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 شناسیسبک یبر پایه« فروغی بسطامی»دیوان  پنجاه غزل نخست از تحلیل

 محوربلاغت ساختارگرای
 

 **اعظم خادم – *دکتر سیّد حسین آقا حسینی

 
 چکیده

 شمتون ادبی است. سبک هر اثر ادبی، با ذهن و روان آفرینندگان در تغییرات زبان توصیفی شناسی، دانشی بین زبان و ادبیّات است که هدف آن، بررسیسبک

ترین بخش هنر و ادبیّات است فردی وانگیز و هنری به محرّکاتی درونی یا بیرونی آفرینش یک اثر ادبی، پاسخی است هنجار گریزانه، شگفت سبک مرتبط است.

فروغی بسطامی، از مسکین و سپس  میرزا عبّاس آقا متخلّص به سازد.فرینش اثر را دگرگون میی آولی اسلوب اثر، تحت تأثیر عواملی تاریخی و طبقاتی، شیوه

 جز و درمانش،و ورشکسته  ناکآشوب ی استکشور ،ناصری ایرانکه  دانستمی او .استسرایی کردهشعرای اسلوب بازگشت است که به سبک شعرای کهن، نظیره

به کار و تکسّب  هوش خود را برای بقا ،، دیگران را امید دهدای روشن امیدوار باشدبه آینده ،برت گیردعکشی شاه، از نخبهباید  پس نیستمیسّر اقدام قهرآمیز  به

بند نیست تا در مواقع و هیچ مسلکی وابسته و پای ایپدیدهبه هیچ  وانمود کند تااز مهارت درویشی بهره برد  و چینان را ناکام نمایدهای سخنو دسیسه بندد

پس ظاهراً نگرش فروغی نسبت به زندگی، همانند نگرش  ی قاجار، مصون بماند.پسند، از گزند شاهان خودکامهبحرانی، با گفتارهای چند پهلو و درباری

، به عنوان شاعری بخشی از غزلیّات فروغیخواهیم در ش، میدر این پژوه زده را آرامش و شادمانی بخشد.فروشی است که باید شهری مصیبتشراب

شناسی ساختارگرا استفاده نمودیم و . به این منظور، از روش سبکهایی فردی وی نیز پی ببریم، علاوه بر اسلوب بازگشت، به هنجارگریزیمسلک و باهوشدرویش

 .ایمهای آماری هم به کار بردهو روش نشان دادیم ،شانیرا با محتوا نخست دیوانشهای واژگانی و نحوی در پنجاه غزل نظامارتباط 

 

 گرا، دیوان فروغی بسطامی، غزل عصر قاجار، سبک، اسلوب.شناسی ساختسبککلیدواژگان: 

 

 مقدّمه. 1

 ی پژوهشیالف( شرح مسأله

های تحلیل متن از تواند پیوندهای نزدیک آن علوم با برخی روشدر علوم بلاغی می تأمّلمتون ادبی و نقد ادبی،  یشناسانهسبک در فرایند تحلیل

ی علم بلاغت، یعنی: معانی، بیان و بدیع بررسی شناسی را به تفکیک در سه شاخهبیشتر پژوهشگران، سبک. شناسی را آشکارتر نمایدجمله سبک

ای گذرا به این مباحث شناسی یا این که تنها اشارهاغی آنان است تا بررسی مکاتب سبکان، بیشتر معرّفی دانشمندان و آثار بلشآثار و اندنکرده

در بلاغت قدیم عربی، تمرکز بر تصاویر فنّی و ترکیبات زبانی، محوری است اند که همین اشارات اندک و گذرا هم مبهم و غیر علمی است. نموده

های سخنوری های لغوی ویژه نیست. بررسی شیوهو صناعات بدیعی، چیزی جز ترکیباساسی برای درک و تحلیل متون ادبی زیرا صور خیال 

های صوری یعنی توجّه بیشتر به جنبه (161 - 161ش.،  1931)صدقی و همکاران،  ی سبک استفصیح و بلیغ، سرآغاز توجّه دانشمندان به مقوله

های زبانی را توصیف کند که کوشد ویژگینوین، توصیفی است زیرا می شناسیاست، سبکمتن ولی بر خلاف بلاغت کلاسیک که تجویزی بوده

شناسی، دانشی بین زبان و ادبیّات است که هدف آن، سبک (199: 1933است. )وردانک، احتمالاً تأثیرات خاصّی بر خالق و مخاطب اثر ادبی داشته

با  و ت، سبک هر اثر ادبی، با درون ذهن و روان آفرینندگان آن اثر، مرتبط استبررسی تغییرات به وقوع پیوسته در زبان متون ادبی است. به باور بار

ترین بخش هنر و ادبیّات و در واقع، بیانگر شناسی نیز پیوسته است زیرا سبک و اسلوب، دست کم در تعریف بارت، متفاوتند: سبک، فردیجامعه

ی ی، شیوهدهد. ولی اسلوب یا طرز اثر، تحت تأثیر عواملی تاریخی و طبقاتهایی است که حال و هوای صاحب اثر را به زبان آن اثر، پیوند میضرورت

( از منظری دیگر، سبک بر مفهوم گزینش استوار است: گزینشی در سطوح گوناگون معنایی، 11: 1931سازد. )بارت، آفرینش اثر را دگرگون می

خروج ادیب از ( ساختارگرایان، سبک را در آثار ادبی، حاصل 111: 1916باشد. )مهاجر، ی هنری داشتهزبانی، واژگانی و دستوری که البتّه باید جنبه

که این خروج، هنری باشد و باعث شگفتی خواننده گردد. مراد از زبان معیار در  به شرط آندانند می  2«زداییآشنایی»یا  1«زبان معیار یا خودکار»

زان سجودی، در یادداشتی ( فر16 - 11: 1939ی زبان، نزد فرهیختگان و مراکز علمی هر جامعه است. )رضایی و همکار، این تعریف، کاربرد روزمرّه

                                                            
 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان *

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان **
1 automatisation 
2 defamiliarisation 
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رود و زبان برجسته که در گوید: مرز قاطعی میان زبان خودکار که به صورت روزمرّه به کار میشناسی و شعرشناسی یاکوبسن میی زبانبر مقاله

یابد و تحت فرایند به اه میاز موارد، ساختی از زبان برجسته به زبان خودکار ر یاصل، زبان تحت تسلّط نقش شعری است، وجود ندارد. در بسیار

شود. کاربرد اشعار و استعارات در زبان روزمرّه، نمایانگر کاربرد نقش شعری در زبان به بخشی از زبان خودکار بدل می« خودکارشدگی»اصطلاح 

به محرّکاتی درونی )مثلًا  نریانگیز و ههنجار گریزانه، شگفت است پاسخی ،آفرینش یک اثر ادبی پس (92: 1939خودکار است. )رضایی و همکار، 

ای به نام سبک رو بروییم و اگر این با ظهور پدیدهو اینجاست گه یا استبداد( در نبرد شکست  و فراق، عشق یا نفرت( یا بیرونی )مثلاً پیروزی

با  پسباشد، فکر وی نیز رایج بودهو هم عصرهای سیاسی، اجتماعی، ادبی و مانند آن صورت گرفته در میان شاعران همها، به تبعیّت از جریانپاسخ

دانند. افزایی و بسامد وقوع آنها در یک دوره میکاهی و قاعدهرا چگونگی قاعده اسلوب نیز گرایانساخت اسلوب، طراز یا طرز رو بروییم نه باسبک.

فروغی  (راقی، اسلوب بازگشت و مانند آنها.اسلوب خراسانی، اسلوب ع) های فردی استی سبکشدهای )اسلوب( شکل اجتماعیپس سبک دوره

 .استسرایی کردهنظیرهبسیار  شعرای کهن به سبک است که اسلوب بازگشت سبکصاحب بسطامی، از شعرای

 های پژوهشب( پرسش

به  اسلوب بازگشت،بندی به ، علاوه بر پایدر اشعارش تأمّل( آیا فروغی یک مقلّد صرف سبک پیشینیان مانند حافظ و سعدی بود یا با 1

  ؟بریممیهایی فردی نیز پی هنجارگریزی

و  هوشمندانه ،ی صورت گرفته و چه اندازههای، در پاسخ به چه محرّکدر پنجاه غزل نخست از دیوان فروغیهای منحصر به فرد ویژگی( 2

 انگیز است؟ شگفت

 ج( روش پژوهش

تری از مفهوم شناسی، تعریف گستردهروان یبر پایهکوشید ی نخست قرن بیستم، میمالیسم بود که در نیمهفری جدیدی از ساختارگرایی، شاخه

، متن، ساختاری است منسجم و اندامواره که تمام عناصر موجود در آنی بر پایه و نام گرفت« سازیبرجسته» کهارائه دهد  و ادبیّت «زداییآشنایی»

ها ناظر بر این که: فقط مالیستفربر خلاف باور  ؛نمایندی خود، نقشی در این ارتباط اندامواره، ایفا میبه نوبههر یک آن، با یکدیگر مرتبط بوده 

شناسی در این پژوهش، از روش سبک (13 - 11: 1931)برتنز،  مرتبط باشند. ،زداعناصری محلّ توجّه هستند که مستقیماً با فرایند آشنایی

پردازد. البتّه، از آنجا کند سپس به ارتباط آنها با محتوا میهای آوایی، واژگانی و نحوی اثر را بررسی میاست. این روش، نظامدهساختارگرا استفاده ش

 ی دو اثرهای آوایی، مرتبط با علم آواشناسی است و از بلاغت به معنای متعارف آن بسیار دور است و همچنین، کاربرد آن در مقایسهکه بررسی نظام

ی است، از مطالعهی متمرکز تنها یک اثر ادبی است، چون در این پژوهش، غزلیّات فروغی، در سطحی وسیع بررسی شدهادبی با یکدیگر یا مطالعه

شناسی سبک و ارتباطافزایی(، توازن، اشتقاق و تکرار کاهی و قاعدهسازی )قاعدهانواع برجسته همچنین،ایم. ی غزلیّات، صرف نظر نمودهآواشناسانه

  .استی مورد بررسی تبیین شدهدر حیطهساختاری با علم معانی 

 برداریروش نمونه( د

های بلاغی و را از نظر کاربست آرایه )به تصحیح حسین نخعی( ، به صورت تصادفی، پنجاه غزل نخست از دیوان فروغی بسطامیپژوهش در این

ایم، ای که ما از آن اقتباس کردهگفتار نسخهی حسین نخعی در پیشبه گفته ایم.واکاوی نموده ،آرایی به تفکیک اسلوب و سبکهای سخنشیوه

بود که بعدها دچار آسیب و پراکندگی آوری نمودهای جمعهزار بیت منتسب به فروغی را در کتابچهشاهزاده اسد الله میرزای قاجار، افزون بر بیست

ام و این نسخه به دیوان خاقانی، ضمیمه نمود ولی من )نخعی( به همان بخش اندک نیز دسترسی کامل نداشته شد و به ناچار، بخش اندکی از آن را

های معروف منتسب به . هشت و نه( نگارندگان این پژوهش نیز برخی سروده1996ام. )نخعی، م، به دست آوردهآغاز و انجانویسی بیدست را از

است( ولی این نسخه را ها سرودهدر سایر قالبفروغی، و اشعاری را که « مردان خدا»معروف  بسیار به ویژه غزلفروغی را در این نسخه نیافتند )و 

 . توان به صحّت محتوای آن، اطمینان نمودو می ی چاپی موجود استترین نسخهاند که قدیمیبه این دلیل ترجیح داده

 ی پژوهش( پیشینهـه

شماری شناسی شعر فروغی بسطامی، تاکنون مطالعات بیشناسی شعر و به ویژه سبکاسلوب، به صورت عام و سبکشناسی و علم سبک یدرباره

شدن بین قائلهایی مانند تفاوتژگینماییم ولی پژوهش ما به سبب ویذکر میمتناسب با موضوع بحث، ی از آنها را اندک است که ما تعدادانجام شده

ی پژوهش که شالودهها ه محرّکات بیرونی و درونی سرایش نزد فروغی، نسبت به انها متمایز است. برخی از این پژوهشسبک و اسلوب و نیز توجّه ب

 عبارتند از: اند، ما را نیز تشکیل داده

پردازد که ناصر میبه طرح این پرسش ی آن، که نویسنده« های بلاغی در شعر ناصر خسروشیوه»با عنوان  (1932آقا حسینی ) ( پژوهش1 – ـه

ای برای تبیین ی اسماعیلّیه، که در راه استواری بر عقایدش بسیار رنج برد و آوارگی کشید، به چه انگیزهخسرو، به عنوان شاعری شیعی و مبّلغ فرقه

عری که شعرش بیشتر کارکرد است و آیا در بیان اهداف و عقاید ناصر خسرو به عنوان شاو تعلیم عقاید خود از اسوب استفهام استفاده نموده
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آن  روش فردی مؤثّر بدانیم یا خیر.بلاغی و در قالب شعر را یک هنر  «طرح سؤالات متوالی و هوشمندانه» یمتوانتعلیمی و اعتقادی دارد، می

ساری، مرتبط است که در رههای متنوّع در گزابندیشناسی ساختارگرا و چگونگی استفاده از جملهپژوهش، بیشتر به ارتباط علم معانی با سبک

   است.پژوهش ما هم این ارتباطات، مدّ نظر بوده

ترین و که یکی از جامع ««قسمت» غزل و «هاتقویم» غزل ساختاری شناسیسبک»( با عنوان 1939)پژوهش رضایی و همکار ( 2 – ـه

است. شناسی ساختارگرا در ایران است و روش آن، در این پژوهش نیز الگوی ما بودهی سبکشده در زمینههای انجامترین پژوهشکاربردی

ند که باید اجزای شناسی ساختاری، بر این باوری دفاع مقدّس، در چارچوب سبکی دو غزل در زمینهنگارندگان آن پژوهش، با بررسی و مقایسه

های متن، تعیین نمود و در واقع، از طریق بررسی شکل یک اثر را در ارتباط با کلّ سیستم بررسی کرد تا بتوان میزان تناسب این اجزا را با کلّ سازه

  و ساختار اثر، به کشف محتوای آن، نائل گردید.

شناسی های مکاتب مختلف سبکهر چند یافته «شناسیمعانی با سبک ی علمرابطه»( با عنوان 1931پژوهش صدقی و همکاران )( 9 – ـه

ولی این ارتباط،  داندویژه علم معانی بسیار نزدیک میو به سنّتی علوم بلاغتهایی به ذکر نمونه)تکوینی، ساختارگرا، توصیفی و مانند آنها( را با 

داند که کتب حجیم آنها بیشتر شامل کتب بلاغت سنّتی این انتقاد را وارد می نویسندگان این مقاله، به مؤلّفان گاهی شدید و گاهی ضعیف است.

نگر و گرایان قدیم مانند شکلوفسکی و بوریس آخن، جزئیتاریخ بلاغت است نه نگرش علمی جز معدود مواردی که آنها نیز همانند آرای صورت

باشیم و اجزای آن را در ای به متن ادبی داشتهکه لازم بدانند دید جامع و اندامواره است نه اینزدایی در متون ادبی بودهمتّکی بر تمرکز بر آشنایی

ی خبر و لازم آن، اخراج کلام بر خلاف ایجاز، اطناب و مساوات، وصل و فصل، التفات، تقدیم و تأخیر، علم به فایده خدمت یک کلّ بزرگ بدانیم.

ی نظم نظریه ضمناً همگی بر عدول یا انزیاح از معیار به معنای امروزی هنجارگریزی متکی است. کهاندمقتضای ظاهر از جمله محورهای این مقایسه

   شناسی ساختارگرا بسیار نزدیک است. شیخ عبدالقاهر، به محورهای اساسی سبک

سرای می را یکی از شعرای غزلی آن، فروغی بسطاکه نگارنده «فروغی بسطامی و غزل بازکشت»( با عنوان 1931خا )ه( پژوهش اویسی ک4 – ـه

، سبک غزلیّاتش را فصیح، مسلکیقرن سیزدهم هجری و مدّاح شاهان و شاهزادگان قاجار، به ویژه ناصرالدین شاه، سبک زندگی او را درویش

هایی از تأثیر پذیری او را از شعرای قرون هفت و هشت به ویژه سعدی و نمونه معرّفی نمودهی بازگشت، وفادار به دورهرا  شو اسلوب شعر استادانه

ی فروغی و خصوصیّات شعر بازگشت، عمدتاً به همین مقاله و نیز نامهدهد. ما در پژوهش خودمان، برای بیان مختصری از زندگیحافظ، نشان می

      ایم.استناد نموده ای قدیمی از دیوان فروغی به تصحیح حسین نخعی،مقدّمات نسخه

 . مبحث اصلی2

 فروغی بسطامی سراییه و سبک غزلنام. زندگی1 – 2

علی بیک فرزند آقا موسی و منتسب به خاندان حسین هـ . ق( 1214 – 1219) میرزا عبّاس آقا بسطامی متخّلص به مسکین و سپس فروغی،

اش در شانزده سالگی به بسطامی، معیّر الممالک نادر شاه افشار، در عراق به دنیا آمد ولی به دلیل درگذشت پدر و فشار تهیدستی، به همراه خانواده

، به ه سختی یاد گرفت ولی اشتیاق وافر او به شعر کهن فارسیشهر آباء و اجدادی خود بسطام مهاجرت نمود. فروغی، هرچند خواندن و نوشتن را ب

هایی شیوا ابتدا با تخلّص غزلها، ی همین ممارستدر این آثار بسیار تأمّل نماید و در نتیجهنمود که همیشه وادارش می ویژه اشعار سعدی و حافظ،

شباهت با القاب درویشان علی خان بسطامی ]که نامش بیی عمویش دوستفروغی، به واسطه[. ارتباط با تهیدستی او نبودکه بی]سرود مسکین می

السلطنه سپس به فرمان شاه، برای خدمت به نزد شجاع علی شاه قاجار معرّفی شد و غزلی در مدح شاه سرود که مقبول افتاد.به خدمت فتح نیست[،

از نظر  . اوتخلّص خود را به فروغی، تغییر دادالسلطنه، لدوله، یکی از پسران شجاعاوالی خراسان، عازم مشهد شد و پس از مدّتی به نام امیرزاده فروغ

های فروغی بسیار علاقمند بود و گاه، ناصرالدین شاه نیز به غزل و استنشین بوده به جلسات عرفانی رفت و آمد داشتهشخصّیتی بیشتر گوشه

 - 6. 1931، اویسی کهخا) درگذشت. ،در تهران هـ . ق 1214محرّم سال  21غی، سرانجام در وسپرد. فرمی ویهای ناتمام خود را به تکمیل غزل

1)  

های شدن فّن شعر موجب شد این سبک تدریجاً از رونق بیفتد و پیروی از اسلوبای مبهم سبک هندی ]یا اصفهانی[ و عوامّانههدر مضمونافراط 

رونق شعر و شاعری نزد شاهان قاجار، این جنبش را به اوج رساند  ر قرن دوازدهم هجری شد.گیری جنبش بازگشت دساز شکلکهن فارسی، زمینه

بود، به همّت استادانی چون نشاط گامانش آغاز شدهاین جنبش که به همّت مشتاق و همو طمع صله، شاعران را تشویق نمود به دربار گرایش یابند. 

ی آنان از تقلید استادان کهن شعر فارسی مانند سعدی، ی مشروطیّت تداوم یافت ولی انگیزهرهاصفهانی، قاآنی شیرازی و فروغی بسطامی تا دو

است دادن به شعر پیشینیان بودهسرایی حتّی در انتخاب اوزان و قوافی و جوابآزمایی بلکه نظیرهحافظ، عنصری، منوچهری و دیگران، نه فقط طبع

ی بازگشت، شعر را از طریق تقلید بودند، شاعران دورهو پشتکار به طبع سلیم و ذوق برتر رسیده و در حالی که همان شعرای سلف، پس از رنج

شده به سبک سعدی و حافظ نزدیک و واژگان آنها، ساده، طبیعی و زیباست. بودند. غزلیّات فروغی، به اسلوب بازگشت سرودهمنهای ابتکار آموخته

هر چند فروغی بسیاری از ترکیبات و مضامین شعر خود را از غزل عات پربسامدی در شعر فروغی هستند. تشبیهات لطیف، وصف، ایهام و کنایه، صنا
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ای نیز در دیوانش مشهود است از جمله: گل به سر افشاندن، سرو سیمین ساق، است ولی ترکیبات و اصطلاحات تازهسعدی و حافظ وام گرفته

های شد، ویژگیهایی از آن آوردهای که گوشهدکتر اویسی کهخا، در مقاله (11 - 1. 1931، کهخااویسی )ی رنگین و غیره. یوسف عیسی دم، گریه

اند ولی باز به وجود خلّاقیّت در شعر فروغی اذعان زدا بررسی نمودهگرایی قدیم یعنی تمرکز بر عوامل آشناییغزل فروغی را بیشتر از منظر صورت

اند )مثلًا های شخصی و غیردرباری او نیز اشاراتی داشتهات سعدی و حافظ را در شعرش ذکر نموده به انگیزههای تقلید غزلیّ نموده برخی از نمونه

که غالباً حقیقی یا  _است( ولی جدا از معشوق این که در روزگار پیری عاشق دختری بسیار جوان به نام نیّر شده حتّی با نام او نیز تغزّل نموده

داند که ورود به این مبحث، ضمن نگرش گیر از سیاست و اجتماع میفروغی را شخصیّتی کناره _او نیز مبهم است  بودنمجازی و مرد یا زن

آقا حسینی  ی او، بیشتر کسب اطّلاع نماییم.نماید که از اوضاع و احوال زمانهی جدیدتر به شعر فروغی، این ضرورت را نیز ایجاب میساختارگرایانه

ساز ی هر شاعر را مستلزم توجّه به عوامل زمینهبررسی سبک وشیوهنویسد: ی برجسته در سبک سرایش، می( با تأکید بر وجود یک انگیزه1932)

است که بدون شعر اوست که بدون بررسی این عوامل، شناخت ما از شعر وی، ناتمام و نادرست خواهد بود. در واقع، شعر هر شاعر، کثیر الاضلاعی 

ماند. محیط جغرافیایی، مسائل سیاسی و اجتماعی، عقاید، روحیّات، رویدادهای تاریخی و در نظر داشتن هر ضلع، تحلیل و بررسی سخن او، ابتر می

اضلاع گوناگون، ممکن های بلاغی شاعر، مؤثّر است. از میان این هر منبع اطّلاعاتی دیگری، هر کدام، یکی از اضلاع این چند ضلعی است و در شیوه

شود. برخی شاعران، به ماندن نقد میگرفتن هر یک، سبب ناتمامتر در سخن شاعر ظهور یابند ولی نادیدهرنگاست برخی مؤثّر و برخی دیگر کم

، گروهی محیط تر استای نیز رخدادهای سیاسی در شعرشان پررنگمسائل اعتقادی توجّه بیشتری دارند، برخی به مسائل اجتماعی و عدّه

گذارد و در شعر بعضی نیز بازتاب مسائل شخصی آشکارتر است. اینها، همه، عوامل مؤّثر در جغرافیایی به طور آشکارتری در سخنشان اثر می

، در شعر او، مند باشد، بازتاب این مسائلسرایش شعرند ولی موضوع اساسی، هنر شاعر در سرودن است. هر چه شاعر از هنر و استعداد بیشتری بهره

        (3 - 1: 1932زیباتر و دلپذیرتر است. )آقا حسینی، 

 و فروغی ناصرالدین شاه قاجار از منظرران ی. شرایط سیاسی و اجتماعی ا2 - 2

به درک شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در زمان او، ناصرالدین شاه و شناخت  پس  فروغی بسطامی، معاصر و همدم ناصرالدین شاه قاجار بود

 کند:ز اشعار فروغی بسیار کمک میصحیح ا

 سپس،میرزا عیسی قائم مقام فراهانی و فرزندش میرزا ابوالقاسم و  دیده زیر نظرتعلیمد شاه و فرزند محمّ ،هچهارمین پادشاه قاجاریّ ،ناصرالدین شاه

به نقاشی،  و سرودز بود و در قالب غزل، رباعی و قطعه شعر میدارای ذوق ادبی نی، مند بوداز خط خوشی بهره او د.بومیرزا تقی خان امیرکبیر 

 ،با یاری و راهنمایی میرزا تقی خان امیرکبیر ،ناصرالدین شاه وافر داشت. ایعلاقه ، د زوجاتآسایی و تعدّتن، شکار ،طراحی، عکاسی، سیر و سیاحت

های پی در های سلطنت ناصرالدین شاه با شورشبر تخت سلطنت نشست و میرزا تقی خان را به صدارت برگزید. نخستین سال ،پایتخت شد یروانه

عوامل شورشی  ،به تدریج شورش سالارالدوله حاکم خراسان، فتنه باب و شورش آقاخان محلاتی همراه بود.از جمله  پی در ولایات و ایالات کشور

امیر کبیر دست به اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زد ولی  ،این ثبات یدر سایه گردید ومند اتی نسبی بهرهکشور از ثب شدهسرکوب 

دو  تجربه و خودکامه را به عزل و قتل وزیر خردمندش واداشتند.ق، شاه کم .ـ ه 1263با اقدامات وی از در مخالفت درآمدند و در سال  ،درباریان

السلطان بودند. سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ در سال اصغر امینالممالک و میرزا علیمیرزا یوسف مستوفی ،ن شاهصدراعظم بعدی ناصرالدی

شاه امتیاز لاتاری را به میرزا ملکم خان وزیر مختار ایران داد و امتیاز انحصار  ،السلطان صورت گرفت. در همین سفرت امینق به همّ .ـ ه 1916

هر دو قرارداد مورد ایراد و انتقاد قرار گرفت و به  ،ه پس از بازگشت ناصرالدین شاه از اروپاا به تالبوت انگلیسی واگذار کرد. البتّ توتون و تنباکو ر

د این قرارداد با مخالفت جمعی از روحانیون و مبارزانی همچون سیّ ،امتیاز لاتاری لغو گردید ولی در مورد انحصار توتون و تنباکو ،دستور شاه

 ق به لغو قرارداد فوق .ـ ه 1913شاه در سال  ،الدین اسدآبادی رو برو گشت. و با حکم شرعی مبنی بر حرام بودن استفاده از توتون و تنباکوجمال

و  هارانی در رود کارون به انگلیسیاعطای امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت شصت سال، چاپ و نشر اسکناس، امتیاز کشتی .گردیدمجبور 

مردم ستمدیده از نعمت  ،در ممالک اسلامی و خاورمیانهدر آن دوران،  فاقات همین دوران است.از اتّ ،هاانزلی تا تهران به روس یامتیاز راه شوسه

 ،در این میان و بودتنک آوردهمردم را به  ،مظالم شخص شاه و درباریان ،در ایران ویژهبه  و نصیب بودندی بیکلّ آزادی فردی و حیات اجتماعی به

 1919سرانجام روز هفدهم ذیقعده سال  .زمین گشتالدین اسدآبادی قیام نمود و پرچمدار آزادی مسلمین و منادی بیداری ملل مشرقد جمالسیّ

د شاگرد سیّ ،میرزا رضای کرمانی یبا گلوله ،برگزاری جشن پنجاهمین سال سلطنت در حرم عبدالعظیم )ع( یناصرالدین شاه در آستانه .قهـ . 

)معزّی،  .گشت مدفون ری شهر جیران باغ در و آمد در پای از اسدآبادی الدینجمال

http://www.iichs.org/index.asp?id=633&doc_cat=7)  

ی دست اطرافیانش بود بازیچه خواند،الله( میی خدا )ظلّخود را سایه و بودو عشرت خو گرفته رانیشهوتبنابراین، فروغی، شاعر درباری بود که با 

 آن زمانکردند و خود فروغی، بود، مردم در نهایت فقر و خفّت زندگی مینعمت و صدر اعظم خردمند خود را نیز کشتهو به خواست آنان، حتّی ولی

های زیرساختی کشور و واگذاری آنها به به باد دادن سرمایه .بودو عراق چشیده ها را در ایرانهایی از این رنجکرد، گوشهکه مسکین تخّلص می
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بود که نه خرد امیرکبیر و نه هنرمندی خودش، قادر نیست به این کشور پاکباخته و ورشکسته یاری رساند خوبی متوجّه کردهبیگانگان، فروغی را به

ی خود نماید و اندک هوش و ذوق خود را بر توشهقط باید سرنوشت خونین نخبگان را رهف پس شاعر دربار، .ای جز اقدام قهرآمیز نیستچاره و

تر گفتیم که سبک هر پیش نماید. تکسّبی سلطنتی، دارد و از صلهی شاه وفق دهد تا بتواند جایگاهش را در دربار محفوظ نگاهدوستانهعلایق ادب

هوشمندی به معنای پاسخ هوشمندانه به محرّکات و سازگاری  و بر این باوریم که به محرّکاتهای فردی اوست در پاسخ نویسنده یا شاعر، ویژگی

_  شودشناسی جدید، گزینش هوشمندانه نامیده میکه در بلاغت قدیم، مقتضای حال و در سبک _ ثباتی بسیار ناامن و بیسخن او با شرایط

و موجب محبوبیّت فراوان وی نزد شاهان  چینضامن بقای فروغی در جمع درباریانی حسود و سخن ی در شخصّیت فروغی است زیراویژگی مهمّ

بعدها و بند نیست تا برد تا وانمود کند به هیچ مسلکی وابسته و پایمیبهره  هم از مهارت درویشیفروغی  .استبوده ویژه، ناصرالدین شاهقاجار و به

  خوانیم:به تصحیح نخعی، می 92. در غزل ی قاجار، مصون بمانداهان خودکامهاز گزند ش بتوانددر مواقع بحرانی، 

 ی عشقدار شد زمسألهرکه خبآن

 

 کار ندارد به هیج ملّت و مذهب

 

 کهاینداند و سرایی نزد فروغی میترین خصوصیّت مدیحهروی و متانت را مهمگفتار خود، رعایت میانهحسین نخعی، مصحّح دیوان فروغی در پیش

)نخعی،  است.ی مقبل شاه نخواندهسرایان پیشین، برای بوسیدن رکاب شاه، نُه کرسی فلک را زیر پا ننهاده و خورشید آسمان را بندهبر خلاف درباری

خود به مدح شاهان هرچند معمولاً قالب قصیده به مدح اختصاص دارد ولی فروغی به مانند اندکی از پیشینیان، در بسیاری از غزلیّات  . پنج(1996

است تا خاطر سلاطین وقت را برای بخشش و صله، اقناع و ارضا نماید مانند حسن است، مدح را در حسن تخلّص غزل نیز به کار بردهقاجار پرداخته

دریافت صله، ازدواج و ی خود را از ، انگیزهو تحسین شجاعتش ضمن ابراز ارادت به شاه پس از تحسین جمال محبوب، تخلّص زیر که در آن، فروغی

)اویسی  تا شاه، در کمال مسرّت و رغبت، درخواستش را اجابت نماید: (گوید نگارگوید عروس و نمیزیرا می) استتشکیل خانواده نیز معرّفی نموده

     (16 - 11. 1931کهخا، 

 پادشـاه کشـور حسـنخمیده ابروی آن 

 وده خســرو لشکرشــکاف کشــورگیرســت

 صد هزار سوارشت شکسته حمله ی  او پ

ـــپهر ـــاخ وس ـــاب ک ـــوّر او، آفت  رخ من

 ی بختهمیشه عاشق دیدار اوست دیده

ــی  ــودفروغ ــتگیر ش ــاه، دس ــرم ش  ار ک

 

 ایســت ز شمشــیر ناصــرالدین شــاهنمونه

 اللهنصـراوسـت  منصـورکه نقش رایـت 

 صــد هــزار ســواردریــده صــارم او، قلــب 

 بخش تــاج و کلــاهســر مبــارک او، زیــب

 ی جـاهاوسـت، جامـهشایق بالای مدام، 

 عروسی به بر کشم دلخواهبر آن سرم که 

النظیر، ادب فروغی جناس اشتقاق و مراعات تشبیه، مبالغه، غزل و کاربرد صناعات ادبی مانندعلاوه بر هماهنگی و دلپذیری در آغاز و انجام این پاره

که به )های داخلی اشاره نماید ستاید که شاید به سرکوب آشوبچشمگیری است زیرا فروغی، شجاعت شاه را میگری، ویژگی در ستایش و خواهش

 های روس و انگلیسخواهیدر برابر زیاده را قاطعیّت اوکه عدم ایننه  (استنداشتهچندان نیاز افزارهای پیشرفته مانند توپ و تفنگ نگجبه 

. داند نه برعکس، شرف کاخ، ردای شاهی و تاج را به ناصرالدین شاه میفروغیباشد.( پردازی نمودهفروغی، دروغ که . )پس بعید استبستاید

 پوشی است.عیب قافیه در بیت سوم نیز در برابر این محاسن، قابل چشم است.بیان نموده ،آرزو غیر مستقیم و در اسلوبرا  شهمچنین درخواست

یا زیبارویان  و از این پس، طالب طلا هستند نددبربه نقره پاداش میتا کنون بران: کسانی که واژگان چند پهلو )سیم رندی و ادب فروغی در کاربرد

 از تصحیح نخعی هم مشهود است: 92در غزل اندام؟، مطلب: سلامتی شاه یا صله؟( خوش

 ، طالب زرنـد فروغـیبرانسیم

 کارگشای زمانه، ناصر دین شاه

 دعای مجرّبجیب ملک دارد این 

 مطلبکه دعاگوی او رسید به آن

اندازد ورزی نمیچینان را به وسوسه و غرضگیرد چون نه تنها حسودان و سخناز هوشمندی شاعر سرچشمه می ،مدح معتدل که ما بر این باوریم

علی مانند او، مجال یابند که سه پادشاه قاجار )فتح ی او الگو بگیرند تا محبوب دربار بمانند وکشاند که از شیوهبلکه آنان را نیز به این سمت می

روزی، »است: ی دوم دیوان فروغی، داستان زیر را آوردهدر مقدّمه نیز محمّد علی مدرّس تبریزی شاه، محمّد شاه و ناصرالدین شاه( را بستایند.

بوسی، شدیداً انکار احضارش صادر گردید و او نیز بعد از آستانسخن از خودستایی و دعوی خدایی او، به عرض ناصرالدین شاه رسیده و امر همایونی 

آن لطیفه، مورد انعام و تحسین وصله و پس در اثر ی خدا رسیدم. من کجا و این هذیان کجا؟ کرده و گفت من هفتاد سال دویدم تا حال به سایه

تا در سال هزار و دویست و هفتاد و چهارم هجری قمری نگاشته آفرین شاهنشاهی بوده و هماره، ستایش و نگارش آن شاه جمچاه را می

ی آشنا )که البّته در حال حاضر، جزء نامهای در فصلدر مقالهپژوهشگر تاجیکستانی،  (1916) میرزا ملّا احمد . پانزده(1996)نخعی،  «درگذشت.

نویسد: رند فروغی داند و میدر اشعارش می« رند»مهمترین وجه اقتباس فروغی را از حافظ، ترسیم سیمای  پژوهشی نیست( –های علمی فصلنامه
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باک، صادق، وفادار و علاقمند به خوشگذرانی است ولی بر خلاف رند حافظ، فرد عصیانگری نیست که نسبت به نیز به مانند رند حافظ، عاشق، بی

( این توصیف ملّا احمد از 141. 1916البال و غیر فعّال. )ملّا احمد، پی اصلاح وضعیّت باشد بلکه رندی است فارغهای زمانه، معترض و در ناسازگاری

در ادامه نیز ملّا  داند.که اصلاح انحرافات را بسیار مشکل می فروغی یاندیشانهگرش هوشمندانه و مصلحترند در شعر فروغی هم دلیلی است بر ن

 : مانند این مقایسه آوردها میاین تفاوت هایی ازاحمد، نمونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی:  فروغ

ــیاه روز ــال س ــره و اقب ــب تی ــک و ش  تاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ:  ح

 بیم موج و گردابی چنین هایل شب تاریک و

 

 

 ی مشکین دارمهمه زان حال و خط و طرّه

 

 ها؟باران سـاحلکجا دانند حال ما، سـبک

 

است که رند، با آنها، روبروست ولی در مصرع دوم از شعر فروغی، در مصرع اوّل هر دو بیت، سه حالت مشکل و سخت طبیعت و زندگی تصویر شده

است در حالی که منشأ مشکل، در مصرع دوم از شعر حافظ، نامفهوم و ناشی از ناسازگاری زمانه، معرّفی سن معشوق بیان شدهحُ منشأ مشکل، 

آور و مناسب بزم بخواند، اوزانی را انگیز را هم نشاطبه این هدف و نیّت که در مواردی اشعار غم همچنین (141. 1916ت. )ملّا احمد، اسشده

 هبه همرا ی زیرها را تداعی نمایند. انتخاب ضرباهنگی تند و شاد برای بیان غم در نمونهآور باشند و زودگذر بودن غمگریند که شاد و طرببرمی

. 1916: )ملّا احمد، های ما سطحی و مقطعی است و به ندرت، فرجام امور، وخیم خواهد بودکند که غمبه قوام این معنا کمک می ،استعارات حسّی

144) 

 ام، طبل سرشک دیده رادی به رهش فکنده

 

 ام، کودک نورسیده رادر کف دایه داده

 است هنرمندانه و نه سهویی زیر نیز در نمونه آورد هم موقّتاً ماندگار است،و تشبیه غم به مهمانی که هم شادی می انتخاب ضرباهنگی تند و شاد

 : )همان(و تلمیح زیبایی است به این باور دینی که در پس هر سختی، گشایشی هست

 ام امشباندوه تو شد وارد کاشانه

 

 ام امشبمهمان عزیز آمده در خانه

ی است که ناله سوزناکوداع یاران و جدایی آنها به مدّت طولانی یا شاید همیشگی، از نظر سعدی، آنچنان  نیز مشهود است که ی زیردر مقایسه

از ناز و نعمت دربار را  خودش یا جدایی خواهد خاطر ممدوح را مکدّر ببیندبین فروغی که هرگز نمیطبع میمون و نیک در آورد ولیسنگ را درمی

در چمن، به گشت و گذار، سرخوش  که معشوقیممدوح یا برخاستن از سرو، پاسخی است از سر حسادت یا تحسین به قامت ، نالهمجسّم نماید

 (149. 1916است: )ملّا احمد، 

 فروغــــــــــــــــــــــــــی:

 از سرو، ناله خیزدتا دامن قیامت، 

ــــــــــــــــــــــــــعدی  :س

 بگذار تا بگریَم چون ابر در بهاران

 

 

 ردد چمن چمانی، آن قامت رسا راگ

 

 ، روز وداع یارانکز سنگ، ناله خیزد

 

است. برای نمونه، در شاهد زیر، فروغی علاوه بر صناعات بدیعی مانند تضاد، جناس، ترصیع و مانند آنها را زیبا و لطیف به کار بردهفروغی، 

خوابی و بی ،، هر دوکامروایی و ناکامید که بفهماناست تا گویی شعر حافظ، صنعت لفظی جناس را نه از سر تکلّف و لفّاظی به کار بردهنظیره

    (144)همان،  :، عاقلانه نیستهاکاستیخوردن بر پس غم دنآورانی میپریش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــی:  فروغ

 نبـود آرامدلی ما زلـف شب که در حلقه

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ:

 ی گیسوی تو بودی ما قصّهدوش در حلقه

 

 

 نبـود دل آرامتا به نزدیـک سـحر، هـیچ 

 

 ی موی تو بودتا دل شب، سخن از سلسله

 

 پنجاه غزل نخست از دیوان فروغی بسطامیشناسی ساختارگرای . سبک3

دهند. ای آن را به خود اختصاص میصفحه 211صفحه از حجم  92پنجاه غزل نخست دیوان فروغی به تصحیح نخعی، ، 1ی ی جدول شمارهبر پایه

از کّل  %/13هر بیت، تقریباً که سهم  دارد بیت( 161)گرد شده به  بیت 111در تعداد( این غزلیّات، در مجموع  %16در حجم و  %1/11)حدود 
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افزا در دیوان به باور ما، دو عامل منفعتاند. به ترتیبِ آخرین حرف از مصرع دوم گرد آمده ،این اشعار ،در تصحیح نخعی .استی آماری جامعه

رساند هم به انسجام شش ذهنی شاعر را میردیف، عاملی است که هم توانمندی و ک های مدحی.( غزل2های مردّف، غزل( 1است:  پربسامدفروغی، 

از  %26)یعنی  غزل 19در  سازد.تر میسپردن اشعارش را آسانورد زیرا به حافظهآای وی شهرت بیشتری به ارمغان میکند و هم برسخن کمک می

غزل در مدح محمّد شاه قاجار است و در غزل در مدح ناصرالدین شاه و یک  12است که ، مدح شاهان قاجار به لفظ صریح آمده(ی آماریجامعه

و در هیچ غزلی، دشنام و هجو به رقبا و مخالفانش، چه به لفظ صریح چه  استیک غزل هم از معشوق خود )نیّر اعظم( به لفظ صریح نام برده

هایی غزلیعنی ی آماری: زل در این جامعهتعداد ابیات هر غهماهنگ است.  ،نه چندان مؤدّب قاجار اش در دربارکه با جایگاه ویژه استضمنی نداده

علاوه بر  ،و این که فروغی استهای کوتاه و بلند ی تبحّر او در سرایش غزلدهندهنشان ،(%14بیت ) 16تا  11هایی با ( و غزل%46بیت ) 11تا  1با 

  ی بیشتر.صله تکسّب و پرگویی برایی و لفّاظ بر نه ،خود متّکی استو توانمندی بر استعداد  آفرینی،متانت و وقار در عین شادی

 هایها/بیتغزلتعداد 

 ی آماریجامعه

های تعداد غزل

ی موجود در نسخه

 نخعی

ی آماری حجم جامعه

 )صفحه(

های مدحی غزل ها )بیت(طول غزل

ی موجود در جامعه

 آماری

های مردّف غزل

ی موجود در جامعه

 آماری
1 - 11 11 - 16 

11/161 921 92 29 21 19 46 

 ی آماریامعهجدورنمایی از  :1 جدول

 
یک و سرایی دهد سبک قالب فروغی، مردّف( که باز نشان می4های مقفّی )غزل نزدیک است به( 1های متفرّقه )تعداد ردیف ی آماری ما،در جامعه

افعال ربط )است و  اند. همچنین،سرودهتابع اسلوب بازگشت زیرا شعرای کهن مانند سعدی و حافظ هم بیشتر غزل مقفّی می نهسبک فردی است 

، ای پیرامونشهپدیدهدهد فروغی، هم در توصیف و تشریح نشان می هستند که پربسامدترین واژگان ردیفنمای مفعولی )را( نیست( و علامت نقش

و در کنار  )مرا، ترا( را، بیشتر در کنار ضمایر من و تو نماینقشی خود و دیگران زیرا ها و آرزوهای خود دربارهبیان خواستهدست است هم در چیره

 آوریم:هایی نیز میبرای اثبات این مدّعا، نمونه .استآمده هایی طلبی و شرطیبافت درعمدتاً و  افعال التزامی

است. در  مشهود ،هایی بارز از وصف دقیق، ماهرانه و هماهنگ در وصف معشوق انسانینمونه به تصحیح نخعی،دیوان وی،  43و  41های در غزل (1

 انگیزد،است. قامتی موزون که قیامتی در بینندگان بر میهایی مشهود از زیبایی دلبر به تعابیر گوناگون ولی هماهنگ، آمدهاین دو غزل، جلوه

ای شیداکننده بر لبانش های سفید و رخشان که خندهکند دندانآلود که لبان دلبر را به ذهن تداعی میین یا میلعل سرخ، خون ی فروبسته وغنچه

در رسند ولی به نظر می فردیتهی از آفرینش و تقلیدی نشاند، چشمانی مست مانند گل نرگس، زلف انبوه و پریشان و مانند آنها، هرچند می

  نماییم:مقایسه میدول، جبه ناچار در قالب  و هایی از این دو غزل را به تناسب مضموناند. گزیدهکت جستهآفریدن معانی شعری جدید، مشار

 41بیت منتخب از غـزل 

ــــــی ــــــحیح نخع  تص

 

 43بیت منتخب از غـزل 

ــــــی ــــــحیح نخع  تص

 

 موصــــــــــــــــــوف

 

 صــــــــــــــــــــفت

 

 جـانبیو صناعات  انیمع

 

* 

حدّ تو و آن نخوتی که بی

ـــت *  ـــن اس ـــن و ای م

 اسـتحسرتی که افزون 

 

ــر نخــوت  و حســرت دلب

 شــــــــــــــــــــاعر

 

ــــــزونبی  حــــــد و اف

 

توجّهی جمع موصوف بی

دلبر و حسرت شاعر زیـر 

معنای وصفی بسـیاری و 

ــــــــــــــــماری  پرش

 

* 

 

ای کــه تــو و آن پنجــه

رنگین است * من و این 

ی و سـینه ی دلبـرپنجه

 شــــــــــــــــــــاعر

بــودن از خــون یــا رنگین

بـــودن از خضـــاب و گرم

 )عشـق( بودنقاتل ادماج

زیبایی خضاب بر یا  دلبر

46%49%

11%

غزل نخست دیوان فروغی از تصحیح نخعی11توزیع واژگان ردیف در : 1نمودار 

(21)را 

(21)نیست / ـ ست / است 

(1)سایر موارد 
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 ای که کانون اسـتسینه

 

ـــا   ـــب ی ـــونریزیلهی  خ

 

ــــــتانش ــــــر انگش  س

 

ــه ــر دوری از ای فتن ی ه

ــــــت * ــــــت فتّان  قام

آشوب قیامت را، دیـدیم 

ــــــــت ــــــــه دوران  ب

 

تو و آن قامتی که موزون 

ــــــــــــــــــت *  اس

ــن طــالعی کــه  مــن و ای

ــت ــو و آن  وارون اس // ت

پیکری که مطبوع اسـت 

* من و این خاطری کـه 

 محـــــــزون اســـــــت

 

 قامـــــــــت یـــــــــار

 

ــــــان ــــــوزون و فتّ  م

 

جنـــاس بـــین قامـــت و 

بختی شاعر نگونقیامت، 

عدم توفیـق بـر  به سبب

 وصــــــــــــــــــــال

 

یک قـوم، جگرخوننـد از 

ــل می ــک لع ــودت * ی آل

جمــع پریشــانند از زلــف 

 پریشـــــــــــــــــانت

 

ــه  ــی ک ــون دل ــن و خ م

مقسوم است * تو و لعل 

 گـون اسـتلبی کـه می

 

ی مردم، خود شاعر، همه

ـــــــــر ـــــــــب دلب  ل

 

ــون و  ــر خ ــان، جگ پریش

 فامســــــــــــــــــرخ

  

ــــبیه  ــــتراک در تش اش

ـــه  ـــب ک ـــرخی در ل س

احتمالاً بـر اثـر نوشـیدن 

شــــــراب و مســــــتی 

ــــمان ــــدید شچش ، تش

 با سرخی لعـل استشده

 

ی هر جـانی، از هم نشئه

چشــم خمارینــت * هــم 

ـــامی، از  ـــر ک ـــکّر ه ش

هـم // ی خنـدانت پسته

ــاره ــی، از چ ــر نیش ی ه

ی نوشـینت * هـم خنده

راحـــت هـــر جـــانی، از 

 مرجانـــــتی حقـــــه

 

ــده ــو و آن خن ــه ت ای ک

نوشین است * من و این 

 ای که قـانون اسـتگریه

 

 

ــــــده و چشــــــم،  خن

ی های دلبر، گریـهدندان

 شــــــــــــــــــــاعر

 

نوشین آور، مست، مستی

آفرین و )زیبـــا(، شـــادی

محتوم و قطعی، سوزناک 

ــانون در  ــوای ق ــد ن مانن

ـــــــــــــــــیقی  موس

 

 

حه )لـب ی مصـرّاستعاره

خندان، پسته دهـن بـاز( 

ــاقص  ــاس ن ــیش، جن )ن

نوشین( )قـانون، کـانون( 

( تضـادّ جان )مرجان، هر

ــده،  ــوش( )خن ــیش، ن )ن

 گریــــــــــــــــــــه(

 

 

ــتی، از  ــر مس ــت ه کیفیّ

نــــرگس مخمــــورت * 

ــاری، از  ــر ک ــدن ه پیچی

ــــــت ــــــنبل پیچان  س

 

 مست، پُر چین و شکن چشم دلبر، زلف دلبر *

ــــتعاره ــــرّحه اس ی مص

)چشــم، نــرگس( )زلــف، 

 ســـــــــــــــــــنبل(

 

فیــروزی هــر فــالی، از 

* تابیدن طلعت فیروزت 

 هر نوری، از اختر تابانـت

 

تو و رویـی کـه لمعـه ی 

نور است * من و چشمی 

 ی خون اسـتکه چشمه

 

ی دلبــر، چشــمان چهــره

 شــــــــــــــــــــاعر

 

ــــبختی،  ــــبب خوش س

ــــرط خون ــــان از ف گری

 بختینگـــــــــــــــون

 

ی مصرّحه )اختر استعاره

ی درخشان( تابان، چهره

بالاســتعاره مــدمج تضــادّ 

ــدبختی( ، )خوشــبختی، ب

ــه )خون ــتن(مبالغ  گریس

 

ی هــر تیغــی، از ســرمایه

ــــت * خم ــــده ابروی ش

ــی، از  ــر بخت برگشــتن ه

* 
 ابروی دلبر، مژگان دلبـر

 

 شــــکنشمشــــیر، صف

 

خم ابرو و مژگـان دلبـر، 

ـــدگی،  ـــفت خمی در ص

 جامعنـــــــــــــــــد.
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ـــــف ـــــتص  زده مژگان

 

 

نطق همـه گویـا شـد، از 

ی خاموشـت * راز غنچه

ی همه پیدا شد، از عشوه

 پنهانــــــــــــــــــت

 

* 
 کرشمه ی دلبرلب دلبر، 

 

ـــه ـــته، ی دمغنچ فروبس

 رســـــــــــــــواکننده

 

ــاموش(  ــا، خ تضــادّ )گوی

)فروبستگی غنچـه و بـاز 

ی خندان هـر بودن پسته

دو در وصف لـب( )پیـدا، 

 پنهـــــــــــــــــــان(

 

ــرّه ــا ط ــرّارت، زد ت ی ط

دست به طرّاری * دست 

ــاد ز  ــه بربســتی، فری هم

 دســـــــــــــــــتانت

 

ای کـــه تـــو و آن طـــرّه

ن مفتول است * من و ای

 مفتون اسـتای که دیده

// تو و زلفی که عنبرسار 

است * من و اشکی کـه 

ـــــت ـــــون اس  درّ مکن

 

ی ی کشندهناز و کرشمه

جمیـع احـوال و  دلبر در

ــه ــر و ب ــال س ویژه در ح

ــص(دست ــاندن )رق  ،افش

ــان ــف پریش ــوهزل و  ، انب

ــهر  ــد ش خوشــبویی مانن

ـــمیر، ـــار در کش  عنبرس

 اشک شاعر در چشمانش

 

بند )نـاتوان طرّار و دست

کننــده از فــرط درماندهو 

بـــاختگی(، خوشـــبو، دل

 پنهــان در صــدف چشــم

   

ــرّه،  ــتقاق )ط ــاس اش جن

طرّار( کنایـه )دسـت بـه 

کـــــاری زدن، فریـــــاد 

برآوردن از دست کسی(، 

تشبیه مرکّب )اشـک در 

چشم همانند مروارید در 

 صـــــــــــــــــــدف(

 

تا تیر ترا خـوردم، پرّنـده 

شدم، آری * پرواز تـوان 

ــت ــاوک پرّان  کــردن، از ن

 

* 
ــاختنبــاختن، جاندل  ب

 

 تیرخوردن، پـرواز کـردن

 

ی ، اســــتعارهمبالغــــه

ــــــــــــــــــ  هتمثیلّی

 

سهل است گر از دستت، 

ــانم *  ــاک گریب ــد چ ش

ترســم نرســد دســتم بــر 

ــــــت ــــــاک گریبان  چ

 

* 
 ف دادن شـاعرکعنان از 

 

ــــاک ــــان چ  دادنگریب

 

 بســـــــط کنایــــــــه

 

ــنگم، از  ــه دل ت ــی ک آه

سینه کشـد امشـب * آه 

ار بکُشد فردا، در حضرت 

ـــــــــــــــــلطانت  س

 

* 
ـــــــــــــــوردنغم  خ

 

 کشــــــــــــــــیدنآه

 

بســـط کنایـــه، جنـــاس 

ــــیدن،  ــــات )کش حرک

ــــــــــــــــــتن(  کُش

 

دل، شه ناصـر دیـن کـز 

ــد * ای  دور فلکــش گوی

ــت وســیّا ــادهثاب ی رم، آم

ـــــــــــــــــــت  قربان

 

* 
ــــف جان فشــــانی در ک

ــــــــــــــــــوق  معش

 

ـــانی ـــر قرب کردن در براب

ــــــماوی ــــــرام س  اج

 

ـــات ـــک، مراع النظیر )فل

ی ستاره، سیّاره(، استعاره

قـرار دادن مکنیّه )منـادا 

 جمادات بـه مـراد دلبـر(

 

ـــی را،  ـــد فروغ ـــا چن ت

خـواهی * زده میحیرت

افکن، مـات ای ماه فـروغ

ـــــــــــــانت  رخ رخش

ــدانم غــم فروغــی  مــن ن

چیست * تو نپرسی کـه 

 ام چــون اســتخســته

 

ــــاعر و  ــــدگی ش درمان

 تــــــوجّهی دلبــــــربی

 

ــار  ــاب انک ــتفهام از ب اس

 ابطـــــــــــــــــــایی

 

ــروغ،  ــاقص )ف ــاس ن جن

مکنیّه ی فروغی( استعاره

)منادا قرار دادن مـاه بـه 

ــــــــر( ــــــــراد دلب  م
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 از دیوان فروغی به تصحیح نخعی 43و  41های ی غزلهلمقای :2 جدول

تواند در تمام ابیات، هم میای است کوتاه ولی چند پهلو  زیرا جمله )این همه نیست(از دیوان فروغی به تصحیح نخعی، ردیف  91در غزل  (2

آرزوی وصال یار چه در این  (.اش این نیست )یعنی باز هم هستو هم معنای همهمعنای این اندازه نیست را برساند )آیا بیشتر است یا کمتر؟( 

ر فروغی، عاشق حقیقی کسی دادن مُلک جهان، در برابر آن ارزشمند است. به باونه تنها آرزوی شاعر است نه از دستجهان و چه پس از مرگ، 

باشد که به دنبال گناه جدّش آدم ابوالبشر او را از است که تنها به عشق زیبارویان زمینی دل نبندد و امید به وصال و بخشایش محبوبش داشته

مایش تهمت دزدی روبرو شدند تا گونه که برادران یوسف، به سودای وصال یوسف، از کنعان به مصر آمدند ولی با بلا و آزجوار قرب خود راند همان

های ی آرزوها، بسیار دشوار است و باید مانند فرهاد، سختیدر این جهان، رسیدن به همهبازگشت نمایند و به گناه و زبونی خود اعتراف نمایند. 

اندیشی شدن برای خدا همانا کوتاهئلقاکشیدن، سزاوار است. شریکزندگی را برای دستیابی به هدفی شیرین به جان خرید و بیش از این هم سختی

اید تعلّقات مادّی را ترک گوید و زهد پیشه سازد ب. انسان بند باشدو تا نوک بینی را دیدن است وگرنه، مهم نیست انسان به چه کیش و آیینی پای

سلامت از زیرا انسان زندگی دیگری در روز حساب هم در پیش دارد که باید برای آن روز، آماده گردد. انسان باید تسلیم مشیّت الهی باشد تا سر به 

ها های انسان در جنگیپیروزمی گناهانش بخشوده شوند. ی چشهای این جهانی ببرد و در آن جهان نیز به سختی حسابرسی نشود و با گوشهفتنه

زند )ومارمیت إذ رمیت...( چیز را مشیّت الهی رقم میی تلاش و استحقاق خود انسان است بلکه همهو دیگر میادین زندگی، نه فقط نتیجه

بردن به ذات خدا بسیار نزدیک است ولی هی هم تا پیاند، از مظاهر قدرت و جمال الگونه که گیسو کمندان زمینی، تا کمر گیسو فشاندهنهما

ی حق، ارزشی ندارد زیرا زیبایی های بهشت، در برابر جلوهی قدرت و جمال الهی، در این جهان، متجّلی نیست و بلکه در آن جهان هم زیباییهمه

ت. انسان نباید در تتبّع و تفحّص آینده افراط نماید و پیروزی گنجد و مرغ وهم را یارای پرواز تا کُنه ذات خدا نیسوصال خدا، در وهم و خیال نمی

ی و خوش بگذراند و همچنین زیبندهث برده به قضا و قدر وابسته است پس بهتر است حال را دریابد رشاهی که خلعت شاهی را از جمشید جم به ا

گشاید و باز هم عمق آن ار ببخشد زیرا مضامین سربسته را میشاه است که بر چاکران خود و از جمله فروغی، دست و دل باز باشد و نعمت بسی

  مضامین، بیشتر است.

 یار اگر جلوه کند، دادن جان این همه نیست

 ای هست در این پرده کـه عاشـق دانـدنکته

ــر از کوچــه  ی انصــاف درآیــد یوســفمگ

 ی شــیرین داردکــوهکن تــا بــه دل اندیشــه

ــی ــت بین ــه حقیق ــا ب ــذر ت ــی بگ  از دو بین

 تکبیــر بــزن، زان کــه بــه بــازار جهــان چــار

 ی چشــم تــو نگــردد پیــداگــر نهــان عشــوه

 اثر شست تو خون همه را ریخـت بـه خـاک

 دکس ره بـه میـان تـو ز مـوی تـو نبـرهیچ

 خـــود مگـــر روز جـــزا رخ بنمـــایی ورنـــه

 تو ندانی نتوان نقش تو بستن بـه گمـان )؟(

 جام می نـوش بـه یـاد شـه جمشـید شـعار

ــادل بخشــنده  ــاه دری ــنش ــر دی ــک ناص  مل

 آنچــه مــن بــر دهــن تنــگ، فروغــی دیــدم

 

 عشق اگر خیمه زند، مُلک جهان این همه نیسـت

 ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست

ــه ســرمایه  ی ســودازدگان ایــن همــه نیســتورن

 گر به مژگان بکند کـوه گـران ایـن همـه نیسـت

 کـه میــان حـرم و دیــر مغــان ایـن همــه نیســت

 سود و زیـان ایـن همـه نیسـتبایع و مشتری و 

ــه ــتفتن ــه نیس ــن هم ــان ای ــدا و نه  انگیزی پی

 مکش تیر و کمان ایـن همـه نیسـتورنه در کش

 با وجودی که ز مو تا به میـان ایـن همـه نیسـت

 ی حور و تماشای جنـان ایـن همـه نیسـتجلوه

 ی وهم و گمان این همه نیستزان که در حوصله

 کــه مــدار فلــک و دور زمــان ایــن همــه نیســت

 آن که بر همّت او، حاصل کان ایـن همـه نیسـت

  کی توان گفت که تقریر زبـان ایـن همـه نیسـت

 

 

دهد که یارش هرچند به چشم ی باورهای دینی، خود را دلداری میفروغی، بر پایهدر نخستین غزل از تصحیح نخعی، که بسیار معروف است،  (9

تواند بر ی مجاهده در اکتساب کمالات، میکه بشر به واسطهواین ای است از این حضورنشانهو سراسر جهان،  جا حاضر استشود ولی همهدیده نمی

بهشت  عمق معرفت خود بیفزاید ولی شاعر، آرزومند است که خدا را به چشم سر ببیند و او را آشکارا به دیگران هم نشان دهد. هیچ لذّتی را حتّی

زیبا  ،توان خدا را به چشم سرو بر این باور است که هم می داندو این معاشقه را دوجانبه می داندنمیی معاوضه با لذّت وصال زاهدان را، شایسته

و مشخّص نیست آیا فروغی، آرزومند  استولی مدح شاه در پایان شعر، از صداقت محتوای آن، کاسته ی زیبا و نیکو به خدا رسیددید هم با اندیشه
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ای، به شهرت و عظمت برساند یا این که خود رأساً خدمت شاه را به جای دین و مملکت، خدا را مانند شاهان افسانهاست از راه بیان خدمات شاه به 

 : ای تکسّب نمایدآورد و ثروتی در حدّ شاهان افسانه

ــا کــنم تــکــی رفتــه  راای زدل کــه تمنّ

 ای که شـوم طالـب حضـورغیبت نکرده

 با صدهزار جلوه بـرون آمـدی کـه مـن

 سـاز شـدصد مجاهـده، آیینه چشمم به

 ی چشم مـن ببـینبالای خود در آیینه

 مســتانه، کــاش، در حــرم دیــر بگــذری

 خــواهم شــبی نقــاب ز رویــت بــرافکنم

 گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ مـن

 طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند

 زیبـا شـود بـه کارگـه عشـق، کـار مـن

 رســوای عــالَمی شــدم از شــور عاشــقی

 غمزه گر بـه وثـاقم گـذر کنـیبا خیل 

 جــم دســتگاه ناصــر دیــن شــاه تــاجوَر

 شعرت زنام شاه، فروغـی شـرف گرفـت

 

 راای نهفته که پیدا کنم تـکی بوده

 راای که هویدا کنم تـپنهان نگشته

 رابا صـدهزار دیـده تماشـا کـنم تـ

 راتا من به یک مشاهده شیدا کنم ت

ــ ــا ب ــت ــنم ت ــا ک ــالم بال  رااخبر ز ع

 ران و ترسـا کـنم تـگاه مؤمتا قبله

 راخورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تـ

 راچندین هزار سلسله در پا کنم تـ

 رایکجا فـدای قامـت رعنـا کـنم تـ

 هر گه نظر به صورت زیبا کنم تـرا

 ترسم  خدانخواسته رسوا کـنم تـرا

 آرا کــنم تــرامیــر ســپاه شــاه صــف

 کز خدمتش سکندر و دارا کنم تـرا

 زیبد که تاج تارک شـعرا کـنم تـرا

 

 

خواهد که از غیر خدا فروغی از بشر می ،دار غیرت استداعیه ،چون شاعر تهی از مدح شاهان و درباریان است از تصحیح نخعی، که 13( در غزل 4

جز در جایگاهی ندارد بُرد و به خدایی بگراید و از او بخشایش و خوشبختی بخواهد که اینک، مهجور و بیگانه است و احکامش در زندگی بشر، ب دل

همچنین شاعر به مانند موسی )ع(، آرزو دارد خدا را در همین جهان و به چشم سر، ببیند یا  حدّ ظواهر شریعت و آن هم آمیخته به سالوس و ریا.

داند، خود را یولی چون جهان را تجلّی خدا م نیاز گردد و به جهان دیگر، کوچ کندی این جهان، بیدست کم، در آرزوی رسیدن به او، از دام و دانه

 ی است چون مضمون آن،انشایهای شرطی و تمام ابیات این غزل، حاوی گزاره .توان شاد زیست و به پشتوانگی خدا دل بستدهد که میدلداری می

 آرزوهای شاعر است: ها وخواسته

 آشنا خواهی گـر ای دل، بـا خـود، آن بیگانـه را

ـــهآشـــنایی  پرور بـــین کـــه مـــنهای آن بیگان

 ز آن چشم فسونگر بستن از نامردمی استچشم ا

 گر گریزد عاشق از زاهد، عجب نبـوَد کـه نیسـت

ــاش می ــانهک ــمع، در کاش ــبی آن ش ــد ش  امآم

 ی صــیّاد نیســتنــیم جــو شــادی در آب و دانــه

 تا درون آمد غمش در سینه، بیـرون شـد نفـس

ــد ــش خری ــر لعل ــوَد اگ ــب نب ــکم را عج  درّ اش

 دوسـتبس که دارد نسبتی با گـردش چشـمان 

 

ــالی ــرد خ ــد ک ــه بای ــه را ،اوّل از بیگان  خان

ــه رامی ــرت بیگان ــنایی، حس ــورم در آش  خ

 نظر، کوتــه کــن ایــن افســانه راواعــظ کوتــه

ـــه را ـــه و فرزان ـــدگر، دیوان ـــا یک ـــی ب  الفت

 تــا بســوزانم ز غیــرت، شــمع هــر کاشــانه را

 شادمان مرغی که گویـد تـرک آب و دانـه را

 خانه رانازم این مهمان که بیرون کرد صاحب

 جـــوهری دانـــد بهـــای گـــوهر یکدانـــه را

 زان فروغــی دوســت دارد گــردش پیمانــه را

 

 

گرا و شناسی صورتی میان سبکبه رابطهاز این رهگذر، تا  گیریمهای منتخب فروغی را پی میسازی در غزلهای برجستهاینک، بررسی شیوه

  .پی ببریم ،ادبیساختارگرا در تحلیل 

 سازیهای برجستهالف( شیوه – 3
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های گرایان مکتب پراگ و به معنای کاربرد نامتعارف زبان خودکار و هنجارگریزی است پس تمام پدیدهاز اصطلاحات صورت 9سازیبرجسته

به این « شدهچیزی گفتهچه »که ی پیام و اینشوند توجه مخاطب از محتوای گزارهها، موجب میاست. این پدیدهگیر زبانی را در بر گرفتهچشم

کاهی. ( قاعده2افزایی، ( قاعده1: شودسازی، به دو شیوه اعمال می. فرایند برجسته«شدهچگونه گفته»سمت و سو گرایش یابد که خود پیام 

بی داوری ادبی. شناسانه و ذهنیّت نسسازی، در حقیقت، پلی است میان عینیّت نسبی توصیفات زبانهای برجستههمچنین، بررسی است گونه

نقد ادبی در حوزه سازی، راه را برای برجستهی ی آثار ادبی، بر پایهشناسی ساختارگرایانهتوان گفت سبک( بر این اساس، می61. 1933)مکاریک، 

های زبان )برای شناخت کاربست شناسیو جامعه های درونی و بیرونی(ها و چگونگی پاسخ شاعر به محّرک)برای شناخت نگرش شناسیهای روان

   نماید.هموار می (همزمانی و درزمانیخودکار در طبقات اجتماعی 

 افزایی( قاعده1 –الف  – 3

در  توازن، ما در پژوهشنماید. وسیقایی شعر، کمک میمی آن، توازن است و به ساختار ی زبان که نتیجهافزایی، یعنی افزودن قواعدی بر برونهقاعده

های آوایی، از بلاغت به معنای متعارف آن بسیار نظام توازن در سطح  از آنجا که بررسی. نحوی، واژگانی، اشتقاق و تکرار سطوح، مطرح است:این 

ی غزلیّات، صرف نظر ی آواشناسانهاست، از مطالعهدور است و همچنین، چون در این پژوهش، غزلیّات فروغی، در سطحی وسیع بررسی شده

سجع، جناس، یی، لفّ و نشر در سطح نحوی و وزن در سطح آوا مانند تر استصناعات بلاغی، هر یک به برخی سطوح توازن، نزدیک ایم.نموده

  در سطح واژگانی. موازنه و ترصیع،

تواند تر از هجا ایجاد شود و صرفاً محدود به تکرار چند هجا درون یک واژه نیست بلکه میتوازنی است که از تکرار واحد زبانی بزرگتوازن واژگانی، 

همگونی میان دو ای از واژگان درون یک جمله را شامل شود. در ضمن، هعیا حتّی مجمو آنها(کلّ یک واژه، یک گروه )اسمی، فعلی، قیدی و مانند 

ی تکرار شونده، به دو صورت ناقص و کامل، قابل مشاهده است. همگونی ناقص، تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه و همگونی کامل، یا چند واژه

تکرار واژگان، اغلب به معنای  ی خود، در سطح واژه، جمله و گروه، قابل تحلیل است.واژگانی، به نوبه توازن تشابه آوایی میان دو یا چند واژه است.

 - 24. 1939، و همکار )رضایی کند. تأکید بر آن واژه و مفهوم آن است و اگر در قافیه یا ردیف شعر قرار گیرد، به غنای موسیقایی آن کمک می

باشد و نقشی واحد را در جمله، ایفا شده)فعلی، اسمی و قیدی( واحدی است زبانی که از یک واژه یا بیشتر ساخته، منظور از گروه همچنین (21

هجایی البّته بسیاری از تکواژهای آزاد )مانند: من، تو، اسب و شب( تک (21 - 26. 1939)رضایی و همکار، ترین جزء جمله است. . گروه، بزرگنماید

   ی بیش از یک هجا در توازن واژگانی مستثنا نماییم.هجایی را از قاعدهای تکباید تکواژه وهستند 

نی فرایند گسترش واژگان و ساختن واژگان جدید( در زبان فارسی نه از تغییر حروف حرکات کلمه )مانند زبان عربی( یع) واژگان چگونگی اشتقاق

و بر شش گونه است: بسیط مانند خانه، مشتق اند در آغاز، میانه و پایان واژه افزوده شود توشود که این وند، میبلکه از طریق افزودن وند انجام می

مول )که بیشتر در زبان عامّیانه شده مانند پولسازیو دو گانکم مرّکب مانند شهرداری، مکرّر مانند کممانند ورزش، مرکّب مانند شبگرد و مشتق

دهد که عاطفه بیش از اندیشه بر فضای شعر حاکم است زیرا استفاده از واژگان غیر ساده، بیشتر به ن میسادگی واژگان در شعر، نشا کاربرد دارد.(

نماید و بیان احساسات درونی را برای واژگان ساده، روند عاطفی را بیش از شرایط متفکّرانه بر متن مسلّط میهنپس دامتعقّل سراینده نیازمند است. 

    (21 - 24. 1939)رضایی و همکار، نماید. تر میشاعر، آسان

سازی نقشی، واژگانی را در نشینگیرد. همسازی نقشی صورت میسازی نقشی و جانشیننشینحوی در ساختار جمله، از طریق دو فرایند همن توازن

 شوندهای نحوی متفاوت، تکرار مینقش سازی نقشی، شامل واژگانی است که دراند ولی جانشینگیرد که در نفش نحوی یکسانی به کار رفتهبر می

الصفات و مانند آنها، از جمله صناعاتی هستند که به دنبال لفّ و نشر، قلب، تقسیم، تنسیق .نمایندو در عبارات مختلف، معانی متنوّعی ایجاد می

دی است زبانی که از یک واژه یا بیشتر فارسی، منظور از گروه )فعلی، اسمی و قیدی( واح ندر زباشوند. توازن نحوی در متن، ایجاد می

 (21. 1939باشد و نقشی واحد را در جمله، ایفا نماید )رضایی و همکار، شدهساخته

 توازن واژگانی

که اگر در لفظ و معنا یکسان باشد، جناس تامّ است و در غیر این صورت، جناس ناقص یا توریه )ایهام(، به هدف  توازن واژگانی یا تکرار واژگان،

 گردد:هایی از آن، اشاره میتأکید بر مضمون و افزایش تأثیر سخن، در دیوان فروغی، پربسامد است که ذیلاً به نمونه

 ن، ایهام از دو معناست: چین زلف و کشور چین.ی چیبه تصحیح نخعی، واژه 11برای نمونه، در غزل 

 سر زلف تو مشّاطه گشاید چینگر 

 

 را چینی عطّار به یک جو نخرد نافه

 آوریم:هایی از آن را میاست که بخشبر همین مبنا سروده شدهبه تصحیح فروغی،  23همچنین غزل 
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 اهر چه کردم به ره عشق، وفا بود وف

 بود المشربت من ز کف یار، الم 

 زدن، محض غلط بود غلطی عشقسکّه

 پیشه، گران بود گرانبار خوبان ستم

 

 اوانچه دیدم به مکافات، جفا بود جف

 اقسمت من ز در دوست، بلا بود بل

 اشدن، عین خطا بود، خطعاشق ترک

 خسته دعا بود دعا....کار عشّاق جگر

 

 اشتقاق

 هوش و هشیاری توازن اشتقاقی برقرار است:ی از تصحیح نخعی، بین دو واژه 11در غزل 

 فروشافزود فروغی، کرم باده هوشم

 

 ما هشیاریی مستی ما چه بُود؟ مایه

 ، بین ناامیدی و امیدواران )که البتّه طباق هم هست(21و در غزل 

 هاناامیدیخواهی نرسی به   

 

 را امیدواراننومید مکن 

 و نیز بین رحمانی و رحم در همین غزل:

 خویش را چه خواهی کرد؟ رحمانی  

 

 ار نکنی گناهکاران را رحم

 کاهی )هنجارگریزی(( قاعده2 –الف  – 3 

رساند. سازی که مخاطب را از زبان روزمرّه و خودکار خارج نموده به زبان ادبی میای است از فرایند برجستهکاهی یا هنجارگریزی، گونهقاعده

از:  کاهی در زبان ادبی، عبارتندکاهی باید برای مخاطب یک جهان ممکن را مجسّم نماید و فرایند ارتباط را مختل ننماید. انواع قاعدهقاعده

ی نوشتاری معیار و استفاده از ساختارهای نحوی کاهی سبکی، انحراف از گونهقاعده .بلاغی کاهیو قاعده واژگانیکاهی قاعدهسبکی، کاهی قاعده

دهد نشان میی احساسات و درمندی شاعر را تر نموده غلبهشعر را به زبان گفتاری نزدیک است که )اصطلاحات عامّیانه و ترکیبات کنایی( گفتاری

سازی زبان و آفرینش واژگان جدید است که به های برجستهکاهی واژگانی، یکی از شیوهقاعده آورد.در فضای شعر، صمیمیّت به وجود می و

را  (مانند آنها وتمام شگردهای موجود در بلاغت )تشبیه، مجاز، استعاره، تلمیح، کنایه، اغراق کاهی بلاغی نیز قاعده .انجامدگسترش زبان شعری می

)رضایی و همکار،  .عمدتاً بیشترین بسامد را دارد ،زبان شعری رد گرداند وی متن، متمرکز میشناسانههای زباندر بر گرفته ذهن خواننده را بر جنبه

کاهی از انواع قاعده را هاییدر ادامه نیز نمونه های پیشین این نوشتار آوردیم نیز به همین کیفیّت بودند.هایی که در بخشنمونه (92 - 23. 1939

 آوریم:می ،در دیوان فروغی به تصحیح نخعی

 کاهی سبکیقاعده

 زیرا های پربار است و این ویژگی، به سبک فروغی مربوط استی غزلی نخعی، از نظر کاربست کنایات عامّیانه در زمرهغزل دوم فروغی، از نسخه

نمودن رنج نیاز شدن( مژه )پلک( بر هم نزدن )کنایه از پنهانشدن( سر و سامان یافتن )کنایه از بیطاقتآمدن )کنایه از بیدر این غزل، جان به لب 

نمودن لحن شعر، عناصر زبان عامّیانه نیز به شکل مجزّا در خدمت زبان شعری به کار است که علاوه بر صمیمیای به کار رفتهبه گونه و درد(

 است:رفته

 و بوسید لب جانان را ن به لب آمدجا

 

 ی جانان، به لب آرد جان راطلب بوسه

ی غیر کنایی دیگر ی عاّمیانه استخراج نموده در دو جملهدو واژه جان و لب را از این کنایهشدن، طاقتناشی از بی متهوّرانه و عر در بیان عملیشا

 ،و همیشه تا القا نماید انجام اعمال متهوّرانه زیر فشار، دور از انتظار نیست نمایدیادآوری میتکرار نموده در پایان بیت نیز همین تعبیر کنایی را 

است یا جاِن که آیا جان منِ شاعر به لب آمده)عدم تصریح به ضمیر یا اسم ظاهر  )ردّ الصدر علی العجز( .ممکن است چنین وضعیّتی تکرار شود

 نیز مقوّم همین معناست.  (دیگری

 دا زده بسپار به خاک درِ دوستسر سو

 

 توان یافت سر و سامان راکه از این خاک 

خواهد به روش خود و بدون توکّل و توجّه به شاعر در بیان این که بی سر و سامانی انسان، ناشی از آرزوهایی است دور و دراز که می

یعنی سودازدگی سر را ناشی از سرنسپردن به قضا و قدر و منجر به بی سر و بافی کند، بودن اهدافش آنها را در سر بپروراند و خیالیافتنیدست

  نماید.بافی نجواگونه تأکید میالاست که بر وسوسه و خیآرایی نمودهرا دربیت، واج «سـ» (صامتواج ) داند، ضمن شرح و بسط کنایات،سامانی می
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 عین مقصود ز چشم تو کسی خواهد یافت

 

 نزند مژگان را بر همکه زنی تیرش و 

زدگی و مانند آنها، بر خلاف آنچه نزد عوام رایج است، زودتر از درد کشیدن، خواب ناشی ازشدن چشم مژه، جزئی از چشم است و هنگام بسته

این معنا، با ی عین در این بیت، به دو معناست: یکی چشم و دیگری شیئی صد در صد مشابه یا خود شیئی دیگر و . واژهرسندها به هم میپلک

لطفی معشوق، . عدم اظهار دردمندی در برابر کمهمخوانی دارد های زیبایی در ادبیّات نیز هستند،که از جلوه یکسانی فراوان میان دو چشم انسان

ها، مستلزم ها و رنجاز پس سختی ها)مقصود( برسیم و همچنین، دیدن زیبایی شود که سرانجام، دل او به رحم آید و به وصال اوموجب می

  هوشیاری بالا و خودداری از غفلت است.

فام ی نوشیدن می گلگون و سرخهای دلبر به واسطهافزودن سرخی لبشّدت ،بوسی از دلبرنظر نکردن دلبر، آرزوی لبگلایه از تلفیقی از مضامین 

است تا نشان دهد از تصحیح نخعی، یکجا گردآوری شده 11ره نمودیم، در مطلع غزل تر به آنها اشاوالتزامی )طلبی( بودن افعال متعدّی، که پیش

 است:های پنهان ما، تصادفی نبودهاستنباط

 آن که نهاده بر دلم، حسرت یک نظاره را

 

 ؟خواره رابر لب من کجا نهد، لعل شراب

مصرف( و کاره )به معنای بیهیچعبارتند از: است که رندانه داشته و همسر پشت کاربستی در همین غزل، دو ترکیب کنایی پربسامد در میان عوام،

ی امیدی به غلبه بر مشکل فراق خواهد اگر هیچ نقطهگویا شاعر از دلبر خود می ی غیبی برای اقدام(ایا اباحه آمدن استخاره )به معنای جوازخوب

استخاره بگیرد و بر اساس جواب استخاره، یا بر او رحم آورد و از کشتنش منصرف  ،در صدد قتلش برآید ولی در دم واپسینخنجر بر کشد و نیست، 

ا او را بکشد و از غم نماید( یماند و هم نظر دلبر را به خود جلب میی دلبر، به سود شاعر است زیرا هم زنده میشود )که در این صورت، استخاره

  :، خالی از فایده نیستشاعربه زعم  نیز چنین حالتیدرمان و با رهایی شاعر از دردی بی بخشد که جواب این استخاره هم برابر است فراق رهایی

 تا ننهی وجود خـود، بـر سـر کـار بنـدگی

 گه، استخاره کنخنجر خونفشان بکش، آن

 

 (؟را ) کارههیچی خرد، بندهی ما نمیخواجه

 را خــوبی اســتخارهاز پــی قتــل مــن ببــین، 

 

پربسامد در  هنجارگریز ولطفی، مضمونی است نسبت به درد فراق و کم )جانی( دلبری خونریز ولی عزیز دستشدن به و کشته تر بودن مرگآسان

تا عامّیانه )تا جان فلانی درآید یا  ناکتنشبا یک ترکیب  این مضمونهمنشینی  به تصحیح نخعی، 21غزل  ازی زیر اتّفاقاً در نمونه کهشعر فروغی 

به تصحیح  21)غزل  است.به کار رفتهو یک ترکیب خنثی )پای چیزی در میان بودن( یک ترکیب تحبیبی )تو جان بخواه!(  ،(!دچشمش کور شو

   :نخعی(

 ام معشوق جانی جان بخواهدای کاش 

 وصـال جانـان در میان نباشد پـایگر 

 

 فشانی ما )!(از جان تا مدّعی بمیرد

 ؟مُردن چه فرق دارد با زندگانی ما

 به تصحیح نخعی: 6همچنین است در غزل و 

 قتل خود را به دم تیغ محبّت دیدم  

 

 !گو عدو، کور شو از حسرت بینایی ما

 کاهی واژگانی:قاعده

به تصحیح نخعی، سیاهی زلف دلبر که از باب مجاز جزء از کل، به مراد خود دلبر است، با سیاهی شب متناسب است و گویا ورود دلبر  43در غزل 

 محافل کامجویی شبانه، شبیخون زلف سیاهش نیز هست:به 

 زلفش، پی شبیخون استنه گر   

 

 ؟پس چرا حال دل، دگرگون است

وفایی نماید هم معنای خیانت و بیاسناد دورنگی به سپهر )روزگار( هم معنای شب و روز را به ذهن متبادر میبه تصحیح نخعی نیز  41در غزل 

 است: روزگار را که چرا همیشه مرا چشم به راه کامروایی رها نموده

 ی رنگینچشم من و دور جام باده  

 

 ین استک، بر سر سپهر دورنگتا که 

ای نماید و بین جم و چم نیز جناس ناقص مشهود است، گونهآرایی میکه ایجاد واججستجوی جام جم، علاوه بر اینبه تصحیح فروغی،  44در غزل 

 ای است و قابل جستجو نیست:ی مفهومی یا نماد نیز هست چون جام جم، اسطورهاستعاره
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 بچم، سوی چمن خوش جام جمخیز و بجو   

 

 کز نم ابر کرم، دامن صحرا تر است

 به تصحیح نخعی: 91همچنین است در غزل و 

 ؟جوییجام جم چه میفصل نوبهار آمد،   

 

 ی سفالین رااز میِ کهن پر کن، کاسه

ای ی مکنیّه و هم مبالغهکه هم استعاره تواند به معنای حقیقی )هر تار مو( نیز به کار رودبه تصحیح نخعی، ترکیب کنایی مو به مو، می 49در غزل 

 :است ظریف و هنجارگریزانه

 ؟چگونه پیش تو ناید پری به شاگردی  

 

 تو در علم غمزه، استاد است مو به مویکه 

ی مسکین که تخلّص قدیم شاعر بین مشکین ومسکین و نیز توریه در همین واژه ناقص )جناس به تصحیح نخعی 23و همچنین است در غزل 

 :افزای سخن فروغی در این بیت است(است نیز زینتبوده

 ی مشکین گیرمی آن طرّهگر شبی، حلقه  

 

 عرضه دهم حال دل مسکین را مو به مو

 کاهی بلاغیقاعده

های پیشین همین ای که پژوهشی جداگانه نیاز دارد ولی در بخشغی، بسیار بالاست به گونهدر غزل فرو و کنایات، استعارات ،بسامد تشبیهات

و مانند آنها  ، مراعات النظیری این پژوهش به صناعات دیگری مانند تلمیح، مبالغه، مجاز. در ادامهپژوهش، نیز برخی از آنها را بیان نموده ایم

 پردازیم:می

به تصحیح نخعی که در آن، زیبایی دلبر  21ی آماری ما مشهود است از جمله در غزل )ع( در چند موضع از جامعهتلمیح به داستان حضرت یوسف 

 داند:خود را بیش از یوسف می

 گر سوی مصرت بردمی، خون زلیخا خوردمی  

 

 زندان یوسف کردمی، چاه زنخدان ترا

 به زیبایی و طنّازی فراوان دلبر اشاره دارد:به تصحیح نخعی،  91داستان شیرین و فرهاد در غزل تلمیح به 

 آن که در نظربازی، عیب کوهکن کردی  

 

 های شیرین راکاش یک نظر دیدی، عشوه

 به تصحیح نخعی، بر ناکامی شاعر در وصال به محبوب، دلالت دارد: 23رهاد در غزل فتلمیح به داستان شیرین و 

 بوسه، آخر، نزدم آن دهن نوشین را

 

 فرهاد، نبوسید لب شیرین رالب 

 :ضمن این که فصل بهار، استعاره از دلبر شاعر نیز هست استالنظیر نیز زیبا به کار رفتهدر همین غزل، مراعات

 رنجه کنی، فصل بهارگر تو در باغ، قدم  

 

 ی سرو و سمن و نسرین رابرکَنی ریشه

 به تصحیح نخعی: 91و همچنین است در غزل 

 ای به باغ آرندگر ز قدّ و رخسارت، مژده  

 

 باغبان بسوزاند شاخ سرو و نسرین را

 النظیر مشهود است:به تصحیح نخعی نیز این مورد از مراعات 19در غزل 

 تو که خوردند دامبه  مرغ اسیریمآن   

 

 ما دانگیبیمرغان گلستان، غم 

 به تصحیح نخعی، مشهود است:  21ای از مبالغه نیز در غزل نمونه

 گر در شمار آرم شبی، نام شهیدان ترا  

 

 فردای محشر هر کسی، گیرد گریبان ترا

 گیریبندی و نتیجهجمع
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ی در شخصیّت فروغی ویژگی مهمّ  ،ثباتهوشمندی به معنای پاسخ هوشمندانه به محرّکات و سازگاری سخن او با شرایطی بسیار ناامن و بی( 1

 .فایده باشدی فرهنگی، فقط کشنده و بیاست که شعر سیاسی و مبارزهفراوان بوده آن قدرهای کشور و مفاسد شاه و درباریان، گرفتاریاست زیرا 

توان به دو دسته تقسیم نمود: ، میی ردیف آنهاشده در پنجاه غزل نخست دیوان فروغی به تصحیح حسین نخعی را بر اساس واژهمضامین مطرح( 2

ی مجاهده در که بشر به واسطهاین و خدا ای است از حضورسراسر جهان، نشانههای شاعر، عبارتند از: ترین نگرشعمده ها.ها و خواهشنگرش

هیچ و سرانجام این که:  گی خدا دل بستبه پشتوان در اوج درماندگی، توان شاد زیست ومی، تواند بر عمق معرفت خود بیفزایداکتساب کمالات، می

را آشکارا به خدا را به چشم سر ببیند و او  کهاست نیز این ترین خواهش شاعرعمدهیست. ی معاوضه با لذّت وصال نشایسته حتّی بهشت ،لذّتی

 .کذب غیر شاعرانه است، رندانه، صمیمانه و به دور از انهمؤدّبشعر فروغی، ی مرگ. هر چند به هزینه دیگران هم نشان دهد

ترین شیوه، پیچیده و ذهن مخاطب را درگیر کشف گسترش واژگان شعری و آفرینش ترکیبات جدید که معانی شعر را به کوتاهانسجام معانی و ( 9

تادان سخن فراگرفته و بارور های سبک فروغی است که آن را از اساز ویژگی ،و کنایات استعارات ،به ویژه در تشبیهات روابط بین لفظ و معنا نمایند،

 دانیم.المعانی نیز میاست. بنابراین، فروغی را نه فقط یک مقلّد صرف بلکه خلّاقنموده
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  .111 – 113ی هشتم، صص جدید، شماره

 دخت دقیقیان، هرمس.ی شیرین، ترجمه9جی صفر نوشتار، درجه( 1931بارت، رولان ) .2
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 ی محمّد غفّاری، تهران، نشر نی. ترجمهشناسی، مبانی سبک(. 1933وردانک، پیتر ) .4

 .26 – 1ی دوم، صص ی پارسی، سال هشتم، شمارهنامه« های بلاغی در شعر ناصر خسروشیوه»(. 1932آقا حسینی، سیّد محمّد ) .1

 ، مترجم: محمّد رضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی.1چ مبانی نظری ادبی. (. 1932برنتز، یوهانس ) .6
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، شانزدهمی م، شمارهنه، سال غنایی نامه ی ادبیّاتپژوهش «فروغی بسطامی و غزل بازگشت( »1931. )عبدالعلی، اویسی کهخا .3
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 . 141 – 196. صص 91ی ی آشنا، شمارهفصلنامه« سرای نامی، فروغی بسطامیغزل» (1916) .ملّا احمد، میرزا .11
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  َ Abstract  

Stylistics as the knowledge between language and literature, aims to a descriptive study about the changes of language 

in literary texts. The style of any literary works as a defamiliarisated, surprising and artistic response towards an 

introversive or extroversive stimulation, and as the most exclusive component of a literary work is associated with the 

mind of its composer(s). However, the schematic of a work would revolute the composition method of a literary work 

under the influence of historical factors and class distinctions. Mirza Abbas Aqua whose pen name was known as 

"Miskin" initially and "Foroughi Bastami" afterwards, from the schematic of recursion age poets, has composed 

parodies succeeding the styles of Persian ancient poets. He was well aware that Naserid Iran as a Troubled and bankrupt 

country, knows no treatment but through a coercive action. Thus, Foroughi had to take lesson finding the Roy used to 

eliminate prominent individuals, to stay hopeful about a bright future, to bring hope for the others, to deploy his 

intelligence to survive and doing business, to truncate slanders' intrigues, and to deploy his the friary skills used to 

pretend himself far apart from any clique and current so that he could evade any probable plight and to keep safe among 

authoritarian Qajar Courts issuing many-sided Courtier friendly remarks. So apparently Foroughi attitude towards life is 

like the attitude of a tavern owner   who ought to with bring peace and happiness forth a stricken town. This study aims 

to discover both predominant schematics of recursion age and Foroughi's individual poetry features in a part of his 

sonnets of his poem collection as an intelligent friary person. For this purpose, we used the method of structural 

stylistics to indicate the relationships between Syntactic and lexical systems in the poem collection first fifty sonnets 

with their contents using statistical methods.  

 

Keywords: structural stylistics, "Foroughi Bastami"'s poem collection, Qajar era sonnet, style, schematic.           
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