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 چکیده 

سبک شناسی یكی از مهمترین شاخه هاي سبک شناسی ، سبک شناسی الیه اي است .

از درآمیخـتن علـم سـبک شـناسـی و شــیوة  كه شیوه اي از سبک شناسی است اي الیه

، آوایی ،واژگانی، نحويدر پنج الیه  را متن و است شده ساختارگرایان و فرمالیسم ایجاد

ناسی كه در سبک ش مو پنج مچهار هايقصاید قرن بـررسی مـیكنـد. بالغی و ایدولوژیک 

ب صاید زبان فارسی محسوسنتی در حوزة سبک خراسانی قرار میگیرند ،از زیباترین ق

تحلیلی، –با روش توصیفی سه تن از شاعران برجسته این دوره  قصاید میشوند.در این تحقیق

نتایج .مورد بررسی قرار میگیرد  هیاد شدبه شیوة سبک شناسی الیه اي و در پنج  الیه 

یه نحوي التحقیق حاكی از آن است كه  در الیه واژگانی بسامد واژگان حسی بیشتر است، در 

بیه است و تش ادبینیز میتوان بر تاكید بر فعل و متمم فعل اشاره كرد.عنصر غالب در الیه 

وصف  ولوژیک نیز قصاید این قرون،  به ترتیب بسامد در موضوعات مدح وئدر بررسی اید

 طبیعت قرار میگیرند.

  قصیده،سبک خراسانی،فرخی سیستانی،منوچهري،رودكی: واژگان كلیدی
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 مقدمه    -1

بهتــر و تأثیرگــذارتر  هرچــه انتقــال خــاص، بــراي لغاتاز  هر اثر ادبی مجموعه اي

یـک  بعالوه هر اثر ادبی،اســت .  نویسندة خود اندیـشه هــا، افكــار نــوین و احـساسات 

اســی و شـرایط اجـتمـاعی ، سـی نویسندهتفكـر خـاص  و محـصول و پویـا موجـود زنـده

 مــیتــوان دوبنابراین ، فـرهنگــی ، جغرافیــایی ، جنــسیتی ، ایــدئولوژیک و... اســت ، 

شــاخصهــا را در آن شناســایی كــرد. شـــاخصهـــایی كــه ســبک فــردي  از دســته

 نــشان مــیدهنــد و شــاخصهــایی كــه بــه شــكل عمــومی را خالق اثرو فردیــت 

اي را نـشان مـیدهنـد. بـر  و سـبک دوره شده تكـرار عــصر در اكثــر آثـــار هـمــان

هــر دوره را از ایــن دو چــشم  نویسندگان و شاعران همـین اسـاس مــیتــوان آثــار

ص در آنهــا مــشخ را و تقلیــدها انــداز، نقــد و بررســی كــرد و نــوآوریهــا، تكرارهــا

زبان فارسی  مو پنج مچهار نهاي نوشتار حاضر برآن است تا عناصر سبكی قصاید قر .نمــود

را كه در سبک شناسی سنتی به سبک خراسانی معروف است، از نگاه سبک شناسی الیه اي 

و براساس سه سطح و گسترة زبانی) آوایی، واژگانی و نحوي( ادبی ) صنایع بدیعی و بیانی( 

تحلیلی تجزیه و تحلیل -انسجام این سطوح با یكدیگر به روشی توصیفیو فكري و میزان 

نماید تا به واسطۀ این عوامل ،شناختی هرچه دقیق تر از عوامل موثر در اشعار قصاید این دو 

روش این تحقیق ، نظري و  زشهاي ادبی این سبک به دست آید.قرن)سبک خراسانی (و ار

 براساس پژوهش كتابخانه اي است

 پیشینۀ تحقیق  -2

مشخص شد كه بررسی سبک شناسی الیه اي در قصاید عاتی با جستجو در منابع اطال

زبان فارسی بدون پیشینه و داراي تازگی است؛ حتی درمورد خود  نهاي چهارم و پنجمقر

موضوع سبک شناسی الیه اي نیز تاكنون تحقیقات انگشت شماري انجام شده است كه به 

 آنها اشاره میشود: 

هاي سنایی، دانشگاه  ( سبک شناسی الیه اي نامه1396داوودي، ریحانه ) پایان نامه ها:

 وچند پایان نامه دیگر كه كاربرد قرآنی دارد.فردوسی مشهد؛ 

 مقاالت: 

( سبک شناسی الیه اي 1396همتی ، فریبا و جالل  الدین كزازي ، علی سرور یعقوبی)  -

 38، شماره نظم و نثر فارسیاشعار پرتو كرمانشاهی، فصلنامه تخصصی سبک شناسی 



( سبک شناسی الیه اي مجموعه 1396محمدي افشار، هوشنگ ؛ كبري شایان مهر)  -

 اري،سال نهم، شماره شانزدهم اشعار قیصر امین پور، نشریه ادبیات پاید

( سبک شناسی الیه اي: توصیف و تبیین بافتمند 1390درپر، مریم ؛ ابوالقاسم قوام)  -

سبک نامۀ شمارة یک غزالی در دو الیۀ كاربرد شناسی و نحو ، فصلنامه تخصصی سبک 

 12، سال چهارم، شماره دوم، شمارة پیاپی نظم و نثر فارسیشناسی 

( سبک شناسی الیه اي: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامۀ شمارة 1393 درپر، مریم ؛ ) -

 27یک غزالی در دو الیۀ واژگان و بالغت، فصلنامه ادب پژوهی، شماره 

 سبک شناسی الیه ای قصاید فارسی قرنهای چهارم و پنجم -3

عناصر موجود در شعر هر شاعر یا هر نویسنده اي باعث متمایز شدن آن از كالم عادي 

میشود ولی در آثار برخی شاعران و نویسندگان مجموعه عواملی باعث پیدایش ویژگیهاي 

رسی داراي برخی ویژگیهاي مشترك زبان فا مو پنج م. قصاید قرون چهارمشتركی میگردد

 هستند كه در شیوة سبک شناسی الیه اي مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.  

 الیۀ زبانی  -1-4

بطور كلی از دیرباز در بررسی و نقد یک اثر، سطح زبانی اهمیتی خاص داشته است و در 

میان دیگر سطوح داراي قلمرو گسترده تري است زیرا شامل سطوح كوچكتري مانند آوایی، 

 لغوي) واژگانی ( و نحوي ) عبارت پردازي( است. 

یال، كاركرد زبان است. فرق اساسی بین كالم متعارف و غیر متعارف ، عالوه بر صور خ

میان زبان و شعر ارتباط وجود دارد. زبان از تركیب و همنشینی واژه ها در یک ساختار منظم 

به عنوان عنصر اصلی بهره « واژه»به وجود می آید. زبان گفتار و خبر مثل زبان شعر، از 

و كاركرد آن میگیرد. فرق میان زبان شعر و زبان خبر در شكل برخورد واژه ها با یكدیگر 

 است. 

 الیه آوایی -2-4

باعث ایجاد اختالف در ســبكهاي مختلف مـیشـــود، ســطح آوایی  از جمله مســائلی كه

مراد از آواها و » .یا موسیقایی آن است كـه بـر زیبایی و تأثیرگذاري یک نوشتار می افزاید

هم واحدهاي بزرگتر زبان را اصوات، واحدهاي صوتی زبان، یعنی اجزائی كه بر اثر تركیب با 

: 1383 فرشیدورد)«  دهند است. واحدهایی مانند: هجا، سازه، كلمه، گروه و جملهتشكیل می

29 .)  



هاي بخش كند. قاعدههاي آوایی هر واحد واژگانی اساس تلفّظ آن را مشخص میویژگی

ي زبان را تعیین آوایی دستور زبان، نماي واجی زیر بنایی و سپس، نماي صوتی هر جمله

هاي هاي آوایی، صورت صوتی و در نتیجه چگونگی تلفّظ جملهقاعده»كند. به بیان دیگر، می

هاي آوایی روساخت حاصل از بخش نحوي را به ازد و در واقع، قاعدهسزبان را آشكار می

 (.      39: 1382)مشكوة الدّینی، « كند صورت آوایی مناسب مربوط می

الیۀ آوایی در برگیرندة بررسی موسیقایی اشعار است كه در چهار سطح موسیقی كناري، 

سیروس شمیسا    یرد.موسیقی بیرونی ، موسیقی داخلی و موسیقی معنوي صورت می گ

درمورد كاربرد آوا در كتاب كلیات سبک شناسی  سطح اوایی آثار را همان سطح موسیقایی 

شود، سـطح  می مختلف از جـمله مسائلی كه باعث ایجاد اختالف در سبک هاي» می داند.

سطح .  آوایی یا مـوسیقایی آن اسـت كه بـر زیبـایی و تأثیرگذاري یک نوشتار می افزاید

آوایی در واقع همان سطح موسیقایی متن است ، زیرا در این مرحله ؛ متن از لحاظ ابزار 

در  و ردیف و قافیه موسیقی بیرونی و كناري از بررسی وزن موسیقی آفرین بررسی می شود.

ســـجع  قبیل شعر معلوم می شود و موسیقی درونی متن به وسیله ي صنایع بدیع لفظی از

متوازن ، مـطرف و...(، انـواع جناس )ناقص ، اشـــتقاق و..(، انواع تكرار و موسیقی  )متوازي ،

  (153: 1386شمیسا، )« ي تضاد و مقابله و.. مورد بررسی قرار می گیرد  وسیله به درونی نیز

منظور از موسیقی كناري،عواملی است كه در نظام موسیقایی شعر داراي تأثیر است ولی 

سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. بر عكس موسیقی بیرونی كه تجلّی ظهور آن در 

آن در سراسر بیت و مصراع یكسان است و بطور مساوي در همه جا به یک اندازه حضور 

دارد.جلوه هاي موسیقی كناري بسیار است و آشكار ترین نمونه ي آن، قافیه و ردیف است 

 (391،ص1368كنی،)شفیعی كد و دیگر تكرارها و ترجیع ها

 موسیقی بیرونی )وزن( -1-2-4

در مقایسه با اشعار ادوار بعد ،  مو پنج مچهار نهاي موسیقی بیرونی ) وزن ( در قصاید قر

 شكل پیچیده اي ندارد و در اوزان محدودتري سروده شده است.

 موسیقی كناری )ردیف و قافیه( -2-2-4

به استثناي منوچهري كه به قوافی نسبتا دشوار و متمایل به زبان عربی گرایش دارد؛ در 

،قافیه شكل ساده اي دارد.قافیه درونی نیز در اشعار این دو  این دو قرناشعار شاعران دیگر 

 قرن معمول نیست چراكه وزن دوري و قافیه درونی در این قرون مرسوم نبوده است.

 



 قافیۀ ساده:الف( 

 رد ـت خـواجه نه كاریســمرگ چنین خ         رد   ـــانا كه مــه همـــرادي نـــرد مــم

 ( 18) رودكی: 

 زارـیان مرغــروردین بجنبید از مــف باد       ار      ــران كوهســـد از كـــابر آذاري برآم

 (36منوچهري: )

 قافیۀ دشوار:ب( 

 یقا ــرا از عشــــري مـــور كـــكه مهج            یقاـــن نعــــتر زیـــزن یشـــرابا مــغ

 (12منوچهري: )

 لسی از بلخ تا ارمینیه ــته كن مجــراسآ         باطیه    دردرفكن  میبرخیز هان اي جاریه 

 (101منوچهري: )

بطور معمول كوتاه و غالبا فعلی است و البته از ساده ترین افعال  ردیفها  :ردیفج( 

انتخاب شده اند و به شكل طبیعی در پایان ابیات قرار گرفته اند.بیشترین ردیفهاي قصاید 

تعداد ردیفهاي فعلی نیز شامل افعال ربطی است.ردیفهاي سادة این دوقرن عاملی هستند 

براي دوري از مهلكۀ ساخت مجازها و استعاره هاي غریب زبانی كه در پی انتخاب ردیفهاي 

شاعر تحمیل میشوند.اما زبان و تخیل طبیعی و سادة این دو قرن با ساختهاي دشوار ناگزیر به 

 استعاري و غرابتهاي زبانی و تعقیدهاي معنوي سازگار نیست.
 ردیف فعلی:  -

 ارت تركان تتار است ــن دل ما غـــاینه          ه كار است   ـرار چـــاح دلاي ترك ترا با 

 (10منوچهري: )

 ان بودـــراغ تابـــدان ال بل چـــبود دنن         ه دندان بود   ـیخت هر چمرا بسود و فرو ر

 (19رودكی: )

 وان باد ــت جــت پاینده و با بخـــبا دول         چندانكه جهان است ملک شاه جهان باد   

 (36: فرخی)

 گلبن پر از دیبا كندلبن كند ـر گباغ را پ           ورا كند  ـها را پر از حــر آذاري چمنـــاب

 (25منوچهري: )

 (تکراردرونی )موسیقی  -3-2-4

د و با معنا و مفهوم شعر یا نثر، نوعی اصالت و عمق می بخش ایی ، تكرار بهطح آوس در

 با و همچنین افزاید ، و تشـــدید عواطف بر تأثیرگذاري آن میمحور تمركز كالم بر یک



خاص آهنگ كالم را به سمت یک ریتم مشخص هدایت  اهاییصد هـم حروفی و تكرار ایجاد

 میكند 

عالوه بر ارزش موسیقایی از ازرش معناي نیز تكرار لفظ در متن ادبی  :تکرار واژهالف( 

برخوردار است زیرا شاعر و نویسنده با تكرار ،بر اندیشه اي كه درصدد گفتن آن است تاكید 

هاي اول ) سامانی و غزنوي ( است.بیشترین نمود می كند. تكرار از مختصات سبكی دوره 

موسیقی درونی در اشعار قرون چهار و پنج به شكل تكرار است كه سهم تكرار وازه از تكرار 

صامت و مصوت به مراتب بیشتر است.دربارة علت بسامد تكرار در این قرون باید گفت كه 

پر می كند و از سوي دیگر تكرار از سویی جاي خالی وزن هاي ضربی و ترجیع ردیف را 

آهنگ و آواهاي مضاعفی خلق می كند.در واقع تكرار دوباره و حتی چندبارة یک واژه منجر 

به تكرار آواها می شود و بیشتر مصادیق واج آرایی در اشعار این دو قرن بدین شكل ایجاد 

 شده اند.

  حبیباز بر  حبیبیب ، نص برد كاكنون        اد    ــزیید ش اكنونورید باده و ـخ اكنون

 (68رودكی،)

 ابر و آفتابم ـــیان تو خــكردند جنگ     بود         تابـآفر ـــبود و سپه ابرغ تو ــتی

 (54)معزي: 

 بچم  سوریل ـیر ، بر گــبگ سوریبادة          بهم    وریـسل ــگ باده نوروز ماه ، ـــآم

 ( 114منوچهري، )

 خداست  حشمتاو  وزارتمت ـاین حش          زرگ  ـب متـحشاو  وزارترچه بود ــگ

 ( 24فرخی: )

 نسبزاده  پادشهاي  تست به را پادشاهی         جهان    پادشاهاناز  نیتو  چون هیپادشا

 (5)فرخی: 

 ماست نعمتاو  نعمت بنگرينیكو  چو پس        ره وریم    ــاو به نعمتنو ما همه از ـهمچ

 (27فرخی:)

تكرار صامت ومصوت یكی از ویژگیهاي مربوط به موسیقی : صامت و مصوتتکرار ب( 

 است از جمله : مپنج و مكناري در قصاید فارسی در قرنهاي چهار
 اـون سیمـــت سیمگـــمان گشــــوآس           ار ـــرخسون ـــت نیلگــــدان گشـــآب

 ( 3فرخی: )

 



 و شغب شوبآ بنشیندزمان  درلشگر  دوزان          ون هماي رایت تو روي بنماید ز دور   ــچ

 (6فرخی: )

 افسرها  بهسرها  همهبه ساغرها  ها كف همه         رد مرز پوشیده   ـانند پنداري به گــعروس

 (3منوچهري: )

 امل ــــر محـــی روان زیـــدان كشـــب          ان   ـــركـــن آن بیـــدم رفتـــو دیــچ

 ( 834منوچهري: )

 سیمین عذار بتستامست و  سیمین بمرك          ۀ ایوان او   ـــدان او تا گوشـــز در میــك

 (58فرخی: )

 اد تو داد زد دـاند،ایـــانه نمـــچ بهـــهی         رم است می گیر از بامداد   ــروزي بس خ

 (19منوچهري: )

 اكنون برد نصـیب حبـیب از بر حبـیبك        اد    ــنون خورید باده و اكنون زیید شــاك

 (68رودكی:)

 موسیقی معنوی)مراعات نظیر، تضاد( -4-2-4

بكارگیري مراعات نظیر و تضاد به عنوان بخشی از موسیقی معنوي شعر كه از لحاظ سبک 

شناسی الیه اي اهمیتی فراوانی دارد در قصاید فارسی سبک خراسانی به شكل هنرمندانه و 

از تكراریهاي خسته كننده بكارگرفته شده و باعث پیوند میان اجزا و استحكام فرم  به دور

صنعتی مراعات نظیر و تضاد به درونی این قصاید گردیده است . در این بخش نمونه هاي از 

 كار رفته در دوره مورد بحث را به عنوان شاهد و مثال بیان میكنیم 

 اشعار این دو قرن ساده و ابتدایی است.مراعات نظیر در مراعات نظیر:  الف(

  ختنهشیاري و  خالجاللت  و عم حكمتش            ولدداري ــو بی امالی ــو مع ابهمتش 

 ( 1064منوچهري: )

 ار ـــكوهس در دـــرعل ـــلغــا غـــاب            اعقهـــصتن ـــو با جس رقــبا ـــاب

 (67رودكی : )

 نده پی فرخنده بادا هر چهار ــفرخشه  بر        خرم و فرخ بهار     روزک و ـنی ماهو  سال

 (85فرخی:)

  فرقد هـــگوش وفــكسدر ــو انــچ الله            ثــریاان ــــدر می اهــمو ــچ نرگسش

 (34منوچهري: )

 



 راــذوالفق رقــبو از  تـرای اللهاز برگ             رـتی بیدكنم از شاخ  انــكم قوس قزح

 (43)منوچهري:

 ب( تضاد:

  راجلا و نه ـــدم آنجــــدی بــراكنه             انسیه ـــا و نـــم آنجدید وحشیه ــن

 ( 812منوچهري: )

  عجمه ـبر ش عربید ـــنده باد عــفرخ         رخندگی علم   ــاد به فـــرب گشــعید ع

 (325فرخی:)

 یب و تیبــد آدمی به تو اندر به شرزنـف           یب ــبا نشراز تو ـــو ف فرازتو با  نشیب

 (68رودكی: )

 ست این همه درهاا ببستهست و ا گشادهدر بارت              درها همه ینا ستا ازفر و ستا باز تو راد كف

 (30منوچهري: )

 شود  عامررا  جوداو بود كو  لــبخ هادم            شدست حاصلهم مكرمت هم محمدت  اوپیش 

 (76منوچهري: )

 الیه واژگانی -3-4

؛ چـرا كـه میآید شمار الیه واژگانی از جـمله سطوح مؤثر و مهم زبانی در یک اثر ادبی به

؛ بگونه میكند نـوع گــزینش واژگان و الفاظ گوینده نـقش مـهمی در تعیین سبک وي ایفا

در كـالم  آنهـا زبانی واژگان و كاربردهاياي كـه تنـوع سـبک در متـون ادبی، بستگی به 

زاعی و حسی بودن واژگان، یۀ واژگانی به موضوعاتی مانند انتال.شـاعر و یـا نویسـنده دارد.

عموم و خصوص واژگان ، رسمی یا عامیانه بودن ، كهن گرایی و واژه سازي ، تاثیر ایدئولوژیک 

رمزگان متن ، تكرار ، تقابل و ترادف واژگان در گزینش واژه، واژگان نشان دار و بی نشان ، 

 و اینک نمونه ها براي به كارگیري واژگان حسی یا انتزاعی است. 

  حسی یا انتزاعی ه هایواژ -1-3-4

استفاده از عناصر طبیعی ،پیرامونی و عینی در شعر فارسی به دوره خراسانی برمیگردد كه 

میكرده در شعر خود مستقیم گزارش  شاعرچیزي را كه با چشمان خود میدیده  و لمس

میكرده است،شاعرانی چون رودكی ،فرخی سیستانی و... از این دسته بودند ،بعد از دوره 

شاعران در عالم ماورا سیر میكنند  ذهنیت گرایی روي می آورد و خراسانی شعر فارسی به



ین پور، ) آر فارسی را به خود اختصاص داده است. كه بخش اعظمی از دوران ادبیات

 ( 87،ص 1372

حسی و عینی بیشتر به طبیعت و معشوق و  ه هايواژ حسی و عینی: های واژالف( 

 ممدوح و امور جنگ ) سپاه ( مربوط میشوند:
 ده طنبورزنا ـط شــو ب زناي ــاخته نــف           ناقوس زن و شارك سنتور زن است  كبک

 (51)منوچهري:

 ا زیشان یكی بینی مرا آنجا طلبــجهرك          بیجاده لب   بردوست دارم كودك سیمین 

 ( 4فرخی:)

 رـــپیك دوران ــــك رـره بـــر كنگـــس          ش  ـانه اندر قیاســـاهـــاخ شــی كــیك

 ( 54فرخی: )

كم است  این دورهذهنی در اشعار  ه هايبسامد واژ ذهنی و انتزاعی: ه هایواژب( 

نیز معموال در تغزل  كمكه به حوزة عواطف انسانی ارتباط دارند.همین تعداد  لغاتیبخصوص 

 و قسمت شریطه و مدیح قصاید می آیند وبیشتر مربوط به توصیف ممدوح هستند:
 سان جان  بر تنی هراندر  گشتهب خواب غائ             مغزبرسان  سري هراندر  گشتهخواب چیره 

 (333فرخی: )

 رسیدي تو از منصور عادل كدخداي گر نت          ا شورا كه از آن زلفكان انگیختی  ــاي بس

 (176منوچهري: )

 فتنه نشان است و آتش  كشفنه ي آتش         خلق     شراندر  نهیت و خصم سوزاندر  خشمت

 (337فرخی:)

 انیــه ماند تو جــان همیشـــر جـــوگ            لیـــعق توردد ـــل فانی نگـــر عقـــاگ

 (202منوچهري: )

 ان تنش ـان است از جــردش جـــكز خ           ش ـــــرمنــــهتـم   آزاده   رـــــتـمه

 (49منوچهري: )

جمال ،واژگانی هستند  كه در وصف زیبایی معشوق و تصویر  ه هايواژجمال:  ه هايواژ( 1

موضوع و تصویر حاالت دورنی  فایده این تصاویرمربوط به درتجسم ،سازي وجود اوست

است . شعر در حوزه تصویر بیان غیرواقعی واقعیت هاست.كار شعر برانگیختن عواطف از 

گیزد و راه ایماژ است . شاعر با ایجاد تصویرهاي دیدنی و شنیدنی میتواند خواننده را بران

مخاطب شاعر تصویري ارائه میدهد كه در یک لحظه به چشم براي درك شعر آماده كند 



بنشیند و مخاطب را سرشار از لذت میكند. عواطف عنصر اصلی بوجود آمدن ایماژ و تصویر 

 است .

 را نسازي ، باده چرا نیاري ــلس چـــمج          لی دگر نداري  ـــ، شغلعبت حصاریاي 

 ( 110منوچهري: )

 یب ـــس رددا الـــخک ـــر از مشــگ          یب ماند راست   ــ، به س دانــزنخوان 

 ( 69رودكی:)

 اريـــروز نهــرده ام امــاو ك بـل دووز             شب همه زلفداشتم آن  فـك به دوش من

 (375)فرخی: 

نمونه هاي بكارگیري از واژگان مربوط به طبیعت در قصاید  واژگان مربوط به طبیعت:( 2

  فارسی قرن هاي چهار وپنج :
 ادـــنده بــــرخ و فرخـــدنش فــــآم             دادــــاز بامم ـــه   وروزـــن ده ــــآم

 (161)منوچهري:

 شی عجیب ــزار نزهت و آرایــد هــبا ص         یب   ـــوي طـرم با رنگ و بـــآمد بهار خ

 (68رودكی: )

 رناد ـف اي بیـــذاشته از آبهـــپه گـــس          رجام   ـــرده بیابانهاي بی فـــذاره كـــگ

 (34فرخی: )

 وزد میان راغ عنبرها به مجمرهاـسهمی           زد میان باغ لولوها به عنبر ها   ـــهمی ری

 (3منوچهري:)

  :واژگان مربوط به بزم( 3

 ود زو شب تاريـاده كه تابنده شـــب زان          برخیز و فراز آي و قدح پر كن و پیش آر  

 (391فرخی: )

 ار بیار آن گل بی خارـاي بت فرخ زــخی         هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار   

 (43منوچهري: )

 اغ عندلیب ــار نالد و از بــت ســكش كز            بانگ زیر  بهخور  میساقی گزین و باده و 

 (68رودكی: )

 ون جلنار باشد ـرنگش چ كهرا ــده مزان           اقی به كار باشد  ـاقی بیا كه امشب ســس

 (19منوچهري: )



از دیگـر عـواملی كـه موجـب برجستگی سبک شاعر و یا  :(آركائیسمكهن )  واژگان( 4

. هر گاه سخنگوي زبان  است ، كاربرد واژه هاي كهن )آركائیسم ( در كالممیگردد نویسنده

، وجهه خود كنـد بـه صـورت كالمقدیمی و مهجور استفاده  واژگـان از در سخنان خـویش

و  فـردي اي غریب و برجسته میبخشد كـه تـداوم و تكـرار آن ، در شـكل گیـري سـبک

 .تأثیرگذاري كالم نقش بسزایی دارد

  زبزبت كوكب سیمین برآهنین ـچو هف         تارگان پروین   ـهمی شد از پس شب با س

 ( 9فرخی: )

 تان بودــركه یكی نارپســر هــشه هره ب        مار درم    بی ش سختهمی خرید و همی 

 (17رودكی: )

 زاست ـــدت جـــت را شـــافر نعمـــك         ت   ــگش نسپاست شد و ـــافر نعمـــك

 (19)فرخی:

 هاعرعرزیر  یازانها و روي سنبل رازان ــگ            خجسته خواجه واال در آن زیبا نگارستان

 ( 3منوچهري:)

 ، از نكت سندبادرــسمته تویی در ــنك       ر     ـتویی در هن سختهویژه تویی در گهر، 

 ( 20منوچهري:)

 ر ـــه آن دلبـــــد به خیمــــدر آمـــان           ر ــــسحت ـــه وقـــب متواریکدوش 

 (124فرخی: )

  اندربایم ـــو چشـــن او بود چـــجش         م داشت به پاي   ـم عجـــرگان رســــمه

 ( 338فرخی: )

 یه لولو شهوار ــود سنگ ســز نشـــهرگ            پرگست گرددتو  چو كهبدخواه تو خواهد 

 (166فرخی: )

  برآغالاز و براندیش و ـبی سـمی را سب           خویش   طرب و ز بر جويمی خواه و طرب 

 (219فرخی: )

  بابزنرغ بركشیده به تفسیده ــون مــچ       ادمان و آنكه به تو شادمانه نیست     ــتو ش

 ( 322)فرخی:

نیمی از وازگان كهن اشعار منوچهري از جملۀ واژگان عربی هستند و نكتۀ  واژگان عربی:( 5

این است كه شاعران از این واژگان عربی معموال در  این دو قرن مهم و جالب در اشعار 



قافیه استفاده كرده اند. این واژگان چون در كانون تمركز بیت و نقطۀ اوج آن قرار  محل

 میشوند. "شنیده"دارند بیشتر 

  عنصلبر سته به شاخ اندر هم سنبل وهم         ی كاذر  ـابر همچون حبشــآن زاغ در اس

 (69منوچهري: )

 بوتمام ی از ـناسم همــرا باز نشتن ـخویش       لق تو یابم همی  ــاز فراوان مدح كاندر خ

 ( 238فرخی : )

  اقتربان از بر همی خواند برایشان ـو آسم           گر صف كشند   ـدو لششیران  كها صحراندر آن 

 ( 6فرخی: )

 حسانو  اییـطر و ـریرم به شعـه جـورچ     ت ندانم    ــر گفـــزاوار میـــز به ســــج

 ( 23)رودكی:

  قد وجببر تو یک یک راز گیتی بر پرفتن       ریک دشمنان ایزدند   ـــش منان توـــدش

 ( 6فرخی :)

 سبحاناحت ـــابا فص ریرمـــصه ــچور     ز من بنماید   ــوهم كه عجـــت شكــسخ

 ( 29)رودكی:

بـودن واژگـان بـه كـار رفـته در یک اثـر « بینشان »یا « نشانداري»: هاي نشاندار واژه( 6

 بـه الیه واژگانی تـحلیل دیگري است كه سبک شـناس در هاي ادبـی از جمله مشخصه

را بـه نـشاندار و بـی نشان تقسـیم  واژگان ،زبان شناسان از یک دیدگاه» گیرد.  می كـار

و به مصـادیق  ندمـیكننـد و بـر ایـن اعتقادند كه واژه هـاي بـی نشان تنها نمادي از واقعیت

واژه هاي نشاندار عالوه بر اشاره بـه مـصداق  كه ی یـا تجریـدي اشاره دارند؛ درحالیذاتـ

واژگان (134: 1383)یارمحمـدي ، « خـاص ، نگرش گوینده و نویسنده را نیز در بر دارنـد 

عمدتا در هدف رساندن عاطفه و فكر و ایدئولوژي عشق  مو پنج منشاندار اشعار قرون چهار

به كار گرفته میشوند. واژگانی مانند لعبت حصاري، زلفكان چابک، رطل  و توصیف و مدح

 گران و ...

 ت و راغ بسان عدنا  ــون تبـــهمچ اغـب            یاسمناو  گلد و آورد ــار آمــــو بهــن

 (162منوچهري: )

 ذارـــبگ دایگانــخوش ـــس به گــپ          وي  ــگ زلهاـــغق نو ـــدرین عشـــان

 (122)فرخی: 



 ت قرارـش نیســـو منـــرم همچـــالج         ن   ـاست چو م قـعاش زلفش ـــبر رخ

 (26)رودكی: 

  آبادان و چون بختش جوان باشد ملکشجهان چون          جهان باشد    خداوندغازي  خسروتا  همی

 ( 29فرخی :)

 الیه بالغی -5-4

زبان ادبی اثر خالقیتهاي ادبی بررسی میشوند. به در این سطح چنانكه از نامش پیداست 

عبارت واضحتر در الیۀ بالغی ،به شگردهاي بالغی و ادبی مانند تشبیه واستعاره و كنایه و 

برخی از محققان الیۀ بالغی و بالغت را در سبک شناسی  مجاز و انواع آن پرداخته میشود .

شـناسی، بـه علم بالغت یا فن سخنوري ریشـه هـاي سـبک » مهمتر از دیگر عوامل میدانند

برمیگردد كه نوعی كاربرد هنرمندانـه زبـان در مــوقعیتی خـاص و براي القاي مفهومی 

 (. 81: 1389)كریمی ، « خاص است 

 تشبیه  -1-5-4

تشبیه پركاربردترین صورت تصویري و بیشتر از نوع تشبیه محسوس به محسوس است 

تشبیه حسی به حسی نشان دهندة ذهنیتی »ید آمده است.كه بیشتر درقسمت مدیح قصا

 «حسی و نگاهی است به پوستۀ محسوس اشیاء و بازتاب جهان محسوس در ذهن شاعر 

 ( 307-306:   1390)فتوحی، 

تشبیه در اشعار این دو قرن بیشتر در یک بیت می آید ،اگرچه در مواردي متجاوز از یک 

قرن بسیار ساده است و به همین دلیل در اشعار این بیت میشود.ساختار تشبیهات این دو 

دو قرن تشبیه مضمر و تفضیلی و ... كاربرد اندكی دارد و در صورت كاربرد ، قریب به اتفاق 

 در قسمت هاي مدیح قصاید می ایند كه نوع تصاویر فشرده تر میشود.

 سرماي زمهریر  به ر خوارهــت شیـدسدر          ن شده كبود   ــه چون بن ناخـبرگ بنفش

 ( 520منوچهري: )

 انی شده پر نقش و نگارــون نامۀ مراغ چ        پر حور و پري     ري شدهــچون مجلس كسباغ 

 ( 171فرخی: )

 ش ز جود و كرم ابر و آفتابـت و دلـدس     الی علی كه هست       ــرخ مجیر دولت عــف

 (53)معزي: 

 د از ناف آبدان ـــو آب برجهــبق همچزی         ار   ـكافور همچو گل چكد از دوش شاخس

 (104رودكی: )



 استعاره  -2-5-4

ستعاره مصرحه و تا حدودي مكنیه استعاره در اشعار قرون چهار و پنج بیشتر از نوع ا

 اضافۀ استعاري( است كه اغلب در قسمت مدیح قصاید آمده اند.)

 تابــو آف برا مـدرعجـصاب ـــاندر رك        شوند     همیچون تو شوي سوار به خدمت 

 (53)معزي، دیوان، ص

 ته ــریخ لولو ترش به راه ــم اسبــوز س          ته  ــب برانگیخـــاري ز دور اســــابر به

 (2263منوچهري: )

 ار ـر من و عطـــست دلبــــروشــالله ف          فرو شد  مشکرا و ـــــرو شد مــف الله

 ( (93فرخی: )

 ت ـه رواســگی نـــادن همیشــــدل نه         ان را   ــــمهم نجـــرای سپــسه ــب

 (70)رودكی: 

 الیۀ ایدئولوژیک ) انگاره ای(  -6-4

منظور از الیۀ ایدئولوژیک ،علم مطالعۀ معناي واژه ها ، عبارات و جمالت است. در الیۀ 

روابط میان صورت هاي زبانی و پدیده هاي هستی  "ایدئولوژیک  یا سطح معنا شناسی 

بررسی می شود ، یعنی چگونه كلمات عینا به اشیاء پیوند می یابند.معنی كاوي همچنین 

وابط موجود بین توصیف هاي زبانی و وضعیت امور در  جهان می كوشد تا صحت و سقم ر

 ( 15: 1388خارج را بدون در نظر گرفتن گویندة كالم بیابد.) تجدد، 

 مدح  -1-6-4

  دم ابر و آفتابــرده زیر قــــا سپـــتابی و اسب تو همچو ابر           دلهــو آفـــتو همچ
 (53)معزي، ص

 یز كنی یاد ، خفته گر بیدار ـــو چازین د           همیشه كار تو غزو است و پیشۀ تو جهاد 

 ( 61فرخی: )

 ر و وزنش انهار لبن ـــار خمــاو انهذوق          سلسبیل    معنیاو و  ذبـعكوثر است الفاظ 

 (1059منوچهري: )

 رانـر ایــــان و مفخــــه آزادگـــآن م           د د بن احمـــر، احمــــادي بو جعفــش

 (35رودكی: )

 

 



 عشق  -2-6-4

 من به سفر  جگرخامش و جان و  ینمن چن            نیست خبرچند روز است كه از دوست مرا 

 (39فرخی : )

 تی ـستســـر گســـگدیــویی از یكــــگ         و   ــم نۀاـــون شـــش چـــان نازكـــمی

 (98رودكی: )

 رد باید مارات خواستاري ـش كـــن بیزی            تدار مایی اي ترك خوب چهرهــدوسگر 

 (110منوچهري: )

 توصیف طبیعت  -3-6-4

 ز و جام باده بیار ــرمنا، خیـــر چهاـــبه          ار  ـــاغ بوي بهـــب بههمی نسیم گل ارد 

 ( 136فرخی: )

 ريــــل حمــــــا گـل و بــــبا الة لع           ري  ــــهـد اي منوچـــــوروز در آمـــن

 ( 1415منوچهري: )

 د بین كه نالد چون عاشق كئیبــرع آن         وار   ـــآن ابر بین كه گرید چون مرد سوگ

 (68رودكی: )

 نتیجه -5

و  مبا توجه به پژوهش انجام شده در خصوص بررسی قصاید فارسی در قرن هاي چهار

 اي نتایج ذیل به دست می آید .  م بر مبناي سبک شناسی الیه پنج

 موسیقی به حساب می آید،برجسته ترین  م وزنو پنج مفارسی قرون چهاردر قصاید ( 1

به گونه اي كه اشعار قرن چهار و پنج بدون این موسیقی تقریبا امكان پیدایش نداشتند 

 و ماندگار نمی شدند 

 ثر ارزیابی نمی گردد ؤقی درونی و معنوي پر رنگ و مدر اشعار مورد بحث موسی( 2

ارگیري آنها از سوي شاعران این دوره از پسامد بسیار باالیی بكواژگان حسی و ( 3

 برخوردارند . 

در شعر دوره مورد بحث اكثر جمله ها داراي فعل و نهاد و این نشان میدهد كه توجه  (4

 رخوردارد است . به فعل و وابسته هاي آن از اهمیت زیادي ب

با موضوعاتی از قبیل مدح و وصف  لوژیکئوبا بررسی صورت گرفته مشخص شد الیه اید( 5

به خصوص وصف طبیعت از مهم ترین الیه هاي سبک شناسی در این دوره به حساب 



می آید . همچنین با این پژوهش روشن شد كه تشبیات حسی در قصاید دوره مورد 

 سام تشبیه به خصوص تشبیهات عقلی و انتزاعی میباشد . قبحث بیشتر از دیگر ا
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