
 

 

  
  )ادب بهاري (فارس نثر و نظمي شناس سبكي تخصص فصلنامه

  يپژوهش -يعلم
  40ي اپيپ شماره -1397 تابستان -دوم  شماره -يازدهم سال

  شناسي ديوان اشعار فارسي اديب پيشاوريبررسي سبك 
  )175 -196 ص(

   -3شهين اوجاق علي زاده -2طاووسيمحمود  -1فاطمه دهقاني تفتي
  4تورج عقدايي

  1395 زمستان: مقاله افتيدر خيتار
  1396 بهار: مقالهي قطع رشيپذ خيتار

  
 چكيده

آقا سيداحمد رضوي مشهور به اديب پيشاوري يكي از شاعران تواناي اهل مشروطيت است؛ سبك 
وزن سروده است بيشترين بسامد  شناسي شعر اديب نشان ميدهد كه او اشعار خود را در بيست و نه

» ش«اوزان متعلق به بحر رمل و كمترين آن مربوط به بحر سريع است در قوافي اشعار بيشتر حرف 
درصد اشعار داراي رديفند و رديف با افعال ربطي 44/88در جايگاه روي قرار دارد و تقريباً » ر«و 

اي توجه كرده و به اساطيرو لغات شاهنامه بسامد باالتري دارد. اديب اغلب ازتركيبات كهن استفاده
بسيار دارد. از لحاظ زباني به شيوة سبك خراساني شعر سروده است.تشبيه در اشعار او بيشترين 

هاي پركاربرد شعر اديب عبارتند از: تكرار، بسامد و مجاز مرسل كمترين بسامد را دارا هستند و آرايه
  . جناس، مراعات نظير، تضاد واغراق و...

سازي مفاهيم و مضامين، استفادة هنرمندانه و هدفمند توجه به موسيقي دروني و ادبي، برجسته
  از عناصر زباني و ادبي از ويژگيهاي بارز سبك وي بشمار ميايند.

 وسيقي، زبان، صنايع لفظي، بسامدشناسي، ماديب پيشاوري، سبك كلمات كليدي:

                                                            
 )tafti78@yahoo.com، ايران (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودهن دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي(نويسنده مسئول )، -١
 tavousi@riau.ac.irاستاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد رودهن، ايران. -٢
 ojaghalizadeh@riau.ac.ir، ايران.ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهناستاديار گروه زبان و  -٣
 aghdaie@riau.ac.irدانشيار گروه ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زنجان ، ايران. -٤
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  مقدمه -1
دان، مورخي دانشمند، شاعري توانا و يحكيم رياض سيداحمد ملقب به اديب پيشاوري

الدين سهروردي و به تأييد اهل ادب يكي از سراي بزرگ اسالمي از نسل شيخ شهابحماسه
هـ.ق در پيشاور ميان عشاير جنگجوي آن سامان 1260هاي روزگار خود بود كه درحدود نادره

ترك كرد و بخش اعظم افغانستان و  اش آنجا راديده بجهان گشود و بعد از قتل عام خانواده
واري،  ميرزا عبدالرحمن ايران را زير پا گذاشت. علم را نزد بزرگاني چون مال هادي سبز

هـ.ق به تهران آمد و رحل اقامت 1300مدرس فراگرفت بعد از آن به مشهد آمد در سال 
احترام زيست.  هـ.ش) در آنجا با 1309هجري قمري برابر با 1349افكند و تا پايان عمر (

هايش ميشد و از اقبال بزرگان عصر و اوقات اديب در تهران صرف تدريس و افاضة آموخته
، برخوردار بود. در اين ميان عالمه خداوندان علم و ادب؛ كه به مصاحبتش افتخار ميكردند
تبي الزمان فروزانفر، رشيد ياسمي، مجعلي اكبرخان دهخدا، عالمه محمد قزويني، استاد بديع

مينوي، محمدعلي بامداد و علي عبدالرسولي و نظاير اينان، وجود او را غنيمت شمرده و از 
  اند. مند شدهوي بهرهدانش و ادب وافر 

داوريهاي اديبان بزرگ معاصر دربارة دانش و هنر اديب جايگاه وي را درادب معاصرنشان 
فرهنگ ايران زمين در سدة اخير اي بوده است كه اديب پيشاوري تافتة جدا بافته«ميدهد. 

به خويش ديده است. مجموعة نادري از باالترين مدارج در فضل و فضيلت، فضلي كه از حدود 
عصر مغول به بعد كمتر كسي از آن پايه و مايه از علوم ادب و رياضي و نجوم و فلسفه 

  )320(با چراغ و آينه، شفيعي كدكني: ص» برخوردار بوده است.
ليل استفاده از واژه ها و تعابير نامأنوسي كه شاعران پيشين، بويژه ناصرخسرو زبان او به د

اند، بسيار دشوار است و همين دشواري است كه شعرش را به شعر خواص و خاقاني بكار برده
بهره نباشد، مطالعة اشعار براي كسي كه از ادبيات فارسي و عربي بي«تبديل كرده است. البتّه 

بخش است. زيرا كه اشارات و تلميحاتي به قصص و اخبار پيشينيان بكار اديب بسيار لذت
ميبرد و در لفظي قليل معاني كثير بر خواننده عرضه ميدارد و شخص، خود را در مقابل 
مردي ميبيند كه ذخيرة كامل گذشتگان و خالصة تمدن و ادب ايران باستان؛ بلكه مغرب 

ز آثار اديب ميتوان ديوان قصايد و غزليات ) ا12(ادبيات معاصر، ياسمي: ص» آسياست.
فارسي، رسالة در بيان قضاياي بديهيات اوليه، رسالة نقد حاضر در تصحيح ديوان ناصرخسرو 

  كه ناتمام ماند و مثنوي در بحر متقارب بنام قيصرنامه را نام برد.
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  پيشينة تحقيق و ضرورت انجام آن -2
ور مستقل تاكنون انجام نشده است؛ اما دربارة سبك اديب پيشاوري هيچ پژوهشي بط

اند. كتاب آثاري را ميتوان نام برد كه هر كدام تنها به بخشهايي از موضوع اين مقاله پرداخته
سرايي اديب بصورت كوتاه اشاره كرده با چراغ و آينة دكتر شفيعي كدكني كه به نحوة سخن

ه نقد و تحليل اشعار پرداخته است و دار طلعت يار از ابوالحسني منذر كه باست. كتاب آينه
در كتاب صور خيال در ده قصيده و غزل اديب پيشاوري، بخشي از اشعار اديب را از منظر 

اي كه براي اين پژوهش غنيمت بوده است؛ مقالة تصويرگري بررسي كرده است. و تنها مقاله
طالعات ارزشمندي را پور اشاهنامه فردوسي در آينة اديب پيشاوري از خيرانديش و پوينده

ازجهت زبان اديب در اختيار ميگذارد. اما در اين مقاله با توجه به اهميت موضوع سبك
شناسي كه همواره يكي از مهمترين و مفيدترين راههاي شناسايي شاعران محسوب ميشود، 

ينه ايم زمشعر اديب را در سه سطح زبان، ادبيت و انديشه، بررسي و تحليل كرده و كوشيده
  را براي شناخت بيشتر او مهيا سازيم.

  پژوهش روش -3
اي، تحليلي و توصيفي گردآوري شده است. روش كار بدين اين مقاله به شيوة كتابخانه

سان بوده است كه در مرحلة نخست سطح زباني، ادبي و در نهايت فكري، ابيات شاعر مورد 
بندي و بندي، طبقهبرداري، مقولهمطالعه قرار گرفت؛ سپس مصاديق اين سه سطح فيش

  تحليل گرديد و سرانجام حاصل تحليلها گزارش شد.
 ويژگيهاي زباني  -4

  شناسي آواها سطح آوايي يا سبك -1-4
  موسيقي بيروني -1-1-4

ترين عامل سازندة شعر، موسيقي و وزن است و يكي از حاالتي كه زبان ميتواند مهم
است كه در بستر موسيقي جريان داشته و بوسيلة موسيقي زدا گردد زماني برجسته و عادت

در زبان فارسي جانب عروضي وزن شعر را موسيقي بيروني «از گفتار عادي متمايز گردد. 
) موسيقي،ازسويي به تخيل در شعركمك 91(موسيقي شعر، شفيعي كدكني: ص» گويند.مي

  مي كند و كلّيت شعر را نظام ميبخشد. 
شعر موجود در  90موسيقي شعر در ديوان اديب پيشاوري از مجموع بررسي اين جنبه از 

آن، نشان ميدهد كه وي، براي سرودن اشعار از نه بحر استفاده كرده است در اين ميان 
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باالترين كاربرد از آن بحر رمل ميباشد و كمترين آن مربوط به بحر خفيف و سريع است كه 
  تنها يكبار از آنها استفاده شده است.

  
  نمودار بحرهاي بكار رفته درديوان اشعار اديب پيشاوري -1شكل 

 موسيقي كناري شعر  -2-1-4

بررسي حركات و حروف قافيه در ديوان اشعار فارسي اديب نشان ميدهد كه  الف) قافيه:
)درصد را 56/1)درصد و قافية موسسه كمترين بسامد (37/34قافية مردف باالترين بسامد(

  داراست.
هاي موسيقي كناري است كه در اشباع و تكميل رديف يكي از زيرمجموعه ب) رديف:

موسيقي قافيه به آن كمك كرده و موجب زيباتر شدن جنبه موسيقايي شعر ميشود بدين 
) 130(موسيقي شعر، شفيعي كدكني: ص» اندرديف را خلخال شعر فارسي ناميده«خاطر 

صاوير شعر نيز مربوط باشد و در آن نمود اگر اين همراهي موسيقايي با مفهوم و موضوع و ت
پيدا كند مؤثّرتر و زيبايي آن بيش از پيش احساس خواهد شد؛ تأمل در اشعار اديب پيشاوري 

مورد داراي رديف هستند.  76شعر وي، در قالبهاي مختلف  90نشان ميدهد كه از مجموع 
ف فعل ربطي است و درصد اشعار، كه باالترين بسامد مربوط به ردي44/84يعني حدود 

كمترين بسامد مربوط به رديف صفت مفعولي واسم است. اديب، رديفهاي فعلي را به اوج 
انداز ديگر چون شاعر در حوزة كاربرد رديف تنوع داشته است به همين رسانده و از چشم
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دليل باعث نوعي حركت در فضاي شعرش شده است و توانايي و خالقيت او را در سرودن 
نشان ميدهد و اين امر بيانگر آن است كه اديب بيشتر اهل تجربه و رفتار و حركت اشعار، 

  است تا سكون و ايستايي. 
قافيه حركات و حروف نظر از اشعار -1 جدول  

 درصد تعداد  اشعار از نظر حروف و حركات قافيه  رديف

 37/34 44 قافيه مردف 1

 81/32 42 قافيه مردف 2

  28/13  17  قافيه مقيد  3
 
4 

حروف 
 الحاقي

 28/13 17 وصل

 56/1 2 خروج ومزيد

 14/3 4 مقيده 5

  56/1 2 موسسسه 6
  

  
  نمودار درصد انواع رديف درديوان اديب پيشاوري -2شكل 

 موسيقي دروني -3-1-4

يكي از ويژگيهاي برجسته اديب پيشاوري در بخش موسيقي دروني، تكرار بويژه تكرار واژه 
هد. اين درصد از حجم اشعارش را تشكيل ميد22,84است كه حدود هايش و زيرمجموعه

٣٠٫٢۶٢٨٫٩۴
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بسامد باال بيانگر اين نكته است كه شاعر ميخواهد با بكارگيري آراية تكرار، با آهنگين نمودن 
  نوازي شعرش بيفزايد.هر چه بيشتر كالم بر لطافت و گوش

  الف) تكرار واژه:

  ينآفراو به خفــاش آفرين تـو به جهــان      است        منكركــافري و كافر است منكري و 
)2139/91(  

  هـم زبان خـويش يابد مــــرغ بد پا داشـني      بال مرغـــــي مرغ را  بر بال  بنشاند خدنگ        
)3042/130(  

ـرا كنـد عشـوه خـري را گزين        عشـوه ده و عشـوه خر هر دو چو زن سيرتند         عشــوه ده اـي
)2126/91(  

عالوه بر تكرار واژه  آنچه موجب اعجاز در آرايي): (واجب) همحروفي و همصدايي
و واجهاست. از آنجا كه  موسيقي شعر اديب شده است صنعت همحروفي و همصدايي كلمات

مصوتهاي بلند از مصوتهاي كوتاه زيباتر و موسيقايي تر است در ديوان اديب كاربرد بيشتري 
 از بسامد باالتري برخوردار است.» او«و » آ«بلند داشته و مصوت 

  همصدايي: -

  دم نكوكارييك چو منكاري بدجاي  بر كند             ديز خورشيد آگند رادي ز ابر آمـوزد آزا
)1051/45(  

  وردناله سـوزان پر كوـور من بشـنو نواي ص     اي مرهم ناسور من در دور ماتم ســـور من         
)394/19(  

  همحروفي:  -

  اعد وآرنگكـه زير خــاك بسـوديش سـ      بســا سمن رخ ســــيمين بر سمن بازو      
)1828/77(  

  صايمـشــصــد رصــد اح باد ـم زنـكــ            ستكهكشان عكسي ز اوصــاف شــــه ا
)1641/64(  
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  ج) موازنه و ترصيع:

  ه كـانونگـاه شــود همچــــو راغ در مـ مه تشــرين            درگـاه شـود همچــــو باغ 
)1960/83(  

  س فــرق كند سرمـه از شخارـاز ســياه            آخر نه حآخـــر نه حس جداكند اسپيد 
)1348/58(  

هاي ادبي كه موسيقي شعر ميافزايد تسميط و تشطير است. يكي ديگر از آرايه د) تسميط:
هر بيتي به چهار لخت تقسيم ميشود لختهاي سه گانه اول هم قافيه «كه  تسميط آن است

(سيري در بديع، » آورده ميشود و لخت چهارم بصورت ترجيع تا پايان تكرار ميشود.
)آراية تسميط فراوان در اشعار اديب بكار رفته است. در واقع براي تسميط 54اندوهجردي: ص 

يك قافيه اما در تشطير الگوهاي متفاوتي داريم گاهي يك الگو وجود دارد؛ يعني سه سجع و 
در دو پارة مصرع اول سجع ميايد؛ يا فقط در دو پارة مصرع دوم سجع رعايت ميشود؛ يا در 
همة پارهها سجعي يكسان ميĤيد. و الگوهايي كه براي اديب برجستگي خاص دارد در دو 

) مورد آراية 2و در همة پارهها ( ) مورد10) مورد و در دو مصرع آخر بيت (14مصرع اول (
تشطير مشاهده شد. يكي از ويژگيهاي شعر اديب كه وي را از هم عصرانش متمايز ميكند و 
شعر وي را به سبك و سياق  شاعران پيشين نزديك ميكند؛ بكارگيري اراية تسميط و تشطير 

  .در شعر است  كه نشان از موسيقي غني و توانمند شعر اديب پيشاوري دارد
  نمونه تسميط:  -

  كز حĤد بلغار آمده ريـسنقبا تيز چنگل              خوريباطوطي شكّر  پروري دستان سيمرغ
)2346/10(  

  دزن بحر بي معبردر  افـمص روزكز جيش او             افـشك دريا كشتيوآن كاف بحر گننهكوآن 
)717/34(  

  روردپشيطان  رمكو  رـسعي آنفروزان  گو بر            اثيرزير فرمانت  در رسريـاي برتر از فرقد 
)1013/44( 
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 نمونه تشطير:  -

ة دل آشفته زلـف تو  ـف پريشان توكوست پريشان چـنانك زل            شد گفتهشــد قصـ  
)778/37 (  

  ردبـاوغــــم چــــاكر  خـرداودل كهتر     گرچه همه لشكرش جان به نثارش كنند        
)577/27(  

  مختصات لغوي  -5
  كاربرد لغات و تركيبات عربي -1 -5

يكي ديگر از ويژگيهاي شعر اديب بكارگيري وافركلمات و لغات عربي است كه بيشتر 
بصورت اشعار ملمع در جايجاي ديوان اشعارش نمود دارد. عالمه قزويني، اديب را به ابوالمعالء 

والعالء فقط در ادبيات عرب نادرة دهر بود و اديب، با اين تفاوت كه اب«معري تشبيه ميكند. 
-9: ص1(بيست مقاله، قزويني، ج» ذواللّسانين و در عربي و فارسي هر دو نابغة عصر است.

10(  

  رآن برخوريفــزا تا ز قبازخوان اي مهـرا   تلـك الليالي خائنه ليست لعـهدي صائنه         
)2992/12(  

  تبحنا حـميراًنحن دمـرنا ثمــــوداً  و اس   گفت عبد المطلب آن شــــاه را فرح نيا         
)1938/88(  

  اق نيسان پروردآينه برط كهمانند كـوري     والــــذينَ آمـــنوا اَشَــــــدّ جباً ازبني        
)1105/48(  

 خراساني را بوفور در آن ميبينيم.سبك شعر اديب، سبك خراساني است ويژگيهاي سبك 
از آنجا كه اديب به شاعران پيشين ايران عالقة بسيار دارد بويژه فردوسي، بسيار واژه هاي 
كهن شاهنامه و حتّي اسامي پهلوانان شاهنامه و اساطيري در جاي جاي ديوانش نمود ويژه

  اي دارد.

  از ميــانه  نيالوده لـب زآشـرخـاليگــــ      پخت ايـن اَبـا ز بهــر كسان تاخورند ازو      
)1579/66(  
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  كمر ينسيمهـر يكي بسته ميان اندر يكي             برگستوانهريكي پوشــيده تن درآبگون 
)1404/61(  

)، غُرم 1560/27)، بيجاده (643/31)،  پرند (177/9هاي ديگر عبارتند از: سخته (نمونه
)، بادافراه 3733/162)، شست (3215/138()، آذرگشسب 132/7)، باره (169/9(
  ).1954/39)، طبر خون (132/7)، باره (1363/59(

  كاربرد لغات يوناني، رومي، تركي -2 -5
اديب به فراواني از اين لغتها استفاده كرده است گاه بصورت تلميح در اسامي اشخاص و يا 

ا كاربرد داشته است. اديب براي تصويرسازيها البته، در زمان پيش از اديب نيز اين لغته
پيشاوري بواسطة مطالعة منابع مختلف با آنها آشنا شده و چون بسيار تحت تأثير شاعران 
پيشين چون مولوي و خاقاني بوده است آنها را در اشعار خود بكار گرفته است.  ابوالحسني 

خصايصي را  به لحاظ مسائل صوري در شعر عصر خود«منذر وي رابا خاقاني برابرامي داند؛ 
دارد كه خاقاني در عصر خود داشت به عبارتي او خاقاني ديگري است كه بيرون از محيط 

  )15دار طلعت يار، ابوالحسني منذر: ص (آينه» طبيعي حيات خود زيسته است

  گهررومي گوش وگردن با  سقالطون تن بهچـون عروسي را كه آرايش كند مشّـاطة            
)1382/60(  

 )280: ص1شناسي نثر، بهار ج(سبك» نوعي جامه پشمي كه در روم ميبافند.: «سقالطون

ـةنا            برد قيصـركيست كه پيغــام من جـانب    بردـكندر سـســوي  ســطالســير م
)729/35(  

  اتگيــنسـ ياقوت رنـگ در گهــــر ةديدة من بين اگر ديده نة در جهـــــان             باد
)2087/89(  

  ساتگين: پيالة شراب خوري 
) 2448/150)، نرگس( 3267/141) آذار (816/39هاي ديگر عبارتند از: ارغنون (نمونه
) 1960/83، تشرين و كانون () 2256/96) ، خاقان (1527/64)، مرواريد، (4165/181زمرد (

  ).642/31، افالطون ()2281/97)، اسكندر(1790/75)،  طغرا ( 4070/177،تموز ( 
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  استفاده از ابزار آالت -3 -5
اديب پيشاوري در تصاوير شعرش بسيار از ابزارهاي مختلف و كهن اشاره كرده است كه 

  شده است مانند: امروزه آن لغتها مهجور

  گرفت فلخمخود  دستاندر  و بستزه  بركمانازپـي واخــيدن اعـمال تو حـالج دهــر            
)474/23(  

  واخيدن: حالجي كردن، فلخم مشتة حالجان 

  نك عصار آمدهو او كرنج درغ وازجگرزت             شكنجاندر  شدكوبيده  درد ورنجبا  توبدخواه 
)2432/10(  

جواز: هاون چوبي كه روغن كشند، غنك عصار: تير عصاري كه سنگ بر آن بندند و 
)، 353/17هاي ديگر: رحي و دوالبي (بگردانند تا روغن گياه گرفته شود و همچنين نمونه

  ).7/22)، گاز (2043/103)، تشريق وتنحار (2058/88)، كوبه (2066/88چرخشت (
  ويژگيهاي ادبي -6
  بيان -1 -6
  تشبيه-1-1-6

نشان ميدهد كه وي  از مجموع  يبررسي اين شكل مهم خيالي در ديوان اديب پيشاور
يه محسوس به محسوس است كه باالترين بيت تشب 182بيت تشبيهات حسي و عقلي،  381

درصد را بخود اختصاص داده است و اين امر نشان دهندة آن است كه 76/47بسامد يعني 
گمان عالم هاي باطني و متافيزيكي. بيوي شاعر توصيف امور عيني است نه اهل وصف تجربه

هات زيرا تشبي گيري اين گونه تشبيهات مؤثّر بوده است.و مدرس بودن اديب نيز در شكل
براي ساختن مثالهاي گوناگون و نزديك كردن مفاهيم به ذهن مخاطب حسي بر تشبيهات 

  مجرّد و عقلي،  ترجيح دارد.
  الف) انواع تشبيه:

  تشبيه محسوس به محسوس:) 1

ـندوقيرا خاك است  گردونصـورتگر    ز نگــارستانصدوق درون پنهـان يك نغ              چو ص
)2180/93(  
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  تشبيه معقول به محسوس:) 2

  پيش اوست بخس بها درـر جامع مص كه     جانت ايدون مصريست بس عظيم و فراخ       
)23/112(  

  تشبيه معقول به معقول:) 3

  ق را ناسـپاس و كافرينيستم احـسان ح     دولت آزادي و هم نعمت دانــش مراست       
)3552/153(  

  تشبيه محسوس به معقول:) 4

  برتـر ز سدرة منتهاست تور ـنشانه تيـ كه             بگريز  همچون  تير توزين كمان يعني جهان 
)328/16(  

  تشبيه مركب به مركب:) 5

  ردجان، جان پرو موسي ررشوزهيمة با اين             شجراز  موسيچون نار  ورشعلهخم مي درگلين
)819/39(  

  تشبيه تفضيل:) 6

  ان تــــوايه بـر او افـــكند قـامت فتـوار بر ســــر راه توتا            سسرو فتد ســـــايه 
)2272/97(  

  تشبيه مفروق:) 7

  يا يمــشدرن لـــب او چـو مــوج و مــ       بـذل شــــه دان اين گهــــر در دامنم      
)1639/19(  

  تشبيه جمع:) 8

  ـا و هم غواص و يكتا دريكه تـو هم دري         در خودنگر    هستي يكسرهتو خواهي سير  گر
 )1946/126(  
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  ) تشبيه ملفوف:9

  رخـــوريــوز دو چشم خويشـتن ساغــ     از لب و خـــط  شــــكري و عنـــبري       
)4168/181(  

اين تشبيه نشان از هنرنمايي و قدرت ذهن خالق شاعر دارد و به  ) تشبيه حروفي:10
  موسيقي معنوي شعر نيز ميافزايد دو نمونه از آن در ديوان اديب پيشاوري ديده شده است. 

  نسي وچتو گردد  شين درونبه عبارت  پس       ماية شــــرّي و بس شينت نقطه بفكناد     
)2106/90(  

بسيار اندك در اشعار اديب استفاده شده است كه شايد يكي از داليل  ) تشبيه تمثيل:11
  آن، درصد اندك تشبيهات مركب است كه  تشبيه تمثيلي بر بنياد آن استوار ميگردد.  

  ذارـپيشگاه خورنكند تيـــره شب گـ در در بـــاغ هستيت نـــوزد بـــاد نيستي            
)1253(  

  ) تشبيه مفرد به مقيد:12

ب   ين لفـظ مرواريدترمعنيش ياقـــوت رنگ             از نعت او هر دم طرازم دفتري چون ادـي
)1527/64(  

  ) تشبيه مقيد به مقيد:13

  اشــته مسكنفرور آن خـوي خوشت حــ     پيكر نگارخـــانة جانســــت        توخـــوي 
)2041 /87(  

به است براي نو مقيد آوردن مشبه و مشبهيكي از ويژگيهاي بارز تشبيهات اديب پيشاوري، 
  كردن تشبيهات خود .
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نمودار بسامد درصد انواع تشبيه به لحاظ شكل و ساختمان به اعتبار تعدد يا  -3شكل 

  عدم تعدد دو طرف

 
  نمودار مشخصات آماري -4شكل 

، تمواد تصاوير اديب در تشبيها ب) مواد تصاوير تشبيهات در ديوان اديب پيشاوري:
هم جنبة انتزاعي دارد كه از آنها با نام عناصر معنوي ياد ميشود و هم جنبة طبيعي و حسي 
كه مربوط به طبيعت و افراد ميشود كه شامل: انسان و متعلقات وي، اعضاي انسان، اشيا 
ابزارآالت جنگي، دريانوردي، دانش و مكانها، طبيعت و عناصر چهاگانه، افالك و اجرام 

  ان و اعضاي حيواني است. مثال:آسماني، حيو
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  صداست بلبلو نغمة  وتـهست ص گلجلوة              وجود است اصـل بنياد عشق و عشقاصل  حسن
)3623/157(  

  ر فراهنوآموز پور او هم چو بونص چوـهمتـو      آموزگار تو شود اندر دبسـتان اي شگفت       
)2710/116(  

  ل استكران مشتغ بهاو ز دريـاي محـبت       آن كه از عشق به جز عشـــق تمنّا دارد      
)316/13(  

  پيشاوري اديب ديوان در به ومشبه مشبه موضوعات بسامد -3جدول 

  بسامد درصد موضوعات مشبه ومشبه به در ديوان اديب پيشاوري
 درصد بسامد  مشبه به درصد بسامد مشبه
  امور انتزاعي

  انسان واعضايش
  اشياء و ابزارآالت

  طبيعت
  حيوان واعضايش

افالك و اجرام 
  آسماني

236  
129  
44  
17  
14  
9  

79/52  
82/28  
39/9  
80/3  
10/3  
10/2  

  انسان واعضايش
  اشياء وابزارآالت

  طبيعت
  امور انتزاعي

  حيوان واعضايش
  افالك

  افالك واجرام آسماني
  افالك واجرام آسماني

130  
130  
73  
55  
45  
14  

08/29 
08/29 
33/16 
30/12 
06/10 

15/3  

  100        447  مجموع

  كنايه-2 -1 -6
اي مطلوب براي بيان به شيوه» كنايه«آفرين كالم، اديب پيشاوري از اين عنصر زيبايي

اش استفاده كرده است كه بيشترين قدرت القا را به ها، عواطف و احساسات شاعرانهانديشه
دهندة وسعت آگاهي شاعر است. در معاني تازه ميشود و نشانزبان ميبخشد و موجب خلق 

ديوان اديب پيشاوري اين اسلوب بيان هنري در جايگاه دوم بعد از تشبيه قرار گرفته است 
ي ها جنبه زيباشناسدر ميان كنايات ديوان اديب هيچ كنايه نوي مشاهده نميشود اين كنايه
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اند اما به هر رو از آنجا كه كنايهزباني تبديل يافتهو هنري خود را فرو گذاشته و به ابزارهاي 
ها امكاناتي زباني براي بيان بشمار ميايند اديب پيشاوري از آنها استفاده ميكند به سخن 

هايي راكه با آن معاني مالزمه دارند، بكار ديگر او به جاي بيان صريح برخي از معاني، نشانه
 374قيقي و مجازي ميكند در بررسي اشعار اديب ميبرد و سخن خود را داراي دو سطح ح

درصد را كناية اسنادي (مصدر يا فعل) كه رايج 63بيت يعني حدود  236كنايه استخراج و
اني به آس«ترين نوع كنايه است، تشكيل ميدهد و كناية قريب (نهان) يعني آن گونه كه 

درصدكمترين بسامد را در 95/2) با 163(بيان،كزازي: ص» نتوان به معني كنايي آن راه برد
  ديوان اديب داشته است.

  اندر كشـد از بطالن خطّيخود  برخطّپس           گفتـــي كه نويسندة چابك بنويسد خط  
)2150/92(  

  ر منصــــب مرااين شرف خوشـتر زهـــ    بررخـــم داغ غــــالمي نه كه هســـت        
)3579/15(  

  معلني تمهس كه وقتيان ـكنم ايدون فغمي             هستم مختفيميخورم خون جگر وقتي كه 
)3130/134(  

 
  نمودار بسامد انواع كنايه درديوان اشعار اديب -5شكل 
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  استعاره -3-1 -6
شناسي شعر شمرده هاي اصلي صور خيال و از عوامل مهم زيبايياستعاره يكي از شاخه

در جايگاه سوم بعد از كنايه  قرار دارد. استعاره مورد  336ميشود، در ديوان اديب با بسامد 
تأكيد، تأثير، ايجاز و برجستگي تصاوير شاعرانه را افزايش ميدهد و بدليل پيچيدگي ابهامي 
كه در آن ديده ميشود، همواره در دوران پختگي شعر و نيز سبكهاي گوناگون شعري 

ت كه محملي براي سرودن خودنمايي ميكند و درشعر اديب از اين جهت حائز اهميت اس
اشعار سياسي و بيان حوادث و وقايع تاريخ آن روزگار است. بيت زير اشاره به جنگ جهاني 

  اول و حوادث آن دوران دارد.

  ـوم تــواش زاغ دانـود شــــبـــ كههـر           زاغ كــه شوم اســت مـــر اورا نشـــان 
  انـانـــدر ترســـــي نهـــ دلبه داشت            از حسد فــــرّ همـــــــاي زمــــــان 

)4101-102/178(  
مستعارمنه زاغ و هما، مستعارله كشور انگلستان و آلمان است. در اين جا اشاره به قدرت 

اي كه در سوگ نظامي آلمان دارد كه انگلستان از آن ميترسد و همچنين ميتوان به چكامه
  دار نهضت تنباكو سراييد اشاره كرد. مطلع آن  چنين است: ميرزاي شيرازي پرچم

  چمرته پسار و شكسرايتش گشـته نگــون       پشت اســـــالم دگر باره همي بينم خم     
)1834/77(  

) درصد 29/50مورد ؛ باالترين بسامد يعني (169در ميان انواع استعاره، استعاره مكنيه با 
ديوان اديب از دو نوع استعاره مصرحه و مكنيه آنچه بيشتر  را بخود اختصاص داده است. در

در عرصه خيال شاعر نمود پيدا ميكند، استعاره مكنيه است آنجا كه به وصف طبيعت و 
زيباييهايش ميپردازد به شيوه سبك شاعران خراساني و آنجا كه به وصف معشوق و صفاتش 

  ميپردازد به شيوه سبك شاعران عراقي نزديك ميشود.

  مبتالي رنج و عناست وق كنونـشرم و ز ش    شنيد         خضرحديث لعل تو مي رفت و آب 
)3718 /161(  

  رنوش و نام نـــوش آذر مرامهـ پورگفت              چيستباال مهربان نام تو  سروگفتمش اي 
)114/7(  
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خاصي در شعر وارگي كه از نوع استعاره مكنيه است از اهميت و توجه تشخيص يا انسان
اي نيز در آثار اديب پيشاوري دارد و در بيشتر استعاره معاصر برخوردار است؛ برجستگي ويژه

هاي وي افعال و اعمال و ويژگيها و عواطف انساني و نيز موجودات جاندار ديگر به عناصر و 
ر وجان و طبيعي و مفاهيم ذهني نسبت داده شده است كه فضاي شعر او را پرشموجودات بي

  و نشاط كرده و استعارههاي خيالي زيبايي خلق كرده است. 

  ـام مينا داشتهدرج زرد سيـم سـپيد و زر        صراف مرد بنشته در بازار فرد     نرگــس يكي
)2448 /105(  

الزم بذكر است كه با توجه به موضوعات شعر اديب پيشاوري (جنگ ، مدح بزرگان جنگي 
موردتوجه وي، استفاده ازابزاروآالت جنگي  درشعراست كه به نوعي وسياست)يكي از نكات 

مي تواند نوآوري وي در مبحث استعاره باشد .اگرچه شاعران آن دوره ،موضوع سياست وجنگ  
ازويژگي بارز اشعارشان بود اما اديب بطور پوشيده از ابزارهاي جنگي براي ساخت استعارههاي 

زبان دشوارش استعاره هاي نو اما گاه دشواري را ابداع ميكند خود استفاده ميكند و به واسطة 
  و بعضي از آنها مورد توجه شاعران همعصرش قرار ميگيرد.

  اتر پرهـاي كين و بـالهگسـترده اندر باخ    رويينه شـاهينها نگر با آتشــين چنگالها        
)157/8(  

  ـاه تركان راپدر خاقـانش از اخوالهاـمرشـ            پسربركتفشان روز خطر ماردواشكم كش 
)198/10(  

رويينه شاهينها، استعاره از هواپيما، ماردواشكم كش استعاره از تفنگ  و اشاره به دو لولة 
آن دارد و پسر استعاره از فشنگ است و خالوي آن مار دواشكم ، خاقان چين است زيرا درآن 

  اند.زمان باروت را از چين مياورده
  مرسل مجاز 4-1-6

از ميان شكلهاي خيالي، آنچه كه كمترين بسامد را در ديوان اشعار اديب دارد، مجاز است. 
باالترين درصد و مجاز  33/32از بين اقسام مجاز به اعتبار عالقه، مجاز به عالقة كل و جزء با 

 اندرصد كمترين درصد كاربرد را در ميان مجازهاي بكار رفته در ديو80/1به عالقة جنس  با 
اند. آنچه كه جالب توجه است، اديب پيشاوري تقريباً از اديب پيشاوري بخود اختصاص داده

  هاي مجاز در اشعار خويش استفاده كرده است.بيشتر گونه
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  رينه به جاي گوه جز جمستيجوهري را              چندكاغذ پاره  كيسهصيرفي راجاي زر در 
)2191/94(  

  انبا اين همه سطوتشان هم باد بن و بني   دركلّة عــــادان زاد اين بـاد مني تا كند         
)3216/138(  

  
  اديب ديوان در آن هايعالقه براساس مفرد مرسل مجاز انواع بسامد نمودار -6 شكل

  بديع -2 -6
  تلميح -1 -2 -6

ه و زبانش پيچيد«است. يكي از ويژگيهاي بارز شعر اديب بكارگيري تلميحات مختلف 
با (». سرشار از اشارات تاريخي و لغوي و قرآني و حديثي و حكمي و فلسفي و كالمي است

بيت 1427مورد تلميح ازمجموع 286) اديب  پيشاوري 323چراغ و آينه، شفيعي كدكني: ص
 53,14مورد و حدود152)درصد از آن استفاده كرده است و تلميحات مذهبي با 20,04يعني (

  رصد باالترين بسامد را بخود اختصاص داده است.د
  الف) تلميحات مذهبي:

  دآفتاب كند چون از آن دمـش بدميـچو     مرده جان دهد جـــان را        دم مسيح كه با
)3726/161(  
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  دي ار يـك روز ابــراهيـم بن آزر مـــراـديـ    زه          گـفتش ومي ــــسالها غلطم  همي در آت
)67/5(  

  ب) تلميح اساطيري:

ـــاك حمي ادر اژدر صحبت چاراژدهاستـصحبت اين چ         ا پرور مباش    ـر اژدهـــگرنة ضحـ  
 )329/16(  

  ج) تلميح ادبي:

  نون شدني بودـمج كهنگريسـت همان ديده           س ديد و به معني    ـــدر صورت ليلي همه ك
)3756/163(  

  جناس -2 -2 -6
درصد آن را 16,46بيت يعني 1427بار ازمجموع   235هاي مورد تأكيد اديب است. آرايه يكي از

در اشعارش بكار برده است كه بيانگر توجه شاعر به زيبايي لفظي وسعت و دامنة لغات شاعر است و 
  باعث غناي موسيقي شعرش شده است. 

  الف) جناس تام: 

  خصم بيزار آمده كزر  ــسپه راپـوالد تيغــت              مهركانون  اندر تف رـــمهچندي به يك پرورد
)2434/104(  

  ب) جناس خط (مصحف):

  سنگ بنـالد ديوار امده چهن ـچــه تختة آه              چنگكارد به هميخواهد جنگ كو روزرا باره آن
)2384/102(  

    ج) جناس اشتقاق:

  ت آن چــه تــواني نيــازكنـاست             در پيـش دوس عاشــق و وقــــمعشناز و نياز قسمت 
)3844/166(  

  د) جناس ناقص محرّف: 

  گرفت دم ارتو چوطوطي دمشدچون رخبه هم  شد خويشتن آراي تر            اــطــاووس شم هم ز
)413/20(  
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  ه) جناس لفظ:

  حق بهر شاديت آفريد سباستپيك رادمتجم              باستصرانمت باد  گل تاسفزيشاد غمترا دل 
)1128/49(  

  تضاد-3 -2 -6
اصوالً كاربرد عناصر متضاد در ساختار شعر در جهت روشنگري و زيبايي و لطافت كالم است و 
تقابل در معني سبب تداعي ميشود و ذهن از اين تداعي لذّت ميبرد و سبب تالش ذهني ميشود 

بار 142اني است كه استفادة آراية تضاد مقبول او بوده؛ تا بدان جا كه شاوري از زمرة اديبياديب پ
  درصد از آن استفاده كرده است.9,95يعني 

  ان برلـب مرا روئيــنه مسمار آمدهـوز جورش              مرامرا دارد به تاب و تب  بـــشو روز چند هر
)2410/103(  

  امرز عشـــــق اي صنم مذهــب ــنيست ج         خـوانيم     كـــــــافر كه ور مســــلمان رــگ
)3577/155(  

    مراعات نظير (تناسب) -4 -2 -6
به سبب تناسب و هماهنگي و همراهي كه ميان اجزاي شعر برقرار ميسازد، سبب تداعي معاني، 

 122در اشعار خود افزايش موسيقي معنوي و تقويت بنية واژه ها  در حوزة زباني نيز ميگردد؛ اديب 
  درصد از آن استفاده كرده است.8,54بار؛ يعني 

 الف) تناسب در ساختار طبيعت:

  چـون دو معـنبر هــــالل بر مـه تابــان تو             وا شكل كمـــــاني نمودـــوس قزح در هـق
)2267/97(  

  ب) تناسب در شخصيتهاي داستاني و حماسي: 

  بنـــد تــو مجنـــوننان كــز پـاي ـآن چ      شد بگســـيخته        رفــــت و  ليــــلياد ـــي
)3887/168(  

  ســـر از مـــاربين ـاوهـكالجـرم آرد بـرون        گشت ز اندازه بيــش        ماردوشتم ـــن سچو
)2096/88(  
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  ويژگيهاي فكري  -7
  موضوعات و مضامين اشعار -1 -7

اديب پيشاوري در قصايدش غالباً  به حوادث و وقايع و مسائل مختلف موضوعات و مضامين اشعار 
الملل، شكوه و ستايش از سياسي آن روزگار اعم از جنگهاي مختلف داخلي و خارجي، جنگ بين

بزرگان جنگ و رجال سياسي مختلف از جمله قيصر روم، عشق به وطن و آگاه كردن مردم و تشويق 
است و در عين حال تعداد  كمي از قصايدش را به تحميديه و مدح آنها به دفاع از وطن پرداخته 

بزرگان دين اختصاص داده است و به نوعي در قصايدش اعتقادات مذهبيش و عشق و ارادتش را به 
خاندان عصمت و طهارت نشان داده است. و در اين ميان بسامد اندكي از قصايدش را به ناپايداري و 

تصاص داده است. در غزليات بيشتر به وصف طبيعت و ذكر زيبايي شكوه و شكايت از روزگار اخ
معشوق پرداخته است. در مقطعات بيشتر به اخوانيات، وصف حسب حال خويش و چيزهاي مختلف 

  ديگر پرداخته است.
 كاربرد اصطالحات علمي و اشاره به جزئيات آنها -2 -7

مورد است كه  257يشاوري در مجموع اصطالحات علمي بكار رفته در ديوان اشعار فارسي اديب پ
 -4مورد 45علوم ادبي -3مورد 64علوم عقلي -2مورد 70نجوم  -1به ترتيب بسامد عبارتند از: 

  مورد10طب -6مورد 30علوم نقلي  -5مورد 38موسيقي
  نتيجه گيري -8

 از بررسي سبكي اشعار اديب پيشاوري ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اديب پيشاوري در اشعار
مورد متعلق به بحر رمل و  32خود از نُه بحر عروضي استفاده كرده است بيشترين بسامد اوزان با 

مورد جايگاه نخست را در  66هاي اسمي با كمترين آن مربوط به بحر خفيف و سريع است. قافيه
ف مورد از اشعار داراي ردي 76شعر خود  90ديوان اديب بخود اختصاص داده است و از مجموع    

است بسامد باالي رديف با فعل ربطي فضاي شعر وي را متحرك و پويا كرده است.كاربرد افعال كهن 
،توجه فراوان به لغات عربي و اشعار ملمع در شعر، استفاده از ابزار آالت مختلف و غيره از ويژگيهاي 

رخيال در ديوان ترين صوزباني سبك شعر اديب پيشاوري است. در سطح ادبي در مقولة بيان برجسته
اي است و به سبك و سياق شاعران دورههاي وي تشبيه است كه تشبيهات وي اغلب كهنه و كليشه

پيشين است و از ميان انواع تشبيه، تشبيه حسي به حسي در اشعار وي بسامد بااليي دارد مواد 
ين شبه، باالترتشبيهات اديب هم جنبه انتزاعي دارد، هم جنبه طبيعي وحسي كه در مواد تصاوير م

به تشبيهات، مربوط به انسان و مورد و باالترين مواد تصاوير در مشبه 236بسامد، به امور انتزاعي با 
مورد است. دركنايه، كنايه اسنادي و در استعاره، استعاره مكنيه و در مجاز، مجاز به 130اعضايش با  

هاي ادبي تكرار، اند. در ميان آرايهداده عالقه كليت و جزئيت باالترين درصد كاربرد را بخود اختصاص
هاي تلميح، آن هم از نوع تلميحات مذهبي باالترين بسامد را در ديوان اديب دارد. از ديگر آرايه
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پرتكرار شعر اديب، جناس، تضاد و مراعات نظير است. به لحاظ فكري توجه به حوادث مختلف سياسي 
ل سياسي جنگهاي مختلف آن زمان مانند قيصر روم، زمان شاعر عشق به وطن، مدح بزرگان و رجا

درصد از حجم  اشعار اديب را تشكيل ميدهد عالوه بر آن موضوعات ديگر چون وصف بهار، 40حدود 
وصف معشوق، اخوانيه، سوگنامه، تحميديه، شكوائيه است. در ميان اصطالحات علمي بكار رفته نجوم 

  وي داراست. درصد بيشترين كاربرد را در شعر 27/23با 
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