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آقا سیداحمد رضوی مشهور به ادیب پیشاوری یکی از شاعران توانای اهل مشروطیت است؛ سبک
شناسی شعر ادیب نشان میدهد که او اشعار خود را در بیست و نه وزن سروده است بیشترین بسامد
اوزان متعلق به بحر رمل و کمترین آن مربوط به بحر سریع است در قوافی اشعار بیشتر حرف «ش»
و «ر» در جایگاه روی قرار دارد و تقریباً 88/44درصد اشعار دارای ردیفند و ردیف با افعال ربطی
بسامد باالتری دارد .ادیب اغلب ازترکیبات کهن استفاده کرده و به اساطیرو لغات شاهنامهای توجّه
بسیار دارد .از لحاظ زبانی به شیوۀ سبک خراسانی شعر سروده است.تشبیه در اشعار او بیشترین
بسامد و مجاز مرسل کمترین بسامد را دارا هستند و آرایههای پرکاربرد شعر ادیب عبارتند از :تکرار،
جناس ،مراعات نظیر ،تضاد واغراق و. ...
توجّه به موسیقی درونی و ادبی ،برجستهسازی مفاهیم و مضامین ،استفادۀ هنرمندانه و هدفمند
از عناصر زبانی و ادبی از ویژگیهای بارز سبک وی بشمار میایند.
کلمات کلیدی :ادیب پیشاوری ،سبکشناسی ،موسیقی ،زبان ،صنایع لفظی ،بسامد
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 -2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد رودهن ،ایران.
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 -1مقدمه
سیداحمد ملقب به ادیب پیشاوری حکیم ریاضیدان ،مورخی دانشمند ،شاعری توانا و
حماسهسرای بزرگ اسالمی از نسل شیخ شهابالدین سهروردی و به تأیید اهل ادب یکی از
نادرههای روزگار خود بود که درحدود 1260هـ.ق در پیشاور میان عشایر جنگجوی آن سامان
دیده بجهان گشود و بعد از قتل عام خانوادهاش آنجا را ترک کرد و بخش اعظم افغانستان و
ایران را زیر پا گذاشت .علم را نزد بزرگانی چون مال هادی سبزواری ،میرزا عبدالرحمن
مدرس فراگرفت بعد از آن به مشهد آمد در سال 1300هـ.ق به تهران آمد و رحل اقامت
افکند و تا پایان عمر (1349هجری قمری برابر با  1309هـ.ش) در آنجا با احترام زیست.
اوقات ادیب در تهران صرف تدریس و افاضۀ آموختههایش میشد و از اقبال بزرگان عصر و
خداوندان علم و ادب؛ که به مصاحبتش افتخار میکردند ،برخوردار بود .در این میان عالمه
علی اکبرخان دهخدا ،عالمه محمد قزوینی ،استاد بدیعالزمان فروزانفر ،رشید یاسمی ،مجتبی
مینوی ،محمدعلی بامداد و علی عبدالرسولی و نظایر اینان ،وجود او را غنیمت شمرده و از
دانش و ادب وافر وی بهرهمند شدهاند.
داوریهای ادیبان بزرگ معاصر دربارۀ دانش و هنر ادیب جایگاه وی را درادب معاصرنشان
میدهد« .ادیب پیشاوری تافتۀ جدا بافتهای بوده است که فرهنگ ایران زمین در سدۀ اخیر
به خویش دیده است .مجموعۀ نادری از باالترین مدارج در فضل و فضیلت ،فضلی که از حدود
عصر مغول به بعد کمتر کسی از آن پایه و مایه از علوم ادب و ریاضی و نجوم و فلسفه
برخوردار بوده است( ».با چراغ و آینه ،شفیعی کدکنی :ص)320
زبان او به دل یل استفاده از واژه ها و تعابیر نامأنوسی که شاعران پیشین ،بویژه ناصرخسرو
و خاقانی بکار بردهاند ،بسیار دشوار است و همین دشواری است که شعرش را به شعر خواص
تبدیل کرده است .البتّه «برای کسی که از ادبیات فارسی و عربی بیبهره نباشد ،مطالعۀ اشعار
ادیب بسیار لذتب خش است .زیرا که اشارات و تلمیحاتی به قصص و اخبار پیشینیان بکار
میبرد و در لفظی قلیل معانی کثیر بر خواننده عرضه میدارد و شخص ،خود را در مقابل
مردی میبیند که ذخیرۀ کامل گذشتگان و خالصۀ تمدن و ادب ایران باستان؛ بلکه مغرب
آسیاست( ».ادبیات معاصر ،یاسمی :ص )12از آثار ادیب میتوان دیوان قصاید و غزلیات
فارسی ،رسالۀ در بیان قضایای بدیهیات اولیه ،رسالۀ نقد حاضر در تصحیح دیوان ناصرخسرو
که ناتمام ماند و مثنوی در بحر متقارب بنام قیصرنامه را نام برد.
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 -2پیشینۀ تحقیق و ضرورت انجام آن
دربارۀ سبک ادیب پیشاوری هیچ پژوهشی بطور مستقل تاکنون انجام نشده است؛ امّا
آثاری را میتوان نام برد که هر کدام تنها به بخشهایی از موضوع این مقاله پرداختهاند .کتاب
با چراغ و آینۀ دکتر شفیعی کدکنی که به نحوۀ سخنسرایی ادیب بصورت کوتاه اشاره کرده
است .کتاب آینهدار طلعت یار از ابوالحسنی منذر که به نقد و تحلیل اشعار پرداخته است و
در کتاب صور خیال در ده قصیده و غزل ادیب پیشاوری ،بخشی از اشعار ادیب را از منظر
تصویرگری بررسی کرده است .و تنها مقالهای که برای این پژوهش غنیمت بوده است؛ مقالۀ
شاهنامه فردوسی در آینۀ ادیب پیشاوری از خیراندیش و پویندهپور اطالعات ارزشمندی را
ازجهت زبان ادیب در اختیار میگذارد .امّا در این مقاله با توجّه به اهمیت موضوع سبک
شناسی که همواره یکی از مهمترین و مفیدترین راههای شناسایی شاعران محسوب میشود،
شعر ادیب را در سه سطح زبان ،ادبیّت و اندیشه ،بررسی و تحلیل کرده و کوشیدهایم زمینه
را برای شناخت بیشتر او مهیا سازیم.
 -3روش پژوهش
این مقاله به شیوۀ کتابخانهای ،تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است .روش کار بدین
سان بوده است که در مرحلۀ نخست سطح زبانی ،ادبی و در نهایت فکری ،ابیات شاعر مورد
مطالعه قرار گرفت؛ سپس مصادیق این سه سطح فیشبرداری ،مقولهبندی ،طبقهبندی و
تحلیل گردید و سرانجام حاصل تحلیلها گزارش شد.
 -4ویژگیهای زبانی
 -1-4سطح آوایی یا سبکشناسی آواها
 -1-1-4موسیقی بیرونی
مهم ترین عامل سازندۀ شعر ،موسیقی و وزن است و یکی از حاالتی که زبان میتواند
برجسته و عادتزدا گردد زمانی است که در بستر موسیقی جریان داشته و بوسیلۀ موسیقی
از گفتار عادی متمایز گردد« .در زبان فارسی جانب عروضی وزن شعر را موسیقی بیرونی
میگویند( ».موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی :ص )91موسیقی،ازسویی به تخیل در شعرکمک
می کند و کلّیت شعر را نظام میبخشد.
بررسی این جنبه از موسیقی شعر در دیوان ادیب پیشاوری از مجموع  90شعر موجود در
آن ،نشان میدهد که وی ،برای سرودن اشعار از نه بحر استفاده کرده است در این میان
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باالترین کاربرد از آن بحر رمل میباشد و کمترین آن مربوط به بحر خفیف و سریع است که
تنها یکبار از آنها استفاده شده است.
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شکل  -1نمودار بحرهای بکار رفته دردیوان اشعار ادیب پیشاوری
 -2-1-4موسیقی کناری شعر
الف) قافیه :بررسی حرکات و حروف قافیه در دیوان اشعار فارسی ادیب نشان میدهد که
قافیۀ مردّف باالترین بسامد()34/37درصد و قافیۀ موسسه کمترین بسامد ()1/56درصد را
داراست.
ب) ردیف :ردیف یکی از زیرمجموعههای موسیقی کناری است که در اشباع و تکمیل
موسیقی قافیه به آن کمک کرده و موجب زیباتر شدن جنبه موسیقایی شعر میشود بدین
خاطر «ردیف را خلخال شعر فارسی نامیدهاند» (موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی :ص)130
اگر این همراهی موسیقایی با مفهوم و موضوع و تصاویر شعر نیز مربوط باشد و در آن نمود
پیدا کند مؤثّرتر و زیبایی آن بیش از پیش احساس خواهد شد؛ تأمّل در اشعار ادیب پیشاوری
نشان میدهد که از مجموع  90شعر وی ،در قالبهای مختلف  76مورد دارای ردیف هستند.
یعنی حدود 84/44درصد اشعار ،که باالترین بسامد مربوط به ردیف فعل ربطی است و
کمترین بسامد مربوط به ردیف صفت مفعولی واسم است .ادیب ،ردیفهای فعلی را به اوج
رسانده و از چشم انداز دیگر چون شاعر در حوزۀ کاربرد ردیف تنوّع داشته است به همین
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دلیل باعث نوعی حرکت در فضای شعرش شده است و توانایی و خالقیت او را در سرودن
اشعار ،نشان میدهد و این امر بیانگر آن است که ادیب بیشتر اهل تجربه و رفتار و حرکت
است تا سکون و ایستایی.
جدول  -1اشعار از نظر حروف و حرکات قافیه
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شکل  -2نمودار درصد انواع ردیف دردیوان ادیب پیشاوری
 -3-1-4موسیقی درونی
یکی از ویژگیهای برجسته ادیب پیشاوری در بخش موسیقی درونی ،تکرار بویژه تکرار واژه
و زیرمجموعههایش است که حدود 22,84درصد از حجم اشعارش را تشکیل میدهد .این
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بسامد باال بیانگر این نکته است که شاعر میخواهد با بکارگیری آرایۀ تکرار ،با آهنگین نمودن
هر چه بیشتر کالم بر لطافت و گوشنوازی شعرش بیفزاید.
الف) تکرار واژه:
کــافری و کافر است منکری و منکر است

او به خفــاش آفرین تـو به جهــانآفرین
()91/2139

بال مرغـــــی مرغ را بر بال بنشاند خدنگ

هـم زبان خـویش یابد مــــرغ بد پا داشـنی
()130/3042

عشـوه ده و عشـوه خر هر دو چو زن سیرتند

عشــوه ده ایــرا کنـد عشـوه خـری را گزین
()91/2126

ب) همحروفی و همصدایی(واجآرایی) :عالوه بر تکرار واژه آنچه موجب اعجاز در
موسیقی شعر ادیب شده است صنعت همحروفی و همصدایی کلمات و واجهاست .از آنجا که
مصوتهای بلند از مصوتهای کوتاه زیباتر و موسیقایی تر است در دیوان ادیب کاربرد بیشتری
داشته و مصوت بلند «آ» و «او» از بسامد باالتری برخوردار است.
 همصدایی:ز خورشید آگند رادی ز ابر آمـوزد آزادی

کند بر جای بدکاری چو من یکدم نکوکاری
()45/1051

ای مرهم ناسور من در دور ماتم ســـور من

بشـنو نوای صـور من کو ناله سـوزان پرورد
()19/394

 همحروفی:بســا سمن رخ ســــیمین بر سمن بازو

کـه زیر خــاک بسـودیش سـاعد وآرنگ
()77/1828

کهکشان عکسی ز اوصــاف شــــه است

کــم زنــد با صــد رصــد احــصایمـش
()64/1641
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ج) موازنه و ترصیع:
گـاه شـود همچــــو باغ در مه تشــرین

گـاه شــود همچــــو راغ در مـه کـانون
()83/1960

آخـــر نه حسّ جداکند اسپید از ســیاه

آخر نه حـسّ فــرق کند سرمـه از شخار
()58/1348

د) تسمیط :یکی دیگر از آرایههای ادبی که موسیقی شعر میافزاید تسمیط و تشطیر است.
تسمیط آن است که «هر بیتی به چهار لخت تقسیم میشود لختهای سه گانه اوّل هم قافیه
آورده میشود و لخت چهارم بصورت ترجیع تا پایان تکرار میشود( ».سیری در بدیع،
اندوهجردی :ص ) 54آرایۀ تسمیط فراوان در اشعار ادیب بکار رفته است .در واقع برای تسمیط
ی ک الگو وجود دارد؛ یعنی سه سجع و یک قافیه امّا در تشطیر الگوهای متفاوتی داریم گاهی
در دو پارۀ مصرع اول سجع میاید؛ یا فقط در دو پارۀ مصرع دوم سجع رعایت میشود؛ یا در
همۀ پارهها سجعی یکسان میآید .و الگوهایی که برای ادیب برجستگی خاص دارد در دو
مصرع اول ( )14مورد و در دو مصرع آخر بیت ( )10مورد و در همۀ پارهها ( )2مورد آرایۀ
تشطیر مشاهده شد .یکی از ویژگیهای شعر ادیب که وی را از هم عصرانش متمایز میکند و
شعر وی را به سبک و سیاق شاعران پیشین نزدیک میکند؛ بکارگیری ارایۀ تسمیط و تشطیر
در شعر است که نشان از موسیقی غنی و توانمند شعر ادیب پیشاوری دارد.
 نمونه تسمیط:سیمرغ دستان پروری باطوطی شکّر خوری

با تیز چنگل سنقـری کز حآدّ بلغار آمده
()10/2346

کوآن نهنگ بحرکاف وآن کشتی دریا شکـاف

کز جیش او روز مصـاف در بحر بی معبر زند
()34/717

ای برتر از فرقد سریـر در زیر فرمانت اثیر

گو بر فروزان آن سعیـر کو رم شیطان پرورد
()44/1013
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 نمونه تشطیر:زلـف تو آشفته شــد قصّـۀ دل گفته شد

کوست پریشان چـنانک زلـف پریشان تو
()37/778

گرچه همه لشکرش جان به نثارش کنند

اودل کهتر خـرد اوغــــم چــــاکر بـرد
()27/577

 -5مختصات لغوی
 -1 -5کاربرد لغات و ترکیبات عربی
یکی دیگر از ویژگیهای شعر ادیب بکارگیری وافرکلمات و لغات عربی است که بیشتر
بصورت اشعار ملمع در جایجای دیوان اشعارش نمود دارد .عالمه قزوینی ،ادیب را به ابوالمعالء
معری تشبیه میکند « .با این تفاوت که ابوالعالء فقط در ادبیات عرب نادرۀ دهر بود و ادیب،
ذواللّسانین و در عربی و فارسی هر دو نابغۀ عصر است( ».بیست مقاله ،قزوینی ،ج :1ص-9
)10
تلـک اللیالی خائنه لیست لعـهدی صائنه

بازخوان ای مهـرافــزا تا ز قرآن برخوری
()12/2992

گفت عبد المطلب آن شــــاه را فرح نیا

نحن دمـرنا ثمــــوداً و استبحنا حـمیر ًا
()88/1938

مانند کـوری که آینه برطاق نیسان پرورد
وَالــــذینَ آمـــنوا اَشَــــــدُّ جُبَّاً ازبُنی
()48/1105
سبک شعر ادیب ،سبک خراسانی است ویژگیهای سبک خراسانی را بوفور در آن میبینیم.
از آنجا که ادیب به شاعران پیشین ایران عالقۀ بسیار دارد بویژه فردوسی ،بسیار واژه های
کهن شاهنامه و حتّی اسامی پهلوانان شاهنامه و اساطیری در جای جای دیوانش نمود ویژه
ای دارد.
پخت ایـن اَبـا ز بهــر کسان تاخورند ازو

خـالیگـــــراز میــانه نیالوده لـب زآش
()66/1579

بررسي سبکشناسي دیوان اشعار فارسي ادیب پیشاوري183/

هـر یکی بسته میان اندر یکی سیمین کمر
هریکی پوشــیده تن درآبگون برگستوان
()61/1404
نمونههای دیگر عبارتند از :سخته ( ،)9/177پرند ( ،)31/643بیجاده ( ،)27/1560غُرم
( ،)9/169باره ( ،)7/132آذرگشسب ( ،)138/3215شست ( ،)162/3733بادافراه
( ،)59/1363باره ( ،)7/132طبر خون (.)39/1954
 -2 -5کاربرد لغات یونانی ،رومی ،ترکی
ادیب به فراوانی از این لغتها استفاده کرده است گاه بصورت تلمیح در اسامی اشخاص و یا
برای تصویرسازیها البته ،در زمان پیش از ادیب نیز این لغتها کاربرد داشته است .ادیب
پیشاوری بواسطۀ مطالعۀ منابع مختلف با آنها آشنا شده و چون بسیار تحت تأثیر شاعران
پیشین چون مولوی و خاقانی بوده است آنها را در اشعار خود بکار گرفته است .ابوالحسنی
منذر وی رابا خاقانی برابرامی داند؛ «به لحاظ مسائل صوری در شعر عصر خود خصایصی را
دارد که خاقانی در عصر خود داشت به عبارتی او خاقانی دیگری است که بیرون از محیط
طبیعی حیات خود زیسته است» (آینهدار طلعت یار ،ابوالحسنی منذر :ص )15
چـون عروسی را که آرایش کند مشّـاطۀ

تن به سقالطون رومی گوش وگردن با گهر
()60/1382

سقالطون« :نوعی جامه پشمی که در روم میبافند( ».سبکشناسی نثر ،بهار ج :1ص)280
کیست که پیغــام من جـانب قیصـر برد

نامـۀ رســطالســی ســوی ســکندر برد
()35/729

دیدۀ من بین اگر دیده نۀ در جهـــــان

بادۀ یاقوت رنـگ در گهــــر سـاتگیــن
()89/2087

ساتگین :پیالۀ شراب خوری
نمونههای دیگر عبارتند از :ارغنون ( )39/816آذار ( ،)141/3267نرگس( )150/2448
زمرد ( ،)181/4165مروارید ، )64/1527( ،خاقان ( ، )96/2256تشرین و کانون ()83/1960
،تموز (  ،) 177/4070طغرا ( ،)75/1790اسکندر( ،)97/2281افالطون (.)31/642
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 -3 -5استفاده از ابزار آالت
ادیب پیشاوری در تصاویر شعرش بسیار از ابزارهای مختلف و کهن اشاره کرده است که
امروزه آن لغتها مهجور شده است مانند:
ازپـی واخــیدن اعـمال تو حـالج دهــر

برکمان زه بست و اندر دست خود فلخم گرفت
()23/474

واخیدن :حالجی کردن ،فلخم مشتۀ حالجان
گرزت جواز و او کرنج درغنک عصّار آمده
بدخواه تو با درد ورنج کوبیده شد اندر شکنج
()10/2432
جواز :هاون چوبی که روغن کشند ،غنک عصّار :تیر عصاری که سنگ بر آن بندند و
بگردانند تا روغن گیاه گرفته شود و همچنین نمونههای دیگر :رحی و دوالبی (،)17/353
چرخشت ( ،)88/2066کوبه ( ،)88/2058تشریق وتنحار ( ،)103/2043گاز (.)22/7
 -6ویژگیهای ادبی
 -1 -6بیان
-1-1-6تشبیه
بررسی این شکل مهم خیالی در دیوان ادیب پیشاوری نشان میدهد که وی از مجموع
 381بیت تشبیهات حسی و عقلی 182 ،بیت تشبیه محسوس به محسوس است که باالترین
بسامد یعنی  47/76درصد را بخود اختصاص داده است و این امر نشان دهندۀ آن است که
وی شاعر توصیف امور عینی است نه اهل وصف تجربههای باطنی و متافیزیکی .بیگمان عالم
و مدرس بودن ادیب نیز در شکلگیری این گونه تشبیهات مؤثّر بوده است .زیرا تشبیهات
برای ساختن مثالهای گوناگون و نزدیک کردن مفاهیم به ذهن مخاطب حسی بر تشبیهات
مجرّد و عقلی ،ترجیح دارد.
الف) انواع تشبیه:
 )1تشبیه محسوس به محسوس:
صـورتگر گردون را خاک است چو صـندوقی

صدوق درون پنهـان یک نغز نگــارستان
()93/2180

بررسي سبکشناسي دیوان اشعار فارسي ادیب پیشاوري185/

 )2تشبیه معقول به محسوس:
جانت ایدون مصریست بس عظیم و فراخ

که مصـر جامع در پیش اوست بخس بها
()112/23

 )3تشبیه معقول به معقول:
دولت آزادی و هم نعمت دانــش مراست

نیستم احـسان حق را ناسـپاس و کافری
()153/3552

 )4تشبیه محسوس به معقول:
زین کمان یعنی جهان بگریز همچون تیر تو

که نشانه تیــر تو برتـر ز سدرۀ منتهاست
()16/328

 )5تشبیه مرکب به مرکب:
می درگلین خمشعلهور چون نار موسی از شجر

وزهیمۀ با این شرر موسی جان ،جان پرورد
()39/819

 )6تشبیه تفضیل:
سرو فتد ســـــایه وار بر ســــر راه توتا

سایه بـر او افـــکند قـامت فتـان تــــو
()97/2272

 )7تشبیه مفروق:
بـذل شــــه دان این گهــــر در دامنم

او چـو مــوج و مــن لـــب دریا یمــش
()19/1639

 )8تشبیه جمع:
گر تو خواهی سیر هستی یکسره در خودنگر

که تـو هم دریـا و هم غواص و یکتا دری
()126/1946
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 )9تشبیه ملفوف:
از لب و خـــط شــــکری و عنـــبری

وز دو چشم خویشـتن ساغــــرخـــوری
()181/4168

 )10تشبیه حروفی :این تشبیه نشان از هنرنمایی و قدرت ذهن خالق شاعر دارد و به
موسیقی معنوی شعر نیز میافزاید دو نمونه از آن در دیوان ادیب پیشاوری دیده شده است.
مایۀ شــــرّی و بس شینت نقطه بفکناد

پس به عبارت درون شین تو گردد چو سین
()90/2106

 )11تشبیه تمثیل :بسیار اندک در اشعار ادیب استفاده شده است که شاید یکی از دالیل
آن ،درصد اندک تشبیهات مرکب است که تشبیه تمثیلی بر بنیاد آن استوار میگردد.
در بـــاغ هستیت نـــوزد بـــاد نیستی

در پیشگاه خورنکند تیـــره شب گــذار
()1253

 )12تشبیه مفرد به مقید:
چون ادیـب از نعت او هر دم طرازم دفتری

معنیش یاقـــوت رنگین لفـظ مرواریدتر
()64/1527

 )13تشبیه مقید به مقید:
خـوی خوشت حــور آن فراشــته مسکن
خـــوی تو پیکر نگارخـــانۀ جانســــت
()87/ 2041
یکی از ویژگیهای بارز تشبیهات ادیب پیشاوری ،مقید آوردن مشبه و مشبهبه است برای نو
کردن تشبیهات خود .

بررسي سبکشناسي دیوان اشعار فارسي ادیب پیشاوري187/
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شکل  -3نمودار بسامد درصد انواع تشبیه به لحاظ شکل و ساختمان به اعتبار تعدد یا
عدم تعدد دو طرف
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شکل  -4نمودار مشخصات آماری
ب) موادِّ تصاویر تشبیهات در دیوان ادیب پیشاوری :موادّ تصاویر ادیب در تشبیهات،
هم جنبۀ انتزاعی دارد که از آنها با نام عناصر معنوی یاد میشود و هم جنبۀ طبیعی و حسّی
که مربوط به طبیعت و افراد میشود که شامل :انسان و متعلقات وی ،اعضای انسان ،اشیا
ابزارآالت جنگی ،دریانوردی ،دانش و مکانها ،طبیعت و عناصر چهاگانه ،افالک و اجرام
آسمانی ،حیوان و اعضای حیوانی است .مثال:
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حسن اصل عشق و عشق است اصـل بنیاد وجود

جلوۀ گل هست صـوت و نغمۀ بلبل صداست
()157/3623

آموزگار تو شود اندر دبسـتان ای شگفت

تـو همـچو نوآموز پور او هم چو بونصر فراه
()116/2710

او ز دریـای محـبت به کران مشتغل است
آن که از عشق به جز عشـــق تمنّا دارد
()13/316
جدول  -3بسامد موضوعات مشبه ومشبه به در دیوان ادیب پیشاوری
بسامد درصد موضوعات مشبه ومشبه به در دیوان ادیب پیشاوری
مشبه
امور انتزاعی
انسان واعضایش
اشیاء و ابزارآالت
طبیعت
حیوان واعضایش
افالک و اجرام
آسمانی

مجموع

بسامد

درصد

مشبه به

236
129
44
17
14
9

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

انسان واعضایش
اشیاء وابزارآالت
طبیعت
امور انتزاعی
حیوان واعضایش
افالک
افالک واجرام آسمانی
افالک واجرام آسمانی

447

بسامد درصد
130
130
73
55
45
14

29/08
29/08
16/33
12/30
10/06
3/15

100

-2 -1 -6کنایه
ادیب پیشاوری از این عنصر زیباییآفرین کالم« ،کنایه» به شیوهای مطلوب برای بیان
اندیشهها ،عواطف و احساسات شاعرانه اش استفاده کرده است که بیشترین قدرت القا را به
زبان میبخشد و موجب خلق معانی تازه میشود و نشاندهندۀ وسعت آگاهی شاعر است .در
دیوان ادیب پیشاوری این اسلوب بیان هنری در جایگاه دوم بعد از تشبیه قرار گرفته است
در میان کنایات دیوان ادیب هیچ کنایه نوی مشاهده نمیشود این کنایهها جنبه زیباشناسی

بررسي سبکشناسي دیوان اشعار فارسي ادیب پیشاوري189/

و هنری خود را فرو گذاشته و به ابزارهای زبانی تبدیل یافتهاند امّا به هر رو از آنجا که کنایه
ها امکاناتی زبانی برای بیان بشمار میایند ادیب پیشاوری از آنها استفاده میکند به سخن
دیگر او به جای بیان صریح برخی از معانی ،نشانههایی راکه با آن معانی مالزمه دارند ،بکار
میبرد و سخن خود را دارای دو سطح حقیقی و مجازی میکند در بررسی اشعار ادیب 374
کنایه استخراج و 236بیت یعنی حدود  63درصد را کنایۀ اسنادی (مصدر یا فعل) که رایج
ترین نوع کنایه است ،تشکیل میدهد و کنایۀ قریب (نهان) یعنی آن گونه که «به آسانی
نتوان به معنی کنایی آن راه برد» (بیان،کزازی :ص )163با 2/95درصدکمترین بسامد را در
دیوان ادیب داشته است.
گفتـــی که نویسندۀ چابک بنویسد خط

پس برخطّ خود خطّی اندر کشـد از بطالن
()92/2150

بررخـــم داغ غــــالمی نه که هســـت

این شرف خوشـتر زهـــر منصــــب مرا
()15/3579

میخورم خون جگر وقتی که هستم مختفی

میکنم ایدون فغـان وقتی که هستم معلنی
()134/3130
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شکل  -5نمودار بسامد انواع کنایه دردیوان اشعار ادیب
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 -3-1 -6استعاره
استعاره یکی از شاخههای اصلی صور خیال و از عوامل مهم زیباییشناسی شعر شمرده
میشود ،در دیوان ادیب با بسامد  336مورد در جایگاه سوم بعد از کنایه قرار دارد .استعاره
تأکید ،تأثیر ،ایجاز و برجستگی تصاویر شاعرانه را افزایش میدهد و بدلیل پیچیدگی ابهامی
که در آن دیده میشود ،همواره در دوران پختگی شعر و نیز سبکهای گوناگون شعری
خودنمایی میکند و درشعر ادیب از این جهت حائز اهمیت است که محملی برای سرودن
اشعار سیاسی و بیان حوادث و وقایع تاریخ آن روزگار است .بیت زیر اشاره به جنگ جهانی
اوّل و حوادث آن دوران دارد.
هـرکه بـــــود شــــوم تــواش زاغ دان
زاغ کــه شوم اســت مـــر اورا نشـــان
داشت به دل انـــدر ترســـــی نهــــان
از حسد فــــرّ همـــــــای زمــــــان
()178/4101-102
مستعارمنه زاغ و هما ،مستعارله کشور انگلستان و آلمان است .در این جا اشاره به قدرت
نظامی آلمان دارد که انگلستان از آن میترسد و همچنین میتوان به چکامهای که در سوگ
میرزای شیرازی پرچمدار نهضت تنباکو سرایید اشاره کرد .مطلع آن چنین است:
رایتش گشـته نگــونسار و شکسته پرچم
پشت اســـــالم دگر باره همی بینم خم
()77/1834
در میان انواع استعاره ،استعاره مکنیه با 169مورد ؛ باالترین بسامد یعنی ( )50/29درصد
را بخود اختصاص داده است .در دیوان ادیب از دو نوع استعاره مصرحه و مکنیه آنچه بیشتر
در عرصه خیال شاعر نمود پیدا میکند ،استعاره مکنیه است آنجا که به وصف طبیعت و
زیباییهایش میپردازد به شیوه سبک شاعران خراسانی و آنجا که به وصف معشوق و صفاتش
میپردازد به شیوه سبک شاعران عراقی نزدیک میشود.
حدیث لعل تو می رفت و آب خضر شنید

ز شرم و شـوق کنون مبتالی رنج و عناست
()161 /3718

گفتمش ای سرو باال مهربان نام تو چیست

گفت پور مهـرنوش و نام نـــوش آذر مرا
()7/114
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تشخیص یا انسان وارگی که از نوع استعاره مکنیه است از اهمیت و توجّه خاصی در شعر
معاصر برخوردار است؛ برجستگی ویژهای نیز در آثار ادیب پیشاوری دارد و در بیشتر استعاره
های وی افعال و اعمال و ویژگیها و عواطف انسانی و نیز موجودات جاندار دیگر به عناصر و
موجودات بیجان و طبیعی و مفاهیم ذهنی نسبت داده شده است که فضای شعر او را پرشور
و نشاط کرده و استعارههای خیالی زیبایی خلق کرده است.
سیـم سـپید و زر زرد درجـام مینا داشته
نرگــس یکی صراف مرد بنشته در بازار فرد
()105 /2448
الزم بذکر است که با توجّه به موضوعات شعر ادیب پیشاوری (جنگ  ،مدح بزرگان جنگی
وسیاست)یکی از نکات موردتوجه وی ،استفاده ازابزاروآالت جنگی درشعراست که به نوعی
می تواند نوآوری وی در مبحث استعاره باشد .اگرچه شاعران آن دوره ،موضوع سیاست وجنگ
ازویژگی بارز اشعارشان بود امّا ادیب بطور پوشیده از ابزارهای جنگی برای ساخت استعارههای
خود استفاده میکند و به واسطۀ زبان دشوارش استعاره های نو اما گاه دشواری را ابداع میکند
و بعضی از آنها مورد توجه شاعران همعصرش قرار میگیرد.
رویینه شـاهینها نگر با آتشــین چنگالها

گسـترده اندر باختر پرهـای کین و بـالها
()8/157

مرشـــاه ترکان راپدر خاقـانش از اخوالها
برکِتفشان روز خطر ماردواشکم کش پسر
()10/198
رویینه شاهینها ،استعاره از هواپیما ،ماردواشکم کش استعاره از تفنگ و اشاره به دو لولۀ
آن دارد و پسر استعاره از فشنگ است و خالوی آن مار دواشکم  ،خاقان چین است زیرا درآن
زمان باروت را از چین میاوردهاند.
 4-1-6مجاز مرسل
از میان شکلهای خیالی ،آنچه که کمترین بسامد را در دیوان اشعار ادیب دارد ،مجاز است.
از بین اقسام مجاز به اعتبار عالقه ،مجاز به عالقۀ کل و جزء با  32/33باالترین درصد و مجاز
به عالقۀ جنس با 1/80درصد کمترین درصد کاربرد را در میان مجازهای بکار رفته در دیوان
ادیب پیشاوری بخود اختصاص دادهاند .آنچه که جالب توجّه است ،ادیب پیشاوری تقریباً از
بیشتر گونههای مجاز در اشعار خویش استفاده کرده است.
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صیرفی راجای زر در کیسه کاغذ پاره چند

جوهری را جز جمستی نه به جای گوهری
()94/2191

درکلّۀ عــــادان زاد این بـاد منی تا کند

با این همه سطوتشان هم باد بن و بنیان
()138/3216
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شکل  -6نمودار بسامد انواع مجاز مرسل مفرد براساس عالقههای آن در دیوان ادیب
 -2 -6بدیع
 -1 -2 -6تلمیح
یکی از ویژگیهای بارز شعر ادیب بکارگیری تلمیحات مختلف است« .زبانش پیچیده و
سرشار از اشارات تاریخی و لغوی و قرآنی و حدیثی و حکمی و فلسفی و کالمی است»( .با
چراغ و آینه ،شفیعی کدکنی :ص )323ادیب پیشاوری 286مورد تلمیح ازمجموع 1427بیت
یعنی ()20,04درصد از آن استفاده کرده است و تلمیحات مذهبی با 152مورد و حدود53,14
درصد باالترین بسامد را بخود اختصاص داده است.
الف) تلمیحات مذهبی:
دم مسیح که بامرده جان دهد جـــان را

چو آفتاب کند چون از آن دمـش بدمیـد
()161/3726
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سالها غلطم همی در آتــــش ومی گـفت زه

دیــدی ار یـک روز ابــراهیـم بن آزر مـــرا
()5/67

ب) تلمیح اساطیری:
گرنۀ ضحّــــاک حمیـــر اژدهـا پرور مباش

صحبت این چـادر اژدر صحبت چاراژدهاست
()16/329

ج) تلمیح ادبی:
در صورت لیلی همه کـــس دید و به معنی

نگریسـت همان دیده که مجـنون شدنی بود
()163/3756

 -2 -2 -6جناس
یکی از آرایههای مورد تأکید ادیب است 235 .بار ازمجموع 1427بیت یعنی 16,46درصد آن را
در اشعارش بکار برده است که بیانگر توجّه شاعر به زیبایی لفظی وسعت و دامنۀ لغات شاعر است و
باعث غنای موسیقی شعرش شده است.
الف) جناس تام:
پرورد یکچندی به مهـــر اندر تف کانون مهر

پـوالد تیغــت را سپهــر کز خصم بیزار آمده
()104/2434

ب) جناس خط (مصحف):
آنباره را کو روز جنگ خواهدهمیکارد به چنگ

چــه تختۀ آهـن چه سنگ بنـالد دیوار امده
()102/2384

ج) جناس اشتقاق:
ناز و نیاز قسمت معشــــوق و عاشــق است

در پیـش دوسـت آن چــه تــوانی نیــازکن
()166/3844

د) جناس ناقص مُحرّف:
هم ز طــاووس شمــا شد خویشتن آرای تر

هم بهرخ شدچوندُم طوطیچو ارتو دَم گرفت
()20/413
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ه) جناس لفظ:
دل را غمت شادیفزاست گل رانمت باد صباست

جمرادمتپیک سباست حق بهر شادیت آفرید
()49/1128

-3 -2 -6تضاد
اصوالً کاربرد عناصر متضاد در ساختار شعر در جهت روشنگری و زیبایی و لطافت کالم است و
تقابل در معنی سبب تداعی میشود و ذهن از این تداعی لذّت میبرد و سبب تالش ذهنی میشود
ادیب پیشاوری از زمرۀ ادیب انی است که استفادۀ آرایۀ تضاد مقبول او بوده؛ تا بدان جا که 142بار
یعنی 9,95درصد از آن استفاده کرده است.
هر چند روز وشـــب مرا دارد به تاب و تب مرا

وز جورشـان برلـب مرا روئیــنه مسمار آمده
()103/2410

گــر مســــلمان ور که کـــــــافر خـوانیم

نیست جــز عشـــــق ای صنم مذهــب مرا
()155/3577

 -4 -2 -6مراعات نظیر (تناسب)
به سبب تناسب و هماهنگی و همراهی که میان اجزای شعر برقرار میسازد ،سبب تداعی معانی،
افزایش موسیقی معنوی و تقویت بنیۀ واژه ها در حوزۀ زبانی نیز میگردد؛ ادیب در اشعار خود 122
بار؛ یعنی 8,54درصد از آن استفاده کرده است.
الف) تناسب در ساختار طبیعت:
قـوس قزح در هـــوا شکل کمـــــانی نمود

چـون دو معـنبر هــــالل بر مـه تابــان تو
()97/2267

ب) تناسب در شخصیتهای داستانی و حماسی:
یـــاد لیــــلی رفــــت و شد بگســـیخته

آن چـنان کــز پـای مجنـــون بنـــد تــو
()168/3887

چون ســـتم ماردوش گشت ز اندازه بیــش

الجـرم آرد بـرون کــاوه ســـر از مـــاربین
()88/2096
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 -7ویژگیهای فکری
 -1 -7موضوعات و مضامین اشعار
موضوعات و مضامین اشعار ادیب پیشاوری در قصایدش غالباً به حوادث و وقایع و مسائل مختلف
سیاسی آن روزگار اعم از جنگهای مختلف داخلی و خارجی ،جنگ بینالملل ،شکوه و ستایش از
بزرگان جنگ و رجال سیاسی مختلف از جمله قیصر روم ،عشق به وطن و آگاه کردن مردم و تشویق
آنها به دفاع از وطن پرداخته است و در عین حال تعداد کمی از قصایدش را به تحمیدیه و مدح
بزرگان دین اختصاص داده است و به نوعی در قصایدش اعتقادات مذهبیش و عشق و ارادتش را به
خاندان عصمت و طهارت نشان داده است .و در این میان بسامد اندکی از قصایدش را به ناپایداری و
شکوه و شکایت از روزگار اختصاص داده است .در غزلیات بیشتر به وصف طبیعت و ذکر زیبایی
معشوق پرداخته است .در مقطعات بیشتر به اخوانیات ،وصف حسب حال خویش و چیزهای مختلف
دیگر پرداخته است.
 -2 -7کاربرد اصطالحات علمی و اشاره به جزئیات آنها
اصطالحات علمی بکار رفته در دیوان اشعار فارسی ادیب پیشاوری در مجموع  257مورد است که
به ترتیب بسامد عبارتند از -1 :نجوم 70مورد  -2علوم عقلی64مورد  -3علوم ادبی45مورد -4
موسیقی38مورد  -5علوم نقلی 30مورد  -6طب10مورد
 -8نتیجه گیری
از بررسی سبکی اشعار ادیب پیشاوری میتوان به این نتیجه رسید که ادیب پیشاوری در اشعار
خود از نُه بحر عروضی استفاده کرده است بیشترین بسامد اوزان با  32مورد متعلق به بحر رمل و
کمترین آن مربوط به بحر خفیف و سریع است .قافیههای اسمی با  66مورد جایگاه نخست را در
دیوان ادیب بخود اختصاص داده است و از مجموع  90شعر خود  76مورد از اشعار دارای ردیف
است بسامد باالی ردیف با فعل ربطی فضای شعر وی را متحرک و پویا کرده است.کاربرد افعال کهن
،توجّه فراوان به لغات عربی و اشعار ملمع در شعر ،استفاده از ابزار آالت مختلف و غیره از ویژگیهای
زبانی سبک شعر ادیب پیشاوری است .در سطح ادبی در مقولۀ بیان برجستهترین صورخیال در دیوان
وی تشبیه است که تشبیهات وی اغلب کهنه و کلیشهای است و به سبک و سیاق شاعران دورههای
پیشین است و از میان انواع تشبیه ،تشبیه حسی به حسی در اشعار وی بسامد باالیی دارد مواد
تشبیهات ادیب هم جنبه انتزاعی دارد ،هم جنبه طبیعی وحسی که در مواد تصاویر مشبه ،باالترین
بسامد ،به امور انتزاعی با  236مورد و باالترین مواد تصاویر در مشبهبه تشبیهات ،مربوط به انسان و
اعضایش با 130مورد است .درکنایه ،کنایه اسنادی و در استعاره ،استعاره مکنیه و در مجاز ،مجاز به
عالقه کلیت و جزئیت باالترین درصد کاربرد را بخود اختصاص دادهاند .در میان آرایههای ادبی تکرار،
تلمیح ،آن هم از نوع تلمیحات مذهبی باالترین بسامد را در دیوان ادیب دارد .از دیگر آرایههای
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پرتکرار شعر ادیب ،جناس ،تضاد و مراعات نظیر است .به لحاظ فکری توجه به حوادث مختلف سیاسی
زمان شاعر عشق به وطن ،مدح بزرگان و رجال سیاسی جنگهای مختلف آن زمان مانند قیصر روم،
حدود 40درصد از حجم اشعار ادیب را تشکیل میدهد عالوه بر آن موضوعات دیگر چون وصف بهار،
وصف معشوق ،اخوانیه ،سوگنامه ،تحمیدیه ،شکوائیه است .در میان اصطالحات علمی بکار رفته نجوم
با  23/27درصد بیشترین کاربرد را در شعر وی داراست.

منابع و ماخذ
 -1ادبیات معاصر ،یاسمی ،رشید ،)1352( ،چاپ دوّم ،تهران انتشارات ابن سینا.
 -2آشنایی با عروض وقافیه ،شمیسا ،سیروس  )1378(،چاپ پانزدهم ،تهران ،رامین.
 -3آینهدار طلعت یار ،ابوالحسنی منذر ،)1381( ،تهران :عبرت.
 -4با چراغ و آینه شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1390( ،تهران انتشارات سخن ،تهران.
 -5بیان ،کزازی ،میر جالل الدین ،)1375( ،تهران.
 -6بیست مقاله ،قزوینی،محمد )1370(،تصحیح عباس اقبال و پورداوود ،چاپ دوم تهران:
دنیای کتاب
 -7جواهر البالغه ،هاشمی ،احمد ( ،)1393جلد دوم،ترجمه حسن عرفان  ،چاپ پانزدهم ،قم
 -8درآمدی بر عروض و قافیه در شعر فارسی ،عقدایی ،تورج ،)1385( ،زنجان ،انتشارات نگارین.
 -9دیوان اشعار ،ادیب پیشاوری ،سید احمد ،)1362( ،تصحیح عبدالرسولی ،علی ،تهران،
انتشارات نوین.
 -10سبکشناسی ،بهار محمدتقی ،)1384( ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 -11موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،)1376( ،تهران ،انتشارات آگه.

