؛ از نمونه¬ اين نوع بيت¬ها در ويس و رامين مي¬يوان به موارد زير اشاره کرد:
چو آگه شد ز رامين شادمان شد
مرا اين دوست بي¬دل کرد و بي¬کام
درخت خشک بوده ير شد از سر
ينش را آن خبر همتاي جان شد
(فخرالدين گرگاني)422 :4889،
که اکنون دشمن من شد به فرجام
(همان)129 :
گل صدبرگ و نسرين آمدش بر
(همان)13 :
 -8-1-8جمله¬هاي اسنادي
جمله¬هاي مسندي ،جمله¬هايي است که فعل آنها «فعل عام» يا «ربطي» يا در اصطالح «فعل رابط» اسات و عاالوه
بر آن ،دو رکن «مسنداليه» و «مسند» نيد در اين جمله¬هاا وجاود دارد (فرشايدورد .)443 :4833 ،ساومين روش در
ايجاد صداي منيعل ،جمله¬ي اسنادي با فعل¬هاي ربطي «است ،بود ،شد ،گشت ،گرديد ،باش ،هست ،نيست ،بااد»
است .البته بحث اسناد در علم معاني را نبايد با اسناد در دستورزبان يکي دانست؛ چرا که در علم معاني اسناد هم باه
وسيله¬ي فعل ربطي و هم غيرربطي صورت مي¬گيرد و به همه-ي انواع نهاد ،مسنداليه و به همه¬ي اناواع گاداره،
مسند گيته مي¬شود؛ اما در دستورزبان ،مسند کلمه¬اي است که فقط با فعل ربطي به نهااد نسابت داده ماي¬شاود.
البته برخي از افعال اسنادي در جمالت ويس و رامين در معاني خاصي نيد به کار مي¬رود که در آنجاا ديگار «فعال
رابط» به شمار نمي¬آيد ،بلکه «فعل خاص» است؛ مانند فعل «گشت» و «گردياد» کاه در معنااي چرخيادن و يغييار
حالت دروني و فعل «بود» در معناي به وقوع پيوستن ،به کار رفته است .روش اسنادي در کنار روش وجه مصادري،
عمده¬ي صداي منيعل سخن فخرالدين را يشکيل مي¬دهد .در حقيقت بسياري از جملاه¬هااي وياس و راماين از
گونه¬ي جمله¬هاي اسنادي و اسميه هستند؛ به-خصوص در هنگام وصف و خيال¬پردازي ينها سعي شاعر متوجه
پرورش يوصيف و زيبايي آن مي¬شود و ديگر يوجهي به کاربرد فعل ندارد؛ به همين دليل در غالب يصااوير ،ماا باا
ساختي اسنادي روبه¬رو مي¬شويم که فعل¬هاي ربطي در زمان¬هاي مختلف و باه شايوه¬هااي گونااگون نقاش
بسدايي در منيعل¬کردن صداي ويس و رامين بازي مي¬کنند؛ از جمله:
که دادارش چنين گردنده کردست
جهان چون آسياي گردگردست
گهي آذار باشد گه زمستان
نماند حال او هرگد به يک سان
که گاهي کود و گاهي جوانست
ين ما نيد گردان چون جهانست
چو گاهي زورمند و گاه سستست
گهي بيمار و گاهي يندرستست
گهي پيروز بخت و گاه بدبخت
گهي با رخت باشد گاه بي¬رخت
(فخرالدين گرگاني)811 :4889،
در مثنوي ويس و رامين هر جاا شااعر قصاد يصاويرگري ،ييصايل کاالم و خياال¬پاردازي دارد ،از جملاه¬هااي
کنش¬پذير و اسنادي استياده مي¬کند .شعر فخرالدين طبيعي و خالي از يکلاف اسات و باه دنباال آوردن قافياه ياا
رديف¬هاي فعلي دشوار و سنگين نيست و در اکثر موارد غرض او آن است که فکر روشن و شور و سوز دل خاود
را با ساده¬يرين جمالت و مؤثريرين کلمات به يصوير کشد .در واقع زباان او ،زباان احسااس اسات کاه باه هماان
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شيريني و سادگي به نقل داستان مي¬پردازد .بنابراين ،غالب بيت¬ها و مصراع¬هاا باا کماک فعال¬هااي ربطاي و
اسنادي به يکديگر پيوند خورده¬اند يا دقيق¬يرين احساسات عاشقانه را که به وصف درنمي¬آيد ،با بيااني مناساب
سادگي دلدادگان منظوم سازد .در عين حال ،در مواقع رويارويي و گيات¬وگوهااي عاشاق و معشاوق باا يکاديگر،
جمله¬ها کنش¬گر و فعال مي¬شوند و اعمال و کنش¬هاي آن دو در يقابل با هم قارار ماي گيرناد و لحان کاالم
کنش¬گر و يرغيبي مي¬شود.
 -4 -1-8جمله با فعل الزم
فعلي که بي¬ميعول ،معني جمله را يمام کند يا به سخن ديگر به ميعول نيازي نداشته باشد ،فعل الزم يا ناگذر ناميده
مي¬شود (انوري ¬و گيوي .)44 :4849 ،افعال الزم که شامل فعل¬هاي ياام و نااقص ماي¬شاوند ،يکاي ديگار از
شيوه¬هاي اعمال صداي منيعل در ويس و رامين است .در جمله¬هايي که فعل آنها الزم اسات در فرايناد ،مشاار
يکي بيش نيست و لذا اين نوع جمله¬ها يک¬ارزشي هستند؛ براي مثال:
يکي آيش به مغد من درآيد
يو يا رفتي برفت از من همه کام
کدو جيحون ز چشم من برآيد
نه ديدارت همي يابم نه آرام
(فخرالدين گرگاني)148 :4889،
در بيت¬هاي فوق ،افعال «درآيد ،برآيد ،رفت» پذيرش¬گرند و حالتي پذيرا به جمله مي¬دهند و يک ارزشي¬اناد؛
اما کاربرد فعل متعدي در جمله¬ي معلوم منجر به شکل¬گيري صداي فعال و پويايي جمالت مي¬شود و مشارکين
فرايند بيش از يکي است؛ مثأل در ابيات زير مشارکين عبارت¬اند از -4 :اين مرد (موبد)  -1ما (وياس و راماين) -8
آيش.
مرو را گيت بنگر حال اين مرد
همانگه ويس در رامين نظر کرد
بدين آيش بخواهد سوخت ما را
که آيش چون بلند افروخت ما را
(همان)148 :
يعداد افعال الزم يام و ناقص در ويس و رامين نسبت به افعال متعدي از بسامد قابال ياوجهي برخاوردار اسات و
فخرالدين به واسطه¬ي اين روش صداي منيعل را در سخن خود آورده¬است؛ البته بر اساس ويژگي¬هااي سابکي
گاهي افعال الزم همچون «ماندن» و «سوختن» به صورت متعدي به کار مي¬روند.
در پايان براي يأييد يسلط صداي منيعل در سخن فخرالدين به اين سخن جعير محجوب مي يوان اشااره کارد کاه« :
شاعر جوان گرگاني با آن زبان سخن¬گوي و طبع يوانا يصوير خويش را در وجود رامين منعکس يافته و خود را به
جاي او گذاشته و کامروايي¬ها و ناکامي¬هاي او را با چنان صداقتي در دفتار آورده کاه گاويي شاخص راماين در
گوش ويس سرود عشق زمدمه مي¬کند يا از دوري او فرياد حسرت برماي¬آورد» (محجاوب )4889،14،و بار ايان
اساس مي¬يوان گيت شاعر رمانتيک معموأل روحيه¬اي اندوهگين ،شکست خاورده و منيعال دارد (سايد حسايني،
 )434 :4839و غالب جمالت وي پذيرنده¬ي عمل هستند.
 -8-8صداي انعکاسي
وقتي فاعل و ميعول يا مبتدا و خبر يک مرجع دارند ،و آن مرجع ،ضمير مشتر «خود» است ،صداي نحو انعکاساي
مي¬شود .به ضمير مشتر با روابط دستوري ميعول صري  ،متمم حرف اضافه¬¬اي هم¬¬مرجع باا نهااد ،ضامير
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انعکاسي گيته مي¬شود (مشکوه¬الديني .)493 :4897 ،در واقع ،صوريي از ضماير شخصي کاه در جايگااه ميعاولي
(ميعول با واسطه يا بي¬واسطه) براي اشاره به همان شخص دستوري در جايگااه فااعلي باه کاار ماي¬رود ،ضامير
انعکاسي ناميده مي¬شود (ريچاردز و پالت .)141 :4771 ،عالوه بر ضماير انعکاسي ،ضماير متقابل يا دوسويه نيد از
رابطه ساختاري مشابه¬اي با ضماير انعکاسي برخوردارند .بنابراين ،اين عناصر ارجاعي نياد باه¬عناوان مرجاع¬دار
محسوب مي¬شوند .ضماير متقابل ،نوع خاصي از ضمير انعکاسي است که شامل ضماير «يکديگر ،هماديگر و هام»
است که ينها با نهاد جمع هم مرجع ،با رابطه¬ي دستوري متقابل ميعول صري  ،ميعاول باا واساطه و ماتمم حارف
اضافه¬اي به¬کار مي-رود (مشکوه الديني .)431 :4897 ،ضمير متقابل يا دوسويه ،به عبارت ديگار «ضاميري اسات
که به يعامل دوجانبه بين دو يا چند نير از طريق فعل جمله اشاره دارد» (ريچاردز و پالت .)141 :4771 ،براي مثاال،
در جمله¬ي «آنان يکديگر /همديگر را ديدند» مرجع فاعل و ميعول يکي است .اين نوع از صداي دساتوري نياد در
آثار رمانتيک¬ها فراوان است و دنياي عمل و عکس¬العمال در درون خاود فاعال وجاود دارد .باه عباارت ديگار،
بازياب فعل به فاعل يا کنش¬گر برمي¬گردد« .صداي انعکاسي ،در کالماي کاه محصاول يجرباه¬هااي شاهودي و
باطني است ،غالب مي¬شود؛ باه¬وياژه آن¬گااه کاه گويناده مغلاوب ناخودآگااه و عواطاف شاديد شاده باشاد»
(فتوحي .)172 :4874،اين صدا ،نشانه¬ي اشتغال شاعر به درون خويشتن است .کثرت ضماير انعکاسي ،وسايله¬اي
براي بازگشت به خويش و نقب زدن به درون است (همان .)14 :4839 ،براي مثال:
روم خود را بيندازم از آن کوه
که چون جشني بود مرگي به انبوه
(فخرالدين گرگاني)111 :4889،
ندانم چاره¬ي خويش از که جويم
ندانم زاري خود با که گويم
به ويرو خويشتن را چون رسانم
ز موبد جان خود را چون رهانم
(همان)21 ،
چرا اي دل شدستي دشمن خويش
به دست خويش سوزي خرمن خويش
(همان)473 :
در لحظايي از داستان که شخصيت¬هاي اصلي (ويس ،رامين ،موبد) به سختي و گرفتاري دچار ماي¬شاوند و هايچ
چاره¬اي جد يسليم در مقابل خود نمي¬بينند ،به ضمير و دل خود رجوع ماي¬کنناد و از آن شاکايت و نالاه سار
مي¬دهند؛ به¬خصوص در هنگام جدايي معشوق و بي¬وفايي او ،اين صدا بيشتر به گوش مي¬رسد .در اکثار ايان
لحظات شاعر با يکيه بر ضماير انعکاسي (خود ،خويش ،خويشتن) سعي دارد به گونه¬اي در قالب شخصيت¬هااي
داستان سرنوشت و نگرش خود را به يصوير درآورد ،نه ينها خود را مورد خطاب قرار مي¬دهد ،بلکه يمامي عاشقان
و گرفتاران دل را اندرز مي¬دهد و سعي دارد آنان را از اين ورطه¬ي مهلک و جان-کاه بر حذر دارد .بسامد استياده
از ضمير انعکاسي «خود» در مقايسه با ساير ضماير و شيوه¬هاي ارجاع به ضمير و درون ،قابل يوجه است؛ البتاه در
برخي موارد از اين ضمير براي يأکيد بر شخص و حادثه¬اي و يقرير و يثبيت در ذهن خواننده ،اساتياده ماي¬شاود.
ضمير «خود» قيد و ظرف يجربه است که شاعر با آن در پي عموميت دادن سخن خاود و ياداوم داشاتن يجرباه¬ي
عاشقي در طول زمان است ،در واقع يجربه¬اي که شخصي بوده را بدين وسيله به کالمي همگاني يبديل مي¬کند.
 -4-8صداي مياني
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در اين صدا ،نهاد در ميانه¬ي کنش¬گري و کنش¬پذيري قرار گرفته است (کليمن .)4 :4774 ،اين صدا در همه¬ي
زبان¬ها نيست .اين صدا در جمله¬اي است که فعل الزم در آن ،ظاهري فعال دارد؛ ولي يک کار منيعل را يوصايف
مي¬کند؛ مانند :جمله¬ي «غذا پخت» که فعل «پخت» از لحاظ نحوي فعال و از لحاظ معنايي پذيرا و منيعال اسات.
کافمن عقيده دارد انگيده¬ي ميهومي که از طريق صداي مياني نشان داده مي¬شود ،کنش¬هاايي اسات کاه از نظار
معنايي جدو کنش¬گر و کنش¬پذير به شمار مي¬آيد؛ اگرچه در بيشاتر ماوارد فقاط يکاي از مشاارکين در روياداد
دخالت دارد .فرم مياني فعل برعکس فرم فعال آن ،کنش¬گر عامل را در خاود آشاکار نماي¬کناد .بار اسااس ايان
يحليل ،اگر نهاد بي¬نشان در جايگاه نهاد واقعي ظاهر نشود ،يياسير مختليي صورت مي¬گيارد کاه خاوانش¬هااي
گوناگوني را به¬همراه دارد (کافمن .)43 :1119 ،حق¬بين ،عنوان مي¬کند که ساخت ميانه ،ساختي است کاه داراي
يک گروه اسمي است و فعل آن ويژگي¬هاي فعل معلوم را دارد؛ اما به لحاظ معنايي ،ينها گاروه اسامي موجاود در
اين ساخت ،مانند فاعل در ساخت مجهول ،داراي نقش معنايي پذيرا مي¬باشد (حق¬باين .)442 :4838 ،فرشايدورد
در بحث افعال متعدي و الزم از افعال دوگانه که همان افعال دو وجهي است نام ماي¬بارد و ايان مثاال را از اشاعار
حافظ شاهد مي¬آورد« :سينه از آيش دل در غم جانانه بسوخت /آيشي بود در اين خانه که کاشانه بسوخت» که فعل
«سوخت» در مصراع اول الزم اما در مصراع دوم متعدي است (فرشيدورد .)413 :4833 ،در واقع ،ماي¬ياوان گيات
افعال دو وجهي همانند«ريختن ،گسستن ،شکستن ،نوشتن ،سوختن ،پختن و  »...به نوعي منجر به ايجاد صداي مياني
در جمله مي¬شوند؛ براي مثال ،در دو جمله¬ي «کاسه شکست» و «کود کاسه را شکست» نهاد کود است؛ ولاي
در جمله¬ي اول ،کاسه در جايگاه نهاد قرار گرفته است؛ يعني اگرچه فعل «شکستن» ظاهري فعال دارد ،اما از لحااظ
معنايي منيعل است .از نمونه¬هاي بازياب چنين صدايي در ويس و رامين به اين مثال¬ها مي¬يوان اشاره کرد:
سدد گر بي¬يو مي¬سوزم بر آذر
که خود سوزد هميشه شاخ بي¬بر
(فخرالدين گرگاني)144 :4889،
نسوزد جان من يکباره در ياب
که اميّدت زند گه¬گه برو آب
(همان)191 :
در ابيات فوق فعل«سوزد» صداي مياني را در جمله ايجاد کارده¬اسات .در واقاع نهااد واقعاي« ،آياش» اسات ولاي
«شاخه» و «جان» در جايگاه نهاد قرار گرفته است ،در حقيقت ساختار اصلي جمله به اين شکل اسات« :آياش شااخه
بي بر را مي¬سوزاند» و «آيش عشق ،جان مرا يکباره نمي¬سوزاند» .همان¬طاور کاه ذکار شاد ،فعال «ساوخت»
اگرچه صداي مياني دارد اما در برخي موارد در ويس و رامين به صورت متعدي به کار ماي¬رود و صاداي فعاال
همراه با يک معمول پيدا مي¬کند .بنابراين اين گونه صداي دستوري بسامد اندکي را در سخن فخرالدين دارد.
 -2-8صداي دو جانبه
وقتي فاعل و ميعول ،فعلي را به طور متقابل انجام مي¬دهند و دو طرف در انجام دادن فعل نقش دارناد ،صاداي دو
جانبه ايجاد مي-شود .در عربي باب¬هاي مياعله و يياعل ،صداي دو جانبه دارند و برخي از مصادر آن مانند مکايبه،
مناظره ،مباحثه ،مصاحبه و يياهم در فارسي کاربرد دارد .همچنين ،شعرهاي گيت¬وگاويي کاه در غدلياات باه کاار
مي¬روند و گيت¬وگوي عاشق و معشوق را با افعال «گيتم ،گيتا» نشان مي¬دهند ،نوعي مواجهه¬ي دوگاناه را در
ساااخت نحااوي ساابب مااي¬شااوند (فتااوحي .)811 :4874 ،در اي ان زمينااه پيتاار ويساالند در کتاااب «شايوه¬هاااي
داستان¬نويسي» نوشته است« :عنصر گيت¬وگو نقش بسيار گسترده در گساترش ياافتن طارح و داساتان دارد و باه
کمک همين عنصر است که نويسنده از زحمت يوضيحات ميصل درباره شخصايت¬هااي داساتان رهاا ماي¬شاود.
گيت¬وگو باعث وضوح و درخشندگي رمان مي¬شود و آن را پر هيجان¬ير مي¬کند و نيد باعاث ماي¬شاود کاه
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خواننده ،يوجه بيشتري از احساس همدردي نسبت به اشخاص نشان دهد» (سرسنگي .)437 :4893 ،نمونه¬هاي اين
گونه صدا در مثنوي ويس و رامين به¬ويژه در گيت¬وگوها چشمگير است؛ از جمله:
وگر يو سرد گويي من نگويم
اگر يو هجر جويي من نجويم
وفا کارم اگر يو جور کاري
من آب آرم اگر يو آيش آري
(فخرالدين گرگاني)198 :4889،
نه يو يابي چو من يار وفادار
نه من يابم چو يو يار دل آزار
نه من بتوانم از يو دل بريدن
نه يو بتواني از من سر کشيدن
(همان)194 :
در مثنوي ويس و رامين به دليل يقابل گيت¬وگوها و مناظره¬هاي بين عاشق و معشوق به¬وياژه در بخاش¬هااي
«نامه نوشتن ويس به راماين و ديادار خواساتن» و «پاسا گياتن وياس و راماين باه يکاديگر» در قيااس باا سااير
قسمت¬هاي داستان ،صداي دوجانبه بيشتر به گوش مي¬رسد؛ در واقع ،کنش¬گر و کنش¬پاذير (وياس و راماين)
در جريان داستان به مکايبه و نامه¬نگاري مي¬پردازند و در آن از کارهايي که هر دو در حق يکاديگر انجاام دادناد،
ياد مي¬کنند و اين موضوع سبب خلق صداي دو جانبه و متقابل در نامه¬ها و مکايبه¬هاي آنان شاده اسات .عشاق
در ويس و رامين حالتي دوسويه به خود مي¬گيرد؛ گاهي رامين در طلب ويس مي¬رود و از جدايي که موباد مياان
آنها ايجاد کرده ،فرياد سر مي¬دهد؛ گاهي هم ويس از بي¬وفايي رامين ناله مي¬کند و سعي دارد با سخنان خاود او
را جذب کند؛ در نتيجه¬ي اين يقابال و دوگاانگي رفتارهاا و کانش¬هااي مياان دو شخصايت داساتان ،ساخنان و
گيت¬و¬گوهايي بين آن دو شکل مي¬گيرد که منجر به ايجاد صداي دو جانبه و متقابل مي¬شود؛ در واقاع ،شااعر
با اين شيوه به ذکر حاالت عشق و رفتار معشوق و بيان حال عاشق و يقرير و يثبيت مطلب مي¬پردازد و از جنبه¬ي
ديگر داستان را به زبان يخاطب ندديک مي¬سازد:
منم اين کد يو ديدستم چنين کار يوي بي من نشسته با دگر يار
يوي از من چنين بيدار گشته
منم پيش يو چونين خوار گشته
چو برگ دي مهي پژمرده بودي
نه يو آني که بر من فتنه بودي
يرا با بخت فرخ ساز دادم
نه من آنم که جانت بازدادم
نه يو آني که جد يادم نکردي همي از خا پايم سرمه کردي
کجا بي من نبد خوش اين جهانت
نه من آنم که بودم جيت جانت
(همان)192 :
فخرالاادين بااا يجربااه عاشااقانه¬ي خااود و براساااس يصااور ذهن اي ،حااال معشااوق و رقيبااان و مالماات¬گااران و
نصيحت¬گويان و چگونگي سخن¬گيتن و نوع جمالت آنان را يعين مي¬بخشد .وجود و نمود اين صدا در وياس
و رامين ،جنبه داستاني و روايت شعر را يقويت کارده اسات و ابعااد دروناي شخصايت¬هااي داساتان و همچناين
يصويرپردازي زيبايي را براي خواننده يرسيم مي¬کند.
 -4-8صداي سببي
زماني به وجود مي¬آيد که مبتدا علت وقوع فعل است؛ يعني سبب يا واسطه¬ي انجام فعال اسات ناه کانش¬گار؛
مانند« :لباس ناز مرا مريض کرد» .لباس ،کنش مريض کاردن را انجاام ناداده ،بلکاه سابب بيمااري شاده ¬اسات
(فتوحي .)811 :4874،صداي سببي ،گروه حرف اضافه¬اي وابسته به يک فعل گذرا را به يک عامل اريقا مي¬دهاد.
وقتي فعلي را به وجه سببي مي¬بريم ،ظرفيت آن يک درجه اريقا مي¬يابد .اگر پس از اعماال وجاه ساببي دو ناوع
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وابسته¬ي اجباري فعل کنش¬گر وجود داشته باشد ،يکاي از آن دو را الداماأ باه جايگااه گاروه حارف اضاافه¬اي
وابسته به فعل يندل مي¬دهد .زبان¬هاي ژاپني و مغولي داراي وجه سببي هستند .براي مثال ،در اين بيت « قضااي و
يقدير آسماني» سبب يرس شده¬است:
نيارم کرد بر يو دل گراني
بترسم از قضاي آسماني
(فخرالدين گرگاني)193 :4889،
و يا در بيت زير« ،زنهارداري» سبب دل¬خوشي و «زنهارخواري» سبب و علطت دل شکستن است:
يو را دل بشکند زنهار خواري
مرا دل خوش کند زنهار داري
(همان)149 :
يا در اين بيت¬ها صداي سببي جلوه¬گر شده است:
وگر آيد خيالت در ربايد
مرا خود با فراقت خواب نايد
(همان)148 :
نبيني آن که دارد بلبلي را که از بانگش طرب خيدد دلي را
(همان)191 :
عمده¬ي کاربرد صداي سببي در کنار صداي فعال در بخش¬هاي روايي و داستاني متن است و همان¬طور که گيته
شد در بخش¬هاي يوصييي و غير داستاني ،صداي منيعل و جمله¬هاي اسنادي يسلط دارد .حضور صداي سببي در
ميان ابيات ويس و رامين ،موجب پيوند جمله¬هايي شده که حامل انديشه¬هاي وابساته باه هام¬اناد و در بعضاي
موارد اريبا منطقي و قدرت اقناع¬پذيري را در داستاني سراسر احساسي افدايش داده است .باراي مثاال ،شااعر در
آخرين بيت از ابيات فوق براي باورپذير کردن کالم خود در مصراع دوم از نهاد سببي «بانگ» استياده کرده يا در بيت
باالير «فراق يار» را علت بي¬خوابي کشيدن ،بيان کرده است .شاعر عالوه بر شناسايي و ثبت عناصار جهااند داساتان
در قالب¬هايي يکپارچه ،بايد ناهمگونيد درون رويدادها و پيوند علطيد ميان آنها را نيد برجسته کند؛ زيرا هيچ داساتاني
فقط با يوصيف پديده¬ها آفريده نمي¬شود.
 -9-8صداهاي ايستا و پويا
افعال بر اساس سکون يا يحر مي¬يوانند ايستا يا پويا باشند .در افعال ايستا يک عمل براي فاعال در محادوده¬ي
زماني معين انجام مي¬شود و خايمه مي¬يابد؛ مانند فعل لحظه¬اي «افتادن» در جمله¬ي «سيب از شاخه افتاد»؛ اماا
صداي ديناميک و پويا آن است که يداوم رخ دادن يک فرايند را بيان مي¬کند؛ مانند فعال «جوشايدن» در جملاه¬ي
«سماور مي¬جوشد» .فعل¬هاي لحظه¬اي صدايي ايستا و فعل¬هاي ياداومي بياان¬گار صاداي دينامياک هساتند
(فتوحي)814 :4874 ،؛ مانند مضارع اخباري که وقوع فعل را در طول زمان نشان ماي¬دهاد .يکاي از مباحاث قابال
مطرح در فعل¬هاي پويا و ايستا ،بحث «نمود» يا «حدّ» فعل است؛ به اين معني که «ويژگي¬هااي فعال را از لحااظ
داللتش بر آغاز و دوام و پايان و کمال و نقص وقوع آن ،و از نظر اريباطش با زماني معيّن بايد مورد دقات قارار داد»
(فرشيدورد .)897 :4833 ،در واقع نمود ،مجموعه¬اي از نگرش¬هاي گوناگون به ظرفيات دروناي فعال در انتقاال
ميهوم زمان است (کمري .)8 :4731 ،اين ويژگي فعل ،بخشي از نظريه¬ي زبان¬شناسي همگااني اسات و باه زباان
خاصي اختصاص ندارد؛ به اين معنا که اگر در نظر بگيريم کارکرد فعل ،نشان¬دادن انجام کااري در زماان مشاخص
است ،ساخت¬هاي صرفي گوناگون فعل و نيد فعل¬هاي گوناگون هر زبان ،هار کادام ظرفيتاي متيااوت در انتقاال
ميهوم زمان دارند .به بيان ساده¬ير ،هر فعل صرف نظر از زمان دستوري که در آن صرف شده ،ظرفيت وياژه¬اي در
اشغال طييي از زمان دارد.
کاربرد جمله¬هاي فعال ويس و رامين با افعاال ياداومي کاه زماان اغلاب آنهاا ،مضاارع اخبااري اسات ،يحار و
يأثيرگذاري کالم را افدايش داده است .اين زمان با بسامد يکرار  )%42( 473در بخش «نامه نوشتن ويس باه راماين و
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ديدار خواستن» بيشترين درصد يکرار را به خود اختصاص داده¬است .در واقع ،فخرالدين باا اساتياده از ايان زماان
اريبا ندديکي در حين داستان با رخدادها دارد و بسياري از عقايد و احساسات خويش را در قالب مضاارع اخبااري
و جمله¬هاي خبري به خواننده انتقال مي¬دهد و يا از زبان شخصيت¬هاي داستان به بيان آنها مي¬پردازد .کااربرد
فعل مضارع اخباري ،سبب پويايي ،جان¬بخشي و نمايشي¬شدن داستان مي¬شود و خواننده لحظاه¬باه¬لحظاه در
جريان داستان قرار مي¬گيرد و در درون او احساس هم¬ذات پنداري با شخصيت¬هاي داساتان ايجااد ماي¬شاود؛
گويي که خود را در صحنه حاضر مي¬بيند .عالوه بر اين کاربرد گسترده¬ي فعل¬هاي وجودي و مادي و کويااهي
جمالت و استياده از دو يا سه فعل در هر بيت نيد در پويايي و حرکت جمالت نقاش قابال ياوجهي دارد و ديادگاه
واقع¬گرايانه¬ي شاعر را در جريان داستان منعکس مي¬کند .به کارگرفتن زمان مضارع اخباري در کنار فعال¬هااي
يداومي ،نشانه¬ي پويايي و يداوم عشق ناکام در وجود شاعر است و ميدان قطعيت انديشه و باور خاود را در ماورد
عشق و پيامدهاي آن به خواننده انتقال مي¬دهد؛ براي مثال:
من او را روز و شب در ناز دارم کليد گنج ها او را سپارم
هر آنچه او پسندد من پسندم
دل اندر مهر آن بت روي بندم
فرستم زي يو چندان زرّ و گوهر که گر خواهي کني شهري پر از زر
(فخرالدين گرگاني)89 :4889 ،
فعل¬هاي يداومي که کاربرد گسترده¬اي در ويس و رامين دارند؛ عباريناد از« :باريادن ،ساگاليدن ،شساتن ،ناليادن،
سوختن ،کاشتن ،رستن ،گريستن ،نازيدن ،گيتن ،افدودن ،برافشاندن ،گرداندن (يغيير حالات دادن) ،مهار ورزيادن ياا
هوا باختن ،نوشتن ،پيراستن ،به ياد آوردن ،بر آمدن ،و »...که بيشتر اين فعل¬هاا در زماان مضاارع اخبااري باه کاار
رفته¬اند.
کاربرد فعل¬هاي لحظه¬اي با زمان ماضي و گذشته در قسمت¬هايي از داستان که حوادث و رويدادهاي گذشاته از
زبان عاشق و معشوق بيان مي¬شود ،سبب ايجاد صداي ايستا در جمله¬هايي از ويس و رامين شاده¬اسات؛ باراي
مثال:
به نامه در سخن ها ديد نيکو
چو آمد نامه¬ي دايه به شهرو
به نيکي يافت آگاهي ز دختر که هم نامش نکو بود و هم اختر
به مژده پيک او را ياج زر داد به جد ياجش بسي زرّ و گوهر داد
(همان)84:
فعل¬هاي لحظه¬اي که نقش مؤثري در ايجاد صداي ايستا در جمله¬هاي داستان داشته¬اند شامل «جساتن ،ديادن،
برگديدن ،روي گرداندن ،رفتن ،زدن ،خوردن ،بريدن ،کشتن (خاموش کردن) ،برکنادن ،نشساتن ،گارفتن ،شکساتن،
بنمودن(نشان دادن) ،گريختن ،خليدن(فرو رفتن) و »...که اين فعل¬ها در زماان گذشاته رخ ماي¬دهناد و ياداوم و
استمرار ندارند .کاربرد صداي ايستا ،فاصله¬ي شاعر و ديدگاه وي را بيشتر مي¬کند و به يصوير فضاهاي غيرواقعاي
و طراحي فضاي يخيلي کمک مي¬کند و با ايجاد فاصله ميان شاعر و مخاطب با زمان و مکاان وقاوع ،قطعيات را از
ميان برمي¬دارد.
بر اساس يحليل صداي دستوري در بخش «نامه نوشاتن وياس باه راماين و ديادار خواساتن» کاه شاامل  441بيات
مي¬شود ،اين نتايج بدست آمده است:
جدول  :4بسامد انواع صداي دستوري در ويس و رامين
فعال

71

% 14/2

منفعل

982

% 71/4

سببی

28

% 5/1
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19

% 2/1

انعکاسی

2

% 1/4

ميانی

4

% 1/8

جمع کل

511

% 111

ايستا

18

% 41/7

پويا

35

% 58/2

جمع کل

119

% 111
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 -4نتيجه¬گيري
با يحليل و بررسي منظومه¬ي ويس و رامين نتيجه¬ي به دست آمده نشاان¬دهناده¬ي غلباه¬ي صاداي منيعال و
سپس فعال بر داستان است؛ چرا که شاعر رمانتيک ،لحني غمگين و ديدي منيعل نسبت به جهان دارد .اين موضوع با
يوجه به يجربه¬ي شکست عشقي شاعر در دروران جواني و بيان احساسات لطيف و پرشور خود به زبااني سااده و
روان ،به طور نمايان¬يري ديده مي¬شود .کاربرد جمله¬هاي اسنادي و وجه مصادري از عوامال مهام انيعاال ماتن
است که بيانگر غلبه¬ي رويداد محوري در نگاه شاعر است .همچنين صداي فعال ،در نتيجه¬ي گيات¬و¬گوهاا و
نامه¬نگاري¬هاي عاشق و معشوق(ويس و رامين) به يکديگر در طول داساتان ،صاداي مسالط ديگار کاالم اسات.
آوردن اين دو صداي دستوري در جاي مناسب خود ،نشان¬دهنده¬ي يناسب حاالت شاعر با نوع جماالت اسات و
صداي شاعر نشان از انيعال و حسرت هجران يار است .از طرفي ديگر کاربرد چشام¬گيار فعال¬هااي ياداومي در
زمان مضارع ،صداي پويا و ديناميک را در ويس ورامين به¬وجاود آورده¬اسات و سابب افادايش واقاع¬گراياي و
اطمينان شاعر درباره¬ي موضوع داستان و يصوير فضاهاي عاشقانه و گادارش حاوادث و رويادادها شاده¬اسات و
رابطه¬ي خواننده را با اصل و جريان داستان ندديک مي¬سازد يا بدين وسيله خواننده فاصله خاود را باا عواطاف و
احساسات شخصيت¬ها و حوادثي که براي آن¬ها پيش مي¬آيد ،ندديک بداند.
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