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چکیده

، شاعر قرن هفتم، بررسی شده است. عراقیفخرالدینسبک قصیده سرایی و غزلسرایی نامه،این پایاندر 
ی و انواع آن مطرح شده است. سپس سبک قصیده سرایی و غزل شناسسبکمبانی نظري و تاریخی 

توصیف شده است. تکرار چه در سطح آوایی نامهتوجه به مبانی نظري پایانسرایی فخرالدین عراقی با 
سبک شخصی هايویژگی..) از .(واج آرایی) و چه در سطح واژگانی (تصدیر، ردیف، تشابه االطراف و 

ساز قصاید کسبهايویژگیاید و چه در غزلیات است. تشبیه و انواع آن از فخرالدین عراقی چه در قص
فخرالدین عراقی است.

سبک شخصی ةدر غزلیات ایهام و انواع آن خصوصا ایهام تناسب و تضاد، در کنار تکرار، شکل دهند
فخرالدین عراقی است.

سادگی و «بسآمد است. ویژگی ی نحوي و واژگانی چه در غزلیات و چه در قصاید بسیار کمکاهقاعده
ها قابل توجیه است.کاهیاین قاعدهبا کم بود،از نظر علمی، در شعر فخرالدین عراقی» روانی
در قصاید سبک ،در کل،مدتر و متنوع تر از غزلیات است. نیز تشبیهنی در قصاید پربساکاهی زماقاعده

ساز است ولی در غزلیات ایهام سبک ساز است.
آوایی و واژگانی (خصوصاً انواع تکرار افزاییقاعدهسبک شعر عراقی را مبتنی بر توانمیدر مجموع 

معنایی (تشبیه و ایهام) دانست. و در نهایت حکم به کاهیقاعدهآوایی کامل به یک صورت زبانی) و 
کرد.استعاره بنیاد بودن قصایدوغزلیاتبودن مجاز بنیاد 

گراشناسی ساختسبک، عراقی، قصایدعراقیعراقی، غزلیاتکلیدواژه: فخرالدین
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مقدمه

شناسانه. ه از دیدگاه روانشناسانه و جامعهکاوید؛ همچنانکاز دیدگاه زبانشناسانه بازتوانمیادبیات را 
گرایانه است.عراقی، نگرش زبانشناسی ساختشناسی اشعار فخرالدینبه سبکنامهپایاناین نگرش 

با کمک دانش زبانشناسی به مطالعه آن پرداخت: توانمییابد، آنجا که ادبیات در زبان وقوع میاز
ایانه ادبیات را بر مبناي شگردهاي زبانشناسی کاوید و بر ساخت و گرساختیعنی از دیدگاه زبانشناسی 

صورت تاکید ورزید.
زبان در آثار ادبی از دیدگاه فوق، برجسته و ناآشناست. یعنی با برجسته سازي و آشنایی زدایی همراه 

ها مطرح کرد، و شامل انواع توازنسنبکویار که نخستین باافزاییقاعدهۀویژگی در دو مقولاست. این
ژگانی، مورد است (آوایی، وا8شامل لیچکاهی که از دیدگاه و قاعدهشودمینحوي) و(آوایی، واژگانی

و نوشتاري در متن ی گویشکاهیقاعدهگنجد. البته نحوي، گویشی، سبکی، زمانی، نوشتاري و معنایی) می
د.شوما بررسی نمی

در آن شاعر نظام معمول کاهی معنایی است که ترین آنها، قاعدهکاهی، نیز وسیعن قاعدهمهمتری
کند که مفهوم هاي متعارف، مطالبی را بیان میا همان واژهزند و بنمیها را بر همها یا جملهساخت واژه
اند و » انتخاب«کاهی شامل تشبیه و استعاره که مبتنی بر قاعدهرسم و عادت هنجار است. این آن خالف 

.شودمیاند » ترکیب«ایهام و پارادوکس که مبتنی بر 
اصران مولوي (قرن هفتم) است. عفخرالدین عراقی از مهمترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی و از م

تالش شده است تا از نامهپایانر این عارف شاعر به غزلسرایی شهرت دارد و قصایدي نیز سروده است. د
در متن، سبک شخصی هاکاهیو قاعدههاافزاییاي از قاعدهمجموعهیف و تحلیلِطریق یافتن و توص

فخرالدین عراقی توصیف شود، و احیاناً تفاوت غزلسرایی و قصیده سرایی او مشخص شود؛ و از طریق 
اوگرا بودن شعرِ» انتخاب«گرا بودن و یا » رکیبت«،کاهیقاعدهو افزاییقاعدهسنجش بسآمد انواع

مشخص شود.
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فصل اول

کلیات
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بیان مسأله1-1

خواهد با بررسی سبک غزلسرایی و قصیده سرایی فخرالدین عراقی از دیدگاه زبانشناسی مینامهپایاناین 
ساختگرایانه به توصیف ساخت سبکی او بپردازد.

ترین شاعران سبک عراقی است. ولی جایگاه وي آن طور که باید شناخته فخرالدین عراقی از برجسته
در پی شناختن سبک فخرالدین و تبیین جایگاه او با توجه به سبک نامهپایانو تبیین شده نیست. این 

شخصی وي است. در این زمینه کار دانشگاهی مستقلی پرداخته نشده است.

سوال پژوهش1-2

ی دارد؟سبک غزلسرایی هایویژگیاست که سبک فخرالدین عراقی در کل چه پژوهش این سوال اصلیِ
ایی و قصیده اي بین سبک غزلسرایی او چگونه است؟ چه تفاوت عمدهاو چگونه است؟ سبک قصیده سر

سرایی او وجود دارد؟

اهمیت پژوهش1-3

اي هبیان کننده ویژگیی شناسسبکاست. ی از جایگاه واالیی برخوردار شناسسبکدر مطالعات ادبی 
سبک ساز و برجسته کننده هايویژگیتواند ی میشناسسبکتواند باشد. زبانی، فکري و ادبی هر اثر می

براي نقد ادبی علمی باشد. اصوال نقد ايمقدمه،آثار ادبی درخشان را کشف کند و از همین دریچه
انه باشد و در قضاوت و تحلیل، از آنها اسشنسبکو یافته هاي هادادهروشمند نقدي است که بر اساس 

بهره گیرد.
عر و توصیف کننده ، زیرا تبیین کننده علمی شی بحث مهمی استشناسسبکد اساساً چنانکه اشاره ش
براي توصیف سبک شخصی فخرالدین عراقی به اطالعات و اي است براي نقد ادبی.آن است و مقدمه

آید.شعر او به دست نمیی شناسسبکبا موادي نیاز است که جز
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کوشد تا برجستگی آثار ادبی از طریق یافتن پربسامدترین و سبک ی ساختگرایانه میشناسسبک
ی را که باعث تمایز یک اثر ادبی از هایویژگیها شناسایی کند و کاهیها و قاعدهافزاییسازترین قاعده 

شود، تبیین کند.دیگر آثار می
ی شود تا در نقد ادبی بتوان به طور علمی وجوه شناسسبکام شاعران مهم بنابراین الزم است شعر تم

کند فخرالدین عراقی را کالبد شکافی مییرا بیان و توجیه کرد. این پژوهش سبک شخصخالقیت آنها
سبک ساز آن را کشف کند.هايویژگیتا 

تعریف واژگان1-4

حاصل نگرش و گزینشی خاص باشد.تواندمیسبک: زبانی برجسته و ویژه که 
اي از زیبایی شناسی سنتی هاي ادبی که شکل توسعه یافتهشیوهی: دانش مطالعه و بررسی شناسسبک
است.
ی است که ادبیات را بر مبناي مبانی زبانشناسی ساختگرا شناسسبکی ساختگرایانه: شیوه شناسسبک

کند.توصیف و تحلیل می
و کاهیقاعدهشود و شامل بان هنجار که براي برجسته سازي زبان انجام میهنجارگریزي: انحراف از ز

است.افزاییقاعده
شعر: هنري کالمی که در آن زبان کارکردي خاص و برجسته دارد.

محدودیت ها1-5

از مهمترین شاعران قرن هفتم بوده است، و شعرش همواره وگرچه فخرالدین عراقی از معاصران مولوي
مورد توجه و اقبال قرار گرفته است، پژوهشی علمی در تبیین سبک غزلسرایی و قصیده سرایی وي انجام 

ر و هنر نشده است. و کتاب هاي ارزشمندي که درباره وي نوشته شده است معموال به عرفان او و فک
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ی شعر او به شناسسبکابداً مورد توجه نیست. بنابراین نامهپایانند که در این افکري او بیشتر توجه کرده
اي ندارد.سابقه و پیشینه،تا آنجا که جستجو شد،ختارگرایانهروش زبانشناسی سا

پژوهشۀپیشین1-6

بقه چندانی ی علمی در ایران ساشناسسبکهایی تألیف شده است. ی کتابشناسسبکسبک و ةدربار
هاي . در ذیل مهمترین کتابشودی محمد تقی بهار آغاز میشناسسبکهاي ا دوره کتابندارد و ب

شود:ی معرفی میشناسسبک
: این کتاب سه جلدي نثر فارسی را از محمد تقی بهاراز نثر فارسیتطورتاریخ یا ی نثرشناسسبک.1

هاي بسیاري از عنوي هر اثر و نمونهلفظی و مهايویژگیآغاز قرن چهارم بررسی کرده است. مولف 
آنها را در سبک دوره زبانی هر اثر را ذکر کرده است. بعد با توجه به تشابهات لفظی و معنوي هايویژگی

بندي کرده است.اي خاص طبقه
: مطالب این کتاب به علیقلی عمودي بختیاريتحریربه محمد تقی بهاراز ی نظمشناسسبک. 2

ادبیات و شعر پیش از اسالم است.ۀنوعی تاریخچ
در دو بخش تدوین شده است. بخش اول شامل دو فصل :یبیحسین خطاز ثر در ادب پارسیننف. 3

نثر در ایران پیش از اسالم تا پایان قرن پنجم و فصل دوم شامل مختصات نثر فارسی در قرن ششم و 
رهاي نقلی و وصفی و مقامات است.شود. بخش دوم شامل سه فصل ترسالت و مکاتیب، نثهفتم می

نویسد: این کتاب میةدربارمحمود فتوحی

بخش نخست این کتاب را به تاریخ تطور و مختصات نثر پارسی از آغاز تا پایان قرن 
هفتم هجري اختصاص داده و در بخش دوم به نقد نثر و اقسام آن در طی چهار قرن 

ي افارسی که خطیبی پیشنهاد کرد، آمیزهنثر نخست پرداخته است. مبانی طبقه بندي 
)، صفات نوشتار (نثر هاترسالت و انواع آنمکاتیب، ادبی نثر (خطابه، مقامه، است از نوع 

(نثر مرسل و فنی). خطیبی ) و سبک نوشتار نقلی و وصفی)، بافت کاربردي (نثر محاوره
نثر فارسی را در دو سطح لفظی و معنایی نقد و بررسی ي هامختصات سبکی کتاب



٦

کرده است. در این کتاب نیز پیوند صورت و محتوا و رابطه سبک با مسائل اجتماعی و 
)24-23: 1391(فتوحی،فرهنگی چندان پیگیري نشده است.

شعر شاعرانهايویژگی،: در این کتابمحمد جعفر محجوباز خراسانی در شعر فارسیسبک. 4
بیان شده است.یخراسانةسبکی دورهايویژگیبررسی شده است و بر اساس آن یسبک خراسان

ی مطرح شده شناسسبکنش ا: در این کتاب مباحث نظري دسیروس شمیسااز یشناسسبککلیات .5
هاي سبک از نظر منتقدان است. تعریفشدهفارسی کهن شمردهزبانیهايویژگیاست و در پایان آن 

ی متون مباحث اصلی شناسسبکی و روش شناسسبکعناصر مهم سبک ساز، مکاتب و خارجی، ایرانی 
این کتاب را تشکیل می دهند.

حد وسط، هندي، : سبک هاي خراسانی، قرن ششم، عراقی،شمیساسیروس از ی شعرشناسسبک. 6
زبانی، فکر و ادبی هر هايویژگیو به ؛انددر این کتاب معرفی شده،ه طور کلیب،بازگشت و شعر نوةدور

سبک پرداخته شده است.
به نوعی تاریخ ادبیات نثر عرفانی است.: محمد غالمرضاییاز ی نثرهاي صوفیانهشناسسبک. 7
ي عمومی و گاه ها: ویژگیمحمد غالمرضاییاز ی شعر فارسی از رودکی تا شاملوشناسسبک. 8

کند.سبک شاعران را بیان میفردي 
ی در اروپا را شناسسبکمبانی نظري علم : محمود عبادیاناز ی در ادبیاتشناسسبکدرآمدي بر . 9

ویسد: نروش عبادیان میةایران زاده درباراهللابا ارائه شواهدي از شعر فارسی آورده است. نعمت 

در گزینش و کاربردشان نویسندهابند که یتنها عناصري در سخن مناسبت سبکی می
زند و آنها سامختار باشد... این عناصر عواملی زبانی هستند که سبک متن سخن را می

عنصر سبکی را نبایستی با عبارت زبانی و مترادفهاي یم... کنرا عناصر سبکی اطالق می
تنها زمانی از عنصر مختار در سخن به عنوان عنصر سبک زبانی یکسان دانست... 

سخن گفت که بتوان عنصري ملزم و دستوري را به جاي آن نشاند بی آنکه در توانمی
)11: 1390(ایران زاده،معنی جنبه اطالعاتی کالم تفاوت کیفی پدید آید ...

ی ساختاري شناسسبک: در این کتاب محمد تقی غیاثیاز ساختاريیشناسسبکدرآمدي بر . 10
معرفی شده است.



٧

آالشتیحسن پوراز ی غزل هندي)شناسسبک(طرز تازه. 11
علی حسین پور چافیاز بررسی و تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیات شمس. 12
ی نظري شناسسبک: در دو قسمت محمود فتوحیها) از ها، رویکردها و روش(نظریهیشناسسبک. 13

هاي پنجگانه: زبان و فصلی نظريشناسسبکی عملی نگاشته شده است. در قسمت شناسسبکو 
انی، و رویکردهاي بهاي ادبی و زی و دانششناسسبکی، شناسسبکسبک، سبک ادبی، دانش 

فصل: مسائل پایه در تحلیل سبک، 9ی عملی نیز شناسسبکقسمت ی آمده است. در شناسسبک
ۀسبک، الینحوي سبک، الیه بالغیۀآوایی سبک، الیه واژگانی سبک، الیۀاي، الیی الیهشناسسبک

ی شناسسبکاي که فتوحی در کتاب ی طنز، و سبک زنانه آمده است. شیوهشناسسبکایدئولوژیک سبک، 
متن را طی پنج است. این شیوه »ايی الیهشناسسبک«و در فصل عملی اتخاذ کرده است موسوم به 

کاود.ئولوژیک میالیه آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و ایده



٨

روش کار1-7

اي است. فصل اول به کلیات، فصل دوم به مبانی تاریخی، فصل سوم کتابخانهبا ابزار،تحلیلی،کارةشیو
ي هادادهۀترین فصل متن است به توصیف و ارائري، فصل چهارم که مهمترین و عمدهبه مبانی نظ

فصل ردازد. پمیدر متن قصاید و غزلیاتاگرشناسی ساخت، با توجه به مبانی نظري سبکیشناسسبک
پنجم به نتیجه گیري اختصاص دارد.

ها در تمام متن قصاید و غزلیات یافت شده کاهیافزایی و قاعدهاي از قاعدهدر فصل چهارم مجموعه
سبک شخصی شاعر در فصل پنجم ،هابرخی ویژگیربسآمد و سبک ساز بودنپاست، و بعد بر اساس 

توصیف شده است.



٩

فصل دوم

تاریخیمبانی 



١٠

سیر مفهوم سبک از گذشته تا کنون2-1

سبک ةاما اختالف دیدگاه باعث شده است واژ،اندبودههمیشه ادیبان و هنر شناسان در کار بررسی سبک 
در لسان العرب آمده است:معانی متفاوتی به خود بگیرد.

: ذوبه و أفرغه و سبکه و یسبِکه سبکاً که یسبالذهب و الفضه و نحوه من الذائبسبک 
:ذیل 1997(ابن منظور، و قد انسبک. منه، المذوبه القطعه : و السبیکه فی القالب.

») سبک«
آنرا ذوب کرد و در قالب :هااز ذوب شدنیراطال و نقره و مانند آنترجمه: گداخت

اي که ذوب شده از آن (طال یا نقره)، و قالب ریزي شده.گداخته: قطعهریخت. 

نویسد:سبک میةدرباره معنی واژایسشم

ترکیب و تألیف کالم است و بیشتر به معنی طرز نگارش و » سبک«در آثار کهن عربی 
شتند ظاهري و بیرونی کالم توجه داۀتوان گفت که قدما در بحث سبک به جنبکال می

)193: 1388. شمیساپرداختند. (و به فکر و بینش گوینده نمی

گوید:سبک میةدربار1افالطونتوان دید. سبک را در آثار یونان باستان میترین تعاریفقدیم

... سبک کیفیتی است که در بعضی از آثار ادبی وجود دارد و در بعضی وجود ندارد. از 
این دیدگاه، سبک به معنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه است. بنابراین نویسنده 

ةمناسب و شیوهايبیان اندیشه، خود به واژهه برايیا شاعري صاحب سبک است ک
»)سبک«: ذیل 1382(داد، بیان دست یافته باشد.

١Plato



١١

:نویسدمییشناسسبکاي با عنوان تاریخ سبک در مقالهةدربار1جمیز و.کاتانو

(صد سال قبل از اثر دمتریوس » درباره سبک«بررسی سبک، تاریخی به قدمت رساله 
هاي موضوع، تا قبل از قرن بیستم، غالبا جزئی ثانوي از تحلیلدارد. این میالد) 

هاي مربوط به ادبیات و زبان ادبی دستوري و بدیعی و به طور کلی مطالعات و بررسی
.اي نوظهور استنیمه مستقل پدیدهۀی به شکل یک رشتشناسسبکبود. بنابراین، 

زبانشناختی که عمیقا با رشد هاي در جریان توصیفپیشرفتی است شناسی][سبک
(کاتانو، هاي آکادمیک چون نقد ادبی و زبانشناسی مرتبط است.موضوعات و رشته

1388 :112 (

معتقد است تحقیق علمی درباره سبک در غرب نیز پیشینه زیادي ندارد:محمد جعفر محجوب

د. در هاي آن در غرب نیز سابقه کهن ندارتحقیق دقیق درباب سبک و بیان ویژگی
خویش سخن در ۀمتن خطابۀنامپایانیونان باستان نخستین بار ارسطو از سبک در 

میان آورده است. اما به بیان مختصات آن نپرداخته و مطلب را به اجمال برگزار نموده 
انواع ةبه انداز«گوید: انواع گوناگون ادبی به تلویح میاست. وي در هنگام بحث از

در نتیجه محقق است که کیفیت .»وناگون نیز وجود داردهاي گسبکمختلف ادبی
بندي تفاوت داشته باشد. بنابراین طبقههاي غنایی باید با کیفیات سبک تاریخی سبک
)29: 1350(محجوب، تر است.ها بر حسب انواع ادبی دقیقسبک

ادبی ایرانۀمفهوم سبک در گذشت2-2

اي حات معادل سبک در مفاهیم گستردهچندانی ندارد. هرچند اصطالۀی علمی در ایران سابقشناسسبک
نظیر طرز، شیوه و ... است.

١James V.Catano



١٢

:گویدمیمفهوم سبک در گذشته ادبی ما ةدربارشمیسا

.سبک بپردازدۀبینیم که به شرح و تفصیل به مسألما در ادبیات سنتی کمتر اثري می
یا در اثناي کالم، با آوردن تعبیراتی از تنها گاهی شاعر یا منتقدي در ضمن بیان بیتی 

)193: 1388شمیسا ، (به مفهوم سبک اشاره کرده است.» شیوه«یا » طرز«نوع 

داند:ر نزد قدما را ادراکی بال کیف میتعبیر سبک دشفیعی کدکنی

اي تبدیل اصطالحی به اصطالحی و کلمهقدما غالباً از سبک درك مبهمی دارند که با 
ان از سبک، ادراکی است توان گفت که ادراك ایشکنند و میآن را بیان میاي به کلمه

چگونه. تعبیراتی از نوع طرز و شیوه که در کتب قدما تداول دارد، کلماتی بالکیف بی
.دگان آن عبارات است از مسأله سبکاست که بیان کننده ادراك بالکیف نویسن

)1384:1، شفیعی کدکنی(

عصر جدیدمفهوم سبک در 2-3

خویش را در ۀم)، خطاب1788–1707دان معروف فرانسوي (، طبیعی1بوفندر دوران رنسانس، 
نظم و تحرکی که مردم در اندیشه هاي «از نظر او سبک اختصاص داد.» سبک«فرهنگستان فرانسه به 

).14: 1350است. (محجوب، » خود پدید می آورند
نویسد:باره میدر اینمحجوبار به سبک توجه شد. در غرب بسیبوفنپس از 

موسی، هومر، افالطون، ویرژیل و «سبک را این گونه تعریف کرد: » البرویر«پس از او 
طرز بیان تخیالت اند مگر به واسطۀر از دیگر نویسندگان قرار نگرفتههوراس باالت

».خویش
».ک خویش استهرکس داراي سب: «گویدمیمادام دوسوین یه 

».ماندسبک خویش زنده میۀن فقط به واسطانسا«شاتوبریان گفته است:

١Comte de Buffon



١٣

سبک عالی آن قدر «ولتر در فرهنگ فلسفی در مقاله اي مربوط به سبک گفته است: 
»الزم است که بی وجود آن زیبایی احساسات از میان خواهد رفت

)37: 1350(محجوب، 

:گویدمیهاي ادبی در فرهنگ اصطالحات و نظریه1کادن

و در تحلیل و ارزیابی گویدمیبیان در نظم و نثر، آنگونه که نویسنده سخن ةطرز ویژ
هاي هاي بدیعی و جز آن، ریختادبی وي، طرحصنایعگزینی نویسنده،سبک، واژه

و هاي قالب تصور زبان وي جنبهۀمهاي وي، در واقع هجمله وي، ریخت پاراگراف
دي «گریزد. . سبک از تحلیل یا تعریف کامل میشودنی میبه کارگیري آن بازبیةنحو

تعریف کردن سبک مثل این است که «در این خصوص گفته است: » دوگورسون
، لحن و صداي خود ر یک انگستانه جا دهیم، زیرا سبکبخواهیم یک کیسه آرد را د

حاالت نویسنده است. همان قدر مختص اوست که خنده او، راه رفتن او، دست خط او و 
: 1380(جی اي کادن، ». انسان است«گفته است. بوفنصورتش: سبک آنطور که 

433(

آورد:را می2مارسل پروستدر تعریف سبک، نظر شمیسا

سبک براي نویسنده در حکم رنگ براي نقاش است. مسأله فوت و فن نوشتن و شگرد 
)1388:21(شمیسا، .نگرش استۀو صناعت نیست، بلکه مسأل

و شودمیسبک را حاصل نگرش خاصی که منجر به گزینش خاصی در زبان شمیسابه همین ترتیب 
، نگرش. او سبک را حاصل داندمی، شودمیان عادي معیار همراه باین گزینش با عدول از هنجار ز

)1388:15(شمیسا، .داندمیگزینش و عدول از هنجار 

١J.A. Cuddon

٢Marcel Proust



١٤

ی چیست؟شناسسبکدانش 2-4

:نویسدمیی شناسسبکدر تعریف دانش سیما داد

هاي بیان هنري و ادبی ی آن را علم مطالعه و بررسی شیوهشناسسبکدر تعریف 
که از بسیاري جهات شکل توسعه یافته، بالغت در سنت کالسیک است. (داد، اندنامیده
1385:282(

قد بود:معت،ی را در ایران مطرح کردشناسسبککه براي اولین بار دانش بهار

دانشی مستقل و مجزّا تصورکرد. بلکه برعکس، باید آنرا فنی توانمیی را نشناسسبک
ۀن در درجاستاد، این علوم و فنوةمرکب از علوم و فنون مختلف دانست. به عقید

، فلسفه و عرفان، تاریخ و در مرحله بعد معانی و بیان، نخست شامل علم االدیان
)5: 1368(غیاثی، عروض و تاریخ ادبیات است. 

از این رو سبک داشتن یعنی گفتن و نوشتن آنچه به خودي «سبک همان شیوه بیان در نوشتار است: 
(عبادیان، ». آنچنان که به راستی احساس و اندیشه شده است،گذرد و یا بیان امرۀ آدمی میخود در اندیش

1372:9(
تکرار عوامل یا مختصاتی در متن است. که حاصلداندمیسبک را وحدتی در آثار ادبی شمیسا
)1388:16(شمیسا ، 

:نویسدمیی شناسسبکدر تعریف دانش ادبیاتۀنظریدر کتاب 1رنه ولک

مشخص از آن خود دارد. به نظر ی چه علم مستقلی باشد چه نباشد، مسایلشناسسبک
ی به شناسبکس. شودمیهاي انسانی مربوط برخی از مسایل عمال به همه گفتهرسدمی

معناي وسیع به بررسی همه شگردهایی می پردازد که غایت بیانی خاصی دارند، از این 
یا شگردهایی که سبب تاکید ۀ. همشودمیرو تنها ادبیات یا معانی و بیان را شامل ن

ی هستند؛ از استعاره که در همه زبان ها شناسسبکۀشوند، در قلمرو مطالعتصریح می

١Rene Wellek



١٥

(ولک، آنها به وفور وجود دارد تا صورت هاي بیانی و الگوهاي نحوي.حتی انواع بدوي
1373 :197(

:نویسدمیی شناسسبکدر تعریف دانش شمیسا

ی مطالعه زبان و فکر یک اثر براي پیدا کردن سبک آن است برخی آن را شناسسبک
ثر را ی بر مبناي زبانشناسی شکل اشناسسبکبه ادبی و زبانشناسانه تقسیم کردند. 

: گویدمی» تدورف«ی ادبی معنا و مفهوم اثر را. شناسسبکتجزیه و تحلیل میکند و 
بیشتر در اختیار زبانشناسان ی امروزه در غرب هر چه شناسسبکحقیقت این است که 

ی به کاربرد شناسسبک: «نویسدمی» موزت هیدن الگین«است. از این رو قرارگرفته
منظور این زبانشناس این است که با .» شودمیاطالق اصول زبانشناسی و زبان ادبی 

: 1388ابزارهاي زبانشناسی باید به تجزیه و تحلیل زبان آثار ادبی بپردازیم. (شمیسا، 
387(

ۀی علمی را دانشی نو پا دانست که با ابزارهاي زبانشناسی و با توجه به مسألشناسسبکدر پایان باید 
آثار ادبی را که به واسطه داشتن بسآمد باال جزوي از سبک نویسنده ۀهاي برجستبرخی ویژگی،بسآمد

برد و این طریق به فردیت هر سبکی پی میو از کندمیشده اند و به زبان وي شکل داده اند، شناسایی 
کند.آن را توصیف می

شاعرۀزندگینام2-5

)228: 1385(شمیسا،»توجه داشت.غزلیات عرفانی دارد و حافظ به او«نویسد: درباره عراقی میشمیسا
شود:نقل میعراقی نامهاز کتاب زندگینامه شاعر 

هاي همدان به نام کمجان تولد یافت چنانکه خود او در دهی از دیه610عراقی در سال 
بدین نکته چنین اشاره کرده است: 
عاقبت بازیاب اوطان راهر غریبی که در جهان بینی 

تا بیند وصال کمجان رامیدشجز عراقی که نیست ا


