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 چکیده

در .است آثار آن سبك شناسانه مقايسه و بررسي آثارادبي،  شناسي سبك شايسته درروش های  از يكي
اين مقاله مقايسه سبكي دو غزل از دو شاعر از دو دوره ی مختلف که تغزلي از منوچهری )اوايل قرن پنجم( 

شدن شاعر سبك خراساني و غزلي از بیدل) قرن دوازدهم ( شاعر سبك هندی مي باشد وبه دلیل دقیق تر 
ويژگي ها ی سبكي از  و بر اساس نتايج اين پژوهش غزل های انتخابي محتوا و وزن عروضي يكسان دارند.

اين دو  ديدگاه فتوحي و اليه های سبك شناسي ) واژگاني، نحوی ،بالغي ،ايدئولوژيك ( بررسي مي شود.
 نتیجه یروده شده است .از اوزان دوری س« منسرح مثمن مطّوی مكشوف » غزل در وصف بهار  و در بحر 

پژوهش نشان دهنده ی تفاوت های سبكي دوغزل که غزل منوچری غزلي نرم ،وصفي ،اشرافي،زنده  اين
وپوياست و تصويرگر  حسي بهار وسرشار از شادی و نشاط است در مقابل غزل بیدل غزلي است باموضوع 

 بهار ولي مملو از افكار و عقايد عرفاني و انتزاعي است.

 واژه : منوچهری ،بیدل ، سبك شناسي ، بهاريهکلید 

 مقدمه :

mailto:aborjsaz@yahoo.com
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شاعر  دو از غزل دو مقايسه مانند شبیه آثار سبكي مقايسه ای بحث شناسي، سبك شیوه های  از
  .است مبنای اين مقاله بر اين اصل استوار که باشد ديگرمي هم با نثر يا شعر کتاب دو يامانندمقايسه

 در آغاز سبك را از چند ديدگاه تعريف مي کنیم :  

سبك در اصطالح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افكار :گويد بهار در تعريف سبك نو مي
خاص خود را از ی  سبك به يك اثر ادبي وجه .ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیره ی به وسیل

ه خويش وابسته به طرز تفكر گوينده يا نويسنده دربار ه یو آن نیز به نوبلحاظ صورت و معني القاء میكند 
نويسنده و شاعر  ه یسبك ادبي، از ذهن و انديش :غیاثي معتقد است)1369،18بهار،) «حقیقت میباشد. ی

دهد نگرش و بینش هنری و واقعیتهای عیني وسبك زندگي  گیرد و آنچه بدان رنگ فردی مي مايه مي
زند از فعالیتهای نظری و عملي او گسسته  آدمي سر مي ه ی چه عملي که از نیروی خالقفكری است، 

پذيرد و آنها را به رنـگ نظرگاههای فكری يا  نیست بلكه در گرو تأثیرهايي است که از جهان بیرون مي
رت از : در تعريف زبان شناسان بر اساس نظر لیچ سبك عبا)16، 1368غیاثي، )  «عاطفي خود در میآورد.

 آواها از ای توده زبان(34، 1390شیوه ی کاربرد زبان در يك بافت معیّن ، برای هدفي مشخّص . )فتوحي ،

 و ها اليه از بافته هم در و ندم نظام است ای شبكه بلكه نیست؛ نظم بي و برهم و درهم های نشانه و
 متمايز سطح چندين پیوستگي و همكاری خالل از متن يك از تكه هر يا گفتار هرپاره  بنابراين، .پیوندها

شود. سطوح واحد های تحلیل در زبان که مي تواند يك بررسي سبك شناسانه را  سازماندهي مي زباني،
سازمان دهي کند عبارت اند از :اليه ی آوايي ، اليه ی واژگاني ،اليه ی نحوی ، اليه ی بالغي ،اليه ی ايدئو 

 (243، 1390لوژيك.)فتوحي ،

اين پژوهش دو غزل از دوشاعر از دو سبك مختلف انتخاب شده است يك تغزل از منوچهری و غزلي برای  
 که به اختصار معرفي مي گردند. از بیدل دهلوی

هجری قمری است. وی بر ادب عربي و اشعار شاعران عرب و بر  اوايل قرن پنجم دامغاني شاعرمنوچهری 
احوال و آثار شاعران پارسي احاطه داشت و نیز بر علوم ديني واقف بود و در دربار سلطان محمود غزنوی 

 432سال  درمنزلتي واال داشت. وی ظاهراً مبتكر مسمط است. ديوان او قريب به سه هزار بیت دارد. او 
 .الي که سي و چهار سال داشت درگذشتهجری قمری در ح

 
در شهر « گنگ»ی  هجری قمری در ساحل جنوبي رودخانه 10۵4میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی در سال  

آباد پتنه )هند( به دنیا آمد. وی اصالً از ترکان جغتايي بود. بیدل در بیشتر علوم حكمي تبحر داشت عظیم
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توان به وه بر ديوان اشعار، آثاری در نثر دارد که از آن جمله مي. عال.صوفیه نیز آشنا بودی  و با طريقه
 .هجری قمری در دهلي درگذشت 1133رقعات، نكات و چهار عنصر اشاره کرد. وی در تاريخ چهارم صفر 

 
 ي مي آوريم :سبك مقايسه انجام برای را خود نظر مورد غزل دو جا اين در

 منوچهری
 سوری بگیر، بر گل سوری بچم ی باده                           به هم آمد نوروز ماه با گل سوری

 دست چغانه بگیر، پیش چمانه به خم                       زلف بنفشه ببوی، لعل خجسته ببوس

 وز دو کف سادگان ساتگني کش به دم                             از پسر نردباز داو گران بر به نرد

 زانكه شد از رنگ و بوی باغ بسان صنم                      ماهروی! خیز به باغ اندر آیای صنم 
 باد فرو بیخت مشك، ابر فرو ريخت نم                  شاخ برانگیخت در، خاک برانگیخت نقش

 او ديم ی غاشیه کش گشت باد، غاشیه                 او درخش ی مقرعه زن گشت رعد مقرعه

 بلبل در شد به لحن، فاخته در شد به دم           ر شد به حال، طوطي در شد به نطققمری د

 ست شاخك شاهسپرمدر حرکات آمد                        ست بر سر گل عندلیبوات آمدصلدر 

 برق چنانچون ز زر يك دو طراز علم                                باد علمدار شد، ابر علم شد سیاه

 باغ به راغ اندرون، چون ارم اندر ارم                          راغ به باغ اندرون، چون علم اندر علم

 بر رخ دراج گل، بر لب طوطي بقم                             بر دم طاووس ماه، بر سر هدهد کاله

 ن میمي ز دمهر کبككي مسك ی ديده                    گردن هر قمريي معدن جیمي ز مشك

 شمع گل زرد را از مي و مشكست شم                        ند و عودست خال رنگ رخ الله را از

 آهو در مرغزار دارد سیمین شكم                                    ماهي در آبگیر دارد جزعین زره

 خیمه دوز ماغ مسلسل خیمابر شده                           ست، آب مسلسل زرهباد زره گر شد

 غزل بیدل دهلوی
 گلشن رسید ها بريد يار به گلمژده به                            منتظران بهار بوی شكفتن رسید

 جام تجلي به دست نور ز ايمن رسید                          مهر ازل بر در و ديوار تافت ی لمعه
 راست معني روشن رسیده فكر عبارت ک                           نامه و پیغام را رسم تكلف نماند

 گلخن رسید خار و خس وهم غیر رفت و به                   گرد الم پاک رفت عشق ز راه خیال
 دامن رسیدی  دست به دل داشتم مژده                        گرفتصبر من نارسا باج ز کوشش 
      نغمه به احباب ساخت نوحه به دشمن رسید              د واشناختعیش و غم روزگار مرکز خو

 ريشه به نخل آب داد دانه به خرمن رسید                         مطلع همت بلند مزرع اقبال سبز
 آينه صیقل زنید ديده به ديدن رسید                  زين چمنستان کنون بستن مژگان خطاست
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 ام از ديده رست دل به دل من رسیدديده                     عمر دوبار ی ر نشئهبردم از اين نوبها
 به مسكن رسید زهر چه ز من رفته بود با                   سرو خرامان ناز حشر چه نیرنگ داشت

 گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید                    بیدل از اسرار عشق هیچكس آگاه نیست
 (196: 1376عباسي داکاني،  و بهداروند)                                                   

 

 
 
 

 الیه ی واژگانی:
 
بخش عمده ای از سرشت يك سبك را نوع گزينش واژه ها مي سازد. واژه ها جاندار و پويا هستند ودارای »  

بار عاطفي و فرهنگي مي باشند . برخي ثابت وانعطاف پذيرند و برخي در اثر فشار بافت های مختلف تغییر 
نايي بسیار اللت و مختصات معواژه ها از نظر ويژگي های ساختماني ، گونه های دشكل و معنا مي دهند. 

متنوع اند. انبوهي هر يك از طیف های واژگاني در متن های ادبي و کاربرد های زباني ، زمینه ی تنوع 
میان هر عنصر زباني حاصل ارتباط  سوسور، ديدگاه از(249،  1390)فتوحي ،.« سبك ها را پديد مي آورد 

يا مفهوم ذهني را  ( و معنيsignificant« )دال » وی لفظ را است .«  مفهوم ذهني»و يك « لفظ » يك 
( مي خواند signe« )عالمت  يا  نشانه ی زباني »( و عنصر زباني حاصل شده را signified« ) مدلول » 

 ( 33، 1390)باقری،
 دو غزل پرداخته مي شود. در اين بخش به بررسي برخي از داللت های واژگاني در

 عامیانگي و شكوهمندی واژگان  .1

دکتر شفیعي  در مقايسه ای که بین بهاريه های عنصری و مولوی داشته به عناصر اشرافي به کاررفته در 
 ( 29۵، 1378شاعران اشاره مي کند . )شفیعي، شعر  برخي از

به خصوص در اشعار درباری به کاربرده  منظور از اشرافي بودن واژگان ؛ واژهای رسمي و فاخری است که
 ها و تعبیراتي اند که دربین گروه های پايین تر جامعه رواج داشته است.همي شوند . واژه های عامیانه واژ

منوچهری شاعر دوره غزنوی و از شاعران درباری است وبي ترديد عناصر و واژگاني که مربوط به زندگي 
که تغزل يك قصیده ی مدحي است  اند در شعر او و به خصوص اين شعر طبقه ی باالی جامعه و اشرافیت

واژه های اشرافي غزل منوچهری  عبارتند از : لعل ، چغانه ، چمانه ، نرد ، ساتگني ، درّ کاربرد بسیار دارد.
 ،مسلسل ، جزعین زره،  دم طاووس ، هدهد کاله ،ارم ، طراز ، زر ، علم ،علمدار ،غاشیه ، غاشیه کش،مقرعه ، 

 خیم، خیمه دوز ، زره
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زيرا وی شاعر درباری نیست و در زمان زندگي او رسم مديحه  ،در شعربیدل از اين دست واژه ها وجود ندارد
گروه ديگر از واژگان شكوهمند اصطالحات عرفاني و صوفیانه است . کاربرد اين سرايي از رونق افتاده بود .

 انديشه ی صوفیانه است بسامد بیشتری دارد . گونه واژها در غزل بیدل که شاعری با
 

 اصطالحات  و واژه های عرفاني و صوفیانه
 حال ، نطق ، لحن ،دم منوچهری

 مهر ازل ،تجلي ، نور ، ايمن ،عشق ، خیال، وهم ،صبر ،آينه ،دل ،حشر ،اسرار، آگاه ، گذشتن، وقت بیدل
 

 واژگان حسي يا انتزاعي .2

کیفیات ، معاني و مفاهیم ذهني داللت دارند ، انتزاعي اند و واژه هايي که بر واژه هايي که بر عقايد ، » 
 اشیاء واقعي و محسوس داللت دارند عیني و حسي اند.

ر نمي کنند ؛ ولي واژه ن خواننده حاضل خود در ذهوواژه های ذهني تیره ترند چون تصوير روشني از مدل
ند و شفافیت و عینیت به سبك ادبي مي دهند نکهای حسي چون تصوير محسوسي در ذهن حاضر مي

  (2۵1،  1390)فتوحي ،« تاثیر گذارترند.
واژه ها را تشكیل « درصد  ۵6.22»واژه حسي وعیني است که   122واژه ی غزل منوچهری   217از کل

ه از کل واژ« در صد  20.12» واژه حسي وعیني اند که 33واژه تنها  164مي دهد  و لي در غزل بیدل از 
های غزل  است .پس نتیجه مي توان گرفت که غزل منوچهری نسبت به غزل بیدل کامال شفاف و تاثیر 

 گذار تر است.
 به عنوان مثال اکثر واژه های اين دو بیت منوچهری حسي است.

 بر رخ دراج گل، بر لب طوطي بقم                             بر دم طاووس ماه، بر سر هدهد کاله

 شمع گل زرد را از مي و مشكست شم                        ند و عودست خال الله را ازرنگ رخ 
 

 يا در اين بیت بیدل واژه ها همه ذهني اند.
 گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید                    بیدل از اسرار عشق هیچكس آگاه نیست

 
طبیعت اند که جنبه ی مادی خود را به طور اغلب واژ های حسي به کار رفته در شعر منوچهری عناصر 

 کامل حفظ کرده اند و مجموعه ای از تصاوير طبیعت و به قصد وصف طبیعت به کار مي روند.
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واژه از   8تای آن نام های حیوانات است. در حالي که شعربیدل تنها    14واژه از عناصر طبیعي که  40و 
 عناصر طبیعي است.

 
 رمزگان .3

حات نشانه شناسي است و هر رمزگان نظامي از دانش است که امكان تولید ، دريافت و رمزگان از اصطال»
 تفسیر متون را فراهم مي کند.

نشانه شناسان طبقه بندی های متفاوتي از رمزگان های اجتماعي ارائه کرده اند؛ از جمله  رمزگان ساختاری 
، که به آن رمزگان ارجاعي نیز مي گويند که مجموعه ای از عناصر را به يك نظام مشخص پیوند مي زند 

 1390)فتوحي ،« زيرا هر يك از اين رمزگان ها به يك نظام اجتماعي يا نهاد معین فرهنگي ارجاع مي دهند.
 ،260) 
 

غزل منوچهری دو دسته ی رمزگان  اشرافي  و   اصلي با توجه به مطالبي که قبال گفته شد  رمزگان های
 رمزگان طبیعت است.

 غزل بیدل رمزگان غالب رمزگان عرفاني است.در 
 

 الیه نحوی:
 
 نحو عبارت است از بررسي قواعد حاکم برشیوه ی ترکیب واژه ها و شكل گرفتن جمله ها در يك زبان .»

،  1390فتوحي ،)«يا بررسي روابط میان عناصر ساختمان جمله و قواعد حاکم بر نظم و توالي جمله ها 
269) 

 
 :ساختار جمله ها 

 سبك جمله ها در هر دو غزل ، سبكي گسسته است و جمله ها کوتاه ومستقل در کنار هم قرار گرفته اند.
 ) منوچهری(  پیش چمانه به خم، دست چغانه بگیر                       لعل خجسته ببوس، زلف بنفشه ببوی

 ) بیدل( گلشن رسید ها بريد يار به گلمژده به                            منتظران بهار بوی شكفتن رسید
 

 وجهیّت افعال :
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دو زمان فعلي که در غزل ها به کار رفته نخست افعال وجه اخباری وديگری افعال وجه التزامي  است که 
 بسامد هر يك در دو غزل را مي سنجیم.

تعداد وجه   شاعر
 اخباری

 کل تعداد وجه التزامي

 16 منوچهری 
64 % 

9 
36% 

2۵ 
100% 

 29 بیدل
93.۵4 % 

2 
6.4۵% 

31 
100 % 

 

در غزل بیدل با توجه به رديف فعلي ) رسید( کاربرد فعل بسامد بااليي دارد عالوه براين تمامي جمله ها به 
. تنها دو فعل امری ) بريد ، زنید( را به صورت جمع به کار برده  ونشان است جز يك مصرع دارای فعل

شعر بیدل عامند .اما در غزل منوچهری افعال کاربرد کمتری دارد و در دهنده اين نكته است که مخاطبان 
، ببوی ، ببوس ، خم ، بر  ،  ل امری شعر وی ) بگیر ، بچم بسیاری از جمله ها فعل حذف شده است . افعا

عالوه براين اين  کش به دم ، خیز ، (به شكل مفرد  به کار رفته زيرا مخاطب اين غزل ممدوح شاعر است .
نه افعال پويايي بیشتری به متن مي دهد . در غزل منوچهری چینش افعال به گونه ای است که شعر با گو

پويايي و حرکت آغاز مي شود و اين پويايي تا نیمه های آن ادامه دارد ولي در ابیات پاياني با حذف فعل و 
 دارد.ت وامياستفاده از افعال ايستا   شاعر مخاطب را به سكون و تامّل در عناصر طبیع

در غزل بیدل استفاده از افعال به گونه ای است جز در موارد اندکي ايستايي  به صورتي يكنواخت در سراسر 
 غزل حكم فرماست.

 
 چیدمان جمله ها: 

 چیدمان جمله ها در شعر بیدل بر اساس نحومعیار ) نحو پايه (است.
      به احباب ساخت نوحه به دشمن رسیدنغمه               عیش و غم روزگار مرکز خود واشناخت

ولي نحو در جمله های منوچهری دارای هنجار گريزی يا جای گرداني نحوی  و چیدمان نشان دار دارد و 
 شاعر برای برجسته سازی مضامین ارکان نحوی جمله ها جا به جا شده است به عنوان نمونه:

                            مآمد نوروز ماه با گل سوری به ه تقدم فعل بر جمله:
 باد فرو بیخت مشك، ابر فرو ريخت نم تاخر مفعول بر فعل :

 و همچنین قاعده کاهي نحوی  در اتصال فعل اسنادی به کلمات :
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 ست شاخك شاهسپرمدر حرکات آمد                        ست بر سر گل عندلیبوات آمدصلدر 

 شمع گل زرد را از مي و مشكست شم                        ند و عودست خال رنگ رخ الله را از
 :برای تحبیب و يا تحقیر «کافِ تصغیر»به کار بردن و 

 هر کبككي مسكن میمي ز دم ی ديده
 حذف فعل به قرينه معنوی :

 بر رخ دراج گل، بر لب طوطي بقم                             بر دم طاووس ماه، بر سر هدهد کاله
 باغ به راغ اندرون، چون ارم اندر ارم                          به باغ اندرون، چون علم اندر علمراغ 

 اندرون به معني حرف اضافه ی )در( و مانند اندر بعد از متمّم مي آورند. 
 ) اندر ( بین دو کلمه ی يكسان کثرت و پیوستگي را مي رساند.

 و قطعیت  و شادی گفتمان در متن آشكار است.جمله های هر دو غزل دارای مفهومي مثبت 
 يكي از عوامل انسجام متن در غزل ها ممیز زماني است که حول محور نوروز و بهار دور مي زند.

اين نوع توازن از تكرار ساخت های نحوی پديد مي آيد . در بیشتر » از ديگر عوامل توازن نحوی است. 
و واژگاني همراه است و به دو گونه ی ) همنشین سازی نقشي ( و ) موارد ،اين گونه توازن با توازن آوايي 

 (221، 1380جانشین سازی نقشي (تقسیم مي شود. ) صفوی ،
 اين ويژگي تنها در غزل منوچهری ديده مي شود، مانند

 بچم سوری گلبگیر، بر  سوری ی باده                           به هم سوری گلآمد نوروز ماه با 
 صنمزانكه شد از رنگ و بوی باغ بسان                       ماهروی! خیز به باغ اندر آی صنم ای

 علمبرق چنانچون ز زر يك دو طراز                                 شد سیاه علمباد علمدار شد، ابر 

 

 الیه ی بالغی :
 
خصي سازی زبان است . سبك هر اليه ی بالغي سبك ، زمینه ی اصلي تنوع بیان و تبلور فرديت و ش» 

سخن براساس فراواني کاربرد آرايه های بالغي ، سرشت صوری و محتوايي ويژه ای پیدا مي کند؛ مثال سبك 
 (303،  1390)فتوحي ،« تشبیهي يا استعاری.

صناعات بالغي يا انحراف  های زباني در دو دسته ی کالن معنايي و لفظي رده بندی شده اند .آن دسته که 
تشخص مي بخشند  با نام آرايه های لفظي يا صناعات صورت زبان را برجسته مي سازند و برونه ی زبان را 
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بديعي معروف اند اين گروه زبان را در سطح ساخت های آوايي و روابط همنشیني واژگان ، برجسته مي 
 (30۵)همان،  کنند.

 از جمله : واج آرايي ، تكرار ، جناس  ، سجع وموازنه
در غزل و در نتیجه موسیقي دروني در اغلب ابیات دو غزل واج آرايي وجود دارد وبسامد آرايه های لفظي 

صورت  فظي است در آرايه های لفظي ديگر بهآرايه ی ليك تكرارعالوه بر اينكه خود  منوچهری باالتر است.
يا در جناس شكل مي گیرد  ضمني وجود دارد به عنوان مثال موازنه از تكرار سجع های متوازن ومتوازی

 تكراری بودن واج های کلمات انواع جناس رامي سازدو واج آرايي که همان تكرار واج هاست .به گفته ی 
میشل شارل: تكرار به طرز گريز ناپذيری به متن انسجام مي بخشد و تنها ابزار مناسبي است که در توصیف 

 .و تحلیل متن به کار مي آيد
 ، عامل تكرار .میشود ها واژه رستاخیز و افزايي قاعده موجب که است عواملي از واژگان، سطح در تكرار    

 عقیده که است  ای وسیله بهترين و تأثیرات عوامل ترين قوی زيرا از . میرود شمار به شعر در توازن ايجاد

 (99، 1376کدکني، شفیعي)کند      مي القا کسي به را فكری يا
            

 ترصیع تلمیح جناس مراعات نظیر موازنه تكرار 
 1 1 8 10 9 12 منوچهری

         
 لف و نشر تلمیح جناس مراعات نظبر تكرار 

 1 1 3 4 3 بیدل
 

آرايه های دسته ی دوم که به خاطر ساختارهای معنايي در درونه ی زبان مربوط اند و عمل پردازش و 
نامیده شده اند. اين گروه معنای عادی و طبیعي جمله « معناييصناعات »گسترش انديشه را انجام مي دهند

را دگرگون مي کنند و غالباً همان صورت های زبان مجازی هستند که ذهنیات ،عواطف و تخیالت شخصي 
 (30۵در آن ها نمودار مي شود. )همان، 

 
استعاره  تشبیه کنايه تشخیص 

 مصرحه
 4 8 10 14 منوچهری
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حس  مجاز استعاره مصرحه تشخیص کنايه تشبیه 

 آمیزی
 1 1 2 3 ۵ ۵ بیدل

 
در . است ارد و در مرتبه بعد آرايه ی کنايهاستعاره از نوع تشخیص در غزل  منوچهری باالترين بسامد راد 

 .غزل بیدل تشبیه و بعد کنايه بسامد بیشتری دارد
 تشخیص:

يكي از زيباترين گونه های صور خیال در شعر، تصرفي است که ذهن شاعر در اشیاء و در عناصر تشخیص  
بي جان طبیعت مي کند و از رهگذر نیروی تخیل خويش بدان ها حرکت و جنبش مي بخشد و در نتیجه 

دگي و هنگامي که از دريچه ی چشم او به طبیعت و اشیاء مي نگريم، همه چیز در برابر ما سرشار از زن
حرکت و حیات است. بسیاری از شاعران هستند که طبیعت را وصف مي کنند ولي کم تر کساني از آن ها 
مي توانند، اين وصف را با حرکت و حیات همراه کنند. و به گفته کروچه طبیعت در برابر هنر ابله است و 

 (1۵0 ،1378، در نیاورد گنگ است. )شفیعي کدکنياگر انسان آن را به سخن 
يك سو انسان زنده  و آن سوی ديگر، طبیعت مرده که اغلب تصوير سازی منوچهری با تشخیص که 

باعث مي شود شعرش زنده و پر  باسنجش و مقايسه در طبیعت حرکت و جنبش ايجاد مي کند و اين
حرکت شود همچون زلف را برای بنفشه يا دست را برای چغانه در نظر مي گیرد  رعد را مقرعه زن مي داند 

 ويا باد را غاشیه کش ،  علمدار يا زره گر مي داند . ولي در شعر بیدل فقط دو مورد تشخیص وجود دارد.
 استعاره انسان انگاری مي باشد.از نظر فرايند استعاره سازی:  تشخیص، 

 
 تشبیه:

هر تشبیه از چهار رکن اصلي تشكیل شده که عدم يا وجود هر رکني  تاثیر و معنايي خاص به تشبیه مي 
 دهد.

تشبیه انتخاب دو نشانه از روی محور جانشیني بر حسب )تشابه ( و ترکیب آنها از روی محور همنشیني 
بر روی محور همنشیني بر توضیح اين عملكرد مي افزايد « ادات تشبیه » و « وجه شبه »است . استفاده از

 (126 ،1380)صفوی،  اجازه مي دهد تا مدلول به مصداق نزديك تر شود . نشاندار سازی همنشینيو 
ساختار است که  زمینه را برای فعالیت « نشانداری»در ساختار تشبیهي،  کاستن از میزان  دو حذف آن

 .ي کند. زيرا تشبیه به سوی بي نشاني حرکت مي کندخواننده فراهم م
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مورد مجمل است اماتمامي تشبیهات غزل بیدل تشبیه  ورد بلیغ و چهارم از پنج تشبیه غزل منوچهری چهار
 بلیغ اضافي وهنری تر است .

وجه شبه رابطه ايست که کشف آن ديدگاه فكری و دروني  شاعر راتعیین مي کندو حاصل تجربیات شخصي 
 اعر ش

است . غزل منوچهری سرشار از خیال های دل انگیز شاعرانه   و غزل بیدل امور معنوی و عرفاني را جلوه 
 گر کرده است. 

ارتباط مفهومي مهمترين ارکان تشبیه ،مشبه و مشبه به، تقسیم بندی ديگری را شكل مي دهد وبه اين 
مي توان استعاره و تشخیص را از  شكیل مي دهد مشبه به عالوه بر تشبیه، اساس استعاره را نیز تدلیل که 

 اين گروه جای داد.
بنابراين تشبیه های او حسي  حاصل تجربه های حسي اوست صور خیال و به خصوص تشبیهات منوچهری

اما در شعر بیدل به دلیل   گردن هر قمريي معدن جیمي ز مشكبه حسي است همچون باغ بسان صنم  يا 
،  خار و خس وهم،  جام تجليديد ايدئولژيك و عرفاني او تشبیهات از نوی عقلي به حسي است مانند : 

 .               مزرع اقبال
باغ بسان صنم  - صنم ماهرویسازی  تشبیهات منوچهری  از نوع جسم انگاری است:  هر فرايند استعاراز نظ

باغ به  -راغ به باغ اندرون، چون علم اندر علم  -برق چنانچون ز زر يك دو طراز علم -غاشیه ی او ديم  -
ديده ی هر کبككي مسكن میمي  -گردن هر قمريي معدن جیمي ز مشك   -راغ اندرون، چون ارم اندر ارم

 -ز دم
مزرع  -خار و خس وهم -گرد الم -جام تجلي -مهر ازل و تشبیهات بیدل  نیز از نوع جسم انگاری مي باشد:

 اقبال
شیوه ی غیر مستقیم بیان و انديشه و گريز از منطق عادی گفتار است . ماالرمه عقیده دارد که اگر » کنايه 

زيرا کوششي که . چیزی را به همان نام که هست بنامیم سه چهارم لذت و زيبايي بیان را از میان برده ايم
یوند میان معاني و ارتباط اجزای سازنده ی خیال دارد ، از میان مي رود و آن لذت که ذهن برای ايجاد پ

براين اساس هر چه  (139 ،1378، )شفیعي کدکني «حاصل جستجو است به صورت ناچیزی در مي آيد.
کنايات در متن بیشتر باشد لذت ادبي حاصل از آن بیشتر خواهد بود.کنايه های به کار رفته در شعر 

 چهری دو برابر بیدل است.منو
 در شعر بیدل حس آمیزی که از ويژگي های سبك هندی است فقط يك بار استفاده شده است.

 
 عناصر رنگ وصدا :
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منوچهری نه تنها به تصويرهايي از طبیعت که در حوزه ی ديد و نیروی بینايي است پرداخته، بلكه نسبت 
طبیعت دارد، از اين روی در ديوان او تصويرهايي در باب  دراصوات  ی رانش توجه بسیاری به مسالهبه معاص

آهنگ ها و نغمه های مرغان ديده مي شود که خود قابل توجه است و يكي ديگر از عوامل زنده بودن 
دارد. زيرا از راه گوش و از راه چشم، هر دو،  اصواتاين   طبیعت در شعر او همین توجهي است که به

در اين غزل به خوبي  (۵1۵ ،1378،خواننده را به موضوعات وصف خود نزديك مي کند.) شفیعي کدکني
 ست بر سر گل عندلیب  وات آمدصلدر  منعكس شده است:

 د به دمقمری در شد به حال، طوطي در شد به نطق           بلبل در شد به لحن، فاخته در ش
  يا رعد مقرعه زن شده است. 

است . نخست اينكه  رنگ از عناصر اصلي موجود در بهار که در اين غزل با تنوع  و به دو شیوه به کار برده
 ابر علم شد سیاه         - )قرمز(باده ی سوری -بار  2 گل سوری نام رنگ را ذکر کرده :

 کننده ی رنگ خاصي است با از آن رنگ مي گیرند :ديگر اينكه ماده ای را نام میبرد که تداعي 
 )درختي است که رنگ سرخ را از آن مي گیرند(لب طوطي بقم    -آهو در مرغزار دارد سیمین شكم

 گردن هر قمريي معدن جیمي ز مشك                ديده ی هر کبككي مسكن میمي ز دم
مزرع اقبال  اندک فقط يكبار رنگ را به کار برده :در غزل بیدل نیز عنصر صدا و رنگ ديده مي شود ولي 

 سبز                         
و در مورد عنصر صدا تفاوت بسیاری با منوچهری دارد صداهای غزل وی از طبیعت گرفته شده ولي صداهای 

 نغمه به احباب ساخت نوحه به دشمن رسید   غزل بیدل برگرفته از آواهای انساني است:  
 

 ایدئو لوژیک : ی الیه
ايدئولوژی عبارت است از نظامي از هنجارها ، ارزش ها ، باورها و جهان بیني   از منظر رويكرد بي طرفانه»

سیاسي و اعمال يك گروه ، يك طبقه ی اجتماعي يا جامعه را در حكم يك کل ، –ها که نگرش اجنماعي 
 (348،  1390)فتوحي ، «هدايت مي کند.

 نظام آوايي ،واژگان ،ساخت نحوی وعناصر بالغي بازتاب دارد.» همه سطوح زبان  عقايد ايدئولوژيك در
همانطوری که در بخش وازگاني به آن اشاره شد رمزگان و نوع آن وابستگي ونسبت شاعر را با گفتمان  و 
ايدئولوژی مسلط اجتماعي مشخص مي کند.  از آن جايي که  غزل های انتخابي مضمون بهاريه دارد 

رين رمزگان آن ، طبیعت وعناصر آن است ولي به دلیل تفاوت های سبكي وايدئولوزی دو دوره ای که مهمت
  شاعران درآن پرورش يافته اند تفاوتهای بارزی دارند.
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. استو حتي در لشكر کشي به دنبال سلطان مسعود رفته  شاعری درباری مرد خانقاه نیست یمنوچهر
ماعي است که در آن پرورش يافته و در اين محیط تجمّل و شكوه شخصیت و آثار او بازتاب محیط اجت
نكته جالبي که عالوه بر ديدگاه های اصلي در دو بیت به نكات عرفاني  درباری و شادی و عیش و نوش است.

 چون حال  و حتي وجد وسماع اشاره دارد:
 فاخته در شد به دمبلبل در شد به لحن،            قمری در شد به حال، طوطي در شد به نطق

 ست شاخك شاهسپرمدر حرکات آمد                        ست بر سر گل عندلیبوات آمدصلدر 

 رمزگان های ايدئولوژيك غزل منوچهری:
قمری ، بلبل، فاخته، عندلیب، شاهسپرم، برق، راغ، طاووس، ماه، هدهد، دراج،  ،ديم طبیعت

 آبگیر، آهو، مرغزار، آب، ماغ ،طوطي، بقم، قمريي، کبك،، الله، ماهي
 چمانه، نرد، ساتگني، داو، صنم، مي ، کش به دم ،چغانه باده، عیش و نوش

 در ،ند، عود، سیمین مشك، زر، طراز، ،مقرعه ، لعل ،مقرعه زن اشرافیت
 زره گر ، غاشیه، علمدار، علم، زره، مسلسل، خیمه ،غاشیه کش نظامي
 نطق  ، لحن، صلوات، حرکات  ،حال عرفان

 
 

شاعری با حكمت و تفكر قدسي است، همچنین در عرصه معني  بیدل پرورش يافته و شاگرد مكتب عرفان و
توانمند است . به همین دلیل رمزگان ايدئولوژيك اصلي آن عرفان و اصطالحات عرفاني و حكمت الهي 

 است.
 رمزگان های ايدئولوژيك غزل منوچهری:

نور، فكر، معني، روشن، خیال، عشق، وهم، صبر،  ،لمعه ی، ازل، تجلي، ايمن ،منتظران عرفان
 احباب، همت، اقبال، آينه، حشر، اسرار، عشق، وقت

شكفتن، گل، گلشن، گرد، خار و خس، گلخن، مزرع، آب، ريشه، نخل، دانه، خرمن،  ،بهار طبیعت
 چمنستان، نوبهار، سرو

 
 

 نتیجه:
 سبكي دو غزل در اليه های مختلف عبارتنداز: نتايج بررسي مقايسه
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ديگر از واژگان  عناصر و واژگاني که مربوط به زندگي طبقه ی باالی جامعه و اشرافیت اند. واژگان : 2
 غزل منوچهری نسبت به غزل بیدل واژه حسي وعیني در. شكوهمند اصطالحات عرفاني و صوفیانه است

 گذار تر است. کامال شفاف و تاثیر بیشتر در نتیجه

 مستقل در کنار هم قرار گرفته اندو سبكي گسسته دارددر هر دو غزل جمله ها کوتاه و :اليه نحوی. 3
فعل با بسامد بااليي به  در غزل بیدل آن  پويا ترند. افعال وليغزل منوچهری افعال کاربرد کمتری دارددر

چیدمان جمله ها در شعر بیدل بر .يكنواختي داردکار رفته ولي اغلب افعال ايستا هستند و غزل حالت 
هنجار گريزی يا جای گرداني نحوی جمله های منوچهری دارای  ولي اساس نحومعیار ) نحو پايه (است.

 است.
در غزل  منوچهری باالترين بسامد رادارد و در مرتبه  «انسان انگاری» استعاره از نوع تشخیص اليه بالغي.4

عنصر صدا و رنگ در شعر .در غزل بیدل تشبیه و بعد کنايه بسامد بیشتری دارد. بعد آرايه ی کنايه است
 .منوچهری  بسامد وتنوع بیشتری نسبت به غزل بیدل دارد

 اليه ی ايدئو لوژيك :.۵
ي بهاريه دارد مهمترين رمزگان آن ، طبیعت وعناصر آن است ولاز آن جايي که  غزل های انتخابي مضمون 

 رمزگانو است شاخصه های غزل منوچهری رمزگان های ايدئولوژيك اشرافیت ، شادخواری و نظامي
 عرفان و اصطالحات عرفاني است. ايدئولوژيك اصلي غزل بیدل

 
 

 منابع :
 و روش ها ( ، تهران ، انتشارات علمي، سبك شناسي ) نظريه ها ،رويكردها  1391فتوحي، محمود ، 

کلیات بیدل موالنا عبدالقادر بیدل دهلوی ، تهران  ،پیام ،  ، 1376،عباسي داکاني، پرويز  بهداروند ، اکبر،
   چاپ اول ، جلد دوم

    ،گزيده ی اشعارمنوچهری ،تهران، بنیاد 1374امامي افشار،احمد علي،
 تهران: امیرکبیر ،سبك شناسي  ،1369،بهار، محمد تقي

 درآمدی بر سبك شناختي ساختاری، تهران: جهاددانشگاهي ،1368غیاثي، محمّد ، 
 ،آگاه ،  صور خیال  در شعر فارسي، تهران1378شفیعي کدکني ، محمد رضا ،

 ، مقدمات زبا نشناسي، چاپ پانزدهم ،تهران ،داالهو، نشرقطره1390باقری ، مهری ،
 موسیقي شعر حافظ ، مرکزنشردانشگاهي ، تهران، 1388عظیمي،محمد جواد ،
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 ،از زبان شناسي به ادبیات) جلد اول: نظم(،تهران ،انتشارات سوره ی مهر1380صفوی ، کورش،
 سوره ی مهرنظم(،تهران ،انتشارات  :از زبان شناسي به ادبیات) جلد دوم،1380صفوی ، کورش،

 ، آوا شناسي ، آگاه 1376حق شناس ، علي محمد ؛ 

 ،  موسیقي شعر ،آگاه1376عي کدکني ، محمد رضا ،شفی

،نظريه ادبیات ،)ت:ضیاء موحد و پ مهاجر(، (Wallek,R.and Warren,A)ولك و وارن،رنه و آستن،
 .1373علمي و فرهنگي ، تهران، چاپ اول،

 

 

 

 

 
 


