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 چكیده

هاي اصلي در دانش سبك شناسي، برجسته كردن سطح و ارزش ادبي هنري است كه يكي از كوشش

ها ، ميزان برتري و نيز رمز و راز توفق آثار ادبي بر ان با شناسايي و درنگ بر آن ارزشدر نهايت ميتو

 يكديگر را نشان داد.

ود، ارزش هاي سبك شناسي موجود در بخشي كه به سطح ادبي آثار پرداخته ميشمعموال در كتاب

گرفته است اين در حالي است سبك شناختي آرايه هاي ادبي )و حتي بالغي( كمتر مورد اشاره قرار 

ها دقيقا با سبك ادبي و سبك يري هر كدام از آرايه ها و يا بكارگيري بسامد دار برخي از آنكارگكه ب

 شخصي صاحب اثر در ارتباط است.

-ران صاحب سبك چگونه و با كدام زيرساخت و  پيشسؤال اصلي در مقاله حاضر اين است كه شاع

 زمينه از يكي دو آرايه ادبي در شعر خود بيشترين استفاده را برده اند؟

هاي ابراز هنر و ه و هنرمندانه و با توجه به فرصتگونه شاعران هوشمندانپاسخ هم آن است كه اين

مورد نظر را به كارگرفته  اص وآن آرايه خ خالقيت خويش به شكلي كامال طبيعي و دور از تصنع،

كه سبك شناس ميتواند در مواجهه با حضور پربسامد يك آرايه و تلقي كردن آن به اي هگوناند ب

عنوان يك نشانه در متن، سرنخي براي رسيدن به سطح فكري و حتي سبك شخصي آن شاعر به 

ظ در اين مقاله مورد توجه دست آورد. شاعراني مانند ناصرخسرو، خاقاني، سعدي، عماد فقيه و حاف

 واقع شده اند.

 

 آرايه هاي ادبي ، سبك شناسي، سبك شخصي، حافظ و ديگران. كلمات كلیدي:
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 مقدمه

ادبي را امروز آشكار است كه دانش سبك شناسي كه روش محققانه و روشن نگر بررسي متون 

نبال ميكند، دستاوردهايي هايي مانند زبان شناسي و تاريخ ادبيات را دبراساس موازين علمي دانش

كمتر ميتوان  -به ويژه پيش از دوره صفويه -دارد كه تقريبا در كتب سنتي از قبيل تذكره هاي ادبي

 به آنها دست يافت.

اين دستاوردها ، مطالعه و مرور متون ادبي را كارآمدتر نشان ميدهد و موجب ميشود كه بتوان  از 

ت آورد كه و جامعه شناختي و انديشه ورزانه را بدس اطالعات شخصياي همتون كهن فارسي پار

 ها به ادبيات و متون ادب فارسي مؤثر واقع شود.ميتواند در تغيير نگرش

-ون سبكدر اين چند دهه نزديك به ما به مدد حضور استادان انديشه مند و كتابهايي كه پيرام

ه مند هم به سبك شناسي هاي دانشجويان جوان و عالقشناسي نوشته شده است نگاهها و نگرش

برانگيخته شده است و تنوع مقاالت مرتبط با موضوع سبك شناسي نشانگر آن است كه رويكردهاي 

تر و بهتر مفاهيم عاطفي و هنري يان است كه كوشش ميكند هرچه دقيقجدي و اساسي در م

 مندرج در گستره ادب فارسي را با موازين علمي منطبق و مرتبط سازد.

كردهاي تازه به متون ادب فارسي براساس آموزه هاي سبك شناسي رد مصداقي اين روييكي از موا

و توجه به كثرت واژه، جمله، تعبير ، آرايه يا « بسامدگيري»آن است كه ميتوان براساس شيوه 

تصويري خاص در متن ادبي ارتباط ميان اين بسامد و سبك شخصي شاعر را كشف كرد. به عبارت 

در بكارگيري آرايه هاي ادبي يا تصويرهاي بالغي نميتواند بي ارتباط با نوع نگاه و  ديگر اصرار شاعر

باور و انديشه او باشد. در مقاله حاضر با اين پرسش به بحث وارد شده ايم كه شاعران صاحب سبك 

ادبي را  با بسامد معني دار در شعر خويش جاي دهند و مكرر از آن ي ها اند آرايهچگونه توانسته

 بهره برداري كنند؟

مرور كوتاه ما نشان ميدهد كه بكارگيري يك آرايه خاص مانند ايهام يا تناسب يا خالف آمد از 

سوي شاعر صاحب سبك و هنرمند چيزي جز بازتاب يافتن عالقه دروني و يا باور هنري او نيست 

يا  ر دور مانده وحقايق  از نظاي هكه اگر چه مفسر سبك شخصي شاعر نيست، ميتواند گوياي پار

كه  -هايي باشد كه در شناخت دقيقتر و بهتر شخصيت صاحب اثرراهنماي رسيدن به برخي آگاهي

از آنجا كه برخي استادان سبك شناسي در مطاوي  كامال مؤثر است. -شايد سده ها از ما دور باشد

 1نداشته اندي اهآثار خويش به ارتباط آرايه خاص شاعر صاحب سبك ادبي و سبك شخصي او اشار

 اي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.صورت ويژه در مقالهضرورت دارد اين موضوع ب

                                                           

ك شناسي دكتر غالمرضايي )از رودكي تا شاملو( درباره ادبيات و نقد ادبي دكتر فرشيد ورد و هايي مانند سبكتاب.  1

 اب سبك شناسي شعر دكتر شميسا از اين دست آثار هستند.حتي كت



 
 
 
 
 
 
 
 

 482/هاي ادبيشناسانۀ آرايهبررسي كاركرد سبك 

آرايه »مرور آثار حوزه سبك شناسي شعر فارسي نشان ميدهد كه اصال در اين گونه منابع بحث 

ير مطرح نشده است در حالي كه در شعر دو شاعر بسامد مثال ايهام و مراعات النظ« خاص شاعر

 گر شود.مند جلوهدار و هدفاند كامال معنيميتو

 مرور سبكی متن ادبی 

اند؛ زبان و ادب و سبك شناسان در مكاتب ادبي فرنگي از دو جهت به متن و سبك آن نگاه كرده

است كه مكاتب سبك شناسي از دو گونه سبك شناسي ادبي و زباني سخن  ايبه گونهاين توجه 

 (181ي ادبي، مكاريك: ص هااند. )دانشنامه نظريهرانده

در ايران البته در موضوع سبك شناسي به سبك شناسي ادبي بيشتر توجه نشان داده شده است و 

اند. )كليات سبك شناسي، حتي توجه به فكر و انديشه صاحب اثر هم به بحث زبان و ادب افزوده

 (442شميسا: ص 

هايي كه در دو ها و آموزهيژه از دادهوخش برقرار ميشود و ببراساس ارتباطي كه ميان اين سه ب

بخش زبان و ادب فراهم ميشود سبك شناس به آن پي ميبرد، سبك شخصي صاحب اثر هم پديد 

 جا رسيدن است.سبك شناسانه متون ادبي، به همين مي آيد كه غايت مطالعات

 بررسی سطح ادبی متون

ادبي و بالغي آن اثر را هم مورد  سبك شناس پس از بررسي زبان اثر ، كوشش ميكند ارزش هنري ،

 ارزيابي خويش قرار بدهد.

يا « سبك علمي»از آثار ديگري كه « سبك ادبي»ناگفته پيداست كه هر اثر ادبي با دارا بودن 

دارند ممتاز است از اين رو در متن ادبي حضور و فراواني نكات بالغي و بياني و « سبك عاميانه»

اند كه به دانسته« زبان علم»در برابر « زبان معرفت»دبي را شكلي از بديعي را انتظار داريم. سبك ا

ساحت عاطفي زبان مربوط است و ما در شعر و هنر با آن سر و كار داريم. )زبان شعر در نثر صوفيه، 

 (94شفيعي كدكني: ص 

    ميدانيم كه يكي از شگردهاي هنري كه به زبان ادبي اثر ارزش و اعتبار بيشتري ميبخشد    

 هر شاعر هنرمندي ميتواند باشد. مايهدستو نكات بديعي است كه معموال  آرايه هاي ادبي

هر دو بخش بديع، هم بديع لفظي و هم بديع معنوي كه به جنبه موسيقايي و صوتي و معنايي 

( در آثار 224هاي پنهان در سخن تعبير ميشود. )رستاخيز كلمات، شفيعي كدكني: ص زنجيره

هاي زبان عادي با زبان ادبي يكي همين است كه مردم در زبان  د دارد و اصال از تفاوتاعران نموش

عادي خود از امثال جناس و سجع و ايهام و مراعات النظير و.... استفاده نميكنند يعني آرايه هاي 

(است. تعبير سبك شناسان 42)نگاهي تازه به بديع، شميسا: ص « ذاتيات سبك ادبي»ادبي جزء 

)نظريه ادبيات، رنه ولك: ص « خفيف كننده»و « شدت بخشنده»، از بديع لفظي و معنوي به فرنگي

 (هم ناشي از همين قدرت تأثير آرايه ادبي است.133
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ناگفته پيداست كه توجه شاعران صاحب سبك به بديع معنوي بيش از بديع لفظي است زيرا 

دودي ميتواند جنبه موسيقايي سخن را آهنگين كردن سخن يا تكرار واژه و هجا و سجع بندي تا ح

قوام بخشد و براي گره دار شدن شعر و گستردن شبكه معاني مختلف آرايه هايي مانند ايهام و 

تناسب است كه كاربرد و كاركرد بيشتري دارند و البته بايد در نظر داشت كه شعري با آرايه هاي 

توان در آن وجود شاعر را حاكي است . نمي طبع واقعي گويندهدر واقع نه سبك دارد و نه از »مفرط 

 (82شعر بي دروغ، زرين كوب:ص «)يافت

به هر روي توجه به آرايه هاي ادبي از نظر شاعران دور نميماند و هر شاعر و هنرمندي به فراخور 

توجه بيشتري نشان  اي هسليقه و پسند شخصي و موقعيت زماني و مكاني كه در آن قرار دارد به آراي

 د كه خود اين امر ميتواند براي سبك شناس سر نخ در كشف برخي زواياي پنهان باشد.ميده

دبي شناخت و تسلط دارند اما  ميدانيم كه در حالت عادي، همه شاعران نسبت به همه آرايه هاي ا 

كه چگونه است كه يك شاعر به ايهام بيشتر توجه كرده است و ديگري به خالف آمد، خود اين

سبك شناختي كه ميتواند سبك شناس را تا رسيدن به سبك شخصي شاعر رهنمون  استاي هنكت

ن شود كه از درون متن عناصر نشاندار را از عناصر باشد؟ اگر كوشش سبك شناس صرف اي

ها با ( هر كدام از آرايه182هاي ادبي، مكاريك: ص متمايز كند. )دانشنامه نظريه نشانبياي زمينه

 اي خواهند بود كه به شناخت سبكي متن ياري ميرساند.هبسامد خاص خود نشان

كه توان به بحث قالبهاي ادبي هم تعميم داد اينهر شاعر را مي كرد به آرايه خاصالبته همين روي

رود )با هدف بيرون آمدن از سايه چرا مثالً خواجوي كرماني در قرن هشتم دوباره سراغ قصيده مي

ه ناصر خسرو استاد پروين اعتصامي به سراغ مناظره ميرود در حاليكشاعران غزل پرداز شيرازي( يا 

ها در آخر قاجار و آغاز پهلوي گيري تعارضها و تقابلست و اين نشان از اوجآرماني او چنين نكرده ا

 است ، همه قابل بررسي سبكي است و سطوح پنهان هنر و انديشه صاحب اثر را نمود ميبخشد.

 آرايه خاص شاعر

هاي سبك شناسي كه به بحث سطح ادبي يا بالغي متون ادبي پرداخته اند از   همه كتابتقريبا 

هر شاعر ياد نكرده اند. البته از ياد نبريم كه در هر سبك دوره ممكن « آرايه خاص»اي به نام مقوله

و است شيوه و شگرد ادبي حالت عام و فراگيري پيدا كند مثال وفور انواع تشبيه در سبك خراساني 

 هندي. -فراواني استعاره در سبك عراقي و زيادي اسلوب المعادله و تمثيل در سبك اصفهاني

آنچه كه تاكنون درباره بهره مندي شاعر از آرايه هاي ادبي بيشتر مغفول مانده است اين است كه 

 در بررسي سبك ادبي شعر شاعران بايست روشن شود كه شاعر مورد نظر بيشتر از بديع لفظي بهره

ديگر اينكه با بسامدگيري همين  گرفته است يا بديع معنوي و البته سپس به چرايي آن پاسخ داد.

 آرايه ها بايد روشن كرد كدام آرايه بيشتر مورد توجه شاعر واقع شده است.



 
 
 
 
 
 
 
 

 482/هاي ادبيشناسانۀ آرايهبررسي كاركرد سبك 

اين آرايه خاص شاعر كه با بسامد بسيار به چشم سبك شناس مي آيد بي دليل و زيرساخت  

حضور داشته باشد. نمونه هايي از اين كاربردهاي خاص آرايه ها را در پي  سبكي نميتواند در متن

خواهيم آورد و خواهيم يافت كه گاهي شيوه و شگرد شاعر او را به سمت و سوي استفاده از يك 

ر از يك آرايه آرايه سوق داده است و گاهي هم اوضاع زمانه و شرايط خاص موجب شده است شاع

هاي تا بتواند منظور و مراد خويش را در وراي آن به خواننده در همه سدههايي بكند بهره برداري

 پس از خود منتقل كند.

در « گزينش»اي خاص يادآور اصل شايان گفتن است كه تأكيد هر شاعر صاحب سبك بر آرايه

اي كه سبك شناسان كارايي سبك شناسي است كه نقشي كارساز در سبك شناسي دارد به گونه

هاي ادبي، مكاريك: در سبك شناسي زباني مقايسه ميكنند. )دانشنامه نظريه« انحراف»با گزينش را 

 (182ص 

در مباحث بالغي و ادبي سبك شناسي است و « آرايه خاص شاعر»كرد از تأكيد ما در اين بخش ياد

ر يادآور ميشويم حتي اگر در مرور متن ادبي به آرايه برجسته و پربسامدي هم نرسيديم باز حضو

 هاي سبك شناسانه نخواهد بود.رايه هاي موجود هم خالي از گزارشهمان آ

 شاعران و آرايه هاي خاص

اكنون براي روشن تر شدن فضاي بحث به چند شاعر نامدار و آرايه هاي خاص موجود در شعر آنها 

 داريم:اي هاشار

 الف( ناصر خسرو، التفات و توسیم

ه زندگي اي متفاوت و دگرگون شده داشته است كه سفر حكيم ناصرخسرو قبادياني شاعري است ك

به مصر و تغيير مذهب و سپس مروج مذهب تازه در خراسان شدن او را به سوي نصيحت گويي و 

 خيرخواهي ديگران سوق داده است.

 كنيم:سبك ساز در ديوان او را بررسي ميدو آرايه 

 التفات -3

ي واژگان خاص و اصطالحات و عبارات عاميانه هاخسرو به شكلتوان در شعر ناصرسفر را ميتأثير 

)ناشي از ديدار با مردم مناطق مختلف و نهايت بيرون دربار شعر سرودن( و واژگان خاص مربوط به 

-لسالم و شخصيتهاي بنيحسين عليهما ا هاي عبري حسن وشام و فلسطين )مانند زيتون و نام

 1يلي( نشان داد.اسرائ

                                                           

له ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي اراك مجايم: واژگان خاص در شعر ناصرخسرو، پيشتر در اين باره سخن گفته. 1

 .1982سال  12ش 
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ت كه آرايه التفات در شعر او به شكلي كامال بي سابقه و دور از اما همين سفرها موجب شده اس

 انتظار خود را نشان دهد.

غايب در تغيير است)نگاهي از غايب به مخاطب و از مخاطب به  در آرايه التفات معموال لحن سخن

كه ناصرخسرو شعرهاي نصيحت وار خود را طي ( با توجه به اين122يع، شميسا،ص تازه به بد

هاي گوناگون ميسروده است، لحن سخن او مكرر و فر و اقامت در شهرها و كاروانسراس روزهاي

 مرتب تغيير كرده است.

اي خاص ميسروده است و پس از برخورد و اي را با وزن و قافيهقصيده خسروآيد ناصرميچنين بر

و قافيه به قصيده  گفتگو با مردم مختلف )پسر، عوام، فقيه، ناصبي و ...( ابياتي را در همان وزن

اضافه ميكرده است. دقت در ساختار برخي قصايد ناصر خسرو نشان ميدهد كه او گاهي چند بار 

تكرار معتقد اتي است » اين شيوه شاعري در واقع  1لحن سخن و مخاطب شعر را عوض كرده است

 (28چشمه روشن، يوسفي، ص «)كه مقتضي توضيح و استدالل است

اين است كه اوالً او مانند شاعران  خسرواربرد اين آرايه در ديوان ناصرنتيجه سبك شناسانه ك

درباري مخاطب خاص )مانند پادشاه( ندارد كه از آغاز تا پايان شعر در مدح و وصف او باشد ديگر 

 شي و اجتماعياين كه به ميان مردم آمدن شاعر باعث شده است كه او به مقتضاي مسؤوليت مذهب

هاي مختلف سخن بگويد و در هر جايي از لحن و خطاب خاصي اگون به لحنبا مردم طبقات گون

هاي دست سرودن داشته است همه آن لحن اي كه درياري بگيرد كه به دليل همساني وزن و قافيه

اين آرايه التفات و تغيير مكرر لحن سخن اثبات كننده  خطاب و غياب را در يك قصيده جاي بدهد.

هم هست كه اگر چه درباره ناصرخسرو نياز به اثبات كردن نيست اما در  سفرهاي دور و دراز شاعر

 باب كساني مانند سعدي )كه به آن خواهيم پرداخت( سخت مورد نياز است.

 توسیم: -6

بناء قافيه بر حرفي نهند كه نام ممدوح يا آنچه مقصود شعر است »كه توسيم كه عبارت است از اين

 (983مس قيس : ص )المعجم ، ش« در آن متسق گردد

برخي شاعران مانند انوري از آوردن نام ممدوح در قافيه )و حتي رديف شعر( دريافت صله و پاداش 

اي ارزشمند به شمار نميرود اما درباره كه چندان براي سبك شناس نكته 4اندرا انتظار داشته

                                                           

يت از هر دري سخن ( اما در هر بلحن سخن را مخاطب قرار داده است )يا اين لحن را حفظ كرده است خسرودر مواردي هم ناصر . 1
اي ديگر در اي التفات است به عبارت ديگر قصيده وحدت موضوعي ندارد. ن. ك، قصيده ناصرخسرو از گونههم گونهگفته است كه آن

 .1982مجموعه مقاالت نخستين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تهران، خانه كتاب، 
 انوري گفته است: . 2
 گشته گردان چو انجم فلكي ... ر بر فلك برده كب اي سر از  

 (983نقل از المعجم ص  222خواجگي كردن از شهاب زكي )ص  خواجه هستي چرا نياموزي 



 
 
 
 
 
 
 
 

 483/هاي ادبيشناسانۀ آرايهبررسي كاركرد سبك 

هايي كه آوردن قافيه ناصرخسرو با توجه به تعصبي كه نسبت به خليفه فاطمي دارد، اصرار او در

اي شأن و موقعيت اين خليفه را برجسته سازد ارزش سبكي دارد و سبك شناس را بتواند به گونه

 بيشتر آشنا ميكند. شاعر يمگانبا روحيه خاص 

زار و نگراني براي مخالفان مايه آ  -پايگاه خليفه فاطمي  –داند كه نام شهر قاهره ناصرخسرو مي

( 428اي )ديوان، ناصر خسرو : ص را برجسته سازد بنابراين در قصيدهدارد كه آناست از اينرو اصرار 

رد تا بتواند نام قاهره آوهاي متروك و استواري مانند فخفره، ميثره، غرغره، خنبره و پاتره را ميقافيه

در ادب  اين هدف تقريباًقافيه استفاده كند. آوردن نام شهر ممدوح به اين شكل و با  عنوانبه را هم 

 سابقه است.فارسي بي

هاي نيلوفري، ايدري، مشتري و ... تا قافيه مستنصري )نام ممدوح فاطمي مذهب( نيز آوردن قافيه

اي است كه گونهها ب( در مواردي ديگر هم قافيه22هم امكان ظهور و بروز داشته باشد )همان، ص 

خسرو در آرايه توسيم فاً تالش ناصر( البته انصا22نام مستنصر در آنها جايگير شود )همان، ص 

هاي شعر خويش جاي دهد) مانند ص هم هست كه نام مبارك حيدر را به رغم نواصب در قافيهاين

 هاي مذهبي ميان او و منتقدان و مخالفانش شده است.( كه عامل ايجاد بخشي از نزاع212و  232

 به خليفه فاطمي هم است.فراموش نكنيم كه آرايه توسيم بازگو كننده تعصب شديد ناصر 

 ب( خاقانی و خالف آمد

ش در مسير خالف آمدهايي قرار گرفته است كه واني شاعر نامدار قرن ششم زندگيخاقاني شر

 گر بوده است.ته او را در وادي هنر شاعري ياريناخواس

و ت متولد شدن خاقاني در خانداني كه مادر شاعر چيزي فراتر از كنيزي تازه مسلمان شده نيس

نما و گونه گون هايي متناقضمايد، سرآغاز زيستن شاعر در حالتنعمويش دانشمند نامدار شهر مي

 است.

شاعر سپس طبعي قوي و جوّال براي شاعري در خويش احساس ميكند كه اين سرودن با شهر 

كوچك و دور افتاده چون شروان و ممدوحاني محلي و كم آوازه مناسبتي ندارد كه اين حالت نيز 

ي مناسب و هنرمندانه را فراهم اراي شكوفا شدن شيوه تناقض گويي و خالف آمد سرايي زمينهب

 1كندمي

گيرد و سرودن شعر به اعر از خالف آمد هنري هم ياري ميهاي شخصي است كه شبا اين زمينه

ش مايه كار خويه است دستزبان فارسي دري را در سرزميني كه تاكنون اين زبان در آن رواج نداشت

داند )ديوان ، خاقاني : ص مي« گر مصطفيمدح»عري كه خود را شود كه شاگونه ميقرار ميدهد و اين

                                                           

 اند.اي بودن شاعر دانستهها را نشانه سرخوردگي و نهايتاً عقدهاين است كه برخي اديبان اين حالت شگفت . 1
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( بيشترين ستايش و يادكرد از آيين مسيح را در شعر خود جاي ميدهد و به حالتي ميرسد كه 22

ني در بازگشت از سفر پرخاطره و شورانگيز حج، به ديدار ايوان مداين و يادكرد از شاهان ساسا

 .1ميپردازد

مشتي خسيس »با اين شكل و زير ساخت هنري كه خاقاني در شعر خويش دارد و تهمت و آزار 

دارنده زبان فارسي و شعر آييني و پر مغز و را بر خويش هموار ميكند تا حامي و پاس 4«ريزه

ي بسيار و هاوان او را صرفاً مردي با عقدهاشد، آيا ميتمحتواي فارسي در قرن ششم آذربايجان ب

ش ميكند تا كمي درون پريشان و كمبودهاي شخصيتي فرض كرد كه مداوم و مكرر از خويش ستاي

 9هم ريخته خود را درمان كرده باشد؟ب

-با بهره –خراسان  –خاقاني به عنوان شاعر نامدار زبان فارسي در بيرون خاستگاه اصلي اين زبان 

كه اولين ويش را بر جاي نهاده است در حاليخ شاهكار ادبي« 2تناقض باعث هنر»مندي از اصل 

شاعري است كه از صبح و روشني اين گونه سخن رانده است، نخستين شاعري است كه شعرش 

سرشار از تصاوير حج است، از نخستين كساني است كه به معراج حضرت رسالت )ص( توجه كرده 

به بهترين شكل سخن رانده است، است، از عرفان شرعي و خردگرا و خانقاهي و خراباتي هم زمان 

سوي اندروني و سراپرده  نخستين شاعري است كه روي سخن مدحي خويش را از مردان دربار به

تواند گرفتار عقده حقارت و هاي سرشار هنري ميبا اين تناقض گرداند، آيا چنين شخصيتيشاه برمي

« مغرورترين شاعر زبان فارسي»خود بزرگ بيني و خود را برتر از ديگران شمردن باشد؟ يا او را 

حكيم و به دور از »كه به درستي شاعري ( در حالي493دب فارسي، انوشه: ص ناميد )دانشنامه ا

 (9بوده است )دانشنامه زبان و ادب فارسي، سعادت: ص « رذايل اخالقي و پاسدار مروت و ديانت

عبور از اين مسير هنري و طرح كشف و اثبات آرايه خالف آمد در شعر خاقاني، هنر شاعر را براي 

 هايش نشان ميدهد.موفق افكار و انديشه

 اي از اشعار خاقاني با آرايه خالف آمد:نمونه

 ( جوشن درآوردن و به صف جنگ رفتن9جوشن صورت برون كن در صف مردان درآ  )ص  -

 (  درخواست كار باال گرفتن در شيب9گيرد در اين شيب باال  )ص كار من باال نمي -

                                                           

كند. اين تناقص البته از جنس آنچه كه مايه و اساس هنر، دسترسي پيدا ميض خاقاني هوشمندانه به اصل: تناق . 1

 .424امثال انوري گرفتار آن هستند فرق دارد ن. ك. زمينه اجتماعي شعر فارسي، ص 
 .122ديوان خاقاني، ص  . 2
سرايان برعهده دارد. در روزگار ما استاد مهدي حميدي همين حالت خاقاني را در پاسداشت زبان فارسي در برابر نو . 3

 .912ن. ك. پس از يك سال ص 
 به بعد. 423هاي نقد ادبي ص عجالتاً ن. ك. شيوه.  4
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 (  تاج رضايت داشتن با نشستن بر تخت فقر13سرير فقر تو را سركشد به تاج رضا  )ص  -

 ( هم همين حالت را در خود دارند.3( اباي گلوگير )ص3نيز تعبيراتي مانند ماهي گويا )ص

ناس مركب( را در ديوان خاقاني از نظر دور داشت كه توان فراواني جناس )به ويژه جالبته نمي

اي فخر فروشي در آورد و گونهبرجسته نشان دادن شعر به ياد مي  معموالً اصرار شاعر را براي

 اند مانند: هايي است )جناس مركب( كه ديگران به آن توجه نكردهساخت تركيب

 فرعونياااان باااي فااار و عونناااد الجااارم   -

 

 ناادضاااي ماان ني اصااحاب بياانش يااد و بي 

 (114)ص 
 پرويز كنون گم شد زان گم شده كمتار گاوي   -

 

 زرياان تااره كااو برخااوان رو كاام تركااوا برخااوان

 (922)ص 

 ج( كمال الدين اسماعیل و استثناي منقطع: 

هاي ششم و هفتم هجري در اصفهان به خالق المعاني شاعر نامدار قرنكمال الدين اسماعيل ملقب 

نه تمام نماي مختصات سبكي ارزشمندي است كه مبين انتقال سبك است. ديوان اين شاعر آيي

دانسته اند) تاريخ ادبيات، « قصيده در سبك عراقي» ادبي از خراساني به عراقي است و او را مبدع 

 (934ريپكا:ص 

هنگام بررسي ست اما بهاي ادبي را هنرمندانه آورده ااي آرايهاو مانند هر شاعر ديگر در ديوانش پاره

آرايه استثناي منقطع رو به رو ميشويم كه نياز  –به نسبت چشمگير  –ها با فراواني سامد اين آرايهب

به بررسي و كاوشي دارد زيرا اين آرايه در بسياري موارد در ديوان برخي شاعران در حد يك نمونه 

 هم مصداق ندارد.

 هايي از اين آرايه در ديوان كمال چنين است:نمونه
 حري بود جايش مگر كانادر دو بحار  در همه ب -

 

 بحاار شااعر و بحاار جااود پادشاااه بحاار و باار     

 (23)ديوان، كمال اسماعيل: ص 

 هلل الحماااد كاااه از فااار قااادومت اماااروز -

 

 كاس پراكنااده نمانااده اسات بجااز زر و نثااار  

 (181)همان: ص 

 ياك قطااره خااون نااحق در دور عاادل تااو   -

 

 جااز كااز قنينااه در دل ساااغر نيامااده اساات

 (922 )همان : ص

 به عهد عدل تو نشكست فتنه جز سارزلف  -

 

 بااه روزگااار تااو نگرفاات خنجاار اال زنااگ    

 (923)همان : ص 

 نااي در دل كسااي بجااز از شاامع حرقتااي  -

 

 نااي در دهااان كااس بجااز از مااي مرارتااي   

 (222)همان: ص 
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 هماااادم ماااان زجهااااان و صباساااات   -

 

 بجااااز اياااان هماااادم از عااااالم نيساااات 

 (2391)همان: ص 

از بزرگان از اين شيوه آرايه در شعر كمال اسماعيل تا آنجاست كه در هجو يكي  تأثير اين        

 گيرد. )البته با اندكي تفاوت در بيان مستثني و مستثني منه(:ياري  مي

 كاااه بااار خيااار نشاااد هرگاااز چيااار   آن -

 وآنكاااه چشااام طمعاااش نقاااش ندياااد  -

 كااه افاازون ز همااه چيااز آن اساات    وآن -

 ه در عاااالم از آن كمتااار نيسااات كااانوآ -

 كاااه شاااوم اسااات بااار اربااااب هناااروآن -

 

 نيسااااات اال قلااااام خواجاااااه فاااااالن   

 نيساااااات اال درم خواجااااااه فااااااالن  

 نيسااااات اال ساااااتم خواجاااااه فاااااالن 

 نيسااااات اال كااااارم خواجاااااه فاااااالن 

 نيسااااات اال قااااادم خواجاااااه فاااااالن 

  (223)همان : ص 

اسماعيل بيشتر در قصايد مدحي از اين آرايه بهره گرفته  الدين نكته مهم سبكي اين است كه كمال

اي كه در اين است كه خود موهم دو معني است يكي باال بردن شأن ممدوح از راه غلو و مبالغه

 اي ناخودآگاه( خود را بركنار دانستن از ديگران.استثناها هست و ديگر )به گونه

 اي مدحي است با پنج بيست متوالي:ساز در ديوان كمال در قصيدهشاهكار اين آرايه سبك

 ر سااراي ضاارب وجااودنم اناادنگاااه ميكاا -

 برون ز حزم تو كاو بر ثبات مجبول اسات  -

 به دور تو زان گونه ايمن بااد اسات  جهان  -

 چنااان بااه عاادل بينباشااتي بساايط عااراق -

 سرگشته جز قلم كاس نيسات   به روزگار تو

 

 تااو برعيااار نمانااد   جااز كااه نقااد وفاااي  ب 

 ياان عهااد اسااتوار نماناادكسااي بااه عهااد در

 ار نماناد كه دزد و خوني جز زلف و چشم يا 

 كااه جاااي فتنااه جااز از غماازه نگااار نمانااد 

 ز نعماات تااو تهيدساات جااز چنااار نمانااد   

 (231)همان : ص 

بيشتر عمر خويش در ميان     اسماعيل در  الدين مرور زندگي شخصي شاعر نشان ميدهد كه كمال

ها اعتار بوده است و از اين نزهاي مذهبي و آزار دهنده آل صاعد و آل خجند در اصفهان گرفجدال

يان اين غارت و سوختن منزل و ... او را نصيب آمده است از اين رو شاعر خود را استثنايي منقطع م

هاي ياد شده در باال تعبيرات فتنه و سرگشتگي هم داند كه در نمونهدو گروه شافعي و حنفي مي

آنها( در شعر همين  مؤيد مطلب تواند بود. فراواني نام ابزار آالت نظامي )و مراعات النظير ساختن با

 هاي متأسفانه مذهبي بر ذهن و روان او دارد.هم نشان از تأثير گذاري اين جنگ شاعر

 د( سعدي ؛ التفات و مراعات النظیر

در شعر سعدي هم دو آرايه با حضور پر بسامد خود كاركردهاي سبك شناسانه را پيش روي ما قرار 

 ميدهند.

 التفات: -3
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هاي گوناگون و سرودن مانند او به سبب سفررو هم يادآور شديم سعدي هناصرخسكه درباره چنانهم

 هايي نه چندان ثابت و هميشگي شعرش به آرايه التفات آراسته شده است.شعر در حالت

منحصر  –معشوق  –درست است كه غزل سعدي در بافت سخن و مخاطب تقريباً ثابت و هميشگي 

ت در ي در غزل با معشوق سخن بگويد پذيرفتن آرايه التفافرد است و از آنجا كه انتظار داريم سعدب

هاي سعدي اين تغيير لحن از غايب به مخاطب و نگاه اول ناممكن و بعيد مينمايد اما در سراسر غزل

 آيد.برعكس به چشم مي

گرفته است و اي براي سرودن در نظر ميو قافيهشعري را در وزن  –مانند ناصرخسرو  –سعدي هم 

افزوده است كه در وزن و قافيه و مجال و مكان مناسب بيت يا ابياتي را به آن مي سپس در هر

 رديف اشتراك داشتند ولي لحن آنها از غايب به مخاطب در نوسان بود.

وان نشان داد كه آرايه التفات در آن نباشد. اين نمونه غزل را در نظر كمتر غزلي از سعدي ميت

 بگيريم:
 ل دوسااتان ياااارا  اگاار تاااو فااارغي از حاااا   -1
 تو را در آيناه ديادن جماال طلعات خاويش      -4
 بيا كه وقت بهار اسات تاا مان و تاو باه هام       -9
 به جااي سارو بلناد ايساتاده بار لاب جاوي        -2
 شاامايلي كااه در اوصاااف حساان تااركيبش   -2
 كااه گفاات در رب زيبااا نظاار خطااا باشااد     -2
 بااه دوسااتي كااه اگاار زهاار باشااد از دسااتت -2
 دانيناااا كساااي مالمااات واماااق كناااد باااه -8
 داريگااارفتم آتاااش پنهاااان خبااار نميااا   -3

 نگفتماات كااه بااه يغمااا رود دلاات سااعدي  -13
 هنااوز بااا همااه دردم اميااد درمااان اساات   -11
 

 شااااود مااااا را فراغاااات از تااااو ميساااار نمي 
 بيااان كنااد كااه چااه بااوده اساات ناشااكيبا را    
 بااااه ديگااااران بگااااذاريم باااااغ و صااااحرا را 
 چاااارا نظاااار نكنااااي يااااار ساااارو باااااال را   

 زبااااان گويااااا را مجااااال نطااااق نمانااااد   
 خطااااا بااااود كااااه نبيننااااد روي زيبااااا را  
 چناااان باااه ذوق ارادت خاااورم كاااه حلاااوا را  

 نديااده اساات روي عااذرا را    حبيااب ماان كااه  
 نكناااااي آب چشااااام پيااااادا را   نگااااااه مي

 چاااو دل باااه عشاااق دهاااي دلباااران يغماااا را
 آخااار شااابان يلااادا را   ي باااودكاااه آخااار 

 (214)كليات ، سعدي: ص 

طاب به معشوق است ولي بيت چهارم با وجود مخاطب بيت نخست شعر خ 9شود كه مشاهده مي

غيابي از معشوق وصف ميكند و دوباره در  2و  2سخن با مدعي دارد نه معشوق. بيتهاي  بودن روي

لحن خطابي شعر حفظ شده است  13گويد. در بيت با لحن خطاب با او سخن مي 3و  8 و 2هاي بيت

شود و روي هم باز مخاطب عوض مي 11يت اما مخاطب به جاي معشوق خود سعدي است و در ب

 سخن با مدعي سرزنش كننده عاشق است.

هاي مشهور او اين حالت تغيير لحن سخن و عوض در بيشتر غزلهاي سعدي يا دست كم در غزل

معني لت براي سبك شناس بگونه كه اشاره رفت اين حامخاطب را ميتوان نشان داد و همانشدن 

ات متفاوت و گوناگوني است كه سفر براي سعدي رقم زده است و اين ها و آنسرودن شعر در لحظه
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دهد كه اصرار دارند سعدي شناس به مخالفان سفرهاي سعدي مي هايي است كه سبكيكي از پاسخ

 و ...11از شيراز پاي بيرون ننهاده است

 مراعات النظیر: -6

. مراعات النظيرهاي او رسي استهاي هنرمندانه و كم نظير در شعر فاد تناسب بنديسعدي استا

ها رديد از نظر سبك شناسي اين تناسبمعني رعايت تناسب در شعر و سخنوري است و بي تب

 برخاسته از روحيه سخنوري و پاكيزه سخني شيخ اجل است.

دهد كه شيخ در ملك نظير نشان ميبي راعات النظيرهايتأكيد سعدي بر تناسب كالم و آوردن م

واعد سخن سرآمد است و واژگان و تعابير در دست طبع او چون موم سخنوري و رعايت اصول و ق

 هاي سعدي:انعطاف است. چند نمونه از تناسب قابل شكل گيري و
 چنان موجاود نيسات  سعديا دي رفت و فردا هم -

 

 كناد ي با جواناان خاوردنم بااري تمناا مي    م -

 

 ساارو باااالي كمااان اباارو اگاار تياار زنااد     -

 

 حاد بگذشات   دست من گير كه بيچارگي از -
 

 در مياااان ايااان و آن فرصااات شااامار اماااروز را  

 (212)ص 

 تاكودكان در پي فتناد ايان پيار درد آشاام را    

 (212)ص 

 عاشق آن اسات كاه بار دياده نهاد پيكاان را      

 (212)ص 

 ساار ماان دار كااه در پاااي تااو رياازم جااان را 

 (212)ص 

ميان اعضاي بدن، ابزار ها فقط  از يكي دو صفحه شعر سعدي برگرفته شده است تناسب اين نمونه

آالت نظامي، مظاهر طبيعت و ... در شعر سعدي بسامدي معني دار و شايان توجه دارد و از نظم 

سخنوري و رعايت تناسب ميان اجزاي كالم نزد كسي حكايت دارد كه در مقام شيخ و خطيب در 

 پي جلب توجه شنونده به كالم سراسر حكمت و اخالق و معرفت خويش است.

 ماد فقیه و تجاهل العارفه( ع

شعر قرن  عماد فقيه از شاعران نامدار و كامالً سرآمد در سبك عراقي نيست اما كارنامه شاعري او در

ه او در كسوت فقيه اهل زهد به شعر احساسي سبك عراقي روي هشتم شايان توجه است بويژه اينك

 آورده است.

 دارمعنيهاي كم كاربرد، با بسامدي هو مرسوم، آرايهاي گوناگون در ديوان اين شاعر عالوه بر آرايه

 توان از كنار آن گذشت.خودنمايي ميكند كه نمي

                                                           

 كساني مانند ناصر پور پيرار در كتاب مگر اين پنج روزه..  11
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دانستن عمدي يا تظاهر به جهل )واژه نامه هنر ف يا طرح پرسش از روي جهالت و ناتجاهل العار

ت كه پاسخ سبك شناختي به اين ( از شگردهاي اين فقيه شاعر اس21شاعري، ميرصادقي: ص 

وان در خوي فقيهانه شاعر جستجو كرد كه اساس كار او در تدريس فقه و برآوردن يكرد را ميترو

شاگردان با طرح پرسش و سؤال همراه بوده است. از نظر سبكي انس شاعر فقيه با مسأله و سؤال 

اي يههاي شاعران معموالً اين تعداد آراشعر او تسري داده است وگرنه در ديوان فقهي، اين عادت را به

 آيد.مانند تجاهل العارف به چشم نمي

 هاي عماد فقيه:چند نمونه از تجاهل العارف

 اين پيك شادي است كه آمد خجسته فال -

 

 آن شااب قاادر اساات يااا گيسااوي دوساات -

 
 اي دل اين روضه مگر منزل جانان بوده اسات  -

 

 لمعاااه خورشااايد ياااا شاااعاع جماااالش  -

 

 اياان تااويي يااا يوسااف كنعاااني اساات     -

 

 ز مهار در جاان ماسات   ناور اسات كا   چه  -

 

 ياااااا رب ايااااان صاااااباح مفارقااااات  -

 
 يا رب اين آب حيات است كاه در جاام مان اسات     -
 بوي انفااس ملاك ميرساد از عاالم غياب      -

 

 يااا هدهااد صاابا كااه پيااامش مبااارك اساات   

 (49)ديوان ، عماد فقيه: ص 

 و آن هاااالل عياااد ياااا اباااروي دوسااات    

 (42)همان: ص 
 اساات كااه گلااش غاليااه اناادود گااالب آلااود     

 (23)همان، ص 

 ناااور قمااار ياااا فاااروغ پرتاااو جاااام اسااات 

 (23)همان، ص 

 ياااا ملااااك ياااا عااااالم روحااااني اساااات   

 (82)همان، ص 

 مگااااار پرتاااااو روي جاناااااان ماسااااات  

 (82)همان، ص 

 ياااااا نمااااااز شاااااام قيامااااات اسااااات  

 (31)همان، ص 

 يا شراب از كاف سااقي گال انادام مان اسات      

 يااا نساايمي ز ساار كااوي دل آرام ماان اساات  

 (39)همان، ص 
 

 مي لعل است آن يا لب فروزان چهره يا كوكب سوار روي او يا شب بياض روي او يا مه -

 (422)همان، ص  

 هاي بسيار ديگر.و نمونه

 و( حافظ و ايهام
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بزرگترين  »ام را دانسته اند و ايه« خداوندگار ايهام»همه حافظ شناسان اين شاعر رند شوريده را 

( و گفته اند 222دانسته اند. )مكتب حافظ، مرتضوي: ص «  ترين خصيصه شعر اوهنر حافظ و مهم

 (33هاي حافظ ، شميسا: ص سبك حافظ بر ايهام است )يادداشت مدار

ه است كه حافظ البته بسامد ايهام در شعر خواجه خود گوياي همه چيز هست اما كمتر پيش آمد

ظ بدانند. اين كه گفته اند: نظير را برآمده از سبك شخصي حافشناسان اين ايهامهاي گسترده و بي

( 228)مكتب حافظ، مرتضوي : ص « ايهام صنعت طبيعي حافظ و پيرايه خداداد شعر اوست »

ايهام در حافظ غوغايي است و بسامد »كه تاكيد شده است: كافي به نظر نميرسد. با وجود اينچندان 

حافظ شمرده اند...  ه اصلي سبكآن از همه صنايع بيشتر است به نحوي كه برخي آن را مختص

هاي متعدد ين صنعت را كشف كرده است و ظرفيتتوان گفت كه اين حافظ است كه نخست بار امي

 (499)سبك شناسي شعر، شميسا:ص « هنري آن را دريافته است

اما راست اين است كه اين صنعت بديعي كه در ديوان حافظ صدرنشين هنرهاي اوست برخاسته از  

كند: ر نه اين است كه خود او تاكيد ميزگار شاعر در قرن هشتم است مگفضاي خاص زندگي و رو

 (232حافظم در محفلي، دردي كشم در مجلسي! )ديوان، حافظ : ص 

همچو چشم صراحي »( و 228)همان : ص « باردسنگ فتنه مي»ي كه از در و ديوار آيا در روزگار

)همان، ص « ير ميكنندهمه تزوچون نيك بنگري »( و  133)همان ، ص « زمانه خونريز است 

 جز شيوه مدارا با دوگانه گرايي و ايهام پرستي زندگي كرد؟اي هتوان به گون( آيا مي232

ها در ديوان حافظ محصول محاسبات و حركت از پيش تعيين شده شاعر نيست بلكه گوناگوني ايهام

)همان: ص « دنهاده ان به هر مجلس وعظي دام»نتيجه بازتاب رفتارهاي شاعر با كساني است كه 

 ( و ...232)همان: ص « خورندلقمه شبهه مي»(و 394

ايهام در شعر حافظ يك آرايه ادبي نيست خود حافظ است كه رندانه بار شيشه باور خويش را از 

كه او را از هرگونه شكست باز ميداشته است عبور اي هسنگستان فتنه و تزوير با تدبير معاني دوگان

 داده است.

 جه گیري:نتی

رايه خاص هر شاعر امري است كه در مباحث سبك شناسي و در بخش سطح ادبي، توجه به آ -1

هايي مناسب براي سبك شناس به همراه داشته باشد و معموال مورد توجه واقع نشده تواند آموزهمي

 است.

جه و در بخش سطح ادبي ضرورت دارد با هدف بسامدگيري، آرايه هاي ادبي شاعر مورد تو -4

 بررسي قرار گيرد.



 
 
 
 
 
 
 
 

 432/هاي ادبيشناسانۀ آرايهبررسي كاركرد سبك 

هاي نه چندان مطرح و يا پركاربرد در شعر شاعران نميتواند حاكي از رفتار خاص حضور آرايه -9

هاي نه چندان مشهور هم بايست مورد ها نباشد بنابراين آرايهشاعر و نياز او به اين چنين آرايه

 محاسبه و ارزيابي قرار بگيرند.

ي است كه انديشه آنها را بروز ها، آراستن كالمشاعران در آوردن آرايهاز آنجا كه كوشش و اصرار  -2

 ها، به سبك شخصي شاعران پي برد يا نزديك شد.توان با درنگ در كاربرد آرايهدهد ميمي

 منابع

 .1922پس از يك سال، دكتر حميدي شيرازي، تهران، پاژنگ،  .1

، 1981شهابي، تهران، علمي و فرهنگي، تاريخ ادبيات ايران، يان ريپكا و ديگران، ترجمه دكتر  .4

 چاپ دوم.

 ، چاپ هشتم.1922چشمه روشن، دكتر غالمحسين يوسفي، تهران، علمي،  .9

 ، جلد پنجم.1984دانشنامه ادب فارسي، حسن انوشه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  .2

 .1988فارسي، دانشنامه زبان و ادب فارسي، اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان وادب  .2

هاي ادبي معاصر، ايرناريما مكاريك، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران، دانشنامه نظريه .2

 ، چاپ چهارم.1933آگه، 

، 1922ديوان انوري، محمد انوري ابيوردي، به تصحيح مدرس رضوي، تهران، علمي و فرهنگي،  .2

 چاپ دوم.

، 1929يد ضياء الدين سجادي، تهران، زوار، ديوان خاقاني، خاقاني شرواني، به تصحيح دكتر س .8

 چاپ چهارم.

ديوان عماد فقيه، عماد فقيه كرماني، به تصحيح ركن الدين همايون فرب، تهران، ابن سينا،  .3

1928. 

ديوان كمال الدين اسماعيل، كمال الدين اسماعيل اصفهاني، به تصحيح دكتر حسين بحر  .13

 .1928العلومي، تهران، دهخدا، 

خسرو، ناصرخسرو قبادياني، به تصحيح دكتر مهدي محقق و مجتبي مينوي، تهران، ديوان ناصر .11

 ، چاپ ششم.1982دانشگاه تهران، 

 ، چاپ سوم.1931رستاخيز كلمات، دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن،  .14

 .1934زبان شعر در نثر صوفيه، دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن،  .19

زمانه،  -رسي، دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، نشر اخترانزمينه اجتماعي شعر فا .12

1982. 

 .1921شعر بي دروغ، شعر بي نقاب، دكتر عبدالحسين زرين كوب، تهران، علمي،  .12



 

 

 

 

 

 

 39زمستان-42شماره پي در پي  -شناسي نظم و نثر فارسيسبك/438

 

هاي نقد ادبي، ديويد ديچز، ترجمه محمدتقي صدقياني، دكتر غالمحسين يوسفي، تهران، شيوه .12

 ، چاپ سوم.1923علمي، 

 .1989ر سيروس شميسا، تهران، ميترا، كليات سبك شناسي، دكت .12

، چاپ 1922كليات سعدي، سعدي شيرازي، به تصحيح محمدعلي فروغي، تهران، اميركبير،  .18

 پنجم.

المعجم في معايير اشعارالعجم ...، شمس قيس رازي، به تصحيح دكتر سيروس شميسا، تهران،  .13

 .1988نشر علم، 

 ، چاپ دوم.1922كارنگ،  مگر اين پنج روزه، ناصر پورپيرار، تهران، نشر .43

نظريه ادبيات، رنه ولك و آوستن وارن، ترجمه ضياء موحد و پرويز مهاجر، تهران، علمي و  .41

 ، چاپ دوم.1984فرهنگي، 

 ، چاپ دوم.1982نگاهي تازه به بديع، دكتر سيروس شميسا، تهران، ميترا،  .44

 چاپ دوم.، 1922نامه هنر شاعري، ميمنت ميرصادقي، تهران، كتاب مهناز، واژه .49

 .1988هاي حافظ، دكتر سيروس شميسا، تهران، نشر علم، يادداشت .42

 
 

 
 

 


