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چکیده
فریدون توللی از پیشگامان شعر نو فارسی و از زمرۀ شاعران تأثیرگذار معاصر ایران بهشمار
میرود که عالوه بر طبعآزمایی در قالبهای نوین ،چندین قطعه شعر زیبا و دلنشین در قالبهای
کهن از جمله قصیده نیز از وی به جای مانده است .تعداد قصاید او اندک و کمتر از بیست و پنج
قصیده است که مضامین گوناگونی از قبیل وصف طبیعت ،مدح و ستایش ،مسائل سیاسی و
اجتماعی و ...را شامل میشود .جامعۀ آماری این تحقیق را مجموعه قصاید او که اغلب در مجموعۀ
«بازگشت» به چاپ رسیده ،تشکیل میدهد .هدف از این پژوهش ،بررسی و شناخت شاخصترین
ویژگیهای زبانی فریدون توللی در مجموعه قصاید وی از منظر واژگان ،ترکیبات ،نحو جمالت،
افعال پیشوندی ،باستانگرایی لغوی و نحوی و ...با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعۀ کتابخانهای
است تا از این طریق بتوان سیمای عناصر زبانی حاکم بر قصاید توللی را ترسیم نمود .یافتههای این
مطالعه نشان می دهد که زبان شعری توللی در مجموع ساده ،سلیس و پخته است .وی با ساختن
ترکیبات بدیع و جدید ،بهکار بردن واژگان امروزین (بخاری و ارز دالری) در کنار واژگان کهن
(هودج و خراج) ،استفاده از کلمات عامیانه ،کاربرد جمالتی که دارای ساختار نحوی خطی و
مستقیم هستند و موارد متعدّد دیگر در مجموعه قصاید ،دایره و شمول لفظی و معنایی واژگان زبان
فارسی را غنیتر و پربارتر کرده است.
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بدیع ،باستانگرایی.

 - 1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران( .نویسندۀ مسئول)
Bayazidi1995@gmail.com

 - 2استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
a.toloeiazar@urmia.ac.ir

تاریخ دریافت 1399/06/29 :

تاریخ پذیرش 1399/08/25 :

1
2

/ 106

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

 -1مقدمه
فریدون توللی ( 1364 - 1298هـ..ش) از زمره شاعران معاصر ایران بهشمار میرود
که عالوه بر سرودن شعر در قالبهای نو ،چندین قطعه شعر زیبا و دلنشین نیز در
قالبهای کهن از جمله قصیده را در کارنامۀ خویش به یادگار گذاشته است .شاید
این سؤال برای خوانندگان جالب باشد که چرا فریدون توللی با وجود اینکه از
نخستین پیشگامان شعر مدرن فارسی محسوب میشود ،ناگهان به سمت شعر
سنّتی تغییر جهت میدهد؟ در جواب باید گفت :از نظر زمانی توللی را میتوان در
دو برهه شناخت :نخست سالهایی که از نامداران و پرچمداران شعر نو به حساب
میآمد و به سنّتگرایان حمله میکرد و دیگر سالهایی که به دالیل مختلف از
جمله ناسپاسی گروهی که مطبوعات تهران را در دست داشتند و ضمن تجلیلهای
مکرّر از نیما و شاملو و ...حق پیشکسوتی وی را نادیده گرفته و بر او میتاختند و
این خود سبب شد تا توللی رفته رفته بر خالف دورۀ پیشین از شعر امروز کناره
گیرد و به عمد جانب دار ادب کهن و شعر سنّتی شود .اینبار ،او ارزشهای شعر
امروز را نادیده گرفت و قالب قصیده و غزل را برگزید.
زبان شعری قصاید توللی ساده ،فصیح و آمیختهای است از زبان کهن ،زبان
عامیانه و محاوره ای و واژگان دخیل اروپایی در کنار واژگان کهنی مانند :خوالیگر،
هودج و ...حسن امداد در وصف جایگاه توللی در میان شاعران مینویسد« :وی در
سرودن انواع شعر کمال قدرت را از خود نشان داد .در سبک کهن اشعارش همپایۀ
اشعار بزرگان سخن است و در سبک نو ،خود پیشرو روش تازهای است » (امداد،
.)487 :1372

یکی از مهمّترین دالیلی که باعث شده وی مستحقّ چنین جایگاه ممتازی شود،
توجّه خاصّ توللی به عناصر و نگاشتهای زبانی است که در اشعار وی بهشکلی پویا و
جوشان موج میزند؛ بنابراین بررسی ویژگیهای زبانی توللی در مجموعه قصایدش از
اهمیّت زیادی برخوردار است .شفیعیکدکنی در کتاب ارزشمند «ادوار شعر فارسی از
مشروطیّت تا سقوط سلطنت» دربارۀ زبان شعری توللی میگوید« :اگر ما ،مقدمۀ
«رهای» فریدون توللی را در نظر بگیریم ،در آنجا به هنگام بررسی مسئلۀ زبان شعر
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میگوید :شعر کالسیک از لحاظ زبان ،زبان بسته ،مرده و محدودی داشت که یک
مشت کلمات و عبارات کلیشهای از نسلی به نسلی منتقل میشد و کلماتی مثل «نوز»
و «هگرز» و ...در ادبیات کالسیک هست که شعرای متهلّج به لهجۀ آن دوره یعنی
امثال بهار و غیره آن را تکرار میکردند ...این زبان ،زبان مردهای است و بار عاطفی
ندارد و بعد از آن زبانی را پیشنهاد میکند که ما باید برویم ،در میان کلمات زبان
فارسی بگردیم ،کلماتی زیبا مثل «سبکگریز»« ،گریزآهنگ» و «شفق پیوند» و
اینطور ترکیبات را یا خودمان بسازیم یا اینکه آنچه را در خمسۀ نظامی یا دیوان
حافظ هست ،استخراج کنیم» (شفیعی کدکنی .)65 :1395 ،باید این نکته را هم افزود که
توللی دربارۀ زبان شعر عقیدهای خاص داشت .توللی در بحث زبان شعری هم مفردات،
کلمات و ترکیبات بدیعی ساخته است و هم از میراث قدما بهره گرفته است.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
به طور کلّی زبان شعری قصاید توللی تحت تأثیر شعرای سبک خراسانی است و
او بن مایۀ سخن خود را بر تتبّع و پیروی از آن شاعران قرار داده است .سؤال اصلی
این تحقیق را می توان چنین مطرح کرد که کدام ویژگیها ،زبان شعری توللی را در
مجموعۀ قصاید وی برجسته میکند و موجب تشخّص ادبی زبان وی از سطح عادی
زبان به سطح غیرعادی میشود؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
مطالعۀ انواع ادبی بهویژه شعر فارسی ،بر اساس الگوهای زبان -بنیاد و با رویکرد
انتقادی -تحلیلی میتواند ما را در فهم بهتر متون و ساختار حاکم بر اثر ادبی یاری
رساند .از آنجایی که شعر سنّتگرای معاصر به ویژه قصیده در تکامل و فهم شعر
فارسی سهم بهسزایی دارد ،بدیهی است که بررسی مبانی جمالشناسی مستولی بر
زبان شعری توللی نیز کارکرد و ضرورتی گریز ناپذیر دارد و با توجّه به اینکه قصاید
توللی از این حیث بررسی نشده است ،بدین ترتیب بررسی ویژگیهای زبانی قصاید
وی از اهداف و ضروریات این پژوهش است.

/ 108

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

 -3-1پیشینۀ تحقیق
در جستو جوهایی که توسّط نگارندگان بهعمل آمد ،هیچگونه تحقیق یا
مطالعهای که بهصورت مستقل به بررسی ویژگیهای زبانی قصاید فریدون توللی
پرداخته شده باشد ،یافت نشد و این حوزه از کار وی مورد توجّه ادب پژوهان قرار
نگرفته است ،امّا مقاالت و کتب متعدّدی به شرح زندگی و نقد آثار وی بهخصوص
(گرایش به نوگرایی) تمرکز کردهاند .از میان انبوه این نوشتهها میتوان به موارد
ذیل اشاره کرد:
فیض شریفی در کتاب «شعر زمان ما (فریدون توللی)» به شرح حال ،شعرهای
برگزیدۀ توللی ،تفسیر و تحلیل موفقترین شعرها ،اوزان عروضی ،اضافههای تشبیهی
و استعاری پرداخته است.
از دیگر پژوهشهای انجام شده میتوان به مقالۀ یداهلل بهمنی با عنوان «ساختار
و محتوای قصاید فریدون توللی» اشاره کرد که در آن ساختارهای شعری و برخی
مضامین قصاید توللی را بررسی کرده است .همچنین محمّدرضا تبریزی شیرازی نیز
کتابی با عنوان «نقش فریدون توللی» دارد که در آن به نقش فریدون تو للی در
ادبیّات سیاسی و اجتماعی دوران دیکتاتوری محمّدرضا شاه پرداخته است .دستغیب
نیز در مقالۀ «فریدون توللی و آثارش» به بررسی تفصیلی آثار توللی پرداخته است.
عالوه بر اینها سایر مطالب جسته گریختهای را که در کتب تاریخ ادبیّات بهصورت
پراکنده نوشته شده است ،میتوان ذکر کرد.
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2باستانگرایی (آرکائیسم)
مهم ترین راه تشخّص دادن به زبان ،کاربرد آرکائیک
ّ
شاید پس از وزن و قافیه
زبان باشد (شفیعیکدکنی .)24 :1392 ،باستانگرایی یا آرکائیسم به کار بردن تعمّدی
عبارات ،اصطالحات و واژگان منسوخ یا شیوۀ نحوی مهجور و غیر متداول جمالت
در زبان امروز است .پس روی هم رفته باستانگرایی را میتوان در دو شاخۀ )1
واژگان و  )2نحو ،مطالعه کرد  .این عنصر زیباسازی کالم در قصاید توللی به صورت
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چشمگیری دیده میشود .از آن جایی که رشتۀ دانشگاهی توللی باستانشناسی بوده
و وی به میراث کهن پارسی و شاعران سبک خراسانی توجّه زیادی داشته است،
کاربرد این مشخّصۀ زبانی در شعر وی امری طبیعی است.
 -1-1-2باستانگرایی واژگانی :این نوع از باستانگرایی «از برجستهترین عوامل
تشخّص زبان است که جای خالی وزن ،در مفهوم عروضیِ آن را نیز تا حدی پر
میکند» (شفیعیکدکنی .)25 :1392 ،نیز باستانگرایی منحصر به کاربرد لغات مرده و
متروک نیست ،بلکه انتخاب تلفّظ قدیمیتر واژه هم باستانگرایی بهشمار میرود؛
مانند:
کژاغند:
خود به من آنگونه که ببری ز کمینگاه

تازد به من آنگونه که گردی ز کژاغند
(توللی)37 :1376 ،

ایاغ:
من دوستدار آن غم شیرین دلکشم

کاندر خزان دمیده چو می در ایاغها
(همان)285 :

فگاران:
رمیدهدل ،سر دیدار باغ و سبزه ندارد

که جاودانه بود ،الف بیدالن و فگاران
(همان)247 :

خوالیگری:
پختگان دانند و دانایان کزین رنگین طعام

منّت خوالیگری بر طبع سودائیم نیسـت
(همان)324 :

/
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ارغند:
بزغالۀ ناباور آسوده ز گـر

اسـت

از سادهدلی بی خبر از مردم ارغند
(همان)37 :

به جهت بسامد باالی واژگان کهن و عنصر آرکائیسم زبانی ذکر همۀ ترکیبات از
حوصلۀ این جستار مختصر بیرون است .نمونههای دیگر باستانگرایی در شعر توللی
عبارتند از:
خرامنده ( ،)246خراج ( ،)246هودج ( ،)247بسان ( ،)247خدنگ (،)320
جناغ ( ،)285چامه ( ،)253ستیغ ( ،)251خونپاال ( ،)251اژدر ( ،)251جوشن
( ،)322دوشینه ( ،)37غمآگند ( ،)38نیوشیدن ( ،)47شرر ( ،)237سندان (،)60
گوژ ( ،)25طیلسان ( ،)224حنظل (.)224
 -2-1-2باستانگرایی نحوی:

نحو ( )syntaxبه سخن کوتاه ،به قواعدی گفته میشود که از چگونگی همنشینی
تکواژها بر روی زن جیر گفتار و ساختن واحدهای بزر تر گفتگو میکند (باقری،
 .)159 :1392هر نوع عدول از نحو زبان عادی و روزمره و بهکاربردن نحو زبان کهنه
ذیل مفهوم باستانگرایی نحوی جای میگیرد .توسّع و تنوّع در حوزۀ نحوی زبان از
مهم ترین عوامل برجستگی و تشخّص بخشیدن به زبان ادب است (شفیعیکدکنی،
ّ
.)26 :1392

کاربرد «اندر»:
نوبهاران خواند اندر گوش جانت نرم نرم

کای به رخ چون روز روشن در شب یلدا نگـر
(توللی)253 :1376 ،

غوغاکنان هـر سـو شـتابد ،دورهگـردی

بــادام ســبز انــدر طبــق بــر گــرد کوهــا
(همان)272 :
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در ابیات فوق حرف اضافۀ «در» به صورت «اندر» آمده که از ویژگیهای زبانی
سبک خراسانی است.
 -1-2-1-2کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمّم:
ذوفنونم من به شعر اندر ،کهنپرداز نو

وندرین گوهرنگاری کس به شیدائیم نیست
(همان)322 :

 -2-2-1-2آوردن «همی» بر سر فعل:
روح چنگیزی درین ویرانگری بینم همی

گرچه گردن خونفشان از تیغ یاساییم نیست
(همان)323 :

بــر تــابش مــن ،کنــون همــی الیــد

آن سگ که دمش بـه اسـتخوان بسـتم
(همان)224 :

 -3-2-1-2آوردن پیشوند «ب» بر سر فعل ماضی:
از نم نم باران سحر یکشبه بشکفت

صد غنچۀ خندان به فروهشته غبار
(همان)165 :

پاس گله بین که گر

زیرک را

بنهادم و طعنه بر شبان بستم
(همان)224 :

 -2-2استفاده از افعال پیشوندی
فعل پیشوندی ،به فعلی گفته می شود که عنصر غیر فعلی آن پیشوند است .این
نوع افعال با اضافه شدن پیشوندی به آغاز فعلهای ساده ساخته میشوند؛ مانند
باز آمدن ،درآوردن ،درآمیختن ،فروریختن ،فرارسیدن ،وررفتن و( ...رضایتیکیشه خاله؛
دیان ،)28 :1388 ،همچنین یکی از عناصر آشناییزدایی و هنجارگریزی در حوزۀ زبان
شعری کاربرد افعال پیشوندی است که باعث میشود ،شاعر دامنۀ لغات خود را برای

/ 112

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

افادۀ معنای شعر کثرت بخشد .قرار دادن بعضی از پیشوندها در ذیل یک معنی یا
یک عنوان جنبۀ دقیق ریاضیوار ندارد ،بلکه امری تقریبی است (فرشیدورد:1392 ،
)156؛ مثالً پیشوند «بر» یا «در» و ...همیشه معنای واحدی ندارند و بسته به نوع
قرار گرفتن در زبان شعر ،کارکرد آنها متفاوت خواهد بود .توللی از پیشوندها برای
ساختن لغات جدید و امتیاز بخشیدن به کالم خویش به وفور استفاده کرده و از این
نظر دایرۀ لغات زبان فارسی را از برخی جهات توسّع بخشیده است .به نمونههای زیر
توجّه نمایید:
 -1-2-2پیشوند بر

در تعریف پیشوند «بر» می توان گفت :بر سر فعل میآید و معمو ًال مفهوم
جدیدی به آن اضافه میکند:
غریو شـیون زاغـان دلفسـرده برآمـد

به جای نغمۀ شیرین قمریان و هزاران
(توللی)245 :1376 ،

در بیت فوق پیشوند «بر» با وجود اضافه شدن به فعل ،در معنی آن تغییری
ایجاد نکرده و به بیانی صریحتر ،معنی فعل ساده حفظ شده است ،ولی با الحاق
«بر» به فعل ،گویی فعل با شدّت بیشتری انجام میشود.
 -2-2-2در

حرف اضافۀ «در» دارای معانی مختلفی است که معنی انضمامی آن درونی و
داخلی است و در زبان فارسی نقش پیوندی نیز دارد (بهرامی خورشید؛ نامداری:1398 ،
.)48

به آب چشمه ز پرتاب سنگریزه درافتد

هزار دایره در پشت جستوخیزشـکاران
(توللی)246 :1376 ،

در مورد فعل افتد که با پیشوند «در» ترکیب شده است ،ظرفیّت نحوی تغییر
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پیدا کرده و به تعداد موضوعات فعل اضافه شده است.
مثالهای بیشتر:
برنشستن ( ،)247بازآمدن ( ،)321برنهادن ( ،)321فروماندن ( ،)321برافزودن
( ،)325درگسلیدن ( ،)38برآوردن ( ،)38درشکستن ( ،)38درگذشتن و درنگریستن
( ،)38برانداختن ( ،)48برکندن ( ،)48برافروختن ( ،)167فروبردن (.)61
 -3-2کاربرد واژگان عامیانه و امروزی
بهطور کلّی منظور از «واژگان عامیانه و امروزی» واژگانی است که در تداول
عامیانه کاربرد دارد و در فارسی معیار ،معادل دیگری دارد؛ مانند :دم دست ،کیپ
و ...می توان خاطرنشان کرد که میان واژگان عامیانه و معیار در ادب فارسی مرز
دقیقی وجود ندارد تا بر مبنای آن بتوان مصداقهای هر یک را بهطور دقیق
بازشناخت (انزابینژاد.)6 :1366 ،

مهمترین ویژگیهای زبانی فریدون توللی به کارگیری زبان مردم کوچه و
یکی از ّ
بازار و اصطالحاتی است که مردم روزانه بهکار میبرند .این عبارات بهصورت
گستردهای در شعر توللی انعکاس یافتهاند و توللی اصوالً این اصطالحات کوچه و
بازاری را بهخوبی در اشعارش جا انداخته است؛ هر چند این عبارات از صالبت و
ساخت ادیبانۀ شعر میکاهد ،امّا همین امر که به صورت طبیعی در قصاید وی جلوه
میکند ،باعث شده است تا شعر وی سلیس و روان گردد و مخاطبان عامّه ،اشعار
وی را به راحتی درک کنند.
 ترن:شعر من چون دیگ جوشان است و با من صد قطار

وین ترن هرجـا رود جـایی کـه بـازآئیم نیسـت
(توللی)321 :1376 ،

ترن واژهای فرانسوی به معنای قطار است که وارد زبان فارسی شده و بهصورت
کلمهای عامیانه مورد استفاده قرار میگیرد.
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خر کردن ،خاک بر سر کردن:ترسم ز فرط شعبده چنـدان خـرت کننـد

تــا داســتان عشــق وطــن بــاورت کننــد

من ،رفتم از چنین ره و دیدم سزای خـویش

بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنند
(توللی)25 :1369 ،

به نظر حقشناس یکی از ویژگیهای زبان عامیانه بهرهگیری از ترکیبهای
نحوی در واژهسازی است؛ مانند صورتبندی نمونههای باال که از ترکیب اسم و
مصدر تشکیل شده و معنایی استعاری به خود گرفتهاند (حقشناس.)62 :1379 ،
 بخاری ،ارز دالری ،اداری ،آهنگ نواری:از دشــت و دمــن بــاد دلانگیــز بهــاری

گویــد :کــه درود مــن و بــدرود بخــاری

ور بندۀ آن سیم و زری ،نرگس صد بر

صــد گــنج درم دارم و صــد ارز دالری

پا بر سر کرسی زن و آن دخمه رها کـن

ای پــای دلــت بســته بــه زنجیــر اداری

ز آن غلغله کز بلبل شـیدا شـنود گـوش

دستی نه که تـا پـر کنـد آهنـگ نـواری
(توللی)166-165 :1369 ،

 -4-2ترکیبسازی
ترکیب سازی در یک زبان ،درست همانند تکثیر سلولی در بدن موجود زنده،
بقای آن را تضمین میکند (عابدی؛ علیجوال .)205 :1394 ،به عقیدۀ بیشتر زبان
شناسان ،زبان فارسی از جمله نیرومندترین و بااستعدادترین زبانها در ساختن
ترکیبات و لغات جدید بهشمار میرود .شاعران پارسیگو از زمانهای بسیار کهن تا
به امروز همواره به ساختن لغات و تعبیرات جدید همّت گماردهاند؛ حتّی حافظ در
اکثر غزلیّاتش همان مضامین و مفاهیم شعری سدههای پیشین را با ساخت و فرمی
جدید ارائه میکند .توللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده ،هم در اشعار نیمایی و هم
اشعار سنّتیاش به ساختن ترکیبهای نو و بدیعی پرداخته است .این ترکیبات
بیشتر به یکی از شیوههای زیر ساخته شدهاند:
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 -1-4-2ترکیب اسم با بن فعل
آهوی نافهپـرور آن دشـت نرگسـی

تیهوی نغمهگسـتر آن بـاغ عنبـری
(توللی)173 :1369 ،

دلافروز ( ،)37خونفشان ( ،)323اخترفشان ( ،)284خشمآلود ( ،)250مخمل
پوش ( ،)250رهپیما ( ،)250خونپاال ( ،)250عطرافشان ( ،)271گوهرفشان (،)321
گلآویز ( ،)241نغمهخوان ( ،)215نکتهدان ( ،)276دامنگیر ( ،)250غمآفرین
( ،)316شبگیر ( ،)200نغمهگستر ( ،)212مردمفکن ( ،)196بادپیما (،)266
عالمگیر ( ،)323سنگریز ( ،)224پتک اوفتاده ( ،)25نفسگیر ( )216چادرنشین
( )284و...
 -2-4-2تر کیب صفت با اسم

این اسم مرکب که دستورنویسان از آن تحت عنوان ترکیب وصفی نام میبرند ،از
دگرگونی جای صفت و موصوف بهدست میآید:
او تازه بهاری است ،دلافروز و گلافشان

مــن زردی پــاییزم و دمســردی اســفند
(همان)37 :

چابکپا ( ،)250زیباتمشک ( ،)250کهنجامه ( ،)256تازهبهار ( ،)37گریزان
قطره ( ،)60بزرگوار امام ( ،)47شکستهپیمان ( ،)276سادهدل ( ،)37افسردهجان
( ،)180شکفتهبر ( ،)45سنگیندل ( ،)211زیبارو ( ،)211باریککمر (، )239
نوبهاران ( )253و...
 -3-4-2از ترکیب صفت و بن فعل
ذوفنونم من بـه شـعر انـدر کهـنپـرداز نـو

وندرین گوهر نگاری کس به شیوائیم نیست
(همان)321 :
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هرزهکوش ( ،)60خاماندیش ( ،)60کهنپرداز ( ،)321مکرآمیز ( ،)320خاموش
نشین ( ،)321پشیمانگشته ( ،)221مهرآویز ( ،)312پیدانشان ( )114و...
 -4-4-2از ترکیب دو اسم

گاهی از ترکیب دو اسم مستقل ،صفتی مرکب بهدست میآید که در عمق این
ترکیب تشبیهی مضمر نهفته است:
پر از شکوفۀ نارنج گشته دامـن بـاغ

که تا به پیش تو گلچهره با نثار آید
(همان)314 :

گلچهره ( ،)314سرخنار ( ،)284رنگینجامه ( ،)250رنگینبهار ( ،)271شغال
بچّه ( ،)270سفیدحصار ( ،)271سیهچشمان کشمیری ( ،)45جام جم (،)28
سیهجامه ( ،)211سیهاختر ( ،)223رنگینطعام ( ،)134شبچراغ ( ،)118سیماب
( )321و ...همانگونه که مالحظه شد شاعر به ترکیبسازی عالقه و احساس عمیقی
داشته و از هر فرصتی جهت ساختن ترکیبات و تعبیرات مختلف بهره گرفته است.
این ترکیبات هم باعث برجستهسازی سیاق زبان و هم اوجگرفتن جمال کالم شده
است.
 -5-2کاربرد جمالتی که دارای ساختار نحوی مستقیم هستند
از دیگر ویژگیهای سخن توللی در قصاید ،برخالف شعرای معاصر خویش،
بهرهگیری از جمالت با ساختارهای نحوی مستقیم و خطی است .در این نوع ابیات
شاعر محور همنشینی کلمات را در هم نمیریزد ،بلکه جای فاعل ،مفعول ،فعل و...
ثابت و بدون تغییر باقی میماند .موارد بسیاری از این نوع را در کالم او میتوان پیدا
کرد:
گرچه در گوهرفشانی داویکتاییم نیست

بیشاز این بر الف گستاخان شکیباییم نیست
(همان)319 :
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نازنینـا خیـز و در فیــروزهگـون دریـا نگــر

موج خشمآلود سیمیندست چابـک پـا نگـر
(همان)250 :

دست سوسن را به دست نرگس پر غنچه بـین

زلــف ســنبل را بــه دوش زنبــق بویــا نگــر
(همان)251 :

هرزه کوشا گر بهوشی حلقه بر این در مکوب

سر بر این سندان غم چون پتک آهنگر مکـوب
(همان)60 :

در بر رخ هر چه قلتبان بستم

وز نعمت گفتوگو دهان بستم

خون در دل خصم بدزبان کردم

در بر رخ خلق بدگمان بستم
(همان)223 :

 -6-2واژگان پربسامد در قصاید توللی
 -1-6-2اشاره به شخصیّتهای تاریخی ،دینی و اساطیر ایران باستان

به کاربرد بردن اسامی شخصیّتها و قهرمانانی که در گذر تاریخ چهرهای
اسطورهای به خود گرفتهاند ،در ذهن و زبان توللی فراوان دیده میشود .اغلب
شخصیّت های تاریخی مورد استفادۀ توللی در مجموعه قصاید مربوط به بزرگان قبل
از اسالم هستند و بُعد میهنی آنها بر جنبۀ دینیشان میچربد و برای اهل ادب
آشکار است که عالقۀ زیاد توللی به ایران باستان دلیل این مدّعاست:
پتک اوفتاده در کف ضحّاک و این گروه

خواهان کـه بـاز کـاوۀ آهنگـرت کننـد
(همان)25 :

زنجیر عدل خسرو و آن خر که شکوه کرد

آوردهانــد تــا بــه حقیقــت خــرت کننــد
(همان)9 :

مـــن بـــا دل ســـاده پـــور ساســـانم

کــان دیــده بــه دخــت اردوان بســتم
(همان)31 :
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نمونههای بیشتر عبارتند از :جام جم و آینۀ اسکندر ( ،)28رویینتنی اسفندیار
( ،)12ازدواج روشنک ،دختر دارا با اسکندر ( 6و  ،)7اعجاز موسی و فتنۀ سامری
( ،)26امام رضا (ع) و انگور زهرآلود ( ،)19امام رضا (ع) و ضمانت آهو ،مزدککشی
انوشیروان ( ،)15کورش و اردشیر ( ،)12سیمرغ ( ،)14عیسی و جانبخشی به
مردگان ( ،)3یوسف و حسادت برادران ( )14و...
 -7-2توجّه به طبیعت و متعلّقات آن
توجّه به طبیعت و بهرهگیری از عناصر آن در شعر ،از دیرباز در کانون توجّه
شاعران بوده است .این کاربرد در قالب قصیده به طرز چشمگیری دیده میشود.
گاهی این پدیدههای طبیعی مفاهیم نمادین به خود میگیرند:
از دشـت و دمــن بــاد دلانگیــز بهــاری

گویـد :کـه درود مـن و بـدرود بخـاری

از نم نم باران سحر ،یکشـبه بشـکفت

صد غنچۀ خندان ،به فروشسته غبـاری

هر لحظه نشاطی طلبد از گل خشـخاش

خمیــازۀ آن سوســن زیبــا بــه خمــاری

با اللۀ خـونین بـه رقـص آمـده از بـاد

رقصان شده بر گور خود آن عشق مزاری

هرجــا نگــری زنبــق و نیلــوفر و الدن

از بنــدر دیلــم زده صــف تــا در ســاری
(همان)165 :

توللی در ابیات باال به وضوح عناصر و پدیدههای طبیعت بهاری را برای ما به
تصویر می کشد و با ترکیب انواع گل و گیاهان و ...زادگاه شاعر در هنگام بهاران را در
ذهن مخاطب تداعی میکند و گاهی با این عناصر همکالم میگردد .به نمونههای
زیر دقّت کنید:
صاعقه ( ،)165گلبر اناری ( ،)167اللهعذاری ( ،)167بز کوهی ( ،)237برف
گران بر ستیغ کوه زراندود ( ،)237رود خروشان ( ،)237تیر ترکش خورشید
( ،)238رقصندهبید ( ،)271پاییز پرکرشمه ( ،)284استخر نقرهفام ( ،)285شاخ
بلوط سوخته ( ،)285الماس دانه دانه ( ،)284نغمههای دلکش زنگ االغها (،)284
تاج جنگل زیبا ( ،)246دریاچۀ پر از زورق سیمینه گرد ( ،)271دشت مخمل پوش
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( ،)250شاخ دامنگیر آن زیبا تمشک ( )251و موارد متعدد دیگر.
 -8-2بهرهگیری از انواع رنگها
توللی در چند قصیده از کاربرد انواع رنگها برای بیان عناصر و اجزای طبیعت،
حاالت شخصی و عاطفی خود بهره میبرد؛ برای مثال رنگ زرد را نشانۀ کهولت سن
شاعر ،سیاه را اوضاع نامساعد زندگی و خفقان سیاسی دوران رضا شاه ،سفید را برای
سپید شدن مو ،زیبایی ظاهری معشوق و ...ذکر میکند .بازتاب این رنگها حتّی بر
تمام شعرهای نیمایی وی نیز سایه انداخته است:
او تازهبهاری است دلافروز و گلافشان

من زردی پـاییزم و دمسـردی اسـفند
(همان)37 :

چــون در شــب ســرد و تیــره بــارد

آن ابــــــر ســــــیاه ز آســــــمانها
(همان)85 :

وان گردن سـپید نمایـان سـپیدهفـام

از هالهای که الفت غم بـود بـا شـبش
(توللی)136 :1376 ،

سپید ،سرخ و زراندود و زرد و سبز و سیه بین

کرشــمهبــازی پروانــه بــر کبــودی خــاران
(همان)246 :

نمونههای دیگر:
روح سیهکام ( ،)180در این شبان تیره ( ،)173مر تیره ( ،)182ستاده زاغ
سیهجامه ( ،)245گه زرد و گاه سرخ و گهی نیلگون شود ( ،)285ابر سپید (،)285
سبز نوخیز ( )237و...
 -9-2کاربرد «کاف» تصغیر
در قصیدۀ «غم پاییز» واژگان زیر را میبینیم که در آن «ک» نشانۀ تصغیر به
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صورتی زیبا بهکار رفته است:
هدهدک
بــه زیــر ابــر نگــین بــار بامــداد خزانــی

نشسته هدهدک از طوق سینه دانه شماران
(همان)246 :

مرغک
بــا زخمــه شــیرین عبــادی بــه نــوا شــد

صد مرغک خوشنغمه به آهنگ سـهتاری
(همان)166 :

 -10-2دوگانسازی صرفی
دوگانسازی صرفی ،تکرار را حاصل ساختارهای صرفی زبان میداند که چند
دختر –اغلب دو دختر -دارند و این دخترها در ویژگیهای معنایی و نحوی همسان
هستند .بر اساس این نظریه ،دوگانسازی زمانی صورت میگیرد که صرف دو بار به
یک سازۀ زبانی و با رویکرد تکرار تحقق پذیرد ( .)Inklas & Zoll, 2005:25توللی در
قلمرو اشعارش از عنصر دوگانسازی با بسامد بسیار باالیی بهره گرفته که گاهی از
آن با هدف تأکید بر مضمون کالم نیز سود برده است؛ مانند :چک چک (،)314
پاره پاره ( ،)285نم نم ( ،)165نو نو ( ،)211سزای سزا ( ،)47رضای رضا (،)47
کشان کشان (.)112
 -3نتیجهگیری
بر پایۀ آنچه گفته شد ،مشخّص گردید که فریدون توللی در مجموعه قصاید
خویش از شگردهای زبانی متعدّدی برای ارتقای سطح عادی زبان شعری خویش به
مهمترین
ّ
سطح غیر عادی یا کالم ادبی و آرایش سخن استفاده کرده است .از
عناصری که توللی در حوزۀ زبانی از آنها بهره جسته ،میتوان به باستانگرایی
واژگانی و نحوی اشاره کرد؛ برای نمونه شاعر در حوزۀ باستانگرایی واژگانی از
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کلمات کهنه ای مانند ارغند ،کژاغند و ...استفاده کرده است و در حوزۀ باستانگرایی
نحوی کاربرد کلمۀ «اندر» یا استفاده از حرف اضافۀ دوتایی و کاربرد فراوان «همی»
در اشعارش دیده میشود .همچنین در قصاید توللی انواع افعال پیشوندی مثل
درافتادن ،برآمدن و ...به وفور یافت میشود .از دیگر ترکیبات گسترده در قصاید وی
کاربرد لغات عامیانه مانند ارز ،بخاری و ...در کنار لغات متروک است که خود باعث
تشخّص زبان شعری یک شاعر میشود .عالوه بر این ها کاربرد کاف تصغیر ،ترکیب
سازی به روش ترکیب اسم و بن فعل ،صفت و فعل ،اسم و صفت ،ترکیب دو اسم و
استفاده از جمالت با ساختار نحوی مستقیم ،کاربرد واژگان با بسامد باال مانند بهکار
بردن انواع شخصیّتهای اسطورهای ،تاریخی و دینی ،استفادۀ فراوان از انواع و اقسام
رنگها برای بیان مقاصد مختلف ،استفاده از پدیدههای جهان طبیعت ،دوگانسازی
و ...نیز در اشعار وی نمود بارز دارد و در مجموع میتوان گفت که ساختار زبانی
قصاید فریدون توللی سلیس ،پخته ،ساده و روان است و زبان شعری وی از تکلّف و
تصنّع شعر قدما به دور است.

/

/ 122

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

کتابشناسی
 -1امداد ،حسن« ،)1372( ،توللی و حوادث فارس» ،آینده ،سال یازدهم ،شمارۀ پیاپی،
صص .12-11
 -2انزابی نژاد ،رضا؛ ثروت ،منصور ،)1366( ،فرهنگ معاصر ،تهران :امیر کبیر.
 -3باقری ،مهری ،)1392( ،مقدّمات زبانشناسی ،چاپ شانزدهم ،تهران :قطره.
 -4بهرامی خورشید ،سحر؛ نامداری ،اسما« ،)1398( ،بررسی افعال پیشوندی در زبان
فارسی از منظر صرف ساخت»  ،فصلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران،
دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگا ه رازی کرمانشاه ،سال هفتم ،شمارۀ  ،25صص - 35
.55
 -5توللی ،فریدون ،)1369( ،بازگشت ،چاپ اوّل ،شیراز :نوید شیراز.
 ،)1376( ،............................... -6شعلۀ کبود؛ منتخب پنج دفتر ،چاپ اوّل ،تهران:
سخن.
 -7حقشناس ،علی محمّد« ،)1379( ،فرهنگ فارسی عامیانه یا گفتاری ،کدام؟» نشر
دانش ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،2صص .387 -352
 -8رضایتی کیشه خاله ،محرم؛ مهدی ،دیان« ،)1388( ،فعل های پیشوندی در آثار
منثور فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم» ،ویژهنامۀ فرهنگستان (دستور) ،)5( 5 ،صص
.27-50
 -9شفیعیکدکنی ،محمّدرضا ،)1392( ،موسیقی شعر ،چاپ چهاردهم ،تهران :آگه.
 ،)1395( ،............................... -10ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنت،
چاپ نهم ،تهران :آگه.
 -11عابدی ،محمدرضا؛ علیجوال ،الهام« ،)1394( ،ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در
شعر انقالب اسالمی و پایداری» ،نشریه ادبیات پایداری ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال هفتم ،شمارۀ  ،13صص .226 -205
 -12فرشیدورد ،خسرو ،)1392( ،دستور مفصّل امروز ،چاپ سوّم ،تهران :سخن.
13- Inkelas, Sh. & Ch, Zoll (2005), Reduplication: Doubling in Morphology.
Cambridge: Cambridge University Press.

