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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Farrokhi Sistani is one of the prominent and 
capable poets of Khorasani style and one of the great composers of Persian 
literature, whose poems have long been known for their easy and restrained 
character. His divan includes ode, preference, piece, lyric and quatrain, of which 
ninety-two percent are owed. This article examines the stylistics of the poet's 
divan at both linguistic and literary levels. The main purpose of this article was 
to study and explain the characteristics of Farokhi poems at two levels.
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner.
FINDINGS: Farrokhi Sistani's poems have been composed in ten different seas 
of prosody and five percent of the rhymes of his poems are current rhymes and 
there are fourteen verses of Morddaf in his divan. Also, the use of novel word 
arrays, especially various types of puns, ancient Persian verbs and words, Arabic 
words and phrases, and composition are among Farrokhi's linguistic features.
CONCLUSION: At the literary level, the poet has widely used various similes in 
his poems, most of which are sensory to sensory similes. After that, Farokhi was 
considered as a type of metaphor, and after that, irony and permission were in 
the center of the poet's attention, respectively. A variety of innovative spiritual 
industries have also been used in Farrokhi's speech, with the highest frequency 
being the array of contradictions and the lowest being the array of guarantees.
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 مقاله پژوهشی

 شناسی زبانی و ادبی دیوان فرخی سیستانیبررسی سبک

 
 محمد یاوری

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایران.
 

 

 چکیده:
فرخی سیستانی یکی از شاعران برجسته و توانمند سبک خراسانی و از  زمینه و هدف:

پردازان بزرگ ادب فارسی است كه از دیرباز اشعار او به داشتن صفت سهل و قصیده

بند، قطعه، غزل و رباعیات ممتنع مشهور بوده است. دیوان وی شامل قصیده، ترجیع

در این نوشتار به بررسی است كه نود و دو درصد آن را قصاید تشکیل میدهد. 

شناسی دیوان شاعر در دو سطح زبانی و ادبی پرداخته شده است. هدف اصلی این سبک

 مقاله بررسی و تبیین ویژدیهای اشعار فرخی در دو سطح موردنظر بوده است. 

 این پژوهش به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش مطالعه:

ده بحر مختلف عروضی سروده شده و  پنج درصد  اشعار فرخی سیستانی در ها:یافته

های اشعار او را قوافی فعلی تشکیل داده و چهارده قصیدۀ مردف در دیوان او از قافیه

های بدیع لفظی بخصوی انواع دونادون جناس، دیری از آرایهوجود دارد. همینطور بهره

از جمله ویژدیهای  سازیافعال و واهدان كهن فارسی، لغات و واهدان عربی و تركیب

 آید.زبانی فرخی بشمار می

در سطح ادبی، شاعر تشبیهات مختلف را در اشعار خود بطور دسترده  گیری:نتیجه

بکار برده كه بیشترین آنها را تشبیهات حسی به حسی تشکیل میدهد. پس از آن انواع 

در كانون توجه استعاره موردتوجه فرخی بوده و بعد از آن نیز كنایه و مجاز به ترتیب 

شاعر بوده است. انواع صنایع بدیع معنوی نیز در كالم فرخی بکار درفته شده است كه 

 بیشترین فراوانی را آرایج تضاد و كمترین را آرایه تضمین تشکیل میدهد.

  

 4344آذر  51 :دریافت تاریخ   

 4344دی  64:  داوری تاریخ   

 4344بهمن  45: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  59: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی،فرخی سیستانی، سبک

 سطح زبانی، سطح ادبی، دیوان، قصیده.
 

 :مسئول نویسنده * 

   yavari1350@yahoo.com

   (64 49)+  
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 مقدمه
هجری و اهل بن جولوغ متخلص به فرخی سیستانی از شاعران اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ابوالحسن علی

 سیستان بود.
 من قیاس از سیستان آرم كه آن شهر من است   

 شهر من شهر بزرگ است و زمینش نامدار   

 

شتن دارم خبر      شهر خوی شان ز   وز پی خوی

نامور     مردمان شیییهر من در شییییر مردی 

 (441)دیوان فرخی سیستانی: ی           

به دیگر شاعران این سبک ویژدیهای خاصی او نسبت فرخی از شاعران برجسته و توانای سبک خراسانی است. كالم

دارد كه او را از دیگران متمایز میکند. از صفات بارز فرخی صراحت لهجه و ساددی طبع اوست. از دیرباز 

(. 97اند )حدائق السحر، وطواط: یسهل و ممتنع توصیف كرده شناسان كالم فرخی را با صفتنظران و سخنصاحب

)فرخی سیستانی، « جامع همج قواعد فصاحت و بالغت»جود ساددی و سهولت خاصی كه دارد البته سخن او با و

( بوده و اشعارش بقدری ساده و طبیعی است كه دویا اسلوب شعر و شیوۀ 97بحثی در شرح احوال، یوسفی: ی

و توجه میتوان پس از اندک تأمل »سرایی را فراموش كرده و بجای آنکه شعر بگوید محاوره نموده است. اما سخن

دانست كه فرخی در آن ابیات شیرین و روان، نظم شعری و اسلوب نظمی را به تمام و كمال بکار برده و در اعمال 

قوانین بالغت خودداری نکرده و فقط توانایی خاطر و روانی قریحج اوست كه نظم را با همج دقت در صورت محاوره 

(. اسلوب فرخی موردتوجه بسیاری از شاعران بعد از او قرار 461 )سخن و سخنوران، فروزانفر: ی« نمایش میدهد

درفته، چنانکه سعدی از جمله شاعرانی است كه به اسلوب فرخی عنایت داشته و در پدید آمدن و كمال یافتن 

 زبان غنایی او كه در حد اعالی زیبایی و فصاحت است، تغزلهای فرخی تأثیر داشته است.

شیوۀ توصیفی و تحلیلی انجام درفته، به بررسی مختصات سبکی اشعار فرخی سیستانی از  در این نوشتار كه به   

ناسی ششناسی ساختاردرا  پرداخته شده و تالش شده است ویژدیهای دیوان فرخی در دو سطح سبکمنظر سبک

 زبانی و ادبی بعنوان هدف اصلی مورد بررسی قرار دیرد.
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ژدیهای سبک شعر فارسی و آشنایی با تغییر و تحوالت آن میبایست سیر تاریخی آن با استناد به برای شناخت وی

-شعر شاعران برجسته مورد بررسی و واكاوی قرار دیرد. به عبارت بهتر مختصات سبکی هریک از شاعران صاحب

ک شعر هرچه دقیقتر سبسبک، بایستی بصورت جدادانه و مفصل بررسی دردد تا از تركیب و تلفیق آنها بتوان 

سبک است كه ضرورت فارسی را در ادوار مختلف مشخص كرد. فرخی سیستانی از جمله شاعران بزرگ و صاحب

 دارد شعر او از این دیدداه بررسی دردد.

ت نظامی عروضی اس چهار مقالجقدیمترین منبعی كه معلوماتی دربارۀ فرخی سیستانی و اشعار او بدست میدهد، 

 شعرایالتذكرهمحمد عوفی،  االلبابلبابكه تمام مطالب آن بنحوی از انحا در منابع بعدی تکرار میشود؛ از جمله در 

خان یرضاقلالفصحاء مجمعبیگ آذر و لطفعلی آتشکدۀ آذرامین احمد رازی،  تذكرۀ هفت اقلیمدولتشاه سمرقندی، 

 هدایت.

در دوران معاصر نیز در كتابهایی كه درخصوی تحقیقات ادبی انجام درفته بویژه تألیفاتی كه دربارۀ تاریخ ادبیات 

 شعر العجمادوارد براون،  تاریخ ادبی ایرانفارسی از سوی محققان ایرانی و خارجی نوشته شده است، از جمله در 

صوی اهلل صفا مطالبی در این خذبیح تاریخ ادبیات فارسی بدیع الزمان فروزانفر و  سخن و سخنورانشبلی نعمانی، 
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فرخی  آمده است، اما جامعترین تحقیقی كه دربارۀ شرح احوال و اشعار فرخی بعمل آمده كتابی است با عنوان
كه توسط استاد غالمحسین یوسفی انجام درفته است. این كتاب  سیستانی: بحثی در شرح احوال و روزدار و شعر او

فصل تدوین شده است كه در بخش اول به شرح احوال، در بخش دوم به روزدار و در بخش  37بخش و در سه 

 سوم به شعر فرخی سیستانی از جوانب مختلف و بطور مفصل پرداخته شده است. 

در برخی مقاالت نیز اشعار فرخی از زوایای دونادونی مورد بررسی قرار درفته، اما تحقیقی كه بصورت مستقل به  

 شناسی اشعار فرخی پرداخته باشد، تاكنون صورت نگرفته است:مباحث سبک

ز هنرنمایی و قدرت طبع فرخی در ا «ستایش و توصیف، دو جوالنگاه فرخی سیستانی»( در مقالج 4395صحرایی )

دو محور ستایش و توصیف سخن دفته و نتیجه درفته است فرخی همج امکانات شعری از جمله توصیف را در 

قافیه »( در مقالج 4345مدح و ستایش كه درونمایج اصلی اشعار اوست بکار درفته است. حسینی رازانی ) خدمت

ه های موسیقیایی و نوآوریهای قافیبه بررسی جنبه« بالغی با تکیه بر قصاید رودكی، عنصری، فرخی و منوچهری

در  عر را تنظیم و كنترل میکند و از طرفیدر اشعار این شعرا پرداخته و نتیجه درفته است قافیج بالغی موسیقی ش

تکرار و ارزشهای بالغی آن در »( در مقالج 4341آفرینش صنایع ادبی نقش مؤثری دارد. اویسی كهخا و همکاران )

ها از منظر ارزش موسیقایی و بالغی به انواع تکرار حروف و شگردهای مختلف تکرار واهه« شعر فرخی سیستانی

وات های موسیقیایی اصهای مختلف، شعر فرخی را سرشار از خوشهاند انواع تکرارها به شیوهتهپرداخته و نتیجه درف

كرده كه سبب افزایش غنای موسیقی كالم او شده و ازلحاظ بالغی نیز انواع تکرار متناسب با مضمون شعر در 

موسیقی شعر »( در مقالج 4396خدمت انتقال معنا و مفهوم شعر و داه القای احساس شاعر بوده است. بارانی )

کرار های تعمدتاً بر تحلیل اوزان عروضی اشعار فرخی تمركز كرده و ضمن اشاره به برخی جلوه« فرخی سیستانی

در دیوان شاعر نتیجه درفته است كه پركاربردترین وزن عروضی بحر رمل بوده و تنها دو بحر نامطبوع در میان 

( در مقالج 4345برای انجام وظیفه و رفع تکلیف سروده است. حکیم آذر ) اشعار او وجود دارد كه دویا آنها را

بیتی، به تحقیق و بررسی ساختارهای سه« ساختار تشبیه مركب در شعر منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی»

ان وبیتی متضمن تشبیه مركب در دیوان این دو شاعر پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه در دیدوبیتی و تک

های اشرافی و س اهی دارد و نیز دربردارندۀ مدح ممدوح و وصف عناصر فرخی سیستانی تشبیه مركب بیشتر زمینه

 درباری است.

 

 بحث و بررسی

 ویژگیهای سبکی

 سطح زبان

زبان در آثار ادبی جایگاه خاصی دارد و اهمیت آن به هیچ وجه كمتر از محتوا و مضمون نیست؛ تاآنجاكه ادر  

انگیزی هم داشته باشد، ولی چناچه نتواند آنها را با زبانی فصیح دۀ اثر ادبی معانی، افکار و تخیالت زیبا و دلآفریین

ای بلیغ و به عبارت بهتر با همنشینی مرتب عناصر آوایی، زبانی، واهدانی و معنایی بیان كند، در انتقال و شیوه

محور همج تحوالت »اهد داشت. لذا پژوهشگران معتقدند مضامین، عواطف و احساسات خود به مخاطب توفیقی نخو

ای ( برمیگردد. سطح زبانی دامنج دسترده44)ادوار شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ی« شعر به زبان و روابط اجزای آن

 دارد و معموالً آن را در سه سطح آوای و لغوی و نحوی بررسی میکنند.
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آفرین از قبیل موسیقی بیرونی، كناری، از منظر شگردهای موسیقیسطح آوایی: در این سطح معموالً متون ادبی، 

سی، شمیسا: شنادرونی و صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع جناس و تکرار و.... مورد بررسی قرار میگیرد )كلیات سبک

 (.453ی

ند و وزنهای ت : انتخاب وزن مناسب كار باریک و ظریفی است كه شعر را دل ذیر میکند. معموالًموسیقی بیرونی

ضربی برای شور و شادی و هیجان مناسب است و وزنهای سنگین و آرام برای بیان حسرت و اندوه، شکوه و 

آرزومندی یا تفکر و تأمل مناسبتر است. ذوق سلیم فرخی این نکات را از روی طبع مراعات كرده و كالمش در هر 

دیوان فرخی دارای (. 559احوال، یوسفی: ی مضمونی موسیقی خاصی دارد )فرخی سیستانی: بحثی در شرح

بند و تعدادی قطعه و غزل بیت در قالب قصیده و مابقی شامل سه ترجیع 9443كه از بین آنها  استبیت  9995

و رباعیات است. تعداد اوزانی كه فرخی در دیوانش استفاده كرده چندان دسترده نیست. او در مجموع از ده وزن 

ه سروده شد ذیلاشعار خود بهره برده است. دذشته از رباعیات، سایر اشعار وی در بحرهای  با زحافات دونادون در

قصیده،  35/ بحر هزج شامل درصد( 7/33)حدود  قطعه 4غزل و  7ترجیع بند،  4قصیده،  73است: بحر رمل شامل 

 7/49)حدود  قطعه 4و غزل  9قصیده،  15/ بحر مجتث شامل درصد( 4/41) حدود  قطعه 4غزل و  1بند، ترجیع 6

 قطعه 4غزل و  5قصیده،  64/ بحر مضارع شامل درصد( 5/4)حدود  غزل 3قصیده و  64/ بحر خفیف شامل درصد(

قصیده و  5/ بحر سریع شامل درصد(  56/5)حدود  غزل 4قصیده و  44/ بحر متقارب شامل درصد( 4/43)حدود 

/ بحر رجز و بحر قریب هر درصد( 6/6)حدود  غزل 4 قصیده و 5/ بحر منسرح شامل درصد( 6/6)حدود  غزل 4

 درصد(. 4/5)حدود  قصیده 4كدام شامل 

درحقیقت مکمل و متمم موسیقی بیرونی یا  ،ردیف باشد كه عبارت از قافیه وی كنار یموسیق: موسیقی كناری

 ایفا میکند.ی نقش مؤثرهرچه بیشتر كالم بر مخاطب  رثیأهمان وزن عروضی است كه از جهت موسیقایی در ت

اند كه از جمله مهمترین آنها دذشته از تأثیر نقش برشمرده 45برای قافیه و تأثیر آن در ایجاد زیبایی در شعر 

سازی، حفظ وحدت و القاء مفهوم از راه آهنگ كلمات است )موسیقی شعر، شفیعی موسیقیایی، تناسب و قرینه

 44تا  35 ۀ)از قصید قصیده از قصاید وی 44رخی آنست كه جالب توجه در قوافی قصاید ف جنکت (.46كدكنی: ی

های فرخی در مجموع ساده و آسان است، جز . بطور كلی قافیهمیشود ختم« ر»صامت با بیت(  6495شامل  معاًج

ده هارچدر اشعار فرخی  كاربرد میشود.در موارد اندكی كه به ضرورت مجبور به استفاده از لغات عربی دشوار و كم

، یک قصیده با "اوست"، یک قصیده با ردیف "است"كه شامل شش قصیده با ردیف  مردف وجود دارد ۀقصید

یده با ، یک قص"شود"، یک قصیده با ردیف "آید"، یک قصیده با ردیف "باد"، یک قصیده با ردیف "باشد"ردیف 

  است. "او"و  "تو"و دو قصیده با ضمایر  "داری"ردیف 

 تعداد كل ابیات قافیج ردیفی یقافیج فعل قافیج غیرفعلی

7456 147 744 9995 

 

های بدیع لفظی، الف اطالق، تشدید مواردی از قبیل صنایع و آرایهدربارۀ  در این بخش معموالً: موسیقی درونی

مخفف، تخفیف مشدد، تلفظ كهن كلمات، كاهش و افزایش، ادغام و قلب كه به نوعی در ایجاد موسیقی بیشتر در 

 .آفرینی میکنند بحث میشودكالم نقش

 تشدید مخفف

 (45و رنگ و بوی و نگار )ی  خوشّی چو روی تست به/  بهار ادر نه ز یک مادرست با تو چرا 

 افزایش واج
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 (97كه خصالش بی خلل دشت و فعالش منتخب )ی  /  را چند ده شادرد شد  روستمبهمن آن ده  

(/ برناه، 655(/ شناه )ی 55(/ آشناور )ی 56(/  ایا )ی 469(/ فریشته )ی 415موارد دیگر: اس هساالر )ی 

 (344سرماه )ی 

 كاهش واج

 (434دستشان زرّ س ار و پایشان سیم س ر )ی /  دُرُهیزیر هر كاخی درد آمده مردم 

(/ فزاینده )ی 435(/ نکو )ی 464(/ میر )ی 474(/ بریشم )ی 473(/  انده )ی 415موارد دیگر: ستغفار )ی 

 (.3(/ دیا )ی 45(/ شکفه )ی 45(/ خشندی )ی 43برق )ی (/ ست55

 اماله

 (415غرضها بود سلطان را در این كار )ی /  سلیح و لشکر و پیلش جدا كرد

های لفظی است كه موجب افزونی موسیقی كالم شده و آن را دلنشینتر تجنیس: جناس یکی از زیباترین آرایه

بار از جناسهای مختلف در  4194عر فرخی دارد. چنانکه شاعر جمعاً میسازد. انواع جناس كاربرد فراوانی در ش

درصد(/  4/35مورد ) 145سخن خویش بهره درفته است. جناسهای فرخی بترتیب عبارتند از: جناس الحق با 

مورد  414درصد(/ جناس مطرف با  4/45مورد ) 633درصد(/ جناس اشتقاق با  5/67مورد ) 145جناس زاید با 

 16درصد(/ جناس شبه اشتقاق با  5/5مورد ) 53درصد(/ جناس تام با  5/5مورد ) 93(/ جناس خط با درصد 1/4)

درصد(/ جناس لفظ با  4/4مورد ) 61درصد(/ جناس مضارع با  5/6مورد ) 39درصد(/ جناس ناقص با  9/6مورد )

 درصد(. 6/5مورد ) 3

 جناس تام:

 (444مییر میران ییافتم بیار )ی چیو نیزد /  ز دل برداشت خیواهم بیار انیدوه 

 (445كه آهوبره مکد مثل از ماده شیر شیر )ی /  اكنون جهان چنان شود از عدل و داد او

 -(/ محمود95بار )ی -(/ بار37داد )ی  -(/ داد36جهان )ی -(/ جهان61هوا )-(/ هوا3نوا )ی  –موارد دیگر: نوا 

-(/ چین651درد )ی -(/  درد445چنگ )ی -(/ چنگ44دیدار )ی –(/ دیدار 411مسعود )ی -محمود، مسعود

 (.156بر)ی -(/ بر335تیغ )ی -(/ تیغ675چین )ی 

 جناس لفظ:

 (444)ی  خواری در زیرزمین ریزد خارهمچو هر /  آه و دردا و دریغا كه چو محمود ملک

 جناس الحق: 

 (44دهی س ه برد از باختر سوی خاور )ی /  سیحونلشکر كشد سوی  جیحوندهی ز 

 (73)ی سهر  ای و رنجبوده سفرتو در شتاب /  بوقت آنکه همه خلق درم خواب شوند

-(/ مکین141جوان )ی -(/ جهان679كمان )ی -(/ كتان44شیر )ی -(/  قیر475دل )ی -موارد دیگر: مل

 .(654رسته)-(/ بسته454پار )ی -(/ بار447رنج )ی -(/ دنج77شیر )-(/ تیر1موی )ی -(/ روی376متین )ی 

 جناس مضارع:  

 (655انداخت از ایوان )ی  چاهتو مخالف را به  جاهبه /  ز شاهان هر كه با تو دوستی پیوست و یکدل شد

 (354از تخت و كاله )ی  بیشترو  پیشتردر شرف /  شهریاران را بینی بدر خانج او

-(/  پود347بانی )ی ز-(/ زمانی651چنگ )ی -(/ جنگ315كاه )ی -(/ داه397حلمی )ی -موارد دیگر: علمی

 (.164پیشی )ی -(/ بیش356زمان )ی -(/ زبان355چاه )ی -(/ جاه616پیشتر )-(/ بیشتر57بود )ی 



 050/ شناسی زبانی و ادبی دیوان فرخی سیستانیبررسی سبک

 

 جناس مطرّف: 

 (43)ی  تبآسان تندرست از  تنكه /  از كف او چنان هراسد بخل

 (45ز دشمن برآر زود دمار )ی تیز  تیغبه /  برو بفرّخی و فال نیک و طالع سعد

(/ 365كام )ی -(/ كار475پیش )ی -(/ پیل453یاد )ی -(/ یار364نان )ی -(/ نام457بار )ی -گر: باغموارد دی 

 (.34خبر )ی -(/ بر473نوروز)-(/ روز399بال )ی -(/ بار34پسر )ی -(/ سر9عزم )ی -حزم

 جناس خط )مصحّف(: 

 (454 )یپار آن خو یله كرده است كه ورزیده همی /  شود دل بسر كار بازای ترک همی 

 ( 113و خط غالیه باری )ی  مشکینبا طرّۀ /  كه تو ایدون مسکینناز از تو سزد بر من 

استر -(/ اشتر637خون )ی -(/ چون666خام )ی -(/ جام349ختن )ی -(/ چین615سیم )-موارد دیگر: ستم

 (. 645زنگ )ی -(/ رنگ453بار )ی -(/ یار454زبر )ی -(/ زیر43جوی )ی -(/ خوی76)ی 

 جناس ناقص 

 (4مَلَک فعل و مَلَک سیرت مَلَک سهم و مَلَک سیما )ی /  پرورقوام دین پیغمبر مَلِک محمود دین

-(/ سَراس346عدَن )ی -(/ عدن644كِشد )ی -(/ كُشد649دَرد )ی  -(/ دِرد649دِل )ی -موارد دیگر: دُل

 (.144دَرد )ی -(/ دُرد395سُرای )ی 

 جناس اشتقاق: 

 (46فلک سرای ترا حاجبیست از حجاب )ی /  خـداماز  خادمیست زمانه امیر ترا

 (343شریکی الشک مظفّر آیی )ی  ظفرچون با /  مظفّرهر جایگه كه رفتی بازآمدی 

-(/ جود43ادیب )ی -مقدار و ادب-(/ قدر344محن )ی -بال و ممتحن-(/ مبتال444عطار )ی -موارد دیگر: عطر

-(/ عاشق44ملوک )ی -(/ ملک366حسد )ی -(/ حسود694ون )ی موز-(/ وزن611حلیم )ی  -جواد و حلم

-(/ شاعر99عطار )ی -(/ عطر91مشرک )ی -(/ شرک49مسافر )ی -(/ سفر15مدح )ی -(/ مادح34عشق )ی 

 (.474شعر )ی 

 جناس شبه اشتقاق: 

 (55و یسر باشد بر یسار )ی  یمینباشد بر  یمن/  هر س اهی را كه چون محمود باشد شهریار

-(/ خوش333زمان )ی -(/ زمین395ثری )ی -(/ ثریا357سمین )ی -(/ سمن454اقلیم )ی -دیگر: قلم موارد

-(/ زمان475سوده )ی -(/ ساده454اقلیم )ی -(/ قلم434س ر )ی -(/ س ار691راز )ی -(/ روز354خویش )ی 

 (.359چمن )ی -(/ چمان643زمین )ی 

 جناس زاید: 

 (44میل او باز به علم و به كتاب و اخبار )ی /  رودسو به  رودمیل شاهان به شرابست و به 

 ( 691همی كردمی ز خلق نهان )ی راز به روز /  درازشب دراز همی خوردمی غمان 

دریده -(/ دیده45رخ )ی -(/ سرخ635شمشیر )ی -(/ شیر74كار )ی -(/ شکار31كنده )ی -موارد دیگر: فکنده

پیلتن -(/ پیل115پسند )ی -(/ پند159كمین )-/ كین(693جان )ی -(/ جوان435جهان )ی -(/ جان44)ی 

 (.135خارا )ی -(/ خار667باده )ی -(/ باد447خار )ی -(/ خاره447دل )ی -(/ دلبن456)ی 

 ترصیع 
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ل در دو های متقابتر میکند، ترصیع و موازنه است؛ زیرا تکرار قرینههایی كه موسیقی شعر را برجستهاز جمله آرایه

گی و دوشنوازی خاصی ایجاد میکند كه در كنار موسیقی درونی و كناری، آوامندی شعر را به مصراع بیت، هماهن

 اوج میرساند.

 (4امین ملّت و ملّت بدو پیراسته دنیا )ی /  یمین دولت و دولت بدو آراسته دیتی

 (694دشیوار، پیش قیدرت تو آسیان )ی /  بسییار، پیش همّت تیو انیدک 

 (364همی فزایی فضل و سخاوت و احسان )ی /  و انصاف همی نمایی عدل و امانت

 موازنه

 (45سخنش را به تکلف نتوان داد جواب )ی /  هنرش را به حقیقت نتوان یافت كران

 (475بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار )ی /  خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس

 ازدواج 

 (666مرغ و ماهی را طعام از طعنج رمح طویل )ی /  از همه شاهان كه داد سیحون و جیحونجز تو در 

 (356از دل نورسته و از سبز دیاه )ی  باغ و راغ/  تا به فروردین دردد چو رخ و چون خط دوست

 قلب 

 (19شود )ی  دیگرنهادی، هر زمان  گیردهر زمان /  ست خواجه كز فراوان معجزاتآتشی كرده

 (49)ی  دمـاراز دشمنان خویش بیرآری /  و به كیام مرادیه پاینده باش تیا ب

 (.656كرمان )ی -(/ مکان457بار)ی -(/ ابر379س ر )ی  -(/ پسر494بطر )ی -سایر موارد: طرب

 جناس مُکرّر

 ( 655ی یزدان دان )زهی موّحد پاكیزه دین /  زهی مظفّر پیروز بخت روزافزون

 ( 335)ی روان روان از هر تنی شود سوی دردون /  چون بركشیده تیغ تو پیدا شود زدور

  (.431بصیر )ی -(/ بصیر445شیر )ی -(/ شیر454نزار )ی -سایر موارد: زار
 تکرار 

ای كه ها و صور مختلف است؛ بگونهها و عبارتها به شیوهداه تکرار انواع صامتها، مصوتها، واههشعر فرخی جلوه

های متعددی از انواع تکرار را در سطوح مختلف مشاهده كرد دیوانش نمونهای از میتوان براحتی در هر صفحه

 (.49)تکرار و ارزشهای بالغی آن در شعر فرخی سیستانی، اویسی كهخا، عباسی و اتحادی: ی

آرایی: تکرار واج هرچند منظم نباشد، در كالم عاطفی و ادبی زیباست. به شرط آنکه فاصلج میان تکرار واج یا واج

ای باشد كه ذهن تکرار را دریابد. البته حروف سایشی )س، ش، ز، ه و...( محسوستر از حروف انسدادی بگونه حروف

)ب، پ، ت، ک و...( است. از طرفی آهنگ بعضی از حروف خوشتر از برخی دیگر است. مثالً مصوتهای بلند كامالً 

ها نیز صامتهای ه، چ، ز، ف، دوشنوازتر هستند آهنگ هستند و بعد مصوتهای كوتاه. از میان صامتموسیقایی و خوش

 (.69شناسی، وحیدیان كامیار: ی)بدیع از دیدداه زیبایی

 حروفیهم

 (35رخ اعدای دین دایم به رنگ زعفران باشد )ی /  شه لشکرشکن محمود كشوردیر كز بیمش

 (444در دور نبودی ز من آن لعبت فرخار )ی  /  همه درد دل و اندوه چه بودیبا این

 (615باز چون عاشق بیدل به خروش آمد بم )ی /  باز چون بلبل بیجفت به بانگ آمد زیر

 آواییهم



 053/ شناسی زبانی و ادبی دیوان فرخی سیستانیبررسی سبک

 

 (455شاد بادی ز جوانی و جهان برخوردار )ی /  جوانان به جهان شاد بودتا دل تازه

 (346بدعت همی زدایی طاعت همی فزایی )ی /  مردی همی نمایی دیتی همی دشایی

 (153كلید باغ ما را ده كه فردامان بکار آید )ی  /  را همی بوی بهار آیدباغ ای باغبان ما  

 تکرار هجا

 (97شهریار )ی ها بی مرد كردی شهر ها بیقلعه/  بی اژدها شیر كردی دشتها ها بیبیشه

گوش ب مکرر»تکرار واهه: تکرار واهه از جمله مواردی است كه در افزایش موسیقی درونی كالم تأثیر بسزایی دارد. 

طنین در طول یک مصراع یا یک بیت و یا یک قطعه شعر عاملی است كه كمک میکند رسانیدن یک كلمج خوش

(. انواع تکرار در سطح واهه 94)پیوند موسیقی و شعر، مالح: ی« عنصر موسیقی در یک قطعج شعر احساس دردد

درصد از اشعار وی به نوعی تکرار   4/43 دستر سیستانی قابل مالحظه است تا بدانجا كه دربوفور در اشعار سخن

 واهه قابل مالحظه است.

 (45)ی صوابست صوابست صواب همه دفتند /  قوم را دفتم چونید شمایان به نبید 

 (74)ی شناسی، حقگزاری حقگزار شناسی حقحق/  بردباری بردباری، مهربانی مهربان

 تکرار عبارت یا جمله

 (95باشد یار )ی  شادمانه به تو آنکس كه ترا/  دارد دوست شادمانه به تو آنکس كه ترا

 ( 647شعر بخوان )ی  گاه گفتی بیا و/  رود بزن گاه گفتی بیا و

 ( 344چشمم نهانی )ی  دریغا تو كز پیش/  رویم جدایی دریغا تو كز پیش

 ردّ العجز الی الصدر

 (439)ی سفر دم شود از دو جهان نام /  از دوست جدا كرد مرا سفر

 (614)ی جهان به شمشیر باید درفتن /  را به شمشیر هندی درفت جهان

 ردّ الصدر الی العجز 

 عـطار نیادییاه  فتییادم  بیه یکیی كییلبج  /  از خانه به بازار همی دشتم یک روز 

 (443كاصل تو چه چیزست و چه چیزی ز بن و بار )ی /  به كلبه در، با عود همی دفت عطار

 مسکنكز همه دیتی در او درفتی /  كه بوستان بهشت است بلخ شنیدم

 (674زانکه ملک را بهشت باشید معدن )ی /  تو در بهشت باشد نشگفت مسکن

 ردّ الصّدر إلی اإلبتداء: 

 ( 451قیصر بر دردهش نکرده نثار )ی هنوز /  خاقان در خدمتش نبسته كمر هنوز

 ردّ الصّدر إلی العروض: 

 (45بیا و روز مرا خوش كن و نبید بیار )ی /  بهاربه روی رشک تازه دمید ای بهار 

 ردّ العروض إلی العجز: 

 (6)ی دریا به كام خویش بردیرد دهر غوای از /  دریاامید خلق غواصست و دست راد او 

 ردّ اإلبتداء إلی العجز: 

 (349)ی  جمالیست جهان را و كه داند چه جمالی/  به كردار و به آیین و به خوهای ستوده
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 هاشناسی واژهسطح لغوی یا سبک
های كهنگرایی در آن باشد، مورد توجه ای كه نشانهدر این سطح عموماً لغات عربی و كهن فارسی و هردونه كلمه

و بررسی قرار میگیرد. عمدۀ لغات عربی در دیوان فرخی ناشی از ضرورت قافیه است كه در كالم شاعر راه یافته 

افعال كهن فارسی نیز از مختصات سبک خراسانی است كه داهگاهی در میان اشعار فرخی مالحظه است. واهدان و 

 میشود.

كلمات عربی: از قرون اولیج اسالمی تا قرن پنجم عمدتاً لغاتی كه معادل فارسی نداشته و برخی مترادفات كه در 

صیح عربی بوده، داخل ادبیات فارسی شده آمده یا به درد قوافی شعر میخورده یا لغات كوتاه و فنگارش بکار می

( بسامد كلمات عربی كه در كالم فرخی بکار رفته در مقایسه با تعداد ابیات 654: ی4شناسی، بهار، ج سبکاست )

در شعر فرخی معدودی الفاظ تازی كه در قصیده آمده چنان در تركیب »و حجم اشعار وی چندان چشمگیر نیست. 

-54)چشمج روشن، یوسفی: ی« ر رفته كه كالم از سطح عادیات بسی باالتر و فاخرتر استو تألیف آنها هنری بکا

59.) 

 خاک همبوی عنبر اشهب  /  ستآب همرنگ صندل سوده

 زندبافیست با هزار شغب/  هر دلی را به شاخ دلبن بر

 ( 43این صواب است و آن ددر اصوب )ی /  خواسته بدهد و نخواهد شکر

(/ ازهر )ی 665(/ اخالء )ی 41(/ احدب )ی 635، 664(/ اجم )ی 649(/ آمال )ی 663)ی سایر موارد: آجام 

(/ زبزب 447(/ جالجل )ی 345، 313(/ جباه )ی 47(/ انحدار )ی 49، 45(/ اطیب )ی 49، 4(/ اشهب )ی 73

(/ ظل ظلیل )ی 664(/ غیل )ی 454(/ طیار )ی 454(/ ضریر )ی 661(/ سقیم )ی 4(/ سغب )ی 4)ی  

(/ هرب )ی 44(/ یسر )ی 43(/ مشجب )ی 644(/ كیال )ی 455(/ كفاه )ی  699(/ حصن حصین )ی 666

(/ رمح طویل 666(/ كحیل )ی 473(/ تراویح )ی 47(/ یلب )ی 344(/ عطن )ی 447،353(/ نهمت )ی 47، 4

 (.344(/ مجن )ی 353(/ ذل  و هوان )ی 666)ی 

 افعال، عبارات و جمالت عربی: 

 (356)ی احسن اهلل جزاه نتواند كه نگوید /  تویی هر كه حدیث تو شنیداز كریمی كه 

(/ محول االحوال و مسبب االسباب 355(/ علی القله )ی 375(/ لن ترانی )ی 444،445،476سایر موارد: ارجو )ی 

اهلل )ی  (/ تبارک5(/ قد وجب )ی 4(/ اقترب )ی 353(/ عبده و فداه )356(/ ال واهلل )355(/ معاذاهلل )46)ی  

 (475(/ ما حرم اهلل )ی 95(/. اهلل اكبر )ی 45(/ شکر هلل )ی 56

 درایی واهدانی:كهن

 (71)ی فرغر كه شهریارا دریا تویی و من /  ز آب دریا دفتی همی به دوش آمد

(/ آشکوخیدن )ی 55(/ آشناور )ی 655،659(/ آهنگ )ی 414(/ آخته )ی 166(/ آدرنگ )ی 649آخال )ی

(/ اوبار 376،395(/ اندربای )ی 51(/ اس رغم )ی 641(/ ارغنده )ی 694(/ آندون )ی 654دن )ی (/ آغالی156

(/ 644(/ پخسان )ی 354، 639(/ پاداشن )ی 351(/ بهمنجه )ی 656(/ بگماز )ی 354(/ بادخن )ی 43)ی 

(/ 446ی (/ سوفار )375(/ ریدک )ی 314(/ داه )ی  71(/ خنیده )ی  493(/ حمدونه )ی 444پردست )ی 

(/ یزدان 613(/ هگرز )ی 694، 445(/ نوز)ی 644(/ میزد )ی 47(/ كردر )ی 314(/ فرناد )ی 91شولک )ی 

 (.471(/ پریشیدن )ی 655(/ پاالهنگ )ی 645(/ فنگ )ی 41(/ كرگ )ی 399(/ مزكت )ی 91دردر )ی 

 افعال كهن 



 053/ شناسی زبانی و ادبی دیوان فرخی سیستانیبررسی سبک

 

 (344او بردذری )ی  زر او چون به در خانه/  بشلد در تو خواهیش و در نه به تو اندر

 (649خوشتر بود از رود خوش و نغمه قوال )ی /  شیران غرنبیدندر بیشه بگوش تو 

(/ 367(/ هاه دراییدن )ی 131(/ خاییدن )344(/ چخیدن )ی  45(/ توفیدن )ی 114موارد دیگر: پریشیدن )ی 

(/ كفیدن 434ن )ی (/ طرازید659(/ شکهیدن )ی 659(/ شکردن )ی 137(/ شخودن )ی  699سنبیدن )ی 

(/ 411(/ سختن )ی 344(/ نیوشیدن )ی 161(/ میزیدن )ی 394(/ دزاییدن )ی 344(/ دراییدن )ی 694)ی 

 (.154(/ نویدن )ی 649(/ سگالیدن )ی 344(/ الفغدن )ی 476طرازیدن )ی 

 سازیتركیب

 در تقویت و دسترش زبان به طرقشعرا و آفرینشگران ادبی با خالقیت و نوآوریهای خود معموالً بیشترین سهم را 

مختلف بخصوی از راه ایجاد تركیبات نو و بدیع ایفا میکنند و از همین روست كه یکی از زبانشناسان، مرگ زبانها 

الت )مقا« هر زبانی آنگاه میمیرد كه آخرین شاعرش مرده باشد»را در ركود و سترونی شعر آنها میداند و میگوید: 

 (.434شناس: یادبی و زبانشناسی، حق

 (455تا دلی یابم از یشان چو دل خویش مگر )ی /  جهان را بازار كجاست دلفروشان

(/ 445(/ حقور= صاحب حق )ی 115(/ چرمگر )ی 455(/ تركشگر )ی 35زاد )ی  (/ تازی44آرا )ی بت

آدین لسم(/ ط43(/ لعبگر )ی 165آشتی )ی (/ درگ647(/ قیمتگر )ی 14(/ طرایفگر )ی 394بازوخای )ی 

فر )ی (/ فریشته74(/ پوزشگر )ی 74پناه )ی (/ كوه399فرمای )(/  كج313فزا و كافركاه )ی (/ مؤمن365)

 (.659آهنگ )ی (/ روی153ال )ی (/ هرزه44

در این سطح، جمله از نظر محور همنشینی، كاربردهای كهن دستوری از قبیل آوردن انواع یاء، سطح نحوی: 

، وجوه كهن ماضی «را»جویی در آوردن فه در پس و پیش متمم، مفعول و عالمت آن، صرفهآوردن دو حرف اضا

 استمراری، افعال پیشوندی، صرف افعال كهن و... بررسی میگردد.

 (496مرا دردی بدین دفتار یاور )ی /  یاء شرطی: در آنجا در شوی آداه دردی

 دو حرف اضافه برای یک متمم: 

 (465در بود باد را ستام به زر )ی /  م بودراست دفتی به باد بر، ج

 «:را»جویی در آوردن صرفه

 (696آن كس كه یافت از كف تو سامان )ی /  سامان خویش دم نکند هردز

 «:ب»فعل امر بدون 

 (376بلند باش و به شمشیر او جهان پیرای )ی /  دلیر باش و به بازوی او شجاعت كن

 وجوه كهن استمراری:

 (645چو یار من نبود و ین حدیث بود محال )ی /  اندر جهان به حسن و جمالهمیشه دفتمی 

 افعال پیشوندی:

 (395)ی  برسایبه جاه خدمت او سر به آسمان /  به عون دولت او آرزوی خویش بیاب

 صرف افعال كهن:

 (449جمال و زینت دینار و رتبت منبر )ی /  كز نام تو بلند كندسکالد همه 
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 سطح ادبی
این سطح به شگردهای زبان ادبی كه موجب خالقیت ادبی و انحرافهای هنری میشود از قبیل مسائلی نظیر در 

 های بدیع معنوی پرداخته میشود.تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز و آرایه

تشبیه: فرخی هم از نظر تنوع حوزۀ خیالهای شاعرانه و هم از نظر لطافت تصاویر شعری، شاعری است برجسته و 

( و حوزۀ عمومی صور خیال او را عمدتاً تشبیه تشکیل 194ممتاز )صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ی

(. یکی از اركان اساسی شعر فرخی استفاده از تشبیهات در اشعار و قصاید است. این 194میدهد )همان: ی 

و قریب به ذهن است و عمدۀ مواد  تشبیهات مانند بسیاری از شعرای همعصر او تشبیهاتی محسوس، ساده، طبیعی

 آن از دنیای پیرامون شاعر و بخصوی طبیعت درفته شده است. 

 (69بینی آن سرو كه خندان دل سوری بر اوست )ی /  سرو را ماند آورده دل سوری بار

 های شعری خود اعم از تغزالت، مدح، وصف طبیعت و توصیف میادین جنگ تشبیهات زیبا وفرخی در همج زمینه

 دلنشینی بکار برده و البته در تمام موارد هماهنگی و تناسب موضوع را مراعات كرده است.

 (634قد تو سرو بلند و روی تو ماه تمام )ی /  زلف تو مشک سیاه و جعد تو شمشاد تر

 (4آن ز خون خلق و این از بیم تاراج و نهب )ی  /  تیغها چون ارغوان و رویها چون شنبلید

ای كه بسیاری از آنها پس از دذشت هزار سال هنوز طراوت و پر از لطافت و تازدی است؛ بگونهتشبیهات فرخی 

درخشنددی خود را حفظ كرده است و این دلیلی روشن بر سالمت ذوق و قوۀ خیال و باروری اندیشج اوست. 

ته هوا درفته و دف فرخی سیستانی در زمانی كه دماسنج نبوده، برای وصف شدت سرمای زمستان از تشبیه بهره»

 های بلور یخ میبندد:چنان سرد است كه ادر آب را به هوا پاشی مانند تکه

 (44-46)بالغت تصویر، فتوحی: ی« در براندازی آب را به هوا/  چون بلور شکسته بسته شود

اه ( م391(، روی نیکوان مانند آفتاب روشن )ی 34در تخیل فرخی خدنگ ممدوح مانند پیک تیزرو است )ی 

زار ای كه در سبزه(، الله443بخش )ی (، سخاوت خواجه مانند بهار زنددی3دوهفته مانند آیینج چینی )ی 

( آتش افروخته مانند لعبت زیبایی كه دیبای سرخ بر تن 96روییده مانند عقیقی كه در پیروزه نشانده باشند )ی 

( و معشوق بسان صیادی است 675شقان )ی (، بردهای رزان در فصل خزان مانند رخسار عا19كرده باشد )ی 

 (634كه زلف چون دام خود را بر دو رخ خویش دسترده باشد )ی 

های متعدد برای یک مشبه در ابیات زیر بهانگیز و بدیع و آوردن مشبهقدرت شگرف فرخی در خلق تصاویر خیال

 بوضوح قابل مشاهده است:

بهییاری          تو اللییج  یبییاری  جو  تو سییییرو 

 یییدی ونییدر دلم امیییدیشییییرینتر از ام  

نگییاری              تر از  یبییا بهییاری ز تر از  م  خر

جانی      جای  جای عقلی در تن ب  در دل ب

 سیییرو و مهییت نخوانم خوانم چرا نخوانم

ماه سیییخن     به روی لیکن   نیوشییییماهی 

 

یی            لربییا حور د تو  غمگسییییاری   تو یییار 

یی              هوا یی ونییدر سیییرم  هوا تر از  کو ی  ن

یی             همییا تر از  خ فر تر از تییذروی  ک ب  چییا

 در سییر بجای هوشییی در چشییم روشیینایی 

 هم مییاه بییا كالهی هم سیییرو بییا قبییایی

 سییروی به قد ولیکن سییرو سییخنسییرایی  

 (344)ی                                       



 051/ شناسی زبانی و ادبی دیوان فرخی سیستانیبررسی سبک

 

فرخی انواع و اقسام تشبیهات را به اعتبارات دونادون در سخن خود بکار درفته و بوفور از آنها در خلق تصاویر 

برده است. بیشترین تشبیهات وی از نوع حسی به حسی، مقید به مقید و تشبیهات مجمل و مرسل شعری استفاده 

 میباشد. 

 انواع تشبیه به اعتبار حسی یا عقلی بودن طرفین 

درصد بیشترین كاربرد را داشته و  5/91مورد و  649از این منظر در دیوان فرخی، تشبیهات حسی به حسی با 

درصد در مرتبج دوم قرار داشته و در نهایت تشبیهات حسی  4/44مورد و  37به حسی با پس از آن تشبیهات عقلی 

 درصد كمترین مورد استفاده را داشته است. 7/3مورد و  46به عقلی با 

 حسی به حسی:

 (46تو از رنج سفر دشته نزار )ی  كوهچون  تن /   در سفر بودی و تا بودی و در كار سفر

(/ برِ دلبران به مرمر، لب نیکوان به مرجان 647(/ سمن به برگ نسترن )ی 654الب )ی موارد دیگر: باده به د 

(/ زمین به پر طاووس 645(/ آب به آینه )ی 454(/ لشکر به دریای دمان )ی 14(/ جهان به عروس )ی 675)ی 

مجلس به باغ (/ 95(/  صنوبر به باالی معشوق )ی 46(/ رخ به الله )ی 446(/ رخسار به دل نار )ی 695)ی 

(/ شاخ دل به دوش 435(/  باغها به روی بتان )ی 1روز )ی (/ روی س ید و پاک به تابنده45پرشکوفه )ی  

 (.45های آذر )ی (/ دلهای انار به شعله457نیکوان پردوشوار )ی 

 حسی به عقلی:

 (136)ی  شود دل غمگیناز ابر تیره چون  آسمان /   تا چو باغ از بردریزان چون تن بیدل شود

(/  447(/ باغ به خوی، كاخ به رای )ی 436(/  او به یقین )ی  4موارد دیگر: ابر به رای عاشقان و طبع بیدالن )ی 

 (.464(/  كاخ به بخت و عزم )ی 349او به روان )ی 

 عقلی به حسی: 

 (443ای مال تو بر چشم تو چون دشمن تو خار )ی  /   درامی دیدهتو بر چشم تو چون  عرضای 

(/ 357(/ وهم به آهن )ی 497(/  سیرت به شکر )ی 44(/  رای به حصار )ی 6موارد دیگر: امید به غوای )ی 

 (.155(/ عزم به بازوی دردان )ی 654مهر و كین به دربان )ی 

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد یا مقید و یا مركب بودن طرفین

درصد بیشترین سهم كاربرد را  9/65مورد فراوانی و  74مقید با از این دیدداه در اشعار فرخی تشبیهات مقید به 

درصد،  4/66مورد و  45درصد، مقید به مفرد با  1/63مورد و  44داشته و سایر انواع را بترتیب: مفرد به مقید با 

 درصد تشکیل میدهند. 9/45مورد و  36درصد و مركب به مركب با 4/47مورد و  56مفرد به مفرد با 

 (357پرست شمن )ی خواران دلباده /   گلبن بتدشت و  باغ بتخانهمفرد:  مفرد به

 (344)ی تو یار غمگساری تو حور دلربایی  /   تو سرو جویباری تو اللۀ بهاریمفرد به مقید: 

 (374هردز نتوانی كه نبخشی و نباری )ی  /   دگر دست تو دریاو  یک دست تو ابرستمقید به مفرد: 

 (634)ی روی تو ماه تمام و  قد تو سرو بلند /   جعد تو شمشاد ترو  زلف تو مشک سیاهمقید به مقید: 

 ( 164در عقیقین جام دویی لولوء بیضاستی )ی  /   مركب به مركب: قطرۀ باران چکیده در دهان سرخ دل

 تشبیه به اعتبار وجه شبه

درصد، تشبیه مفصل  5/17مورد و  451مل با بیشترین تشبیهات به اعتبار وجه شبه را بترتیب فراوانی، تشبیه مج

 درصد كاربرد تشکیل میدهد.  45/ 4مورد و  14درصد و تشبیه تمثیل با  4/16مورد و  434با 
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 (96عقیق است دویی به پیروزه اندر )ی  /   تشبیه تمثیل: به سبزه درون اللج نوشکفته

 (334عاشقانت غمین دشته با فغان )ی  بلبل چو /   تشبیه مفصل: صلصل چو بیدالن جهان دشته باخروش

 (434كه بدیشان بطرازند مدیحی چو درر )ی  /   تشبیه مجمل: شاعران را ملکان خواسته آنگاه دهند

 انواع تشبیه به اعتبار ابزار تشبیه

درصد و تشبیه بلیغ با  6/91مورد و  345پركاربردترین نوع تشبیه به اعتبار ابزار تشبیه را تشبیه مرسل با فراوانی 

 درصد تشکیل میدهد.  9/5مورد و  3درصد و در آخر تشبیه مؤكد با  4/41مورد و  54

 ( 331بر سر دریا روان )ی همچو كشتیهای سیمین  /   تشبیه مرسل: آسمان چون سبز دریا، و اختران بر روی او

 (391كزو نور دسترد بر هر مکانی )ی  /   تشبیه مؤكد: نکو رای تو آفتابیست روشن

 (44تیغش به روز رزم كلید حصار )ی  /   تشبیه بلیغ: رایش به وقت حزم حصار قویست

 (.345(/ سرو زرین، بسدین پیرهن )ی 331(/ كشتیهای سیمین )ی 419درخت )ی تشبیه خیالی: زرین

(/ دوی 64(/ آینج رادی )ی 49(/ باد سخاوت )ی 655(/ تیر مژدان )ی 354اضافج تشبیهی: دریای بخشش )ی 

(/ آتش آرزو و 493(/ بار مالمت )ی 9(/ پردۀ شب )ی 357(/ آتش عشق )ی 376سعادت و دوی مملکت )ی 

 (.645(/ آینج بزردی )ی 656آتش آز )ی 

 (644سروی در سرو درع پوشد و جوشن )ی  /   رد و شمشیرتشبیه مشروط: ماهی در ماه درقه دا

 (  35ادر نز بهر آن بودی كه دریا را كران باشد )ی  /   تشبیه تفضیل: بجز دریا نخواند كس كف دوهرفشانش را

استعاره از جمله بهترین و موثرترین شگردهای زبانی و تصویرآفرینی در كالم محسوب میشود تا آنجا كه استعاره: 

بندی یکی از مهمترین صورتهای مجازی میدانند و داه آن را بتنهایی بمنزلج یک سبک مقوله»شناسان آن را کسب

( فرخی سیستانی در حوزۀ تصاویر شعری پس از تشبیه بیشترین استفاده 361شناسی، فتوحی: ی)سبک« میکنند

رتیب فراوانی و كاربرد به قرار ذیل میباشد: را از انواع استعاره در كالم خود بعمل آورده است. استعارات فرخی بت

 434درصد(، استعارۀ مکنیه با  4/65مورد ) 444درصد(، استعارۀ مطلقه با  4/69مورد ) 493استعارۀ مصرحه با 

 درصد(.  6/45مورد ) 47درصد( و استعارۀ مجرده با  6/41مورد ) 43درصد(، استعارۀ مرشحه با  3/64مورد )

 (457از پنجج دردان ربایندۀ غدار )ی  /   آمد و امن آمد و رستند رعیتاستعارۀ مصرحه: عدل 

 (475های دست مردم سر فروكرد از چنار )ی پنجه /   تا برآمد جامهای سرخ مل بر شاخ دل

 ستاره از فلک رشوت فرستد زی سهام تو /   استعارۀ مکنیه: همی ترسند جباران عالم از حسام تو

 (154خطایی كس نیابد هیچگه اندر كالم تو )ی  /   ای خسرو ز جام تو مه و خورشید را رشک آید

 استعارۀ مکنیه اضافی )اضافج استعاری(: 

 (167تا نم نیسان دو چشم الله را بیدار كرد )ی  /   چشم نیلوفر چو چشم مانددان در خواب شد

دست حادثات و پای روزدار )ی  (/ 11(/ در نشاط و در بال )ی 34(/ دست اجل )ی 6موارد دیگر: دل خارا )ی 

 (. 364(/ بیخ اندوه )ی  375(/ پیغام دل )ی  647(/ لب امید و دل اقبال )ی 447

 (444اندوه مرا هیچ كران نیست پدیدار )ی  /   استعارۀ مطلقه: تا چشم من از دیدن آن ماه جدا شد

 (46مقدار )ی الجرم نزد خردمند ندارد  /   نه همانا كه جهان قدر تو دانست همی

 (377با جعد سمرقندی و با زلف بخاری )ی  /   استعارۀ مجرده: شادی ز بتان خیزد در پیش بتان دار

 (466آمد آن روی با هزار نگار )ی  /   آمد آن ماه بت هزار ادب

 (64دوید كه قدر و منزلت و مرتبت تراست )ی  /   استعارۀ مرشحه: دوی ترا ستاره نیایش كند همی
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 (644بر مه روشن شکفته داری سوسن )ی  /   اری شکفته بر مه روشنسوسن د

كنایه یکی از حساسترین مسائل زبان است و چه بسا خواننده مراد نویسنده را از كنایه درنیابد. پس فقط كنایه: 

(. كاربرد 635آیند )بیان، شمیسا: یكسانی كه با یک زبان آشنایی كامل دارند، از عهدۀ فهم كنایات آن زبان برمی

مورد كنایه در اشعار فرخی استفاده  463كنایات با توجه به حجم اشعار فرخی خیلی دسترده نیست. در مجموع 

 4/4مورد ) 6درصد( كنایه از صفت و  5/15مورد ) 54درصد( كنایج فعلی،  9/56مورد ) 45شده است كه بترتیب 

 درصد( كنایه از موصوف را شامل میشود.

(، 446سنگ و سبکسار )ی (، سبک345خای )ی (، دندان34زبان )ی لب و خشککكنایه از صفت: خش

 (.115دل )ی (، سنگین493جگر )ی دل و خسته(، سوخته641مرده )ی (، دل453س یدكار )ی 

 (434زبان باد )ی لب و خشکدر دست اجل خشک /   آن كس كه زبان كرد به بد دفتن او تیز 

 كنایه از موصوف:

 (4هر كسی كو را درفت از هیبت تیغ تو تب )ی  /   دوخته پوشد هم از روز نخستجامج نا 

 (46چون درفتستی در جایگهی تنگ قرار )ی  /   تو به باغی چون بیابان دلتنگ شدی

 (497او داه دُر ببارد ز انگشت خویش و ده زر )ی  /   كنایج فعلی: از رشک تو دبیران انگشتها به دندان

(/ روزدار 455(/ سر دران دشتن )ی 74(/ دمار برآوردن )ی  74د از سر كسی برآوردن )ی  موارد دیگر: در

(/ 644(/ با خاک یکی شدن )ی  497(/ انگشت به دندان بودن )ی  416(/ دود برآوردن )ی 445بردن )ی 

 (.366(/ زیر نگین داشتن )ی  115(/ چشم داشتن )ی  643(/ میان بستن )ی 645زبان شدن )ی  یک

مورد از انواع مجاز را در اشعار خود بکار برده است كه بترتیب فراوانی شامل مجاز به  46فرخی در مجموع مجاز: 

 3درصد(، سببیت  4/41مورد ) 43درصد(، حالیت 9/66مورد ) 64درصد(، محلیت  4/56مورد ) 19عالقج عموم 

 درصد( است. 6/3مورد )جمعاً  4ركدام با درصد(،كلیت، خای و آلیت ه 4/6درصد(، جزئیت و ماكان ) 6/3مورد )

 (341نگارا بدین زود سیری چرایی )ی  /   سیر دشتیعالقج سببیت: بدین زودی از من چرا 

 نقش بهار خواهی؟ رو روی خواجه بنگر /   كلیت: سحر حالل خواهی؟ رو لفظ خواجه بشنو

 (497انگشت خویش و ده زر )ی  او داه دُر ببارد ز  /   از رشک او دبیران انگشتها به دندان

 (499از كف دهند باده وز لب دهند شکر )ی  /   سخن كه متا راجزئیت: دلجوی ساقیانی شیرین

 (153به دو دستم به شادی بر می چون ارغوانستی )ی  /   آن نامهربانستی دستآلیت: مرا دل در نه اندر 

 عموم )ذكر عام ارادۀ خای(: 

 (313دفتم بلی و پیشرو طاعت اله )ی  /   و پشت دین دفتا پناه به شرع رسولست

 خای )ذكر خای ارادۀ عام(:

 (634رخشش آرامش نگیرد ساعتی در یک مقام )ی  /   رایتش ساكن نگردد یک زمان در یک زمین

 (754به آب دنگ و به شیر و به زعفران و شکر )ی  /   ماكان: فریضه هر روز آن سنگ )= بت( را بشستندی

 (646خوبرویانی به خوبی داستان )ی  /   اندر دست و خوبان پیش روی باده حالیت:

 (47آن كاندر آن دشادی پر )ی  دلنه مرغ را  /   آن كاندر آن نهادی پیسر محلیت: نه مرد را 

 مجاز عقلی

 كه نه شهر او پست كردی سراسر /   خالفت كه جست از همه شهریاران

 به ارگ و به طاق س هبد مجاور  /  ست مأمونیان راخالف تو رانده
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 ز ایوان سام یل و رستم زر  /   ست یعقوبیان راخالف تو رانده

 (93ز بستانها سرو و از كاخها در )ی  /   خالف تو بركنده سامانیان را

 های ادبی در حوزۀ بدیع معنویآرایه

تضاد هر نوع تناظری كه در مفاهیم هاست، از تقابل یا موسیقی معنوی كه اساس درک زیبایی درین دروه آرایه

بندی این مجموعه كار دشواری است، زیرا در حوزۀ مفاهیم و امور انتزاعی میدان فعالیت باشد ایجاد میشود... دروه

 (.357بیشتر است تا در دایرۀ اصوات و حروف )موسیقی شعر، شفیعی كدكنی: ی

 مبالغه

 (414اختی بر دو پیکر )ی ز بس دوی كاند /   شد اندر فلک تنگ جای ستاره 

 (357چو صید خواهی ازو، شیر دیرد آن روباه )ی  /   به نامت ار بنگارند روبهی بر خاک

 تضاد

 (336پیر و جوان، توانگر و درویش، مرد و زن )ی  /   شکرش همی كنند یکایک به روز و شب 

 (39د )ی در اندوه ببست و در شادی بگشا /   خوی نیکوی تو بر ما در اندوه ببست

 مدح شبیه به ذم

 (357ولی نتاند دینار خویش داشت نگاه )ی  /   به رای و حزم جهان را نگاه داند داشت

 تلمیح

تلمیحات فرخی عمدتاً در دو حوزۀ اشاره به داستانها و شخصیتهای شاهنامه و داستانهای قرآنی و شخصیتهای 

 دینی قابل ارزیابی است.

 ایتلمیحات شاهنامه

 (444اندر آویخته زان سلسلج زلف دراز )ی  /   مظلومان از سلسلج نوشروانمن چو 

مورد(/ فریدون، كاووس،  6مورد(/ اسفندیار، فرهاد و جم ) 3مورد(/  بیژن ) 4مورد(/ رستم ) 7موارد دیگر: اسکندر )

 مورد(. 4نوشروان، كیخسرو، بهمن، دارا، اردشیر، اردوان )

 تلمیحات دینی

 (477چون عصای موسی اندر دست موسی دشته مار )ی  /   ن در كف رادش سمنداهدهاكردار پیچا

مورد(/ نوح، ابراهیم، اسماعیل، لوط، داوود و حیدر=  6مورد(/ عیسی ) 3مورد(/ آدم ) 5مورد(/ خضر ) 4موسی )

 مورد(.4حضرت علی )

 مورد(.  4یا )مورد(/ داستان دمنه، وامق و عذرا، یأجوج و آصف بن برخ6سایر موارد: قارون )

 ایهام تناسب

 (644از می روشن و ترانج چنگ )ی  /   دست و دوش تو جاودان پر باد

 (354روی برنایان كند چون روی پیران پر ز چین )ی  /   هیبت شمشیر او بر كشوری در بگذرد

 الصفاتتنسیق

 (  644مال )ی شاه دردافکن لشکرشکن دشمن /   تن دریادستخسرو شیردل پیل

 (167خاک را بزاز كرد و باد را عطار كرد )ی  /   فزای مشکبویاین بهار خرم شادی 

 النظیرمراعات
 (91تهی كردی از درگ و ببر و غضنفر )ی  /   هایی كه اندر دذشتنبسا بیشه
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 المثلارسال

 (644آیی و دویی كه بوسه خواهی؟ خواهم   كور چه خواهد بجز دو دیدۀ روشن )ی 

 لف و نشر

 (657ز كوه تند پلنگ و ز آب هرف نهنگ )ی  /   شکار فرود آرد و برون آردده 

 حسن تعلیل

 زان قبل ده ده بر چرخ سیه دردد ماه /   ماه خواهد كه بماند به كاله سیهت

 (355پشت و دوتاه )ی زین سبب طاق مثالست و كمان /   آسمان خواهد كایوان سرای تو بود

 االعدادسیاقه
 (437درد و فزع و ناله و فریاد و فغان باد )ی  /   دل و در خانج كفار هر ساعتی اندر

 تضمین

 درچه تو را نگفت سزاوار آن تویی /   یک بیت شعر یاد كنم من كه رودكی

 ( 154)ی « جز راستی نجویی مانا ترازوی /   جز برتری ندانی دویی كه آتشی»

 

 گیرینتیجه

است و ویژدیهای این سبک را بوفور میتوان در اشعار او سراغ درفت. فرخی سیستانی از شعرای سبک خراسانی 

درصد از آن بحر رمل است. قریب  7/33اشعار فرخی در ده بحر عروضی سروده شده است كه بیشترین بسامد با 

 41های غیرفعلی تشکیل میدهد. در دیوان فرخی های فرخی را قوافی فعلی و مابقی را قافیهدرصد از قافیه 5

بیت میباشد. از ویژدیهای زبانی اشعار فرخی میتوان  744صیدۀ مردف وجود دارد و تعداد كل ابیات مردف وی ق

سازی، تشدید مخفف، تخفیف مشدد، كاهش و افزایش به استفاده از لغات و افعال كهن، كاربرد واهدان عربی، تركیب

اشاره كرد. در سطح ادبی، انواع تشبیهات در اشعار  و بکاردیری فنون مختلف بدیع معنوی بویژه انواع جناس و تکرار

فرخی بکار درفته شده است و بیشترین فراوانی را تشبیهات حسی به حسی و مقید به مقید و مرسل و مجمل 

دهندۀ تشکیل میدهد. بعد از تشبیه، بیشترین كاربرد از آنِ استعاره بخصوی استعارۀ مصرحه و مطلقه است كه نشان

عالقه از انواع مختلف عالقات  4خی به این دو شگرد تصویرآفرین میباشد. در اشعار فرخی مجموعاً توجه ویژۀ فر

مورد است. كنایات شعر  19مجاز بکار درفته شده و بیشترین آنها مجاز با عالقج عموم )ذكر خای ارادۀ عام( با 

كالم خود استفاده كرده است كه  نوع از انواع كنایه را در 3فرخی درمجموع خیلی چشمگیر نیست. وی جمعاً 

های بدیع معنوی نیز فرخی از صنایع دونادون برای مورد كنایج فعلی میباشد. در حوزۀ آرایه 45بیشترین فراوانی با 

 تزیین كالم بهره درفته است كه بیشترین مورد از آنِ آرایج تضاد و كمترین آن متعلق به آرایج تضمین میباشد.

 

 منافع تعارض

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

 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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