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چکیده
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پردازد؟ از دیدگاه باختین در هر ژانری ،مکالمهای میان سبکهای گوناگون و
شکلهایمتفاوتبیانوجوددارد.دراینشعرمکالمهایبینژانرهایمختلفدر
الیةآواییباهارمونیوموسیقیخاصیوالیةواژگانیدردرونمتنوبافت
صورتمیگیرد.باتأملدرشعروخوانشدوباره ،میتوانمتنرادوبارهزنده
کرد.شعریسهلوممتنعکهالیههایآواییازجملهوزن،قافیه،ردیف،چینش
واژگانوروابطحروفو الیههایواژگانیباداللتهایگزینشواژهازجمله
حسی و ذهنی ،عمومیت و خاص بودن ،نگاه ایدئولوژی شاعر و رمزگان واژه،
ضمنجذابیتاثرآنراماندگارساختهاست .
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مقدمه
تاریخشعرفارسیباژانرستایشیپیوندناگسستنیدارد.کهبااوجوفرودیهمراه

بودهاست.ایننوعژانرارتباطبینامتنی 2باژانرهایدیگردارد.اگرشعریفقطدرژانر

ستایشیسرودهشدهباشدجایتأملدارد.باختین 4معتقداست«درهرژانری،مکالمهای

میانسبکهایگوناگونوشکلهایمتفاوتبیانوجوددارد»(بهنقلازاحمدی:9481،
.)911حالاگرشعریاساسوبنمایهاشژانرستایشیباشدمیتواندحالتهایمختلف
ستایشی ـ عاشقانه،ستایشی ـ تعلیمیوستایشی ـ حماسیبه خودبگیردوکارکردژانر
ستایشیمیتواندتعلیمیواخالقیوسیاسیباشد.ژانرستایشیفقطدرخدمتتبلیغات
درباری وحفظموقعیتومناسبمادحنیست،بلکهدرخدمتاجتماعومردماستو

پادشاهرانسبتبهاوضاعواحوالمردمباخبرمیسازد .آری،شعرستایشی"داغننگ"

است؛ اگر چاپلوسانه و حالت مزورانه داشته باشد" ،داغ ننگ" است اگر با "ترک ادب
شرعی"همراهباشدوممدوحراتاجاییباالببردکهباخداوندمقایسهکند.وقتیکهشعر
ستایشینوعیگفتگوبینمادحوممدوحباشدوباهشداروتأکیدهمراهباشدونتیجةآن

رعیتدوستیوظلمستیزیباشد،نه تنها"داغننگ" نیست،بلکهمدحاخالقیاستکه
همهرادعوتمیکندبهدیگرانخدمتکنندواینزمانیرخمیدهدکهشاعرمادحبتواند
«با انتسابصفاتپسندیدهبهممدوحان،روحوحشیولجامگسیختةآنانرارامکردهو
وادارشان کندتانیرویمخربوغرایزسرکششانراکنترلکنندوخود رابهدارندةآن
صفتشبیهسازند.اینکارکرداخالقیمدیحههاست»(زرقانی.)458:9411،شعرفارسی
انبوهیازایناشعاررابهعنوانپشتوانهایغنیباخودبههمراهداردکهمیتوانبراساس
دانشهایمختلفروانشناسی،جامعهشناسیوعلوماجتماعیبهواکاویآنپرداختو
نشانه هایکورآنراروشنساختودریافتکهشعرفارسیشعراخالقمداراستوبا
آیینوآدابورسومخود،برضداخالقخطبطالنمیکشدوتالشمیکندتاانسانهارا

بههمنزدیککندهمانکاریکهفردوسیومولویوسعدیوحافظانجامدادهاند.ترکیب-

بنددخترساالردرقرنششمسرودهشدهاست،بابیانلطیفواندیشهایظریفکهبنمایه
واساسآندرژانرستایشیاست،بهعبارتدیگرنوعیمضمونستایشیـعاشقانهاست

بررسیسبکشناسیترکیببنددخترساالربراساسنظریة ...مهدیقاسمزاده...،
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کهبانشانه هایتعلیمیوحماسیهمراهاست.جنبهنوآورانةشعر،آوردنژانرهایادبی
مختلفبرپایةژانرستایشیاست .

دخترساالرزنبینامیاستکهبهنامپدرشیادشدهاستودراوایلقرنهفتممی-

زیستهاست.بیتردیدیکیازبزرگترینشاعراننغزگویعصرخودویکیازسهچهار
تنسخنسرایانبزرگزندرهمةادوارشعرفارسیاست(ریاحی.)41:9411،شاعری
گمنام از خانوادهای فاضل بود که در سایة پدری دانا و دانشمند پرورش یافت .پدرش
حسامالدینساالر،ملقببه"حجهالحقاستادالدنیا"شاعروفیلسوفنیمةدومقرنششم
هجریبود(رجبی .)12:9474،شاعردرشهرموصلمیزیستوترکیببندفصیحیدر
مدحعزّالدینکیکاوساولازپادشاهانسلجوقیآسیایصغیر()117–191سرودونزد

اوبهقونیهفرستاد (شروانی.)11:9411،بهنوشتةابنبیبیعزالدین دستوردادتاهفت
هزار و دویست دینار سرخ (به ازای هر بیت صد دینار) برای "آن فاضلة عهد و نادرة

زمان"بفرستندوبهآورندةقصیدهنیزدوهزاردینارومرکوببخشید(رجبی.)14:9474،
گوییازناحیهشمالغربیبهآنسرزمینکوچکردندودرآنجاساکنشدند.شاعربرزبان
فارسیتسلطداردومهمتریناثرشترکیببندهفتادودو بیتیاستوچهار رباعیکهدر
متونآوردهشدهاست .
عواملمتعدددرماندگاریاینشعرعبارتنداز :
 .1زنانهبودن شعر؛تاآنزمانسابقهنداشتزنیشاعربهسرودنشعرستایشیبپردازد،

بدونآنکهشاعردرباریباشدو دردربار حضورداشتهباشد،آنهمدرجامعهای"مرد-

ساالر" که با موازین و چهارچوب اجتماعی آن آشنایی نداشت ،این در حالی است که
موردپسندپادشاهقرارمیگیردوصلهوپاداشفراوانبهسویاوروانهمیکند .
 .2بیان ساده واندیشمندانه؛دخترساالرباهوشوذکاوتورندیزبانسادهرابرای

بیانانتخاب کردهاستزیرا سخنهرچهسادهترباشد،صادقانهتراستومیزان تأثیر-

گذاریآنبیشتراستوباواقعیتجامعهتطابقدارد.ترکیببنددخترساالرازپیچیدگیو
ازصنایعمعنویبهدوراستودرنهایتسادگیبیانشدهاستوازصنایعبدیعمعنوی
بدوراستوبهراحتیقابلفهماست .
 .4تنوع ژانر؛ ترکیببندی ستایشی است که از ژانرهای عاشقانه ،تعلیمی و حماسی
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برخورداراستو بابرتریژانرستایشیـعاشقانههمراه گشته است.شاعرتوانسته پندها
وصفاتحماسیپادشاهرابابیانعاشقانهبهرخممدوحبکشد .
 .4سالمت بیان؛ شاعر واژههای پاک و سالم بکار میبرد .هرگز صفات غیرعرفی و
عقلیبهعبارتیمزورانه وچاپلوسانهبهپادشاهنسبتنمیدهدوریاکاریوتظاهرنیست.
اوواقعگرا وآرمانگرااست.باآزادیسخنخودرابیانمیکند.ممدوحبرایاولینبار
شعرستایشیبدوناغراقهایآنچنانیمیشنودوآنچههست،اززبانشاعرمیشنودو
احساسسبکیمیکندوبهترخودرامیشناسد .
 .5تسلط بر زبان فارسی؛ شاعردرمحیطغیر ایرانزندگیکردهاستولیبرزبان
فارسیتسلطدارد.قواعدآواییزبانوواژگانرامیشناسدبهچگونگیچینشواژگانو
برمیزانبکارگیریآنمسلطاست .

" .1پشتوانة فرهنگی"؛ بدونشکداشتنپشتوانةچندینسالةشعرفارسیوآگاهی

وتسلطداشتنبرآنمیتواندباعثسرودنچنینترکیببندیشدهباشد«.بهتعبیرباختین
هیچاثرینمیتوانددرقرنهای آتیزندهباشدمگراینکهازقرنهایگذشتهتغذیهکرده
باشد» (بهنقلاززرقانی.)457:9411،اثرادبیاگرپشتوانهوعقبة فرهنگیوتاریخی
قویداشتهباشد،بههماناندازهمخاطبانبیشتریداردوسالیانمتمادیمیماند .درکنار

"پشتوانةفرهنگی" وامتزاجآنباقدرتسیاسیحکومتوهمراهیشاعران،باعثشد،
شعر  ستایشی یکی از عوامل مهم گسترش زبان فارسی و زنده ماندن آن در خارج از
سرزمینایرانباشد.شعرستایشی«دراستوارکردنزبانفارسیوگسترشقلمرومادیو
معنویآننقشمهمیداشتهاست.ازطریقهمینستایشهابودکهزبانوادبیاتفارسی
در موکب سالطین فاتح تا دورترین نقاط شبه قاره تا کرانههای دریای مدیترانه را در
نوردید»(همان .)458:
 .1اخالقمداری اشعار ستایشی؛ سالهاست به شعر ستایش «داغ ننگ»« ،غیر

اخالقی»؛چاپلوسانه...نسبتمیدهندوعلتآنچیزیجزدریافتصلهنمیتوانانگاشت.
شعرستایشهرگاهعاملبازدارندهباشدوبتوانداز حوادثیافاجعهایجلوگیریکندو
منادی صلح و ظلم ستیزی باشد ،اخالقی است .چه بسا که بسیاری از اشعار ستایشی
دارایاینالگوهستندودرادبیاتفارسیماندگاربودهاند .

بررسیسبکشناسیترکیببنددخترساالربراساسنظریة ...مهدیقاسمزاده...،
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در این پژوهش ،پژوهشگر با بهرهگیری از روش کتابخانهای و گردآوری مطالب از
متونگذشتهمطالبمهمرافیشبرداریوطبقهبندیکردهاستوباروشتحلیلیوآماری
براساسسبکشناسیالیهای،آواییوواژگانی،بهتحلیلمتنپرداختهاست.درنهایت
ظرافتهاوریزهکاریهایشاعردرحقممدوحرانشانمیدهد .

پیشینة تحقیق
باتوجهبهنظریههایادبیجدیددرحوزةسبکشناسیوعالقةروبهرشدمحققاندر
اینزمینه،تحقیقیدربارةشعردخترساالرانجامنشدهاست.دخترساالرشاعریاست،
یکترکیببندوچهاررباعیازاوباقیماندهاستوچندکتابومقالهبهمعرفیاینشاعر
پرداختهاند .مهمترین منبعی که به ذکر شاعر پرداخته است و ترکیببند شاعر را آورده،
کتاباالوامر العالئیه فی امورالعالئیه معروفبهتاریخ ابن بیبی ()9151است،تاجایی
کهاگراینمنبعبرایمعرفیشاعرنبوداز وجودچنینشاعریاطالعینداشتیم.در کتاب
نزهه المجالس()9411ازجمالخلیلشروانیپسازمعرفیشاعر،چهاررباعیشاعررا
آورده است .مقالهای با عنوان :نخستین زن مدیحه سرا کیست؟ ( )9419از روحانگیز
کراچی منتشر شده است که نویسنده به مسایل تاریخی مدیحهسرایی و زندگی و محیط
اجتماعیشاعراشارهداردودرنهایتچندنمونهازویژگیشعرشاعررابیانکردهاست .


مبانی نظری
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«سبکشناسیالیهای ابزاریبرایتحلیلمتناستوبهبازخوانیمتنبر اساسدادهها


میپردازد.اینروش،کشفوتفسیروپیوندمشخصههایصوریمتنبامحتویراآسان-

ترمیسازد وازآشفتگیتحلیلوتداخلدادههاودیدگاههاپیشگیریمیکند» (فتوحی،
.)247:9419سبکشناسیالیهایبهتحلیل"متندربافت"تاکیدداردومنظورازبافت،5
شرایطومحیطیاستکهزباندرآنبکارمیرود،مانندکالسدرس،محلکاروغیره...
(دُر پر.)17:9412،بنابراینهرمتنیبراساسشرایطمحیطیوفرهنگی وتاریخیدر
بسترزمانبوجودمیآید،برجستگیهاییداردکهمیتوانبامتوندیگرسنجیدو آنرا
تحلیل کرد .بافت شعر دختر ساالر محیط درباری بوده است و ذهن را به سوی مفهوم
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"قدرت "1سوق میدهد .وبر )914 :9178(7قدرت را اینگونه تعریف میکند« :احتمال
اینکهدریکرابطةاجتماعی،فردیدرموقعیتیقرارگیردکهبتواندارادة خودرابهرغم
مقاومتاعمالکند،صرفنظرازاینکهچنیناحتمالیبرچهمبناییمتکیاست،قدرتنام
دارد»(بهنقلازدرپر.)77:9414،دراینجریانارادهنقشاساسیدارد.دخترساالردر
محیطبستهبامقاومتیهمراهاست،کهباتکیهبرارادهتوانستشعرخودرابهسویقدرت

حاکمهبفرستدوموردپذیرشقرارگیرد.شاعردسترسیبهگفتمان8وتسلطبرآنداردکه

نتیجةآنپذیرشسلطانوفرستادنصله فرواناست.دریکمحیطاجتماعی«همةافراد
بهیکاندازهبرگفتمانسلطهندارند»(فالحی.)58:9488،دراینمحیط«فردیقدرتمند
است که در صورت امکان دسترسی انحصاری به یک نوع گفتمان و یا حداقل سلطهای
بیشازدیگرانبرگفتمانداشتهباشد» (باغینیپور.)72:9484،میبینیمشاعرباقدرت
زنانهوارادهیاستوارتابودرجامعهرامیشکندوفرمانبردربارنمیشودوباجسارتو
قدرت،توجةدرباررابهخودجلبمیکندوبهدیگاهفوکو 1میرسیمکه«قدرتتنهادر

اختیارعدهایخاصنیست»(درپر.)78:9412،تابوییکهشاعریمثلدخترساالرآنرا
شکستوبهجامعهبازگرداند.ایننظریهمیزاناستواریواستحکاممتنرابراساسداده-

هایدرونیوبیرونیدرپنج الیهبررسیمیکند.الیههاباهمارتباط تنگاتنگیدارندو
امکاندارددر اثریالیهاینسبتبهالیةدیگرنمودبیشتریداشتهباشدکهبراساسآن

میتوانمیزانادبیتمتنراسنجید.الیههایسبکشناسیعبارتنداز:آوایی،91واژگانی،99

نحوی ،92بالغی94و ایدئولوژیک .94در هر الیه "متغیر"هایی وجود دارد که با کنار هم

قراردادنآنودادههایزیباشناسی،95متنشناختهمیشود.دوالیةبکارگرفتهشدهدراین

پژوهشعبارتنداز :
 .1الیة آوایی؛ آواهاوریتمهایحاصلازواجهاـ صامتهاومصوتهاـ استکهبه
دنبالآنموسیقیخاصیراالقامیکند .متغیرهاییچون:جنسیت،محیطجغرافیایی،تاریخی،
طبقاتی  ...در بهوجود آوردن آن موثر است .متغیرها با مولفههای اساسی الیه آوایی از
جمله:وزن،قافیه،ردیفوصنایعبدیعلفظیواجآرایی،جناس...تلفیقمیشوندوشاعر
باموسیقیبهدستآمدهبهروایتشاعرانةخودمیپردازد .

 .2الیة واژگانی؛ سبک را "هنر واژه گزینی" شاعر و نویسنده میدانند «زیرا واژه
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شناسنامهدارتراز دیگرسازههایزباناستوزندهوپویااست»(فتوحی.)248:9419،
«درالیةواژگانیبینمتنبا بافتبیرونیارتباطبرقرارمیشود»(درپر.)85:9412،
دایرةواژگانیتشخصمیگیردومخاطبدراولینگامباعنصرسبکسازواژگانیارتباط
برقرارمیکند.مشخصههایواژگانینقشبسزاییدر اینالیهدارندکهبانوعداللتهااز
جمله«:حسیوذهنی،عاموخاص،رمزگان(»91فتوحی)248:9419،وبسامدواژهای

مترادفوتکراریونشاندار(درپر)85:9419،درارتباطهستنددرنتیجهمیتوانگفت
جهتمتنبهکدامنوعسخناست .
باتوجهبهآنچهبیانشد،درادامه،ترکیببنددخترساالردردوالیةآواییوواژگانی
تحلیلمیشود.درابتدابندآغازینترکیببنددخترساالربیانمیگردد .
تـــاطـــرةآنطـــرةطـــراربـــرآمـــد  بسآهکـزینسـینةغمخـواربـرآمـد
درعشقهرآنکسکهبدینکویفروشد 

جانشبهغموحسرتوتیماربرآمـد 

خوبــانجهــانراهمــهبــازارشکســتند  آنروزکهاومسـتبهبـازاربـرآمـد 
شمشــادخجــلشــدچــوزبســتانزمانــه 

آنقامتچونسروسـمنزاربـرآمـد 

شــدعــارززیبــاشگــلبــاغلطافــت 

کانسوسننورســتهزگلـزاربـرآمـد 

ایچرخمکنقصدبهخونریخـتنخلـق  زیراکهبهیـکغمـزةاوکـاربـرآمـد 
ایمـاهکنـوندمدمـةحسـنتـوبنشسـت 

چــوکوکبــةشــاهجهانــداربرآمــد 

شاهیبهلطافتچـودمعیسیجانبخـش 

جمـشیددومشاهجوانبختجهانبخش 



(ابنبیبی )922:9145،

 .1الیة آوایی زبان 

الیةآواییزباندرآثارهنریبویژهآثارادبینمودبیشتریداردکهبهصورتزنجیر-

وار با هم مرتبط هستند که در جذابیت و زیباشناسی اثر نقش اساسی دارند .اثری که
حساسیتموسیقیکالمیآنباالاستازابزارهایخاصیهمبهرهمیگیردازجمله:وزن،
قافیه،ردیفوصنایعبدیعلفظیمثل:واجآرایی،همصدایی،97جناسترصیع،موازنه...

کهافزایشموسیقیکالمیمتننقشبهسزاییدردریافتمعانیدارد.هرگاهشاعرازاین
شگردهادرالیههایآواییزبانبیشتراستفادهکند«سخننظماوبهشعرارتقامییابد»
(زرقانی )17:9484،وبههمان اندازهمیزانادبیتشعرباال میرودو هرگونهتنزلدر
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الیههایآواییزبان،میتواندالیههایدیگرراتحتتأثیرخودقراردهدودرنتیجهارتباط
مخاطببامتنقطعمیشودوآنراپسمیزندوچهبسابهفراموشیمیسپارد .

 .1 .1موسیقی شعر (در سطح آوایی)
صداوآوا،هارمونی خاصیاستکه ازچگونگیچینشواژههادرکنارهمبا نظم
خاصیبهگوشمیرسد،حاصلآنانسجامیاستکهبینآنهاایجادمیشودکهبهآن
وزنمیگویند.شفیعیکدکنیدرتعریفوزنمیگوید«وقتیمجموعةآواییبهلحاظکوتاه
وبلندیمصوتهاویاترکیبصامتهاومصوتهاازنظامخاصیبرخوردارباشد،نوعی
موسیقی بوجود میآورد که آن را وزن مینامیم» (شفیعیکدکنی .)49:9471،از جمله

عوامل انسجام ،که باعث باال رفتن موسیقی شعر میشود «وحدت» و «تنوع( »98نظری،
)971:9419درقافیهاست،بهویژهدرقصیدهکهبرخالفمثنوی،بامحدویت«تنوع»
قافیهمواجههستیم.عاملوحدتدرقافیهنوعیتکیهگاهبهحسابمیآیدبهآنعینیت
میبخشدوتاکیدمیورزدونوعیحالتبرجستهسازیدارد.دربندهشتمترکیببنددختر
ساالر"وحدت"و"تنوع"رامیبینیم :

ایصیتتوبگرفتههمهرویزمـــینرا 

عزوشــرفافزودهزالقابتودیــنرا 


آوردهقضــایازلیطوعـــاًوکرهــــ اً 

درربــقةفرمانتوهــرغثوسمین را 

آســانبکندجــودتودشـوارجهـانرا 

مرهمبنهدحـزمتودلهایضـمــیـن را 

بددهــرجفاپیـــشهوایامستـــمکار  عـدلتوادبکـردهمـانراوهمـینرا 


(ابنبیبی )921:9411،

واژههایقافیهدربیتاول"زمین"دربیتدوم"سمین"دربیتسوم"ضمین"ودر

بیتچهارم"همین"است.عالوهبراشتراک"ی"و"ن"حرف"م"عاملوحدتاست،که
باعثانسجاموتحکیمشعرشدهاستو موسیقیشعرراتحت تأثیر قرار دادهاستکهبا
اوجوفرودهایگوشنوازیهمراهاستکهدرترکیبدخترساالرازبسامدباالییبرخوردار
است.جدولزیرنمایکلیترکیببندرانشانمیدهد .
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جدول.9عاملوحدت .
بند 

واژةقافیه 

حروف

عاملوحدت  حروفالحاقی 

مشترک 
9

بازار،سمنزار،گلزار 

آ،ر 

ز

-

2

الف.ناز،طناز 

آ،ز 

ن

-

ب.باز،جانباز 

آ،ز 

ب

-

ج.ساز،دمساز 

آ،ز 

س

-

الف.جگر،اگر،دادگر 

ــَـ،ر 

گ

-

ب.در،زِبَر 

ــَـ،ر 

د

-

4

خَبَر،زِبَر 

ــَـ،ر 

ب

-

5

الف.سری،دردسری 

ــَـ،ر 

س

ی

ب.جگری،دگری 

ــَـ،ر 

گ

ی

الف.دا،بیداد 

آ+د 

د

-

ب.یاد،بنیاد 

آ+د 

ی

-

7

آرام،پدرام 

آ+د 

ر

8

زمین،سمین،ضمین،همین 

ی+ن 

م

_

1

سنان،چنان 

آ+ن 

ن

-

4

1

درتمامبندهاعاملوحدتحداقلدردوبیتوحداکثردرچهاربیتدیدهمیشود،
عاملوحدتدرقافیهبهشعرقوامواستحکامبخشیدهاست.درآغازدوبنداول،قوافی
حالتشدتواوجدارندباقافیههاییچونطرار ،غمخوار،جهاندار،دمسازوسرافراز ...
روبروهستیمکهباآهنگیکشیدهوغرّاتلفظمیشوند.دربندهایسهوچهاروپنچقافیهها
بافرودهمراههستندباقافیههاییچونجگر،در،خبرودرددسرروبروهستیم.دربندهای
ششوهفتدوبارهقافیههابهاوجمیرسدباقافیههاییچونداد،بیداد،آرام،پدرام ...
مواجههستیم.دربندهشتمقوافیفرودپایانیدارندباقافیههاییچونسمین،زمین،ضمین
روبروهستیمکهنوعیالتزاموتسلیموتواضعرامیبینیمودرنهایتبندنهم،شعرباشدت
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واوجهمراهاستباقوافیچون:سنان،روان همراههستیم .تنوعدرلحنوآهنگکهدر
ترکیببند میبینیم تا حدودی ،طبع زنانه بودن شاعر در آن دخیل بوده است .در تمام
مراحلکهشعردراوجاستکالملحنخشونتآمیزبهخودنمیگیردوشاعرسعیمیکند
باموضعقدرتینرمباممدوحخودگفتگوکند.گاهیباآورنمصوتبند(آ)کهقافیهباآن
تماممیشودشاعرممدوحخودراباصفاتعاشقانهتوصیفمیکند .
"بتطناز"بودن :

گفتیزهرهطنز که:جـانتـوبمانـاد 



جانمبهلباستایبتطنازکجایی؟ 
(ابنبیبی )929:9411،



یا"طرةطرار"برآوردن :
تــاطــرةآنطــرةطــراربــرآمــد 



بسآهکزینسـینةغمخـواربـرآمـد 
(همان )921:



ودردعایممدوحکهقوافیدراوجقراردارندولحنحماسیمیگیرندبصورتطبیعی
وبااعتدالیهمراهاست .
وآنکسکهزبانجزبهثنایتوگشـای د 

 درسینةاوهرنفسینوکسناناسـت 
(همان )922:



درترکیببند72بیتی82،قافیهوجوددارد.از8بیتبرگردانیکواژةقافیه(جهان)
تکراریاستواز14بیتاصلییکواژه(مختصر)قافیةتکراریاست .
جدول.2آمارقافیه 
بند 
9

قافیهابیاتاصلی 
طرار،غمخوار،تیمار،بازار،سمنزار،گلزار،کار،

قافیهابیاتبرگردان 
جانبخش،جهانبخش 

جهاندار 
2

باز،دمساز،ناز،ساز،طناز،برانداز،جانباز،سرافراز ،

آدم،مسلم 

4

جگر،در،نظر،مختصر،پرگهر،اگر،قَدَر،دادگر ،

تازی،بندهنوازی 

4

قمر،شکر،خبر،زَبَر،مختصر،ماحضر،بتر،سپر 

جهان،روان 

5

سری،خبری،جگری،دردسری،دگری،دری،

غالم،کدام 

مختصری،شکری 
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1

شاد،آزاد،راد،داد،یاد،بیداد،بنیاد،آباد 

کرم،قدم 

7

آرام،وام،عام،نام،شام،پدرام،غمانجام،اسالم 

شهان،دوان 

  8زمین،دین،سمین،عرین،جبین،جنین،ضمین،همین 
1

جهان،دگران 

جهان،امان،عیان،زبان،سنان،نشان،روان،چنان 

جمع  ازمجموع72قافیه9قافیهتکراری

 --

ازمجموع91قافیه9موردتکراری
است 

است 

آمارنشانمیدهدکهشاعرمدحپردازدربارعثمانیبرادبیاتفارسیتسلطداردوبا
واژههاآشنااستوهمچنینبازیزبانیدرهربندیبهاعتدالرعایتشدهاست.مخاطب
بهسویآنکششداردوجذبمیشود.شاعردرقافیهبازیهایزبانیمختلفرادر
قافیهانجاممیدهدتابهمقصودوانواعمعانیمورد نظربرسدوبهآنراتشخصبخشد.
صداهاییکهازقافیهمیشنویم،مخاطبرادرگیرمیکندوباخودهمراهدارد.دربیتیاز
ترکیببنددخترساالرنوعیجناسمکرر وجودداردوآنزمانیاستکهدوجناسدر
یکبیتیاعبارتیکنارهمآوردهشود.دراینترکیببندستایشیـعاشقانهنوعیاستمرار
وتوجهممدوحرانشانمیدهدوازاومیخواهدبهسخناوبیشترتوجهکند.واژه"جام"

با"غمانجام"درمصراعدومنوعیجناسمکررساختهاست 
برفرقگهـیتــــاجدلافروزنهـاده 
 



بردسـتگهیجامغم انجام گــرفته 
(همان )921:

استفادةبهینهوباتفکردختر ساالردربکارگیریقافیه،استفادهازترکیباضافی به
عبارتیاسم +ــِـ +اسم(قافیه)استکهدربندهایمختلف،موسیقیوطنینخاصیبه
آنمیدهد.دربندهاییکهتمغناییداردواجهایی کهبیشتربیانگراحساساتوعواطف
هستند،مثل(:ط،غ،س،ن،ر،ش)دیدهمیشود؛انگارگفتگویمالیمولطیفیبینعاشق

و معشوق با صدای نرم و لطیف در حال جریان است .ترکیبهای "طرة طرار"" ،سینة

غمخوار""،سروسمنزار"و"بتطناز"ازایننوعهستند .
شمشادخجلشدچـوزبسـتانزمانـه 

آنقامتچــونسروسـمنزار بــــرآمد 



(همان )921:
دربندهاییکهشعرتمتعلیمیوحماسیداردواجهاوواژههامحکموکوبندهترهستند
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ازجملهواجهای(خ،ق،ک،ع،ر)کهدراینحالتشاعرممدوحخودراستایشمیکند
وانواعصفتها(شجاعتوقدرت،عدلگستری،ظلمستیزی)...رانثارشمیکند .
خورشـیدجهـانسایةحققیصرثانی 

کـشقیصروفغفوربهجزخـاک درینیست 




(همان )929:
یا :

قدرتوکمینپایهنهدجــرمزحـلرا 

گــربهشــمردصـدمت تـو شـیر عـرین را 



(همان )922:
ترکیببنددخترساالرازلحاظوزنوآهنگدر کمیتوکیفیتیکدستاستاوجو

فرودمناسبیداردوالتزامشاعربهآوردنردیفرسیدنبهمقصود(تأثیرگذاریبرممدوح)
راتسریمیبخشدودرراهتکاملبخشیدنبهقافیهنقشاساسیدارد.ردیفمحافظقافیه

استو حالت"جادویی" به شعرمیبخشد« .ردیفنقطةثقلمطالبدرادبیاتکالسیک

استوعالوهبرنقشموسقیاییوصوتی،درایجادترکیباتجدیدموثراست»(شکوهیو
پارسا.)911:9414،ترکیببنددخترساالرشامل1بنداستهربندآنردیفجداگانهای
داردبنابراین%911مردّفاست7.بندردیففعلی(برآمد،کجایی،افتاد،ایناست،نیست،

است،باد)داردو9بندازنوعصفتمفعولی(91گرفته)داردو9بندردیفحرفاضافهای
(را)داردکهبهآن"ردیفرایی"میگویند.ذوقوتبحرشاعرایجابمیکندکنارهمنشینی

واژههادرردیف،آنراازنکاتبالغیازجمله:تشبه،استعاروکنایهخالینگذارد.دختر
ساالردرشعرخودسعیمیکندکالمراازحالتعادیبیرونکشدومیزانادبیتآنرا
باالنگهدارد.درچندموردبهردیفتشخصبالغیبخشیدهاستوآنراباکنایهبهکار
بردهاست.اصطالحکنایهای"بهبازاربرآمدن"دربیتزیر :
خوبانجهانراهمـهبـازارشکسـتند 

 آنروزکـــهاومـــستبــهبــازاربرآمــد 



(ابنبیبی )922:9151،

اصطالحکنایهای"خاکدرکسیبودن" 

خورشیدجهانسایةحققیصـرثـانی 

 کشقیصروفغفوربهجزخاکدرینیست 



(همان )925:
وهمچنینکنایه های(ازنظرافتادن،جبینبردرـخاکـنهادن،درربقةفرمانبودن)
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بهردیفتشخصدادهاند .

 .2 .9هم حروفی( 21سطح آوایی) نوعی فضاسازی ذهن به سوی مضمون خاص را

گویند.گروهیهمحروفیراحاصلکنارهمقرارگرفتنواجها(صامتها)میدانندکه
عالوهبرمعناییاولیهوذاتی،معنیو مفهومبکردیگریرادربرمیگیرد.عدهایهمکنار
همقرارگرفتنواج(مصوت)هاکهباکششخاصیهمراههستوبهآنتتابعاضافات
میگویند ،هم حروفی میدانند .توالی صامت (ط /ر) طنازی و کشیدگی و جلوهگری
گیسویمعشوقرانمایانمیسازد .
تاطــــرةآنطــرةطــراربــرآمــد 

بساهکزینسـینةغمخـواربـرآمـد 



(همان )922:


وارزشموسیقاییبیتچنینقابلبیاناست :
سـلطانسـالطینکهسالطینشغالماند 



سلطانزازوکیستکجایندوکدامانـد 
(همان )924:



صدایپرقدرتوباصالبتِحاصلازدوواج(س/ک)وواج(آ)کهبااوجوفرودی
همراهاست،بیشترشنیدهمیشودوشکوهوعظمتسلطانرابهتصویرمیکشد.واج(س/
آ)درمصراعاولبااوجهمراهاستومصراعدومواج(ک)درسهواژةپایانی،قدرت
بالمنازعسلطانرابهرخمیکشدکهدرواژةاولبافرودهمراهاستامادردوواژةآخر
بهواسطةمصوتبلند(آ)بهاوجمیرسد.هرچهفاصلةصامتهایتکرارشوندهکمترباشد
موسیقی حاصلازآنباالترمیرودوبهتربهگوشمیرسدبهاینترتیب:اگردرمصراع
اول  ،واج تکرارشونده و برجسته را (س) بدانیم :بین (س) سلطان در واژه اول تا (س)
سلطاندرواژهدوم1واک(ــُــ،ل،ط،آ،ن،ــِــ)فاصلهاست.ازواک(س)سلطاندر
واژهدومتاواک(س)درواژةسوم8واک(ــَــ،ل،آ،ط،ی،ن،ک،ــِــ)فاصلهاست.
نتیجهاینکهشدتموسیقیاییدردوواژةاولنسبتبهواژةسومبیشترشنیدهمیشود .
مصراعدوم :
اگردرمصراعدومواکتکرارشوندهرا(ک)درنظربگیریم:ازواک(ک)در واژةاول
کیستتاواک(ک)درواژهدومکجایند 4واک(ی،س،ت)فاصلهاستوازواک(ک)
درواژةدومتاواک(ک)درواژة(کداماند) 8واک(ــُــ،ج،آ،ــَــ،د،ــُــ)فاصله
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است.باتوجهبهاینفرضیه ،شدتموسیقاییبیندوواژةاول(کیست،کجایند)نسبتبه
واژةسوم(کداماند)بیشتراست.درنتیجهازمقایسةدومصراعباهمولحاظکردنفواصل
به دستآمده،میبینیمفاصلةواکهایتکرارشوندهدرمصراعدومنسبتبهمصراعاول
کمتراستوموسیقیبدستآمدهازآنبیشتروخوشنشینتراست .
ازجملهعواملافزایندةموسیقیشعر،تتابعاضافاتاستکهدرحداعتدال،نهتنهااز
عیوبسخنبهحسابنمیآیدبلکهباعثجذابیتکالممیشودچوننوعیحالتتکرار
داردودرذهنمخاطبمیماندوبهترآنرابهحافظهمیسپارد،چهبسابهعنوانمثل
رایجبینمردمتکرارشود.توالیمصوتکوتاهــِــدربیتزیرتداعیکششوجذابیتو
ابهتمعشوق(ممدوح)رانشانمیدهد 
پیکانِ غمِ عشقِ تـوتابرجگرافتاد 



سـرگـشتهدلغمگنمازپایدرافتاد 
(همان )922:



تکرارمصوتکوتاهــِــدربیتزیر وتتابعاضافاتیکه ایجادکردهاستنشاناز
رازهایسربهمهرآفرینشداردکهسالهاستکشفنشدهونخواهدشدوروشنبودن
رازهایآفرینشرابهممدوحخودنسبتمیدهد :
درپردة سرِ ازلیهرچهنهاناسـت 



درآینــة رِیِ منی ـرِتــوعیــاناســت 
(همان )925:


 .2الیة واژگانی زبان

چونواژه زنده وپویااستو براساس شرایطمحیطیو اجتماعی تغییرمیکنددر
الیههایسبکشناسیارزشبیشتریداردودروهلةاولمخاطبباواژگانارتباطبرقرار
میکند و به عبارتی دیگر ،میتوان گفت که مخاطب شناخت اولیه را نسبت به شاعر و
نویسنده ،از طریق دایرة واژگان او به دست میآورد .واژهها هویت شاعر و نویسنده را
نشان میدهد و دستگاه فکری او تنظیم میکنند و به او جهت میدهد و با آن میتوان
ایدئولوژیوجهتهایفکریاوراتشخیصداد.سبکشناسیواژگانیرابایددرونمتن
وبافتآنموردتحلیلقراردادوباانواعداللتها،بهشناختمتنپرداختو اینکهکه
متنبیشتربهکدامسوقراردارد.زنانشاعربهخاطرطبعزنانگیکهدارند،بیشترازواژگانی
که رنگ احساسی و عاطفی دارند ،بهره میگیرند و از واژههای متکلف دوری میکنند.
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استفادهاز"واژگانساده"و"جزئینگری"وپروبالدادنبهواژههاازخصوصیاتبیانی
شاعرانزناست (فتوحی .)411:9419،درترکیببند 72بیتیدخترساالربهجزچند
مورد  (طره ،طرار ،کوکبه ،صلب) لغت متکلف وجود ندارد .سادگی بیان از ویژگیهای
مشهوداشعار اواست و بهخاطرهمینویژگی است کهموردقبول پادشاه عثمانی قرار
گرفت .

 .1 .2واژگان حسی یا انتزاعی

منظورازواژگانحسی،29واژگانعینیو قابللمسهستندکههمهشنوندگانازآن

تقریباًمعنی"مشابه"دریافتمیکننداماواژگانانتزاعی،22واژگانذهنیهستندکهبرمعانی
ومفاهیموکیفیتداللتدارند(همان.)259 :ازاینواژگان،افرادمختلف،برداشتهای
مختلفمیکنند.هرچهمتنیازواژگانعینیبیشتریبرخوردارباشد،حسیتراست.کثرت

واژگانذهنیموجبانتزاعیشدنسبکمیگردد(همان.)959 :یکیازویژگیهایواژه-

هایعینی،حذفنقشگویندهاستامادرواژههایانتزاعی"اهمیتنقشگوینده" مهم

استتاوقتیکهندانیگویندهکیست،نمیتوانیبهمعنی دقیقآنپیببری.هرچه متنی
عینیترباشدمیزانتأثیرگذاریآنبیشتراستومخاطبمیتواندباآنهمذاتپنداریکند
وهرچهمتنذهنیترباشدابهامونقاطکوروتاریکیآنبیشترمیشود.بابررسیبند9
شاعر در بند اول ترکیببند دختر ساالر ،حدود  24مفهوم انتزاعی و حدود   99مفهوم
حسیبکاربردهاست.اینمفاهیمرابهاینترتیبآوردهایم :
جدول.4مفاهیمانتزاعیوحسیبنداولترکیببنددخترساالر(لحنغنایی) .
شماره  مفاهیم

بسامد 

انتزاعی 

مفاهیم

بسامد  شماره 

حسی 

مفاهیم

بسامد 

انتزاعی 

9

طرار 

9

طره 

2

 94

زیبا 

9

2

آه 

9

شمشاد 

9

 94

قصد 

9

  4غم(خوار)   2

بوستان 

9

 95

خلق 

9

4

عشق 

9

قامت 

9

 91

غمزه 

9

5

جان 

2

سرو 

9

 97

کار 

9
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1

حسرت 

9

سمن 

9

 98

خجل 

9

7

تیمار 

9

گل(زار) 

2

 91

دمدمه 

9

8

خوبان 

9

سوسن 

9

 21

حسن 

9

1

جهان

4

خون 

9

 29

کوکبه 

9

(دار،
بخش) 
 91

بازار 

9

عیسی 

9

 22

لطافت 

2

 99

روز 

9

جمشید 

9

 24

دم 

9

 92

مست 

9

 24

عارز 

9





مفاهیمانتزاعیدربند7ترکیببنددخترساالرمفاهیمانتزاعیحدودسیوهشتمورد
وواژههایحسیدرحدوددهموردبکاررفتهاست.اینبندبیشترلحنتعلیمیـحماسیـ
ستایشیدارد.اینمفاهیمرابابسامدشانآوردهایم :
جدول.4مفاهیمانتزاعیوحسیبندهفتمترکیببنددخترساالر(لحنتعلیمیـحماسی) .
شماره  مفاهیم

بسامد  مفاهیم بسامد  شماره 
حسی 

انتزاعی 

مفاهیم

بسامد

انتزاعی 

9

ملک 

9

خاک 

9

 21

نام 

1

2

زمانه 

9

زر 

9

 29

گوشه 

1

4

آرام 

9

چین 

9

 22

مست 

1

4

فر 

9

شام 

9

 24

کوی 

1

5

خورشید 

9

خسرو 

9

 24

خطه 

1

1

فلک 

9

پدرام 

9

 25

حسد 

1

7

وام 

9

تاج 

9

 21

زود 

1

8

اقبال 

9

دست 

9

 27

عالم 

1

1

خلق 

9

قیصر 

9

 28

کام 

1

 91

جهان 

4

فغفور 

9

 21

دولت 

1

 99

سایه 

9



4

فرق 

1
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4





 49

جام 

1

 94

عام 

9





 42

غمانجام 

1

 94

خاص 

9





 44

خرمن 

1

 95

همت 

9





 44

کفار 

1

 91

دُر 

9





 45

عرصه 

1

 97

اسالم 

9





 41

شاه 

1

 98

غالب 

9





 47

دوان 

1

 91

مغلوب 

9





 48

رکاب 

2

میزانبکارگیریواژههایانتزاعیبیشترازواژههایحسیوعینیاست.باتوجه به
ساده بودنشعرواستقبالممدوحازآن،الیههایپنهانورازآلودیدرگفتگویشاعرو
ممدوحوجودداردکهتوانستهبابیانیسادهامامحکمبیانکند .خود راشاعریآزادهو
آرمانخواهمیداندکهدرجامعهایبستهتوانستهصدایخودرا بهمانندمردانبهسلطان
برساند .بااینکهکهمفاهیمانتزاعیشاعرتیرهوتاریکنیستداماهشدار وتاکیدیدرآن
نهفتهاستوپادشاهرابهظلمستیزیورعیتپروریوعدلگستریدعوتمیکند .


24

24

 .2 .2واژگان خاص و عام

هرچهدایرةواژگانخاصترباشد،محدودترمیگرددوبهجزئیاتبیشترمیپردازد و
ذهنیتبهتریازآن بهدستمیآیدوسبکآنحسیترمیشودوتصاویربهتریازآن
ادراک میشود (همان .)252 :همچنین هر چه واژه کلیتر باشد ،ابهام و تاریکی در آن
بیشترمیشودوذهنرابهکندوکاومیاندازدتابرایدریافتمعانیتالشکند.واژههر
چهجزئیترباشدکشفمعانیآنآسانتراست.اینواژههاحکممصداقیدارندوبرای
دلیلواثباتآوردهمیشوند.بهعنواننمونه :وقتیواژة"درخت" رابکارمیبریمعام

است.میپرسیمکدامدرخت؟(کوتاه،بلند،پرشاخبرگ،میوهدار.)...همانلحظهمیگوییم

"درختسرو"،بنابراینمحدودمیشودازحالتعامبودنبیرونمیآیدو بهبسیاریاز
سواالتماپاسخمیدهد.درختیاستبلند،سرسبزوبدونمیوه ...
درترکیببنددختر ساالرکه نوعیگفتگویشاعرباممدوحاست ،شاعرازواژههای
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خاصبرایبیانجزئیاتاستفادهمیکندبراینمونهدربیتزیرواژة"دوست"عاماستو
باآوردنبنمضارعواسموحرفاضافهو بنمضارع(دوست+کُش+خانه+بر+انداز)

ترکیبدوست کش خانه برانداز میسازدخوشمینشیندوتصویرخاصیبهوجودمی-

آورد و ویژگی دوست را مشخص میکند و در عین حال قدرت ترکیبسازی خود را
نمایشمیگذاردکهدرجذبممدوحبیتأثیرنبودهاست .
یکبــارهبرانــداختیامکشــتیامازغــم 

 ای دوستکـش خانـه برانـداز کجـایی؟ 
(ابنبیبی )924:9151،



شاعرباآوردناین ویژگی ،صفاتیرابهممدوحخود نسبتمیدهدازجملهدست

ممدوحخودراپر ازبخششمیداندوواژه"دست" کهعاماست،بهآنصفتبخشندگی

میدهد ،میگوید "دست جواد" که میزان دایرة شمول آن را مشخص میکند و خاصتر
میشود .
شاهنشهعادلکـهگـهبخشـشدریـا 

 بادست جوادشبهجزازمختصرینیست 
(همان )924:



درنمونةدیگرحکموفرمانپادشاهراروشنوتأثیرگذارمیداندتاجاییکهمیتواند

اسرار الهی را کشف کند .واژه "رأی" عام است و با نسبتدادن صفت "منیر" آن را از
حالتعامبهخاصتبدیلمیکندو"رأیمنیر"میسازد .
درپردةسرازلیهرچـهنهـاناسـت 

 درآینـــةرای منیـــرتـــوعیـــانبــــاد 
(همان )925:



از جملهنمونههایدیگر( :دلمسکین،چهرةزیبا،سدقوی،خطةچین،تاجدلافروز،
جام غم انجام ،بت طناز ،شاهنشة غازی شرف دودة آدم )...که هر کدام صفاتی رو به
ممدوحخودنسبتمیدهد .
 .4 .2رمزگان متن و ایدئولوژی واژگان
«رمزگان واژه در متن با ایدئولوژی شاعر و نویسنده رابطة دو سویه دارد .از جمله
ابزارهایالزمسخنادبیو میزانتأثیرگذاریآن ،بکاربردنواژههاوترکیباتپوشیدهو
رمزداراستتامخاطببرای کشفآنبهجستجو وتفکربپردازد.بیانرمزنوعی نشانه-
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هاینهفتهدرواژهاستکهناشیازطرزتفکروایدههایشاعرونویسندهاستکهدرمتنی
پیاده میشود و این ایدهها زمانی که با نهادهای حاکمیتی ازجمله :سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگیدرارتباط باشدناشیازایدئولوژیآناستکهقابلتحلیلوبررسیاست،این

کهشاعریانویسندهچه"شاخص"هاییرابرایافرادونهادهابکارمیبرندوچهپیوندی
با متن دارند ،ایدوئولوژی او را میسازد .بنابراین بین شاعر و نویسنده ،نهاد حاکمیتی و
واژگانرمزیارتباطفیمابینی وجودداردتاباکشفآنرابطهبهایدوئولوژیآندست

یابد و اینکه طبعشان به کدام سو تمایل دارد» (فتوحی .)211 :9419 ،رمزگان از
اصطالحات دانش نشانهشناسی است؛ که با آن میتوان با توجه به شرایط محیطی و
فرهنگیمتونراتفسیرکرد.زبانپیچیدهترینرمزگاناستزیرا همةرمزگانهایدیگراز
جمله رمزگانهای آداب ،رفتار ،اشارات ،نظامهای حرکتی و غیره به واسطة زبان قابل

توصیفاست(سجودی .)951:9487 ،نخستینبارفردیناندوسوسور 25دردورةزبان-

شناسیعمومی()9191اصطالحرمزگانرامطرحساخت.تااینکهرومنیاکوبسن 21در
مقالةمشهورش«زبانشناسیوبوطیقا»( )9158اصطالحرمزگانرادرمدلششگانهای
برای ارتباط بکار برد .هدف اصلی مدل ششگانه ایجاد ارتباط با مخاطب است .در این

مدل "فرستنده"" ،پیامی" را از طریق "تماس" برای "گیرنده" میفرستد و پیام در

"بافتی" قرار دارد ،برای اینکه فهمیده شود "از رمزگانی" استفاده میکند تا طرفین ـ
فرستنده،گیرندهـکامالشناختهشوند(مکاریک.)947:9488،نوعیرمزگانارجاعیدر

ترکیببند دختر ساالر دیده میشود .نخستین بار روالن بارت 27مطرح کرد« :رمزگان
ارجاعی یا فرهنگی ،هنگامی بکار میرود که متن برای شکلدادن به معنا خواننده را به

استفادهازدانشخودازجهانواقعیفرامیخواند»(بارت 9171بهنقل ازمکاریک:9488،
.)947ترکیببنددخترساالرباتعبیراتوواژههاییماننددین،اسالم،سالک،قضایازلی،




سایةحق،خورشیدجهان،کوکبةجهاندار،شاه،سلطان،حکمو...روبروهستیمکهمارابه
گفتماندینی،ستایشودرباریارجاعمیدهند،امابنمایةبندهاینخسینترکیببنددختر
ساالرکهبیشترتحت تاثیر احساساتو عواطفسرودهشده است،خوانندهرا بهسوی
گفتمانعاشقانهارجاعمیدهدکهشاعربانهایتسادگی،بسیارهوشمندانه آنرا سروده
است.دراینارتباط ،شاعربانهادحکومتیجنبةاحتیاطواعتدالرادرارتباطبانهاد
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حکومتی رعایت میکند .شعری درباری که برای دربار فرستاده میشود با نوعی رمز و
پوشیدگیحتیخفیف(درموردشاعر)همراهاست.رمزگانشاعردرواژهبسیارسادهو
روان و زودیاب است ولی در ورای واژههای ساده به پادشاه هشدار میدهد و او را به
فریادرسی مردم از روزگار ظالم فرا میخواند .با توجه به اینکه ترکیببند دختر ساالر
شعریستایشیـعاشقانهاست،میتوانچنینرمزگانیبرایآنتصورکرد :
جدول.5رمزگانواژههاوعبارتها 
ردیف  نوعرمزگان 
9

واژهها،عبارتها 

نهاددرباری  شاه،سلطان،ملت،ادبکردن،حکم،نامه،فرمانبر،فرمانروان 

2

نهاددینی 

4

ستایشی 

4

عاشقانه 

دین،اسالم،کفار،دمعیسی،دودةآدم،قضا،قهر،قضایازلی،
روح،پردةسرازلی،سالک،خلوهنشینان،دعا،ثنا،طوعاًوکرهاً 
سایةحق،کوکبةجهاندار،جمشیددومشاه،چرخ،بندهنوازی،
خورشیدجهان،زیرنگینبودن،ربقةفرمانتو،تیغبرنده،
حضرتمیمونشه،دوستکشخانهبرانداز ...
طرةطرار،عشق،مست،غمزه،حُسن،بتطناز،دامدل،یاقوت،
دلدار،ناز،شمشاد،سوسننورسته،قامتسروسمنزار،چشم،
جگر،لب 

شاعربازبانسادهوپرمعنیوغناییهمراهبارمزدربندهاینخستینممدوحخودرا
با ستایشِبدوناغراقجذبمیکندودربندهایپایانیکهبیشترلحنستایشیـتعلیمی
داردظلمستیزیوعدلگستریوبرترینفععمومیبرنفعخصوصیرابهپادشاهیاد-

آوریمیکند.شاعربازبانزنانةخودتوانستتابویستایشهایمزورانهوچاپلوسانهرا
درهمبریزدوباممدوحخودکهپادشاهبزرگیاستبهزبانسادهدرعینحالرمزگونه
سخنبگویدوتفکروبینشخودوهمچنینایدئولوژیآرامانخواهانهوآزادیخواهانه
خودراباوجودآنکهنهدرباریبودهونهدردربارحضورداشتهاست،بیانکندوازطرف
دیگردستگاهحکومتی،درمقابلاوواکنشمنفینشاننمیدهد.شاعربارندیتوانستبا
رمزگانعاشقانةخود رمزگاندرباری ،ستایشیو درباریرابههمبریزد.درورایشعر
میتواناستنباطکرد،شاعرمدعیاست،عاملینبایدبینشاهومردمفاصلهاندازدومردم
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بایدبدونترسوبهطورشفافوصادقانهباشاهگفتگوکنندوارتباطیآزادداشتهباشند
و نسبتبههمدورنباشند .دوری،عدمگفتگووهرگونهخفیهکاری،نتیجهایجزتوطئهو
آشوبنخواهدداشت .

نتیجهگیری

ترکیببنددخترساالرشعریستایشیو"اخالقمحور" وبهواسطةداشتن"پشتوانه

فرهنگی"ماندگار است.شعریدرژانرستایشیـعاشقانه،کهدرخاللآنلحنتعلیمیو
حماسی میگیرد .از لحاظ سبکشناسی الیهای ،دو سطح آوایی و واژگانی نمود خاصی
دارد.اساسشعربرسادگیاستواراستامارازهاوفنونخاصیدرآنبکارگرفتهشده
استکهباسبکشناسیالیهایقابلتحلیلاست.درسطحآوایینگاهوزاویةشاعردر
تنوعقافیهوآوردنعواملوحدتزادرقافیهوالتزامشاعربهآوردنردیفوبهکارگیری
صنایع بدیع لفظی به شعر استحکام بخشیده است .درسطح واژگانی ،بر اساس متغیرها و
داللتها،نوعحسیوانتزاعیبودنواژهفضایخاصیراترسیممیکندهرچندواژههای
انتزاعیبیشترانداماتیرهوتاریکومبهمنیستندبرایتأکیدبیشتربکاررفتهاند.شعردرباری
بهشاعرالزاممیکندکهدربیاننوعیمحتاطباشدوکمیپوشیدهسخنبگوید.شاعردر



نهایتسادگی،پوشیدگیخاصیدرشعرداردولیزودیاباستوبارندیخاصوآوردن
ژانرعاشقانهقدرتخودنماییبهآننمیدهد.
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پینوشتها
.9قالبشعریکهازمجموعچندبندباقافیههایمختلفکهبابیتهایگردانغیرتکراریبههممتصلمیشوند و
بندهاباهمارتباطموضوعیدارند.بند: 2باریدگرازدستشدییازکجایی؟/دمچنددهیایبتدمسازکجایی؟،
بادردونیازمکهزتودورفتادم /تادارمتایدیدهبهصدنازکجایی؟،منپردةغمساختهامکزتوجداام/کارکه
گرفتهستزتوسازکجایی؟،گفتیزرهطنزکه«:جانتوبماناد!»/جانمبهلباستایبتطنازکجایی؟،یکبارهبر
انداختیامکشتی امازغم/ایدوستکشخانهبراندازکجایی؟،اندرسراونیستکهدلدارتوباشد/بازآزسرشای
دلجانبازکجایی؟،شادیوطربکنکهجهانبازجوانشد/ازعدلشهنشاهسرافرازکجایی؟،شاهنشهغازیشرف
دودةآدم /آنکشبسزاملکجهانگشتمسلم.بند:4پیکانغمعشقتوتابرجگرافتاد/سرگشتهدلغمگنماز
پایدرافتاد،بررویتوامیکنظرافتادنهانی/صدواقعةسختمازآنیکنظرافتاد،راهینهبهپایتنرنجوربر
آمد/کارینهبهبازویدلمختصرافتاد،بهرجگرتافتهچشممزلبتو/یاقوتهمیکردطلب،پرگهرافتاد،گفتم
کهفتادهستبهدامایندلمسکین/فرمودکههمنیکفتادشاگرافتاد،جزدردتونیکفتادیدگرشنیست/آری
مگرشبهرهزتواینقدرافتاد،بیدادتوبرمانرودچونسخنما/درحضرتمیمونشهدادگرافتاد،شاهیکهبدو
گشتقو یملتتازی/کارشهمهجودوکرموبندهنوازیبند:4احسنتزهیچهرةزیباقمرایناست/شاباش
خهیگوهرگویاشکرایناست،دادندخبردوشکهعزمسفریکرد/زوداکهنمانداثرمخبرایناست،درپیش
کشیدمدلوجانگفت/*...انصافبدهپیشکشمختصرایناست،آریدلوجانراخطرینیستولیکن/نزدیک
منایجانوجهانماحضرایناست،برداشتمامیدزبهبودوبهآمد/کانکارکههرساعتوهردمبترایناست،با
مدحخداوندجهانبازگرفتم/زیراکهزبیدادجهانمسپرایناست،شاهنشهعالمکهخداوند جهاناست/حکمش
چوقضابرهمهآفاقرواناست.بند:5بیدادفلکرابهجهانپایوسرینیست/وزشادیوراحتبهجهاندر
خبرینیست،هرجاکهسرزلفبتیمشکفشاناست/شکنیستکهمشکاستولیبیجگرینیست،کوتاهکن
اندیشهکهاینقصهدرازاست/واندیشهبدینطایفهجزدردسرینیست،فریادرساندرغمگردونجفاکار/جزلطف
خداوندجهانتدگرینیست،خورشید  جهانسایةحققیصرثانی/کشقیصر وفغفور بهجزخاک درینیست،
شاهنشهعادلکهگهبخششدریا/بادستجوادشبهجزازمختصرینیست،نامشنبردتلخیاحداثزکامم/
کاندردهنملکچونامششکرینیست،سلطانسالطینکهسالطینشغالماند/سلطانجزازوکیستکجایندو
کداماند.بند: 1شاهیکهازاوجانوجهانشادهمیناست/فرمانبراوبندهوآزادهمیناست،سلطانجوانبختو
خداوندجهانبخش/کشطبعلطیفاستوکفرادهمیناست،رسمشهمهبخشودنوبخشیدناحسان/کارش
همهجودوکرمودادهمیناست ،لطفشستردزنگغمازآینةدل/قهرشببردعافیتازیادهمیناست،دودازدل
کانوجگربحربرآورد/درنوبتاوصورتبیدادهمیناست،فرخندهدرشمرجعخلقآمدازیراک/سدیکهقوی
داردبنیادهمیناست،اندرکنفرحمتشآرامکنمزانک/دررویزمینعرصةآبادهمیناست،عالمهمهآبادبه
عدلوکرماوست/سوگندشهانجملهبهخاکقدماوست.بند:7ایملکزمانهبهتوآرامگرفته/ازفرتوخورشید
فلکوامگرفته،اقبالتوبرخلقجهانسایهفکنده/بهرتودلخاصودلعامگرفته،وزهمتعالیکههمشخاک
وهمشزر/درریختهوانداختهونامگرف ته،یکگوشةملکتکهجهانشسرکویاست/ازخطةچینتابهحد
شامگرفته،بسزودبودخسروعالمکهجهانرا/برکامدلودولتپدرامگرفته،برفرقگهیتاجدلافروزنهاده/
بردستگهیجامغمانجامگرفته،ازتیغخودآتشزدهدرخرمنکفار/وآنگاههمهعرصةاسالمگرفته،توغالبو،
مغلوبشهانزیررکابت/صدقیصروفغفوردوانزیررکابت.بند  :8ایصیتتوبگرفتههمهرویزمینرا/عزو
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شرفافزودهزالقابتودینرا،آوردهقضایازلیطوعاًوکرهاً/درربقةفرمانتوهرغثوسمینرا،قدرتوکمین
پایهنهدجرمزحلرا/گربهشمردصدمت توشیرعرینرا،خورشیدسرافرازدبرچرخفلکزانک/هرروزنهدبر
درمیمونتجبینرا،تلقینکندایمهرتوآمیختهباروح/درصلبورحمنامةمهرتوجنینرا،آسانبکندجودتو
دشوارجهانرا/مرهمبنهدحزمتودلهایضمینرا،بددهرجفاپیشهوایامستمکار/عدلتوادبکردهمانراو
همینرا،بردرگهشهبادجهانبندةفرمان/فرماندةخلقاودگرانبندةفرمان.بند:1درزیرنگینتوهمهملکجهان
باد/زاحداثفلکذاتتودرظلامانباد،درپردةسرازلیهرچهنهاناست/درآینةرایمنیرتوعیانباد،وین
خلوهنشینانکههمهسالک راهند/پیوستهدعاهایتوشانوردزبانباد،وانکسکهزبانجزجزبهثنایتوگشاید/
درسینةاوهرنفسینوکسنانباد،وانکسکهنهبردیدهنهدنامتواورا/بردهرزایامنهنامونهنشانرا،هرجا
کهعنانپیچیبرطالعمیمون/حکمتورواگشتهوفرمانتروانباد،چونانکهدلخلقهمیخواستچنانی/چونان
کهدلتخواهدکارتوچنانباد*.یککلمهخواندهنشد.
 Intertextual.2
 Bakhtin.4
 Stylistics layer.4
 Tissue.5
 the power.1
 Weber .7
 Conversation.8
 Foucault.1
  Phonetic .91
 Lexical.99
 Syntactic.92
 Rhetoric.94
 Ideological.94
 Aesthetic.95
 Code.91
Unity.97
 Variety.98
.91ازلحاظظاهریواژه«گرفته»صفتمفعولیاست.امااگرآنرابهاحتسابحذففعلبهقرینهمعنوینشان
دهیم،میتوانیمجزءردیفهایفعلیبهحسابآورد .
 Both letters.21
 Sensual words.29
 Abstract words.22
 Specific vocabulary.24
 Common words.24
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 Ferdinand de Saussure.25
 Roman yakubsn.21
 Roland Barthes.27
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