
 مقاله پژوهشی

 یی و بالغی(های آواهای جنوب )الیهای شروهسبک شناسی الیه
 

 ، فاطمه سلطانیی، جلیل مشید*علی نوربخش
 ، دانشگاه اراک، اراک، ایران.ادبیات و زبانهای خارجیدروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده 

 

 

 112-106 صص ،40 پياپي شماره ،21 دوره ،2041 اردیبهشت
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.6861 

 

 نثر فارسیشناسی نظم و سبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ای، كه با رویکردی نوین به تحلیل و بررسی متون ادبی شناسی لیهسبک زمینه و هدف:

های این سبک، شناسی مطرح است. به كمک هركدام از زیرلیهمی ردازد، بعنوان پایج علم زبان

ر عامه در جنوب ایران است ای از شع، دونهویژدیهای پربسامد آثار تشخیص داده میشود. شروه

های ادبی، كه در شرایط خای شناسی دونهكه در دورۀ بازدشت ادبی رواج و كمال یافت. سبک

مکانی، فرهنگی و جغرافیایی ظهور میکنند، میتواند به شناخت دقیق انواع ادبی و غنای تاریخ 

 ادبیات كمک كند. 

های آوایی و بالغی ، به بررسی لیهاین پژوهش به روش توصیف و تحلیل كیفی روش مطالعه:

های محیا، فایز، باقر لری و كتابهای های جنوب می ردازد. جامعج آماری پژوهش، شروهشروه

های نهترااثر عبدالمجید زنگویی،  دشتی و دشتستاناثر علی باباچاهی،  سرایی در جنوب ایرانشروه
 ها بصورتتألیف عبداهلل رضایی است. داده ادبیات عامیانج بوشهراز صادق همایونی و  محلی فارس

 ای دردآوری شده است.اسنادی و كتابخانه

ها كه مهمترین دونج آوازی شعر عامج جنوب ایران هستند با توجه به وزن، قالب شروه ها:یافته

انحصاری، محتوا، ارتباط با موسیقی و ساختار كوتاه خود بعنوان یک هانر ادبی از سایر امکانات 

اند. این دونه همواره در نی و شگردهای ادبی برای ادبیت بخشیدن به متن خود استفاده نمودهزبا

قالب دوبیتی كه یاددار اوزان اصیل پارسی است سروده شده و ساختار آوایی آنها بسیار قوی 

 است.

غی باللیج آوایی و ای در دو زیرشناسی لیهها از منظر سبکبررسی و تحلیل شروه گیری:نتیجه

ها، سایر نشان میدهد كه در این اشعار از سایر تکرارهای آزاد و منظم موسیقایی، تناسب واهه

عناصر بدیع لفظی، معنوی و صور خیال برای تقویت سطوح آوایی و بالغی با بسامد بالیی بهره 

ازی سدرفته شده است. این شگردها امکانات ارزشمند زبانی هستند كه بطور طبیعی در برجسته

 اند.زبان این نوع شعر به كار رفته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Layered stylistics, which focuses on the 
analysis and study of literary texts on the basis of new approach, is considered 
as the foundation of linguistics. The high-frequency features of the works are 
recognized via each of the sub-layers of this style. Sherveh is a type of public 
poetry in south of Iran that became popular and developed during the period 
of literary return. The stylistics of literary genres that emerge in particular 
spatial, cultural, and geographical contexts can help to identify literary genres 
and the richness of literary history accurately. 

METHODOLOGY: This study examines the phonetic and rhetorical layers of 
southern Sherveh through descriptive and qualitative analysis. The statistical 
population of the study including Mahya, Fayez, Baqer Lari's Sherveh and the 
books concerned with Sherveh khani in south of Iran by Ali Babachahi, Dashti 
and Dashtestan by Abdolmajid Zangooyee, local songs of Fars by Sadeq 
Homayooni and folk literature of Bushehr is written by Abdullah Rezaei. Data 
were collected in the way of documents and libraries. 

FINDINGS: Shervehha, which are the most vital lyric types of public poetry in 
the south of Iran, has used other linguistic possibilities and literary techniques 
to literalize their text considering their meter, exclusive format, content, 
connection with music and short structure as a literary genre. This genre has 
always been composed in framework of a couplet that is a reminiscence of the 
original Persian rhyme their phonetic structure is powerful to great extent. 

CONCLUSION: The examination and analysis of Sherveh in terms of layered 
stylistics in both phonetic and rhetorical sub-layers demonstrate that in these 
poems, other free and regular musical repetitions, word proportion, creative 
and literal, spiritual and imaginary elements to strengthen phonetic and 
rhetorical levels with high frequency has been used. These techniques are 
valuable linguistic possibilities that are naturally has been applied in 
highlighting the language of any type of poetry. 
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 مقدمه
بندی كه از ادبیات عامه براساس مناطق جغرافیایی انجام داده، استانهای بوشهر، حسن ذوالفقاری در یک تقسیم

( است؛ اما در واقع جنوب استان 365: 4341رمزدان را منطقج جنوب دانسته )ر.ک. ذوالفقاری، خوزستان و ه

های بومی سرود در مناطق جنوب ایران ترین و مهمترین دونهشناخته»فارس نیز در این حوزه میگنجد. شروه 

. دوبیتی قالب كوتاه (365ان: )هم« بویژه بوشهر است كه آن را در قالب دوبیتی یا ترانه و به همراه نی میخوانند

اصیل فارسی است و با تناسبی كه با ایجاز دارد منجر به آفرینش زیبایی در كالم میشود. این اشعار با ساختاری 

 هجایی قدیم ایران است. های دوازدهیافتج ترانهمتفاوت از شعر رسمی، صورت تحول

های ادبی است. هر دوره و دونج ا، شناسایی سبک دونههشناسی در كنار سبک دورهیکی از كاركردهای مهم سبک 

شناسی آنها منجر به شناسایی دقیق انواع ادبی و غنای تاریخ ادبیات ادبی، مشخصات متمایزی دارد كه سبک

میشود. دوبیتیهای فارسی غالباً ویژدیهای هانری نسبتاً واحد و همانندی دارند كه راه را برای سخن دفتن از هانر 

ای یکی از اقسام شناسی لیه(. سبک464:4155در كنار قالب دوبیتی تا حدودی هموار میکند )عظیمی،  دوبیتی

 های آوایی و بالغی درای نوین است كه با زبانشناسی، نقد ادبی و بالغت ارتباط دارد. لیهرشتهسبکهای میان

خص ای دارد. این تشاطب، برجستگیهای ویژهها مانند هر شعر دیگر برای جذابیت و تأثیردذاری بیشتر در مخشروه

ادبی از یک طرف ناشی از بکاردیری عوامل و عناصری است كه در همج انواع ادبی مشاهده میشود و از طرف دیگر 

های جنوب ایران را از منظر دو لیج آوایی مربوط به برخی ویژدیهای مخصوی این اشعار است. این پژوهش، شروه

ها ارتباط نادسستنی با هم داشته و مکمل همدیگرند. صنایع بدیع لفظی كه لیج اید. این لیهو بالغی بررسی مینم

آوایی شعر را تشکیل میدهند با بالغت شعر نیز ارتباط دارند؛ بنابراین ازآنجاكه این دو لیه در مجموع سطح و 

یف كنیم. در این تحقیق كه به روش توص قلمرو ادبی یک اثر را تشکیل میدهند، بر آن شدیم تا آنها را با هم بررسی

های جنوب ازطریق مطالعات اسنادی و های شروهمتنی و نمونهو تحلیل كیفی محتوا انجام میگیرد، عناصر درون

 آوری شده است. ای جمعكتابخانه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

ای بودن دارند، همواره بدلیل منطقهها با وجود اهمیتی كه بعنوان غالبترین دونج اشعار عامج جنوب ایران شروه

اند. این اشعار ادرچه در دورۀ بازدشت ادبی رواج یافت، به شناسی كمتر معرفی شدهمهجور مانده و ازلحاظ سبک

نظر میرسد عواملی همچون دوری منطقج جنوب از مراكز ادبی، عامه بودن زبان و محتوا، ساختار متفاوت، قابلیت 

ها موجب تفاوتهایی در سبک این اشعار با سبک دورۀ بازدشت شده است؛ لذا بررسی ی شروههانردونگی و شیوۀ اجرا

 ویژدیهای سبکی خای آنها برای شناسایی بهتر و هرچه بیشتر ضرورت دارد. 

بر تحقیقات فراوانی كه در زمینج دوبیتی بعنوان نوعی شعر عامیانه در مناطق مختلف ایران از جمله جنوب عالوه

ها نیز كتابهای مختلفی نوشته و پژوهشهایی انجام شده است كه عمدتاً فته، بطور مشخص دربارۀ شروهصورت در

با ذكر « سرایی در جنوبشروه»( در كتاب 4349های شعری محدود میشود. باباچاهی )آوری نمونهبه جمع

ت. ایشان شروه را بعنوان اشعار بومی اسسرایان، مطالبی انتقادی دربارۀ شروه بیان كرده هایی از اشعار شروهنمونه

به تحلیل « های ملی ایرانترانه»( در قسمتی از كتاب 4349سمنانی )و نشانج فردیت شعر جنوب میداند. پناهی 

( برخی ویژدیهای 4347زاده )است. حسنسرایان جنوب پرداختههای محیا و فایز و تعدادی دیگر از شروهترانه

( در 4344علیا )برمیشمارد. فاطمه صادقی نقدعلی« كلیات دوبیتیهای فایز»ز را در كتاب فکری، زبانی و ادبی فای
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شناسی بررسی نموده است. های فایز و محیا را از نظرداه زیباییشروه« های جنوبشناسی شروهزیبایی»مقالج 

مدخان دشتی و مفتون سراییهای فایز دشتی، محتبیین غم و اندوه در شروه»پرهیزكاری و حاجیان در مقالج 

 اند. مدرسیاشعار این شاعران را در سطح قلمرو فکری و بطور مشخص مؤلفج غم و اندوه، بررسی كرده« بردخونی

های ( به برخی درونمایه4344« )آیین چهاردهمی؛ روزی با شروه در فرهنگ عامج هرمزدان»و سعیدی در مقالج 

ها تاكنون هیچ های آوایی و بالغی شروهشناسی لیهارۀ سبکاند. چنانکه مشخص است دربشروه اشاره نموده

 پژوهشی انجام نشده است.

 

 بحث و بررسی

كه در مناطق جنوب ایران، به مناسبتهای مختلف در محافل و مجالس غم و شادی، خوانده شروه، شَروا یا شَلوا  

طرح ای مبصورت یک موسیقی توده بعنوان یک موسیقی دردمند در نواحی جنوب مقبولیت عام یافته و»میشود 

در بعضی مناطق فارس، شباهت « شربه»در سیرجان و « شرمه»(. این نوع شعر كه با 55: 4349)باباچاهی، « است

های جنوب، مشهورترین دونج موسیقی بومی محسوب میشود. دونج دیگر ترانه« باغاتی»اسمی دارد، در كنار 

 )معتمدی،« دا میکند. مادر دلتنگیهایش را با شروه التیام میبخشدمعرفت روح ایرانی در شروند تجلّی پی»

های صوری متن با محتوای آن را آسانتر و امکان ای، كشف و تفسیر پیوند مشخصهشناسی لیه. سبک(351:4394

(. در این پژوهش پربسامدترین و 637: 4345كاربرد نگرداهها و روشهای مناسب را فراهم میسازد )فتوحی، 

 ترین ویژدیهای این اشعار را در دو لیج آوایی و بالغی، تبیین مینماییم.ستهبرج

 

 الیۀ آوایی

به این لیه كه ویژدیهای زبانی اثر را بررسی میکند سطح موسیقایی نیز میگویند؛ زیرا در این مرحله متن را بلحاظ 

صورتهای »ده از این لیج زبان (. شاعر با استفا453: 4375آفرین بررسی میکنیم )شمیسا، ابزار موسیقی

: 4345)فتوحی، « های لفظی و بدیع و موسیقی كالمای میسازد، بویژه در ساخت آرایهشناسیک برجستهزیبایی

 (. موسیقیهای بیرونی، كناری و درونی در این لیه بررسی میشوند.617

 ها و فهلویات قدیمقع همان ترانهها درواوزن، موسیقی بیرونی شعر را تشکیل میدهد. شروهموسیقی بیرونی: 

ها (. شروه365: 4341هستند. در نظر حسن ذوالفقاری تمام اشعار عامج جنوب ایران عروضی هستند )ذوالفقاری، 

ن مفاعیلن مفاعیل»ای از اشعار عامه هستند، در دورۀ تکامل خود از وزن هجایی به وزن عروضی یا دوبیتیها كه دونه

دونه اشعار در آغاز متفقاً بر ه در بحر هزج مسدس محذوف میباشند؛ اما همج مصراعهای ایناند كدرآمده« فعولن

تأثیر عروض رسمی براثر تصرف در عبارات به این صورت درآمده است این وزن تقطیع نمیشده و بعدها تحت

ها هجاهایی این ترانه داهی»های اصالت ایرانی وزن این اشعار این است كه (. یکی از نشانه315: 4371)شمیسا، 

(. این 17:4347زاده، )حسن« خوان در آهنگ شروه این خروج از وزن را اصالح میکندخارج از وزن دارند كه شروه

اختصای به دوبیتی ندارد و بسیاری از آثار مشهور فارسی مانند شاهنامه ابومنصوری، ویس جویباری و شفاف، وزن 

 اند. این وزن سروده شده و رامین، و خسرو و شیرین نظامی در

این موسیقی نوعی تناسب است كه براثر هماهنگی كلمات یا حروف پایان مصراع و ابیات ایجاد موسیقی كناری: 

 «های موسیقی كناری بسیار است و آشکارترین آنها قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترجیعهاجلوه»میشود. 

 اند.های فعلی و غیرفعلی استفاده كردهسرایان از انواع ردیفها و قافیه(. شروه344: 4375)شفیعی كدكنی، الف
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ها هایی كه شاعرانشان مشخص است، قافیه به معنای امروز وجود دارد، هرچه این ترانههرچند در ترانه قافیه:

 در یونانیادر قافیه را به معنی اصلی »قدیمتر باشند كاركرد قافیه در آنها متفاوت میشود و در این صورت 

«rythmos »مد )اح« ها قافیه وجود داردبه مفهوم تناسب و توافق بگیریم، آنگاه میتوان دفت كه در این ترانه

آید. داهی اوقات مصراع سوم ها در مصراعهای اول، دوم و چهارم میدر شروه (. قافیه414: 4374پناهی سمنانی، 

ای متفاوت از بیت اول پیدا كرده، قالب شعر از دوبیتی به ، قافیهها بیت دومنیز قافیه دارد. در بسیاری از شروه

رخی ها بوفور دیده میشود. در اینجا به بمثنوی تغییر میکند. این نوع كاربرد قافیه و قالب شعری در شروه-دوبیتی

 ها می ردازیم.ویژدیهای پربسامد قافیه در شروه
آزادی عمل بیشتری برخوردار است. در اشعار عامه بیشتر اوقات  های قافیه ازقافیج آزاد: شاعر در انتخاب واهه

 «اند نه حرف. در موارد فراوانی قافیه حالت شنیداری دارد نه حالت نوشتاریمیزان قافیه را آهنگ كلمات قرار داده»

 ها میتواند نشانج فرایند واجی نیز باشد.(. این نمونه644: 4344)جعفری قنواتی، 

 ر یراقتبه قربان دلوی پ

 ادر روزی دو صد بارت نبینم

 

 بیا بنشین كه مردم از فراقت 

 ز مرغون هوا دیرُم سراغت

 (475: 4374)همایونی،                             

 شمال دمبدم میآیه امروز

 ای منزل بگیرمبرُم یِه دوشه

 

 عجب بوی وطن میآیه  امروز 

 كه دلبر از سفر میآیه امروز

 (659)همان:                                           

 بلندی دردنت چون دردن مار

 همه روز خدا پیشم عزیزی

 

 دو زلفت عنبر و رنگت دل نار 

 نچی امرو كه تركی بستی دستمال

 (41: 4394)رضایی،                                 

 دریغا شب نبودی روز بودی

 ادر مرگ از فلک آید به محیا

 

 ماه نو هر روز بودی دریغا 

 كه مرگ نوجوانان، دور بودی

 (443: 4377)محیا،                                  

وسیقی بر ایجاد متوجه در این اشعار، كاركردهای هنری قافیه است. قافیه عالوهیکی دیگر از نکات قابل: قافیج هنری

این  سرایان با عنایت بهای ایفا كند. شروهنقش عمده كناری میتواند در تقویت موسیقی درونی و معنوی شعر نیز

رد اند و در اینگونه مواقابلیت قافیه، سعی در بکاردیری این فنون جهت غنای بیشتر موسیقی شعر خود كرده

 هنرنمایی خود را نیز به منصج ظهور میرسانند.
د كه شاعر با رعایت انواع جناسها مخصوصاً های جنوب، دوبیتیهای فراوانی وجود دارقافیج مركب و متجانس: در شروه

های بدیعی و معموله، غنای بیشتری به موسیقی شعر ها دارد. این قافیهتام و مركب، سعی در همسان كردن قافیه

 ها در انواع جناس ذكر شده است.میبخشند. بسیاری از این نمونه

 دارد پروانهدل من حالت 

 شکستهدل فایز چو مرغ پر

 

 پروا نداردوختن ز آتش س 

 پر، وا، نداردبه هر جا كاوفتد 

 (415: 4347)فایز،                                   

ها بسامد بسیاری دارد. هجا ساخته میشود، در شروهوزن و همهای همقافیج صوتی: این نوع قافیه كه به كمک واهه

طنین »ها ها را استحکام بیشتری میبخشد. در این قافیهفیهها همراه ردیف به كار میروند كه آهنگ قااكثر این قافیه
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(. در 445:4345)مدرسی،« هجایی كلماتی كه در جایگاه قافیه قرار میگیرند سبب دوشنوازی خواننده میگردندهم

در « قوت و شفاعت»های براین با كلمههای قافیه در هر سه مصراع، سجع متوازی هستند؛ عالوهشروۀ زیر واهه

اعهای اول و چهارم نیز هماهنگی صوتی دارند. همسانی حرف آخر قافیه با حرف اول ردیف، كاركرد هنری مصر

 .دیگر موسیقی كناری این دوبیتی است

 خییدایییا قییوت از تییو فییرصیییییت از تییو   

 ادییر فییردا كیینیینیید دیییوان مییحیییییا        

 

 به هر كاری كه باشد رخصت از تو 

 شفاعت از محمد رحمت از تو

 (479)محیا: ی                                      

 قدش از سرو سازد قصه مفهوم

 دهانش نون تنوین است نادم

 

 به لب دندان چو مروارید منظوم 

 كه آید در كالم و نیست معلوم

 (494)باباچاهی:                                     

 ستاره در كنار جلگه دیرم

 سر زلف تو را در نقرۀ خوم

 

 را در نقره دیرمسر زلف تو  

 تو را از خرددی در نومزه دیرم

 (634)همایونی:                                       

ها به انسجام شعر در محور عمودی كمک میکند و منجر به خلق ردالقافیه:  این تکرار منظم در ساختار شروه

 . ختامی نیز به شعر میبخشدای میشود. همچنین حسنتصویرهای زنجیره

 وِلُم بال میاد چَرخی و دستش

 خیال داره كه خون مو بریزه

 

 كرشمه میکنه چشمون مستش 

 مسلمانون بگیرین هر دو دستش

 (444)رضایی، همان:                                

 عزیزم رفتم و همراهیم كن

 ادر چیزی نداری من نمیخوام

 

 نگاه رنگ زرد كاهیم كن 

 م كنفقط با بوی خوش همراهی

 (657)همایونی:                                       

 ولم سرچشمج آب حیات است

 ای محیا بنوشدادر یک ذره

 

 نبات و قند و شکر هر سه مات است 

 چو خضر زنده دایم در حیات است

 (43)محیا، همان:                                     

 خداوندا دلم از دین بری شد

 و پریشان دشت فایز پری دید

 

 اسیر دام زلف آن پری شد 

 پری را هر كه دید از دین بری شد

 (419)فایز:                                             

 ذوقافیتین: 

 رخساربه هنگام وداع آن لله

 
 ز نردس ریخت بر دل، هاله بسیار 

 (456)همان: ی                                      

عر داشتن با سنت ش سرایان جنوب بدلیل فاصلهردیف یکی از ویژدیهای شعر فارسی است. هرچند شروهردیف: 

(؛ اما به نظر میرسد كه آنها از این صنعت، 444:4345فارسی، كمترین اصرار را در بکار بردن ردیف دارند )مرادی، 

ها میت ردیف در ایجاد موسیقی در تعدادی از ترانهاه»اند. درفته متناسب با ساختار این قالب شعری بخوبی بهره

 (.17: 4347زاده، )حسن« از قافیه بیشتر است و تعدادی از دوبیتیها فاقد ردیف است



 667/ های آوایی و بالغی(های جنوب )لیهای شروهسبک شناسی لیه

 

ها اشعاری هستند كه ازلحاظ تاریخی حد واسط دیگر اشعار عامه و شعر رسمی جنوب قرار میگیرند و از این شروه

یکی از دشواریهایی كه شاعران در دورۀ تکامل شعر »مل شعر جنوب نامید. لحاظ این دوره را میتوان دورۀ تکا

روی آوردند، سرودن شعر با ردیفهای طولنی فعلی و اسمی برای نشان دادن قدرت طبع و جلب  فارسی به آن

ن ها زیاد است. ای(. بسامد كاربرد ردیفهای طولنی نیز در شروه453:4344)مدرسی، « توجه بیشتر بوده است

ویژدی، با توجه به ساختار كوتاه این قالب شعری و تنگی مجال بیان مطلب، نشان از كمال هنرمندی و توانایی 

 شاعر دارد. در شعرهای زیر كه همسانی قافیه نیز وجود دارد، این كاربرد بوضوح نمایان است:

 ادر اهلل یاره هیچ غم نیست

 ادر شمشیر بر فرقم بباره

 

 غم نیست ادر دشمن هزاره هیچ 

 به دست كردداره هیچ غم نیست

 (474)همایونی: ی                                   

 بهار اومد بهار اومد خوش اومد

 علی با ذوالفقار، قمبر جلودار

 

 علی با ذوالفقار اومد خوش اومد 

 زار اومد خوش اومدكه سمبل لله

 (496 )همان:                                         

 بسی درد آید و درمان چه حاصل

 
 بسی مرگ آید و درمان چه حاصل 

 (455)محیا: ی                                       

 سر راهم دو تا شد وای بر مُه

 
 رفیق از من جدا شد وای بر مُه 

 (49)رضایی:                                          

بشکل قافیه و ردیف ظاهر میشود و موسیقی كناری را میسازد، همیشه در پایان مصراع تکرارهایی كه ردیف آغازی: 

نوعی تکرار چنین است كه معادل ردیف در اول ابیات شعر هم، كلمه یا عبارتی تکرار شود. این »قرار نمیگیرند. 

غاز هر چهار مصراع (. این نوع ردیف داهی در آ97:4394)شمیسا، « تکرار مخصوصاً از نظر چشم بسیار زیباست

راوان ها كاربرد فآید و داهی در سه یا دو مصراع دوبیتی قرار میگیرد. اكثر این ردیفها طولنی هستند و در شروهمی

 دارند.

 غلط كردم كه خوردم زهر قاتل

 غلط كردم نشستم بر سر راه

 

 غلط كردم كه دادم دل به جاهل 

 غلط كردم كه بردم رنج باطل

 (14)همایونی:                                        

 ستم بر من مکن شاخ نباتم

 ستم بر من مکن ای یار فایز

 

 ستم بر من مکن تا در حیاتم 

 پشیمان میشوی بعد از وفاتم

 (613)فایز: ی                                      

 محمد سرور دنیا و دین است

 محمد از خالیق جمله بهتر

 

 العابدین استینمحمد جدّ ز 

 امام اول و آخر همین است

 (454)محیا:                                          

 كشیدم بار خفّت را مفصّل

 
 كشیدم زهر ذلّت را مسلسل 

 (655)باباچاهی:                                      
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 جوان بودم به ایام جوانی

 جوان بودم مثال للج تر

 

 به آب زنددانی جوان بودم 

 شدم پیر و ندیدم شادمانی

 (95)رضایی:                                          

 موسیقی درونی
موسیقی درونی حاصل هماهنگیها و نسبت تركیبی كلمات و طنین خای هر حرف در مجاورت با حروف دیگر 

تکرار قرار میگیرند منجر به ایجاد و تقویت هایی كه در حوزۀ (. انواع آرایه54الف:  4375است )شفیعی كدكنی، 

 این موسیقی میشوند.

 

 تکرار

یجاد های بدیع لفظی، ایجاد میشود و با اشناسی هنری است كه با بکاردیری آرایهتکرار یکی از اصول مسلم زیبایی

یژدی ت كه میتوان آن را وای اساهمیت تکرار در دوبیتیها بگونه»توازن و قاعده افزایی، اثر ادبی را برجسته میسازد. 

 آیند.(. این تکرارها به دو صورت آزاد و منظم می644: 4344)جعفری قنواتی،  «ساختاری آنها نامید

 تکرار آزاد
تهای بلند، بوضوح دیده میشود. این تکرار با زیر و بم صدای ها، تکرار مصوتها، مخصوصاً مصوآرایی: درشروهواج

 ها كه بصورت آواز بلند همراه با ساز نی است تناسب آشکاری دارد.هخوان و نحوۀ اجرای شروشروه

 پیییییکییر بییتییی شیییییییرییین شییییمییایییل پییری

 
 بییه افسیییییون نییگییه بییرد از كییفییم دل    

 (644)باباچاهی:                                       

یا        مان مح ند مه  سییییه شیییخصیییی میشیییو

 
 مییراد و مییقصییییید مییحیییییا مییقییابییل       

 (457)محیا، ی                                       

 نییگییارا بییَخییت مییَن كییَج، زلییف وَل كییَج    

 
 فییَلییَک كییَج، مییَدخییَل و مییَخییرَج بییوَد كییَج   

 (69: 4344)باقر،                                                  

 دلم میخواد بشینم روبرویت

 خدا تخت سلیمون را به من داد

 

 به دست خُم زنم شونه به مویت 

 همون روزی كه كردم دفتگویت

 (475)همایونی:                                       

 تر بردار پا رابتا آهسته

 جان داری ز فایزسراغ نیمه

 

 از این دام بال بردار ما را 

 بیا بستان سر منت خدا را

 (444)فایز، ی                                       

 كالم آهنگینتر شده، موسیقی آن به اوج میرسد. آرایی همزمان با صامت و مصوت اتفاق بیفتد، ادر  واج

 در این دنیای دون نادان فراوان

 چو وامانی ز خای و عام محیا

 

 در این خونج دودر مهمان فراوان 

 در این بازار سردردان فراوان

 (477)محیا: ی                                       

 پیِ تعظیمِ قدرِ دلبر امروز

 ار فایزبرون آرند بهر ی

 

 زخاور خور فرودآرد سر امروز 

 ز كُه، زرّ و ز دریا دوهر امروز

 (477)فایز:                                            



 664/ های آوایی و بالغی(های جنوب )لیهای شروهسبک شناسی لیه

 

 ها دیده میشود.مخصوصاً در جایگاه قافیه در شروه استفاده از انواع جناس همسان و ناهمسان: جناس

  : جناس تام

 دادفلک از دست تو تا كی زنم 

 را بردند به مکتبخانج غمم

 

 مو كه روز ازل بختم كج افتاد 

 دادمعلم اومد و درس غمم 

 (95)رضایی:                                          

 مکَش شانه به این زلفان پرچین

 ترسم س اه كفر فایزهمی

 

 مران امواج هندو را به ماچین 

 درآرد در تصرّف كشور چین

 (655)فایز:                                           

(،  رود و رود )باباچاهی: 641(، دوش و دوش )همایونی:431(، راست و راست )همان:655دشته و دشته )همان: 

414.) 

 جناس مركب:

 چرا ای دوست، رو دردانی از من

 نهادم سر بکَش تیغ و بکُش زار

 

 چو دشمن از چه رو، دردانی از من 

 ر، دانی از مندناه ای ماهرو د

 (643)همان: ی                                     

 بدین جلوه برای خودنمایی

 سراپا حاجیان در رخت احرام

 

 ادر بهر طواف كعبه آیی 

 همه مفتون عشق خود، نمایی

 (347)زنگویی:                                         

(، خداداد، خدا، داد 465(، ترسایی، ترس آیی و تر، سایی )همان:463ز، ییاقوت و یا، قوت. تابوت و تا، بوت )فای

جناس (. 345(، عنادل و عنا، دل )همان:357: 4341(، دلزار و دل، زار )زنگویی، 416و خدا، داد )فریاد( )همان: 

و داستان (، فریاد و فرهاد. دوستان 615(، سنگ، لنگ و چنگ )فایز:437: تیشه و ریشه )محیا: مضارع و لحق

: جوانی و خوابی )محیا: جناس خط(. 344(، باد و بید )زنگویی:663(، بسوزم و بسازم )باباچاهی: همان:434)همان:

مزید:  اطاق و طاق  -الف :جناس افزایشی(. 435(، خیانت و جنایت )همان:449(، چشمی و جسمی )فایز: 434

(، 465خیال و خال )فایز، ، (633ت و دوست )باباچاهی: زاید: دس -(. ب346(، راحت و جراحت )زنگویی: 611)فایز:

 (.73مذیل: سرو و سر )رضایی:  -ج (.343حایل و حمایل )زنگویی:

 

 تکرار منظم
آن است كه شاعر برای نشان دادن  : اعنات یا التزام كه در حوزۀ تداعیهای مبتنی بر تشابه، قرار میگیرداعنات

ها این تکرار، صرفاً برای هنرنمایی در شروه را در تمام ابیات یا مصراعها بیاورد.ای یا عنصری از زبان مهارت خود واهه

 به كار نمیرود و جهت تصویرسازی از آنها بهره درفته میشود. 

 خودم سبزه كه سبزه دشته یارم

 ها بسیار دشتممیون سبزه

 

 ها افتاده كارممیون سبزه 

 ای مانند یارمندیدم سبزه

 (75)همان:                                           
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 عجب چشم و عجب ابرو، عجب مو

 به عاشق سركشی تا كی نمایی

 

 عجب قد و عجب بال، عجب رو 

 عجب طبع و عجب حالت، عجب خو 

 (671)همایونی:                                      

 قدت دل، قامتت دل كفش پا دل

 به دل چیدن درآمد یار محیا

 

 خن دل معرفت دل مدعا دلس 

 نماینده دل و نشو و نما دل

 (453)محیا:                                          

 و دست غم برُم تا زور پامه

 و دست غم برم كشتی نشینم

 

 و هر جا پا نهادم غم باهامه 

 و اقبال بدُم غم ناخدامه

 (74)رضایی:                                         

شاعر در برخی موارد از این صنعت با تکرار ردیف و قافیه بمنظور غنای موسیقی كناری متناسب با محتوا و فحوای 

ها شاعر از كالم بهره میگیرد و تأكیدی در تجسم و عینیت بخشیدن به مضمون سخن خود دارد. در این نمونه

 صنعت تکرار نحوی و موازنه نیز كمک میگیرد.

 غم، دلستان غمدلم غم، دلبرم 

 میان موج غم بنشسته محیا

 

 نشان غمرهم غم، رهبرم غم، ره 

 زمین غم، غرقم از غم، آسمان غم

 (445)همان:                                          

 كبابه دل، كبابه دل، كبابه

 
 خرابه حال و احوالم خرابه 

 (644)همایونی:                                      

سازی تکرار نحوی، قرینه»یکی از ترفندهایی است كه به كمک تکرار در سطح جمله، شکل میگیرد.  :تکرار نحوی

)وحیدیان كامیار، « براین تکرار با تأكیدی همراه استسازی دیگر زیباست. عالوهنحوی است و مانند هر قرینه

یکی از شگردهای ادبی پركاربرد  و موازنه همراه است این صنعت كه همواره با ترصیع، مماثله، ازدواج(. 194: 4349

 های جنوب ایران است.در شروه

 سر بی عشق سامانی ندارد

 بسی محیا ب رسید از طبیبان

 

 غم دلبر سرانجامی ندارد 

 مریض عشق درمانی ندارد

 (464)محیا:                                           

 نه هر بالنشینی ماهتابست

 هر كس شعر دوید فایز است اونه 

 

 نه هر سنگ و دلی در خوشابست 

 زبان افراسیابستنه هر تركی

 (464)فایز:                                            

 قدت با چوب تر میمونه دِلوَر

 
 لبت با نیشکر میمونه دِلوَر 

 (651)همایونی:                                       

 ینی چو شیر و شکّرستیبه شیر

 
 ز خوشبوئی چو مشک و عنبرستی 

 (54)باقر:                                              

 الیۀ بالغی

یکی از نقشهای زبان، آفرینش ادبی است. شگردهای بدیع معنوی و بیان، از مهمترین عوامل ایجاد ساختار بالغی 

در »میکنند. این صنایع ادبی، موسیقی معنوی شعر را تشکیل میدهند و زبان هستند كه لیج بالغی سبک را ایجاد 
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شناسیک متن را بررسی میکند؛ زیرا ساخت معنایی حاصل از بازیهای مجازی و استعاری را به واقع سبک معنی

 (.634: ی 4345)فتوحی، « بحث میگیرد

ها و صنایع معنوی شعر معنایی واههاین موسیقی به كمک ارتباطهای پنهان عناصر، هماهنگی  موسیقی معنوی:

 ایجاد میشود.

علم بدیع دو نمود لفظی و معنایی دارد. از آنجا كه نمود لفظی این صنایع، به موسیقی شعر كمک بدیع معنوی:  

میشود؛ ها دیده نمیکند، در لیج آوایی مورد بررسی قرار درفتند. هیچ افراطی برای كاربرد شگردهای بدیعی در شروه

كه بیش از اندازه از آرایش صنعتی مشحون است درواقع نه سبک دارد نه از طبع واقعی دوینده حاكی شعری » زیرا

 (. 94:4374كوب، )زرین« است
 ها نمود بسیار بارزی دارد. مراعات نظیر: مراعات نظیر در شروه

 بتا تا نرد عشقت باختم من

 پریشان مهرۀ مهر نکویان

 

 م مندل و دین باختم تا باخت 

 به رسم ششدری انداختم من

 (667)باباچاهی:                                     

 كه از اصطالحات مربوط به بازی نرد است مراعات نظیر هستند.« نرد باختن، مهره و ششدری»كلمات 

 كن غنابركش  ندادمی یارا 

 نظامی صوتفایز و  لحنز 

 

 كن نواپر  باربدساجهان را  

 كن رهاغم  بندز  تو شیدا را

 (495)همان: ی                                     

 هایی كه رمزدان موسیقی را تشکیل میدهند در این شعر یک رشته مراعات نظیر را میسازند.واهه

 شب آمد تا شب وصل آردم یاد

 خشم آتشیقین میسوخت فایز ز 

 

 بادوجودم جمله بر  خاکدهد  

 داددیده ام آبنمیکردش در 

 (45)فایز:                                             

 پیام یارم اومه شنبهشب 

 انتظارش میکشیدم شنبهسه

 

 قاصد دلدارم اومه دوشنبه 

 خارم اومهدل بی چارشنبهكه 

 (96)رضایی:                                           

 تضاد:

 زمن ببرید جانان باز پیوست

 غمین برخاست دشمنبحمداهلل 

 

 شکست عهد كهن آیین نو بست 

 به بزم دوست فایز شاد بنشست

 (464)فایز:                                            

 جوانی كاشکی بیع و شرا بود

 جوانی خوش بهشتی بود فایز

 

 كه تا این جان شیرینم بها بود 

 ندانم دوزخ پیری كجا بود

 (419)همان:                                          

 به قبرسون دذر كردم كم و بیش

 كفن در خاک سر هشتنه درویش بی

 

 بدیدم قبر دولتمند و درویش 

 نه دولتمند برد از یک كفن بیش

 (641)همایونی:                                      
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 پسینی شهربانو خنده میکرد

 لبش آب حیات زنددی بود

 

 جوان بركنده میکرد دل پیر و 

 به روی مرده میرفت زنده میکرد

 (494)همان:                                          

 به سر دستمال درد یار دارم

 
 نه شب خواب و نه روز آرام دارم 

 (55)باقر:                                              

است و ایجاز لزمج آن، تلمیح یکی از شگردهای ادبی پركاربرد در این ها كوتاه از آنجا كه ساختار شروه تلمیح:

ها سخنور به یاری آن میتواند معنایی سروده را نیک هرفا و درانمایگی ببخشد و دریایی از اندیشه» شعرها است؛ زیرا

ای، دینی، اسطورهها، تلمیحات دونادون (. در شروه445:4346)كزازی،  «ریزدای تنگ از واهدان فرورا در كوزه

 داستانی و اعتقادات و باورهای عامه دیده میشود:

 ولم لؤلؤ كما لول بنا كرد

 به چرخ هفتمین مولی محیا

 

 مزین بارداه كبریا كرد 

 لعمرک تاج كرمنا بنا كرد

 (44)محیا:                                              

 سحرداهان ز غم با باد شبگیر

 لیخای خیالتز مصر تنبه 

 

 سان این قصه تقریركنم یعقوب 

 كرده زنجیر یوسف دلدرفته 

 (444)فایز:                                             

 نگارم تا كه ابرو بر هم افکند

 ز بس هِی زد جهان بر قلب باقر

 

 كمان از دست زال و رستم افکند 

 چو جام از دست جمشید جم افکند

 (64)باقر:                                              

 خروس هر شبم ناله ز سر دیر

 
 چو هدهد شو ز بلقیسی خبر دیر 

 (655)همایونی:                                       

ن اهای جنوب، اعتقاد به پری این موجود موهوم خیالی كه در ادوار مختلف فرهنگی ایرانیتلمیح به باورها: در شروه

. ای داردهای فایز دشتی بازتاب دستردههای متعددی داشته است، خصوصاً در ترانهاز زمان باستان تا امروز جلوه

 این تلمیحات نوعی آركائیسم محسوب میشوند.

 به بال بنگری مهتاب بینی

 برو فایز سزای تو همین است

 

 دل خوشبو كنار آب بینی 

 پری مثل من اندر خواب بینی

 (645)فایز:                                            

متکلم از نفس خویشتن، یکی را مانند خود، »النفس میدانند؛ یعنی این شگرد را در فارسی مرادف خطاب تجرید:

سرایان در اشعار خود از تخلص استفاده (. اكثر شروه649:4374)همایی، « انتزاع كند و او را طرف خطاب قرار دهد

ک عراقی های تأثیر سباند. این كاربرد با توجه به تازدی و سابقه نداشتن آن در دوبیتی، جالب بوده و از نشانهكرده

 ای از نقالی شروه باشد. و پیروی از قالب غزل است. بسیاری از تخلصها میتواند دونه

 غریق بحر عمانم شب و روز

 چو جغدی پور نادم زار و غمگین

 

 و روزقتیل تیر خوبانم شب  

 به ویرانه نواخوانم شب و روز

 (445)باباچاهی:                                      
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های جنوب كاربرد فراوانی دارد میتوان از تشبیهات مضمر دانست این صنعت ادبی را كه در شروه تجاهل العارف:

 آید.یكه از تشبیه معمولی بسیار زیباتر است و نوعی نوآوری در تشبیه به حساب م

 به رخ خوی یا به خورشید انجم است این

 بر آتش نقره ریزان باز فیض است

 

 و یا لؤلوؤ ابر جام جم است این 

 و یا اختر به چرخ پنجم است این

 (643)همان:                                          

 مسلسل زلف عنبرسا دشاده

 
 و یا هندو به جنت پا نهاده 

 (615)همان:                                          

 عرق بر چهره یا بر دل دالبست

 نشانده یار فایز نقره بر آل

 

 و یا پروین به درد ماهتابست 

 و یا بر آتش تر، خشک آبست

 (436)فایز:                                            

 به دردن زلف یا زنجیرش این است

 بروشبه وسمه سبز كرده فایز ا

 

 مژه یا زهر داده تیرش این است 

 و یا خود جوهر شمشیرش این است

 (655)همان:                                         

 ندانم سیب تر یا غبغب است این

 
 شکرپاره است و بادام یا لب است این 

 (643)همایونی،                                       

كالم، صفت یا صفتهایی را پیوسته و بصورت مرتب برای یک یا چند موصوف بیاورند به آن ادر در  تنسیق صفات:

ها اغلب این صفتها در توصیف شخصیت معشوق و بصورت تركیبات تشبیهی به تنسیق الصفات میگویند. در شروه

 كار درفته میشوند.

 سمن سیمایِ دُردندانِ لب قند

 
 ای چندشنیدستم كه داری دِله 

 (444)محیا:                                          

 نگاری سروقد، دلروی و دلفام

 
 اندامپیکر، دلقمرطالع، پری 

 (74)باباچاهی:                                        

 دیسوصفت، آشفتهول لیلی

 ربودی دین و دل از دست عالم

 

 مجعد، سینه مرمر، ترک بازو 

 ابروكجغزال شوخ من، مست 

 (674)همایونی:                                      

 مو و ابروكمان استولم مشکین

 اندامقد و خوشچشم و سهیسیه

 

 دهانستجبین، غنچهشکرلب، مه 

 زبانستتن، شیرینپریرو، سیم

 (475)همان:                                         

 سرشت حورمنظربت قدسی

 
 بر خاک دامان مطهّرمکش  

 (471)فایز:                                            

 موی خوشگلروی سنبلبت دل

 
 بیا بنشین زمانی در مقابل 

 (491)همان:                                          

 پیکر نگارمقمرطلعت پری

 
 عذارمشکرلب، سروقد، سیمین 

 (494)همان:                                           
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 عذارمطلعت بلبلول مه

 
 شش و پنج و سه باشد سن یارم 

 (19)باقر:                                              

 قد دیسودرازمول كوته

 
 خط ابروت محراب نمازم 

 (17)همان:                                             

ای به كار ببریم كه دارای دو معنی است و ذهن هر دو دوپهلو سخن دفتن است؛ یعنی كلمه ایهام نوعی ایهام:

سرایان با توجه به ظرفیت چندمعنایی و ایجاد ابهام در (. شروه156:4344معنی را تداعی كند )شفیعی كدكنی، 

 اند.این صنعت ادبی، از انواع ایهام برای رعایت ایجاز بهره درفته

 مزه خوار و زارمبکُش با تیر غ

 كه تا هر شاهدی داند كه من هم

 

 بکَش نقش كمان پس بر مزارم 

 شهید شیوۀ ابروی یارر

 (445)باباچاهی:                                       

 ایهام دارد. «زیبارو»و  «دواه»به دو معنی « شاهد»واهۀ 

 دلم چون بیرقی اندر هوا شد

 
 شدناخدا  دست چو كشتی كه به 

 (457)فایز:                                           

 های موجود در شعر ارتباطایهام تناسب: در این صنعت، واهه در معنایی كه موردنظر نیست با یکی یا بعضی از واهه

 و تناسب دارد.

 ز سرو قامت آن نارپستان

 ز نارنج و ز لیمو بارها، بِه

 

 نشدم آزاد و سیر از سِیر بستا 

 ترنج غبغب و سیب زنخدان

 (341)زنگویی:                                       

با درختان نارنج، لیمو، بِه، « میوه و ثمر»میدهد؛ اما در معنی « دفعه و مرتبه»، قید تکرار است و معنی «بار»واهۀ 

، یک صفت تفضیلی، در نقش مسند نیز همین وضعیت را دارد. بعنوان« به»ترنج و سیب تناسب معنایی دارد. واهۀ 

  هم« آزاد»معنی بهتر بودن میدهد، اما در معنی نوعی درخت با سایر درختان دیگر این بیت ایهام تناسب دارد. 

 است در معنی دیگر خود كه نوعی سرو است ایهام تناسب میسازد.« رها»كه در اینجا به معنی 

 بشارت باد ای دل دلبر آمد

 فدا كن تو فایز جان شیرینت

 

 پیکر آمدبه پیشت آن بت مه 

 كه شیرین با لب پر شکر آمد

 (614)فایز:                                            

 ز هندوستان س اه افواج افواج

 دل فایز فدای چین زلفش

 

 همه اقلیم دلها كرده تاراج 

 ز هندوستان به ماچین میبرد باج

 (466)همان:                                          

 ایهام تضاد: 

 به طاق ابروی جفت تو سودند

 
 به آن زلفت كه بر دلها زده بند 

 (415)باباچاهی:                                     

است كه تشابه ابرو به كمان را در « قوس و كمان»در آغاز بیت طاق عمارت و به معنی « طاق»منظور از كلمج 

 است با جفت ایهام تضاد دارد. « فرد»یکند؛ اما معنی دیگر آن كه ذهن تداعی م

المثلهای رایج به كار رفته و هم اشعاری سروده شده كه قابلیت تبدیل به مثل را هم ضرب هادر شروه المثل:ضرب
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زن نه قصج كار دهل(، به عی93(، دلی كه بو ندارد خار از او بِه )محیا: 44دداره )رضایی: دارند. مزن از جدولی كه بی

 (.654)فایز: 

 دلی كه بو ندارد خار از او به

 
 رفیق نامناسب مار از او به 

 (95)محیا: ی                                        

 به تابستان، بت اخضر میاور

 مزن دست بر دل مجروح باقر

 

 به جامم می بر مستان میاور 

 به یاد فیل، هندوستان میاور

 (16)باقر:                                               

 به سر دستمال درد یار دارم

 
 نه شب خواب و نه روز آرام دارم 

 (55)همان:                                           

 نه هر بالنشینی ماهتابست

 نه هر كس شعر دوید فایز است او

 

 نه هر سنگ و دلی درّ خوشابست 

 زبان افراسیابستنه هر تركی

 (464)فایز:                                            

 فنون بیانی
 دانج بالغت كه تکیج اصلی آن روی صور خیال یا تصویر است بیان نام دارد.  یکی از علوم سه

بیهی دانست. شای كه میتوان سبک این اشعار را تهاست؛ بگونهتشبیه پركاربردترین صورت خیال در شروه تشبیه:

ا در ر ، ساده و ملموسنگاه ویژۀ شاعر به طبیعت و محیط پیرامون خود، باعث شده تا بیشترین تصویرهای عینی

اغلب حسی به حسی است؛ زیرا برای مخاطب مردمی باید حوادث »این تشبیهات  این حوزه از خیال، خلق كند.

ها را متمایز مینماید، آنچه تشبیهات بکاررفته در شروه(. 357 :4341)ذوالفقاری، « های نبرد را عینی كردصحنه

اجزا و عناصر سازندۀ آنهاست. عناصر فرهنگی خای منطقج جنوب مانند عناصر مذهبی، بومی و مادی در شکلگیری 

 ها كاربرد فراوانی دارد. این نوع تشبیه لزمج ایجاز است كهای دارد. تشبیه بلیغ در شروهساختار تشبیه نقش عمده

شبه استخدامی یکی از كاربردهای متنوع این با ساختار كوتاه شروه تناسب آشکاری دارد. استخدام تشبیهی یا وجه

شبه در رابطه با هركدام از طرفین های جنوب میتوان دید. در این صنعت وجهصورت خیالی است كه در شروه

 تشبیه معنی متفاوتی میدهد. 

 به داریون میروم لنگون و لنگون

 رای دیدن اون روی دلگونب

 

 برای دیدن اون دلعذارون 

 كه خلقی كرده چون زلفش پریشون

 (653)همایونی:                                     

به است معنی دیگری در رابطه با خلق كه مشبه است، یک معنی و در رابطه با زلف كه مشبه «پریشان كردن»

گی حاصل از عشق و عالقه و پریشانی زلف به معنی خودنمایی و دلبری كردن میدهد. پریشانی خلق به معنی دیوان

 معشوق برای عاشق است.

 (417دون شد )فایز: سرشکم چون رخ تو لله  /دلم از فرقت روی تو خون شد 

 (44چو لله سرنگونت میکنه غم )باقر:   /مخور غم كه هالكت میکنه غم 

 تشبیه بلیغ: )اسنادی و اضافی(:

 (444چو در دریای اخضر دشت غرقاب )فایز:  / زورق سیمین مهتابه سحرد

 (466فرنگیس، عشق و دل، افراسیاب است )همان:  /رقیب، درسیوز و فایز، سیاوش 
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 (354الحزن شد )زنگویی: به مفتون بردخون بیت /تو اندر مصر كنگان خرم و شاد 

 درخت شادمانیفتاد از پا  /  دلزار جوانیخزان آمد به 

 (349نادهانی )همان:  زاغ پیریدرآمد  / بلبل عشقپرید از باغ مفتون 

 صفا و مروه آن چشمان جادوت /رخ تو كعبه و محراب ابروت 

 (464خالی كه بر روت )باباچاهی: حجر بوسم سیه /طواف كوی حسنت حج نادم 

 (653دو چشمش حاكم و زلفش، كلومتر )همایونی:  /در نگارینا نشسته توی نیم

 شبیه مركب: ت

 (641چو سلطانی كه اردو میکنه سون )همایونی:  /نگارینم نشسته بر لب بون 

 (445شده جاری چو در فردوس، انهار )فایز:  /ز تأثیر هوا خوی بر رخ یار 

 نمایان چون دهر اندر شب تار /به زیر زلف مشکین عارض  یار 

 (443منقار )همان:  كه زاغی برگ دل دارد به  /چنان جلوه كند بر چشم فایز 

 تشبیه مفروق:  

 (699خودت ماهی و چشمانت ستاره )همایونی،  /قباآبی كه زلفت مثل ماره  

 (447از این حسن خدایی چشم بد دور )فایز:  /قدت طوبی، لبت كوثر، رخت حور 

 الفجربیاض دردن تو مطلع /القدر دو دیسوی تو جانا لیلج

 (444ت ز الف شهر بهتر )همان: شب قدر /مالیک تهنیت دویند فایز 

 (355به والیلی كه دانم سنبل موت )زنگویی:  /به والشّمسی كه خوانم صفحج روت 

 و من قربانی دشت منایم /تو هستی كعبج كوی وفایم 

 (491چو جمره میزنی سنگ جفایم )باباچاهی:  /چو آید باكی از بهر طوافت 

 ( 445نجم و شمشیر است ابروش )همان:  دو چشمش /رخش والشّمس و والّیل است دیسوش 

 تشبیه تفضیل: 

 (644شب یلدا اسیر مویت ای دوست )فایز:  /شفق روشن ز عکس رویت ای دوست 

 (415سهیل از دوشج چشمت خجل شد )همان:  /چار پیشت مضمحل شد مه ده

 (356نه ماهی چون رخت در آسمان است )زنگویی:  /نه سروی چون قدت در بوستان است 

 (    357ز رویت منفعل، خورشید ای یار )همان: / خجل از چشم تو نردس به دلزار 

 (36دلستانه ز خجلت سرنگون شد )باقر:  /به دل چیدن درآمد یار باقر 

 (441بود خورشید و مه از ذرّه كمتر )باباچاهی: /  بر روی تو ای فرخنده اختر 

 (443یاسمن نیست )همان: چو روی دلفریبت / عقیقی چون لبت اندر یمن نیست 

 تشبیه جمع:

 شده بهر تفرج سوی كهسار /رخسار بتان سروقد و ماه

 (359چو كبکان دری جمله به رفتار )زنگویی:  /به جلوه هر یکی مفتون چو طاووس 

 (474لبت چون غنچه و یاقوت احمر )فایز:  /قدت طناز چون سرو و صنوبر 

 درایی:حرف

 بود« شین و كاف و ر»به شیرینی چو  /بود الف دیدم كفش چون لم و ب 
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 (33بود )باقر: « دال و ر»صدف بشکن میانش  /دهان یار باقر چون صدف باز 

 (19ز بس كه سال و مه در انتظارم )همان:   /خ و میم و كمان شد قد باقر 

 (444بشد از هجر رویت همچنان نون )فایز:  /قد رعنای فایز چون الف بود 

بندی ناسان نیز استعاره را از مهمترین صورتهای مجازی میدانند و داه آن را بمنزلج یک سبک ردهشسبکاستعاره: 

تأثیر صور خیال مشهور ها آشنا و سنتی و تحت(. در اشعار عامه بیشتر استعاره341: 4345میکنند )ر.ک. فتوحی، 

ها (. استعارۀ مصرحه كه در آن پدیده357: 4341ای در آنها دیده نمیشود )ذوالفقاری، شعر فارسیند و نوآوری ویژه

ها ههای مصرحه در شروها دارند. بیشتر استعارهبراساس شباهت بیرونی به جای هم مینشینند، نمود بارزی در شروه

 اند.كلماتی مانند بت، صنم، نگار، و پری است كه بجای معشوق به كار رفته
 بسیار دل هالهر ریخت ب ردسز ن /رخسار به هنگام وداع آن لله

 (454بردار )فایز:  مهتابنقاب از دوشج  /ادر خواهی كه فایز بنده دردد 

 دهی جا مهجوار  عقربدهی  /سا دهی بر رخ نهی زلف سمن 

 (444)همان:  ثریاریزی  قمر بر فندقز  /دهی فایز كُشی از راه صحبت 

 (37یاد )باباچاهی: ز وصل دوستداران یاد و صد  / دلی، بادهر دم  بوستانبرد زین 

 (666بهار عمر بر باد خزان رفت )همان:  /رفت  چمن سرو رواندریغا كز 

 (645كالمی با غریبان مختصر كن )همایونی:  /بالنشین پایین نظر كن  مه

كه روز است ( استعاره از شبانه94پسر )محیا، المثلها كاربرد فراوانی دارد. مادر هفدهها در ضرباینگونه استعاره

 خواندن هفده ركعت نماز در آن فرض است.

ها از بسامد زیادی برخوردار است. از عناصر مختلف بومی و مادی جنوب استعارۀ مکنیه یا تشخیص نیز در شروه

 ها را میتوان اسناد مجازی دانست.ایران با كاركردهای متفاوت مخصوصاً ایجاد طنز، استفاده میشود. این نمونه

 غل میکنی توال قلیون كه غل

 همیشه بر سر دست بزردون

 

 صدای كبک و بلبل میکنی تو 

 نگاه غنچج دل میکنی تو

 (673)همایونی،                                      

 ددر از نو نوای نی بلند است

 موجبی نیستاش بیچو فایز ناله

 

 مند استمگر چون من ز هجران دله 

 است كسی دور از نیستانش فکنده

 (469)فایز:                                          

: یکی دیگر از شگردهای علم بیان كه باعث ایجاز، ابهام و چندمعنایی در كالم میشود مجاز است. این صنعت مجاز

ر اشعاهای دونادون دیده میشود. كاربرد انواع مجاز در ها به عالقهكه منجر به ایجاد ابهام سخن میگردد، در شروه

زبان دفتار بسیار نزدیک است، دواه نزدیکی این زبان به زبان ادبی و آشنایی سراینددان و مخاطبان  عامه كه به

های مجاز، شباهت است كه آرایج مستقل استعارۀ مصرحه را آنها با این صنعت است. از هنریترین و ادبیترین عالقه

شد. هرچند به نظر میرسد درک و دریافت عوام با بسیاری از  های این مجاز در استعاره بررسیمیسازد و نمونه

شود ها مواردی ذكر میهای مجاز كه مستلزم تحلیل بیشتری هستند سازداری ندارد، در اینجا برای سایر عالقهعالقه

 ها از انواع مجاز است.كه نشان از آداهی سراینددان شروه

 (614نریزد )باباچاهی:  خونت كناره دیر تا /جان در هست بیمت زكی زین نیمه

 مجاز از قتل به عالقج لزمیه
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 (444زبس درد و بال از حد دذشتی )همان:  / سیرم نمودیز عمر و زنددی 

 مجاز از بیزاری به عالقج سببیه

 (493ز وصلت تا بنوشم )همان:  جامیبده  /چلی ازلف بردی عقل و هوشم 

 مجاز از شراب به عالقج محلیه

 (464و444ندانم كی قیامت روز دردد )محیا:  /خفته باشد  لحدابسی محیا به 

 مجاز از قبر به عالقج جزئیه

 (449از پا درآور )فایز:  عالمیچو فایز  /س هسالر لشکر ساز مژدان 

 مجاز از مردم به عالقج كلیه یا محلیه

 (466نیست )همان:  پیغمبریسؤال و پرسش و  /ادر دانی كه فردا محشری نیست 

 از حضرت محمد )ی( به عالقج عام و خای. مجاز

 (47جفا و محنت دنیا كشیدم )رضایی:  /ندیدم  دنیامو دنیا اومدم 

 مجاز از نعمتها كه باعث خوشی است به عالقج ظرف و مظروف.

 كه از رهگذر كاربرد آن، میتوان معانی عادی دفتار را زیبا و جذاب كرد.  این: یکی از صورتهای بیان است كنایه

های بیان است كه در دفتار عامج مردم و امثال و حکم رایج در زبان ایشان فراوان از طبیعیترین راه»شگرد ادبی 

( و از آنجا كه با زبان عوام سازداری دارد، مردم در دفتارهای خود 415: 4375)شفیعی كدكنی، ب« میتوان یافت

ها از نوع قریب هستند و رابطج دو طرف كنایه بآسانی وههای موجود در شربسیار از آن بهره میگیرند. اغلب كنایه

 فهمیده میشود. 

 (347)همایونی:  زخمم تازه كردیمکش سورمه كه   /ای رخت عروسی تو كه پوشیده

 (651)باباچاهی: مده سر در بیابان چو مجنونم  /مرا از آتش هجران مسوزان 

 (674)همان:  خاک خفته دركه فرزند عزیزش  /نداند حال زارم غیر آنکس 

  (44امروز )باقر:  لب میگرددتشنهكه باقر  /دو تا مشک لطیف در سینه داری 
 ( 47)محیا: كمر بربست عزم كبریا كرد  /ولم تیمار زلف مشکسا كرد 

 (434)فایز:  بساید تا قیامت دست بر دست /وپایان كه فایز از جفای بی

 (444امشب )همان:  ن پندارمجهان، زیر نگی /چو سلطان حبش فایز ز شوقش 

 (434ای رنگین سرانگشت )همان: به خونم كرده /تو خود اثبات كردی قتل فایز 

 (44)رضایی:  پر بشه پیمونج موكم كه كم /بیایین ای جوانون جمع دردین 

ا، هکتبخانهخوانی در محافل و مها اساطیر است. شاهنامهیکی دیگر از صورتهای خیال پركاربرد در شروه: اسطوره

ی اای كه به اشخای اسطورههای حماسی آشنا مینمود. آنها بدلیل دانش و عالقهسراینددان این اشعار را با اسطوره

 پیدا میکردند، بدون تعصب مذهبی از سایر عناصر ایرانی و سامی برای تصویرسازی در شعر خود كمک میگرفتند.

 ک صبرم زان خرابستچو توران مل  عتابستبه ما هجرت چو رستم در 

 رقیب درسیوز و فایز، سیاوش

 
 فرنگیس عشق و دل، افراسیابست 

 (466)همان:                                         



 634/ های آوایی و بالغی(های جنوب )لیهای شروهسبک شناسی لیه

 

 دل من همچو هدهد در سبا شد

 دل فایز ز استحضار بلقیس

 

 خیالم چون سلیمان در قفا شد 

 بن برخیا شدمثال آصف

 (453)همان:                                          

 به فتحی محشری برپا نمودی

 
 به طشتم سر بریدی چون سیاووش 

 (693)باباچاهی:                                     

 

 گیرینتیجه

 ای بیانگر نتایج زیر است:شناسی لیهها از منظر سبکبررسی و تحلیل شروه

بیتی و در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده است. این وزن كه های جنوب در قالب دولیج آوایی: تمام شروه

یافتج فهلویات و اوزان هجایی قبل از اسالم است، در اكثر متون غنایی و داستانی ایرانی استفاده شده صورت تکامل

ی دهاست. قافیه و ردیف كه موسیقی كناری شعر را میسازد ادرچه تا حدوو بیانگر تناسب عاطفه و وزن در شروه

از شعر رسمی تبعیت میکند، ویژدیهای خاصی ازجمله آزاد بودن قافیه، حذف حرف و كاركردهای هنری مانند 

ها محسوس است. در ساختار و ساختمان ردیف های صوتی و متجانس نیز در شروهردالقافیه، ذوقافیتین، قافیه

ه است. ردیفهای طولنی و آغازی در غنای مانند دیگر اشعار از انواع ردیفهای اسمی، فعلی و حرفی استفاده شد

ای ایفا میکنند. برای تقویت موسیقی درونی از انواع تکرارهای آزاد مانند جناس و موسیقی كناری نقش عمده

آرایی و تکرارهای منظم مانند اعنات و تکرار نحوی سود میبرند. این تکرارها بیشترین بسامد را نسبت به سایر واج

 ها محسوب شوند.های بارز سبکی شروهشده دارند، بنحوی كه میتوانند شاخصهبکاردرفتههای لفظی آرایه

ها از انواع صنایع بدیع معنوی و لیج بالغی: در لیج بالغی كه منجر به ایجاد موسیقی معنوی كالم میشود، شروه

د و تلمیح، نماد، استعاره، تجری صفات،، تنسیقالعارفبیان كمک میگیرند. تشبیه، اسطوره، كنایه، ایهام، تجاهل

ها دارند. نقش عناصر فرهنگی در اجزای ساختار این تصاویر قابل مالحظه المثل بیشترین كاربرد را در شروهضرب

ریز دپذیر و واقعیتها عناصر چندمعنایی هستند كه با ایجاد ابهام، معنای اشعار را تأویلاست. بیشتر این آرایه

سرایان با توجه به ساختار صنایع از سوی دیگر لزمج ایجاز هستند كه نشان میدهد شروه میکنند. همچنین این

ها بیشتر در خلق تصویرهای اند. اسطورهها بهترین راه مطابقج كالم با مقتضای حال را رعایت نمودهكوتاه شروه

ر حسی بوده، از ند. تشبیهات بیشتتشبیهی و نمادین كاربرد پیدا میکنند. بیشتر تصاویر به توصیف معشوق می رداز

تشبیهات بلیغ تلمیحی و مجمل جهت تأثیربخشی سخن استفاده میشود. كاربرد ابزار و عناصر حماسی در ساختار 

ا هها برای تصویرسازی، نشانج آشنایی سراینددان با شاهنامه است كه در مکتبخانهتشبیه و استفاده از سایر اسطوره

 فرامیگرفتند.
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  نویسندگان مشاركت

 اراکدانشگاه  ادبیات و زبانهای خارجی دانشکده در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییجلیل مشیدی آقای دكتر  است.شده استخراج

 .اندنقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای علی نوربخشاند. بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهسركار خانم فاطمه سلطانی 

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

ادبیات و زبانهای دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه اراکدانشگاه  خارجی
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه یندمینما دواهی مقالج این نویسنددان

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

 تمالیاح تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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