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 چکیده
 افتنین و  قين اثر به صنورت دق  کی شناسي( که عبارت است از سبکي)شخص يفرد شناسيسبک
دارد کنه متأسنفانه در    ايژهیو گاهیجا شناسيشاعر در علم سبک ای سندهینو کی زیو متما يسبک فرد

کنه از زبنان   شناسني سبک يکردهایاز رو يکیبه آن پرداخته شده است.  يکمتر به صورت علم رانیا
 هناي هین اثنر را در ال  کین است کنه   ايهیال شناسيسبک رد،گيينشأت م يو شناخت گراساخت شناسي

يرا من  شناسني نوع سنبک  نی. اکنديم يبررس کیدئولوژیو ا يبالغ ،ينحو ،يواژگان ،یيمختلف آوا
سنبک  يپنژوهش بنه بررسن    نین علم به شنمار آورد. در ا  نیا هايروش نتریقيو دق نتریاز کامل توان
اواخر قرن ششم و  ندگانیبه عنوان نما ياومان ري( و اثالمعاني)خالق لياسماع نالدیاشعار کمال نةشناسا
 نین دو شاعر در ا نیا يشعر هايهیشده است و از آنجا که همة ال پرداخته يقرن هفتم شعر پارس لیاوا

و سبک دو شاعر در  شده واقع شناسانهها مورد مطالعة سبکاشعار آن یيآوا ةیتنها ال د،گنجييمقال نم
شنعر   یني آوا ةین که دو شناعر ننامبرده در ال   دهديپژوهش نشان م نیشده است. ا سهیبا هم مقا هیال نیا

خناص   هايپردازيهيقاف يو گاه يلفظ يهاهیاستفاده از انواع آرا ،پردازيفردی ها،وزن يخود به روان
 .هستند ايژهیسبک و داراي و اندنشان داده ژهیتوجه و

هیال ال شناسیسبک ،یاومان ریاث ل،یاسماع نالدیکمال ،شناسیسبک، سبک: واژگان کلیدی

 .ییآوا ةیال ،ای
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 مقدمه

ین علوم ادبي است که متأسفانه ادبناي منا کمتنر بنه آن توجنه      ترشناسي یکي از مهمسبک

هناي ادبينات و   تنرین شناخه  که این شاخه از علوم ادبي یکني از مهنم  اند درحالينشان داده

جانبنه منورد   طنور همنه  شناسي، یک متن ادبي را بهآید؛ زیرا سبکشناسي به شمار ميزبان

سي ینک اثنر بنه صنورت کامنل و دقينق       شناتوان گفت تا سبکدهد و ميبررسي قرار مي

گفتنار  توان آن را مورد نقد ادبني قنرار داد. محمنود فتنوحي در پنيش     صورت نچذیرد، نمي

شناسني بنه   شناسي خود، هدف اصلي از تأليف کتابش را احياي نقنش سنبک  کتاب سبک

منند معرفني کنرده اسنت     هاي زباني و ادبي و پشتوانة اصلي نقند روش عنوان ميانجي دانش

شناسي با توجه به نظنر  در مقدمة کتاب مباني سبکنيز محمد غفاري (. 21: 1392توحي، )ف

کنند: سنبک  شناسي به نقد ادبيات در فهم متن کمنک مني  سبک»گوید: مي 1پيتر وردانک

-ها مني کند که با آنهایي مجهز ميشناسي با تحليل دقيق زبان متن، خواننده را به استدالل

شناسني  سنبک  ،(. بننابراین 12: 1393)وردانک، « سير خود دفاع کندتواند از برداشت یا تف

 شود.مقدمة نقد ادبي و تاریو ادبيات و شناخت انواع ادبي محسوب مي

زیرا هر شاعر  ؛شناسي، بازشناسایي سبک شخصي هر شاعر استیکي از اهداف سبک

ذار اسنت،  که مسنلماا در شنيوۀ بينان او تأثيرگن     استفردي داراي سبک خاص و منحصربه

هاي تقليدي بهره برده باشد. بندین ترتينب در اینن پنژوهش بنه      حتي اگر آن شاعر از شيوه

المعناني و  الندین اسنماعيل اصنفهاني معنروف بنه خنالق      شناسي اشعار کمنال بررسي سبک

، هسنتند همچنين اثير اوماني که از شاعران معروف اواخنر قنرن ششنم و اواینل قنرن هفنتم       

توانند بنه اشنکال گونناگون و بنا      شناسنانة ینک اثنر مني    سي سنبک پرداخته شده است. برر

رویکردهاي متفاوتي انجام پذیرد؛ در این پنژوهش بنراي بررسني دقينق سنبک دو شناعر،       

                                                           

1- Peter Verdonk 
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شناسني  اي انتخاب شده که با توجه بنه گسنتردگي مباحنث سنبک    شناسي الیهروش سبک

 است. شدهاي، تنها الیة آوایي اشعار این دو شاعر بررسي الیه

اي در ایران، ابتدا توسنط سنيروس شميسنا بنراي بررسني همنه      شناسي الیهوش سبکر

شناسني ینک اثنر، بررسني در سنطوح      . شميسا براي سنبک شدجانبة سبک یک اثر معرفي 

سنط  زبناني،    -1شنود:  کند و براي هر اثر سه سط  قائل ميمختلف آن اثر را پيشنهاد مي

، 1را به دليل گستردگي به سه سط  آوایي سط  ادبي؛ او سط  زباني -3و سط  فکري -2

سنط    پننج اثنر در   ،(. در نتيجنه 216النف:  1393کنند )شميسنا،   تقسيم مي 3و نحوي 2لغوي

اي بنه پننج الینة زبناني اشناره      شناسي الینه گيرد. فتوحي نيز در سبکمورد بررسي قرار مي

ررسني سنبک  بنرد، نزدیکني زینادي دارد. او ب   کند که به سطوحي کنه شميسنا ننام مني    مي

کنند  شناسانه را در پنج الیة آوایي، واژگاني، نحوي، بالغي و ایدئولوژیک سازماندهي مي

(. 237: 1392کنند )فتنوحي،   اي معرفني مني  شناسني الینه  شناسي را سبکو این نوع سبک

اي که فتوحي در کتابش تحليل سبکي اماشود، تفاوت چنداني بين این دو روش دیده نمي

-اي در آن اسنت کنه بهنره   مزینت روش الینه  » ؛تر استجانبهتر و همهکاملدهد، ارائه مي

سازد، وانگهي سنهم هنر الینه را در    پذیر ميهاي متنوع را در هر الیه امکانگيري از روش

 (.28)همان: « کندسازي متن جداگانه مشخص ميبرجسته

بنه الینة    طور که اشاره شد، در این پنژوهش بنه دلينل گسنتردگي موضنوع، تنهنا      همان

آوایي اشعار دو شاعر پرداخته شده است. نوع انتخاب آواها در هنر اثنر، سنبکب آن اثنر را     

ها و بندایع لفظني   ها، ردیفها، قافيهدهد. ممکن است هر شاعري به آواها، وزنتشکيل مي

هنا  هنا بيشنتر در اشنعارش بهنره ببنرد و بنا اسنتفاده از آن       خاصي عالقه نشنان دهند و از آن  

                                                           

1- Phonological 

2- Lexical 

3- Syntactical 
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سنازانة هنر ینک از اینن     هاي سبکا داراي سبک کند. در این پژوهش، گزینشکالمش ر

 الدین اسماعيل و اثير اوماني نشان داده شده است.موارد در اشعار کمال

 

 . پیشینۀ پژوهش1

الندین اسنماعيل صنورت    تاکنون بررسني و پنژوهش دقيقني در منورد سنبک شنعر کمنال       

شناسني  انجام گرفته، کلني و فاقند ینک روش    نچذیرفته و اندک تحقيقاتي که در این زمينه

درست و دقيق بوده است. در منورد اثيرالندین اومناني نينز پنژوهش قابنل تنأملي صنورت         

نگرفته و حتي دیوان اشعار او به تازگي به تصنحي  انتقنادي رسنيده اسنت. در زميننة شنعر       

صنورت  هناي شنعري آن   الدین اسماعيل تحقيقاتي در مورد بالغت، سبک و ویژگيکمال

اي در نامنه هنا پاینان  تنرین آن شود کنه مهنم  نامه و مقاله ميگرفته است که شامل چند پایان

الندین اسنماعيل بنه عننوان حلقنة      شناسي شعر کمالسبک»مقطع کارشناسي ارشد با عنوان 

شناسني سنيروس شميسنا    است که با توجه به مبناني سنبک  « پيوند سبک خراساني و عراقي

اي رتي کلي به بررسي سبک این شناعر پرداختنه اسنت و بيشنتر ارائنه     انجام گرفته و به صو

بنه دسنت دادن    شناسني ست؛ زیرا برخي تصورشان از سبکا آماري از مختصات شعري او

مختصات مختلف شعر شاعر از انواع استعارات و تشبيهات و فنون ادبني و ارائنة آمنار وزن   

 هاي اشعار است.ها و قافيه

هناي  الدین وجود دارد که همگي به بيان ویژگيشعر کمال شناسيمقاالتي در سبک

هنا دینده   کلي سبک این شناعر اشناره دارنند و تحليلني روشنمند )متندولوژیک( در آن      

نوشنتة  « الندین اسنماعيل  شناسي شنعر کمنال  نگاهي به سبک»شود. مقاالتي با عنوان نمي

نوشنتة  « اصنفهاني الندین اسنماعيل   شناسني اشنعار کمنال   سنبک »پوران یوسفي کرمناني،  

نوشتة امين رحيمي « الدین اسماعيلبررسي سبک غزليات کمال»زاده و عبدالرضا مدرس

نامنه و مقالنة قابنل ذکنري انجنام      اند. در مورد اثير اوماني نيز تناکنون پاینان  در این زمينه
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بررسني ویژگني  »شناسي شنعر او بنا عننوان    نگرفته است و تنها یک مقاله در مورد سبک

نوشتة محمدرضا پاشایي وجود دارد که بسيار کلي به سبک این « اثير اوماني هاي سبک

 شاعر پرداخته است.

 

 شناسی. تعاریف سبک و سبک2

بنه دسنت دهنند. شميسنا مفهنوم      « سنبک »اند تعریف دقيقني از  شناسان هنوز نتوانستهسبک

، خوانند کنه تعرینف جنامع و منانع آن دشنوار اسنت )شميسننا       سنبک را امنري بندیهي مني    

تنرین و ذهنني  مفهنوم سنبک را از منبهم    1(. همچنين ویکتور ویننوگرادوف 15الف: 1393

 (.17الف: 1393آورد )نقل از شميسا، شمار ميترین مفاهيم ادبي به

کنند.  دانند که هر اثر را از آثنار دیگنر متمنایز مني    برخي سبک را مجموعه عواملي مي

شنود  تعدد است که در اثري جمع مني در دیدگاه ارسطویي، سبک، محصولي از عوامل م»

این دیدگاه، به تعداد آثنار، سنبک وجنود     کند. بنا برو آن را از سایر آثار مشابه متمایز مي

سنبک در اصننطالح  »گویند:  الشنعراي بهنار نينز مني    (. ملنک 8: 1391)غالمرضنایي،  « دارد

و  ادبيات عبنارت اسنت از روش خناص ادراک و بينان افکنار بنه وسنيلة ترکينب کلمنات         

، روش هنر  «روش خناص »(. منظور او از 18: 1 ، ج1382)بهار، « انتخاب الفاظ و طرز تعبير

 شود.مؤلف براي بيان افکارش است که به سبک منتهي مي

تر از دیگران تبينين کنرده اسنت؛ او تعناریف مربنوط بنه       سبک را کامل 2استفن اولمن

 عندول از هنجنار    -3 و گنزینش  -2نگنرش خناص،    -1سبک را در سه طبقنه جناي داده:   

این نظرینه را گسنترش داده و شنش مفهنوم      ،(. برخي دیگر17الف: 1393)نقل از شميسا، 

اند از گزینش از زبان، خروج از زبنان  این مفاهيم عبارت»اند؛ بنيادي براي سبک قائل شده

: 1392)فتنوحي،  « معيار، تکرار و تداوم، گونة کناربردي زبنان، موقعينت گفتنار و فردینت     

                                                           

1- Viktor Vinogradov 
2- Stephen Ullmann 



 1399 بهار، 83شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 302

برد، سه مفهومِ تکرار و تداوم، گونة اي که اولمن نام مي(. این مفاهيم عالوه بر سه طبقه35

کاربردي زبان و موقعيت گفتار را نيز دربنردارد. از نظنر نگارنندگان سنه مفهنوم فردینت،       

کنند و سازندۀ سبک هستند و باقي گزینش و تکرار و تداوم )بسامد(، سبک را تعریف مي

 شوند.دهند و باعث تغيير آن ميکل ميمفاهيم به سبک ش

 

 تبیین مفاهیم سبک .2-1

 . فردیت یا نگرش خاص2-1-1

اي براي انتقنال نيناز بنه    از آنجا که زبان و اندیشه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و هر اندیشه

 ؛کنننده و منؤثري در ایجناد سنبک او دارد    اندیشة هنرمند نقنش تعينين   ،زبان دارد، بنابراین

ظننور از فردیننت در سننبک، بازتنناب خصوصننيات فننردي گوینننده مانننند ذوق و سننليقه، من»

 (. فتنوحي و شميسنا سنبک   62)همنان:  « خلقيات، عقيده و تلقي شخصي او در سخن اسنت 

داننند و هنر قندر فردینت نویسننده بيشنتر       دار بودن زبان را بيشتر در نمود همين فردیت مي

سنبک  »(. در واقنع  98النف:  1393رند )شميسا، آوشمار ميتر بهسبکباشد، آن را صاحب

اي اسنت از طنرز فکنر و    که عبارت است از شيوۀ خاص در نزد هر گوینده، تعبير صنادقانه 

 (.175: 1371کوب، )زرین« مزاج طبع او

 

 گزینش .2-1-2

در نتيجه در این نظنام   نهایت جمله ساختتوان بيت که مينظام زبان به قدري گسترده اس

ها و تعنابير و  سبک محصول گزینش خاصي از واژه» ؛نهایت گزینش نيز داشتتوان بيمي

 .تواند آگاهانه یا ناخودآگاه باشند (. این گزینش مي26الف: 1393)شميسا، « عبارات است

هنا و سناختارهاي   پيتر وردانک سبک را به معني گزینش آگاهانه ینا ناخودآگناه از شنکل   

سنبک اصنوالا مسنتلزم    »گویند:  (. همچننين مني  35 :1392دانند )نقنل از فتنوحي،    زبان مني 
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نتيجه تأثيرهاي مختلفني   هاي گوناگون و درهاي گوناگون، سبکگزینش است و گزینش

(. البته باید در نظر داشت که این گنزینش در  26: 1393)وردانک، « در پي خواهند داشت

گاني( را بنر همنة   این نظام، یک معيار و ن رم غيرشخصي )هم»گيرد و نظام زبان صورت مي

رو گوینده اگر بيرون از نظنام زبنان گنزینش    کند. ازاینگویندگان زبان فارسي تحميل مي

بایند   بننابراین، (؛ 37: 1392)فتنوحي،  « شنود کند، دچار گمراهي زباني و هنجارستيزي مني 

 شود.دقت داشت که هنجارستيزي باعث ایجاد سبک نمي

اسنت. اگنر آواهنا را    ا هن ش، انتخناب واژه باید توجه داشت که نخستين گنام در گنزین  

ایم. دومنين  ها، آواها را نيز برگزیدهها بدانيم، پس با انتخاب واژهدهندۀ واژهاجزاي تشکيل

است. هنرمند با انتخناب واژه و نحنو، متعاقبناا معنني و     ا هگام، انتخاب نحو یا همنشيني واژه

عنناي جمنالت، منا بنا ینک فکنر و       کند و با درک منحوۀ بيان آن معني را نيز مشخص مي

هنا کننار هنم،    ها و نحنوۀ چيننش آن  گزینش واژه ،رو خواهيم شد. بنابراینهروب ایدئولوژي

در آثنار هنرمنندان بنزر ، معمنوالا بنا زیبناترین و       » ؛شنود باعث ایجاد سبک شخصي مني 

کهنا جنبنة هننري و سنب    ها منواجهيم و انتخناب  ترین( گزینشبجاترین و مؤثرترین )=بليغ

 (.28الف: 1393)شميسا، « آفرینانه دارند

 

 . تکرار و تداوم )بسامد(2-1-3

در درجة سنوم اهمينت قنرار مني     تکرار و تداوم )بسامد( پس از فردیت و گزینشویژگي 

تنوان آن را  گيرد؛ زیرا تنها با یک یا دو مورد از یک کاربرد زباني یا بياني در گفتار، نمني 

سناز هسنتند کنه    هاي زباني یا بيناني، وقتني سنبک   ژگي. ویکردجزو سبک شخص قلمداد 

تکرار، عاملي بنيادي در ایجاد سبک است و عناصنر سنبک   » .دار باشندتکرار شوند و ادامه

ادبي یعني گزینش، ابداع و هنجارگریزي تنها براسناس تکنرار تبندیل بنه عنصنري سنبکي       

هناي زبناني   امد ویژگني بسن »(. البته بایند توجنه داشنت کنه     230: 1393)قاسمي، « شوندمي
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(؛ در نتيجنه هنر   48: 1392)فتنوحي،  « شنود هميشه موجب پدید آمندن متغينر سنبکي نمني    

اي با محتنوا و مفهنوم   ساز نيست، زیرا تا تکرارها رابطهاي لزوماا سبکویژگي تکرارشونده

 ساز دانست.ها را سبکتوان آناثر نداشته باشند، نمي

 

 ی. هنجارگریزی یا فراهنجار2-1-4

انند. ایننان هنر انحرافني از     برخي نيز سبک را عدول از هنجار یا فراهنجاري تعریف کنرده 

سبک حاصل انحراف و خروج از هنجارهناي  » ؛کنندزبان عادي یا معيار را سبک تلقي مي

زبان معيار را درجنة صنفر سنخن     1(. روالن بارت37الف: 1393)شميسا، « عادي زبان است

ار، سنبک شنخص ینا گنروه خاصني نيسنت، بلکنه ینک گوننة          زبنان معين  » .کندمعرفي مي

هناي دولتني و نهادهناي    کاربردي متداول در بين همگان است؛ همان زبان رسانه و سازمان

(. در واقع هنجارگریزي یا انحنراف از معينار، تعرینف    40: 1392)فتوحي، « آموزشي است

در حقيقت  کنيمرکت ميسبک ادبي است؛ زیرا وقتي در مسير نرم، هنجار یا زبان معيار ح

کنيم و هرگاه از این نقش و کاربرد دوري کنيم به سمت از نقش ارجاعي زبان استفاده مي

 یابيم.ادبيات یا سبک ادبي گرایش مي

 

 های کاربردی زبان و موقعیت گفتار. گونه2-1-5

هاي فنرعي از یک زبان هسنتند کنه وجنوه    صورت»هاي کاربردي یک زبان در واقع گونه

کار بردن ینا  (. در حقيقت به50: 1392)فتوحي، « هاي اندک دارندشتراک بسيار و تفاوتا

هناي کناربردي   شود. گوننه هاي کاربردي زبان باعث ایجاد سبک ميانتخاب یکي از گونه

به سبب متغيرهایي چون: عوامل جغرافينایي، اقتصنادي، اجتمناعي، جنسني، سنني، قنومي،       

 (. 51شوند )همان: اد ميتحصيلي، شغلي و مانند آن ایج

                                                           

1- Roland Barthes 
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گونة کاربردي زبان و موقعيت گفتار بر هم مؤثرند، زیرا معموالا بنا توجنه بنه موقعينت     

هاي اجتمناعي  افراد با قرار گرفتن در موقعيت»شود. گفتار است که گونة زباني انتخاب مي

« نند کنهاي زبناني معنين اسنتفاده مني    متفاوت برحسب نوع رابطة خود با مخاطب، از سبک

هناي کناربردي   هاي زباني در این سخن، همان گوننه (. منظور از سبک43: 1393)قاسمي، 

تنوان اضنافه کنرد    لة موقعينت، موضنوع و محتنواي سنخن را نينز مني      أزبان اسنت. بنر مسن   

دهند  ها را تغيير ميزیرا موضوع و محتواي سخن شکل گزینش ؛(16: 1391)غالمرضایي، 

شود، همچنان که سبک بوستان سعدي بنا  تغيير سبک مي و تغيير گزینش مواد زباني باعث

 غزليات او مسلماا متفاوت است.

 

 شناسی. سبک2-2

انند. ورداننک   مانند سبک، تعاریف گوناگوني ذکر کردهشناسي شناسان براي سبکسبک

تحليل بنين زبنانيِ متمنایزِ متنني خناص و توصنيف       »کند: شناسي را چنين تعریف ميسبک

(. پننل 22: 1393)وردانننک، « يري ایننن بيننان و تننأثير آن بننر مخاطننب کننارگهنندف از بننه

شناسي روشي از تفسير متن است کنه در آن بنه زبنان اهمينت     سبک»گوید: مي 1سيمچسون

(. در حقيقنت او تفسنير زبناني منتن را     92: 1392)نقنل از فتنوحي،   « شنود بيشتري داده مني 

شناسني  سنبک »گویند:  شنناس چنک مني   سنبک  2داند. جوزف ميستریکشناسي ميسبک

شناسنني، فرازبننان و هنناي اسننتفاده از زبننان هننا و روشعبننارت اسننت از بررسنني گننزینش 

کنار  ها، صناعات و شگردهاي خاصي که در ارتبناط کالمني بنه   شگردهاي شناخت زیبایي

هنا و  ها که همان گنزینش واژه (. در این تعریف بررسي گزینش92)نقل از همان: « رودمي

تنوان آن را  شناسي ناميده شده اسنت کنه مني   بررسي نوع بيان، سبک نحو است و همچنين

شناسني،  باز هم تعرینف دقيقني نيسنت. در حقيقنت سنبک      اماتعریف کاملي قلمداد کرد، 

                                                           

1- Paul Simpson 

2- Jozef Mistrik 
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بررسي زباني متن است و در زبان متن باید همة مسائل آوایي، واژگناني، نحنوي، معننایي،    

ه از علنوم مختلنف بهنرۀ بيشنتري     شناس هر چبالغي و نيز فکري بررسي شوند. یک سبک

توان فني مرکنب از علنوم و فننون    شناسي را ميتر است. سبکداشته باشد در کارش موفق

مختلفي مانند حکمت، فلسفه، عرفان، تاریو، دستور زبان، معاني و بينان، نقند الشنعر، علنم     

 (.20: 1 ، ج1382قافيه و عروض و تاریو ادبيات دانست )بهار، 

 

 ی یا شخصی. سبک فرد2-3

سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر او را از »سبک فردي یا شخصي عبارت است از 

(. از نظنر لنيچ نينز هنر نویسننده اثنرِ       87الف: 1393)شميسا، « کندهر اثر دیگري متمایز مي

(. اما شميسا معتقد است که در عنالم هننر هنر کسني     95انگشت زباني خاصي دارد )همان: 

یعنني بسنامد    ؛در عالم هنر، همه صاحب سبک فردي نيستند»نيست: داراي سبک شخصي 

آفرین در آثار آنان آنقدر نيست که باعنث تشنخص فنردي    هاي سبکمختصات و ویژگي

طنور خالصنه بایند گفنت کنه      بنه  امنا (. این نظر جاي بحث فراواني دارد، 87)همان: « شود

 -آثنار غيرادبني نينز تلویحناا     زیرا او بنراي  ؛شميسا نظر خود را در کتابش نقض کرده است

آثنار غيرادبني معمنوالا سنبک ندارنند ینا بهتنر اسنت         »شود: سبک قائل مي -درستيالبته به

ها اولویت ندارد. حال آنکه در آثار ادبي سبک از مسنائل مهنم   بگویيم مسألة سبک در آن

ز زبنان  شناسنان ا (. همچنان که فتوحي نيز با آوردن نظرات مختلف زبان117)همان: « است

 (. 75: 1392گوید )فتوحي، شخصي هر فرد سخن مي

داراي سنبک   -چنه هنرمنند و چنه فنرد عنادي     -نگارندگان معتقدنند کنه هنر شنخص     

 ،گویند تشخص سبکي که شميسا از آن سنخن مني   اماگفتاري )یا نوشتاري( خاصي است، 

بيش داراي توانند کمنا  کنند و هنر هنرمنندي مني    اي دارد که از کم تا زیاد تغيينر مني  دامنه

سبک فرديِ نویسنده را باید با مقایسنة نوشنتة او بنا    »گوید: تشخص سبکي باشد. هوف مي
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(. در نتيجنه  70النف:  1393)نقنل از شميسنا،   « اش بنه دسنت آورد  زبان عادي و رایج دوره

شناس باید ننرم ینا معينار زبنان عنادي و راینج در دورۀ هنرمنند را بدانند و آن را در         سبک

 در نظر بگيرد.اش شناسيسبک

 

 شناسی عملی. سبک3

شناسي یک اثنر بایند روش و رویکنرد آن و همچننين زميننه و      پيش از ورود به سبک

شناسني، یکني توجنه بنه زبنان و      پيکرۀ کار مشخص شود. دو رویکرد عمده در سبک

تنهنا بنه زبنان     1شناسنان ماننند شنارل بنالي    دیگري توجه به بيان است. برخي از سنبک 

تمنامي عناصنر ینک     3و لئو اسنچيتزر  2د و برخي دیگر مانند کارل فوسلردهناهميت مي

شناسان آمریکایي و انگليسي این دو جریان را به هنم  دانند. سبکاثر هنري را مهم مي

 (.146-145الف: 1393اند )شميسا، آميخته

با توجه به ارتباط تنگاتنگ زبان و اندیشه باید گفت که مختصنات زبناني و مختصنات    

دهند و  وسنو مني  شنکل اسنت کنه بنه محتنوا سنمت      »به هم وابسته و بر هم مؤثرند؛  فکري

پنذیري و تعينين  گيري و شنکل کنندۀ حرکت شکل و شکلبالعکس؛ یعني محتوا نيز تعيين

یافتنة نظنر   (. اینن سنخن در حقيقنت گسنترش    43: 1377مقدم، )علوي« کنندۀ نوع اثر است

يفيت خاصي منظم نشوند و با هم تأليف نيابنند و  الفاظ مادام که با نوع و ک»جرجاني است: 

)جرجناني،  « کنندها راهي انتخاب و راهي دیگر ترک نشود، افادۀ معني نميدر ترکيب آن

(. در نتيجه هر دو مورد )لفظ و معنني( را بنا هنم و در ارتبناط بنا هنم بایند منورد         2: 1366

دینک و تنگاتننگ مينان فنرم و     پيونند نز » 4حتي از نظر ریچناردز  .بررسي و تحليل قرار داد

(. درنتيجه رویکنردي کنه   51: 1377مقدم، )علوي« آوردمحتوا، سبک در شعر را پدید مي

                                                           

1- Charles Bally 

2- Karl Vossler 

3- Leo Spitzer 

4- Richards 
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شناسني  هندف سنبک   گرایاننه اسنت.  نمایند، رویکنرد سناخت   از همة رویکردها بهتنر مني  

تنوان  کنه چگوننه مني   و ساخت به معناي پينام برسند و این  گرا آن است که از شکل ساخت

هنا بنه سنبک    هاي نحوي تناسب سناختاري یافنت و از دل آن  ها و ساخت، واژهميان آواها

 (.146: 1392رسيد )فتوحي، 

تنر  اي است که پنيش شناسي الیهگرایانة یک اثر، سبکبهترین راه براي بررسي ساخت

شناسي بر پاینة بسنامد رخندادهاي    کار سبک»در مقدمه معرفي شد. باید در نظر داشت که 

یعني اگر رخدادي زباني داراي بسنامدي قابنل مالحظنه     ؛(209)همان: « استزباني استوار 

شود و تا هنرمند از آن مختصه به عنوان یک موتينف ینا   نباشد، ویژگي سبکي شناخته نمي

در تحلينل  »تنوان آن را ویژگني سنبکي دانسنت.     یک چيز تکرارشونده استفاده نکند، نمي

تاري را مورد بررسني قنرار دهنيم، بلکنه اسناس      شناسانة متن بنا نيست هر فرم یا ساخسبک

)ورداننک،  « انند تنر از دیگنران  دهند که برجسنته ها یا ساختارهایي تشکيل ميکار ما را فرم

شناسي بنه آن پرداختنه نشنده اسنت،     لة دیگري که شاید تاکنون در سبکأ(. مس25: 1393

ه نينز ویژگني سنبکي    آن است که عدم استفادۀ یک شاعر از یک تمهيد شاعرانه یا هنرساز

اي به استفاده از یک تمهيد خناص  آید؛ زیرا هنگامي که شاعر یا نویسنده عالقهشمار ميبه

سناز،  گردد و از آنجا که اولين ویژگي سبکنداشته باشد به فردیت و نوع نگرش او بازمي

 شود.فردیت مؤلف است، این دیدگاه اثبات مي

 

 یالدین اسماعیل و اثیر اومان. کمال4

المعاني از شاعران بزر  قنرن ششنم و هفنتم اینران     الدین اسماعيل معروف به خالقکمال

سنرایان شنعر   دورۀ خود مداح است و جزو آخرین قصنيده است. او مانندب دیگر شاعران هم

وي نيز ماننند پندر روزگنار را در مندح اکنابر      »رود. شمار ميفارسي به روش گذشتگان به
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، 1(. یننان ریچکننا871: 2، ج 1378)صننفا، « ود گذرانيننده بننوداصننفهان و شنناهان معاصننر خنن

 بننرخالف پنندر،  » داننند؛النندین را در شنناعري بنناالتر و مشننهورتر از پنندرش منني   کمننال

تنر و شنعرش از لحناظ    کمتر دستخوش احساسات اسنت؛ لکنن در عنوض، سنبکش پختنه     

 « انند دهاش خوانن المعناني روسنت کنه خنالق   تنر اسنت و از اینن   مضامين و معاني تازه غنني 

قبل از سعدي اولين کسي است که در غزل تحنولي ایجناد   »(. همچنين 302: 1381)ریچکا، 

 (.209ب: 1393)شميسا، « کرد

الدین با او در ارتباط بنوده و در سنتایش یکندیگر شنعر نينز      یکي از شاعراني که کمال

مندح کنرده و   الندین را  اي کمنال اند، اثيرالدین اوماني اسنت. اثيرالندین در قصنيده   سروده

اثيرالندین  اي بنا همنان وزن و قافينه سنروده اسنت.      الدین نيز در پاسو به آن، قصنيده کمال

است که تصحي  انتقادي  مريقجري عبداهلل اوماني از شعراي معروف قرن ششم و هفتم ه

اهلل صنفا سنبک شنعري او را نزدینک بنه      ذبني  . انجام گرفته اسنت  1390در سال دیوان او 

وي در شنعر بيشنتر متماینل بنه     »گویند:  هنا مني  کند و در تمنایز آن في ميسبک انوري معر

سبک انوري است و با آنکه آن علنوّ طبنع و قندرت بينان و فصناحت گفتنار اننوري در او        

تنر بنه   تنر و شنيرین  تر و سليسنيست، امّا چون سادگي بر طبع او چيره است، اشعار او سهل

 (.402: 3 ، ج1378)صفا، « آیدنظر مي

 

 شناسی الیۀ آواییسبک .5

هناي آوایني و امنوري    شناسي الیة آوایي ویژگيتر گفته شد، در سبکطور که پيشهمان

گيرند. نوع انتخاب آواهنا  شوند، مورد بررسي قرار ميکه باعث ایجاد موسيقي در شعر مي

صنورت تنوان بنه آراي   دهد. در این الیه ميتواند نشان اسانة هر شاعر را ميشننگاه زیبایي

را « زائنوم »هنا در اینن منورد اصنطالح     دربارۀ موسيقي آواها توجه کرد. آن 2گرایان روس

                                                           

1- Jan Rypka 

2- Russian Formalists 
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حالت تشخص سحرآميز کلمه است کنه معنني جدیندي    »اند که مقصود از آن ایجاد کرده

اي آورد؛ ترکيب اصوات زبنان بنه صنورتي آزاد و بنه گوننه     را در فضاي زبان به وجود مي

-توان آن را ننوعي واج (؛ مي139: 1391، کدکنيشفيعي« )اشنددار بيان عاطفي بکه عهده

آهنگني و  گراینان آمریکنایي بنراي بررسني خنوش     سناخت »آرایي در شعر ناميد. همچنين 

« کوشنيدند تنا طنرح تکنرار صنداها را کشنف کننند       ها مني گوشنوازي اثر مانند فرماليست

 (.194: 1388)شميسا، 

هنا ینا آواهناي    ر خودآگناه ینا ناخودآگناه، واج   طوست که شاعر بها هادر انتخاب واژه

« کلمنه »گرایان روس نشان دادند که صورت»گزیند؛ همچنين است که کالم خود را برمي

شناسيک دارد و به هيچ روي وظيفة انتقال معني بنه مخاطنب   در شعر، ارزشي ذاتي و جمال

ا در ایجناد موسنيقي   هن (. درنتيجه نقش آواهاي واژه133: 1391کدکني، )شفيعي« را ندارد

 شعر و همچنين ایجاد و رسایش معاني زیباتر بسيار مهم و مؤثر است.

 

 شناسی وزن اشعار دو شاعر. سبک5-1

در  خصنوص بنه شود، وزن اسنت؛  اي که باعث ایجاد موسيقي در شعر ميترین ویژگيمهم

زن شنعر،  آیند. و شمار ميشعر کالسيک و نيمایي، وزن عامل اصلي آهنگ و ریتم شعر به

دهند و در واقنع اولنين آهنگني اسنت کنه خوانننده ینا         موسيقي بيروني شعر را تشکيل مني 

« هنا در شنعر دانسنت   توان آراینش رینتم  در واقع وزن شعر را مي»کند. شنونده دریافت مي

وزن یک شنعر از نظرگناه شناعر، انتخنابي و اختيناري      »(. از آنجا که 129: 1393)قاسمي، 

کندکني،  )شنفيعي « گينرد به طور طبيعي از نفنس موضنوع الهنام مني    نيست و شاعر وزن را 

توان گفت که وزن شعر رابطة مستقيمي با سبک شعر و خصوصناا فردینت   (، مي50: 1393

 تراود.شاعر دارد، زیرا از ناخودآگاه شاعر مي
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تنوان  الدین اسماعيل در اشعارش استفاده کرده است، ميهایي که کمالبا توجه به وزن

ینا همنان بحنر مجتنث منثمّن      « مفاعلن فعالتن مفناعلن فعلنن  »ه وزن مورد عالقة او گفت ک

سنت کنه بجنز    ا مخبون محنذوف اسنت. اینن وزن در قصناید و قطعنات، رتبنة اول را دارا      

گيرد و در غزليات نيز این وزن در رتبة دوم مي براو را در درصد ابيات 33غزليات، حدود 

ینا همنان بحنر خفينف     « فاعالتن مفاعلن فعلن»يات، وزن الدّین در غزلگيرد. کمالقرار مي

مسدّس مخبون محذوف را بيش از وزن پيشين استفاده کرده است. این وزن در قطعنات و  

و شناعر، معمنوالا در قصناید و قطعنات      -درصند  12نزدینک  - قصاید نيز رتبة بناالیي دارد 

ار شبيه هم هستند؛ از آنجنا  کوتاه از آن بهره برده است. اگر نيک بنگریم، این دو وزن بسي

توان گفت گيرد و برعکس، ميرا مي« فاعالتن»در ابتداي مصرع، جاي « فعالتن»که رکن 

اول را « مفناعلنِ »یعنني   ؛که تنها تفاوت این دو وزن در این است که وزن اول، ینک رکنن  

اند و ه شدهتوان نتيجه گرفت که این دو وزن در ضمير شاعر نهادینمي ،بيشتر دارد. بنابراین

او در اغلب اشعارش از یک وزن یا آهنگ بهره برده است. در مورد اثير اومناني نينز بایند    

 م اشنعار او  سنو گفت که وزن اول در قطعات و قصاید او رتبة اول را دارد و نزدینک ینک  

  امنا وزن دوم در اشنعار اثينر رتبنة بناالیي نندارد       ،گينرد مني  بنر را در -درصند  5/32یعني -

 دهد او به این وزن رغبت کمتري داشته است.که نشان مي -درصد 4 کمتر از-

صاید در طوري که در قبه از آن بهرۀ فراوان برده است الدینوزن دیگري که کمال

جز غزليات بگيرد و بندها در ردۀ اول جاي ميدر قطعات سوم و در ترکيب ردۀ دوم

« مفعول  فاعالتُ مفاعيل  فاعلن»شود، درصد از ابيات شعر او را شامل مي 4/23حدود 

)مستفعلن مفاعل  مستفعلن فعل( یا همان بحر مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف است. 

ها در ردۀ پنجم جاي دارد. باز هم اگر یک تحليل ریتميک یا وزناین وزن در غزل

عر جایي، این وزن با وزن مورد عالقة شاهبينيم که با یک جابشناسانه انجام دهيم، مي

گيرند. یکسان است و در حقيقت این وزن ادامة همان وزن است و در یک دایره قرار مي
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 -لنیعني فعلن یا فع -«مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن»بدین ترتيب که اگر رکن آخر وزن 

مستفعلن مفاعل مستفعلن »یا « مفعول  فاعالتُ مفاعيل  فاعلن»به وزن  را در ابتدا بياوریم

 بدین صورت: رسيم؛مي« فعل

 

 عِ / لن / فَ / عَ / ال / تن / مَ / فا / عِ / لن فا / / لن / مَ / فع

 مف / عو / ل  / فا / عِ / ال / تُ / مَ / فا / عي / ل  / فا / عِ / لن

 

هنا و  الندین سنروده اسنت در وزن   به طور کلي، نزدینک نيمني از اشنعاري کنه کمنال     

ها با ینک رینتم اسنت.    هجاهاي کوتاه و بلند آن هاي تقریباا یکساني بوده که تکرارآهنگ

دهند کنه او بنا اینکنه از اینن وزن در      هاي شعر اثير اوماني نشان ميکه بررسي وزندرحالي

رغبت چننداني بنه آن نداشنته اسنت و اینن وزن در       اما، درصد اشعارش استفاده کرده 2/9

 اي ندارد.سبک او جایگاه ویژه

هاي بحر رمل ها بيشتر استفاده کرده است، وزناز آن الدینهاي دیگري که کمالوزن

ینا بحنر رمنل منثمّن مخبنون محنذوف       « فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن»است، خصوصاا وزن 

 5/3ینا همنان بحنر رمنل مسندّس محنذوف )      « فاعالتن فعالتن فعلنن »درصد( و وزن  1/9)

منورد عالقنة شناعر    هناي  هنا و آهننگ  تنوان از وزن درصد(. در نتيجه بحر رمل را نينز مني  

ینا بحنر   « فعنولن فعنولن فعنولن فعنولن    »یعنني   ؛دانست. همچننين دو وزن از بحنر متقنارب   

یا بحر متقارب مثمّن محنذوف، رتبنة   « فعولن فعولن فعولن فَعَل»متقارب مثمّن سالم و وزن 

توان این دو وزن را جزو سبک وزنني مخصنوص شناعر دانسنت. در     نمي اماباالیي دارند، 

الندین  زیرا او عالقة بيشتري نسبت به کمال ؛اوماني این قضيه کمي متفاوت است مورد اثير

طوري دهد بهنشان مي« فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن»در استفاده از بحر رمل خصوصاا وزن 

دهد و بدین شکل، اینن وزن رتبنة دوم را در   درصد ابيات او را این وزن تشکيل مي 22که 
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اشنعار بيشنتري در بحنر     -به نسبت اشنعار دو شناعر   -همچنين اثير هاي این شاعر دارد.وزن

سنبک وزنني دو شناعر تقریبناا مشنابه هنم        ،الدین سروده است. بنابراینرمل نسبت به کمال

همچننين کمنال    .متفناوت اسنت  « فناعالتن مفناعلن فعلنن   »است و تنها در بحر رمل و وزن 

 است.تري استفاده کرده هاي متنوعنسبت به اثير از وزن

 

 . سکتۀ سبک یا ملیح5-1-1

گوینند از اختينارات شناعري در وزن    سکتة سبُک که گذشتگان به آن سکتة ملي  ینا تسنکين مني   

)شميسنا،  « شناعر مختنار اسنت بنه جناي دو هجناي کوتناه، ینک هجناي بلنند بيناورد           »شعر است. 

داني بنا سنبک   شود که ارتبناط چنن  (. این مورد در شعر گذشتگان به وفور یافت مي55الف: 1386

شود. برخني نينز تسنکين در محنل التقناي دو رکنن را سنکتة        ندارد، اما یک ویژگي محسوب مي

بندي جدید، این سنکته همنان سنکتة ملني      که با توجه به رکن( در حالي76اند )همان: قبي  دانسته

را سنکتة  « ل مفاعين »و « فناعالتُ »، تسنکين بنين   «مفعول  فاعالتُ مفاعيل  فناعلن »است. مثالا در وزن 

تقطينع کننيم،   « مستفعلن مفاعل  مستفعلن فعنل »که اگر این وزن را به صورت اند در حاليقبي  گفته

شود که دیگر در محل رسيدن دو رکن نيست. درنتيجه این ننوع را بایند   ایجاد مي« عبل »تسکين در 

 از مقولة سکتة سبک یا ملي  قلمداد کرد.

درصند اشنعار خنود     15این ویژگي یا اختيار تقریبناا در   الدین ازبا توجه به اینکه کمال

تنوان گفنت کنه او از    توان از این اختيار بهره برد( استفاده کنرده، مني  )البته اشعاري که مي

کنه هجنایي بلنند اسنت بنه      « بان»این اختيار بسيار بهره برده است. مثالا در بيت زیر، هجاي 

 جاي دو هجاي کوتاه آمده است.

 

 ناچننار  گنردد  خوبنان رخ دگر بر که دل
 

 گنردد  پریشنان  زلف چون بادي هر به که 
 

 (8: 1348الدین اسماعيل، )کمال
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شنود،  الندین گناهي باعنث زشنتي و بندخواني اشنعار او مني       این ویژگي در شعر کمال

کند. این امر بنراي شناعر   خصوصاا هنگامي که از آن در چند بيت پشت سر هم استفاده مي

تواند یک عيب محسوب شود؛ حال آنکه در شعر اثير اینن ویژگني   و ميقدرتمندي مانند ا

درصد( است و این امر باعث شده است که اشعار اثير نسبت بنه اشنعار    2بسيار کم )حدود 

 کمال از رواني بيشتري برخوردار باشد.

 

 شناسی ردیف در اشعار دو شاعر. سبک5-2

اند، امنا شناید بهتنرین    ردیف آوردههاي عروض و قافيه تعاریف مختلفي براي در کتاب

هایي است که پيوسته یا گسسته در یک یا چند ردیف واژه یا واژه»تعریف این باشد که 

(. در این تعریف 20: 1382)محسني،  «آیدمعني، پس از قافيه در پایان مصرع یا بيت مي

ف در آینند ینا خينر، امنا مؤلن     شمار ميمشخص نشده است که ضمایر نيز جزو ردیف به

ادامة کتابش ضمایر را نيز جزو ردیف دانسته است. به هر حنال از نظنر نگارنندگان، هنر     

قنرار   -واج پایاني هجاي قافينه  -واج یا واژه یا ترکيبي از این دو که پس از حرف رَوي

دهد هر دم لب خنندان غنچنه/ نشناني از دل    »آید. مثالا در بيت شمار ميگيرد، ردیف به

در « غنچنه »حرف رَوي است؛ بنابراین تنها « ویران»و « خندان»در « ن»، واج «ویران غنچه

ردیف است؛ زیرا شاعر مجبور است تا پاینان شنعر   « غنچهنِ»این بيت ردیف نيست، بلکه 

از این نظر که آن حروف پس از حرف اصنلي قافينه   »التزام کند. « غنچه»را به همراه « نِ»

« آیننندت نننوعي ردیننف بننه حسنناب منني شننوند، در حقيقننکننه رَوي باشنند، تکننرار منني 

« ي»بيننان حرکننت و  « ه»(. البتننه برخنني حننروف مانننند   124: 1393کنندکني، )شننفيعي

بچسبند کنه تنهنا اینن دو حنرف در زبنان      « رَوي»توانند به )مصدري، نسبت یا فعلي( مي

توانند حرف وصل )یا شبه ردیف( بنه حسناب آینند. منثالا در بينت      فارسي هستند که مي

 حرف وصل است:« ي»حرف روي و مصوت « ا»زیر مصوت 
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 سننودایي  فکننر  اننواع ز اسنت دلني منرا
 

 داننایي  سنوي  نيست رهش گونه هينچ که 
 

 (12: 1348الدین اسماعيل، )کمال

 

گيرد و نيز به دليل آنکنه تکنراري   قرار مي« تکرار»از آنجا که در حيطة  ردیف در شعر

هناي لفظني   هنا ینا آراینه   تواند از هنرسازهدارد، مينشين است و در جایگاه مناسبي قرار دل

توانند  اي مني شعر دانسته شود. ردیف جزو اختصاصات شعر پارسي اسنت و هنر ننوع واژه   

: یکني ردینف   کنرد تنوان تقسنيم   ردیف قرار گيرد، بدین ترتيب ردیف را به دو دسته مني 

در مقنام فعنل    اي اسنت کنه  ، هنر ننوع واژه  «ردیف فعلي»فعلي و دیگري ردیف غيرفعلي. 

نينز شنامل هنر واژه،    « ردینف غيرفعلني  . »... باشد، اعم از فعنل سناده، اسننادي، مجهنول و    

هناي جمنع،   ترکيب یا گروهي است که در مقام فعل نباشند؛ در اینن ننوع، ضنمایر، نشنانه     

هنا فعنل بنه   نکره، فعل مرکّب یا ترکيباتي کنه در آن « ي»ها و تکواژهایي چون: تر، حرف

از آنجا که استفاده از ردیف غيرفعلي نسبت «. عشق است»گيرد؛ مانند قرار ميکار رود نيز 

هنا فعنل اسنت در    به ردیف فعلي دشنوارتر اسنت، فعنل مرکنب و ترکيبناتي را کنه در آن      

 اي نيز دشوار است.زیرا آوردن ردیفب چندواژه ؛باید قرار داد« ردیف غيرفعلي»

تر از ردینف غيرفعلني اسنت، زینرا     انطور که اشاره شد، آوردن ردیف فعلي آسهمان

آیند؛ ثانيناا   اوالا جایگاه فعل در زبان فارسي پایان جمله است و ردیف نيز در پایان بيت مني 

هناي متفناوتي آورد تنا آنکنه بنراي ینک واژه،       تنوان گنزاره  تر مني براي یک فعل، راحت

تواند با هنم  يهاي غيرفعلي مهاي فعلي و ردیفترکيب یا ضمير. البته درجة سختي ردیف

هاي اسنادي مانند: است، شند و بنود، ردینف   هاي فعلي، فعلمتفاوت باشد. مثالا در ردیف

تنر از  تواننند سنخت  هاي امر یا نهني مني  ها هستند و فعلتري نسبت به دیگر فعلهاي آسان

تنر از  هناي جمنع راحنت   هاي غيرفعلي نيز ضمایر و نشنانه هاي خبري باشند. در ردیففعل
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هناي  هنا ینا ترکينب   تنر از اسنم  تواننند راحنت  هاي مرکب ميي مرکب هستند و فعلهافعل

 دیگر باشند.

« ردینف »باید گفت که او شاعري اسنت کنه بنه     الدین اسماعيلبا توجه به اشعار کمال

هاي دشوار جزو مختصات سبکي اوست. او در دهد و استفاده از ردیفاهمّيت فراواني مي

هنایش  از غنزل  درصند  83بلندش از ردینف اسنتفاده کنرده و در    ها و قطعات بيشتر قصيده

 امنا کار برده است. در اشعار او ردیف فعلي مسلماا بيش از ردیف غيرفعلي است، ردیف به

آورد تنا  هاي غيرفعلي متنوع و خناص در شنعر خنود مني    او به شکلي کامالا عامدانه ردیف

هناي غيرفعلني، جنزو    ن ردینف قدرت شاعري خود را بنه نمنایش بگنذارد. درنتيجنه آورد    

 رود:شمار ميسبک مخصوص او به

 

 اشنک زبنان بر دلنم راز آشکناره گشت

 خلننق  دهنننان  در دلنم پناره پناره افگننده
 

 اشنک  سنان  بنه  بفتادم آن از خلق چشم از 

 اشنک  دهنان  در نهمنش مي پاره پناره زان
 

 (792: 1348الدین اسماعيل، )کمال

 

 زلنفننننت شمنشننننوّ کننننرده مننننرا اي

 پينوسننننت منننا دلخسنننته در کننننه تننننا
 

 زلفنننت مفننننرش سنننناخته گنننل ز وي 

 زلفنننت زکشاکننننش خننننالي نينسننننت
 

 (786)همان: 

  

 خننالي  جننایي  و مطننرب  یننکي  و امنروز مننم

 نگننارستنانننني چنننو ولينکنننن خننننرد ايخنناننننه
 

 خنالي  سننرایي  و صحن و مي ز پنر ايشيشنه 

 خنالي  ندایيخ خنانه هنر زحمت از و خوش
 

 (704)همان:  
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الدین آن اسنت کنه اعضناي بندن چنون: چشنم، سنر،        از کارهاي جالب توجه کمال

ها کار برده است و در ابيات متعدّدي که از آندست، پاي و گوش را به عنوان ردیف به

هاي دشوار، او را بنه  گاه ردیفاستفاده کرده، تصاویر و معاني گوناگوني آفریده و هيچ

هاي اسمي از جهت موسيقایي تشخص این ردیف»گویي نينداخته است. یا مهمل دردسر

« چرخددهند و تمام قصيده و ابيات آن بر محور همان واژۀ ردیف ميخاصي به شعر مي

تغيينر  « آیند مني »به « آمدمي»اي ردیف را از (. همچنين او در قصيده210: 1382)نقابي، 

گوید: کدکني در این باره مي(؛ شفيعي224-221: 1348الدین اسماعيل، دهد )کمالمي

ها، اگرچه این کار را دیگران این خود کوششي بوده است براي رهایي از تسلط ردیف»

اند... اما در حقيقت ابتکاري و هنري است و مجالي اسنت بنراي آزادي   پس از او نکرده

« هننایننفهننا و در عننين حننال اسننتفاده از موسننيقي خنناص رد    بيشننتر از قينند ردیننف  

هنا و فننون   توان این هنرسازه را جزو تکنيک(. بنابراین، مي147: 1393کدکني، )شفيعي

« شنکر »، در بنند دوم  «گل»بند در بند اول شاعري او دانست. او همچنين در یک ترکيب

بنند، ابتندا   کند، سچس در ادامة همنين ترکينب  را ردیف مي« گل و شکر»و در بند سوم، 

دهند  را در جایگاه ردیف قرار مني « زر و گهر»و پس از آن « گهر»ژۀ و بعد وا« زر»واژۀ 

دهندۀ اوج هنر شاعر و استفادۀ بند نشان(. این ترکيب182: 1348الدین اسماعيل، )کمال

بنندهاي شناعر   در اکثر ترکيب« باد»کاربردي او از ردیف است. نکتة دیگر آنکه ردیفب 

دوح خویش را با اینن فعنل دعنایي، بنا گنزاره     ها، ممدر آخرین بند آمده و شاعر در آن

 هاي متفاوت دعا کرده است.

« شنکوفه »انند از:  هاي دیگري که به شعر کمال تشخّص بخشيده اسنت، عبنارت  ردیف

بينت(،   53« )پرده»بيت(،  58« )برف»بيت(،  68« )روشن»بيت(،  83« )نرگس»بيت(،  106)

« خناک »بيتني(،   18و  16، 32ه قصنيدۀ  )س« سخن»بيت(،  44« )ش کر»بيت(،  46« )شيریني»

بنندها ینا   هنا، ترکينب  هناي مهنم در غنزل   بيت(. همچنين ردینف  25« )گرسنه»بيت( و  23)
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اند: از منا بندرود، اسنماعيل، روزگنار، خنویش، منوش، باشند        قطعات کوتاه او از این قبيل

هنا،  لخنواهي، سنير، عقنل، د   چنين، از او دارم، طمع، مردم، رهي، خواجنه فنالن، چنه مني    

تر است، زلف توست، گوش، لبت، حاصل نيست، بر آتش، کجا بنرم، آرزو  خالي، خوش

 ست، زلفت، دامن، اشک.کرده

کار برده اسنت کنه حندود    قصيدۀ خود ردیف به 57قصيده از  32اثير اوماني نيز در 

دانند و  دهد که او به آوردن ردیف خنود را ملنزم مني   شود و این نشان ميدرصد مي 56

هنایي کنه اثينر در اشنعارش     ان این امر را جزو سبک او دانست. البته بيشنتر ردینف  تومي

هاي غيرفعلني در اشنعار او کنم اسنت و از     هاي فعلي است و ردیفآورده است، ردیف

تنوان آتنش، نِ گنندم، در چشنم، خاننه، خنالي، هنيچ، هنيچ نيسنت،            ها مني ترین آنمهم

 شيریني، سفينه و غاشيه را نام برد.

 

 گنننندم تيمننار از شنند جننو ونچنن دلننم
 

 گننندم  چنننار  سنننازم  چننه  تنننا  ننداننننم  
 

 (287: 1390)اثير اوماني،  

 

 چشنم  در جنان  چنو  منرا  رویت آمده خوش زهي
 

 چشنم  در جهنان  رخت بي مرا است ناخوش چه 
 

 (300)همان:  

 

هناي  هناي او ردینف  بنندها، قطعنات کوتناه و غنزل    این در حالي است کنه در ترکينب  

تر از اینن ننوع   تري وجود دارد که به دليل کمي ابيات، شاعر توانسته راحتوعغيرفعلي متن

هناي  خنود را درگينر ردینف    اماها استفاده کند. در کل، اثير به ردیف اهميت داده، ردیف

 الدین شاعر قدرتمندي نيست.دانسته در این امر مانند کمالاست، زیرا مي دشوار نکرده
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 شعار دو شاعرشناسی قافیه در ا. سبک5-3

اي از قافينه نينز گوشنه   » ؛کنند قافيه در شعر، نقشي اساسي در ایجاد موسنيقي شنعر ایفنا مني    

هاي وزن اسنت و ینا بهتنر بگنویيم     موسيقي شعر است؛ در حقيقت قافيه خود یکي از جلوه

-هنم »شناسني قافينه در واقنع    (. تعریف زبان52: 1393کدکني، )شفيعي« مکمل وزن است

است که از تکرار یک یا چنند صنوت بنا تنوالي یکسنان در پاینان آخنرین         آوایي ناتمامي

شناس، )حق« آیدهاي شعر و گاه پيش از ردیف پدید ميها یا بيتهاي نامکرر مصراعواژه

هناي قافينه اسنت    سازد، هجاي پایاني واژهقافيه را ميهاي هم(. آنچه قافيه و واژه62: 1370

سنازي  نقش قافيه« ان»، هجاي «جهان»و « زبان»در دو واژۀ  منهاي صامت ابتدایي هجا؛ مثالا

دارد. باید دقت داشت که صنامت ابتندایي هجناي پایناني متغّينر اسنت و نقنش اساسني را         

سنازانه داشنته باشند و در    توانند نقنش سنبک   قافيه نمي ،کند. به طور کليمصوّت بازي مي

هنا بهنره بنرده اسنت،     يشنتر از آن هنایي را کنه شناعر ب   توان قافيهشناسي تنها ميبحث سبک

منندي بنراي آن قائنل شند؛ مگنر آنکنه       توان نقش عالقهمعرفي کرد. حتي مانند وزن، نمي

 ساز باشند.هاي خاصي با بسامد باال استفاده کند که سبکشاعر از قافيه

هنایي اسنت کنه بنه     الدین از آن اسنتفاده کنرده اسنت، قافينه    اي که کمالبيشترین قافيه

شوند )با حذف صامت ابتدایي(، مانند ميان، جهان و زبنان. اثينر نينز از    ختم مي« ان»هجاي 

هاي شعر این قافيه در اشعارش بيشتر استفاده کرده است. این قافيه جزو پرکاربردترین قافيه

انند و  تنر بنوده  توان گفت که دو شاعر با این نوع قافيه راحتپارسي است، درنتيجه تنها مي

بعند قنرار   هایي که در اشنعار دو شناعر در ردۀ   اند. قافيهز آن بيشتر بهره بردهبه همين دليل ا

)صنبا، سنرا( خنتم    « ا»)مانند: کار، بنار( و  « ار»)مانند: سر، خبر(، « نَ ر»به هجاهاي  گيرندمي

تنوان  مني  ،انند. بننابراین  هاي شعر پارسني ها نيز جزو پرکاربردترین قافيهشوند؛ این قافيهمي

 اند.سليقه بودهها همت که دو شاعر در آوردن قافيهنتيجه گرف
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الندین اسنماعيل در اسنتفاده از    طلبني کمنال  رسد که تنوعدر یک نگاه کلّي به نظر مي

نسبت بنه شناعران دیگنر     -خصوصاا در قطعات -هاي مختلف و گوناگون در اشعارشقافيه

هنا اسنتفاده   دیگنر کمتنر از آن  سازد که شاعران هایي قافيه ميبيشتر است. او گاهي با کلمه

ها توان براي قافية آنهاي کمي ميشوند که کلمهها به هجاهایي ختم مياند، زیرا آنکرده

، «سنچاس »، «اسناس »بيتي سروده و کلمناتي ماننند:    27اي قصيده« اس»یافت. مثالا با هجاي 

: 1348اسنماعيل،   الندین را به عنوان قافيه آورده است )کمنال « الماس»و « قياس»، «حواس»

« قاطع»، «منافع»، «مجامع»هایي مانند: بيتي سروده و واژه 31اي قطعه« عنِ»(؛ یا با هجاي 166

هناي  توان بنه قافينه  گونه قوافي مي(. از این272قافيه قرار داده است )همان: را هم« شارع»و 

بينت )همنان:    27در « ینل »(، 351بينت )همنان:    30در « یع»(، 289بيت )همان:  53در « قنِ»

سازي نيسنت،  ( اشاره کرد. این ویژگي، ویژگي سبک467بيت )همان:  22در « اغ»(، 482

هناي جدیند و نشنان دادن تواننایي خنود بنه       نشان از آن دارد که شاعر بنه دنبنال تجربنه    اما

هنا را از یکننواختي   خواسته به شنعر خنود تننوع ببخشند و قافينه     دیگران بوده است و یا مي

تنوان اسنتفاده نکنردن از قافينة     همچنين مني  شود.د. این مورد در شعر اثير دیده نميدرآور

هنا بنه   دروني را جزو سبک اشعار این دو شاعر دانسنت. سنهم قافينة درونني در اشنعار آن     

 توان آن را نادیده انگاشت.  قدري کم است که مي

 

 شناسی بدیع لفظی. سبک5-4

هنا  گونه صنایع یا آرایهزیرا این ؛مورد بحث قرار گيرد بدیع لفظي در الیة آوایي کالم باید

رسانند. البته باید به خاطر داشت کنه ایجناد   تر شدن آن یاري ميبه موسيقي شعر و آهنگين

موسيقي و آهنگي که ارتباطي با معنا نداشته باشد، فایده و زیبایي چنداني نندارد، همچننان   

مقبول است نه سجع نيکوست، مگر آنکنه آن   نه تجنيس»گوید: که عبدالقاهر جرجاني مي
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 « را معننني طلننب کننرده باشنند، چنننان کننه گننویي شنناعر از آوردنشننان گزیننري نداشننته     

 (.87: 1371کوب، )نقل از زرین

بایند گفنت کنه اینن جنبنة      »گویند:  عفت نقابي دربارۀ بدیع لفظني در شنعر کمنال مني    

(؛ اینن در  220: 1382)نقنابي،  « موسيقایي شعر کمال، الغرترین بعد موسيقایي شعر اوسنت 

کنار رفتنه اسنت.    مالا متعنادلي بنه  حالي است که در شعر کمال اینن منورد بنه صنورت کنا     

هنگامي که موضوع شعر، نصيحت، موعظه یا طلب است، شاعر کمتر در بنند بندیع لفظني    

وقتي پناي تشنبيهات و اسنتعارات و ایجناد ترکيبنات       اماگيرد، است و کمتر از آن بهره مي

گنذرد و شنعر را از لحناظ    رسد، حتي در موضع موعظه نيز از بندایع لفظني نمني   مي جدید

کند. باید گفت که وجه بدیع لفظي یا موسيقي دروني در شعر اثير نسبت به آوایي غني مي

 الدین کمي بيشتر است که در ادامه شرح آن خواهد آمد.اشعار کمال

 

 جاآرایی(آرایی یا هها و هجاها )واج. تکرار واج5-4-1

اینن  »بنرد.  آرایي یا هجاآرایي از عواملي اسنت کنه موسنيقي درونني شنعر را بناال مني       واج

زدایني جناي   سازي زبان و آشنایيتوان در چارچوب فرآیند برجستهموسيقي دروني را مي

هاي صنوتي بنا فضنا و زميننة موضنوعي و عناطفي شنعر        ویژه اگر این نوع هماهنگيداد؛ به

هناي متننوعي   (. تکرار واج یا هجا را برخي به دسته116: 1377مقدم، )علوي« مناسب باشد

(. در 73-75ب: 1386)شميسنا،   اندکردهصدایي و تکرار هجا تقسيم آرایي و همچون واج

و انواع آن در زبان فارسي )ع « س»هاي سایشي مانند ها باید دانست که صامتتکرار واج

آیننند و وجننود بيشننتر بننه نظننر منني« ف»، «ش»، «ژ»، «ر»و انننواع آن، « ز»، «خ»، «چ»و ص(، 

طوري که نزدیک هم باشند، باعث ایجاد موسيقي و آهنگ در شعر ها بهتا از آن 2حداقل 

هاي انسدادي باید تکرار بيشتري داشته باشند تا شعر را آهنگنين کننند.   صامت اما ،شودمي
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بهترین موسيقي را تکنرار هجاهنا   توان گفت ها نيز باید چندین بار تکرار شوند. ميمصوت

 شود.کند که با دو بار تکرار، توليد ميایجاد مي

واسنطة آنکنه صنامتي را تکنرار کنند، واژۀ      این نکته قابل تأمل است که گاهي شاعر به

کند تا به آهنگ و موسيقي شعر بيفزایند. اینن فنن را نينز بایند جنزو       خاصي را گزینش مي

« راینت »توانسنت واژۀ  مني « سنجق»ت زیر، شاعر به جاي واژۀ آرایي دانست. مثالا در بيواج

تکنرار شنود، واژۀ سننجق را انتخناب     « س»به دلينل آنکنه صنامت     اما ،را بياورد« پرچم»یا 

 کرده است:

 

 رَمَينت  منا  کيننش  از تو دوز دیده تينر اي
 

 مسننوّمين  خيننل  تننو  سچنناه  سنجنق وي 
 

 (4: 1348الدین اسماعيل، )کمال

 

-شود در اشنعار کمنال  اي به دليل تکرار واج انتخاب ميها که واژهونه ترکيبگاز این

توان جزو ویژگي سبک او دانسنت.  شود که این فن را ميوفور یافت ميالدین اسماعيل به

درصند از   5/12هنا حندود   درصد و در غزل 15الدین در قصاید حدود کمال ،طور کليبه

هناي لفظني دیگنر در قصناید او     آرایه نسبت به آراینه  آرایي استفاده کرده است و اینواج

پربسامدتر است؛ این امر نشان از عالقة بيشتر شناعر بنه اینن آراینه دارد. البتنه عفنت نقنابي        

(؛ 220: 1382دانند )نقنابي،   هناي لفظني دیگنر مني    جناس را در شعر او پربسامدتر از آرایه

ها آراینة تکنرار   آرایي و در غزلاجدهد که در قصاید، آرایة وبررسي شعر کمال نشان مي

خورد. او در اشنعار  بسامد این هنرسازه بيشتر به چشم مي ،سهم بيشتري دارند. در اشعار اثير

دهندۀ توجه شاعر به اینن صننعت ینا    که نشانآرایي کرده است درصد واج 21خود حدود 

هناي لفظني توجنه    راینه آرایي بيش از دیگر آالدین به واج. او نيز مانندکمالاستهنرسازه 

الندین و اثينر،   کرده است. با در نظر گرفتن تعداد باالي تکرار واج و هجا در اشنعار کمنال  
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سنت.  ا هنا تنرین مختصنات سنبکي اشنعار آن    یکي از اصنلي « آرایيواج»توان گفت که مي

 آید:ها در ذیل ميهایي از کاربرد این صنعت در اشعار آننمونه

 

     «:ل»تکرار 

 پينننر عقننل الیزالنننت علنننم نرستاندبينن در
 

 انداختنه  بينان  لنوح  بغل از طفالن همچو 
 

 (1: 1348الدین اسماعيل، )کمال 

 

 «:هن»تکرار 

 نهناد  تنو  بنر  چشنم  دو هنر  هنر هاء چو هنر
 

 ميننان  ببست درت بر کرم مينم چو کرم 
 

 (80)همان:  

 

 «: ا»تکرار 

 آینند پننرواز بننه تننو سننخاي بنناز کجننا هننر
 

 طينننار تنننرازو شنناهينننن ناآنجننن نبنننود 
 

 (180)همان:  

 

 «:ش، پ»

 خناک  بنر  رخشاه گشت جدا اسب پشت ز
 

 بشخننوده  پيننل  پنناي سنرش مناننده پنيناده 
 

 (28)همان:  

 «:ز )ظ(»

 آننک  از آزاد زر بنند  و غم ز سوسن چو شو
 

 اسنت  نظننر کنوته ننرگس صفنت زرپنرستي 
 

 (173: 1390)اثير اوماني،  
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 «:س، ز»تکرار 

 سنحر  نسيم چون صب  از زودتر خواب ز
 

 برخينز  ناتوان و ضعيفي و سست اگرچه 
 

 (255)همان:  

 «:ش»تکرار 

 شنرع  ننزد  باشند  عصنر  در تنا  انگور شينرۀ
 

 األدامنعنم  آخرش و الشّراببئس اولش 
 

 (286)همان:  

 

 باید در نظر داشت که آمارهایي که در اینن پنژوهش آمنده، کلني اسنت و اگنر ینک       

قصيده یا غزل از اشعار این دو شاعر به طور تصادفي انتخاب شود، ممکن است بسنامد هنر   

 یک از بدایع لفظي در آن با آنچه یاد شده متفاوت باشد.

 

 . تکرار و تصدیر5-4-2

آیند کنه زیبنایي لفظني و موسنيقایي بنه بينت        شمار مني تکرار واژه یا عبارت وقتي آرایه به

« گناه »توان آرایة ادبي دانست. مثالا در بيت زینر تکنرار   ي را نميهر تکرار ،بنابراین ؛بدهد

 باعث زیبایي ظاهري بيت شده است:

 

 خنویش  صفات از را تو ذات داد تشریف
 

 کنریم  گهي و رئوف گاه و کریم گناهي 
 

 (5: 1348الدین اسماعيل، )کمال 

 

تواند نقنش بندیعي   گيرد، ميهمچنين بنا بر جایگاهي که واژۀ تکراري در بيت قرار مي

رسند اینن تمهيند در    (. به نظر مي77: 1386گویند )شميسا، بيابد که به انواع آن تصدیر مي
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توان آن را جنزو ویژگني   مي ،شعر کمال و اثير نسبت به شاعران دیگر بيشتر است؛ بنابراین

 سبکي دو شاعر دانست.

اسنت و در   درصند  18هنا حندود   درصند و در غنزل   12تکرار در قصاید کمال حدود 

هاي کمال بسامد بيشنتري دارد  . دليل آنکه تکرار در غزلاستدرصد  13اشعار اثير حدود 

آن است که غزل از لطافت بيشتري برخوردار است و تکرار در آن باعث زیبنایي بيشنتري   

تنر و  شناسنانه الندین از تکنرار، زیبنایي   شود. البته باید توجنه داشنت کنه اسنتفادۀ کمنال     مي

اي از اینن  گنجند. نموننه  تر از اثير است که بررسني دقينق آن در اینن مقنال نمني     هنرمندانه

 آوریم:تکرارها را در زیر مي

 

 بندزد  شب به بتواني خنود عمر ز آن هرچ
 

 رواسنت  مذهبي همه به چنين دزدي کاین 
 

 (18: 1348الدین اسماعيل، )کمال 

 

 منن  دسنت  دسنتب  از فلنک  نياورد بر سر
 

 دسنت  کنننار  انندر  کننم  شنبي  اگنر  ینار با 
 

 (115)همان:  

 

 دهننم هننم جننان و دادم غمننش بننه دل»

 اسننت پنریشننناني هنرچنننه دلنننم حنننال
 

 اوسنت  دنندان  و لنب  دننندان  و لنب  گنر 

 اوسنننت پنرینشنننننان زلننننف آن پنرتننننو
 

 (718)همان:  

 

 بنارها و کنار این از روشن دقيقنه صند شد
 

 کنرد  بنار  و کنار  اینن  طالعت خواست که زانگه 
 

 (201: 1390)اثير اوماني،  

 



 1399 بهار، 83شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 326

 نفس یک نباشد جوهربي و است پيشهجوهري
 

 اننتنظنام را او کنار نباشند جنوهنربني زاننکنه 
 

 (281)همان:  

 . جناس5-4-3

ترین بدایع لفظي است که موسنيقي شنعر را بنه بناالترین حند خنود مني       جناس از مهم

تنوان  انند کنه مني   ي جناس ذکر کردهرساند. گذشتگان انواع مختلف و گوناگوني برا

هنا  نمعننا و غيرکناربردي اسنت و اصنوالا آ    ها تا حدود زیادي بني بندي آنگفت طبقه

روش تجننيس مبتنني بنر نزدیکني هنر چنه بيشنتر        »تعریف مشخصي از جناس ندارنند.  

(. در 49ب: 1386)شميسنا،  « طوري که کلمات همجننس بنه نظنر آینند    هاست بهواک

ها یکسان باشد و یا از لحاظ موسنيقایي و آهننگ   اي که چند واج آنواقع هر دو واژه

کنند. در این پژوهش، نگارندگان ننه بنه تقسنيم   به هم نزدیک باشند، ایجاد جناس مي

هاي معاصران؛ بنابراین، دو نوع بندياند و نه به تقسيمهاي گذشتگان وقعي نهادهبندي

نواع آن یعني: مرکب و لفظ؛ و دیگنري  جناس بيشتر وجود ندارد: یکي جناس تام و ا

نویسه است با تنوالي  هم -آواهاي همجناس تام صنعت کاربرد صورت»جناس ناقص. 

هاي صنرفي، نحنوي ینا معننایي بنا یکندیگر       یکسان که دست کم از نظر یکي از نقش

(. این تعریف، جناس مرکب را نيز شامل است 284: 1، ج 1373)صفوي، « اندمتفاوت

کنند. همچننين   را برداریم، جناس لفظ را نيز تعریف مني « نویسههم»آن واژۀ  و اگر از

از فروع جنناس اسنت و   »ریشگي را در این بخش بررسي کرد؛ زیرا باید اشتقاق یا هم

  «انننندبعضننني آن را بنننه ننننام جنننناس اشنننتقاق داخنننل اننننواع تجننننيس شنننمرده       

و « عظيم»و « تعظيم»نند (. اشتقاق در مواردي کامالا جناس است ما51: 1389)همایي، 

 «.عظيم»و « عظمت»توان آن را شبه جناس خواند، مانند در مواقعي مي

هنا  تنوان از وجنود آن  قدري کم اسنت کنه حتني مني    در شعر کمال و اثير جناس تام به

شنود.  یک از دو شاعر محسنوب نمني  جناس تام جزو سبک هيچ ،نظر کرد. بنابراینصرف
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قص در شعر هر دو شاعر حضنوري قابنل اعتننا دارد. در قصناید     با این حال، انواع جناس نا

درصد جنناس نناقص آمنده اسنت و در      8هاي او حدود درصد و در غزل 12کمال حدود 

جنناس نناقص از ویژگني    ،کار رفته است. بنابرایندرصد این آرایه به 15اشعار اثير حدود 

هنا را در شنعر کمنال    سدرصند جننا   10 ،هاي سبکي شعر هر دو شاعر است. از اینن مينان  

یعنني   ؛درصند  20در حالي که در شعر اثير این حجم حدود  دهدجناس اشتقاق تشکيل مي

 امنا پردازي اثير بيشتر بر جنناس اشنتقاق اسنتوار اسنت،     برابر است. درنتيجه سبک جناس 2

طنور  کنار بنرده و از اننواع دیگنر جنناس نينز بنه       کمال جناس اشتقاق را در حد معمنول بنه  

الدین از جناس قلنب بنيش از دیگنر    توان گفت کمالاستفاده کرده است؛ تنها مي متعارف

 ها در اشعار خود بهره برده است.جناس

 

 اسنت  علنت  حننرف  منا  صحينفة سرتاسر
 

 شفاسننت علتنني همننه بننه شننفاعتش شننين 
 

 (20: 1348الدین اسماعيل، )کمال 

 

 اسنت  عجنب  کمانيسخت کان تو تيز خاطر

 زینبنند  مشنمنننع  شننمع  چننون تو خصنم خانة
 

 سر بر پيکننان چو راست فلنک تينر از آمند 

 سنر  بر بنناران رینزدهمي دینده از کبنش تنا
 

 

 (111)همان:  

 

 کَفَنت  کنان  و بحننر  تننرِ  و خشک داد بناد بر

 سنچس  اینن  از برآینند  سرخ و زرد که بس اي
 

 گهنر  و زر افننزون  دهدهمي کان و بحنر کنز 

 گهنر  و زر منننوزون  صيندۀقن اینن شننرم از
 

 

 (185)همان:  
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 ینکنندل  همندم جهنان جملنه از مني جنام جنز

 سننناغننر  لنبننوشنيننن ز لنعننل مني نننوشمي
 

 است همان هست وگر نيست کس که تو دانمي 

 اسنت  لبننناننننوش دهننن در جننان کآسناینش
 

 

 (188: 1390)اثير اوماني،  

 

 شند  آتنش  در تنو  انخنو  پني  که بدیدي گر

 خصننم  زهننرۀ  کنند  آب اگنر  تو خشم تناب
 

 ...آتنش  ننان کنندي کي روآبلنه چننانآن 

 آتنش  سندان دل گدازد زانکه عجب چه
 

 

 (258)همان:  

 

 المزدوجترصیع، موازنه و تضمین .5-4-4

هناي متنوازي در ینک بينت ینا مصنرع و موازننه را        ترصيع را مقابل هم قرار گرفتن سنجع 

(. 41 و 40ب: 1386انند )شميسنا،   هاي متوازن گفتهگ کردن دو جمله با تقابل سجعهماهن

المنزدوج  در کنار هم را که ایجاد موسيقي کنند، تضنمين   همچنين آوردن دو یا چند سجع

(. در این پژوهش، ترصيع و موازنه را در شعر شاعران با هنم  43: 1389اند )همایي، خوانده

. در شعر کمال نسبت به شنعر  يان سهم موازنه اساساا بيشتر استمحاسبه کردیم که در این م

درصد در شعر کمال موازننه و   5/4از ترصيع و موازنه بيشتر استفاده شده است؛ حدود  اثير

رسد. به گفتنة  درصد مي 1ترصيع آمده است در حالي که در شعر اثير این مقدار به حدود 

(. در 175ب: 1393شنود )شميسنا،   سوب ميآرایة موازنه جزو سبک این دوره مح ،شميسا

درصند و   5/3المزدوج این آمار برعکس است؛ در شنعر اثينر حندود    مورد سجع و تضمين

درصد از اینن آراینه اسنتفاده شنده اسنت. همچننين در غزلينات         5/2در شعر کمال حدود 

 درصد آمده است. 2کمال این آرایه حدود 

هایي است که شاعران دیگر نيز کمتنر در  یهباید توجه داشت که این سه آرایه جزو آرا

برند با این حال آرایة موازنه و ترصيع در شعر کمال بسامد بناالیي دارد  کار ميشعر خود به
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ها را جزو سبک اصلي دو شناعر دانسنت،   المزدوج در شعر اثير. البته نباید آنو نيز تضمين

 ورد.شمار آها بهبلکه باید جزو سبک آوایي برخي اشعار آن

 

 شنننرع افتخنننار نبنننود طلعتنننت فنننرّ بننني
 

 چشننم اعتبنننار نبننود بننناصره ننننور بنني 
 

 (114: 1348الدین اسماعيل، )کمال 

 

 روزافزون تو دولت سحر و صب  بَدو چو
 

 افنزا روح تنو  طلعنت خنور چهنرۀ ننور چو 
 

 (159: 1390)اثير اوماني،  

 

تنوان  یک یا دو کلمة سجع مني  شود که تنهاهایي دیده ميدر شعر کمال گاهي موازنه

 شمار آوردیم:المزدوج بهها یافت؛ این موارد را جزو سجع یا تضميندر آن

 

 نيسنت  باکش تيره آب کز مصري کلک به
 

 عننار  نياینند  آتننشش  کنز  هنننندي  تينغ بنه 
 

 (130: 1348الدین اسماعيل، )کمال 

 

 خصننم شننخص تهيگنناه و عنندو سننينة اي
 

 شننعار را تننو سننامح و دثنننار را تننو رمننن  
 

 (234: 1390)اثير اوماني،  

 

بجنز  - هاي بدیع لفظي را در شعر کمنال بنا هنم جمنع کننيم     طور کلي اگر همة آرایهبه

دهنندۀ  دهد که نشانسوم کل ابيات را تشکيل مينزدیک یک -پوشاني دارندابياتي که هم

در شعر اثينر نينز تقریبناا     شمار آوریم.آن است که باید انواع بدیع لفظي را جزو سبک او به

دهند  کند و البتنه نشنان مني   آید که همين ویژگي سبکي را بيان ميهمين آمار به دست مي
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که اثير به بدیع لفظي بيشتر توجه نشان داده است، زیرا اینن آمنار در شنعر او کمني بيشنتر      

ت کنه  توان در ضعف نسبي اشعار او نسبت به اشنعار کمنال دانسن   است. دليل آن را نيز مي

 بدین تدبير این ضعف را پوشانده است تا کمتر به چشم آید.

 

 گیرینتیجه

 آید به شرح ذیل است:نتایجي که از این پژوهش به دست مي

اي الدین اسماعيل و اثير اوماني به الیة آوایي اشعار خود توجه وینژه به طور کلي کمال -1

هنا بنه خنوبي بهنره ببرنند تنا       ن واژهاند از نمودهاي موسيقایي و آهنگني دارند و سعي کرده

 زیبایي ظاهري و شنيداري اشعار خود را هرچه بيشتر کنند.

سبک وزني اشعار کمال و اثير تا حدود زیادي به هم مانند است و تنها در بحر رمنل بنا    -2

اند که اثير از این بحر نسبت به کمال بيشتر استفاده کرده است. همچننين تننوع   هم متفاوت

 کار برده از اثير بيشتر است.که کمال به هایيوزن

هاي غيرفعلي و دشوار بسيار بهنره بنرده و   پرداز است و از ردیفکمال، شاعري ردیف -3

نسنبت بنه کمنال     اماپرداز است، ها برآمده است. اثير نيز شاعري ردیفخوبي از پس آنبه

علي و سناده در شنعر او   هاي فهاي غيرفعلي و دشوار استفاده کرده و ردیفکمتر از ردیف

 بيشتر است.

الدین گاهي به غير از آنکه کمال دو شاعر بسيار به هم شباهت دارد پردازيسبک قافيه -4

سنروده  « مجنامع، مننافع و...  »و « اسناس، سنچاس و...  »کناربرد ماننند   هاي کماشعاري با قافيه

 است.

تنوان جنزو   آرایي را ميه واجطوري کبه دیع لفظي توجه فراواني دارندهر دو شاعر به ب -5

سبک قصاید کمال و اثير دانست و آرایة تکرار را جزو سبک غزلينات کمنال بنه حسناب     
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آرایي در اشعار اثير نسبت به کمال بيشتر است. هر دو شاعر در قصاید از آراینة  آورد. واج

 ال بيشتر است.هاي کماین آرایه در غزل امااند، طور تقریباا یکساني استفاده کردهتکرار به

جناس )خصوصاا جناس اشتقاق( در شعر اثير بيش از شعر کمال آمده است که نشان از  -6

هاي سبکي اشعار اثير است و در شعر کمنال نينز منورد    آن دارد که این هنرسازه از ویژگي

شنود در  هاي قابل توجه محسوب ميتوجه است. آرایة ترصيع در شعر کمال جزو هنرسازه

 آید.شعر اثير جزو سبک شاعر به حساب نمي که درحالي

یعنني سنبک عراقني و آذربایجناني و      ؛با توجه به اینکه سبک آوایي ادوار شعر پارسي -7

-خوبي و کامل مورد بررسي قرار نگرفته است، سبک این دو شاعر را نميها بهدیگر دوره

هنا انجنام   ۀ آنعصر و سنبک دور توان مقایسة علمي و صحيحي با سبک دیگر شاعران هم

دورۀ خنود  تري نسبت به شناعران هنم  هاي روانتوان گفت کمال و اثير از وزنداد. تنها مي

تر و دشوارتري بهره هاي متنوعاند. همچنين کمال نسبت به دیگران از ردیفاستفاده کرده

 رود.شمار ميبرده که جزو سبک او به
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