
 

  هاي شهريار بررسي نقل قولِ هنري در غزل
  1دكترآسيه ذبيح نيا عمران
  2فاطمه مالعباسي

 :چكيده
سـرايي اسـت و عـالوه بـر      شـهرت او در غـزل  . از شاعران معاصر ادب فارسي اسـت ) 1367-1285(حسين شهريار محمد
  .پردازد مي مذهبيهاي مختلف اجتماعي، سياسي،  به جنبه شعرهاي شهريار. اشعار او به تركي نيز زبانزد استفارسي، 

نقل قول هنري نوعي آرايه ادبي است كه از ديرباز در اشعار شاعران استفاده شده است، ولي پرداختن به اين مقوله به عنوان 
 .رد توجه قرار گرفته استيك آراية ادبي كار جديدي است كه تاكنون كمتر مو

در اين مقاله با بازبيني ديوان شهريار، سعي شده است نقل قول هنري در اشعاراين شاعرشهير بـه خصـوص در غزليـات او    
هاي نقل قول هنري، مقايسه و نيز آماري از اشعار شهريار با استفاده از نقـل قـول    بندي بررسي و تبيين گردد، همچنين با تقسيم

  .گرددهنري ارائه 
  .نقل قول هنري، آرايه ادبي، شهريار :واژگان كليدي

  مقدمه) الف
شعر سروده اسـت و از منـابع   ... هاي غزل، قصيده، قطعه و شهريار از دسته شاعران عصر معاصر است كه در قالب

  .ها مزين ساخته است مند گشته و شعرهاي خود را به آن خوبي بهرهه ادبي و شگردهاي آن نيز ب
اين شگردها، نقل قول هنري است كه در كتب بالغي به آن توجهي نشده و شـايد از چشـم تيـزبين اهـل     يكي از 

  .بالغت دور مانده است
  : توان در اين شعر سعدي مثال زد نمونة نقل قول هنري را مي

  

ــاي دور ــه در اقص ــتي ك  آن شنيدس
  

 بار سـاالري بيفتـاد از ستــــور    
  

 چشـم تنـگ دنيـا دوسـت را: گفت
  

 قناعت پر كند يـا خـاك گـور   يا 
 

)130:  1381سعدي،  (     
  

و » حسـن تعليـل  «، »اسـتبتاع «تواند جايگـاهي همچـون جايگـاه     بندي شگردهاي ادبي مي نقل قول هنري در طبقه
اي از  اسـت كـه بـه كـار پـاره     » اسـتثناي منقطـع  «نقل قول بخاطر ساخت نحوي آن مانند . داشته باشد» حسن طلب«

  ) 150 -148:  1383شميسا،  (. آيد هاي شعري مي آرايه
بندي سنتي شـگردهاي   بندي جديدي هستيم، زيرا طبقه گونه شگردهاي ادبي نيازمند طبقه راي اينرسد ب به نظر مي 

  )123-120:  1373صفوي (. ادبي جوابگوي اين موارد نيست
با توجه به آنچه گفته آمد، در اين مقاله سعي شده است در يك بررسي اجمالي استفاده نقل قول هنري در اشـعار  

  .و تحليل قرار گيردشهريار مورد بازبيني 

  ساخت زباني
  ) 210-209 1371اديب سلطاني، (هاي آيين نگارش  منابع ما درباره نقل قول،  ناچيز است و به برخي كتاب

  .محدود است ) 53-51،  45-44،  11-10:  1379غالمحسين زاده (
دارد تا توجه ويژه اي  ما را بر آن مي ...با اين حال استفاده فراوان نقل قول در زبان محاوره، زبان دين، زبان علم و 

و سـاختي اسـنادي   .است»نهاد، گزاره و وابسته«جمله اي كه ساخت زباني آن متشكل از.به اين نوع جمله داشته باشيم
                                                            

   Asieh.zabihnia@gmail.com                                                                           ـ عضو هيات علمي دانشگاه پيام نوريزد1
  ارشد كارشناسي دانشجويـ 2



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      812

دارد كه در اينجا منظورو مراد  از نهاد، فاعل يا مسنداليه يا قائل است، منظور از گزاره، فعل يا مسند يـا ادات نقـل و   
كه در نقل قول ممكن است هر كدام از اين سه ركـن فراينـدهاي مختلفـي را پـذيرا      .از وابسته، مفعول يا قولمنظور 
  .شوند

نقل قول هنگامي كه جنبه ادبي پيدا كند و در يكي از بخش هاي نهاد، گزاره، يا وابسته صـفت ادبـي    ساخت ادبي
  .تواند نقل قول هنري ناميده شود بكار رود مي

  .گيرد نخست جنبه روايي سخن اهميت دارد و در مرتبه بعد جنبه شعري آن مورد توجه قرار ميدر نقل قول 
  : گفت مي: جنبه روايي مورد نظر بوده است: توان گفت بطور مثال در اين شعر شهريار مي

  

  »كه اين بنده در ايام جواني               رفتم سفري تا به اميريه شاپور«
  )337.: 1377شهريار، ( 

  : و در اين بيت جنبه شعري آن تجلي يافته است
  

  »به تخت جم شد و ميراث ستان« : شاه جهان مستان كه به كوشش سروش غيب           گفت
  )325همان، (

  شناسي زيبايي
كنيم، تحليل زيبايي شناختي را در تك تك بخش هاي يـك   براي شناخت بهتر زيبايي در نقل قول هنري سعي مي

  .بررسي كنيمنقل قول 

  روايينهاد در جنبه 
  : نهاد در جنبه روايي نقش شخصيت اول روايت را بر عهده دارد، اين شخصيت بر دو دسته است

  انساني-1
  »شير ما شير جديدي است تواز من بپذير« :            گفت سود به هم دست و بزاري مي شيخ مي

  )164:  1377شهريار،  ( 
  انسانيغير-2

  »كمي چند شم آمد ليكن             اين نه آن غرش  شيري كه ببرد شمشير«: طوطيك گفت
  )164: همان( 

  : شود گاهي بجاي بردن نام شخصيت از صفات او استفاده مي
  »اين پتياره گوژ پشت مار دوش              چون به هوش آمد تبر زيني بسوزد تاك را«: گفت

  )348: همان( 
  : تواند جمع يا مفرد باشد نهاد مي

  نهاد جمع -1
  »بيش باشد بوصل گريه شوق«اهل معني و ذوق             : راست گفتند

 ) 462: همان( 

  نهاد مفرد -2
  »خواهم سير كرد افالك را«: نادر افشار چون ترويج بنگ و باده ديد          مصلحت را گفت

 )348: همان( 

  : گيرد گاهي نهاد جنبه معرفه يا نكره بخود مي
  معرفه -الف

  »با مادر اين نخواهد رست«: يك شب آهسته با كنايه طبيب       گفت
  )378: همان( 
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  نكره -ب
  »باالي سياهي رنگ نيست        من به زنگار شب از زرين نگارانم چوشمع« : گويند گر چه مي

  )279:   1377شهريار  ،  (                                                                                 
  نهاد در جنبه شعري

  : خورد كه از آن جمله است نهاد در جنبه شعري نقل قول هنري، با آرايه هاي زيادي پيوند مي
  استعاره-1

  »ترك چشمش گفته ترك تركتاز خويش را« سرو ناز قامتش از سر نهاده سركشي        
  )81: همان(                                                                                                       

  تشخيص-2
  »كه شب نشيني شب زنده دارها دارم«:          شكيب شب هجران به شمع خواهم گفت

  )300: همان(            

  تنسيق الصفات-3 
  »اين پتياره گوژ پشت مار دوش           چون به هوش آمد تبر زيني بسوزد تاك را«: گفت

   )348:  1377شهريار، ( 
  كنايه-4

  »اين چشم غزلخواني كه ارزاني توست           هر گران سنگي غزل بيني نه تنها من غزل«: گفت
  )286: همان(                                                                                        

  : توان به فضا سازي با نهاد هم توجه كرد مثل در اين سازه مي
  

  »گوييد اسرار عشق و مستي با مدعي مي«:                    از خواجه شهريارا فرمان شنو كه فرمود
  )382: همان (                                                                       

  

كنـد و   از حـافظ تضـمين مـي   ... و  كه با استفاده از كلمه خواجه ضمن بازسازي فضاي خرابـات و شـراب و مـي   
  .برد خواننده با دريافت تضمين از زيبايي فضاي شعر لذت مي

  گزاره در جنبه روايي
گزاره معموالً از مصدر گفتن و گاهي از مصدرهاي جانشين آن است و هر چند حافظ به استفاده از جانشين هـاي  

دهد اما در شعر شهريار جز چند مورد تقريباً هميشه از فعل گفت استفاده شده است  اين افعال عالقه خاصي نشان مي
  .و در برخي ازابيات فعل حذف و فقط نقل قول آمده است

  

  »كو كجا شد كركس بي نام و ننگ«:           بغريدي عقاب تيز چنگكه 
   )442: همان(  

  

  »با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي«:           از خواجه شهريارا فرمان شنو كه فرمود
  )382: همان(           

  

  )528: همان(  »تنها شدي پسر« خليد آمد و به مغز من آهسته مي مي

  حذف فعل
  »بوي جوي موليان آيد همي«:          وارم سخن با چنگ و سنج رودكي

  )411: همان( 
  

 :بيا كه ايـن گلـه را بـا زبـان خواجـه كنـيم
 

 »چنين شناخت فلـك حـق خـدمت چـومني    « 
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 ردكــه بيــا او تمــام كــ:يــك روز هــم خبــر
 

 ................................................................  
 

)526 :همان(    
  گزاره در جنبه شعري 

گزاره نقل قول هنري ظرفيت چنداني براي پذيرش آرايه هاي شعري ندارد اما گاه افعال برساخته از مصدر گفـتن  
شود كه تـا روايـت شـكل حـديث      رود كه بيشتر باعث مي بكار مي... با معني مجازي انديشه كردن، پيش بيني كردن 

  :  نفس پيدا كند
  ، راست گفته اند            سخت است ليك سخت تر از انتظار نيست»بود مرگ سخت«: گويند

  )127:  1377شهريار، ( 
  

  »كليد صبح         به چاه افكنده ايم امشب كه در بند است ماه اينجا« : گفتم شبي كان ماه با من بود مي
  )72: همان( 

  

  »ها هم تويي يكتا غزل غزل آري من غزل بينم جهاني را ولي          در ميان اين«: گفتم
  )286: همان( 

  

  »كه در دل شب           غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا« : ز نواي مرغ يا حق بشنو

 وابسته در جنبه روايي

آيد هر چند كه در شعر شهريار گاهي با تقديم آن به ايجـاد نـوعي تعليـق ظريـف      وابسته معموالً پس از گزاره مي
   :زند دست مي

  ت تو دارم گله چون ساز امشبمن هم از دس« :            گويد ساز در دست تو سوز دل من مي
  )96: همان( 

  وابسته در جنبه شعري
  : تواند محمل آرايه هاي بيشتري باشد وابسته نقل قول جمله اي است كه در ضمن جمله ديگر قرار گرفته و مي

  : تشبيه -الف 
 پايـان سـخنخواجه خرسند همـه بـود و بـه

  

 :ديدم از نابغه غـرب بـدين سـان گلـه كـرد      
 

ــود« ــو ب ــا نســيم ســحري پيــك ســركوي ت  ت
  

ــي      ــا م ــوي وف ــا ب ــه م ــه در كلب  »آورد هم
 

)709ص :  1377شهريار،  (      

  استعاره-ب
  »عصاي دست تو باشم ولي چه سود            پايم به گل فرو شده خاكم به سر پدر« : گفتم

  )322: همان(   

  : كنايه -ج
  »ديوانگيست تيكه بدنيا كند كسي « :            آن عقل كل كه تيكه دنيا بدوست گفت

  )729: همان( 

  مراعات النظير -د
  »كه مريض طب عشق تو هدر گويد و هذيان«سعدي اين گفت و شد از گفته ي خود باز پشيمان       

  )693: همان( 

  : تضاد -ـه
  »تمنا           من ماه نخواستم ببخشيد كفر است از او جز او«: عارف

  )559: همان( 
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  : تلميح-و
  »پيام آور يزدان پاك           ما همه از آدم و آدم ز خاك«: گفت

 )391: همان( 

  تمين -ز
  »آسمان بي ماه ماني،  ماهم از دستم گرفتي«:           شهريارا اقتباس از اوستادي كن كه گويد

 )383: همان( 

  المثل ارسال -ح
  »هرچه ديدي ببين وهيچ مگو« نشنيدي چه گفت آن ياهو           

  ) 438: همان( 
  :شناسي گونه

  .تواند تقسيمات مختلفي داشته باشد نقل قول هنري به اعتبارهاي مختلف مي
  : به اعتبار نهاد-1

  بي واسطه و با واسطه :  به اين اعتبار دو گونه است
  : ها همين گونه است بي واسطه كه ميان قائل قول و ناقل، قائل ديگري در كار نباشد كه بيشترين نقل قول

  

  »كردي از ماران خود، خوش و خط ماري جدا«:             ياري از ياران جدا كردم حريفي ديد و گفت
  )72: شهريار(  

  .كند با واسطه كه قائل از قائل ديگري نقل قول مي
   :مانند

  »ام من ترا سرباز جانباز وطن پرورده«:          گفت پيمان پدر دارم كه گفت آن پسر مي
  )533: شهريار(  

  : به عبارت گزاره-2
  .استشهادي و شنيداري گفتاري،: ، به اعتبارگزاره  بر سه گونه استنقل هنري

  : گفتاري مانند
  »يك مو به تنت نيست دروغ اي دنياراست «:        شهريار اين سخن از هاتف غيب است كه گفت

  )95: شهريار(  
  : استشهادي مانند

ــهاد ــواهم استش ــافظ خ ــزل ح ــي از غ ــه بيت  ب
  

ــابي از ايــن حســب حــالتر ســخني   ــو هــم ني  ت
 

 از اين سموم كه بـه طـرف بوسـتان بگذشـت«
  

 »عجب كه رنگ گلـي مانـده و بـوي يـا سـمني      
 

)421: شهريار(      
  : شنيداري مانند

  »هر چه ديدي به بين و هيچ مگو«گفت آن ياهو           نشنيدي چه 
  )438: همان( 

  : به اعتبار وابسته -3
  .مستقيم و غيرمستقيم: اين اعتبار به دو گونه است

  : مستقيم مانند
  »)ع(گوش كردم تا چه خواهد از خدا            جاي نفرين هم به لب ديدم دعا دارد حسين«: شمر گويد

  )70: شهريار(  
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  : غير مستقيم مانند
  »اي امان كاين بد حريف          بر سر مرد از همان اول بريزد خاك را«: زد لگد بر منقل و گفت

  )348: شهريار(  
  به اعتبار كل نقل قول هنري -4

  : يك مصراعي
  »يا جاي شما يا جاي ما«: اختران بروي حسد بردند و رفت           گفت

  )723: همان( 
  : يك بيتي

  »كه امشب              خواب مرو تا شب آفتاب به بيني«: يدش آن مه به خواب گفتد
  )681: همان( 

  : دو بيتي
ــتغني ــرد مس ــر م ــخن پي ــن س  زي

  

 با خنـده اي پـر از معنـي   :گفت 
 

 فقــر خــود كاســه پــيش مــا آورد«
  

 »توانـد كـرد   ورنه كاسه چـه مـي   
 

)373:همان(     
  : سه بيتي

 ايـن همهمـه داشـتاهرمن در افق غـرب چـو
 

 :ديدم آن آيت رحمت بـه لـب ايـن زمزمـه داشـت      
 

ــه  ســالم  نــوروز« ــن آمــده بــودم ب  اي وط
 

ــروز   ــد  پيـ ــو   تابـ ــال   تـ ــرم كوكـــب   اقبـ  مگـ
 

ــروز ــاق افـ ــب آفـ ــي آن كوكـ ــدم در پـ  آمـ
 

 »ليك از اين غمكـده رفـتم همـه درد و همـه سـوز      
 

)569: همان(    
  : چهار بيتي

ــر شــكوه  و  تمكــينســر آن ف
  

 گويد  اين لوح دالويز به بـين  
 

 نقــش بــر ســينه  ســنگ ديــوار
  

 تخت شاهنشهي ومجلس يـار  
 

 سي و يك پيكر مليـت وكـيش
  

 هر يك مظهر مليت  خـويش  
 

 پايه  تخت  شهنشـاه  بـدوش    ايستاده همه چشم و همه گوش
 

)630: همان (   

  :يگير نتيجه
  .به نتيجه هاي زير دست يافت رد استفاده شهريار هاي موبيت از نقل قول  94اين مقاله با بررسي 

نهاد نقل قول هنري در جنبه روايي نقش شخصيت اول را بر عهده دارد كه يا انساني است و يا غير انساني و گاه -
  .دهد به فضا سازي نيز ياري مي

  .خورد  پيوند مي... و اين سازه در جنبه شعري با آرايه هاي استعاره، تشخيص، تنسيق الصفات و كنايه -
گزاره نقل قول هنري در جنبه روايي مركز ثقل گفتمان است و چه بسا كـاربرد جانشـين هـايي بـراي آن باعـث      -

  .گردد زيبايي كالم و فضاسازي مناسب مي
  .پذيرد ها را مي اين سازه در جنبه شعري كمترين آرايه-
  .شود يا تقسيم باعث نوعي تعليق ظريف ميوابسته نقل قول هنري در جنبه روايي با پذيرش تقديم -
  .دهد را درخود جا مي... اين سازه در جنبه شعري آرايه هايي مانند تشبيه، استعاره، جناس، مراعات النظير و -

  .ها بدست آمد نيز در ادامه به گونه شناسي نقل قول هنري پرداخته و اين تقسيم بندي
  .با واسطه و بي واسطه: به اعتبار نهاد-
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  .گفتاري، استشهادي و شنيداري: به اعتبار گزاره-
  .مستقيم و غير مستقيم: به اعتبار وابسته-
  .به اعتبار كل نقل قول هنري، يك مصراعي، يك بيتي، دو بيتي، سه بيتي و چهار بيتي -

  :منابعفهرست 
  .اول، تهران، اميركبيرچاپ )ويرايش دوم(درآمدي بر چگونگي شيوه خط فارسي )1371(اديب سلطاني، ميرشمس الدين

  ).     1367چاپ سي و سوم (زرين، انتشارات نگاه، : تهران 2رايش وي ،ديوان شهريار )1377(هجت تبريزي، سيد محمد حسين، ب
  ).بي نا(، مجموعه پنج جلدي ، چاپ ششمكليات ديوان شهريار )بي تا(ـــــــــــــ  

  . ،  با تصحيح غالنحسين يوسفي،  چاپ ششم،  تهران،  تهران،  انتشارات خوارزميانتگلس) 1381(سعدي،  مصلح الدين 
  .،  تصحيح غالمحسين يوسفي،  چاپ ششم،  تهران،  انتشارات خوارزميبوستان) 1379( ــــــــــــــ 
  .ويرايش دوم، چاپ چهاردهم، تهران، فردوس، نگاهي تازه به بديع )1383(شمسيا، سيروس
  .نظم، چاپ اول، تهران، چشم: ، جلد اولاز زبان شناسي به ادبيات )1373(صفوي، كوروش

  .، چاپ اول، تهران، سمتراهنماي ويرايش )1379(غالمحسين زاده، غالمحسين
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Abstract: 
 
Mohammad Hossein Shahriar (1906-1988) is a contemporary Persian poet. He is best-

known in “Ghazal” although his poems in Turkic language are as striking as Persian ones.  
His poems are related to different aspects in social, political, religious topics.  

“Poetic quotation” is one of the literary techniques that have been used by poets from long 
time ago, but considering them as a “Literary technique” is neglected in Persian Literary 
research. 

In this article, during a review in Shahriar Divan, we try to study the poetic quotation in his 
poems, especially in Persian Ghazals, and after that we will offer a classification of poetic 
quotation and some statistics in relation whit this literary technique in Shahriar poems.  


