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 نویسنذه صذای رهن ،بکسَ
 گودرزی اسذاله معظمیدکتر 

طدًر   کىدذ  َمدان   کٍ فکر ي احساس مٓ طًر داوذ ٔؼىٓ ؤًسىذٌ َمان امرسًن سثک را صذاْ رَه ؤًسىذٌ مٓ

اش َم گىگ ي وارساست ي اگر کُىدٍ ي قلیٕدذْ تاضدذ نتداوص      ؤًسذ. اگر افکارش گىگ تاضذ  وًضتٍ َم مٓ

 َم سىتٓ ي قکرارْ است.

يلٓ ادتاْ اخٕر سثک را تٍ طًر مدانْ تٍ مؼىدٓ    تٍ مؼىٓ گذاخته نر ي ولرٌ است اْ اصالً ػرتٓ  سثک ياژٌ

ٌ طرن  ٌ  « style« »اسدتٕ  »اودذ يقلرٔثداً  ن را در تراتدر     خاصٓ ان وظم ٔا وثر تٍ کار تدرد اودذ. ياژٌ فرویدٓ    اريپائٕدان ردرار داد

«style » ٓان لغت القٕى«stilus »ي  ن وام اتزارْ است کٍ تراْ ولص کردن حدري  ي کیمداب تدر ريْ     مطتق ضذٌ است

ٍ  تتًدٌ است. کسٓ کٍ ان أده اتدزار اسدتفادِ    « ریم»رفتٍ ي متراد  لفظ  الًاح مًمٓ تٍ کار مٓ ٓ  ددا ي ضأسدت کدرد    اْ مد

ٓ   ریم مٓ ضذ ي اي را خًش مًرد قحسٕه يارغ مٓ للدة  « تدذ ریدم  »د  کدر  وامٕذوذ ي َر کٍ ان أه يسٕیٍ استفادِ مىاسدثٓ ومد

ٌ  « ریم»گرفت در نتان فارسٓ َم ان لفظ  مٓ فدالن کد    »تدراْ مثداد در ػثداراقٓ وظٕدر      ؛اودذ  گاٌ تٍ أه مؼىٓ قؼثٕدر کدرد

 ضاَذ َستٕم.« خًش ریمٓ دارد

ٓ  در ادتٕاب سثک ريضٓ است کٍ ضاػر ي ؤًسىذٌ تراْ تٕان مًضًع خدًد تدر   گزٔىىدذ  ٔؼىدٓ سدثک ضدًِٕ گفدته       مد

ٔسىذٌ تٍ ياسطٍ سثک  در قمام مراح  ان اوتخاب مًضًع گرفتٍ قا وًع قرکٕثداب لحده ي سدٕاأ قد لٕ      است .ضاػر ي وً

 وُذ. ػىاصر گًواگًن ق ثٕر خًد را تر اثر خا مٓ

  ان  ن خمیٍ مارس  پريست سثک اوذ َاْ دٔیر قؼرٔ  کردٌ غٕر ان امرسًن افرادْ دٔیر وٕز سثک را تٍ گًوٍ

 داوذ. روگ تراْ ولاش مٓرا تراْ ؤًسىذٌ تٍ مىزلٍ 

گًٔذ: َرکسٓ تٍ اوذانِ فکر خًد کیمدٍ دارد ي در   کىذ ي وٕما ًٔضٕح مٓ فیًتر  سثک را ضًِٕ دٔذن قؼرٔ  مٓ

 اْ َم وذاروذ. تىاترأه ضؼرأٓ کٍ فکرْ وذاروذ قیفٕلاب قانٌ ؛گردد پٓ کیمٍ مٓ

را اوحددرا  ان ومددرم نتددان  ا  وچددٍ تٕطددتر مددًرد قًخددٍ اسددت  وظرٔددّ تًفددًن فراوسددًْ اسددت کددٍ سددثک  امدد

مثالً نتان تُٕلٓ وسثت تٍ نتان ما اوحرا  ان ورم است ٔا سدثک حدافظ   ؛ «Deviation from the norm»داوذ. مٓ

دَىذ. اگر ما سثک ػرارٓ را ورم حسداب کىدٕم. سدثک     ي سؼذْ را ان ريْ تسامذ ياژگاوٓ ان َم قطخٕص مٓ

 َىذْ اوحرا  ان ورم ػرارٓ است.

ٔاتٕم کٍ مراد گًٔىذگان تٍ طًر کیدٓ أده وٕسدت کدٍ      مٓ ارٔ  فًأ اوذکٓ اوذٔطٍ کىٕم  درحاد اگر در قؼ

تٕه سثک ٔک وًضتٍ ي ريحٕاب ي خیلٕاب ؤًسىذِ  ن  ارقثاط وزدٔکٓ يخدًد دارد تدٍ ردًد مًالودا: ان ردر ن      
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َمٍ ٔدا اکثرٔدت    قًان  ٔذ. تر أه اساس مٓ  ٔذ ي ان حذٔث تًْ مصطفٓ ي ان کالم ما تًْ ما مٓ تًْ خذا مٓ

تىذْ کرد ي تٍ أده يسدٕیٍ خدًد را ان دضدًارْ ٔدک       ررٔة تٍ اقفاأ أه وظرٔاب را قحت سٍ ػىًان کیٓ طثلٍ

 قؼرٔ  خامغ ي ماوغ کٍ ضأذ امکان وذاضتٍ تاضذ رَاوٕذ.

 

 الف( سبک از جهت نگرش خاص

 ها ب( سبک از جهت گسینص و انتخاب الفاظ و واشه

 هنجارج( سبک از جهت عذول از 

 طیثذ ي مکان دٔیرْ. کٍ ضرح أىُا سطًر دٔیرْ مٓ

 وچٍ را مأیم اضارب کىم  سثک ان خُت ػذيد ان َىدار است  نٔرا در ػصر ما چٍ در وثر ي چٍ در وظدم وٕدان   

ً »َاْ  ب اوحرا  ان ومرم است  نٔرا قلیٕذ تاػث رکًد فکرْ ي ػذم ظًُر اوذٔطٍ ضدذٌ اسدت الثتدٍ تأدذ قًخدٍ      « ود

َىر در سدثک داضدته ي ٔدا صداحة سدثک تدًدن وٕسدت  تیکدٍ َىدر در  فرٔدذن ي ماودذگار ماودذن  ن             داضت کٍ 

 فرٔذَاست خُت ريضه ضذٌ مطیة رآَ را کٍ سثک َىذْ تٍ ػىًان خريج ان ودرم سدثک ػراردٓ  غدان کدرد       

 دَٕم. مًرد تررسٓ ررار مٓ

َاْ سثک َىدذْ را   ضًد رٔطٍ  غان ومٓکىذ ي َٕچ حرکتٓ تٍ ٔکثارٌ  اصًالً َٕچ حرکتٓ تٍ ٔکثارٌ سلًط ومٓ

در اوذٔطّ تزرگاوٓ چًن خاراوٓ تأذ خستدً کرد وٕک ريضه است  کٍ تؼذَا صائة قثرٔدزْ ي فدٕک کاضداوٓ ان    

 اي ق ثٕر فرايان گرفتىذ.

کىىدذ تؼدذ    ي فريدْ رائ  تاضٕم. در ولطٍ ايخص حافظ ي سؼذْ َىرومأٓ مٓي ايج  اگر سثک ػرارٓ را در مذ

نوىدذ سدثکٓ را کدٍ ودٍ       رام َىرمىذاوٓ ان أه گًضٍ تٍ دستیاٌ دٔیرْ پ  مٓ  ضًد  رام تٍ فري وزدٔک مٓ ان أىکٍ

ٓ    يروذ در ػٕه حاد  مٕزٌ ػرارٓ است ي وٍ تٍ اصطالح َىذْ تٍ يخًد مٓ تاضدذ کدٍ    اْ ان  يان ػرارٓ ي َىدذْ مد

ٓ در َمان حاد وٕز َٕچکذام ان  ن دي وٕست در أه سثک خذٔذ تا اصطال ضدًٔم کدٍ تدا  وُدا  ضدىا       حاقٓ ريتري مد

ٓ     وٕستٕم ضدکىذ ي تدٍ سدٕاأ گفتدّ ضداػران       أه َمان خريج ان ورم است  نٔرا سثک َىدذْ َىدارَداْ نتداوٓ را مد

ػرارٓ وٕست وًػٓ  فرٔىص است ي خاْ قردٔذ وٕست کٍ تؼذ ان حافظ ي خامٓ کٍ سیسدییّ اسدتادان ردذٔم کسدثک     

سخىًرْ تٍ ػظمدت ردذر ي يسدؼت فکدر صدائة قثرٔدزْ در ػرصدٍ ضدؼر ي ادب         ضًد.دٔیر  ػرارٓ( تذان ختم مٓ

 ٔذ لٕکه کساوٓ کدٍ گدرد    فارسٓ ظًُر وکردٌ است َر چىذ أه سخه گفته تیًش پٕريان سثک رذٔم گران مٓ

اوذ ي اصرار ي قؼصثٓ در قرخٕح سثکٓ تر سثکُاْ دٔیر وذارودذ تدٍ خدًتٓ     قؼصثاب  دمٓ را ان  ٕٔىّ خاطر افطاوذٌ

ٓ  فىذ کٍ أه ضاػر وانک خٕاد ي سخىًر درٕلٍيار  فرٔىدٓ ي قخٕلد  را قدا کددا رسداوذٌ ي در       ٔاب  پأّ اتتکار ي مؼىد

ي قىًع مًضًػاب ي يسؼت دأرٌ فکر ي خٕاد قدا چدٍ پأدٍ اتدران ردذرب ي َىدر کدردٌ        اتذاع ي اختراع مضامٕه قانٌ 

ٓ   است ي تر اَ  ادب ريضه است کٍ افرادْ چًن تٕذد دَیًْ وٕز ا تُدرٌ وٕسدتىذ خٕدالٓ تارٔدک ي      ن أده ملًلدٍ تد

وطدٕىُٕاْ اصدفُاوٓ تدا قًلدذ اخثدارْ ديرِ       اْ پًٔا ي قانٌ داروذ ي اگدر اخد  مؼیدق سدثک َىدذْ را اودمده       اوذٔطٍ
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رساوذوذ ي در مؼاصر صاحة کمرسٕان ادتٕاب  کٍ َمیٓ خراساوٓ نتان تًدوذ مداوغ قدذرٔ  أده     تانگطت فرا ومٓ

 ضذوذ ضأذ امرين در يسؼت  ٕٔىّ ادتٓ  ضاَذ قکرار حافظُا يسؼذُٔاْ دٔیرْ وٕز تًدم. سثک در داوطیاَُا ومٓ

 ضًب ي ياسًخت  ضىا تًد کٍ خدًد پلد  تدٕه     املا خُت ضىاخت حرکت اتتذأٓ أه سثک  تأذ تا يرًع د ضُر 

ٓ است ي ضک  مطخصطان را در چُرٌ چىذ قه ان ضاػران أده ديرٌ ضدؼر فارسدٓ    سثک ػرارٓ ي َىذْ  تٕىدٕم ي   مد

ٓ       اْ را کٍ مٓ قىُا ديرٌ گدًئٕم سدثک يردًع ٔدا ياسدًخت       قًان  ديرِ مکتدة تىدامٕم َمدٕه ديرٌ اسدت  نٔدرا ومد

گًٕٔم مکتة يرًع ي ... ي أه ديرٌ قىُا ديرِ مکتثدٓ ادتٕداب اسدت کدٍ أده ديرٌ فراغتدٓ        يضُر ضًب  تیکٍ مٓ

 اْ دٔیر. طیثذ ي وًضتٍ دٔیر مٓ

مخصًصاً ان ديرِ سیطان حسٕه تألرا تٍ تؼذ مؼمًد گردٔدذ ي ان خُدت  وکدٍ تٕطدتر      سثک َىذْ در ديرِ قٕمًرْ 

در اوذ ي تٍ ياسطّ قد ثٕر ريح َىدذْ    صاحثان  ن در ديرِ صفًْ تٍ َىذيستان رفتٍ ي در درتار گًرکاوٕان َىذ ملٕم ضذٌ

ٍ در أدران ي َىذيسدتان کدامالً    ضؼر فارسٓ  تٍ اصطالح  سثک َىذْ وامٕذٌ ضذٌ است ي قا  غدان ديرِ نوذٔدٍ ي راخارٔد   

رياج داضتٍ است قا أىکٍ در ديرِ نوذٍٔ اودمىٓ ان ضؼرا در اصفُان قطدکٕ  خیسدٍ دادودذ ي تدٍ مسداػٓ َمدٕه اودمده         

سثک ضؼر فارسٓ را تٍ حالت پٕص ان سثک َىذْ ترگطدت دادودذ ي قدذرٔدًا سدثک َىدذْ ان تدٕه رفدت. رئدٕ  أده          

مُم أه اودمه  رر تٕیذلٓ  مؤل   قطکذٌ ي ػاضق اصدفُاوٓ ي طثٕدة اصدفُاوٓ     اودمه مطتاأ اصفُاوٓ ي ان اػضاْ 

َاق  اصفُاوٓ ي صثاحٓ کاضاوٓ ي وظأر أطان تًدوذ کٍ سثک َىدذْ را مؼدزيد ي ديرِ تانگطدت را تدٍ خداْ  ن تدر       

 قخت وااستًار وطاوذوذ صائة فرمأذ:  

 
 دامددده َدددر گمددد  میٕدددر ي گدددرد َدددر ضدددمؼٓ ویدددرد  

 

 ي مؼىددددٓ تٕیاوددددٍ تدددداشطالددددة حسدددده غرٔددددة  
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