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 چکیده:
شناسی ز مؤثرترین روشهای شناخت متن است و سبکشناسی یکی ا: سبکزمینه و هدف

نامج الغرایب اولین سفرها یا سطوح مختلف اثر را شکافته و متن را بررسی میکند. ختمانتقادی، لیه

شناسی انتقادی میتواند چهرۀ منظوم خاقانی شروانی، زبانی دیرا و تصویرهای دلنشین دارد. سبک

شناسی انتقادی بررسی الغرایب از رویکرد سبکر این مقاله ختمدویایی از این اثر را نشان دهد. د

 شده است.

 ها یا سطوح: در این مقاله ابتدا بافت بیرونی و موقعیتی متن بررسی، س س لیهروش مطالعه

های زبانی، كلمات و تِم كاربردی با روش درونی متن تحلیل شده است. با تکیه به متن، سازه

(، مبانی Componentها )(، مواد، مؤلفّهDescriptive - Analyticalتحلیلی ی توصیفی )

 الغرایب تجزیه و تحلیل شده است.های زبانی ختم( و سازهTheoreticalنظری )

الغرایب متن شاخصی : از نظر ساخت كلمات، تركیبات و عبارتهای فعلی جدید، ختمهایافته

تری وجود دارد. در لیج كاربردشناسی و است. لغتهای متن، حسّی هستند و كلمات انتزاعی كم

شبه و جامع تشبیه و استعاره، عموماً حسّی هستند یا میتوان بدون واسطه آنها را بالغت، وجه

درک كرد. فعل ساده بر دیگر ساختهای فعل برتری دارد. از دیدداه وجهیت نیز، وجه اخباری 

 شاخصتر است.

یت واهه و كاركرد آن در شعر وقوف كامل داشته و خاقانی شاعری است كه به اهم گیری:نتیجه

با استفاده از كلمات موجود یا تركیباتی كه در موقعیتهای مختلف ساخته، فرم و تركیبی نو و 

 منحصربفرد به شعر داده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stylistics is one of the most effective methods 
of text recognition. Stylistics divides the different levels of the work and 
examines the text. Khatm al Qaraib, the first a travelogue of Khaqani Sharvani's 
poetry, has catchy language and pleasant images. Stylistics can show the clear 
face of this work. In this article, the Khatm al Qaraib has been reviewed from 
the approach of critical stylistics 
METHODOLOGY: In this article, Fiest, the external and situational context of 
the text is examined, then the layers or internal levels of the text are analyzed. 
The method of stylistics is a layer of the main research approaches. In this 
article, relying on the text of linguistic structures, vocabulary, applied theme 
with the method Descriptive – Analytical, materials, Component, Theoretical 
and linguistic structures of Khatm al Qaraib havr been investigated. 
FINDINGS: In terms of the construction of words, combinations and new 
current phrase, the end of Khatm al Qarab is an indicative text. Text words are 
sensory and there are fewer axstract words. In the level of applied science and 
rhetoric, similes and metaphors are generally sensory or can be understood 
without mediation. The simple verb is superior to other verb constructions. 
From Modality, indicative is more prominent.    
CONCLUSION: Khaghani is a poet who fully understands the importance of 
words and their function in poetry and has given a new and unique form and 
combination to poetry by using existing words or combinations he made in 
different situations. 
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 مقدمه
ن مکتب آذربایجانی است. دربارۀ الدین خاقانی شروانی از شاعران نامدار قرن ششم هجری و از پیرواحکیم افضل

دیوان اشعار خاقانی، تصحیح و پژوهشهای مختلفی صورت درفته است. با تحلیل اشعار دیوان، میتوان او را یکی از 

شاخصترین و تواناترین شاعران سدۀ ششم هجری قلمداد كرد. شاعری است كه به اهمیت واهه و كاركرد آن در 

اده از كلمات موجود یا تركیباتی كه در موقعیتهای مختلف ساخته، فرم و تركیبی شعر وقوف كامل داشته و با استف

سفرنامج منظوم حج خاقانی شروانی، به نام ابوجعفر الغرایب، اولین نو و منحصربفرد به شعر داده است. مثنوی ختم

وان عرض بود )تاریخ الدین، از رجال دربار سلجوقیان است. وی مسئول دیمحمدبن علی اصفهانی ملقب به جمال

العراقین مشهور بود. ایرج افشار نسخج كهن ج(؛ این سفرنامج حج، به نام تحفی443: ی 4سلسلج سلجوقی، ج

 الغرایب(.، ختم4395چاپ كرد )افشار، « الغرایبختم»ه.ق. را یافت و با عنوان  443العراقین مورخ جتحفی

 نیز اشاره كرده است:« الغرایبختم»بعنوان  ،«در مدح اصفهان»ای با عنوان خاقانی در قصیده

 سال هست كز سر اخالیمدت سی 

 الیغرایب آخییییر دیدنییدآنک ختم

 

 زنده چنین داشتم وفییییای صفاهان 

 ام بیییییرای صفاهانتا چه ثنا رانده

 (39 -37)دیوان خاقانی شروانی، بیت            

ی با شناسظم یا نثر به كار میرود. تعریفهای مختلفی از اصطالح سبکمعنی طرز خاصی از نبه « style»سبک یا 

سبک، واقعیتی زبانی است و سرچشمج این »شناس معتقد است: رویکردها و درایشهای خاصی شده است. حق

و  ای نویسنده از محور جانشینیواقعیت در دزینش زبانی نویسنده نهفته است. همین دزینشهای فردی و سلیقه

(؛ درواقع سبک، 434: 4343)رضویان، « سخنور را رقم میزند ادن آنها در محور همنشینی است كه سبک هردجای 

های مختلف است. باید دید چه ویژدیهایی در متن وجود اسلوبی در نقد ادبی و بررسی اثر )نظم یا نثر( از دیدداه

اوتهای كاربرد زبان را بررسی میکند. شناسی، تفدارد كه آن را شاخص كرده و خصیصج آن محسوب میشود. سبک

هر دورۀ تاریخی ی زبانی، ویژدیهای غالبی دارد كه نویسنددان الزامی بر كاربرد آن دارند، این الزامها، ویژدیهای 

سبکی هر مکتب را نشان میدهد؛ اما هر نویسنده، شگرد خاصی در بکاردیری ابزارهای زبان دارد و باید در این مهم 

نوعی »شگرد خای نویسنده یا شاعر را جستجو كرد. سبک هر شاعر یا نویسنده منحصربفرد است و تمركز كرد و 

(؛ به قول شوپنهاور، 344العجار فی القرآن الکریم: ی ، دلئل4349)رادمنش، « نظم و نحوۀ چیدمان كلمات است

-سبک»درین معتقد است  (؛49: 4395)به نقل از شمیسا، « سبک برای نویسنده در حکم رنگ برای نقاش است»

شناسی ... دستورزبان مورداستفادۀ یک نویسنده نیست، بلکه پژوهش در طرز استفادۀ او از كلمات و دستور در كل 

ای از زبان را در تقابل با نُرمهای سبک هیر متن یا قطعه»شناسی (؛ سبک694: 4374)درین و دیگران، « متن است

-( میکند. بری در تحلیل سبک43: 4344)درپر، « ی با هستج اصلی زبان بررسیاش یا بطور كلزبانی هانر یا دوره

ره شناسی برای تحلیل متون ادبی بههای علم زبانرهیافتی نقادانه است كه از روشها و یافته»شناسی اثر میگوید: 

سبک اثر را (؛ میتوان دفت خالقیت در كابرد زبان، مختصات یا چارچوب اصلی 436: 4343)رضویان، « میگیرد

ای هشناسی باید طوری هوشمندانه و متقن باشد تییا بتواند در لیهتشکیل میدهد. بدین جهت تحلیل سبک

شناسی، شیوۀ جدید یا مدوّنی برای مختلف زبان اثر كاوش كرده، ویژدیهای آشکار و نهان اثر را بازنماید. سبک

های كاربردی زبان، به های زبانی ی دستوری و نظریهظریههای نقد ادبی، نشناخت اثر به شمار میرود. در دیدداه

 های مختلف نیز هست. درآید. درواقع تلفیقی از نظریهقیمتی به دست میكمک شناخت سبک اثیر، اطالعات ذی

وهیک و شناسی و سبک، دیدداه ایدئولدربارۀ ارتباط میان زیبایی« در باب ادبیات بمثابه شکلی ایدئولوهیک»مقالج 
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ن منزلت در مختصات مت تأثیر ادبی هم پیامد و هم نوعی تأثیر ایدئولوهیک است ... این»شتار متن میخوانیم: نو

چیز است: سحر، زیبایی، حقیقت، دللت، هرفا، سبک، است. دو هر نامی كه داشته باشد صرفاً واریاسیونی از یک 

 ( 661: 4394)بالیبار و ماشری، « نوشتار، هنر و غیره

 

 ت و سابقۀ پژوهشضرور
صی دارد. با          ختم صو ست كه در فرهنگ و ادبیات ایران ارزش بخ سی ا شعرهای پار شمندترین  الغرایب یکی از ارز

سراغ داریم، ختم        شروانی  صیت و ویژدیهایی كه در خاقانی  شخ ی از االغرایب را میتوان دنجینهتوجه به انگیزه، 

ست. از    شن قیمت تاریخی، جغرافیایی، اقلیماطالعات ذی سی، فرهنگ، باورهای عامیانه، طبّ، نجوم، بازی و... دان ا

ای شاخص به شمار میرود. پژوهش در این آثار، كلید مهمی   سرایی نیز منظومه دیدداه دستورزبان و سبکِ سخن   

 در بازدشایی بسیاری از مفاهیم مغلق و زدودن تاریکیهایی در ادبیات ایران است. 
العراقین( و منشآت خاقانی انجام یافته؛ اما از دیدداه  جالغرایب )تحفییییان اشعار، ختم پژوهشهای چندی دربارۀ دیو 

پژوهشییی انجام نشییده اسییت. سییعی نگارنده بر این اسییت كه براسییاس روش  الغرایب هیچ شییناسییی ختمسییبک

 ای و با استفاده از تحلیل متن، ختم الغرایب را بررسی كند.شناسی لیهسبک

 

 بحث و بررسی

 ایشناسی الیهالغرایب و سبکختم
شناسی به ای سبکالغرایب است. رویکرد لیهای، رویکرد نویسنده در تحلیل و تبیین متن ختمشناسی لیهسبک

بعنوان  (discourseای میدهد و دفتمان )العادهموقعیت بیرونی اثر و بازخورد میان اثر و مخاطب، اهمیت فوق

یگیرد. اثر هنری چرا به وجود آمده، نویسنده یا شاعر، چگونه با مخاطب خود ارتباط نقطج كانونی مورد توجه قرار م

های خود را با استفاده از ابزارهای ادبی بیان میکند؟ نوعِ بیان و لحن صاحب اثر نیز بسیار برقرار میکند و خواسته

« . تعامل در موقعیتهای اجتماعی3؛ . برقراری ارتیاط میان باورها6. كاربرد زبان؛ 4»مهم است. دفتمان، ناظر به 

: 4399)فتوحی، « زبان در قلمروی فراتر از جمله»شناسی، ( است. بنابراین در دفتمان سبک47: 4396)دایک، 

های متعدد و مختلف متن واكییاویده میشود. ارتباط میان ساختاردرایی، فرمالیسم و ( بررسی شده و لیه456

ای بررسی میشوند عبارتند شناسی لیهشکار دیده میشود. سطوحی كه در سبکآرویکرد به شناسی در اینسبک

 (. 637: 4344)فتوحی، « لیج آوایی؛ لیج كلماتی؛ لیج نحوی؛ لیج معناشناسی؛ و لیج كاربردشناسی»از: 

 

 ایالیۀ واژه

و باعث شناخت درست و متقن  نقش را در تفسیر متن دارد سازۀ متن است. مطالعج واهه، مهمترینواهه كوچکترین 

ای، از محیط یا موقعیتی كه اثر خلق شده، كنشهایی شناسی لیج واهه(. در برسی سبک96: 4345آن میشود. )لوریا، 

كه وجود دارد و با استفاده از این كنشها، از مسائل اطراف و موقعیتهای مختلف، اطالعاتی به مخاطب داده میشود. 

مات و چینش آنها در زنجیرۀ كالم، مخاطب به اطالعاتی دسترسی پیدا میکند یا دیدداه به سخن دیگر، بواسطج كل

نوع كلماتی كه به كار میرود، بازخوردی كه متن در جامعج مخاطبان  شاعر/ نویسنده را دربارۀ مسائلی متوجه میشود:

مسائل مختلف كه از خالل  خود ایجاد میکند، اعتراض میکند، خوشحال است، شک دارد، غمگین است و آداهی از

الغرایب به كار رفته، مطابق سبک نثر و نظم سدۀ ششم هجری هایی كه در ختمكلمات متن مشخص میشود. واهه
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های پارسی به همراه كلماتی كه از زبان عربی و دیگر زبانها )تركی( به زبان فارسی راه یافته و است، یعنی واهه

دویی صِرف ندارد. او بواسطج وزن و معنی خاصی كه از واهه در ذهن دارد، یمعمول است. خاقانی اصراری بر پارس

 از كلمات پارسی و عربی بهره برده است:

 (519الغرایب، بیت تُفّاح من این و دلشکر آن/ زین دو شده خان من صفاهان )ختم

 (945از ساقی منصف اندر آن شب/ صد نصفی دركشیده تا لب )همان، بیت 

 (6164)همان، بیت  آهنگش بوسدست/ او كرده به تنگش برر درفته د دستاخ

 (964سهم تو كند ز چشم مردم/ هم دزد نهان و هم عسس دم )همان، بیت 

 نشان.. كلمات بی6. كلمات نشاندار؛ 4ای به دو نیوع كلمات عنایت میشود: شناسی لیج واههدر سبک

عنی قراردادی واهه، نگرش و تفکر نویسنده را هم نشان میدهد بر مبه كلماتی دفته میشود كه عالوه كلمات نشاندار

جهت دارای معنی ضمنی یا جنبی نیز هستند. باید دقت كرد كدام وجه یا  (؛ بدین431: 4393)رک، یارمحمدی، 

 های كلمات نشاندار را در ختم الغرایب میبینیمكدام معنی ضمنی واهه در متن موردنظر نویسنده/ شاعر است. نمونه

 كه حسّ درونی و نظر خاقانی دربارۀ موضوعی را مشخص میکند:

 كردی نظر و شکستی از تاب/ قارورۀ آبگینه بر آب

 (441 -443الغرایب، بیت شکن، طبیب آفاق )ختمالنظر ای مسافر طاق/ قارورهنعم

لقب  به آفتاب، با اینكردن یخهاست؛ اما خاقانی در خطاب معنی شکستن شیشه، كنایه از ذوب شکستن، بهقاروره 

 یا شاخص، از اقتدار، شخصیت و كنش غالب و قاطع خورشید یاد كرده است. 

 خوان دشت )همانجا(زبان دشت/ كاراسی كارنامهقُمری ز تو پارسی

 -674محمود غزنوی بود و شاهنامه میخواند )رک، همان، صصكاراسی، نام فردی در دستگاه حکومت سلطان

 خوانی كاراسی القاء كرده است. / كارنامهبلبل را مانند شاهنامه (؛ خاقانی، چهچج676

 (5/ بنهند محفج مه و سال )همان، بیت حمّالوقت است كه این چهار 

 (933)همان، بیت  تن نمایی برهنهتو مُحرم كعبج بقایی/ آن به كه 

هیچ نوع معنی ضمنی در  ( و431: 4393كلماتی هستند كه حالت تجریدی دارند )یارمحمدی،  نشانكلمات بی

 آنها نهفته نیست و در كالم عادی جریان دارند. 

 (؛ در توصیف خضر 569، پر ز آب زنددانی )همان، بیت ركوهدر دست عصای سیركانی/ 

 (954هركجا روی صدر/ هم روزش عید هم شبش قدر )همان، بیت  دایرهچون 

ها از پیش ساخته و مهیاست، ها هستند. دیرچه واههواهه ابزار شعر،مهمترین  ساخت واژه یا تركیبات نو و بدیع:

دزینش و تألیف آنها بر عهدۀ شاعر است و اتفاقاً یکی از عواملی كه شعر را بمنزلج هنر زیبا و دلنشین عرضه میکند، 

. وظیفج شاعر كشف مداوم است»ساخت و ساختار واهه در زنجیرۀ كالم اهمیت زیادی دارد. ها است. دزینش واهه

او معمولً درصدد یافتن كلماتی است كه بخاطر قرابت پنهانی كه با یکدیگر دارند، وقتی كنار هم مینشینند، معانی 

(؛ خاقانی شروانی از شاعرانی است كه به نقش واهه و تركیبات نوساختج آن 35: 4373)پرین، « آفرینندشگفت می

در نظر »( مینویسد: Schlegelنقل از شلگل )است. ولک به  شناسانج آن تأكید داشتهدر فرم متن و ساختار زیبایی

(؛ 47: 6، ج4374)ولک، « شناسی به معنی عشق به لغات و توجه دقیق به متن و مطالعه و تفسیر استاو لغت

 الغرایب سرشار از لغات و تركیباتی است كه خاقانی ساخته و در معنی عادی یا مجازی به كار برده است:ختم

 ( 6436الغرایب، بیت )ختم رَندآسماند )چالک(: من هم به زحیرم از خری چند/ قولنجی شوخ رَنآسمان
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 (614به هر كران پل )همان، بیت  آب تکشنظیر(: بر خاک رهش همه خزان دل/ بر آبِ تک )= آب بی

 (973خوانم )همان، بیت  خوانتآتش آبچون آب ز بر كنی بیانم/ تا 

 (43كی دشاید؟ )همان، بیت  آتش بسته(: آن چشمج دل كه بسته آید/ از آتشِ بسته )كنایه از طال

 (354/ تیغی ز زبان، زبانی از تیغ )همان، بیت آمیغآتشبنموده به حرب 

 (4945درِ تو دشته )همان، بیت  خواهآتش نوشته/موسی فسرده ره

 (4544آسمان دادست/ این قطب كز آفتاب زادست )همان، بیت  دورانگر

 (445الثعلب ز فرق كهسار )همان، بیت / داءوارعیسویتو برد برهان 

 (654دار )همان، بیت نمای و هم سنان/ هم نیزهمبارزآثارسوسن ز تو شد 

 (649/ پالنی راه همت اوست )همان، بیت نیروستعرشكان مركب ادرچه 

 (346)همان، بیت  حمایلزحل، سلبمریخ/ شمایلمشتریو  مركبمه

 (434بخش )همان، بیت ستان جان/ سلطان جهانرخشآسمانو  ركاببرجیس

 (4466تربازان را به بازی حق/ رخ طرح نهاد و هِشت بیدق )همان، بیت 

خاقانی درایش خاصی به ساخت واهه یا تركیبات جدید دارد تا بتواند معنی موجود در ذهن خود را با واقعیتهای 

( از شاعران مکتب سمبولیسم است كه تأكید Mallarmeر مالرمه )جهت همنوا با نظملموس نشان دهد. از این

(؛ یادآوری میشود از دیدداه زبانشناسی، 44: 4349)به نقل از غیاثی، « ها س اریدابتکار عمل را به واهه»میکند 

ی دیگر واهۀ رختركیبات، تکواه مشتق )تکواه آزاد + تکواه وابستج اشتقاقی( هستند، مانند: دورانگر و ببرخی از این 

 رند. ( مانند: آسمان43 -46: صص 4345مركب )چند تکواه آزاد + تکواه وابستج اشتقاقی( )رک، صفوی، 

 ( 6546چون بلبل ادرچه نغز دویم/ آزارِش كرمکی نجویم )ختم الغرایب، بیت «: آزارِش»ساخت اسم مصدر 

فعل یا پیذیرش حالتی بدون اشاره به شخص  اسم مصدر، اسمی مشتق است كه معنی مصدری دارد، یعنی به وقیوع

به معنی )آزار دیدن یا آزار دادن( به كار رفته « آزار + ش»و زمان خای دللت دارد. یادآوری میشود اسم مصدر 

 است. 

 ساختن تركیب جدید و عدول از ساخت معمول واهه بسبب حفظ موسیقی و چرخش خیزابی كالم:

 (515ست، سی ستاره )همان، بیت / بر صورت شآشکارهدیدم ز هاللش 

 كاربرد كلمات كهن یا كلمات متروک:

 مکیدنمزیدن، یعنی انگشت (؛ انگشت 395در غار بال دزیده آرام/ انگشت خرد مزیده مادام )همان، بیت 

 (697و غوطه خوردم/ زآن نیل و فصیل عبره كردم )همان، بیت  شناهرفتم به 

( خاشه، صورتی كهن از واهۀ 4537ت بحار غرقه در وی )همان، بیت بر وی/ هر هف خاشههر هشت جنان دو 

 خاشاک.

 واهه، هنجاردریزی كلماتی است.( كابرد واهۀ قطر بجای قطره/ كرخ، بجای كرخه: )بسبب وزن، استفاده از این

 (4456ست ز دجله، بحر قلزم )همان، بیت ست ز كرخ، چرخ هفتم/ قطریقطری

 ركب:جابجایی در اجزای كلمات م

 (4431چو دولب/ تو بر تو رفته چون سطرلب )همان، بیت  سردشتهاندر كره 

 استفاده از كلمات تركی:

 (4469م/ سگ باشم ادر سگت نباشم )همان، بیت تاشو  تکینسگبان چه كه نه 



 655/ الغرایب خاقانی شروانیشناسی ختمکتحلیل سب

 

کری را به فای است كه عقیده یا تکرار از قویترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیله»تکرار و تأكید بر كلمات. 

 (.44: 4394)شفیعی كدكنی، « كسی القا میکند

 (95الغرایب، بیت حلقه بر در )ختمحقّا كه منم چو حلقه بر در/ آهم شده حلقه

 (511درد سر من سر زبانش/ برد از دم درد سر نشانش )همان، بیت 

 سازی بوسیلج تکرار اسم یا صفت: برجسته

 (4446ست )همان، بیت زنددانی آبهمه  آبشست/ آن جهانی خاکش همه خاك

 (43)همان، بیت هم جنس نماند و آشنا هم/ همانصاف نهان شد و وفا 

 (69)همان، بیت  در هفت هفت/ عالم به تو دیده هفتبانو پیر كرده هر شش 

 (439: 4315هفت در هفت، یعنی هفت قلم آرایش زنانه. )رک، حسینی فراهانی، 

 (464الغرایب، بیت از وی )ختم ربعیبهشت  ربع از وی/ هم سبعیشداد  سبعهم 

 جوقی خرف از سر خرافات/ كسر فضال و نصب آفات 

 (4431 -4433ساز )همان، بیتهایكرهو  كرّهپرداز/ برساز چو ربعو  ربعجان در تب 

 (965جدود كعبج دین )همان، بیت  چارركن تمکین/ بل  چار چهارهر 

لیدی یک ایدئولوهی را نشان میدهد. مکاریک دربارۀ رمزدان میگوید: زبان رمزدان، نکات كزبان رمزگان: 

شناسی به كار برد. رومن یاكوبسن نیز در بار فردینان دو سوسور اصطالح رمزدان را در ارتباط با زباننخستین »

ماس ادی ی تنظریج ارتباط خود از این اصطالح استفاده كرد. طبق این نظریه، فرستنده پیامی را ازطریق مجرایی م

ی برای دیرنده میفرستد. پیام، مستلزم وجود بافتی است كه به آن ارجاع كند. برای اینکه فهمیده شود باید از 

(؛ نیز )رک، 495: 4345رمزدانی بهره دیرد كه برای طرفین ارتباط كامالً شناخته شده باشد )خراسانی و دیگران، 

 درونی اثر به شمار میرود.( رمزدانها كشف ایدئولوهی 437: 4345مکاریک، 

 (415الغرایب، بیت / كان جرم هالل منخسف دید )ختمبخندیددردون به هزار لب 

 (4515/ ماهی به كف و نهنگ در بر )همان، بیت شده شناورمردان و مهان 

 (4511/ زآن كف به كف آوریده دوهر )همان، بیت سرشده نگونغواصان 

 (4453مه س یدرویند )همان، بیت / زین روی هروی شوینداجرام ز دجله 

الغرایب، رمزدان بدنی هستند، یعنی رفتار یا كنشهایی كه با بدن انجام میشود و شاعر زبان رمزدانی موجود در ختم

 ایدئولوهی نهانی خود را به زبان رمزی بیان میکند.

 

 الیۀ آوایی
قبوض/ مقصور/ محذوف است. در بیت در بحر هزج مسدّس اخرب م 3444الغرایب مثنوی، قالب شعری ختم

شناسی لیج آوایی تحلیل نظام موسیقایی، موسیقی بیرونی )وزن(؛ موسیقی كناری )ردیف و قافیه(؛ موسیقی سبک

آرایی، تناسب، ...( كاركرد دارد. جنبج آوایی هر واهه، از همنشینی دو یا چند واج پدید درونی )انواع جناس، واج

در تحقیقات ادبی، سطح آوایی زبان را »وشتار عینی پیدا میکند. ولک معتقد است آید و بصورت دفتار یا نمی

(؛ واجها و آواها نقش مهمی در انتقال معنی 447: 4396)ولک ی آوستین، « نمیتوان از سطح معنایی آن جدا كرد

 القا كند. مثالً اصواتای در تطابق باشد، میتواند آن را چنانچه صوتی با احساس یا اندیشه»یا مدلول خود دارند. 

ور آهای لطیف مناسبند و اصوات بم برای بیان افکار یا حسیّات ثقیل، جدّی، یا تأسفنرم برای احساسات یا اندیشه
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شناسی، بر موسیقی، عواملی كه باعث ایجاد موسیقی بیشتر و (؛ لیج آوایی سبک43: 4393)قویمی، « آلودو حزن

فتار و زنجیرۀ كالم و مانند اینها میشود تأكید خاصی دارد. از سوی دیگر، هماهنگی یا همنوایی در اجزای د

شناسی لیج آوایی، بررسی ریتم و موسیقی پیدا و پنهان اثری است كه بررسی میشود. خاقانی شروانی با سبک

یقی كند. موس استفاده از آواهای درون واهه یا بهره از صنایع لفظی، سعی دارد قدرت موسیقی بیشتری به شعر القا

 منحصربفردی كلمات، لحن شاداب و زیبایی به موقعیت متن داده، و كلمات با جادوی مجاورتِ همنشینی، آرایش

ای است كه غلغله یا آرامش ذهن ای برای بیان مطلب خاصی با رویکرد ویژهزمینهمیگیرند. داهی موسیقی، پیش

-ای، میتوان پیوند میان نقد فرمالیستی و سبکشناسی لیهکرویکرد با بررسی سبشاعر را نشان میدهد. در این 

شناسی انتقادی را مشاهده كرد. یکی از زیباترین مباحث ادبی در شناخت سبک آوایی، تصویرهای خیالی 

(Figurative Images است. شاعر به ) كمک ایماههای مختلف تشبیه، استعاره، مجاز و ... معانی را خلق میکند

اصلی یا قراردادی خود تهی شده، همان معنی را می ذیرد كه خواست خاقانی است. به این تصاویر دقت كه از معنی 

 كنید كه با هنرمندی شگرف، آغاز مبحث را شامل میشود:

 ماییم نظییییییاردان غمناک

 كین حقّه و مهره تا به جایند

 

 زین حقج سبز و مهرۀ خاک 

 سركیسج عیییمر میگشایند

 (6-4الغرایب، بیتهای )ختم                      

بر موسیقی خای، نوعی ابهّت و تحکم خای به متن بخشیده، دنیای ذهن شاعر ، عالوه«ز«/ »ظ»، «ا»همخوانهای 

 الغرایب اشاره میشود. را نشان میدهد. در ذیل به تعدادی از شاخصترین مبانی آوایی ختم

 خاصی از صامتها و مصوتها هستند:های كناری دارای الگوی قافیج كناری: قافیه

 (141شد )همان، بیت  رشد/ خاقان بزرگ را خب هراین مُهر به شهر مشت

 (73هر كس )همان، بیت  انهر كس/ معشوقج رایگ انای دایج مهرب

 ( 475ندارم )همان، بیت  محکمحلی، ندارم/ كز بی شکیَ + ک: زیفم نه خالی، 

 (6399صدرا )همان، بیت هشتكنفا بقدرا/ رضوانشرفا سماکكیوان

 .471 -473، صص 4344برای اطالع بیشتر دربارۀ ساختار هجایی قافیه، رک: زمردی و دیگران، 

 سجع متوازی: كلمات در وزن و حرف قافیه مثل هم هستند: 

 (745الغرایب، بیت خور، درفشان )ختم درفشتیز و رخشان/ لبل چو  درخشرخشی چو 

 (744ناداه )همان، بیت  صور و نوراه/ پیدا شده از غرّش و غرّتش همه ر

 

 سجع متوازن
 (675سیرش ز خیال دوست كشتر/ ذوقش ز سرشک خنده خَوشتر )همان، بیت 

 (354دور ولیک غایبان را )همان، بیت نزدیک ولیک طالبان را/ بس

 های مسجّع تشکیل شده است:شعر مسجّع: مصراعهای ابیات از قرینه

 (4531ست صاف احسان )همان، بیت امکان/ حضرت بحریست كان سید كوهی

 (915رنگ حجرش سواد دلها/ خاک حرمش مداد دلها )همان، بیت 

 (6154ده علم بوسعید است )همان، بیت ده درد بویزد است/ تلقینتسکین

 وزن كالم:های هم( پارهphoneme)واج یا آوای ی  sound musicموسیقی آوایی ی 



 657/ الغرایب خاقانی شروانیشناسی ختمکتحلیل سب

 

 (679محرم/ داودسماع باربددم )همان، بیت  نغزش به نوای چغز

 (646همان، بیت ده و صیدداه سلطان )قربانگه و قربگاه مردان/ میدان

 

 تکرار صامتها و مصوتها
 ر نیستشر ز نژاد بوالبشع معتبر نیست/ بوالشرر در ره ش

 (6434 -6435قی عقبی )همان، بیتهای شر بوشبوالخیر نه بوسعید هم نی/ بل بو

 فضای ملتهبی را ایجاد كرده است.« ش»، «ر»جها یا همخوانهای صدای وا

 (974قطره ز سفر شود به دوهر/ دوهر به سفر شود بهاور )همان، بیت 

 ، فضای نرم و آرامی را تولید و حركت قطره را بصورت نمایشی نشان میدهد.«ر»تکرار همخوان 

 فیه: یَ ر+ داهدر قا« روی»اِعنات: آوردن واج یا واجهایی همسان پیش از 

 (544بر بانگ خروس و كوس درداه/ شد خرقه ملمع سحرداه )همان، بیت 

 

 آرایی:واج
 «ط»و « ر»(؛ همخوانهای 6114بر هركه غرور چیره دردد/ زین نطق طیور، طیره دردد )همان، بیت 

 

 جناس زاید: 
 (4351)همان، بیت  آبش/ چون شانج انگبین خوش سرابشزن چون آینه برق

 ن سخن از غرض نرانند/ آزادان، آز را ندانندپیرا

 (574 -579همان، بیتهای  آزادان را نبینی افضل/ از آزادی دو حرف اول )

 (4545خاک عرب از تو شد زر خشک/ ناف زمی از تو نافج مشک )همان، بیت 

 (454چهارمین است )همان، بیت  دارالملکشزمین است/  ممالکجناس اشتقاق: دردون كه 

 (6155می وش )همان، بیت  خوردهزخمبخور تمام و مخروش/ پس جامج  مزخیک 

 (399)همان، بیت  آغاز« انی وجهّت وجهی/ »رازجناس مطرّف یا مزید: پس كرده به روزی قلبج 

 مصوت بلند یا كشیدۀ اضافه دارد:جناس مذیّل: یکی از طرفین جناس نسبت به دیگری، یک 

 (136زبانی است )همان، بیت تاح زبان بیاست/ مف زبانی، زباندر دوزخ تن 

 (155ست بر تو مفروش )همان، بیت نوش/ وقف ابدی مهرۀشناس  مُهراین 

 ( 4445سفتش )همان، بیت  سفت/ از غاشیج تو سُفتشجناس تام: تا غاشیج تو داشت 

 معنی كتف و سفت مصراع دوم یعنی سوراخ كرد.سفت، مصراع اول به

 (946/ لبیک به پوش هم شنیده )همان، بیت یدهد، دیدهدرداه قِدَم به 

النظیر یا تناسب و مؤاخات. خاقانی با استفاده از اعداد عربی، موسیقی و تناسب خاصی به شعر بخشیده مراعات

 است:

 معمور چه، عرض ثانیش دان/ مقدس چه، جهان ثانیش خوان

 هم سبع شداد سبعی از وی/ هم ربع بهشت ربعی از وی

 صفر و آحاد/ این سبع شداد و ربع شداد بر تختج اوست
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 (463 -466 -464 -465خاكی كه مسدسش بزاید/ در هر سر ازو مثلث آید )همان، بیتهای 

 

 الیۀ نحوی

بررسی كاربردشناسی لیج نحوی زبان اهمیت زیادی دارد. بوسیلج دستورزبان یا نحو زبان و دقت در كاركرد آن، 

میشود. نویسنده افکار خود را بواسطج جمالت بیان كرده با آنها سخن میگوید و  متن برای كاربران زبان قابل فهم»

(؛ درواقع وجه افعال متن نشان میدهد كه چه فضایی بر خود متن 445: 6551)الحسینی، « ارتباط برقرار میکند.

 اثری را خلق كرده است.و ذهن نویسنده حاكم است و چنین 

لغرایب استفاده از توانمندیهای زبان فارسی برای انتقال معانی است. زبان با ایکی از ویژدیهای سبکی ختمفعل: 

 تمام امکانات و ظرفیتهای خود به كار درفته شده است. 

ساده )بن مضارع فعل(: خیز )رک، همان، بیت          صورت  ساخت برای فعل امر مشاهده میشود: ب فعل امر: چهار نوع 

با  635( باش )همان، بیت    756 با  751تأكید: ب ذیر )همان، بیت       « ب»(؛ همراه  در آغاز فعل:    « می»( ؛ همراه 

 (.4434(، بردار )همان، بیت 494(؛ همراه با پیشوند: بردذر )همان، بیت 754میافروز )همان، بیت 

 الغرایب وجود دارد. مانند:فعل پیشوندی: افعال پیشوندی با پیشوندهای متنوع در سطح زبانی ختم

 (4417خوردند/ بغداد كهینش نام كردند )همان، بیت پس چون به بهشت باز

 (4473هر بار كه حامله برآید/ صد بچه به یک شکم بزاید )همان، بیت 

 (4447بندی عجب نکو كرد )همان، بیت با مدح تو بیدقی فروكرد/ فرزین

 فعل مركب: افعال مركب نیز مانند افعال پیشوندی، تنوع چشمگیری دارد:

 (4515ی/ این فصل به دوش كعبه رانی )همان، بیت بدان تمحید دزاردن

 خوردن(شکستن: نان( )نان4644)همان، بیت  نان شکستهبا جان من شکسته بسته/ بر خوان وداد 

 (351)همان، بیت  كرده نطاقپرده/ از رشتج جان خاصان همه در سرای

 (435مشق بغداد )همان:  تعداد كنندبر لوح كرامت از پی باد/ 

 (464از سرِ خنجر كشیده/ اعداش چو طرّه سربریده )همان:  بادایی: فعل دع

 (465)همان:  باد/ تا محشر مشرب یقین بادآن بحر شکارداه دین 

 اسم یا صفت تشکیل میدهد. فعل به همراه یک حرف اضافه، یک فعلی است كه ساختمان آن را یک  :عبارت فعلی

 (4564روه و صفا رای )همان، بیت/ آری سوی مز سر كنی پایپس هم به زمان 

 (55)همان، بیت  از نماز بردهای دست به خون فراز برده/ جامج خرد 

 (635/ زآن سوی س یدرود راندم )همان، بیت به جای ماندماین بحر سیه 

 (45/ آزوری و آزری برآرد )همان، بیت برسر آردزر محنت آز 

 ر یا زبان رسمی پارسی از رواج افتاده است:كه امروزه در زبان معیا« شد»به معنی « آمد»فعل 

 (  4444دارد طغرل آمد )همان، بیت طغرل فلک فضایل آمد/ كاو مدرسه

 آغازین: « می»ساخت فعل مضارع اخباری با حذف 

 (75)همان  داری/ از خاقانی دریغ باریدریغ آن نور كه بی

 رخت  بریای تخت/ هر ماه به حجره نهیهر روز به منظری 

 (4435به بغداد )همان، بیت  شویو  شویاز هالل بر باد/ در زین  افکنی زین
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 «:بی»كاربرد مضارع التزامی بدون جزء پیشین 

 (4414چو فکر دانا/ در وی همه كائنات پیدا )همان، بیت  بینیشهری 

 (467به پناهگاه عالم/ لشکرده پادشاه اعظم )همان، بیت  آیی

 ساخت ماضی با باء تأكید: 

 (636ز شهربند شروان )همان، بیت  برهاندكه مرا امیر دوران/  كاوّل

 (551/ پی شد به دكان وحدتم برد )همان، بیت بیفشرد عقل آمد و دوش من

ستمرای با       ضی ا ساده. ناتل خانلری، این فعل را      « ی»ساخت كهن ما ضی  ستمرار در آخر ما ضی پیاپی »ا « ما

ا بطور دائم و به حکم عادت انجام میگرفته اسییت )ناتل خانلری، خوانده اسییت. فعلی كه در زمان دذشییته پیاپی ی

 (.635: 6، ج4344

 چکیدی/ ز انگشت مهین من دیدیدریای مهین كه خضر 

 (46الغرایب، بیت )ختم نهادی/ چرخش مه نو لقب بزادیهر فضله كه ناخم 

 (4554)همان، بیت  رسیدی/ در خدمت شعریان بدیدیچون طلعت مشتری 

ست و تعداد افعال پیشوندی در         شاعر از پی  ستفاده كرده ا شوندهای مختلف فارسی برای ساخت فعلهای مختلف ا

 این كتاب بسیار زیاد است. ذیالً به چند نمونه از آنها اشاره میشود: 

 (6455)همان، بیت  بربستكوه از پی حکم تو كمر بست/ كان از كرم تو كیسه 

(، 41(، فرادشادن )همان، بیت 59(، فروشدن )همان، بیت 45ن، بیت (، بازرستن )هما55فرازبرده )همان، بیت 

 (.41بازكردن )همان: 

 

 ساخت نحوی

 كاربرد حرف ربط مركب:

 (936برهنگی دزنی/ زربفت دهی به هركه بینی )ختم الغرایب، بیت  بازانکه

 (4467مراست این امیری/ سگبان تو باشم ار پذیری )همان، بیت  بازانکه

منظور از آن وقایه آوردن »نامگذاری كرده است: « ز وقایه»موجود در این حرف ربط مركب را « ز»كدكنی شفیعی

 بجای« بازانک»یا « با آن»بجای « بازان»، «با او»بجای « بازو»است در فاصلج میان دو حرف مصوت از قبیل    « ز»

 ، اسرارالتوحید: ی دویست و سه(.4، ج4374)شفیعی كدكنی، « با آنک»

 (4435حالل زاددانند )همان، بیت  زیراكهشکسته مانند/ كه دلمگذار 

 كاربرد حرف اضافج مركب:

 (4434الغرایب، بیت )ختم« ربِّ انزل»ازبهر )= برای، بسببِ(: ازبهر مباركی منزل/ این ورد تو بس كه 

 كابرد صفت اشارۀ آن، این:

 (935)همان، بیت آن كعبه كه از سکون معاف است/ او را همه درد خود طواف است 

 (4465القطع )همان، بیت نطع/ خاقانی را شمر، علیلجالج سخن برین كهن

شناسی مطالعه میشود، از مسائلی است كه در لیج نحوی سبک: (grammatical voiceصدای دستوری )

ول، ل، مفعكننددان در فرآیند فعلی )فاعرابطج میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شركت»صدای دستوری است. 

قید، صفت و ...( صدای دستور در دیگر وجوه فعل مانند زمان و نمود و وجهیت و حالت شناخته میشود و در 
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: 4345)فتوحی، « زبانهای مختلف متفاوت است؛ اما معمولترین آنها عبارت است از صدای فعّال، منفعل و انعکاسی

و كارهایی است كه در متن انجام داده میشود. صدای (؛ به سخن دیگر، صدای دستوری، كنش و واكنش افعال 645

فعال، صدای كنشگر است. كاری را انجام میدهد و بازتاب آن در متن مشاهده میشود. صدای منفعل، صدایی است 

مجهول نیز منفعل هستند. هایی با فعل اسنادی، لزم و مجهول و شبهكه جمله، حالت مفعولی داشته باشد. جمله

انه دالغرایب، صدای دستوری سه، صدایی است كه بازتاب آن به خودِ فاعل برمیگردد. در متن ختمصدای انعکاسی

 شنیده میشود.

 صدای فعال: 

 (61الغرایب، بیت روان دریده/ پروانه به فرّت آرمیده )ختمهنگامج شب

 انداختن.زدن، از رواج دریدن، كنایه از برهم  هنگامه

 گ/ سی مهره و كعبتین دورنگ مرا به لعب و نیرن بفریفت

 ( 4454 -4455همت پاک/ با دیو هوا قمار در خاک )همان، بیتهای  فتوام نداد

 (446آتش و آب/ سازند ز سنگ، آهک ناب )همان، بیت  شدآری چو به كف 

 (411تعویذ )همان، بیت  بساخت/ از توقیعش دیدسرلرزه و صرع آسمان 

 (4471آن همه بدان سر )همان، بیت  قی كندزین سر بخورد هزار جانور/ پس 

 (4343)همان، بیت  قد كنی خمدر خدمت شیرمرد عالم/ چون شاخ دوزن 

 صدای انعکاسی:

 (439)همان، بیت  دردرفتم/ رفتم ره دخل بردرفتمپس شرم ز پیش 

 (159)همان، بیت  پشت ساختم خمآخر چو به من س رد خاتم/ چون خاتم 

 صدای منفعل:

 (36در بر/ بر لوح زبرجد ابجد از زر )همان، بیت  ستافشی و تو ركودک

 (443خاكش/ جالب تب تو آب پاكش )همان، بیت  هستسرخاب رخ تو 

 (4534خانگه صفا ضمیرش/ زآن دنبد پیر خواند پیرش )همان، بیت  شد

 (4443روتر )همان، بیت یکسر/ اما ز عروس نرم ستدجله شه آبها

 ی منفعل كه ذكر یا شرح و توصیفشان در این مقال نمیگنجد.های بسیاری زیادی از صداو نمونه

دفتن با مخاطب است تا نگرش و دیدداه كلی نویسنده نوعی ابزار بیانی یا شیوۀ سخن(: Modalityوجهیت )

هایی را كشف و دنبال كرد تا به هدف اصلی نویسنده پی برد. وجهیت، مشخص شود. از بینامتن، میتوان نشانه

میتوان بشکل بارزی دید، یعنی فعل هر « امر»و « التزام»، «اخبار»ونادونی دارد؛ ولی در فعل، وجه زیرمجموعج د

نگری نویسنده را مشخصتر میسازد. از این روش میتوان فهمید اثری حالت اِخباری وجهی كه داشته باشد، نوع جهان

و شیوۀ ارتباط با بیرون متن، بصورت معلوم  دونه دارد یا حالت شرطی و التزامی و استدللی. بیان دفتارو دزارش

تک افعال، خطّ سیر اندیشج شاعر/ نویسنده را نیز دنبال كرد. فعلهایی كه است یا مجهول. میشود با تحلیل تک

مربوط به زمان دذشته باشد، نشان میدهند در كالم نویسنده، قطعیت و تحقق كامل وجود دارد؛ اما افعال حال و 

(؛ به سخن دیگر، ادر وجه افعالِ 349، المطوّل، ی 6554مان دذشته را ندارند )رک، هنداوی، آینده، قاطعیت ز

اطالعاتی كه داده میشود، اخباری باشد خواننده اولً ارتباط قویتری با متن برقرار میکند، درثانی ایده یا نظریج 

 انگی و شک بر محیط زبان اثر حاكم است.نویسنده را نیز میداند؛ اما ادر بصورت شرطی و التزامی باشد، نوعی دود
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ذهن انسان، مركز و اساس همج معانی است. »این مسئله در علم پدیدارشناسی نیز كاربرد دارد. در این دیدداه 

ادی، )مقد« پذیر میشود كه متن اجازۀ دستیابی مخاطب را به آداهی نویسنده میدهدتفسیر متن هنگامی امکان

 (.49 -47: صص 4391

 

 ع وجهیتانوا
ها كوتاه هستند و الغرایب، قاطعیت و یقین وجود دارد. جملههای ختمنوع دفتگوها یا جمله: در این وجه اخباری

مانند وجود ندارد. مخاطب، حركت و نظم خاصی را در متن مشاهده كرده و از بلند و طولنی یا پارادراف جملج

 هیجان یا حالت روحی شاعر مطلع میشود.

 (4535الغرایب، بیت نی مقام محمود/ اینجا یابی كمال مقصود )ختمآنجا بی

 (754چون نمرودت فریفت دردون/ بر تیر طمع به تهمت خون )همان، بیت

 (643الطیر )همان، بیت سیر/ خاقانی راند منطقدر وصف تو ای بهار خوش

 (4414شهری بینی چو فکر دانا/ در وی همه كائنات پیدا )همان، بیت 

ای هدر دفتگوهایی كه با وجه امری بیان میشود، قطعیت و تهکّم قویتری را از شاعر میبینیم. دزارهمری: وجه ا

 حل دیگری وجود ندارد:نوع مماشات یا راه خبری، حالت دستوری و امری دارند و دویا هیچ

 (756افسرد جهان پیر هین خیز/ از بنگه این عجوز برخیر )همان، بیت 

 ای درفته، برخی مسائلالعارفانه، چهره یا منش فیلسوفانهشیوۀ تجاهلبا طرح پرسش به  : شاعروجه پرسشی

 شناسی را طرح میکند:شناسی، معرفتی و جهانانسان

 رصد جواز یابند؟وین عقل و روان كه نور تابند/ از هفت

 دیر؟رسته شود این دو حور تصویر/ از چارزبانی زبون

 (413و  416 -414حس توان جست؟ )همان، بیتهای ز پنجج پنججهت توان رست/ ااز ششدر شش

 

 الیۀ معناشناسی یا بالغی

الغرایب دارد و خاقانی با استفاده از این عنصر بدیع، تشبیهات زیبایی ساخته تشبیه، نقش مهمی در ختمتشبیه: 

. درصد خیلی تشبیه است بودن طرفیناست. در تحلیل كلی تشبیهات موجود، بیشترین پراكنددی مربوط به حسّی 

 كمی، طرفین تشبیه عقلی به حسی و درصد ناچیزی عقلی به عقلی است.

 تشبیه حسیبه حسی:

 (6441الغرایب، بیت )ختم دال درداهازبهر سجود درده شاه/ راكع دشتی چو  

 از علم  دوز هندیاز حلم/ پرمغز چو  مشک چینیخلق چو خوش

 (4534)همان، بیت  نهنگ شمشیرو  ماهی قلمروی و سرزیر/ در بحردشاده

 (6455تشبیه عقلی به حسّی: باریک معانیم از این روی/ شک نیست كه موی زاید از موی )همان، بیت 

 (4445مانند )همان، بیت تشبیه حسّی به عقلی: با جانش درفت وحی پیوند/ تا شد سخنانش وحی

 (144ز راه میبرد )همان، بیت  غول هوسمبه چاه میبرد/  دیو املمتشبیه عقلی به عقلی: 

 الغرایب وجود دارد:نوع تشبیه در ختم، سه«شبهوجه»با توجه به 

 (6594/ درد نقط وبال دردان )همان، بیت میدانتنگشبه ذكر میشود: چون داو خراس تشبیه مفصل كه وجه
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 (545ح )همان، بیت شبه حذف میشود: شد لخلخج فلک دم صبح/ شد حلقج ماه، خاتم صبتشبیه مجمل كه وجه

 شبه و ادات تشبیه حذف میشود كه بصورت اضافج تشبیهی یا اضافج اسنادی است.تشبیه بلیغ كه وجه

 (47آسمان ساخت/ خای از پی جان خاصگان ساخت )همان، بیت كه پردۀ ظلماضافج تشبیهی: هر 

 (9اضافج اسنادی: دردون، نمط پلنگ دردد/ دیتی، نفس نهنگ دردد )همان، بیت 

 تشبیه مركب:

 (536فش/ چون برف تنیده درد آتش )همان، بیت آن شیبت روی ارغوان

 (645دردون به برش چو بنگری هرف/ چون حلقج جزم بر سر حرف )همان، بیت 

 

 شبه كنایی:استفاده از وجه
بیت  رایان/ زین خط و طلسم ناسزایان )همان،شدن: در خط چه شوی چو سستشدن، كنایه از خشمگیندرخط 

765 ) 

ا الغرایب را تشکیل میدهد و خاقانی بوسیلج این عنصر بیانی، بتشبیه یکی از زیباترین و جامعترین تصویرهای ختم

(، )همان، 51، 44(،  )همان، بیت 64شبه مفرد )همان، بیت شبه، وجهمخاطب ارتباط برقرار میکند. از دیدداه وجه

(، 499شبه مركب )همان، بیت (، وجه654(، )همان، بیت 43بیت  شبه متعدد )رک، همان،(؛ وجه47، 441بیت 

( دیده 441شبه تخییلی )رک، همان، بیت (، و وجه4694شبه تحقیقی )رک، همان، بیت (، وجه644)همان، بیت 

(؛ تشبیه 6364(؛ تشبیه مفروق )رک، همان، بیت 4945بر اینها انواع تشبیه ملفوف )رک، همان، بیت میشود. عالوه

(؛ 6475(؛ تشبیه معکوس )رک، همان، بیت 4595(؛ تشبیه جمع )رک، همان، بیت 6644سویه، )رک، همان، بیت ت

( و تشبیه تفضیل )رک، همان، 6544(؛ تشبیه مشروط )رک، همان، بیت 4555تشبیه مضمر )رک، همان، بیت 

 كالمی است.(، كلید ارتباط خاقانی تصویردرا با مخاطب خود در موقعیتهای مختلف 4144بیت 

اوج تصویرآفرینی خاقانی را شاید »نیز از مهمترین اركان سخن به شمار میرود.  استعارهدر شعر خاقانی شروانی، 

 (؛ ذیالً مواردی از استعاره را ذكر میکنیم: 444: 4377)احمدسلطانی، « اغراق در ارائج استعاره بتوان دانستبی

 (455: 4394ست چپ كنی راست )خاقانی شروانی، را كه بالست/ از حجرۀ د غرفهسه تا برگ 

(؛ 445، ذخیرۀ خوارزمشاهی، ی 4، ج4311پژوه ی افشار، غرفه، استعاره از تجاویف مغز است. )رک، دانشسه

جمع  القلبجحلیتی كه صفحات نامه راست خونی است كه یک چند در مضیق حبی»خاقانی در منشآت مینویسد: 

(. حجرۀ دست چپ، 443، منشآت، ی 4346)روشن، ...« غرفج دماغ تصاعد كرده آمده بود و پس به طارم سه 

 استعارۀ بدیع از قلب است.

 (؛ استعاره از خورشید73الغرایب، بیت هر كس )ختم معشوقج رایگانای دایج مهربان هر خس/ 

 ( )استعارۀ مکنیه(415كزین سان/ تعویذنویس اوست سلطان )همان، بیت  دل آسمانخرم 

 ( )مصرحج مجرده(315آمدم آفتاب زردی )همان، بیت ز وثاق پایمردی/ میروزی 

 ( )مصرحج مرشحه(416وین عقل و روان كه نور تابند/ از هفت رصد جواز یابند؟ )همان، بیت 

 ( )مصرحج مطلقه(654دار )همان، بیت نمای و هم سنانسوسن ز تو شد مبارزآثار/ هم نیزه

( )مصرحج مطلقه( طشت دردان/ 4664)همان، بیت  طشت دردانخایه میان  اركان/ چونوین جرم زمین ساكن

 آسمان

 ( )مکنیّه(6477چون بر سر روزنم رسیدی/ چون قرصج خور رسن تنیدی )همان، بیت 
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 ( )مکنیّه( استعاره از انسان/ بخت 4654/ فرسوده ز نعل مركبانش )همان، بیت لبانشو هم  جبهت بختهم 

 ه استعاره نیز وجود دارد. بعنوان مثال:در برخی ابیات دو یا س

 (4576در بگسلد این ترازو از هم/ یک جو نشود ز سنگ زر هم )همان، بیت 

 نوع استعاره، مصرحه مرشحه؛ ترازو، استعاره از آسمان و سنگ زر، استعاره از كعبه است.

 (4651كوش بینی/ خورشید سوادپوش بینی )همان، بیت جمشید ثواب

 كوش و خورشید سوادپوش، استعاره از خلیفج عباسی، المقتفی باهلل.مصرحه مرشحه؛ جمشید ثوابنوع استعاره، 

 (4515مردان و مهان شده شناور/ ماهی به كف و نهنگ در بر )همان، بیت 

 نوع استعاره، مصرحه مرشحه؛ ماهی استعاره از قلم؛ نهنگ، استعاره از شمشیر

 (464و مهراس )همان، بیت دیران دیكاوین عروس روح بشناس/ از ره

 دیران دیو، هوای نفسانینوع استعاره، مصرحه مطلقه؛ كاوین عروس روح، استعاره از سخنان خضر؛ ره

 (4513آورده ز موج بحر وال/ دوهر چو كف و حباب بال )همان، بیت 

وری؛ دوهر استعاره از فتح نوع استعاره، مصرحه مرشحه؛ بحر وال استعاره از مجدالدین خلیل؛ موج استعاره از جنگا

 و پیروزی.

 (4741شاهی، نه چو مه اسیر لشکر/ ده منهزم و دهی مظفر )همان، بیت 

 نوع استعاره، مصرحه مطلقه؛ لشکر، استعاره از ستاردان؛ منهزم، استعاره از هالل ماه؛ مظفر، استعاره از ماه كامل.

 زنجیرۀ كالم متغیر است. مانند:در برخی از ایماههای استعاری خاقانی، نوع استعاره در 

 (3549صبح از پس شب كشید خنجر/ دل بعد دیا نمود پیکر )همان، بیت 

 صبح استعاره از انسان و نوع استعاره، مکنیه؛ خنجر، استعاره از پرتوهای خورشید، نوع استعاره، مصرحه مجرده.

عج زیبای خورشید، اش انی در استعارۀتصویرسازی خاقانی شروبندی بحث استعاره باید دفت بیشترین در جمع

خورشید، آفتاب، آسمان، شب، روز، فلک و ستاردان خالصه میشود. درمورد اركان استعاره، بیشترین فراوانی به 

ترتیب عبارتند از: مستعارمنه حسّی، مستعارله حسّی، استعارۀ مصرحه، مستعارله عقلی، استعارۀ مکنیه، استعارۀ 

 تبعیّه، مقداری كمی را به خود اختصای داده است. مصرحج مرشحه. استعارۀ

 

 الیۀ فکری یا ایدئولوژی یا كاربردشناسی
شناسی، درایش فکری نویسنده/ شاعر را جستجو میکند. اینکه به كدام مکتب فکری، لیج كاربردشناسی سبک

، دیر، و حکمت، یا لیج كاربردیعقلی، اعتقادی یا غیره درایش دارد. مفاهیمی مانند تصوف، عرفان، اختیار، جبر، تق

( نویسنده/ شاعر دارد كه نوعی Internal actionفکری یا ایدئولوهیکی ارتباط مستقیمی با كنشهای درونی )

پیوسته یا دسسته ادا كیرده، به ظهور جریان یا كنشی است كه ذهن نویسنده را مشغول كرده، در قالب اشعار بهم

متن و موقعیت بیرونی آن را بخوبی نشان میدهد. شاعر بوسیلج این نوع دفتمان، میرساند. درایشهای فکری، بافت 

سعی دارد ارتباط كافی و كاملی با بیرون اثر ایجاد كرده، مخاطب را با خود همراه ساخته، خواست قلبی خود را به 

ارهای دونادون نویسنده/ شاعر ذهن و درون او القا كند. از دیدداه نحو زبان یا علم بالغت، میتوان رویکردها یا راهک

را در القای فکر خود را مشاهد كرد. در قالب آرایج ادبی، بینامتن، توصیف یا استعاره یا بصورت مستقیم با مخاطب 

« ندای تقریباً مستقیم بازتاب یا بازآفرینی میکادبیات، واقعیتهای اجتماعی را به شیوه»دفتگو میکند. درحقیقت 

 .(75: 4393)ایگلتون، 
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الغرایب موارد دونادونی از لیج فکری خاقانی شروانی را بازدو میکند. شاعر با استفاده از وجه امر/ نهی و متن ختم

 ای از عرفان یا پرورش نفس را مطرح میکند. طرح پرسشهایی، دونه

 افسرد جهان پیر هین خیز/ از بنگه این عجوز برخیز 

 (753الغرایب، بیت نشینی؟ )ختم پیوند فسرده چون دزینی/ در برد عجوز چون

بخش، جالب توجه هستند: پند ب ذیر؛ میمان؛ میساز؛ میکن؛ میفروز؛ میسوز؛ بربند؛ میباش؛ می اش فعلهای امر این 

 (.741و  746و  754 -759و  755 -751)همان، بیتهای 

 بیان میکند: داه با استفاده از كلمات یا اصطالحات دنیای تصوف، دزارۀ زبانی معمول خود را 

 (؛ ماجرا، بگومگوی میان دو صوفی را دویند.644دوی )همان، بیت نمای ماجریشد فاخته از تو پارساروی/ صوفیجه

اهلل علیه، فضا را كامالً عرفانی و روحانی قلمداد كرده از فرهنگ عرفان بهره در ستایش كوفه و روضج مرتضی رضوان

 برده است:

 یابی ز چهارجوی مشرب اول كه به كوفه تازی اشهب/

 (4351 -4353بر معتکفانش از پی باد/ طرسوس كنی فتوح بغداد )همان، بیتهای

، از اصطالحات مهم صوفیه و نظام خانقاه است. شفیعی كدكنی «كردنبخش »كردن، به معنی  طرسوس و طرسوس

، ی 4، اسرارالتوحید، ج4374كتابی ثبت نشده است )شفیعی كدكنی، معتقد است این واهه یا اصطالح در هیچ 

 (.393 -396الغرایب، صص (؛ نیز )رک، ختم535

-بسامد بالی استفاده از كلمات نرد و شطرنج. با این نوع كاربرد لغات یا اصطالحات، در سطح زبانی شاهد برجسته

ازی را سساختاردرایان با وامگیری از مطالعات روانشناسی، برجسته»( هستیم. foregroundingسازی یا )

(؛ خاقانی با استفاده از كلمات بازی نرد، جهان را با نگاه خاصی 54: 4396)برتنز، « زدایی كردندجانشنین آشنایی

 نگریسته و دربارۀ اتفاقات موجود اظهارنظر میکند.

 (615الغرایب، بیت ضربه داده )ختمنهاده/ هندستان را سه دورخخوزستان را 

 (4457نگشتری ثنای تو باخت )همان، بیت تا همت من به صدر تو تاخت/ ا

 (4444)همان، بیت  جنابها كشیدمبسیار درِ هوس دزیدم/ با نفس 

باز )همان، بیت (؛ رسن4465(؛ دست )همان، بیت 366اصطالحات بازی نرد و شطرنج مانند داو بردن )همان، بیت 

(؛ 4667ت و خایه )همان، بیت (؛ طش957و  411(؛ ششدر )همان، بیتهای 366پنج )همان، بیت (؛ شش34

(؛ شاه )همان، 3و  6و  4(؛ حقّه )همان، بیتهای 444دروهه )همان، بیت (؛ كمان4447بند )همان، بیت فرزین

(؛ قایم 4463مات )همان، بیت (؛ شه473روی )همان، بیت و ...(؛ شش 3174؛ 6341؛ 4744؛ 4655؛ 493بیتهای 

( نشان میدهد كه شاعر دیدداه خاصی 4449(؛ منصوبه )همان، بیت 4466(؛ طرح )همان، بیت 4414)همان، بیت 

ها سر جای خود نشسته، حركات به محیط اطراف خود دارد. او زنددی را مانند صفحج شطرنج میبیند كه باید مهره

ری ، راه فراها و بحرانهاو رفتارهای آنها مطابق روال عادی باشد و هوشمندی مطلقی به كار درفته شود تا در بزنگاه

 داشته یا در بحرانها اسیر و درفتار نماند.  

 

 گیرینتیجه

الغرایب، ساخت تركیبات بدیع و نو است. شاعر با استفاده از كلمات پارسی/ یکی از ویژدیهای سبکی و زبانی ختم

 و ادات و كردن پیشوندها و پسوندها الیه یا اضافهعربی و تركیب آنها بصورت موصوف و صفت، مضاف و مضاف
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ن جهت میتوان ایواهكهایی بعنوان پسوند فاعلی یا موارد دیگر، به ساخت تركیبات جیدید روی آورده است. از این

ده با شمتن را از دیدداه زبانشناسی و چگونگی ساخت یا تولید واهه در زبیان پارسی مطالعه كرد. كلمات استفاده

شفاف و حسّی هستند. كلمات انتزاعی كمتر از كلمات حسّی و عینی توجه به ماهیت پارسی، عربی و داه تركی آن، 

جهت سبک حاكم بر متن ذهنی و انتزاعی یا فلسفی و عقلگرایی صرِف و پیچیده نیست و هر وجود دارند. بدین

دالّی، مدلولی صریح و آشکار دارد. البته ممکن است برخی مدلولها چندوجهی باشند؛ اما تعداد این نوع كلمات 

ای از پیچیددی یا ای كلمات، مدنظر شاعر است و متن را در لفافهمتر است. یعنی معنی قراردادی و فرهنگنامهك

شبه و جامع، یا حسّی است دونه است. وجهها نیز همینتنافر لفظ و معنی قرار نداده است. در تشبیهات و استعاره

و استعاره را دریافت. ساختمان چهاردانج فعل )ساده، شبه و طرفین تشبیه یا میتوان بدون واسطج انتزاعی، وجه

الغرایب به شکلهای دونادون به كار رفته است. در سطح جمالت، افعال پیشوندی، مركب و عبارت فعلی( در ختم

ساده، پیشوندهای مختلف، همکردهای متنوع و عبارت فعلی در معانی متنوع وجود دارد. كاربرد فعل ساده بر دیگر 

فعل غلبج بیشتری دارد. با توجه به درصد بالی صدای دستوری منفعل در تحلیل نهایی مشاهده میشود ساختهای 

 موزات منفعل پیش میرود؛ اما منفعلصدای دستوری منفعل بر متن حاكم است. البته صدای دستوری فعال نیز به 

  شاخصتر از فعال است. درصد كمی از صدای دستوری انعکاسی نیز وجود دارد. 

شتری را       افعال متنوعی در ختم صد بی شناخت وجهیت متن، وجه اخباری در ست از دیدداه  الغرایب به كار رفته ا

به خود اختصای داده است. شاعر در قسمتهایی با وجه التزامی یا شک یا امری و پرسشی نیز با مخاطب ارتباط         

ر به چشییم میخورد. همچنین از دیدداه كاربرد برقرار میکند؛ اما وجه اخباری و قاطعیت لحن بیشییتر از وجوه دیگ

دستورزبان، ویژدیهای خاصی دارد كه در سبک آذربایجانی معمول است؛ اما كلمات و اصطالحات طب و نجوم از       

اهمیت خاصییی برخوردار هسییتند. باتوجه به اطالعات خاقانی از علم پزشییکی كهن و نجوم، اطالعات موجود در    

 ها، یکی از سندها و روایتهای مهم و اعتمادكردنی به شمار میرود.الغرایب در این زمینهختم

 

  منافع تعارض

سند  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این هنوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

شی  فعالیتهای سند  تمامی پژوه ست،  هنوی شان  و ا سبت  ای شار  به ن ضایت  و آداهی آن انت  قیقتح این .دارند ر

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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