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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  An adjective is a word that binds noun to 
itself and explains about it. Poets use a powerful tool called adjective to express 
their deepest feelings. In literary works, especially poetryو The adjectives 

appear in rhetoric rather than in grammar, and reveal the hidden points of the 
writers mental. Expressive adjectives in Attar's lyric poems have many 
rhetorical, aesthetic and stylistic values that are important both in terms of 
content and coherence of the text and in terms of determining the style of lyric 
poems.
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that has studied 
these ambiguities in a library manner, analyzing artistic-aesthetic functions, 
find out a proportional relationship between these functions and Attar's 
personal style. 
For this purpose, the expressive adjective of the first 400 his lyric poems have 
been studied based on the rhetorical functions of stylistics.
FINDINGS: The Attar's lyric poetry is one of the most glorious literary works in 
which descriptive compositions, while simple, have cryptic ambiguities that 
make them difficult to understand. In this research, have been found some 
manifestations of the aesthetic applications of adjectives in poetry, such as the 
equivalent adjective, the distinctive adjective, and so on, which have not been 
mentioned in literature works and grammatical-rhetorical researches of 
adjectives and worth considering.
CONCLUSION: The results show that the Attar's style lyrics in artistic application 
of adjectives, has been an intermediate style between a content and expression 
styles of the language and it has the most obvious rhetorical application to 
creation musical effects. Also the allegories in these lyric poems have an 
essential role in the coherence of the longitudinal axis; In such a way that the 
correct receipt of the concept depends on the correct receipt of the allegories.
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 مقاله پژوهشی
 كاركردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری

 
 زهرا رجبی*، جلیل مشیدی ،ژیال اسدی

 و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.دروه زبان 
 
 
 
 

 

 چکیده:
را مقید میکند و توضیحی دربارۀ آن میدهد. ای است كه موصوف خود صفت واهه زمینه و هدف:

ند. در آثار میگیر از ابزاری قدرتمند به نام صفت بهره شاعران برای بیان عمیقترین احساسات خود

ادبی، بویژه شعر، صفات بیش از آنکه از حیث دستوری اهمیت داشته باشند، در بالغت آن نقش 

صفات بیانی در غزلیات عطار ارزش  داشته و نکات پوشیدۀ ذهنی نویسنددان را آشکار میکنند.

متن و هم از شناسی بسیاری دارند كه هم از نظر محتوایی و انسجام بالغی، زیباشناسی و سبک

 نظر تعیین سبک غزلیات حائز اهمیت هستند. 

تحلیلی به بررسی  -ای نظری است كه به شیوۀ توصیفی رو مطالعهپژوهش پیش روش مطالعه:

شناسی، و پیجویی تناسب بین این زیبایی توصیفی این ابهامات، تحلیل كاركردهای هنری ی 

غزل نخست از  155منظور صفات بیانی كاركردها و سبک شخصی عطار پرداخته است. بدین 

  شناسی مورد مطالعه قرار درفته شده است.غزلیات وی، براساس كاركردهای بالغی سبک

غزلیات عطار از جمله آثار فاخر ادبی است كه در آنها تركیبات وصفی در عین ساددی،  ها:یافته

ژوهش نمودهایی از كاربردهای ابهاماتی رمزدونه دارند كه درک آنها را مشکل میسازد. در این پ

شناسی صفت در شعر مانند صفت تسویه، صفت مفروق و غیره بدست آمده كه تاكنون در زیبایی

 بالغی صفت بدان اشاره نشده و شایستج تأمل است. ادبی و پژوهشهای دستوری ی آثار

سبک غزلیات عطار در كاربرد هنری صفات، سبکی بینابین از درونه و برونج زبان  گیری:نتیجه

مجازها همچنین در این  های موسیقایی است.است و بارزترین كاربرد بالغی آن در ایجاد جلوه

ای كه دریافت درست مفهوم در دروِ غزلیات، نقش اساسی در انسجام محور طولی دارند؛ بگونه

 جازها است.دریافت درست از م

  

 4344شهریور  64 :دریافت تاریخ   

 4344مهر  64:  داوری تاریخ   

 4344آبان  45: اصالح تاریخ   

 4344آذر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، بالغت، شناسی، زیباییسبک

 صفت، عطار، غزلیات.
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 مقدمه
وصف از عناصر تصویرساز شعر است كه موجب دسترددی، تنوع و پویایی عالم شعر میشود. برخی وصف را عمود            

ای موجزترین نوع ( و صفت بگونه 646الشعر و آدابه و نقده، ابن رشیق: ی  و پایج شعر میدانند )العمده فی محاسن  

صفات          صفات، بویژه  شود.  سوب می صیف مح شند، در بالغت     تو ستور زبان تأثیردذار با شتر از آنکه در د بیانی، بی

شان  سامی و افعال و نقش  میدهند. كاربرد برخی مقوله تأثیر خود را ن ستوری همچون ا نماها در بیان معنا و های د

نتقال ز امقصود ضروری است، اما بکاردیری بعضی از انواع كلمه همچون صفت یا قید داه اهداف و اغراضی بیشتر ا

سامی و پدیده     ای حملمعنا مییابد و بگونه ت. هاس كنندۀ عواطف و احساسات شاعر و بیانگر برخورد درونی وی با ا

)شییرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدین محمد عطار « پرسییت نامیده اسییت عطار شییعر را بت و خود را بت»

یزان توانمندی استفاده از كاركرد وصفی صفات با رویکرد    (؛ بنابراین بررسی و تحلیل م 71نیشابوری، فروزانفر: ی 

شناسانه و بالغی میتواند دویای ویژدی سبکی و تجلی درونیات شاعر در این زمینه باشد. بر همین اساس،        زیبایی

شناسی صفت در غزلیات عطار و ظرفیتهای زبانی، اندیشگانی، زیباشناسی         در پژوهش حاضر برای بررسی زیبایی  

ستین از         آن و ار صد غزل نخ صفات بیانی در چهار ستور و معانی، بیان و بدیع،  صفت و مقولج د تباط موجود بین 

غزلیات عطار به شیوۀ توصیفی یییی تحلیلی بررسی و تحلیل شده است؛ تا به این پرسشها پاسخ دهد كه صفات در  

ع صییفتهای بیانی در آثار این شییاعر  غزلیات وی عالوه بر حمل معنا، چه كاركردهای بالغی دارد؛ كدام نوع از انوا

بسامد بیشتری دارد؛ آیا بین صفتهای بیانی و محتوای این آثار ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط منجر به     

 ویژدی سبکی خاصی شده است؟ 

 

 سابقۀ پژوهش
زش بالغی و ار»درمورد نقش بالغی صفت تاكنون پژوهشهایی انجام شده كه از جملج مهمترین آنها است: 

نقش هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و كیفیت »(؛ 4345پور سركاریزی، )حسین« زیباشناسی صفت

صفات ادبی و شاعرانه در دیوان حافظ و مقایسج آن با كار »( و 4341)دهرامی، « عاطفه و اندیشه در شعر شاملو

ر این پژوهشها و سایر پژوهشهای مشابه، روش كار چنین (. البته د4374)فرشیدورد، « شاعران دیگر ایران و جهان

 شده و شواهدی پراكنده از نمودهای دون ادبی معاصر و كالسیک بررسیبوده كه نقشهای بالغی صفت در آثار دونا

ل نوعی به كای نبوده كه نتایج آن را بتوان به است. به همین سبب چون جامعج آماری آنها بگونهآن در متن آمده 

شناسانه نشده است؛ ضمن اینکه این پژوهشها تمایز بین صفات بیواسطه و اثر تعمیم داد، منجر به نتیجج سبک

ای ارائه میدهد. همچنین تاكنون درمورد باواسطه را نیز درنظر نداشتند و از این نظر نیز پژوهش حاضر نکات تازه

ه در غزلیات عطار پژوهش مستقلی انجام نشده چگونگی كاركرد صفت و نقش بالغی آن در متون عرفانی و بویژ

شناسی برای آفرینش مضامین عرفانی در این اثر است تا مشخص شود صفتهای بیانی چه جایگاه هنری ی زیبایی

دارند. این پژوهش به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی و براساس استقرای ناقص از یک جامعج آماری قابل قبول انجام شده 

غزل آغازین غزلیات عطار كه دارای نقش و كاركرد هنری  155كه ابتدا تمام صفتهای بیانی ترتیب است؛ بدین

اند. بندی، بررسی و تحلیل شدهكاركردهای مختلف زیباشناسی دسته اند، استخراج شده و س س از دیدداهبوده

هر دسته  اسطه تقسیم میشوند وبرای دقیقتر شدن نتایج، ازآنجاكه در دستور زبان صفتها به دو دستج باواسطه و بیو

با كمیّت و كیفیتی متفاوت در پیداش تصاویر ادبی نقش ایفا میکنند، بسبب محدودیت حجم پژوهش در متن از 

است. در هر نمونه صفت شده تر توضیحی آورده شده و فقط در موارد مبهم و تازههر دو دسته به یک نمونه اشاره 
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سم های پژوهش با راست. در انتها نیز داده آمده« بی»و صفت بیواسطه با نشانج « با»باواسطه با نشانج اختصاری 

 است.شده  نمودارهای كمّی ارائه

 

 بحث و بررسی

 صفت بیانی و اقسام آن

هاست كه دربارۀ اسم توضیحی میدهد و یکی از خصوصیات صفت واهه یا دروهی از واهه»در تعریف صفت آمده است: 

(. 445فارسی، احمدی دیوی و انوری: ی )دستور زبان« حالت، مقدار، شماره و مانند آن بیان میکنداسم را از قبیل 

آمیزند تا درک با استفاده از صفتها، تجارب انتزاعی خود را با تجربیات حسی درهم می شاعران و نویسنددان

 -6مکان،  -4»اند: تقسیم كرده درستتری برای خواننده ایجاد كنند. صفت بیانی را ازلحاظ معنی به این اقسام

صفتها و قیدهای  -5چگونگی و حالت )فاعلی، مفعولی، نسبی، رنگ، شکل، صفت تشبیهی(،  -1مقدار،  -3زمان، 

(. همچنین از جهت ارتباط با موصوف، صفت بیانی به دو صورت: 653)دستور مفصل امروز، فرشیدورد: ی « حصری

یاری فعل ناقص، موصوف خود ف میکند. صفت بیواسطه آن است كه بی بیواسطه و باواسطه موصوف خود را وص»

وف البته ادر موص« لب خندان»را توصیف نماید كه در این حال معموالً پس از موصوف و كسره قرار میگیرد؛ مانند: 

ود، است، ب»همچنین ادر بعضی از فعلها مانند: «. لبی خندان»نکره داشته باشد، كسره حذف میشود؛ مثل « ی»

. «او جوانی است برومند»بین صفت بیواسطه و موصوف فاصله اندازند، كسره هم بناچار حذف میشود؛ مانند: « شد

اینگونه صفتها را باید صفت بیواسطج دسسته یا بافاصله نامید. صفت باواسطه یا اسنادی آن است كه به یاری فعل 

طرف مسند یا مکمل فعلند، زیرا معنی آن را كامل ناقص )ربطی( موصوف را وصف میکند. پس این صفات از یک 

یاری آن كار اسناد را انجام میدهند و از طرف دیگر صفتند برای اسم؛ بنابراین هم وابستج فعلند هم میکنند و به 

شدن نتایج، هر دو دسته صفات بیانی باواسطه  (. در این پژوهش برای جامع و دقیق654)همان: ی« وابستج اسم

 است.ه بصورت مجزا مدنظر قرار درفته و استخراج و بررسی شدهو بیواسط

 

 صفت، بالغت و سبک 
كدكنی: )صور خیال در شعر فارسی، شفیعی« خورددی عاطفه و تخیل در زبانی آهنگین میدانندحاصل دره»شعر را 

اصر از آن عن -بیانیبویژه صفت  -(. در این راستا و با توجه به مسئلج پژوهش حاضر میتوان دفت صفت 95ی 

اطفه و دیری عای در شکلخای دستور زبانی است كه بسبب نقش و ماهیت وصفی و بیانگر خود، تأثیر برجسته

الضمیر شاعر به مخاطب دارد؛ ضمن اینکه چنانکه در قسمت عملی پژوهش تخیل و انتقال و اظهار درونیات و مافی

معنوی كالم نیز دخیل است؛ بنابراین میتوان دفت صفت  خواهد آمد، صفت به سهم خود در موسیقی لفظی و

 در بالغت كالسیک عربی یكننده دارد و به همین سبب )وصف( در ایجاد اساس و اركان اصلی شعر نقشی تعیین

ادبای عرب شعر را كالً وصف میدانند و كل فنون شعری را داخل »فارسی اهمیت وصف در شعر تا جایی است كه 

 ای( و صفت نیز از ابزارهای توصیفی است و در شعر كاركردی هنرسازه644رشیق: ی)العمده، ابن «در وصف میکنند

)رستاخیز كلمات، شفیعی « شناسیک متن بیفزایدای است كه بر ساحت جمالهر نوع وسیله»دارد. هنرسازه 

ترین ن مقوله از هنرمندانهها بسیار وسیع و پهناور است و رفتارهای شاعر با ای(. دایرۀ هنرسازه455كدكنی: ی

 های ساخت آن محسوب میشود.شیوه

شناسان، شناسی نیز به نوعی مطرح است. در تعریف زبانعالوه بر بالغت و فنون ادبی، بحث وصف و صفت در سبک
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)لیچ،   «شیوۀ كاربرد زبان در یک بافت معیّن، بوسیلج شخص معیّن، برای هدفی مشخص»سبک عبارت است از 

ای خای به سبک صفت نیز در راستای اهداف شاعر، با ایجاد بستری برای انتخابها و دزینشهای وی، جلوه (.4444

الغی دیری صنایع مختلف بمیبخشد. پژوهش حاضر بر آن است كه نقش صفات بیانی و تركیبات وصفی در شکل

 )معانی، بیان و بدیع( در غزلیات عطار را نشان دهد. 

 

 شناختی صفت بیانی در غزلیات عطاركاركردهای زیبایی 

در كالم عطار صفتها در پیوند با موصوفهای دونادون نقشهای متفاوتی مییابند. داه خود آفرینندۀ یک تصویر هنری 

میشوند و داه در یک بافت و در پیوند با یک موصوف ادرچه از نظر معنایی قابل توجه است، از حیث زیباشناسی 

 مهمترین كاركردهای هنری صفت در غزلیات عطار شامل موارد زیر است:قابل اعتنا نیست. 

 

 صفت و حسامیزی
هریک از حسها صفاتی متناسب »یکی از شگردهای ایجاد حسامیزی ازطریق جانشینی صفات صورت میگیرد، زیرا 

، شعر معاصر )دستور زبان« آمیزی ایجاد كردبا خود دارد و با كاربرد صفت یک حس برای حس دیگر میتوان حس

(. از رایجترین و آشناترین شگردهای حسامیزی همین جایگزینی معنوی حوزۀ كاربردی صفات 53دهرامی: ی 

است. در این حالت، صفت ارزشی بالغی یافته و در كانون برجستگی شعر قرار میگیرد و دو حس مختلف را با هم 

 دردیر و تلفیق میسازد. 

 (39/4اوست     آن سخنِ تلخ او همچو شکر زآن خوشست ) بی: چون سخنش را دذر بر لب شیرین

سخن را كه با حس شنوایی دریافت میشود، با حس چشایی پیوند زده است « سخن تلخ»عطار در تركیب وصفی 

 و اینگونه به تصویر كشیده كه سخن آزاردهنده همچون زهری تلخ با تمام جان چشیده میشود.

 (195/4سخن زان میدهد ) تلخ     جانِ شیرین بی است با عطار یک سخن دفته با:   

است و دیگری سخن تلخی كه به كه بیواسطه بیان شده « جانِ شیرین»در بیت دو حسامیزی وجود دارد؛ یکی 

عطار دفته شده و بصورت باواسطه بیان دردیده است. البته در ارتباطی دیگر میان این دو حس تضاد نیز ایجاد 

 تر دردند.مات شعر تنش بیشتری داشته باشند و برجستهشده و موجب شده كل

 

 صفت و تناقض

های هرف شاعرانه كه در آن تضادها به وحدت میرسند، قلمرو رویش محاالت عقلی و مکاشفات عرفانی و تجربه 

ته سحضور برج« فرامن»های عرفانی بافت ارتباطی روزمره وارونه میشود و تناقضهای روحی است؛ چراكه در تجربه

(. تناقضات 494میگردد )در سایج آفتاب، پورنامداریان: ی « فرامن»غایب میشود یا اسیر حکم « من»پیدا میکند و 

موجود در توصیفات عطار نیز ناشی از همین تجربج عرفانی و دودانگی بنیاد هستی اوست. او در تركیبات متناقض 

اسم یا صفتی را ذكر كرده و بالفاصله با ذكر صفتی وصفی به وحدتی شگرف میرسد. در این شگرد، شاعر ابتدا 

دیگر در تضاد با آنها، بار معناییشان را خالی میسازد. در این حالت نیز صفت نقطج ثقل ادبی عبارت است و موجب 

( آرامش و 6و45/4« )شمار بیشماری و قرار بیقراری»ایجاد معنای تازه میگردد. او در تركیبات متناقضی همچون: 

بینی عرفانی عطار در تناقضهای او بیش از پیش را در بیقراری میبیند و عشق را قابل شمارش نمیبیند. جهانقرار 

 آشکار میشود.
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 (473/9سخن شد )بی:                        هر زنده را كز این می بویی نصیب آمد      هر موی بر تن او دویای بی

از همنشینی آنها معنایی تازه زاده میشود. به سخنی دیگر صفت در است و « دویا»در تناقض با « سخنبی»صفت 

ها بیان نمیشود، بلکه های هنری، معناساز است كه برحسب آن سخن تنها بواسطج واههبر جنبهاین كاركرد عالوه

 اعضای انسانی و اشیا در سکوت نیز سخن میگویند.

 

 صفت و تضاد

این فن عبارت است از آنکه الفاظ متناقض و كلمات متقابل در شعر تضاد در لغت ناهمتایی كردن باشد؛ و در »

(. عطار برای آنکه بخواهد وجود یک 454االفکار فی صنایع االشعار، واعظ كاشفی سبزواری: ی )بدایع« آورده شود

صفت را در یک موصوف برجسته سازد، آن را در تقابل تضادی با موصوف و صفتی دیگر قرار میدهد تا به یک 

 كلیت برسد.

 (353/9ایم )دل ز بار این و آن افشانده/  چون ز راه نیک و بد برخاستیم  بی: 

عطار برای این كه كلیت را نشان دهد، از رابطج ریاضی جمع اضداد بهره برده است. جمع دو ضد تبدیل به كل 

 را با دو صفت نیک و بد بتمامیت رسانده است.« راه»میشود. 

 (441/46از آن رفتن فلک زیر و زبر شد )/ شبی موجی از این دریا برآمد  با:

زیر و زبر دو صفت متضاد هستند كه عطار برای فلک بکار بسته كه با تركیب این دو صفت متضاد معنای كنایی 

 را حاصل كرده است.« نابودی»

 

 صفت و تشبیه
پیوند میان طرفین تشبیه رهنمون میشود، وجود  صفت در زیرساخت تشبیه نهفته است و آنچه تخیل شاعر را به

در اصطالح، عبارت از آنکه چیزی را به »اند: صفات مشترک خیالی میان آنهاست، آنچنانکه در تعریف تشبیه آورده

بزواری: ساالفکار فی صنایع االشعار، واعظ كاشفی)بدایع« چیزی مانند كنند، در صفتی از صفات مشتركه میان هر دو

سازی بیشتر در جستجوی پیوند و شباهت میان صفات محسوس به محسوس است و در عطار در تشبیه (.454ی

سازی برای خواننددان آنگونه مجسم سازد كه خود دریافت میکند. پی آن است كه اعضای بدن معشوق را با شبیه

ب قالبی و قراردادی شدن در بالغت سنتی هریک از اعضای بدن با صفاتی خای همراه بوده است. این موضوع موج

شده در كنار یکدیگر قرار میدهد و تصاویری آشنا میسازد. تخیل شاعران میشود وشاعر صفاتی ثابت و حساب

را در همین زمینه نگاشته است. او درمورد صفات چشم كه در شعر شاعران  انیس العشاقالدین رامی كتاب شرف

... و به سی و سه تشبیه در عجم آلوده و میگونو كشیده و خواب و آن به چهار نوع است: شهالء»آمده میگوید: 

جو، تیرانداز، آهوانه، شیردیر، مست، بیمار، ناتوان، نشین، خطایی، فتنهآلود، دوشهمتداول است چنانکه: خواب

چهره است (. بیشترین توجه عطار از اندامهای بدن، به زلف و لب و 45-41العشاق، رامی: صص )انیس «ریز و...خون

 تا به یاری صفات، آنها را توصیف كند:
 ( 443/5زلف شبرنگ ز رخ باز كند ) /بی:                  راست كان ترک پریچهره چو صبح  

ای همچون پری میداند و در ترک را با تركیب وصفی مقلوب دارای چهره« ترک پریچهره»عطار در تركیب وصفی 

اند سیاهی به رنگ شب میداند. این صفات در كانون تصویرآفرینی واقع شده زلف او را در« رنگزلف شب»تركیب 

 و یکی از طرفین تصویر محسوب میشوند.



 031/ كاركردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری

 

 (56/45خاک بستر، عشق بالین منست )/    با:                 تا دل عطار خونین شد ز عشق

 عطار دل خود را از درد عشق بطور باواسطه خونین و به رنگ خون میبیند.

 

 و تسویه صفت
در این پژوهش با دقت در عملکرد هنری صفت در غزلیات عطار مشخص شد كه یکی از وجوه انسجام در محور 

افقی، آوردن یک صفت برای چند موصوف است؛ در این حالت، هریک از موصوفها، پیوند زبانی و معنوی مستقیمی 

 از این رهگذر كه مانند تشبیه تسویه كه برای با یک صفت مشترک دارد. این تمهید را میتوان صفت تسویه نامید،

به وظیفج این اتصال و انسجام را برعهده دارد، در تركیبات وصفی چند موصوف به یک صفت چند مشبه یک مشبه

دره میخورد. همانگونه كه تشبیه میتواند به انواعی تقسیم شود، قرار درفتن صفت در جایگاههای ارتباطی مختلف 

تهای خاصی را بیافریند؛ یعنی آنچه ما بعنوان تتابع موصوف از آن یاد میکنیم، میتوانیم تسویج نیز میتواند حال

 صفات بدانیم و آنچه بعنوان تتابع صفات بیان میکنیم، جمع صفات بنامیم. 

 (64/45كنون تدبیر ما لختی س ندست )/    بی:                    می و معشوق و وصل جاودان هست

میبرد و از این طریق پیوندی میان آنها ایجاد بکار « می، معشوق و وصل»عطار صفت جاودانگی را برای موصوفهای 

 میکند. 

 (331/43از كنه تو چون دهد نشانم )/    با:                   عقل و دل و جان چو بینشان دشت

ن این سه عنصر شناختی، كه اساس تمام تشخیصها عطار، عقل، دل و جان را با صفت بینشان یاد میکند. او با آورد

عجز و ناتوانی نوع بشر را در برابر شناخت پرورددار در انسجامی « بینشان»عهده دارند، با صفت و ادراكها را به

 هنرمندانه بتصویر كشیده است.

 

 صفتهای مفروق
تصویرسازی با صفت نیز هر موصوف با ٌبه خود میآید، در این نوع همانطوركه در تشبیه مفروق هر مشبه با مشبه

را صفات مفروق نامید كه به كمک آن شاعر به ایجازی بدیع در وصف و  صفت خود بیان میشود و میتوان آن

 تصویرپردازی دست مییابد؛ مانند:

 (7/45اینت رنجی سخت و دردی بوالعجب ) /    بی:                        اینت كاری مشکل و راهی دراز

یکند بیان م« مشکل، دراز، سخت و بوالعجب»را با صفتهای پیاپی « كار، راه، رنج و درد»ر به ترتیب موصوفهای عطا

و به مدد این وصفهای مفروق، با تأكید بر هریک، آنها را برجسته ساخته است. این شگرد موجب ایجاد ساختاری 

ونی شعر، به تبعیت از یکدیگر به احضار صفت خای در شعر میشود به اینصورت كه آن دسته از اسامی مهم و كان

 درایش مییابند:

 (34/4دل را چه كنم كه ناصبورست )/    مركب لنگست و راه دور است                          با:
كه از « لنگ، دور و ناصبور»به یاری صفتهای مفروق « راه و دل»در این بیت نیز هریک از موصوفهای مركب، 

 اند. اند، برای ایجاد ساختار چندقطبی شعر و نشان دادن برجستگی تقابل، همگی صفتی را پذیرفتههیکدیگر مجزا شد

 

 صفت جمع
( و این 45البالغه، رادویانی: ی )ترجمان« شاعر در یک بیت جمع كند میان دو چیز یا بیشتر»جمع آن است كه 
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 الم میشود. عطار نیز با كاربرد صفتها بصورتكاربرد هنرمندانج صفات، سبب هرچه بیشتر شدن تخیل و انسجام ك

جمع یعنی آوردن چند صفت برای یک موصوف ضمن ایجاد انسجام متن در محور عرضی، تأكید و جان كالم خود 

 را نیز در آن بیت میگنجاند:

 (656/4در )دزد شبرو، رهزن و دریوزه/    بی:                         درچه من هستم ولیکن من نیم

در مبرا دیده است. در این حالت از حیث معنایی، صفات در یک اعر خود را از سه صفت شبرو، راهزن و دریوزهش

مجموعج مثبت یا منفی یا بطور كلی از یک حوزه اخذ میشوند. نکتج قابل توجه در این ساختار آن است كه ادر 

آورد. در این ای هریک به اندازۀ هم صفت میشاعر بخواهد دو موصوف را به همین شیوه در دو مصراع ذكر كند، بر

حالت تنها وزن عروضی نیست كه میان دو بخش یا دو مصراع تساوی برقرار میکند، بلکه برابری كمّی صفات نیز 

 اهمیت دارد: 

 (441/3در شد )فلک سردشته و دریوزه/    دل دشتبا:                    جهان آشفته و شوریده

 در بصورت جمعدل و فلک را با دو صفت سردشته و دریوزهواسطه با دو صفت آشفته و شوریدهعطار جهان را با 

میان  ، تساوی«در شدفلک دیدی چسان دریوزه»توصیف میکند. ادر مصراع دوم را بعنوان مثال تبدیل كنیم به 

 مصاریع كمرنگ میشود و توازن معنوی بیت آسیب میبیند. 

 

 صفت و اشتقاق
لغت، شکافتن سخنی باشد از سخنی؛ و در اصطالح، آن است كه  دو لفظ یا بیشتر در شعر بیارند كه در »اشتقاق 

هایی (. بکاردیری واهه44االفکار فی صنایع االشعار، واعظ كاشفی سبزواری: ی )بدایع« میان آن الفاظ مناسبتی بود

د و از قیایی شعر و القای بیشتر پیام میشوهای موسیكه با یکدیگر رابطج اشتقاقی دارند، سبب هرچه بیشتر جنبه

این منظر، كاربرد صفات اشتقاقی غنای موسیقایی بیت را همراه خواهد داشت. در این حالت شاعر ابتدا اسمی را 

 ای برمیگزیند كه با موصوف رابطج اشتقاق ایجاد كند.   ذكر كرده و صفت آن را بگونه

 (443/1مزۀ غماز كند )غم آن غ/    تیرباران همه شادی دل بی: 

چین بین موصوف و صفت افزون بر اینکه با جانبخشی رعنایی و دلفریبی را سخن« غمزۀ غماز»در تركیب وصفی 

 دانسته، با رابطج اشتقاق برجستگی این تصویر را دوچندان كرده است.

 (54/44چه دویم، چون زبانم پر زبانه است )/    عزیزا كار تو بس مشکل افتاد با: 

عطار زبان را باواسطه با صفت پرزبانه توصیف میکند كه میان آنها رابطج اشتقاق برقرار است. عطار با بکاردیری 

 هم آتش و سوزنددی است.برای زبان، تصویر سومی را خلق میکند و آن « پرزبانه»صفت 

 

 صفت و استعاره

 مامت از است، فشرده تشبیه همان كه استعارهاز مهمترین كاركردهای صفت، نقش آن در ایجاد انواع استعاره است. 

 و ثرترمؤ كمدست یا رساترست هم تشبیه از حتی. است مطبوعتر و غنیتر متداولتر، شعر در لفظی مجازهای انواع

عر ش)است  نامرئی و مخفی آن از آنچه كردن محسوس یا كالم تزیین و است مبالغه استعاره عمدۀ فایدۀ. قویتر

 اند. استعارۀاستعاره را بلحاظ مستعار به اصلیه و تبعیه تقسیم كرده (.74كوب: ی فروغ، شعر بی نقاب، زرینبی

از ساصلیه استعاره در اسم است و استعارۀ تبعیه، استعاره در فعل و صفت است. درمورد اخیر، صفت عنصر استعاره

 محسوب میشود:



 035/ كاركردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری

 

 (674/49كس از عطار حیرانتر میندیش )/    دریای پردرداب حیرتبی:                          در این 

ریای برای د« پردرداب»، حیرت بصورت اضافی به دریایی مانند شده و صفت «دریای پردرداب حیرت»در تركیب 

 حیرت، استعاره از حوادث و سختیهای مرحلج حیرت است.

ای است كه استعاره شکل بگیرد. در مقام قرینه داهی صفت در كانون ایجاد استعاره است، زیرا ویژدیهای صفت

سرو را وصف نکند، معنای « خرامان»( كه ادر صفت 365/1« )جمال در افولم»(، 467/1« )سرو خرامان»مانند: 

استعاری سرو كه استعارۀ مصرحه از معشوق است آشکار نمیشود. و یا در افول بودن جمال را، كه استعارۀ مکنیه 

 ساز دانست.آشکار میکند. اینگونه صفتها را میتوان صفتهای استعارهاز خورشید است، 

 (647/3مخموری من ز نردس مستش ) /    از لب ندهد میی و میداند  بی:

معنای نردس را ممیز و مشخص میکند كه نردس در معنای « مست»صفت « نردس مست»در تركیب وصفی 

 .واقعی خود بکار نرفته است و استعاره از چشم است

از دیگر كاركردهای صفت، نقش آن در ایجاد تشخیص، از فروعات استعارۀ مکنیه است. این كاركرد ازطریق 

جایگزینی صفات انجام میگیرد، بدین طریق كه شاعر صفات مختص به انسان یا موجودات زنده را به موجودات 

ا صر بیجان طبیعت تصرف میکند، بدانهذهن شاعر در اشیا و عنا»غیرانسانی و غیرزنده نسبت میدهد. در جانبخشی 

)صور خیال در شعر « چیز را در برابر ما سرشار از زنددی حركت و حیات میکندحركت و جنبش میبخشد و همه

(. از این نظر، این نوع كاركرد زیباشناختی، تنها از منظر ادبی و هنری قابل توجه 414فارسی، شفیعی كدكنی: ی 

شج هنرمند دارد. وقتی دربرابر هنرمند بخصوی هنرمندی با جهانبینی عرفانی، تمام نیست، بلکه قرابتی با اندی

دوی خداوند، چنان با آنها رفتار میکند كه با همنوع خود و از سویی دیگر هر موجودات دارای جان باشند و تسبیح

 ت: آنچه توجه شاعر را از حق منصرف سازد، در نگاه او موجودی زنده است با صفاتی ناشایس

 (364/6فشان همچو شمع چند ددازم )اشک/    در بن این خاكدان عالم غدار بی: 

كه تركیب استعاری از نوع تشخیص است، شاعر صفتی از حوزۀ انسانی به عالم داده « عالم غدار»در تركیب وصفی 

ر یک استقاللی به در دانسته است. عطار جان و زنددی را در تصرف اعضای بدن میداند و برای هو آن را حیله

به یاری  «زلف كافر، دل الیعقل، دل پرسخن، دل بیدار»هیئت یک انسان در نظر درفته و با آوردن تركیباتی چون 

صفتهایی كه مختص به كلیت انسان است و با انتساب آنها به موجودات غیرجاندار، بویژه نسبت آنها به اعضای بدن 

 ی فرادیر شده است.انسان، برای این اندامها قایل به قدرت

 (315/1در شد، چون كنم )جزو جزوم نوحه/    با:                      دور از رویت ز شوق روی تو

در خوانده است عطار در برای نشان دادن درد دوری از معشوق با جانبخشی به اعضای بدن جزوجزو بدن را نوحه

 فت انداخته است.و با آوردن این صفت بیشترین بار معنایی را بر دوش ص

 

 صفت و فضاسازی 
یان از م»شعر نیز مانند هنرهای دیگر به فضایی نیاز دارد كه در آن اندیشج شاعر شاكلج انداموار خود را ب روراند. 

های زبانی، صفت نقش مؤثری در ایجاد و استمرار فضای شعر دارد، زیرا تاریک ی روشنی، ایستایی و پویایی، مقوله

« پذیرتر استفضاهای دیگر ازطریق صفات كه ویژدی و خصوصیات اسامی را نشان میدهد، انجامآلودی و وهم

(. در این حالت شاعر صفاتی را در شعر بکار میگیرد كه ادرچه ممکن 54)دستور زبان شعر معاصر، هرامی: ی 
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است همچون مراعات نظیر در یک حوزه قرار نگیرند، اما با یکدیگر تناسب دارند و نظر به تداعیهای تقریباً یکسان 

 تنیده ایجاد میکنند كه از مجموع آنها فضایی منسجم ایجاد میشود: ای درهمآنها، شبکه

 (614/44ه و رهی پرخار )ای تیروادی/    بی:                            زاد نامانده، مركب افتاده

نامانده، افتاده، »وهوای بیت را محسوس ساخته است. صفات عطار با بکاردیری صفتها و موصوفهای مفروق، حال

بسیار قدرتمند و مؤثر فضای خوفناک را در برابر چشم خواننددان همچون تابلوی قرار میدهد. این « تیره و پرخار

ر وهوایی را ایجاد میکند كه شعدیگر را تقویت میکنند و قراردیری آنها حالصفات از یک خانواده نیستند، اما یک

 در آن تنفس میکند.

 (691/9باریست دران و مركبی لنگ )/    با:                           راهیست دراز و عمر كوتاه

میگیرد. او به یاری عطار در پی آن است كه فضای حركت در مسیر عشق را نشان دهد؛ بنابراین از صفات یاری 

صفتها میتواند این فضا را برای خواننددان بتصویر بکشد. راهی دراز در پیش است، عمر برای پیمودن این راه كوتاه 

 و باری كه بر دوش داریم، دران و مركبی كه باید ما و این بار را بکشد لنگ است.

 

 صفت و ایهام

كه یک واحد زبان در بافت كاربردی خود بیش از یک تعبیر دارد. در ایهام و ابهام از انواع داللتهای چنددانه است 

ابهام نمیتوان حکم قطعی برای یک تعبیر مشخص صادر كرد، اما ایهام نوعی صنعت ادبی است كه برخالف ابهام 

ی دبعمد بکار میرود و در آن ذهن خواننده ابتدا متوجه معنی نزدیک میشود و س س به معنی دور دست میابد )درآم

(. ایهام میتواند در انواع مختلف كلمه واقع شود كه داه آنگونه كه در شعر عطار 645بر معناشناسی، صفوی: ی

 دیده میشود، صفت سازندۀ آن است: 

 (654/43نیست در پردۀ تو این آواز )/    شناسبی:                   درچه هستی تو مرد پرده 

شناس در دو معنا بکار درفته شده است؛ یکی به معنای آشنا به موسیقی ه، پرد«شناسمرد پرده»در تركیب وصفی 

های آواز و پرده این معنا را تقویت میکنند و با تثبیت و دیگری آشنا با رازهای عالم معنا كه در معنای نخست واهه

 در شبکج كلمات بیت، جایگاه این مقولج زبانی را برجسته میسازند.« شناسپرده»صفت 

 

 كنایه صفت و

ها و عواطف شاعر بدانیم، كنایه یکی از عناصر اصلی ساخت بیان غیرمستقیم ادر ادبیات را بیان غیرمستقیم اندیشه

های ساخت آن است. یکی از انواع كنایه، كنایه از زبان بشمار میرود. صفت از ابزار ایجاد كنایه و از رایجترین شیوه

 باید از آن متوجه صفت دیگر شد.به صفتی است كه صفت است كه در آن مکنی

، شناسانج اوستعطار به برخی كنایات توجه بسیار نشان داده است كه بعضی از آنها برخاسته از نگاه جامعه    

« بسمل و مرغ بسملمرغ نیم»كه بارها در غزلیات او بکار درفته شده است و برخی چون « دامن تر»همچون 

 یکند:ای ایجاد مای است كه ارتباطهای تصویری چندالیه. مورد اخیر صفت بگونهدیدداه عارفانج او را بدوش میکشد

 (1/6مانندۀ مرغ بسمل از ما )/    بی:                           در آتش دل به سر همی درد

نی ای دیگر با همنشیاست و در الیه« شدهكشته»در الیج نخست كنایه از « مرغ بسمل»بسمل در تركیب وصفی 

ا موصوف خود، تصویری دیگر ایجاد میکند كه كنایه از عاشقان و عارفان الهی است كه در پیشگاه حق وجودی ب

 ها به مدد صفت مذكور روی هم چیده شده و تزاحم تصاویر ایجاد كرده است.برای خود قایل نیستند. همج این الیه



 000/ كاركردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری

 

 (63/4دل ندارد هر كه در پهلوی تست )  با:                              پهلوانان درت بس بیدلند   

صفت بیدل در مقام كنایی بکار رفته است. عطار با كاربرد این صفت باواسطه برای پهلوانان درداه معشوق، آنان را 

 در پیشگاه معشوق ضعیف و ناتوان میخواند.

 

 صفت و مجاز
البدایع، )ابدع« چیزی وصف غیر او رامجاز آن است كه چیزی را ذكر كنند به لفظ غیر او یا نسبت دهند به »

(. یکی از انواع مجازها، مجاز به عالقج صفت و موصوف است، در این رابطج معنایی 359العلمای دردانی: یشمس

ورت است؛ بطوریکه بصبرده  صفت بجای موصوف بکار میرود. عطار از این نوع مجاز در تركیبات وصفی فراوان بهره

 او درآمده است: قالبی مسلط در غزلیات

 (94/45تا كه فربه شود شتاب نداشت )/    بی:                كس به خونریزی چنان الغر

عطار خود را بسیار الغر و نحیف میداند و تأكید میکند كه هیچکس تمایل به كشتن الغر كه، در مجاز به عالقج 

 صفت و موصوف دام الغر است، تا زمانی كه فربه نشود، ندارد. 

 (47/4ست یار در بر ماست ) دیده تیره/    ای كو كه روی تو بیند؟:                           دیدهبا

صفت تیردی به عالقج ذكر مسَبَّب و ارادۀ مسَبِّب مجاز از كوری است كه سبب شده « دیدۀ تیره»در تركیب وصفی 

 خداوند كه دربرابر دیددان ماست دیده نشود.

 

 صفت و تلمیح 

ح در اصطالح، آن است كه شاعر مثلی ملیح در كالم خود ایراد كند. تلمیح در لغت، درخشیدن باشد؛ پس تلمی»

االفکار فی صنایع االشعار، واعظ كاشفی سبزواری: )بدایع« اندبجهت ظهور مثل و وضوح او این صنعت را تلمیح دفته

(، 17/4« )نمایجام جهان»ه همچون (. عطار در ساخت تلمیحات خود داه از تركیبات وصفی بیواسط464ی 

برده تا بدین شیوه توجه خود را به داستانهای دذشتگان  ( بهره354/1« )سدِّ اسکندری»(، 455/4« )یوسف كنعانی»

 دهد. مانند: و داستانهای پیامبران و پادشاهان نشان

 (444/7عقل ز تشویر او مانی نقّاش شد )/    ساز دشتوهم ز تدبیر او آذر بت بی: 

 به دو داستان دذشته اشاره میکند.« ساز و مانیِ نقاشآذرِ بت»در تركیبات وصفی 

 (443/41جزع تو دعوی اعجاز كند )/    دمبا:                                 به سخن درچه منم عیسی

 رد.دم میخواند كه تلمیحی به داستان اعجاز حضرت عیسی داعطار خود را باواسطه با صفت عیسی

 

 صفت و تکرار
تصویرهای مکرر در دفتمان شعری، نقش بنمایه )موتیف( را بازی میکنند كه با تکرار خود حساسیت مخاطب را »

شناس كردن این عناصر تکراری برای سبک انگیزند و دویای انگیزۀ روحی و روانی شاعر میشوند. ازاینرو دنبالبرمی

(. در بدیع لفظی نیز تکرار واک، 334ا، رویکردها و روشها، فتوحی: یهشناسی نظریه)سبک« اهمیت بسزایی دارد

هجا، واهه، عبارت، جمله یا مصرع از روشهای ایجاد یا افزودن موسیقی است. تکرار صفات در دو بافت خرد و كالن 

ای بیکران یدر شعر عطار دیده میشود و در بیان بعضی از تركیبات وصفی تکرار بسیاری دارد؛ تركیباتی همچون: در
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( كه بیانگر دریافت عارفانج او از خداوند و عالم معناست، بارها در اشعار او حضور 369/9پایان )(، دریای بی364/1)

 های موسیقایی شعر را نیز غنا میبخشد صفات مشتق مركب تکرارشونده است:دارد. نوع دیگر تکرار كه جنبه

 (36/6ره زاهد غرور اندر غرورست )/    ره عاشق خراب اندر خرابست                      با:

اساس موسیقی بر پایج تکرار است و هرچه عناصر تکرارشونده به یکدیگر نزدیکتر باشد، موسیقی محسوستر است. 

در فاصلج كمی تکرار شده است. راه دیگر افزایش موسیقی كالم بکاردیری واجهاست. « خراب»در این بیت نیز 

نمای ر نقش دارد. یکی از آنها ازطریق نقشهای مختلفی در افزایش موسیقی درونی شعصفت در اشعار عطار به شیوه

ساز كسره است و هنگامی كه توالی و تواتر صفات ازطریق كسره انجام درفته، این تمهید موسیقایی محسوس صفت

 است: 

 ( 616/7میان خود چنین یک رند دعویدار بنمایید )/    كشبی:               خراباتیست پر رندانِ دعویدارِ دُردی

موسیقی مالیمی به بیت افزوده است كه حالت « كشرندانِ دعویدارِ دُردی»در تركیب وصفی « ِ-»مصوت تکرار 

 خموددی و افتان و خیزان حاصل از سرمستی را بتصویر میکشد.

 

 صفت و اغراق

(. 75العلمای دردانی: یالبدایع، شمس)ابدع« روی و افراط است در وصف چیزی كه امکان عقلی دارداغراق زیاده»

صفت نیز بیانگر صفات و ویژدیهای پدیده یا شیئی است كه شاعر به مدد آن میتواند محمل و بستری مهیا برای 

ایجاد اغراق تدارک بیند. عطار برای بیان و توصیف تجارب و عوالم عارفانه ی عاشقانج خود بسیار دست به ساخت 

چشمِ »(، 417/9« )زناننفس شعله»میزند؛ همچون  تركیبات وصفی بیواسطه و باواسطه مبتنی بر اغراق در صفت

سرایی است، در ادبیات عرفانی نیز (. همانگونه كه اغراق یکی از مهمترین ابزارها برای حماسه355/1« )فشانخون

 كه نوعی حماسج درونی و انقالب عاطفی است، به ابزاری قدرتمند برای بیان حال عارفانه تبدیل میشود. مانند:

 (333/9از دیدۀ خونفشان برانم )/    هر قدمی ز راه سیلیدر  بی: 

در تركیب وصفی دیدۀ خونفشان، عطار با اغراق در دریج بسیار، چشم خود را اشکفشان نمیداند كه این تركیب 

ای كه در هر قدم خود اغراق دارد، بلکه قدم فراتر میگذارد و چشم خویش را خونفشان میخواند؛ آن هم به اندازه

 ساز، همان صفت است.به راه بیندازد. در این حالت، عنصر اغراق سیلی

 (64/1در همه زهرست از جان خوشترست )/    با:                     درد عشق تو كه جان میسوزدم

میداند. او صفت از جان خوشتر را برای زهر « زهر از جان خوشتر»عطار با اغراق بسیار، درد عشق را با واسطه 

 بکار میبندد. بزیبایی
 

 صفت و جناس
« دردونِ دردان»(، 46/4« )عین عیان»عطار نیز در مواردی از تركیبات وصفی بیواسطه مبتنی بر تجنیس همچون 

برده است تا به یاری جناس جنبج موسیقیایی كالم خود را  ( و غیره، برای افزودن موسیقی كالم بهره454/4)

 فتی را متناسب با موصوف یا صفت دیگری از حیث موسیقایی احضار میکند:دوچندان كند. در این كاركرد، شاعر ص

 (457/1افتد )چشم پرشور و شرت می/    بی:                         در جگردوزی و جانسوزی سخت

 میان دو واهۀ  شر و شور جناس افزایشی موجود است.« چشم پرشور و شر»در تركیب وصفی 

 (36/5جهانی ماورای نار و نورست )/    جهانی كآن جهان عاشقانست      با:                     



 003/ كاركردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری

 

صفت ماورای نار و نور بطور باواسطه به جهان نسبت داده شده است « جهان ماورای نار و نور»در تركیب وصفی 

 كه بین نار و نور جناس اختالف مصوت بلند موجود است.

 

 های دستوریصفت و تغییر مقوله
بجا كردن عناصر جمله در سطح فیزیکی زبان )آوایی و نوشتاری(، سطح ساختی )واهدان و نویسنده با جاشاعر یا »

میریزد. اصوالً فراهنجاری نحوی در شعر بضرورت  نحوی( و تغییر جایگاه معمول آنها، ساخت عادی نحو زبان را بهم

شخص به یک عادت زبانی بدل شود، نحو  وزنی و یا برای مقاصد بالغی بیش از نثر رخ میدهد و ادر در كالم

(. انواع كلمه در دستور 11ها، رویکردها و روشها، فتوحی: یشناسی نظریه)سبک« شخصی وی را شکل میدهد

جمله است كه هریک ویژدیهای نما و شبهزبان فارسی، شامل مواردی چون اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، نقش

جاردریزیهای مختلف و تازه مواجهیم، مرز این انواع داهی رعایت نمیشود، خای خود را دارند. در شعر كه با هن

ای دیگر بکار میگیرد. عطار نیز دست به نوآوریهایی در این عرصه زده است، یعنی شاعر یک مقوله را جای مقوله

« ایت و خویشبینه»(. او با جابجا كردن نوع كلمات 417/7« )خویشمنِ بی»(، و 449/44« )نهایتكوه بی»همچون 

 كه در اصل قید و ضمیر هستند، آنها را در جایگاه صفت آورده است. 

 منِ هیچ آخر این سفر چه كنم/    بی:                           چون مسافر تویی و من هیچم

 های پیشین است، بعنوان وابستج پسین بکار درفته است.عطار واهۀ هیچ را كه صفت مبهم و از وابسته

 

 و تناسبصفت 
هایی در سخن است كه با هم ارتباط معنایی شناسی ادبی و شعر یکی از موارد تناسب آوردن واههدر ساحت زیبایی

است،  ازآنجاكه در نگرش سنتی و به تعبیر كالسیک، زیبایی عبارت از هماهنگی و تناسب و اعتدال»داشته باشند و 

هستی، به انسان نوعی لذت و تعادل روحی میبخشد و او را  كشف تناسب، تشابه و وحدت و هماهنگی میان اجزاء

بر جنبج زبانی، (. این نوع تناسب نیز عالوه91ها، رویکردها و روشها، فتوحی: یشناسی نظریه)سبک« آرام میکند

از نظر ارتباطهای معنوی نیز موجب انسجام شعر میشود. در كالم عطار نیز در تركیبات وصفی به شکلی آشکار 

 ود كه بیانگر حالت روحی و عارفانه ی عاشقانج اوست:میش

 (441/45جدا هر ذره بحری پردهر شد )/    از این دریا چو عکسی سایه انداخت  بی:

بحر و دهر دارای مراعات نظیر هستند و این قدرت تخیل عطار است كه مراعات « بحر پردهر»در تركیب وصفی 

 اند، بلکه معنای استعاری دارند.در معنای ظاهری خود بکار نرفتههایی ایجاد كرده است كه نظیر بین واهه

 

 شعر عطارآفرینندۀ تصاویر بالغی در  بیانیبسامد آماری كاربرد صفات 
ده به ششدن سبک عطار در كاربرد صفات بیانی، انواع داللتهای معنایی صفتهای بررسی بمنظور بهتر مشخص

 ه است: تفکیک در نمودارهای زیر نشان داده شد
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 : نمایش درصد نقش صفتهای بیواسطه در غزلیات عطار 4نمودار

 
 

 واسطه در غزلیات عطار:  نمایش درصد نقش صفتهای با6نمودار

 
 



 003/ كاركردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری

 

 یا بالغی صناعات. اندكرده تعریف عادی زبان از انحراف براساس را ادبی صناعات باستان روزدار از بالغیان»

 یسازندم برجسته را زبان صورت كه دسته آن. اندشده بندیرده لفظی و معنایی كالن دستج دو در زبانی انحرافهای

 ساختهای سطح در را زبان دروه این. معروفند بدیعی صناعات یا لفظی آرایج نام با میبخشند، تشخص را زبان برونج و

 وتی،ص تداعیهای لفظ، با بازی: از عبارتند هاآرایه این از برخی. میکنند برجسته واهدان، همنشینی روابط و آوایی

 به كه دوم دستج هایآرایه. غیره و تکرار آرایی،واج اعنات، جناس، سجع،: مثل لفظی سازیقرینه و آوایی نظم

 معنایی صناعات میدهند، انجام را اندیشه دسترش و پردازش عمل و مربوطند زبان درونج در معنایی ساختارهای

 مجازی زبان صورتهای همان غالباً و میکنند ددردون را جمله طبیعی و عادی معنای دروه این. اندشده نامیده

 استعاره، مرسل، مجاز همچون عناصری. میشود نمودار آنها در شخصی تخیالت و عواطف ذهنیات، كه هستند

 (. 355 ها، رویکردها و روشها، فتوحی: یشناسی نظریهسبک) «نمامتناقض و نماد حسامیزی، تمثیل، كنایه،

 ار تصویرها فراوانی درصد بیشترین بالغی دیدداه از شده،رسم نمودارهای و شدهاستخراج هایداده به توجه با    

 خود به باواسطه صفتهای در درصد 9/49 فراوانی با جمع و بیواسطه صفتهای در درصد 9/44 فراوانی با مجاز

 از عطار ادزی استفادۀ و میکنند؛ تبدیل درونه سبکی به را متن سبک تکرار، بجز تصویرها این. استداده اختصای

 و ددار نیز زبان برونج به زیادی توجه عطار كه است آن درصد در صفتهای بیواسطه، بیانگر 4/43تکرار با فراوانی 

 كالم لقایا برای كالم موسیقی از است كوشیده بسیار عطار. است زبان درونج و برونه از تركیبی صفات در او سبک

 .بگیرد بهره بخوبی خود

 

 گیرینتیجه
غزل نخست غزلیات عطار در این پژوهش میتوان دفت، صفات بیانی  155براساس دستاوردهای حاصل از بررسی 

شناسی بسیاری دارد كه هم از نظر محتوایی و انسجام متن و در غزلیات عطار ارزش بالغی، زیباشناسی و سبک

غزلیات حائز اهمیت هستند. از حیث نوآوری، عطار بسیار محدود دست به نوآوری زده هم از نظر تعیین سبک 

است و بیشتر تابع اسلوب دذشتگان عمل كرده است. از دیدداه بالغی بیشترین درصد فراوانی تصویرها را مجاز با 

 به خود اختصای درصد در صفتهای باواسطه 9/49درصد در صفتهای بیواسطه و جمع با فراوانی  9/44فراوانی 

ای كه دریافت درست مفهوم است. مجازها در غزلیات عطار، نقش اساسی در انسجام محور طولی دارد، بگونهداده 

در درو دریافت درست از مجازها است. حسامیزی در تركیبات وصفی غزلیات عطار بسیار محدود است. در فضاسازی 

ای میچیند كه ایگاه شگرفی دارد و عطار صفتها را بگونههنری عاطفی، ذهنی و حتی مادی نیز عنصر صفت ج

خواننده با خواندن آنها خود را در آن فضا تصور میکند. تشخیص و جانبخشی در غزلیات عطار هنوز به بلوغ چندانی 

نرسیده است و جانبخشی بیشتر محدود به اندامهایی همچون چشم و زلف محدود میشود و از طبیعت نشانج 

غزلیات او مشاهده نمیشود. عطار در بکاردیری صفتها در غزلیات خود توجه بسیاری به موسیقی كالم چندانی در 

دارد و از این عنصر بر القای مفهوم مورد نظر خویش بخوبی بهره میبرد. از دیگر دستاوردهای پژوهش حاضر این 

ان نها در غزلیات عطار شاید بتواست كه با هرفنگری در چگونگی ساختهای دستوری صفات بیانی و نقش بالغی آ

های جدیدی از صفات را همچون صفت تسویه، صفت جمع، صفت دونگی و صفت مفروق را افزوده شدن نمونه

 پیشنهاد داد كه البته جای بررسی و تأمل بیشتر و دقیقتر دارد.
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 مشاركت نویسندگان
آقای دكتر . است شده استخراجراک ادانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره سالهر از مقاله این

 هب خانم هیال اسدیركار س. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را سالهر این راهنماییلیل مشیدی ج

 یزهرا رجبخانم دكتر ركار س. اند داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان

 ایتنه در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل

 

 تشکر و قدردانی
دانشگاه اراک بجهت پشتیبانی و همکاری در ارائج اطالعات و همچنین نویسنددان مقاله از دانشکدۀ علوم انسانی 

نظرات ادبی درجهت بهبود كیفیت مقاله از سردبیر و داوران مجلج بهار ادب به منظور بررسی، پذیرش و ارائج نقطه

 س اسگزاری مینمایند.

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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