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  شناسي شعـرشناسي شعـر  مباني سبكمباني سبك
  

   )گيالني(استاد احمـد سميعي
   فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةعضو پيوست

  
  چكيده
اين هر . شناسي شعر سه عنصر سبك، شعر و، به تبع آن، زبان مندرج است در سبك

 هنجارگريزي يا انتخابآوري در سبك با نو. اند سه مفاهيمي سيال و دستخوش تحول
لذا مطالعة سبكي بايد مسبوق به آگاهي از هنجار و كدهاي . و يا هر دو مقارنه دارد

پيشيني يا دستگاه وسايل باشد؛ يعني نخست بايد ديد كه شاعر در كدام چارچوب 
وست تي جاي گرفته، كدام امكانات زباني و بياني و ساختاري در دسترس ازباني و سنّ

فاتي تا سپس بازشناخت كه از اين امكانات چه عناصري را برگزيده، در آنها چه تصرّ
در اين نوشتار، ضمن تأكيد بر ثابت . فات در پيام او چيستكرده و نقش اين تصرّ

ل و تطومفاهيم مربوط به سبك، نر آن، از مباحثي چوماندن مفهوم سبك به رغم تحو 
اسي علمي، رابطة مكتب و سبك، نسبت ميان شن ، سبكعناصر سبكيبازشناسي 

سبك شخصي شناسي در مطالعة زبان ادبي؛ سبك جمعي و  سبك و ذهنيت؛ نقش سبك
  .شود ميگو  و ساز گفت  به عنوان ابزار فرديتو سبك

ترين  شناسي شعر با در نظر داشتن تازه بارة مباني سبكالتي درهدف از اين مقاله تأم
   .ت آن اس بهنظريات مربوط
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   مقدمه
به تبع آن، زبان ، شناسي شعر است كه در آن سه عنصر سبك، شعر وموضوع سخن سبك

ي خواص و كيفيت حتّ. اند لال و دستخوش تحوسيمي مفاهيهر سه اين . مندرج است
      هايي ايستائي و در  زبان در دوره. كند مي  ادبي فرقة در هر دورشعر و زبان نوعاًً

كرده  تي تغيير  شعر سنّ شعر مدرن نسبت بهمفهوم شعر در. شتري داردهايي پويائي بي دوره
عناصر وزن و ، تي تعريف كنيم  شعر فارسي را در دورة سنّاگر بخواهيم مثالً. است

شوند و حال آنكه در شعر  ميتساوي و ساختارهاي قالبي و قافيه بندي در تعريف وارد 
 )وزن، قافيه بندي، ساختار( عضاًًو بشوند  ميحذف ) تساوي ( بعضاًمدرن اين عناصر

تبديل كالم  در شعر سپيد به نوعي موسيقي دروني  وزن مثالً.كنند ميماهيت ديگري پيدا 
اي  پارهي ممكن است در مياناره نيست و حتّجاي قافيه محدود به پايان هر پ. شود مي

ي محتواي آن، عوض ضاتشعر نو ، به مققطعه ساختار، در هر اثر شاعرانه، در هر . بنشيند
اي كيفيتي و اما سبك، هر چند در هر دوره. اي و قالبي نيستشود و ديگر كليشه مي

هاي ماند و تعريف مي است، به لحاظ مفهوم ثابت تطوركند و دستخوش  ميخصلتهايي پيدا 
  .شود ميبر آن بار ن متعدد
      از اين . كند مي دوره فرق ل اين عناصر، معيارهاي اطالق شعر در هربا توجه به تحو

 مثالً. ل شد متوسگذشتهبايد به رستاخيز   مين شعر بر هر اثر كالعنوارو، براي اطالق 
ق بايد  محقّ.توان با معيارهاي شعر مدرن اشعار دورة ساماني يا سلجوقي را سنجيد مين

كند و ت اثر قرار دهد و رفتار و رويكرد گذشته را اختيارأ و زمان نشخود را در جو 
ي ارااي د هر دوره.  روي پيشداوري خود ببنددهب معيارهاي همان زمان را بپذيرد و در را

لي است  و ارزش سنجي مستلزم تالش تخيي گزينشاين كارِ. شعر ويژة خويش است
اي كه از ميان  تهاي عصر و هم با ذوق و سليقها سنّببراي انس و آشنايي عميق پيدا كردن 

 اما آثاري هستند كه به سنت .فقيت اثر در عصر خودش وجود داردمحك مو.  استرفته
نه در عصر حتي آثاري هستند كه . اند اند و از عصر خود فراتر رفته شدهجاودانگي ممتاز 

  از اين امر چنين . اند از نعمت موفقيت برخوردار گشتههاي بعدي  خود بلكه در دوره



  51  مباني سبك شناسي شعر
    
 

1386 دوم، تابستانشمارة

هايي وجود دارد كه از آفت كهنه   مايهسابه توان نتيجه گرفت كه در اثر شاعرانه چ مي
ه جاي تني در مركز توج در اين آثار، معاني بلند و متعالي و رويين. ماند ميشدن مصون 

اي  ه در هر دورهك ق دارند تعلّذواتيمعاني به اين . شناسند ميگرفته كه زوال و مرگ ن
  . خالصه كرد و خداتوان آنها را در انسان حضور دارند و مي

توانيم هنگام  ما نمي. كنند  حيات تازه پيدا ميپرتو نقد آن دورهاي در  آثار در هر دوره      
انداز  ي از چشمامروزگاه ظراز اين رو، ن .وت گذشته متعلق به قرن خود نباشيمقضا

هم از اين رو، ارزش هر اثر ادبي ناگزير در نسبت به ارزشهاي ،  گردد و ميتاريخي متمايز 
بدين سان، اثر ادبي، در . شود مي اعصار بعدي سنجيده ةهم ارزشهاي هم عصر خود و

  .داراي ارزشي به لحاظ تاريخي نسبي است عين حفظ هويت خود،
نه معيارهاي دورة  معيارهاي نو كه اثر مستقل از تاريخ، زمان و محيط تولد، با مي هنگا     

، پيداست كه . ور آن فرق داردكند كه با ارزش زمان ظه ميخود بررسي شود، ارزشي پيدا 
اي   در نقد اثر، مالكهاي تازه، اما.كند مياي اعتبار پيدا  در بررسي تاريخي، معيارهاي دوره

قة ادبي ئبخشد؛ چون ذا مي اثر معنا و ارزش ديگري هگردد كه ب ميخواه ناخواه دخيل 
  .تغيير كرده است

هدف ما اين نيست كه وجوه مشترك  شعر حافظ،  اثري ادبي، مثالًدر مطالعة سبكيِ     
 بيشتر آن است كه آنچه را در اين  ماگويان بيابيم بلكه هدف آن را با اشعار ديگر پارسي

همچنين در مطالعة يك دورة ادبي يا يك جريان . اثر ويژة اثرآفرين است مشخص سازيم
ادبي يا ادبيتهاي فردي و وجوه تمايز اس ه جنبهات يك قوم عالقة ما متوج.  

      ها و  را از دورهادبي اي و جرياني  ا آنچه اثري ادبي را از آثار ادبي ديگر يا دورهام
 سازد عمدتاً ميديگر متمايز مي ات قورا از ادبيمي جريانهاي ادبي ديگر و حتي ادبيات قو

  . است-مي ات قواي، خصلتهاي ادبي  سبك فردي، سبك دوره-خصايص سبكي
  تواند يگانه و  مي نامفهوم بماند، نيكسرهد هر اثر ادبي، اگر نخوادر عين حال، ه      
ي قرار  در قلمرو امر كلّبه عالوه، در هر اثر ادبي، كلمات ماهيتاً. همتاي مطلق باشد بي

ي جاي دارد و  واحد، هم در قلمرو كلّبهتر آن است كه بپذيريم هر اثر ادبي، در آنِ. دارند
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گوييم فردي  ميوقتي . ي است هم فرديگوييم هم كلّي يا بهتر بئجزهم در قلمرو 
در واقع، هر اثر ادبي مانند هر موجود انساني داراي .  مطلق بودن نيستةاش يگان الزمه

اي از صفات و خصال با آثار   خويش است ليكن، در عين حال، در پارهفرديِمشخصات 
ه دوره و جريان ادبي توج ادبي يا  اثرِهاي فرديِ شناسي به جنبه سبك. ديگر شريك است

از سويي، مشتركات آثار ، ص سازد به ناچار بايداي را مشخّ اما براي آنكه سبك دوره. دارد
 آثار از سوي ديگر، در مقايسه با مشتركاتِ، ادبي اصيل و غالب آن دوره را بيابد و 

  . آنها را متمايز سازد،هاي ديگر دوره
 حاصل –اي  فردي و دوره-لي و تلويحي از سبكاز آنچه گفتيم بايد تصوري اجما      

اما توقف در اين حد روا نيست و الزم است كه براي روشن شدن مفهوم . شده باشد
  .شناسي موضوع شكافته شود سبك و ماهيت سبك

  
  مكتب، سبك

ي به آثار هنري است، همان مهارت در فكر و عمل و وجهي از دؤهنر، به اين اعتبار كه م
اما فنوني كه در آفرينش .  بيان استي و ذهنيِاي از وسايل ماد  مجموعهفهم و اجرا و

 مالك آنها رود خصلت جمعي دارد و هنرمندان يك گروه مشتركاً مياثري هنري به كار 
 هنري بهترين دليل اين اي و مكتبها و هم وجود انواع مشتركِ وجود سبكهاي دوره. هستند

لحاظ  كه به ام، بايد وجود نهادهايي را پذيرفتدر اين مق. سازمان اجتماعي هنر است
. روند ميشخصيت يكايك هنرمندان بسي فراتر  وسعت حوزة مكاني و امتداد زماني از

 چند دورة ادبي را مصاديق بارز اين  هر يك از ادوار ادبي و هم مجموعِتهاي ادبيِسنّ
  .نهادها بايد شمرد

در هر عصر . اند  اخالقياتاي اجتماعي مثالًنهادهاي زيباشناختي در حكم ديگر نهاده     
 اعم از -خاص از زيبايي حكمفرماست كه بر همة وجدانهامي و در هر محيطي مفهو

 عصر را يِسشنا آثاري كه زيبا. ت داردشود و آمري مي تحميل -ن اثرااثرآفرينان و خريدار
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عات آن  از برآوردن توقّبينند و آثاري كه ميشوند قدر  ميد يا به آن نزديك نبخش ميق تحقّ
  .مانند ميوند يا مطرود نش ميعاجزند مالمت 

مي ي هنگاكند حتّ ميدر حقيقت، هنرمند، در نهايت، براي جمهور خريداران اثر كار       
. پندارد جز خواهان رضاي خاطر و در پي اجابت توقع دروني خويش نيست ميكه 

ر بدارد، به جماعت برگزيدگان ، بهتر بگوييم  دونظر را از ناسة هنرمند، اگر هم پسند عام
المثل  انديشد كه في مي 1دست كم به آن مشتي فرخنده روزان به مخاطبان فرضي خود و

خود را به آنان اهدا كرده بود و  3پارم ةصومع،   ، نويسندة قرن نوزدهم فرانسوي2استاندال
مانة خود مشوقاني سراغ هنرمند، حتي اگر در ز. شنداكرد هر چه پرشمارتر ب ميآرزو 
  .چشم به آيندگان دارد تا داد او را بستانند، نگيرد
البته هنرمند به شهرت و از آن . اثرآفرين و خريدارن اثر چندان هم ساده نيسترابطة       

 هنرمندي ظردر نمي اما كاميابي يا ناكا. اس استگذارد حس ميثيري كه به جا أبيشتر به ت
 واقعي تابع احكام ديگري جز آرمان هنرمندِ. اشد فرع استكه شايستة اين نام ب

 به هنجارها و نصوصزيباشناختي جمع است و خواهان آنكه از هنجارها و قوانين م
چه بسا الزم آيد كه هنرمند، براي پيروي از الهام شخصي خود، .  برسدنصوصضوابط نام

ازا از  ا برتابد و دردر برابر فشار جمع ايستادگي كند و حتي خشم و تحقير جمع ر
كه  در حقيقت، هنرمند، به اعتبار آفرينندگي، به جمعي تعلق دارد . نماندفلمواهب خود غا

  .شود ميسازد نه به جمعي كه فرهنگي بر او بار  ميفرهنگي را 
ساز است و از  قهئجمهور مخاطبان نيست بلكه با نوآوري خود ذا ةقئذا اثرآفرين تابع      

شوند و  مي او تبديل مبلّغان هكند كه ب مييداني پيدا رني و م يا زود، ستايشگرا، دير اين راه
هنرمند از اين . كشانند ميكنند و به دنبال خود  مير  مسخّ اي را به نوبة خود جماعات تازه

غبيهوده نيست كه شاعر را م. كند ميح ديني شباهت پيدا مصلد و حيث به مجد     
  .اند  برايش قايل شدههمبراناند و رسالت پيا ندهاخو

                                                 
1) happy few        2) Stendal      3 ) La Chartreuse de Parme 
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 رو بودند كه هنرمندانِهر در حقيقت، شاهراههاي هنري نخست باريك راههايي بي      
راه رهرواني يافت، كوبيده و  رفته رفته اين. نوآور دل به دريا زدند و در آنها گام نهادند
   .هموار شد و پهنا گرفت و به شاهراه بدل شد

، همچون موجودي جاندار، به لحاظ سبك يا نوع يا صناعتر خود، وطهنر، در ت      
 و ،شود ميزند، پرورده  ميجوانه : كند ميو پختگي و پوسيدگي را طي مي مراحل خا

در حقيقت، هر شكل هنري عمري دارد؛ اما آنچه، در اين جريان، جانشين شكل . پژمرد مي
 قوسهاي اريخ هنر، بيش از تواليِهمچنين در ت. تر نيست شود الزاماً پيشرفته ميزوال يافته 

  . بايد سراغ گرفتسااي ناپيوسته از نوآوريهاي انفجارآ صعودي و نزولي، رشته
اينها . ممكن است يادآوري شودكه سبكهايي دوره اي و مكتبها و انواعي در كار است      

به درست . همه درست؛ اما بايد پذيرفت كه در عرصة هنر، فرد واقعي تر از گروه است
از اين رو، هنرمندان . شود ميهر شخصيت او بر آثارش زده نبوغ هنرمند، منسبت درجة 

اين كه بگوييم فردوسي به سبك خراساني يا سعدي . گنجند ميبنديي ن سترگ در هيچ رده
. ايم نگفته ان اعتنايي دربارة آن چون نيك بنگريم، مطلب درخورِ،ق داردبه سبك عراقي تعلّ
  .هر چيز فردوسي و سعدي پيش از هر چيز سعدي استفردوسي پيش از 

     پيوستار (4 متّصلها نه به حيث يك البته آثار هنري به نحوي ناشي از يكديگرند ام( 
ور صهنرمند با  در حقيقت،. اند قالبلكه با يك سلسله جهشها كه هر يك مظهر عملي خ

ور نوي پديد صبخشد و  ميلي پروراند، تعا مي را كند، ليكن آنها مي ني آغاز كارمعي  
ت  از سنّارادة كمابيش استواري براي بريدندر وجود او، آگاهانه يا ناآگاهانه، . آورد مي

برداري از آثار هنري است كه بر  لباهنرمندي، ابتدا با ق هر«،  5به قول مالرو. وجود دارد
نهد و نويسنده  مي ر ديگري گاموص ر به جهانِوص يابد؛ نقاش از يك جهانِ ميخود دست 

 مِدان از يك عالَياز يك جهان كلمات به جهان كلمات ديگري، همچنان كه موسيق
خود به عكس، .  اشكال عصر نيستمنقادنبوغ مطيع و  .»موسيقي به عالم موسيقي ديگر

 نابغه درحكم هنرمندانِ. سازد مي ص را مشخّيشآفرين است و از اين راه عصر خو شكل
 .رنده هناره شا6منازل

                                                 
4) continuum              5 ) Malraux            6) milestones 
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  شناسي علمي سبك و سبك
توان سراغ  ميايي اجمالي و گذرا به مفهوم سبك را ه تون و آثار ادبي فارسي اشارهمدر 

  :گويد ميسرائي رودكي  عنصري در ستايش غزل. گرفت
  وار نيست  غزلهاي من رودكي          وار نيكي بود  غزل رودكي

  :كند ميباز به تعبير كلي، چنين بيان  ندوار، هرچ مراد خود را از رودكي،  آن در پيِ، و 
   راه نيستار م پرده اندريند ب         اگر چه بكوشم به باريك وهم 

مهم هست، آنچه مي نزد هر قو  مهم نيست ونويسد كه معني مي الحيوانحظ در جا    
  .جودت سبك است  لفظ وست گزينشِا

    
  :فرمايد مي فيه مافيهموالنا در  

  .آيد ميآيد و از كالم ما بوي ما  ميآيد و از حديث بوي مصطفي  ميبوي خدا از قرآن    
  :فرمايد مي حافظ نيز .»سبك خود نويسنده است«آورد كه  مي بوفون را به ياد  سخنِ،و اين

اجووسخن خ دارد سخن حافظ طرز       ا استاد سخن سعدي است نزد همه كس ام 

وم سبك شعر اشاره هيري و با رويكردي به مفنظران معاصر نيز، هر يك به تعب صاحب
   :فرمايد ميبهار . اند كرده

  ير اوستاكالم هر كس آيينة سر
  :يابيم ميي تّمدر انجيل  همين مضمون را
  .حال آنكه بد هستيد توانيد سخن نيكو گفت و ميچگونه 
اين تقي رفعت را داراي تصور فرهيختة روشني از  د ادبين مدافعان تجداز جمع نخستي
كنيم و تنها اوست كه به اسلوب به عنوان يكي از عناصر اساسي اين  مي نهضت مشاهده

د توجه خاص داردتجد.  
شاعري كه فكر تازه دارد تلقينات : گويد ميكنيم كه  مي     از نوپردازان، ابتدا قول نيما را نقل 

  .تازه هم دارد
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 بازتاب  در زبانجه دارد كه تماماً به سبك توشاملو، در سخن از زبان شعر، تلويحاً     
  :نويسد ميوي . يابد مي

توان زباني را به شعر       مييكشبه ن.  پيدا كند و اين زبان را الزم دارد راشعر بايد زبان خود      
  .كردتحميل 

 رحله از مراحل پرورش سبك او، با تالش در راهِم، در هر  و تاريخ حيات شعري شاملو
  . بوده است قرينر درخويافتن زبانِ

 تنها نمايي از آن را اند عموماً تعريفهايي كه شاعران و منتقدان ادبي از سبك به دست داده
 موجبات پيدايش يا خواص و يا آثار و نتايج آن را دهد و احياناً مين نشان اي معي از زاويه

  .كند نه ماهيت آن را ميبيان 
 خود و آزادانه ، با طبعثرآفرين، به مقتضاي اي را كه ا بياني ديگر، نوع رابطه در     

همچنين در بيان كيفيت  .كند تعيين كنندة سبك دانسته اند ميواقعيت زندگي برقرار 
  : اين شرح بهاستاند كه خاستگاه اين اثر   شمردههيجانيتكوين اثر هنري، سبك را 

ه نام نهادن و  وجود دارد كه با هيجانات سطحي، ك7در آغازگاه هر اثر هنري، هيجاني
شود چيزي  ميآنچه الهام خوانده .  آسان است، فرق فاحش داردزدن به آنها نسبتاً گان

  شوراند و آبستن بازنمودهايي است كه  ميجز هيجان نيست كه ژرفاي وجود را 
رسالت هنرمند بيان . شوند و خواهان آنند كه به بيان در آيند ميناپذير پنداشته  بيان

همتا كه تنها با بازنمودي   هيجاني بي-زايندة معاني و تصاوير استهيجاني است كه 
  .همتا بيان شدني است بي

رسد كه به نظرش بكر و بديع جلوه  مي ناگهان به چيزي ،هنرمند، در پرتو شهود
مي  مفاهي–عام بپروراند مي سپس در پي آن است كه آن را به صورت مفاهي. كند مي

اين تالش با آرايشها و تركيبات تازه و با قلب و . اند تهكه از پيش در كلمات نمود ياف
ناشدني را بيان كند و سبك خاص از  گيرد تا بيان ميصورت  وهنجارگريزي تحريف

  .آيد ميهمين فعل و انفعاالت پديد 

                                                 
7) َemotion                   
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هاي اصلي آن   يكي از شاخه موضوعِ، سبك شناسي در قرن بيستم علم زبانبا ظهور       
  . توان خواند مي زبان 8است كه آن را دانش گونه هاي كاربردي  شده–شناسي   سبك–

 براي بيان مطلبي وسايل گوناگون در دسترس سخنگويان در هر دستگاه زباني، غالباً      
 ةاي قاموسي، مسئل  انتخاب واژهر، هر گاه امر داير باشد بمثالً. گيرد ميبه آن زبان قرار 

  زباني دو يا چند واژه هر در .  استق و مطلشود كه به ندرت كامل ميترادف مطرح 
آيد كه بار عاطفي و  مياما كمتر پيش . توان سراغ گرفت كه به وصف برابر باشند مي

يابيم  مي مترادفي را در زبان بدين سان، تعبيرهاي اصطالحاً. فرهنگي يكساني داشته باشند
هاي  گونه،  كاربردي بافتِ در پرتو تفاوت در هالة معنايي و به خصوص در طيفِ،كه

  .آورند ميسبكي را پديد 
     . گيرد، نادر است مي آزاد ، كه مترادف كامل ذيل مقولة آنها قرار هاي كامالً گونه     

 بافتي، در آن، نسبت به زبان به خصوص در زبان ادبي كه عوامل تعيين كنندة پذيرفتاريِ
  .ترند عدتر و متنوه، متعدمرّ روزو خودرويِمي دي

   ) سخن(و به گسترة گفتمان   جنبة اجتماعي دارندمصاديق لفظ و بافت عموماً     
شناسي زبان  به حوزة جامعه فاني چند نه تنها شاخصهايي را كه تعلق آنهالّؤم. اند قمتعلّ

بودن يا نبودن موقعيت و نظاير مي  جايگاه اجتماعي، سن، جنس، رس- آشكارتر است
جاي   گفتار اجتماعيِو نيات ارتباطي را در گسترة بافتِبلكه همچنين عواطف  -آنها
 فراوردة اي از شخصيت شد كه دست كم بهره در اين معني چه بسا ترديدي نباو دهند مي

توان منكر شد كه بعضي از افراد بيش از  ميدر عين حال، ن. سازگاري با جامعه است
برداري  از الزامات اجتماعي بهره زباني خاص، قادرند، با استفاده از دستگاههايِديگران 

 جوئيِ شناسي در اين امر كه بهره ميان اصحاب نقد ادبي و زيبا. كنند يا از آنها فراتر روند
م به عوامل اجتماعي است از ملتزاي از زبان به چه ميزان  نويسندههر ي نخالقانة بازشناخت

م اين حكم را پذيرفت توان دست ك ميصرف نظر از اين اختالف، . باز اختالف هست دير

                                                 
8)  registres 
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 اجتماعي تعيين كنندة آنها باشد، در محدودة آن حد كه بافتِ هاي سبكي، درآن كه گونه
  .ق دارد زبان تعلّشناسيِ گيرند كه به جامعه ميهاي كاربردي جاي  دسته از گونه

   تنها واژگان را       ردي باالخص ـهاي كارب هـ و گونعموماًهاي سبـكي  هــگونمقولة     
در .شود مي شامل تلفظ هم هحاورمگيرد بلكه شامل ساخت نحوي و در زبان  مين بر در

 كلمات يا و آرايشِ نظم ، اند  به آنها پرداختهشناسان  سبكي كه زبانهاي بيشتر گونه
 متفاوت از هاي تلفظيِ  متفاوت و در محاوره گونهساختهاي دستوريِ انتخاب از ميان

  .تحيث تكيه و آهنگ مطرح اس
 براي سنجش ميزان –ير و دريافت فس در كاربرد و در ت–هاي سبكي  تشخيص گونه     

بيشتر در همين مي  غير بوگويشورانِ.  زباني مالك معتبر و باكفايتي استحساسيت و شم
     كي ـ به لحاظ سباختن دو تعبيرِـآنان، با همنشين س. مانند ميوان ـه است كه ناتـعرص
 شِ توان ضعفِ–مي و ديگري ادبي يا رسمي رس اي يا غير  محاورهيثل يكالم  في-دار نشان

  .دنساز مينمودار خود را 
تحقيقات زباني نشان داده است كه قسم اعظم هنجارهاي تناسب ، در عين حال      

بودن يا نبودن برخي تعبيرات يا مي توان رس مي، هر چند مثالً .اند اً آماريسبكي ماهيت
در عموماً  –مي رس يا غيرمي  رس- شناخت، باز فرق ميان دو متن يا دو گفته ساختها را باز

 در ديگري وجود ندارد اين نيست كه يكي حاوي تعبيرها يا ساختهايي است كه اصالً
شوران، در انتقال يدر حقيقت، گو. درصد اين عناصر در آنهاستنسبت بلكه در ميزان و 
ا  مجزّول جدا كهاي كاربردي به  ديگر، گونهزة اي به مو قعيت يا حو هزاز موقعيت يا حو
  .كنند مياز يكديگر اختيار ن

نشان به  با بيدار   نسبت نشانر و ارزشِاكيد شود كه اعتبأ تنيهمچنين بايد بر اين مع     
به زبان انگليسي، مي علة در مقال، مثالً .كند مييير غلحاظ سبكي، بر حسب نوع متن ت

باشد پرهيز ) اول شخص( متكلّم معلوم وقتي فاعلْة اربرد جملعادت بر آن است كه از ك
   مجهولِةلذا جمل. رود ميكار ه شخص ب بيجهولِمة  جمل  در اين حالت، عموماً.شود
 هر دار نيست معلوم  نشانة قابل با جملتشخص، در اين موقعيت و اين نوع متن، در بي
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 هاي كاربرديِ نين در بيشتر گونهروزانه بلكه همچمي رس  غيركاربرديِة چند در گون
  عمديِو سنجيده ثير كاربردِأاين نكته حائز اهميت است، چون ت. دار باشدنشانمي رس

افتي بداري دردار به آن بستگي دارد كه اين نشان سبكي نشانتعبير يا ساختاري به لحاظِ
  .ني دستگاه زبالّكنه در  كه آن تعبير يا ساختار به كار رفته معتبر باشد

هاي كاربردي و بيشتر در رابطه با زبان به   گونهشناسي به حيث دانشِتا به اينجا به سبك 
 در شناسي از جهت نقش آن پردازيم به سبك مي اكنون .معناي فراگير آن نظر افكنديم

  .شناسي ادبي نيز بر آن اطالق شده است زبان ادبي كه عنوان سبكة مطالع
توان معناي وسيع يا محدود  مييم كه براي الفاظ ادبي و ادبيات ابتدا خاطر نشان ساز       

 به الرسم در فرهنگ خود تصوري از آن داريم  بيات به آن گونه كه ما علياد. قايل شد
تري از ادبيات پيشنهاد شده است  اما تعريف كلي.فرهنگها وجود نداردة هيچ روي در هم

   خواه در گفته« 9ادبيات به تعريف بلومفيلد. سازد ميكه آن را به زبان نوشتاري محدود ن
       ا يا شاخص و ـر شود، سخن زيبـگ وهـه جلـم است، در نوشتوـان كه مرسـآن چن ،يا 

 اثر ادبي وسعت سن اين تعريف آن است كه به گسترة مصاديقِ ح.»برانگيز است توجه
شناختي و جلوة  واص زيباگيرد كه در پرتو خ ميبخشد و هر سخني را در بر  ميالعاده  فوق

 كند كه حفظ، تكرار و شرح و مييابد و اين شايستگي را كسب  ميخود ارزش ديگري 
  .ر شوديتفس

شناختي و ادبي نوعي نفاق و جدايي  فانه، در سالهاي اخير، بين مطالعات زبانسأمت      
يز آم  مبالغهيي، از سويي، و دعويهار تفاهم و پيشداوءشتر نتيجة سويآن ب است و افتاده
از سوي ديگر، دربارة مقاصد و دستاوردهاي شناسان و منتقدان ادبي،  از زباناي  هعد  

عمق اين جدايي، هر چند در محافلي از هردو طرف هنوز باقي . هاشان بوده است رشته
بالمنازع مي عي جايگاه عل گذشته مد ديگر مانندِ،شناسان زبان. است، رو به كاهش دارد

 نقد گرايش هنگام زبان گفتار به تِ اصل اولويبنديِ خصوص در فرموله تند و بخود نيس

                                                 
9 )  Bloomfield 
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اند كه  برخي از منتقدان ادبي نيز واقف. ترند  دستور زبان سنتي محتاطادبي و تجويزيِ
ات يگانه كاربرد و حتي كاربرد اساسي شناسان در اين كه كاربرد زبان در ادبي اصرار زبان

 ادبي زبان به وجه خاص داراي ارزش مطالعه وفق دارد كه نقشِزبان نيست با اين نظر 
   ادبي تحقيق شناسيِ عرصة زبان ، اكنون محققان بسياري هستند كه در در واقع .است
  .گردد مياي آنان شامل زبان و ادبيات ، هر دو،  كنند و عالقة حرفه مي

برداري از   در آن ، بهرهتوان يكي از كاربردها شمرد كه ، ميكاربرد ادبي زبان را      
      .قانه استالامكانات زبان در همة سطوح ساختاري به وجه خاصي اثرگذار و خ

 عمدي، كاربرد آزادانة استعاره، وزن، ضرباهنگ و نظاير آنها هامِب سبكي، اشكنيِ هنجار
 زيبا يا شاخص و در توليد سخنِ اند كه شاعر يا سخنور فقط برخي از امكانات زباني

 ادبي وظيفة توصيف همين امكانات را شناسيِ سبك. تواند از آنها بهره جويد ميرگير نظ
  .براي خود قايل است

  
  شخصي سبك سبك جمعي و 

 يا رمزگان 10د كه امروزه به آن كُ–سبك گاهي بر دستگاه وسايل و قواعد داللت دارد 
سبك .  به كار برند وسايل و قواعدي تجويزي يا نوآورده كه در فراوري اثري–گويند  مي

باشد و ) انرمزگ(كيد بر سابقه و مقبوليت دستگاه مذكور أگردد كه ت مي تلقي جمعيوقتي 
  ،كه شود مي شمرده شخصي ابزار تعميم به كار رود، و زماني ه آثار به مثاببنديِ در گروه

ن آفري كيد شود و نقش فرديتأنوآوري در رمزگان ت  خالف، بر تخطي از رمزگان و برهب
  .گيرد
ذيل يك عنوان جاي گيرند  دهد كه آثار متعدد ميدهنده، امكان  سبك، در نقش تعميم      

شود كه اين  ميا برفور ديده  ام.اي تاريخي اطالق شود تواند بر دوره ميو در اين صورت 
توان به كار  ميراه و روش را تنها پس از جا افتادن سبك و پديد آمدن آثار متنوع در آن 
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 جمعي اي تاريخي ، چه بسا چند سبكِ وانگهي، در دوره.  و نقش تجويزي به آن دادبست
  . در كنار همديگر جاي گيرند

توان سراغ گرفت نوع اثر است كه تا  مي سبكي بنديِ اصل ديگري كه براي گروه      
يا در  ؛ ، انواع ديني، مدني، نظامي، كشوري  در معماريمثالً. ي وراي تاريخ استحد
 غنايي، حماسي،  ،جان، يا در شعر  بيقاشي، تاريخي، منظره، شمايل، صورت، طبيعتِن

گر شود كه در آنها خصايص   يك نوع در آثاري جلوهاما بايد سبك خاصِ. نمايشي
 كلي رفعت  در تراژدي، جدي بودن طرحِ مثالً–ق داشته باشد  تمايز دهنده تفوساختاريِ

  . شكوه سخنت ومهاي داستاني، فخا چهره نِأش
دستورالعملهايي نهاده از راه و روشها و  خواهد بود پيشمي حالت جمعي نظاسبك در      

آن را در نوعي و كه بتوان  شود تا اثري پديد آورد مياثرآفرين گذاشته  كه در دسترس
 كند و در طريق عمليِ ميدهنده پيدا  با اين تلقي، سبك تعريفي تعميم. گروهي جاي داد

ايدئولوژيِ  حاكم و و اين در حالتي است كه اثرآفرين پذيراي . ثر دستگير استآفرينش ا
مع الوصف، اگر هنر . گذارد ميدستگاه قواعد و وسايلي باشد كه جامعه در دسترس او 

يابد، تنها به اين علت نيست كه ايدئولوژي ، با تغيير ساختار اجتماعي كه پديد  ميتحول 
  به اين علت هم باشد كه هنر، در خودِچه بساود بلكه ش ميآورندة آن است، دگرگون 

عمل هنرمندان سبكها را به حركت در . گيرد ميآثار هنرمندان، اصل تغييري سراغ 
   از اين رو، در نهايت و در آخرين تحليل، سبك را بايد فردي دانست و . آورد مي
ساز تعريف كرد تفردي.  

  
  ساز  سبك به عنوان ابزار فرديت

رسد كه از پيش سبكي را برگزيند بلكه  مين ند تنها در آن به ظهورمقيقت، آزادي هنردر ح
شود و هم  مي  با آنها تعريفاًچه بسا در مخالفت با خصايصي ظاهر گردد كه سبك نظر

 خصايص اين مخالفت از طرق ابداعِ. كند مي  سبك از آنها تبعيت،با قواعدي كه در عمل
بدين سان، ممكن است انواعي و سنخهايي تازه آفريده . دگير مي جديد صورت و قواعدِ
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ليكن آنچه در اين مقام مورد عالقة هم . شوند و جانشين انواع و سنخهاي كهنه گردند
هم صاحب سبك است لحظة ابداع يعني همان لحظة عمل است، آينده و  شناس و   سبك

 يا از چند بيشتر اوقات تماماًهر ، اين عمل. خواهد باشد ميثير آن در نظام سبكها هر چه أت
اي  هر اثر هنري بلند پايه.  استدمتفرّ  فرد نيست ولي خود كارِجهتي فردي است، لزوماً

ت سنجيده توان گفت كه اعتبار و ارزش آن با ميزان فردي ميآفرينشي است فرد و حتي 
  .شود مي

زمة آن در جدايي از حداقل ال ا نيست امد قرين فروپاشي قواع و سبك لزوماًدتفرّ     
پذيرد كه او را با جامعه پيوند  مي ميثاقي را اثرآفرين غالباً. آزادي در عمل به قواعد است

ين در آن بازتاب دارد، ر اثرآفتِبسنده كه فردي اي است خود سبك شيوه، در هر حال . دهد
از اعماق  ،زند ميبيانگر ميثاقي است كه روي به طبيعت دارد و جسم را به جهان گره 

اين حركت، مهارت و استادي نيز  ليكن، در. خيزد و اثري از آثار حركت است ميبر وجود
  . طبيعي باشد بايد تسخير شودهم رهست، از اين رو، هر قد

      گيرند نيست  مي مراد الضمير، به آن معني كه  غالباً  مافي صانع بر مصنوع بيانِهرِاين م
صانع براي نمودن خود يا سخن گفتن از خود باشد؛ و چنين نيست كه جلوة ارادة 

  ؛ گويد ميسخن گويد، اثر است كه بشخصه  مياثرآفرين نيست كه به صيغة متكلم سخن 
است گواه است و اثر آفرين جز  آورده كه پديد متفرداثر است كه بر حركت و عملي 

هر صانع است العة ملذا الزمة مطالعة سبك مطالعة اثر است، مط. فرزند آثار خويش نيست
همتاست،  ناپذير و بي  قياس،نه خود صانع؛ و اين مطالعه ناظر است به بيان آنچه در اثر

اي كه اثر با آن از در آمدن به زمرة نوع گريزان است و خواهان آن كه  مايه ناظر است به
  .همتايي جايگزين شود در بي
     توان به  ميدارد تا چه حد  ميارزاني د كه به اثر تفرّرا ص براي يافتن خصايصي تفح

هاي منفرد وجود دارد؟ اينها   آيا دانشي براي شناخت نمونه؟صورت نظريه درآورد
بين دو مفهوم  شوند و آن را ميم لَعمي  علشناسيِ پرسشهايي هستند كه در برابر سبك

  .گذارند مي د مرد- جمعي و شخصي-سبك
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اي كه جوابگوي   دو رشته-گردد مي رشته سهيم  واحد، در دوشناسي جديد، در آنِ سبك 
 زبان  توان يا خواصِو روشنگرِ 11توصيفي: اند كه متمايز ساخته ايم دو مفهوم از سبك

متناظر دستگاه (پردازد  مي فردي نويسنده كه به هنرِ 12 تكويني؛ )متناظر دستگاه وسايل(
  . )نتايج
شمارد  مير سخنهايي است كه مجاز زبان امكاني است در دسترس سخن، لذا محيط ب      

دي كه زبان در آن جلوه  تفرّ–گردد  ميبا زبان مجاز د آن سو، اين تفرّ از. دندمتفرّو آثاري 
 متفرد است يعني مطالعة آثار و  مطالعة زبان الزمة مطالعة سخنِ،بنابراين. يابد ميو ظهور 

بخشد و  ميت تر، سخن به زبان فعلي به تعبير ساده.  مطالعة وسايل استج مستلزمِينتا
 زبان پيروي شده هاي زبان به كار رفته باشد و از قواعدِ سخني مجاز است كه در آن نشانه

اما، از سوي ديگر، . است) وسيله(مستلزم مطالعة زبان ) اثر(لذا مطالعة سخن . باشد
  دستگاهِينِي سخن ميسر است يعني تدوئ استقرااستخراج قواعد زبان تنها با بررسيِ

  .استمستلزم مطالعة نتايج وسايل 
 ه وقتي كه انگاراند13دهاي پيشينيبيان كُ اين وسايلِ.  دارد بيان جاي     سبك در وسايلِ

 يعني در قالبِ -باشد  تازه گرفته اند وقتي اين انگاره قالب14ِقالبي باشد؛ و كدهاي پسيني
در صورت . باشد ين آن را ابداع كرده اثرآفر يا خودِ-باشد  و دستكاري شدهتصرّفموجود 

نوآوردة (دهاي پسيني شود تا آن كه كُ مياخير است كه سبك از جمعي به شخصي بدل 
، با گرايش آكادميائي، بازيابي شود و به صورت پيشيني در آيد، يعني جا بيفتد و )هنرمند

سايل و هنجارهاي دهاي از پيشن تعيين و مقرر شده يعني و آنجا كه كُتا.مقبوليت پيدا كند
 حاصل از آن به واقع سبك  غير شخصيِشده به كار رود، سبكِ نهادي شده و آموزش داده

دبندي پسيني و  سبك در آن است كه فرد باشد و زماني فرد است كه كُتِواقعي. نيست
چه بسا اين امر .ن و به اثرآفرين در كار باشدمخصوص به پيام معي كند  عايي جلوهپرمد

                                                 
11 ) descriptive         12 ) génétique  
13 )  a priori             14)   a posteriori 
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بخش است  تهاي سبكي فردي مايه هنري و اخذ آنجا كه سخن از تجربة تازه و بكرِكه در 
 فردي تِ كيفيوكار كرد و براي دريافتِچون دانش با كلي سر. بخواهيماز دانش ياري 

 ا دريافت كه احساسِاي ر توان آن لطيفه ميبا ادراك خام ن اما.  خام كافي استادراكِ
  ساختارهاي رقيبِ وجودِتوان به ميادراك خام فقط  با. يد آوردت را پد فرديوجودِ
بر حسب آن كه اين  . آنهاماهيت  پسيني سازمان يافته باشند نه بهدِري پي برد كه با كُمتكثّ

  . ت سخن گفت فرديدرجه بنديِ توان از ميي از پيش تعيين شده باشند، كدها به چه ميزان
 –كند  ميو ويژگي اين كار را تعيين ست سبك، در همة حاالت، مسبوق به كاري ا     

ي ثانو ن و ساختاردهاي پسيني تعيكُ يا بندي 15دركُبز آورد و با مي كاري كه شيئي را فرا
 يِئبراي رمزگشا، طابق افتد كه تواند م مي پيام گير  اثرآفرين كارِبا اين كارِ. بخشد ميبه آن 
، نمتفنّ. رود مين توقع نكه از متفنّمي ت علاما اين خود كاري اس. ، كدها را نشان كند پيام

 كدبندي و فضايي كه ايجاد براي آنكه از اثر لذت هنري ببرد، كافي است نسبت به آثارِ
اي فردي را كه در بطن آن معنايي نهفته است در  اثر هنري تجربه. اس باشدكند حس مي

  .باشد خشيدهت بي كه سبك به اثر فرديفردي در حد -نهد  مي نبرابر متفنّ
  
 

  سبك و ذهنيت 
كيفيت «سبك را  16بنابراين، آنان كه چون مارسل پروست. آيد ميگفتيم سبك با كار پديد 

 چون تا اين بينش به بياني هنري در نيايد  ؛مانند ميكنند در ميانة راه  ميتعريف  » 17بينش
ي با آن افزونة شود يعن مي اثر سنجيده  بيانيِتِبا كيفيسبك . گردد مي نقمتحقّسبك 

 آيا بايد اين اثرِ.  درك شوديهمحسگير است و بايد با  ي كه انگيزة تجربة زندة پياميامعن
ابداع كرده مربوط  اي كه اثرآفرين آنها را به وسايل تازه، معنايي را به كدهاي پسيني

دي چون هيچ كُ.  پسيني تناقضي وجود دارددِ كُگذاريِ  نامبايد گفت كه در خودِ. دانست
                                                 
15) surcode          16) Proust             
17) qualité de vision 
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توانند  ميشده باشند نن تازه شناسانده و پذيرفته كه وسايلِ وقتي تا .نيست كه نهادي نباشد
تواند  مياما پسيني ن. دهنده باشد عالوه، كدي نداريم مگر آن كه ساختار به. د باشندكُ

نوآوري تنها به شرطي . تجاوز كند ي وتواند از آن تخطّ مينو دهد بلكه پيشيني را سازمان 
 معاصر، بيش از آنچه دهد كه ابتدا ساختار پيشين را ويران سازد و هنرِ ميتار تازه ساخ

  .دهد ميسازي به دست  شواهد نوسازي عرضه دارد، شواهد ويران
چرا و ، بندي كنند  گروهها يا انواع كه بخواهند آثار را بر حسب دورهمي اما هنگا      

كيد  اين حالت، بر وسايل يا كدهايي تأدرتعيين كرد؟ چون،  سبك جمعي را چگونه بايد
 هنرمندان و )1(ندشابي از آثار مشخص نهاده شده نخسني براي شود كه در موقع معي مي

بي را نديده  طريقة فردي و گاه مخرّ ،به قصد، در اين حالت . برند به كار  آنها راعموماً
 برخالف، توجه به ،وگيريم كه حين استفاده از اين كدها ممكن است اختيار شود  مي

اين مقام، سبك با  در. دهيم ميرا ترجيح  ترين كاربردها يشخصترين و غير انهردارفرمانب
اده شود يا از شخص بر آن نه هر نامِآن، بي آن كه م  با سازگارِ عملِدستگاه كدها و طرزِ
خت و سا) عناصر و اجزا( اثر مع الوصف، واژگانِ. شود مييف رعقواعد تخطي شود، ت

ن شده باشند در آن كه اين چنين مشخص و معي) نظام روابط عناصر و اجزا( اثر نحويِ
ي مربوط دانسته شود كه تآورند و اين معني ممكن است به ذهني مياي معنايي پديد  مايه

  .ت نوعي است نه فردياين ذهني اما. سازد ميكند و به ديگري منتقل  ميآن را تجربه 
ي اثر در حكم شخصيت داشتن است براي فرد و آن به عنوان سبك داشتن برا     

.  ديگران تفاوت خود است باموجودي استثنايي عرض وجود كردن و به جلوه درآوردنِ
  رو  هف نوآور روبي و تخلّ جمعي با تخطّ سبكِفِ معرّ وسايلِت كه دستگاهِجاسدر اين 

د؟ بيش گرد ميگونه نمودار صورت، سبك چ در اين. گردد ميويران و واژگون  شود و مي
 آن استادي در فن كه، اگر بتوان گفت، تسلط بر جهان را –از هر چيز، با استادي در كار 

  مدرن اين است دست كم هنرِويژگيِ.  قدرت معناييصورت سپس به –سازد  مي ميسر
    . نشيند مي جهان 19 به جهان به جاي ارادة دگرگونه سازي18ارادة الحاق ،  نآكه، در 

                                                 
18)  annexion           19) transfiguration 
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شود كمتر در زمرة اراده قرار  ميگر  جلوه ديدي كه هنرمند از جهان دارد و در اثر او
  .گيرد تا در زمرة عاطفه مي

همتاست، گفتن چيزي  فرد و بيمي در هر حال، رسيدن به سبك همان صدور پيا     
اصيت  ديگر، با خ به زباني غير از هر زبانگاه گفته نشده است، آن هم طبعاً است كه هيچ

 هم در استادي ،چه، اگر سبك. امري محسوس كه شبيه هيچ امر محسوس ديگري نباشد
مخابرة معني است ، هنر پيام، از اين روست كه رازِ دارد و هم در قدرت بيانيِشياندر فن آ

،  20 وان گوگاز اين رو، در نظرِ. ف و دستكاري در مصالح محسوس، از راه تصرّخودِ با
  .  آشفته استه معناي جهانِ آشفته بآميزيِ رنگ
 گيرد؟ اين ميصورت   چگونه– ارزش  به امر مطلقِ–ت به ارزش عبور از فردي اما      

دل بخواهي،  هنرمند نه بي پرده باشد و نه»  خودِ  «گيرد كه بيانِ مي عبور زماني صورت
نه كلّ–به مرتبة كلي و جهاني ارتقا يابد  ت چنان قدرتمند باشد كهزماني كه فردي ت ي

 كه احساسيت ي كه باعث شود همه بتوانند از يك نوع تعقل پيروي كنند بلكه كلّعقالني
 سِ طبيعت را كه نفْاي فرد از آنِ همه را به جهاني واحد امكان دسترسي دهد و چهره

هر صانع ي است و اگر سبك م امر كلّطبيعت ضمانِ.  تجربه كرده به بيان در آوردآفريننده
 هرِ خود را به صورت مهرِروي مصنوع، اين معني تا آنجا صادق است كه صانع ماست بر 

  .طبيعت، كه الهام بخش اوست، در آورد
  
   سبكي عناصرِبازشناسيِ
 يا ابـانتخك با ـوآوري در سبـكه ن ودـش ميل ـه حاصـگفته شد اين نتيجاز آنچه 

ايد مسبوق به آگاهي از هنجار و لذا مطالعة سبكي ب. داردمقارنه  و يا هر دو هنجارگريزي
كه شاعر در كدام چارچوب ديد  بايد نخستكدهاي پيشيني يا دستگاه وسايل باشد؛ يعني 

 زباني و سنتي جاي گرفته، كدام امكانات زباني و بياني و ساختاري در دسترس اوست تا

                                                                                                                 
20) Van Gogh 
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ي كرده ، در آنها چه تصرفاتبرگزيدهشناخت كه از اين امكانات چه عناصري را  سپس باز
  .و نقش اين تصرفات در پيام او چيست

 اي همان زبانِ ماية زبان شاعر در هر دوره نافكند و ب ميسبك در زبان شاعر پرتو      
به ضرورت و گاه به ، برد بلكه ميالبته شاعر اين زبان را عيناً به كار ن.  آن دوره استمعيارِ
آفريني  ود را منتقل سازد و هم زيباييكند تا هم پيام خ ميآن كمابيش تصرف  ن ، درتفنّ
تواند  ميشاعر ن. كند ميبه زبان هنري تبديل  توان گفت كه زبان معيار را مي. كند

اما، به هر حال . تابد و بپذيرد بركند تماماً مي به او تحميل محدوديتي را كه زبان معيار قهرًا
ابط دستوري و واژگان فضاي هر گونه دستكاري او همان عرصة زبان معيار با همة ضو

براي رهايي از آن، در وهلة ،  چنبر زبان معيار گرفتار است و هوي ب. بنيادي آن است
در اين مرحله ، به .  آن تركيبات تازه بسازدبا رعايت قوانين ساختاريِ كوشد تا مينخست 

و شاعر در كند  مياما اين نوع ابداع همواره افاقه ن. ماند ميد  زبان مقيآرايشهاي دستوريِ
ة ربتر، انتقال تج اس مقصود، و از آن حسةبيند كه براي افاد ميهر گام خود را ناگزير 

 آن را در ان ناآشنايي پديد آورد كه كليد و رمزگعاطفي و هنري، الگوهاي نوي بسازد
روشن تر بگوييم، شاعر خود . توان سراغ گرفت ميقواعد دستوري و قاموسي زبان معيار ن

 از سويي، آرايش دستوري عناصر زباني را، به مقتضاي وزن و ديگر ،بيند ميرا ناگزير 
عناصر شعري ، دگرگون سازد و ، از سويي ديگر ، براي نزديك ساختن زبان به داللت 

خيال بهره جويدرِطبيعي، از انواع صو .  
 آن را شناسيم و انواع را باز گونه تصرفات و كدبنديهاي ابداعي شاعر نكه اينآبراي     

معياري كه در قياس با آن بتوان . توانيم اختيار كنيم ميمشخص سازيم ، چه معياري را 
. تواند باشد مي شاعر ن عصرِ معيارِشكني شاعر را تميز داد جز زبانِ چون هنجاروچند
 ، آشنايي با زبان معيار  اولة شاعر، در درج بازشناسي نوآوريهاي زبانيِةاين ، الزمبنابر

  . اوستانيجامعة زب
     كه سخن از قرون گذشته باشد ، در كجا بايد سراغ گرفت؟ مي ا اين زبان را، هنگاام

  . توان اين زبان را يافت ميي ا  هر دورهمايد كه در متون منثورِن ميدر بادي نظر، چنين 
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 آنِي و از  ابوريحان بيرونالتفهيميا مي تاريخ بلعالمثل زبان معيار عصر ساماني را در  في
  . توان جست مي تاريخ بيهقيي از ياه پاره عصر غزنوي را در

ثير زبان شعر فارغ  نثر از تأشود، زيرا زبانِ ميوده نش مشكل در همين حد گليكن گرهِ     
 شود و حتي اين جريان به صورتي  ميهمواره عناصر شعري در زبان نثر وارد . ماند مين

 بسياري از تعبيرات شاعرانه متقابالً. كند ميون پيدا ت مصنوع و موزآيد كه نثر كيفي ميدر 
 خود را از دست و خاصيت شاعرانگيِ شوند مي ساير بدل به كنايات مشهور و امثالِ

 ادوار ادبي  قطعي و روشني ميان كالم منثور و شعرِبدين سان مرز كامالً. دهند  مي
  .توان رسم كرد مين

    پذيرد كه بتوان خصوصيات آن را  ميه كيفيتي صورت ن معيار بل زبانِعالوه بر آن، تحو
معيار گيهاي زبان ژزيرا همواره عناصري از وي . ديگر به قطع تعيين كردةي به دورا از دوره

هاي  رهدر واقع، زبانهاي معيار دو. ماند ميهاي ديگر باقي  ههر دوره در دوره و حتي دور
  .ي روشن ميان آنها فرض كردتوان حد فاصل مي و نسازند ميمتوالي پيوستاري 

و عناصري از  گردد مير ثّي متأترك فرهنگي از زبانهاي محلّاز سويي ديگر، زبان مش     
 به خصوص زبان شعر با آزادي بيشتري ، از اين عناصرِكند،  ميي در آن رخنه زبان محلّ

  . گيرد ميي مايه محلّ
طمئني براي سنجش  متوان مالك نسبتاً مي اين احوال ، زبان غالب هر دوره را با همة      

اي، ناگزيريم   دوره سبكِنمودِاز اين رو، در باز .هاي زبان شعر برگزيدو تشخيص انحراف
زبان معيار آن دوره را مشخص سازيم  و اين همان راهي است كه  بارزِابتدا خصايص 

 هر كس در شناسي در پيش گرفت و پس از او در سبك، الشعراي بهار، با نبوغ خود ملك
  .خواه پيرو طريق او شدخواه نااين عرصه گام نهاد 

اين امكان .  اوست زمانرد زبان ادبيِاساسي كه در دسترس هر شاعري قرار داامكان       
بدون اين . آورد ميهاي او فراهم سازد و هم خيزگاهي براي نوآوري مي محدودهم شاعر را 

شناسي، مطالعة  ازاين رو، در سبك. آيد ميرند ر هم سرمايه پيدايش اثري ادبي به تصو
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كنند و از روي همين  ميخصوصيات زبان و سخن ادبي هر دوره ضرورت پيدا 
   )2(.وم ساختني معلق شاعري را به دورة ادبي معيعلّتوان ت ميخصوصيات است كه 

     ا اندك  يا به داشت كه گاهي سخن ادبي ، توان گفت عيناًبه اين پديده نيز بايد توج
اشي  از نقّ مثالً–اي هنري به رشتة ديگر  از زباني به زباني ديگر يا از رشتهتغيير و تبديلي 

3(.گردد مي منتقل –ات به ادبي(  
 خواه –است به اين نكتة اساسي توجه شود كه سبك مطالعات سبكي، شايسته  در      

 دستگاه – يزبان  همة شئون در–گريزانه  هنجاردر مرتبة انتخاب خواه در مرتبة نوآوريِ
 بالغي، عرصة  سخن، ساحتِوي، ساختارِح الگوهاي واژگاني، روابط نوآوايي، عناصر 

هاي  در واقع، همين جلوه. شود ميگر   جلوهيبيني و گرايش بينش فنون شعري، بيان جهان
  رِوصرا با الوان و  بخشد و آنها ميوحصر  ع بي حدست كه به آثار شاعرانه تنواسبكي 

از جهاتي به هم نزديك و از جهاتي ديگر از هم دور ، گذارد  مينمايش  شمار به  بي
  .سازد مي

      نبايد به ،يابيم ع دستهرگاه بخواهيم در بررسيهاي سبكي به ظرايف اين تنو 
اجزاي  و كنيم بلكه بايد، ضمن باريك شدن در عناصر كتفاگذاريهاي كلي ا شاخصها و نام

. تر و متمايزتر دست يابيم  راهنماي هرچه مشخص و مناسبات آنها، به عناوينِاثر و روابط
 ايشتها و نوع آرمصون در بيت، صامتها و يعي مج واي به بسامدِياوالمثل ، در حوزة آ في

 آن، همنوايي و گ و گسستِنيه و مكث، ضرباهك دروني، تآنها، نوع هجاها، موسيقيِ
 و خيز آهنگ، خالصه هر آنچه به بازگويي و جنبة افت، خوشنوايي و تنافر، تناوب 

  )4(.شود توجه نماييم مي  كالم مربوطيِائموسيق
واژه از قبيل درجة نزديكي آن به واژگان زبان  دسطح واژگاني، به خصايص متعد در     

، خصلت )گياهي، جانوري، جغرافيايي و جز آن(اي خاص  ق آن به مجموعهمحاوره، تعلّ
چنين به  و نظاير آنها بايد نظر كرد، هم22 ، كهنگي21ي تركيبي آن، نوواژگيآن، الگو فني

مقولة دستوري، محدودي5(.ميزان دقت در انتخاب آنها ع وت يا وسعت و تنو(   
                                                 
21) néologisme                      22) archaïsme 
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و وصفي مي هاي اس ش كلمات، انواع گروهيآرا ترتيب و در سطح نحوي، به نظم و      
 ،فعلي ، اسنادي، غير فعلي(ها  هلنوع جمو قيدي و فعلي، بسامد و تنوع صفات و قيود، 

، چگونگي كاربرد ضماير و امثال ) كوتاه و بلند و كيفيت توالي و تناوب آنها،ساده، مركب
  )6(.آن بايد توجه شود

 كوتاه، (و نوع آن  )7(، كلمات قافيه، رديف در حوزة فنون شعري، انتخاب وزن        
تسلّط آن، ، قالبهاي مختار و نوع ) رات قالبي عربيعبا ،بلند، ساده، دشوار، عبارت، جمله 

  .آن بايد در نظر گرفته شودساختار و تناسب 
 آنها بايد  موادو مسلط و پربسامد و مصالح رِوصدر عرصة بالغي، به صنايع ادبي و       

توان مالحظه كرد كه  ميالمثل  في. نظر افكند و اين كه گرايش شاعر به كدام بيشتر است
در نام بردن پهلوانان تمايل دارد و به اين وسيله از تكرار نام آنان  ردالتعبيردوسي به فر

 حذف و جناس اشتقاق  و سعدي به ايجازِيآميز ي به حسئناس يا  )8( كند ميپرهيز 
  . تمثيل سبك هندي به تشبيهِمتمايل است و حافظ به ايهام و شاعرانِ

د  داراي موضوع واحد از شاعران متعدلسله آثاِردر بررسي سبك، جايگاه اثر در س      
 و شيرين و فرهاد يا ورس داستان خمثالً. ت استز اهميئ شاعر حا خودِهمچنين در آثارِ

است  هاي ادبي گوناگون بوده د شاعران در دوره متعدهاي  منظومهيوسف و زليخا موضوع
المثل  في. است سازگار بودهو هر شاعري رويكردي به آن داشته كه با بينش و عالقة او 

پايداري او را در  عشق زليخا و به داستان يوسف و زليخا رنگ عرفاني بخشيده ومي جا
 و شيرين و فرهاد، اين كه ورسيا در داستان خ. است اين عشق در مركز توجه قرار داده

م كرده باشد مهم است و بر نگرش و لَشاعر كدام شخصيت را چهرة اصلي اختيار و ع
  .داللت دارد ينش اوب

بيني او ارزش و   ديد يا جهاندر همين مرتبة بينش، دنياي شاعر و دامنه و وسعتِ     
توان  مي ماراتياو ها و قراين   شاعر نشانهدر زبان و بيان و رويكردِ. اعتبار ديگري دارد 
  ،گرارونگراست يا د او داللت داشته باشد و برساند كه شاعر برونبينيِ يافت كه بر جهان
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يا    كند مي زيست ك؛ بر روي خا گراست يا آرمانگرا محور؛ واقع امحور است يا خد انسان
تساهل؛ مگراست يا شهودي و اشراقي ؛ متعصب است يا  لدر آسمانها به پرواز است؛ تعق

    وطن؛  جهانپرست است يا   قوم ،همرنگ جماعت است يا عصيانگر و قلندرصفت
  .جوت گراست يا تازه سنّ

 نه به عنوان عناصر –هايي از سبك يك دوره  اين را هم بايد افزود كه گاهي مايه     
هاي پس از آن   در دوره– به عنوان عناصر فرعي و موضعي و اتفاقيبلكهغالب  اصلي و
  .اي درج كرد  دورهدر خصوصيات سبكِرا شود كه نبايد آنها  ميمشاهده 

 شاعر را در آثار شاعران پيش از او يا در اثر  عناصري از شعر يكدهمچنين ر      
المثل در مورد بسياري از مضامين  چنان كه اين معني في. توان يافت ميديگري از خود او 

 و حتي تعبيرات و تركيبات مندرج در غزلهاي حافظ مصداق دارد يا معاني متعددي در
معارف   او يا درمافيه فيه توان سراغ گرفت كه شرح و بياني از آنها در مي موالنا مثنوي
  . آمده استولد ، پدر او،بهاء

 درست است كه متن را بايد اصل شمرد و پيام و روابط اجزاي آن را به كمكِ      
دها چه بسا در اثر  اين كُدِكلياما . دهد كشف يا اخذ كرد ميآن به دست  دهايي كه خودكُ

تي آثاري باشد كه نويسنده با آنها ب او يا حي اثرآفرين از جمله خاطرات و مكاتديگرِ
  ،توان تحريم كرد مي متن را نبه اين اعتبار، گام بيرون نهادن از حريمِ. انسي داشته است

     گيرند و  مينهايت آن كه باز متن است كه اصالت دارد و آن ديگران در حاشيه جا 
 همة عناصرِ كالمِ اثر سرانجام خاطر نشان سازيم كه ، در مطالعة سبكي، طرح .رسانند  مدد

تنها آن مصداقهايي از اين عناصر را در تعيين . شاعرانه نه ضرورت دارد و نه رواست
نقش باشند و  سبك و كيفيت آن بايد دخالت داد كه در ابالغ پيام و ايجاد فضاي شعر ذي

  .دنياي فكري و روحيِ شاعر را بنمايانند
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   حاصل سخن
مندرج است و اين هر سه زبان  و، به تبع آن، شعر، كسبشناسي شعر سه عنصر  در سبك

لذا، اثر ادبي، در عينِ حفظ هويت خود، داراي . اند مفاهيمي سيال و دستخوش تحول
نيست كه وجوه اين  اثر ادبي هدف در مطالعة سبكيِ. ارزشي به لحاظ تاريخي نسبي است

نچه در آن ويژة اثرآفرين است مشترك آن را با آثار ادبي ديگر بيابيم بلكه آن است كه آ
در مطالعة يك دورة ادبي يا يك جريان ادبي يا ادبيات يك  ،همچنين. مشخص سازيم

اي  يز است كه همان سبك فردي يا دورههاي فردي و وجوه تما  عالقة ما متوجه جنبه،قوم
  . و يا خصال ادبيات قومي است

وجود .  جاي دارد هم در قلمرو جزئيهر اثر ادبي، در آنِ واحد، هم در قلمرو كلّي     
اي و مكتبها و هم وجود انواع مشترك ادبي بهترين دليل سازمان اجتماعي  سبكهاي دوره
 هنري حكمفرماست كه بر خاص از زيبائيِ در هر عصر و محيطي مفهومي. ادبيات است

تر از  الوصف، در عرصة هنر، فرد واقعي مع. شود اثرآفرينان و خريداران اثر تحميل مي
ت و درجة نبوغ هنرمند مهر شخصيت او بر آثارش درست به نسبت فردي. جماعت است

بلكه با يك  پيوستار آثار هنري به نحوي ناشي از يكديگرند اما نه به حيث. شود مي زده
  . اند كه هر يك مظهر عملي خلّاقها  جهشسلسله 

هايي اجمالي به مفهوم  سي اشارهدر متون و آثار ادبي و نقد ادبي و مباحث زيباشنا     
دهند نه جوهر و  توان سراغ گرفت كه عموماً تنها نمايي از آن را نشان مي سبك را مي

است و هيجان است كه انگيزة آن نوعي عملي سبك زادة ،در تحليل نهائي. ت آن راماهي 
 وايي خاصشكل خاص محتكند و، به قول لوكاچ،  رايطة اثرآفرين را با واقعيت بيان مي

   .است
هاي اصلي آن  شناسي در قرن بيستم، سبك موضوع يكي از شاخه  با ظهور علم زبان    
  شناختي و ادبي نوعي نفاق و جدايي  در سالهاي اخير، بين مطالعات زبان. است شده

 بسياري در عرصة اما عمق اين جدايي رو به كاهش دارد و اكنون محقّقانِ. افتاده است
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را جمعي و شخصي شناختي، سبكهاي  در مطالعة زبان. كنند  ادبي كار ميشناسيِ زبان
ت دستگاه وسايل و قواعد و در تأكيد در سبك جمعي بر سابقه و مقبولي. اند متمايز ساخته

تفرّد سبك لزوماً قرين فروپاشي قواعد نيست اما . سبك شخصي بر تخطّي از آن است
  . در عمل به قواعد است آزادي از اي  الزمة آن درجهحداقلّ ِ

شود كه انگارة    سبك در وسايل بيان جاي دارد و زماني از جمعي به شخصي بدل مي    
ساخته نباشد بلكه اثرآفرين با تصرف و دستكاري در قالبهاي موجود و يا  آن قالبي و پيش

  . باشد  با ابداع آن را ساخته
 كيفيت«لذا آنان كه سبك را . آيد  پديد ميكار   سبك در حقيقت آفرينش است و با  

مانند، چون تا اين بينش به بيان هنري در نيايد  كنند در ميانة راه مي تعريف مي» بينش
  . گردد سبك متحقّق نمي

بندي كنند بر سبك جمعي  ها يا انواع گروه كه بخواهند آثار را برحسب دورهمي    هنگا
  . شود ميتأكيد 

اي همان   شاعر در هر دورهماية زبانيِ افكند و بن و ميسبك شعر در زبان شاعر پرت    
ف شاعر در اين زبان بايد زبان معيار آن دوره است و براي پي بردن به چند و چون تصرّ

هاي ادبي گذشته مطرح باشد اين كار دشوار  آن را شناخت و زماني كه زبان معيار دوره
 كه تا حدي از تأثير زباني شعر فارغ  غالب هر دوره رامع الوصف زبان منثورِ. خواهد شد

 نسبتاً مطمئني براي سنجش و تشخيص انحرافهاي توان به عنوان مالكِ مانده باشد مي
  . زباني شاعر پذيرفت

  
  پي نوشت

غزل دستگاه قواعد و وسايل خود را دارد و رباعي از آنِ خود را، يا اثر غنايي و اثر  مثالً -1    
  .سايل خاص خود را دارندحماسي هر كدام قواعد و و

اثر ادبي در هر ، در حقيقت. د به اين معني توجه كامل داشتو در مطالعات سبكي خراهب -2   
لذا . اي است ل خصوصيات سبك جمعي و دورهم شخصي، حادوره، عالوه بر ويژگيهاي سبكِ
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اعالم شود  با قاطعيت – يا بهتر بگوييم –براي آنكه حدس زده شود شعري از فالن شاعر است 
هاي ديگر، ياي جاي داد سپس، بر اساس ويژگ  آن را در سبكي دورهابتدااز آن شاعر نيست، بايد 
  .گويندة آن را رديابي كرد

است يا شعر گويشي و   شعر عربي مايه گرفتهچنان كه شعر سنتي فارسي در آغاز از سنتِ -3   
 ن پيدايش مرهواشعار هم از آغازِ اين  در حقيقت، پختگيِ.سير شعر فاي از سنتِزبان محلّ
 س، البته به مقياسي باين پديده را. اند گر سراغ گرفته زباني دي شعريِتِنّاي است كه در س پشتوانه

توان باز  ميمحدودتر، در رابطة شعر نو با سنت شعر اروپايي، به خصوص از جهت ساختاري، 
   شناخت

» ت آزردة گزنده مبادكوجود ناز/ بادمبيبان نيازمند تنت به ناز ط« در اين سطح، بيتِ، مثالً -4    
سايشي بودن آن با پيام   نظرگير است و»ز« بسامد واج كه در آن توان شاهد آورد مي از حافظ را

   بيار باده كه بنيادِ/ست بنياد است سل سخت مبيا كه قصر ا «مطلعِ تام دارد و يا بيت مناسبتِ
اللي مصداق پيدا ه به كار رفته و جناس استآغازيي »ب «ار بهفتآن  ر د،كه» عمر بر باد است

، الليه طباق و جناس استسست و سخت جناس زايد دارند و باده و بادعالوه بر آن، . كرده است
»  خوارزم وزان است خنك از جانبِبادِ/  خزان استخيزيد و خز آريد كه هنگامِ«  يا در بيتِ

 برگهاي خشك پاييزي و تكرار واج شِش خِ واژه، خِ آن هم جملگي در آغاز،»خ« واج تكرارِ
  .آورد مي زوزة باد اين فصل را به ياد »ز« سايشيِ

ت در فراظكند، يا دقت و  ميسازيهاي خاقاني جلب توجه  طح، تركيبسدر اين ، المثل في -5     
هاي   يا كاربرد واژه،تناسب عناصر واژگاني در حافظبه  توجه تمام وانتخاب لفظ و تعبير 

        طالع /مهري يار  شفق يافت ز بي من رنگِاشكِ « در بيتِ مثالً.اي در سبك هندي محاوره
 طالع، مهري بي و شفق، شفقت  وشفقنشيني  از حافظ، هم» اين كار چه كرد  شفقت بين كه در بي
يي از  زمخت در بيتهاهمچنين مهارت حافظ در گنجاندن الفاظِ. برانگيز است  توجهمهر و  شفقو

كه / جوهر فردد شايبه در ونبم نازي بعد«  در بيتِ»استدالل« لفظ غزل نظرگير است مانند درجِ
سعدي در كاربرد يك واژه به معاني متعدد مهارت . »يستل تو در اين نكته خوش استدالدهانِ
ند دشمن شو/ سري است با تو كه گر خلق روزگار را ما« در بيت  است»سر« ةشاهد آن واژ. دارد

 تمود  عهدِيقرف« در بيتِ» بريدن« و»شكستن «هاي مصدرِ يا صيغه» و سر برود هم بر آن سريم
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 در نبريدم و نشكستمكه در آن » ريدم ارادت بريد و من نبحبيب بيخِ/ شكست و من نشكستم
  .كنند ميي متفاوت پيدا هامعنامي وجه ايها

ل از حيث زمان و وجه عع فد در يك بيت و تنوهاي متعد  جملهكاربردِ مثالً، در اين سطح -6    
چه گنه «:  استاين بيت آن دهشا. جاب در شعر سعدي شاخص استيب و السو و شخص 

 ، ششدر آن كه، »مرانشخطايي نه صوابست  جرم و  بنده بي/ق ببريديكردم و ديدي كه تعلّ
 فعل اسنادي؛ شخص اول اخباري، امري، فعلي، اسنادي با حذف(جمله با تنوع نظرگير در افعال 

 به كار رفته و استادانه به كالم پويايي و چرخشي )بكو دوم و سوم؛ ايجابي و سلبي؛ بسيط و مر
نرفت تا تو برفتي « د در بيتِها و معاني متعد  واحد در صيغهيا تكرار فعلِ. است خوش داده

  . از سعديباز » برفت در همه عالم به بيدلي خبرم/ خيالت از نظرم
يا . استو مضارع و هزج  جتثم ل ورم وزن چهار هاي حافظ درغزل درصد 90 مثالً -7     

  .است شده گرفتن ساخته ار براي دمگ برگردان دارد انرديف در غزلهايي از موالنا نقشِ
  .كند مي ياد تاج بخش، پيلتن، پهلوان، تهمتن از رستم با تعابير گوناگون مثالً -8     
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