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 چکیده

به بررسی آن  ُبعدما در این مقاله از دو  سنایی است. از صنایع بالغی پرکاربرد در غزلیات "خطاب"     

بررسی  ،تکرار این صناعتد بسام ارائه آماری دقیق از ایم: بعد ساختاری و بعد محتوایی.پرداخته

به  ها در محور افقی )بیت( و محور عمودی )غزل(قرار گرفتن آن ۀساختمان دستوری خطابها و شیو

 اغراض )مقاصد( مورد نظر شاعر، بر مبنایها انواع خطاب تحلیل بعد ساختاری مربوط است.

"التفات"، "تکرار" و  ، همچنین رابطه آن با عناصر بالغیشناسی خطابکارکردهای بالغی و زیبایی

به دو  در مقدمه محتوایی است. ۀدر زمین عتبررسی این صنا شناسی سنایی،و مخاطب تصویرسازی

 -خواجه عماد کرمانی و سعدی-ررسی خطاب در غزلیات د از تحقیقاتی که پیش از این به بمور 

در این مقاله بررسی ما  ۀشیو ایم.ها بیان نمودههای کار خود را با آناشاره کرده و تفاوت اند،پرداخته

ها را مشخص کار رفته در غزلها و نوع آنبه این صورت که نخست، خطابهای بی است؛ لتحلی -توصیفی

هدف پژوهش ایم. ها از نظر ساختاری و معنایی پرداختهنبررسی جایگاه و نقش آه کرده و سپس ب

 در ژانر غنایی است. سناییبرای درک و دریافت نظام شعر و اندیشه  این صناعت کاربرد تحلیل حاضر،

 

 خطاب.بالغت، سنایی، غزل،  مات کلیدیکل
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 مقدمه -1

دورۀ  نامعصری که ب ؛داردتاریخ ادبیات فارسی )قرن ششم هجری( قرار  سر آغازدر  سنایی غزنوی     

هم سّنتهای ادبی دوره سامانی و غزنوی وجود دارد و  ،است. در شعر سناییمعروف گشته گذار ادبی

خصوص در غزلیات، نمود بیشتری دارد؛ مغول. این ویژگی شعر سنایی ب هم شاخصهای شعری عصر

و هم غزلهایی که  را میتوان دیدزیرا در این مجموعه، هم غزلهایی با موضوع عشق به معشوق مذکر 

( است که epoch makerساز )جهت شاعری دورانسنایی از این معانی لطیف عرفانی دارند. 

ای از عناصر غیر عرفانی را وارد فضای غزل فارسی کرد و به  آنها رنگ عرفانی بخشید؛ یعنی مجموعه

ها و ترکیبات واژهباعث تغییر داللتهای معنایی آنها شد و به این صورت قابلیتهای معنایی جدیدی به 

خود ای در اختیار شاعران پس از ابزارها و امکانات تازه فزود وفرسود زبان فارسی امستعمل و دست

دورۀ مهّمی از قرار داد. بنابراین بررسی نظام شعر و اندیشه سنایی از هر ُبعدی که باشد، روشنگر 

 را توأمان دارد.تاریخ شعر فارسی است که ویژگیهای بینابین سبک خراسانی و عراقی 

 پیشینه تحقیق -1 -1

 مشابه به بررسی خطاب      
ً
-در قالب غزل پرداختهپیش از پژوهش حاضر، دو مقاله با عناوینی تقریبا

مبتنی بر غزل خواجه عماد کرمانی است و  بررسی عنصر کالمی خطاب در غزل فارسیاند: نخست، 

ا این مقاالت، محدوده انتخاب . نخستین تفاوت روش کار ما بدیگری عنصر خطاب در غزل سعدی

های مذکور، بنا به اذعان نویسندگان، ده درصد تحقیق و ارائه آمارهاست. در مقاله انجام ا برایهغزل

؛ 06 -95 ص :بررسی عنصر کالمی "خطاب"...، طّیباست )ر.ک. غزلیات مبنای تحقیق بوده

دور از این آمارها و نتایج ارائه شده ب(؛ بنابر 73 : صشمشیرگرهاعنصر خطاب در غزل سعدی، 

خطا نیست. این در حالی است که ما برای انجام این پژوهش، تمام غزلیات سنایی را بررسی  احتمال

های که از زیرشاخه ای به رابطه خطاب و انشای طلبیایم. همچنین در این مقاالت هیچ اشارهنموده

از  عی است کهمّد  ،مقاله دوم ، با وجود اینکه نویسندۀنکته دیگراست. باشد، نشدهعلم معانی می

 کند ولی در ضمن مقاله چنین مبحثی وجود ندارد.شیوه تحلیل محتوا استفاده می

 روش تحقیق -1-2

جاللی پندری منبع اصلی ما در انجام پژوهش حاضر  تصحیحهای حکیم سنایی غزنوی، غزل      

است که بر مبنای شش نسخه خطی  ئینخست، تصحیح انتقاد :. دالیل انتخاب این تصحیحاست

میباشد. دوم، کاستیهایی که  هجری است که سه نسخه آن مربوط به قرن ششم و هفتمصورت گرفته

ود و هشت( و شش تا ن چهل : صح.ک. سنایی غزنوی، مقدمه مصح  ها وجود دارد )ردر سایر تصحیح

متن است که در این اثر لحاظ های جدید تصحیح کارگیری شیوهسوم، ب در این تصحیح، رفع شده و

 20است. در پیوست کتاب،  غزل 262های سنایی بر اساس تصحیح اخیر، غزل است. مجموع  شده

ح فقط در نسخه است که بوان ملحقات افزوده شدهعنزل بغ ی به  MBزعم مصح 
ّ
)نسخه کتابخانه مل
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 -هایک مورد از آنجز ب -س رضوی همی در نسخه چاپی مدّر ف( وجود دارد و حتّ  2812شماره 

ن در سایر نسخ، از ها به سنایی و فقدانشااتقان صّحت انتساب آنخاطر عدم است. ما نیز بنیامده

له ها و آمار و ارقام ارائه شده در این مقاهای الحاقی خودداری نمودیم؛ بنابراین نمونهبررسی این غزل

تحلیلی -توصیفی شیوه ضر،روش کار ما در پژوهش حاباشد.غزل اصلی می 262بر اساس همان 

های سنایی، فهرست کاملی از تمام خطابهای غزل و بررسی است. به این صورت که ابتدا با مطالعه

پرداختیم. در بعد  دو ُبعد ساختاری و محتوایی ها درتحلیل آنه ب بعدموجود را استخراج کردیم. 

ایم. بررسی کرده هاغزل محور افقی و عمودی ها را از دو جهت ساختمان دستوری وساختاری، خطاب

ها و اغراض )مقاصد( مورد تحلیل محتوای خطابه ب ،ُبعد محتوایی نیز دو بخش دارد: بخش نخست

د مخاطبان مور ، ها اختصاص دارد. در بخش دومشناسی خطابکردهای بالغی و زیبایینظر شاعر و کار 

 فهرستدر انتهای هر بخش نیز  یم.اهبندی کردها مشخص و دستهنظر سنایی را از خالل این خطاب

 یم.اهادصورت جدول ارائه داز آمارهای به دست آمده را ب مشّخصی کامل و

 ضرورت تحقیق -1-3

ه علم معانی و بالغت، مربوط ب انهگهای سهشاخهاز  و ، صناعتی بالغی است(address) خطاب     

که شاعر، مخاطب را در حضور مثابه این است بکار بردن آن در شعر ب باشد.مبحث انشای طلبی می

 تکیهص است، ها مشّخ وید. در جمالت خطابی که مخاطب آنگواسطه با او سخن میخود میبیند و بی

و تأکید بیشتری وجود دارد؛ زیرا هر سه عنصر خطاب )گوینده، پیام و مخاطب( در کالم، حضور 

قال آن را ه )شاعر( موضع و هدف خود را از ادای کالم و پیامی که قصد انتعبارت دیگر، گویندبدارند. 

 بیان می
ً
 با هدف ایجاد انگیزش و تحرک در کالم، مخمخاطبه» کند.دارد، مشّخصا

ً
-اطبهکننده غالبا

کند و این زبان گفتاری نزدیک مید. عنصر خطاب زبان نوشتاری را بدهشونده را مورد خطاب قرار می

الینز، به نقل از عنصر خطاب در غزل سعدی، )«دلنشینی کاربرد خطاب در شعر استرمز 

 آن است و بیت مطلع، حکم کتیبه آن را دارد. ۀغزل نخستین هر دیوان، دیباچ.(23 ص شمشیرگرها:

/ 8« )احسنت و زه ای نگار زیبا/ آراسته آمدی بر ما» کند:آغاز می ،را با خطاب سنایی دیوان غزلیاتش

تی که بوده باشدقرار گرفتن این غزل در سرآغاز دیوان  . 1(8
ّ
م زمانی سرایش خاطر تقّد چه ب -به هر عل

از نظر بالغی و معنایی،  -دالیل دیگری که مّد نظر شاعر بوده و اکنون بر ما پوشیده استآن و چه ب

مسأله بیش از پیش  دلیل اهّمّیت این ،های خطابی سناییبا نگاهی آماری به غزل قابل تأّمل است.

های سنایی از نظر ساختار و بنابراین، بررسی و تحلیل خطابهای موجود در غزل مشّخص خواهدشد.

                                                
های خطابی، عدد سمت راست داخل پرانتز، شماره در ارجاعات  بیتها، خطابهای مفرد، ترکیبات، عبارات و جمله - 1

 غزل و رقم سمت چپ، شمارۀ بیت میباشد.
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شناسی شعر او رهنمون محتوا، ما را به در ک و دریافت درستی از بنیادهای اندیشه و نظام زیبایی

 خواهد کرد.

 بحث -2

 عد ساختاریب   -2-1

 غزل     
ّ

ح جاللی پندری، های مورد تعداد کل ل مشتم که 1غزل است 262بررسی، طبق نسخه مصحَّ

 939غزل است و   228ارای صناعت خطاب هستند، هایی که داشد. شمار غزلبیت میب 7930بر 

های مورد است. از تعداد خطاب 050ات، کار رفته در این ابیهای ببیت خطابی دارد و مجموع خطاب

در  های میانی قرار دارند.مورد دیگر در بیت 292در مقطع و  مورد 36مورد در مطلع،  832موجود، 

ها ن نسبت توزیع ابیات خطابی در غزلغیر خطابی و همچنیهای خطابی بجدولهای زیر، نسبت غزل

 :استآمده

 هاو غیر خطابی بودن غزلمیزان خطابی بودن  -8 جدول

 درصد تعداد غزل نوع غزل

 95/ 59 228 خطابی

 26/ 69 808 غیر خطابی

 866 262 هامجموع غزل

 هانسبت توزیع ابیات خطابی در غزل -2 جدول

 درصد تعداد نوع غزل بر اساس داشتن ابیات خطابی شماره

/ 37 867 .هایی که فقط یک بیت خطابی دارندغزل 8

22 

/ 63 55 .هایی که دو یا سه بیت خطابی دارندغزل 2

28 

 3/ 11 85 .هایی که بیش از سه بیت خطابی دارندغزل 7

 1/ 25 26 .ها خطابی استغزلهایی که تمام ابیات آن 2

 

دو روش برای ایجاد لحن خطابی در کالم وجود دارد: نخست، آهنگ خطابی است و دوم، استفاده      

در شعر  .استدوم را مبنای کار خود قرار داده ۀسنایی در غزلیات شیوخطاب )ندا(.  حروفاز 

جز مثنوی، امکان ایجاد آهنگ خطابی بسیار ضعیف است؛ شعری بهای خصوص قالبکالسیک و ب

 
ً
 به این دلیل که شعر، حالت روایی ندارد تا خواننده، فراز و فرودهای آهنگ خطاب را دریابد و ثانیا

ً
اّوال

                                                
 است.غزل ذکر کرده 269مدّرس رضوی )مقدمه، صد و چهل و سه( شمارۀ غزلهای سنایی در دیوان را  -9
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 ترین حروف خطاب در زبان فارسییجرا دی در شعرهای سّنتی، مرسوم نیست.های سجاوندرج نشانه

 باشد.مورد خطاب می یا ترکیب "ای" در ابتدای کلمه، ترکیب، عبارت یا جمله و "الف" در پایان کلمه

اند، با حرف خطاب "ای" صورت جمله یا عبارت توصیفی در غزلیات سنایی آمدههایی که بتمام خطاب

حروف دیگری در ا ه بتنهایی و یا همراف دیگری نیز وجود دارند که یا بها، حروجز اینب اند.آغاز شده

 :1شندمیباهشت نوع  ،در غزلیات سناییحروف خطابی موجود  روند.کار میساختمان خطابها ب

 ای جمع مسلمانان (،8/8) ، ای نگار زیبا(229/8) ای محتشم"مانند:  ← + ... ای  -

 .("822/5) ، ای شده ماه تمام از غایت حسن و جمال(829/2)

 ". (1-701/8) مانند: "ای پسری ←ای + ... + ی  -

 ".(76/5) بدا مردا، ای (820/2) مانند: "ای طرفه نگارینا ←ای + ... + الف  -

 ".(867/2) ، یا ساقی(291/0) یا رب"مانند:  ← + ... یا -

 چشما، نرگسین(79/9) رخا، گل(899/8) ، بتا(79/9) مانند: "دلبرا ←الف ... +  -

(96/8)." 

 " ]فقط یک مورد[.(867/2) "اال یا باد شبگیرا ←اال + یا + ... + الف  -

 " ]فقط یک مورد[.(808/5) "ایها الناس ←+ ... ایها  -

، اال (731/8) ، اال ای لعبت ساقی(262/8) مانند: اال ای ساقی دلبر ←اال + ای + ...  -

 ".(260/3) ای پیر زرتشتی

 هاساختمان دستوری خطاب -1 -1 -2

واحدهای زبانی است. در ها بر اساس پیکربندی آن ۀخطابها، نحو منظور از ساختمان دستوری     

ایجاد لحن خطابی، عالوه بر حروف رایج خطاب، از حروف  مبحث پیش، نشان دادیم که سنایی برای

سازی، ین برای خطاب  مخاطبانش از ظرفیتهای واژهاست. او همچنترکیبی دیگری نیز استفاده کرده

های ها و عبارتیۀ غزل و همچنین جملهوصفی پرمعنا و مرتبط با درونماهای اضافی و ساختن ترکیب

ی، مجموع خطاببموجود در زبان فارسی بهره میبرد.  توصیفی
ّ
های غزلیات سنایی را از نظر طور کل

مفرد،  توان به سه گروه تقسیم کرد:دهندۀ خطاب( میساختمان دستوری )واحدهای زبانی تشکیل

که بصورت  هستند هایینخست، خطاب های توصیفی.ها یا عبارتی، جملهاضافی یا وصفهای ترکیب

 تنا ،(229/8) محتشم، ای (235/8) ، عاشقا(22/5) باشند، مانند: "ای مطربهای مفرد میواژه

ها از نظر . این گونه خطاب"(291/8) ای ساربان ،(217/9) ماها ،(233/8) ای مسافر ،(268/8)

                                                
منادا در مثنوی به سه »است، قابل توّجه میباشد. کار رفتهحروفی که برای خطاب در مثنوی ب این آمار، نسبت به - 1

ارتباط و خطاب در  ۀ)بررسی نظری« استصورت "ای + اسم یا صفت"، "یا و ایا + اسم یا صفت" و "اسم یا صفت + ا" آمده

 (.90مثنوی، میرباقری فرد و اسماعیلی: ص 
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های صورت ترکیب، خطابهایی که بدوم یا "صفت" جانشین موصوف.نوع کلمه، یا "اسم" هستند و 

الیه( یا وصفی )موصوف و صفت( هستند. ترکیب اضافی، مانند: "ای چراغ اضافی )مضاف و مضاف  

، (39/86) ای طرفۀ بغداد ،(829/2) ای جمع مسلمانان ،(20/8) ، ای پیک عاشقان(21/9) دل

 ای کافر نامهربان". ترکیب وصفی، مثل: " (32/2) ، ای مست جمال(732/2) ای میر پدر

، ای (761/2) ، ای یار بدپیوند(856/8) ، ای نگار چاالک(822/3) رب، ای ساقی سمن(203/2)

ع(762/7) میوۀ روحانی
ّ
های وصفی را ". سنایی بعضی از این ترکیب(235/9) معنیپوش بی، ای مرق

 ، ای خوش پسر(76/5) "ای خوشا عیشا مانند:است، کار بردهبصورت موصوف و صفت مقلوب ب

اشند و یا ه میبجملصورت ه یا بهایی هستند کخطاب، سوم ".(820/2) ، ای طرفه نگارینا(823/8)

بندی، مالک تمایز جمله از عبارت توصیفی در این تقسیماند. های توصیفی آورده شدهشکل عبارتب

فی اگر های اضافی و وصتر از کلمه و ترکیببزرگم حضور آن است؛ یعنی خطابهای ل یا عدحضور فع

های توصیفی. تی که بدون فعل باشند، جزء عبارتدر صور وند و همراه فعل باشند، جمله بشمار میر 

 ای راحت از آن باد که از شهر تو آید ،(7/8) ای ازل دایه بوده جان تورا"خطاب جمله، مانند: 

شی داری(728/8) ، ای ایزدت از رحمت آفریده(239/1)
ّ

 ."(779/2) ، ای آنکه سر  رندی و قال

ای نه مشک و می چو روی و موی  ،(837/7) ای به رخ ماه زمین"خطاب به صورت عبارت توصیفی: 

 ."(202/86) ، ای نعرۀ صوفیان مغروران(751/8) ، ای لعل تو را هر دم دعوی خدایی(720/2) تو

 ان دستورینسبت فراوانی انواع خطاب بر اساس ساختم -7جدول 

 درصد تعداد نوع خطاب

 06/ 25 228 مفرد

 81/ 01 876 ترکیب اضافی/ وصفی

 26/ 17 829 فییوصتها و عبارات جمله

 866 050 هامجموع خطاب

 

 خطاب در محور افقی و عمودی -2 -1 -2

هایی است که یا در تمام غزل تنها یک بیت خطابی وجود دارد خطاب در محور افقی مربوط به غزل     

 ا یکدیگر ندارند، مانند این بیت:ارتباط معناداری در محور عمودی ب ،آن غزلیا اینکه ابیات خطابی 

برای خطاب در محور  .(2 /2« )همه چیزی که ما را هست ما راراما نگارا چون تو هستی/ دال »

و یا  استها در جایگاه ردیف قرار گرفتهنخست، غزلهایی که مخاطب آن ی، دو حالت وجود دارد:عمود

-هم پیوستهب ۀزنجیر  خطابی، هایای که بیتگونهابیات آن دارای خطاب میباشند؛ بام هایی که تمغزل

 :827مانند غزل شماره  سازند،میرا  از معانی ای

 پیوسووته خطووا کووردن تووا کووی بووود ای دلبوور  همووواره جفووا کووردن تووا کووی بووود ای دلبوور»
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 بووه صوود حیلووتیووک روز وفووا کووردی آن نیووز 

 من با توو بوه دل یکتوا وانگوه توو ز غوم پشوتم

 پیوووراهن صوووبر موووا انووودر غوووم هجرانوووت

 بی روی ]چو[ خورشیدت بیچواره سونایی را
 

 ده سووال جفووا کووردن تووا کووی بووود ای دلبوور 

 چون زلوف دو توا کوردن توا کوی بوود ای دلبور

 چوون چوواک قبووا کووردن توا کووی بووود ای دلبوور

 «گردان چو سوما کوردن توا کوی بوود ای دلبور
 

 

 

 

اند اما یا مخاطب  دوم، غزلهایی که با وجود اینکه ابیات دارای خطاب با فاصله از یکدیگر قرارگرفته     

 :آنها یکی است و یا غرض از خطاب، یکسان میباشد، مانند

 هر زمان در عشقت ای دلبر دل من خون شود»

 حسن و مالحت همچو آن لیلوی شودیتا تو در 

 خوواک درگوواه تووو ای دلبوور اگوور گیوورد هوووا

 

 ...قطوره هووا گووردد ز راه دیوودگان بیوورون شووود 

 عاشق مسکینت ای دلبر همی مجنوون شوود

 « توتیوووای حوووور و چتووور شووواه ]و[ سوووقالطون شوووود

 (1و3،  822/8)

 :عمودی، مانندخطاب در بعضی غزلها نیز هم در محور افقی جریان دارد و هم در محور 

 حلقوووه زلوووف توووو بووور گووووش ای پسووور»

 هوووم توووویی مووواه قووود  گیووور ای غوووالم

 امشوووووب ای دلبووووور بوووووه دام آویختوووووی

 

 ...عووووالمی افکنووووده در جوووووش ای پسوووور 

 ...هووووم تووووویی سوووورو قبوووواپوش ای پسوووور

 «گووووور زمووووون بگریختوووووی دوش ای پسووووور

 (9و 7، 8/ 896)

 عد محتواییب   -2 -2

 شناسی خطابزیباییکارکردهای معنایی، بالغی و  -2-2-1

 معنایی هایکارکرد -2-1-1 -2

، غرض اصلی خطاب را جلب توجه و برانگیختن مخاطب به انجام فعل یا 1در برخی منابع بالغت     

قرینه  ۀواسطو استعمال حروف ندا ب اند و اغراض دیگر آن را ذیل معانی مجازی در ندانهی از آن گفته

برخی از آنها عبارتند از: اختصاص ]شامل: تفاخر، تواضع و بیان اند که در معانی دیگر، ذکر کرده

ه )متحّیر شدن(، تذّکر )یاد آوردن(، 
ّ
مقصود[، استغاثه، اغراء، اظهار حسرت، اظهار حیرت، تدل

روش گفتار )علم البالغه( در فن معانی، بیان، بدیع، تعّجب، توّجع، زجر )بازداشتن(، مالمت و ندبه )

(. ما برای تحلیل محتوا و مشخص کردن اغراض و مقاصد خطاب، آنها را به 808 -895: ص زاهدی

شیوه سّنتی، نسبت به بندی ایم؛ این روش تقسیمسه وجه "اخباری، امری و التزامی" تقسیم کرده

ها در غزلیات سنایی، سه وجه دارند: وجه امری، معنایی خطاب کارکرد باشد.مشّخصتر و دقیقتر می

 توان به دو نوع تقسیم کرد:ها را میوجه امری خطاب التزامی.خبری و 

                                                
ف  - 1

ّ
است )ر.ک. اصول علم بالغت، مورد از این اغراض فرعی خطاب پرداخته 72نیز به ذکر  اصول علم بالغتمؤل

 (.730 -703رضانژاد: ص 
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گنه تیزی مکن بر من چو بیرخ زینهار/ زینهار ای یار گل» ، مانند:آمرانه نخست، دستوری   -

                                                                      .(8/ 826) «خار

خوش بخندید / وصل تو کی ۀجمال آن وعدگفتم ای مست » ، مثل:خاضعانه دوم، طلبی   -

 .(2/ 32) «آن صنم انگشت بر مرجان نهاد

ی دارد. مخاطبهایی که وجه امری شناسی سنایمستقیم با بحث مخاطب ای وجه امری، رابطه     

و مخاطب عام  وصال )فیض(، مانع وصال،معشوق، واسطه "است، عبارتند از:  ها بکار رفتهنسبت به آن

ق است، شاعر پنج مسأله را کاربرد وجه امری نسبت به معشو )سنایی(". در مواردی کهخود شاعر 

 مضامین قلندری کند: طلب وصال یا امید به آن، خوش باشی، گزارهمطر  می
ً
های تعلیمی که غالبا

شود که مضامین به اشعاری گفته می»قلندریات  ، وفای به عهد و طلب توّجه و مراعات مدارا.است

های رست بر خالف مضامین )زهدیات( است، به این معنی که در این گونه اشعار مفاهیم بر پایهآنها د

... و روی هم نمودار تشویق به این گونه امور بیان شدهگری، و پروایی، الابالیعالقگی به دنیا، بی بی

به مسایلی جز هایی که مایۀ اشتغال انسان این است که آدمی در راه رهائی از تعلقات و پیوستگی

زند، باید در بند رسوم تصوف نیز گونه که به رسوم دینی پشت پا میشود، همانذات معشوق ازلی می

 بعضی از شواهد شعری: (.291 ص نباشد )آفاق غزل فارسی، صبور:

بیز آمد/ همه لشکرگه غم را مفاجا رویا که باد مشکاال برخیز مه» طلب وصال یا امید به آن: -

                                                                                    .(8/ 867« )آمدو گریز 

/ 821« )دل بپرداز از مهّمات ای پسرزی با دوستان یک دم بزن/ خوش ب» خوش باشی: -

7).  

شی و طامات گیرتا راه خرابات گیر/ خیز ب» تعلیمی: -
ّ

   .(8/ 899« )مذهب قال

و  (825/8) ، مسلمانان(213/8) ، باد(291/8) ، ساربان(20/8) ، پیک عاشقان(28/3) ساقی"     

تری دارد. وصال هستند. ساقی در این گروه نقش پررنگ ۀدر غزلیات سنایی واسط "(722/8) قوم

باشی. در است و یا فراخوان خوش وجه امری شاعر نسبت به ساقی یا بیان مضامین تعلیمی قلندری

باشد؛ ساقی در ی خرد میل، مطلوب شاعر از ساقی، رهایی از پرهیز، تغافل از سرنوشت و نفنوع اوّ 

قیا سا» باشی است:وع دوم، طلب همراهی ساقی برای خوشها هنجارشکن است. در ناین خطاب

سایر ه وجه امری نسبت ب (.3/ 32) «استوقت گل توبه کس نفرمودهوقت گل چو گل می ده/ 

برای استغاثه است. مانع وصال )حریف( در غزلیات سنایی، فقط "پاسبان" است های وصال واسطه

است و عاشق، از او طلب مدارا ( ذکر آن آمده201و  203، 200که تنها در سه غزل )غزلهای شماره 

زینی از خود را دارد، گاه به گوقتی روی سخن سنایی با مخاطب عام است، گاهی طلب دوری دارد.

ها بسامد بیشتری آورد اّما مضامین تعلیمی آنی میخواند و زمانی به استغاثه روفرامیباشی خوش

توان به سه دسته تقسیم کرد: دنیوی، اخروی و عرفانی )قلندری(. تعالیم دارد. این تعالیم را می
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جهانی است. ها اینو آرمانها، کردارها و خوشی ی دارنددنیوی مربوط به مواردی است که بعد ماّد 

شاعر است؛ گویی سنایی  ۀتعالیم اخروی، حّد فاصل تعالیم دنیوی و قلندری و به سیاق قصاید زهدیّ 

-دست از دنیا بدار/ پاک ای ار عقبیت» کند:ه امر به معروف و نهی از منکر میواعظی منبری است ک

رود؛ حّتی فراتر میدر قلندریات از دین و دنیا (. 8/ 877« )بازی پیشه گیر و راه دین کن اختیار

 بیند:جهانی را هم مانع طریق سلوک میآناندیشیدن به عقبی و فراهم ساختن توشه 

 نیموووس خوورد بشووکن و سووالوس طریقووت»

 زهوود و گنووه و کفوور و هوودی را همووه در هووم

 

 وز هووور دو بووورآور توووو دموووار ای پسووور خووووش 

 «دربوووواز بووووه یووووک داوقمووووارای پسوووورخوش

 (0و  9/ 832)

. ذهن و ضمیر سنایی در ساحت شعرش نمود پیدا میکند ۀابعاد چندگان که توان گفتبنابراین می     

بیشتری  مجال ظهور شها در قصایدسنایی منتقد دینی و اجتماعی است. نقدهای وی در این زمینه

توان تأویل های سنایی را میز نمودار است. اگر بسیاری از غزلدارد. این گونه انتقادها در غزلیاتش نی

های [ هستند که قراین متنی و داللت892تا  823 و 52، 72 هایهایی نیز ]مانند غزلعرفانی کرد، غزل

؛ به اینگونه ؛ از نوع عشق به معشوق مذکر( استها )عشق زمینیبیانگر عاشقانه بودن آن تاریخی،

برای شاعران عصر سامانی، غزنوی و سلجوقی و »غزلها در اصطال  "غزل مذکر" میگویند. این غزلها 

های است و بقایای تعابیر سّنتی و قالبی آن در سرودهوار بعد، بغایت طبیعی و متعارف بودهحتی اد

بنابراین، این  (.35 ص رنگ، امامی:پرنیان هفت« )متأخران نیز محصول همان عرف یا طبیعت است

 دانست.توان برداشت صحیح ندارند و همان معنای صریح را می های چندگانه راقابلّیت تأویل نوع غزلها

های سنایی است که به دو صورت در مخاطب محوری( جنبه دیگری از خطابخطاب به خود )خود     

است. دوم، از زبان است: نخست، از قول معشوق و دیگران، خودش را مخاطب قرار دادهغزلیات آمده

کند، به شی دعوت میبا، به خوشو همبه مناجات  هم . در این موارد، سنایی خویشتن راخودش

 رفتار   و بر داشتن   پردازد و اینکه جز از عشق سخن نگوید، تسلیم سرنوشت باشدسرزنش خود می

 کند. دو مثال از این نوع:قلندروار تأکید می

 رهووی گفووت ای سوونایی هووم تووو بنیوووش»

 ای سوووونایی تووووو مکوووون توبووووه زهووووی»
 

 (5/ 22« )که من باشود بوه نوامم در مناجوات 

 (7/ 76« )خطاسوت لکه ترا توبه در این فصو
 

 

تمام  ها در غزلیات سنایی بسامد بیشتری نسبت به وجوه امری و التزامی دارد.وجه خبری خطاب     

شق و های خبری هستند، شر  حال و بیان روابطی است که بین عاهایی که مشتمل بر گزارهخطاب

]که خود دو  وصف معشوق توان به چهار دسته تقسیم کرد:را میها معشوق برقرار است. این خطاب

بیان احوال عاشق، شکوه از معشوق، بیان اوصاف ظاهری وخصوصیات اخالقی[،  گونه است:

 هایی از هر کدام:اهّمّیت معشوق؛ هم برای عاشق و هم برای همگان. نمونه

 (.8/ 81)«هاکرده ز عنبر هالل / برآفتابهابنفشه ساخته بر گل مثالای از»وصف ظاهر معشوق: -
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 خصوصّیات اخالقی معشوق: -
 هووم ظلووماری هووم قوودم، هووم نووور داری هووم دیووده د»

 

 «در هزل و جد ای محتشوم، هوم کعبوه داری هوم منوات

(20 /2.) 

  بیان احوال عاشق: -

 ای کوووووورده دلووووووم ز عشووووووق مفتووووووون»

 

 «وای کوووووورده توووووونم ز رنووووووج موووووودهوش

(832 /2). 

 از معشوق:شکوه  -

 نگارینووا دلووم بووردی خوودایم بوور تووو داور بوواد»

 

 « به دست هجر بسپردی، خدایم بر تو داور باد

(36 /8). 

  بیان اهّمّیت معشوق: -

 آواز تسوووووترویوووووا در جهوووووان آوازۀ مووووواه»

 

 «های پاکان جمله ملک نواز تسوترخا جانگل

(79 /8). 

 بیان کننده آرمانها دارای وجه التزامخطابهایی که در این غزل     
ً
ها و آرزوهای عاشق ی هستند، صرفا

 باشند، مانند:می

 ای کاشووکی ز خواسووته مفلووس نبووودمی»
 

 (.2/ 81« )هواتوو مال تا کردمی فودای جموال 
 

 هاست.معشوق نیز از جملۀ همین نوع خطاب آرزوی خوشبختی و یا بقای

 هااض )مقاصد( شاعر به نسبت وجه خطاباغر  -2 جدول

 وجه التزامی وجه خبری وجه امری

 38بیان آرزوهای عاشق:  828اوصاف ظاهری معشوق:  25نسبت به معشوق: 

 38مجموع:  31اخالقی معشوق: خصوصیات  27نسبت به واسطه وصال: 

 22/5درصد:  899بیان احوال عاشق:  87نسبت به مانع وصال: 

 97شکوه از معشوق:  22نسبت به خود شاعر )سنایی(: 

 00بیان اهّمّیت معشوق:  35نسبت به مخاطب عام: 

 257مجموع:  815مجموع: 

 23/09درصد:  65/29درصد: 

 

 شناسیزیباییکارکردهای بالغی و  -2-1-2 -2

 شناسی نیز دارد.های بالغی و زیباییعالوه بر کارکردهای معنایی، نقش های سنایی،خطاب در غزل     

شوند. یکی از این موارد، تلفیق یع بالغی دیگری با خطاب تلفیق میگاهی در غزلیات سنایی، صنا

؛ به این است شعردر معنی تغییر جهت روی خطاب التفات" است. التفات در بالغت بخطاب و "
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این صناعت بالغی موجب پویایی  صورت که شاعر در یک غزل با بیش از یک مخاطب سخن بگوید.

شعر میشود؛ یعنی آن را از حالت یکنواختی خارج میکند و موجب برانگیختن خواننده و جلب توجه 

را مخاطب قرار  ""ساربان هاشاعر در بیت نخست یکی از غزل عنوان مثالب او به ادامۀ مطلب میشود.

به  ، با خطابکند که در بردن معشوق کمتر شتاب کند. سپس در بیت سوممی درخواست و از او داده

کند و روی سومین بار، مخاطب خویش را عوض می. در بیت ششم، برای نامیدهمعشوق، او را ستمگر 

 کند:دادخواهی میبرابر جفاهای معشوق، خطاب را به جانب پروردگار مینماید و از او در 
 المستغاث ای ساربان چون کار مون آمود بوه جوان»

 ای چون فلک بر من بوه کوین بوی رحوم و مهور و سوهمگین

 خسته تن و فرسوده هم از تّف دل در چشوم نوم

 

 تعجیل کم کن یوک زموان در بوردن آن دلسوتان... 
 آزار من کرده گوزین آخور مکون بور مون چنوین

 «فریووواد رساز دسوووت ایووون چنووودین سوووتم یوووا رب مووورا 

 (0و291/8،7)

 

 

 باشدغزلیات سنایی در دو بیت زیر می بارزترین نمونه ترکیب خطاب و التفات  

 ای خووووواب زچشووووم موووون بوووورون شووووو»

 ای دیووووده تووووو آب و خووووون همووووی ریووووز

 

 وی مهوووووور دریوووووون دلووووووم فووووووزون شووووووو 

 «ای قوووووووّد کشووووووویده سووووووورنگون شوووووووو

 (2و  8/ 721)

 

، 215، 202، 260و  895، 890، 899، 867، 98، 76های: های دیگر، ر.ک. غزل]برای نمونه

 [.268و  751، 797، 720، 779، 295

تقویت جنبۀ موسیقایی  تأکید معنا و و خطاب در غزل است که موجب "تکرار"مورد دیگر، ترکیب      

کناری شعر سنایی تأثیر  بیرونی و در موسیقیهم ها، شود. ضرباهنگ حاصل از تکرار خطابشعر می

همواره جفا » با مطلع: 827غزل شماره در  عنوان مثالبت و هم در موسیقی درونی آن. اسگذاشته

" هم مخاطب شاعر است دلبرواژه ". «پیوسته خطا کردن تا کی بود ای دلبر /کردن تا کی بود ای دلبر

است و از این جهت تأثیر ردیف قرار گرفته محل در حرف خطاب "ای" "تا کی بود" و به همراه و هم

 ها همچنین باعث تکرارتکرار خطاب ها،یقایی غزل دارد. در این گونه غزلمستقیمی در نظام موس

م و ریتمیک شود؛ ضرباهنگ حاصل از این واجیکسان میهای واج
ّ

افزایش باعث  از یک سوآرایی منظ

( که expressive function) از سوی دیگر با توجه به نقش عاطفی د وموسیقی درونی شعر خواهدش

اند، این تکرار و هماهنگی واجها بیانگر حاالت زبانشناسانی چون مارتینه و ایچسون مطر  کرده

-)سبک و میتواند در القای پیام مورد نظر شاعر مناسب باشد روانی و عواطف باطنی گوینده است

سنایی تمام ابیات آن دارای  از مجموع غزلیات بیست غزل (.71 ص :پویان، ... شعر شناسی آوایی

 غزلیات را شامل میشود. خطاب این  % 25/1خطاب است که 
ّ

-غزلها در جایگاه ردیف قرار گرفتهکل

است )ر.ک. ردیف و موسیقی اند. برای ردیف در شعر فارسی، کارکردهای بالغی متنّوعی بیان شده

 ( که چند مورد از آنها همان نقش را در غزلیات سنایی ایفا میکنند:03 -23 ص شعر، محسنی:
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این کارکرد در همه غزلهایی که ردیف آنها خطابی  غنی ساختن موسیقی کناری شعر. -8

 است، وجود دارد.

گاه با جا، در غنا بخشیدن به موسیقی شعر ردیف زیبا و ب»سیقی درونی شعر. ایجاد مو -2

صدایی" را در حروفی" و "همها "همدارد. این هماهنگی هاییکلمات دیگر بیت همسانی

( مانند تکرار صامت 25 -21)همان: « شودکند و آهنگ شعر بسیار زیباتر میبیت ایجاد می

 در بیتهای زیر:« ر»و « س»

 امای بنشستهام در گوشهخستهدانی که من دل»

 

 بی روی ]چو[ خورشیدت بیچاره سنایی را»

 

« دل ای پاسووبانام ای سوونگجسووتهاز دسووت خصوومان  

(201/2) 

 « گووردان چووو سووما کووردن تووا کووی بووود ای دلبوور

(827/9) 

 

-این مورد، خود به زیرشاخه همسانیهای ردیف و قافیه در غنابخشیدن به موسیقی شعر. -7

 های دیگری تقسیم میشود:

 :الف( همخوانی پایانی قافیه و ردیف

 دارم سووووور خووووواک پایوووووت ای دوسوووووت»

 جووووان را بووووه گفتووووار ای پسوووورراحتووووی »
 

 (23/8« )آیوووم بوووه در سووورایت ای دوسوووت 

 (825/8« )آفتووی دل را، بووه کووردار ای پسوور
 

 

 ب( همخوانی صامت پایانی قافیه با صامت میانی ردیف:

 چون سخن گویی از آن لب لطف باری ای پسور»
 

 (892/2« )پس به شوخی لب چرا خاموش داری ای پسر 
 

 فتوحی بر پایه تقسیم است. بالغی تمهیدات دیگر از (imageryتصویرپردازی )تصویرسازی یا      

از نظر واقعی بودن یا نبودن به دو نوع تقسیم  را ویر ذهنیهای ادبی معاصر، تصنامهبندی واژه

تصویر زبانی، همان » (.figurative image( و تصویر مجازی )verbal imageتصویر زبانی ) ند:کمی

شود... تصویر ه از رهگذر کاربرد قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل میتصویری است ک

است... در کار رفتهعنی واقعی و زبانی بای باشد که در متواند اسم، صفت یا توصیف سادهزبانی می

 ص )بالغت تصویر، فتوحی:« ایماژ زبانی، رابطۀ میان دال و مدلول ذهنی یک رابطۀ منطقی است

(، ای کوکب عالی 727/8هایی از این نوع تصاویر در غزلیات سنایی: ای گلستان )نمونه (.21 -25

رخ (، ای الله96/8چشما )(، نرگسین59/8رخ )، ای ماه(857/7(، ای خرمن گل )05/8درج )

، ای از (71/2(، ای لب و دندان تو لعل و گهر )26/5(، ای چون ماه و خور )832/7بناگوش )سمن

(، ای نهاده بر گل 96/9(، ای نبشته آیتی گرد لبت یاقوت رنگ )81/8ها )بر گل مثال بنفشه ساخته

تصویر مجازی بر » (".285/0(، ای تنگ دهان تو گم از نیست )871/8از مشک سیه پیچان دو مار )

مدد خیال و ه رّکب از دو یا چند جزء است که ببعدی نیست، بلکه مخالف تصویر زبانی ساده و تک

فرینند که در عالم خارج سابقه ندارد و اعرانه با یکدیگر پیوند میخورند و واقعیت نوینی میآاطفۀ شع
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(. نوع دیگری از تصاویر را 92 ص )بالغت تصویر، فتوحی:« ار از تازگی و غرابت و شگفتی استسرش

امر ای از خطابها نسبت به در غزلیات سنایی، گونه میتوان به این ایماژهای مجازی افزود. نیز

وقتی شاعری، روی خطاب را به جانبی میکند، به مثابه این است که  ( است.subjectiveانتزاعی )

-ذهنی در خیال شاعر شکل گرفته است؛ یعنی تصویریم یافتهمخاطب مورد نظر از دید وی تجّس 

 تصاویربعضی از مثالهای  نظر میرسد.شد، مخاطب قراردادن آن بیهوده باست؛ زیرا اگر غیر از این با

خواب ای (، 760/0آفرینش ) ای (،818/7آه )ای (، 818/7طبع )ای در غزلهای سنایی: " مجازی

(، 00/2ای همه معنی شده از لطف محض )، (21/9) ای چراغ دل، (721/8مهر )ای (، 721/8)

  .(762/7(، ای میوۀ روحانی )226/86صفت )ای گرامی و بهشتی

 شناسی سناییمخاطب -2-2-2

حوزه روابط ه بررسی کرد: نخست، مخاطبانی که بتوان در دو حوزه های غزلیات را میمخاطب     

 سنایی، . در حوزۀ نخست، مخاطب اصلیهاعاشقانه مرتبط هستند و دوم، مخاطبان سایر حوزه

ی خطاب های متنّوعی برااز نام ویای زمینی. معشوق است که گاهی هیأت آسمانی دارد و گاه چهره

 دیدهچشم/ شوخ، شوخ(55/2، 36/8، 823/1) نگار ]و مشتقات آن["کند:استفاده می به معشوق

، (06/8) ، جان(75/7) ، دلبر(21/9) ، چراغ دل(21/8) ، صنم(25/2) ، پسر(253/8، 2/2)

 ، رکن طاعت(05/8) ، کوکب عالی درج(23/8) ، دوست(29/8) ، جان و جهان(727/8) گلستان

 ، زیبا(39/88) ، بت(39/86) ، طرفۀ بغداد(39/0) ، جادوی استاد(32/2) ، مست جمال(05/8)

 (2/8) ، دالرام(2/8) ، یار(59/9) ، عذرا(59/8)
ُ
 ، سنگدل(96/8) ، نرگسین چشم(79/9) رخل، گ

 ، کودک دیباس  (709/8) ، دل(806/2)
 
 (26/8) بل

ُ
 ، محتشم(20/8) عبت صافی صفات، ل

 ، زهره(52/8) ، غالم(09/2) ، غازی(2/ 295، 59/8، 79/8) ، ماه/ مه ]روی، وش، رخ[(20/2)

 ، شه(822/8) بر، یاسمین(873/0) ، نقطۀ خوبی(822/89) ، شکر(59/7) ، جوزا(59/7)

 رخ، الله(836/82) چشم، یعقوب(802/86) ، تو(807/2) ، حوراسرشت(806/0) ، پری(829/8)

 ، ساقی(857/7) خرمن گل، (831/8) بناگوش، سیمین(833/2) فروش، عشوه(832/7)

 ، شکرلب(229/29) ، نور ماه و مشتری(222/9) تان، امیر بُ (222/0) ، چشم و چراغ(822/3)

، (226/25) ، آهوچشم(226/86) صفت، گرامی و بهشتی(272/0) سن، شهنشاه ُح (276/0)

 تن، سیمین(211/8) رک زیبا، تُ (239/82) ، آهو(203/2) ، کافر نامهربان(203/8) وفابی

 سیما، سرو سمن(767/8) ، رشک رخ حورا(768/9) باال، خیزران(762/8) ، لطیف(251/2)

جادوی  ،(762/7) ، میوۀ روحانی(762/2) ، شمع نکورویان(767/2) اصل همه شادی ،(767/8)

 ، شاه شاهان(762/86) ، ناقد نیک و بد(762/3) شرمک، شوخک بی(762/9) صورتگر

 جمال، همایون(782/7) ، امیر(761/0) شانُه عقل و هوش بی ،(761/7) ، دلبند(761/8)

 (772/8) ، کافربچه(726/0)
ُ
 ، میر پدر(732/8) سن، یوسف ُح (737/8) ل آبدار نوروزی، گ



 

 

 

 

 

 

 99بهار  -22شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/239

، یوسف (712/8)رمعانی، حلیت عقل پُ (712/8) ، زبدۀ راز آسمانی(732/7) لب، خوش(732/2)

 سن، قبلۀ ُح (715/3) بوقلمون کفر و دین، (719/8) ، شاهد و شمع آسمانی(712/7) عصر

 ساقی"نحوی با معشوق ارتباط دارند: ه در این حوزه هستند، هر کدام بسایر مخاطبانی ک "(759/2)

، (213/8،867/2) ، باد/ باد شبگیر(59/9) ، وامق(20/8) ، پیک عاشقان(22/5) ، مطرب(1/8)

، (878/8) ، حریف(751/7) (، خواجه )عاشق(797/5) ، خراباتی )عاشق((810/8) عاشق

-بنا به اجماع سنایی ."(722/8قوم ) ،(825/8، مسلمانان )(200/8) پاسبان ،(291/8) ساربان

ارد فضای غزل های میخانه و بتخانه را و پژوهان، وی نخستین شاعری است که واژگانی از حوزه

ق به این  مخاطبان غزلیاتاست. شماری از ها بار معنایی عارفانه دادهفارسی کرده و به آن
ّ
سنایی متعل

 ، ای خراباتی(26/8) ، ای مستان(725/8) ، ای صنم(22/5) باشند، مانند: "ای ساقیها میحوزه

خداوند، خود  ".(22/5) ، ای مطرب(260/3) ای پیر زرتشتی ، اال(807/1) ، ای بت(797/5)

وزه دوم غزلیات سنایی هستند. عمومی، عناصر عینی و عناصر ذهنی، مخاطبان حشاعر، مخاطبان 

، (717/88) ، خواجۀ ریحانی(22/82) خواجه"ها یا عناوین مخاطبان عمومی عبارتند از: نام

، میر (02/3) ، مسلمانان(07/88) ، غافل(259/89) خبر، بی(26/8) ، مستان(796/3) ستانُس 

 ، مردم(890/89) مقامر، (890/88) بصر، بی(808/86) ، رفیق(299/87) ، برادر(732/2) پدر

ع(233/8) ، مسافر(202/1) ، مسکین(260/3) ، پیر زرتشتی(205/9)
ّ
 معنیپوش بی، مرق

 دیده، ستم(720/3) دیده، جهان(722/8) ، قوم(235/0) نمای جوفروش، گندم(235/9)

ن گاهی روی سخ ."(779/9) زاهد ابدال (،721/2) دهزا، زاهد آ(721/8) ، زاهد دیرینه(720/3)

، خاموش (801/8) ، دل(59/2) ، باال(59/2) ، قامت(59/2) سیما"شاعر به عناصر عینی است: 

 ، قّد کشیده(215/3) ، سرو(831/9) ، گویای خاموش )لب((831/9،818/1) گویا/ چشم

گاهی  ."(850/7) شب (،850/7) ، روز(818/1) ، گوش(818/2) ، سر(818/2) ، تن(721/2)

 ، جان(59/2) ، سیرت(59/8) ، واال(59/8) خوی"باشد: نیز خطاب به عناصر ذهنی می

 ، خواب(760/0) ، آفرینش(818/7) ، آه(818/7) ، طبع(76/5) ، عیش خوش(818/2)

حوزه یا ه نظر سنایی، یک نام دارند اّما بهای مورد بعضی از مخاطب  ."(721/8) مهر (،721/8)

"مخاطبهای شناور"  . ما این نوع را به صورت قراردایشونددیگری نیز مربوط می ۀزیرمجموع

جای ند. دل، در خطاب، هم بباشجزء این دسته از مخاطبان می "دل، ساقی و خواجه"نامیم. می

همچنین باشد. می (259/8) است و هم جزء مخاطبان از نوع عناصر عینیکار رفتهب (2/2معشوق )

مخاطبان مرتبط با  جزءکه  (22/5) است و گاهی خود ساقی (822/3) گاهی معشوق ساقی که

است و جایی دیگر، لقبی برای  (22/82) رود. خواجه در جایی مخاطب عمومیبشمار میمعشوق 
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( است و در 898/7حریف نیز در بیتی معشوق ) )مخاطب مرتبط با معشوق( است. (751/7) عاشق

و خطابهای  1حضور طیف وسیعی از مخاطبان (.878/8تبط با معشوق )مر  ۀموضعی دیگر، از مجموع

است؛ سبکی که در سیر تطّور ای سبک شخصی تبدیل شدهبکار رفته در غزلیات سنایی، بگونه

تاریخیش در دو شاخه عاشقانه و عارفانه ادامه یافت و در غزلهای انوری، سعدی، عطار، مولوی، 

ی پیدا کرد.سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی و ح
ّ
محور و شعر مولوی، اندیشه»بعنوان مثال  افظ تجل

درونگراست و مولوی هرگز این ویژگیها را به بهای ارتباط با مخاطب، رها نمیکند؛ اما او برای حل 

تمهیدات زبانی و بالغی خاصی را « مسئله اقتضای حال خواننده و ایجاد ارتباط با مخاطب بالقوه

در جدول زیر،  (.37 -38سطح ادبی مثنوی معنوی )بالغت(، فضیلت: ص بکار میبرد )تأملی در 

 ردهآوها را عناوین مورد خطاب و نسبت حضور آنفهرست کاملی از مخاطبان مورد نظر سنایی، تعداد 

است؛ یعنی مخاطبانی ها بر مبنای مخاطب حضوری بودهذکر است که محاسبه این خطابم بایم. الز 

های اضافی و وصفی دستوری، جزء کلمات مفرد یا ترکیبکه در جمله حضور داشته و از نظر ساختمان 

  اند.بوده

 شناسی سنایی در غزلیاتمخاطب -9 جدول

تعداد عناوین  مخاطب

 خطاب

تعداد دفعات 

 خطاب

 درصد

 8/ 29 3 3 خدا

 38/ 10 268 17 معشوق

 5/ 19 99 82 مرتبط با معشوق

 2/ 76 22 8 سنایی

 0/ 65 72 20 عمومی

 2/ 09 20 87 عناصر عینی

 8/ 53 88 86 عناصر ذهنی

 866 991 892 مجموع

 نتیجه -3

 شناسی خطاب، محدود و منحصر به مکتوبات  شود، کارکردهای بالغی و زیباییآنگونه که تصّور می     

 های پنهان این صناعت بالغی درکتب بالغی نیست. سنایی از جملۀ شاعرانی است که از ظرفیت

                                                
در غزلیات موالنا سه تیپ شخصیتی کلی وجود دارد: شخص اول »مقایسه شود با تیپهای شخصیتی غزلیات موالنا:  - 1

« چند وجهی. این سه تیپ در هر دو موضع راوی و مخاطب قرار میگیرندیا برتر، شخص دوم یا فروتر، شخصیت 

 به بعد(. 2)شخصیت راوی و مخاطب در غزلیات موالنا، تاجریان و ستوده: ص 
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خود را از زبان مخاطبان فرضی  اغراض شاعرانۀ ،هوشمندانهبا روشی وی  است.غزلیاتش بهره برده

 از حوزههایش مطر  میغزل
ً
-ههای دیگری به فضای غزل فارسی وارد کردکند؛ مخاطبانی که بعضا

اویر سازی، تصسنایی با استفاده از مخاطب ها بدین گونه مسبوق به سابقه نیست.است و کاربرد آن

های سنایی کار رفته در غزلخطابهای ب آفریند؛ یعنی ایماژهایی که مخاطب شاعرند.می شاعرانۀ بدیع

یا عبارات ها اند: مفرد، به صورت ترکیب اضافی/ وصفی و جملهاز نظر ساختمان دستوری، سه گونه

بیشترین استفاده سنایی از فضای مخاطبه در ُبعد معنایی، وصف معشوق و شر  حال  توصیفی.

ها بیشتر است. ا نسبت به وجه امری و التزامی آنهاست؛ به همین دلیل وجه خبری خطابعاشق 

عت ها، صنری از خطابشگرد دیگر سنایی، تلفیق و ترکیب خطاب با صنایع بالغی دیگر است. در شما

گیرد و از ابتدا تا انتهای "تکرار" و "التفات" نیز دخیلند. وقتی که مخاطب در جایگاه ردیف قرار می

الی کند و هنگامی که در البهشود، موسیقی کناری شعر را غنیتر می)محور عمودی( غزل تکرار می

 نظام شود که در مجونی آن میشود، باعث افزایش موسیقی در )محور افقی( ابیات تکرار می
ّ

موع بر کل

 موسیقایی غزل تأثیرگذار است.

 منابع 

، ،داریوشآفاق غزل فارسی: سیر انتقادی در تحّول غزل و تغّزل از آغاز تا امروز، صبور -8

 (، بی جا: انتشارات پدیده.2979)

 (، بی جا: انتشارات الّزهرا.8703اصول علم بالغت، رضانژاد )نوشین(، غالمحسین، ) -2

، طّیب، «"خطاب" در غزل فارسی: مبتنی بر خواجه عماد کرمانیبررسی عنصر کالمی » -7

(، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید 8735و  8731سّیدمحّمد تقی، )

 .39 -93( زمستان و بهار، ص 0)پیاپی  3و  0باهنر کرمان، دوره جدید، شمارۀ 

و زهره  اصغرسید علی ،، میرباقری فرد«بررسی نظریه ارتباط و خطاب در مثنوی» -2

، تابستان، ص 2(، پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی، سال اّول، شماره 8711اسماعیلی، )

97- 00. 

 (، چاپ دوم، تهران: سخن.8715بالغت تصویر، فتوحی، محمود، ) -9

پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار، امامی،  -0

 چاپ هفتم، تهران: جامی.(، 8712نصرالله، )

(، فصلنامه 8715، فضیلت، محمود، )«تأملی در سطح ادبی مثنوی معنوی )بالغت(» -3

(، 88)پیاپی  8، شماره 2شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، سال تخصصی سبک

 .32 -09زمستان، ص 

رات ن آدم، )بی تا(، تصحیح مدّرس رضوی، بی جا: انتشاوی، مجدود بدیوان، سنایی غزن -1

 سنایی.
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(، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی 8712ردیف و موسیقی شعر، محسنی، احمد، ) -5

 مشهد.

(، 8720الدین )جعفر(، )روش گفتار )علم البالغه( در فن معانی، بیان، بدیع، زاهدی، زین -86

 مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.

، پویان، «موریس گرامونشناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاههای سبک» -88

، 9شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، سال (، فصلنامه تخصصی سبک8758مجید، )

 .23 -79(، پاییز، ص 83)پیاپی  7شماره 

(، چاپ سوم، تهران: انتشارات 8736سیر غزل در شعر فارسی، شمیسا، سیروس، ) -82

 فردوس.

الماس و غالمرضا ستوده، تاجریان، ، «شخصیت راوی و مخاطب در غزلیات موالنا» -87

 2، شماره 2شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، سال (، فصلنامه تخصصی سبک8756)

 .82 -8(، زمستان، ص 82)پیاپی 

(، فصلنامه زبان و ادبیات 8758، شمشیرگرها، محبوبه، )«عنصر خطاب در غزل سعدی» -82

 .98 -29، بهار، ص 32، شماره 26فارسی، سال 

(، 8712پور، محمدرضا، )، عمران«تغییر و تنوع و نقش لحن در شعرعوامل ایجاد، » -89

 .896 -823، پاییز و زمستان، ص 86و  5های ادبی، شماره فصلنامه پژوهش

(، تصحیح یدالله 8710های حکیم سنایی غزنوی، سنایی غزنوی، مجدود بین آدم، )غزل -80

 جاللی پندری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

(، پژوهشنامه 8752، رضی، احمد و سهیال فرهنگی، )«تعلیمی در دیوان حافظلحن » -83

 .862 -35، تابستان، ص 81، شماره 9ادبیات تعلیمی، سال 

چاپ دوم،  (،8707هنجار گفتار در فن معانی و بیان و بدیع فارسی، تقوی، نصرالله، ) -81

 اصفهان: انتشارات فرهنگسرای اصفهان.

  


