
 

 

 (ادب بهار)ی فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 یپژوهش -یعلم

 42ی اپیپ شماره -1397 زمستان -چهارم شماره -یازدهم سال

 دوازدهم قرن شاعر کرمانی بررسی سبکی و محتوایی نسخه خطی دیوان شکیبای

 (20 -1)ص 

 1 بهناز پیامنی

 96پاییز  مقاله:تاریخ دریافت 

 96پاییز  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 چکیده
 شکیبای کرمانی یکی از شاعران خوش قریحه اما گمنام قرن دوازدهم است. نسخه خطی

وجود است. در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران م 3892منحصر به فرد دیوان این شاعر با شماره 

شعری  و یک مستزاد است. از جمله ویژگیهای دیوان شامل غزلیات، قصاید، قطعات ، رباعیات

ه، تالش در شکیبا در این دیوان مواردی مانند تصویرسازی زنده، بکارگیری صنایع ادبی استادان

وم مورد نظر آوا، گویا و تاثیرگذار، انتخاب اوزان خاص و متناسب با مفه های خوش آفرینش واژه

فهوم مهی نیز پرسشی که غنای شعر و کمال در اشعار، بکارگیری ردیفهای فعلی طوالنی و گا

دیع لفظی و معنوی قافیه را در پی دارد و نیز استفاده به موقع و شاعرانه از صنایع ادبی در حوزه ب

بانی و زروش کار در این مقاله بررسی سبکی و محتوایی دیوان شاعر از سه منظر فکری،  است.

گشت در به عنوان یکی از شاعران دوره باز ادبی با هدف دستیابی به میزان موفقیت سراینده

کیبا را توانمندی شخود  بوده است. در نتیجه میتوان  پیروی از شاعران سبکهای شعری پیش از

یش از به عنوان یکی از سرایندگان خوش قریحه دوره بازگشت در پیروی از شاعران سبکهای پ

ایید قرار تآنها در اشعار خود مورد خود و موفقیت وی در انعکاس ساختار فکری، زبانی و ادبی 

 داد.

 شکیبای کرمانی، دیوان اشعار، تحلیل سبکی و محتوایی کلیدی: کلمات

                                                           
 (behnazpayam@yahoo.comدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور) -1



 1397 زمستان /42 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /2

 
 

 مقدمه -1

این مقاله به بررسی شعر یکی از شعرای سبک بازگشت و زیباییهای آن میپردازد تا نشان 

اغراقی نامناسب  دهد شعر این دوره بیش از حد مورد سرزنش ادبا قرار گرفته تا جایی که به

 (20آن را کاریکاتور شعرهای پیشین خوانده اند. .)ادوار شعر فارسی...، شفیعی کدکنی: ص 

 پیشینه پژوهش -2

با  دیوان شکیبای کرمانی تک نسخه ای است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

ا یک مقاله نگهداری می شود. این نسخه تا کنون تصحیح نشده و درباره آن تنه 3892شماره

از  -آن هم در قالب معرفی کوتاه و گذرا -92شماره  1350مرداد  ،وحیدمختصردر مجله 

 به چاپ رسیده است. "دوازدهم قرن شاعر کرمانی شکیبای "عبدالرضا افسری با عنوان 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -3

های خطی بعنوان میراثهای ادبی و علمی ارزشخخخمند همواره مورد توجه      احیای نسخخخخه  

پژوهشخخگران بوده اسخخت دیوانهای شخخعری به عنوان بخشخخی از میراا ادبی ما نیز از این امر 

شان         سته اند و آثار شاعرانی که در دوره ای خاص از تاریخ زی ستند به ویژه آثار  ستثنی نی م

ساختار ادبی ، اجت  شعاری که می       گویای  ست ا سی روزگار آنها سیا ماعی و حتی در مواقعی 

تواند ما را با گذشته ادبی و تحوالت زبانی سرزمینمان بیش از پیش آشنا سازد. آثار شاعران  

دوره بازگشت و از آن میان اشعار شکیبای کرمانی که از قریحه شگفت انگیز شاعری او خبر   

ست. ا  همّیّت چنین موضوعی در فرهنگ ایرانی و زبان و   میدهد یکی از این میراثهای کهن ا

شت تا به بررسی ویژگی     سبکی و محتوایی یکی از این  ادب فارسی، نگارنده را بر آن دا های 

 بپردازد.« دیوان شکیبای کرمانی»های ارزشمند خطی با نام نسخه

 و ویژگیهای کلی آن معرفی نسخه -4

به خط  مرکزی دانشگاه تهران،بخش نسخ خطی کتابخانه  در 3892نسخه با شماره این 

دیوان به  موجود است.بیت  300و با   6*12و حاشیه  11*17برگ با اندازه  36و  نستعلیق

شده  معرفی او اینگونه شاعر و دیوان نخست، با خطی خوش، صفحه خط شاعر است در

 وارسته مردمان همچون و نموده جلوه بیقدر و ناقص نظر بادی در که نسخه این"است:

 ایمیوه مثل یا نهفته خزینه و گنج آن در که ایویرانه و خرابه مانند ندارد آراسته ظاهری

 با گوینده و قریحهخوش شاعری باشد، اثر گرفته جان ایبدمزه و سخت پوست درون که

 سنین و شهور توالی در سین حرف قافیه تا اشعارش از مقداری که داشته خود در را قدرتی

 عالی طبع از ایستنمونه مانده جای بر که قدرهمین و رفته ایام تطاول دست بغارت

http://ensani.ir/fa/24344/magazine.aspx
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 حاالتش از برخی و حیات تاریخ و موطن و مولد ورق چند همین در خوشبختانه و اشگوینده

 ایران ملک عزیز)گفته زند کریمخان فوت در که تاریخی ماده آورد بدست میتوان بخوبی را

 قید در هجری دوازدهم قرن اواخر تا که دارد می معلوم 69 صفحه(1193 رفت جهان از

 .1184(آباد حافظ بنای نو از نهاد)ساخته بم آباد حافظ احیای تاریخ در ایقطعه .بوده حیات

 حوادا معرض شکیبا زندگی .دارد بیگلربیگی خان ابوالحسن سید درباره ایمدیحه

 ودخ بینائی فقدان و فرزند بفوت ، اشاره37 صفحه غزل ضمن در ناگواری بوده، چنانچه

 مینماید.
 در وی گفت میشود قطع بطور مانده شکیبا دیوان از که بیت سیصد همین به شهادت

 و بودن همشهری نام شایستگی و سرشار طبعی دارای و خود عصر نخبه شعرای ردیف

 "دارد. بخوبی عماد را فقیه و وحشی و خواجو همکاری

تی و با  متاسفانه افتاده است و نخستین صفحه موجود آن با غزلی هفت بینسخه  این آغاز

  "د مگسگفتم بدور لعل تو پر شد هجوم بوالهوس/گفتا شکر هرجا بود آنجا هجوم آر "بیت 

الحسین نیز قصیده ای یازده بیتی در رثای شخصی میرزا عبدآغاز شده و در انجامه نسخه 

غاز میشود آ  "آه و دردا میرزا عبدالحسین/ از ریاض زندگی ناکام رفت "نام آمده که با بیت 

به  "فتاز حکیم عقل پرسیدم که چون  /  زین چمن آن سرو سیم اندام ر "و نسخه با بیت 

 پایان میرسد.
یبایی زنسخه رکابه دار و به خط شاعر و شکسته نستعلیق است اما در بسیاری از صفحات 

عر آید و کلمات خوانا نیستند. مشکل اصلی نسخه بدخطی شا این شیوه خط به چشم نمی

 است

 نسخه سبکی و محتوایی ویژگیهای -5

 سطح فکری -5-1

 در بررسی دیوان شکیبای میتوان به موضوعات و مضامین ذیل دست یافت:

 موضوعات و مضامین -5-1-1

بیان اندیشه های اخالقی و دینی: از جمله مضامین و موضوعات اخالقی و دینی که  الف(

در دیوان شکیبا کاربرد بسیاری دارد میتوان به مفاهیمی از جمله  لزوم تسلیم در برابر اراده 
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، ترک دنیا خواهی و آرزوهای 2، طلب یاری از او برای رهایی از غرور و خودخواهی1خداوند

، بی اعتباری و ناپایداری 5ضرورت دوری از هوای نفس  ،4ی از پیمان شکنان، دور3بی پایان

 8، ذکر نام ائمه)ع(و سوره های قرآن در مقام سوگند 7، توکل به خداوند در همه امور 6دنیا

 اشاره کرد. 

ه در دیوان شکیبا عشق به عنوان عنصری قدرتمند در هستی بازتابی گسترد: عشق ب(

یی در این شاعران بنام سبک عراقی در غزلسرایی آفرینش غزلهای زیبا دارد. پیروی شاعر ار

نش و دیوان را موجب شده است در نگاه او عشق دریایی طوفانی است که هزاران کشتی دا

 فضل در آن غرق شده اند و گوهر معنی فقط در این دریا باید جستجو کرد:
 فان عشخخقغخخخرق شد در بحخخخر پر طوصخخخد هخخخزاران کشتی پر علم و فضخل             

 مخخخان عشقعگوهخخخخر معخخخنی اگخخخر مخی بایخخخدت            غوطخخخخه زن در قلخخخخزم 

 (7-6 /16)غ

فان سعدی عرفانی که در دیوان شاعر با آن روبروییم عرفانی معتدل از نوع عر: ج( عرفان

 شد.د نه اینکه اساس تفکر او بااست شاعر می کوشد عرفان را چاشنی غزلیات خود ساز

                                                           
 دردمـنـــــدان از تـــو درد  راحــــت   ای              تــمندان از تــوـــعــــنای مســج و ـای رنـ   - 1

 وتت از تو و جــان از رنــج از تو و راح     یا راحت خویش            مـــا را چه سخـن به رنج     
 (6)ر/ 

 انیبه ره تســـلیم گر بنــده فرمـــر  نه ــا بشنو از بی سرو سامانی              سمـــع رضـاز ش     
 (42/3)غ

 انــرا ز قیــــد هســتی برهــــان              وز بنـــد خــــودی و خودپرســتی برهـــیا رب تو م   - 2
 ــتی برهانار و خواب مسوز رنــــج خمــ   ــیاری             ـهشــ بـــده   غفــــلتم ـــاده ــبــ  از     

 (9)ر/
 منصـــب و مــال و مـنال باُمید   ـال              کــــاریــــم خیـــزرع جهــــان تخــهمــواره بم   - 3

 ــالحاصـــل نشـــود ترا بجـــز وزر و وب     ـــول          ـاین محص رسدهنگـــام درو چو درد       
 (8)ر/

 ه و آهالـت بجـــز نـــکـــاری دگـــرت نیس    ای آنکـــه همیشه از غـم منصـــب و جاه           نیز:  
 بـــاهلل  لّـــــاا قــــــوه  ال  و   حــــــول ال     ـزیز          ـــبیهـــوده چـــرا تلــف کنی عمــر ع      

 (7) ر/ 
 اگر صاحب دلی بشنو ز من این پند پیرانه              مکـش پیمانه عشرت به بزم سست پیمانان   - 4

 (3 /34)غ
 وی هوس برخیز در راه هـوا منشین              در مجـــلس انــس ار تو نه تابع شیطـانیاز کــ   - 5

 (42/4)غ
 شـــاد خوشــــتر کــه نشـیــــنی غـمنـــاک              گــــذران   جهــــــان  ــاه ـگـــذرگـ  بـــر    - 6

 (19/7)غ
 3ر.ک: یادداشت - 7
 اللکــه در دو کـــون بود مشـکالت را ح  علـــّی آن اعـــلی              کـــوثر  سـاقی   بحـــق   - 8

 (              4/10)قص
 ــــوره انفــــالـوره نـــــور بسـبحــــق ســ          ســــوره طــه        بــــه خــــدایا   بزرگـــوار    

 (4/9)قص
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 ان را جویای تو می بینمخخا و مسلمخخترس خخخانه           به و بتخخخچندانکه نظر دارم در کع

 (23/6)غ

 گر سریکیبا شاو داری  مویمشکین  در بنداو             منشین به جستجویاو  دمی در کوخخخیاز  پا 

 (40/8)غ

ایدی در اشعار باقی مانده از دیوان شاعر، قصد( مدح و ستایش بزرگان و پادشاهان: 

ر آنها ددر مدح و در مواردی نیز رثای بزرگان و صاحب منصبان روزگار او وجود دارد که 

ید به شکیبا مهارت خود را در توصیف ممدوحان به نمایش گذاشته است که از آن میان با

برج طالع  ز دریغا نیّر اعظم کریمخان / »ای کریمخان زند با مطلع بیتی در رث 32قصیده ای 

در مدح  (، قصیده ای5( یا قصیده ای در مدح شاهزاده بوالفتح )قص/7قص/ «)ایرانیان رفت

دلیل  (، قصیده ای مدحی برای ممدوحی نامعلوم به4میرزا ابوالحسن خان بیگلربیگی)قص/

دارد) نیز قصیده دیگری نیز که ممدوح مشخصی ن(، 6افتادگی در مصراع نخست قصیده)قص/ 

شاعر  ( اشاره نمود که8( همچنین قصیده ای در رثای میرزا عبدالحسین نامی)قص/ 3قص/ 

، تاریخ تاریخ وفاتمانند در بعضی از این قصاید با سرودی ماده تاریخی به مناسبتی خاص 

 بازسازی بنایی قدیمی یا انجام کاری بزرگ اشاره کرده است.

 رکاربرد اصطالحات علمی و تعابی -5-1-2

 الف( اصطالحات، واژه های پرکاربرد و موضوعات عرفانی:

 ندهخخخم            سخخخریر و تخخخت و بخت و چتر و اورنگ فقخخخر به  خخخخاک  آسخخختان  

 ( 18/6) غ

عنقا: ؛ 14-16/1؛ عشق: غ6؛ عزلت: همان/20/1؛ جذبه: غ13/6)نیز ر.ک: سیمرغ ، قاف: غ 

؛ مقامات، سراپرده اسرار، پیرمغان، باده 31/3؛ خط:غ4-3 /19؛ خط، خال، زلف:غ5همان/

فروش، مغبچه، می/ باده عشق، خرابات مغان، خانقه، خمخانه دل، زهر فراق، شهد وصال: 

 (16 /4؛ قلندر، ابدال: قص9-1  /5غ

 ب( اصطالحات و واژه های نجومی، اجرام و صورتهای فلکی: 

 ز کف سالح جدال  کیواننهد ز سهخم تو             قخخوسجمالت رود به خانه  خاهمدمی که 

 (3/38)قص

 (8 /8؛ بهرام و خورشید: قص7/8؛ فرقدان: قص 3/2)نیز ر.ک: زهره و مشتری: قص 
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 ج( اصطالحات و آالت موسیقی:

 قوالو مشختری  مغنیتراسخخخت زهخخره        چنگو  دفبنغخمه  همایونببانگ صوت 

 (3/2)قص

 زند ره غزّال قخخخانونو  بربخخخطبچخخنگ          عشاقو  مطربو  اوج و گهی حضیض گهی

 (3 /3)قص

؛ رود، 1/6؛ رباب:ق 8-7 /1؛ جوزا، میزان: قص4/22)نیز ر.ک: دف، زخمه، چنگ: قص 

 (17/4؛ زیر، بم، قانون: غ3 /14بربط، دف: غ

 د( اصطالحات طبی و بیماریها: 

 وی نقش خیالدیده            ز لخخوح سینه شکخخیبا بش رمددل و دیده ز خخخخونرمخد: برو 

 (19 /4)قص

 :ه( اصطالحات و تعابیر عامیانه

 1قرعخخه رمالز آب خنجخخخر آتخخخخش انخخدر خخخخخون            عخخخدو بخخخخاک بغلتد چو 

 ( 3/39) قص

 خخوان عشخخقخی از دیفالخمی گشخخخخایم           گخخاه گخخخخاهی از پخخخی تسخخخخکین دل  

 (16/9)غ

 سطح زبانی -5-2

 سطح آوایی -5-3

موسیقی شعر را در هر دوره ای مبتنی بر موسیقی جمالت و کالم همان عصر میدانند.) 

( هنگامی که از سطح آوایی/ موسیقی شعر 11ر.ک: آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص 

باید از وزن/ موسیقی بیرونی، موسیقی کناری/ جایگاه ردیف و قافیه سخن به میان می آید 

، موسیقی درونی/ صنایع بدیع لفظی و موسیقی معنوی/ صنایع بدیع معنوی، سخن گفت ؛ 

صنایع ارزشمندی که بر زیبایی و تاثیرگذاری کالم می افزایند ولی با مطالعه اشعاردوره 

به لحاظ موسیقی امتیازی بر دوره های پیش از بازگشت میتوان دریافت که شعر این دوره 

خود ندارد و از آنجا که تقلید صرف از آنهاست لذا نتوانسته تغییری در حوزه موسیقی شعر 

ایجاد کند. در بررسی دیوان مورد نظر در می یابیم که شاعر به برخی از صنایع ادبی مانند 

راق، حرفگرایی و ... در بدیع معنوی جناس و تکرار در حوزه بدیع لفظی و ایهام، تلمیح، اغ

                                                           
 بیت در مصراع نخست به دلیل افتادگی واژه در نسخه، اشکال وزنی دارد. - 1
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 توجه بیشتری داشته است که در ادامه به نمونه هایی از آنها میپردازیم.

 مودهای آرایه های ادبی در حوزه بدیع معنوین -6

 لفّ و نشر  -6-1

 الف( مرتب:    

  اش آه  سخینه از از دیخخخخده اش اشخخخک            خیخخزدپیوسخخخته  ریخخخخزدهمخخخخخواره 

 (39/2)غ

 (15/3؛ غ2 /1نیز: )ر.ک: قص 

 ب( مشوش:   

 الل سنسوو  مریض نرگسو  غنچه خموش            شدجخخانان  زبانو  لعخخلو  دیدهز شخرم 

 (3/13)قص

 (18/4نیز: )ر.ک: غ

  حرفگرایی -6-2

)نگاهی تازه به  1«تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا می گویند» این صنعت ادبی را 

 (110بدیع، شمیسا: ص 
   لدا از جور چرخ همچون خمیده قامتم            میمبروی همچون  مردم چشممرمیده 

 (3/22)قص

 ایهام -6-3

 الف( ایهام تناسب:

 همچخخخخو مسخخختان کوهکخن آید برقص دمبدم   شخخخخیریندر هخخخخوای لعخخخخل 

 (6/11)غ

وش سخن/ سخن خوش که با واژه های کوهکن از سویی خ -2 نام -1محور ایهام: شیرین؛ 

 و مست و لعل و رقص از سوی دیگر دایره تناسبی میسازد.

 ب( ایهام تبادر:

 ایساقیل آب گخاز تخخخاب جخخخخمال تو بسخخخوزد اللخخه             و ز شخخرم رخخخت شود  

 (1/3)ق

می سازد و  بی ارتباط با مجلس بزم و  که گالب را  به ذهن متبادر« : گل آب»محور ایهام: 

                                                           
 (110این مورد که در بدیع سنتی اسمی ندارد بسیار مورد توجه قدما بوده است.) نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص -1
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 الله نیز نیست.

 :1ج( ایهام چندگونه خوانی

 خس چودارم  جان بهآتش  تودیدار  وز شعله            بر جخگرخار دارم  صد دور از گل رخسار تو

 (1/4)غ

 ( از تو دور باد.2( به خاطر دوری از تو؛ 1
 اغراق -6-4

 غزال پای شنق یافت توان یرخش رقخخف ز            لمخخظ پیکر عدل لگدکوب گشته بسکه ز

 دوال رزهخخش پشت از تو کمخخخح به کشد            انخخفرم دهی اگر را ای ورچهخخخم کمینه

 تلمیح -6-5

اشارتی ضمنی به گذشته های دور، اساطیر و  »بدیع دانش در که را 2تلمیح صنعت

؛ فنون بالغت و صناعات ادبی، 144فشارکی: ص داستانهای  معروف میدانند)ر.ک: نقد بدیع، 

 تلمیحات: جمله از کرد بندی دسته حوزه چند در باید شکیبا دیوان در« 106همایی: ص 

 .قرآنی -دینی و اساطیری حکمی، غنایی،

 حکمی و غنایی داستانهای قهرمانان به  الف( تلمیح

 برقخخص آید بخخدن در شخخخیرین جخخخان    خخخخبر یخابخخد اگخخخخر فرهخخخخاد دل از»

 «برقخص آید کوهخخکن مسخخختان همچو   دمبخخخدم شیخخخخرین لعخخخخل هخخوای در

 (/51) و( /7)

 اقفر در مجنون چو دمکر فغان و فریاد که بس از            جان به خلقی دل مدآ جهان نجا ای فتیر تا

(18/) 

 ]رفت[ خخخانزم هر رکخخخابش انخخدر روان            حخخخاتم همچو صخخخد کخخخرم کز کریمی

(68/) 

 (فرهاد: 2/2قص سلمی؛: 2 /21غ صنعان؛ شیخ حکایت: 4 /38غ: ک.ر) نیز

 شامل: اشخاص (1دسته سه به باید را اساطیری تلمیحات اساطیری: تلمیحات ب(

                                                           
واژه یا عبارتی را بتوان به چند گونه درست خواند و از هر » از نظر راستگو این نوع از ایهام آن است که -1

 (52ایهام در شعر فارسی، راستگو: ص «) خواندن معنایی برداشت.
نمکین کردن کالم به بعضی اشارات و حکایات » رضاقلی خان هدایت این صنعت را تملیح میخواند در معنی  -2

اشارت کردن به وقایعی که در میان مردم و کتب و سیر و اخبار معروف و مشهور است و آن باعث نمک کالم  و
(شمس قیس این صنعت)تلمیح( را از ریشه لمح در معنی 58البالغه در علم بدیع، هدایت: ص مدارج«) می گردد.

 (377د)ر.ک: المحجم...، قیس رازی: ص جستن برق می داند وآنرا  نزد بلغا بسیار پسندیده تر از اطناب میدان
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 رستم، زال،: مانند ایرانی حماسی و اساطیری شاهان و پهلوانان منفی، و مثبت های شخصیت

: ویژه موجودات (3 و فریدون گاوسر مانندگرز: ابزار (2 و...  و انوشیروان افراسیاب، جمشید،

 .کرد سیمرغ و ...تقسیم مانند

 اشخاص تلمیح -

 زال رسخختم و بافراسخخخیا معخخخرکه زبرو            فکنند سخخپر تو جهانگخخیر تیخغ پیش به

 (18 /3قص)

 (انوشیروان: 25 /همان جم؛: 4/همان تهمتن؛: 7/18قص: رک: )نیز

 ابزاری تلمیح -

 کخخوپال خاوسرگخ ز  سخخخران را رزم بروز            کنی سخرمه همچو که هژبرشکاری آن تو 

 ( 3/37قص)

 (نما جهان جام: 24/4غ: ک.ر: )نیز

 ویژه موجودات تلمیح -

 فارغبال نشین قناعخت قخخخاف کنخخخج به            سخخیمرغ چون ببند دنیا نعمخخخت ز نظر

 ( 4/23قص)

 (سیمرغ: 13/6غ: ک.ر: )نیز

 آنیقر داستانهای و حیات آب چشمه ماروت، و هاروت داستان مانند دینی: ج( تلمیحات

 یوسف، ،خضر نوح، ، سلیمانی خاتم و سلیمان جمله از پیامبران فرشتگان، نام به اشاره و

 انیم مانند آور دین شخصیتهای و او معجزه و موسی یعقوب، اسماعیل، عیسی، ،(ص)محمد

 . دارد وجود نیز

 لخصا حمیده و دم عیسخی و فطرت حکیم            خخلق محخمد و طینت ملک یخو فرشته

 ( 3/5قص)

 اهخرمنان ترا توحخخخید خخخخاتم قیمخخخت            دانند می کجخخخا و زمخانی سلیمخخخان تو

 (28/6غ)

: 42/10غ ماروت؛ و هاروت: 40/3غ اسماعیل؛: 20/6غ یوسف؛: 37/9غ و 17/3غ: )ک.ر: )نیز

 /42غ و 7/4قص یعقوب؛: 38/9غ کنعان؛ پیر: 31/8غ و 22/7غ حیات؛ آب چشمه و اسکندر

 (مانی: 4/6غ ؛5/1غ خضر؛: 2/3قص موسی؛: 14/5غ نوح؛: 15/4غ سلیمان؛: 6



 1397 زمستان /42 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /10

 
 

 1تضمین -6-6
 « بسخخخختان سخخخخخرای در بگشخخخخای »            بنخخد بر عیخخخش بخه کمخخخر و برخخخخیز

 (35/4)غ

 تانخخخخخرای بسخخخخخس ای در خخخخخخگشب ن  تاخخخخرود زمسیخخخخه مخخخیز کخخخخرخب

 (447)سعدی: غ
 ماده تاریخ سازی  -6-7

  رفتاز جهان  عخخخزیز ملخخخخک ایخخخرانچخخخو باز آمخخد شخخنیدم اینکه می گفت            

 (32 /7)قص

 ؛ تاریخ درگذشت کریمخان زند دارد.1193مصراع دوم اشاره به سال 

 خخخای حخخافظ آبادنهخخخخخاد از تخخخخو بنخز فیخخخض لطخخخخخف ربخخخخخّانی بگخو آن            

 (4/3)قص

 ، تاریخ احیای حافظ آباد بم دارد. 1184مصراع دوم اشاره به سال 

 2حسن تعلیل -6-8

 ارد الله داغداز آتش رخسار تو در سینه              چمناندر  چمن بنگخر چو منبگذر به اطراف 

 (11/9)غ

 اند.دشاعر سیاهی درون الله را به علت داغداری و سوختن او در آتش رخسار معشوق می 

 الیر از دنبز حفظ عخخخدل تو در گردشند بهر مخدار            حمخخل ز پیش و دگر ثور و ش

 (3/8)قص

نکته دیگر اینکه اگرچه شاعران دوره بازگشت از جمله شکیبای کرمانی به لحاظ 

خود  آوایی)اوزان و بحور شعری، قافیه و ردیف( چیزی بر موسیقی سبکهای شعری پیش از

سی آثارشان نیفزودند و صرفا به پیروی از ایشاان در حوزه موسیقی کناری پرداختند اما برر

 ز قابل توجه خواهد بود. از این منظر نی

دربررسی سطح آوایی)چگونگی ردیف و قافیه و نیز اوزان و بحور شعری( دیوان شکیبا به 

                                                           
در کتب بدیع این صنعت را به کارگیری مصرع یا بیتی مشهور از شاعری در ضمن ابیات دیگری می دانند.)  -1

البالغه ؛ ر.ک: مدارج«بر سبیل تمثیل و عاریت» ؛ البته 73ر.ک: حدائق السحر فی دقائق الشعر، وطواط: ص 
 (48در علم بدیع، هدایت: ص 

هدایت در تعریف این صنعت میگوید: این صنعت چنان باشد که شاعر در شعر دو صفت بیاورد یکی به علت  -2
دیگری و غرض او خود یاد کردن آن دو صفت بود اما بر این اسلوب یاد کند که به لفظ زیباتر و بدیعتر بود.)ر.ک: 

و نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:   79تازانی: ص و نیز ر.ک: المطول، التف 83البالغه در علم بدیع، هدایت: صمدارج
 (177ص
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 10، «ی»تا « س»غزل از قافیه حرف  43نکات زیر دست می یابیم: از تمام دیوان این شاعر،

 بیت میشود. 300قطعه موجود است که درمجموع شامل 2قصیده و 8مستزاد و  1رباعی، 

شاعر در غزلیات خود، تصویری از یک غزلسرای توانمند و مسلط بر صنایع ادبی و ظرائف 

شعری را به نمایش گذاشته است. انتخاب اوزان متناسب با موضوع، ردیفهای فعلی طوالنی 

و گاهی نیز پرسشی که موجب غنای شعر و کمال مفهوم قافیه است از ویژگیهای غزلیات 

افیه نیز با هوشیاری عمل میکند رعایت سالست و روانی کالم و اوست. شاعر در انتخاب ق

انتقال مفاهیم با استفاده از قافیه های ساده و گاهی شگفت انگیز از دیگر شاخص های شعری 

اوست.به بیان دیگر شاعر اصراری در به کارگیری قافیه های سنگین برای ابیات خود ندارد 

ل به عهده میگیرند. تکرار واژه های دلنشین و استادانه چراکه این وظیفه را ردیفهای زیبای غز

که در انتقال مفهومی که قرار است در غزل به یاری قافیه به عهده داشته باشد بر زیبایی 

که در نظام موسیقایی عالم وجود » کالم شکیبا افزوده است. زیرا تکرار را مقوله ای میدانند

یافته است. تکرار کلمات در پایان مصراعها جنبه  دارد و یکی از جلوه های آن در شعر نمود

موسیقایی دارد و نه تنها مکمل موسیقی قافیه است بلکه با عنایت به اسم، فعل یا حرف بودن 

فرهنگ موسیقی شعر، ذوالفقاری: ص «) آن در تکمیل مفاهیم موجود در بیت موثر است.

است. البته مانند هر شاعر ( این خصیصه به خوبی در شعر شکیبای کرمانی نمایان 131

دیگری در دیوان شکیبا نیز در زمینه استفاده از ردیف و قافیه نکاتی را باید متذکر شد از 

جمله اینکه گاهی در برخی از غزلها و حتی قصاید چندان توجهی به به ردیف ندارد بدین 

د بیت را معنی که در مواردی ممکن است برای چند بیت ردیف را ذکر کند اما دو یا چن

 با مطلع: 8به طور مثال در غزل  .بدون ردیف رها نماید

 ترا نسبت کنم باشد غلط  مویبا گل اگر روی ترا نسبت کنم باشد غلط             با سنبل ار 

 با مطلع:  17بیت دوم و سوم را بدون ردیف آورده است. یا در غزل 

 از فراق جیحونام مانند  خون دل شد دیدهاز فراق             از  نشد خونجانا دل غمدیده ام تنها 

 ذکر نشده است.« از فراق»بیت ردیف  4در 

و توجه کامل در رعایت تناسب محتوا و وزن از دیگر  شعری اوزان مصرعها، سادگی کوتاهی

هوم ویژگیهای هنر شاعری شکیباست به عبارت دیگر او در انتخاب اوزان شعری مطابق با مف

مورد نظر دقت بسیار دارد به طور مثال در غزلی که با مطلع زیر در وصف بهار، تناسب 

 کوتاهی مصراع ها و وزن انتخابی با شورانگیزی آغاز فصل بهار هویداست:
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 آرام  و  قخخخخخخرار  شخخخخد  ز مسخخختان شد فصخخخل بهخخخخار و شخخخد زمسخختان 

 (35)غ

باالترین بسامد را در بین بحرهای شعری به خود اختصاص « مجتث» در دیوان شاعر، بحر 

قصیده  8داده است. شاعر قصاید را بیشتر در دو بحر هزج و رمل سروده است. ازمجموع

قصیده مرثیه است. نکته دیگر توجه شاعر به  2قصیده مدحی و 6باقیمانده از دیوان او، 

 می بینیم 40و  17 سرودن اشعار مسجع است که نمود آن را در دو غزل

 از فراق جیحونام مانند  خون دل شد دیدهاز فراق             از  نشد خونجانا دل غمدیده ام تنها 

 (17/1)غ

و ... از سوی شاعرعالوه بر اینکه در « عشق»و « فراق» انتخاب ردیفهای ویژه از جمله 

ی و مهارت او در شاعری انتقال مفاهیم غنایی و عرفانی مورد نظربسیار موثر است از چیرگ

 جکایت دارد. برخی از ردیفهای طوالنی این دیوان :

 (؛ 8غ«)ترا نسبت کنم باشد غلط» ردیف جمله ای:   -

 (38)غ« من داری خبر یانه؟» ... ردیف پرسشی:  -

 (10)غ« دارم چوشمع» ... ردیف تشبیهی:  -

 (12غ«)یوسف»ردیف اسمی:  -

به دور نمانده است. بعضی از غزلیات شکیبا دو بیت تخلص توجه به تخلص نیز از نگاه شاعر 

دارند که ممکن است به دلیل تردید شاعر در انتخاب بیت تخلص چنین شرایطی ایجاد شده 

 با مطلع زیر از آن جمله است: 40باشد. غزل 

 مشتریو و ماه  مهراز  می بریصباحت  گوی            پخریای  حسن عرصهرانی سمند ناز اگر در 

شکیبا به شیوه بعضی از شاعران سبک عراقی تخلص را در بیت یا  38و  30در دو غزل 

دو بیت ماقبل پایانی میآورد. گاهی این شرایط زمانی پیش میآید که به کمک بیت یا دو 

 بیت پایانی باید مفهومی را کامل کند.بعضی از غزلیات شاعر نیز بدون تخلصند.

 سطح لغوی -7

با اگرچه به شیوه شاعران دوره بازگشت باید طیف وسیعی از واژه های در دیوان شکی

عامیانه و نیز عربی را بیابیم اما شاعر چندان عالقه ای به این کار نشان نمیدهد به طوریکه 

واژه های عامیانه انگشت شماری در قالبهای شعری موجود در دیوان به کار گرفته است و 

از همعصران وی که میکوشند بخشی از قافیه ها را از بین  لغات عربی را نیز برخالف بعضی

 کلمات نامانوس عربی انتخاب کنند به اقتضای حال در اشعار به کار گرفته است 
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 واژه های عامیانه  -7-1

 صاحبان است گذشته های دوره شاعری شیوه از تقلیدی بازگشت، دوره شعر که آنجا از

 خویش روزگار در و کرده¬تحصیل و باسواد... اغلب» اینکه علیرغم ناخواسته، ادبی آثار

(  عامیانه)مردم زبان در متداول هاى واژه بردن کار به از... بودند سرآمد دانشى در هرکدام

 که شویم مى مواجه شعر در جذاب و زیبا بسیار عبارتى با گاهى طوریکه به نداشتند، ابایى

 که فصاحت، از دور به و عامیانه و سست واژگانى از عالى، وعبارات ترکیبات همان کنار در

 دزفولیان ،...ادبی بازگشت: ک.ر.)است شده استفاده کاهد، مى را شعر روانى و زیبایى ارزش

 شکیبا دیوان در رفته کار به عامیانه های واژه شد بیان پیشتر که همانطور( 96 ص: شاملو و

 .است شمار انگشت

 از بسکه/ زبسکه -

 گخویی به باغ آرزو سخخروی به رفتار آمده بخرامد نکخو      از بسکهگاه خرام آن ماه رو 

 (2 /37)غ

 گشته لگدکوب عدل پیکر ظخخلم            ز فخخرق شخیر توان یافت نقش پای غزال ز بسکه

 (33 /3)قص

 (3/25نیز: )ر.ک: قص 

 لگن -

 آید برقص  لگخناز فخخخروغ روی چخخخخون خورشخخخید او             شمخخخخع مجخخخخلس در 

 (6/9)غ

 استعمال لغات عربی -7-2

لغات عربی به کار رفته در اشعار شکیبا به اقتضای موضوع و بیشتر در بیان اندیشه های 

دینی و عرفانی، ستایش خداوند، یادکرد معصومین)ع( و نیز تلمیح به مفاهیم مذهبی، 

: الحول و ال قوه الّا 7: وزر؛ ر/8داستانهای قرآنی، پیامبران و آداب مسلمانی است. )ر.ک: ر/

 : علی، اعلی، طه، انفال، کوثر(و... 10-9 /4باهلل؛ قص

 سطح نحوی -8

 برخی نکات امالیی -8-1

 ( به پا خواست )غلط(؛ به پا خاست) درست(1

 که موجخخخش تا به فخخرق فرقخخدان رفت             بپاخخخخواستز آب دیدگخخخان سخخخیلی 

 (8 /7)قص
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معنی ابزار جنگیدن به جای سالح؛ : صالح در 38 /3: دیوانه گانی قص8 /21نیز : )ر.ک: غ

: درگزرم 1: پزیرد به جای پذیرد؛ ر/2 /20: گزرگاه ، گزران به جای گذرگاه و گذران؛ غ7 /19غ

 به جای درگذرم(

و « ها»هنگام اضافه شدن به نشانه جمع فارسی « ه»در کلمات مختوم به« ه»( حذف 3

 به کلمات:« ها» متصل نویسی نشانه جمع 

 سلسله ها ، آبلها             آبله ها ، گلها           گله ها         سلسلها    

 ستسلسلهاست             بر گخخردن جان ز موی او آبلهادر پخخخای دل از خخخخار رهخخخش 

 ستگلهااز گخخخردش چخخخرخ هر کسخخی نالد و من             از دسخخخت نگارنده چرخخخم 

 (5)ر/

 حلقها به جای حلقه ها(: 3/6نیز:) ر.ک: غ

 به ابتدای کلمات بعد از آن:« ب»( اتصال حرف 4

 کخخم آید ز نیمه مثقال  بوزنچخخخرخ قخخدر ترا            زمخخخین  بمیخخخزاناگخخخر نهخخخند 

(50/) 

 : براهت(5 /38: بمزرع ؛ غ 8: بسوره، بحق ؛ ر/10-4/9: بگلشن ؛ قص4 /18نیز: )ر.ک: غ

 «ا»روی مصوت بلند« مد»نشانه ( در مواردی حذف5

 رو عخاشخخقی بر صخخخورت گخخخل  ازانچخخخو آگخخخخخخه نیسخخختی از معخخخنی دل             

  ( 1 /21)ق حاشیه 

 استمراری  به دو صورت جدا و متصل« می»( استعمال 6

 رفتعخخخخزیز ملخخخک ایران از جخخخخهان     میگفتچخخخوبازآمخخخد شخخنیدم اینکخخه 

 (32 /7)قص

 می بینم تودر معخخخرکه عشقخخت ای شاه سرافرازان             چون گوی سر خود را در پای 

 (23/1)غ

؛ پیشوند می در ردیف فعلی می بینم در سراسر غزل جدا نوشته شده 9-23/2نیز)ر.ک: غ

 : می فتد(27/9است؛ غ

 و اصطالحات عربی ( استعمال صورت عربی کلمات7

 فخخریاد برخاست            فغخخخان برتخخخخر ز هفخخختم آسمخان رفت جهخخخهزبس از شخخش 

 (7/9)قص
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 محخخوّل االحوالبه سر سینه صافی دالن که در هرحخخال            کفخخخیل حخخال تو باشد 

 (13 /4)قص

 خز نخاله و آهای آنکخه همیشه از غخخم منصب و جاه             کخخخاری دگخخخرت نیست بج»

 «ال حخخخخخول  و  ال  قخخخخخخوة  الّا  بخاهللبیهخخخوده چرا تلف کنی عخخخمر عخخخزیز             

 (7)ر/ 

 ( استعمال صورت کهن واژه ها8

 مخخخوری  به  زیخخخر  پخای پیل  اوفخخختد             نکچناپای مخخخخال غخخخم شکخخخیبا شد 

 (7 /21)غ

 شخهخخخریاران نینمخخخی مخاند دال در شهخخخخر هسخخخختی            نه از شخخخاهخخان اثخخخر 

 (10 /30)غ

 مانند:  ( بهره گیری از ویژگیهای سبک خراسانی9

 الف( استفاده از وجه کهن بعضی ازحروف اضافه مانند اندر به جای در: 

 ]رفت[رکخخابش هخخر زمخخان  انخخدران کخخخرم صخخخد همچخخو حخاتم            رو کزکریمی 

 (7/26)قص

 : اندر( 7و24/1و غ 3 /20و غ 23/4نیز:) ر.ک: غ

 ب( آوردن صورت کهن افعال: 

 استمراری بعد از فعل ماضی "ی "استفاده از -

 بهخخخخره ور شخخخخاگرد و اسخختاد شدندی یخخای احسخخخخان درز بحخخخر جخخخود آن 

 (6 /2)قص

 : چه شدی(22/5: وارستمی؛ غ16/10نیز: )ر.ک: غ

 غیخخخخر خجخخخالت            اگخخخخخخر خخخخواهد کشخخخد مانی مثالش ناکشخخخدز رویخخخش 

 (4/5)غ

 استعمال فعل شد در معنی رفت -

 یا نه  خبرداری  منسامان  شد سخر وصبحدم برباد            براهت شمع اال ای سرور خوبان چو 

 (38/5)غ

 «آن» ضمیر اشاره ( استعمال10
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 الف( اتصال به ضمیر بعد از خود:

 با قضخخخای فلخخکی دست و گریبان باشد دامخان امخخید تو بخواهد از دسخخت   آنکه

 (6/14)قص

 ب( اتصال  به اسم بعداز خود:

 ی بر خخلیلکخخخن که کخخرد آنگلسخختانآتخخخخش شخخخخوق رخخخخت را در دلخخخم            

 ( 20/5)غ

 برای ذیروح:«  او» ( به جای ج

 ]رفت[خخخخود بود قخخدسخی            قفخخس بشکسخخت و سوی آشیان  1آنهمخخخای روح 

 (7/29)قص

 ( استعمال صورت کهن قید:11

 قخخص برخخن آید ایمخخخخان مخ درزمخخخخانن زنّخخخخار او            چوپیخخخخش کفخخخر زلخخخف 

 (  6/7)غ

 سطح ادبی       -10

ضای حال در دیوان شکیبای کرمانی درکنار زیبایی قابل توجه اشعار، صنایع ادبی به اقت

که در در ضمن کالم میآیندو به دور از تصنع شعری دوره بازگشت گرایش به سادگی دارند

 ادامه به برخی از آنها که بسامد بیشتری در دیوان وی دارند می پردازیم.

 تشبیه -10-1

ه کار رفته بآرایه تشبیه بسامد سیار باالیی در دیوان شکیبا دارد در بررسی انواع تشبیه 

اعرانه شدر دیوان او در می یابیم که اغلب تشبیهات این شاعر حسی به حسی و حاصل  دقت 

 ه می کنیم.در محیط پیرامون برای آفرینش تصاویر بدیع است که به چند نمونه از آنها اشار

 بیه بلیغتش -10-1-1

 عسس چونم خیال پیکتو  گردد به جستجویتو              در کخویشبها به یاد روی تو تا صبحدم 

 (1/2)غ

: 16/5؛ غ: می عشق5/4نطق؛ غ: طوطی6/12: وادی حرمان؛ غ6 /1: مرغ دل؛ غ1/3نیز) ر.ک: غ

 : ناوک غمزه( و... 3/6: کمان ابرو؛ غ3/5عنقای خرد؛ غ

 

                                                           
 بیت در وصف کریمخان زند است -1
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 تشبیه تفضیل -10-1-2

 با سنبل ار موی ترا نسبت کنم باشد غلط روی ترا نسبت کنم باشد غلخط      گربا گل ا

 (8/1)غ

 نه سنبل راسخخت بویی همچخخو زلفخخش             نه دارد مشخخخک رنگخخخی پیخخش خالش

 (4/4)غ

 (7-8/2؛ غ25 /7نیز)ر.ک: قص

 تشبیه مرکب -10-1-3

 سوزد از فراقت چون شمع در شبستانمی        یست کین دل تنگ در تنگنای سخینه     عمر

 (33/4)غ

 (35/3؛ غ1/7؛ قص4/22؛ قص5/3؛ غ2/5؛ غ35/3؛ غ8 /11؛ غ19/3نیز)ر.ک: غ

 تشبیه مفروق -10-1-4

 منال چنگران بسان دو زخخخم زخخخمهمخروش            ز  دف ایام همچخخو ضرب سیلیز 

 (4/22)قص

 مشبه به                   مشبه             مشبه به        مشبه                             

 تشبیه جمع -10-1-5

 بحریست پر ز طوفان بریّست پر ز آفخختای دل آسان نمی توان رفت             راه عشقدر 
 (2به)مشبه                     (1مشبه به)                                     مشبه                

 تصویرآفرینی -10-2

 با بهره گیری ازسعی شکیبا در آفرینش تصاویر شاعرانه به کمک عناصر محیطی از جمله 

  گلها و گیاهان و صورفلکی با بهره گیری از آرایه های ادبی بر زیبایی اشعار او افزوده است:

 ویژگی ظاهری گلها -10-2-1

 سوسخخخن صخنم سخن گزاری بوده است      الله دل تنخخخگ  داغخخخخداری بوده است      

 این نرگخس شهخخخال که تو بینی بنظخخخر            چشخخخم بت مسخت میگساری بوده است

 (3)ر/

شکیبا در این رباعی به خوبی از عهده ایجاد تصویری زیبا با بهره گیری از صورت الله و 

و نیز شکل ظاهری سوسن و تشبیه  ختشبیه آن به دلی داغدار توجه به سیاهی درون الله 

آن به صنمی سخنور برآمده است تصویرآفرینی شاعر در بیت دوم نیز به کمک نرگس شهال 

 و چشم زیبارویی مست جالب توجه است.
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 ستارگان و صورتهای فلکی -10-2-2

 کیوان ز کف سالح جدال  توخخانه قخخوس            نهد ز سهخخم  بهدمی که ماه جمالت رود 

 ( 38 /3)قص

 (3/4نیز)ر.ک: قص

 استعاره -10-3

این آرایه در صورتی موجب آرایش کالم خواهد شد و بر زیبایی و لطافت آن خواهد افزودکه 

 (29بعید نبوده، مطبوع طبع خواننده باشد.)ر.ک: حدائق السحر، وطواط :

 استعاره مصرحه -10-3-1

 هرجا بود آنجا هجوم آرد مگس شکرهجوم بوالهوس            گفتا  شدتو پر  لعلگفتم  بدور 

 (1/1)غ

 : نخل( 5 /5: سرو؛ قص6/1لعل: استعاره از لب؛ نیز: )ر.ک: غ

 استعاره مکنیه -10-3-2

 چون جخرسبنالم  کیتا  تووادی حرمان  در             شبگیری بگوای باد  محمل نشخینآن  من بهاز 

 (1/6)غ

 مجاز -10-4

 ایخن فصخخخل بهخخخاران  دری روی در صحخخخخخرا نهخخخادند            پی عشخخخخرت جهخخخخان

 (30/6)غ

 مراد از جهان، مردم است: مجاز به عالقه محل به حال)محلیه(

 کنایه -10-5

 کنایه از فعل یا مصدر -10-5-1

 چو  خسجان دارم  بهآتش  توار شعله دیدوز             بر جگرصد خار دارم دور از گل رخسار تو 

 (1/4)غ

 : کنایه از رنجوربودنخار بر جگر داشتن

 دربانان خوی زشت روی حاجبان بینم نهنه خواهم            زانکه می کشیدمخوبان  درگخهاز  قدم

 (34/4)غ

: تک از کسی یا 3/36قدم از جایی کشیدن: کنایه از نرفتن و دوری کردن؛ نیز) ر.ک: قص

 : سر بر خط فرمان بودن: کنایه از مطیع بودن(3 /6کنایه از پیشی گرفتن؛ قصچیزی بردن: 
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 نتیجه گیری -11

شکیبای کرمانی به عنوان یکی از شاعران ناشناخته قرن دوازدهم به شیوه شاعران دوره 

بازگشت به طبع آزمایی پرداخته است. از آنجا که درباره این شاعر خوش قریحه اطالعاتی 

یوان وی آمده در دست نیست لذا زمان حیات او را باید از ماده تاریخی که در جز آنچه در د

 ق( اشاره کرده دریافت 1193یکی از قصاید بیان داشته و به مرگ کریمخان زند) 

در بخش نسخ خطی    3892نسخه دیوان او نسخه ای منحصر به فرد است که با شماره   

غزل ازقافیه  43یشود. نسخه مورد نظر شامل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری م

مستزاد است. اشعار این دیوان از حرف  1رباعی و  10قطعه، 2قصیده، 8، « ی»تا« س»حرف

در گذر زمان از بین رفته اند اما از اشعار باقیمانده ، به قدرت شاعری و ذوق « ا»تا « الف»

 سرشار شکیبا میتوان پی برد.

 رسه سطح فکری، زبانی و ادبی نتایج ذیل به دست آمد:در بررسی دیوان این شاعر د

( سطح فکری: با توجه به تنوع قالبهای شعری دیوان شکیبا و نیز توجه او، به عنوان یکی 1

از شاعران دوره بازگشت، به لزوم پیروی از مفاهیم اشعار سبکهای پیش ازخود، میتوان 

اراده خداوند، طلب یاری از او برای مضامین اخالقی و دینی مانند لزوم تسلیم در برابر 

رهایی از غرور، ترک دنیاخواهی، ضرورت دوری از هوای نفس، بی اعتباری و ناپایداری 

دنیا، عشق، عرفان، اصطالحات و تعابیر علمی شامل اصطالحات نجومی، طبی، موسیقی 

 و باورهای عامیانه را در دیوان او مشاهده کرد. 

ی، تکرار و انواع جناس پربسامدترین آرایه ادبی در حوزه ( سطح زبانی: در بخش آوای2

بدیع لفظی در این دیوانند و انواع ایهام و تلمیح نیز در حوزه بدیع معنوی جایگاههای 

انتخاب اوزان خاص و متناسب با مفهوم مورد نظر در اشعار، به  برتر را دارا هستند.

ه موجب غنای شعر و کمال کارگیری ردیفهای فعلی طوالنی و گاهی نیز پرسشی ک

در بخش لغوی اگرچه یکی از ویژگیهای  مفهوم قافیه است نیز از ویژگیهای اشعار اوست.

شعر بازگشت وفور واژه های عامیانه و نیز عربی در اشعار است اما این خصیصه کمتر 

 در شعر شکیبا مشاهده میشود.

( سطح ادبی: در این سطح نیز استفاده از صنعت ادبی تشبیه و انواع آن باالترین بسامد 3

را داراست و پس از آن استعاره کاریرد بیشتری دارد. اغلب تشبیهات این دیوان از نوع 

حسی به حسی است و رعایت این ویژگی شکیبا را به شیوه تصویرآفرینی شاعران سبک 

  خراسانی نزدیک کرده است.
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