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 چکیده

معاصر است  یشناساز سبکی اوهیش یاهیال یشناسسبک
 یهاهیو براساس ال یمتندرون ۀویکه آثار را به ش

و  یبالغ ،یینحو ،ییآوا ،ی)واژگان وجودآورندههب
از  یریگه. با بهرکندیم لیو تحل یبررس ،(کیدئولوژیا

 ،یسبک فرد هاییژگیبه و توانیم ی،اهیال یشناسسبک
 سندهینو ایحاکم بر متن شاعر  یدئولوژیو ا هاشهیاند

است که چگونه  نیپژوهش ا ی. پرسش اصلافتیدست 
از  یریگاثر را با بهره کی یسبک یهایژگیو توانیم

اساس  نیا و مشخص کرد. بر یبررس یاهیال یشناسسبک
با  یو واژگان ینحو یهاهیدر ال یسلمان ساوج اتیغزل
پس  گرفت. قرار یمورد بررس یلیتحل ـ یآمار یکردیرو

سلمان  یسبک فرد یهایژگیاز و یو بررس لیاز تحل
شکوهمند  ،یبسامد واژگان حس ،یواژگان یةدر ال یساوج

 .قابل ذکر است ی( با رمزگان ساختارانهیعامری)فاخر و غ
از نحو  ییجابه جابه توانیم ینحو یةال یسبک یژگیاز و

آن، اشاره  اتعنوان ادوبر فعل و متمم فعل، به دیتأک ار،یمع
منجر  یو فعال نحو وستهیسبک پ یریگکرد که به شکل

 است.شده

 یشناسسبک ات،یغزل ،یسلمان ساوج :هاکلیدواژه
 .یاهیال
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Abstract 

Layered stylistics is a contemporary style of 

stylistics that examines and analyzes works in an 

interpolated manner based on the layers of the 

constructor. By utilizing layer stylistics, we can 

achieve the characteristics of individual style, 

ideas, and ideology governing the text. The main 

question of the research is how to study the 

lightness of the effects using layered stylistics. 

Accordingly, Salman Savoji's sonnets were 

examined in syntactic and lexical layers with a 

statistical-analytic approach. The individual style 

of Salman Savoji in the lexical layer is the 

frequency of the sensuous, glorious and non-

verbal vocabulary with structural codes, A 

syntactic style feature can be used to shift from 

the standard syntax, to emphasize the verb and 

complement of the verb, as its instruments, 

which led to the formation of a continuous and 

active syntactic style. 

Keywords: Salman Savoji, Lyric, Layered 

Stylistics. 
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 مقدمه. 1

شناسی نوین با الگوی نظری و علمی به بررسی سبک
قدرت حاکم بر متن و مانند ، فردیت، زبان شخصی

های شناسی از میان گونهسبک» پردازد؛ها میآن
بیش از همه به زبان در ادبیات توجه ، کاربرد زبان

ها در این شاخة دهد و بخش عمدۀ پژوهشنشان می
زبان شخصی ، ای ادبیهبر شناسایی سبک، مطالعاتی

و فردیت خالق مؤلف متمرکز است. این تمرکز 
ای روست که ادبیات مجال گسترده و شایسته آن از

سازد؛ ادبیات در برای تبلور فردیت فراهم می
ماندگارترین صورتش قلمرو خالقیت فردی و زمینة 

در  (.24: 1388، )فتوحی «ظهور فردیت است
ک اثر ادبی در پنج ی، ایشناسی مدرن یا الیهسبک

بالغی و ایدئولوژیک ، نحوی، واژگانی، الیة آوایی
شود. فایدۀ این روش آن است که بررسی می

های متنوع را در هر الیه گیری از روشبهره
(. همچنین 28: 1391، )فتوحی کندپذیر میامکان

، ها راهای برجستة سبک و نقش و ارزش آنمشخصه
کشف و ، کندمی شخصصورت مجزا مدر هر الیه به

های صوری متن با محتوای آن تفسیر پیوند مشخصه
ها سازد و از آشفتگی تحلیل و تداخل دادهرا آسان می
کند و درنهایت امکان ها جلوگیری میو دیدگاه

 های مناسب را فراهها و روشکاربرد نگرگاه

شناسی هدف مطالعات سبک (.227)همان:  آوردمی
های حاکم بر ها و ویژگیکشف و تبیین شاخصه

، سازکه از رهگذر تحلیل عناصر سبک، متون است
اندیشه و ، ازجمله ساختارهای زبانی و لغوی اثر

عواطف گوینده و کارکرد صنایع ادبی و بالغی به 
)مقیاسی و  پردازدتبیین سبک فردی نویسنده می

بهترین روش برای ، (. درنتیجه41: 1393، فراهانی
هدف کشف رابطة قدرت و  مطالعة سبک با

 (. 116: 1393)درپر:  ای استروش الیه، ایدئولوژی
ترین واحدهای الیة واژگانی به بررسی کوچک

ساختمان واژه و شیوۀ ساختِ ، معنادار زبان

، )فتوحی پردازدها و غیره میها و نشانهدال، واژگان
تحلیل الیة نحوی عبارت است از  ( و238: 1391

شیوۀ ، همها باروابط واژه، هاجملهن بررسی ساختما
نظم ، هاها و جملهها در عبارتترکیب واژه

شناسیک معنیتحلیل نقش ، دستورمندی واژگان
پژوهش حاضر  (.238)همان:  واژه در جمله و غیره

های در الیه، های سلمان ساوجیبه بررسی غزل
پردازد و بسامدهای معنادار واژگانی و نحوی می

 کند.می تحلیلرا  هر الیه

 بیان مسئله و روش تحقیق. 5ـ5

ای نوظهور و مرتبط با شناسی پدیدهسبک
های آکادمیک نقد ادبی و موضوعات و رشته

شناسی است که به کشف تخطی از اصول و زبان
پردازد. در تعریف قواعد زبان معیار می

روش خاص ادراک و بیان » است:شناسی آمدهسبک
مات و انتخاب الفاظ و کل وسیلة ترکیبافکار به

سبک به یک اثر »(؛ 18: 1373، )بهار «طرز تعبیر
ادبی وجهة خاص خود را از لحاظ صورت و معنی 

وابسته به طرز ، کند و آن نیز به نوبة خویشالقا می
ا نویسنده دربارۀ حقیقت تفکر گوینده ی

)همان(. شمیسا سبک را روش مشخص  «باشدمی
گوینده به چه نحو خاص  یعنی، داندبیان مطلب می

است و جهت کرده و مشخصی مطالب خود را ایراد
، باید در انتخاب لغات، درک این نحوۀ خاص بیان

عروض ، صنایع ادبی، شکل جمالت و اصطالحات
( و 12: 1382، )شمیسا گوینده دقت شودۀ و غیر

دانش شناسایی شیوۀ »شناسی سبک، درنهایت
ا در متن یا وه یگر، کاربرد زبان در سخن یک فرد

بنیاد کار این دانش بر  ها است.گروهی از متن
های و گزینش زبانی در الیه تمایز گوناگونی

کاربردی( ، معنایی، نحوی، واژگانی، )آوایی زبان
 (. 92: 1391، )فتوحی «استوار است

از غزلیات  آماری صد غزل جامعة، این پژوهش
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 اساس توزیع هجاهایسلمان ساوجی را که بر
« گانیواژ» در دو الیة، اندشده ایانی قافیه انتخابپ

تحلیل ، تحلیلیـبا رویکردی آماری« نحوی»و 
بندی مباحث کند. تقسیمی میشناسسبک
شناسی سبکبراساس عناوین کتاب ، شدهمطرح
نوشتة محمود  هارویکردها و روش، هانظریه

 است.شده فتوحی انجام

 اهمیت و ضرورت تحقیق .3ـ5
تم ساوجی شاعر بزرگ درباری و خا سلمان
سرایان در قرن هشتم است. وی در غزلیات قصیده

 ن موفق است که ویژگی اشعار او راجمله شاعرااز
ن افکار یابی و آمیختمضمون، فصاحت گفتار

اند. اقتباس بعضی از کرده عاشقانه و عارفانه معرفی
، حافظ، عصرششاعر هم هایهای او با غزلغزل

زیرا گاه این دو شاعر در غزل ، یر استپذامکان
، )صفا زیبا و مضامین پرمعنایی دارند، حزبان فصی

شناسی آنجا که سبک(. از 1113ـ1115: 1369
و  یابدهای زیرین متن دست میای به الیهالیه

کند. می تقلید و تکرارها مشخص، نوآوری
یابی به با هدف دست، نگارندگان این پژوهش

های گوناگون غزلیات سلمان و بهسبک فردی و جن
نیز برای جلوگیری از انتشار نظرات و نقدهای کلی 

نحوی را مورد دو الیة واژگانی و ، ایو سلیقه
ند؛ ضمن اینکه از این اهداد بررسی و تحلیل قرار

ها عصران و قیاس آنامکان تعمق در آثار هم، طریق
 آید.می نیز فراهم

 پیشینة تحقیق. 2ـ5
توان نتیجه گرفت که می، به پیشینة تحقیق با نگاهی

هایی کارنامة پژوهشی آثار سلمان ساوجی بر مقوله
 محتوا و الیة آوایی متمرکز بوده، بیان، چون معانی

  است. از آن جمله است:
بررسی و تحلیل انواع تشبیهات و »های مقاله 

از علی « استعارات در کلیات سلمان ساوجی

بررسی ایهام تناسب »، شریفیآزادمنش و عبدالرضا 
از « های سلمان ساوجیو کارکردهای آن در غزل

تحلیل تلمیحات »، مسعود فروزنده و همکاران
از محمدتقی « عرفانی در دیوان سلمان ساوجی

های آوایی تا از ناهمواری»قندی و جلیل تجلیل و 
از « هنجارهای موسیقیایی در اشعار سلمان ساوجی

شرح معنایی چهل »های نامهحسین وثوقی و پایان
نوشتة رأفت موسوی « غزل از سلمان ساوجی

دیجوجین با راهنمایی عسگر صالحی و مشاورۀ 
سداللهی در دانشگاه محقق خدابخش ا

های مایهشرح موضوعی درون»، (1392) اردبیلی
نوشتة رویا نظری با « غزلیات سلمان ساوجی

( و 1394) دانشگاه رازیراهنمایی وحید مبارک در 
نوشتة آمنه « موسیقی در غزلیات سلمان ساوجی»

 فاطمه با راهنمایی مجید سرمدی و مشاورۀبیطرفان 
(. 1389) کوپا در دانشگاه پیام نور تهران

مطالعة غزلیات سلمان ساوجی از ، اساس این بر
ای با تمرکز بر دو الیة شناسی الیهمنظر سبک

 نماید.واژگانی و نحوی ضروری می

 بررسی بحث و .2

 الیة واژگانی .5ـ3
دانند و در کار نویسی میبسیاری سبک را هنر واژه

ها بیش از هر چیز چشم بر واژگان شناخت سبک
پایه نیست؛ زیرا اند. این نگرگاه چندان بیدوخته

های زبان دارتر از دیگر سازههم شناسنامه، واژه
، )فتوحی زنده و پویاست، است و هم چونان انسان

های بنیادین (. الیة واژگانی یکی از الیه249: 1391
آید؛ زیرا می شمارگیری یک اثر ادبی بهدر شکل

شاکلة سبک فردی ایفا واژگان نقش مهمی در 
، توان گفت تنوع سبکای که میگونهکنند؛ بهمی

بستگی به واژگان در کالم شاعر یا نویسنده دارد. 
یر سبک محصول گزینش خاصی از واژگان و تعاب»

و عبارات است. نویسندگان مختلف برای بیان یک 
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واژگان و معنای واحد تعابیر مختلف دارند و از 
ترتیب  کنند و بدینمی عبارات گوناگون استفاده

، )طالبیان «سبک آنان با یکدیگر اختالف دارد
1378 :16 .) 

 هایی از قبیل:هدر مطالعة الیة واژگانی مؤلف
، م و خصوصعمو، واژگان حسی و انتزاعی

، سازیی و واژهگرایکهن، عامیانگی و شکوهمندی
، مکان، های اشخاص)شاخص گراشاره، رمزگان
های هنشان و دیگر مؤلفدار و بینشان، زمان(
شوند. بررسی می تضاد و تکرار بررسی، ترادف

ارتباط مؤلف را با متن و ، آمده دستبسامدهای به
 کند.می مخاطب مشخص

 حسی و ذهنی واژگان .5ـ5ـ3

معانی و مفاهیم ، کیفیات، واژگانی که بر عقاید
اند و واژگانی که بر انتزاعی دارند ذهنی داللت

دارند عینی و  واقعی و محسوس داللت یاشیا
(. بررسی واژگان 251: 1391، )فتوحی اندحسی

حسی و ذهنی به شناسایی سبک حسی یا ذهنی 
، ساوجی انجامد. با بررسی غزلیات سلمانآثار می

بسامد واژگان حسی بیش از انتزاعی ارزیابی 
شود؛ بنابراین سبک واژگانی شاعر سبکی می

، نمایشی و با شفافیتی روشن است، محسوس
ری را در ذهن مخاطب تمدلول واضح، تصاویر

رو مخاطب با ابهام کمتری در  این از، سازندمی
 روست.هغزلیات سلمان ساوجی روب

 ایگویا کرده حسن آفتابرا بر  لعل
 اییک ذره را پیدا کرده، حسن خود آفتابز 

 ایبگشوده دهن درجاز در  قفل یاقوت
 ایپاکیزۀ خویش آشکارا کرده گوهر

 (375: 1382، )ساوجی
شود اهتمام آشکار می، با توجه به شواهد باال

های خود شاعر بر انتقال صریح مفاهیم و اندیشه
 به ذهن مخاطب است.

 و خصوص عموم  .3ـ5ـ3

از منظر عام ، به بررسی واژگانی غزل، در این مقوله
بودن  و نیز اسم نوع یا اسم جنس، یا خاص

شود. اسم خاص آن است که تنها بر می پرداخته
یک فرد معین از افراد نوع داللت کند و اسم خاص 

گیرد و از اسم عام وابسته میکمتر 
 توجه (. با184: 1384، )فرشیدورد شودمی جمع

در غزلیات سلمان ، گرفتهصورت هایبررسی به
نتیجه در، بسامد واژگان عام بیشتر است ساوجی

سبک شاعر ذهنی و دایرۀ معنایی و محور جذب 
بودن متن آن  مخاطب و درجة تصویری و نمایشی

 نیز به مراتب محدود است.
 نیست کار دنیاو  دینبا ، عاشق سرمست را

 ستجز خانة خمار نی، کعبة صاحبدالن
 ؟میشود گلگون بی چون می، روی زرد عاشقان

  نیست یارگر خم خمار را رنگی ز لعل 

 (259)ساوجی: 
 پیر ما، خوردهسال درداست و  خرابات ره

 تدبیر ما، داند به غیر از ماکس نمی
 کندزر می، را خاصیت اکسیر اگر خاک

 که ما خاکیم و می اکسیر ما، ده میساقیا 
 (224)همان: 

 عامیانگی و شکوهمندی واژه .2ـ5ـ3

هر یک از دو بافت رسمی و عامیانه واژگان خاص 
خود را دارد. تعابیر عامیانه واژگان و تعبیرهایی است 

شود. این می های پایین جامعه رایجکه در میان گروه
های رسمی پذیرفتنی بخش از زبان در موقعیت

ب تند و گاه دور از اد، ناهموار، نیست؛ زیرا نامأنوس
واژگانی فاخر ، و گستاخانه است. در سویة مقابل

دارند که دارای شکوه و اعتبار اجتماعی باالیی  قرار
استفادۀ  (. واژگان مورد253: 1391، )فتوحی هستند

سلمان ساوجی در غزلیاتش دارای بافت رسمی است 
و بیانگر موقعیت و پایگاه اجتماعی شاعر درباری 
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بر اثر بسامد ، ناست. تسلط واژگان رسمی بر مت
)در الیة نحوی به آن  باالی وجه اخباری

 گفتن قاطعانه است. شود( و سخنمی پرداخته
 دل بر سر کوی تو نهادیم به خواری

 جان در غم عشق تو بدادیم به زاری

 (381ساوجی: 
 کارها دارد دل من با لب جانان هنوز

 حسنش راست اکنون اول دوران هنوز دور

 (332)همان: 

 سازیگرایی و واژهکهن .3ـ5ـ3

هایی است که هنجارگریزی واژگانی یکی از شیوه
کند؛ می شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته

قیاس و گریز از قواعد  ترتیب که برحسب بدین»
آورد یا ای جدید میواژه، ساخت واژۀ زبان هنجار

(. بنابراین هم کاربرد 53: 1391، )صفوی «آفریندمی
، و قدیمی و هم ساختن واژگانی تازهواژگان کهن 

هردو منجر به خروج از هنجار عادی زبان و نهایتاً 
، )تکواژها شود. واحدهای زبانتمایز سبکی می

های نحوی( بر پیشانی عبارات و ساخت، واژگان
خود مهر زمان دارند؛ این یعنی هویت تاریخی و 

(. هرگاه 254: 1391، )فتوحی مندی زبانتاریخ
ی در سخنان خویش از واژگان قدیمی و گویسخن

ای غریب و به کالم خود وجهه، مهجور استفاده کند
بخشد که تداوم و تکرار آن در برجسته می

گیری سبک فردی و تأثیرگذاری کالم نقش شکل
(. اما با 56: 1393، )مقیاسی و فراهانی بسزایی دارد

، گرفته در اشعار سلمان ساوجیهای صورتبررسی
ازی یا ترکیباتی که از واژگانی تازه سواژه

شود و شاعر از هنجار نمی دیده، باشد شده ساخته
نشده و تمایز سبکی ندارد.  عادی زبان خارج
گرایی واژگانی که در اشعارش همچنین است کهن

، ای ندارد. بنابراین شاعر با زبان معیار زمان خودنمونه
، فاهیم خوددر مسیر انتقال م، به آفرینش ادبی پرداخته

سویی نبخشیده و  و واژگان شعری خود را سمت
 است.مخاطب را در درک آن دچار تأمل نکرده

 هر ذره که عکسی ز رخ یار ندارد
 کار ندارد، با طلعت خورشید بقا

 (275)ساوجی: 
 بیا که مردم چشمم سرشک گلگون را

 مانممی، به جستجوی تو هر سو چو آب
 (313)همان: 

 خرامدیک روز می، وتبر هر طرف که سر
 بارد از هوا جانمی، روید از زمین تنمی

 (358)همان: 

 رمزگان .1ـ5ـ3
 هر است؛ شناسینشانه کلیدی اصطالحات از رمزگان
 دریافت ،تولید امکان که است دانش از نظامی رمزگان

 و بنیادبافت بیشتر و کندمی فراهم را متون تفسیر و
 ترینپیچیده و ترینبزرگ ،زبان است. بنیادفرهنگ
 جملة از دیگر هایرمزگان همة زیرا است؛ رمزگان
 ،اشارات ،اطوار ،غذا ،پوشاک ،آداب هایرمزگان

 توصیف قابل ،زبان واسطةبه غیره و حرکتی هاینظام

 شناساننشانه (.151 :1387 ،)سجودی است
 ارائه اجتماعی هایرمزگان از متفاوتی هایبندیطبقه

 رمزگان ،بدنی رمزگان ،کالمی رمزگان جملهاز اند؛کرده
 رمزگان و )سیستمی( ساختاری رمزگان ،کاالیی

 ساختاری رمزگان (.261 :1391 ،)فتوحی فرایندی
 نه ـ مشخص نظامی به وابسته عناصر از ایمجموعه

 رمزگان و زندمی پیوند یکدیگر به را ـ بسته الزاماً
 هم به ار نظامی چنین از مورد دو کمدست فرایندی

 هایشاخص رمزگان (.121 :1393 ،)درپر پیونددمی
 متن که هستند عناصری از واژگان دارینشان و زبانی

 پیوند فرهنگی و اجتماعی هایزیرمتن و هابافت با را

 را قدرت و ایدئولوژی با واژگان معنادار رابطة زنند.می
 ،اجتماعی هایرمزگان بسامد بررسی با توانمی

 نشان اجتماعی ساختارهای دیگر و یاسیس ،فرهنگی
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 رمزگان بسامد ،بررسی مورد آثار در (.261 )همان: داد
 واژگان است. فرایندی رمزگان از بیش ساختاری
 به ،دارند ترملموس و آشکارتر حضوری ساختاری

 شاعر باور و دیدگاه با و ترندنزدیک قطعیت و واقعیت
 سلمان غزلیات ساختاری رمزگان دارند. تناسب

 ترتیببه ،محتوا و متن ایدئولوژی به توجه با ،ساوجی
 از: اندعبارت بسامد

 ـ رمزگان غنایی 
 از من جدا خواهد شدن، ی دارم عزیزهمدم

 است جرم مسکین دلم در اضطراب افتادهال
 (245)ساوجی: 

 در خانه کسی نیست، تو عشقما را بجز از 
 بنمای رخ از پرده که در خانه کسی نیست

 (263مان: )ه

 ـ قلندری
 ما یرپ خوردهدرد سالاست و خرابات ، ره

 تدبیر ما، داند به غیر از پیر ماکس نمی
 (224)همان: 

 کسی دیراست که در  پیر مغانسخن 
 ره ندهند رطل گرانکه سبک در نکشد 

 (311)همان:  

 ـ طبیعت
 کند هر دم خراب، بارانو نم  باداز دم 

 گل سقف مینا گنبد سبز زمرد فام
 (342)همان: 

 دار دوستاگر رهت ندهد پرده بادای 
 ز روزن درافکنی آفتابخود را چو 

 (391)همان: 

 ـ اعضای بدن 
 تو وقت من چشمی و ابروبرهم زدند 

 زنی؟خود کیست آنکه تو بر هم نمی
 (391)همان: 

 کمند افکن او زلفافکند آن باز می
 او گردنکار آشفتة ما را همه در 

 (369)همان: 

 مذهبی باورهای ـ 
 ز باغ وصل تو یابد ریاض رضوان آب

 تاب شرار دوزخز تاب هجر تو دارد 
 (231)همان: 

 در بیابان تمنا همه سرگردانند
 باشد هدایتو  توفیقتا که را سوی تو 

 (288)همان: 

 عامیانه و علمی ، تجارت، تصوف ـ با بسامد کمتری
ا ای است که مخاطب را بگونهاین رمزگان به

به ژانر عاشقانه و قلندرانه و ، توجه به قالب غزل
دهد که در تحلیل گفتمان می ها سوقزیرژانرهای آن

شاعر با توجه به بافت ، رساند.می نقد و تحلیل یاری
است و به رمزگان غنایی اهمیت زیادی داده، شعر

، هدف آن تشویق مخاطبان به عشق و عاشقی است
نشود و عشق نورزد چنانکه شاعر هرکسی که عاشق 

. سلمان (216 ی:ساوج)نک:  خواندرا گیاه می
تجاری و ، با رمزگان غنایی ساوجی در غزلیاتش

اما ، استآورده وجودرمزگان فرایندی را به، تصوف
کارکردی برای بیان کردن ژانر ، رمزگان فرایندی

 عاشقانه و قلندریانه دارند.
 رمزگان فرایندی .5 جدول

با کارکرد رمزگان فرایندی 
 عاشقانه

رمزگان فرایندی با 
 کارکرد قلندری

خریدار )تجاری( + ما 
طلبکار  –)غنایی( 

 –)تجاری( + ما )فنایی( 
کوی )عامه( + حبیب 

نعمت )مذهبی(  –)غنایی( 
 + وصال )غنایی(

کوی )عامه( + مغان 
خانه  -)قلندری( 

 )عامه( + خمار
 –فروش )قلندری( 

خون )بدن( + قرابه 
 )قندری(

توان زگان عناصری هستند که میاز آنجا که رم
ها ها و بافتاز ورای متن به زیر متن، هاوسیلة آنبه
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یافت و متن را عناصر اجتماعی و فرهنگی  دست
توان با تأمل در اشعار سلمان می، پیوندندمی

حاکم بر زمانی که شاعر  ساوجی از اوضاع
قانه یافت که جامعه فضایی عاشاست، درزیستهمی

جو در تاریخ آن وجست ، کهاستو قلندری داشته
 کند.همین نتیجه را بیان می، دوران

 گراشاره .3ـ5ـ3

آید که مقید می حسابگر عنصری زبانی بهاشاره
ی به مکان، زمان یا به بافت موقعیتی است؛ یعن

بازشناسی  دارد که از طریق شخصیتی اشاره
گر شارهشود. امی موقعیت اجرای سخن شناخته

ضای اقتعی، عنوان، صفت و لقبی است که بهاجتما
، )صفوی شودمی موقعیت اجتماعی افراد انتخاب

عنوان ، هازمان، هااز طریق نام مکان(. 262: 1383
توان تأثیرات ایدوئولوژیک و لقب اشخاص هم می

متن را شناسایی کرد. با بررسی غزلیات سلمان 
نسبت به  ساوجی شاخص اشخاص بسامد بیشتری

های اشته است. شاخصشاخص زمانی و مکانی د
رفته گویای مخاطبان شاعر است و  کاراشخاص به

صبحدم بیشتر به شب و صبح و ، شاخص زمانی
گر حاالت روحی و روانی شاعر که بیان، دارد اشاره

، چنین شاخص مکانی از جمله مسجداست و هم
قلندری ... بیانگر دیدگاه و ژانر  صومعه و، میخانه

را حاکم بر اشعار سلمان است. شاعر نام خود 
است که بیشترین عنوان شاخص وارد متن کردهبه

 اری را داراست. اگر شاخص اشخاصبسامد آم
توان گفت مربوط به دایرۀ ژانر می، بندی شوددسته

شاهد ، پیر، زاهد، صوفی، مطرب، )ساقی قلندری
اشقانه و گروه دوم مربوط به ژانر ع ...( است و

معشوق و شاخص مردم ، یار، ازجمله عاشق، است
 نگری سلمان است.گر دیدگاه کلیبیان

 را سلمانچشم و ابروی تو از گوشة خود 
 در خرابات کشان از بن گوش آوردند

 (314)ساوجی: 

 مطلب یار که بسیار بجستند، سلمان
 ، کسی نیستدرین منزل ویرانه، زین جنس

 (263)همان: 

 داری واژگاننشان .0ـ5ـ3

 شناختیزبان ومی(، مفهmarkedness) دارینشان
، در واژگان ضمنی معنای به ناظر بیشتر و است

، دیگر عبارت هاست. بهکنار معنای صریح آن
 عموماً، دارند که صریحی معناهای کنار در واژگان
منی نیز هستند که جایگاه ض مفاهیمی حاوی

، بنابراین کند.می ها را تعیینآن اجتماعی ـ فرهنگی
 به نسبت آیا اینکه حسب بر را واژگان شناسانزبان

 یا دارند خاصی گیریجهت خود صریح معنای
 نشان تقسیمدار و بیواژگان نشان گروه دو به، خیر

 دو میان در هرگاه» (.61 :1393، )عباسی اندکرده
ت صحب و پرسش برای هاآن از یکی، متقابل واژۀ

 مذکور واژۀ، رود کارواژه بهدربارۀ مفهوم هر دو 
 حسابدار بهو دیگری نسبت به آن نشان نشانبی

 چیزی را نشان توانمی، شرایطی چنین در آید.می
م و کافی تشخیص مفهوم یک الز شرایط به شبیه

 (.122 :1383، )صفوی «گرفت نظر واژه در
، توزیعی، صوری از نداعبارت دارینشان هایگونه

 طوربه واژگان همة التزامی. و موقعیتی، معنایی
 نیستند. نویسنده نگرش و ذهنیت حامل یکسان
 و ضمنی معانی از خالی یعنی هستند؛ خنثی برخی
 و هستند اجتماعی و فرهنگی هایارزش و مفاهیم

اند. گذارانهرخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزشب
 دستة دو به را واژگان شناسانزبان، اساس این بر
، )فتوحی اندتقسیم کرده« دارنشان»و « اننشبی»

 نشانبی واژگان که است ذکر به الزم (.262 :1391
)آواها، واژگان، نحو(  زبان امکانات از دسته آن به

 و اندهمگانی و خنثی، عادی، ساده که شودمی گفته
زبان هم « پایة»های رزشا یا الگوپیش بخش را آن
ترین، ن طبیعیگاواژ این (.263 )همان: نامندمی

 زبان واژگان ترینبنیادی حال عین ترین، و درساده
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 )همان: شوندهم نامیده می« ایهسته»که  هستند
 در رفته کارنشانی واژگان بهداری و بینشان (.263
، سنجید نیز متن نوع به توجه با توانمی را متن یک

 سرشار اساساً اعتقادی سخنان و ادبی متون» چنانکه
 دیدگاه حاوی و اندشخصی و ارزشی گانواژ از

 که است طبیعی بنابراین هستند؛ گوینده شخصی
دۀ نویسن ولی، باشند دارنشان واژگان از سرشار

صدق  که کندمی مقالة علمی، دانشی مستند عرضه
 از باید، رو این آن مورد قبول همگان است. از

ه واقعیت ب اشنوشته تا ببرد بهره نشانبی واژگانی
 :1383، )یارمحمدی «تر باشدقطعیت نزدیکو 
اعر از ش، غزلیات در گرفته(. با بررسی صورت63

ی واژگان حضور و استبرده نشان بهرهواژگان بی
فردیت  نتیجهدار چندان محسوس نیست، درنشان

 در شاعر است.شاعر در غزلیات منعکس نشده
کند. می ملع معتدل و میانه شعرش واژگان انتخاب

 است. طرفانهبی و خنثی نگاهیشاعر نگاه 
 نرسید دلو به کام  دل خامبسوخت این 

 خوناببه کام اگر برسیدی نریختی 
 (231)ساوجی: 

 اتتاب طناب طره، کشد مسکین دلممی
 استافتاده طناباین ، او گردنچون کند در 

 (244)همان: 
رفته در غزلیات  کاردار بهتنها موارد نشان

 بیات زیر نمایان است:سلمان ساوجی در ا
 کو بجان مایهدل بیسودی ندید آن 

 سودای ما نکرد خریدار ما نشد
 (297: همان)

 سلمان مگر شنید حدیثی ازین دهن
 به هیچ گرفتار ما نشد  بیچاره خود

 (298: همان)

 واژگان مترادف و متضاد و تکرار .1ـ5ـ3

فتوحی بررسی واژگان مترادف، متضاد و تکراری را 
است، اما کرده ان یک مؤلفة سبکی معرفیعنوبه

منظور بررسی نحوۀ ارتباط ها را بهبرخی این مؤلفه
: 1393)درپر،  کنندمی نویسنده با مخاطب معرفی

(. با بررسی در غزلیات سلمان ساوجی، واژگان 124
تکراری بسامد بیشتری نسبت به واژگان مترادف و 

گر بیان متضاد دارند. بسامد باالی واژگان تکراری
تأکید در بیان مفاهیم ذهنی و باورهای شاعر دارد و 

دهد، بیشترین می گیری نویسنده را نشانجهت
توان در دایرۀ بسامد واژگان تکرارشده را می

 کرد.  وجوها جستها و شاخصرمزگان

 الیة نحوی .3ـ3
نی به معنای نظم و ترتیب است. ای یونانحو کلمه

کند که می را بررسی کلی، نحو اسلوبی طوربه
شده و واحدهای  اساس آن باهم ترکیبواژگان بر

سازد. در هر می، تری را که جمله باشدبزرگ
همنشینی تکواژها بر روی زنجیرۀ گفتار ، زبانی

تری طبق قواعد ای بزرگبرای ساختن واحده
گیرد که آن را نحو می خاصی صورت

با  (. در الیة نحوی358: 1386، )مدرسی نامندمی
ان فارسی، بررسی اشعار از رهگذر دستور زب

توحی در دست یافت. ف توان به اندیشة شاعرمی
در  شناسی یک اثرسبک معرفی الگویی برای مطالعة

 کند:می الیة نحوی به این نکات اشاره
شناسی در الیة نحوی به موضوع چیدمان سبک

، پردازد. نحو منظمواژگان و نظم دستوری کلمه می
مند است. ساخت اندیشه با نحو ذهن نظام مولود

پایه پیوند آشکارتری دارد تا با واژه. کیفیت 
ها، نوع ملهطول ج، ها در جملهچیدمان کلمه

گر نوع و زمان همگی بیانها، کیفیات وجه جمله
اند. بنابراین کیفیات روحی و ذهنیات پنهان اندیشه

. کندمی خودنماییگوینده در عناصر نحوی بیشتر 
ردپای ، دارباید از رهگذر همین عناصر نحوی نشان

ردگی گوینده به موضوعات سپسبک و اندیشه و دل
 (.267: 1391، )فتوحی کرد را دنبال
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حاکم بررسی قواعد »منظور از بررسی نحوی 
ها در گرفتن جمله بر شیوۀ ترکیب واژگان و شکل

نحو در برابر ، است. در این کاربرد« یک زبان
واژه( اژشناسی یا دانش ساخت)تکو صرف

نحو عبارت است از ، دیگر عبارت دارد. به قرار
بررسی روابط میان عناصر ساختمان جمله و قواعد 

به نقل از  crystal) «حاکم بر نظم و توالی جمله
بر اساس همین قواعد است . (296: 1391، فتوحی

ک زبان خاص، که ساختمان یک جمله در درون ی
غیرمنطقی و ناممکن  منطقی و ممکن یا

 (.269)همان:  شودمی
موضوع نحو از بررسی ، هادر برخی از دیدگاه

عناصر ها با دیگر کیفیت چینش واژگان و رابطة آن
بر بررسی طول  رود و عالوهجمله فراتر می

ها التر به بررسی رابطة جملهدر سطحی با، هاجمله
و نح، پردازد. در نظریة نحوی چامسکیهم نیز میبا

شناسی و کل دستور است منهای معنی»معادل 
 (296: 1391، به نقل از فتوحی crystal) «آواشناسی

هایی از قبیل کیفیت مؤلفه، در الیة نحوی
چیدمان ، چیدمان طبیعی جمله، چینی در جملهواژه
پیوستار ، هاپیوند جمله، هاطول جمله، دارنشان

، یصدای دستور، زمان، وجهیت، هابالغی جمله
است و شده با شرح و جزئیات بیشتر بررسی

ای که میزان توان به دو دستههای فوق را میمؤلفه
مان و سبکی جمله را قطعیت متن و ویژگی ساخت

، بندی کرد. اما در این مقالهدسته کنندمی مشخص
 گیرد.می هر مؤلفه مجزا مورد بررسی قرار

 چیدمان طبیعی در جمله .5ـ3ـ3

شناسی، درجة صفر نگارش در سبک زبان معیار یا
های سبکی مبنای کشف و شناسایی هنجارگریزی

است. بنابراین در بررسی نحو هر متن، باید میزان 
خروج از معیارهای آن متن را براساس نحو پایه یا 

نظم »شود. نحو پایه عبارت از  هنجار سنجیده

نظم »است. اگر نحو پایه را عبارت از « سازندۀ زبان
کنیم،  تعبیر« ها در یک زبانهای جملهساختعادی 

صورت قواعد نحوی پایه در یک زبان،  این در
های نحوی آن براساس پرکاربردترین ساخت

شود و شامل ساختارهای معمولی و می تدوین
های های زبان است که بیشترین جملهمتعادل جمله

شود. مثاًل در زبان فارسی، می یک زبان با آن تولید
)فاعل+ مفعول+ فعل(  معلوم با ساخت نحویجملة 
(. هنجارگریزی 271: 1379)فتوحی،  تر استمتداول
جایی از نحو معیار در اشعار سلمان ساوجی، و جابه

با فاصلة آماری کمی بسامد دارد، چنانکه میزان 
است.  %77/49جایی جابه و عدم %23/51جایی جابه

ا تغییر نظم طبیعی کلمات، مسیر اندیشه ر»
(. با توجه به 66: 1379)لونگینوس:  «دهدمی تغییر

مطلب ذکرشده از لونگینوس، مسیر اندیشة شاعر از 
جادۀ اصلی بیان و نحو چنان تغییر و انحرافی ندارد. 

کند،  وقتی کالم بر مدار نحو طبیعی زبان حرکت
درواقع دیدگاه گوینده دربارۀ موضوع خنثی و 

  (.272: 1391)فتوحی،  طبیعی است
 ان ساوجی در اشعارش زبانی ساده وزبان سلم

گردانی نحوی گاهی به دور از پیچدگی در جای
جایی ارکان در اشعارش بسامد باالیی است؛ جابه

بندی ساوجی را به نحو پایه ندارد و پای
 سازد. می آشکار

، ارکان «گردانی نحویجای»با توجه به مبحث 
ی جمله و اشعار سلمان ساوجی مورد بررس

جایی و میزان حذف است تا میزان جابهگرفته قرار
هریک مشخص گردد و از این طریق بتوان به سبک 

جایی را متمم، یافت. بیشترین جابه فردی شاعر دست
اند. فعل و سپس نهاد در اشعار سلمان ساوجی داشته

بنابراین انجام عمل، رخداد و ادوات مربوط به عملِ 
چگونگی رخداد عمل گرفته و سپس نهاد و صورت

برای شاعر اهمیت دارد. در بخش حذف ارکان 
جمله، نهاد بیشترین و فعل کمترین حذف را 
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گرفتن کنندۀ افعال یا  گر قرارداراست. حذف نهاد بیان
پذیرندۀ حاالت جمالت در محوریت توجهی متوسط 

های محذوف، معشوق، عاشق است و نهادهای جمله
ستند؛ بنابراین نهاد و خود سلمان و اشخاص دیگر ه

شده است و قصد بیان مجدد آن را برای شاعر شناخته
کند. میزان رو، تأکید کالم را بیشتر می این ندارد، از

اندک افعال و بسامد باالی فعل در جمالت سلمان 
گر ساختار جمالت مبتنی بر جملة کامل ساوجی، بیان
گرفته جمله. شاعر در باب عمل صورتاست، نه شبه

دهندۀ تمرکر معنایی شاعر أکید و اصرار دارد و نشانت
که اهمیت فعل در  آنجا بر افعال است نه کننده. از

سبک شاعر مشخص شد، افعال از منظر فرایندهای 
ای، فعلی که شامل فرایندهای مادی، ذهنی، رابطه

رفتاری، کالمی و وجودی هستند، مورد بررسی 
ای و سپس ذهنی گرفت. فرایندهای مادی، رابطه قرار

بیشترین بسامد را دارند. فرایند مادی، فرایندی است 
دارد که  ای داللتکه بر انجام کاری، یا رخداد واقعه

گیرد که ممکن است چیزی می طی آن کاری انجام
دیگر از این کار متأثر شود یا نشود. فرایند ذهنی، 
فرایندی است که بر احساس، اندیشه و ادراک 

ای، بر چگونگی بودن چیزها رایند رابطهدارد. ف داللت
دارد. این امر از رهگذر کیفیتی که  ها اشارهو پدیده

واسطة بیان موقعیت دهد، یا بهمی ها نسبتبه آن
ها، و یا از طریق بیان مکانی مرتبط بر آن ـ زمانی

دهد و این اغلب می رود، صورتتملکی که بر آن می
ای بر دو رایند رابطهشود. فمی بیان« بودن» با فعل
)مهاجر و نبوی،  است« وصفی»و « شناسایی»گونة 
1376 :42-43 .) 

 دارچیدمان نشان .3ـ3ـ3

و معیار، در برابر نظم پایه یا نح نحوشناسان امروزی
اگر در یک متن،  کنند.می را مطرح« دارنظم نشان»

اطر تأکید بر بخشی از کالم خنظم عادی نحو به
عمول و متداول و نامتاری غیرکند و ساخ تغییر

نشان و تشخص ، باشد متفاوت با نظم پایه داشته
(. بر این 247: 1391، )فتوحی یافت خواهدخاصی 

ریزی نحوی جمالت مورد بررسی هنجارگ، اساس
یت گرفت تا از این طریق میزان تأکید و اهم قرار

شود. بررسی  ذهنی شاعر بر ارکان جمله مشخص
یک از کدام یوه است کهگرفته به این شصورت

 اند. بسامدگرفته ارکان جمله در آغاز قرار
( %59/21) فعل و( %17/26) متمم هنجارگریزی

 شاعر خاص دیدگاه و تفکر از ناشی که است
 عناصر و ادوات و رخداد و افعال درخصوص

 در، این از پیش که طورهمان. است آن به وابسته
 از پس نیز نهاد جاییجابه، رفت سخن باره این
 %18 فقط که حالی در، است مشهود متمم و فعل
، ذکرقابل نکتة. استآمده خود اصلی جایگاه در آن

 بیانگر که است( 6%/78) مسند جاییجابه عدم
  .است جمالت اسنادی ساختار حفظ

 متمم
 کجا جای قرار است؟ با آتش عشق تو

 کرا برگ صبوری است؟ با این دل دیوانه
 (246)همان: 

 به کامیقی ز جام مستی ما را رسان سا
 تا ما ز کوی هستی بیرون نهیم گامی

 (387)همان: 

 فعل

 ز حکم نگردانماز تن سر  برداریگر سرم 
 بر پای بندم بنده فرمانم چو شمع نهیور 

 (341)همان: 
 آستین تا من ز خود دامن برافشانم برافشان

 پرده تا پیدا شود احوال پنهانم برافکن
 (354)همان: 

 طول جمالت .2ـ3ـ3

شود که از یک یا جمله به واحدی از زبان گفته می»
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باشد و به دو قسمت نهاد و  شده چند گروه ساخته
ترین . جملة مستقل بزرگ ... پذیر باشدگزاره بخش

( و 11-8: 1386)وحیدیان کامیار،  «واحد زبان است
جمله سخنی است که متضمن »در تعریفی دیگر، 

 ... درنگی پایانی و معنایی کامل باشد اسناد و دارای

و در « ترین صورت زبانی استجمله وسیع
شناسی تعریفی دیگر از انواع جمله مورد توجه زبان

 جمله به آن واحد زبان فارسی گفته»است؛ قرار گرفته

باشد.  شده شود که از یک بند یا بیشتر ساختهمی
 «تای اسای و خوشهجملة فارسی بر دو گونة هسته

(. جمله بلندترین واحد سازمانی 61: 1374)باطنی، 
در نحو است و اگر هر ساخت نحوی شکلی از یک 

توان از رهگذر بررسی بلندی واحد اندیشه باشد، می
ها، ساخت اندیشه و سبک و حاالت و کوتاهی جمله

کرد. زیرا طول جمالت  روحی گوینده را تحلیل
در یک واحد نسبتی با میزان درنگ و تأمل گوینده 

 کار(. جمالت به275: 1391)فتوحی،  فکری دارد

رفته در اشعار سلمان ساوجی هفت، هشت و 
دهندۀ تعادل معنا و لفظ ای هستند که نشانکلمهپنج

در سبک شاعر است. شاعر تمایلی به ساخت 
سازد می جمالت طوالنی ندارد و این نکته را آشکار

و متناسب با آن  که شاعر در بیان معنا، لفظی مساوی
است که این مطلب مرتبط با مقولة گرفته نظر در
 در علم معانی است. « مساوات»

 8عتاب 7ز 6وقت 5همه 4نباشد 3معشوق 2 1جور

  7باشد 6عنایت 5ِِ 4عین 3از 2خود 1وقت باشد که

 (288)ساوجی: 

 از ناتوانی خوشترست، غمزۀ بیمار یار

  8ست7ردیگ 6، اعتدالی5طبیعت 4در 3را 2ش1قامت

 (251)همان: 

  5نرسید 4دل3ِِ  2کام 1و به 5خام 4ِِ 3دل 2این 1بسوخت

 نریختی خوناب، 5ی4برسید 3اگر 2کام 1به

 (231)همان: 

 هاپیوند جمله .3ـ3ـ3

در  رایج مرکب و ساده نحوی ساخت دو دیرباز از
سبک »و « سبک مقطع»گفتار، مالک تمایز دو نوع 

 هایجمله یانم دستوری رابطة است.بوده« ترکیبی
، پایههم، گسسته نحوی سبک نوع چهار، متن هر

 پیوستار کنند.می وابسته، متصل و تودرتو را متمایز
 حرف مانند زبانی عناصر همکاری حاصل دستوری

 این نهایتاً سازهاست.وابسته و پیوندها، شرط، ربط
 را متن یک که هستند صوری و معنایی عامل دو

، بخش این در (.281 )همان: سازدمی منسجم
 مورد مرکب و پایههم، ساده منظر از جمالت

 سپس و مرکب جمالتاند. گرفته بررسی قرار
 سلمان سبک که هستند باالیی بسامد دارای پایههم

 آن در جمالت یعنی، اندساخته وابسته را ساوجی
  هستند. هم به وابسته هایاندیشه حامل

 کندزر می، خاک را خاصیت اکسیر اگر
 اکسیر ما، می وخاکیم ، ما که، ساقیا می ده

 تا کنون، ما که از دور ازل مستیم و عاشق
 بعد از این تغییر ما، غالباً صورت نبندد

 (224)همان: 
 مستان خراب کهمست رو بر در میخانه 

 نکنند از پی هوشیار در میکده باز
 (331)همان: 

 هاپیوستار بالغی جمله .1ـ3ـ3

 عبارت بالغی پیوستار، اختیشنزبان اصطالح در
 هایجمله میان مولکولی جاذبة و پیوند از است
 مباحث در مسأله این، )پاراگراف( بندنوشت یک

 این با نگارش و سبک آموزش و گفتمان تحلیل
 اندیشه واحدهای» شود:می مطرح پرسش

( 279 )همان:« اند؟گسسته یا دارند تداوم ها()جمله
مان ساوجی سل زلیاتغ ابیات در موجود جمالت

 مقوله این که شوندمی دارای پیوستگی ارزیابی
است که شاعر در بیان جمالت،  آن دهندۀنشان
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 هاآن توالی و اندیشه منطقی تداوم کنندۀرعایت
 عالوه که است آن مالحظه است و نکتة قابلهبود
 نیز معنایی پیوستار دارای، دستوری پیوستار بر

 سازگاری از معنایی مانسجا یا پیوستار هست.
 ضمنی معانی و هاگزاره ارتباط، زبان و زمان منطقی

ها با آن سازگاری و ما عمومی دانش با
 شود.می های نحوی کالم حاصلمشخصه

 وجهیت .3ـ3ـ3

وجهیت عبارت است از میزان قطعیت گوینده در بیان 
وسیلة عناصر دستوری ضمنی به طوریک گزاره که به

کنندۀ منظور یا قصد کلی ود و بیانشمی داده نشان
بندی او به واقعیت یک یک گوینده یا درجة پای

گزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق نسبت به آن 
معنایی است که نظر و  ـ ای نحویاست. وجه، مقوله

دیدگاه گوینده را در جمله نسبت به موضوع سخنی 
بند دهد. وجه در ساختمان می کند، نشانمی که بیان

از آن جهت اهمیت دارد که حاکی است از 
های خاص نویسنده نسبت به آنچه گیریجهت»

 (.285: 1391به نقل از فتوحی،  Simpson« )گویدمی

 وجهیت در فعل .5ـ3ـ3ـ3
وجهیت در فعل جمله و قید نمود دارد. وجهیّت 

بارزی در فعل جمله نمود دارد. وجه فعل،  طرزبه
آن است که بر إخبار،  هایی ازصورت یا جنبه»

احتمال، امر، آرزو، تأکید، امید و برخی امور دیگر 
(. این جنبه از 381: 1382)فرشیدورد،  «کندمی داللت

 فعل، درواقع تلقی گوینده از محتوای گزاره را بیان

وسیلة ها دربارۀ یک رخداد، بهکند؛ این تلقیمی
 شودمی های کمکی و جنبة وجهی فعل بیانفعل

(. کتب دستور زبان فارسی 286: 1391وحی، )فت
وجهیت در فعل را در سه وجه اخباری، امری و 

اند، اما در این پژوهش، وجوه کرده التزامی معرفی
است. در گرفته ذکرشده توسط فتوحی مبنای کار قرار

غزلیات سلمان ساوجی، وجه اخباری و سپس 

 های عاطفی و امری با فاصلة آماری بسیار نمودوجه
دارند. بسامد باالی وجه اخباری بیانگر وقوع قطعی 
یک رخداد و ارتباط نزدیک شاعر با رخدادهاست. 
بنابراین، بسامد باالی وجه اخباری شاعر را در 

دهد و می اش نشانارتباطی نزدیک با مفاهیم شعری
کند. های درونی خود میمخاطب را متوجه دغدغه

و احساسات  وجه عاطفی دربردارندۀ شور و هیجان
نسبتاً باالی شاعر است. همچنین بسامد وجه امری 

گر حاکمیت و قطعیت نیز قابل ذکر است که بیان
شاعر در انجام کارهاست. میزان اندک وجه تمنایی 

گر عدم امید، آرزو و دعا در شاعر است و سلمان بیان
 استکرده کارانه برخوردگونة محافظهساوجی به

 (. 287-289: 1391)فتوحی، 

 وجه اخباری

 آبی نداد، لعل تو، تشنة خود را دمی
 تابی نداد، شمع تو، خلوت ما را شبی

 درآید به چشم، خواست که از گوشة خواب
  مدخل خوابی نداد، خیال تو داشت، خانه

 (272)ساوجی: 

 وجه عاطفی

 دیدۀ گریان مشتاق، ای به دیدار توام
 به لبم جان مشتاق، ز اشتیاق لب لعلت

 (341: همان)
 در نامه چو من شرح فراق تو نویسم

 خون گرید و فریاد کند خامه ز دستم 
 (344: همان)

 وجه امری

فتوحی تعریف وجه امری را در ذیل وجه التزامی 
گیری و دهندۀ جهتآورده و وجه امری را نشان

حالت گوینده نسبت به اجرای یک عمل از نوع 
است دهکر ، توصیه، اجبار و فرمان بیاندرخواست

 (.287: 1391، )فتوحی
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 ای کن که مرا صبر به غایت برسیدچاره
 صبر پیداست که خود تا به چه غایت باشد 

 (288)ساوجی: 
 ما را بجز از عشق تو در خانه کسی نیست

 از پرده که در خانه کسی نیست، بنمای رخ
 (263)همان: 

 . وجهیت در قید3.3.3.3
به آن گروه قیدی بخشی از سخن است که فعل 

)وحیدیان  نیازمند نیست و جنبة توضیحی دارد
(. با بررسی قید و وجهیت آن 118: 1394، کامیار

توان به دیدگاه نویسنده پی برد. قیدها حامل می
اند و شدت و ضعف دیدگاه گوینده دربارۀ موضوع

را به عقاید و بستگی وی باور و دل، تلقی
، ی قیدهادهد. از طریق بررسمی ها نشانایدئولوژی

بودن یا  گرایی و منطقیچنین میزان واقعمه
گوینده را  بودن سبک گرایی و احساساتیآرمان

(. 289: 1391، )فتوحی توان بازشناسی کردمی
مند و مبتنی بر قید اشعار سلمان ساوجی زمان

گر حاالت قیدهای حالت عموماً بیان، حالت است
زمان خودی و ناراحتی است و قیدهای مستی و بی

صبحدم و سحر بیشتر داللت دارند. بسامد ، بر شب
است که به  گر منطقی بودن شاعرقید زمان بیان

کند و سپس بسامد قید می زمان انجام کارها دقت
گر شخصیت احساساتی شاعر است. حالت بیان

وجود دو بعد شخصیتی منطقی و احساساتی در 
دهند که می کنار یکدیگر شخصیتی جالب را نشان

 شاعر سعی بر غلبة منطق بر احساسات دارد.
 خاک پای دوست شد کسی امروز

 و کرد در جهان سری و دوش گردنیک
 (391ساوجی: )

 امدادنوبت شاهی است گل را زان سبب هر ب
 مرغ سحر بر بام گل، نوبت شادی زند

 (342)همان: 

 آوردند دوش به دوشدر خرابات مرا 
 دفروش آوردنبر در آن باده خودمبی

 (314)همان: 
اری توان ساختاز خالل مبحث وجهیت می
کرد:  گونه بیاننحوی با محتوای وجهیت را این

کیفیت و چگونگی بیان امور و موضوع از ، وجهیت
گیری گوینده در کالم، تجانب گوینده است. جه

کند و او را با شنونده مشخص می نوع رابطة
کرد.  یاد« فردی سخننقش بینا»توان از آن با می

و معانی  هاکار بازنشانی نقش، بررسی وجهیت
از ای که گونهکند، بهمی های زبانی را آسانساخت

، شناختی زبان و سبک مؤلفهای روانجنبه
تری حاصل کرد. از طریق توان اطالعات دقیقمی

بندی متن به عقاید و میزان پای، بررسی وجهیت
 شود. می ها مشخصایدئولوژی

 نزما .0ـ3ـ3

دهندۀ میزان فاصلة نشان، عامل زمان در جمله
 ویسنده با موضوع است. تغییر فاصلةگوینده یا ن

، زاویة دید و ذهنیت وی را گوینده با واقعیت
رو عامل زمان، متغیر مهمی در  این دهد. ازمی تغییر

گرایی متن و شیوۀ نگاه مؤلف به امور ان واقعمیز
(. افعال ماضی 291: 1391، )فتوحی رودمی شماربه

شدن  گر زیادبیشترین بسامد را دارند که بیان ساده
گوینده با واقعیت و اصل حادثه است و  فاصلة

یابد. اما اطمینان گوینده دربارۀ خبر کاهش می
بیان عملی است که کاربرد فعل ماضی ساده برای 

گرفته بدون توجه به دوری و  در گذشته انجام
(. سپس 1394:41، یار)وحیدیان کام اننزدیکی زم

بسامد آماری مضارع ساده با اختالف زیاد آماری 
گر چشمگیر است و بسامد افعال مضارع بیان

از اشعارش است و شدن فاصلة شاعر  کم
، موضوعات شده با افعال مضارعموضوعات بیان

بسامد استفاده ، کلی ورطهمیشگی شاعر هستند. به



 1521ستان زمو پاییز ، 57 یاپی، پدوم، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  33

 ینده است. بیش از زمان آ، از زمان گذشته و حال
 نرسیداین دل خام و به کام دل  بسوخت

 خوناب ریختین رسیدیبه کام اگر ب
 (231)ساوجی: 

 السؤ کردمو  رفتمبر سر خوانش شبی 
 ندادهیچ جوابی نزد هیچ صالیی 

 (272)همان: 
 اینک در میکده باز زنیدر مسجد چه 

 بازمردانه قدم در نه و خود را در  خیز
 (331)همان: 

 ی دستوری و سبکصدا .1ـ3ـ3

بخشی از رابطة سبک و اندیشه در صدای دستوری 
رابطة ، یابد. منظور از صدای دستوریبازتاب می

کنندگان یگر شرکتمیان رخداد یا حالت فعل با د
مفعول و...( است. صدای ، )فاعل در فرایند فعلی

، مانند زمان، دستوری در کنار دیگر وجوه فعل
شود. صداهای می یت و حالت شناختهوجه، نمود

، فعلنم، اند از صدای فعالدستوری عبارت
سببی و دوجانبه. با استفاده از ، میانی، انعکاسی

مجهول صدای  فعال الزم، متعددی، اسنادی و شبها
است. شده بکی اشعار سلمان ساوجی بررسیس
، مجهول که بسامد افعال متعدی و شبه آنجا از

سنادی، صدای و ا صدای فعال و بسامد افعال الزم
 توجه به بسامد افعال متعدیمنفعل دارند، با

( غزلیات سلمان %51/2) مجهول ( و شبه96/49%)
صدای ، ساوجی صدایی فعال دارد. صدای فعال

کنندۀ انجام یک عمل توسط عنصر اصلی ر بیانموث
گر یا )نهاد( است. وقتی نهاد جمله کنش جمله

دارد.  مل فعل باشد، جمله صدای فعال و مؤثرعا
شود که عمل از می امیدهرو فعال ن آن این صدا از
ترین بخش که پویاترین یا فعال، گرجانب کنش
شود و در کالم بسط یم ، جاریجمله است

 (.295: 1391، )فتوحی کندمی پیدا

 زنی؟هر دم به تیر غمزه دلم را چه می
 خود را گذاشتم به تو خود در دل منی

 (391)ساوجی: 
 گاه گاه، بینادگان را باز میکار کارافت

 استای را کو، ز کار افتادهر افتادهکا، خاصه
 (247)همان: 

، توان انعکاسیاز دیگر صداهای دستوری می
صدای انعکاسی  ؛برد نامرا میانه و دوجانبه ، سببی

گر و یا کنش، فاعل و مفعول، آن است که در نحو
ة صدای میانی در هم، یک مرجع دارند، پذیرکنش
ای که فعل الزم ها نیست. این صدا در جملهزبان

صدای دوجانبه در ، در آن ظاهری فعال دارد
شود که فاعل و مفعول ، شنیده میای استجمله

در صدای ، کنندمی متقابل اجرا طورفعلی را به
گر ، نه کنشسببی نهاد جمله سبب وقوع فعل است

 (. با بررسی311: 1391، )فتوحی و فاعل واقعی
اشعار سلمان ساوجی صدایی ، گرفتهصورت

انعکاسی دارد که فعال است. صدای انعکاسی 
در ، یا مبتدا و خبر، ست که فاعل و مفعولزمانی

ازتاب فعل به خود فاعل جمله یک مرجع دارند و ب
 (.311)همان:  گرددبرمی

 ، گر تو قبول کنیناله رسول دل است
 نیست بر و جز بالغ ور نکنی حاکمی

 (341وجی: )سا
 کشمشزنم و میدست در دامن او می

 تا بر غم من سر ننهد در پایش
 (339)همان: 

صدای دستوری ممکن است ایستا یا پویا باشد. 
صدای ایستا آن است که یک عمل برای فاعل در یک 

است، و یافته شده و خاتمه محدودۀ زمان معین انجام
ادن یک د صدای پویا یا دینامیک آن است که تدوام رخ

(. این موضوع در 311)همان:  کندمی فرایند را بیان
ای کتب دستور زبان با عنوان افعال تداومی و لحظه

ای به تر، افعال لحظهاند. اما با تعریفی سادهشده بیان
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شود که عملشان در یک لحظه می افعالی گفته
کند. افعال نمی دهد و در ادامه جریان پیدامی رخ

گویند که عملشان در یک لحظه را می تدامی، افعالی
)وحیدیان کامیار،  کندمی افتد اما ادامه پیدامی اتفاق
گرفته، غزلیات سلمان (. با بررسی صورت39: 1394

ساوجی صدایی پویا دارد. شاعر دارای ذهنی پویاست 
که از پویایی افعال که اهمیتی باال در سبک شاعر 

 برد.  عر نیز پیتوان به ذهنیت پویای شادارند، می
 افروزمن شمع شب مردنو  سوختنبر 

 نگریستمیبسی امشب و من م خندید
 (344)ساوجی: 

 ایبعد از این گر پیش چشمم بر کنار افکنده
 ایرسوا کردهدر میان مردمم چون اشک 

 (375: همان)

 . نتیجه3
از آنچه در شرح و بررسی الیة واژگانی گذشت، 

زینی از واژگان حسی گسلمان ساوجی در بخش واژه
گیری سبک است، واژگان حسی سبب شکلبرده بهره

است. بسامد واژگان عام، محسوس و نمایشی شده
یکی از گر گسترش دایرۀ تخاطبی اشعار است. بیان

سبکی غزلیات سلمان ساوجی،  نقاط قوت ویژگی
مند واژگان است، اما یکی از بسامد واژگان شکوه

سازی گرایی و واژهننقاط ضعف عدم بسامد که
ها واژگان است. استفاده از واژگان کهن یا نوواژه

شود، که سلمان ساوجی باعث تمایز سبکی می
تمایزی ندارد. در بخش تأثیر ایدئولوژیک واژه، 
بسامد رمزگان ساختاری، سبب نزدیکی واژگان شعر 

سیطرۀ نظام  به قطعیت و واقعیت شده و شاعر تحت
اشخاص بیشترین  شاخص زندگی اجتماعی است.

های مکانی و زمانی دارد، بسامد را نسبت به شاخص
سلمان ساوجی در وهلة اول، خود را و سپس 
اشخاص دایرۀ ژانرهای غنایی و قلندری را وارد متن 

گر دایرۀ مخاطبان شاعر است. در است، که بیانکرده

نشان نشانی واژگان، واژگان بیداری و بیمبحث نشان
، خنثی و عادی هستند بسامد دارند. این که ساده

واژگان به واقعیت نزدیک هستند، که ویژگی متون 
علمی است نه ادبی؛ متون ادبی باید حامل واژگان 

 دار باشند و دیدگاه و ذهنیت نویسنده نمود پیدانشان

های تکرار، شده، مؤلفهکند. از دیگر موارد بررسی
گر رار، نشانتضاد و مترادف است. بسامد باالی تک
 تأکید شاعر بر مفاهیم ذهنی خود است.

 کیفیت هایبخش در نحوی الیة بررسی با
دار، سبک و ساختمان نشان چیدمان، چینیواژه

 ایویژه سبکی ویژگی بخش هر ... جمالت و
ینی، چیدمان طبیعی جمالت چواژه بخش در دارند.

 فعل و متمم دارند. جاییجابه معیاراز نحو 
 و اندداشته جمالت سطح در را جاییجابه بیشترین

 که آنجا دار است. ازر مشخصة چیدمان نشانام این
 رخداد، دارد فردی انگیزۀ جمله ارکان جاییجابه
عر مهم است. شا برای آن ادوات و فعل و عمل

 گربیان، ایکلمهطول جمالت هفت و هشت
مرکب و  جمالت بسامد محتواست. با کالم تناسب

 ساختمان است.ب سبک تلفیقی شدهساده سب
 در هستند. بالغی پیوستگی دارای غزلیات جمالت

 عاطفی سپس و اخباری وجه، افعال وجهیت بخش
گر د، این مسئله بیاندارن باالیی بسامد امری و

ز جایگاه باال و دانایی شاعر ا شاعر گفتن سخن
 حالت و زمان قیدهای، قید وجهیت دراست. 
 و زمان بنابراین، هستند باال بسامدی دارای

 دارد. اهمیت شاعر برای عمل رخداد چگونگی
 در شاعر فکری تمرکز گرنشان ماضی افعال زمان

 متن، دستوری صدای بخش در است. گذشته
مجهول دارای  واسطة بسامد افعال متعدی و شبهبه

 صدای بر فعال صدای اینصدایی فعال است؛ 
ست. همچنین اانعکاسی سبک نیز تأثیرگذار بوده

 غزلیات در سبک صدایصدای پویا آخرین مؤلفة 
 است. ساوجی سلمان
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 پیوست

 گزینی در الیة واژگانیواژه -3 جدول

گزینیواژه  
گراییکهن فاخر عامیانه خاص عام ذهنی حسی سازیواژه   

72%/56  28%/43  71%/41  28%/59  98%/1  12%/99  1 1 

 هواژ در کیدئولوژیا -2 جدول

یک در واژهایدئولوژ  

دارینشان رمزگان گراشاره  های سبکیدیگر مؤلفه   

دارینشان فرایندی ساختاری نشانبی  ادتض اشخاص مکان زمان   ترادف تکرار 
95%/86  14%/13  98%/1  12%/99  81%/19  22%/27  97%/52  13%  75%/67  51%/19  

 جمالت ییجاجابه عدم و ییجاجابه -3 جدول

ایی جمالتججایی و عدم جابهجابه  
جاییجابه جاییعدم جابه   
23%/51  77%/49  

 آمار کلی ارکان جمله -1 جدول

 بسامد کلی ارکان جمله

 قید مسند مفعول متمم فعل .نهاد

 محذوف بسامد محذوف بسامد
%22/68 %55/41 %14/2 %91/21 

%41/55 %21/45 %76/61 %63/7 

 گرفتن(ه قرارجایی و در آغاز جمل)جابه دارچیدمان نشان

%77/18 %59/21 %71/26 %53/11 %78/6 %94/14 

 بررسی نهادهای محذوف -3 جدول

 بررسی افعال از منظر فرایندهای فعلی -0 جدول

 ی افعال از منظر فرایندهای فعلیبررس
ایرابطه ذهنی مادی کالمی وجودی رفتاری  

89%/3  17%/5  31%/4  36%/38  83%/21  44%/27  

 بسامد نهادهای محذوف
 شخص ضمیر معشوق عناصر طبیعت عاشق سلمان ساوجی عناصر ذهنی

%93/4 %38/21 %17/19 %96/2 %85/35 %94/3 %84/11 
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 انواع متمم در جمالت -1 جدول

 انواع متمم در جمالت
 عناصر ذهنی اشخاص زمان مکان اشیا اعضای بدن ضمیر طبیعت

58%/6  61%/11  17%/15  95%/12  17%/15  39%/3  88%/4  63%/31  

 بسامد انواع قید -1 جدول

 انواع قید
 کمیت تکرار پرسشی نفی شک و تردید تاکید
%89/1 %75/2 %75/2 %27/8 %44/3 %82/4 

 مختص دارتنوین کیفیت حالت زمان مکان
%82/4 %86/35 %68/21 %16/2 %68/1 %11/13 

 بسامد طول جمالت -57 جدول

 طول جمالت
 شش کلمه پنج کلمه چهار کلمه لمهسه ک دو کلمه یک کلمه

%49/5 %35/7 %32/8 %62/9 %23/11 %77/9 
 دوازده کلمه یازده کلمه ده کلمه نه کلمه هشت کلمه هفت کلمه

%93/11 %28/11 %35/8 %81/6 %11/4 %67/2 
 هجده کلمه هفده کلمه شانزده کلمه پانزده کلمه چهارده کلمه سیزده کلمه

%33/1 %21/1 %22/1 1 %71/1 %36/1 
 وچهار کلمهبیست وسه کلمهبیست دو کلمهبیست ویک کلمهبیست بیست کلمه نوزده کلمه

%16/1 1 %11/1 %31/1 1 1 

جمالت یبالغ وستاریپ -55جدول   

 پیوستار بالغی
یپیوستگ  گسستگی 
111 1 

 پیوند جمالت -53 جدول

 پیوند جمالت
 همپایه ساده مرکب

27%/49  95%/31  46%/19  

 وجهیت -52 جدول

 وجهیت در فعل
 اخباری عاطفی تاکیدی پرسشی تردیدی امری شرطی التزامی تمنایی

%62/1 %36/2 %98/3 %93/11 %44/1 %17/6 %17/11 %29/14 %78/46 
 وجهیت در قید

 پرسشی تکرار کمیت مکان زمان حالت کیفیت دارتنوین مختص
%57/13 %43/1 %14/2 %43/21 %11/35 %11/5 %11/5 %57/3 %86/12 
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 زمان افعال -53 جدول

 ماضی ساده امری آینده مضارع ساده مضارع التزامی مضارع اخباری
12%/13  16%/2  12%/19  61%/1  16%/4  28%/42  

مرماضی نقلی مست ماضی نقلی یدماضی نقلی بع    ماضی استمراری ماضی التزامی 
11%/2  54%/3  77%/1  16%/2  38%/1   

 دستوریصدای  -51 جدول

 بررسی افعال
 شبه مجهول اسنادی متعددی الزم

%16/17 %96/49 %69/32 %51/2 
 صدای دستوری

 سببی دوجانبه میانی انعکاسی
%66/85 %54/5 1 %81/5 

 صدای دستوری
 پویا ایستا

%98/47 %51/52 

  منابع
تهران:  .7چ .1ج .شناسیسبک (.1373) محمدتقی، بهار

 امیرکبیر.

ای: توصیف و شناسی الیهسبک» (.1393) ممری، درپر
تبیین بافتمند سبک نامة یک غزالی )الیة واژگان و 

 .136-115 صص .27 ۀشمار .پژوهیادب .«بالغت(

تصحیح عباسعلی  .دیوان اشعار (.1382) ساوجی، سلمان
 .تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .وفایی

تهران:  .شناسی کاربردینشانه (.1387) فرزان، سجودی
 قصه.

 .9چ .شناسی شعرسبک (.1382) شمیسا، سیروس
 تهران: فردوس.

 .6چ .تاریخ ابیات در ایران (.1369) اهللذبیح، صفا
 تهران: فردوس.

 .شناسیدرآمدی بر معنی (.1383) کوروش، صفوی
 تهران: سورۀ مهر. .2چ

تهران:  .3چ .شناسی به ادبیاتاز زبان (.1391) ـــــــــ.
 ر.سورۀ مه

صور خیال در شعر شاعران  (.1378) طالبیان، یحیی
فرهنگی انتشاراتی سسة مؤتهران:  .سبک خراسانی

 کرمانی. عماد

شناسانة اشعار و بررسی سبکنقد  (.1393) پریا ،عباسی
 .مریم حسینی ییراهنمابه  .میمنت میرصادقی

 دانشگاه الزهرا.

شناسی ادبی سرشت سخن سبک» (.1388) فتوحی، محمود
زبان  فصلنامة .«سازی زبانادبی، برجستگی و شخصی

 .41-24 صص .41 ۀشمار .و ادب پارسی

 و کردهایرو ،هاهینظر یشناسسبک (.1391) ـــــــــ.
 تهران: سخن .اهروش

دستور مفصل امروز؛ بر پایة ( 1384) خسرو، فرشیدورد
 تهران: سخن .2چ .شناسی جدیدزبان

 تهران: چاپار. .ا جملهاز واج ت (.1385) مدرسی فاطمه

شناسی سبک» (.1393) سمیرا فراهانی ؛حسن، مقیاسی
نامة پژوهش فصلنامة .«البالغهنهج 27 ةخطب
 .62-41 صص .7 ۀشمار .البالغهنهج

به سوی  (.1376) نبوی محمد؛ مهران، مهاجر
 تهران: مرکز. .گرشناسی شعر ره یافتی نقشزبان

 تهران: سمت. (.1) زباندستور  (.1387) وحیدیان، کامیار

شناسی رایج و گفتمان (.1383) اهلللطف، یارمحمدی
 تهران: هرمس. .انتقادی

 




