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 :كنفرنسدرباره 

 

 ايران تکرمب انديشان هم انجمن شناسی، زبان و ادبیات المللی بین کنفرانس اولین موفق برگزاری از پس و متعال خداوند از استعانت با

 و پژوهشگران اساتید، میان ادبیات و زبان شناسی زمینه در کاربردی تجارب و علمی دستاوردهای جديدترين تبادل منظور به زمین

 و یاتادب المللی بین كنفرانس دومین» مرتبط های رشته دانشجويان علمی های يافته تبادل و توانمندسازی هدف با و دانشجويان

 . نمايد می برگزار را «شناسی زبان

 وزهح اين بزرگان و اساتید قضاوت و داوری معرض به را خود علمی هایيافته که دانشجويان برای بود خواهد مغتنمی فرصت همايش اين

 اصلاح و يافته را خود کار مشکلات و نواقص دانش، اين نظرانصاحب و متخصصان جمع در خود علمی هایپژوهش طرح با و گذاشته

 .نمايند

 اقعو موثر ايران اسلامی جمهوری پايدار توسعه و پژوهشی و علمی عالیه اهداف به دستیابی راستای در شده، انجام های تلاش است امید

   .شود



 

 

 كنفرانسكمیته علمی 

 )ادبیات معاصر )نظم و نثر 

 شهريار مشکین دائم هشی )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی )تربیت معلّم تهران((

 ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه( زهرا جمشیدی )دکتری زبان و

 ناصر کاظم خانلو )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران(

 سجاد نجفی بهزادی )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد(

 ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری 

 تربیت معلّم تهران((شهريار مشکین دائم هشی )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی )

 (مشهد بهشتی شهید پرديس –سیدعلی کرامتی مقدم )دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاديار دانشگاه فرهنگیان 

 ناصر کاظم خانلو )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران(

 ه فرهنگیان اهواز(اسماعیل عبدی مکوند )دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگا

 ادبیات داستانی 

 مهناز نوروزی )دکتری زبان و ادبیات روسی، استاديار دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبايی(

 حسین رحمانی )دکتری زبان شناسی همگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور(
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 سجاد نجفی بهزادی )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد(

 )ادبیات كودک و نوجوان )نظم و نثر 

 فرشته محمدپور )دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه شیراز(

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد(سجاد نجفی بهزادی )دکتری 

 ناصر کاظم خانلو )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران(

 ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای 

 مهناز نوروزی )دکتری زبان و ادبیات روسی، استاديار دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبايی(

 زبان و ادبیات فارسی، استاديار فرهنگستان زبان و ادب فارسی( شهره معرفت )دکتری
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 تاریخ ادبیات و سبک شناسی 

 )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشیار دانشگاه پیام نور( سیدمحمدباقر کمال الدينی
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 دستور زبان و زبان شناسی 
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 غلامرضا حیدری )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی(

 دیگرموضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی 

 (مشهد بهشتی شهید پرديس –سیدعلی کرامتی مقدم )دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاديار دانشگاه فرهنگیان 

 لامرضا حیدری )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی(غ

 ناصر کاظم خانلو )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران(

 الهام گنج کريمی )دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد(

 زبان و ادبیات عرب 



 

 زمی تهران(حسین روستايی )دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوار

 فاطمه علیان )دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد(

 فاروق نعمتی )دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور(

 زبان و ادبیات انگلیسی 

 )ع((مصطفی شهیدی تبار )دکتری زبان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق 

 بايز عنايتی )دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه(

 حسین رحمانی )دکتری زبان شناسی همگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور(

 آموزش زبان انگلیسی 

 مصطفی شهیدی تبار )دکتری زبان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع((

 یسی، دانشگاه ارومیه(بايز عنايتی )دکتری آموزش زبان انگل

 ترجمه    

 فاطمه علیان )دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد(

 مهناز نوروزی )دکتری زبان و ادبیات روسی، استاديار دانشگاه علامه طباطبايی(

 بايز عنايتی )دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه(
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 چکیده
گنبد  تهفت پیکرنظامی یکی ازمتون جذاب کلاسیک فارسی است ،ودراین مقاله کوشش شده است با شیوه ای تحلیلی قواعدحاکم برساختار داستان نخست هف

داستانی نظامی وسپس به معرفی مختصرهفت پیکروشخصیت بهرام پرداخته )شاهزاده سیاه پوش (بررسی گردد.برای تحقق این هدف ابتدابه بیان ویژگی های زبان 

یفات صوبراین اساس نظامی در اشعارش ازسنت قصه درقصه گفتن بهره می برد وبرای تازگی بخشیدن به داستان خویش ،ازشگردصحنه پردازی های پویا،تو شده است.

کرده است. شاید یکی ازجذاب ترین داستان هاازمجموعه داستان هایی که دختران قصه گوبرای بهرام گ استفاده بیرونی شگفت انگیزوگره افکنی های متعدد درپیرن

،ابهامی که دراین مقاله مطرح شده به دلیل سیاه پوشیدن کنیزک قصه گودرداستان است درصورتی که طبق گفته نقل می کنند داستان شاهزاده سیاه پوش باشد

 ه آن سرزمین ماورائی به دلیل اتفاقاتی که برایشان می افتد سیاه پوش می شوند.ی اوتنها مردان آن شهرپس ازورودب

   گنبدسیاه _  نظامی _ تحلیل   _ ساختار  _  عناصر  کلیدواژه:

 

  مقدمه

الدین ارسلان درسال بیت داردکه به نام علاء  0315هفت پیکریابهرام نامه چهارمین منظومه نظامی ازنظرترتیب زمانی است دربحرخفیف ،

 پایان یافته است. 091

بخش قابل تقسیم است،یکی بخش های اول وآخرمنظومه استکه به زندگی بهرام پنجم ساسانی 2هفت پیکرازنظرساختار روال داستانی بر

لیم برای بهرام نقل می ازتولد تا مرگ اومی پردازد،وبخش دوم مجموعه حکایات عبرت انگیز هفت گانه ای است که دختران پادشاهان هفت اق

 کنندبرطبق این منظومه بهرام گورکاخی باهفت گنبدداشت که هفت همسراوازهفت نقطه جهان درهریک ازآنها می زیستند ،این گنبدهابرحسب زاویه

می  ویی یکی ازدخترانتابش آفتاب به رنگ های سپید،سیاه،زرد،سبز،سرخ ،فیروزه وقهوه ای بودند.بهرام هرروز رادرگنبدی به عیش و نوش وقصه گ

 گذراند

داستان پادشاه هندوپری شهرسیاه پوشان است،حکایت زنی دست نیافتنی اولین داستان راروزشنبه دخترپادشاه اقلیم اول درگنبدسیاه تعریف می کند

 سیاه پوش می شوند.است که هیچ یک ازخواستگاران خودراشایسته وصال نمی بیند وشاه وهمه ی خواستگاران درشهردرعزای این ازدواج 

این داستان به این خاطراهمیت دارد که به بیان افزون طلبی های آدمی برای کسب لذات وشهوات می پردازدآنجایی که انسان براثرزیاده 

 خواهی خود را درمهلکه ی نابودی می اندازد،نظامی این داستان پرتخیل وپراطناب رابه گونه ای پرورده که شاهکارهفت پیکراست .

 راین مقاله سعی برآن شده که به تحلیل محتوایی داستان ،شخصیت ها ،کنش ها ورخداد ها پرداخته شود.د

 

 

   هدف-3              

 «وافسانه گفتن دخترپادشاه اقلیم اول نشستن بهرام روزشنبه درگنبدسیاه»

 پیکربستچونکه بهرام شدنشاط پرست                                  دیده درنقش هفت 

 (2)خیمه زددرسوادعباسی                                          (3روزشنبه زدیرشماسی )

 ، گنبداول بارنگ سیاه معرفی می شود،درهنرهای تجسمی رنگ سیاه معرف نیستی ،فنا،جهان،عدم آشنایی،ابهام ،تاریکی

به واسطه _می که رنگ سیاه راالقامی کند به خوبی بامفهوم کلی داستان مرگ،سکون،نبودقدرت،ظلمت،نادانی،پیچیدگی،ومحبوس بودن است.مفاهی

 وجهل ونادانی وبی خبری پادشاه ازرازمردم شهرتناسب دارد._رازی که پادشاه به دنبال  کشف آن است 

 سوی گنبدسرای غالیه فام                                  پیش بانوی هندشدبه سلام 

 کرد                             عودسوزی وعطرسازی کرد تاشب آنجا نشاط وبازی

  شب به سنت شاه                          برحریرسپیدمشک سیاه  چون برافشاند
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                 (341هصفح-هفت پیکر)                                                                                            

 کنندسیاه ازآن(1) چترسلطان                                          داردماه شکوه درسیاهی    

 (4)نیست ماهی چوپشت ماهی داس                                  نیست ازسیاهی به رنگی هیچ

 (0)رویی بودجوان وزسیاهی                                            مویی بودسیه ازجوانی

 ننشیند (برسیاه 6)چرگنی                                        بیند بصرجوان سیاهی به

 شدی؟ سزاوارمهدماه کسی                              شدی سیاه شب(1)سیفور گرنه

 رنگ بالاترازسیاهی نیست                      ( 8اورنگ) زیرهفت است رنگ هفت

 (             383- همان)                                                                                                        

 دیرشماسی:شماس،چوعباس،شخصی است که کیش آتش پرستی رابنیادکردودیرشماسی آتشکده است.-

 وده .یعنی روزشنبه ازآتشخانه  ومعبدبالباس سیاه به گنبدسیاه رفت.سوادعباسی:جامه سیاه است که شعارخلفای عباسی ب -2

زرین )این گنبدنیزرنگ سیاه رابیشترجلوه می دهدوبه ایجادفضایی سیاه گون ومتناسب بااین رنگ می پردازد.وپایانی نظامی درابیات آغازین 

 (18ص -3184 –کوب 

 شعارپادشاهان قدیم چترسیاه بوده که بربالای آن باززرین جای داشته است. -1

 داس ماهی پشت ماهی است.پشت ماهی سیاه واستخوان وی سپیدوپشت سیاه وی  بهترازاستخوان سپیداست.-4

 وسایررنگ هابهتراست.یعنی ازجوانی سیاه مویی وازموی سیاه جوانی پدیدمی آید.پس چون سیاهی نشانه جوانی است ،ازرنگ سپید-0

 چرگنی مخفف چرگینی است واین گونه استعمال درکلمات اساتیدباستان بسیاراست.-6

 سیفور:بافته ابریشمی بسیارلطیف-1

هفتورنگ  وهفت رنگ :به معنی بنات النعش وهفت آسمان هردوآمده واینجا هفت آسمان مراداست.حکمای قدیم رنگ هاراهفت رنگ -8

 (383 –کمال رنگ هادانسته اند. )دستگردی  شمرده وسیاهی رادرجه

 
 

 متن اصلی-2             

 ه هندوان ]ازآنجاکشاه سیاه پوشان درگنبدسیاه رنگ ونزدبانوی هندی خودداستانی رامی شنودکه دردربارپدرش زنی نیک خوی بودسرتاپاسیاه پوش.

 به دلیل رنگ پوستشان به سیاهی معروفند،دراین گنبدنیزانتخاب بانوی هندبه عنوان بانوی قصه گوی گنبدسیا ه تناسب داردوتشبیه آن به مشک

 [سیاه این سیاهی رانمایان ترمی سازد.

 که زکدبانوان قصربهشت                                بودزاهدزنی لطیف سرشت

 سربه سرکسوتش حریرسیاه                                   آمدی درسرای ماهرماه 

 (348 -) هفت پیکر                                                                                                 

 .بگویدکه علامت سپیدکاری وزهداست روزی با اصرار از او خواستند که حکایت سیاه پوشی خود را 

 بازجستندکزچه ترس وچه بیم                       درسوادی تو ای کبیسه سیم؟

 به که مارابه قصه یارشوی                              وین سیه راسپیدکارشوی

 بازگویی زنیکخواهی خویش                            معنی آیت سیاهی خویش

 سپس و کرد می  بودم که در کاخش مهمانخانه ای داشت و هر شب از مهمانان تازه وارد پذیرائیآن زن گفت که من در گذشته کنیز پادشاهی 

 ر و دیار آنها و شهرهائی که دیده بودند را می پرسید و آنها هم از هر چیز شگفت انگیز یا جالبی که دیده بودند حکایت می کردند.شه حکایت آنها از

 شد و هیچ کس از و خبر نداشت و پس از مدت زیادی سر تا به پای سیاه پوش به قصر بازگشت .ناگهان این پادشاه برای مدتی ناپدید 

 پای تاسرسیاه بودتنش                                        ازقباوکلاه وپیرهنش 

 ردمصیبت سیاهپوشی ک بی         تاجهان داشت ،تیزهوشی کرد                     

گفت که شبی پادشاه، غمگین و دلزده از همه، با من در خلوت نشسته بود و شروع به درد دل کرد و حکایت سیاه پوشی کنیزک داستان چنین 

 هخود را تعریف نمود. گفت روزی در مهمانخانه ام فردی سر تا پا سیاه پوش وارد شد و او را گرامی داشتم. در پایان گفتمش که علت این سیا

ا از گفتن خودداری کرد ولی با اصرار من گفت که در چین شهری بنام شهر مدهوشان است که آن شهر و مردمان مرد ابتد پوشی تو چیست؟ آن
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آن بغایت زیبا و دوست داشتنی هستند ولی همه مردم سیاه پوشند. هر کس در آن شهر برود گرچه جای لذت بخشی است ولی سیاهی او را 

 این چیزی نگفت و بار بر خر نهاد و از آنجا رفت.مرد بیش از  می گیرد و سیاه پوش می شود. آن

 روزی آمدغریبی ازسرراه                                      کفش ودستاروجامه هرسه سیاه

 گفتم :ای من نخوانده نامه تو                                     سیه ازبهرچیست جامه تو؟

 شهری آراسته چوخلدبرین                    گفت:شهریست درولایت چین                

 تعزیت خانه سیه پوشاننام آن شهر،شهرمدهوشان                                           

از ل اپادشاه وسوسه شد و بدون اینکه به کسی بگوید عزم رفتن به آنجا کرد و به آنجا رفت و اوضاع را همانگونه که مرد گفته بود یافت. تا یکس

هر کس احوال شهر را جویا شد کسی چیزی به او نگفت تا اینکه با قصابی نیک خوی دوست شد و مدتی به او لطف زیاد میکرد و هدایا و 

 بخشش های فراوان به قصاب می نمود.

 دیدم آزادمردقصابی                           چون نظرساختم زهربابی                    

 چیزهایی برون زاندازه      ازه                                               دادمش نقدهای روت

 

روزی قصاب او را به خانه خود دعوت کرد و پس از پذیرائی فراوان همه آنچه شاه به او داده بود را پیش او آورد و گفت علت این همه 

محضر چون تو بیش از این است. قصاب گفت اینها را قبول نمی کنم مگر  بتدا تعارفات را آغاز کرد و گفت حق مردی نیکابخشش چیست؟شاه 

 گوباز  اینکه خواسته ای از من کنی تا من جبران کنم. شاه که اوضاع را مساعد یافت حکایت شاهی خویش و آنچه وی را بدینجا کشانده بود

 .کرد

 ایت خویشبازگفتم بدوحکایت خویش                              قصه شاهی وول

 دست برپادشاهی افشاندم           عنی بدین طرف راندم             کزچه م

 تابدانم که هرکه زین شهرند                         چه سبب کزنشاط بی بهرند؟

 جامه های سیه چراپوشند؟            بی مصیبت به غم چراکوشند؟              

قصاب گفت گرچه سوال خوبی از من نکردی ولی پاسخش را می گویم. شب هنگام با وی به سوی خرابه ای رفتند. قصاب سبدی که 

گزیر  وطنابی به ان بسته بود آورد و شاه را در آن نشاند. ناگهان سبد پر گرفت و شاه را بالا برد و بین زمین و آسمان معلق ماند و جای گریز 

مرغی بزرگ و مهیب آمد و بر سبد نشست و بالای سر شاه بخواب رفت. وقتی بیدار شد و آهنگ رفتن کرد شاه ناچار پای او را  هم نبود. ناگهان

 گرفت که از آن مهلکه نجات یابد. مرغ او را با خود برد تا به جائی رسیدند که زیر پا چمنزاری خوش و خرم بود. 

 آهسته پیشم آورد و رفت        بسته                     رسن در بود سبدی

 مار ساسلۀ گرد به پرگار                         اژدهایی آن در رسن کرده بسته

 ... زمین برآسمان کن ای بنشین                             جلوه سبد این در یکدم گفت

 حالی سبد آن در نشستم خالی                               در خلل از دیدم دمی چون

 ... بگرفت هوا شد مرغ بگرفت                               سبدم نوا سبد در تنم چون

 (300-)هفت پیکر بازی رسن در بیچاره سازی                              من لیمیا به کش رسن آن

 

 دریابد. را آن شگفتیها دلیل سرانجام تا دارد می نگاه منتظر حال همه را خواننده ناگشودنی ای گره و واقعه عجیب ذکر با پیوسته نظامی

شاه پای مرغ را رها کرد و روی سبزه ها افتاد. جائی خوش و خرم که تا بحال ندیده بود. تا شب در آنجا تفریح کرد و از طبیعت آنجا لذت 

آنجا نهادند و بعد از آن یک بانوی بسیار زیبا و با  برد تا نزدیک شب تعداد زیادی دختر همچون حور بهشتی بدانجا آمدند و تخت شاهانه ای را

 جلال و جبروت هم آمد و بر آن تخت نشست.

 آمدندازکشی ورعنایی                                            باهزاران هزارزیبایی

 برسرآن بتان حورسرشت                                      فرش وتختی چوفرش وتخت بهشت

 انداختند وتخت زدند                                     راه صبرم زدندوسخت زدند فرش

ناگهان آن زن متوجه حضور فرد غریبه ای در آن محل شد. شاه را پیدا کردند و نزد آن زن بردند. آن زن بسان مهمان از او پذیرائی 

 کنیزان زیبا روی گذراندند.کرد و در کنار خود بر تخت نشاند. آن شب را با رقص و پایکوبی 

 که:زنامحرمان خاک پرست                                می نمایدکه شخصی اینجاهست
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 خیزوبرگردگرداین پرگار                                هرکه پیش آیدت ،به پیش من آر

 بر سر و روی آن زن می زد. در پایان هم شراب آورند و شاه مست شد و بسان مستان عنان از کف بداد و بوسه

 من به نیروی عشق وعذرشراب                                     کردم آنها که رطلیان خراب

زن به او گفت بوسه و نوازش هر چه دوست داری با من بکن ولی بیش از این از من مخواه و هر وقت عنان از کف دادی یکی از این  

 گردان. کنیزان بردار و آتش هوس خاموش

 تابوددرتوساکنی برجای                                                 زلف کش ،گازگیروبوسه ربای

 کزطبیعت عنان بگردانی                                          چون بدان جارسی که نتوانی

 شاق  راسحرگاهیستزین کنیزان که هریکی ماهیست                                     شب ع

 تابه مولاییت کمربندد                                                      به شبستان خاص پیوندد

 کندت دلبری ودلداری                                                      هم عروسی وهم پرستاری

شاه شب را با او به صبح رساند. تا سی شب بدین منوال گذشت و همین ماجرا هر در میان کنیزان، کنیز زیبائی برای شاه انتخاب کرد و 

 .شب تکرار می شد

 اول شب نظاره گاهم نور                                    واخرشب هم آشیانم حور

 روزبودم به باغ وشب به بهشت                          خاک مشکین وخانه زرین خشت

 سید وعده ماه                          شب جهان برستاره کردسیاهچون به سی شب ر

 عنبرین طره سرای سپهر                                   طره ماه درکشیدبه مهر

 (312-)هفت پیکر                                                                                            

ام عنان شاه از کف برفت و اصرار فراوان برای بهره مندی از آن زن کرد و هر چه آن زن شاه را به شکیبائی فرا خواند چاره  تا در شب سی

 ساز نبود.

 من دگرباره گشتم واله ومست                             زلف اوچون رسن گرفته به دست

 من دیوانه رارسن بستند        بازدیوانم ازرسن رستند                              

 عنکبوتی شدم زطنازی                                          وان شب آموختم رسن بازی

 لرزلرزان چودزدگنج پرست                                درکمرگاه اوکشیدم دست

 ت من نهادبه مهرچون چنان دیدماه زیباچهر                                     دست بردس

 گفت:برگنج بسته دست میاز                                 کزغرض کوته است دست دراز

 مهربرداشتن زکان نتوان                                       کان به مهراست،چون نتوان؟ نتوان

 خرمارسی ،شتاب مکنصبرکن،کان تست خرمابن                                      تابه 

 باده می خور،که خودکباب رسد                           ماه می بین،که آفتاب رسد

 (314-)همان                                                                                                   

 

 گفت:چونین کنم ،تودست بدار         چون شکیبم نمانددیگربار                            

 نازتوگربه جان بود،بکشم                                      گرتوخلخی،من ازحبشم

 چه محل پیش  چون تومهمانی                                  پیشکش کردن اینچنین خوانی؟

 دیریابی وزودمی جویی لیکن این آرزوکه می گویی                                   

 (316 -)همان                                                                                                       

 درگنجینه راگرفتم زود                                        تاکنم لعل راعقیق آمود

 لابه هاکردوهیچ سودنداشت                     زارزویی چنان که بودنداشت              

 درصبوری بدان نواله نوش                                      مهل می خواست،من نکردم گوش

 خوردسوگندکاین خزانه تراست                              امشب امیدوکام دل فرداست

                          -------------------------  

4 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

زن که چنین دید گفت لحظه ای چشمت را ببند تا من خود را عریان کنم و بعد تو مرا همانگونه با چشمان بسته در آغوش بگیر و سپس 

 چشمت را باز کن.

 درخزینه قندگفت:یک لحظه دیده رادربند                                     تاگشایم 

 چون گشادم ،برآنچه داری رای                                 دربرم گیرودیده رابگشای

 من به شیرینی بهانه او                                                 دیده رابربستم ازخزانه او

 شای دیده بگشادمچون یکی لحظه مهلتش دادم                                     گفت :بگ

 کردم آهنگ برامیدشکار                                         تادرآرم عروس رابه کنار

شاه چنین کرد و وقتی زن به او گفت میتوانی شروع کنی چشمان را گشود و خود را در همان سبد و در مخروبه اول یافت و تنها کسی 

 که کنار او بود همان مرد قصاب بود.

 سوی عروس خوددیدم                                 خویشتن رادرآن سبددیدم چونکه

 هیچکس گردمن نه اززن ومرد                              مونسم آه گرم وبادی سرد

 (3)مانده چون سایه ای زتابش نور                                ترکتازی زترک تازی دور

 ون                             جنبشی زان سبدگشادسکونمن درین وسوسه ،که زیرست

 (2)آمدآن یارو زان رواق بلند                                      سبدم رارسن گشاد زبند

 گفت:اگرگفتمی توراصدسال                                  باورت نامدی حقیقت حال

 اینچنین قصه باکه بایدگفت؟                    رفتی ودیدی آنچه بودنهفت                

 

 {این بود نتیجه حرص و طمع زیاد. }من نیز به نشان دادخواهی و تظلم و فریبی که آن زن به من داد جامه سیاه پوشیدم.

 (3)من درین جوش گرم جوشیدم                                       وزتظلم سیاه پوشیدم

 گفتمش که ای چومن ستمدیده                                     رای تو پیش من پسندیده 

 (2)من ستمدیده را به خاموشی                                           ناگزیراست ازین سیه پوشی 

 (1)وآوردپیش من شب تارروپرندسیاه نزدمن آر                                                 رفت 

 درسرافکندم آن پرندسیاه                                             هم درآن شب بسیچ کردم راه

 سوی شهرخودآمدم دلتنگ                                            برخودافگنده ازسیاهی رنگ

 چون سیه ابرازآن خروشانم                من که شاه سیاهپوشانم                                  

  (385صفحه _)هفت پیکر                                                                                                  

------------------------------------------------------------------------- 

ص  _تازبودازمعشوق خود که نام اوهم ترک تازبودمانندسایه که ازتابش نوردورمی شوددورافتادم.)دستگردیمن که نامم ترک   -3

 (34سطر_319

 (2سطر_385ص_یعنی آن یارقصاب آمد وسبدم راازبندآن رواق ومیل بلندگشود.)دستگردی -2

 .سیاه به تن می کردنداحتمالا در آن زمان ها کسانی که ظلمی بر آنها میرفته به نشانه دادخواهی لباس -1

 من ناچارم سیاه پوش شوم زیراشرح این ستم رابه کسی نمی توان گفت. -4

  (385ص _هفت پیکر _)دستگردی              رفت وپرندی چون شب تارپیش من آورد.- 0

 

 نتیجه گیری:          
ووقتی علت راازاوجویا می شوند ماجرای پادشاهی را تعریف می کند ]درداستان پادشاه سیه پوشان،کنیزپادشاه که زنی زاهدبود سیاه پوش شده بود 

که در درباراوخدمت می کرده وطی اتفاقاتی که ذکرشد سیه پوش می شود،حال نکته ی قابل تامل این جاست که مگرنه این است که خواستگاران 

چه علت  آن کنیزک لباس سیاه می پوشیده درصورتی که ظلمی آن دختردست نیافتنی در دنیای ماورایی درعزای اوسیاه پوش می شوند ؟!!!پس به 

 البته این احتمال وجوددارد که این کسی که هم رازپادشاه بوده مرد بوده باشذ[ به اونشده بوده!!!
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 و پیدایش شعر و ادب خیال انگیزی در زبان رسمی
 

 ن رازانی، محبوبه کردییعلی حس
 

 دوروداستادیار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  -1

 دورود واحد فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ادبیّاتدانشجوی دکتری رشته زبان و  -2

 

 چکیده
پیام درونی خود به وسیلۀ زبان رابطه برای تفهیم و تفاهم و انتقال در طول تاریخ، همواره  هازبان دستگاهی از نشانه های قراردادی برای ایجاد ارتباط است. انسان

ای و به روش کتابخانه ،این پژوهش آیدپدید می ادبیّاتخیال انگیز شود، زبان ثانوی یا با شگردهای بلاغی حال اگر این زبان به عنوان یک نظام، . ندبرقرار کرده ا

. خیال انگیزی به خلاف آن که پنداشته اند ذاتی نیست بلکه اکتسابی می رار گرفته استق بررسیمورد را  ادبیّاتزبان به  دگرگونی ،مراجعه به اسناد و منابع معتبر

 هاکاربرد آن دانش آرایش سخن )زبان( است و موضوعات آن، تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه می باشد که ،آموزد. علم بیانشاعر آن را از طریق علم بیان می وباشد 

 .کندمیتبدیل  ادبیّاترا به  زبان، است مِن شاعری کهیعنی شخصیّت شعری  ،عاطفه با آن و پیوند دادنِ عنصر خیالبا استفاده از  ،شاعر .کندمیزبان را تصویری 

زیرا کمابیش این گونه است. زبان در ادبیّاتِ همۀ ملّت های جهان  کارکردِ بدیهی است، منتقد باید معنای ثانوی را که در ادبّیات ارزش دارد رمزگشایی کند.

و شعر را پدید ادبیّات  ،هنجار یا رسمی زبانِ ازیعنی کاربرد فنون و شگردهای ادبی،  ،انگیزیها به وسیلۀ زبان است و تصویرگری یا خیالارتباط همۀ انسان

 .آوردمی

 

 .  سازی، برجستهانگیزیخیالشعر، زبان رسمی، ادبیّات، زبان،  کلمات کلیدی:

 

 مقدّمه. 1
است که در میان همه موجودات هستی، فقط به انسان هدیه شده و این بدان معنی است که زبان، از همان  و موهبتی زبان. استعدادی شگرف

 آغاز آفرینش عامل تمدّن و فرهنگ در اجتماعات بشری بوده و هست. 

استعداد فردی، حاصل زندگی جمعی انسانها نیز هست و مانند که علاوه بر باشد می اجتماعی وسیله ارتباط است پس یک نهاد زبان،چون 

اجتماعیست و مانند هر نهاد دیگر، محصول غرایز انسان و نتیجۀ حیات ی شناسان از نهادها و بنیادهامذهب و اقتصاد و خانواده در اصطلاح جامعه

 اجتماعی اوست.

های سایر شاخه ، اهل منطق، فلاسفه و بزرگانِانشناسعانی و بیان، لغتدارای قواعدی است که همواره دانشمندان بلاغت و مربان معیار 

اند و البتّه در اندیشه و باورهای زبانشناسان و دستور نویسان وجوه اشتراک و اختلافاتی در طول تاریخ بشری آن را مورد مطالعه قرار داده ،دانش

است سه مرحله را بخوبی بیاموزد: نخست لغات و معنی زبان رسمی خود را با لغات زبان برای آموختن هر زبان زنده دنیا ناگزیر وجود دارد. نوآموز 

کلمه را  یا ترکیب نقش و وظیفه نحوپردازد و دربخش بها خارج از جمله به بررسی و شناخت کلمه صرفبخش مورد آموزش معادل کند سپس در 

: اندن به دلیل پیچیدگی و گستردگی زبان، آن را از سه نظر گاه مورد بررسی قرار دادهزبان شناسان و دستور نویساکند. ختار جمله تعیین درون سا

 شناسی(، تجزیه )صرف( و ترکیب )نحو(.لغت )واژه

زبان رسمی به که در نتیجه، خورند وند مییبا هم پعاطفه و خیال در زبان رسمی بدین معنی است که تصویرگری در زبان یا  انگیزیلخیا

و هنر تجلّی عواطف و احساسات هر فرد در هر طبقۀ  آید که خود فرزند هنر استبه وجود میادبیّات زبان تصویری یا هنری تبدیل می شود 

  باشد.اجتماعی می

های قراردادی برای ایجاد توان به این تعریف رسید که زبان، نظام یا دستگاهی از نشانههای پژوهشگران میها و تعریفبندی نظریهاز جمع

 ارتباط با دیگران است.

 پس زبان بر دو قسمت است: صوتی و غیرصوتی که زبان صوتی نیز خود بر دو قسمتِ زبان تکلّمی یا لفظی و زبان غیر تکلّمی، مانند زبانهائی

رین وسیله ارتباط بین افراد بشر است که از خیال انگیز آیند. زبان تکلّمی یا لفظی مهمترین نوع زبان و مهمتکه با دَم یا آلات موسیقی بوجود می

 گردد.شدن آن شعر و ادبیّات حاصل می
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 . تعریف زبان2
ترین و اند. اما سادهبدیهی است تعریف علمی زبان کاری دشوار است و زبانشناسان هر یک بنا به نظر خود از ان تعریفی خاصّ به دست داده

معنی زبان الفاظیست که برای ایجاد ارتباط و انتقال افکار و عواطف و معانی از بین مردم بکار میرود. و این زبان به »ترین آنها چنین است: جامع

را از یکی به ایست که بتواند افکار و عواطف و معانی محدود آن یعنی زبان لفظی یا تکلّمیست. ولی زبان به معنی وسیعش شامل هرگونه نشانه

 (22: 1811، )فرشید ورد« دیگری منتقل نماید.

ذهن ما گذشته است به دیگران منتقل کنیم و یا از  ئی را که ازتوانیم اندیشهئی که به مدد آن میی بیان اندیشه است. وسیلهزبان وسیله»

 (11: 1811،ملو)شا« ی دیگران آگاه شویم.اندیشه

وحیدیان «)ی دوگانه داشته باشد.ای آوایی که قابلیّت تجزیهی برقراری ارتباط، یعنی تفهیم و تفاهم میان انسانهاست؛ وسیلهزبان وسیله»

 ( 2: 1811کامیار، 

دهد. به هر حال زبان فارسی که زبان دانند زیرا زبان انسان را مورد مطالعه قرار میشناسی میهای جامعهن را از بخشبرخی پژوهشگران، زبا

های زبان )هند و کنند. یکی از شعبهرسمی ملّت ایران است و هم اکنون در ایران، شبه قاره و آسیای مرکزی و افغانستان و ... بدان تکلّم می

 گرفته است: پارسی باستان، پارسی میانه و فارسی نو )دَری(.که در سه دوره طولانی مورد استفاده قرار می باشداروپایی( می

است، از  آن قومهر قوم که یکی از افتخارات  ادبیّاتست. به گفته دیگر ادبیّاتعلاوه بر این، زبان مایه پدید آمدن بزرگترین هنر نوع بشر؛ یعنی 

 .آیدپدید نمیهم  ادبیّات، شعر و وجود نداشته باشدزبان سرچشمه میگیرد. پس اگر زبان 

زبان، وسیله تفکّر است و »اخوان ثالث می گوید: له بیان فکر و اندیشه است، خود عامل ایجاد آن نیز هست؛ یوانگهی زبان، علاوه بر آن که وس

روانشناسان ثابت  (22: 1831)شفیعی کدکنی، « ی حفظ و نگهداری مواجید فکر و مواریث فرهنگ.نیز وسیلهی ارتباط با مردم و تاریخ و نیز وسیله

اند که در حال اندیشیدن تارهای صوتی انسان حرکت میکنند؛ یعنی همان حالتی را به خود میگیرند که در وقت سخن گفتن دارند؛ از این رو کرده

اند؛ یعنی نامیده حیوان ناطق؛ به همین علت است که حکما از قدیم انسان را «اندجودات نامرئی دانستهفکر کردن را سخن گفتن با مو»اینان 

پذیرد، کند، زیرا سخنگوئی و تفکّر با هم پیوندی ناگسستنی دارند و هیچکدام بدون دیگری تحقّق نمیگوید و هم فکر میحیوانی که هم سخن می

 ازم و ملزوم یکدیگرند.یا به گفته دیگر، زبان و اندیشه ل

 

 های زبان. گونه3
بلکه هر زبانی در داخل خود بخشها و نمودهائی دارد مثلاً زبان فارسی از لحاظ تاریخی  نیست ماده واحد و یکپارچه کی های جهان هیچزبان

تقسیم میگردد و فارسی دری یا نو نیز به نوبه خود از نظر زمانی به فارسی قرون مختلف تقسیم میشود و هر یک از  نوو  میانهو  باستانبه فارسی 

 ها نیز از لحاظ مکانی و جغرافیائی نیز تقسیماتی دارند از قبیل: فارسی خراسان، فارسی عراق، فارسی ری، فارسی آذربایجان. این گونه

 

 زبان رسمی. 1-3
یک زبان که با هسته اصلی آن پیوند  یترین گونهمهمشود زبان رسمی که شعر و ادب و تاریخ و قوانین و مراسلات اداری با آن نگاشته می»

فهمند و هائی که بیشتر باسوادان و اهل علم و ادب و فرهنگ آن را میها و گفتهشود یعنی نوشتهنامیده می رسمی زباندارد آن قسمت است که 

نویسند و گردد و با آن کتاب علمی و ادبی میرود و این همان زبانی است که در مدارس تدریس میوسیله طبقه درس خوانده بکار میه شتر ببی

پس در زبان نیز مانند بسیاری دیگر از امور اجتماعی یک وحدت توأم با کثرت وجود دارد و همین وحدت در عین کثرت  سرایند.شعر فارسی می

 (81)همان: « سازد.کار تحقیق لغت و دستور و قواعد زبان را دشوار می است که

 اند...ها از آن استفاده کردهپایان بالقوه زبان است که در طول تاریخ حیات یک ملّت، همه نسلامکانات بیزبان: 

 اند.های محدود از آن داشتهوجه بالفعل آن زبان است که افرادی محدود استفادهگفتار: 

 «هر الفی الف قدی برآید به»

اند  این از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کردهو...  این زبان در اختیار همه بوده اما رودکی، فردوسی، سنایی، مولانا، سعدی، حافظ، صائب

 کاملاً مشهود است:تفاوت در یک بیت نظامی 

 بیییییییی سیییییییخن آوازه عیییییییالم نبیییییییود

 

 اییییین همییییه گفتنیییید و سییییخن کییییم نبییییود 

 

 اند.شخصیّت در انتخاب کلمات را داشتهقطعناً اند، نیما اینکه: شعرایی که شخصیّت فکری داشتهو سخن 
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 در ایران ادبیّاتشناختی مطالعات زبان. 4
 این شیوه از مطالعات در ایران بسیار نوپاست و شاید بتوان با قاطعیت گفت که به جز چند مقاله، هنوز کتابی منتشر نشده است که نویسنده

 شناسی پرداخته است. از دیدگاه زبان ادبیّاتآن مدعی باشد به بررسی 

شود و با تحقیقات های خانلری و فرزاد آغاز مید، که با پژوهشبیشترین تحقیقات موجود در این چهارچوب به بررسی عروض فارسی تعلق دار

 (81)همان:  شود.گیری میپینجفی، شمیسا 

 

 شناسی و قواعد زبانزبان. 5

زیرا زبیان نییز  های جامعه شناسی دانست،توان آن را از شعبهزبان شناسی علمیست که زبان ملفوظ انسان را مورد مطالعه قرار می دهد و می

 (21-22: 1811مانند دولت و خانواده و اقتصاد از بنیاد ها و نهاد های اجتماعیست. )فرشید ورد، 

ترین وسیله ارتباط بین مردم جهانست، از دیرباز مورد بررسی پژوهشگران بوده و قواعد آن بوسیله دستور نویسان، علمای مهمزبان چون 

لغت نویسان، مترجمان و سرانجام زبانشناسان معاصر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان معانی و بیان، فلاسفه، روانشناسان، اهل منطق، 

اند. از این رو با آن که در بسیاری از موردها بین دستر نویسان و زبانشناسان، در تدوین و کشف قوانین زبان سهم بیشتر و نقش مهمتری داشته

ارد، این دو دارای وجوه اشتراک فراوانی نیز هستند؛ زیرا موضوع مورد تحقیق هر دو یک چیز یعنی دستور و زبانشناسی جدید تفاوتهائی وجود د

 زبانست.

 

 دستور زبان. 6

آموزد، و معمولاً شامل سه مبحث است: ی قواعدی است که بدان زبان درست سخن گفتن و درست نوشتن را میدستور هر زبان مجموعه»

 (12: 1828پور، خیّام«)نحو.مبحث اصوات، مبحث صرف و مبحث 

دستور زبان قواعدی است که بدان درست گفتن ودرست نوشتن را بیاموزند. آنچه بدان مقاصد خود را بیان کنند کلام و سخن نامند و کلام، »

 ( 11: 1818، قریب،عبدالعظیم و ...« )مرکب از کلمات و کلمه، مرکب از حروف باشد.

ای ای خاص، بر اساس نظریّهی مشخصّی از یک زبان را در دورههای گونههای هماهنگ ساختاری قالبنظامی قواعد و دستور زبان، کلیّه»

ی ساخت آوایی و صرفی و نحوی شناسی که دربارهدستور، بخشی است از زبان( »12: 1811)ارژنگ، « کند.مشخّص، با نظامی هماهنگ بررسی می

 ( 81: 1811 )فرشیدورد،« کند.و معنایی زبان بحث می

به طور که اهل زبان  هاستقاعده از محدود ایهمجموع ،دستور زبانتوان گفت: با توجّه به آراء و نگرش پژوهشگران و دستورنویسان می

ناآگاه اهل شود قرار است توصیف این دانش دستور زبانی که به صورت کتاب نوشته می کنند؛اند و در ذهن خود نگهداری میفراگرفته غیرمستقیم

  .ماند، در کاربرد عادی زبان مادری خود الزاماً ناتوان نمیه باشدزبان باشد نه برعکس. ثانیاً اگر کسی در مدرسه دستور زبان نخواند

 

 ادبیّاتزبان و تبدیل آن به  دگرگونی. 7
عبارت است از آن گونه سخنانی که از حد  ادبیّاتشاید بتوان گفت »نویسد: ، میادبیّاتدر خصوص تحوّل زبان به استاد زرّین کوب نیز 

 (1: 1823کوب، )زرّین« سخنان عادی برتر و والاتر بوده باشد.

در معرض تحوّل نیز قرار دارد. به  زبان میراث نیاکان هر قوم و ملّت است و هموارهگونه که رنگ در نقاشی؛ است، همان ادبیّاتزبان مادة اوّلیه 

 با کاربرد آن در زبان روزمرّه تفاوتهای اساسی دارد.  ادبیّاتبان در هر حال کاربرد خاص ز

 

 های زباننقش. 8
شناسان به های گوناگونی که این زباننقش اند.شناسی پدید آمده، بیش و کم به مقوله نقش زبان پرداختهی زبانبیشترین آثاری که در زمینه

 ای منسجم در این میان دانست.نماید که طرح به دست داده شده از سوی یاکوبسن را بتوان نمونهاند، کامل کنندة یکدیگرند و چنین میدست داده

د. به اعتقاد وی، گوینده پیامی را برای مخاطب دههای زبان ابتدا نموداری کلی از روند ایجاد ارتباط به دست مییاکوبسن به هنگام طرح نقش

باید از سوی گوینده رمزگذاری و از سوی مخاطب رمزگردانی شود. پیام از فرستد. پیام زمانی مؤثر خواهد بود که معنایی داشته باشد و طبعاً میمی

 دهد. دست مینمودار  به  این یابد. وی فرایند ارتباط کلامی را درطریق مجرای فیزیکی انتقال می

 اند از:های ششگانه عبارتپردازد. این نقشدهد و به تکمیل آن میلر را مبنای کار خود قرار میدوی در اصل دیدگاه بو
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زبان  نقش ادبیدر این مقاله به  ادبیّاتکه به لحاظ ارتباط زبان و  نقش ادبیو  همدلی، زبانی فرا، ارجاعی، ترغیبی، عاطفینقش 

یاکوبسن شش جزء تشکیل دهندة فرایند ارتباط یعنی گوینده، مخاطب، مجرای ارتباطی، رمز، پیام و موضوع را که حاصل معنی »پرداخته می شود.

 (81: 1831)صفوی،  «داند.های ششگانۀ زبان میاست، تعیین کنندة نقش

 

 نقش ادبی. 1-8
گیرد. به اعتقاد یاکوبسن، نفسه کانون توجه قرار میشرایط پیام فییام است. در این پگیری پیام به سوی خود در این نقش از زبان، جهت

پژوهش دربارة این نقش زبان بدون در نظر گرفتن مسائل کلی زبان به ثمر نخواهد رسید و از سوی دیگر بررسی زبان نیز مستلزم بررسی همه 

 جانبی نقش شعری آن است.

تواند سبب شود تا توجه تنها به بخشی از این نقش زبان معطوف می« شعر»ستفاده از واژة و ا« نقش شعری»به اعتقاد نگارندة کاربرد اصطلاح 

توان محدود به شعر دانست و ساختار شعر نیز محدود به نقش شعری زبان گردد. یاکوبسن خود بر این نکته اذعان دارد که نقش شعری زبان را نمی

 (81 ،همان) «نیست.
 

 سازی ادبی. برجسته9

ی برجسته سازی زبان، توجه پژوهشگران و مخاطبان عزیز را به کتاب سودمند از زبان شناسی به ادبیّات اثر کورش پرداختن به مقولهپیش از 

 دهیم.صفوی ارجاع می

فرایند  دانند. لیچ پس از طرح، فرایند دوم را عامل به وجود آمدن زبان ادب میسازیبرجستهو  خودکاریگرایان از میان دو فرایند صورت

پذیر است: سازی به دو شکل امکان(. به اعتقاد وی، برجسته13-21، ص 11ک  دهد )سازی به دو گونه از این فرایند توجه نشان میبرجسته

این  نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوم آنکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. به

 تجلّی خواهد یافت. افزاییقاعدهو  هنجارگریزیسازی از طریق دو شیوة ترتیب، برجسته

توان در دو گروه سازی را میکند و معتقد است که انواع برجستهسازی به همین نکته اشاره میشفیعی کدکنی هنگام بحث دربارة برجسته»

داند که زبان ادبی را از زبان هنجار به کمک آهنگ ه موسیقیایی را مجموعۀ عواملی می(. وی گرو2، ص 82ک  موسیقیایی و زبانی تبیین کرد )

(. به اعتقاد او، 3، ص 82ک  دهد )های آوایی را به دست میسازد و در این مورد عواملی چون وزن، قافیه، ردیف و هماهنگیو توازن ممتاز می

سازی شود. او در این مورد عواملی چون تواند موجب برجستهنفس واژگان در نظام جملات می گروه زبانی مجموعۀ عواملی است که به اعتبار تمایز

 ( 11)همان: « شمارد.استعاره، مجاز، ایجاز و جز آن را برمی

 دهد. لیچ آنچه را که شفیعی کدکنی در چهارچوب گروه موسیقیاییدیدگاه شفیعی کدکنی همان است که لیچ با اندک تفاوت به دست می

داند. لیچ ها قابل تبیین میای کلی و تحت عنوان توازن به دست داده است و گروه زبانی را از طریق انواع هنجار گریزیسازد، در مقولهمطرح می

بخشی باید در بخشی متشابه و در هنگام بحث دربارة محدودة توازن به دیدگاه یاکوبسن نظر دارد. یاکوبسن معتقد است که دو ساخت متوازن می

 دیگر متباین باشند.

 ییییار میییرا، غیییار میییرا، عشیییق جگیییر خیییوار میییرا

 

 یییار تییویی، غییار تییویی، خواجییه نگییه دار مییرا 

 

 )مولوی، دیوان شمس(

 . هنجارگریزی1-9
 ای هنری.هنجارگریزی یا عدول از هنجار عبارت است از خروج از زبان رسمی و بیانِ ماف الضمیر به گونه

شفیعی کدکنی بدون آنکه به صراحت درباره هنجارگریزی سخن گفته باشد، میان دو گونه انحراف مستعمل و خلاق تمایز قائل است. به »

 اعتقاد وی، هنجارگریزی مستعمل، انحرافی است که بر اثر کثرت استعمال مبتذل شده و به تدریج در زبان هنجار نیز به کار گرفته شده است.

را « خودکارشدگی»قائل شد و اصطلاح فیعی کدکنی، شاید بتوان در کنار دو فرایند خوکاری و برجسته سازی به وجود فرایند سومی براساس نظر ش

دی را در این مورد به کار برد. این فرایند، در اصل می تواند توجیه کننده صورت هایی نظیر مثالی باشد که شفیعی کدکنی به دست می دهد و موار

توان گفت که فرایند اند. بنابراین، میاند و سپس به زبان خودکار راه یافتهه در گذشته در چهارچوب برجسته سازی مطرح بودهشامل شود ک

 (.22: 1831)صفوی، « یابد.سازی با گذر از زبان به ادبیّات تحقق میبرجسته

 اقسام هنجارگریزی عبارت است از:
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                     هنجارگریزی نحوی                     هنجارگریزی واژگانی                            هنجار گریزی

 هنجارگریزی معنایی                    هنجارگریزی نوشتاری                     هنجارگریزی آوایی

 هنجارگریزی زمانی                       هنجارگریزی سبکی                 هنجارگریزی گویشی

 گنجد.که متاسفانه شرح و توضیح آنها در این مقال نمی

 

 . قاعده افزایی2-9
قاعده افزایی، اِعمال قواعد اضافی »برخلاف هنجارگریزی، انحراف از قواعد زبان هنجار نیست بلکه اِعمال قواعدی اضافی بر زبان هنجار است. 

 (21: 1831)صفوی، « ماهیّت از هنجارگریزی متمایز است رود و به این ترتیب از نظربر قواعد زبان هنجار به شمار می

 استاد در ادامۀ این بحث نمونه ای بسیار عاطفی و گویا از حضرت حافظ را مورد بررسی قرار داده است.

 رشیییتۀ تسیییبیح اگیییر بگسسیییت معیییذورم بیییدار

 

 دسیییتم انیییدر سیییاعد سیییاقی سییییمین سیییاق بیییود 

 

قاعده افزایی قابل بررسی می نماید. توازن موجود در بیت فوق از دو طریق به دست آمده  سازی است که از طریقاین بیت دارای برجسته»

« است: وزن و هم حروفی. شاعر در این نمونه از تکرار آوایی برای به وجود آوردن گونه ای از هماهنگی آوایی یعنی هم حروفی سود برده است.

 (23)همان: 

فرایندهایی گریز از زبان هنجار نیست بلکه افزودن نظم بر قواعد زبان هنجار است. در نهایت این نکته گیرد که کاربرد چنین پس نتیجه می

سازی، زبان را به شود که این برجستهسازی میدارای اهمّیّت است که زبان رسمی یا هنجار از دو طریق هنجارگریزی و قاعده افزایی، برجسته

 ات زبان قانون دارای ارزش است.کند. زیرا در ادبیّادبیّات تبدیل می

 

 . شـعر11

 (11)همان: « آهنگین شکل گرفته است زبانِ، گره خوردگی عاطفه و تخیّل است که در شعر»

وجود دارد که در خدمت تصویری کردن زبان می باشند و البتّه در نقد و ارزیابی هر شعر باید میورد توجّیه منتقید  پنج عنصردر این تعریف 

 قرار گیرند تا داوری شتابزده و احساسی نباشد.

 

 یا تصویرگری انگیزی. خیال11

عبارت است از کوششی که ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیاء دارد. به تعبیر دیگر، تخیل نیرویی است که به شاعر امکان می دهد که 

 میان مفاهیم و اشیاء ارتباط برقرار کند، پل بزند و چیزی را که قبل از او، دیگری درنیافته، دریابد. 

بینیم که در دنیای خارج، وجود ندارد. وقتی شاعری هزار سال پیش از این، بارییدن بیرف را هایی میبنابراین در شعر شاعران همۀ ادوار، چیز

 این گونه تصویر می کند:

 بیییییه هیییییوا درنگیییییر کیییییه لشیییییکر بیییییرف

 

 انیییییدر او چیییییون همیییییی کنییییید پیییییرواز 

 

 راسیییییییت، همچیییییییون کبیییییییوتران سیییییییپید

 

 راه گیییییییم کردگیییییییان زهیبیییییییت بیییییییاز 

 

کبوترها که به ظاهر و در نظر آدم های عادی، هیچ ارتباطی با هم ندارند، در ذهن و تخیّل شاعر تیا چیه  در این نمونه، که باریدن برف و پرواز

بیاط حد به یکدیگر مرتبط شده اند. او برای نخستین بار این دو مفهوم دور از هم را به کمک نیروی تخیّل خویش مرتبط ساخته است و از ایین ارت

 (13: 1811)شفیعی کدکنی، .« بردهر خوانندة صاحب ذوقی لذّت می

( است که اگر بخواهیم با همان اصطلاحات سنّتی خودمیان آن را توضییح دهییم، بایید بگیوییم حاصیل image« )صور خیال»نیروی تخیّل، 

 آفریند. نیروی تخیّل انواع تشبیهات، استعارات و مجازهایی است که شاعر می

 شعر همین عامل تخیّل و عنصر خیال است. « فصل مقوِّم»در نظر بسیاری از ناقدان شعر، جوهر اصلی و 
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را برای اوّلین بار در زمان خود عرضه می دارد. صور خیال چیزی نیست که تمام شیدنی « صور خیال»هر شاعر بزرگ، ناگزیر، مقداری از این 

شود که شاعر مقاصد خود را بیا بییانی غییر از بییان باشد. تخیّل سبب می باشد؛ بیکرانه است و به گستردگی حیات مادّی و حیات ذهنی انسان می

 ( 31)همان: « عادّی و خبری، عرضه کند.

 ها توجه داشت:بدین ترتیب شایسه است در نقد و بررسی شعر یک شاعر به این نکته

 الف. آیا تخیّل شاعر قوی است یا ضعیف؟

 لیشه ای است )خیال های تلفیقی(.ب. آیا  این ارتباط برای اوّلین بار برقرار شده است؟ یا تکراری ک

 ج. عناصر تخیّل او از کجای هستی است؟ از طبیعت یا از زندگی شهری؟ از زندگی طبقۀ اشرافی است یا زندگی طبقۀ محروم و ... 

 

 . عـاطفـه12

، زمینۀ درونی شعر است و شاعر پس از برخورد با جهان هستی تأثیرپذیری خود را درونی می کند قابیل ذکیر اسیت کیه عاطفیۀ هیر عاطفه

 در یک چشم اندازِ عام )منِ شاعری( در سه گروه عمده تقسیم می شود:»اوست، منِشخص، سایه ای از 

 (12)همان: « رخی شعرهای رمانتیک در دوره اخیر: مانند منِ اکثر شاعران درباری و ب. منِ فردی یا شخصی1-12

از شاعران پیشین می توان به مسعود سعد سلمان اشاره کرد که با توجّه به مشکلات شخصی در زندان گرفتار آمده و در قصیده ای پر سیوز و 

 گداز سروده است:

 تییییییر و تییییییل اسیییییت بیییییر دل و جگیییییرم

 

 غیییییییم و تیمیییییییار دختیییییییر و پسیییییییرم 

 

شاعر، رویدادهای پیرامون خود و جامعه را مطرح می کند و به تعبیری مقصود او از )من(، )ما( می باشد مثلاً آنجا کیه  . منِ اجتماعی:2-12

 فردوسی بزرگ سروده است: چو ایران نباشد تنِ من مباد

 این من، در مفهوم ما یعنی ملّت ایران است

)شیفیعی « به کار برده است و در عصر اخیر اغلب گویندگان مشروطه و معاصیر ها را« من»در شعرِ  قُدما، ناصرخسرو نمونه ای از این گونه »

 (11: 1811کدکنی، 

این من از مرزهای زمان و مکان محدود فراتر می رود. مثلاً حضرت مولانا در دیوان غزلیّات شمس از میان هیزاران مین و  . منِ بشری:3-12

 کند.ما، عاطفه و احساس منِ بشری )فراگیر( را فریاد می

 زییین دو هییزاران میین و مییا، ای عجبییا میین چییه میینم؟

 

 گییوش بییده عربییده را، دسییت منییه بییر دهیینم 

 

شود که آنان سرنوشت انسان و مشکلات حیات انسانی مطرح اسیت ماننید خیّیام، با دقت در مفهوم شعر این گونه شاعران برجسته معلوم می

 ادب فارسی مولوی و حافظ و بسیاری از گویندگان شعرهای عرفانی در

بدین گونه می توانیم حدود و رسوم زمینه و پیام شعری یک گوینده را بررسی کنیم و میزان گسترش حوزة عاطفی او را بیازماییم. بی گمان »

سیم مهم ترین عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت آن باشند، همین عنصر عاطفه است که زندگی و حیات انسانی را در صور مختلف خود تر

ییزی می کند. باید این عنصر بر دیگر عناصر فرمانروا باشد، یعنی آنها در خدمت این عنصر باشند نه اینکه عاطفه در خدمت آنها؛ چیرا کیه شیعر چ

 نیست مگر تصویری از حیات. 

هرقیدر عناصیر دیگیر در آن عاطفه، شعری اسیت میرده و اگر عاطفه نباشد، پویایی حیات و شریان زندگی وجود ندارد و در حقیقت شعرِ بی»

 (13)همان: « توانند جای ضعف و کمبود حیات را در آن جبران کنند.گیر باشند نمیچشم

 

 . رمزگشایی13
 بیان شده است نیازمند توضیح است و شرح و گزارش زبان تصویری از راههای زیر میسر است: آنچه با زبان ثانوی یا زبانی دیگر

 ه برداشتن تا آنچه محجوب است آشکار گردد. کشف حجاب، پرد تفسیر: .1-13

 به اوّل و اصل بازگردانیدن. یعنی کشف نیّت گوینده. . تأویل:2-13

کشف المحجوب یعنی تفسیر و تأویل که معنای اصلیِ پنهان شده و آشکار کند پس این کتاب شرح و سیخنان مشیایخ اسیت کیه هجیویری 

 فهم متن              ←روشن کند. )رمزگشایی( تصمیم دارد معنای اصلی آموزه های عرفانی را
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 فهم معنای پنهان داستان به صورت کلّی  . تمثیل:3-21

 فهم معنای پنهان اجزاء است که با استنباط حاصل می شود. . سمبل:4-21

 مثلاً فردوسی بزرگ فرموده است:

 کییییه گفتییییت بییییرو دسییییت رسییییتم ببنیییید؟

 

 نبنییییییدد مییییییرا دسییییییت چییییییر  بلنیییییید 

 

 اسفندیار از نبرد با رستم، عرضۀ دین زرتشت به رستم و مردم زابلانگیزة 

 و بند نهادن بر دست رستم یعنی کُشتی بستن

ار به فرمان گشتاسب شاه ایران و سپس وادار کردن رستم به بستن کُشتی )کمربند مخصوص زرتشتیان( که البتّه این مأموریت در اثر پنیدارد کیرد

 انجامد.ر میپلید گشتاسب، به مرگ اسفندیا

 گوید:حضرت مولانا در داستان طوطی و بازرگان می

 معنییییییی مُییییییردن ز طییییییوطی بُیییییید نیییییییاز

 

 در نییییییاز و فقیییییر خیییییود را مُیییییرده سیییییاز 

 

 در این بیت طوطی سمبل روح است که کشف آن به فهم متن کمک می کند

 نظییر و ایییده ایسییت کییه شییاعر یییا نویسیینده خودآگییاه پییرورش مییی دهیید و شییاید بییه آن اعتقییاد نداشییته باشیید  موضــو :

 ای است.علم بهتر است یا ثروت؟ که یک موضوع کلیشه

 بیان هنری و ادبی موضوع است. مضمون:

انگیز آن را ایین گونیه پیرورده و نی خییالمثلاً  طمع و گدایی موجب آبروریزی است یک موضوع است که شاعر با طبع روان خویش و با زبیا

 مضمونی زیبا آفریده است..

 دسییت طمییع چییو پیییش کسییان مییی کنییی دراز

 

 پیییل بسیییته ای کیییه بگیییذری از آبیییروی خیییویش 

 

 

 گیری. نتیجه14
 از بررسی منابع موجود در زبان شناسی و ادبیّات در خصوص خیال انگیزی زبان رسمی نتایج زیر بدست آمد:

شناسی دانست، زیرا زبان نیز مانند: دولت علمیست که زبان انسان را مورد مطالعه قرار میدهد و میتوان آن را از شعبه های جامعهزبانشناسی، 

 و خانواده و اقتصاد از بنیادها و نهادهای اجتماعیست.

و  ادبیّاتاز ارکان تفّکر و تمدّن و فرهنگ و نقشی عظیم دارد و یکی تفهیم و تفاهم میان انسان ها در ایجاد  به عنوان وسیله ارتباطی زبان

 و سالم نگاهداشتن آن بکوشد. سازیپس هر قومی باید در تقویت و غنی است تشکّل اجتماعی بشر 

 واند. های زبان پرداختههای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساختن کلمات، عبارات و جملهفقط به بررسی نشانهبرخی پژوهشگران، 

اند و در بخش نحو، به های آن پرداختهاند. در بخش صرف به انواع کلمه دگرگونیقسمت دستور زبان را به دو بخش صرف و نحو تقسیم کرده

 .اندداشتههای کلمه در درون جمله توجّه نقش

رسد. زبان ادبی با لحن و شیوة زبان محاوره و بویژه زبان علوم خالی از ابهام است؛ امّا زبان ادبی از جهاتی مبهم و به ظاهر نارسا به نظر می

دیگر، مثل  هایبیان خاص خود از بحثهای منطقی پرهیز کرده و سعی دارد بر قلب و روح خواننده تأثیر بنهد؛ حال آن که زبانِ به کار رفته در حوزه

 دارای از چنین ویژگی برخوردار نیستند.علوم مختلف، 

یار در آثار ادبی توجّه شاعر و نویسنده به لفظ و واژه بیشتر است تا به مفهوم و محتوا؛ حال آن که در زبان غیر ادبی، محتوا از اهمیّت بس

اتفاقات، اشخاص و  ادبیّاتت و استعارات مختلف؛ علاوه بر این در بیشتری نسبت به لفظ برخوردار است. زبان آثار ادبی مشحون است از تشبیها

 موقعیتها، واقعیّت خارجی ندارند.

 ، تجلّی عواطف و احساسات انسانی است. و ابزار انتقال آن، حواسّ پنجگانه می باشد. هنر

 شود.باشد اعم از ابزار خنیاگری یا حنجرة خواننده، موسیقی تولید می  صوتاگر این تجلّی در 

 یا خیال انگیز است. زبان تصویریپدید می آید. به تعبیر دیگر، ادبیّات  ادبیّاتتجلّی نماید،  زبانحال اگر این عواطف و احساسات در 
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در شعر و ادب نقش اساسی بر که است حال آن تعقّلزیرا کارکرد زبان از طریق  در زبان، مخاطب مستقیم امّا در ادبیّات غیرمستقیم است

 باشد.می تخیّل عهدة

. ها در بستر تاریخ باشدهای انسانها و ناکامیها و کامها، آرمانورهطتواند راوی استر راوی واقعیّات موجود است و ادبیّات میزبان بیش

های اند با فنون بلاغی و آرایهشود و شاعران و نویسندگانی که توانستهانگیزیِ زبان از طریق علم بیان موجب پیدایش ادبیّات میتصویرگری یا خیال

ها ماندگار نشناسی، زبان را دگرگون کنند و ادبیّات را پدید آورند همواره در جان و جنم ملّت خویش راه یافته و قرادبی و شگردهای زیبایی

های اکثر ملّت بهار و پروین همچنین اخوان و فروغ و سیمین در دلو در دوران معاصر، اند. همانگونه که فردوسی و سعدی، نظامی و حافظ، شده

 اند.ایران محبوب و ماندگار شده
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Abstract: A device language is one of the conventions for establishing communication. Human beings have always 

established relationships throughout history to communicate, understand, and communicate their inner message through 

language. Now, if this language, as a system, is imagined with rhetorical techniques, secondary language or literature 

emerges. This research, in a library method and referring to valid documents and references, has transformed language 

into literature. Fantastically, contrary to what they have thought, they are not intrinsic, but acquired, and the poet 

teaches it through the science of expression. The science of expression is the knowledge of the arrangement of speech 

(language), and its subjects are likeness, metaphor, permissiveness and invocation, which depicts the use of language. 

The poet turns the language into literature by using the element of imagination and linking it with emotion, that is, the 

character of a poem I am a poet. The critic must decipher the secondary meaning that is valuable in literature. 

Obviously, the function of language in the literature of all nations in the world is more or less the same. Because the 

communication of all human beings by language and imaginative or imaginative, that is, the use of literary techniques, 

of the normative or official language, of literature and poetry. 
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 چکيده
سنت مطالعه معنی مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به نحوی به دنبال  شناسی وترین مباحثی است که در مکاتب مختلف زبانمقوله چندمعنایی از مهم

شناسی شناختی که بنیاد مطالعات زبانی خود را بر اساس معنی بنا نهاده است، چند معنایی به طور اند. درزبانتوصیف و یا پیدا کردن دلایل ایجاد چندمعنایی بوده

یابد که همگی با هم در شناختی، چندمعنایی یک فرآیند زبانی است که یک عنصر واژگانی، چند معنای مختلف می گیرد. در رویکردویژه مورد مطالعه قرار می

ی مقولات شعاعی توصیف توان بر اساس انگارهدانند.ارتباط میان این معانی را میی معانی موجود در یک کلمه را مصداق چندمعنایی میباشند و همهارتباط می

فارسی -های پیکره از فرهنگ ترکیایم. دادههای ترکی آذربایجانی بر اساس رویکرد شناختی پرداختهی چندمعنایی در صفتژوهش به بررسی مقولهکرد.در این پ

-ی این زبان میآذربایجانی، تألیف بهزادی انتخاب شد.انتخاب صفات پربسامد بر اساس شم زبانی نگارنده که گویشور بوم-)شاهمرسی( وفرهنگ دو جلدی فارسی

ی ص گردید که مقولهباشد و نیز میزان کاربرد آنها در مجلات محلی به زبان ترکی آذربایجانی بوده است. با بررسی چندین صفت پربسامد ساده در این زبان، مشخ

ها، از میان اصول مختلف ایجاد چندمعنایی، تبندی شعاعی قابل توصیف است.طبق بررسی معانی مختلف این صفها با استفاده از مقولهچندمعنایی در این صفت

باشد. نتایج این ی معنایی مقصد میی معنایی مبدأ به حوزهها، نگاشت از حوزهدهد که اساس ایجاد این استعارهاستعاره بیشترین سهم را به خود اختصاص می

تر و نیز ماشین های ترجمه تر و دقیقهای لغت کاربردیش زبان و تألیف فرهنگی آموزتواند در زمینههای مکمل در این حوزه میپژوهش به همراه سایر پژوهش

 ها باشد.تر، یاریگر متخصصان این حوزهقوی

 شناسی شناختی، چندمعنایی،  صفت، ترکی آذربایجانیزبان واژه های کليدی

 

 مقدمه -1

-هایی که منتشرکردند، پی( در کتاب1891( و لانگاکر)1891توسط لیکاف)شناسی است، شناسی شناختی که مکتبی نوظهور در زبانهای زبانپایه

توان به تالمی،فوکونیه و سویستر اشاره کرد. این افراد زبان شناسی اند، میریزی شد.همچنین از جمله افراد دیگری که در این مکتب فعالیت کرده

 قابلیت توصیف توانایی های شناختی می دانند.دلیل نداشتن رویکردی معنی بنیاد، فاقد نحومدار زایشی را به

ی معنی از اهمیت بیشتری برخوردار است، بیشترین مباحث در این مکتب به معنی اختصاص داده شده است که شناسی شناختی مطالعهدرزبان

شناسی ین بیشتر حجم این رویکرد به معنیاهمیت جلوه دادن معنی در رویکرد صورتگرا بود، بنابراشروع آن واکنشی در برابر نادیده گرفتن یا کم

 .شناختی اختصاص پیدا کرده است

د چندمعنایی از آشناترین مفاهیمی است که در سنت مطالعه معنی به آن پرداخته اند و آن را شرایطی معرفی می کنند که یک واحد زبانی از چن

اژ، واژه، گروه و جمله مورد بررسی قرار داد. در سنت، چندمعنایی تنها در توان در سطوح مختلفی چون تکومعنی برخوردار شود. چندمعنایی را می

 (.11111111گردد)صفوی،سطح واژه اهمیت یافته و تحلیل آن نیز به همین سطح محدود می

با معنی اصلی در ارتباط  باشد که بطور مستقیمداند که یک واحد زبانی دارای معانی متفاوتی میای میدیدگاه ساختارگرایی، چندمعنایی را پدیده

-به طور کلی دیدگاهگیرند. ها را به عنوان مدخلی جداگانه در نظر میباشد که آننامی میی هماست و معانی دیگر آن واحد زبانی نمودی از پدیده

 کنند.ها قلمداد نمیواژهدانند و آن را ویژگی بنیادی  بافتی خاص میدر های سنتی به چندمعنایی، چندمعنایی را حاصل کاربرد واژه

ای زبانی که در آن یک واحد زبانی دارای چند معنی متفاوت، اما در عین حال مرتبط با یکدیگر می باشد، مفهوم چندمعنایی بعنوان پدیده

ی را تنها محدود به خلاف دیدگاه سنتی که چندمعنایازمهمترین مباحثی است که در مکتب زبان شناسی شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد. بر

آورد که چندمعنایی در آواشناسی، صرف و نحو نیز مورد بررسی قرار داد. شناسی شناختی این امکان را فراهم میداند، زبانواژگان یک زبان می

یرشناختی تنها به های غپیروان این مکتب معتقدند که تمامی معانی موجود در کاربرد یک کلمه، مصداق چندمعنایی است در حالی که دیدگاه

ای ( معتقد است که معانی مختلف کلمات ساختار پیچیده1891دانند. لیکاف)نامی میشباهت ظاهری بسنده کرده و معانی دیگر فعل را مصداق هم

 بندی شناختی سازماندهی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.ها را بر اساس مقولهتوان آندارند که      می
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تواند گامی مهم در جهت رد یا اثبات دانند، بررسی چندمعنایی میی نظام مفهومی انسان میکنندهگراها، زبان را منعکسه این که شناختبا توجه ب

های تصویری و مقولات های مفهومی، طرحوارهبندی، استعارهاین نگرش باشد. راهکارهای ایجاد چندمعنایی در دیدگاه شناختی بر اصول مقوله

بنا نهاده شده است. دراین پژوهش درصددیم راهکارهای ایجاد چندمعنایی و میزان کاربرد هریک از آنها را در مورد صفات ترکی آذربایجانی  شعاعی

شناسی شناختی مورد بررسی قرار دهیم. پژوهش حاضر در شش بخش اصلی تنظیم گردیده است که بخش های اول و دوم شامل درچارچوب زبان

ی انجام پژوهش را به خود اختصاص داده اند.در بخش های سوم و چهارم به ترتیب چارچوب نظری وشیوهی پژوهش و   بخشنهمقدمه و پیشی

ی ششم، به بیان نتیجه ی چندمعنایی بر اساس دیدگاه شناختی، در مورد صفات ترکی آذربایجانی مورد بررسی قرار گرفته ودر بخشپنجم پدیده

 ست.پژوهش پرداخته شده ا

 

 پيشينه تحقيق -2
معنایی و ذکر نمونه هایی از آن معنایی توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی، گروهی به معرفی چندهای صورت گرفته در زمینه چنددر پژوهش

 باشند.معنایی موثر میاند که در پدید آمدن چندمعنایی، عواملی را نیز برشمردهاند و گروه دیگری نیز علاوه بر تعریف چندبسنده کرده

های فارسی پرداخته است. باطنی مهمترین معنایی در واژهمعنایی و چندبه بررسی مفاهیم هم "زبان و تفکر"( در کتابی تحت عنوان 1138باطنی)

د که تصویر ذهنی که کلمه با شوداند که این امر از آنجا ناشی میمعنایی را به کار بردن کلمه در مفاهیم نزدیک به یکدیگر میعلت پیدایش چند

ای از شود، گوشهی مبهمی است که هر بار کلمه در بافت زبان بکار برده میهای مشخص نیست بلکه حوزهآن در ارتباط است یک چیز صریح با مرز

ود و بر این نکته نیز تأکید دارد شمعنایی میهایی است که باعث ایجاد چندشود. استعمال تخصصی کلمه یکی دیگر از راهآن برجسته و نمایان می

ای را معنایی در اقتصاد زبان نقش ارزندهی چندشد، بنابراین پدیدهکه اگر امکان چند معنایی در زبان وجود نداشت بار حافظه بسیار سنگین می

 دارد.

معنایی فرایندی پیوسته و  جه می رسد که چندبه این نتی "ی چند معنایی در زبان فارسیبررسی مساله"( در رساله خود تحت عنوان 1111قنبری)

کند.شاید گردد و معانی متفاوتی را از یک واژه القا میزمان بر است. این بدان معنی است که عوامل بروز آن در طول زمان بر معنای واژه تحمیل می

رود و سپس در طول زمان معنای ی در بافتی مشخص بکار میبتوان یکی از این عوامل را استعاره دانست. به این صورت که واژه به گونه ای استعار

معنایی در گیرد و چندشود و به این ترتیب یک واژه با معنای مشخص در طول زمان معانی مختلفی را به خود میثانویه به معنای اولیه افزوده می

 دهد.آن روی می

هایی از چندمعنایی را در سطح تکواژ، گروه و جمله ابتدا نمونه "ندمعنایی واژگانیی چنگاهی تازه به مساله "ای تحت عنوان( در مقاله1191صفوی)

کند که های متعدد ثابت میهای زبان مطرح نیست . او در پایان به کمک نمونهکند تا مشخص کند که چنین شرایطی تنها در سطح واژهبیان می

-های نظام واژگانی زبان را شامل میی واحدا نیست بلکه بر حسب انتخاب و ترکیب همههمعنایی مختص بعضی از واژهدر زبان خودکار، پدیده چند

نماید. از سویی دیگر او شناختی، مقبول نمیمعنایی به لحاظ روشآید و طرح آن در کنار چندای خاص به حساب میآوایی پدیدهشود.از نظر او هم

 ایی توضیح داده است.معنایی را در قالب مفاهیم افزایش و کاهش معنچند

پردازند. معنایی در زبان عربی میی چندبه بررسی مقوله "معنایی در زبان عربیی چندپدیده "ای تحت عنوان (در مقاله1191زاده )نیازی و حاجی

بندی شده در زبان هستند را طبقه ی روابط مفهومیها که در زمرههای آناند رویکرد گذشتگان، بویژه نظرات و استدلاها در این مقاله کوشیدهآن

معنایی را در دیدگاه قدیم های اصطلاح چندها و تفاوتاند شباهتاند و سعی نمودهمعنایی پرداختهها به تعریف و توصیف چندعلاوه آندهند. بهارائه 

شناسان قدیم د به این نتیجه رسیده است که غالب زبانمعنایی از دیدگاه قدیم و جدیو جدید بازبینی کنند.. نگارندگان، پس از بررسی اصطلاح چند

اند و همچنین به تاثیر بافت در اند و آن را جزء تقسیمات اساسی در ارتباط با معانی قرار دادهو جدید وجود اشتراك لفظی را در زبان عربی پذیرفته

 اند.معنای مورد نظر نیز توجه نموده
تعاریف از دیدگاه ساختگرایی "معنایی در زبان فارسی از منظر شناختیخاستگاه استعاری افعال حسی چند"ای تحت عنوان ( در مقاله1191فیاضی)

دهد.او همچنین افعال حسی را از منظر شناختی مورد تجزیه و معنایی به دست میمختلفی را  برای استعاره به عنوان یکی از عوامل ایجاد چند

ی ادراك ذهنی ی دریافت فیزیکی و حوزههای حوزهمند میان قالبها از پیوند نظامرسد که استعارهاین نتیجه میدهد. در پایان او به تحلیل قرار می

 شود.معنا شدن افعال حسی میهای معنایی با یکدیگر است که موجب چندباشند و این انطباق قالبشوند و امری تصادفی نمیحاصل می

را از منظر شناختی مورد "افتادن"معنایی در فعل،  چند "معنای فارسیرویکردی شناختی به فعل چند " ای تحت عنوان( در مقاله1199شریفی)

ی چند اصل نمایدو سپس به ارائهشناسی شناختی معرفی میدهد. او سه دیدگاه تجربی، برجسته سازی و توجهی را در زبانتجزیه و تحلیل قرار می

های تصویری و بندی، فضاهای ذهنی، طرحوارهشناختی مهم عبارتند از1 مقولهپردازد.این اصول روشی میمعنایشناختی مهم در ایجاد چندروش

 های شعاعی.مقوله
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چند معنایی را در افعال حرکتی  "معنایی در افعال حرکتی زبان فارسیرویکردی شناختی به چند"ای تحت عنوان ( در رساله1181سلطانی کفرانی)

های دهد، هدف او از این پژوهش بررسی میزان کارآیی سازوکارشناختی مورد مطالعه قرار میشناسی واژگانیس چهارچوب معنیزبان فارسی بر اسا

پردازد. او در ی حرکتی زبان فارسی میبندی را در توجیه و توصیف افعال سادههای تصویری و مقولهواژگانی مانند1 استعاره، طرحوارهشناسیمعنی

گیری های تصویری و استعاره در شکلمند است و عواملی همچون تبدیل طرحوارهای نظاممعنایی پدیدهگیرد که چندش خود نتیجه میپایان پژوه

 باشند.و توصیف آن دخیل می

-پدیده "اه شناختیی پرکاربرد زبان فارسی بر اساس دیدگمعنایی در افعال سادهبررسی راهکارهای چند"ای تحت عنوان ( در رساله1181بوستانی)

ی پرکاربرد دهد. او با بررسی هفتادو دو فعل سادهی زبان فارسی از منظر شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار میمعنایی را در افعال سادهی  چند

-ابزاری که او برای ایجاد چنداند. مهمترین شعاعی با یکدیگر در ارتباطبندیدهد که معانی مختلف این افعال از طریق مقولهزبان فارسی نشان می

-ی انسان هستند، میهای تصویری نشأت گرفته از تجربیات روزمرههای عینی خود را از طرحوارهبرد بسط استعاری است که بنیانمعنایی نام می

ی افعال زبان فارسی تعمیم به همهمعنایی بدست آمده را به عنوان راهکارهای عام گیرد. او در پژوهش خود سعی دارد بتواندراهکارهای ایجاد چند

 دهد.

معنایی را در ، چند"های پربسامد فارسی با رویکرد شناختیمعنایی در صفتی چندبررسی مقوله "ای تحت عنوان( در رساله1181خدابنده لو)

معنایی در ی چندرسد که مقولهنتیجه میدهد و  به این ی زبان فارسی را بر اساس رویکرد شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار میهای  سادهصفت

ی شعاعی قابل توصیف است. طبق پژوهش او استعاره مهمترین اصل و روشی است که منجر به ایجاد چندمعنایی صفات انتخاب شده با اصل شبکه

ی یی مقصد است. او همچنین در مقایسهی معنای معنایی مبدا به حوزهاز حوزه 1ها نگاشتشودکه اساس تشکیل این استعارههای ساده میدر صفت

های پربسامد ی معنایی صفترسد که شبکههای کم بسامد به این نتیجه میهای پربسامد با شبکه معنایی صفتهای معنایی صفتی شبکه

 بسامد است.های کمی معنایی صفتتر از شبکهپیچیده

، راهکارهای "معنایی در افعال ساده زبان ترکی آذربایجانی با رویکرد شناختیتحلیل ساختار چند "ی خود با عنوان ( در رساله1181منصوری)

های پژوهش زند.نتایج پژوهش وی، همسو با یافتههای ساده ترکی آذربایجانی محک میایجاد چندمعنایی مطرح در رویکرد شناختی را روی فعل

های ساده ترکی آذربایجانی را نیز توصیف تواند مقوله چندمعنایی را در فعل( بوده وحاکی از آن است که مقوله بندی شعاعی می1181لو)خدابنده

های پربسامد زبان ترکی کند.ایشان استعاره را مهمترین ابزارایجاد چندمعنایی در فعل های بسیط این زبان معرفی کرده و شبکه معنایی فعل

 کند.های کم بسامد معرفی میتر از فعلآذربایجانی را پیچیده

( اشاره کرد. این دو تنها به ذکر تعریفی از 1891)2هارفورد و هیسلی توان به پژوهشز میان مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران غیر ایرانی میا

ته ای چند معنی مرتبط و نزدیک به همدیگر داشمعنایی در شرایطی وجود دارد که واژهی چنداند و معتقدند که پدیدهمعنایی بسنده کردهچند

-پردازد. به اعتقاد او، یک صورت زبانی در طول زمان میزمانی میمعنایی از دو دیدگاه درزمانی و همی چند( به طرح مسئله1881) 1باشند. اولمان

-معنایی میتواند معانی متفاوتی را به خود بگیرد و یا در یک مقطع خاصی از زمان از چند معنی برخوردار باشد. او سپس به دلایل پیدایش چند

-های دیگر است که    میکند، تاثیر پذیری از زبانمعنایی میکند. از نظز اولمان یکی از عواملی که ایجاد چندبندی میپردازد و این عوامل را طبقه

داند. بنابر اعتقاد یک زبان می معنایی دارد و آن را محدود به واژگان( دیدگاهی سنتی به چند1881) 4ای را به واژه دهد. کریستالتواند معنای تازه

ی چند معنا ( نیز معتقد است که واژه1181دهد که یک عنصر واژگانی دارای یک سلسله معانی متفاوت باشد. پالمر)معنایی زمانی رخ میوی چند

 نمایداره میمعنایی وجود دارد اشنفسه دارای چند معنی است.او علاوه بر این به برخی از مشکلاتی که در بررسی چندفی

کند و به بیان معنایی آغاز مینامی و چندی بین هممعنایی را با مقایسهمبحث چند  "Semantics"( در کتابی تحت عنوان1881) 1جان سعید

دارد که، بیان می کند که هر دو مفهوم با یک کلمه، به لحاظ آوایی سر و کار دارند.اوپردازد.او به این موضوع اشاره میها میهای بین آنتفاوت

معنایی داند.زیرا در چندها بسیار مهم مینامهدهد که معانی با یکدیگر در ارتباط باشند و این ویژگی را در تعریف فرهنگمعنایی زمانی روی میچند

ای وجود های جداگانهنام  مدخلهای همشوند، در حالی که برای واژهمعنا در درون یک مدخل معنایی در نظر گرفته میی چندی معانی کلمههمه

 باشد.ی لغات میکند.این ارتباط شامل شم زبانی گویشور و بیشینهمعنایی استفاده میدارد او از مفهوم ارتباط معنایی برای تشخیص چند

                                                                 

1Mapping 

2Harford&Heasly 

3Ullman 

4Crystal 

5John saeed 
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-معنایی واژگانی در زباندی چندی مورمعنایی در زبان طبیعی، مطالعهچند "ی دکتری خود تحت عنوان ( نیز در رساله2111برجو ایلکی کارامان)

ی ادراك ما معنایی را شیوهکند. او یکی از عوامل ایجاد چندمعنایی پژوهش خود را آغاز می، ابتدا با تعریفی از چند"های انگلیسی، آلمانی و ترکی

های ادراك واژگانی را در پردازد و شبکهمیکند. او در بخش اول از پژوهش خود به کاوش کاربردی روابط عینیت و شمول در ذهن خودمان بیان می

تواند بر اثر ابهام خاص رسد که مشکلات ارتباطی مینماید. در این بخش او به این نتیجه میهای آلمانی و ترکی یررسی میزبان انگلیسی با زبان

-پردازد. او در این بخش به این نتیجه میمانی میای بوجود آید. او در بخش دوم پژوهش به توصیف ساختاری واژگان چند معنا در آلدرون حوزه

-باشند.در بخش سوم او به توصیف چندآید در سطوح کلان قابل کاربردتر از سطوح خرد میرسد که تضاد ادراکی که در کاربرد زبان بوجود می

 ی در سطوح خرد زبانی وجود دارند.دهد که تئوری تضاد ارتباطی در زبان ترکپردازد و نشان میمعنایی واژگانی در زبان ترکی می
 

 چارچوب نظری -1

 شناسی شناختیزبان -3-1
های غربی ایالات متحده انجام شد. از سوی محققان کم شماری در بخش 1891و  1811های شناسی شناختی در دهههای زباننخستین پژوهش

ها به ی این پژوهشحوزه 1891ی ی دارد. به طوری که در اواخر دههشناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهورتفکرات زبان

 دانند.شناس شناختی میتوان یافت که خود را زبانبه بعد، بسیاری از نقاط مختلف جهان محققانی را می 1881ی اروپا نیز کشیده شد و از دهه

شناسی ترین و پرطرفدارترین مکاتب زبانگذراند، اکنون به یکی از مهممیی چهارم عمر خود را شناسی شناختی دههاگرچه مطالعات مربوط به زبان

شناسی، هوش مصنوعی، فلسفه و شناسی، عصبهای علمی متنوعی چون رواندر غرب و اروپا بدل شده است. و توانسته است علاوه بر زبان، با شاخه

 نقد ادبی ارتباط برقرار کند.

ی استقلال زبان از دیگر قوای ی درك و شناخت است، بدین گونه که دیگر در این دیدگاه مسالهاست شیوهشناسی شناختی مطرح آنچه در زبان

های زبان مردود است و درك جامع زبان بدون شناخت و درك کامل نظام شناختی شناختی مطرح نیست. بر اساس این دیدگاه استقلال حوزه

گرایان بر خلاف فودور و چامسکی، رفتار زبانی قرار دارد. شناخت 1و چامسکی 3انشمندانی چون فودوری مقابل دباشد. این دیدگاه در نقطهمیسر نمی

آورند. ها هستند که امکان یادگیری، استدلال و تحلیل را برای انسان فراهم میدانند. این استعدادهای شناختی انسان میرا نیز بخشی از استعداد

منطقی « دانش زبانی از شناخت عام انسان است » شناسان به آن معتقد هستند در عبارتچه این دسته از زبانی اصلی آنذکر این ادعا که هسته

 باشد.می

ی معنی از اهمیت بیشتری برخوردار است، بیشترین مباحث در این مکتب به معنی اختصاص داده شده شناسی شناختی مطالعهجا که در زباناز آن

-اهمیت جلوه دادن معنی در رویکرد صورتگرا بود، بنابراین بیشتر حجم این رویکرد به معنیر برابر نادیده گرفتن یا کماست که شروع آن واکنشی د

ی های شناختی به مطالعهرویکردشناسی شناختی و  ی وسیع معنیهشناسی شناختی به دو حوزشناسی شناختی اختصاص پیدا کرده است.زبان

هایی که به شناسی است. در این دیدگاه ماهیت ذهنی معنا اهمیت دارد که آن را از دیدگاهرین اهمیت روی معنیشود که بیشتدستور تقسیم می

ی واحد نیست بلکه شناسی شناختی نیز متعلق به یک نظریهشناسی شناختی، معنینماید. همانند زبانپردازند متمایز میی معنی میمطالعه

-و غیر تحت9الفظیشناسی، معنای تحتهم درآیند. منظور از معناتوانند بر اساس اشتراکاتشان گرداست که می ای از نظریات و رویکردهامجموعه

 شناسی وجود ندارد.شناسی و کاربردالفظی مجازی، استعاری است که متکی بر بافت باشد، به عبارت دیگر تمایزی بین معنا

ی سازمان و شناسی شناختی در واقع تحقیق و بررسی دربارهکند1 تحقیقات در معنیتعریف میگونه شناسی شناختی را اینلئوناردو تالمی معنا

 محتوای مفهومی در زبان است. 

های بندی شعاعی و... است که این مفاهیم راهکارهای تصویری، مقوله، مجاز، طرحواره8های مفهومیشناسی شناختی شامل مفاهیم استعارهمعنی

 معنایی هستند.ایجاد چنداصلی شناختی برای 

 استعاره -3-2
شناسی شناختی است. یکی از رفتارهای ظریف زبانی که از قدیم ذهن متفکران را به خود های مطالعات معنیترین بخشبررسی استعاره از بنیادی

شناختی مورد توجه قرار به لحاظ زیبایی جوید عمدتاَمشغول داشته، ساخت استعاره است. این موضوع که زبان چرا و چگونه از استعاره بهره می
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شود که ممکن است، در عمل توجهی را به خود جلب نکند. ارسطو گرفته است. استعاره به قدری طبیعی و خود انگیخته وارد زندگی ما میمی

ی که با آن نام شناخته نیست، تعریف نخستین کسی است که از استعاره سخن گفته است. او استعاره را کاربرد نامی قریب و نامانوس در مورد چیز

سازد، اما از طریق استعاره به چیز جدیدی میدانیم را منتقل ما از قبل میچه را که کند که کلمات معمولی فقط آنکند. او همچنین بیان میمی

ای بیان اندیشه نیست، بلکه راهی برای اندیشیدن ( بر این نکته تاکید دارند که1 استعاره صرفا ابزاری زبانی بر1111891لیکاف و جانسون ) رسیم.می

 ی چیزهاست. درباره

 رویکرد معاصر استعاره از دیدگاه شناختی-1-1

وجود آورد. در این زمان بود که استعاره از انحصار ادبیات خارج شد و ظهور دیدگاه شناختی انقلابی عظیم را در دیدگاه سنتی نسبت به استعاره به

شناسان شناختی جو کنند. زبانوانتهای بشر جستی بیهای لیکاف کوشیدند که استعاره را در ذهن و اندیشهن با دنبال کردن اندیشهشناختگرایا

 های اندیشه و فکر انسان است.تنها در زبان نیست، بلکه خود زبان بازتاب استعارهثابت کردند که منشا استعاره نه

دانند، بر این باورند که ربط به عمل و اندیشه میگرایان که قلمرو استعاره را محدود به زبان و بیظهار نظر سنت( با رد ا1891لیکاف و جانسون )

ی اندیشه و عمل دربرگرفته است و نظام مفهومی هر روزی ما که بر اساس ی زبان بلکه در حوزهاستعاره سرتاسر زندگی روزمره را، نه فقط در عرصه

 یم، ماهیتی اساسا مبتنی بر استعاره دارد.کنآن فکر و عمل می

 ی مفهومیاستعاره-1-4

ی پردازد. استعارهها می( مطرح شد. که به توصیف ارتباط مفهومی بین حوزه1891اولین بار در نظریات لیکاف و جانسون ) 11ی مفهومیاستعاره

 ی چیزی در اصطلاح و عبارت چیز دیگر است.مفهومی در اصل فهم و تجربه

ای را که دارای ها مجموعهنامند، آنگیرد نگاشت میکاف و جانسون اساس این رابطه را به شکل تناظرهایی که میان دو مجموعه صورت میلی

 نامند.تر است را قلمرو مقصد میای را که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنیتر است،  قلمرو مبدا و مجموعهتر و متعارفمفهومی عینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای ازکند و از این رو هر نگاشت را مجموعهتعریف می« نگاشت میان قلمروهای متناظر در نظام مفهومی»بدین ترتیب لیکاف در اصل استعاره را 

 داند.ی صرف میتناظرهای مفهومی و نه یک گزاره

 11های تصویریطرحواره-3-5

آید. این امر که ما در مکانی شناسان شناختی به حساب میهای معنیهای مفهومی حائز اهمیت در پژوهشهای تصویری یکی از ساختطرحواره

شود که هر روز با دنیای اطرافمان و الگوهای خوریم باعث مییم و غذا میخوابرویم، میکنیم، راه میهای مشخصی زندگی میخاص و با محدودیت

ی جسمی شده را آن سروکار داشته باشیم. درك این الگوهای جسمی شده یعنی حاصل تعامل جسم ما با آنان است. مفاهیم حاصل شده از تجربه

 بریم.ی موضوعات انتزاعی بکار میبرای اندیشیدن درباره

دهند و امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی ما تری از ساخت شناختی هستند که زیربنای استعاره را تشکیل میتصویری سطوح اولیههای طرحواره

 (.11911881آورند )سعید، تری مانند زبان را فراهم میهای شتاختی پیچیدهرا با حوزه

های این استدلال را که تجربه« بدن در ذهن»کرد. او در کتاب خود با عنوان های تصویری را مطرح ی طرحواره( اولین بار نظریه1891جانسون )

گیرند که های تصویری از تجربیات دریافتی و حسی نشات میآورند. طرحوارههای تصویری را به وجود میدرون نظام مفهومی، طرحواره12مندبدن
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کند و این ویژگی ن به دلیل داشتن قامت عمودی، مفاهیم بالا و پایین را درك میی تعامل ما با محیط اطرافمان هستند. به عنوان مثال انسانتیجه

 شود.ی تصویری بالا و پایین میباعث بوجود آمدن طرحواره

 13مجاز-3-6
فته است اما ری ادبی زبان به شمار میچه که در مطالعات سنتی درمورد مجاز مطرح شده است، مجاز در گذشته مانند استعاره نوعی آرایهطبق آن

( مجاز را نیز دارای ماهیتی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید کاربرد مجاز را نیز همچون استعاره، فرایند ذهنی و 1891لیکاف و جانسون )

نند، صدا زدن کرود. مثالی که از لیکاف و جانسون در معرفی مجاز بیان میبکار می 11و قرابت 14شناختی بدانیم. مجاز بر اساس نوعی مجاورت

( قابل ذکر است که برخی از محققان بر 3111198را دادی )راسخ مهند، 1هاست. مثلا همبرگر میز ی روی میز آنمشتریان در رستوران با شماره

 های مجازی است.ای پایهکنند که استعاره دارها پا را فراتر گذاشته و ادعا میتر بوده و حتی برخی از آناند که مجاز از استعاره اساسیاین عقیده

 16مقولات شعاعی-3-7
ی دیدگاه لیکاف در را مطرح کردند. این نظریه بر پایه 11شناسی واژگانی( در بررسی معنای واژه در زبان، دیدگاه معنی1899بروگمن و لیکاف )

ی ی مفهومی شکل گرفت. بنا به گفتهی استعارهیه)ر.ك همان( و نظز 19آرمانیی شناختی(، انگاره1فصل 1198مهند، بندی ) ر.ك راسخمورد مقوله

ای است که در آن چند مفهوم در ی شعاعی مقولهنامد. مقولهها را مقولات شعاعی میای دارند که او انلیکاف کلمات مقولات مفهومی پیچیده

شوند و دهی میاساس نوعی سرنمون مرکب سازمان (. مقولات شعاعی بر8911198مهند، اند )راسخبندی شدهارتباط با یک مفهوم مرکزی سازمان

 اعضای مختلف مقوله براساس قرارداد با سرنمون در ارتباط هستند، به این ترتیب هر واژه در واژگان ذهنی به صورت مقولات ساختاری پیچیده

ای دورتر از معانی گیرند و معانی حاشیهقرار می شود که معانی اصلی یا سرنمون در مرکز مقولهشوند.در مورد واژه نیز چنین عنوان میذخیره می

-ی ایجاد معنای جدید در یک واژه را مطرح نمیدهد و نحوهی شعاعی ارتباط بین مفاهیم را نشان میاصلی هستند. لازم به ذکر است که، مقوله

ر مقوله براساس قرارداد با سرنمون در ارتباط شوند و اعضای مختلف هنماید. ساختار مقولات شعاعی براساس ارتباط سرنمون سازماندهی می

 های شعاعی است.   ی وجود مقولههستند.به طور کلی تعمیم و بسط معنایی در زبان، نشانه

 چندمعنایی -3-8
ن با در یونان ی چندمعنایی یرای اولیهای زبان وجود معانی متفاوت، اما در عین حال مرتبط با یک کلمه است. پدیدهترین پدیدهیکی از اساسی

( نخستین بار اصطلاح 1881) 18(. بران11812111کنز، ی آن را به یونان باستان نسبت داد )گراتز و کویتوان تاریخچهباستان مشاهده شد، پس می

چارچوب مطالعات  ی اول قرن بیستم ساختارگرایانچندمعنایی را در بخشی از مطالعات خود که بررسی تغییرات معنایی بود معرفی نمود. در نیمه

شناسی تغییر دادند، ولی این گروه مطالعات در مورد چندمعنایی شناسی و روانهای جامعهزمانی با زمینهشناسی همچندمعنایی را از مطالعات معنی

-ی معنایی واژه را تشکیل میداند که پایه و اساس نظریهای ذهنی می( چندمعنایی را به عنوان پدیده1891را به طور جدی ادامه ندادند. بروگمن )

 کند.ی مقولات شعاعی بررسی می( با پذیرش دیدگاه بروگمن، چندمعنایی را بر اساس نظریه1899(. لیکاف )11112113دهد ) ایوانز و گرین،

-ذهن است. در دیدگاه زبانای زبانی نیست، بلکه ویژگی همان گونه که قبلا اشاره شد در چندمعنایی با رویکرد شناختی، چندمعنایی صرفا پدیده

دارد1 به رغم بروگمن، چندمعنایی را باید بنیاد ( بیان می8111198مهند) معنایی نادر است. راسخشناسی شناختی اصل چندمعنایی است و یک

 رسی کرد.ی مقولات شعاعی بری معنایی واژه در نظر گرفت. لیکاف با پذیرش دیدگاه بروگمن چندمعنایی را بر اساس نظریهنظریه

 ی چندمعناییمقولات شعاعی در مقوله -1-11

کنند1 کلمات چندمعنا گونه تعریف میها مقولات شعاعی هستند و آن را در مورد واژگان این( عنوان کردند که واژه1899لیکاف و بروگمن )

ای است مفهومی که در آن چند ی شعاعی مقولهلهدهند که به صورت شعاعی با همدیگر رابطه دارند. مقوها را تشکیل میای از مقولهمجموعه

توانند نقش یک ساختار سرنمونی (. اگرچه هر کدام از معانی می8911198مهند، اند )راسخبندی شدهمفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازمان
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ای به اند. این معانی حاشیهای از آن جدا شدهحاشیه کشد که معانیی شعاعی، مدل شناختی را به تصویر میرا بازی کنند، ولی عضو مرکزی مقوله

 های تصویری، استعاره، مجاز و ... با همدیگر رابطه دارند.  هایی نظیر طرحوارهی رابطهوسیله

براساس مقولات ی ارتباط این معانی شود،  اما نحوهگو ذخیره میمدت هر سخنی بلندها در حافظهشناسی شناختی تمام معانی واژهدر معنی

های تصویری، از معانی مرکزی حاصل های شناختی عام، و انتقال طرحوارهای در اثر مکانیسمشود. در این دیدگاه معانی حاشیهشعاعی بیان می

امل معانی شود که شی معنایی میهای چندمعنا، به عنوان یک مفهوم شناختی، یک شبکهشوند. شایان ذکر است که درك معانی مختلف واژهمی

ای را به اند و برخی معانی مرکزی. فرایندی که معانی مرکزی و حاشیهایی معنایی برخی معانی حاشیهمرتبط با همدیگر است. در این شبکه

 شود.نامیده می 21کند زنجیروارگیهمدیگر متصل می

 

 شیوه انجام پژوهش -4

ی صفت ساده 21ها استفاده شده است. برای این منظور نادی برای جمع آوری دادهباشد و از روش اساین پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی می

ترکی بهزادی انتخاب گردید.سپس برای هر صفت -ی فارسیفارسی شاهمرسی و فرهنگ دوزبانه-پربسامد ترکی آذربایجانی بر اساس فرهنگ ترکی

باشد.انتخاب پیکره بر اساس شم زبانی نگارنده و نیز یکره مورد نظر مییک مدخل واژگانی مدنظر قرار گرفت که شامل معنای واژه و همچنین پ

ها، معنای سرنمون و حاشیه ای برای هر صفت مشخص و نمودار شعاعی مجلات محلی به زبان ترکی آذربایجانی صورت گرفت. برای تحلیل داده

یجاد معانی متفاوت از معنی عینی و سرنمون مورد بحث و بررسی ها تحلیل شده و نحوه ابرای هریک رسم شد. پس از آن معانی مختلف این صفت

 قرار گرفت.لازم به ذکر است تنها نمودارو تحلیل پنج صفت ساده به طور تصادفی در این پژوهش آورده شده است.

 

 هاتحليل داده -5

پردازیم و دلایل ایجاد ی مربوط به آنها میرهطور تصادفی به همراه پیکدر این بخش به تجزیه و تحلیل پنج مورد از صفات ساده ترکی به

 کنیم.چندمعنایی را در آنها بررسی می

 

 ( Bâlâcâ) بالاجا –الف 
 )اتاق کوچک( Bâlâcâ ötâğt. کوچک) دارای حجم کم(. مثال1  1

  )من از تو کوچیکترم( man sannan bâlâcâyâmتر.مثال1 . کهتر، جوان2

  )کوچولو بیا اینجا ببینم( Bâlâcâ gal burâ görüm . کودك ، بچه کوچول. مثال11

 ای بی اهمیت داشتیم()مشاجره Bâlâcâ sözümüz čixdi . بی اهمیت. مثال41

 )یکم غذا بخوریم بریم( Bâlâcâ čürak yiyak gedak . کم. مثال11

 زدم( )مدت کوتاهی با تلفن حرف bir bâlâcâ tilfunnân dânišdim. زمان بسیار کوتاه. مثال1 3

 )بصورت جزئی توضیح دادم( Bâlâcâ tozih verdim. جزئی. مثال1 1

                                                                 

20Chaining 
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نماید، دارای حجم کم بودن است.آنچه در این مفهوم مشهود است، زبان خطور میتركدر ذهن گویشور  (Bâlâcâ) ی بالاجااولین مفهومی که از واژه

تر و نیز کودك، ما براساس تجربیات ذهنی خود، ایم. در مفهوم جوانی حجمی است. چرا که ما در مثال اول، برای اتاق، حجمی قائل شدهطرحواره

-تر تصور میتر، و بزرگسال را که سن زیادی دارد، بزرگرا که دارای سن کم است کوچک کنیم. بنابراین کودكی فیزیکی درك میسن را با اندازه

اهمیت و کم نیز حاصل نگاشت ی حرکتی شیء است. مفاهیم بیشود، طرحوارهمی (Bâlâcâ) بالاجا چه که باعث ایجاد چنین مفهومی ازکنیم.آن

های توان بنیان های عینی برای نگاشتءِ میی شیاست.بنابراین، بر اساس طرحوارهی حرکتی شیء ویژگی دارای حجم کم بر اساس طرحواره

فیزیکی استعاری و تشکیل معانی مختلف را در این واژه، فراهم نمود. چرا که برای مفاهیم انتزاعی مانند سن ، حرف و فکر مانند شیءِ ویژگی های 

تری ی عینیی مکان که حوزهای انتزاعی است براساس حوزهی زمان که حوزهکوتاه، حوزه و جسمی در نظر گرفته شده است. در مفهوم زمان بسیار

باشد. در مفهوم جزئی نیز همانند شیءای ی حرکتی شیء میوجود آورده است، طرحواره چه که این مفهوم را بهسازی شده است و آناست، مفهوم

 برای آن حجمی کوچک در نظر گرفته شده است.

 

 (Yüngülیونگول)ب( 

 )بار سبک( Yüngül yük . سبک وزن.مثال1 1

 )باران خفیف( Yüngül yâqiš . خفیف. مثال1 2

  )پاقدمش مبارك بود(  âyâqi yüngülüdü. مبارك و خوش یمن. مثال11

 )زیاد ساده نگیر( Yüngül tutma čox  . ساده و آسان. مثال41

 شخصیت برخورد داشتم()با یک انسان بی  Bir yüngülüna tuš galdim شخصیت. مثال1. بی1

 گیرم()غیرجدی نمی Yüngül tutmâm . غیرجدی.مثال1 3

 اهمیت()حرف بیyüngül söz .کم اهمیت. مثال11

 )با چابکی دویدم(yüngül qâčdim چابک.مثال1. 9

 

 باالجا

دارای حجم  کوچک)

 کم(.

ترکهتر، جوان  

 کودک ، بچه کوچول

 جزئی

اهزمان بسیار کوت  
 کم بی اهمیت
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باشد. این می "سبک وزن"رسد گیریم، اولین معنی که از این واژه به ذهن میی ذهنی که از محیط میطبق تجربیات روزمره و طرحواره

بی ارزش و کم اهمیت در عبارت یونگول سوز )حرف  رود.یونگول در معنیمعنی،معنای عینی واژه بوده و برای بیان مفاهیم انتزاعی دیگر به کار می

ی ی حرکتی شیء است.  بر اساس طرحوارهکاررفته است. اساس تشکیل چنین مفهومی در ذهن ما طرحوارهبی اهمیت( در معنای انتزاعی کلمه به

بارت دارای وزن کمی است. در واقع نگاشت شیءِ، واژه سوز)حرف( به مانند یک شیءِ در نظر گرفته شده است که دارای وزن است که در این ع

ی معنایی مقصد انتقال یافته و این معنی استعاری شکل گرفته است. ی معنایی مبدأ به حوزهی شیِء از حوزهویژگی کم وزن بر اساس طرحواره

های اخلاقی در حد پایینی است، متانت و یونگول در معانی خفیف، آسان و ... بر اساس توضیحات بالا قابل توجیه است. آدمی که از لحاظ ارزش 

نقل وشود. اساس تشکیل این معنی هم نگاشت ویژگی کم و سبک بودن است. هر چیزی سبک باشد هنگام حملتر دیده میوقار در رفتار او کم

رسد نگاشت استعاری این ویژگی ظر میشود.بنابراین به نبینی به آن چیزمیطلبد و داشتن انرژی باعث خوشحالی و نهایتاَ خوشتری میانرژی کم

باشد و نگاشت این ویژگی اساس یمن شده است.اگر چیزی سبک وزن باشد، به آسانی و چابکی قابل حرکت میمنجر به تشکیل معنای خوش

 باشد.ساخت معنای چابک می

 

 (özâğج( اوزاق)

 )جای دور(  özâğ yer. دور) دارای فاصله مکانی زیاد(. مثال1  1

 )زمان طولانی( özâğ zâmân . با فاصله زمانی زیاد. مثال21

 )این عمل بعید( bü özâğ iš. بعید. مثال1 1

 )مبرا وبرکنار ازگناه( gönâhdân özâğ. برکنار. مثال41

 )کشور دور( özâğ kišvar. دارای مسافت طولانی. مثال1 1

 

 

 

باشد. در می "فاصله مکانی زیاد"عنوان معنای عینی از کلمه اوزاق در ذهن گویشوران بر اساس تجربیات برگرفته از محیط وجود دارد چه که بهآن

وجود آورده است.با این توضیح که وقتی چیزی و تشکیل معانی دیگر را بههای استعاری های عینی برای نگاشتی راه است که بنیاناینجا طرحواره

های معنایی، معانی استعاری و های این واژه به سایر حوزهای قرار دارد، برای رسیدن به آن باید مسیری را طی نمود.با نگاشت برخی ویژگیدر فاصله

شود. اوزاق در معنای با فاصله زیاد دقیقا بودن از معنای عینی کلمه اوزاق استنباط میگردد. ویژگی های فاصله و طولانی انتزاعی دیگری تشکیل می

سازی شده است. در ی مکان که عینی است، مفهومتر است از حوزهی زمان که انتزاعیدر معنای عینی کلمه به کار رفته است. در این مفهوم حوزه

چنین با نگاشت ویژگی طولانی بودن از نقش دارد. هم( özâğاوزاق)ی معنایی ی فاصله از حوزهایجاد معانی انتزاعی بعید و برکنار، نگاشت ویژگ

 شود.ی معنایی مبدأ، معنی انتزاعی دارای مسافت طولانی تشکیل میحوزه

 

 یونگول

 سبک وزن

 خفیف

خوش یمن  تبی شخصی ساده وآسان   کم اهمیت غیرجدی 

 چابک

 اوزاق

(دور) دارای فاصله مکانی زیاد  

ادبا فاصله زمانی زی  

 
 برکنار بعید

دارای مسافت 

 طوالنی
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 (qürüد( قورو)
 ی خشک و بدون نم() پارچه  qürü čâpit. خشک )بدون رطوبت( . مثال1  1

 )علف خشک پژمرده( qürü öt. گیاه پژمرده. مثال1 2

 )اتاق خالی از اثاث( qürü ötâğ. خالی. مثال1 1

 )زن لاغر ونحیف( qürü ârvât. لاغر و نحیف. مثال1 4

 )خشکی( qürülüğمثال1  . زمین یا خشکی.1

 )خواندن محض( qürü oxümağ. محض. مثال1 3

 )حرف بی پایه( qürü söz. بی پایه. مثال1 1

 احساس()آدم بی qürü âdâmاحساس . مثال1 .  بی9

 

 
کنیم. ویژگی را به صورت چیزی که خشک و بدون رطوبت باشد، درك می (qürüقورو)بر اساس تجربیات ذهنی که ما از جهان اطراف خود داریم، 

ها از حوزه حالی، عدم حیات و ... . نگاشت این ویژگیاند از1 پژمردگی، عدم تحرك، بییا حالت خشکی وجود دارند عبارت (qürüقورو) هایی که در

ی شود، طرحوارهها میچه که موجب این نگاشتشود. آننی از این صفت میمعنایی مبدأ به حوزه معنایی مقصد است که باعث ایجاد معانی گوناگو

ر حرکتی است. چراکه در هرکدام از این معانی ویژگی بدون رطوبت شدن چیزی وجود دارد. به این صورت که درهرکدام از این معانی، چیزی در اث

ای باعث شادابی که دارای این ویژگی ها شده است. وجود آب در هر پدیدهاز بین رفتن رطوبت به این صورت در آمده است. و همانند شیءای است 

ی شود و مسلما وقتی آب خود را از دست دهد، این طراوت از دست خواهد رفت و پژمرده خواهد شد. با نگاشت این ویژگی از حوزهو طراوت می

باشد و در آب و علف باشد، یعنی آن مکان خالی میوقتی جایی خشک و بیتر پژمرده بهره برد. توان برای تشکیل مفهوم انتزاعیمعنایی خشک، می

معنایی دیگرمعنی انتزاعی قورو چورك، یعنی نان خشک)بدون شود. بنابراین با نگاشت ویژگی نبودن و نداشتن به حوزهآن چیزی یافت نمی

 ساس نیز با این روش قابل توجیه است.پایه، خالی، محض و بی احشود. معانی بیهمراهی چیزی درکنارغذا( تشکیل می

 (diriح( دیری)

 ) گوسفند زنده( diri dâvâr . زنده. مثال1 1

 ی شاداب()سبزه Diri gövam . شاداب و سرزنده.2

 جمع() پیرمرد حواس diri bâš qöcâجمع.مثال1 . حواس1

 پز()برنج نیمه diri dügü. خام ونیمه پز. مثال1 4

 )درشت حرف نزن(  diri dânišma . زبر و درشت. مثال11

 

 قورو

 خشک )بدون رطوبت(

خشکی زمین یا الغر و نحیف  بی پایه محض 
هگیاه پژمرد  

 خالی بیاحساس
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کند، زنده بودن و دارای زندگی بودن است. نگاشت استعاری ویژگی دارای به ذهن گویشوران خطور می (diriدیری)اولین معنی که با شنیدن کلمه 

هایی که در زنده بودن وجود دارد تر، مشهود است. ویژگیهای معنایی انتزاعیبه سایر حوزه (diriدیری) ی معناییزندگی و جانداری از حوزه

د است ی معنایی مقصی معنایی مبدأ به حوزهاند از1 حرکت، سرزنده بودن، شادابی، توانایی و استحکام و ... . نگاشت این ویژگی ها از حوزهعبارت

-ی معنایی خام و نیمه پز، میی معنایی دیری به حوزهکه موجب ایجاد این معانی از این صفت شده است. با نگاشت ویژگی دارای زندگی از حوزه

-به اندازه) برنج نیمه پز( را توجیه کرد.چرا که یکی از عوامل از دست دادن زندگی سوختن و حرارت است. زمانی که برنج "diri dügü"توان عبارت 

باشد. بنابراین با نگاشت ویژگی زنده توان گفت تقریبا زنده یا دیری میی کافی گرما نبیند یا نجوشد خام و نپخته و دارای استحکام است و می

-کیل میی معنایی مبدأ به مقصد، معنی حواس جمع تششود.با نگاشت ویژگی توانایی از حوزهبودن ، معنی انتزاعی خام و نپخته تشکیل می

 ی حرکتی شیء است.شود.اساس تشکیل معنای زیر و درشت نیز طرحواره

 

 گيرینتيجه  -6

ی چندمعنایی در شود، در این پژوهش مقولهشناسی شناختی محسوب میی چندمعنایی از مهمترین مفاهیم پایه ای در زبانبا توجه به اینکه پدیده

های بررسی قرار گرفت و اصول و راهکارهای ایجاد چندمعنایی در این رویکرد که شامل 1 طرحوارهمورد صفات ساده ترکی آذربایجانی مورد  

 باشد پرداخته شد.تصویری، استعاره، مجاز و مقوله بندی شعاعی می

این راستا، نخست  بندی شعاعی قابل توصیف است. دردر این پژوهش مشخص گردید که معانی مختلف هر صفت با استفاده از اصل مربوط به مقوله

ای بررسی شد و این رابطه مورد تحلیل و تر و یا سرنمون و حاشیهی شعاعی رسم شد و بر اساس آن معنی اول عینیبرای هر صفت یک شبکه

آذربایجانی  های ترکیتواند چندمعنایی را در صفتبندی شعاعی میها روشن گردید که اصل مقولهبررسی قرار گرفت. با بررسی معانی مختلف صفت

های تصویری باشد و طرحوارههای این زبان میتوصیف نماید. همچنین مشخص گردید که استعاره مهمترین اصل در ایجاد چندمعنایی در صفت

 های مفهومی، مهمترین نقش را بر عهده دارند.ناشی از تجربیات روزمره ما، در شکل گیری استعاره

چنین نتایج این باشد.همشناسان شناختی در این حوزه میهای زبانی چندمعنایی همسو و مؤید یافتهزهبه طور کلی، نتایج این پژوهش در حو

تواند یاریگر متخصصان این تر میتر و نیز ماشین های ترجمه قویتر و دقیقهای لغت کاربردیتحقیق  در حوزه آموزش زبان و تألیف فرهنگ

 ها باشد.حوزه

رویکرد شناختی به زبان، خصوصا معنی، طرفداران زیادی را در سراسر جهان پیدا کرده است، با این حال سهم زبان فارسی  کهبا در نظر گرفتن این

 شناسی و غیره ... در چارچوب های مختلف زبانی مانند صرف، نحو و معنیو ترکی آذربایجانی از تحقیقات در حوزه

ویژه چندمعنایی برای های زبانی بهتری در مورد پدیدههای گستردهگردد پژوهشین پیشنهاد میباشد. بنابراشناسی شناختی بسیار اندك میزبان

 های ایرانی نیز انجام پذیرد.ها وگویشها از جمله اسم، قید ، صفات مرکب و ... برای سایر زبانسایر مقوله

 

 منابع
 . تهران1 انتشارات فرهنگ معاصر.زبان و تفکر(. 1138باطنی، م. )

 . تهران1 نشر نخستین.آذربایجانی -فرهنگ دو جلدی فارسی(. 1111بهزادی، ب. )

 ی کارشناسی ارشد1 دانشگاه بوعلی سینا.. رسالهبررسی راهکارهای چندمعنایی در افعال پرکاربرد زبان فارسی براساس دیدگاه شناختی(. 1181بوستانی، ح. )

 دیری

 زنده و جاندار

جمعحواس  
شاداب و 

 سرزنده

 زبر و درشت خام ونیمه پز
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های زبانشناختی قرآن کریم. سال دوم. شماره ر متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی. کاوشی در پژوهشی ید د(. چندمعنایی واژه1182پور ابراهیم، ش. )

 .92-38. صص 1اول. پیاپی

 ی کارشناسی ارشد1 دانشگاه بوعلی سینا..رسالههای پربسامد فارسی با رویکرد شناختیی چندمعنایی در صفتبررسی مقوله(. 1181لو، ط. )خدابنده

 . تهران1 سمت.ها و مفاهیمدرآمدی بر معنی شناسی شناختی1 نظریه(. 1198خ مهند، م. )راس

 . رشد آموزش زبان. تهران1 انتشارات مدرسه.هامعنی و ساختار زبان1 چندمعنایی و آوایی واژه(. 1111فر، م. )رخشان

 . تبریز1 نشر اختر.فارسی-فرهنگ ترکی(. 1191زارع شاهمرسی، پ. )

 .11-1. صص 4یشماره. های علوم شناختیی تازهمجله(. رویکردی شناختی به یک فعل چندمعنایی فارسی. 1199)شریفی، ل. 

 . چاپ سوم. تهران1 انتشارات سوره مهر.درآمدی بر معنی شناسی(. 1191صفوی، ك. )

 .11-31اپی هیجدهم. صص . پیشماره دوم. نامه فرهنگستان(. نگاهی تازه به مسأله چندمعنایی همگانی. 1191صفوی، ك. )

. صص ی ششمشماره ی ادب پژوهیمجله(. خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی. 1191فیاضی، م و دیگران. )

91-118. 

 انشگاه علامه طباطبایی.ی کارشناسی ارشد زبانشناسی1 د. رسالهی چندمعنایی در زبان فارسیبررسی مسئله(. 1111قنبری، ع. )

 ی کارشناسی ارشد1 دانشگاه بوعلی سینا.. رسالهتحلیل ساختار چندمعنایی در افعال ساده زبان ترکی آذربایجانی با رویکرد شناختی(. (. 1181منصوری،الف.)

 .83-11. صص 111ی نسانی دانشگاه تهران.. شمارهی دانشکده ادبیات و علوم امجلهی چندمعنایی در زبان عربی. (. پدیده1191زاده، م. )نیازی و حاجی

Brugman, C .(1981) .The story of over. M.A. thesis. Linguistics Dept, University of California, Berkeley.  
Brugman, C and George, L.( 1988). Cognitive topology and lexical networks. In: Steven Small, Garrison Cottrell and Michael Tanenhaus (eds.), 

Lexical Ambiguity Resolution, 477–507. Palo Alto, CA: Morgan Kaufmann. 
Oxford University PressOxford:  .The Problem of PolysemyLexical Semantics: .(1997). Bran, B  

Crystal, D. (1991). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Third Edition. Oxford/Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers. Hurford, J.R. and B. 

Heasl. 
Evans, V and Melanie G. (2006). Cognitive Linguistics:an introduction, Edinburgh University Press. 
Geeraerts,D & Cuyckens,H (eds.).(2007). The Oxford handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 
Hurford, J & Heasly, B. (1983). Semantics: A course book. Cambridge shire: Cambridge University Press. 
Johnson, M.(1987). The Body in the Mind. Chicago, IL: Chicago University Press. 
Karaman, Ilkay Burcu. (2003). Polysemy in Natural Language:Case Studies on the Structural Description of Polysemous Lexemes in English, 

German and Turkish. Phd thesis. University of Surrey. 
Lakoff, George and Mark Johnson. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press. 
Lakoff, G.(1987). Women, Fire and Dangerous Things.What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press. 
Langacker, R.(1987). Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1 Theoretical Prerequisites & Vol 2  Descriptive Application.Stanford: Stanford 

University Press 
51.-ed.).Cambridge: Cambridge University Press, pp.202 nd, (2). Metaphor and thoughtOrtony, A.( 1979 

Palmer, F.R. 1993. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Robert, S.(2008).Words and their meanings: Principles of Variation and Stabilization.In Martine Vanhove (ed), From polysemy to semantic change: 

towards a typology of lexical semantic associations, 55-92, Amsterdam: John Benjamins. 
Saeed, J.I.(1997). Semantics, Oxford: Blackwell. 
Ulmann, S. (1991). Object Recognition and Visual Cognition. MIT University Press. 

 

 

 

27 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم

http://philpapers.org/go.pl?id=PUSLST&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D6id85qgOkNMC%26printsec%3Dfront_cover
http://philpapers.org/s/Bran%20Boguraev


 

بررسی تطبیقی فره ایزدی )چهار پادشاه اساطیری ( شاهنامه با مقام پیامبری در 

 قرآن 
 

 2محبوبه میرزایی 1نگار نوری

 

   negara.nuri1995@gmail.comاراک، ،)س(کبری زینب پردیس فرهنگیان، دانشگاه1
 negara.nuri1995@gmail.com،اراک ،)س(کبری زینب پردیس فرهنگیان، دانشگاه2

 

 چکیده :

  farnahاست ، در سنگ نبشته های هخامنشی به صورت  xwarrahو  Farrahواژه ی فر که به صورت فره و خره دیده می شود در زبان پهلوی       

 فزاینده ایست کهاز صورت مادی باستان این واژه آمده است ، مفهوم کهن فره بر اساس متون زرتشتی اغلب بخت و خوشبختی شاهان و قهرمانان و نیروزای فعال 

( نیز تعبیر شده است ،اما مفهوم آفریدگار و دیگر ایزدان به نیروی آن سعادت و ثروت و بخت نیک را بهره ی صالحان میسازند. در این آثار فره به ) خویش کاری

مت ، زیبایی و اصلی )خوبی( و )بخت( خواه در عالم نادیدنی خواه در جهان مادی برای فره مشخص است .در متون متعلق به عصر اسلامی فر ،معنای شکوه ، عظ

ی )شریفنظیر ) فر یزدان ، فرشاه ،فر کیانی ( باقی مانده است . حتی برتری یافته و در معنای نور هم به کار رفته است .اما در شاهنامه هنوز آن عبارات قدیمی

ی ویژگگر در بیشتر نقاط شاهنامه به ویژه قسمت اساطیر ، برای مشروعیت دادن به شاهان از طرف خداوند از واژه ی فره ایزدی استفاده کرده است . ا ( 59: 1831،

بری یزدی و مقام پیامقرار دهیم ، به شباهت بسیار آنها با پیامبران الهی و همچنین به نزدیکی معنای فره اهای چهار پادشاه قسمت اساطیر شاهنامه را مورد بررسی 

در این مقاله تلاش شده است که  پی می بریم ، بر اساس این بررسی ها میتوان ادعا کرد که منظور فردوسی از فره ایزدی در شاهنامه همان مقام پیامبری است.

مقایسه ای به این سوال پاسخ داده شود که آیا ممکن است فره ایزدی در شاهنامه همان مقام پیامبری در  –ویژگی ها با استفاده از روش تحلیلی واکاوی منابع و 

 قرآن باشد ؟

 

 قرآنکلید واژه : فردوسی ،فره ایزدی ، مقام پیامبری ، 

 

 مقدمه :
شاهنامه به کار برده است شباهت های زیادی به مقام پیامبری دارد و همچنین چهار آنگونه که فردوسی فره ایزدی)بخش اساطیر ( را در        

هنمون رپادشاهی که در ابتدای شاهنامه آورده شده اند شباهت بسیاری به چند پیامبر دارند ، این شباهت ها ذهن کنجکاو پژوهشگر را به این نکته 

در هر حال داستان هایی که در  قسمت اساطیر شاهنامه آمده است همان مقام پیامبری است .می کند که شاید بتوان ادعا کرد که فره ایزدی که در 

تانی سشاهنامه می بینیم مساله ای ابداعی و ابتکاری نیست ، بلکه اغلب و نزدیک به تمامی آنها مبادی تاریخی است که با گذشت روزگار عناصر دا

نیز همین نظر را دارد و معتقد است که )در بعضی موارد اسطوره نقابی است که تاریخ خود را در  مختلفی برآنها افزوده شده است . دکتر زرین کوب

 پشت آن مخفی می کند (

در بین انواع حکومتی که فردوسی در شاهنامه ارائه می کند ، حکومت عادلانه خدامحور مخصوص چهار پادشاه اساطیری ابتدای شاهنامه است       

وعیت دادن به این پادشاهان از جانب خداوند از واژه ی فره ایزدی استفاده  می کند ، وقتی به بررسی چهار پادشاه ) کیومرث، که فردوسی برای مشر

 هوشنگ ، طهمورث ، جمشید ( می پردازیم ، اکثر ویژگی های آنان تداعی کننده چند پیامبر الهی است ، مثلا کیومرث که اولین پادشاه است ،

خاطر حسد دیوان کشته می شود و این تداعی کننده داستان حضرت آدم است که فرزندش کشته می شود . می توان دیو را  فرزندش سیامک به

نماد خوی بد قابیل دانست . بعد از کیومرث ، هوشنگ دومین پادشاه است ، که به کشف آهن می پردازد . کشف آهن در قرآن مربوط به حضرت 

بعد از هوشنگ ، طهمورث به حکومت  مین پیامبری که هم رهبر سیاسی و هم رهبر مذهبی است حضرت داوود است .دوو جالب تر اینکه  داوود است

یمان سلمی رسد که مهم ترین اتفاق دوره ی این پادشاه ، طغیان دیوان است و طهورث آنان به بند می کشد ، این اتفاق ما را به یاد داستان حضرت 

با توجه به موارد  شباهت ها وجود دارد . و آنها را به زیر فرمان خود در می آورد . در مورد جمشید نیز این می کشد  که اجنه را به بندمی اندازد 

استوار است که فره ایزدی که در شاهنامه آمده با مساله مقام پیامبری ارتباط دارد . در این پژوهش تلاش شده است فوق این پژوهش بر این فرضیه 

ز شیوه تطبیقی و مقایسه ای و با معرفی جداگانه ی فره ایزدی و مقام پیامبری با استفاده از منابع کهن تاریخی و اساطیری نشان داده که با استفاده ا

 (11-1834:23)رستگار ،  شود که احتمالا فره ایزدی همان مقام پیامبری است .
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 بیان مساله 1-1

اما در شاهنامه هنوز آن عبارات قدیمی نظیر ) فر فر در اوستا ، سنگ نبشته های هخامنشی و ... آورده شده است و معنای متفاوتی داشته        

اژه ز وند ایزدان ، فرشاه ،فر کیانی ( باقی مانده است . در بیشتر نقاط شاهنامه به ویژه قسمت اساطیر ، برای مشروعیت دادن به شاهان از طرف خداو

امبران پی ی فره ایزدی استفاده کرده است . اگر ویژگی های چهار پادشاه قسمت اساطیر شاهنامه را مورد بررسی قرار دهیم ، به شباهت بسیار آنها با

انی با انی وغیر ایرالهی و همچنین به نزدیکی معنای فره ایزدی و مقام پیامبری پی می بریم . در این مقاله تلاش شده است با استفاده از منابع ایر

لا فره ااستفاده از شیوه تطبیقی به مقایسه ی شخصیت و ویژگی های چهار پادشاه اساطیری با پیامبران الهی پرداخته شود و نشان داده شود که احتم

 ایزدی همان مقام پیامبری است که تبدیل به اسطوره شده است .

 ضرورت و اهمیت پژوهش  1-2

برای شناخت تاریخ پیامبران ناگزیر از مطالعه هستیم ،از آنجا که شاهنامه تاریخ به شعر نوشته شده است و قطعا در آن از از آنجایی که ما       

ایی که هپیامبران و ویژگی های آنان به صورت اسطوره استفاده شده است ، پس باید که صورت اسطوره ای آنان را کنار بزنیم و با استفاده از سرنخ 

ا وجود دارد به تاریخ حقیقی آن پی بریم و دریابیم که شاهنامه تاریخ خود را با انبیا آغاز کرده است و همچنین نیاز است بفهمیم که در اسطوره ه

 فره ایزدی و مشروعیتی که خداوند به پادشاهان شاهنامه داده است همان مقام پیامبری است .

 پیشینه ی پژوهش 1-3
 این مساله مورد بررسی قرار و زندگی پیامبران به صورت مستقل انجام شده است اما تا کنونشاهنامه هرچند که مطالعات پراکنده ای پیرامون       

 :بررسی های تطبیقی در مورد شخصیت های شاهنامه صورت گرفته است مانند .نگرفته است 

 تیفوئوس – ضحاک و زئوس - فریدون :یونان و ایران اساطیر های شخصیت تطبیقی بررسی -

 بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه ، محمد تقی ایمان پور ، نجم الدین گیلانی  -

 اما تا به حال به این موضوع اشاره نشده است .است 

 بحث :-

 نوع شناسی و تیپولوژی حکومت به روایت شاهنامه 

ایران یا برجهان ، برآنکه ساختار جامعه کم و بیش یکسان می ماند. دارای انواع مختلفی است که به طور حکومت پادشاهی ، اعم از فرمانروایی بر     

 خلاصه عبارتند از :

 1. است :حکومت مطلقه شاه که این حکومت مطلقه خود به سه شکل مطرح شده 

 حکومت عادلانه خدامحور1-1

 حکومت خودکامه و استبدادی1-2

 یم قدرت به صورت ایالتی حکومت عادلانه با تقس1-8

 2حکومت ملوک الطوایفی. 

 8حکومت به اصطلاح کمونیستی مزدک. 

 آنچه در این مقاله مورد اهمیت است ، نوع حکومت عادلانه خدامحور است :

( یا )خدیو جهان ( کیومرث، هوشنگ ، طهمورث و جم بر جهان فرمان می رانند ، از ایشان با عناوین )جهان کدخدای ،شاه اساطیری پادچهار      

ه ( ) جهان شهریار ( به کار رفته است . این چهار شهریار بخش اساطیری به بعد عناوینی مانند )شاه ایران زمین ( ، )شاهنشایاد می شود . از این 

قرار می کند . در این سرزمین مشروعیت حکومت خود را از خدا دریافت کرده اند ، یزدان یار و یاور آنان است و از طریق سروش با آنان ارتباط بر

خود عدالت را می گسترد و علیه بدی می جنگد . این چهار خدای اساطیری بیش از هر چیزی می کوشند که فرهنگ ابتدایی عصر حجر را ارتقا 

 بخشیده و انسان را به سوی خدا و تمدن رهنمون کنند .

 وصل بودن به مخزن وحی و ... است .. 8. عدالت2ت از طرف خداوند . مشروعی1این نوع حکومت با دیگر حکومت ها تفاوت دارد     

شاهنشاهی آنچه فردوسی در مورد این چهار پادشاه در شاهنامه مد نظر دارد ، مشروعیت از طرف خداوند است که اکثرا آن را با نام فره ایزدی ، فره 

 (23-11: 1834)رستگار ، ، فره کیانی نام می برد .

 : فر به چه معناست
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است ، در سنگ نبشته های هخامنشی به صورت  xwarrahو  Farrahواژه ی فر که به صورت فره و خره دیده میشود در زبان پهلوی     

farnah   از صورت مادی باستان این واژه آمده است ، بیلی این واژه را از ریشه یhvar  . به معنای) دریافتن و به دست آوردن ( دانسته است

به معنای آسمان خورشید مرتبط دانسته اند  svarبه معنای خورشید و واژه ی سانسکریت  hvarاز محققان آن را با واژه ی اوستایی اما برخی 

و خواسته  بکه به عقیده ی بیلی قابل دفاع نیست . بنابر عقیده بیلی، معنای فره در اوستا از معنای اولیه ی) یافته وآرزو شده( از طریق چیزهای خو

بخت نیک برای )صاحب فره ( بدل شده آنگاه به اقبال تحول میابد که گوهری ذاتی مینویی و نیرویی است که نیکبختی میبخشد و ضامن همه ی به 

موفقیت ها و پیروزی هاست .فره از این حیث که گوهری است متعلق به عالم نادیدنی کیفیت نورانی و درخشان عالم مینویی و به خصوص روشنی 

را دارد . و از این حیث که بخت نیک است به این جهان تعلق دارد .مفهوم کهن فره بر اساس متون زرتشتی اغلب بخت و خوشبختی شاهان  بی آغاز

ر این د و قهرمانان و نیروزای فعال فزاینده ایست که آفریدگار و دیگر ایزدان به نیروی آن سعادت و ثروت و بخت نیک را بهره ی صالحان میسازند.

ت اسار فره به ) خویش کاری( نیز تعبیر شده است ،اما مفهوم اصلی )خوبی( و )بخت( خواه در عالم نادیدنی خواه در جهان مادی برای فره مشخص آث

نوز ه مه.در متون متعلق به عصر اسلامی فر ،معنای شکوه ، عظمت ، زیبایی و حتی برتری یافته و در معنای نور هم به کار رفته است .اما در شاهنا

 (813:1813راشد ،  آن عبارات قدیمی نظیر ) فر یزدان ، فرشاه ،فر کیانی ( باقی مانده است .

 انواع فر در شاهنامه :

ن آفردوسی در شاهنامه بین سه نوع فرّ تمایز قائل است که هر یک می تواند به تنهایی یا با هم موجب تقویت ادعای حکومت یا باعث مشروعیّت     

 ترتیب: گردد، بدین

 فرّ کیانی / فرّ شاهی / فرّ شاهنشاهی (1

 فرّ ایزدی( 2

 فرّ موبدان( 8

 فرّ شاهی.1

نسب شاهی داشتن یا اصل موروثی بودن پادشاهی در سنّت حکومتی ایران قبل از اسلام و به همین ترتیب در روایت شاهنامه نقش محوری دارد.     

مدّعی حکومت می گردند، این ادّعای خود را یا بر این پایه استوار می کنند که فرزند ارشدِ شاه و یا از نسل « فرّ شاهی»شاهزادگانی که با استناد به 

سب ن یک شاه هستند و بنابراین حکومت را به ارث می برند. حتی حکّام مستبدی مثل ضحّاک و افراسیاب، مشروعیّت پادشاهی خود را اولاً بر اساس

 ثانیا با اِعمال زور و ایجاد خفقان در جامعه، حکومت را به دست می گیرند.شاهی خود توجیه می کنند و 

ه ب فرّ شاهی به مفهوم موروثی بودن حکومت، شامل حال کلیّه شاهزادگان شده و در واقع تعلّق شاهزاده را به گروه بزرگان تضمین می کند، ولی    

مثلاً ماجرای سلم و تور که اوّلی بر پسر ارشد بودن خود تکیه می کند و دیگری خود  شد.تنهایی نمی تواند شرط کافی برای مقبولیّت ادعای شاهی با

 دانسته و بررا به دلیل برتری در رزم آوری لایق ولیعهدی می داند، امّا پدرشان فریدون، انتخاب بر پایه اصل جامع الحاظ بودن صلاحیّت را مُرَجّح 

هر لحاظ بیشتر است. لزوم صلاحیّت بیشتر در مورد جانشینی نوذر نیز مطرح می شود: بزرگان، ادّعای  ولیعهدی ایرج رای می دهد که صلاحیّتش از

ه بطوس و گستهم، فرزندان نوذر، را با آنکه از فرّ شاهی برخوردارند، به دلیل عدم کفایت صلاحیّتشان رد می کنند و زو طهماسب را که نسبش 

زال آزاده در جمع بزرگان، دلائل مربوط به ردّ «. زور کیان داشت و فرهنگ گو»چون مضاف بر فرّ شاهی  فریدون می کشد، به شاهی بر می گزینند،

 ادّعای طوس و گستهم و نیز معیارهای انتخاب شاه نو را به این شرح بیان می دارد )کتاب زو(:

 که دارد گذشته سخنها بیاد                   بباید یکی شاه خسرونژاد

 سپاه است و گُردان بسیار مر         طوس و گستهم فراگر داردی 

 به تخت بزرگی نباشد سزای         هر آن نامور کو نباشدش رای

 بباید یکی شاه پیروز بخت         نزیبد بریشان همی تاج و تخت

 بتابد ز گفتار او بخردی                   که باشد بدو فرّه ایزدی

 (112:  1852)فردوسی ،  یکی شاه، زیبایِ تختِ بلند         ز تخم فریدون بجستند چند

یقباد ک مثال های دیگر: بزرگان و لشکریان برای جانشینی گرشاسپ زو که فرزند پسر ندارد، بار دیگر در خلأ قدرتی که به این علّت به وجود آمده،    

نمند را که از نژاد فریدون است، می جویند و تخت شاهی را بدو می سپارند. در دوران حکومت قباد ساسانی که از روی حسادت و ترس، سردار توا

ام می قیواستاندار وجیه المله و وفادار خود سوفرای را ناجوانمردانه دستگیر و به قتل رسانده است، مردم غمگین و خشمناک می شوند و علیه قباد 

 کنند 

 (128: 1852)فردوسی ، همی هر کسی کرد ساز نبرد       بر آشفت ایران و برخاست گرد  
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 فرّ شاهی قباد، او را به زنجیر می کشند و برادرش جاماسپ را به شاهی برمی گزینند:سپس لشکریان، با نادیده گرفتن     

 قبادش همی پروریده بناز          که کهتر برادر بد و سرفراز

 به شاهی بر او آفرین خواندند            ورا برگزیدند و بنشاندند

 (124: 1852)فردوسی ،  یادز فرّ و نژادش نکردند               به آهن ببستند پای قباد

 بنابراین، فرّ شاهی به تنهایی برای مشروعیّت حکومت، کافی نیست.

این نمادهای  در چهارچوب اصل موروثی بودن حکومت، تملّکِ اسباب و نمادهای قدرت شاهی در تأکید ادّعای حکوت نقش مهمّی ایفا می کند.    

ین مهمترین ا.گردد، بلکه یکی یا تعدادی از آنها می تواند این مشروعیّت را پایه گذاری کند شاهی، نه تنها موجب تقویت مشروعیّت حکومت می 

 و گنج. وندرفش فریدون یا درفش کاویانی، گرز فریداسباب و نمادها عبارتند از: تخت شاهی، تاج، انگشتری و مُهر 

به فرمان یزدان، یعنی داشتن فرّه ایزدی، در مشروعیّت حکومت، نقش  در کنار دارا بودن فرّ شاهی و اسباب و نمادهای شاهی، احراز حکومت    

 تعیین کننده دارد:

 فرّه ایزدی. 2

عنوان کرده، حکومت بر اساس فرمان اهورا مزدا، « مشروعیّت مذهبی حکومت شاهان هخامنشی»همانطور که گرِگوران در پژوهش خود در مورد     

بازتاب ادبی این مطلب را در بخش اساطیری شاهنامه  مهمترین منشورهای حکومتی ایران باستان بوده است.از زمان داریوش بزرگ به بعد، یکی از 

 مشاهده می کنیم، مثلاً در داستان هوشنگ:« فرّایزدی»به صورت 

 (88: 1852)فردوسی ، به داد و دهش تنگ بسته کمر    به فرمان یزدان پیروزگر 

از چهره آنان می گردد که در عین « تابش نور ایزدی»فرمان یزدان حکومت می کنند و همین امر موجب  در بخش اساطیری، چندین شاه به    

 .حال، دالّ بر مشروعیّت حکومتشان نیز هست 

 شرایطی که موجب دریافت فرّایزدی می شود، عبارت است از:

 ایمان به یزدانِ نیک و ستایش او )دینداری(

 استبداد(مبارزه علیه بدی )ظلم و 

 پای بندی به اصل دادگری و نیکی و حکومت بر پایه عدالت اجتماعی )داد و دهش(

 کیومرث، اوّلین شهریار جهان، فقط از فرّ ایزدی برخوردار است، هوشنگ، جم و منوچهر به هنگام به دست گرفتن قدرت، هم دارای فرّ شاهی و    

شاهی برخوردارند، فرّ ایزدی را در حین حکومت دریافت می کنند. تهمورث آن را پس از گذراندن  هم فرّ ایزدی هستند. تهمورث و فریدون، که از فرّ

 یک دوره زهد و سلوک وتزکیه کامل نفس، کسب می کند:

 (81: 1852)فردوسی ، که تابید از او فرّه ایزدی     چنان شاه پالوده گشت از بدی

ذوالاکتاف، شاه ساسانی، هر چند از فرّ ایزدی برخوردار نیست، امّا به هنگام احراز حکومت، آنچنان  و فریدون به خاطر حکومت عادلانه اش. شاپور    

 فرّی از او می تابد که گویی فرّ ایزدی است:

 (11: 1852)فردوسی ، بر او سایه رایت و بخردی است    تو گفتی همی فرّه ایزدی است

 غیر عادلانه خاموش و تیره گردد، مثلاً در مورد جم: فرّ ایزدی می تواند بر اثر استبداد و یا حکومت

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش    از آن پس برآمد ز ایران خروش

 (43: 1852)فردوسی ، به کژی گرایید و نابخردی             بر او تیره شد فرّه ایزدی

 فره موبدان :. 8

ویژه در دربار شاهان ساسانی، ایجاب می کند که این قشر به طور جداگانه و مشروح مورد با توجه به نقش سیاسی موبدان در امور کشوری به     

 بررسی واقع شود، که اینجا بیش از این مقدور نیست و باید بررسی مفصّل را به بعد موکول کنم.

پادشاهان است ،بین چند فره نام برده شده فره ایزدی با توجه به آنچه گفته شد در بین انواع فر ، فره ایزدی همان مشروعیت و تایید خداوند برای     

ر به فشباهتی به مقام پیامبری دارد ، بزرگترین شباهت این است که هر دو از جانب خداوند داده می شود یعنی نعمت و موهبتی که خداوند به یک ن

 (11-23: 1834)رستگار ، خاطر ظرفیت وجودی می دهد  و دیگر اینکه به وحی دسترسی دارند .

ما او این دقیقا برخلاف فره شاهی ، کیانی و شاهنشاهی است . سه ویژگی یاد شده در مورد فره ایزدی در مورد مقام پیامبری نیز صدق می کند.     

ر حکومت ها سوال این جاست که آیا می توان فره ایزدی را همان مقام پیامبری در قرآن بدانیم و آن چهار پادشاهی که نوع حکومت آنان با دیگ

 تفاوت داشت را پیامبر در نظر بگیریم ، یعنی به طریقی فردوسی تاریخ خود را با حکومت پیامبران شروع کرده باشد ؟ 
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 در ادامه به توضیح این ویژگی هریک با بعضی از پیامبران الهی است ،آنچه که ما را در این سوال کمک می کند بررسی چهار پادشاه و تطبیق     

  دشاه اسطوره ای می پردازیم .چهار پا

  کیومرث :
به تعبیر شاهنامه ، او در کوه زندگی میکرد و پلنگینه پوش بود . آدمیان و جانوران دیگر به فرمان کیومرث در آمدند و او را تعظیم اولین پادشاه      

 . می کردند و این امر سبب آموزش نخستین دین شد 

 کیومرث شد برجهان کدخدای                          نخستین به کوه اندرون ساخت جای 

  سر بخت و تختش برآمد به کوه                        پلنگینه پوشید خورد با گروه

 ازو اندر آمد همی پرورش                               که پوشیدنی نو بد و نو خورش

  (25:1852)فردوسی ، کش بدید                          زگیتی بنزدیک او آرمیددد و دام هر جانور 

کیومرث پسری خردمند و زیبا به نام سیامک داشت . از سوی دیگر اهریمن که به کیومرث و سیامک رشک می ورزید، صبر پیشه کرد تا فرزند     

 ن داشت . کیومرث به روزگار جوانی رسید ، او نیز فرزندی به نام خزروا

 پسر بد مر او را یکی خوبروی                       هنرمند و همچون پدر نامجوی

 سیامک بدش نام و فرخنده بود                     کیومرث را دل بدو زنده بود

 (83: 1852)فردوسی ،مگر بد کنش ریمن آهرمنا               بگیتی نبودش کسی دشمنا            

ن سپاهی از دیو گردآورد تا به جنگ سیامک برود. سروش بر کیومرث ظاهر شد و گفت که خزروان و پدرش در اندیشه ی کشتن سیامک خزروا    

 هستند . سیامک با شنیدن آن خبر ، لشکری فراهم آورد و آماده ی جنگ شد . در آن نبرد خزروان چیره شده و سیامک را از پای در آورد .

 ه سیاه                     زبخت سیامک وزان پایگاه جهان شد بران دیو بچ

 سپه کرد و نزدیک او راه جست                همی تخت و دیهیم کی شاه جست

 سخن چون بگوش سیامک رسید              ز کردار بدخواه دیو پلید

 دل شاه  بچه برآمد به جوش                   سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش

 چنگ وارونه دیو سپاه                      دوتا اندر آورد بالای شاهبزد 

 فکند آن تن شاهزاده بخاک                    بچنگال کردش کمرگاه چاک

 (81: 1852)فردوسی ، سیامک به دست خروزان دیو                تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو

هگین شد و بانگ و فغان برآورد ، آدمیان و جانوران با همدردی کردند و یک سال آن سوگواری ادامه کیومرث از کشته شدن پسرش سخت اندو     

 از اهریمن و دیوان آماده شود .داشت تا سروش بر کیومرث ظاهر شد و از سوی خداوند پیام آورد که برای کین خواهی 

 هوشدرود آوریدش خجسته سروش              کزین بیش مخروش و بازآر 

 (81: 1852)فردوسی ،سپه ساز و برکش بفرمان من                 برآور یکی گرد از آن انجمن 

سیامک پسری به نام هوشنگ برجای مانده بود که وزیر و مشاور کیومرث هم به شمار می آمد ، کیومرث او را فراخواند و پیشاپیش لشکر به  از     

پس سپاه قرار گرفت ، سرانجام با یاری پروردگار هوشنگ چیره شد ، دست و پای خزروان را بست و سرش جنگ اهریمن و دیوان فرستاد و خود در 

 از تن جدا کرد. 

 بر دیو نستوه تنگبازید هوشنگ چون شیر چنگ                   جهان کرد ب

 (81: 1852)فردوسی ،کشیدش سراپای یکسر دوال                       سپهبد برید آن سر بی همال

 «خوبی مطلق»جهان اساطیری که محدوده حکومت کیومرث است، ابتدا فقط از به تعبیری اولین پادشاهی است که دارایی فره ایزدی است .    

تشکیل شده و در آن سخنی از یک سرزمین یا یک ملّت خاص در میان نیست و از اقشار و طبقات مختلف یک جامعه نیز مطلبی بیان نمی شود، 

تقسیم می گردد: « بد»و « خوب»امّا این جهان خوب به زودی به دو جناح  بلکه به طور کلّی موضوع جامعه انسانی و حکومت جهان مطرح است.

جهان خوب، تحت رهبری کیومرث قرار دارد و یزدان از طریق سروش او را در اجرای حکومتش هدایت می کند. دنیای بد، تحت فرمان اهریمن 

 و شاید منظور از دیو همان خوی . این داستانی که در شاهنامه نقل شده بیشتر به داستان حضرت آدم و همچنین کشته شدن پسرش فریبکار است

ران ل فرزندش در قتحضرت آدم به تعبیر قران اولین پیامبر است و همچنین جریان ق .اشاره دارد بد قابیل باشد که بنای بدی را درجهان گذاشت، 

  .نیز آمده است
 ن در مورد قتل هابیل آآیات قر
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 تقرب براى )قربانی( کارى کدام هر که هنگام آن در ) است: داده شرح گونه این را دیگرى وسیله به یکى قتل و آدم فرزندان داستان مجید قرآن    

 أَحَدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْباناً قَرَّبا )إِذْ ( 21 آیه مائده، سوره ) (نشد پذیرفته قابیل( ) دیگری از و شد پذیرفته ( )هابیل یکى از اما دادند، انجام پروردگار به

 تو که نماید یاد سوگند) و کند، قتل به تهدید را دیگرى قابیل، بود نشده قبول عملش که برادرى شد سبب موضوع همین و.الْآخَرِ( مِنَ یُتَقَبَّلْ لَمْ وَ

 من گناه آمده پیش جریانى  چنین اگر گفت: و کرد نصیحت را او ( )هابیل دوم برادر اما. (لَأَقْتُلَنَّکَ قالَ) ( 21 آیهمائده، سوره) (کشت خواهم را

 21 آیهمائده، سوره) .(پذیرد می پرهیزگاران از تنها خدا) و است نبوده همراه پرهیزگارى و تقوا با عملت که است تو خود متوجه ایراد بلکه نیست

 .الْمُتَّقِینَ( مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ()

 به دست و کرد نخواهم مثل به مقابله هرگز من کنى، دراز من کشتن به دست و بپوشانى عمل جامه تهدیدت به تو حتىاگر کرد: اضافه سپس    

 هرگز و ترسم می خدا از من که چرا (.لِأَقْتُلَکَ إِلَیْکَ یَدِیَ بِباسِطٍ أَنَا ما لِتَقْتُلَنِی یَدَکَ إِلَیَّ بَسَطْتَ لَئِنْ () 23 آیهمائده، سوره) .کنمنمى دراز تو کشتن

 .الْعالَمِینَ( رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّی) ( 23 آیهمائده، سوره)آلایمنمى گناهى چنین به دست

 إِنِّی ()25 آیه مائده، سوره ) (بکشى بدوش را خویش و من گناه بار تو خواهم می بلکه) بکشم بدوش را دیگرى گناه بار خواهم نمی من علاوه به    

 را حیات حق  که چرا افتاد خواهد تو دوش بر نیز من گذشته گناهان بار سازى عملى را تهدید این براستى اگر زیرا . ِإثْمِکَ( وَ بِإِثْمِی تَبُوءَ  أَنْ أُرِیدُ

 از) گبزر مسئولیت این قبول با مسلما و بگیرى!( بدوش مرا گناهان باید ندارى صالحى عمل چون و بپردازى را آن غرامت باید و نمودى سلب من از

 (ظَّالِمِینَال جَزاءُ ذلِکَ وَ النَّارِ أَصْحابِ مِنْ ََکُونَ ()25 آیه مائده، سوره)(ستمکاران جزاى است همین و بود خواهى دوزخیان

 به را ما موضوع این و بوده، حسد مسئله انسانیت جهان در تجاوز و تعدى قتل، اختلافات، نخستین سرچشمه که شود می استفاده بخوبى آیات این از

 . سازدمى آشنا اجتماعى هاىرویداد در آن العاده فوق اثر و اخلاقى ی رذیله این اهمیت

 ک و حسد اهریمن نسبت به سیامک صحبت میکند و به این مساله اشاره دارد :همان گونه که فردوسی در مورد رش

 بگیتی نبودش کسی دشمنا                        مگر بر کنش ریمن اهریمنا

  (83:1852)فردوسی ،  برشک اندر اهرمن بدسگال                       همی رای زد تا ببالد بال

 .است خود را با تاریخ انبیا و حضرت آدم شروع کردهقسمت اساطیری میتوان این گونه برداشت کرد که فردوسی  

 هوشنگ :
 پادشاه بعد از کیومرث ، هوشنگ است . وی خدماتی از قبیل :     

   کشف آهن 

 (88:1852)فردوسی ، کزان سنگ خارا کشیدن برون            سرمایه کرد آهن آبگون               

 کشف آتش 

 نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ               گرفتش یکی سنگ و شد تیزچنگ

 بزور کیانی رهانید دست                          جهانسوز مار از جهانجوی جست

 برآمد بسنگ گران سنگ خرد                    همان و همین سنگ بشکست گرد

 (88: 1852)فردوسی ، دو سنگ                دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ فروغی پدید آمد از هر

 ساختن تبر و اره و تجهیزات کشاورزی . 

 (88: 1852)فردوسی ،چو بشناخت آهنگری پیشه کرد                  از آهنگری اره و تیشه کرد 

 در مورد رضایت خداوند از حکومت هوشنگ این بیت آمده است :

 (88: 1852)فردوسی ، ن پیروزگر                           بداد و دهش تنگ بستم کمربفرمان یزدا

کشف آهن برای ما یک نفر را یادآوری میکند و او حضرت داوود است که در قرآن هم به آن اشاره شده است . باید توجه داشت  ، در این خدمات       

بر پیامبری و رسالت به رهبری مردم برسد که بعد از ایشان ، حضرت سلیمان به حکومت رسیدند که حضرت داوود بعد از حضرت آدم توانست علاوه 

 ده است .. ساختن تجهیزات کشاورزی هم به گونه ای از ویژگی های حضرت آدم بو

 در مورد حضرت داوودآیات قرآن 
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و آهن را براى (اَنِ اعْمَلْ سَابِغَات وَ قَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صَالِحاً اِنّى بِما تَعَْملُونَ بَصیرٌوَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ * : )مى فرماید 11و  13آیات  سوره سبادر      

آنچه انجام مى او نرم کردیم  ]و به او گفتیم:[ زره هاى کامل و فراخ بساز، و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن. و عمل صالح به جا آورید که من به 

 .د بینا هستم(دهی
 

شکى نیست که این دستور نشان مى دهد داوود)علیه السلام( به فرمان الهى دست به ساختن وسیله بى سابقه اى زد که علم و آگاهى آن را از        

 بود، و خداوند مساله نرم ساختن آهن را براى او ممکن ساخت. سوی خدا یافته 

 طهمورث :
شتن دام و پرورش آنها را پادشاه ، او بریدن پشم میش و بره ، رشتن آن و ساختن جامه را به مردم یاد داد ، نگاه داپسر هوشنگ و سومین       

 آموخت .

 (89: 1852)فردوسی ،پس از پشت میش و بره پشم و موی                       برید و برشتن نهادند روی

 دیگر جانوران به کار گرفته شود . برای شکار جانورانی مانند یوز و سیه گوش را اهلی کرد تا    

 (89: 1852)فردوسی ،رمنده ددان را همه بنگرید                سیه گوش و یوز از میان برگزید

 باز و شاهین را دست آموز کرد و نگاهداری خروس و مرغ خانگی را به مردم آموخت .     

 چو باز و چو شاهین گردن فراز  زمرغان مر آن را که بد نیک تاز                 

 (89: 1852)فردوسی ،بیاورد و آموختن شان گرفت                      جهانی بدو مانده اندر شگفت 

 طهمورث وزیری پاک به نام شهرسپ داشت که کار او روزه و نماز و نیایش بود و شاه را به راه نیک رهنمون میشد .      

 نزد جز بنیکی بهرجای گام                  خنیده بهر جای شهرسپ نام   

 همه روز بسته زخوردن دولب                   به پیش جهاندار برپای شب

 (81: 1852)فردوسی ،چنان بر دل هرکسی بود دوست                نماز شب و روزه آیین اوست 

 دوری گزیدن طهمورث از بدی ها سبب شد تا بتواند اهریمن را با افسون ببندد و همچون اسبی بر او سوار شود . دیوان گرد آمدند تا بر شاه    

 د کهنبشورند ، جنگ از دو سوی پیوسته شد و طهمورث بسیاری از دیوان را کشت و دیگران را اسیر کرد . اسیر شدگان زنهار خواستند و به شاه گفت

 اگر از کشتن شان دست بکشد هنری نو به او می آمورند و طهمورث همه را بخشود و آنان گونه های خط را به او آموختند . 

 از ایشان دو بهره با فسون ببست                 دگرشان بگرز گران کرد پست

 کشیدندشان خسته و بسته خوار                 بجان خواستند آن زمان زینهار

 آزاد گشتند از بند او                         بجستند ناچار پیوند اوچو 

 (81: 1852)فردوسی ،نبشتن بخسرو بیاموختند                        دلش را بدانش بر افروختند

 در مورد فره ایزدی و تایید طهمورث از طرف خداوند این بیت آمده است :

 (81: 1852)فردوسی ،که تابید ازو فره ایزدی         چنان شاه پالوده گشت از بدی         

ارد داگر دوویژگی بارز طهمورث یعنی انتخاب وزیر و به بند کشیدن دیو و به کار گرفتن آنها را در نظر بگیریم شباهت بسیاری به حضرت سلیمان     

 کشیدن دیوان در قرآن به طور واضح بیان شده است .که وزیری دانا به نام آصف ابن برخیا داشته و همچنین ذکر داستان به بند 

 ن در مورد حضرت سلیمانآیات قرآ

 (23سوره نمل، آیه  ().وَ تََفقَّدَ الطَّیْرَ  ) .( و پرندگان در خدمت او بودند11سوره نمل، آیه ()عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ )  .و با زبان پرندگان آشنا بود    

  (81سوره ص، آیه  ()وَالشَّیاطِینَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ  ) .و جن در خدمت او بود

برخیا را وصى حضرت سلیمان علیه السلام معرفى بن بیت علیهم السلام، آصف روایات فراوانى از طریق اهل، وزیر حضرت سلیمان اما در مورد      

آورنده تخت »شخص دانسته است. در روایتى از رسول خدا صلى الله علیه و آله آمده است: را همین  (اَلَّذِى عِندَهُ عِلمٌ مِنَ الکِتب) کرده و مقصود از

در روایات آمده است: وقتی زمان مرگ حضرت سلیمان علیه السلام فرا رسید، خداوند به او وحى کرد که .)داوود بود بنبلقیس، وصى برادرم سلیمان 

 (.را به وى بسپارد آصف را وصى خود قرار دهد و میراث، نور و حکمت

دانست ها را مى حرف ترکیب یافته و آصف یک حرف از آن  18باقر و امام عسکرى علیهما السلام آمده است که اسم اعظم از در حدیثی از امام     

و علم یک حرف، نزد  حرف نزد امامان علیهم السلام 12که چون به آن تکلم کرد، در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس در دسترس قرار گرفت و 

 استخداوند ثابت 

34 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

مدتى که حضرت سلیمان علیه السلام در حال »سوره سبأ که به موضوع مرگ حضرت سلیمان علیه السلام پرداخته، آمده است:  14در تفسیر آیه 

داشت. چون مرگ آصف نزدیک شد، به او  برخیا تدبیر امور را در دستبن  روایات، یک سال(، آصفبرخى  تکیه بر عصا قبض روح شده بود )بر اساس

در تورات رَحُبعام فرزند حضرت سلیمان علیه  .نچه از نور و حکمت نزدش بود، به او واگذاردوحى شد که فرزندش صفورا را جانشین خود کند و آ

 .السلام به عنوان جانشین وى دانسته شده است

 مشید :ج
چهارمین پادشاه اسطوره ای ایران و جهان که پس از مرگ پدرش طهمورث بر تخت نشست . نخستین کسی است که خود را شاه و موبد خوانده      

ه رماب.کارهایی که به همت او صورت گرفت عبارتند از : ساختن آلات جنگ از آهن ،تهیه ی جامه برای مردم ،ساختن خشت و گچ و بنا نهادن کاخ و گ

رین ت وان ،بیرون کشیدن گوهرهایی مانند یاقوت و بیجاده و طلا و نقره از دل سنگ و شناساندن عطریاتی مانند بان و کافور و مشک و عنبر . مهمو ای

)  کار او تقسیم بندی وظایف و مشخص کردن طبقات چهارگانه اجتماعی است . مردم را به چهار گروه آثوربان )موبدان ، روحانیون ( ، تشتاریان

یگر می دلشکریان ، نظامیان ( ، پسودی ) گله بانان و دام داران ( و اهتوخوشی ) کارگران ، کشاورزان ( تقسیم کرد . با کشتی از کشوری به کشور 

معین کرد رفت ، سپس تختی ساخت که بر آن می نشست و دیوان آن را از جایی به جای دیگر می بردند . هم او نوروز و آغاز فروردین را روز جشن 

نر ها به . سیصد سال از روزگار پادشاهی او بیماری و مرگ در میان مردم نبود . تمام این امور سبب شد که خود را همه کاره ی جهان بداند و این ه

ز صدسال درچنگ خدا نسبت نداد . در زمان فره ایزدی از او گسسته شد و ضحاک تازی با یاری بزرگان ایران بر وی چیره شد. او گریخت  و پس ا

 ضحاک گرفتارشد و به فرمان او به دو نیم شد .

 جمشید هم دارای فرشاهنشهی و هم فره ایزدی بوده است .     

 کمر بست با فر شاهنشهی                    جهان گشت سرتاسر او را رهی

 (83: 1852)فردوسی ،منم گفت با فره ایزدی                        همم شهریاری همم موبدی

جمشید تلفیق چند ویژگی است از پیامبران است : از نظر تسلط و حکومت با حضرت داوود و سلیمان ، از نظر خیاطی و تهیه لباس به حضرت     

 .ادریس ، از نظر داشتن تختی که دیوان او را حمل میکردند با حضرت سلیمان و ..... شباهت دارد 
 نآیات در قرآ

 (89سوره ص، آیه )هَبْ لِی مُْلکاً لایَنْبَغِی لِأَحَدٍ . حکومت بى نظیر داشت

( 9-1823:1ثعالبی دلیل این تشبه را تشابه سلطنت و زندگی و قدرت غلبه این دو ملک بر انسان و جن و سایر موجودات دانسته است ) ثعالبی ،     

، ابن  2: 1841خویشاوندی آنها نیز در روایات سابقه داشته است )دینوری : ( و 8/153: 1845البته علاوه بر سلیمان ، انطباق جم و نوح ) مقدسی ، 

 (94: 1818مسکویه ، 

 

 نتیجه :

نام فره ایزدی به با توجه به شباهت های بین پادشاهان اساطیری شاهنامه با پیامبران الهی می توان ادعا کرد که مشروعیتی که خداوند به     

 همان مقام پیامبری است .پادشاهان داده است 

 این شباهت ها :

 کیومرث : 
 ویژگی کیومرث در شاهنامه این گونه است :   

با سروش در ارتباط -   کیومرث پسریبه نام سیامک دارد که به دست دیو گشته می شود   -سبب آموزش نخستین دین می شود-  اولین پادشاه 

داستانی که در شاهنامه نقل شده بیشتر به داستان حضرت آدم و همچنین کشته شدن پسرش و .این  حکومتش مورد تایید خداوند است  –است 

نین همچشاید منظور از دیو همان خوی بد قابیل باشد که بنای بدی را درجهان گذاشت، اشاره دارد . حضرت آدم به تعبیر قران اولین پیامبر است و 

  .جریان قتل فرزندش در قران نیز آمده است
 گ :هوشن

 پادشاه بعد از کیومرث ، هوشنگ است . وی خدماتی از قبیل :     

   کشف آهن 

 کشف آتش 
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 . ساختن تبر و اره و تجهیزات کشاورزی 

 در این خدمات،  کشف آهن برای ما یک نفر را یادآوری میکند و او حضرت داوود است که در قرآن هم به آن اشاره شده است . باید توجه داشت       

رت داوود بعد از حضرت آدم توانست علاوه بر پیامبری و رسالت به رهبری مردم برسد که بعد از ایشان ، حضرت سلیمان به حکومت رسیدند که حض

 . ساختن تجهیزات کشاورزی هم به گونه ای از ویژگی های حضرت آدم بوده است .

 

 طهمورث :

یعنی انتخاب وزیر و به بند کشیدن دیو و به کار گرفتن که در شاهنامه آمده است پسر هوشنگ و سومین پادشاه ،  اگر دوویژگی بارز طهمورث       

یدن شآنها را در نظر بگیریم شباهت بسیاری به حضرت سلیمان دارد که وزیری دانا به نام آصف ابن برخیا داشته و همچنین ذکر داستان به بند ک

 دیوان در قرآن به طور واضح بیان شده است .

 جمشید :
جمشید تلفیق چند ویژگی است از پیامبران است : از نظر تسلط و حکومت با حضرت داوود و سلیمان ، از نظر خیاطی و تهیه لباس به حضرت     

 .ادریس ، از نظر داشتن تختی که دیوان او را حمل میکردند با حضرت سلیمان و ..... شباهت دارد 
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:Abstract 
 The word oven for culture and finally seen in the Pahlavi language Farrah and xwarrah, in the inscriptions of 

the Achaemenid for farnah of materially ancient word is the concept of an ancient culture based on Zoroastrian 

texts often fortune and happiness kings and heroes and that is increasingly active energizing force of the 

Creator and the other gods of happiness, wealth and good fortune to make use of the righteous. In these works 

charisma to (his work) has also been interpreted, but the original concept (a) and (luck) or in the invisible 

world, whether in the physical world for the specified culture. In the texts belonging to the Islamic era oven, 

means glory, majesty, and even superior beauty and light is used in the sense of the epic, but still the old 

phrases such as (oven god, Frshah, Far Kayani) has remained. (Sharif, 1386: 95) in most parts of the 

Shahnameh, especially the mythology, to legitimize the kings of God used the term divine charisma. If features 

four king of mythology Shahnameh examine the similarity of the prophets and also close to a divine charisma 

and the prophet we realized, based on this study can be claimed for University of divine charisma in 

Shahnameh as the prophet. 
 Keywords: Ferdowsi, divine charisma, the prophet, the Qur'an 
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 چکیده
 عرش در که هاست دانش این از یکي طبیعي علوم که است داده جاي خود در را بشري هاي دانش از بسیاري هنري، هاي شاخه ترین عمده از یکي عنوان به ادبیات 

 ادب در و است یافته انعکاس  سخنوران و شاعران شعر در که است علومي جمله ازکاني شناسي  مباحث و شناسي جواهر راستا این در  .است یافته رواج ادبي  نثر و

 هدف این پژوهش، بررسي و نقش جواهرات در اشعار شاعران پارسي زبان مي باشد.  اند.  داشته کاربرد مجازي معناي در گاه و حقیقي و واقعي معناي در گاه فارسي

 گوهرها، شاعران پارسي زبان کاني ها، :کلیدواژه ها

 

 مقدمه-1
 اعرانه،مضامین شرود و یکي از کارآمدترین منابع شاعران براي ابداع شمار مي سازندة شعر بهترین عناصر هاي شاعرانه از مهممایهشک مضامین و بنبي

ترین ناب یابي بههاي بارز یک شاعر است بلکه راهکاري است براي دستطبیعت و جهان پیرامون آنهاست. نگاهي شاعرانه به طبیعت نه تنها از ویژگي

هاي معدني( یکي از بهترین منابع الهامات شعري است مضامین شاعرانه. در این راستا، جواهرات )سنگگیري ترین موضوعات شعري و شکلو بدیع

شناسي از دیرباز مورد علم کاني پردازد.ها در زباني هنري به بازنمایي ذهنیت شاعرانه و عوامل دروني و فکري خود مي کارگیري آنکه شاعر با به

گرفته و کتب فراواني در این زمینه به زبان فارسي و عربي نگارش یافته است از جملة این بزرگان دانشمند بزرگ ویژه علما توجّه اقوام مختلف به

 ایراني، ابوریحان بیروني است.

ها به این سنگمند هستند و باورها و اعتقادات مردم نسبت نیز بهره طبيها علاوه بر ارزش و اهمّیّتي که از نظر اقتصادي و مالي دارند از خواص کاني

ها هنوز حائز اهمّیّت است، بازتاب این باورها و فواید در آثار بزرگان شعر و ارزش متفاوتي به آنها بخشیده است. این باورها و اعتقادات با گذشت قرن

 ادب فارسي نیز قابل ملاحظه است.

 شناسی و مباحث مربوط به آنکانی-2-

 شناسیتعریف کانی -2-1
ستند شوند یا کاني هچه به عنوان ذخایر معدني محسوب ميشود. آنهاي گوناگون به کار گرفته مياست که جهت شناسایي کاني شناسي علميکاني

 دهند.ها را تشکیل ميباشند که سنگها مياي از کانيو یا مجموعه

( است که به mineralisلغت مینرالیس )شود. ریشة این ( گفته ميmineralogyشناسي مینرالوژي )در زبان انگلیسي به علم کاني 

 شده مي باشد. معادل فارسي لغت مینرال، کاني است.هاي استخراجمعني سنگ

 اي کاني محسوب شود باید شرایط زیر را داشته باشد:که مادهبراي این 

 کاني باید در طبیعت جامد زمین وجود داشته باشد. (1

 شود. کاني باید به دست طبیعت حاکم بر زمین ساخته (2

 ها در تمامي جهات باید یکنواخت باشد.خواص فیزیکي و شیمیایي کاني (3

 (.2: 1334)حسیني،  ترکیب شیمیایي کاني باید ریشة معدني داشته باشد. (4

 هااهمّیّت و کاربرد کانی -2-2
نات نیز توان در تزییها ميآن زیادتر است. از کانيها بستگي دارد. هرقدر یک کاني کاربرد بیشتري داشته باشد، اهمّیّت  ها به کاربرد آناهمّیّت کاني

ها فقط کاربرد تزییني دارند. به عنوان مثال، کاني الماس هم ها اهمّیّت بیشتري دارد. برخي دیگر از کانيشک کاربرد صنعتي کانياستفاده کرد. بي

پس از  شکل است کهرنگ و کاملاً مکعبيشده خوشاس تشکیلآل باشد المچه شرایط تشکیل الماس شرایط ایدهصنعتي و هم تزییني است. چنان

چه این کاني داراي ناخالصي باشد از آن به عنوان ساینده در صنعت توان از آن به عنوان نگین در تزیینات گوناگون استفاده نمود. چنانتراش دادن مي

 (3: 1334شود. )حسیني، استفاده مي
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تّي اند و حها از دیرزمان مورد استفادة بشر بودهپایدار صنعتي و اقتصاد تمامي جوامع هستند. کانيها پایه و اساس توسعة شک کانيبي 

  کرده است.ها به صورت کاربردي استفاده ميزمان با آغاز آفرینش، نسل بشر از کانياعتقاد بر این است که هم

 گوهرها و انواع آن-3
ي ها و بلورهاي قیمتشدة قیمتي هستند. سنگها و مواد آلي سنگيها و سنگشود شامل کانيگفته مي ( که به آن گهر، جواهر و حتي دُرgemّگوهر )

کاني در جهان شناسایي شده است که  3033هاي زیبا داراي ارزش تجاري و فرهنگي هستند. تا امروز به دلیل داشتن اشکال مشخص بلورین یا رنگ

تري درصد( گسترش فراوان 13نوع )حدود  12نوع سنگ و جواهر قیمتي شناسایي شده که حدود  20ا نوع آن قیمتي هستند. در کشور م 123حدود 

 .(143: 1331شوند. )یزدي، دارد. معمولاً گوهرها به چهار گروه زیر تقسیم مي

 بصورت سنگ های زیرمی باشد: بهاگوهرهای گران-3-1

 الماس، زمرد، عقیق،، یاقوت، طلا  مي باشد

 نیمه گرانبها:گوهرهای 

 وزه، عقیق مي باشد)همان(. فیر

 

 

 های گوهرهاویژگی-3-2

ترین ویژگي است. عوامل ایجادکنندة زیبایي، رنگ، جلا، شفّافیت و از راه برش ماهرانه، درخشندگي و از میان خواص مختلف گوهرها، زیبایي مهم

ارا هستند، امّا در بعضي گوهرهاي ناشفّاف مانند فیروزه، زیبایي تنها در رنگ گوهر ها را دجذابیت است. بیشتر گوهرها دو یا چند مورد از این ویژگي

روند باید در برابر خراش و سایش که جلاي آنها را مات و زیبایي آنها را ها به عنوان زیور شخصي به کار ميجا که بسیاري از گوهرسنگاز آن است.

اتي، علاوه بر دو خاصیت ذ به سختي و سفتي بستگي دارد، دومین شرط لازم یک کاني گوهري است. کند، مقاوم باشند. بنابراین دوام، کهخراب مي

ها ترین این عوامل، کمیابي است که از مدّتدهد. مهمیعني زیبایي و دوام؛ عوامل دیگري هم وجود دارد که جذابیت یک گوهر را تحت تأثیر قرار مي

، زمرّد، یاقوت سرخ و یاقوت کبود( بوده است. وقتي عرضه پایین آمده و گوهرها کمیاب شوند، ارزش آنها پیش ویژگي گوهرهاي بسیار قیمتي )الماس

رود. از سوي دیگر اگر گوهري به دلیل اکتشاف ذخایر جدید آن فراوان شود، ارزش آن کاهش یافته و جاذبة خود را براي معدود افرادي که بالا مي

دهد. جذابیت گوهرها، تابع تغییرات و مد نیز هست. براي مثال گارنت پیروپ به رنگ سرخ اشتند، از دست ميپیش از آن استطاعت خرید آن را د

توان به خواصّ مطلوب گوهرها افزود، تیره در سدة نوزدهم بسیار مدروا بود، در حالي که امروزه تقاضاي کمي بر آن وجود دارد. عامل نهایي که مي

هاي ناآرامي سیاسي و ناپایدار اقتصادي، از نظر داشتن ارزش بالا و حجم و وزن کم منحصر به فرد بوده و در دورهقابلیت حجم آنهاست. گوهرها 

 3(001و  003توان آنها را به آساني از یک کشور به کشور دیگر انتقال داد. )همان: مي

 جواهرات در گذر زمان-4

آنکه انسان سنگ را تراشیده باشد آن را تغییرات اندکي در زندگي بشر به وجود آمد. در این عهد بي سنگیدوران پارینههزار سال پیش، در در سي

شده اُبسیدین در غار یشندار متعلق به این دوران است. در دوران نوسنگي، یک کشف و یک براي ساختن ابزار به کار برده است. نخستین نمونة کشف

آتش که تمام ترقیّات بشر از پرتو وجود آن است و دیگري تراشیدن سنگ چخماق. در این دوران انسان به  اختراع مهم به وقوع پیوست؛ افروختن

ظروف و کاربرد سنگ براي خرد کردن و سوراخ کردن پي برد، و آن را به شکل مخصوصي درآورد. از آثار به دست آمده از این دوران علاوه بر ابزار، 

اي از چهل ترین جواهراتي که تاکنون کشف شده مجموعهتوان نام برد. قدیميهاي تزئیني را ميدنبند و مهرهتزیینات سنگي به شکل دستبند، گر

 به بلومیوس در آفریقای جنوبیاي سوراخ شده بودند. این مجموعه در غاري واقع در مهرة صدفي به اندازة یک نخود است که همة آنها به گونه

تواند تاریخي را که رسد کشف شد. این مجموعه جواهرات نفیس تاریخي ميسال پیش مي 10333دمت آن به دست گروهي از محققان نروژي که ق

هاي هاي تاریخ، مسیر اصلي ارتباطي ـ تجاري سنگموقعیّت جغرافیایي ایران در طول دوره  اند، مشخص کند.ها به تمدن دست یافتهانسان

ن تریدهد مردمي که در قدیميهاي انجام شده در فلات ایران، افغانستان و آسیاي میانه نشان مييقیمتي در مسیر جادة ابریشم بوده است. حفار

ترین جواهري که به قدیمي شناختند.هاي قیمتي را ميزیستند داراي تمدن و فرهنگي والا بودند و سنگدوران پیش از تاریخ در این منطقه مي

دانیم که مفهوم و کاربرد آن براي اجداد ما رسد. ما نميهزار سال پیش ميدنبند ساخته شده به بیستیافته از صدف و عاج به شکل گرصورت تراش

 آلات قیمتي به کار رفته است.هاي قیمتي به شکل نهاد تقدس یا مظهر قدرت وگاه به شکل زینتچه بوده است، ولي بعدها سنگ

مر و بند بر دست و کمربند بر ککردن گردنبند در گردن و بستن دستبند و بازوبند و مچها به لالة گوش به صورت گوشواره و آویزان آویختن سنگ

زخم از اعتقادات فرهنگي و آداب و رسوم رنگ لاجورد به کلاه یا لباس کودکان، براي جلوگیري از چشمهاي آبيسنجاق زدن سنگ فیروزه یا مهره
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این اعتقادات و سنن خاص، از عهد باستان باقي بود. اعلاقة مادها به فلزکاري و جواهرسازي، اجتماعي و سنتي اقوام کهن این سرزمین بوده است. ؛ 

جّه وزیورآلات بسیاري از آنها به یادگار گذاشته است. مادها پس از پیروزي بر آشوریان و تشکیل دادن دولت و رسیدن به ثروت، به جواهرسازي ت

هرسازان ماد را به خدمت خود درآورده و آنان را به کشور خود انتقال داده بودند. در هزارة اوّل پیش مخصوص نشان دادند. آشوریان، صنعتگران و جوا

شده که در آذربایجان در جنوب شرقي دریاچة ارومیّه به دست آمده، تکامل هنر جواهرسازي هاي حکاکياز میلاد از وراي آثار گرانبهاي طلا و نقره و عاج

دهاي باریک و دستبند که با سر حیوانات و مار ادغام شده گواه هنر ارزندة هنرمندان دورة هخامنشي است؛ این اشیاء که در توان یافت. گردنبنرا مي

تجارت جواهر و انواع  دورة سلجوقیدهد. در شناسي به دست آمده است، از کاربرد جواهرات در دوران و روزگاران باستان خبر ميهاي باستانکاوش

توان ارائه نیز مدارك زیادي را نمي دوران زندیه و افشاریهنسبتاً نادر است. از  دورة مغولسزا داشت. جواهرات در کریمه رونقي به و اقسام احجار

 بازار جواهر رونق دورة تیموری و صفویشکل با آویز و دو سر اژدها در موزة ایران باستان وجود دارد. در داد؛ چند نمونة آن گوشوارة طلاي هلالي

زیورهاي زنان عبارت بود از: گیسوبندها،  دوران قاجارتوان دریافت که در کند. از روي گزارش سیاحان و گردشگران خارجي ميبیشتري پیدا مي

  (.2و 1: 1333بیاني و همکاران، )ریز، بازوبند، خلخال و انگشتري. تاج، النگو، گوشواره، سینهتاج، نیمه

 زبانکارگیری آنها در شعر شاعران پارسیبهتاریخچة گوهرها و -5

 فیروزه --5-1

یروزه در شده است. فاي نیشابور استخراج ميدم تاریخ در کان فیروزههاي زینتي و گرانبهاي شناخته شده است که از سپیدهترین کانيفیروزه از کهن

ة پیروز گرفته شده و اعتقاد بر این بود که گوهر پیروزه همیشه پیروزي را به اشعار سرایندگان، بسیار به کار رفته است. احتمالاً نام فیروزه از کلم

 .تهمراه دارد. در شاهنامة فردوسي براي توصیف تاج و تخت پادشاهي بیش از سایر گوهران از پیروزه استفاده شده است که نشانة پیروزمندي اس

 کمران تخت پیروزه و تاج زر/ همان مهر یاقوت و زرّینهم    نیا تخت زرین و گرز گران/ بدو داد و پیروزه تاج سران

 (191و190: 1332خرامان شدم پیش آن ارجمند/ یکي تخت پیروزه دیدم بلند )قرباني، 

 باشد:بار از فیروزه استفاده شده و بیشتر براي توصیف تاج و تخت مي 03در شاهنامة فردوسي به تعداد 

جفت این طاق زمرّد شده از  اي تشبیه شده است:و آسمان نیز گاهي به چرخ پیروزه    هادش چو رخشنده ماهز گوهر یکي تاج پیروزه شاه/ به سر برن

 (191)همان: آن روي چو گیسو/ طاق فیروزه ابروي تو پیوسته باشد چون خمیده است

 است که در آن به کان فیروزه هم اشاره شده است:در دیوان حافظ، فیروزه در شش بیت از اشعار او به کار گرفته شده است که مشهورترین آن بیتي 

 راستي خاتم فیروزة بواسحاقي/ خوش درخشید ولي دولت مستعجل بود

باشد. در اشعار شعرا هرجا سخني از فیروزة کان به کیلومتري نیشابور در روستایي قرار گرفته که نام آن کان یا معدن مي 01کان فیروزه نیشابور در 

 (199کمر کن قدح را از انگشت که او خود/ کمرها ز پیروزه کان نماید )خاقاني( )همان:   ر همان فیروزة نیشابور است:آید منظومیان مي

 فیروزه در اشعار شعراي دیگري همچون قطران تبریزي و عطار نیشابوري استفاده شده است.

توان گفت که زیباترین تشبیهات را در مورد فیروزه باشد و ميمي 43فیروزه در اشعار نظامي گنجوي نیز بسیار استفاده شده است که تعداد آن 

 باید در اشعار نظامي یافت:

 که باز اشاره به معدن ابواسحاقي نیشابور دارد. به پیروزه بوسحلقیش داد/ سخن بین که با بوسحاقان فتاد

 ز/ شویم از گنبد پیروزه پیروزبیا تا بامدادان ز اوّل رو ابیات دیگر اشاره به آسمان و جهان و طبیعت دارد.

 گون گنبد گشادند/ به پیروزي جهان را مژده دادنددر پیروزه

 گردد این فیروزه پرگارتو همچون نقطه درماني در این کار/ که چون مي بار از فیروزه استفاده کرده: 4پروین اعتصامي 

 گل فکند ز بیجاده گوشوارهاي بید ز پیروزه دستبند/ در گوش بر دست مرتبه: 4فرخي سیستاني 

 سوخته گردد شرار کز نفس سوخته/ گنبد فیروزه را فرق بریده است صبح مرتبه: 3عطار نیشابوري 

 مگر پیروزه خط تو خضر است/ که لعلت عین آب زندگاني است مرتبه: 13خواجوي کرماني 

مرتبه و در  13مرتبه، انوري  3مرتبه، وحشي بافقي  13، مولوي مرتبه 2مرتبه، سعدي  4مرتبه، سنایي غزنوي  14مرتبه، ناصرخسرو  2منوچهري 

 (231و  233اینک دهم بر صفت گنبده گل/ این گنبد فیروزه به یاقوت و زر آلند )همان:  مرتبه: 10آخر خاقاني 

 لعل --5-2
این گوهر بیشترین کاربرد را در اشعار شعراي بزرگي شناسي حاکي از آن است که انسان لعل را دیرتر از سایر گوهرها شناخته است ولي شواهد باستان

 چون حافظ پیدا کرده است. در اشعار حماسي فردوسي که بیشتر استفاده کرده خون را به لعل تشبیه نموده است.

هر براي آراستن شعرهایش مرتبه از این گو 130توان گفت که در میان تمامي شعرا، نظامي گنجوي بیشترین استفاده را از لعل برده است زیرا که مي
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 توانستند تراش دهند.استفاده نموده است. به دلیل سختي زیاد لعل، درگذشته فقط با الماس این گوهر را مي

اشاره  نظامیدر بیت زیر  به دولت داشتند اندیشه را پاس/ نشاید لعل سفتن جز به الماسعار زیر اشاره به این موضوع دارد : نظامي در اش 

 ها شد چون بدخشانز عکس روي آن خورشید رخشان/ ز لعل آن سنگ  کند:تخراج لعل ميبه محل اس

 ها باید که تا یک سنگ اصلي ز آفتاب/ لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمنسال سعدي:

 سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیماني/ چو اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارم گوید:حافظ مي

 یابم انگشتري زنهار/ صد ملک سلیماني در زیر نگین باشد از لعل تو گر

توان یافت که در آنها لعل به کار رفته. در اکثر اشعار لعل براي توصیف بیت مي 113، لعل بیش از سایر گوهرها استفاده شده و حدود حافظدر اشعار 

 ام که مپرسگزي که مگوي/ لب لعلي گزیدهسوي من لب مي لب آمده است مانند اشعار زیر:

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت/ گفتا تو بندگي کن کوبنده پرور    شربتي از لب لعلش نچشیدم و برفت/ روي مه پیکر او سیر ندیدم و برفت

 .(231آمد )همان: 

 بیت شعر وجود دارد که در آن لعل به کار رفته: 10در شاهنامه فردوسي نیز حدود 

 فش/ کنم لعل رخشان دشمن بنفشهمان من کشم کاویاني در

 (233گرفتش فش و یال اسب سیاه/ ز خون لعل شد خاك آوردگاه )همان: 

 لاجورد -5-3
هاي دیگر شده که در فارسي براي آسمان و واژة لازور از واژة فارسي باستان لاژورد )لاجورد( گرفته شده که به عربي لاجورد آمده و از عربي وارد زبان

 آباد بدخشان افغانستان گرفته شده است.اي( به نام جوي لاجورد از فیضو خود از نام روي )جوي آسماني رنگ آمده

 مرتبه از لاجورد استفاده کرده است: 29در اشعار خود  نظامی گنجوی

 چو کوه از ریاحین کفل گرد کرد/ برآمیخت شنگرف با لاجورد زاد روباه زردچو شنگرف سودند بر لاجورد/ سمور سیه

 کردند البته این کاني ارزش جواهر نداشت.گذشته شنگرف را براي زینت دادن به همراه لاجورد استفاده مي در

 فروبردنش هست زرنیخ زرد/ برآوردنش هست چون لاجورد بیاموز از این مهره لاجورد/ که با سرخ سرخ است و با زرد زرد

 ز پس رایت انگیزي سرخ و زرد/ مقرنس شده گنبد لاجورد

 (239و 233هاي مختلف را دارند. )همان: ها با رنگتمامي این اشعار اشاره به گوهر کاري و زینت دادن لاجورد یا کاني

 هاي ادبي، آسمان به لاجورد تشبیه شده است به دلیل رنگ آبي آسماني این گوهر.در اشعار و نوشته

هاي بسیار کهن در ایران شناخته شده است. شاید به این گوهر از زمانشود. گرچه در دیوان حافظ هیچ موردي دربارة لاجورد دیده نمي

 شده است.اند و در زمان گذشته کمتر از واژه لاجورد استفاده ميدانستهاین دلیل بوده که این کاني را بعد از اسلام یک نوع عقیق مي

پر از مشک جامي ز یاقوت زرد/ ز فیروزه دیگر یکي  ت:بار در اشعار به کار گرفته شده اس 21لاجورد در حدود  شاهنامة فردوسیدر 

 لاجورد

 باشد و براي وصف رنگ کبود:ولي اکثر اشعار براي وصف سپهر مي

 کنون چون شود روي خورشید زرد/ پدید آید آن چادر لاجورد بدان گه که دریاي یاقوت زرد/ زند موج در کشور لاجورد

 (213ها شده لاجورد )همان: زرگان ایران پر از داغ و درد/ رخان زرد و لب و شد هوا لاجورد که از راه ایران یکي تیره گرد/ پدید آمد

 یاقوت -5-4

توان گفت که همة شعرا در تشبیهات خود از آن بهره یاقوت از گوهرهایي است که در شعر و ادب پارسي استفاده فراوان از آن شده است و مي

 اند.جسته

هایي که رنگ سرخ دارند و در هاي سرخ طبیعت همچون غروب و طلوع آفتاب، گلگونه، دیده و شراب و رنگدر شعر پارسي، لب، اشک،  

 اند.اشعار حماسي، خون، برق شمشیر و... را به یاقوت تشبیه کرده

ر گ لبت در عدن پرورده )حافظ(اي سایة سنبلت سمن پرورده/ یاقوت   لب: دراشعار بیشتر سرخي لب به یاقوت تشبیه شده است، همچون اشعار زیر:

 فام او )فروغي(خون من ز شیشه بریزد به بام او/ لب بر ندارم از لب یاقوت

 (.211)همان:  دهاني )سعدي(دلي، تنگلبي، سنگجبیني/ یاقوترخي، زهرهخورشیدوشي، ماه

   ها/ کي نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم )حافظ(اشک دارم گنجمن که از یاقوت و لعل  اند از این قرارند:نمونه اشعاري که براي توصیف اشک آمده

چو آن گوهر پاك از من جدا شد/ سزد گر من از چشم یاقوت بارم  مرا یاقوت او قوت روان است/ ولي اشکم چو یاقوت روان است )خواجوي کرماني(. 
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 (.212)همان:  )سنایي غزنوي(

آب رخم مبر  گوي مباش/ رند را آب عنب یاقوت رمّاني بود )حافظ(همّت عالي طلب جام مرصّع اند:دهاشعاري که براي وصف چشم و شراب و گونه آم

 ز دو جاي پر فریب/ قوت دلم بده ز دو یاقوت جانفزاي )عطار(

 (.213و  212)همان:  بینداخت پیراهن مشک رنگ/ چو یاقوت شد مهر چهرش به رنگ )فردوسي(

 بیتي در زیر ذکر شده است. چند بصورت اشعار سرایندگان در 

چون قیمت یاقوت به آب است تو داني/ که  رنگي خلل در قیمت اندازد )وحشي بافقي(آبي و بينگه دار آب و رنگ خویش اي یاقوت پرقیمت/ که بي

طراوت دادن دوباره به و چون از رنگ و آب یاقوت کاسته شد یک راه براي  (.213)همان: آبت سخن است اي سره یاقوت سخن دان )ناصرخسرو( 

 باشد.آن، خواباندن آن در خون جگر مي

به روي کهربا گوهر دوانید/ به در یاقوت را در  اند )خواجوي کرماني(اي است که در زر نشاندهخون جگر که بر رخ خواجو چکیده است/ یاقوت پاره

 (.214)همان:  خون نشایند )وحشي بافقي(

ست/ کان یاقوت و پس آنگه وبا ممکن نی باشد:کند که اعتقاد داشتند یاقوت علاج بیماري وبا ميینیان را بیان ميو این دو بیت خاقاني اعتقاد پیش

 چرخ از سموم گرمگه زاده وبا هر چاشتگه/ دفع وبا را جام شه یاقوت کردار آمده شرح خاصیّت آن کان به خراسان یابم

 ه هواي لب شیرین پسران چند کني/ جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده ده:مرتبه از یاقوت استفاده کر 12در میان شعرا حافظ 

ز  مرتبه از این گوهر بهره جسته که براي وصف تاج و تخت و رنگ خون و برق شمشیر و گوهران یاقوتي و جام یاقوتي آمده: 113فردوسي حدود 

 یاقوت زرد/ نهاده بر چادر لاجوردتو گفتي که جامي ز  یاقوت سرخ افسري بر سرش/ درخشان ز زربخت چنین برش

 ز یاقوت سرخ از برش ده نگین/ به فرمانبران داد و کرد آخرین

مرتبه،  21مرتبه، وحشي بافقي  04مرتبه، خواجوي کرماني  13مرتبه، عطار  24مرتبه، فروغي  23مرتبه، خاقاني  3بار، رودکي  9پروین اعتصامي 

 (210اند. )همان: مرتبه استفاده نموده 23مرتبه، و مولوي  11مرتبه، سعدي  20سنایي غزنوي مرتبه،  12مرتبه، ناصرخسرو  11منوچهري 

 عقیق -5-5
اي عقیقي هبا پیدایش پادشاهي ایران، عقیق یکي از گوهرهاي معمول بوده که بیشتر براي زینت بخشیدن به گوهرهاي دیگر و همچنین ساختن ظرف

 کردند.فاده ميکه براي نوشیدن شراب بوده از آن است

یشتر اند. به واسطة رنگ سرخ آن برنگ بیشتر مقبول شعراي ایران بوده و در اشعار، بیشتر از این نوع عقیق بهره جستهاز میان انواع عقیق، عقیق سرخ

 آلود، اشک را به عقیقخون اند که کاربردي شبیه یاقوت دارد و همچنین سرخي گونه، رنگ شراب، چشماز همه براي توصیف لب از آن استفاده کرده

توان گفت در هر شعري که عقیق در آن آمده کنایه از رنگ سرخ هاي سرخ طبیعت مانند سرخي آسمان را ودر کل مياند و نیز رنگتشبیه کرده

 باشد.مي

 باشد که در اشعار بسیار آمده:عقیق سرخي که بیش از همه شهرت داشته باشد عقیق یماني یا یمني مي

شمس  لعل او غیرت عقیق یمن/ شکر مصر را رواج شکست )جامي( ز او سرخ چون عقیق یماني/ چند از او لعل چون نگین بدخشان )رودکي(چند ا

 (.211)همان:  تبریز که سرمایة لعل است و عقیق/ ما از او لعل بدخشان و عقیق یمنیم )مولوي(

 باشد:صف لب و اشک ميمرتبه از عقیق در اشعار خود بهره جسته که براي و 0حافظ 

گر به رنگ عقیقي شد اشک من چه عجب/ که مهر خاتم لعل تو هست  بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا/ که به افسون و جفا مهر و وفا نشکستم

 همچو عقیق

 آن استفاده شده است: بار از این گوهر استفاده کرده که براي وصف لب و شراب آمده ولي بیشتر عقیق به معناي واقعي 11فردوسي نیز 

 مي اندر قدح چون عقیق یمن/ به پیش اندرون لاله و نسترن )شراب( به یک دست گیرد رخ شهرناز/ به دیگر عقیق لب ارنواز )لب(

 (.213)همان:  هاي تابدارت )لب(چون است عقیق آبدارت/ و آن غالیه مرتبه این گوهرها را در اشعار خود به کار گرفته: 29نظامي گنجوي 

 اند:شعراي دیگر به شرح زیر از عقیق استفاده کرده

مرتبه، عبید زاکاني  30مرتبه، خواجوي کرماني  2مرتبه، عطار  0مرتبه، صائب تبریزي  1مرتبه، پروین اعتصامي  1مرتبه، شهریار  4محتشم کاشاني 

 4مرتبه، امیرخسرو دهلوي  9انوري  مرتبه، 03مرتبه، مولوي  4تبه، سعدي مر 11مرتبه، سنایي غزنوي  13مرتبه، ناصرخسرو  4مرتبه، منوچهري  1

 مرتبه.

ل د اوست صافي و لبش جام عقیق/ سخنش مي که مرا مست کند )خاقاني(     چون بخندد آن عقیق قیمتي/ صدهزاران دل گرفتارش نگر )مولوي(

 ن(او هست سنگین پس چه معني/ که عشق او عقیق از اشک من ساخت )هما

 اشک رخ من چون عقیق و زر است/ تا شبه از سیم درآویختي )سنایي غزنوي(
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 اي بسان عقیق و گداخته چون زنگ )منوچهري(شبي دراز مِيْ سرخ من گرفته به چنگ/ مي

 (.223و  219)همان:  اي عشق تو در جان من چون آفتاب اندر حمل/ وي صورتت در چشم من همچون عقیق اندر یمن )مولوي(

 زمرّد --5-6
یدن فعي با دزمرّد در اشعار سرایندگان ایران بیشتر براي وصف سبزه و چمن و در کل رنگ سبز آمده است. در مورد زمرّد اعتقاد بر این بود که مار و ا

 شود که این موضوع در اشعار بسیار آمده است.این گوهر چشمشان از جا کنده مي

 دو چشم مار زمرّد )منوچهري(هیبتش الماس سخت را بکفاند/ چون بکفاند 

 آن زمرّد باشد این افعي پیر/ بي زمرّد کي شود افعي ضریر )همان( مال چون مارست و آن جاه اژدها/ سایه مردان زمرّد این دو را )مولوي(

 (.221و222)همان:  رود )انوري(چه آن با چشم افعي از زمرّد ميداني از بهر تو با چشم بد گردون چه رفت/ آن

 هایي از اشعاري که براي وصف چمن و رنگ سبز آمده است:نمونهو 

 سبز گشته چون زمرّد رنگ تو/ چون که ناید جز علف در چنگ تو )شیخ بهایي(

 برگش زمرّد است و گلش لعل آبدار/ گلذار تخت شه که بر آب بقا شود )خاقاني(

 سي(زمرّد بر او چارصد پاره بود/ به سبزي چو قوس قزح تا بسود )فردو

 دفعاتي که زمرّد در اشعار آمده از این قرار است:

بار،  1بار، خواجوي کرماني  0بار، عطار  2بار، فرخي سیستاني  2بار، منوچهري  0بار، خاقاني  4بار، پروین اعتصامي  2بار، محتشم کاشاني  1حافظ 

 (222بار. )همان:  9بار و انوري  0فردوسي بار،  19بار، مولوي  3بار، سنایي غزنوي  3بار، ناصرخسرو  2وحشي بافقي 

 نتیجه گیری-7
 شده پرداخته  ها کاني و ها سنگ به وفور به آن در که آثاري ار سرشار است، اجتماعي هاي مایه بن و فرهنگ از برگرفته همواره فارسي ادب

 وردهآ میان به سخن قیمتي هاي سنگ و ها کاني از بارها معین، باهدف و دروني تمایلات و علاقه تناسب به خود اشعار در زبان فارسي شاعران.است

 اشعارخود پرداخته اند.  به وفور در این میان ادیبان پارسي از گوهرهایي مانند، فیروزه، لعل، عقیق، یاقوت، لاجورد  را در ..اند

توان گفت که زیباترین تشبیهات را در مورد فیروزه باید باشد و ميمي 43نیز بسیار استفاده شده است که تعداد آن  نظامی گنجویفیروزه در اشعار 

لاجورد در حدود  شاهنامة فردوسیدر   مرتبه از لاجورد استفاده کرده است. 29در اشعار خود  نظامی گنجوی یافت مي شود.  در اشعار نظامي 

 مرتبه از یاقوت استفاده کرده است. 12در میان شعرا حافظ  گرفته شده است. بار در اشعار به کار  21

  مرتبه از این گوهر بهره جسته که براي وصف تاج و تخت و رنگ خون و برق شمشیر و گوهران یاقوتي و جام یاقوتي آمده 113حدود  فردوسی

ق به معناي واقعي آن استفاده شده بار از عقیق  استفاده کرده که براي وصف لب و شراب آمده ولي بیشتر عقی 11نیز  فردوسی همچنین است. 

 .است

بار، خواجوي  0بار، عطار  2بار، فرخي سیستاني  2بار، منوچهري  0بار، خاقاني  4بار، پروین اعتصامي  2بار، محتشم کاشاني  1حافظ  در دیوان زمرد

 .(222بار بکاررفته است. . )همان:  9بار و انوري  0بار، فردوسي  19بار، مولوي  3بار، سنایي غزنوي  3بار، ناصرخسرو  2ار، وحشي بافقي ب 1کرماني 

 است. توان یافت که در آنها لعل به کار رفتهبیت مي 113، لعل بیش از سایر گوهرها استفاده شده و حدود حافظدر اشعار 

 

 منابع-8
 1333، چاپ دوم، سمت، تهران هاي قیمتيجواهرشناسي سنگاللّهي وفائي، بیاني، سوسن و مهدي امان

  ،1314، چاپ دوم، کتابفروشي محمودي، تهران تحفة حکیم مؤمنحسیني، محمّدمؤمن. 

  ،1332زمین، ، آرینایران هاي گرانبها )گوهرها( و جایگاه آنها درها و کانيسنگقرباني، منصور، با همکاري نیلوفر موسوي پاك. 

  ،1331، چاپ اول، انتشارات بال، تهران بلورشناسيیزدي، محمّد. 
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Abstract 
Literature as one of the branches of art,Most of human knowledge 's its place in the The natural sciences is 

one of the knowledge in poetry and prose has increased. In this regard, gemology and mineralogy of topics 

including science, which is reflected in the poetry and poets and And in Persian literature sometimes real, 

sometimes figurative meaning are used. The aim of this study was to investigate the role of jewelry in the 

poetry of the Persian language. 

Keywords: minerals, jewels, Persian poets. 
 

                                                           
 نویسنده ي مسئول مي باشد  پایان نامه کارشناسي ارشد . این مقاله برگرفته از 1
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Abstract. Research has demonstrated the importance of prior knowledge to a range of skills conducive to L2 text-based 

learning. As evidenced by a number of studies conducted on L2 lexical inferencing, many knowledge sources and 

strategies are used in guessing word meanings from context. This paper reviews descriptive research on the role of prior 

knowledge (schemata) in  L2 lexical inferiencing. The review focuses on definition of inferencing, lexical inferiencing 

in L2, guessing meaning from context, lexis development: the importance of contextual clues, common types of context 

clues and at the end it has conclusion as well. 

 

Key words: prior knowledge,  lexical inferencing, context clues,   lexis development 

 
1   Introduction 

 

In general, prior knowledge (schemata) provides an abstract framework and context into which new 

information is placed. Because not everything needs to be learned anew, schemata can facilitate 

understanding and aid recall of new information (e.g., Morrow, Leirer, Carver & Tanke, 1998). Therefore, 

by relying on schemata, a message can be shorter, require less space, and be understood more quickly by 

building on prior knowledge and experience. Prior knowledge can affect inferences in different ways. 

Because schemata provide the knowledge base for inferences (Graesser, 1981) the quality of the inference is 

partly determined by the quality of the underlying information. An invalid inference can be drawn because 

the knowledge source has not been revised and reflects old information. This may also happen when an 

inappropriate schema is activated or is more easily accessible than another, equally appropriate schema. If an 

inappropriate schema forms the information basis, inferences and actions based on this information are less 

likely to lead to the desired outcome or conclusion and accidental misuse of a product may result. In short, 

we can arrive at an unintended conclusion. L2 learners might take advantage of their background knowledge 

to make accurate LIF. Background knowledge is argued to be the first important facilitative factor in  L2 

reading (Hauptman, 2000). Top-down processes in L2 reading and LIF imply that L2 learners might 

elaborate the text in their minds and incorporate the extracted meaning into their own knowledge and view of 

the world, their knowledge structures, and their own schemata (Macaro&Erler, 2008). The findings of SLA 

research with respect to L2 learners’ background knowledge has made clear  its positive effect on L2 reading 

comprehension (Lesser, 2007).  

       Background knowledge, brought by the L2 reader to the text,  interacts with text information to Foster 

comprehension and LIF and aids subsequent recall; text information that is consistent With L2 learner’s 

background knowledge might be easier than information which is unfamiliar (Burgoyne, 2011). Pulido 

(2007b) concludes “in sum, the construction of a coherent mental Representation of a text involves the 

interaction between explicitly stated textual information And background knowledge.” (p. 185) Cook (1989: 

69) states “The mind stimulated by key words or phrases in the text or by the context activates a knowledge 

schema.” Cook implies that we are not necessarily dealing with conscious processes, but rather with 

automatic cognitive responses given to  external stimuli. This view clarifies that schemata are activated in 

one of two ways: 1. New information from the outside world can be cognitively received and related to 

already known information stored in memory through retrieval or remembering. In this case, new concepts 

are assimilated into existing schemata which can be altered or expanded; 2. New information can be 

represented by new mental structures. In this case, in absence of already existing schemata, new knowledge 

builds up new schemata. 
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         According to Plastina (1997), in both cases, the individual is piecing bits of knowledge together, 

attempting to make sense of them. It follows that the main features of schemata are flexibility and creativity. 

Schemata are flexible in that they undergo a cyclic process within which changes are brought about actively 

and economically, i.e., information is stored in memory and  provided  when  needed  with the least  amount 

of effort. They are creative in that they can be used to represent all types of experiences and knowledge, i. e.; 

they are specific to what is being perceived. Carrell and Floyd (1987) maintain that the ESL teacher must 

provide the student with appropriate schemata s/he is lacking, and must also teach the student how to build 

bridges between existing knowledge and new knowledge. Accordingly, the building of bridges between a 

student’s existing knowledge and new knowledge needed for text comprehension. 

 

2   Definition of Inferencing 

Inferencing is a technical word which cannot be found in dictionaries. As evidenced by a number of studies 

conducted on L2 lexical inferencing, many knowledge sources and strategies are used in guessing word 

meanings from context. Grellet (1981) suggests that inferencing means making use of logical, cultural, and 

syntactic clues to find out the meaning of unknown elements. If these elements are words, word-formation 

and derivation are also used as clues for guessing a word. Stein (1993, p. 203) defines inferencing as 

constructing“intelligent guesses or hypotheses about the meaning of a word based on the grammatical and 

pragmatic context in which the word is found”. According to Haastrup (1987), in language reception, 

inferencing procedures are central procedures which cover not only language use but also language learning. 

A learner uses all available linguistic cues together with his/her general knowledge, relevant linguistic 

knowledge, and awareness of the situation to make informed guesses in inferencing (Haastrup, 1987). 

Chikalanga (1993), defined inferencing as the cognitive process readers go through to gain the implicit 

meaning of a text, and Bialystok (1983) considers inferencing a compensation strategy which is needed for 

reading comprehension both in first and second language (as cited in Soria, 2001). Similar to Bialystok, 

Oxford (1990) places inferencing under compensation strategies in her taxonomy and claims that when good 

language learners encounter unknown expressions, they make educated guesses by using a range of linguistic 

and nonlinguistic clues. Furthermore, in the psycholinguistic models of reading, which view reading process 

as an interaction between the information given in a text and the pre-existing knowledge of the readers, 

inferencing is recognized as an essential component of reading comprehension (Soria, 2001). 

       All the researchers mentioned above share the same idea that inferencing is an important process for 

reading comprehension. Lexical inferencing is an aspect of inferencing, which if successfully done can serve 

for immediate comprehension in a reading context and  lead to  retention  of  the  vocabulary   whose  

meanings  are inferred from context (Paribakth & Wesche, 1999 as cited in Soria, 2001). To achieve 

successful guessing from context, readers need to know what context is and what the types of context are. 

These issues will be presented in the next section. 

 

3   Lexical Inferiencing in L2 

The primary strategy that learners use when they attempt to identify the meanings of unknown words is 

lexical inferencing, which “involves making informed guesses as to the meaning of a word in light of all 

available linguistic cues in combinations with the learner’s general knowledge of the world, her awareness of 

context and her relevant linguistic knowledge” (Haastrup, 1991, p. 40). Because of the great importance of 

lexical inferencing in the process of learning a language, many studies have examined factors that can 

influence inferencing behavior. These can be divided into contextual factors and reader-based factors. 

Contextual factors include the importance of the unknown word to comprehension of the text (Brown, 1993); 

the characteristics of the word and the text containing the word, as well as the nature of the comprehension 

task (Fraser, 1999; Paribakht & Wesche, 1999); the length of the text (Haynes, 1993); the availability of 

clear contextual cues (Dubin & Olshtain, 1993); and the semantic richness of the context (Li, 1988). Among 

the various cognitive resources L2 readers apply to learn the meaning of new words, the role played by 

vocabulary inference has been constantly emphasized and corroborated by research. As a means to illustrate 

it, study findings from Fraser (1999), Paribakht & Wesche (1999),  Cooper (1999) and Alves & Baldo  

(2008)  are presented below. 

In Fraser’s study, for instance, the cases of inference use corresponded to 58% of the total number of 

strategies employed by adult learners of L2. The second most used strategy, consulting a dictionary, 
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accounted for 39%. Paribakht & Wesche (1999) found an even larger percentage of the use of inferencing 

when analyzing how intermediate students of English as an L2 dealt with unknown words in a text: 80%. 

The remaining 20% were divided into two strategies, repetition of the word aloud or rereading and 

requesting for help, both through direct questioning to the interviewer and checking in a dictionary. Similar 

results were also found in Cooper (1999) and Alves & Baldo (2008). When examining the strategies 

employed by 18 university level learners of English as an L2 to figure out the meaning of 20 idiomatic 

expressions commonly used, Cooper concluded that contextual inference was the most frequent one, 

accounting for 28% of the total. Another two strategies were also significantly employed: idiom analysis, 

with 24% of the total, and use of literal meaning, with 19%. Learners also made use of other strategies, but in 

a less expressive way: while requesting for further information was responsible for 8% of the total amount of 

the strategies, paraphrases or repetition, use of previous knowledge and use of the L1 were responsible, each 

one, for 7% of the total. 

Alves & Baldo also verified that the use of context was the main strategy adopted by six Brazilian 

university students, three of them basic learners and three of them intermediate learners of English as an L2, 

to get to the meaning of ten lexical items presented in a text. Irrespective of their levels of proficiency in the 

L2, the use of context as an inference strategy was used two times more than the second most significantly 

employed strategy, use of L1, even though the intermediate-level readers employed it more often than the 

basic-level readers. Research evidence of the vital role played by the use of the inference strategy in the 

acquisition of new vocabulary items in an L2 has triggered a number of questions, such as the factors that are 

involved in successful inferencing and the contribution of different strategies and knowledge sources to 

effective lexical inference. 

Both the factors and the strategies and knowledge sources related to lexical inferencing bear a different 

nature. Amongst the factors that influence the efficacy of the inferential process, it is important to consider 

the nature of the word and the text, the kind of textual information available, the importance of the word for 

textual comprehension, the degree of cognitive and mental effort demanded by the task, and the degree of 

information accessible in the surrounding context. Amongst the strategies, three main types must be 

considered: the ones related to the internal structure of the word and its components, the ones related to 

information about syntactic and semantic relations among words, and also the ones related to discursive and 

extratextual clues (Nassaji 2003). Finally, among the knowledge sources, the grammatical, morphological 

and phonological knowledge ought to be considered, as well as world knowledge and knowledge about the 

association between words and cognates (De Bot., K, Paribakht, T.S. & Wesche, M.B. 1997). As far as the 

contribution of different strategies and knowledge sources to successful lexical inferencing by L2 learners is 

concerned, it is worth mentioning here Nassaji’s study (2003), whose main objective was to find out how 

successful 21 intermediate students of English as an L2 would be in their attempts to infer the meaning of ten 

unknown words presented in a text through context. After classifying the strategies and knowledge sources 

employed by the learners, the author related the types of strategies and knowledge sources employed with 

lexical inference success. 

Verbal protocol analysis revealed that, out of 199 answers, learners were unsuccessful in 55.8% of 

them, being successful in 25.6%, and partially successful in the remaining 18.6%. The individual analysis of 

each word suggested that learners’ inferential success was related to the physical form and appearance of the 

word, since many of the students who interpreted incorrectly specific words mistook them by other of similar 

appearance, but semantically unrelated. Besides, out of the five types of knowledge sources identified by the 

author  grammatical, morphological, discursive, L1 and world knowledge the most used was world 

knowledge (46.2%), followed by morphological knowledge (26.9%). Amongst the six types of strategies 

repeating (word and section repeating), verifying, self-inquiry, analyzing, monitoring and analogy  repeating 

was the most used, responding for 63.7% of all strategy occurrences. All the other strategies were employed 

in a much less systematic way, accounting for less than 10% of the total of occurrences each one. Finally, 

regarding the relationship between knowledge sources and strategies and degree of inferential success, 

Nassaji found that morphological knowledge was the most important one for the inferential skill, the same 

being true of the verifying, self-inquiry and section repeating strategies. However, the author warns that, 

although some of the strategies were more related than others to effective lexical inference attempts, the 

global contributions of these strategies was partial and limited. 
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4    Guessing Meaning from Context 

 

Contextual inference or contextual guessing is defined as an important strategy in the absence of dictionaries 

or human assistance and it “entails guessing the meaning of target word based on interpretation of its 

immediate cotext with or without reference to knowledge of the world”( Haastrup, 1989 in Parel, 2004, p. 

848). Guessing from the context is one of the most useful skills learners can acquire and apply inside and 

outside classroom and, more importantly, can be taught and implemented relatively easily (Thornbury, 2002, 

p. 202). Fukkink and De Glopper (1998), using a meta-analysis of instructional treatments aiming at 

enhancing the  skill  of  deriving  word meaning from context during reading, revealed that deliberately 

deriving word meaning from context is amenable to instruction and the effect of even relatively short 

instruction is awarding. Contextual clue instruction appeared to be more successful than other instruction 

types. Of the many theoretical descriptions of the elements and nature of context, Bialystok's (1983; cited in 

Barnett, 1989) has important implications for any discussion of context and the guessing strategy. She 

proposes that context exists in relation and proportion to the reader's implicit knowledge (intuitive and 

unanalyzed knowledge of the L2), other knowledge (knowledge of other languages and world knowledge), 

and context (linguistic and physical aspects (in this case, of a text) which provide clues to meaning). From 

this perspective, context is not an absolute presence in a text, but is instead created by the reader, and is 

therefore influenced by the reader's linguistic and world knowledge. The implications of this constructivist 

view of context will be returned to later. 

        The number of studies indicating the value of the guessing strategy is huge. Still, it is important to note 

that the vast majority are of L1 readers, and the subjects are often children, not adults. Although it is 

tempting to make generalization from these studies to L2 reading, there is no reason to simply assume that 

the results automatically apply to adult L2 readers (i.e. Coady, 1996), as a growing of body of L2 reading 

research points out. For example, Bensoussan and Laufer (1984) found that their subjects could successfully 

guess only 25% of the unknown words in a text used in their study. Haynes' (1984) subjects did not do well 

using the guessing strategy either, and Schatz and Baldwin (1986) got such poor results in their own study 

that they concluded that the guessing strategy is so unproductive that it should not be taught at all. Clearly, 

something different is happening with L2 readers. Clark’s and Nation's (1980) strategy begins by getting the 

learner to look closely at the unknown word, next to look at its immediate context, and then to take a much 

broader view of how the clause containing the word relates to other clauses, sentences, or paragraphs. After 

guessing, there is a simple system of checks to make sure that the guess is the best possible. Once learners 

have mastered the steps of the strategy and have practiced guessing words by systematically going through 

the steps, it is no longer necessary to apply all the steps. That is, the strategy is just a means of acquiring the 

unconscious skill that an efficient reader has. This strategy works as follows:  
1-Look at the unknown word and decide its part of speech. Is it a noun, a verb, an adjective, or an adverb? 

2-Look at the clause or sentence containing the unknown word. If the unknown word is a verb, what nouns 

does it go with? Is it modified by an adverb? If it is an adjective, what noun does it go with? If it is an 

adverb, what verb is it modifying?  

3-Look at the relationship between the clause or sentence containing the unknown word and other sentences 

or paragraphs. Sometimes this relationship will be signaled by a conjunction like but, because, if, when, or 

by an adverb like however, as a result. Punctuation may also serve as a clue. Semi-colons often signal a list 

of inclusion relationships, dashes may signal a list of inclusion relationships; dashes may signal restatement. 

Reference words like this, that ,  and  such  also  provide  useful  information.  

     Experience has shown that using affixes and roots alone as a means of guessing meanings is not very 

reliable. Also, once a word has been analyzed according to its parts, this guess at its meaning is more likely 

to result in twisting the interpretation of the context than allowing interpretation of the context to modify the 

guess of the meaning (Nation: 163). So, by leaving the use of affixes and root until the last step in the 

strategy, the learner is more likely to approach interpretation of the context with an open mind. This is an 

application to the strategy to guess the meanings of two infrequent words. 

 

5    Lexis Development: The Importance of Contextual Clues 

Lexis development has become an important part of second language acquisition. Students need to be taught 

vocabulary in context so that they can retain the words and use them  frequently. The   acquisition  of  a  new  
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lexical  item is a  complex  process.   Ellis ,Tanaka and Yamazadi (1994: 457) argue that vocabulary 

acquisition involves discovering the frequency with which the item is used in speech and writing, its 

situational and functional uses, its syntactic behaviour, its underlying form and the forms that can be derived 

from it, the network of associations between it and other items, its semantic features and of course, the 

various meanings associated with the item. Due to this complexity, research on L2 acquisition  encompasses 

a  number  of  different  and  diverse sub-areas, for example, how words are stored in the mental lexicon, 

automaticity of retrieved, the role of vocabulary in reading comprehension, the role of background 

knowledge, the implications of L2  vocabulary  acquisition  for  L1  vocabulary  and  how words are learned 

in contexts. 

        The study of lexis is the central business of lexicology. Richard (1982: 165) defines lexicology as … 

the study of vocabulary items (lexemes) of a language, including their meanings and relations, and changes 

in their form and meaning through time. From the above definition, the following are made clear: 

1-Words are usually studied through their meanings and their relation to one another in a particular situation 

of usage. 

2-They are also studied through their form through time. 

        The study of how meaning is encoded is the main business of semantics and its concern is with 

meaning of words as lexical items. Meaning, according to Widdowson (1990: 18) is…not only concern with 

words, but it figures at levels of language below the word and above it. A languagecontains within itself the 

dynamic potential for change. Its signs are arbitrary, and can therefore provide for abstraction: they enable 

us to set up conceptual categories to define our own world. It is this, which enables human being to be 

productive (creative) rather than reactive; language does not just reflect or record reality, but creates it. 

From what Widdowson has stated above the following could be pinpointed: 

1-The meaning of a lexical item is affected by such factors which can be general or specific. 

2-Meaning is (sometimes) inborn and it is intrinsic to the nature of a language. 

3-The meaning could be lexical, structural and contextual. So, meaning changes according to the situation 

and the subject in question. 

4-Through meaning a word could be defined, learners could be creative rather than just reacting. 

5-The lexical items of a language are abstracted to be ready to express any idea or concept. This abstraction 

helps language users to be creative rather than recording 

an already existing reality of concepts. 

6-The fact that the lexical items of a language are abstract, on the other hand, complicates meaning. In other 

words, the meaning of a word would not be fixed; the word gets its meaning according to the context in 

which it occurs. 

       Yule (1996: 114) says in that respect of meaning When linguists investigate the meaning of words in a 

language, they are normally interested in characterizing the conceptual meaning and less concerned with 

the associative or stylistic meaning of words. Conceptual meaning covers those basic, essential components 

of meaning which are conveyed by the literal use of words, some of the basic components of a word like 

needle in English might indicate thin, sharp, steel instrument. These components would be part of the 

conceptual meaning of needle. However, you may have associations or connections attached to a word like 

needle, which lead you to think of painful whenever you encounter the word. This association is not treated 

as part of the conceptual meaning of needle. Poets and advertisers are, of course, very interested in using 

terms such a way that their associative meanings are evoked, and some linguists do investigate this aspect of 

language use.According to what Yule has mentioned above, it is clear that lexical items have two kinds of 

meaning: 

1-Conceptual meaning: the basic meaning of a lexical item; its denotative meaning. 

2-Associative meaning: the meaning that a lexical item has according to the situation of use. This kind of 

meaning is used to provoke the interest of the reader or the listener. The main concern of linguists is the 

conceptual meaning while the associative meaning gains little attention, but investigated by linguists as well. 

The use comes first and the meaning is distilled out of it. 

 

 6   Common Types of Context Clues 
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One way to support word recognition and meaning is through the use of context clues. Clues have an 

important role in dealing with reading comprehension and they are the important factors for comprehending 

a text broadly and learning new words specifically. They are significant since there is a small chance of 

learning a new word from a context. The EFL students need a lot of practice in how to use context as they 

read large amounts of challenging texts (Adams, 1990). Ziyaeeimehr (2012) maintains that perhaps the most 

important ability that a non-native speaking student of science needs is reading and the most important thing 

about reading is comprehension. Further, Kiani (2011) stipulates that context clues have a powerful effect on 

students’ comprehension of words and sentences. Knowledge and skill of using words in different contexts 

play an important role in the comprehension of new concepts, ideas and principles. Context clues could help 

support word meaning and word identification. Students must be able to use contextual analysis as a tool to 

decode words. Greenwood and Flanigan agreed but added that many students may not have the tools that 

lead to long term improvements in comprehension of text (2007). This means one of the first goals of 

reading and writing instruction should be to quickly provide students with skills they will need to read the 

texts around them (Lapp and Flood, 1997).   When attempting to decipher the meaning of a new word, it is 

often useful to look at what comes before  and  after  that  word.  The  surrounding  words  can  give   readers 

helpful context clues about the meaning  and  structure  of  the  new  word, as well as how it is used. 

       There are several types of context clues (see below) that Writers provide, and teachers need to provide 

struggling students and those with learning disabilities with direct instruction in how to use these clues. 

      • Definition. The word is defined in the sentence. (Example: The surplus that is, an amount  left over was 

so great that the office was full and desks and chairs were lying on the floor.)  

      • Synonym. The word is compared to another word with a similar meaning. (Example: When Tom went 

to the parking garage and his car was not there, he was furious. Tom was very mad.)  

     • Description. The word is described by the context. (Example: After taking a spill on her bike, she was 

able to stand up, get back on the bike, and pedal away on her own volition.)  

    • Contrast. The word is compared with some other word like an antonym. (Example: Kim was lethargic, 

yet her sister was very energetic.)  

    • Comparison. The word is compared with some other word or phrase to illustrate the similarities between 

them. (Example: John was exhausted after the interview, which was more work than mowing grass all day in 

the neighborhood.)  

        Regardless of types of context clues, the first step in teaching contextual analysis is to provide explicit 

modeling in looking at the words surrounding an unknown word and finding possible clues that may help 

students figure out its meaning. Then a teacher gives students ample opportunities to practice how to use 

contextual analysis and engage them in lively discussions. Teachers should introduce a few types of context 

clues (about two) at one time and sequence types of context clues from easy (e.g. definition) to difficult (e.g. 

comparison).  

 

 

  

        The  following  activity  helps  students  understand  the  supporting  role  of  context  in understanding 

word meanings:  

1. Prepare a series of passages in which context is used to define a difficult word.  

2. Present the difficult word in isolation.  

3. Ask students for the definition of the word.  

4. Present the difficult word in context, and point out the word.  

5. Have students reread the sentence before, with, and after the one with the difficult word to look for context 

clues.  

6. Ask students for the definition of the word and how the definition is derived.  

7. Have students compare the definition of the word from context with that of the word in isolation.  

8. Present other vocabulary words in context. Pair students, and ask them to analyze the context to figure out 

the meaning of each vocabulary word and record the definition for each word.  

9. Have students look up the definitions for the vocabulary words in a dictionary. 
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        It is valuable to prepare students for text that does not provide sufficient information to help them 

understand words and concepts. They will undoubtedly encounter text in content areas as well as narrative 

that provides little information or perhaps even misleading information about words and concepts. It is 

necessary to help students distinguish words that are not defined in text and how to use other resources to 

gain meaning.  

 

7   Conclusion 

In conclusion, this paper referring to previous research has presented the effectiveness of prior knowledge in 

L2 lexical inferiencing. The current paper  demonstrated the importance of contextual clues in  lexis 

development, and common types of context clues factors that may be effective in helping L2 learners extract 

the correct meaning of unknown words in the texts. The results of this paper can have important theoretical 

and practical implications for the pedagogues working in the English as a foreign language context as well as 

language education in general. One theoretical implication is that lexical inferencing has to be dissociated 

from the reductionistic perspective, which argues for an economical architecture of knowledge in the context 

of language learning. Practically, teachers and other stakeholders can apply the findings to their real 

classroom contexts for the enhancement of lexical inferencing capacity of learners. However, the choice, use, 

and effectiveness of  prior knowledge in L2 lexical inferiencing strategy very much depend on  the learner  

and the context. More research needs to be undertaken to examine the effectiveness of this strategy training 

in a specific area and increase the possibility of L2 learners becoming more responsible for their own 

learning. 
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 چکیده
در دو رمیان  پیردازیهیای شخصییتو شییوه شخصیت ی سعی دارد به بررسی و تحلیل انواعتحلیلی و رویکرد تطبیق-ش توصیفیپژوهش حاضر با تکیه بر رو

 از بپیردازد  نتیایپ پیژوهش حیاکی( 1211-1332)مدرسی اثر ابرهیم « عروس مدائن»و ( 1112-2002نویس مصری نجیب محفوظ )رمان اثر« رادوبیس»تاریخی 

هیای رمیان رادوبییس شخصییتایلیب انید و واقعیی اسیتفاده کیردههای واقعی تیاریخی و یییراست که این دو نویسنده برای پیشبرد داستان خود از شخصیت آن

پردازی در رمان عروس مدائن بیشیتر بیر شییو  ابتند  همچنین شخصیتهایی ایستا و ثهای رمان عروس مدائن شخصیتهای پویا و متحرکند و شخصیتشخصیت

 مستقیم است یرپردازی در رمان رادوبیس یالباً از نوع یتوصیف مستقیم تکیه دارد و شیو  شخصیت

 پردازی، نجیب محفوظ، ابراهیم مدرسی، رادوبیس، عروس مدائن : رمان تاریخی، شخصیتهاکلید واژه

 

 مقدمه -1
کند بیه وسییلا اشیخاق حقیقیی ییا خی نوعی روایت داستانی پیرامون حوادثی است که در گذشته اتفاق افتاده و نویسنده تلاش میاریرمان ت

کنید )وهبیا، المدنیدس، تواند در آن حوادث و تاریخ تغییری ایجیاد که که نمیحالیای را احیا کند، درخیالی، با تسلط کامل بر تاریخ دور  تاریخی

1131 :131)  

: 1331کنید )اوکیانر، سازد و آن را از سایر انواع ادبی متمایز میهر داستان به عنوان یک شکل هنری، دارای عناصری است که پیکر  آن را می

و ای از یراییز و تمایلیات پردازد  شخصیت به عنوان یکی از عناصیر داسیتان، مجموعیه( و پژوهشگر برای تحلیل هر داستانی، به عناصر آن می131

صفات و عادات فردی یعنی مجموعا کیفیات عادی و معنوی و اخلاقی که حاصل عمل مشترک طبیعت اساسیی و اختصاصیات میوروثی و طبیعیت 

 ( 231: 1332سازد )یونسی، کنند و وی را از دیگر افراد متمایز میاکتسابی است که در کردار و رفتار و گفتار فرد جلوه می
جایز  نوبل ادبیات را از آن خود کند،  1133و توانست در سال در قاهره متولد شد  1111ا مصری که در سال نجیب محفوظ، نویسند  برجست

های تاریخی محفوظ اسیت کیه در آن بیه ترین رمان(  رادوبیس یکی از مدم202: 2010از آیازگران رمان تاریخی در ادبیات عرب است )الشارونی، 

دیگر، ابراهیم مدرسی نویسند  ایرانی نیز به سوی(  از152: 1131پردازد )طه بدر، ها به مسائل کشور مصر میتوجدی آنفساد حکومتی شاهان و بی

هایی جمله داستاندبیر مجلا ترقی شد و ازری شمسی در قائن متولد شد  وی سرهج 1211های تاریخی شدرت یافته است  او در سال نوشتن رمان

پیردازد و مشیکلات باشد  که مدرسی در این رمان به پادشاهی ایران در زمان یزدگرد سوم مییان عروس مدائن میکه در این مجله نوشته است، رم

تحلیلیی بیه بررسیی -هدف از این پژوهش آن است که با تکیه بر روش توصیفی ( 111: 1330میدنی،  -کابلیکند )جامعه و مردم ایران را بیان می

 ازی در دو رمان تاریخی رادوبیس و عروس مدائن پرداخته شود پردهای شخصیتعنصر شخصیت و شیوه

 پیشینة تحقیق -1-1
توان های متعددی صورت گرفته است  از آن نمونه میتاکنون پژوهش پردازی در داستان در ادبیات فارسی و عربی،در باب شخصیت و شخصیت

« زقیاق المیدق»مستقیم )کنش، گفتار و نامگذاری( در رمان پردازی ییرشخصیتهای شیوه»در مقالا  انحبیبی و همکار به موارد ذیل اشاره نمود:

(، 1332« )آبادیاثر محمود دولت« چجای خالی سلو»در رمان « شخصیت»تحلیل عنصر »در مقالا همکار ، اصفدانی و (1315) «اثر نجیب محفوظ

بناء الشخصیا الرئیسیا فیی رواییات »در کتاب  بدری عثمان، (1333« )ظفوهای تاریخی نجیب محتحلیل شخصیت در رمان»ناما پور در پایانآینه

« یا إلی العناصر الروائیارؤ»در مقالا همکار شوندی و ( و 2001« )رمزیا فی ادب نجیب محفوظالرمز و ال»شطی در کتاب ، (1132« )نجیب محفوظ

(1310 ) 
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 نامه و شناخت دو رمانزندگی -2

 ت نجیب محفوظنگاهی به زندگی و ادبیا -1-2
هیای عبیا الدقیدار های خود را بیا نیاماولین داستان نجیب محفوظ (  13: 1332)مازوجی،  در قاهره متولد شد 1112ظ در سال نجیب محفو

عنیوان  دهد و بیه(، در زمینا تاریخی نوشت  او در این مرحله عوامل رومانتیسم را مدنظر قرار می1111( و کفایه طیبه )1113(، رادوبیس )1131)

(  همچنیین 113: 2010؛ الشارونی، 120: 1111پردازد )آلن ، گوید و به حوادث دوران قدیم تاریخ مصر میپرست، از وطنش سخن میانسانی وطن

تیا، بیی م، مفتخر به دریافت جایز  نوبل شد و اولین نویسنده و هنرمند مسلمانی بود که توانست این جایزه را کسب نمایید )العنیانی،1113در سال 

 مقدمه( 

 نگاهی به زندگی و ادبیات ابراهیم مدرسی -2-2

سیودای  مدرسی از نوجیوانی ( 111: 1330میدنی،  -در قاین متولد شد )کابلی 1211نگار( در سال ابراهیم مدرسی )نویسنده، مترجم، روزنامه

هایی که توسط مدرسیی داستاندبیر مجلا ترقی شد  و سرانجام سر  نویسندگی را آیاز کرد 1320بعد از شدریور رو، اینداشت و ازسرنویسندگی در

چه خونین، عشق و ها به صورت کتاب چندین بار منتشر گردید، مانند عروس مدائن، پنشد، خواهان زیادی داشت و بعضی از آندر مجله نوشته می

 ( 21/5/1311، راسخون، 1102-1105: 1330) عاقلی،  انتقام، پیک اجل

 اصة رمان رادوبیسخل -3-2

-پردازد و از مشکلات جامعا مصر سیخن مییرادوبیس رمانی تاریخی است که نجیب محفوظ در آن به دور  دودمان ششم امپراطوری مصر می

  چرخیدهیا مییگوید  رادوبیس رقاصا قصر بیجه و فرعون فرمانروای مصر دو شخصیت اصلی این رمان هستند که حوادث رمان پیرامون زندگی آن

گوید  روییداد اتفیاقی پرتیاب صیندل رادوبییس در پردازد و از حضور باشکوه فرعون در این جشن سخن مینویسنده در آیاز رمان به جشن نیل می

-هیا بیهسپردن آناعا دیدار فرعون با رادوبیس و دلزند  این اتفاق بهای اصلی را رقم میدامان فرعون حوادث اصلی داستان و سرنوشت شخصیت

دارد و این امر باعا خشم ملکه، وزیر اعظم و کاهنان شود  این عشق فرعون را از تمامی امور مملکتی و توجه به همسر و نزدیکان بازمییگر مییکد

افل از امور مملکت ی کند وکنند که فرعون اموال مملکت را در قصر رقاصا بیجه صرف میشورانند و بیان میشده است که مردم را علیه فرعون می

پی آن شیورش بزرگیی صیورت ند که درزمیدست به خیانت یس باعا ایجاد دشمنی در دل تاهو شده میان عشق فرعون به رادوباینشده است  در

 د وشمیو خودکشی رادوبیس و باعا شکست و کشته شدن فرعون مصر  گیردمی

 خلاصة رمان عروس مدائن -4-2

پردازد  این رمیان بیا توضییحی دربیار  فلیات اییران و نده در آن به دور  امپراطوری ساسانیان میای است که نویسعروس مدائن رمان تاریخی

حادثا زخمی شدن های اصلی این رمان هستند  شود  خسرو شاهنشاه ایران و کتایون دختر یکی از اشراف استخر شخصیتنژادهای مختلف آیاز می

کتایون بعد از پاسخ مثبیت گذاشت  میدانبهن رقیب خسرو پابدرام به عنوا ه کتایون است اماخسرو در پشت قصر گودرز مقدما ایجاد عشق خسرو ب

-گذاشت و در خانا آسیابانی پناه گرفت  در همین هنگام آزرمیدخت سییفراربهپابه بدرام از تصمیم خود پشیمان شد و برای اعلام اعتراض تصمیم 

-تخیتنروا معرفی نمود  خسرو بعد از بهپرویز و جانشین فرماوبدان خسرو را به عنوان نو  خسروموبد م امین پادشاه ساسانی از پادشاهی خلع شد و

ماهو و بدرام باعا کشته شدن رستم در جنگ با اعراب و شکست ایرانیان و تصیرف تیسیفون بیه در پایان خیانت را بیابد  توانست کتایون نشستن، 

 های متعدد با اعراب به دست ماهوی مرزبان کشته شد به دست ماهو کشته شد و خسرو نیز بعد از جنگدست اعراب شد  بعد از آن کتایون نیز 

 اهمیت آن و پردازیشخصیت شخصیت و -3
مضمونی که نویسنده قصد بیان آن شوند  شخصیت نقش مدم و فعالی در داستان دارد و بسیاری از عناصر فنی داستان به سوی آن کشیده می 

شخصیت در داستان مدار معانی انسانی و محور افکار و نظرات عمیومی اسیت و (  »21: 2011چرخد )بلعیدی، بلخن، پیرامون شخصیت میرا دارد، 

تیوان (  پیس میی522: 1111هلال، ینیمی « )کندکنند، عرضه میسرا افکار و قضایای عمومی را در قالب اشخاصی که در جامعه زندگی میداستان

 ( 231تا: تجربا داستانی به حساب آورد )هینکل، لاشخصیت را محور 

سازی جدان خیار  نیسیت جود شخصیت در رمان به منظور شبیهوکند  نویسنده برای بیان واقعیت و یا تحقق خیال، از شخصیت استفاده می 

 (  21: 2011ویسی، ها را آشکار سازد )سگیرد تا افعال و گفتار و روابط بین شخصیتمیکاربلکه نویسنده آن را به

شوند و ساختا ذهن نویسنده هستند و کیفیت روانی و اخلاقی آندا، در عمل و سخنانشیان وجیود رو، به اشخاصی که در داستان ظاهر میایناز 

رصیادقی، )می پیردازی اسیتشوند، شخصییتهایی که در داستان مانند افراد واقعی ظاهر میخلق چنین شخصیت گویند شخصیت می داشته باشد

ها، بایید اول؛ شخصیت بگیرد:کند، باید سه عامل مدم را درنظر های زنده و قابل قبولی عرضه(  و نویسنده برای آنکه بتواند شخصیت31-35: 1335
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سیوم؛  شته باشیند ها، باید هدف معقولی برای رفتار خود دادوم؛ شخصیت باشند، مگر اینکه دلیلی برای تغییر رفتار وجود داشته باشد  ثبات داشته

 ( 32-35ای از فردیت و اجتماع باشند )همان: د ترکیبی از خوبی و بدی و مجموعهها، باید پذیرفتنی و واقعی ظاهر شوند و بایشخصیت

 در دو رمان پردازیشخصیتشیوة و  انواع شخصیت -1-3

 شخصیت اصلی و فرعی -1-1-3
 انید:، شخصیت را به دو نوع تقسییم کیردهیکدیگر متفاوتند و به همین دلیل ناقدان رمانها و اهمیت با های داستانی در صفات، نقششخصیت 

هیای فرعیی، شخصییت گییرد شود و محور داستان قرار میهای رمان ظاهر میشخصیت اصلی، که همان قدرمان داستان است و در بیشتر موقعیت

: 2002هایی وجود ندارند  وظیفا آندا معرفی شخصیت اصلی است )زیتیونی، وقعیتشوند و در مها آشکار میکسانی هستند که در بعضی از موقعیت

 ( 202: 2010؛ خلیلی، 111

ایست که ییرق در ثیروت و چرخد، او زنی زیبا، مغرور و رقاصهشخصیت اصلی رمان محفوظ، رادوبیس است که رمان پیرامون او و زندگیش می

برند  اما او هیچ عشقی میسرادی در آرزوی توجدی از سوی او بهثروتمندان و بزرگان هستند  مردان زی که دلباختگان او همه ازطوریشکوه است، به

فرعون نیز در این رمان، به عنوان شخصیت اصیلی  کند در قلبش ندارد و فقط برای گذراندن لحظات خود و خوشی، مردان را به دور خود جمع می

آوردند و هیبیت و خدمت امور مملکت است که تمامی کاهنان و مصریان در برابر او سر تعظیم فرود می معرفی شده است  او شخصیتی مقتدر و در

های اصلی های فرعی نیز در رمان حضور دارند که در کنار شخصیتهای اصلی، شخصیتعلاوه بر شخصیت آورد شکوه او دل همگان را به لرزه درمی

کنند  از جمله: ملکه نیتوکریس خواهر و همسر فرعون، سوفختاپ رایزن و مشیاور فرعیون، سزایی میبهبه پیشبرد حوادث و رویدادهای رمان کمک 

 حتپ، شیا ندیما رادوبیس و بنامون پیکرتراش قصر رادوبیس تاهو رایزن فرعون، وزیر اعظم خنوم

چرخید  او ستان محور زنیدگی و پادشیاهی او مییدر رمان عروس مدائن نیز شخصیت اصلی، خسرو پادشاه ایران در زمان ساسانیان است که دا

-شخصیتی شجاع، دلسوز و جوانمرد است که آواز  مردانگی او در سرتاسر استخر پیچیده است و همگی او را با ایین ویژگیی منحصیر بیه فیرد میی

-او دختری زیبارو و از طبقا اشراف میتوان کتایون دختر گودرز را نیز در کنار خسرو، به عنوان شخصیت اصلی معرفی کرد  همچنین می شناسند 

موبد موبدان بزرگ آتشکد  تیسفون، گودرز از:  های فرعی این رمان عبارتندشخصیتو  باشد که تمامی جوانان استخر در آرزوی ازدوا  با او هستند 

و نامزد کتایون، آسیابان و همسرش که کتیایون پدر کتایون، روشنک ندیما کتایون، طیبه دختر مغیره سردار سپاه عرب، بدرام پسر مرزبان نیمروز 

تیوان بیه هیای فرعیی داسیتان مییها پناه گرفته بود، ماهو پسر آسیابان، خدابخش و همسرش پدر و مادر خسرو  و از دیگر شخصیتدر آسیاب آن

 هرمز و بدمن جادویه اشاره نمود هرمز، استاد مدران، سردار کاوس، رستم فرخآزرمیدخت، فرخ

 

 شخصیت پویا و ایستا -2-1-3

شود  شخصیت پویا، شخصیتی است که در همیان صیفحات از حیا آفرینش به دو نوع، شخصیت پویا و شخصیت ایستا تقسیم می هاشخصیت

رو، ازایین کنید تغیییر مییو رمان و حوادث، پیشرفت و تغییر شود و با پیشرفت شود بلکه آرام آرام کشف میاول داستان برای خواننده، آشکار نمی

-پیشرفت آن یالبا نتیجا ترکیب پیوستا آن با حوادث داستان است  و شخصیت ایستا، شخصیتی است که معمولا پیرامون فکری واحد اسیتوار میی

نجم، لاتا: ؛ 111: 2002؛ زیتونی، 21: 1111کند )وادی، آید و حوادث در رفتار او، تغییری ایجاد نمیشود و در هر جایگاه داستان به یک صورت می

103-101 )  

دهید  او در باشد که بعد از دیدار با فرعون، دل بیه عشیق او مییرادوبیس به عنوان شخصیت اصلی دارای شخصیتی پویا می،در رمان رادوبیس 

کند و تطدیر می سپرد اما بعد از عشق فرعون، خود را در معبدآیاز شخصیتی مغرور و سنگدل داشت که دل به عشق هیچ یک از مردان مصری نمی

 کنید  همانگونیه کیه در رمیان اشیاره شیده:که خود را وقف فرعیون و عشیق او مییطوریجوید بهاز هما مردانی که در خدمت او بودند، دوری می

بدرجائیه، واستقلت سفینتدا إلی آبو، وقصدت إلی معبد الرب سوتیس، وولجت بابه العظیم بقلب خاشیع، ونفیس مفعمیا بالرجیاء و الدمیل، وطافیت »

بالزییت وتبرکت بحدرانه و عمده ذات النقوش المقدسا، وأودعت صندوق النذور ما جادت به یراها، وزارت حجر  الکاهنا الکبری، وسدلتدا أن تغسلدا 

آبو لنگیر  کشتی مجلل رادوبیس در ساحل» ( 221: 1110)محفوظ، « المقدس لتطدرها من شوائب الحیا  وأحزاندا، وترحض قلبدا من الغی والعمی

د  گرد معبد انداخت و او به سوی معبد سوتیس به راه افتاد، با قلبی آکنده از خشوع و بندگی و مالامال از امید و آرزو در بزرگ معبد را پشت سر ندا

وق نیذورات نیذر های مقدس خدایان تزیین شده بود، دست کشید و در صیندهای معبد که با نقشطوافی کرد و سپس به تبرک بر دیوارها و ستون

هیا هیا و پلییدیخویش ادا کرد  سپس به حجر  راهبا بزرگ معبد درآمد و از او خواست تا با روین مقدس او را تطدیر کند و وجودش را از ناپیاکی

گیرد با تطدیر م میای دلباخته شده که تصمیدر اینجا رقاصا بیجه که یرق در یرور و هوسرانی بود با عشق فرعون مصر تبدیل به معشوقه«  بزداید

 ها دوری کند و دست از هوسرانی بکشد و در عشق به فرعون خالصانه عمل کند ها و آلودگیخود در معبد از تمامی ناپاکی
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ایین شود و که دلباختا رادوبیس می او بودند شخصیت متحرک و پویا دارد فرعون مقتدر و بزرگ نیز که همگان شیفتا عظمت و اقتدار و یرور

کنید و حتیی از سازد که تمام امور مملکتی را رها مییای به خود مشغول میگونهانجامد  عشق رادوبیس او را بهعشق به نابودی اقتدار و یرور او می

فرعیون که جسارت پیدا کرده دست به شورش بزرگی علیه طوریگیرد و این موجب خشم اطرافیان فرعون و کاهنان شده بهملکا خویش فاصله می

پی شورش مصریان به قصر توان به آن قسمت از رمان اشاره کرد که پیکر زخمی فرعون درمثال میطورکشاند  بهمینابودیزنند و در آخر او را بهمی

ولکنّه حین سمع صوتدا ورأی وکان نائماً فی تراخٍ وهمود، وقد أتت الرحلا الصغیر  علی بقیّا قوا  الآخذ  فی الإنحلال السریع، » رقاصا بیجه برده شد:

رمیق در کجیاوه فرعیون رنجیور و بیی» ( 311)همان: « وجددا الحبیب دبّت فیه نسمات حیا  رقیقا، ولاح فی عینیه المظلمتین ظلّ ابتسامه خفیفا

می اندک در وجیودش وزیید و آرمیده بود و قوای جسمانیش کاملا تحلیل یافته بود  اما با شنیدن صدای دلداد  خویش و دیدن روی زیبای او، نسی

در اینجا شخصیت مقتدر فرعون که در امپراطوری همتایی نداشت و همگیان در خیدمت او «  در دیدگان تاریکش سایا لبخندی ضعیف نقش بست

سوزد و می جان تبدیل شده است که در آتش عشق رادوبیسبودند بخاطر عشق به رقاصا بیجه و مخالفت و شورش کاهنان و مصریان به پیکری بی

  کشیده است هلاکتدیگر توانایی دفاع از خود و معشوقا خود را ندارد و این عشق او را به

های فرعی نیز تاهو شخصیتی خیانتکار و متحرک دارد  او در آیاز رایزن باوفای فرعون و عاشق رادوبیس است و برای رسیدن به او در شخصیت

وسیلا خیانیت شود که در آخر بهجو تبدیل میعون و رادوبیس به رقیب فرعون و شخصیتی خیانتکار و کینهکند اما با دلباختن فرتلاش بسیاری می

تراش قصر رادوبیس حتپ، شیا ندیما رادوبیس و بنامون پیکرسوفختاپ، وزیر اعظم خنوم ،ملکه نیتوکریسرساند  میهلاکتفرعون و رادوبیس را به

 گیرد ها صورت نمیستان دارای شخصیت ایستا و ثابتند که تا پایان رمان تغییری در رفتار آنهای فرعی داعنوان دیگر شخصیتبه

دارای هیویتی ناشیناخته  و ثابت است  او در آیاز رمان کیه در رمان عروس مدائن، خسرو به عنوان شخصیت اصلی رمان دارای شخصیتی ایستا

باشید  کتیایون نییز یت و پادشاهی وی نیز دارای همان شخصیت عاشق و جوانمرد میاست انسانی شجاع و عاشق است و بعد از آشکار شدن شخص

دهد چه گاهی به وسیلا اتفاقاتی که در رمان رخ میسپارد و این عشق او تا پایان رمان ادامه دارد اگرهمچون خسرو در آیاز رمان دل به عشق او می

 هیای فرعیی ایین داسیتان نییزدر شخصییت دهید عشق خود به خسرو را از دست نمی گیرد اما در هر صورتتصمیماتی مخالف با عشق خسرو می

کیرد امیا بیا باشد  او در آیاز دوست و همراز کتایون بود و کتایون در تندایی خود بیا او درد دل مییروشنک ندیما کتایون دارای شخصیتی پویا می

رستم تبدیل شد زیرا او دل در گرو عشق رستم داشت و وقتی که بیا تحقییر از  آگاهی از عشق رستم به کتایون به دشمنی سرسخت برای کتایون و

رسیدن رستم شد  همچنین بدرام پسر مرزبان نیمروز که برای هلاکترو شد تصمیم به خیانت به کتایون گرفت و در آخر موجب بهبهسوی رستم رو

گییرد و بیا د  او بعد از فرار کتایون برای عدم ازدوا  با او تصمیم به انتقیام میید شخصیتی پویا و متحرک دارآیمیخواستگاری از کتایون به استخر 

گودرز پدر کتایون نیز شخصیتی متحرک دارد چیرا کیه در آییاز رمیان شخصییت  شود تحریک ماهو به فردی خیانتکار به سرزمین خود مبدل می

طیبه دختیر  بد موبدان،مو جمله:های فرعی دیگر داستان ازسرو همراه شد  شخصیتمخالف با خسرو بود اما بعد از اتفاقاتی که در رمان رخ داد با خ

 های ثابت و ایستا هستند شخصیت خدابخش و همسرش ،ماهو پسر آسیابان ،آسیابان و همسرش ،مغیره

 

 مستقیمپردازی مستقیم و غیرشخصیت -3-1-3
پردازی، از سیه تواند برای شخصیتنویسنده میپردازی آنداست  ای موفق شخصیتهآید و معیار رمانمیکارپردازی بیشتر در رمان بهشخصیت

-ها ، آندا را بیه خواننیده میینویسنده با تحلیل رفتار و افکار شخصیت، که منظوراینبه ح مستقیم با استفاده از شرح و توضی -1کند: شیوه استفاده 

نویسینده از طرییق  -2کنید  دهد و رفتار آندا را تفسییر مییها را توضیح میدیگر شخصیت شناساند و یا از زاویا دید فردی در داستان، خصوصیات

های ذهنی و عواطف شخصیت با بیان درون شخصیت و نمایش عمل و کشمکش -3پردازد  رفتار آندا با کمی شرح یا بدون آن به ارائه شخصیت می

 ( 101: 1122؛ الداشم، 31-31: 1335پردازد  )میرصادقی، می بدون تعبیر و تفسیر، به صورت ییرمستقیم به معرفی شخصیت

-(  در ایین شییو  شخصییت31: 1111دهد )نجیم، هایش را ارائه میها، افکار و احساسات شخصیتنویسنده از خار  ویژگی در شیو  مستقیم،

گیردد و در کنیار آن بیا ق داستانی است ارائه میها که شامل حالات، عواطف و احساسات اشخاها و وجه درونی آنپردازی، وجه ظاهری شخصیت

(  نجیب محفوظ گاهی به وسیلا شیو  مستقیم با بیان وجیه ظیاهری 21: 1313شود )حبیبی، استفاده از راوی دانای کل به معرفی آن پرداخته می

 کنید:اینگونیه عمیل میی مسیتقیمیس بیه شییو  مثال در معرفی رادوبیطورپردازد  بهها میشخصیت با تکیه بر راوی دانای کل به معرفی شخصیت

نمرقیا،  یحملون علی الدکتاف هودجد جمیلد فاخرأ، لایجوزه إلا الدمراء و النبلاء، جلست فیه یاد  حسناء، تستند فی طراء  إلی وسیاد ، تتکییء علیی»

حالا، تصوبدا إلی الدفق البعید فیی کبرییاء سیامیا، بساعد بض، وتمسک فی یمناها بمروحا من ریش النعام، تلوح فی عینیدا الجمیلتین نظر  ناعسا 

کشیدند که در آن زنی بیه میدوشهای امرا و اشراف را برای مجلل و باشکوه همانند کجاوهکجاوه» ( 231: 1110)محفوظ،  «تقتحم الخلق أجمعین

اده بود و در دست راستش بیادبزنی از پیر شیترمرا داشیت  او در یایت زیبا و دلربا با یرور بر پشتی تکیه زده و آرنپ بلورینش را بر نازبالشی نرم ند

در اینجا راوی داسیتان بیه عنیوان راوی «  اعتنا به انبوه جمعیت اطرافش، به دوردست دوخته بودندایت یرور چشمان افسونگر و خمارآلودش را بی
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-معرفی شخصیت رادوبیس پرداخته است  او با توصیف زیبیاییدانای کل که از تمامی حالات و احساست شخصیت آگاهی دارد به شیو  مستقیم به 

 شناساند های ظاهری و اندام رقاصا بیجه آن را به خواننده می

هیا بیه شخصییت ها توجه دارد و خواننده نیز از طریق این اعمال و گفتهها و کردار شخصیت، محفوظ به بیان اعمال، گفتهمستقیمدر شیو  ییر

توان در جایی که راوی با بیان اعمال رادوبیس او را به خواننده ای از این نوع معرفی شخصیت را میبرد  نمونهمیونیشان پیها و حالات درشخصیت

أشارت إلی العازفات فلعبت أناملدن بالاوتار، ورقصت الغانیا رقصا من رقصاتدت المختیار  التیی یبیدع فیدیا » وضوح مشاهده کرد:کند، بهمعرفی می

« لدن، ویدتی بالمعجز من الخفا و التثنی، ویلب الطرب القوم علی أنفسدم، فاشترک بکفدم مع الدفوف، واتقدت فیی الیدعین أنیوار خاطفیاجسمدا ال

ای ترد و درآمد و رادوبیس با آن اندام نرم و موزون که چون شاخهحرکتو دست نوازندگان بر تار سازها بهبا اشار  ا» ( 251 -250: 1110)محفوظ، 

هایشان از حرکات اعجازگونه او خیره مانیده بیود، شیادمان و گذاشت  مدمانان که چشمنمایشانگیز بهشد، رقصی شگفتازک به هر سو خمیده مین

که از وسیلا راوی دانای کل کند  وی بهنویسنده در اینجا به رقاصه بودن و زیبایی رادوبیس اشاره می«  زدندطربناک هماهنگ با نغما تارها کف می

گونه بیا فدماند که رادوبیس شخصیتی رقاصه است و چوسیلا اعمال و حرکات موزون او به مخاطب میمستقیم بههمه چیز آگاه است به صورت ییر

 آورد میدرشگفترقص خود همگان را به

ها و ز زبان راوی دانای کل با بیان ویژگیکند و او در روش مستقیم امستقیم استفاده میپردازی از روش مستقیم و ییرمدرسی نیز در شخصت

گودرز پس از مرگ زنش نتوانست قلیبش را بیه » کند:پردازد  مانند آیاز رمان که کتایون را از زبان راوی معرفی میظاهر شخصیت به معرفی او می

هوش و استعداد زیبایی و تناسب اندام در او بیشتر بیروز  شد، آثارزن دیگری بسپارد این بود که نوزاد را کتایون نام نداد    کتایون هر چه بزرگتر می

های ظاهری به معرفی (  نویسنده در اینجا به وسیلا راوی دانای کل که به تمامی حالات آگاهی دارد به وسیلا ویژگی11: 1333)مدرسی، « کردمی

فدماند که او دختری باهوش و از نظر زیبایی در او  جمیال می پردازد  او با بیان هوش و زیبایی کتایون به مخاطبکتایون شخصیت اصلی رمان می

 و زیبایی قرار دارد 

مثال برای نشان دادن شخصیت پسیت و فروماییا طورپردازد  بهمستقیم توسط اعمال و رفتارشان به معرفی شخصیت میگاهی نیز به شیو  ییر

ت بخوابد ولی یفلتید جسیم سینگینی کیه بیر روی رختخیوابش افتیاد، خیواب را از خواسفشاری به چشمان خود آورده می»گوید: ماهو اینگونه می

چشمانش پراند  ابتدا از شدت بدت و تحیر متوجه نشد که آن جسم سنگین چیست ولی قدری که دقت کرد، دید این ماهو اسیت کیه خیود را بیه 

سی در این مثال با بیان عمل زشت و زنند  ماهو نسبت به کتایون از (  مدر111)همان: « پروراندرویش انداخته و نیت شومی نسبت به او در سر می

کند و اینگونه شخصییت فروماییا سوی او حمله میدارد که قصد تجاوز به کتایون را دارد و در تاریکی شب به برمیشخصیت پست و بدذات او پرده

 شناساند  ماهو را به مخاطب می

 نتیجه -4

های خییالی و کند و بیشتر به شخصیتهای واقعی و ییرواقعی استفاده میاز شخصیت برای پیشبرد رمان خود نجیب محفوظ در رمان خود - 

-اند و بر مصر حکم رانیدههای واقعی و تاریخی هستند که در تاریخ مصر وجود داشتههای اصلی رمان او شخصیتشخصیت آورد می ییرواقعی روی

پذیرنید و ها در طول رمان از حوادث و تغییرات تیدثیر مییکه شخصیت آنطوریرادوبیس پویا و متحرکند بهاند  دو شخصیت اصلی و قدرمان رمان 

های رمیان خیود را بیه اینگونه شخصیتگیرد و مستقیم بدره میپردازی از دو شیو  مستقیم و ییرشوند  نجیب در شخصیتدچار تغییر و تحول می

 شناساند خواننده می
 کند امیاهای ییرواقعی نیز استفاده میهای واقعی از شخصیتچون نجیب محفوظ برای گسترش رمان خود در کنار شخصیتمدرسی نیز هم -

هایی ایستا و ثابتند که در طیول های رمان مدرسی بر خلاف رمان محفوظ شخصیتهای رمان او واقعی و تاریخی هستند  شخصیتبیشتر شخصیت

 کند مستقیم استفاده میرپردازی از دو روش مستقیم و ییشوند  وی برای شخصیتیرمان دچار هیچ تغییر و تحولی نم

-زیرا شخصییت ردهتر عمل کتوان اینگونه نتیجه گرفت که نجیب محفوظ در پرداختن به عنصر شخصیت موفقبا توجه به آنچه گفته شد می -

  شود مخاطب داستان را با جذابیت دنبال کند د و این موجب میپذیرنهای رمان او پویا و متحرک هستند و از حوادث رمان تدثیر می

 نوشتپی

 باشد نژاد چاپ سوم میالله فاتحی( ترجمه عنایت1331) های عربی رمان رادوبیس از کتاب رادوبیس دلداد  فرعونمثالترجما شاهد -1
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Abstract 

This study is based on descriptive-analytical and comparative approach to the analysis of personality types and 

methods of character in the historical novel "Radvbys" by Egyptian novelist Naguib Mahfouz (2006-1912) and 

"Bride Madain" by Ebrahim scholastic (1386-1297) pay. The results indicate that these two authors to promote 

their stories of actual historical figures and have used unrealistic And most of his characters and his characters 

Radvbys characters Mthrknd dynamic and static characters and stationary Madain bride. The character in the 

novel The Bride Madain further described method relies direct and an indirect method of characterization in the 

novel is often Radvbys. 

Keywords: historical novel, characterization, Naguib Mahfouz, Ibrahim scholastic, Radvbys, Madain bride.  
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 نسبت به مفاهیم حکمت آمیز امروالقیس و سناییرویکرد  طبیقیت*بررسی 
 

 1ردصفی الله کُ

 

 **چکیده
 . خردورزی و عقلایفا کنندپژوهشهای تطبیقی انجام فارسی و عربی با وجوه مشترک فراوان میتوانند سهم به سزایی را در  فرهنگ جهان، فرهنگ هایر میان د 

نایی ساین قیاس و  سویسرایان عرب در یک  و به تعبیر زیباتر حکمت، یکی از این وجوه مشترک و قابل مقایسه است. امرؤالقیس کندی سرآمد سخن محوری

 در زندگیتجربه ی شته و کمت جاهلی را با استمداد از فطرت و تعالیم گذهایی از حروزنه  امرؤالقیس،. است گرفته جای دیگرسوی  فارس در شاعر بزرگ، غزنوی

از فراوانی بالایی برخوردار است و یکی از مضامین اصلی شعر او به شمار می آید. بسیاری از این حکمت ها نیز  است. حکمت در شعر سنایی کرده پیاده اشعارش

 .ریشه در فرهنگ اسلامی، ایرانی و گاهًا یونانی دارد

و رویکرد هر کدام را نسبت به مفاهیم حکمت آمیز  شاعر بررسی کنیم حکمت آمیز را در اشعار این دو  مضامین طبیقی ،ت پژوهش کوشیده ایم تا بگونه ای در این

 .بدست آوریم

  ***کلمات کلیدی: امروالقیس، سنایی، حکمت، شعر عرب، شعرفارسی

 

 .مقدمه1
اریخی از وره های تتب و مذاهب و دخاص وضع نشده است. در تمامی مکا های آن، هیچ گاه برای زمان، مکان و نژاد از دیرباز مفاهیم اخلاقی و مؤلفه

آمده است. در اعمال و اقوال بزرگان ادیان توحیدی و در کتب زبور، تورات و انجیل تا زبان قرآن، شاهد  مفاهیم اخلاقی و حکمت آلود سخن به میان

عر و در ش رفت رشد کرده اندهستیم. در این میان ادیبان و سخن سرایان فارسی و عربی، که در خاستگاه علم و مع و حکمتی ظهور جلوه های اخلاقی

به  و جامعه و شاعری تجربه ای دیرینه داشته اند، در الهام گیری از مفاهیم اخلاقی در اشعارشان بازنمانده اند. این بهره مندی نشانگر تعهدات شاعر

 و میزان به کارگیری آن در زبان شعر و ادبیات است. حکمت، اخلاقیات

کمت در شعر عرب . ح2حکمت در لغت به معنی پند و اندرز است و سخن حکمت آمیز به سخنی اطلاق می شود که سرشار از دانش و خرد باشد

عصر اسلامی، قرآن و آموزه های دینی، منبع و آبشخور با دمیدن پیش از اسلام )عصر جهالت(، حاصل و مولود تجربه ی شاعران در زندگی بوده است. 

ان آن روزگار به حکمت های قرآنی یافت می راساسی شعر حکمی گردید. در اشعار کعب بن زهیر، حسان بن ثابت، نشانه های فراوانی از گرایش شاع

 . 3شود

را فراهم نموده بود اما حکمت های شعری، بیشتر بر همان شیوه و در دوره ی امویان هرچند که فتوحات، زمینه های تأثیرپذیری از دیگر فرهنگ ها 

اما در عصر عباسی که روزگار طلایی شعر حکمی است، فرهنگ های ایرانی و یونانی از تأثیرگذارترین عوامل  .4سبک شاعران پیشین گام برمی داشت

 در شکوفایی و تکامل این گونه ی شعری به شمار می آیند.

نای انوشیروان نیز به بیان مفاهیم حکمت ستان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و حکیمان بزرگی همچون بزرگمهر وزیر داحکمت در ایران با

اخلاقیات مهمترین بخش ادبیات پهلوی را تشکیل می دهد، مشخصه ی بارز این ادبیات، بویژه از جهت تأثیری که بعدها در ادبیات . آلود پرداخته است

. آثار بیشماری به زبان فارسی میانه نوشته شده 5امی در کتاب های ادب و اخلاق عربی و فارسی گذاشته است، مجموعه اندرزهای آن استدوران اسل

جمه رت ترکه موضوع آنها اندرز و مسائل اخلاقی است. بیشتر این آثار از میان رفته است و بخش عمده ای از آنها در کتاب های دوره ی اسلامی به صو

 .6بیشتر حکمت هایی که در این کتاب ها آمده است، به خردمندان و شاهان پیش از دوره ی ساسانی نسبت داده می شود یافت می شود.

ن، یونانیا ی ها وحکمت در روزگار اسلامی نیز مورد توجه ایرانیان قرار گرفت. با آمدن اسلام و ارتباط بیشتر فکری ایرانیان با دیگر ملت ها از جمله هند

رجمه تشعر حکمی گستردگی بیشتری یافت. بر اثر مهاجرت چند تن از فیلسوفان ناراضی یونان به ایران، برخی از کتاب های یونانی به زبان ساسانی 
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تمدن  . قرن چهارم دوره ی پختگی دانش های عقلی در7و در ایران منتشر شد. سپس در دوره ی اسلامی، آن آثار از پهلوی به عربی برگردانده شد

در قرن های دوم و سوم برای برگردان دانش های عقلی به زبان عربی بیشتر حکم مقدمه ای اسلامی است. تلاش های عالمان سرزمین های اسلامی 

شد.  . آوردن حکمت و پند از آغاز قرن چهارم در شعر فارسی معمول8داشته استرا چهارم برای ظهور واقعی دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی در قرن 

. رودکی نیز از 9ر دوره های بعد مورد تقلید شاعر بزرگ عهد سلجوقی ناصرخسرو، قرار گرفتمروزی پیشقدم بود و شیوه ی وی د در این باب کسایی

 . 10نخستین شاعرانی است که در عصر سامانی می زیست و در اشعار خود به افکار حکیمانه بسیار توجه داشته است

 زنوی نسبت به دانش و حکمت چیرگیرخی شاعران بر بی اهمیتی حاکمان غچندان در مسیر شکوفایی قرار نداشت اما نبوغ بحکمت در عصر غزنویان 

 . 11یافت

و شعرای  یف یکی از ابواب مهم شعر و شاعری قرار گرفتدر رد دو موضوع قابل تفکیک هستنددر دوره ی سلجوقیان موضوع تصوف و اخلاق که 

 .12بزرگی در این عصر به حکمت و موعظه پرداختند

م ه دو ادب فارسی و عربی به جهت موقعیت جغرافیایی مشابه و فرهنگ و تمدن دیرینه، همواره در بسیاری از مشخصه ها اثرگذار بوده و منطبق بر

در اشعار سنایی و  ایی از حکمتهازیم و آن پژوهش در جلوه در این مقاله بر آن شدیم تا به بررسی یکی از مضامین مشترک بپرد عمل کرده اند.

بوده است. برای این مهم، ابتدا به وجود گرایش های حکمی و  و رویکرد آنها نسبت به حکمت در اشعارشان امروالقیس با استناد به دو دیوان شاعر

 و گزاره هایی دو شاعر پرداخته و بصورت مختصر به زندگی دو شاعر  خواهیم پرداخت خردگرایانه در دو ادبیات اشاره خواهیم کرد. سپس به معرفی

از مضامین مشترک شعری را عنوان خواهیم کرد. در نهایت با این رویکرد به بخش اصلی پژوهش، یعنی شناسایی ابیات حکمی و عقل محوری دو 

 خواهیم پرداخت. و رویکرد آنها نسبت به حکمت در آثارشان شاعر

 

 .پردازش تحلیلی موضوع2

 حکیم سنایی از شاعران مشهور ایرانی است که حکمت یکی از اغراض شعری او به شمار می رود. به همین سبب وی را شاعر حکیم می خوانند. 

 ای به کالبد بی جان قصیدهههای عرفانی، اخلاقی و اجتماعی، جان و روح تازمایهسنایی در عصر خودش یک شاعر نوگرا بود. سنایی با وارد کردن درون

 .های عرفانی و اندرزهای اخلاقی؛ نوعی نقد اجتماعی را نیز وارد قصیده کردمایهدمید. سنایی به جز درون

او از قبیله ی بنی آکل بن مرار یکی از بزرگ ترین شاعران عرب بود.  می زیست. او ق( 80-130روالقیس کندی شاعری است که در حدود سال )ام

که . 13پدر شعر عربی خطاب کرده اند ر ادبیات عرب، پدر شعر جاهلی و حتیخاندان سلطنتی یمن بود که به نجد کوچ کردند. امروالقیس را دو از 

ی و الفاظاشعار ا یا از حیث قدرت او در خلق توصیف و تشبیهات زیبا. باشد پیشتازی او در فنونی که در آنها تسلط و مهارت یافته می تواند ناشی از

وی چنان قدرتمند است و شعرش . 14است محکم و خیالی نو و قریحه ای شکفته شده که با روحیه ی خطرپذیری شاعر معانی تازه ای را الهام می کند

 د.ناهایش پارسایان مسلمان هم چندان به ستیز با او برنخاسته و شعرش را تحریم نکردهی کج رویچنان در دل عربها جای گرفته که به رغم همه

 

 . مضامین طبیعی2.1*

، سیل و عناوین دیگر اشاره می کند و انواع شتر و اسب باران، ابر . در اشعارش بهاست توصیفات و تشبیهات زنده از طبیعتدیوان امروالقیس آکنده از 

 . که از آن دست می توان به ابیات زیر اشاره کرد:را توصیف می کند

 15لها حافر مثل قعب الولید                 رکب فیه وظیف عجز       

آن ترجمه: آن اسب، سم تنومندی دارد که داخل آن همانند درون کاسه ای که کودکان دارند واسع و بزرگ است و مچ و ساق تنومند و استواری بر 

 سم قرار گرفته است.
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 یا بیت زیر که درباره ی باران سروده است:

 16دیمه هطلاء فیها وظف              طبق الارض تحری وتدر      

 ترجمه: بارانی دائم و ملایم از ابری پرباران در نزدیکی زمین که زمین را در گستره ی خود فرا گرفته است.

 ت:امروالقیس در تمام عمرش، در خوشی و ناخوشی به توصیف زیبایی های زنان پرداخته و آن را به نظم در آورده اس

 و جید کجید الرئم لیس بفاحش            اذا هی نصته و لا بمعطل             

 17غدائره مستشزات الی العلا                     تضل العقاص فی مثنی و مرسل            

ان داشت. گیسوانش به بالا گراییده و در میترجمه: گردنی گردنبند بسته و متناسب، که چون آن را بالا می گرفت جلوه غزالان سپید اندام بیابان را 

 موهای بافته شده و رهاشده، موای مجعد او گم می شود.

برخلاف امروالقیس، سنایی در اشعارش چندان به توصیف طبیعت نمی پردازد و اگر در جایی اشاره ای به طبیعت و پدیده های طبیعی می کند، 

وان که در اینجا نمونه هایی را عنمشتاق تر سازد.  به مقاصدی که دارد، ا خواننده را به کمک تمثیلمقصود و عرضش بیان مفاهیمی کنایه آمیز است ت

 خواهیم کرد:

 تمنای لبت، شوریده دارد            چو مشکین زلف تو، پیوسته ما را        

 چو صیاد خرد، لعل تو باشد        سر زلف تو شاید،شست ما را        

 18شستت کی گشاید        چو زلفین تو محکم، بست ما را زمانه بند      

 

 حکمت آمیز  .مضامین2.2

 .مرگ، کوتاهی عمر و ناپایداری دنیا2.2.1
از زندگی عملی شاعر که چگونه روزگار را در مستی و خوشگذرانی و شکار گذرانیده است و گاه خود شاعر،  تاسر دیوان امروالقیس سرشار استسر

می کند. او همگان را به لذت جویی دعوت می کند و هشدار می دهد که وقت کم است و  گی در پرتو این اندیشه و عمل دعوتدیگران را هم به زند

 در ادامه چند نمونه از این دست اشعار امروالقیس را می آوریم: ریم، امروز بهتر از فرداست.عمر کوتاه، تا زنده ایم باید لذت بب

 19تمتع من الدنیا فانک فانی                            من النشوات و النسا و الحسان            

 هستی.ترجمه: از دنیا بهره ببر، از سرمستان و زنان و زیبارویان،،چرا که تو نابود شدنی 

 الا عم صباحا ایها الطل البالی                       وهل یعمن من کان فی العصر الخالی          

 20وهل یعمن الا سعید مخلد                            قلیل الهموم ما یبیت باوجال         

آن که در زمان گذشته بوده است؟ تنها فردی که غم اندکی دارد و با ترجمه: هان، ای خرابه های دیرینه، صحبت خجسته باد، آیا جاودانه می ماند 

 مصیبت و درد بیتوته نکرده ماندگار است و عمر طولانی دارد.

 اجارتنا ان الخطوب تنوب                      و انی مقیم ما اقام عسیب              

 و ما هو ات فی الزمان قریب اجارتنا ما فات لیس یووب                                 

 21و لیس غریبا من تناءت دیاره                  و لکن من واری التراب غریب            

و من اقامت کننده ام آنجا که عسیب قرار دارد. ای همسایه ام آن که بمیرد برگشتی در ترجمه: ای همسایه ی ما همانا مصائب گریبانگیر می شوند،،

مرگ در روزگار، امری نزدیک است. کسی که وطنش دور است، غریب نیست؛ بلکه آن شخصی که در تل خاک پنهان می شود، غریب کار او نیست و 

 و تنهاست.

در اشعارش به کوتاهی عمر اشاره می کند تا خواننده و مخاطب را آگاه سازد تا به  املاً مفهومی متفاوت دارد. سناییر شعر سنایی کاما این مفاهیم د

 شعر سنایی را می آوریم: دیگر شود. در ادامه نمونه هایی ازکیه و تهذیب نفس بپردازد و طیب و طاهر وارد سرای تز
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         22پیش مردن بمیر تا برهی                      ورنه مردی ازو، به جان نجهی              

     23ت از این جز خیال نیست،از آن جز خلهآنکه ترا زاد مرد و آنکه ز تو زاد رفت        نیس             

                      24کلبه ای کاندرو نخواهی ماند             سال عمرت چه ده چه صد چه هزار            

 25مرده گردم خویش بسپارم به آب         مرگ پیش از مرگ، امن است از عذاب             

 تولدی دوباره یاد می کند :یا در جایی دیگر از مرگ بعنوان 

 در جهانی که عقل و ایمانست                        مردن جسم، زادن جانست          

 تن فدا کن که در جهان سخن                        جان شود زنده چون بمیرد تن          

 دان میهمان ناخواندهمرگ هدیه است نزد داننده                            هدیه           

 مرگ ناخوانده، کایدت میهمان                       پیش هدیه خدای کش دل و جان          

 26مرگ همچون رخ نمود هیچ منال                      به دل و جان همی کن استقبال          

 

 .توجه به مکارم اخلاقی2.2.2
. از سویی می بیند که همگان به سوی امر غیب و پنهانی شتابان در حرکتند. امری که زمانه سخن می گویدرخورد انسان با امروالقیس از دوگانگی ب

هیچ از آن نمی دانند و در عین حال خوردنی ها و نوشیدنی ها همه را مجذوب خود کرده است و انسان ها حقیقت سفر و سرنوشت شان را نمی 

ر مقابل آن راهی که باید بروند، نمی روند. این شیوه ی تمام زندگان است. شاعر با آگاهی و هوشیاری به دانند. حتی با وجود آگاهی از این حقیقت د

 این حقیقت، تمام همت خود را در کسب مکارم اخلاقی به کار می گیرد:

 کل مکارم الاخلاق صارت                  الیه همتی، و به اکتسابی           

 27ارانا موضعین لامر غیب                       و نسحر بالطعام، و بالشراب          

ترجمه: همت خود را بر کسب تمام مکارم اخلاقی به کار می گیرم. ما را می بیند که دو موضع گیری در پیش گرفته ایم؛ از سویی به سو امر 

 آشامیدن شده ایم.سویی مسحور خوردن و پنهانی)درحرکتیم،یعنی مرگ( و از 

 د:داشته که در اد امه بیان می شو و تحمل سختی های این راه اشاراتی سنایی نیز در اشعارش به تلاش و کوشش در زندگی برای کسب مکارم اخلاقی

 غوطه ها خورد باید اندر بحر                    هر که دُر در کنار خواهد کرد        

 28ن کو                    خویشتن یار غار خواهد کردکی بترسد ز زخم مار آ       

 29پای تا در راه ننهی کی شود منزل به سر           رنج تا بر تنت ننهی کی شود جان جفت ناز       

 30هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد           درد باید عمر سوز و مرد باید گام زن     

 

 .خدامحوری..2.2

و خداوند خشکی ها را  ر جاهلی به زیبایی اشاراتی به روابط پنهان در عالم می کندامروالقیس به اشعاری برمی خوریم که در آن شاعر عصدر دیوان 

سرچشمه می گیرد که هیچگاه به  مقیاس و معیار هستی معرفی می کند. اعتقاد به خدا و خدامحوری،  یقیناً اعتقادی است درونی و از فطرت و ذاتی

 وشی نمی گراید:خام

 تلک السحاب اذا الرحمان ارسلها           روی بها من محول الارض ایباسا          

 تلک النجوم اذا حانت مطالعها                شبهتها فی سواد اللیل اقباسا         

 تلک الریاح اذا هبت عواصفها                کفی باذیالها للترب کناسا        
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 31تلک الموازین و الرحمان انزلها               رب البریه بین الناس مقیاسا       

ستارگان انگاه که وقت طلوعشان فرا  ترجمه: این ابرها، آنگاه که خدای رحمان آنها را می فرستد، زمین خشک از بارش آن سراب و خیس می شود.

فان هایش به پا می خیزد با گستره ی دامن گیرش برای نظافت زمین کافی که طوآن زمان می رسد، در سیاهی شب چون اخگر هایی هستند. بادها 

 است. این ها معیارهایی است که رحمان آن ها را فرستاده، پروردگار خشکی ها مقیاس و معیار همه چیز بین مردم است.

 شاره خواهیم کرد:شعر سنایی از این منظر سرشار است از مفاهیم نغز و شیرین که در ادامه به چند نمونه ا

 در بادیه عشق نهادیم قدمها                ما باز دگرباره برستیم ز غمها            

 دادیم به خود راه بلاها و المها             کندیم ز دل بیخ هواها و هوسها           

 م لمهاو آخر ز تحیر بشکستی                   اول به تکلف بنوشتیم کتبها           

 بر عقل زدیم از جهت عجز رقمها             لبیک زدیم از سر دعوی چو سنایی      

 32در شرط نباشد که پرستیم صنمها              اسباب صنمهاست چو احرام گرفتیم    

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی          نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

 33همه توحید تو گویم که به توحید سزایییم،همه از فضل تو پویم         همه درگاه توجو

 

 .پستی و بلندی های روزگار..2
ی ابوالقیس در برخی از اشعارش به پستی ها و بلندی های روزگار اشاره می کند، اما از این اشاره هدف و مقصود حکمت آمیزی متوجه مخاطب نم

 .تحت اللفظی متصور از سخنانش است فقط اشاره به همان صورتشود، بلکه گویی مقصد و معنای او 

 34ارجی، منم صروف الدهر، لینا             و لم تغل عن الصم الهضاب

 ترجمه: از تغییر و تحولات روزگار نرمی را آرزو دارم. تو از صخره های سخت)مشکلات( غافل نباش

که با تحمل آنها می توان به معبود اصلی نزدیک و  را وسیله ای می داندخن می گوید، آن تی ها و مصائب ساما در مقابل سنایی هنگامی که از سخ

 نزدیک تر شد.

 اهل گردد در بدخشان با عقیق اندر یمن         سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب  

 ا کفنشاهدی را حله گردد یا شهیدی ر      ماهها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک    

 روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش      زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن

 35عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن     عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع      

 

 .نتیجه گیری.

رویکرد و نگاه هر کدام از این شاعران به حکمت متفاوت با دیگری بیان مفاهیم خردگرایانه و حکمت آمیز در آثار هر دو شاعر به چشم می خورد اما 

صر ع است. این تفاوت نیز احتمالاً ریشه در دو فرهنگ متفاوتی است که دو شاعر در آن زیسته اند. یکی در عصر جهالت پیش از اسلام و دیگری در

 پس اسلام.

یم خرد ش و نوش مشغول بوده است، در تعالر تمام عمر خود به خوشگذرانی و عیامروالقیس شاعر بزرگ دوره ی عرب جاهلی، با توجه به اینکه د

در  .و مخاطب به لذت بردن از امکانات مادی جهان تشویق می کند گرایانه و حکمتی بیشتر از نیستی، مرگ و ناپایداری قدرت و ثروت دم می زند

وب در قالب شعر به مخاطب بیان می کند و با توجه به رشد او در محیطی کاملاً ر خمحور را بسیا ت آمیز و عقلمنقطه ی مقابل سنایی، مفاهیم حک

اطب خاسلامی در پس هر مفهومی از اشعارش، قنطره ای برای رسیدن به معبود اصلی می زند و آن را با زبان تند و تیزش آنچنان بیان می کند که م

 را در دریای عمیق مفاهیم غوطه ور می سازد.
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 معماري فضاي آفرينش گستره در ادبي استعاره نقش
 

 حیدری فردین
 

 .ایران کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  ، گرایش کالبدی، دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب ،
  Email: Fardinheidari1@gmail.com 

 

 چکیده

با ساختار بخشیدن دستیابی به هدف خویش  جهت در و تقویت را خود اندیشه قدرت و فکری های زمینه ،د بسیاری از طراحان با استفاده از ابزار و وسایل موجو 

پیش  را فراوانی راهبردهای کهادبیات بدون شك یکی از بهترین ابزارهای این حوزه می باشد . به مسئله، پاسخ پیشنهادی خود را حدس و طراحی را آغاز می کنند

 یکی بدون شك استعاری تفکر است، استعاره از مندی بهره ی این حوزه ها راهبرد مهمترین از یکی دهد، می قرار و طراحان  معماران لهجم از هنرمندان و روی 

که این یکی از مهمترین اهدافی . دارد کلیدی نقش ها مایه طرح پیشبرد در و خلاق فرایندی عنوان بهو خلق اثر  طراحی گشایی مسئله در که است ابزارهایی از

 با ابتدا جهت نیل به این مقصود . است معماری طراحی فرآیند در خلاقیت بر موثر عوامل از یکی عنوان به استعاره نقشروشن نمودن  پژوهش دنبال می کند ،

 ه بهر چگونگی به نمونه چند نیز با ذکر پایان در و می پردازیم معماری و ادبیات در استعاره کاربرد و نقش به ادامه در و ها ایده خلق عنوان به طراحی مفهوم

گی های گسترده فضایی استعاره های جهت دار یا طرح واره های تصویری بکار رفته در گستره ادبیات برگرفته از وی. شد خواهد پرداخته استعاری تفکر از مندی

 می نشان تحقیق نتایجمعماری حاضر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. معماری شکل خواهند گرفت که پویایی آنها می تواند به عنوان روشی نوین در طرح های 

 مایه طرح و ها ایده گیری شکل به خلاقانه راهکاری عنوان به هستند طراحی مساله حل در مطرح راهکارهای از یکی اینکه ضمن استعاره و تفکر استعاری که دهد

 مصداق و ها نمونه انواع، معرفی با موضوع این از مندی بهره چگونگی شد متصور چهارچوبی توان ینم خلاقانه کار برای که آنجا از و کند می کمك طراحی های

  .شد خواهد سپرده و دانشجویان علاقمند به این حوزه  خلاق مخاطب عهده به ها

 معماری اثر گیری شکل ، استعاری تفکر ،آفرینش معماری  ،ادبی استعاره:  واژه کلید

 

 مقدمه
 اندیشه از فراتر طراح.  دارند تاکید " طراح اندیشه قدرت " بر بیشتر اخیر های نظریه آن های پیچیدگی  بر علم با و طراحی رآیندف باب در

 فعالیت" مثابه به طراحی فرآیند سازوکار.  است طراحی مسئله برای حلی راه یافتن پی در خلاقانه ، عارفان شهودی ی اندیشه و عالمان استدلالی

 صورت به رود، می شمار به فرآیند این بخش ترین اصلی که مایه طرح تولید علاوه به ، نیست مشخص روشنی به  " پیچیده العاده فوق ذهنی

 تفکر این. جوید می بهره آن از خود طراحی مساله حل در طراح که است مساله حل راستای در راهکاری استعاری تفکر.  دهد می رخ ناخودآگاه

 .رساند می ظهور ی منصه به  دهد می قرار طراح روی پیش که راهکارهایی با را وی خلاق تفکر و آید می طراح کمك به طراحی ندفرای در مجددا

 

 : خلاقانه طراحي فرآيند

 های عالیتف از ای مجموعه شامل طراحی فرآیند ، است مطرح  "مسئله حل کلیت " مثابه به آن بر تاثیرگذار عوامل کثرت دلیل به طراحی امروزه

 فرآیند ابتدای در طراحی مسئله ابعاد تمام که است بعید.  دهد می رخ حل راه یافتن پایان تا مسئله شناسایی مسیر در که است ذهنی پیچیده

 و شود می نمایان مسئله از ای تازه ابعاد گاه ، تلاش این جریان در.  است طراحی مسئله شناسایی ، طراح وظیفه اولین سبب این به باشد مشخص

 حل برای تلاش طریق از بیشتر را طراحی های مسئله.  یابد دست مسئله از نسبی شناخت به طراح تا باشد لازم زیادی بسیار کوشش است ممکن

 همسئل در تعامل.  گیرند می شکل هم با " حل راه و مسئله " ، طراحی فرآیند در که رسد می نظر به سبب همین به. کنیم می شناسایی آنها

 ، حل راه مبنای به نیل جهت در را طراح اندیشه و ذهنی توان آن گوناگون ابعاد شناخت و مسئله تحلیل که دهد می نشان آن حل راه و  طراحی

 (41 ص ،4831 ، لاوسن برایان.) کند می تقویت ”مایه طرح“ یعنی

 عین در آنهاست ترین اصلی مایه طرح تولید که گیرد می شکل حطرا ذهن در ، ناخودآگاه صورت به  طراحی  فرآیند از ای کننده تعیین مراحل

 قدرت طریق از طراح ، حقیقت در ، کند تقویت را خود ی اندیشه قدرت و فکری های زمینه ابزارهایی، از ی گیر بهره با  توانند می طراحان ، حال

 "مایه طرح یا  طرح اولیه گمانه " خلاقیت نیروی مدد به سپس و دکن درک را آن بتواند تا بخشد می ساختاری طراحی مسئله به ابتدا خود، ذهنی

 اصل در تامل " ،  "استعاره یا دیگر موضوع به موضوعی از ذهن کردن معطوف " ،  "قیاس یا  ها شباهت تداعی" فرآیند این در دهد می ارایه را
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 تحریك ابزارهای از  "ها آل ایده یا ها ارزش بر تاکید " ، سرانجام و  "برنامه بر تمرکز یا طراحی مسئله اصلی مفصل یافتن " ،  "جوهره یا موضوع

 . آیند می شمار به مایه طرح های خواستگاه و روند می شمار به ذهن

 

 :مايه طرح هاي خواستگاه
 گیری شکل در است نهفته یطراح مسئله از طراح ذهنیت در ، رود می شمار به حل راه مبنای که ، مایه طرح منشا و منبع شد ذکر که همانگونه

 فعالیت نیازمند ، گذارد می تاثیر طراحی بر که شماری بی عوامل به بخشی وحدت و انجام حقیقت در ، دارد کلیدی نقش طراح اندیشه ذهنیت این

 در طراحی پیشین مسائل از که ای تجربه و  مهارت به توجه با است قادر طراح اما ، میدهد رخ ناخودآگاه صورت به که است ای پیچیده ذهنی های

 ، هایی روش از استفاده با تواند می که معنی این به ، آورد فراهم خود ذهنی های فعالیت برای بهتری ی زمینه ، آگاهانه ، است اندوخته ذهن

 این از نمونه دو " استعاره و قیاس "  شود، می نامیده  " مایه طرح های خاستگاه " که کنند هدایت مایه طرح به نیل جهت در را خود اندیشه

 این در ، بیابد است شده حل قبلا که ، دیگری مسئله و کنونی مسئله میان شباهتی خود ذهن در طراح است ممکن. روند می شمار به ها خاستگاه

 از جایی جابه نوعی دیگر حالت ، باشد می قیاس بیانگر که کند می تداعی جدید مسئله در را قبلی حل راه ، عینی ی رابطه برقراری ضمن صورت

 .شود می نامیده استعاره که شود می برقرار انتزاعی ای رابطه صورت این در ، است تخیل قوه از گیری بهره با دیگر موضوع به موضوعی

 خاستگاه این ریگی شکل در مسئله خلاقانه درک.  یابد دست آن ی جوهره به و کند تامل موضوع اصل در ، شباهت یافتن جای به تواند می طراح

 شده آوری جمع اطلاعات و مسئله نیازهای ، اهداف شامل که ، طرح ی برنامه بر را خود ی اندیشه تواند می طراح ، علاوه به.   دارد مهمی نقش

 یا ها ارزش بر تکیه با ، سرانجام و بپردازد مسئله بخش ترین بحرانی برای حل راه ارایه به سپس ، کند حل آنرا مفصل مهمترین و متمرکز ، است

 و تجربه ها سال حاصل ها مایه طرح نوع این.  شوند می محسوب طرح آن نظامند اصول حاصل که.  یابد دست هایی مایه طرح به ها آل ایده

 (34 ص ، 4834 ، آنتونیادس.) شود می محسوب وی طراحی ی بیانیه که است طراح ممارست

 طرح تولید در مهم خاستگاهی مثابه به " استعاره " بررسی به ، شناختیم معماری طراحی فرآیند در را مایه طرح تولید های خاستگاه که اکنون

 . پردازیم می مایه

 

 :ادبیات در آن نقش و استعاره
 ، طریق این از تا گزیند برمی ،کلماتی خویش مقصود بیان برای ،گوینده یابد می ارتباط "کلام " با ، ادبیات یعنی ، خود منشاء درسر استعاره

 به را گوینده مقصود تا شوند می گرفته کار به خود حقیقی معنای از غیر موضعی در کلمات گاهی اما.  کند منتقل شنونده ذهن به را معنایی

 " ی پایه بر مناسبت این که صورتی در ، یابند ربط هم به تا باشد داشته وجود مناسبتی باید مجاز و حقیقت بین البته کنند بیان مجازی صورت

 (711ص ، 4841 ، همایی الدین جلال.) نامند می "استعاره" را آن باشد "تشابه

 است نکته همین در نیز استعاره لطف. یابد در مجازی معنی با تشابه طریق از را حقیقت تا کند تامل گوینده کلام در باید شنونده ، ترتیب این به

 بدون که دانند می "تشبیه" از نوعی را استعاره ها نظریه برخی.شود همراه گوینده با و رادریابد حقیقت خود تا وادارد اندیشه به را شنونده که

 (477 ص ،  4993، اسمیت پیتر. )کند می رابیان کلمه دو میان تشابه ی رابطه "...مانند و گویی  ، همچون" کاربرد

 این  " تشبیه ادات و شبه وجه ، به مشبه ، مشبه " از عبارتند که است جزء چهار دارای تشبیه هر که میابیم در ادبیات های کتاب به مراجعه با

 صورت به ”مجاز" استعاره در که گرفت نتیجه چنین این توان می. ندارد نیاز "تشبیه ادات" به ، تشبیه برخلاف ، استعاره که  دهد می نشان تعریف

 می گفته ، دلیل همین به. است خیال و رویا ورای در که واقعیت عالم در تنها نه ، هاندیش قدرت بیانگر که یابد می پیوند”حقیقت“ با ای خلاقانه

 در وسیر کلمات قید از ذهن شدن فارغ ی نشانه ، دیگر عبارت به. گردد می آغاز ”الهام“ یا ”شهود“ از ای مرحله در تشبیه از فراتر استعاره شود

 .(477،ص همان ، اسمیت ترپی. ) گیرد می صورت ناخودآگاه که است معانی فضای

 

 خلاقیت فرآيند در تصور و خیال جايگاه
 شرطهای پیش از درست فهمی داشتن ، «تخیل» و «تصور» ، «غیرواقعی» و«واقعی» مفاهیم میان هایوابستگی درک بدون«  خلاقیت فرآیند

 ، معمار ذاتی استعداد از بیش حتی ، تخیل و تصور. است غیرممکن ،( تخیل و تصور) آنها پرورش و گسترش به مبادرت یا خلاقیت فرایند ضروری

 حتی یا و قوی نظر هایزمینه در تواند می صورتی در تنها معمار. دارد ترقی و پرورش امکان او تربیت و تعلیم و مداومت و پشتکار ، قوی اراده با

 دیدن برای چندانی بخت باشد، داشته تخیل پرورش و رشد بر تأکید تنها که کسی. باشد پرورده کارهایش در توأمان را جنبه دو این که باشد عالی

 این در اما بیافریند، متنوعی و متفاوت طرحهای بتواند است ممکن معمار ، تخیل برکت وجود بدون. داشت نخواهد خود متجسم رویاهای لمس و
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 راستی به طرحهایی تواندمی معماری تنها. ندارد وجود است، آن ایجاد به قادر واقعی خلاق شخص فقط که زندگی هایجرقه آن هنوز هاآفرینه

 بوجودآوردن در شخص توانایی عنوان به تخیل واقعیت تصور، تخیل،. بپردازد تصور و تخیل عرصه هردو به همزمان که بیافریند انگیزشگفت

 و تخیل اجزای هاخیال و رویاها. دارد وجود ذهن در هاتن تخیل. باشند واقعی توانندنمی وضعیت و چگونگی از فارغ که شودمی تعریف تصاویری

( باشد داشته وجود تواند می یا) دارد وجود که است واقعیتی به بخشیدن تجسم در فرد توانایی ، تصور. روندمی شمار به خیالپردازی کنش از بخشی

 سروکار واقعیت با تصور شود؛می آشکار «غیرواقعی» و «واقعی» مفاهیم در تصور، و تخیل میان بنیادین تمایز. است خارج او دید دسترس از ولی

 تخیل که است فیلتر نوعی تصور کهدرحالی ؛ است تصور کننده تسریع عامل تخیل. است( فراواقعیت) غیرواقعیت عرصه به متعلق تخیل ولی ، دارد

 روشی به لکن اوست، در که است چیزی آن دیدن برای ذهن توانایی ، تخیل با آمیخته تصور بنابراین.  بگذرد آن از باید واقعیت به پیوستن برای

 به را ما ، سازیبرج بنیانگذار "سالیوان لویی" فکری فلسفه متافیزیك.  شود فرابرده هم معنویت حیطه به ذهن نهایی محصول که یافته تعدیل

:  کندمی عرضه را پویایی از رکنی ، "...است تصور درک به قادر که تصوری ": گویدمی که هنگامی کند؛می راهنمایی ادراک از ایپیچیده عرصه

 جهان در شده انجام هایکاوش بزرگ شارح ، اسکولاری ماسیمو.  تصور مفهوم در هالایه تشدیدشدن و رسیدن قوه به امکان یا پذیریتوان

 بوطیقای ، آنتونیادس)کنیممی حرکت هوشمند هایفرم جدید صورت سوی به و سازیممی تهی ماده از را هافرم ما» که است معتقد ،«تصورمتصور»

 (یکم گفتار ، معماری

 که بخشد می جدید ”معنایی“ معماری اثر به و  کند می تقویت را طراح اندیشه ،  اند قایل آن برای ادبی های دیدگاه که هایی ویژگی با ، استعاره

 از را آن ، ترتیب این به و دهد می ارتقا آن مغمول سطح از را اثرمعماری حال درعین.  است “ متفاوت های لایه“ شامل ، فلسفی های دیدگاه طبق

 .سازد می ”متمایز“ مشابه آثار سایر

 

 معماري در استعاره کاربرد

 :کرد بندی بخش کلی دسته سه در توان می را استعاره( 4834:479)آنتونیادس ی گفته به

 ، فردیت )مثل ویژه کیفیتی یا انسانی حالت ، ایده ، مفهوم نوعی ، اثر خلق نخستین سرچشمه که آید یم پدید هنگامی نامحسوس: استعاره -1

 بصری های ویژگی«  بودن پذیر کشف» میزان به ،وابسته آن بالقوه ،توان استعاره گونه دراین. باشد فرهنگ( یا سنت ، عمومیت ، بودن طبیعی

 .است

 شبیه سقفی یا قلعه شبیه ای خانه. ) باشد مادی یا بصری های ویژگی از بعضی ، اثر آغازین منشا که شود می خلق هنگامی: محسوس استعاره -2 

 .آسمان گنبد

 برای است دستاویزی مادی_بصری ویژگی ، استعاره دراین. باشد داشته همزمان ای گونه به را سرچشمه هردو این که آنی ترکیبی: استعاره -3

 تناسب با هستند هایی« جعبه»  هردو ، عسل کندوی و رایانه ، نمونه برای)  خاص بصری قالب خصوصیات و ، یفیاتک ، ها برتری آشکارساختن

 .اند برده بهره سازماندهی و نظم چون کیفیاتی از حال درعین و خاص

 معماران ای نیچه خاستگاه تاریخ به ندازیا چشم. است ترکیبی استعاره ، استعاره گونه کاراترین ، حال درعین و فرساترین طاقت ، ترین دیریافت 

 تحسین را استعاره نیروی همواره معماری برجسته آموزگاران. اند شده آشنا ، مهم های جنبش در بویژه استعاره مفهوم با خوبی به ، بیستم قرن در

 به زیادی حد تا و ساختن تا پردازی ایده و طراحی فرایند از  نو های افق به دستیابی در تواند می استعاره. اند دانسته تصور قوه اساس را آن و کرده

 را آن ، طراحی هنگام باید معمار هر که است ساختمان کلی هویت ، اصالت. ) رساند یاری ساختمان "اصالت" مورد در تازه مفاهیم آفرینش

 هنگامی ویژه به ، استعاره از. باشند آنها رمزگشایی به قادر نمنتقدا یا کاربران که هستند آنهایی ، ها استعاره بهترین(. کند پیروی آن از و بشناسد

 (479ص ، 4834 ، آنتونیادس. )جست بهره معماری هنر برای توان می  ، شود استفاده مفاهیم جانشینی شگرد از که

 طراحی مثلا باشد مستقیم یا سطحی ندتوامی مبدا این شوند، معماری هایطرح مایه دست و گذارند تاثیر معمار بر توانندمی هانوشته و اشعار

 مرکب بخشی الهام. گذارد اثر معماری طرح بر مطالب جوهره که هنگاهی باشد، پویا و مستقیم غیر یا و شده اشاره آن به نوشته در که فضایی

 4834 ، آنتونیادس. )بگیرد صورت نآ از پس طراحی و بسراید یا و کند نوشتن به شروع خود ادبی متنی تاثیر تحت معمار که دهدمی رخ ایلحظه

 (714ص ،

 ناخودآگاه های فعالیت ، طریق این از که است معماری در خلاقیت فرآیند به کمك ، تخیل قوه پرورش ابزار عنوان مثابه به استعاره نقش مهمترین

 وحدت  ایجاد عامل ، طراحی مسئله از طراح ذهنی رساختا که شد بیان این از پیش.  گذارد می اثر“ مایه طرح تولید“ در و کند می تقویت را ذهنی

 ”تخیل نیروی“ مدد به استعاره.  شود می محسوب حل راه سوی به  حرکت نیاز پیش و است طراحی فرآیند در گوناگون عوامل بین انجام و

 انجام مایه طرح تولید و طراحی مسئله به بخشیدن انتظام منظور به طراح ذهن در که ای خلاقانه تلاش بر و بخشد می وحدت ذهنی فرآیندهای
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 در ویژگی این. سازد می هموار آن با طراح برخورد  اولین در را طراحی پیچیده مسئله  تشخیص دشواری استعاره. گذارد می تاثیر ، شود می

 پوشیده های تپه“ به ای استعاره صورت به را مسئله صورت وی زیرا ، شود می دیده روشنی به  شارون هانس اثر ، برلین مونی منیلار تالار طراحی

 داخلی فضای و ها تپه شیب همان نشیمن های صفه و هستند  انگور های تاک همان مردم ، او خیال عالم در. است کرده تعبیر ”انگور های تاک از

 (43،ص آنتونیادس ، سی آنتونی.. )است رویایی انداز چشم این یادآور ساختمان

 دشوار بسیار خلاقیت و تخیل ی قوه از جستن یاری بدون که یافت دست طراحی مسئله از جدیدی تعابیر به توان می استعاره از استفاده با بنابراین

  .بود خواهد

 اسم اوون اریك اثر گلبرگ خانه به توان می ، کنیم اشاره ، است موجود آنها مایه طرح در استعاره پای رد که بناهایی از هایی نمونه به بخواهیم اگر

 ازدواج ی ثمره که است جوانی زوج از استعاره خانه این. است گشوده آسمان به رو را هایش گلبرگ ، شکفتن حال در گلی همچون که کرد رجوع

 قانهخلا صورت به سپس و گرفته الهام پرنده پرواز از ، کانسای فرودگاه طراحی در پیانو رنزو دیگر جای در یا. کنند می تقدیم جامعه به را خویش

 گرفته کار به ای استعاره صورت به را آسمان از تعبیری باگسوارد کلیسای طراحی در اتسون یورن همچنین. است داده پیوند واقعیت با را آن ای

 وردم. کند می تداعی کنندگان عبادت برای را آسمان روحانی فضای ، کلیسا گونه ابر سقف. دهد جلوه روحانی و معنوی را کلیسا فضای تا است

 به تنها نه که ساختمانی.است رفته بکار تاکنون که باشد ای لایه چند استعاره ترین قوی شاید  پریداک انتوان اثر "کرک آلبو خون بانك " دیگر

 معنای ی کننده تداعی ، غروب ی زمینه پس بر "سرخی روی سرخی " با آن از بیش بلکه است، زندگی حیاتی عنصر که کند می اشاره خون رنگ

 انسان زندگی برای ای استعاره خورشید ی چرخه کند، می طلوع دوباره ، داده دست از خون که شخصی مانند افول حال در خورشید.است زندگی

 (404-449 ص ، 4891. آندو،تادائو...)است

 کار به ایرانی های باغ طراحی در بکمیا گوهری چون طبیعت ، کرمان ماهان شاهزاده باغ و اصفهان جهان نقش مانند نیز ایرانی های نمونه در

 و فرش طراحی در. است باغ در انسان حرکت از ای استعاره ، ای اندیشمندانه صورت به ، درختان کاشتن ی نحوه و آب حرکت. است شده گرفته

 از ای استعاره روند، می بالا و دان تنیده هم در آسمان به رو که گیاه و گل های بوته نقش.یابد می حضور ای استعاره صورت به طبیعت نیز کاشی

 .است معنوی بیکران فضای در آدمی روح گرفتن اوج

 گیري نتیجه

 وحدت و انتظام ، طراحی بر گذار تاثیر عوامل کثرت.  دهد می رخ طراح ذهن در که است ای پیچیده های فعالیت از ای مجموعه ، طراحی فرآیند

 طرح ایجاد جهت در را خود ی اندیشه ، خلاقیت نیروی مدد به است ناگزیر طراح ، صورت این در. ازدس می دشوار بسیار را ها فعالیت این به بخشی

 .کند هدایت مایه

 استعاره کاربرد. است خلاقانه اندیشه ی دهنده پرورش مثابه به استعاره بر بیشتر تاکید ، اندیشه قدرت پرورش ابزارهای معرفی ضمن ، مقاله این در

 دریافت برای و کند همراه خود با را شنونده تا شود می گرفته کار به شاعران کلام در خلاقانه صورتی به مجازی معنای که دهد می نشان ادبیات در

 بیانی ، الهام یا شهود از ای مرحله در که باشد هایی استعاره کاربرد شاید ، است ساخته جاودانه را حافظ اشعار آنچه. سازد وادار اندیشه به حقیقت

 .یابد می در خویش درک حد در را آن حقیقت هرکس و اند یافته گونه مزر

 های پیچیدگی از ذهن کردن رها امید به دیگر ی عرصه به ای عرصه از یا دیگر موضوع به موضوعی از ذهن داشتن معطوف معاصر معماری در

 طبیعت یا ادبیات مانند دیگری ی عرصه رابه خود ذهن بتواند طراح نچهچنا. دارد بسیار کاربرد ، موضوع از ای خلاقانه تعبیر یافتن و طراحی فرآیند

 در تعمق و تامل با استعاره کاربرد. آورد فراهم را طراحی خلاقانه فرآیند مقدمه یابدو دست موضوع به نسبت بهتری درک به تواند می سازد، معطوف

. است معماری در خلاقیت اوج ی دهنده نشان که انجامد می بنیادین ناییمع ایجاد به ، ظاهری های شباهت از گذر و موضوعات معنایی مراتب

 اثر ، ترتیب این به و بخشد وحدت را خود ذهنی های فعالیت و دهد گسترش و بسط را خود ی اندیشه ، استعاره یاری به تواند می طراح بنابراین

 .سازد مبدل همتا بی ای آفرینه به را معماری

 

 ها هکاررا و پیشنهادات نظام
 و بنشیند آدمی جان و دل بر باشد توانسته او تخیل ی قوه و آدمی روح پای رد وجود بدون که دارد وجود جهان در هنری اثر کمتر شك بدون

 نقش ینتبی و تشریح به طراحی فرآیند ایجاد در استعاره نقش و مایه طرح بررسی با شد سعی مقاله این در ، باشد گذاشته یادگار به خود از اسمی

 :ببرند بهره خویش طراحی در استعاره از زیر روش سه از کلی طور به. شود پرداخته ساده زبانی به معماری مایه طرح در استعاره

 .یافت دست نظر مورد موضوع از بهتری درک به بتوان که نحوی به ، دیگر موضوع به موضوعی از ذهن کردن معطوف -4
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 آن جدید های ویژگی کشف و موضوع دیدن دوباره برای را هایی فرصت که دیگر موضوعی هب اندیشیدن و موضوع از ذهن کردن رها -7

 .آورد می فراهم

 .ساخت تر روشن را آن بتوان ، موضوع بسط و دیدگاه تغییر با که نحوی به ، دیگر ی حوزه به ای حوزه از ذهن کردن معطوف  -8
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 چکیده
قرار داده  شیقدرت خو ریرا تحت تأ ث یمورد توجه انسان بوده است و همواره روان آدم ربازیعنصر در حوزه محسوسات از د نیرنگ، به عنوان برجسته تر        

 یکمک م یذهن انیتا آن جاست که به خوانش جر یرنگ بر روان آدم ریدارند. تأث ینقش  مهم یرا دارا هستند که در زندگ یارتعاش یانرژ یاست. رنگ ها،نوع

وجه موضوع با ت نیگذارد و ا یم یباقبر روح و جسم  یخاص ریهر رنگ تأث رایاست ز یمختلف روان یمختلف نشان دهنده بازتاب ها یبه رنگ ها یذهن شیکند. گرا

 یاناز جمله شاعر یهر فرد است. فروغ فرخزاد و سهراب سپهر تیشخص انگریواژگان و توجه به رنگ ها ب نشیاست.گز دهیبه اثبات رس یروانشناس شرفتیبه پ

 براساس یرنگ در شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهر یبه بررس میکرد یپژوهش سع نیاستفاده کرده اند. در ا یمختلف رنگ یها فیهستند که در شعر خود ط

 میرنگ ها بپرداز یروانشناس

 

 رنگ ها ی، شعر ، روانشناس یرنگ ، فروغ فرخزاد ، سهراب سپهر :كلیدی واژه های

 

  مقدمه      

آدمی از نخستتین روزهایی که ششتم به جهان هستتی گشتود ،احاطه رنگ ها را در تماا عناصتر هستی مشاهده کرده است . ناراحتی و د          

گرفتگی در هوای ابری و احستاس شتادی و نشتار در هوای آفتابی همه ناشتی از تأثیرات عمیگ رنگ ها در روان انستان هاست. در حقیقت انسان 

نامحستوس رنگ ها پیوند داشتتته و خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تأثیر آنها بوده و هر فردی به شتیوه ای خاب نستتبت به این پدیده  همواره با نیروی

 واکنش نشان داده است.

 رنگ کلامی گویا برای بازگو کردن خلگ و خو کلید ورود به شتتخصتتیت هر فرد استتت و بدون واستتهه   مفاهیم عمیگ درون انستتان را بیان می   

ی صکند.امتیاز بزرگ استتفاده از رنگ ها به ستلیقه و پستند انستان هادر انتخاب آنها مربور استت و هر انسانی با توجه به روحیات و تتربیات شخ

 نخویش به رنگی علاقه دارد و به آن عشتگ می ورزد برهمین استاس روانشتناستی مانند  وشر به بررسی ویژگی های روانی انسان ها پرداختند . آنا

ابهنتار معتقد بودند انتخاب رنگ های اصتتلی )آبی ، زرد ، قرمز ( از افراد بهنتار و انتخاب رنگ های فرعی )خاکستتتری ،قهوه ای ،ستتیاه( از افراد ن

  .حکایت می کند
 

 وجایگاه رنگ در شعر ن -1    

شعر مانند هر هنر دیگری بیان احساسات و تتربه های زندگی است و شون از زندگی مایه می گیرد طبیعی است که باید با ماهیت متغیر آن   

 رانهماهنگ باشد. اما با وجود اینکه رنگ ها در زبان رایج بسیار متنوع هستند ،رنگ در ادبیات فارسی شندان رایج نبوده است و موجب شده شاع

 (1611، )شفیعی کدکنی. خاصی که خلگ کرده اند جبران کنندمحدودیت دایره رنگ ها را از رهگذر استعاره ها و تعبیرات  سی زبان اینفار

ثیر أشعر معاصر نیز مو ود شرایط زندگی امروز است. به عبارت دیگر ،اندیشه نویسنده تحت تأثیر محیط زندگی و روز مرگی اوست و می توان این ت  

گونه های مختلف در آثارش یافت . بنابراین شاعر معاصر به د یل پیروی نکردن از سنت های کلاسیک ،تاحدودی مستقل از کارکرد های پیشین  را به

 عاصرم عمل می کند و از شعر به عنوان ابزاری برای بیان افکار و رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی خویش بهره می برد .انسان ملتهب و آشوب زده

شاعر امروز راوی صادق  حظه های زندگی خویش و جامعه ای »به منظور بازگرداندن آرامش و نشار از دست رفته خویش به رنگ پناه می برد و 

ت ساست که در آن زندگی می کند . بدی ها و خوبی ها ،زشتی ها و زیبایی ها را همچون نقاشی زبردست در اشعار خود به تصویر می کشد و شنین ا

 ( 1631)جلا  ی ،« های عصر اوست.  خلاف شعر دیروز ،نشان دهنده روحیات شاعر و انسانبر 

و  یاساسا نگاه شاعر معاصر جنبشی از درون به بیرون است ،یعنی  آنان می کوشند عینی گرا مانند طبیعت و محیط پیرامون به تداعی تصورات ذهن

تصاویر شاعران معاصر ،شخصی و برگرفته از محیط ،اجتماع و حوادث شخصی زندگانی آنان روحیات شخصی بپردازند. به همین د یل است که بیشتر 

 است.  
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 رنگ های اصلی و فرعی بر اساس روانشناسی رنگ ها   -2    
رنگ های فرعی در روانشناسی رنگ ها شهار رنگ  آبی ، قرمز  ، سبز ، زرد رنگ های اصلی و شهار رنگ بنفش ، قهوه ای ، سیاه ، خاکستری      

ر انتخاب د هستند . رنگ هایی که بیانگر نیاز های روانی ، نیاز خشنودی ، مهربانی  و محبت ،نیاز به عمل و موفقیت و امید داشتن است . فرد متعاد 

 ( 1631) وشر ، .ار رنگ را در او ویت قرار می دهدهای نخستین خود این شه

 

 رنگ در شعر فروغ فرخزاد -6    

روایت زندگی بیرونی و درونی اوست . در حقیقت رمان بلندی از کودکی ،نوجوانی تا زمان مرگ است . مهدی ، (1616_1631روغ فرخزاد)شعر ف   

 «فروغ در شعرش زندگی می کرد و در زندگی شعر می سرود . زندگی هنری اش از زندگی شعری اش جدا نبود. » اخوان ثا ث بر این باور بود که 

 ( 1636)شمیسا ، .« نامه او دانست شعر فروغ را می توان به طور کلی زندگی ( » 123: 1631)جلا  ی ،

عبارت فروغ فرخزاد در شعر خود بار ها واژه رنگ و همچنین  طیف های مختلف رنگی را به کار برده است . رنگ هایی شون سیاه ،سبز ، سرخ و ... ؛   

فسفری و به کارگیری واژه رنگ ؛ موج رنگین  افگ ،هزار جلوه رنگین و ...اما کاربرد فراوان رنگ سیاه یکی از ویژگی هایی مانند آتش کبود ،شاخه های 

 های خاب این شاعر معاصر است . 

 برای درک بهتر شیوه بکارگیری رنگ  دراین متموعه ها به تحلیل شعر فروغ براساس رنگ های اصلی و فرعی  می پردازیم .

 

 كاربرد رنگ های اصلی 1-6    

 آبی-1-1-6
آبی ؛متوجه درون است ،در فکر و روح انسان داخل می شود  و با روان پیوند می خورد ،رنگی با طراوت و امیدبخش و تسکین دهنده است .آبی   

 لهیتان محیط را کم می کند و بر عمگ آرامش ذهنی می افزاید و در ایتاد یک شخصیت آراا به فرد کمک می کند . رنگ ابی نمایانگر آرامش کام

ت  . طبگ روایات سنسکریت آبی تیره مناسب ترین محیط برای تفکر و اندیشه به وجود می آورد . در شعر های فروغ فرخزاد آبی رنگ آرامش اس

 است و یادآور آسمان و دریا و بی انتهایی است .

 ه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (یک پنتره برای دیدن /...و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ )پرنده از متموع

)پرنده فقط یک پرنده بود از  در ارتفاع بی خبری می پرید / و  حظه های آبی را دیوانه وار تتربه می کرد بر فراز شراغ های خهر / پرنده رو هوا /

 متموعه تو دی دیگر( 
سرد دیده می شود و در متموع نسبت به رنگ های دیگر کاربرد کمتری رنگ آبی بیشتر در دو متموعه تو دی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل  

 دارد .

  سبز-2-1-6
این رنگ موجب تعدیل احساسات می شود و نمودی از  از دانش و ایمان است.در بین تماا رنگ ها سبز از همه امیز بخش تر است ،سبز ترکیبی   

زش ار« من » ثبات قدا و استقامت را بیان می کند و علاوه بر ثبات خود آگاهی و جایی که درک و فهم با است . از دیدگاه روانشناسی، رنگ سبز 

 پیدا می کند بر شکل هایی از ما کیت و اظهار وجود نیز د ا ت می کند .

می گیرد .این رنگ با  رنگ سبز ،در دوره دوا شعری فروغ فرخزاد نمود بیشتری دارد و تقریبا پس از رنگ سیاه و سرخ در مرتبه سوا اهمیت قرار

یات نترکیباتی همچون خهور سبز تخیل ، شاخه سرسبز حیات ،باغ سبز خورشید و ...به کار رفته است که بیانگر خاطرات گذشته و تصویر هایی از ذه

 شاعر است .

 ی دیگر(  دست هایم را در باغچه می کارا /سبز خواهد شد می دانم می دانم می دانم )تو دی دیگر از متموعه تو د 

 سرخ-6-1-6

ستاره شین برکه های شب شدا )آفتاب می شود از متموعه تو دی دا /شو ماهیان سرخ رنگ ساده د  من از ستاره سوختم / با ب از ستارگان بت ش 

  دیگر( 
حقیقت ،قرمز نماد حیات و بیان رنگ قرمز ،رنگ خون و به عبارتی رنگ جریان زندگی است و استفاده از آن سردی درون را از بین می برد . در    

و انگیزه کننده هیتان و شورش است . این رنگ ،زندگی نو  و شروعی تازه را با خود به ارمغان می آورد . قرمز به معنای آرزو و میل و اشتیاق است 

بت ی  است . بنابراین به معنای  تمایل و رغبرای تلاش و رقابت و احساسات عاشقانه است . رنگ سرخ ،نمایانگر رها شدن انرژی در وضعیت فیزیو وژیک

ا.آزاد فروغ می است و تماا اشکا  آرزو و اشتیاق را در        برمی گیرد. شعر فروغ ؛ به ویژه در دوره او  ،فریاد آزادی اسیری در بند است .به باور 
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گانگی می یابد که دور وبرش را دیواری حصار کرده ،حا  آن تماا محدودیت های سنتی را در هم شکند ،شراکه خود را در دنیایی از خودبی»خواهد 

 (1631حسن بیگی ،«)که برخورد ها امکان هرگونه سنت شکنی را از بین برده است . 

خ به رس به این ترتیب ؛ در شعر فروغ رنگ سرخ با شور و بی قراری و نیروی زندگی پیوند یافته است . فروغ ؛بی قرار ی و اضهراب درونی را با رنگ

 تصویر می کشد و این تصویر در دوره او  شعری فروغ به خوبی نمایان است . 

 او مرا با خود برد به باغ گل سرخ /و به گیسو های مضهربم در تاریکی گل سرخی زد )گل سرخ از متموعه تو دی دیگر(

 زرد-3-1-6

به آینده ای روشن را تداعی می کند . به طور کلی رنگ زرد ،نشان زرد ،رنگی است که با خورشید شباهت بسیار دارد و با حضور خود امیدواری 

وجب م روشنی و نور است و در نظر مردا عادی ،دیدن نور تحقگ واقعیتی است که قبلا پنهان بوده است . این رنگ ، به د یل قدرتی که در خود دارد

د و نیروهای پیرامون خود را جذب می کند . رنگ زرد روشن در شعرهای اعتماد به نفس و خوش بینی می شود و در فرد دیدگاه های تازه می آفرین

روی مژگان نازکم می ریخت  فروغ فرخزاد با ترکیباتی همچون باغ زرد ماه ،زرین شاخ ها ، ماهی طلا یی ،زرین قصرآسمان و ...به کار رفته است .

 /ششم های تو شون غبار طلا )سفر از متموعه تو دی دیگر ( 

 زرد در مفهوا یأس و نااامیدی نیز به کار رفته است :رنگ     

 کاش شون پاییز خاموش و ملا   انگیز بودا / برگ های آرزویم یکایک زرد می شد. )اندوه پرست از متموعه دیوار (   

 

 كاربرد رنگ های فرعی در شعر فروغ -2-6    

 بنفش -1-2-6
می سوخت /شیزی به جز تصور معصومی از شراغ نبود )ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از انگار آن شعله های بنفش که در ذهن پاک پنتره ها 

 متموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد(

 شرنگ بنفش در دایره رنگ ها مقابل زرد است و از جهات مختلف با آن در تضاد است. رنگ زرد، نماینده هوش و دانش است و در مقابلش رنگ بنف 

خبری و بی اختیاری است و رنگی مرموز به شمار می آید . گوته بر این باور است که بنفش اشاره ای به ترس زیاد ،آخرت و پایان جهان  نمایانگر بی

 دارد . بنفش تیره نهان گاه فاجعه و مصیبت است ،ا بته زمانی که روشن شود مقدس است .

 بنفش نماد هرج و مرج و مرگ است .

ن من /خوش باد مستی ات که مرا نوش می کنی /تو دره بنفش غروبی که روز را /بر سینه می فشاری و خاموش می ای ماهی طلایی مرداب خو

 کنی)غز  از متموعه تو دی دیگر(  

 در متموعه های شعری فروغ این رنگ تنها دو بار به کار رفته است و جزء رنگ های طرد شده محسوب می شود.

 قهوه ای -2-2-6

ی از رنگ سرخ تیره و زرد است . دراین رنگ انرژی و زنده د ی رنگ سرخ کاهش یافته و د  مردگی و تسلیم به تاریکی جایگزین آن قهوه ای آمیزه ا

 شده است . به عبارت دیگر رنگ قهوه ای فاقد انگیزه ،نیروی حیاتی وفعا  رنگ سرخ است . این رنگ در شهرهای فروغ کاربدی ندارد.

 سیاه-6-2-6

م پرستی ، بی تفاوتی ، انزوا و کدروت است . این رنگ برخلاف سفید ؛ بی تحرک وساکن است و سبب کاهش فعا یت می گردد. سیاه سیاه نشان غ

رنگی تسخیری ومتأثرکننده و در عین حا  سنگین و عمیگ است . در حقیقت ؛سیاه رنگ تن دادن به پوشی دنیای مادی است ،رنگی که انسان را 

 دا می کند زیرا بیانگر انزوای مهلگ است . ناخواسته از محیط ج

رادف آن در دفترهای مختلف شعر فروغ فرخزاد ، رنگ سیاه ، بیشترین بسامد را در میان دیگر رنگ ها دارد. در این متموعه ها ،سیاه  و واژگان  مت

شخصی خویش ،با سیاهی و تیرگی روبه رو می شود و همچون تاریکی ،ظلمت ،تیرگی و... پرکاربردترین رنگ است . فروغ فرخزاد در ابتدای زندگس 

 خط عشقی را که مردمان رهگذر بر زندگی اش کشیده اند، سیاه می بیند.

 من به آوار می اندیشم /و به تاراج وزش های سیاه / و به نوری مشکوک )در غروبی ابدی از متموعه تو دی دیگر (

 خاكستری-3-2-6
رنگ محسوب نمی شود ، زیرا در آزمایش رنگ نه تیره است و نه روشن ؛ بی رنگ و خنثی است و در متموع  براساس روانشناسی رنگ ها خاکستری

ه رهیچ گونه تحرک و تنش روانی ندارد، یعنی نه عینی است و نه ذهنی نه هیتان انگیز است و نه آرامبخش . فروغ در متموعه شعری خود هیچ اشا

     ای به رنگ خاکستری نکرده است .
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 رنگ در شعر سهراب سپهری -3    

 که از نقاش_با نظری اجما ی به آثار سهراب سپهری و توصیف های رنگین او از عناصر عا م ،او ا علاقه فراوان سهراب به رنگ ها نمایان می گردد    

گ ها رهنمون می سازد. سهراب اساسا شاعری عاشگ دوما دقت نظر او در کاربرد صحیح آنها ما را به دانش او از آثار روانی رن_بودن او مایه می گیرد.

پیشه است ،وجود فراوان رنگ های شاد در هشت کتاب او گلستانی از طبیعت رنگارنگ خدادادی برای ما ترسیم می کند . همین خوش بینی او به 

را روشن و کرکس را که سمبل بدخویی و  جهان هستی باعث شده زشت ترین و مهیب ترین عناصر هستی را زیبا بنگرد ،به گونه ای که حتی مرگ

 زشتی است زیبا و قشنگ ببیند.

من نمی دانم !که شرا می گویند اسب حیوان نتیبی است ، کبوتر زیباست ،شرا در قفس هیچکس کرکس نیست ؟ گل شبدر شه کم از  ا ه قرمز 

 دارد ؟ ششم ها را باید شست ،جور دیگر باید دید. )هشت کتاب ،صدای پای آب(

 نترسیم از مرگ ،مرگ پایان کبوتر نیست ...) صدای پای آب ، هشت کتاب ( و

 اثر سواسهراب سپهری ؛ طبیعتی شاد و پویا داشت و رنگارنگی اشعار او از شاعری زنده و سر حا  خبر می دهد و تنها در دو اثر او یه و تا حدودی 

آن نیز به علت وابستگی های حزبی ،حضور در اجتماع ، مشاهده دردهای مردا  و  اوست که فضای سیاه و تاریکی بر اشعار او سایه افکنده است و

 اوضاع اسفبار آنان بود که روح وی را می آزرد ، بنابراین جای تعتب نیست که شاعر فریاد برآورد که : 

 نیست رنگی که بگوید با من /اندکی صبر ، سحر نزدیک است )غمی غمناک ، مرگ رنگ (

 عر سهراب براساس روانشناسی رنگ ها می پردازیم :حا  به بررسی ش

 

 رنگ های اصلی در شعر سهراب سپهری   -1-3    

 آبی-1-1-3

ی خود بیان کننده این ادعاست. آب « اتاق آبی » علاقه سهراب سپهری به رنگ آبی واقعیتی انکار ناپذیر است و ابراز علاقه او به رنگ آبی در کتاب 

و آسایش حاصل از آن است ؛ « نیروانا » نشان دهنده پاکی و شادی و عشگ و آسایش و خوشبختی جاودان است . رنگ آبی در نگاه سپهری یاد آور 

ی به آرامش می داد و در آن به عبادت  ذا رنگ آبی همواره برای او آرامش زا بوده است . همچنان که خود در کتاب اتاق آبی بیان می دارد اتاق آب

 آبی رنگ اندیشه است و سهراب در پناه آرامش در پناه آرامش آن می اندیشد و در انتقا  افکار به دیگران همواره می کوشید. می پرداخت . 

 صدای پای آب ،هشت کتاب() نپرسیم که فواره اقبا  کتاست /نپرسیم شرا قلب حقیقت آبی است .

 سبز    -2-1-3

 در شعر سهراب رنگ سبز پرکاربرد ترین رنگی است که در هشت کتاب سپهری جلوه می کند . سبز دارای استقامت و اراده است . انتخاب کنندگان

د که نرنگ سبز اصلاح گرانی هستند که مایل به اصلاح وضع موجود هستند ،افرادی هستند که باید عقاید خود را به کرسی بنشانند و افرادی هست

ی توان ری مخود را به عنوان نماینده اصو  اساسی معرفی می کنند و می خواهند به دیگران پند و اندرز دهند . با نگاهی به آثار میانی و پایانی سپه

 رد پای این خیر خواهی و اصلاح طلبی را به خوبی مشاهده کرد . 

 بود ،بیهوده بود ،بیهوده بود /این دیوار روی درهای باغ سبز فروریخت.)آوار آفتاب( از پنتره غروب را به دیوان کودکی اا تماشا می کنم /بیهوده

 سرخ-6-1-3

سرخ به صورتی فراگیر حوزه های جسم و روح را به طور کامل دربر میگیرد . تحرک انگیزه های طبیعی در این رنگ آشکار است و نشان می دهد 

کرده است که در ذهن و درون او اتفاق افتاده و جلوه های بیرونی آن قابل توجه و مورد نظر  شاعر سیر وسلوکی سخت و پر فراز و نشیب را طی

 نیست.

 من مسلمانم /قبله اا یک گل سرخ )صدای پای آب ، هشت کتاب (

 زرد-1-1-3
نهایی و ناامیدی شاعر در آن رنگ زرد که سرشار از تحرک و پویایی است و در شعرهای سپهری به عنوان صفتی برای مرگ آمده که مبین نهایت ت

 مقهع زمانی است . اندوهی که پنته در جانش افکنده ،اشیا و رنگ ها را با ترکیب هایی ویژه به سمت مرگ می  غزاند .

 فوت باید کرد /که پاک پاک شود صورت طلا یی مرگ )مسافر ( 

 كاربرد رنگ های فرعی در شعر سهراب سپهری-2-3

  سیاه-1-2-3
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دارد . رنگ سیاه در جهان بینی کاربرد را در دو اثر او یه سپهری ؛ یعنی  مرگ نگاه  و زندگی را دارد و در دیگر آثار او هیچ نمودی ن سیاه بیشترین

 شندان مهلوب نیست و مایه تنفر سهراب است.  او

 بی صدا آمد کسی از در /در سیاهی آتشی افروخت )مرگ نگاه (

 ( تیرگی هست و شراغی مرده )مرگ نگاه

از این دو رنگ استفاده کرده است « زندگی خواب ها » رنگ های بنفش و خاکستری کمترین کاربرد را در شعر سپهری داشته اند و فقط در متموعه

 .و از رنگ قهوه ای هیچ استفاده ای نکرده است 

 

 یریجه گینت     

شناخت جنبه های پنهان شخصیت انسان هاست . شعر زاییدهء احساسات شورانگیز و امروزه روانشتناستی رنگ ها  یکی از بهترین روش ها برای    

ز امو ود هیتان شتدید روحی شاعر است و رنگ برجسته ترین عنصر تأثیر گذار بصری در روح و روان انسان است  ذا می توان از آن به عنوان یکی 

ان استفاده کرد . از آنتا که بی شک بسامد بیش از اندازه  یک رنگ ناشی از دقیگ ترین عناصر در راستای تبیین ویژگی های روحی شخصیت شاعر

درگیری  زتأثرشتاعر آن و نشانگر علاقه یا تنفر او نسبت به آن رنگ است می توان با بررسی و تحلیل فراوانی یک رنگ در کل یک اثر یا آثار ،برخی ا

 های روحی آنان در هنگاا سرودن اشعار تشخیص داد.

وع با تحلیل روانشتناستی رنگ ها می توان نتیته گرفت در شتعر فروغ فرخزاد ،ستیاه پر بسامد ترین رنگ است . این رنگ نمایانگر  محیط در متم

پهری سناسازگار و غیرقابل تحمل شاعر و بیانگر افسردگی  انزوا و رسیدن به پایانی است کع در فراسوی آن هیچ شیزی وجود ندارد .در شعر سهراب 

ر بستامد ترین رنگ استت که نشان دهنده شخصیت با ثبات ، پویا و اصلاح طلب اوست . او اساسا در تماا اشعارش همواره انسان را به تکاپو ستبز پ

 د .همواره می کوش« مای جمعی » به « من فردی » برای رسیدن به حقیقت دعوت می کند و در رساندن 
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Color, as the most prominent element in the field of sensibility, has long been considered by human beings and has 

always influenced humanity by its power. Colors have some kind of vibrational energy that plays an important 

role in life. The effect of color on human psyche is to the extent that it helps to read the mental flow. Mental 

tendency in different colors reflects different psychological reflections because each color has a special effect on 

the soul and body, and this is proven with the advancement of psychology. Choosing vocabulary and attention to 

colors expresses the personality of each person. . Forough Farrokhzad and Sohrab Sepehri are poets who have 

used different color schemes in their poetry. In this research, we tried to study the color in the poems of Forough 

Farrokhzad and Sohrab Sepehri based on the psychology of colors. 
 

Key words: Color, Forough Farrokhzad, Sohrab Sepehri, Poetry, Psychology of Colors 
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Post-colonialism in Chinua Achebe’s Things Fall Apart 
 

Farzad Askari & Seyed Jalal Abdolmanafi Rokni (Ph.D.) 
 

Abstract 
In a very general sense, Post-colonialism is the study of the interactions between European countries and the 

civilizations they colonized in the contemporary period. The European territory is estimated to have held control over 

more than eighty-five percent of the rest of the world before the time of the First World War, having united its control 

over several centuries such as India, Nigeria, South Africa and Caribbean Sea Countries. It is important to study Post-

colonial literature in order to give awareness about the process and consequences of colonization. Due to achieving this 

goal, this study aimed to investigate the novel of Things Fall Apart (1958) by Chinua Achebe. Different aspects of Post-

colonial literature are traceable in this novel, but just gender and language and their interrelation is studied in order to 

show the subtle way of suppressing women through emphasizing masculine society and the language that Achebe 

deliberately used in the mentioned novel and also English to show the domination and superiority of English language 

among Igbo’s Society; This novel in a larger scope is referred to the call for help of Nigerian. 

Keywords: Chinua Achebe, Gender, Language, Masculine, Post-Colonialism 

 

Introduction 

Things Fall Apart is a novel written in English people by Nigerian author Chinua Achebe. The novel depicts 

the life sentence of Okonkwo, a leader and topical anesthetic wrestling friend in Umuofia - one of a fictional 

group of nine villages in Nigeria inhabited by the Igbo people. It is a central point on his household and 

personal history, the tradition and society of the Igbo and the influence of British colonialism and Christian 

missionary on the Igbo local community during the late nineteenth Century. 

Though Okonkwo is a respected leader in the Umuofia folk of the Igbo the great unwashed, he lives 

in fear of beorgasm his father – a man known for his laziness and cowardice. Throughout his living, 

Okonkwo attempts to be his father’s polar opposite. From an early age, he builds his manpower age and 

report as a precocious grappler and hard-working farmer. Okonkwo’s efforts pay off big time and he 

becomes wealthy through his crops and rafts three wives. 

Okonkwo’s life is handclasp up a when an accidental slaying takes post and Okonkwo close up 

adopting a boy from another hamlet. The boy is named Ikemefuna and Okonkwo comes to dear him like a 

Son. In fact, he loves him more than his cancel Word, Nwoye. After three years, though, the tribe decides 

that Ikemefuna must dice. When the men of Umuofia take Ikemefuna into the timber to mass murder him, 

Okonkwo actually participates in the murder. Although he’s just killed his adoptive Logos, Okonkwo shows 

no emotion because he wants to be seen as Mister. Macho and not be weak like his own father was. Inside, 

though, Okonkwo smell painful guilt trip and regret. But since Okonkwo was so wrapped up in being tough 

and emotionless, he alienates himself from Nwoye, who was like a comrade to Ikemefuna. 

Later on, during a funeral, Okonkwo accidentally shoots and kills a boy. For his crime, the town 

exiles him for seven years to his mother’s homeland, Mbanta. There, he learns about the coming of the 

Edward D. White missionaries whose comer signals the Menachem begin of the end for the Igbo masses. 

They bring Christian religion and win over Igbo outcasts as their first convert. As the Christian religion 

addition genuineness, more and more Igbo people are converted. Just when Okonkwo has finished his seven-

year prison term and is allowed to return home, his son Nwoye converts to Christianity. Okonkwo is so bent 

out of shape that he disowns his son. Eventually, the Igbo attempt to talk to the missionaries, but the 

Christians seizure the Igbo leaders and poky them for several days. 

Post-colonialism as one of the recent approaches is important. Postcolonial ism or postcolonial 

studies is an academic discipline that analyzes, explains, and responds to the cultural legacy of colonialism 

and imperialism. Post-colonialism speaks about the man consequences of external dominance and economic 

exploitation of native mass and their lands. Drawing off from postmodern shoal of thought, postcolonial 

studies analyze the politics of knowledge (creation, control, and distribution) by examining the functional 

relations of mixer and political power that sustain colonialism and neocolonialism—the imperial government 

's characterization (social, political, cultural) of the colonizer and of the colonized. As a genre of 

contemporary chronicle, Post-colonialism questions and reinvents the manner in which a culture is being 

viewed, challenging the narratives expounded during the colonial era. Anthropologically, it book human 
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nations between the colonists and the hoi polloi under colonial rule, seeking to build an understanding of the 

nature and practice of colonial rule. As a critical hypothesis, it presents, explains, and illustrates the ideology 

and practice of neocolonialism with examples drawn from history, political skill, philosophy, sociology, 

anthropology, and human geography. It also examines the effects of colonial rule on the cultural aspects of 

the settlement and its treatment of women, language, literature, and humanity (Said 418). 

Postcolonial subject field denotes a loosely defined inter-disciplinary field of perspectives, theories 

and methods that deal with the non-material dimensions of colonial convention and, at the same meter, 

postulates the deconstruction of colonial discussion and view figure that continue to exert an influence up 

into the present (McEwan 2009). One of the reasons for the importance of this current for European story is 

that its disciple defines colonialism as a cluster of reciprocal human relationship that has shaped not only the 

colonized region, but also the European metro-pole. In addition, the nuanced methodological and theoretical 

apparatus developed by “postcolonial work” to describe and analyze asymmetrical power constellations and 

hierarchical style of representation in colonial contexts can also be transferred to primarily internal European 

motion. (Tiné 23). In this study, post-colonial elements of Gender and language and their interrelation will 

be studied and it will be clear why this work is one of the most influential works in post-colonial studies. 

Discussion 

Thing Fall Apart is about the tragic declination of the friend, Okonkwo, and the Igbo culture. Okonkwo is a 

respected and influential leader within the Igbo community of Umuofia in eastern Nigeria. He first earns 

personal celebrity and note, and brings pureness to his hamlet, when he defeats Amalinze the Cat in a 

wrestling contest. Okonkwo determines to amplification title of respect for him and become a influential and 

wealthy man in spite of his Father of the Church’s impuissance es. Okonkwo's founder, Unoka, was a 

indolent and inefficient man. He often borrowed money and then idle it on palm-wine and celebration with 

friends. Accordingly, his wife and children often went hungry.  

Within the community, Unoka was considered a failure and a laughingstock. He was referred to as 

agbala, one who resembles the weakness of a burn and has no property. Unoka died a shameful Death and 

parting numerous debts. Okonkwo despises and resents his founder’s gentle and idle ways. He declaration to 

overcome the shame that he feels as a result of his father's weaknesses by being what he considers to be 

manly; therefore, he dominates his wives and children by being insensitive and controlling. Because 

Okonkwo is a leader of his community, he is asked to tending for a young boy named Ikemefuna, who is 

given to the village as a peace offering by neighboring Mbaino to avoid state of war with Umuofia. 

Ikemefuna befriends Okonkwo's son, Nwoye, and Okonkwo becomes inwardly fond of the boy. Over the 

years, Okonkwo becomes an extremely volatile man; he is apt to explode at the slightest provocation. He 

violates the Week of Peacefulness when he beatniks his youngest wife, Ojiugo, because she went to braid her 

hairsbreadth at a friend's house and forgot to prepare the afternoon meal and feed her children. Later, he 

severely beats and shoot a gun at his second wife, Ekwefi, because she took leaves from his banana tree plant 

to wrap food for the Fiesta of the New Yam. 

After the approach of the locusts, Ogbuefi Ezeuder, the oldest man in the Greenwich Village, relays 

to Okonkwo a substance from the Prophet. The Oracle says that Ikemefuna must be killed as part of the 

retribution for the Umuofian womanhood killed three years earlier in Mbaino. He tells Okonkwo not to 

partake in the execution, but Okonkwo doesn't listen. He flavour that not participating would be a sign of 

weakness. Consequently, Okonkwo killing Ikemefuna with his machete. Nwoye realizes that his father has 

murdered Ikemefuna and Begin to distance himself from his father and the kin group smen. Okonkwo 

becomes depressed after killing Ikemefuna, so he visits his best friend, Obierika, who disapproves of his role 

in Ikemefuna's killing. Obierika says that Okonkwo's act will upset the Earth and the dry land goddess will 

seek revenge. After discussing Ikemefuna's death with Obierika, Okonkwo is finally able to sleep restfully, 

but he is awakened by his married woman Ekwefi. Their daughter Ezinma, whom Okonkwo is fond of, is 

dying. Okonkwo gathers grasses, barks, and leaves to prepare music for Ezinma. 

A populace trial is held on the small town commonality. Nine clan leaders, including Okonkwo, 

represent the spirits of their ancestors. The nine clan leaders, or egwugwu, also represent the nine hamlet s of 

Umuofia. Okonkwo does not sit among the other eight leaders, or senior, while they listen to a dispute 

between an estranged husband and married woman. The married woman, Mgbafo, had been severely beaten 

by her husband. Her blood brother took her vertebral column to their family's village, but her husband 
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wanted her back family. The egwugwu tell the husband to take wine to his in-police and beg his wife to 

come home. One senior admiration is why such a trivial dispute would come before the egwugwu. 

In her role as priestess, Chielo William Tell Ekwefi (Okonkwo's second wife) that Agbala (the 

Vaticinator of the Hills and Caves) needs to see Ezinma. Although Okonkwo and Ekwefi dissent, Chielo 

takes a terrified Ezinma on her book binding and forbids anyone to follow. Chielo carry Ezinma to all nine 

small town s and then enters the Vaticinator’s cave. Ekwefi follows secretly, in bitchiness of Chielo's 

admonition, and waits at the entrance of the Oracle. Okonkwo surprises Ekwefi by arriving at the cave, and 

he also waits with her. The next dawn, Chielo takes Ezinma to Ekwefi's shack and put her to bed. When 

Ogbuefi Ezeudu die, Okonkwo concern because the last time that Ezeudu visited him was when he warned 

Okonkwo against participating in the kill of Ikemefuna. Ezeudu was an important leader in the Hamlet and 

achieved three titles of the kindred’s four, a rare accomplishment. During the large funeral, Okonkwo's gun 

goes off, and Ezeudu's sixteen-twelvemonth -old sons is killed accidental ly. Because the accidental killing 

of a clansman is a crime against the solid ground goddess, Okonkwo and his class must be exiled from 

Umuofia for seven years. The family motion to Okonkwo's mother's aborigine small town, Mbanta. After 

they depart Umuofia, a chemical group of hamlet men destroy Okonkwo's compound and kill his animals to 

cleanse the Village of Okonkwo's wickedness. Obierika stores Okonkwo's yam plant in his b and wonders 

about the old tradition of the Igbo culture. 

Okonkwo is welcomed to Mbanta by his maternal uncle, Uchendu, a village senior. He gives 

Okonkwo a plot of state on which to farm and material body a compound for his family. But Okonkwo is 

depressed, and he blames his chi (or personal spirit) for his unsuccessful person to achieve last During 

Okonkwo's second year in exile, he receives a visit from his best friend, Obierika, who recount sad 

newsworthiness about the small town of Abame: After a Patrick White humankind rode into the small town 

on a bicycle, the elders of Abame consulted their Oracle, which told them that the white man would destroy 

their kindred and other kindred. Consequently, the hamlet is killing the white man. But weeks later, a large 

group of work force slaughtered the villager in requital. 

The village of Abame is now deserted. Okonkwo and Uchendu agree that the villagers were foolish 

to kill a man whom they know nothing about. Later, Obierika gives Okonkwo money that he received from 

selling Okonkwo's yam plant and source -yams, and he promises to do so until Okonkwo returns to Umuofia. 

Six missioners, including one white man, arrive in Mbanta. The white man speaks to the hoi polloi about 

Christian religion. Okonkwo believes that the man speaks trumpery, but his son, Nwoye, is captivated and 

becomes a convert of Christendom. The Christian missionary builds a church on grounded estate given to 

them by the village leaders. However, the land is a section of the Evil Timber, and according to custom, the 

villagers believe that the missionaries will die because they chassis their church on cursed land. But when 

nothing happens to the missionaries, the people of Mbanta conclude that the missionaries possess 

extraordinary power and magic. The first military recruit of the missionaries are efulefu, the weak and 

worthless men of the village. Other villagers, including a woman, soon convert to Christianity. The 

missionaries then go to Umuofia and starting signal a school. Nwoye leaves his father's hut and relocation to 

Umuofia so he can attend the school greatness. 

Okonkwo's exile is over, so his household arranges to takings to Umuofia. Before leaving Mbanta, 

they prepare a huge feast for Okonkwo's mother's kinsman in appreciation of their gratitude during 

Okonkwo's seven yr of exile. When Okonkwo returns to Umuofia, he discovers that the vill age has changed 

during his absence. Many workforces have renounced their titles and have converted to Christian ity. The 

Elwyn Brooks White men have built a prison; they have established a government judicature of law, where 

people are tried for break the albumen man's law of nature; and they also employ natives of Umuofia. 

Okonkwo wonders why the Umuofians have not incited wildness to rid the village of the white man's church 

service and oppressive government. Some members of the Igbo clan like the changes in Umuofia. Master 

Brownness, the white missionary, respects the Igbo custom. He brands an effort to learn about the Igbo 

culture and becomes friendly with some of the clan leaders. He also encourages Igbo people of all ages to get 

a Department of Education. Mr. Brown tells Okonkwo that Nwoye, who has taken the name Isaac, is 

attention a commandment college. Nevertheless, Okonkwo is unhappy about the changes in Umuofia. After 

Mr. Brown becomes ill and is forced to return to his homeland, Man of the cloth James Kate Joseph Smith 

becomes the new foreland of the Christian church. But Reverend Smith is nothing like Mr. Brown; he is 

intolerant of clan customs and is very strict. Violence arises after Enoch, an overzealous convert to Christian 
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religion, unmasks an egwugwu. In retaliation, the egwugwu burn Enoch's chemical compound and then 

destroy the Christian church because the missionaries have caused the Igbo people many trouble. 

When the District Commissioner returns to Umuofia, he learns about the destruction of the church 

and asks six drawing card of the village, including Okonkwo, to meet with him. The men are jailed until they 

pay a amercement of two C and fifty traveling bag of cowries. The people of Umuofia collect the money and 

pay the fine, and the men are set free. The next day at a meeting for clanswoman, five court messenger who 

intend to stop the gathering coming the mathematical group . Suddenly, Okonkwo jumps forwar d and 

beheads the humanity in boot of the courier with his matchet . When none of the other clansmen attempt to 

stop the messengers who flight, Okonkwo understands that they will never go to battle and that Umuofia will 

resignation. Everything has even fallen apart for Okonkwo; he commits felo-de-se by dangling himself. 

(CliffNotes 2016) 

I. Gender 

Things  Fall  Apart  is  a  novel  published  in  1958  in  English Language  by  Nigerian  

postcolonial  writer  Chinua  Achebe  portraying  the  life-development and fall of the protagonist Okonkwo. 

With the main plot of the novel, Achebe dared to unmask the follies and foibles in Igbo cultural society. He 

also followed the traditional cultural heritage of the Igbo society with its goodness. Achebe depicted the role, 

position and status given to women in Igbo community. There we find many nuances as well as vivid 

references in the novel marginalizing the role, status and position of women.  Patriarchy is a system having 

the rule of father in family or the head of the family is a male person. 

Male is a dominant in all in family and society. Women or female doesn't have any authority to lead 

a family or society, according to Igbo belief. Igbo considered that women should not interfere in social, 

political and economic matters. Man is able to handle all the things without the help of woman, she is only a 

sharing partner to man. She must agree with each and every opinion of man as man always takes right and 

good decisions regarding all.  These facts are shown in the novel. Okonkwo is the protagonist of the novel as 

he is a male. He is the supreme person of his family. His development as a successful and powerful person of 

the clan and his fall as a man cover all patterns of gender discrimination. A successful and powerful person 

must have more than one wife. This is the symbol of power, prestige and after all success."Okoye (neighbour 

to Okonkwo's father) was also a musician. He played on the ogene. But he was not a failure like Unoka 

(father to Okonkwo), He had a large, barn full of yams and he had three wives. And now he was going to 

take the Idemili title, the third highest in the land." (Achebe 6).  Okoye's wealth and position is not complete 

without mention of his three wives. Again we have same case regarding Okonkwo.  "He was a wealthy 

farmer and had two barns full of yams, and had just married his third wife." (Achebe 11) 

Igbo has the counting system of wives--first wife, second wife, third wife, and so on--as we count 

things. Even they do not mention the name of wife, just they call first, second and third wife, this is what we 

can say that the roots of gender discrimination lay in the deep socio-cultural psyche of the Igbo community. 

It is a belief in Igbo society that he is a wealthy person who has more and more wives-more wives more 

wealthy person. "There was a wealthy man in Okonkwo's village that had three huge barns, nine wives and 

thirty children, His name was Nwakibie and he had taken the highest but one title which a man could take in 

the clan. It was for this man that Okonkwo worked to earn his first seed yams."(Achebe 11). The 

misconception--more wives wealthier person--continued throughout the novel. Achebe does not shy from 

depicting the injustices of gender discrimination of Igbo society. It is said that no more or less than Victorian 

England and many other countries of the world of the same era, the Igbo are deeply patriarchal. Igbo is a 

highly men ruler society where women has to follow the rules made by men. Living in a society where men 

rule, Okonkwo has a patriarchal attitude towards his family and does not express his love and affection. He 

thinks if he shows love and affection, it would be a womanish quality and disgraces his maleness. “Okonkwo 

ruled his household with a heavy hand. His wives, especially the youngest, lived in perpetual fear of his fiery 

temper, and so did his little children.”  (Achebe 12). 

It is vivid in the thinking of Okonkwo that one must be a fiery tempered person so that he can rule, 

especially over woman. To beat woman is a common thing in Igbo society, once Okonkwo's youngest wife 

went to plait her hair to neighbor's house and okonkwo came to know that; with this trivial reason of going 

out of the house, Okonkwo has beaten his wife severely. He didn't mind the Week of Peace in which one 

could not beat or make violence to anyone. It is a traditional, cultural rule of Igbo, but Okonkwo never 

thought about that and violated the tradition. After the event, he repented for his miss-behave. Okonkwo is a 
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furious and woman dominant person. The dialogue between Okonkwo and his wife indicates that how the 

power of expression accumulated in the hands of male person in a family, Ikemefuna, a small boy brought to 

Okonkwo's house, Okonkwo called his most senior wife and handed the boy to her; the dialogue runs as:  

“He belongs  to  the  clan’, he told her, ‘so look after him.' 'Is he staying long with us?'  she asked, 'Do what 

you are told, woman;  Okonkwo  thundered  and stammered. 'When did you become one of the ndichie of 

Umofia? And so Nwoye's mother took Ikemefuna to her hut and asked no more questions.” (Achebe 14). 

Thus, women don’t have right to ask any question to men. 

The voice of women is always neglected and unheard.  The above dialogue talks about the 

suppressive role of man and submissive nature of woman. The language employed here, is a language of a 

ruler and not the ruled one. Ezinma is the sickly daughter of Okonkwo and Ekwefi. She is Okonkwo's 

favorite child; even though she is a girl but Okonkwo frequently longs and laments that Ezinma should have 

been a boy. Here, the difference is seen in brother and sister, Nwoye is Okonkwo's eldest son. He is not very 

much like his father and is more interested in the stories his mother tells than in stories of war. Okonkwo 

worries that Nwoye is taking after his grandfather Unoka, and  treats  him  roughly,  which  ultimately causes  

Nwoye  to  hate him,  thinking  of masculinity  very  throughout  different  societies,  Okonkwo  views  

aggression  and action as masculinity. 

Gender differentiation also seen in Igbo classification of crimes. The narrator of Things Fall Apart 

states that:   “The  crime (Of  killing  Ezendus  son) was  of  two kinds,  male  and  female. Okonkwo had 

committed the female because it had been inadvertent, He could return to the clan after seven years.” (Akers 

63) Okonkwo fled to the land of his mother, Mbanta, because a man finds refuse with his mother. Uchenda 

explains this to Okonkwo!   “It is true that a child belongs to his father. But when the father beats his child, it 

seeks sympathy in its mother's hut. A man belongs to his fatherland when things are good and life is sweet. 

But when there is sorrow and bitterness, he finds refuge, in his motherland. Your mother is there to protect 

you. She is buried there. And that is why we say that mother is supreme?”(Akers 64). Both extreme points 

can be seen in Igbo society one worshiping woman as a god and another demolishing her to the earth. 

There are constant measure disputes between sexuality, in-distinguish power, commodification, and 

class. Among the workforce and fair sex in Isle of Human y African kin that still exist today, there are 

divergence, which will always remain intact because of the refine hands t and the way in which they are 

Thatch to delicacy, each other. Chinua Achebe wrote the novel, Thing Nightfall Apart, which is a great patch 

of African literature that deals with the Igbo polish, story , and the taking over of African farming by British 

settlement . The ongoing sexuality conflict is a prominent radical in Things Free fall Apart presenting the 

clangor between hands and charwohuman beings of the African Igbo club. Throughout history, from the 

Menachem Begin of time to today, cleansing woman has frequently been viewed as inferior, manpower’s 

self-self-will whose fillet of sole aim was to satisfy the men’s needs. Maybe it's because men are physically 

stronger than cleaning woman and have always had the ability to ascendancy them that way. (Akers 1993) 

Things fall apart shows a patriarch society. "In all traditions women have always been considered 

inferior and incapable of any serious thinking; irrespective of religion, country, race, the period in which 

they live, more or less the same perception and sex-stereotyping is seen in language and literature." (swami 

et al. 74).   The traditional point of view towards woman is erased by the movement and new conceptions 

and norms about women started to set. Gender studies is one of the off shoots of feminist criticism, more 

feminist criticism includes Gender Studies as a chief branch.  Here it is necessary to make distinction 

between gender and sex to understand the Gender studies at length. The difference between sex and gender is 

made by Kate Millet's in Sexual Politics published in 1970. Krishna swami argues:    "Kate Millet's Sexual 

Politics  (1970) makes a  distinction between 'sex'  and  'gender';  sex  is  determined  biologically  whereas  

gender  is  culturally/  socially/ psychologically constructed through sex-role stereotyping and historical 

conditioning. Millet argues that women as much as men are responsible in perpetuating the sex-role images.  

She  analyses  the  repressive  role  of  the  male  and  submissive  role  of  the female." (swami et al. 75-76) 

In Things Fall Apart, the Igbo char were perceived as being weak. They received little or no respect 

in the Igbo high society and were harshly abused. The recurring theme of gender conflicts helps driveway the 

novel Things Fall Apart by showing how important women are to the men, yet they do not receive the 

treatment they deserve. Women have many responsibilities in the Igbo society such as having children, 

cooking, cleaning, and farming. These are important function for women, yet they are not given much course 

credit or meaning for their macrocosm in the roles they fill. As Rose Ure Mezu dot out “The macrocosm in 
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Things Fall Apart is one in which patriarchy intrudes oppressively into every sphere of being. It is an 

endocentric world where the man is everything and the woman nothing.” In some way Mezu is correct in 

saying that the man is everything and the woman nothing. The man cargo area the highest grandness of the 

family and it is he who grasps the statute title. (Conflicts of Gender in Things Fall Apart 5) 

The role of women in society has grown and changed tremendously with the development of the 

earthly concern. Although the American culture has somewhat promoted the development of a woman’s role 

in order, does not mean adult female receive the same respectfulness in other polish around world. For 

example, in Africa fair sex is viewed lower on the totem celestial pole of grandness even though without 

them the Village would dip apart. Chinua Achebe is an author that was 2 senses of bear and rose in a hamlet 

of Nigeria. From maturation up there, Achebe understands the culture of Africa better than show more 

content.  

The way in which the cleaning woman of the Igbo hamlet is presented by Achebe brand it seems as 

if they serve very little purpose to the guild. The briny character, Okonkwo, is infatuated with making sure 

he does not turn out to be like his male parent. By livelihood in a Village where manliness was crucial and 

helplessness was not, Okonkwo viewed his male parent as being a weak and cowardly mean because he 

could barely financial support his class. To make sure he did not become a grownup that resembled his 

father, he developed the feature of being brave, wealthy and even violent. Since he acquired these traits, it 

gave him a sense of favorable position OV er his wives and the other adult female of the village. Perhaps 

because of Okonkwo’s behavior, the adult female of the village are treated with less respect. It is portrayed 

by Achebe that the adult female of the Igbo village only purpose is looking after the children and helping 

their husbands when or if it is needed. Although the women of the Igbo village are described as being 

insignificant, the women are the people that fill in the gaps in the society. For example, the women are the 

ones that cook, clean, take care of everyone, help harvest home and grow food, as well as all the other 

everyday tasks that are easily ignored. (Role of Women in Things Fall Apart 9) 

Upon an initial reading of Chinua Achebe’s Things Fall Apart, it is easy to inculpation the demise of 

Okonkwo’s liveliness and of the Umofia community on the imperialistic invasions of the Patrick Victor 

Martindale White workforce. After all, Okonkwo seemed to be enjoying congener peacefulness and 

happiness before then. He did have a few mishaps; one of them resulted in him being exiled for eight years. 

Nonetheless, he returned to his home town with high spirits and with prospects of increased success. 

However, everything has changed. The Stanford White hands have brought with them a new faith and a new 

government. Okonkwo’s crime syndicate falls apart. (Gender-Roles-in-Things-Fall-Apart 11) 

The men in his Greenwich Village lose their courage and valour; they do not pass any resistance to 

the white men. Consequently, Okonkwo kills …show more content… Even the harvest was gendered 

(Okhamafe 127). Coconut palm -yams, bean plant, and manioca were “fair sex ’s craw” (Achebe 23). Yam, 

the “king of harvest”, was “a homo’s crop” (Achebe 23). In Umofia, all that is desirable and admired is 

associated with manfulness. Anything that is demeaning or scornful is considered to be womanly. Okonkwo 

sprightliness is “dominated by reverence fulness, the fear of failure and of weakness” (Achebe 13). When 

Okonkwo was a boy, his playmates teased him calling, saying that his beginner was agbala. Okonkwo’s 

Church Father, Unoka, was lazy. He did not work on his farm; he died in great debt. He did not acquire an 

ace title. He did not have a barn to straits down to his son. Unoka is a type of man who is scorned in Umofia. 

He is seen as weak and effeminate. As Okonkwo grows older, he is determined not become a failure like his 

father. His father was weak; he will be strong. His father was lazy; he will be hard-working. Okonkwo 

earned his celebrity by defeating the reigning wrestling champion. Okonkwo diligently plants yam, building 

a successful farm. He builds himself an obi, has three wives and many children. His fame “rested on solid 

personal achievements” (Achebe 3). Okonkwo will not let one womanly trait sully his reputation. Therefore, 

he “hate [d] everything that his beginner Unoka had loved” (Achebe 13).  

In pre-colonial the Igbo gender roles played a huge part in their fellowship. From the crops that 

workforce and wowork force grew, to the characterization of crimes. In pre-colonial Igbo civilization, adult 

females are the weaker sex, endowed with qualities that make them worthy of worship, like the ability to 

bear children. The dominant role for adult female is first to make a pure St. Bride for a purity able valet de 

chamber. For example, they Cook clean and jerk and do housekeeping for festival. Second to be a 

submissive married woman (bear a lot of children), but not counterpart in their civilization twins were 

known as a bad figure so they would be killed and taken to the “Evil Forest”. Children would live with their 
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mother in huts behind the men’s Obi. Women did not have didactics in pre-colonial clip in the Igbo bon ton 

they learned from doing housework with their moms to being William Tell family story. 

Society and economic activities are done by men. The nonesuch man provides for his family and 

Umunna as well as he competitiveness on the battlefield. The men clasp the majority of the familial, social 

and political superpower they were moral leadership of the Community. Manpower only harvest the tycoon 

yam plant and water tap wine-colored from the ribbon Sir Herbert Beerbohm Tree as well as. They can earn 

up to 4 title of respect. Men salary a price of broom sticks to get a wife. Also only men can earn up to 4 

titles. Men in the Igbo culture traditionally get their own Obi, like Okonkwo. As signal of respect and honor. 

Men in the Igbo are also allowed to beat their wife without any consequence unless it is severe. Okonkwo 

cadence his wives when they are disrespectful or don't ask his permission for something EX: “Who killed 

this tree? Or all you all deaf and dumb?”... (Achebe, 61). Okonkwo's wife Ekwefi confessed and he gave her 

a phone beating and then shot his accelerator at her and luckily missed. This is an example on how Domestic 

Violence sideslips by in the Precolonial times. 

All in all in the family, womanhood swept the house, washed the plates, cooked the food, etc., while 

the boys or the manpower split the firewood, pounded the yam plant foofoo and climbed the palm tree trees. 

In land, the fair sex planted lemon yellow, melon vine and beans between the yam cumulation while the men 

shuffle the yam mounds and planted yams. As the book portrayed it “yam outdoor stage for manfulness” and 

yam was regarded as the king of crops” (Collection of Culture Grams 21). Much of the gender theme in the 

book is based on the idea of a Balance between masculine and feminine forces, if there is an asymmetry it 

makes the whole system begin to not occasion (Things Fall Apart Theme of Gender 2014). 

ii. Language 

Writers in Third World countries that were previously colonies of European countries dispute among 

themselves about their responsibility to write in their native language rather than in the language of their 

prior colonizer. Some of these critics argue that writing in their native language is domineering because 

cultural delicacies and meanings are misplaced in translation. For these writers, a foreign language can never 

fully define their culture. 

Achebe maintains the opposite view. In a 1966 essay reprinted in his book Morning Yet on Creation 

Day, he says that, by using English, he presents "a new voice coming out of Africa, speaking of African 

experience in a world-wide language." He recommends that the African writer use English "in a way that 

brings out his message best without altering the language to the extent that its value as a medium of 

international exchange will be lost. Achebe should aim at fashioning out English which is at once universal 

and able to carry his peculiar experience." Achebe accomplishes this goal by innovatively introducing Igbo 

language, proverbs, metaphors, speech rhythms, and ideas into a novel written in English (Sharma 12). 

“Achebe agrees, however, with many of his fellow African writers on one point: The African writer 

must write for a social purpose. In contrast to Western writers and artists who create art for art's sake, many 

African writers create works with one mission in mind — to reestablish their own national culture in the 

postcolonial era. In a 1964 statement, also published in Morning Yet on Creation Day, Achebe comments 

that African people did not hear of culture for the first time from Europeans. . . . their societies were not 

mindless, but frequently had a philosophy of great depth and value and beauty, . . . they had poetry, and 

above all, they had dignity. It is this dignity that African people all but lost during the colonial period, and it 

is this that they must now regain”. (Sickels 74) 

To further his aim of disseminating African works to a non-African audience, Achebe became the 

founding editor for a series on African literature — the African Writers Series — for the publishing firm 

Heinemann. 

Achebe presents the complexities and depths of an African culture to readers of other cultures as 

well as to readers of his own culture. By using English — in which he has been proficient since childhood — 

he reaches many more readers and has a much greater literary impact than he would by writing in a language 

such as Igbo. Writers who write in their native language must eventually allow their works to be translated, 

often into English, so readers outside the culture can learn about it. (Girard 1977) 

Yet by using English, Achebe faces a problem. How can he present the African heritage and culture 

in a language that can never describe it adequately? Indeed, one of the primary tasks of Things Fall Apart is 

to confront this lack of understanding between the Igbo culture and the colonialist culture. In the novel, the 

Igbo ask how the white man can call Igbo customs bad when he does not even speak the Igbo language. An 
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understanding of Igbo culture can only be possible when the outsider can relate to the Igbo language and 

terminology. 

Achebe solves this problem by incorporating elements of the Igbo language into his novel. By 

incorporating Igbo words, rhythms, language, and concepts into an English text about his culture, Achebe 

goes a long way to bridge a cultural divide. The Igbo vocabulary is merged into the text almost seamlessly so 

the reader understands the meaning of most Igbo words by their context. Can any attentive reader of Things 

Fall Apart remain unfamiliar with words and concepts represented by chi, egwugwu, ogbanje, and obi? Such 

Igbo terms as chi and ogbanje are essentially untranslatable, but by using them in the context of his story, 

Achebe helps the non-Igbo reader identify with and relate to this complex Igbo culture. 

Chi, for example, represents a significant, complex Igbo concept that Achebe repeatedly refers to by 

illustrating the concept in various contexts throughout the story. Achebe translates chi as personal god when 

he first mentions Unoka's bad fortune. As the book progresses, it gradually picks up other nuances. As 

discussed in the Analysis section for Chapter 3, the chi concept is more complex than a personal deity or 

even fate, another frequently used synonym. Chi suggests elements of the Hindu concept of karma, the 

concept of the soul in some Christian denominations, and the concept of individuality in some mystical 

philosophies. The understanding of chi and its significance in Igbo culture grows as one progresses through 

the book. 

Another example of Achebe's incorporation of Igbo elements is his frequent reference to traditional 

Igbo proverbs and tales. These particular elements give Things Fall Apart an authentic African voice. The 

Igbo culture is fundamentally an oral one — that is, "Among the Igbo, the art of conversation is regarded 

very highly, and proverbs are the palm-oil with which words are eaten" (Chapter1). To provide an authentic 

feel for Igbo culture would be impossible without also allowing the proverbs to play a significant role in the 

novel. And despite the foreign origin of these proverbs and tales, the Western reader can relate very well to 

many of them. They are woven smoothly into their context and require only occasional explanation or 

elaboration. These proverbs and tales are, in fact, quite similar in spirit to Western sayings and fables. 

Modern-day readers of this novel not only relate easily to traditional proverbs and tales but also 

sympathize with the problems of Okonkwo, Nwoye, and other characters. Achebe has skillfully developed 

his characters, and even though they live in a different era and a very different culture, one can readily 

understand their motivations and their feelings because they are universal and timeless. (Use of Language in 

Things Fall Apart 10) 

Speech patterns and rhythms are infrequently used to signify moments of high emotion and tautness. 

Study the sound of the casks in the night in Chapter 13 (go-di-di-go-go); the call recurring several times to 

tie a gathering followed by its group reaction, first described in Chapter 2 (Umuofiaa kwenu.Yaa!); the 

suffering call of the priestess seeking Ezinma in Chapter 11 (Agbala do-o!); the repetitive pattern of 

questions and answers in the marriage ritual in Chapter 14; the long narrated tale of Tortoise in Chapter 11; 

and the excerpts from songs in several chapters. 

Achebe adds another twist in his creative use of language by incorporating a few examples of Creole 

English. Pidgin is a simplified form of language used for communicating between groups of people who 

normally speak different languages. Achebe uses only a few Pidgin words or phrases — tie-tie (to tie); 

kotma; and Yes, sah — just enough to suggest that a form of Pidgin English was being established. As 

colonialists, the British were adept at installing Pidgin English in their new colonies. Unfortunately, Pidgin 

sometimes takes on characteristics of master-servant communication; it can sound patronizing on the one 

hand, and subservient on the other. Furthermore, using the simplified language can become an easy excuse 

for not learning the standard languages for which it substitutes. 

Achebe's use of Igbo language, speech patterns, proverbs, and richly drawn characters creates an 

authentic African story that effectively bridges the cultural and historical gap between the reader and the 

Igbo. Things Fall Apart is a groundbreaking work for many reasons, but particularly because Achebe's 

controlled use of the Igbo language in an English novel extends the boundaries of what is considered English 

fiction. Achebe's introduction of new forms and language into a traditional (Western) narrative structure to 

communicate unique African experiences forever changed the definition of world literature. 

Achebe uses a third person tale technique in writing the novel. His authorial voice therefore, is 

detached, controlled and restrained. He effort to solve the dilemma of how to impact the essential and 

individual quality of a traditional-African way of aliveness by capturing its flavor and nub through certain 
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unprecedented stylistic Synonyms/Hyponyms (Ordered by Estimated Frequency) of noun device: the use of 

different English’s, the delivery patterns, the use of Igbo byword and the traditional folk write up and the use 

of particularized Igbo words and phrases. He weaves these linguistic features skillfully into the total fabric of 

the novel so as to beautify and overcome the communication interruption between the Igbo and the 

Whiteman. This we see in the novel where he says, does the Whiteman understand our custom about land? 

How can he when he does not even speak out tongue? But he says that our customs are bad ... (Achebe 1958) 

Achebe has learned the Whiteman's 'tongue' and interpreted an African way of life for him (the Whiteman). 

Particular attention has been paid on the use Achebe makes of English language in the demonstration 

of his materials. Achebe himself says, ‘The African writer should aim to use English language in a way that 

brings out his message best without altering the language to the extent that its value as a medium of 

international exchange will be lost. He should aim at fashioning out English which is at one universal and 

able to carry his peculiar experience.’ Achebe as a writer who is seeking to define the interaction of two 

cultures, definitely, needs more than a single linguistic standard by which to define the ethnic predicament of 

his characters. In pursuance of the aforementioned task, he displays his skillful prowess in English language 

by examining and introducing two varieties of English language that could solve the communication problem 

that exists between his characters. 

Conclusion 

By considering the gender roles of men and women, as well as society's notions of the related 

concepts, are repeated themes in Achebe's writing. He has been evaluated as a bigot author,  in reaction to  

what  many call the  uncritical representation of traditionally masculine Igbo society, where the most men 

take several  wives,  and  women  are  beaten  frequently. As shown above, others suggest that Achebe is 

merely demonstrating the limited gendered image of characters, and they remind that in his works, he tries to 

demonstrate the inherent dangers of rejecting women from society, for instance, the story about the earth and 

sky in Things Fall Apart, highlights the interdependency of the masculine and the feminine. Moreover, the 

use of language has shown that how masculine society use it in a way to suppress women and also how 

English as a foreign language had a great role in imposing of this attitude. 
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Abstract: 
 The present thesis attempted to portray translation of marriage documents from Persian into English and vice versa on 

the basis of socio-cultural approach. Rewriting model of Lefever can play a significant role in the translation process of 

marriage deeds to see whether they have been translated properly considering the ideology of translator or not. Translating 

legal texts might raise some problems in translation pertaining to the differences between the Source and Target Texts 

and  can result in a certain amount of ambiguity with respect to the legal texts, as it belongs to people’s beliefs and 

cultures. The researcher investigated history and mode of translation of Iran and British marriage deeds and cultural 

difference between them. The role of culture as product of interacting human mind is very clear in translating marriage 

documents. The researcher investigated the role of certified translators in translation of legal documents. Certified 

translators are in an evolving world of law. Translation of legal terminology requires particular attention because it 

consists primarily of abstract terms deeply and firmly rooted in the domestic culture and intellectual tradition and thus 

entails a transfer between two different legal systems, each with its own unique system of reference. An excellent example 

of problems related to translation of such terms may be found in the official translations. Most of marriage documents in 

Iran have been translated regarding the personal ideology of translators so that there are some considerable differences in 

the way translation process occurs.  
Key Words: Marriage deed, Divorce, Rewriting theory, Socio-Cultural Approach 
 

1 Introduction 

Each and every translation carried out by translation is considered as a work of art and the translator and his/her 

translation is fully respected. Thus, the purpose of this study was not to degrade the translators and /or belittle 

their translations at all. The study was purely pedagogical and research oriented. 

Official documents, such as certificates of birth or marriage, are usually among the most often translated 

specialized texts because of their extensive public usefulness. They are classified as legal texts for at least two 

reasons first, they are used for matters connected with law, like proving a subject’s identity or marital status, 

and are prepared most often in the form of sworn translations. Second, they share many typical formal 

characteristics of other legal documents and, at the same time, specialized texts. 

Marriage, also called matrimony or wedlock, is a socially or ritually recognized union or legal contract between 

spouses that establishes rights and obligations between them, between them and their children, and between 

them and their in-laws (By William Haviland).  The original meaning of marriage is the physical relationship 

between man and woman.  It is also used secondarily to refer to the contract of marriage which makes that 

relationship lawful (Yazdi, Family Law, 2013, p. 34). 

Marriage is the pillar of society. When marriages prosper, the nation rises; when marriages fail, the nation 

falls. Divorce not only rattles the foundation of the judicial system and psychiatry, but, through its influence 

on children, alters the course of the next generation (Wood, Marriage Culture (Seed of Society-Root of 

Behavior), 2010, p. 1). 

The role of culture is very clear in translation of marriage documents as Plotkin’s  

State “Culture is the product of interacting human minds (Plotkin, 2001, p. 91)”. 

Clearly, people in different cultures know different thoughts, believe different things and it can influence the 

translation of marriage deeds. An Islamic marriage contract is of course more than a mere exchange of material 

goods. As with many other forms of social exchange, a contract of marriage is at once a legal, religious, 

economic and symbolic transaction. The unique thing in the Islamic marriage contract, however, is the 

assumption of ownership and purchase imbedded in this kind of exchange. Nowadays, lawyers and legal 

86 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم

mailto:N_ebrahimpour66@yahoo.com


 

 

translators are in an evolving legal world. The international lawyer must be able to offer “a legal perspective 

that transcends the national and cultural perspective of the client” and interdisciplinary background knowledge 

(e.g., economics, business, political science) (Goddard, 2009, p. 1). By the same token, a greater need arises 

for certified translators. The ideal certified translator is a comparative lawyer, familiar with legal issues 

involving more than one nation’s law, familiar with source and target languages. (Goddard, 2009, p. 1) 
2 Review of Related Literature 

Different scholars’ view of translation has been presented and their functional approach to translation, 

especially in social and cultural context, aspect and factors affecting the process to translation and the 

purpose of a choosing framework have been described. There have been some scholars who attempted to 

expand the horizon of technical translation, their approaches and researches are also discussed. Furthermore, 

the significant of society and culture in Lefevere‘s works has been thoroughly discussed which has been the 

most central to this literature. 

Most translation projects are initiated by an actor of the domestic culture such as state ideology, culture 

climate, expectation of target audience, economic and social reason, etc. And foreign texts are selected not 

by the translators themselves but by this actor, who manipulates the whole process. 

Culture refers to social values, beliefs, norms and standards. The culture of a people is analogous to the 

personality of a person. Just as an individual has values which motivate behavior, a people (or group of 

people) have values which motivate behavioral norms. The collective values of the people (or group) then 

motivate them and define their culture (Wood, 2010, p. 6).  
Legal cultural awareness could form an explanatory or contextual element of comparative law, perhaps 

under the heading of style, again not only for certified translators but also for lawyers who aim to operate 

internationally or to translate legal texts. Certified translators require analytical and interpretation skills, to 

know “how lawyers think”.  

These skills imply subject-specific knowledge, as well as the ability to “intervene in the text semantically, 

stylistically, and intellectually”. 

3. Methodology 

This study is descriptive and qualitative in nature. It can be categorized under Descriptive Translation 

Studies, and viewed as a product-oriented research, which seeks to describe and analyze ST-TT pairs. 

Roughly speaking, the goal of qualitative research is to describe the quality of something in some 

enlightening way. More strictly, qualitative research can lead to conclusions about what is possible, what can 

happen, or what can happen at least sometimes; it does not allow conclusions about what is probable, general 

or universal (Williams & Chesterman 2002, p. 64). 

Mackey and Gass (2005, p. 2) believe that qualitative studies generally are not set up as experiments; the 

data cannot be easily quantified, and the analysis is interpretive rather than statistical. 

Briefly defined, the term qualitative research can be taken to refer to research that is based on descriptive 

data that does not make (regular) use of statistical procedures. The aim of qualitative researchers often 

involve the provision of careful and detailed descriptions as opposed to the quantification of data through 

measurements ,frequencies, scores, and ratings (ibid, p. 162) . 

McDonough (1997, p. 50) defines interpretive approaches in research as qualitative approaches which are 

mainly participant observation, symbolic interactionism, ethnography, ethno-methodology, etc. Interpretive 

approach is a kind of research by which researchers attempt to understand the phenomena in connection with 

the location and situation of those phenomena and the emphasis being on context, and the researcher being a 

participant in the situation being researched as compared to an objective outsider in the normative 

approaches. The data collected in qualitative research are very different to those in normative type of 

research. Therefore, the present study is a corpus-based, comparative, and descriptive one in which the 

variables are based on Lefever's model of rewriting. 

This study is concerned with the translation of marriage deed  based on the problems offered by Altay 

(2004). A sample of two hundred and thirty nine legal terms were selected from the Civil Code of Iran 

translated by Badrian (2001) to see which terms are problematic for translators. The criterion used for 

identifying the problematic terms is Altay (2004), who has offered six problems for the translation of legal 

terms from Turkish into English. Because this is the first study performed on the translation of legal terms 

from Persian into English, we intended to confine the study to the word level and exclude the categorization 

at sentence level. Therefore, two categories from her six categories were omitted. 
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4 Data Analysis & Discussion 

Marriage, Divorce, Parts of Marriage Deed, Translations of Certified Translators 

4.1. Marriage: 

An Islamic marriage contract is of course more than a mere exchange of material goods. As with many 

other forms of social exchange, a contract of marriage is at once a legal, religious, economic and symbolic 

transaction. The unique thing in the Islamic marriage contract, however, is the assumption of ownership and 

purchase imbedded in this kind of exchange. 

Historically almost identical language is used to define the institution of Shi'i Muslim marriage. In his 

monumental and much quoted book, Shara'i' a/Is/am, the thirteenth century scholar Hilli defines a contract of 

marriage as 'that which gives ownership, tamlik, over intercourse, vatye, not like buying a slave girl whose 

ownership entitles her master a right to intercourse (al-Hilli, 1968) 

Muhaqqiq Al-Hillí, among the most prominent of traditional Shí`ah jurists, begins his treatment of 

marriage by saying it is of three sorts: enduring marriage, marriage for a fixed period, and marriage and sexual 

union with female slaves. (al-Hillí)1 The last of these is no longer relevant and is omitted here. Marriage for a 

fixed period will be treated in a separate section below, indicating differences from the marriage which we 

will call 'permanent', i.e., marriage that continues until death, divorce or annulment. (McGlinn, Family Law in 

Iran, 2001-2002, p. 23) 

4.2. Divorce: 

Divorce has become very common in Iran, although marriage is still more stable than in Morroco. Divorce is 

not easy for the husband, by the standards of Islamic countries, and for the wife it usually means giving up the 

children. It occurs mainly in the middle and upper social strata. From Mir-Hosseni's anthropological studies 

and from observing news reports, it would appear that the main causes are the increasing incidence of 

polygamy, a practice which had been becoming rare prior to the 1979 Revolution, increasing numbers of 

arranged and forced marriages of girls barely in their teens, tensions in traditional family structures caused by 

the increasing education and workforce participation of women, and social tensions especially in urban 

families due to economic failure, leading to hopelessness, high unemployment and high rates of drug addiction. 

A combination of modernity and the Islamic revolution have placed the institution of the family under great 

stress. Polygamy certainly plays a role in the dynamics of divorce, but from Mir Hosseini's case studies in 

Marriage on Trial it would appear that men contract a second marriage when they feel that the first is 

unsatisfactory, and one or other marriage, usually the first, often ends in divorce soon after. There seems to be 

little social support for polygamy as a long-term family structure. A divorce may be revocable or irrevocable: 

in the former the husband has a right to renounce his intention to divorce his wife at any time during a waiting 

period (‘iddah). This is know as ‘returning’, and may be signaled by word or deed, without any requirement 

for witnesses or that the wife be informed. The result is that a wife may believe she is divorced, and may have 

remarried, while her ex-husband claims that the did or said something during the waiting period which 

cancelled the divorce. This fundamental weakness in the law explains the need for the present system of 

registering divorces at the end of the waiting period. Divorce by consent or dethroning (see below) is 

irrevocable. A unilateral divorce is irrevocable if it occurs before the marriage has been consummated, because 

the wife is not able to conceive, for instance because he is past her menopause or has not reached the age of 

menstruation,1 or in the case of a third divorce between the same two parties.2 The third divorce may arise 

either because the man has divorced his wife and remarried her, divorced her and remarried her, and again 

divorced her (without her being married to any other man in the interval), or because the man has pronounced 

the divorce formula and changed his mind (‘returned’ to his wife) twice. The act of returning to the wife, thus 

cancelling a divorce which has been initiated but not completed, is counted as a new marriage. This has lead 

to the ‘triple divorce’, in which a man pronounces the divorce formula three times. By means of the legal 

fiction that he has changed his mind after the first and second times that the formula was pronounced, the third 

recitation of the formula achieves an irrevocable divorce. Such a ‘third’ divorce also creates a bar to remarriage 

between the couple which remains until the wife has contracted and consummated marriage with another man 

(a tahlil marriage). (Sen McGlinn & Leon Buskens, 2000-2001, p. 61). 

 or divorce could be defined as dissolution of marriage whether by the man or the woman wish on "  طلاق "

ritual utterance.  

There are various forms of divorce namely: 
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بائن طلاق -  

رجعی طلاق -  

مبارات طلاق -  

خلع طلاق -  

بائن طلاق "  ."could be defined as " irreversible, unchangeable, unalterable "  بائن "  " means that the husband 

cannot take any action if he wishes to return the wife. So, it is an " irrevocable " action.  

An article on this case has been: نیست رجوع حق شوهر برای بائن طلاق در. 4411 ماده .  

Accordingly, the translation would be : 

Article 1144. After an irrevocable divorce the husband has not the right to renounce his intention of 

divorcing. 

رجعی طلاق " could be defined as " return " and by "رجعی"  " we mean that after the divorce took place, the 

husband could take action for returning the wife. 

In other word, on the contrary to the irrevocable divorce, this kind of divorce would be changeable or " 

revocable ".  

As according to the following Article: 

است رجوع حق عده مدت در شوهر برای رجعی طلاق در.  4411 ماده  . 

Which the message could be transported as: 

Article 1148. The husband has the right to renounce divorce in a revocable divorce provided the period of 

"Iddah" has not expired. The word " عده " could be defined as " wife's period of waiting ", " it consists of a 

period during which a woman whose matrimonial bond has been dissolved cannot marry".  In Islam, Iddah ( 

Arabic: :العده period of waiting) is the period a woman must observe after the death of her spouse of after a 

divorce, during which she may not marry another man. A woman who is divorced before consummation 

does not have any Iddah. But a woman whose husband has died must observe Iddah whether the marriage 

had been consummated or not. The period, four months and ten days after the death of the spouse, is 

calculated on the number of menses that a woman has. Iddah was intended to ensure that the male parent of 

any offspring produced after the cessation of marriage would be known. Qur'an prohibits widows to engage 

themselves for four lunar months and ten days after the death of their husband or after divorcing. Islamic 

scholars consider this directive to be a balance between mourning of husband's death and protecting the 

widow from criticism that she might be subjected to from re-marrying too quickly after her husband death or 

getting divorce.  

Another form of divorce is " مبارات". " مبارات طلاق   " could be defined as "dislike" and in " مبارات طلاق   " this 

dislike is by both sides. So, according to the provisions of the concerned Article: 

نباشد مهر میزان بر زائد باید عوض صورت این در ولی باشد طرفین از کراهت که است آن مبارات طلاق. 4411 ماده  . (Badrian, 2001, p. 

378) 

The translation would be presented as:   

Article 1147. A Mubarat divorce occurs when the dislike is mutual in which case the compensation must not 

be more than the marriage portion.  

Like the legal term "Iddah", the term "Mubarat" also has been considered as legal term emerging from Arab 

culture carrying specific religious content. So, it would remain untranslated.  

The word "مهر  " mentioned in the above Article stands for " any property paid to the wife at the time of 

marriage and the husband is obligated to pay it." 

Man at the performance of the marriage ceremony would denote something which is called " صداق " or " مهر ", 

however, today it has been considered as a commitment to relationships of marriage or a guarantor of the 

woman's right of divorce. 

From the religious aspect, there has been no fixed amount determined   for " مهر ", it depends on the mutual 

consent of the marrying parties. Anything which can be called property and which can be owned and 

possessed can be designated as " مهر " e.g. gold, coin, money, currencies, silver, or any other property. So, it 

could be translated as " Marriage Portion". 
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There also have been various forms of marriage portion namely: 

 مهرالمسمی -

المثل مهر -  

The term " مهرالمسمی " is " the marriage portion agreed before the performance of the marriage contract by 

mutual consent and is named and uttered at the marriage ceremony known to the extent that their ignorance 

is removed, and recorded at the marriage deed ". 

Accordingly, the correct translation conveying the exact legal content would be " Specified marriage portion 

". 

 On the other hand, if the marriage portion has not been agreed at the marriage contract, the marriage portion 

would be determined considering the wife status such as education, age, occupation, and so on.  

This kind of marriage portion is called " مهر المثل  " and based on the term definition has been translated as " 

reasonable marriage portion ". 

Considering the definition presented for the terms " مهرالمسمی  " and " مهر المثل  " the translation of the 

following Article:  

 بود خواهد مهرالمثل مستحق زن دوم و اول صورت در باشد غیر ملک یا باشد نداشته مالیت یا باشد مجهول مهرالمسمی که صورتی در. 4411 ماده

نماید اجازه مال صاحب اینکه مگر بود خواهد آن قیمت یا مثل مستحق سوم صورت در و  . 

Would be: 

Article 1100. If the specified marriage portion is unknown or if it is not of such a nature that it can be owned 

or of it belongs to, the wife will be entitled in the first two case to a reasonable marriage portion and in the 

third case to the equivalent of the value of the property which proved to be that of a third party, unless the 

latter authorizes the transfer. 

خلع طلاق "  " is another form of divorce meaning " eradicate and remove ". This term also cannot be translated 

into a legal technical term. So, the following Article: 

 مال اینکه از اعم بگیرد طلاق دهد می شوهر به که مالی مقابل در دارد خود شوهر از که کراهتی بواسطه زن که است آن خلع طلاق.  4411 ماده

باشد مهر از کمتر یا و بیشتر یا و آن معادل یا مهر عین مذبور .  

Would be translated as:  

Article 1146. A Khul'a divorce occurs when the wife obtain a divorce owing to dislike of her husband, 

against property which she cedes to the husband. The property in question may consist of the original 

marriage portion, or the monetary equivalent thereof, whether more or less than the marriage portion. 

Andrew Lefever Together with Susan Bassnett  envisaged that "neither the word, nor the text, but the culture 

becomes the operational ‘unit’ of translation". 

Upon the definition of the mentioned legal terms it came to light that because of the terms' root in Arab 

culture and also the religious content of the message, the legal effect would be manipulated by any form of 

translation.  

 

 

4.3. Parts of Marriage Deed: 

This section explains what is in the marriage certificate and in each clause of the sample contract. 

Read it carefully. Think about how you want to use the sample contract. You may want to use the contract as 

it is, sign some parts of it and cross out others, or write your own version. Talk to your partner about what 

could be in your contract. 

The certificate confirms the contract between you and your husband. The paragraph on this certificate 

says the contract is something you have both agreed to. It states the specification of the couple and their job. 

It says where the marriage took place and who witnessed the wedding. To show where the contract will take 

effect. The final statement on the certificate says that you both know that you have civil rights in family law 

and signing the contract does not take away those rights. 

Second part of marriage deed related to marriage record of the husband, It include declarations that 

say that husband  is free to marry and promises to be monogamous.  

4.3. 1.Type of Marriage 

This declaration says that the marriage is permanent marriage or temporary marriage. 
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4.3.2. Declaration of marriage portion Marriage Portion (Mahr)-Amount 

This is the place in your marriage contract to say what mahr you have agreed to. A Muslim marriage 

contract always includes a mahr. Even if the contract does not mention mahr, it is still part of the contract 

and the husband must pay a reasonable amount. If the contract does not say how much the mahr will be, the 

couple may agree 

on it after they are married. 

Muslim legal scholars say that agreements about mahr are automatically void if they say that: 

– the wife must give up mahr, 

– an arbitrator will decide the amount of the mahr, or 

– one spouse can decide by themselves how much the mahr will be. 

If an agreement about mahr is declared void, the contract itself and the marriage are still valid. 

According to Muslim law, contracts should clearly state the amount of the mahr. Description of the 

mahr should not be vague or ambiguous. Most opinions of the traditional legal schools also say that the mahr 

should be substantial and something tangible, with real value. Some of the Muslim legal schools set a minimum 

dower in 

the currency of their times. No legal maximum is set by any school, although it is also recommended 

that the wife not ask for too much. The husband may raise the amount of the mahr after marriage, if the wife 

agrees. 

4.3.3. Declaration of mahr – time of payment 

The mahr is considered to be owed to the wife by the husband. Muslim law says that the entire mahr 

is due upon marriage and may be claimed by the wife at any time, unless the couple has made other 

arrangements. This declaration says what the couple has agreed to about when the husband will pay the mahr. 

Some couples agree that some of the mahr will be paid immediately and that the rest will be due at some later 

date or when the marriage ends by divorce or death. Your contract could also say that all of the mahr will be 

paid immediately, that it will be paid in installments, or that it will not be paid unless the couple divorces or 

the husband dies. If the husband dies and any of the mahr has not been paid, Muslim law counts the unpaid 

mahr as a debt against the husband’s estate, separate from the wife’s inheritance. If you want to say this, add 

a sentence to this part of the contract. 

When you sign this declaration, you are saying that: 

• you both agree about when the husband will pay the mahr to you. 

4.3.5. Marriage Deed Condition (Items) 

Marriage is a legally sanctioned contract between a man and a woman. Entering into a marriage 

contract changes the legal status of both parties, giving husband and wife new rights and obligations. Public 

policy is strongly in favor of marriage based on the belief that it preserves the family unit. Traditionally, 

marriage has been viewed as vital to the preservation of morals and civilization. The notary public who 

solemnizes the marriage is bound to explain to spouses any and each condition stipulated and conditions shall 

be valid which have been agreed upon and signed by the spouses. 

Here, the conditions included as part of the marriage contract or stipulated in another binding contract 

are presented 

دگاه تقاضای زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دا عقد خارج لازمالف. ضمن عقد نکاح / 

 اطلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی ب

 او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .

 

داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و  حق توکیل غیر باوکالت بلاعزل  ب. ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوج به زوجه

و طرف ااخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از 

 قبول بذل نماید . 
The wife deputation in divorce means that wife at the time of divorce, she could be his husband deputy 

in uttering divorce ritual and when the husband deputizes the wife, in any case, it indicates that wife benefits 

her husband will and power to do the tasks and per procurationem of him exercises his exclusive right. 

 So, the wife referring to the court and applying for divorce and her marriage portion, it would be the 

husband will to allow the wife to do so whenever she has the mentioned conditions. 
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Since the husband sometimes may put the wife to pressure and does not apply for divorce or after the 

court order he may not attend the court or the notary public.  

This power of attorney would give the wife the right of action without the presence of the husband 

and divorce herself.  

 means that in this kind of attorney the constituent (i.e. the husband) would never have " وکالت بلاعزل "

the right to dismiss his attorney (i.e. the wife) and deprive her rights and powers. 

" حق توکیل غیر   " would give the attorney the power to submit her right to another attorney to take the 

action on behalf of her. Since all powers of the constituent have been submitted to the attorney, the wife could 

choose the kind of divorce herself.  

Now, considering the semantic account to transport the source text message in the target language the 

translation would be as follow: 

“Item A: Through the matrimonial contract/revocable contract, the husband conditioned that if a 

divorce is not requested by the wife, and the requested for the divorce, at the discretion of the court, does not 

arise from the wife’s deviation from her matrimonial obligations or her misbehavior, he husband is bound to 

gratuitously transfer her up to half of his existing assets earned during the martial life or its equivalent as per 

order of the court. (Dr. Nader Assadi)” 

Item B: In the marriage contract / another binding contract, the husband gave the wife an irrevocable 

power of attorney with the right of substitution, to refer to the court in the following cases and to divorce 

herself upon obtaining the authorization from the court to that effect after having specified the type of divorce. 

The husband also gave the wife an irrevocable power of Attorney with the right of substitution to accept on 

his behalf the ceded property, if such a property is ceded (Dr. R.H. Baghanam). 

The samples of two above-mentioned official translators are individual as follows:    

This part of the sample contract gives you twelve choices about how the wife can have a power of 

divorce.  

Table 3.  Lists conditions that both the husband and wife agree to which would allow the wife to 

divorce. 

Persian 

و همچنین در موردی که  نفقهماه بهر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه  1زن بمدت  نفقهشوهر از دادن  استنکاف  .4

 ماه وفا نکند و احبار او به ایفا هم ممکن نباشد. 1شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 

 سوء رفتار یا سوء معاشرت  زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید. .2

 آمیز باشد.ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوج مخاطره  .3

 جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. .1

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و  .5

 حیثیت زوجه باشد.

 5ر عجز از پرداخت منجر به سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که براث 5محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات  .1

سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در  5سال بازذاشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 

 حال اجرا باشد.

ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار  .1

 باشد.

زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است زوج  .1

 و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

رت با محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هر گونه مجازات اعم از حد و تعذیر در اثر ارتکاب جرمی که مغای .9

حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و 

 موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

سال زوجه  از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند  5در صورتیکه پس از گذشت  .41

 شود.ن
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 در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .44

 زوج همسر دیگری بدون رضایت زوج اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .42

 

Table 4. Translated by Dr. Reza Hosseini baghanam 

1. The husband refrain to pay wife's expenses and alimony, for six months and for any reason, and absence 

of any legal means to force him to pay alimony and also, in case that the husband does not meet the other 

essential right and needs of the wife for more than six months, and where, there would be no possibility 

for foreign him to do so.  

2. Misbehavior or keeping company with indecent people by the husband, to certain extent, which renders 

and makes the continuation of the family life intolerable for the parties.  

3. Husband suffers from incurable diseases in such a manner as to jeopardize the continuation of marriage 

life for the wife.  

4. Mental disorders, experienced by the husband, where and in case that the annulations of the marriage 

contract will be possible religiously.  

5. Disobedience of the court order and verdict, banning the husband to occupy certain professional careers 

that are not to the best interest of the family or are against family prestige, provided the competent court 

recognized it.  

6. Conviction of the husband for five or more years, final and definite imprisonment or to be arrested for 

five years, due to disability in paying a cash penalties and fines, and/or totally, to five or more years of 

arrest and the punishment order would already be underway.  

7. Addiction of husband to any malignant addiction, which is proved to the satisfaction of the court that it 

will impair the basis of family life, and would render marriage extension intolerable for the wife.  

8. The husband abandons the family life, without justification and justifiable excuse discernment of 

abandonment as well as justifiable excuse will determined by the court, and /or (he) disappears for six 

consecutive months, without justifiable excuse to the satisfaction of the court.  

9. Penal conviction of the husband as a result of legal punishment and discretionary punishment (religious 

punishment) or because of committing the crime, which will be inconsistency with family prestige and 

status, by considering the wife's family standing, custom and the other criteria.  

10. In case that the wife has not given birth to any child of the husband's blood, at passage of five years of 

marriage life, as result of his barren and/or due to the other physical disabilities of husband.  

11. In case of husband's intractable absence, and when he does not make appearance and presence within six 

months, thereafter referring the wife to court.  

12. The husband marries another wife, without the present wife's consent and or he does not observe equity 

and justice among his wives, as per discernment of the  

Discussion: 

 The above-mentioned conditions there are some terminology, when selecting a translation strategy 

for legal texts, legal considerations must prevail (Sarcevic, 2003). For the sake of preserving the letter of the 

law, legal translators were traditionally forced to be faithful to the source text. As a result, it was generally 

accepted that the translator's task is to reconstruct the form of the source text as closely as possible. Thus, 

literal translation was the golden rule for legal texts and is still advocated by some lawyers today. 

When dealing with translation of legal terms, a number of issues should be resolved. Principal issues 

may be listed as follows (Wright, 2002): 

(1) The first and foremost issue is the language and the way the language is used. For example: Should 

we use a historical or modern language? 

(2) Then we come to terminology, particularly specific legal terms "when should we translate legal 

terms?" 

(3) The third category is the style and register. Style plays a significant role in the translation of legal 

terms. 

(4) Finally, we need to note "to be accurate, clear or consistent is of higher value in the translation of 

legal terms". 

Taking these into consideration, the legal translation consists of a number of stages. The stages 

identified by (Wright, 2002) include the following: 
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(1) Firstly, a legal translator should understand the SL as well as the related legal culture and then start 

to translate. Concerning the criteria necessary for a good legal translation, (Wright, 2002) believes that 

"Translation must be faithful, accurate and complete and it is necessary to do whatever is required to preserve 

the style and register. 
(2) According to (Wright, 2002), translation of specific terminology for which no equivalent exists in 

English depends on translator's objective; either the foreign word can be left untranslated or it can be translated 

literally. She herself prefers to keep the foreign word, but define it accurately and economically. (Wright, 

2002) believes that a quality translation is one which tends to be comprehensible, clear and precise, and the 

style or register should be observed as technical/legal. For example, in the translation of item A of marriage 

deed conditions by (Aslanzadeh, p. 56), we face informal words such as “Through this and/or a separate 

binding contract” which are recommended to use “Through matrimonial contract/revocable contract” (Dr. 

Naser Asadi) instead because the latter can transfer the formal style of a legal. 

“Through this and/or a separate binding contract, the husband agreed that where divorce has not 

been requested by the wife, and where at the discretion of the court of law the request for divorce has not 

emanated from the wife's misconduct and/or from her failure in fulfilling the marital obligations, the husband 

shall share half the assets he has acquired during this marital life with her and/or shall pay the wife an 

equivalent amount free of charge as the court may deem appropriate (Rahim Aslanzadeh).  
“Item A: Through the matrimonial contract/revocable contract, the husband conditioned that if a 

divorce is not requested by the wife, and the requested for the divorce, at the discretion of the court, does not 

arise from the wife’s deviation from her matrimonial obligations or her misbehavior, he husband is bound to 

gratuitously transfer her up to half of his existing assets earned during the martial life or its equivalent as per 

order of the court. (Dr. Nader Assadi)” 

شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه الف. 
موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج 

  آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .
(3) The correct use and appropriate choice of terms in law are important: Which legal term is 

considered appropriate for a particular occasion in Persian:   حق توکیل  : وکالت بلاعزل  ,

" وکالت بلاعزل   " means that in this kind of attorney the constituent (i.e. the husband) would never have 

the right to dismiss his attorney (i.e. the wife) and deprive her rights and powers. 

" کیل غیر حق تو  " would give the attorney the power to submit her right to another attorney to take the 

action on behalf of her. Since all powers of the constituent have been submitted to the attorney, the wife could 

choose the kind of divorce herself.  

Now, considering the semantic account to transport the source text message in the target language the 

translation would be as follow: 

Item B: In the marriage contract / another binding contract, the husband gave the wife an irrevocable 

power of attorney with the right of substitution, to refer to the court in the following cases and to divorce 

herself upon obtaining the authorization from the court to that effect after having specified the type of divorce. 

The husband also gave the wife an irrevocable power of Attorney with the right of substitution to accept on 

his behalf the ceded property, if such a property is ceded (Dr. R.H. Baghanam). 

داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر ب. ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوج به زوجه 
ل واز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبمجوز 

 بذل نماید .
4.4.6. Other conditions 

As in many matters having to do with Muslim law, there are differences of opinion between and even 

within the law schools concerning conditioned marriage contracts. This “diversity” (the Arabic term is ikhtiláf) 

is recognized and accepted as part of the law, which resembles an ongoing debate more than a fixed set of 

rules. The diversity 

of legal thinking has been preserved in this brief discussion so that you will have a fuller idea of what 

the Muslim legal heritage contains and be able to reflect and make your own decisions. You may add other 

conditions, provided that they are consistent with the basic marriage contract. 
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4.4.7. Witnesses and Introducer 
Marriage deed includes the signatures of the bride, the groom, and the people who witness their 

agreement. Some certificates also say how much dower (mahr) the groom will give to the bride. This is a basic 

Muslim marriage contract. 

The final statement on the certificate says that the couple knows that they have civil rights in family 

law and signing the contract does not take away those rights and the notary public pronounced marriage 

formula and registered it. 

 

 

Chapter Five 

The data analyzed show that certified translators prefer the strategy of translation by a cultural 

substitution where the translator seeks to produce a legal effect on the target reader. Although the dated and 

archaic legal terms of Persian are conveyed into English through the current usage of modern language 

where it may not bring about the appropriate effect, this strategy makes the texts seem natural and clear for 

the target reader. The Arabic terms in the Persian legal texts bear multiple meanings and finding a single 

term in the target culture to carry a large part of this meaning seems impossible. Therefore, we can claim that 

part of the meaning is lost in the translation and the target reader needs to refer to specific sources to find out 

the true meaning of the legal term or the translator has to use footnotes or interpretive explanations to 

elucidate the term for the target reader. 

Translation cannot be separated from ideology. The core reason is that ideology is often coded in the 

linguistic expression, so translation that engages in a transfer from one language into another language is 

selected as an effective tool of ideological operation. It is noted that ideological interference in translation is 

operated in a subtle way. Most translators have absorbed ideological norms and have acted upon them 

without much consciousness.  

As Nord (2003) has put, "almost any decision in translation is consciously or unconsciously guided 

by ideological criteria“. Translation strategies are selected due to some ideological impact, but it is usually 

passed off as the translator's idiosyncratic preference and personal style. 

No doubt, ideological power relations are subject to disruption and contestation, and ideological 

norms are fluid, changing and dynamic. 

Implications 

It is hoped that the results of this research will go some way to convince the Ministry of Science, the 

legal profession, tertiary institutions, the interpreting industry itself and the community at large, that 

adequate, competent, and above all, accurate interpreting requires adequate university training, based on 

results of research and accompanied by commensurate remuneration and working conditions.  

If these issues are not addressed, access and equity cannot be guaranteed for both the non-English 

and non-Persian speakers in the courtroom and justice cannot be served. 

A legal background helps translators to understand the complexity of legal terms and thus increases 

their sensitivity to their legal content.  This in turn, in my opinion, is likely to increase the quality of 

translation.   

Clearly, much work remains to be done in the legal linguistic field. This research, in highlighting the 

knowledge and skills needs of lawyers and translators, does indeed appear to confirm that the corresponding 

education and training requirements do appear to overlap significantly in certain areas. This would be truer in 

the case of lawyers and translators operating in English. 
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Abstract 
David Mamet is one of the greatest modern American playwrights whose works have dominated the stages 

during the twentieth century. Glengarry Glen Ross is a great echo in the world of the businessmen in the United States. 

This study is very significant for other scholars because it displays the importance oppression and masculinity in world 

of the capitalism. This article is devoted to the analysis oppression and masculinity in David Mamet’s Glengarry Glen 

Ross based on Althusserian theory of ideology. This study also tries to examine the effects of the masculinity as an 

ideology upon the individuals and society. The findings of this study show, the salesmen have to prove their masculinity 

regardless whether the means are ethical or not. This matter will be done through ideological practices that represent the 

production of corrupted ideology in the real state in which masculinity ideology is activated. The findings also display, 

the salesman are oppressed and subjects to the masculine ideology of capitalist system.  

 

Key words: Ideology, Ideological State Apparatus, oppression, Masculinity, Glengarry Glen Ross, David Mamet. 

 

 

1. Introduction  

     The United States of America has passed through different events that left great influences on 

American society; some of these events were destructive ones. After the Second World War, the period 

witnessed the declination of old great powers and Nazi totalitarianism. Later on, the world has been engaged 

with the Cold War in which American society has witnessed different scandals and corrupted issues like the 

scandal of the Watergate. In the social view, a wave of suspicious and corruption had emerged among 

Americans in which everyone just believed in his/ her interest regardless of all normal communal issues. Each 

individual looked for the fulfilment of his/ her aspirations and hopes regardless to their values, ethics, and 

other people desires. 

  In 1984, David Mamet was one of the important playwright who lived with these social problems, 

therefore, he wrote his Glengarry Glen Ross. Mamet's play reflects his extreme engagement with some of the 

American unresolved concerns. Mamet shows his views to be as anti-capitalist playwright associated with 

many or the critics’ views like Louis Althusser whose criticism is also anti-capitalistic criticism. Althusser 

shows the effects of the ideologies of the capitalist system upon the individual and the societies during the 

1970s and 1980s. Mamet was aware of the ideologies; Mamet was the one who has the common sense in the 

criticism of materialism and greed that echo in American society.    

David Mamet is one of the well- known contemporary American playwrights. He is also an essayist, 

screenwriter and film director. He wrote more than thirty plays to day, four books of essays and two novels. 

He received the Pulitzer Prize for his 1984 epoch defining play Glengarry Glen Ross. He has been extremely 

creative throughout in his writing. Seven of his plays of were staged in the early 1970s which triggered the 

interest of various critics. Like Dennis Carroll and C.W.E. Bigsby who helped to establish Mamet’s position 

in the literary canon. 

2. Discussion  

 Glengarry Glen Ross is a play about real estate salesmen working in a tough environment. The 

salesmen are trying to do investment property to potential investors. The play is set in an urban Chicago real 

estate office in the mid of the 1980s. The management of the office attempts to remind the brokers how poorly 

their sales would be, and the management incentivizes them to perform better. Through the events of the play, 
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there are many unethical situations that arise during the interaction of the various parties. The salesmen are 

working in the office with a high pressure; they have to sell at any cost. They are generally selling investment 

property to mid and high income investors. At that time, the American economic was very tough when Mamet 

wrote this play. It contributes to the sour attitudes of the cast in the play and the high pressure nature of their 

jobs.  

McDonough (1992) says, in Glengarry Glen Ross, Mamet displays the come across the crisis of 

identity so clearly. In the sense that the play “begins in a Chinese restaurant where the socializing of the 

cocktail hour is never far removed from business; it is, in fact, merely an extension of business for the 

salesman” (p.201). The play displays the idea that “only the top salesman’s position as truly masculine” (p201). 

Nevertheless not all the characters are able to achieve this idea of masculinity. The sales competition certifies 

failure for the majority of the salesmen to achieve an identity defined as masculine. Even if the superficial 

actions of the play look as if they have little to do obviously with gender issues. “The crisis of identity in this 

play is translated from the literal sexual relations enacted in Edmond to the metaphorical sexual positions 

implied by business transactions” (p.201). 

In Glengarry Glen Ross, the characters are greatly oppressed to perform at work to maintain a masculine 

identity. In fact, the characters cannot escape of such a The characters in Glengarry Glen Ross cannot break 

away from the system that defines them long enough to seek new identities as men.  

  Masculinity is one of main theme in Glengarry Glen Ross in which there are only male characters in 

the play. It displays the imbrication of masculinity and the discourse of capitalism (Greenbaum, 1999). In 

Glengarry Glen Ross, Mamet has epitomized a world of men and their relationship. Mamet defines 'Glengarry' 

as a "gang comedy about men, work, and unbridled competition" (Kane, 1992, p. 256) merging the idea that 

masculinity is capitalism, work is money, money is success, success is masculine. Mamet's view shows a 

primitive connection to masculinity, it is a "gang" of "unbridled competition" a pack like resemblance and 

Willy's "inherent unwillingness to remain passive"(Miller) means he steps out of place within "the gang" and 

therefore cast aside, the same can be said for Levene. 

In Glengarry Glen Ross, the players are the salesmen playing in the world of Mitch and Murray, the 

world of capitalism has become so powerful that there is no access or communication with the 'boss'. The main 

ideology of the capitalist system in the play represented by Mitch and Murry who have manifested the idea of 

Manhood as the selling activities. It is palpable that, the presence of women is absent. Nevertheless, Mamet 

has mentioned few women like (Shelly's daughter) or disdained (Lingk's wife) or something to mock (Harriet 

Nyborg) 

McDonough (2006) states “Glengarry Glen Ross is gender-coded to set up clearly limited and 

anatagonistic definitions of Masculinity. Success of one salesmen depends upon the failure of  the others. It is 

the Cadlillac, the steak Knives, or nothing. While some(one) of Mamet’s salesmen will win and there by prove 

their Manhood, the losers are left to wondor, am I really a man ? The competition thus  ensures failure for the 

Majority, and this failure is not simply to win, but to achive an identity that is defined as masculine .Ultimatley, 

then, Glengarry Glen Ross is less about the need to succeed in business than the need for men to estaliblish 

and manitain a masculine indentity through or within the system of business”(86-7).  Zeifman (1996) has stated 

that the representation of the business in Glengrry Glen Ross presents the  corrupted morals of an all- male 

business ethics in which the phallus reigns supreme, a world in which the salesmen describe themselves as 

men. 

             In Act I, Scene I, Levene’s daughter is exploited by her father. He exposes her as an excuse 

to get the leads. As Jacobs (1996) says, although Levene has skills in doing harangue, self- aggrandizement, 

and giving a bribe. Nevertheless, these things were unworkable. Consequently, he moves towards consuming 

identity of his daughter to get what he wants and save his position. At the end of the play, he has mentioned 

his daughter when Williamson discovers that the robber of the office is Levene. As a father, he tries to refer to 

his daughter but Williamson responses, in first response, he says, “I can’t do it, Shelly” (Mamet, 1984, p 26). 

In the second response, Williamson says to Levene “fuck you” (Mamet, 1984, p.102). Williamson does not 

sympathy with Levene’s daughter because in the world of businessmen in Glengarry Glen Ross, there no place 

for women. As Zeifman (1996) has stated that the representation of the business in Glengrry Glen Ross presents 

the corrupted morals of an all- male business ethics in which the phallus reigns supreme, a world in which the 

salesmen describe themselves as men. Therefore, there is passion in Glengarry Glen Ross where the play 
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occurs in a world empty of any female inspiration. In this respect, they are either nagging wives or good lays. 

In its place, there is only but mature men but they talk like boys in the locker room. 

      Jacobs (1996) says that Mamet mentions that female characters are offstage, such a thing relates 

to Masculine ideology. Althusser (2001) underpins that the dominant ideas about masculinity express the 

manner in which men should act in the society. Althusser (2001) believes that the individuals are controlled 

by the beliefs of dominant ruling classes. Their beliefs concerning what good or bad, right or wrong and what 

the individuals have to do or not, continually, the ruling classes decide all these issues.  It is a kind of brainwash 

to make the individuals believe it is the way of life.  

        Althusser (2001) advances two theses on ideology: "Ideology represents the imaginary relationship 

of individuals to their real conditions of existence" (p.162). Besides, "Ideology has a material 

existence"(p.164). The first thesis proffers the familiar Marxist contention that ideologies have the masking 

function of exploitative arrangements on which class societies are based on. While the second thesis advances 

that ideology does not exist in the form of "ideas" or conscious "representations" in the "minds" of individuals. 

Rather, ideology entails with the actions, practices, and behaviors of bodies which are ruled by their disposition 

within material apparatuses.  Central to the view of individuals as responsible subjects are the notion of an 

explanatory link between belief and action. Althusser (2001) states "every 'subject' endowed with a 

'consciousness' and believing in the 'ideas' that his 'consciousness' inspires in him and freely accepts, must act 

according to his ideas"(p.157). Therefore, he must inscribe his own ideas as a free subject in the actions of his 

material practice. Furthermore, Ideology has its effects of social practice. As Althusser (2001) states that the 

existence of individual’s ideas and beliefs are material in a way that his/her ideas are his/her material actions 

implanted into his material practices directed by material rituals, these rituals are themselves defined by the 

material ideological apparatus. From Ideological Apparatus can be understood the beliefs of that subject in 

any given society. 

      Apparently, the individual subject acts insofar as she/he acts on behalf of the following system (set 

out in the order of its real determination): ideology is existing in a material ideological apparatus, describing 

material practices governed by a material ritual. The practices of the material ritual exist in the material actions 

of a subject who acts in all consciousness according to his belief. Taha, Zahra, and Al-khaoli (2008) state, 

“ideology establishes an imaginary relationship between the individuals and their real existential conditions; 

for example, in a religious society a human being knows about his duties, but he does not know about his 

rights, because the religious ideology establishes a kind of imaginary consciousness which distances a human 

being from his real conditions”( p.239). 

           Althusser (2001) states that "Ideology has a material existence" (p. 164). It means, "An ideology 

always exists in an apparatus and its practice or practices" (p.166). Ideology always expresses itself through 

actions which are "inserted into practices" (p. 168). These practices could be in shapes of rituals, conventional 

behavior, and so on. Indeed, Althusser goes so far as to adopt Pascal's formula for belief: "Pascal says more or 

less: 'Kneel down, move your lips in prayer, and you will believe'" (p.168). It is our performance of our relation 

to others and to social institutions that continually instantiates us as subjects. Judith Butler's understanding of 

performativity could be strongly influenced by this way of thinking about ideology. 

         Johnson (2004) the play has started with the mantra “Always Be Closing.” This Mantra considers 

the fundamental edifice for a meaning of masculinity. In the dialogue of Glengarry Glen Ross, the masculinity 

of the characters is the most central belief for any salesman, in the sense, the most skilful one will achieve this 

belief. In the play, the audience catches that a salesman’s masculinity is centered, almost entirely on his 

aptitude to sell land to his customers. All salesmen always search for masculinity or to “be a man.”   

         Manhood in Glengarry Glen Ross is connected to the job. If the salesman does his job very well, 

the result will be that salesman is a good man. Therefore, he is a good man as soon as his job is good. In 

contrary, if the salesman doesn’t do his job very well, it means he is not a man at all. Individual as a man in 

the world of business, he must make the things archived. Roma is the best one in selling the lands, in Act I, 

scene I, Levene who is down on the board says that:  

LEVENE.  You're sending Roma out. Fine.  He's a good man. We know what he is. He’s 

fine (Mamet, 1984, p. 15) 

     Johnson (2004) states that from the worst salesmen to the best, they are subjected to the idea of 

being a man by selling their products. They are afraid of being emasculating occurrence. Johnson (2004) has 

mentioned that in the movie of Glengarry Glen Ross (1992) directed by James Foley and the screenwriter was 
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Mamet himself. Alec Baldwin, the extra film character, who is the representative of the capitalist system 

(Mitch and Murry), refers to effeminate activities. The audience realizes the masculinity of Mamet’s 

perception, the writer does not satisfy with his characters’ beliefs. The extra scenes in the movie support the 

belief that “masculinity is not and cannot be achieved through the methods and theories of the characters” 

(p.67). 

BLAKE. You think they came in to get out of the rain? A guy don't walk on the lot lest he 

wants to buy. They're sitting out there waiting to give you their money. Are you gonna take 

it? Are you man enough to take it? What's the problem, pal? You – Moss. (Tokofsky , Zupnik, 

and Foley, 1992)  

      Johnson (2004) says that George Aaronow is not “Always Be Closing” in the late few months. The 

reason why his working- mates do not regard his as a man. Aaronow is more than an unsuccessful salesman, 

therefore, he is despondently and powerlessly effeminate. Mamet does not display any attempts for Aaronow 

to sell. The matter that makes Aaronow joins Moss in a sit because all his efforts are exhausted. Moss gives 

Aaronow the last chance to get his manhood by taking part in the robbery.  

            Back to the play, in Act I scene I,  Levene states “Put a proven man out (Mamet, 1984, p.15). 

Levene confesses that Roma is a proven salesman but he is better than him since Levene had spent long years 

in selling lands. In this case, Masculinity has been connected with a man of long history and long age. Levene 

wants to get his masculinity back that he has lost it now. He was a fruitful person so he was a man but in the 

present days, he is no more fruitful one.  Moving ahead to Act II, Scene I, there is a conversation between 

Roma and Aaronow. Roma tells him “You're a, hey, you had a bad month. You're a good man, George” 

(Mamet, 1984, p.57). Roma considers Aaronow is a good man because he was a proven man before. Now, he 

has a bad month. Aaronow has hit a wall, but he's a true salesman. He still acts and goes out to sell day after 

day. Roma tries to inform Aaronow that even good man hits a streak of bad luck. Moving back to Act I, Scene 

I, Levene states:  

 LEVENE. Where did you learn that? In school? (Pause.) That’s “talk,” my friend, that’s 

“talk.” Our job is to sell. I’m the man to sell. I’m getting garbage. (Pause.) You’re giving it to 

me, and what ’m saying is it’s fucked. (Mamet, 1984, p.19) 
         In Glengarry Glen Ross, to be a schoolboy is an offense in the world of business. Such an idea 

reflects that Levene does not respect Williamson. Because Levene is very much subjected to the belief of the 

capitalist system that a man is only his job, without his job, he will be called a boy. As Levene says, “You 

have no idea of your job. A man's his job and you're fucked at yours” (Mamet, 1984, p76). McDonough (1992) 

says, “If a job is what defines a man, then failure in business is what defines the not-man, the woman. It is 

precisely the differentiation of these two positions that offers any sense of identity” (p.202). 

 

In Act II, Scene I, Levene has insulted Williamson by saying that he is not a man who can run the 

office. The salesmen do not respect Williamson as a manager but as well as a man. They do not think that he 

is the suitable person to be positioned in the place of a manager.  He never goes out to sell, he is without any 

experience, he is only a schoolboy. Only a man can manage an office, and Williamson is not a man. Levene 

says: 

LEVENE. Why should the sale not stick? Hey, fuck you. That’s what I’m saying. You have 

no idea of your job. A man’s his job and you’re fucked at yours. You hear what I’m saying to 

you? Your “end of month board . . .” You can’t run an office. I don’t care. You don’t know 

what it is, you don’t have the sense, you don’t have the balls. You ever been on a sit? Ever? 

Has this cocksucker ever been . . . you ever sit down with a cust. (Mamet, 1984, p.76) 

      Roma also has mentioned in Act II, Scene I, he tells Williamson that he is not a man to manage 

the office. He says, “Whoever told you-you could work with men?” Once Roma tells the truth to James Lingk, 

the deal has been concealed. It is obvious, none of the salesmen respect Williamson as a man. He is not 

deserved to work with real men because he can't do his job as he must do.  

       Masculine ideology is propagated by the capitalist system. Greenbaum (1999) says that once 

Mamet attaches masculinity with capitalism, and he himself has labelled Glengarry Glen Ross as a “gang 

comedy about men, work, and unbridled competition” (Kane, 1992, p. 256). Greenbaum (1999) says that 

“Mamet uses the executive as a metonymic figure, a stock character, whose ‘balls’ are the true measure, the 

sole indicator, of his economic success—he paradigmatic American male success-object” (p. 34). Levene also 
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connects his Masculinity with term balls when he closed the deal. Get his balls back means he is now a man. 

Since the idea of balls has its echoes in the capitalism, balls have become the basic criteria in the capitalist 

system. The salesman has his balls it means that he is a successful one. As Levene says: 

LEVENE.  Okay: I . . . look: I’m going to make it worth your while. I am. I turned this thing 

around. I closed the old stuff, I can do it again. I’m the one’s going to close ‘em. I am! I am! 

‘Cause I turned this thing a . . . I can do that, I can do anyth . . . last night. I’m going to tell 

you, I was ready to Do the Dutch. Moss gets me, “Do this, we’ll get well. . . .” Why not. Big 

fuckin’ deal. I’m halfway hoping to get caught. To put me out of my . . . (Pause.) But it taught 

me something. What it taught me, that you’ve got to get out there. Big deal. So I wasn’t cut 

out to be a thief. I was cut out to be a salesman. And now I’m back, and I got my balls back . 

. . and, you know, John, you have the advantage on me now. Whatever it takes to make it 

right, we’ll make it right. We’re going to make it right. (Mamet, 1984, pp.101-02). 

      Worster (1994) says, American society has defined the real man “as a persistent closer becomes 

easily and consistently fused with the sexual definition of a real man as an accomplished sexual aggressor” 

(p.382). This expert description Masculinity is related to the concept of a real man as a persistent closer. The 

customers in the respect, they have passive roles in which they are sexually raped. The successful salesman is 

a sexual pillager who attains numerous closings because of having the balls. Levene cries, "I closed the 

cocksucker,"(Mamet, 1984, p. 63). He produces the idea that the customer as a sexual object, bowing and 

chastened before the dominant salesman who has the balls. One of the clear masculine example to the closing 

of a deal when Levene sells to Bruce and Harriet Nyborg. Levene has proven himself through masculinity by 

the process of selling, The scene shows his as  man of full control upon his customers as he says: 

LEVENE. Now I handed them the pen. I held it in my hand. [ ... ] I sat there. Five minutes. 

Then, I sat there, Ricky, twenty-two minutes by the kitchen clock…They signed, Ricky. It was 

great. It was fucking great. It was like they wilted all at once. No gesture ... nothing. Like 

together. They, I swear to God, they both kinds of imperceptibly slumped. And he reaches and 

takes the pen and signs. (Mamet, 1984, pp.73-4). 

    Worster (1994) says, this fruitful transaction makes Levene to get his sexual potency. He also gets 

self-reliance back. This selling process designates that the “successful seduction has restored his sexual 

potency” (p.383). 

3. Conclusion 

Through the discussion of the article we conclude that the characters are oppressed and 

seeking their identity. To be a man in business world in Glengarry Glen Ross, the salesmen should 

approved his masculinity through sales contest which itself is corrupted and controlled by the capitalist 

system. If the salesmen are selling well, they will be real men. Otherwise, they will be women. 

Masculinity is an ideology of the capitalists; the characters try to achieve it regardless the way they 

act.  
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 چکیده
های مختلف ادبی در بین اقوام و ملل جهان است. طرح گونه های شاعران و نویسندگان  یافتن نقاط مشترک در اندیشه ز جمله اهداف مهم ادبیات تطبیقی،ا  

ات و اعتقادات در آثار شاعران و نویسندگان توان به نقاط مشترک در خلقیّکاو در آن می و است که با کند ترین مباحثیاز مهم و اعتقادی و بیان مبانی اخلاقی

دو ری، هرلا معّهای مختلف دست یافت و از این راه قرابت و هماهنگی اندیشه و عقاید را در بین آنان مورد سنجش قرار داد. ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعسرزمین

قی همسانی بسیاری با یکدیگر اعتقادی و اخلا ها از جهات مختلف فلسفی،اشعار آن روند کهرآوازۀ پارسی و تازی قرن چهارم و پنجم هجری به شمار میاز شاعران پ

ص قرار تحقیق و تفحّ مقالات معدودی آثار این دو شاعر را از منظر بررسی سیمای دنیا و نگاه ایشان به مسئلۀ مرگ و زندگی و عقل و خردگرایی مورد دارد و

 و احسان و نیکی نسبت به فقرا، سفارش به پارسایی بخششکید بر از جمله تأمشترکات بسیاری در مضامین اخلاقی  ،این دو شاعر گرا بودننظر به اخلاق اند.داده

ستمگران، نکوهش غرور و خودبینی و حسد، عدم دلبستگی به دنیا بیزاری از ستم و ، دعوت به کم آزاری و اظهار داری و اخلاق نیکوتکیه بر رازو صبر و شکیبایی، 

جا که تاکنون در هیچ پژوهشی به طور مستقل و منسجم به مسئلۀ مشترکات اخلاقی در اندیشۀ این دو شاعر گردد و از آنها مشاهده میدر دیوان اشعار آن و...

گونگی هایی از قبیل چازی تطبیقی و با کاوش در دیوان این این دو ادیب و حکیم نامی، به پرسشنوشتار حاضر در پی آن است که در چشم اند پرداخته نشده است،

 پاسخ بگوید و از این رهگذر، تلقی ایشانو میزان اهمیّت آن در اندیشۀ این دو سخن پرور های اخلاقی نگرش ناصرخسرو و ابوالعلا به مقولۀ اخلاق و چیستی مصداق

  های آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.از مفهوم اخلاق و مصداق

 اخلاقی.های مصداق، ریناصر خسرو، ابوالعلا معّگرایی، اخلاقادبیات تطبیقی، های کلیدی: واژه

 

 مقدمه 
ها و خصائلی است که رفتار انسان را در همۀ امور زندگی اجتماعی و خصوصی او ت، خلق و خوی، عادتاخلاق، مفهومی مرتبط با شخصیّ    

که گردد، بدون آنداند که با رسوخ در نفس انسان، داعی بر افعال وی میای میخُلق را عادت و ملکه ،کند. شهید مطهریص و تنظیم میمشخّ

ها و بیان مبانی اخلاقی و اعتقادی، تلاشی معرفتی در راستای کامل نمودن ارزش طرح( 111: 1631)مطهری،  اجی به فکر و اندیشه داشته باشد.احتی

ل در آثار شاعران و نویسندگان مختلف ترین وسیله برای بیان عقاید و عواطف انسان است، با تأمّات مهمجا که ادبیّاز آنهای انسانی است. و کرامت

، در آثار ادبی فارسی و بدون شک، مباحث و موضوعات اخلاقیرندگان آن آثار دست پیدا کرد. آوتوان به شناخت صحیح و مطمئنی در مورد پدیدمی

باشد. در میان شاعران فارسی  یاشارات اخلاق ازخالی توان یافت که آثارش ای را میو کمتر شاعر یا نویسنده ای برخوردار استعربی، از جایگاه ویژه

زندگی شرح ه ب مختصرکه در ادامۀ گفتار، پس از نگاهی  بسیاری با هم دارند ری وجوه مشترک اخلاقیمعّو عرب زبان، ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلا 

 ها پرداخته خواهد شد. به بحث و بررسی مصادیق آن و اندیشۀ این دو شاعر،

 پیشینۀ پژوهش
و  تهای متعددی به زبان عربی و فارسی به رشتۀ تحریر درآمده است. شخصیّها، مقالات و پایان نامهت و شعر ابوالعلا معّری، کتابدربارۀ شخصیّ

پردازی ناصر خسرو نیز همواره مورد توجّه پژوهشگران و منتقدان ایرانی بوده و خواهد بود. مقالات معدودی نیز با دیدگاهی های سخناندیشه و شیوه

: اندرار دادهق بررسیتطبیقی، آثار این دو شاعر را از منظر بررسی سیمای دنیا و نگاه ایشان به مسئلۀ مرگ و زندگی و عقل و خردگرایی مورد تحقیق و 

یقی دانشگاه شهید تطبتألیف دکتر فضل الله میرقادری و منصوره غلامی، فصلنامۀ ادبیات « تطبیقی سیمای دنیا در شعر ناصر خسرو و ابوالعلابررسی »

نشریۀ ادبیات تطبیقی  تألیف دکتر سیدمهدی مسبوق و همکاران،« از عقل ناصر خسرو تا عقل ابوالعلا»؛ 1،1611شمارۀ  باهنر کرمان، سال اول،

و منسجم به مسئلۀ  جا که تاکنون در هیچ پژوهشی به طور مستقل. بنابر آنچه گفته شد، از آن3،16،1دانشگاه باهنر کرمان، سال سوم، شمارۀ 

ین ا دربارۀ افکار و اندیشۀ تازهتواند از این چشم انداز به دیدگاهی مشترکات اخلاقی در اندیشۀ این دو شاعر پرداخته نشده است، پژوهش حاضر می

 دو حکیم دست یابد.

 ناصرخسرو قبادیانی زندگی و اندیشۀگذری کوتاه بر 
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هجری در قبادیان از نواحی بلخ به دنیا آمد. وی، شاعر، نویسنده،  6،3دیانی مروزی، در سال حکیم ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو قبا

وقی جمتکلّم، فیلسوف، جهانگرد و واعظ بود. در جوانی به دربار محمود غزنوی و سپس به درگاه فرزندش، مسعود راه یافت. پس از تسلّط ترکان سل

به مدح پادشاهان و خوشگذرانی به سر ، رآمد و چند سالی را در خدمت چغری بیگ سلجوقیبر خراسان و مرگ مسعود، به خدمت سلجوقیان د

بری خگوید هوشیاری از بیدر خواب کسی به او می»در اندیشه و روح او پدید آمد.  لی عظیمبرد. در سن چهل سالگی در پی دیدن یک خواب، تحوّ

( پس 16: 1611)اسلامی ندوشن، «دهد.راه کعبه را به او نشان میآید، به دست می پرسد که این هوشیاری چگونهو مستی بهتر است و چون می

گردد. در مصر با گرفتن عنوان حجّت از خلیفۀ فاطمی، مأمور تبلیغ و نشر از دیدن این خواب است که سفرهای هفت سالۀ ناصر خسرو آغاز می

بان با او به مخالفت گردد متعصّهای او با علمای مذاهب دیگر موجب میجدلگردد. اما بحث و های مختلف میینمذهب اسماعیلی در سرزم

تنهایی  برد و درپرداخته و نشان کفر و زندقه بر پیشانی او بزنند و سرانجام بر اثر مزاحمت مخالفان، برای حفظ جان خویش به درّه یمگان پناه می

توان به دیوان اشعار، سفرنامه، جامع الحکمتین، می  پردازد. از مهمترین آثار او ه میخود به سرودن اشعار زاهدانه و حکیمانه و سراسر پند و موعظ

 و ... اشاره کرد.   زادالمسافرین

 ابوالعلا معّری زندگی و اندیشۀ گذری کوتاه بر 

مبتلا گردید و در پی آن  آبله بیماری به سه ساله بود که .ه.ق در معرّه شام دیده به جهان گشود 636در سال  لااحمد بن سلیمان، ابوالع  

نخستین »شد.  نشین خانه و گرایید زهد به که شد بیزار زندگی از مادرش،چنان مرگ از اش زشت و دیدگانش کور شد. پسچهره

وفات یافته است و از همان  بیند که مادرشگردد میآنگاه که از سفر بغداد بازمیجستجو کرد،  344باید در پس از سال    های ابوالعلا را گیریگوشه

 یعنی نامید؛« زندانی دو زندان»را  خود او (26: 1611)اردستانی رستمی، « کند.زمان هم ترک گوشت و تخم مرغ و دیگر لذایذ زندگی می

 یعنی آورتر،ملالت زندانی و کوری زندان و خانه زندان خواند:می زندان سه زندانی را خود گاه و کوری زندان و خانه زندان

 مندرس، منحوس قالب این در ولی بود؛ زشت و نابینا رو،آبله اندام، لاغر قامت،کوتاه ابوالعلا .جسدش در روحش بودنزندانی 

این شاعر  ناصرخسرو در سفرنامۀ خود، (141: 1611)الفاخوری، « .داشت شگرف ایحافظه و بود دانا و هوشمند زیست.عظیم می روحی

 و بود نابینا گفتند؛می ریمعّ ابوالعلاء را وی که بود النعمان( مردیره)معّشهر  آن در و»نماید: گونه معرفی میپرآوازۀ عرب را این 

 طریق خود و بودند بندگان چون را او شهر همه و فراوان کارگزاران و بندگان و داشت بسیار نعمتی بود؛ او شهر  رئیس

 ایدرجه به ادب و شعر در مرد این و نشود مشغول دنیا شغل هیچ به و باشد اللیل قائم و الدهر صائم گرفته، پیشه زهد

 الفصول" را آن ساخته وکتابی .نیست و نبوده او پایۀ به کسی عصر این در که رندمقّ عراق و مغرب و شام افاضل که است

 بر مگر شوندنمی واقف آن بر مردم که عجیب و فصیح الفاظ به هامثل و مرموز است آورده هاو سخن نهاده نام "الغایات و

 پیوسته و ایکرده معارضه قرآن به کتاب این تو که تهمت کردند را او چنانکه خواند، وی بر که کسی آن نیز و اندک بعضی

)ناصرخسرو، « باشد. شعر بیت صدهزار از زیادت را او که شنیدمو  خوانند شعر و ادب وی نزد اطراف از کس دویست از زیادت

1614 :11-1،) 

ۀ اگر تمامی فیلسوفان بدبین جهان را از ظلمتکد»ابوالعلا نسبت به زندگی بسیار بدبین است، به طوری که دربارۀ او این عقیده وجود دارد که    

: 1614)مهاجرشیروانی و شایگان،  «نمایند: بودا از بنارس، ابوالعلا از معّره و شوپنهاور از فرانکفورت.تر میتاریخ بیرون آوریم، سه تن از آنان بدبین

رۀ چنین داند؛ پس چادل بستن به زندگی را کار انسان صاحب معرفت نمی»  ( او به واسطۀ بدبینی شدید نسبت به فانی بودن زندگی دنیوی، ،14

: 16،2)ممتحن و رجبی، « است.آن  نشینی ساکنانگردانی و دامن چیدن از همدارد، رویدنیایی که زندگان را به حسرت مرگ و آرزوی نیستی وامی

یرد و گها قرار میپردازد، بلکه در ستیزه با خوشیهای زندگی نمیها و خوشیت بردن از نعمتنه تنها به اغتنام فرصت و لذّ( و به همین سبب، 111

نباتات اکتفا کرد، لباس پشمی و خشن به تن پوشید، به خوردن عدس و لوبیا و انجیر و »ها و لذّات عالم هستی، اعتنا به زیباییبی در طول عمر خود،

( از 143: 1612)فاضلی، «کرد.در زمستان بر نمد و در تابستان بر حصیر نشست و ... حتّی در روزهای سرد زمستان از آتش و آب گرم استفاده نمی

 ... اشاره کرد ، رسالۀ الغفران والزند، لزوم مالایلزومتوان به دیوان شعر سقطمهمترین آثار او می

  ناصرخسرو و ابوالعلااخلاقی  هایبررسی و تطبیق دیدگاه

 فخرفروشینکوهش تکبّر و  .1

ر و فخرفروشی به دیگران، از جمله رفتارهای ناپسندی است که در دین اسلام و سفارشات انبیاء و اولیای الهی به شدّت نهی و نکوهش تکبّ    

ر دحضرت علی )ع(  اند.با یادآور شدن حقیقت مرگ، انسان را به ترک تکبّر و خودبینی سفارش نموده شده است و در روایات و احادیث فراوانی،

ارزش بی ایدر شگفتم از متکبّری که دیروز نطفه» :اندفرمودهاین گونه ، اساس آناننهج البلاغه در نکوهش متکبّران و فخرفروشی بی 123حکمت 

را از فخر کردن به  آدمی، امیرالمؤمنین)ع(مضمون با فرمایش ( ابوالعلا و ناصرخسرو نیز، هم 331نهج البلاغه:«)بود.و فردا مُرداری گندیده خواهد 
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در اشعار ابوالعلا و ناصرخسرو، تکرار پر بسامد مضمون پند گرفتن از سرگذشت پیشینیان و اند. ارزش و پست دنیایی برحذر داشتهجاه و جمال بی

و  اندلاطین قدرتمند و پهلوانان نامدار روزگار است که با وجود شکوه و قدرت خویش به خواری در چنگال مرگ گرفتار آمدهبویژه پادشاهان و س

 : دارندر و خود برتربینی و تفاخر بر حذر میها را از تکبّ، از جمله راهکارهایی است که به واسطۀ آن انسانانددر دل خاک اسیر گشته
 را؟ اعدا کردند قهر که پس قارن/  زان اوکج استشده کجا بهمن

 را؟ عنقا  چنگل   و  پر تیز مرگ  /  آن روز به نخواند چرا رستم

 (11، قصیده 131)دیوان ناصرخسرو:   را توانا است  ضعیفی     توانائی   /  کاخر  و زور  به  مشو  غرّه                                                   

 (111فهل تری ک سراً علی الارض من / ک سراک أو من تُبّ عٍ تُبَّّعا        )معری، همان:       ابوالعلا:

 بینی؟()پادشاهان یمن( بر زمین می« تُبَّّع»ای از )آیا استخوانی از خسرو)پادشاهان ایران( یا سایه

ن مرگ جلوگیری کند. آدمی هرچند قدرت و ثروت بسیار در دنیا داشته تواند از فرارسیددر اندیشۀ ابوالعلا و ناصرخسرو، هیچ دعا و تعویذی نمی    

 سرانجام روزی در چنگال مرگ خوار و زبون خواهد شد:   باشد،

 (32/ و ما یمنع الخائفین الحمام / ل بسُ دُروعهم و الخُوذ )معری، همان: صَّوارمهم عُلّ قت بالکشوح/ مکان تمائمهم و العُوَّذ 

 شود.( اند. پوشیدن زره و کلاهخود، مرگ ترسندگان را مانع نمیکمرهایشان آویزان است؛جایی که دعا و تعویذ را قرار داده)شمشیرهایشان به  

لم انسان عاقل تنها به ع فخرفروشی و معتقد است های ناپایدار را باطل دانستهناصرخسرو، فریفته شدن به مال و ملک و جوانی و دیگر سرمایه     

  :شایسته استو وقار و اندیشه 

 (111،قصیدۀ 622)دیوان ناصرخسرو: سهی سرو چو خود بالای کردی تو نه کنی؟ / که فخر چه قوی جسم به و خوب روی به

 است فخار جای  نه را  تو  هابدین  جوانی   /   هیچ و ملک و مال به هغرّ  شده ای                                

 (26، قصیدۀ 31)همان:   است وقار و رای و علم به تو و من راست  /   فخر زنان سیم و زر و خوبی به فخر                               

گران خواهد شد، فخرفروشی او در دنیا هیچ سودی شود و گ ل  کوزهابوالعلا معتقد است حال که جسم آدمی پس از مرگ، تبدیل به خاک می

 برای او ندارد؛ بنابراین بهتر است اندیشۀ پوچ خودبینی و غرور را رها کند:  

 /   الی عنصر الفخّار للنفع یُضربُعائدٌ -من الفخر –یمس فخاراً فلا                        

 (23)معری، همان: أراد و یشرب    من   فیه  مرّهً  /   فیأکل   یصنع   منه     إناءُ     لعلَّّ

 بسا که یکبار از او ظرفی رود.میی سودآوری در گ ل سفالگری به کاراما سرانجام خاک او برا؛آوردنمی)فخر فروش،از فخرفروشی سودی به دست

 نوشد.(خورد و میخواهد در آن میشود و هر کس میساخته می

دست قدرت اوست و تنها اوست که با عزّ و جلال خود همۀ مخلوقات داند که همه امور در از آن خداوند بلندمرتبه میابوالعلا فخر واقعی را تنها    

 ها آفرید: را در نیکوترین صورت

 ( 11/ ألا  تری   أَّنَّّ   أمّ   دَّفرٍ / کأَّنها    الُهَّا  السَّّخُورُ؟   )معری، همان:  لله ، واستَّعجم الفخورُ  /لا تفتخر إ نَّّ کُلَّّ فَّخرٍ 

خندد و او را بینی که سراب این دنیا به انسان میآیا نمی )}ای انسان{ فخر مفروش، زیرا هر فخری از آن خداست. پس خاموش باد فخرفروش!

 ( کند؟مسخره می

 و کمک به ضعیفان کم آزاری .2

دیگر از مهمترین خصوصیات اخلاقی بشر، احترام به حقوق دیگران و آزار نرساندن به ضعیفان و زیردستان است. ابوالعلا و ناصرخسرو،  یکی

. کنندها را به کم آزاری دعوت میدهند و آنهمواره حاکمان و فرمانروایان ظالم و ستمگر را از تأثیر آه مظلومان و ستمدیدگان بیم و هشدار می

 دانند: دو شاعر نشان پرهیزگاری و دینداری را کم آزاری و ترک ظلم و ستم به دیگران می هر

 (34، قصیدۀ ،1پارساست  )دیوان ناصرخسرو: آزار کم پارساست خلق کسی /  از اگر آزار، کم کیست؟ پرهیزگارناصرخسرو: 

 الظُّلم دینها  بل ترکها   لها،بدینٍ  أیا أنفساً ما صومها و صلاتها /  ابوالعلا :               

 (23)معری، همان:   / و یشکو أَّذاها جارها و خدینها  سُجودها  الجباه  حُرّ   فی  یؤَّثَّّرُ                     
 وشود، در حالیکه همسایه اش سبب نشان سجده بر پیشانی می)دینداری انسان در روزه و نماز نیست؛ بلکه در ترک ستمگری است. سجده

 دوستش از آزارش گله دارند.(

 رازداری .3

دی بر اهمیّت آن تأکید شده های اخلاقی انسان است که در روایات و احادیث متعدّ ترین ویژگیرازداری و افشا نکردن اسرار دیگران از مهم

   است. در اشعار ناصرخسرو و ابوالعلا نیز به طور مکرّر مضمون رازداری و پنهان کردن رازهای دیگران در گنجینۀ سینۀ خود، بیان شده است.
                                                                                  (11، قصیدۀ111)دیوان ناصرخسرو: /  خود به دگر کس مده اسرار خویش   راز کسان با کس دیگر مگوی            
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ها داند که اسرار آدمیان را در درون آنشمارد. وی، رازدار واقعی را تنها خداوند میابوالعلا، آشکارکردن رازهای دیگران را گناه و پرده دری می        

 گردید: های روی پیشانی بر ظاهر آنان آشکار میها مانند چینوند نبود، اسرار انسانپنهان کرده است و اگر رازداری خدا

   (64/ و ظهورُ تلک أباحَّهُ لک ربُّها،  /   و ظهورُ هذ ی هتکهٌ و أثامُ   )معری،همان: اسرار وجهک ما علیه لثامُ  /  أسرار نفس ک فی البلاد کأنّها  

پرده آشکار است. آشکار شدن چین پیشانی را خدا خواسته است، اما آشکار شدن رازها، گناه و پیشانی تو بیهای )رازهای درونت، مانند چین

 دری است.( پرده

به خانه  از دید ابوالعلا، راز خود را نباید با دیگران در میان نهاد؛ زیرا اگر راز از خانۀ اصلی خود که نهاد آدم است پای بیرون گذارد، خانه

ای است که )سینه، خانه(  12الصَّّدرُ بَّیتً إذا ما السّ رُّ زایَّلَّهُ  / فما یَّک نُّ ببیتٍ بعدَّهُ أَّبدا  )معری، همان:  همه از آن راز آگاه خواهند شد: گردد ومی

 گیرد.( ای دیگر قرار نمیهر گاه راز آن را ترک کند، هرگز در خانه

 و سپاسگزاری از خداوند شکر نعمت .4

نهج «)نیازی است.شکرگزاری، زینت بی»ها، شکر نعمت مُنع م است. به فرمودۀ حضرت علی)ع(، یکی از حقوق واجب پروردگار بر انسان   

ها موجب خشنودی خداوند و تداوم شمار الهی و استفادۀ صحیح از آنهای بی( به جا آوردن شکر و سپاس در برابر نعمت31،حکمت 311البلاغه:

 داند:    های خالق را نشانۀ عقل و خرد آدمی و به جا آوردن وظیفۀ بندگی مید.ناصرخسرو، شکرگزاری بندگان در برابر نعمتنعمت خواه

 ضیاست ازو عدل و دل آفتاب است /    عقلپاک عقل آثار همه راستی و است عدل

 (34: قصیدۀ 16)دیوان ناصرخسرو:     خواست شکر که زیرا تو ز خرد است /   بخشندۀ نعمت شکر یکی عقل هایعدل از

 نیاغارد سرکه جز که سر سبوی کز کرد /  ازیرا باید آنش شکر خورد نعمت که خردمندی

 ( 13: قصیدۀ 121)همان: نیاجارد   اندر بندگی  حد ز  نسپاسی /   به دانا   مردم  هرگز  است،   شکر  بندگی  نشانۀ 

داند و با دیدی انتقادی نسبت به مردم روزگار می هاهای خداوند را وظیفۀ اصلی انسانسپاسگزار بودن در برابر موهبتابوالعلا نیز ادای شکر و      

 خواند: گر میجو و حیلهها را حق نشناس و کینهآنکنند، های خداوند کوتاهی میخود،از این که آنان در شاکر بودن نعمت

 (33/   فما فیکم علی الحسان جازٍ  /   و لا منکم علی النُّعمی شَّکورٌ   )معری،همان:مَّکورُ   ضغنٍ   اخو  فکلکم   ق دماً /  حوّاءَّ  بنی    عرفتکم

ا هدهد و سپاسگزار نعمتجویید و نیرنگباز. هیچ کدامتان نیکی را به نیکی پاسخ نمیکینهشناسم.تان را از قدیم میای فرزندان حوّا! همه)

 نیست.(

 نکوهش حسد .5

ها از این صفت دوری ای است که در قرآن کریم به کرّات سفارش شده انسانحسادت و رشک ورزیدن به دیگران از جمله صفات نکوهیده    

 داند که در درون اوحسد را در درون شخص حاسد به منزلۀ دشمنی می ی،و .کنند.  در دیوان ناصر خسرو، حسد به وبا و وبال تشبیه شده است

 دهد: میو شکنجه او را عذاب همواره  وکرده  نفوذ

 پاداشنش به    ایستاده  دل  اندر     /است حاسد است حسد خود بسآن را که  و

 (121، قصیده 621)دیوان ناصرخسرو:            دشمنش  بود دلش نشسته    /    کاندردر   جهان    کسی  نبود    تررنجه  زآن  

گوید اگر از خداوند خوف داری و نگران خشم خداوند نسبت به خودت هستی، باید از حسد نکوهش حسادت در قرآن، میابوالعلا نیز با اشاره به 

 (33همان:  )معری،  إن کان قلبُکَّ فیه خوفُ بارئه  / فلا تجاور حذار الله بالحسد  دوری کنی:

 )اگر خوف آفریدگار در دل توست؛ با حسدورزی، از نهی خدا سرپیچی نکن.(

ا همانع تحقق دینداری و پارسایی است، انسانناصر خسرو و ابوالعلا در اشعار خود با تأکید بر این که آلوده بودن سینۀ آدمی به حسد و کینه،     

 خوانند:  را به ترک کردن این خصلت ناپسند فرا می

 حوالی و خویش در به ره مده و را  /  مپذیر طمع و خرافات و کبر و حسد و مکر

 (21، قصیدۀ 36)دیوان ناصرخسرو: غالی    نه  پیر  ای بود  مقصر نه  رو  /  مؤمن دین ره بر مکن کبر و مکش واریخ

 ما الخیرُ صَّومً یذوبُ الصائمونَّ لهُ / و لا صلاهً و لا صوفً علی الجَّسَّد             ابوالعلا: 

 ( 11و إنما  هو  ترکُ  الشَّّرّ   مطَّّر حاً /  و نَّفضُکَّ الصَّّدرَّ من غ لٍّ و من حسد       )معری، همان:                      

ا هپوشی؛ بلکه در دور افکندن بدیای است که روزه داران در آن محو و ذوب شوند؛ و نه در نماز است و نه در پشمینه)نکویی، نه در روزه

 ردن سینه از کینه و حسد است.(و پاک ک

 احسان و نیکی:  .6
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ترین اعمالی است که معتقدان به روز قیامت و سرای بازپسین برای اندوختن توشۀ عمل بخشش و نیکی به مستمندان و نیازمندان از مهم     

فرماید: احسان و بخشش در حق نیازمندان، مینهج البلاغه با سفارش به  322کنند. امام علی )ع( در حکمت صالح و اجر اخروی بر آن تأکید می

( 122البلاغه: )نهج« رگ و اندک آن، فراوان است.کار نیک به جا آورید و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچک آن، بز» 

 گردد: زق و روزی آدمی میناصرخسرو، معتقد است نیکی کردن به دیگران و بخشیدن مال به نیازمندان، موجب افزایش نعمت و برکت ر

 (،: 11)دیوان ناصرخسرو،ها پیمان بشکستند که آنها رسند تهاشدّ ها /     بهنیکی ورزیدند که آنها رسند هانعمت به

   ورزد: بر انفاق و بخشش مال و دارایی به فقرا و نیازمندان اصرار میابوالعلا نیز 

 دلخر   حبَّّه مقدار   لو   و قلیلاً  إذا طرق المسکینُ بابُکَّ فاحبُهُ /                  

      (11)معری، همان:      فکم من حصاهٍ أیّدت ظهر مجدل     / به  تساعفه  شیئاً   تحتقر لا  و                         

ی اناچیز مشمار. ای بسا سنگریزه بخشی،می ات را بزند، به او چیزی ببخش؛ اگر چه به اندازۀ دانۀ خردلی. چیزی را که به او گاه فقیری در خانه)هر

 دارد.( کند و بر جای خود ثابت میای را محکم میپشت صخره

دارد و معتقد است لازمۀ پادشاهی و فرمانروایی، احسان و ناصرخسرو، حاکمان و فرمانروایان ستمگر را از گرفتن مال زیردستان و رعایا بر حذر می    

 پاول کنند، در حقیقت گدایی بیش نخواهند بود: بخشش به فقیران است و اگر حاکمان بخواهند مال زیردستان را به زور چ

 روستائی و شهر ز تو مستان  /  چیزی و ببخش توی شاه گر                       

 (262: قصیدۀ 126)دیوان ناصرخسرو:    گدائی      بود   نبود    چیز   /  شاهی خواستن خلق ز که زیرا         

توانند لطف الهی را شامل حال خود نموده و در دنیا به برتری و ها با کمک به بیچارگان و تهیدستان میابوالعلا نیز معتقد است انسان

 بزرگواری دست پیدا کنند و نیز با کسب ثواب اخروی، در جهان باقی شادمان و خرسند بمانند: 

 و کم من معشرٍ بخلوُا و سادوا  /  فضلاً،   الاحسانَّ لبذلک   أَّعُدُّ 

 (34)معری،همان:      کَّسادُ سوقٍ   فی  للجود فما    /   المعالی مربحهَّ ش ئتَّ   فَّجُد إن                            

خواهی سود تو رسیدن به برتری باشد، ببخش؛ زیرا شمارم؛ هرچند بسا گروهی از بزرگان بخل ورزیدند. اگر میبخشندگی تو را فضیلتی می) 

 رونق نیست.( بخشندگی در هیچ بازاری کالای بی

 (133)معری، همان:فاذخَّر لنفسکَّ خیراً کی تُسَّرَّّ ب ه  /  فأن فعلتَّ، و الّا عادک النَّّدَّمُ            

 )برای خود کار خیری ذخیره کن تا در آخرت به آن شادشوی؛ و گرنه پشیمان خواهی شد.(

 و ثروت اندوزیطلب مال نکوهش   .7

اع الدنیا الّا متو ماالحیوه "های پوچ زندگی و ناپایداری و عدم بقای زندگی دنیایی اشاره نموده است: خداوند در آیات بسیاری از قرآن، به جلوه

بدانید که ( »24)حدید/"الاموال و الاولاداعلموا انّما الحیوه الدنیا لعبٌ و لهوٌ و تفاخر بینکم و تکاثر فی"فرماید:( و نیز می111)آل عمران /  "الغرور

های نبهالبته قرآن با معرفی ج« دنیا جز بازی و سرگرمی و زیور و خودستایی میان یکدیگر و فزونی در مال و اولاد، چیزی بیش نیست.همانا زندگانی 

وعود ممنفی دنیا و زندگی این جهانی، قصد دارد انسان را آگاه کند تا خود را برای رسیدن به زندگی واقعی و سعادت ابدی در جهان آخرت و بهشت 

کنند و معتقدند چون سرانجام همۀ مخلوقات ده کند و خود را به حطام دنیوی مشغول نگرداند. ناصر خسرو و ابوالعلا از این حقیقت استفاده میآما

مرگ و نیستی است و هیچ راه گریزی از مرگ برای هیچ کسی وجود ندارد؛ پس این دنیا زودگذر است و ارزش دلبستگی ندارد. مکّاره و محتاله 

ارد تا مُهر دها از جمله دلایلی است که این دو شاعر فیلسوف را بر آن میوفایی او نسبت به آدمیان و در رنج و سختی افکندن انساندن دنیا و بیبو

 م هر از نامۀ دوستی و دلبستگی به دنیا بردارند: 

  (213، قصیدۀ 124)دیوان ناصرخسرو:   کتیب به و رسول به و خدای به مقری گرمشمر /  خوابی و بادی از بجز را جهان این ناصرخسرو:

 ( 13: 1611،معریو کأنَّّ عُمرَّالمرء  شُقَّّهُ ظاعنٍ / تُسرَّی بأنفاسٍ له و تُسارٌ  ) ابوالعلا:

 دارد.(هایی در این مسیر برمی)عمر انسان گویی مسیر مسافر است؛ و انسان با هر نفس، شب و روز، گام

ت به بینند و شگفتی خود را نسببا دیدی بدبینانه به دنیا، این سرای فانی و پوچ را سراسر رنج و سختی و ناخوشی میناصرخسرو و ابوالعلا،     

 کنند: دنیاطلبی و حرص آدمی برای اقامت طولانی در این سرای فریب اینگونه نمایان می

 (33، قصیده 3،)دیوان ناصرخسرو:   تعب؟ و تیمار و رنج سرای در جوئی غمروار /  چند را طرب مر ها،طرب طلبگار ای

که خواستار اش رنج است؛ پس در شگفتم از آن( )زندگی همه2،)معری، همان: / ...جَّبُ إلّا م ن راغبٍ فی ازدیاد کُلُّها الحَّیاهُ، فَّما أَّع...  عَّبٌتَّ

 طولانی شدن آن است.( 

گیرد و زندگی نیز روزی تندرستی است و دهد و روزی آن را میدولت و قدرت می به عقیدۀ ابوالعلا، رسم روزگار چنین است که روزی بخت و     

 های فریبندۀ دنیا نباید آدمی را دچار غفلت سازد و او را از اندیشۀ آخرت بازدارد:. روزی بیماری است؛ پس ظواهر و جلوه
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 (123)معری، همان:    وا تحت الزَّّنانیر شُدَّّت مناطقُ نُضرٍ فی هوی نَّفَّرٍ / من الملوک  ثَّوَّ                    

 ها خفتند.(بستند،در زیر سنگریزهپوشاند؛ بسا شاهانی که کمربند زرین می)جامۀ زر دوز تو را نفریبد؛ لباسی کهنه نیز تو را می 

رگ و ها دربارۀ حقیقت مو با هشدار به انسان دارداعتباری عالم مادی پرده برمیوفایی و بیناصرخسرو نیز با برشمردن صفات ناپسند دنیا، از بی     

 کند:  ها به سرای پست مادی را نکوهش میپایان کار آدمی، دنیا دوستی و تعلق خاطر آن

 ضرا پس   سرا   گرما  پس ز   است /  سرما گذرنده   گذرنده،  جهان  احوال

 صفرا به کار مکن و خوب سخن نماند / بشنو  تو با او  که چیز آن  به   ناجسته

 ( 2، قصیده 3)دیوان ناصرخسرو:  خضرا خانۀ در چه و زیرکریجی گور/ چه را وتو سنگ وچه ماند زر چه درخاک

بخشد اما پس از مدتی چهرۀ واقعی های بسیار میها نعمتها، به آنهای فریبکارانۀ خود، برای جلب محبّت انسانگریدنیا در آغاز با جلوه    

گیرد. علم به نابودی دنیا و ناپایدار بودن هستی آدمی در آن، سبب شد کند و آنچه را که بخشیده، به زور و اکراه باز پس میخود را آشکار می

 : اعتنا گردندناصرخسرو و ابوالعلا نسبت به مال و ثروت دنیا بی

 فال؟  کنون  مال طلب اندر زنی  کی تا  تسمه   /   چو  مال  طلب در شدی مالیده             

 (   ،16، قصیدۀ 636)دیوان ناصرخسرو:چیپال  ز مال بستد چندان که محمود  رفت  /  برون دستتهی چیپال چو زینجای            

نیا، به ارزش ددانند و معتقدند نباید برای بدست آوردن سرمایه و ثروت بیابوالعلا و ناصرخسرو عمر آدمی را بزرگترین سرمایۀ هستی می

 بازگشت زندگی است:نی سرمایۀ عمر خود را نابود کنیم. در و.اقع، فقر واقعی، از دست دادن سرمایۀ بیآسا

 طلب المعین ، فذالکَّ  الإقتارُ   /   و إذا الغنیَّ لَّز مَّ الغَّن یُّ لأجل ه                           

 (31)معری، همان:         فجنی المنَّّیهَّ فی الذی یشتارُ   /   الذُّرَّیو لَّرُبَّّ مُشتارٍ تَّرَّقَّّی فی                           

)هر گاه ثروتمند پیوسته در پی کسب ثروت و طلب روزی باشد؛ این، خود عین فقر است. چه بسا کسی در پی به دست آوردن عسل به  

 ها صعود کند؛ اما به جای عسل مرگ را به دست آورد.( قله

 سود  نه  ماند و مایه  نه   بر آمد روزگار   /   چوگرفت   عمر مایه مال،   بر طلب  آنکه  هر      

 (11، قصیدۀ ،14)دیوان ناصرخسرو:/  تو را ز مال که سوداست، اگر نه سود، چه سود؟  را تو  چو عمر سوده شد و، مایه عمر بود      

 طلب همنشین نیک  .8

های آدمی در طول حیات است. اهمیت تأثیر پذیرفتن از اخلاق و منش دوستان نزدیک، ترین دغدغهیافتن همنشین نیکو و یار موافق، از مهم

ا هسلامت روحی و اخلاقی افراد را بر اساس سنجش شخصیّت دوستان نزدیک آنترین مؤلفۀ مهمیکی از  ،سبب شده است تا اخلاق گرایان

ماعی است و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران دارد، به ضرورت با گروه همسالان خود مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجا که انسان موجودی اجت

لزوم به دست آوردن دوستان و مصاحبان نیک  خواهد کوشید.تواند در تحقق اهداف خود تری خواهد داشت و با همکاری آنان میارتباط عمیق

 آید که دست یافتن به دوستیو صالح در اندرزهای پیشینیان و اشعار شاعران حکیم به طور چشمگیری وجود دارد. اما گاهی شرایطی پیش می

افراد پست و فرومایه خواهد بود.  گردد، در این حالت تنهایی برای انسان بسیار سودمندتر از همنشینی باصالح امری دشوار و غیرممکن می

 اند: ابوالعلا و ناصرخسرو با آگاهی کامل نسبت به مردم روزگار خود، تنها بودن را بر همنشینی نااهلان ترجیح داده

 چو با نادان همتا  به صد بار  بهتر  /   تنها  تنها   نبود  موافق   یار  چون                   

 (1، قصیدۀ2)دیوان ناصرخسرو: / بهتر ز ثریا که هفت است ثریا  نیست بر او ننگخورشیدکه تنهاست از آن 

 (226: قصیدۀ314)همان:    دانش  / بگزین به طبع وحشت تنهایی بر صحبت نفایه و بی                    

 داند:ابوالعلا در مذمّت همنشینی با فرومایگان، دوری گزیدن از آنان را بهترین سود و منفعت می

 (13)معری،همان:    فی الحقایق أربحَّرَّجَّوتَّ ب قُربٍ من خَّلیلکَّ مَّربَّحاً  /  و ُبعدُکَّ م نهُ 

 که در حقیقت دوری تو از او سودمندتر است.( )امیدواری که نزدیکی به دوستت برایت سودمند باشد؛حال آن

 الإنس ما ا خلاءُ رَّبعٍ بإخلال  من   ل ذاکَّ سجنتُ النَّّفسَّ حَّتّی أَّرَّحتُها /                        

 (162)معری، همان:  فَّسُقیاً لَّهُ من روضهٍ غیرَّ محلال  /  أذی  فرداً ب لا الجَّدبَّ  حَّلَّلتُ   إذا ما     

آب در بیابانی بیآورد. هر گاه ای پدید نمیها کاستیکردم تا از شرّ بشر خود را راحت کنم. خالی بودن خانه از آن )از این رو خود را زندان 

 در نظرم بوستانی باطراوت است.( -که سیراب باد آن بیابان–و علف، تنها، ساکن شوم 

 اخلاق نیکوبه دعوت  .9
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اند. ناصرخسرو وجود حقیقی انسان را در ناصرخسرو و ابوالعلا، بزرگی و شرافت انسان را به داشتن صفات نیکو و حُسن خلق دانسته     

داند و معتقد است اگر اخلاق بزرگوارانه و کرامت نفس در انسان مجال شکوفایی و بالندگی مهربانی و نرم خویی او میهای پسندیده و خصلت

 تواند به بالاترین درجۀ تکامل روحی و معنوی برسد. بیابد، آدمی می

 است   مونمأ    وصیت   را    /  فرزندآزاری  کم  و  نیک  خوی  کار،  دو   

 ( 66، قصیدۀ31)دیوان ناصرخسرو:است؟  دون آن و گرامی چرا خود این  خو /خوش سمن و خار است بدخو گر

داند که مانع از ورود بداندیشان و دشمنان به داخل ناصرخسرو، اخلاق نیکو و ملاطفت و مهربانی را به منزلۀ در و دیوار یک قلعه می

 شد:توان بر دشمنان پیروز گردد؛ با حُسن خلق میحصار می

 کن دیوار و در را نکو خویش   /   خوی گرد از بکش حصاری خوب                        

 (1،:قصیدۀ 216)دیوان ناصرخسرو:کن     نگهدار دیوار  سر  لشکری     /    بر  سخا   و  جود  و خرد  وز                  

س یابد، پباید در پیشگاه عدل الهی حضور ها همۀ انسانماند و پس از مرگ نمیبه عقیدۀ ابوالعلا از آنجا که هیچ کس در این دنیا پایدار 

 (133)معری، همان:  فإنَّّ الَّّذین أحَّبُّوا الخلودَّ  /  لانُوا من الخوف واخشَّو شَّنُوا     دارد:آزرده کردن و بدخویی با دیگران را ندنیا ارزش 

  کنند.(خدا، با خلق نرمی و مهربانی می)پس کسانی که جاودانگی را دوست دارند، از خوف 
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Abstract: Among the most important goals of comparative literature is finding common ground in the thoughts 

of poets and writers of literary species among the people and nations of the world. The principles of moral and 

religious expression are the most important issue which can be explored in the common areas of moods and 

beliefs found in the works of poets and writers from different countries to analyze the close coordination 

between their thoughts and ideas. Naser Khowsro Ghobadiani and Abol-ala Ma'ari, both are the considered 

famous Persian and Arabic poets in the fourth and fifth centuries whose lyrics are consistent to the direction 

of philosophical, theological and moral aspects and a few numbers of articles have explored their works in 

terms of their outlook toward the world, life, death, wisdom, and rationalism. Given that they are morally- 

oriented poets, there are many commonalities in ethical themes such as the emphasis on forgiveness, kindness, 

goodness to the poor, order to piety and patience, reliance on the discretion and good temperedness, invitation 

to low abuse and expression of hate of reluctance the oppression and the oppressors, denouncement of pride 

and arrogance, jealousy, lack of attachment to the world and etc. are found in his poetry. Since, no research 

independently and integrated has into the common problem of moral thinking of the poet is not addressed, this 

paper seeks to answer the questions of how and what issue of ethics and their degree of importance in their 

thoughts of these two poets from a comparative exploring their courts and in this way, their view of the concept 

of ethics and it´s instance are analyzed.  

Keywords: comparative literature, morality, Naser Khowsro, Abol-ala Ma'ari, moral example.   
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 عربیمندی روش ساختارگرا در ادبیات در شیوه “معنا”درآمدی بر تاثیر نظریه 

 “های زبانی مسلمانان پیشین و غربیان معاصربا تکیه بر دیدگاه”
 

 سعید سواری
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 چکیده
 ی همچونبه اهدافتا  است کرده گردآوریرا  شناسان مسلمان و غربیزبان به نظریه معنای متعلق هایاز دیدگاه چندی تحلیلی-با شیوه وصفی پژوهش حاضر

در ادبیات  توسط مسلمان و معاصران ساختارگرا روش رنشاندنمعنا در به ثم نظریه نقشو  ،ساختارگرای معاصر شیوه نقدی ریزیپی گیری قضیه معنا وشکل

شناسان زبانزیرا  است هرا یافتمکتب ساختارگرا  گیرینظریه معنا در شکل سابق هایتاثیرگذاری کوشش ،اتاین پژوهش پس از ذکر نظر .نایل بگردد عربی

 کنند.که همانا به نام ساخت یا نشانه در نزد معاصران غربی شناخته شده است، تفسیر می عنصر دالمعنا را با تکیه بر معاصر غربی مسلمان و 

یک بندی نظریه معنا و چگونگی بنانهادن شیوه هرکدام از آنها در بررسی ادبیات فقط شناسان مسلمان و معاصران غربی در قبال تفکتفاوت زبانناگفته نماند 

یات عربی توانست از و ادب است اختهمعاصران غربی شیوه پژوهش ساختارگرا در ادبیات را نظامند سبا این تفاوت که  گردد.نقدی بازمیبه حوزه اصطلاحات 

 بهره لازم را ببرد. نظامندی آن

 .عربی ادبیات ساختارگرا، معنا، ،تکامل کلیدی:های واژه

 

 مقدمه-1
های تلاش .اندسویسی ارجاع دادهشناس زبان های زبانی فردیناند دی سوسرنظریهبه  مکتب ساختارگرا راپی ریزی سنگ بنای آغازین همگان 

با تکیه بر  نیز و دیگران همانند جرجانی و جاحظ و ابن اثیر مسلمان سابق شناسانکسی پوشیده نیست با این تفاوت که زبانفردیناند دی سوسر بر 

 اند با این تفاوت که ساختارگرایان غربیاری رساندهی معاصر در ادبیات عربی شیوه پژوهشی ساختارگرا گیریبه شکل اصل پرداختن به قضیه معنا

فقط به زوایای کلی قضیه شناسان مسلمان پیشین لیکن زبان اند.نهادهرا بنادال و مدلول  اصطلاح مانندمعناشناسی شیوه ساختارگرا و اصطلاحات 

 اند.هایی کلی کردهاشارهبه دو جنبه قضیه معنا در قالب ساختار لفظ و معنا اند و معنا پرداخته

و ایجاد سیر تکاملی قضیه معنا  بنابراین .شناسان مسلمان پیشین در قبال قضیه معنا چشم پوشی کردهای زبانتوان از کوششبا این وجود نمی

در ایجاد شیوه پژوهشی ساختارگرا در ادبیات عربی تاثیرگذار  سان مسلمان پیشین و معاصر غربیشناقوانین نظامند برای قضیه معنا توسط زبان

به  به طوریکه ماهیت زبانی را شوند تاسیسدهند آن شکل ساختارهای زبانیبا تکیه بر قضیه معنا و  ساختارگرا قوانین پژوهش حال آنکه بوده است.

از  پدیده ادبیات را بود و مسیر خود در کندوکاو اثر ادبی را یافته از این پس عربی پژوهشگر ادبیات و هدیه کردندعربی  شیوه پژوهش در ادبیات

 د.نموتحلیل می اثر ادبی معنااولیه منظر ساختارهای زبانی و شناخت 

 شناس مسلمان پیشین و غربی قصد بیان اهداف ذیل را دارد:زباناین پژوهش با گزینش چندی 

 سیر تکاملی نظریه معنا در گذر زمان.به  ای گذرااشاره-1

بر  ساختارگرا پژوهشی های ادبیات عربی در اعمال شیوهگیری نظریه معنا و مددجویی پژوهشنقش دانشمندان حوزه زبانی مسلمان در شکل-2

 اساس نظریه معنا

 های زبان و ادبیات عربی ظامند شدن شیوه ساختارگرا بر طبق نظریه معنا در پژوهش-3

 ها و شیوه پژوهشسوال-2

 پژوهش حاضر با شیوه وصفی تحلیلی قصد پاسخگویی به دو سوال ذیل را دارد:

 پژوهش ادبی را نظامند بکند؟تواند می چگونه معنا-1

 ؟یاری برساند در ادبیات ساختارگرا بنانهادن شیوه پژوهشیمنجر به تواند نظریه معنا چگونه می-2

 بیان مسئله-3
پس از تکامل  در ادبیات عربی ای که پژوهش های ادبیبه گونه گرددمعنا از دو ساختار دال و مدلول بنانهاده می پژوهش حاضر معتقد است

یکصد سال بدون در نظر گرفتن ساختار زبانی اثر بیابند حال آنکه تا قبل از  را های ادبید مسیر خودشان در جهت کاوش پدیدهنظریه معنا توانستن
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را مورد  ادبی و زبانی هایکاوی و تاریخی و اجتماعی پدیدهگرا مانند شیوه روانبا شیوه های سنت های زبانیبدون توجه به کاکرد نشانه ادبی و

 دادند.کندوکاو قرار می

ادبیات  ای ادبیدرک نموده سپس پدیدهتوان به آسانی زبان اثر ادبی را عنا به دو ساخت دال و مدلول میبا تفکیک ماین در حالی است که 

 بررسی نمود. توانمی را عربی

در پایه ریزی شیوه پژوهشی ساختارگرا بی تاثیر نبوده است های نظریه معنا تبیینشناسان مسلمان در قبال های زبانکوششاز طرفی دیگر نیز 

و این موضوع منجر به شکل گیری تدریجی  طلبدهای زبانی پدیده ادبی را میها و عناصر و نشانهشناخت معنا مستلزم واکاوی ساختچرا که 

شناسان مسلمان و معاصر منجر زبانسیر تکاملی نظریه معنا توسط گشت. به بیانی دیگر  شناسان معاصر غربیتکاملی شیوه ساختارگرا توسط زبان

 به پدیداری شیوه ساختارگرا در ادبیات گردید.

 پیشینه پژوهش-4
اند. اما پژوهش حاضر بنابر ماهیت اندک صفحات فقط به یادآوری صورت گرفته حوزه معنا و شیوه ساختارگرا های فراوانی درشک پژوهشبی

 کند.ی ذیل بسنده میهاچندی از پژوهش

 .ش1332خرداد  96چاپ مجله ادبیات داستانی شماره ساختارگرایی و ساختارشکنی تالیف سهیلا عبدالحسینی ای با عنوان مقاله-1

داستانی های فلسفی ساختارگرایی و ساختارشکنی در نقد ادبی تالیف شهریار زرشناس چاپ مجله ادبیات ای با عنوان درآمدی بر بنیانمقاله-2

 .ش1332اردیبهشت  93شماره 

 .ش1332خرداد  96چاپ مجله ادبیات داستانی شماره  شکنی تالیف کامران پارسی نژادای با عنوان ساختارگرایی و ساختمقاله-3

تالیف ورده عبدالعظیم عطا الله قندیل میان پایه ریزی غربی و دریافت عربی کارشناسی ارشد با عنوان ساختارگرایی و پساساختارگرایی نامه پایان-4

 .م2212چاپ دانشگاه اسلامی غزه در سال 

تالیف عبده شحیتلی چاپ مجله المنافذ الثقافیه لبنان شماره ای با عنوان چالش معنا و تحولات معنا از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی مقاله-5

 .م2211سال  11

 های زبانی مسلمان پیشیننظریه-5

 جاحظ-5-1
های مباحث دانش بیان را گشوده و نهانجاحظ اولین بلاغت شناسی بود که »یابیم که شناسان مسلمان پیشین درمیهای زبانبا گذری بر تلاش

را  به عرصه ظهور گذاشت. وی بوسیله این کوشش به تصاویر لفظی و غیر لفظی دربردارنده قوه تفکر که معانی گوناگونزیباشناختی زبان عربی را 

 خلاقیت به استواری دانش بیان و آفرینش و لفظ آوای حرف و آوی لفظ را مورد بررسی قرار داد چرا که آوابه طوریکه  است ه، پرداختکنندبیان می

 (116: م2211منقور،) «باشد.ا و واژه میظرافت ترکیب بین آو حال آنکه استواری بیان بر پایه گرددمنجر می زبانی

هویدایی معنا را منوط به کارکرد زیباشناختی هرکدام از آوا و لفظ در ایجاد معنا به  آوا و لفظ در ظرافت دانش بیان کارکرد با برشماردن جاحظ

پیش دهد به گونه ای که مفهوم سه گانه فرم و کارکرد و تحلیل خود قرارمیمفهوم کارکردهای زبانی را اساس  ساختارگرا شیوه»زیرا  آوردشمار می

 (63-61: م1664)جیرو، «را مشخص نمود. متن فرض بافت

حال آنکه » گیردهرکدام از آوا و لفظ را ساختار درنظرمی لیکن کندمیناشاره  ارساختاصطلاح به طور مستقیم به  جاحظ این در حالی است که

و جهت تحلیل ساختار باید از آوا و هجا آغاز  شودهدف ساختارگراها تحلیل پیام ادبی بوسیله ساختار است. و ساختار فرم و معنی را شامل می

 (212: ش1363)شمیسا، «نمود.

پذیرد و هجابندی بر مبنای آن صورت میآوا وسیله لفظ است » :گویدمی دلالت دارد معنا گیری کلام که همانا برشکلچگونگی  جاحظ در ادامه

های زبان انسان فقط بوسیله پدیداری آوا تبدیل به لفظ و کلام شعرگونه و کلام حرکتبنابراین  گردد.ای که تالیف کلام بوسیله آن حاصل میبه گونه

کلام را متشکل از ساختارهای آوایی و  کنداشاره می کلامبه تحلیل ساختارهای جاحظ با این بیان  (16: م1663، 1)جاحظ، «گردند.می نثرگونه

ساختارگرایی »جالب این است که  داندمنحصر می آوا و هجا و لفظ را در ساختارهای کوچکتر معنادار ایجاد کلام به شمارآورده و لفظی هجایی

پس باید نظامی از تمایزها و مناسبات میان واحدهای کنش دستاوردهای اندیشه آدمی دارای معنا باشد، ها و استوار بر این نکته است که اگر کنش

  (213: ش1363احمدی،« )دهد.و تولید وجود داشته باشد که امکان حضور معنا را می

د. بنابراین هویدایی معنا به میزان شفافیت و دقت در کاربرد نگردمعانی فقط بوسیله ذکر دقیق و کاربرد درست آشکار می»جاحظ آورده است 

 (15: م1663، 1جاحظ،« )آید.ود میبوج

 عبدالقاهر جرجانی-5-2
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الفاظ فقط با »گردد که به قضیه معنا پرداخته است. معتقد است شناسان مسلمان پیشین قلمداد میعبدالقاهر جرجانی یکی دیگر از زبان

 دبیت شعر یا کلام نثرگونه را دار قصد بیان شخصی اگر .باید با نظمی ترکیبی تالیف بگردند کنند وقرارگرفتن در ساختار ترکیبی افاده رسانی می

 (4: م1661)جرجانی، «گردد.میجاری  بر زبان و گرددمی بوسیله ترکیب بیان آنکه معناد حال منظمی وضع بنمای باید واژگان را در ترکیب

را مشروط به ایجاد و یا معنا ایجاد شعر یا نثر  و .ایجاد معنا را در ساختارهای دستوری درنظرگرفته استبه وضوح معلوم است که جرجانی 

: م2211خولی،« )گیرد.ها شکل میها و جملهدر عبارتمعنا »تا آنجایی که  داند.ساختار دستوری و ایجاد ساختار چیدمان الفاظ بر زبان گوینده می

 (219: ش1363)شمیسا، «آورند.تولید معنا را بوسیله ساختارهای زبانی به شمارمیساختارگرایان »و  (26-32

 و همانا مرتب شدن معنا (5: م1661)جرجانی، «باشد.میمعانی  و ترتیب نظم فضیلت نظم الفاظ در» جرجانی در اظهار نظری دیگر آورده است

: 3 ش،1331)پاینده، «کند.در ساختار و چارچوب منظمی عمل می که هایی دلالت داردبلکه معنا بر دال» نیازمند ساختارهای زبانی متمایزی است

 مقصود جرجانی از نظم معانی همان ساختارهای زبانی تولیدکننده معنا هستند. (65

معنا دو » که معتقدندنظم ساختارهای زبانی گسست حال آنکه این دیدگاه همسو با ساختارگرایان است معنا را از توان در منظر جرجانی نمی

روساخت همان دال یا شکل زبان است لیکن ژرف ساخت همان معنای  (65: ش1363)صاعدی و همکاران، «بعد روساخت و ژرف ساخت دارد

به طوریکه ساختارگرایان  کندعبدالقاهر جرجانی درک معنا را در شناخت ساختارهای زبانی قلمداد میبنابراین  نهفته در روساخت زبان است.

   .انددرنظرگرفته هاواکاوی روساخت را در ادبی اثر ادبی یا کلام شناخت معنای اولیهمعاصر نیز 

 ابن اثیر-5-3
ارجحیت لفظ بیش از اینکه در مفردبودن لفظ باشد در ترکیب دستوری الفاظ در کنار یکدیگر »مسلمان معتقد است شناس ابن اثیر دیگر زبان

وجود یک  برشمرده به درکنار یکدیگر در چیدمان دیگر ساختارهای زبانی ابن اثیر ایجاد معنا رابنابراین  (199: بی تاابن اثیر،« )باشد.در عبارت می

 شود.آفریده میدیگر ساختارهای زبانی همانند ساختار دستوری با  بلکه معنا قائل نیست. خلق معناساختار در 

های بررسی پدیده ترکیبی دستوری زبانی شناخت معنا از طریق ساختارهایمبنی بر ابن اثیر و جرجانی  نکات همانندنکات زبانی پیشینیان 

تحلیل عناصر ادبی فقط »حال آنکه  برپایه زبان و ساختارهای آن استوار ساخته است.و محوریت تحلیل متن ادبی را  ادبی ادبیات را هدفمند ساخته

 (221: ش1363شمیسا،) «باشد.کار رفته ممکن میزبان ادبی بهبوسیله 

گوید تواند به تنهایی معنا را بیآفریند این اثیر میکه معنا باید در قالب چندین ساختار شکل بیگرد و لفظ نمی با تکیه بر نکته فوق الذکر

)ابن اثیر،بی « تا آنجایی که واژه اول باید در واژه دوم سپس واژه دوم در واژه سوم ترکیب بگردد. گرددمزیت واژگان به ترکیب دستوری آنها بازمی»

برای شناخت هر پدیده ادبی . بنابراین قت مقصود ابن اثیر از توالی واژگان همانا ترکیب واژگان در قالب ساختاری منسجم استدر حقی (199 تا:

 ترکیب ساختار واژگان دریکدیگر در ساختاری دستوری چشم پوشی کرد.توان از نمی

کلیه ساختارها را  کنندساختار دستوری آن اثر ادبی رجوع میساختارهای زبانی و یا به  ی هر پدیده ادبی بهساختارگرایان برای کشف معنا

        را واکاوی نمود. ی خلق شده بوسیله این عناصرمعنا ،تفکیک نموده سپس تحلیل نموده تا بتوانند از طریق تحلیل عناصر زبانی موجود در اثر ادبی

 غربیان معاصرهای زبانی نظریه-6

 فردیناند دی سوسر-6-1
های اندیشه» اند که. آوردهدگردفردیناند دی سوسور بازمی هایدیدگاه نظامندسازی شیوه ساختارگرا در پژوهش های ادبیات عربی بهشک بی

شناسی ساختاری نوین از آنها نشات گرفت. به طوریکه زبانای هستند که های اولیهشفاف و معقول مطرح شده توسط فردیناند دی سوسر ریشه

های نحوی دستوری ساختاری اساسی در میان فرممعتقد است که کلیه اشیا در زبان بایکدیگر مرتبط هستند حال آنکه  آغازین اندیشه ویسرمنشا 

  signifiant دال»متشکل از  این ساختار اساسی (213-211: م2222ایویچ،) «وجود دارند که یک ساختار را در تصویری کلی یکپارچه میسازند.

 (111: م1635دی سوسور،.« )مایه ذهنی فکری استدرون signifie و مدلولنماد آوایی 

گفتار  ند دی سوسور به وجه تمایز بین زبان وفردینا»گفتار را در اولویت بررسی قرار داد حال آنکه معنا باید  ساختارهای سازنده جهت شناخت

یک شخص قلمداد کرد حال آنکه گفتار نظام ساختاری متشکل از  فردی دانست لیکن گفتار را دستمایهقائل بود وی زبان را محصول جامعه می

پنهان معنادار شالوده پژوهش زبانی همان نظام های ساختارگرا است. به عبارتی زبان اجتماعی است. این وجه تمایز همان سرمنشا آغازین نظریه

ارزانی  معنا راپرداختن به با متمایز دانستن گفتار  دی سوسورفردیناند بنابراین  (36-33: م1663لدن،س) «است و نه تلفظ فردی یک شخص.

  کردند.شناخت معنای گفتار را در گرو تفکیک ساختارهای زبانی قلمداد میساختارگراها ای که به گونه بخشیده

)ابو  «توصیف ساختار زبانی آغاز نمود. وی زبان را از منظر عناصر و ساختارهای شکل دهنده آن بررسی کرده و از»جهت نیست که بی

 رساند.پدیده ادبی یاری می یدرک معناپژوهشگر ادبیات را در  ،تحلیل ادبیات به عناصر کوچکترچرا که  (49: م1635منصور،
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 یاکوبسونرومان -6-2

ادبی بر اساس ساخت است. بنابراین های سنتی شیوه مند نیستند در حالیکه هدف ساختارگرا تحلیل پیام یاکوبسون معتقد است پژوهش»

در متون ادبی خواننده باید معنا را از »و  (212: ش1363)شمیسا، «ساخت شامل فرم و معنا است و برای تحلیل ساخت باید از آوا و هجا آغاز نمود.

سازنده اثر ادبی باید که  زبانی هستند های زبانی همان ساختارهایپیچیدگی (12-96: ش1363)احمدی،« های زبانی بیآفریند.دقت به پیچدگیراه 

 آنها را خلق بکند.

« در بیان متمرکز میشود. وی بر روی کارکرد زبان متمرکز شده است.یاکوبسون معتقد است معنای گزاره ادبی »افزون بر این 

منحصر به فردی ادبی آن را به شیوه  سازنده پدیدهمقصود یاکوبسون از بیان همان ترکیب پیچیده دستوری زبان است که  (12 :ش1363)احمدی،

آنها را جهت القای معنا به روشی آفریننده ادبیات که  ساختارهای زبانی مانند آوا و هجا و واژه و جمله هستندکارکرد زبان همان  گیرد.به کارمی

 نماید.ترکیب میادیبانه 

بنابراین یاکوبسون  (14: ش1363)احمدی،« اصیل است و ساده نشدنی. ای دارد و ساختارشاثر شاعرانه دلالت معنایی یکه»گوید یاکوبسون می

شعر ساختاری زبانی زیبایی »به طوریکه  داند. اصالت ساختاری همان کارکردهای زبانی ادبیات هستند.دلالت معنایی را در اصالت ساختاری می

عبدو ) «باشد.تولید معنا میحال آنکه زبان در شعر هدفی فنی برای کند شناختی است و تحلیل ساختار شعر ارتباط شاعر با جهان را شناسایی می

    باشند.شوند، میی ایجاد میشعر های زبانیی موردنظر شاعر که بوسیله ساختمعنا ارتباط شاعر با جهان همان به بیانی دیگر (13: م2213فلفل،

 رولان بارت-6-3

 به طوریکه نقش به سزایی ایفا کردند شناسیو نشانه مانند شیوه ساختارگرا نقدی ادبیاتهای نظامندسازی شیوهدر  شناسان معاصر غربیزبان

داد. وی از د تا آنجایی که ادبیات را بوسیله این شیوه مورد پژوهش قرار میکنشناسی گرایش پیدا میرولان بارت به طور تدریجی به سوی نشانه»

 (353-352: م1663کریزویل،) «بایکدیگر در ارتباط هستند. و نمادها هانشانهسیقیایی هستند و این همان آغاز معتقد بود زبان تصاویر و آواهای مو

دهند. به جان میبه میان آورده که به ادبیات یا همان ساختارهای زبانی  یزبان یو نمادها هانشانه نظام مرتبط سخن ازرولان بارت به طور دقیق 

 بخشند.متفاوت از زبان روزمره ارزانی میعبارتی دیگر ادبیات را معنایی 

های معنایی را خواست قاعدههدف رولان بارت نه کشف حقیقت پنهان آثار بلکه شناخت زبان آنها بود. او در پی کشف معانی نبود بلکه می»

گیرد اما موضوع آن کشف ادبی هم با زبان شکل میگیرد، نقد آورد. اثر ادبی با زبان شکل میکشف کند، یعنی امکاناتی که زبان برای معنا فراهم می

خواهد ساختار صوری آن را شناس به معنای جمله کار ندارد بل میزبان است. بنابراین نکته اصلی نه پیام بلکه رمزگان است. همانطور که زبان

 (219: ش1363)احمدی،« ن ادبی را بشناسد.خسدهد. ناقد ادبی هم باید ساختار صوری بشناسد، ساختاری که به این معنا امکان وجود می

که در نظر رولان بارت به نام  های شکلی معروف هستندهای معنایی و امکانات زبان همان ساختارهای زبانی هستند که به صورتقاعدهبنابراین 

 کنند.ا میکردی معنایی در اثر ادبی ایفرهرکدام کابشخند به طوریکه هویت می ی عرفیرمزگان هستند و به معنا

ها، هایی تعیین شده و مفروض دارد و خود این ارزشها است که ارزشمتن ساختاری از نشانه»این در حالی است که رولان بارت معتقد است 

مصداق و  -واژه،جمله و غیره–نماد عنصری زبانی است »زیرا  (224: ش1363)احمدی،« آورند.گونه به دست میهای خود را از ساحت دلالتتعیّن

رابطه -میان زبان و جهان خارج-ساس این نظریه میان نماد و مصداقموضوعی است در جهان مادی و از طرف دیگر تصور همان مفهوم است. بر ا

 (54: ش1331)پالمر،« پذیرد.مستقیم وجود ندارد بلکه این رابطه از طریق مفاهیم ذهن ما انجام می

 گیرینتیجه-7

 شناسان مسلمان و معاصر غرب به نتایج ذیل نایل گردید:نظرات زبانبررسی پژوهش حاضر پس از 

-آنها به ساخت به عنوان لفظ میحال آنکه  با بعد زبانی به ادبیات عربی بنگردهای مسلمانان پیشین در قبال نظریه معنا توانست کوشش-1

 به طوریکه رابطه بین این دو ساخت را معنا نامیدند. معاطران غربی معنا را در دو ساخت دال و مدلول تعریف نمودندلیکن  نگریستند

قوانین بررسی اثر ادبی را پایه ریزی کرده ای که به گونهشیوه ساختارگرا مسیر خود در بررسی ادبیات را یافته با تفکیک بندی قضیه معنا -2

 گیرد.ساختارهای آن شکل میمعنا بوسیله زبان و معتقد است  شناخت زبان اثر ادبی را در اولویت قرار داده

 در ادبیات عربی پژوهش ساختارگرا گیری شیوه ساختارگرا و شیوه مندینظریه معنا از گذشتگان مسلمان تا معاصران غربی در شکلسیرتکاملی -3

حات و قوانین نظریه معنا ااصطلشناسان معاصر غربی زبان شناسان مسلمان پیشین چشم پوشی کرد همینطوراز نقش زبانتوان تاثیر گذار بوده نمی

همینطور رابطه  های نقدی ادبیات افزودند.شناسی را به روشهای نقدی نوینی مانند نشانهحال آنکه شیوه و شیوه ساختارگرا را توسعه بخشیدند.

 اند.ور غیر مستقیم اشاره کردهای عرفی قلمداد گردید که مسلمانان پیشین به این دیدگاه به طنماد یا دال و مدلول یا مصداق رابطهبین 

 کتابنامه-8
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Abstract 
The present study investigated the Iranian teachers’ perceptions of cultural aspects of language teaching in 

Gorgan, Iran. To this end, 90 Female EFL teachers with ages ranged 21-32 were selected as participants of the present 

study. Two types of instruments (questionnaire and interview) were administered. The questionnaire with 15 items 

was distributed among 80 English teachers. The teachers answered the questions with the researcher's guide via e-mail or 

in paper. Moreover, the interviews were done by 10 teachers voluntarily in a friendly atmosphere in order to feel at home 

about expressing their opinions on teaching culture. The design of the present study was qualitative-quantitative. In the 

qualitative part, some descriptive data were gathered through semi-structured interviews and in the quantitative part, 

statistical data were calculated though a questionnaire. In the end, after analyzing the data, the findings of the study 

showed that teachers have positive attitude toward teaching culture in foreign language classes. Additionally, 

teachers believe that culture is part of language and the suitable way of communicating in a foreign language requires 

subordination to the cultural norms of their speakers. Moreover, the results of content analysis of the teachers’ reactions 

to interview items was quite in consistence with those teachers’ reactions to questionnaire items. Analysis prompted to 

the development of two fundamental issues regarding teaching culture in EFL classes. These issues were (1) the 

significance of culture in language teaching, and that (2) cultural heritage of native people must be protected. It was 

cleared that teachers prefer the descriptive account of English culture instead of the prescriptive one.  

Keywords: culture, perceptions, EFL teachers 

 

 

Introduction 

Culture has always been considered as an important part of any language teaching/learning situation 

(Akbari, 2008). Regarding the significance of culture in any language teaching in general and ELT in 

particular, especially during the recent decades, teaching or not teaching English language culture has been of 

great interest of ELT scholars and professionals (Erfani, 2014). Matsumoto and Juang (2013) define culture as 

a “unique meaning and information system, shared by a group of people and transmitted across generations 

that allows the group to meet basic needs of survival, pursues happiness and well-being, and derives meaning 

from life” (p. 15). In addition, Javadine and House (2001) state that culture means “a set of beliefs and values 

about what is desirable in a community of people and a set of formal or informal practices to support the 

values” (p. 292). 

Moreover, learning a second language requires learning not only the linguistic structures of the new 

language but also the culture in which the language operates. Culture influences language by subtly modifying 

what is expressed in context (Brogger, 1992). As Lemke (1995) points out, “talk is more than words: it is a 

social activity that includes our gestures, facial expressions, and movements in social space” (p. 5). Brown 

(1995) has suggested that “culture is a deeply ingrained part of the very fiber of our being, but language – the 

means for communication among members of a culture – is the most visible and available expression of that 

culture” (p.170). Language is, in other words, the manifestation of culture. Language learning is, therefore, 

more than memorizing syntactical, morphological, phonological, and grammar rules while increasing one's 

lexical knowledge; it also involves understanding how the language changes depending upon the context of 

the conversation as well as the social, economic, and cultural background, age and gender of the conversation 

participants (Shaw, 1992). 

The importance of learning and teaching culture in foreign languages has been highlighted by many 

scholars (Al-Migdadi, 2008; Alzayyat, 2014; Battles, 2004; Barzegar & Afghari, 2015; Bazrafshan, 2015; 
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Choudhury, 2013; Erfani, 2014; Farahani & Abdelkarim, 2012; Genc & Bada, 2005; Koosha & Yakhabi, 2013; 

Liddicoat, 2011; Neguyen, 2014) in which Liddicoat (2011) indicates that the role of teachers is to prepare 

students for significant communication outside their own cultural surrounding, and to improve in language 

learners a sense of themselves as mediators between language and cultures. Language teachers have identified 

the significance of incorporating culture in their teaching, yet they have always been criticized for their 

insufficient treatment of culture in their classrooms (Oguro, 2008). 

However, in more traditional societies, EFL language teachers are not much aware of the significance 

of cultural orientation. They consider communication as “merely the application of grammatical rules in oral 

and written practice. In some cases, learning about the target culture is seen as a threat to the native values, 

and the importance of linguistically relevant information is neglected” (Choudhury, 2013, p. 22).  Since having 

a close contact with the target culture and its speakers is a dearth chance for all language learners in countries 

from outer and expanding circles (Kachru, 1992), learners cannot comprehend the significance of learning the 

cultural perspectives of communication unless they visit a foreign country and experience the problems. 

Nonverbal perspectives of target culture are sometimes acquired from movies and TV serials, which are far 

from being helpful for communicative goals or may sometimes enhance misconceptions or stereotypes 

(Choudhury, 2013).  

Moreover, McKay (2003) declares that culture affects language teaching in two significant ways: 

linguistically and pedagogically. Linguistically, culture is important “in the linguistic dimension of the 

language itself, affecting the semantic, pragmatic, and discourse levels of the language” (p.1). Pedagogically, 

it affects “the choice of language materials because cultural content of the language materials and the cultural 

basis of the teaching methodology are to be taken into consideration while deciding upon the language 

materials” (p.1). Furthermore, McKay maintains that in order to master a language students have to learn both 

its linguistic and cultural norms. 

In addition, Tavares and Cavalcanti (1996) believe that the purpose of teaching culture is to heighten 

students' awareness and to improve their curiosity towards both the target and home culture. Also, Kaikkonen 

(2001) demonstrates that "the most important goal of foreign language education is to help learners grow out 

of the shell of their mother tongue and their own culture (p. 64)". Ritlyova (2009) claims that students develop 

their perceptions of a foreign culture and their own culture by achieving awareness of a foreign language. 

However, teachers sometimes do not much address cultural problems in language classrooms due to elements 

like “shortage of time, lack of cultural knowledge, or lack of training as to which aspects of culture to teach, 

among other things” (Tafaroji Yeganeha & Raeesia, 2015, p. 535). 

In a nutshell, regarding the previous studies mentioned, there is a dearth of research in the context of 

Iran on Iranian teachers’ perceptions of culture teaching; therefore, the present study aimed to investigate the 

Iranian teachers’ perceptions of culture teaching. 

Statement of the Problem 

The main issue of the present study lies in lack of interest in culture and its significance in enabling 

the learners to learn English correctly. Linguistic competence of a foreign language is not enough to gain 

performance. Weakness in fluent language performance could be a relative component related to cultural 

problems confronted by teachers and learners (Allen, 2003).  

Moreover, Alzayyat (2014) believes that “teaching culture is a time consuming process” (p.12). So, 

most of language teachers are often under time limitation, in a way or another, for the treatment of culture in 

their classes. Furthermore, many language teachers are afraid to teach culture because they “do not have 

enough knowledge about it” (Hadley, as cited in Alzayyat, 2014, p.12). Also, most teachers neglect teaching 

culture because it deals with students' beliefs somewhat threatening, vague, and unquantifiable zone 

(Galloway, 1985).  

Furthermore, many research projects done in different contexts have identified different factors such 

as demographic characteristics, emotional intelligence, personality, teaching autonomy and social climate of 

teaching. In addition, a significant aspect of learning any foreign language is learning its culture but many 

teachers still seem to underestimate this key factor in language teaching. However, there is a dearth of research 

in the context of Iran aimed to find out teachers’ perceptions of cultural aspects of language teaching. 

Consequently, considering the Iranian context of ELT, the present study aimed to investigate the Iranian 

teachers’ perceptions of cultural aspects of language teaching. 
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Significant of the Study 

According to Erfani (2014), “the person’s mind constitutes one’s identity.  Language is the soul of the 

country and people who speak it. Language is culture. Studying a second language without studying its 

culture seems inaccurate and deficient” (p.318). The most significance aims of the present study has two 

fundamental domains: the academic significance which may contribute to the research carried out in the field 

of teaching and learning English, and the practical significance occurs in finding a study that might be utilized 

to the Ministry of Education in regarding the suggested solutions to the concept of culture in language teaching, 

designing a curriculum by syllabus designers for English language in a way that reflects the role of culture in 

language teaching, and fixing cultural problems faced by EFL teachers. In order to speak a language well, one 

has to be able to think in that language, and thought seems essentially powerful.  

Purpose of the Study 

The present study aimed to investigate the Iranian teachers’ perceptions of cultural aspects of language 

teaching, their understanding of the culture, their attitudes towards intercultural communicative competence, 

the cultural topics they favor to teach in the classroom, the time allocated to the cultural aspects of language, 

and the techniques used to instruct culture. 

Research Question 

What is the Iranian teachers’ perceptions about teaching culture in English language institutes? 

Methodology 

Participants 

The participants of the present study were 90 English teachers from a number of English language 

institutes in Gorgan, Golestan Province, Iran whose age ranged from 21 to over 32 and their years of experience 

ranged from 2 to 10. Their native language was Persian. The convenience sampling was used to collect the 

data based on the availability of the teachers. They filled out the questionnaire via e-mail and in paper. Table 

1 shows the characteristics of the participants.  

Table 1: Distribution and Characteristics of Participants  

Number of Teachers Gender Age Range  Teaching Experience 

90 Female 21-32 2-10 

 

Instruments and Materials 

In order to collect teachers’ perception toward cultural aspects of language teaching, to achieve the 

purpose of the present study, two types of instruments were used. Each of these instruments is explained as 

follows: 

Interview 

In the first instrument which was developed by Erfani (2014) is the qualitative part, some teachers 

were interviewed about teaching culture in the EFL classrooms. The interviews were on a semi-structured 

basis to elicit their general opinions about cultural aspects; their positive and negative points; whether and to 

what extent culture is taught in their classes; whether the textbooks deal with this concept in teaching, etc. the 

interviews were done by 10 teachers voluntarily in a friendly atmosphere in order to feel at home about 

expressing their opinions on teaching culture. The interviews took about 30 minutes. The descriptive research 

design with qualitative data from the semi-structured interviews provided useful information for the items of 

the questionnaire designed to be distributed to the teachers. 

Culture Teaching Questionnaire 

The second instrument was a questionnaire which was developed by Sercu (2002). Regarding the 

reliability of the questionnaire, internal consistency of the questionnaire was estimated through employing 

Cronbach’s Alpha. To this end, the questionnaire was piloted by Rostami (2016) on a sample of 20 language 

teachers and Cronbach’s Alpha was found to be 0.72. It sounds reliable enough to be considered as an 

instrument for the present study.  It is a 15-item questionnaire which consisted of five parts, each dealing with 

different aspects of teaching culture in the foreign language classroom. Section A comprised statements asking 

teachers to state their thoughts and ideas on the role of culture in the learning and teaching a foreign language. 

Section B comprised statements exploring the importance teachers attach to possible objectives of culture 

teaching. Part C consisted of statements which ask teachers to self-report how often they practiced different 

activities related to target language culture during their teaching time. Section D and E focused on teachers’ 
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familiarity and the extent to which they deal with different cultural aspects in the foreign language classroom. 

It is based on a 5 point Likert scale: 5. Strongly Agree 4. Agree 3. Undecided 2. Disagree 1. Strongly disagree. 

The questionnaire requests demographic information about the participants’ educational background. It also 

asks for their comments concerning more information about culture teaching. 

Pilot Study 

Participants 

In order to be assured of the reliability of the questionnaire, it was piloted. Accordingly, 10 teachers 

were conveniently selected to fill out the questionnaires. Then the data were entered into a database and 

analyzed by SPSS software. 

Reliability 

Checking the reliability is one of the significant steps in the data analysis procedure for which there 

are different ways. The internal consistency reliability of the instruments used in this study was measured 

using Cronbach’s alpha coefficient. Table 2 demonstrated the calculated alpha value with a range of .82. This 

indicates that the questionnaire items were completely appropriate for research goals. 

Table 2: Reliability Statistics for Culture Teaching Questionnaire 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items N  

.821 .842 15 

 

Data Collection Procedures 

In order to answer the main research question, the following procedures were taken by the researcher. 

The questionnaire with 15-items was distributed among 80 English teachers. The teachers answered the 

questions with the researcher's guide via e-mail or in paper. Moreover, the interviews were done by 10 teachers 

voluntarily in a friendly atmosphere in order to feel at home about expressing their opinions on teaching 

culture. 

Design 

The present study attempted to indicate Iranian teachers’ perception of cultural aspects of language 

teaching. The design of the present study was qualitative-quantitative. In the qualitative part, some descriptive 

data were gathered through semi-structured interviews with 10 experienced teachers in TEFL and in the 

quantitative part, statistical data were calculated though a questionnaire filled out by 80 the teachers.  

Data Analysis  

The present study aimed to investigate the Iranian teachers’ perception of cultural aspects of language 

teaching and their understanding of the culture. In order to achieve the goals of the present study, the collect 

data from the questionnaire was analyzed by using Statistical Package of the Social Sciences (SPSS) software 

version 22. 

Results 

The results obtained from the administration of the questionnaire were first gathered and listed in a 

Microsoft Excel workbook document and the static analysis was done by SPSS version 22.  

Demographic Information 

A comprehensive illustration of the frequency of the variables and the data are illustrated in following 

Table. 

Table 3: Demographic Information of the Participants 

 Frequency Percent 

Gender Female 

Male 

80 

0 

100.0 

0 

Degree BA 25 31.3 

 MA 54 67.5 
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 PhD 1 1.3 

Major Translation 13 16.3 

 Teaching 67 83.8 

 Literature 0 0 

 Linguistics 0 0 

Age 21-24 64 80.0 

 25-28 3 3.8 

 29-32 13 16.3 

Teaching Experience 2-4 57 71.3 

 5-7 18 22.5 

 8-10 5 6.3 

 

As Table 3 shows, female participants (100%) and their age ranged (80%) 21-24, (3.8%) 25-28, and 

(16.3%) were 29-32 years old. Also, their degree (31.3%) BA, (67.5%) MA, and (1.3%) were PhD. 

Additionally, the participants’ major (16.3%) translation, (83.8%) were teaching. Moreover, in terms of 

teaching experience (71.3%) 2-4, (22.5%) 5-7, and (6.3%) belong to 8-10 years. To see a more tangible view 

of the data, see Figures 1 (frequency) and 2 (Percent).   

Figure 1: Frequency of demographic characteristics of the participants 

Figure 2: Percentage of demographic characteristics of the participants 

 

Descriptive Statistics 

As explained in the previous chapter, the questionnaire was divided into five sections, namely, a) 

comprised statements asking teachers to state their thoughts and ideas on the role of culture in the learning and 

teaching a foreign language (Items 1, 2, 3). b) comprised statements exploring the importance teachers attach 

to possible objectives of culture teaching (Items 4, 5, 6). c) statements which ask teachers to self-report how 

often they practiced different activities related to target language culture during their teaching time (Items 7, 

8, 9), and d, e) focused on teachers’ familiarity and the extent to which they deal with different cultural 

aspects in the foreign language classroom (Items 10, 11, 12, 13, 14, 15). It is based on a 5 point Likert scale: 

5. Strongly Agree 4. Agree 3. Undecided 2. Disagree 1. Strongly disagree.  

Table 4 represents descriptive statistics of asking teachers to state their thoughts and ideas on the role 

of culture in the learning and teaching a foreign language. As indicated in the Table 4, most answers agreed 

upon question 1 which refer to “In a FL classroom, teaching culture is as important as teaching the FL” 

(M=4.02). Moreover, the most answers disagreed upon questions 2 which refers to "It is impossible to teach 
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the foreign language and the foreign culture in an integrated way" (M=2.36). This analysis demonstrates 

culture is a part of language and teachers’ positive attitude toward teaching culture in foreign language classes. 

Table 4: Descriptive Statistics for Teachers’ Ideas on the Role of Culture in the Learning and Teaching 

a Foreign Language   

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 80 2 5 4.02 1.102 

Q2 80 1 4 2.36 .889 

Q3 80 1 5 3.29 .944 

Valid N (listwise) 80     

 

Figure 3 depicts the mean scores of the three items (1, 2, & 3) in teaching culture perceptions among 

80 teachers. 

 

Figure 3: Schematic representation of three items (1, 2, & 3) in teaching culture perceptions 

 

The second section was related to exploring the importance teachers attach to possible objectives of 

culture teaching (Items 4, 5, 6). Table 5 indicates that most answers agreed upon question 6 which refer to “The 

cultural dimension in foreign language classes should be expanded” (M=4.01), and  the most answers disagreed 

upon questions 4 and 5 which refer to " When speakers of different languages meet, misunderstandings arise 

equally often from linguistic as from cultural differences" (M=3.20), “Foreign language teaching should 

enhance students' understanding of their own cultural identity” (M=3.21). These responses are evidence for 

the teachers’ positive attitude toward teaching culture in EFL classes. 

Table 5: Descriptive Statistics of the Importance Teachers Attach to Possible Objectives of Culture Teaching 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q4 80 2 5 3.20 .818 

Q5 80 2 5 3.21 .867 

Q6 80 2 5 4.01 .987 

Valid N (listwise) 80     

Figure 4 depicts the mean scores of the three items (4, 5, & 6) in teaching culture perceptions among 

80 teachers. 
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Figure 4: Schematic representation of three items (4, 5, & 6) in teaching culture perceptions 

 

The third section was related to the statements which ask teachers to self-report how often they 

practiced different activities related to target language culture during their teaching time (Items 7, 8, 9). Table 

6 shows that most answers agreed upon question 9 which refers to “The study of culture in language classes 

can hinder progress in linguistic accuracy” (M=2.94), and  the most answers disagreed upon question 7 which 

refers to "European and global identities of the student/citizen should be fostered in foreign language/culture 

classes" (M=2.51). This analysis indicates that teachers prefer descriptive account of English culture rather 

than prescriptive one. 

Table 6: Descriptive Statistics for Statements Which Ask Teachers to Self-Report How Often They Practiced 

Different Activities Related to Target Language Culture During Their Teaching Time 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q7 80 1 5 2.51 1.031 

Q8 80 1 5 2.79 1.064 

Q9 80 1 5 2.94 1.151 

Valid N (listwise) 80     

Figure 5 depicts the mean scores of the three items (7, 8, & 9) in teaching culture perceptions among 

80 teachers. 

 

 

Figure 5: Schematic representation of three items (7, 8, & 9) in teaching culture perceptions 

 

The fourth and fifth sections were related to focusing on teachers’ familiarity and the extent to which 

they deal with different cultural aspects in the foreign language classrooms (Items 10, 11, 12, 13, 14, 15). Table 

7 demonstrates that most answers agreed upon questions 14 and 15 which refer to “ Teaching culture motivates 

students” (M=4.01), “Combining language and culture helps learners to improve their language skills” 

(M=4.00). Furthermore, the most answers disagreed upon questions 11 and 12 which refer to "An emphasis 

on the study of foreign cultures can contribute to the student’s loss of cultural identity" (M=2.96), “The most 

important goal in learning about a foreign culture is to develop a critical attitude towards both target and 

native cultures” (M=2.91). This analysis also shows the teachers’ positive attitude toward teaching culture in 

foreign language classes. 

Table 7: Descriptive Statistics For Teachers’ Familiarity and the Extent to Which They Deal With Different 

Cultural Aspects in the Foreign Language Classroom 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q10 80 1 5 3.88 1.216 

Q11 80 1 5 2.96 1.163 

Q12 80 1 5 2.91 1.105 

Q13 80 1 5 3.28 1.509 

Q14 80 2 5 4.01 1.013 

Q15 80 1 5 4.00 1.180 

Valid N (listwise) 80     
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Figure 6 shows the schematic representation of six items (10, 11, 12, 13, 14, & 15) in teaching 

culture perceptions among 80 teachers. 

 

Figure 6: Schematic representation of six items (10, 11, 12, 13, 14, & 15) in teaching culture perceptions 

 

For more information, Table 8 demonstrates the overall analysis of five sections of the questionnaire. 

As can be seen in the Table 8, most answers agreed upon questions 1, 6, 14, and 15 which refer to “In a FL 

classroom, teaching culture is as important as teaching the FL” (M=4.02), “The cultural dimension in foreign 

language classes should be expanded” (M=4.01), “Teaching culture motivates students” (M=4.01), and 

“Combining language and culture helps learners to improve their language skills” (M=4.00). Moreover, the 

most answers disagreed upon questions 2 and 7 which refer to "It is impossible to teach the foreign language 

and the foreign culture in an integrated way" (M=2.36) and “European and global identities of the 

student/citizen should be fostered in foreign language/culture classes” (M=2.51). This analysis demonstrates 

teachers’ positive attitude toward teaching culture in foreign language classes. Hence, it is obvious that 

teachers are significantly interested in culture teaching when teaching English as a foreign language and accept 

the importance of the cultural dimension of language teaching. 

Table 8: Descriptive Statistics for Teaching Culture Perceptions of EFL Teachers 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 80 2 5 4.02 1.10 

Q2 80 1 4 2.36 .889 

Q3 80 1 5 3.29 .944 

Q4 80 2 5 3.20 .818 

Q5 80 2 5 3.21 .867 

Q6 80 2 5 4.01 .987 

Q7 80 1 5 2.51 1.03 

Q8 80 1 5 2.79 1.06 

Q9 80 1 5 2.94 1.15 

Q10 80 1 5 3.88 1.21 

Q11 80 1 5 2.96 1.16 

Q12 80 1 5 2.91 1.10 

Q13 80 1 5 3.28 1.50 

Q14 80 2 5 4.01 1.01 

Q15 80 1 5 4.00 1.18 

Valid N (listwise)   80     

0

5

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Valid N
(listwise)
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Figure 7 depicts the mean scores of the fifteen items in teaching culture perceptions among 80 teachers. 

Figure 7: Schematic representation of teaching culture perceptions 

 

Content analysis of the teachers’ reactions to interview items was quite in consistence with those 

teachers’ reactions to questionnaire items. Analysis prompted to the development of two fundamental issues 

regarding teaching culture in EFL classes. These issues were 

(1) the significance of culture in language teaching, and that 

(2) cultural heritage of native people must be protected.  

Brown (2000) maintains that “a language is a part of a culture, and a culture is a part of a language; 

the two are intricately interwoven so that one cannot separate the two without losing the significance of either 

language or culture” (p.177). Similarly, most of the teachers in answer to interview questions declared that 

culture is part of language and the suitable way of communicating in a foreign language requires subordination 

to the cultural norms of their speakers. For example, they claimed that even a simple greeting like saying hello 

to a female familiarity is very extraordinary in an English speaking country from Iran. In Iran it might even be 

correct or even best activity to ignore the female familiarity while this may cause confusion or negative attitude 

in a country like the US. 

Nevertheless, teachers’ concern regarding protecting Iranian cultural heritage was additionally  

evident. For example, teachers asserted that culture is inseparable form language but enough care must be 

considered not to clear value judgment about the cultural standards of either English or Persian. It was cleared 

that teachers prefer descriptive account of English culture instead of  prescriptive one. This perception  was 

additionally  apparent  in their reactions that were disagreed to questionnaire items 2 and 7 expressing that "It 

is impossible to teach the foreign language and the foreign culture in an integrated way" (M=2.36) and 

“European and global identities of the student/ citizen should be fostered in foreign language/culture classes” 

(M=2.51). 

niscussion 
The present study aimed to investigate the Iranian teachers’ perception of cultural aspects of language 

teaching. As mentioned above, the main finding of the present study was that teachers have a positive attitude 

toward teaching culture in EFL classes. To doing so, 80 English teachers were chosen to filled out culture 

teaching questionnaire with the researcher's guide via e-mail or in paper. Moreover, the interviews were done 

by 10 teachers voluntarily in a friendly atmosphere in order to feel at home about expressing their opinions on 

teaching culture. For getting a richer idea of the way EFL teachers’ perceptions of teaching culture, answers 

to interview items were content analyzed and were compared with the results of the questionnaires. With 

respect to the positive attitude regarding culture and its teaching, previous studies (Barzegar & Afghari, 2015; 

Erfani, 2014; Farahani & Abdelkarim, 2012; Genc & Bada, 2005; Rostami, 2016; Zare et al. 2015) support the 

findings of the present study. 

Rostami (2016) investigated the comparative study of teachers' and learners' perceptions towards the 

role of culture in English language teaching. The results of his study demonstrated that both language teachers 

and learners held positive attitudes toward teaching culture and the statistical test of independent samples t-

test also showed that there was no significant difference between language teachers and learners in terms of 

perceptions toward teaching culture in language classes which is in line with finding of the present study. 

Furthermore, the finding of the present study is consistent with Genc and Bada (2005) who 

investigated the role of culture in language learning and teaching. Their study was conducted with the taking 

part of the students of the ELT department of Cukurova University in Turkey. The findings of their study 
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indicated that participants had a positive attitude toward culture teaching and they believed that it affects 

language learning and assists students to enhance communicative ability. 

In a similar way, the finding of the present study is in line with Zare et al. (2015) who investigated 

Iranian EFL teachers’ opinions about teaching culture in FL classrooms. The findings of their study showed 

that teacher training programs should pay more attention to training the language teachers in intercultural skills 

as well as intercultural competence. The materials developers should also include more cultural points and 

information in the material the teachers are utilizing and keep them updated. 

Also, Barzegar and Afghari (2015) investigated school teachers’ and university professors’ 

perceptions of teaching culture. The analysis of their data showed encouraging signs of school teachers’ and 

university professors’ willingness to engage in culture teaching. Moreover, the findings demonstrated that the 

school teachers and university professors have positive opinions about cultural dimension of language teaching 

which support the findings of the present study. 

Additionally, the finding of this study supports what was offered by Farahani and Abdelkarim’s (2012) 

study who investigated EFL teachers’ perception of culture teaching and practices in Tehran, Iran and 

Khartum, Sudan. Recorded interviews were conducted with EFL teachers in Khartum and Tehran in a 

qualitative study. According to the findings of them, culture teaching is a necessity and an inseparable part of 

teaching language which influences students’ language proficiency significantly. 

Besides all, the findings of the present study are in line with Erfani (2014) who investigated Iranian 

English language teachers’ perception of culture.  Based on the interviews taken from both experts and novice 

teachers in some English language institutes and universities, a questionnaire was devised and their perceptions 

about teaching culture in the classroom were acquired. The results showed that although some teachers favored 

both source and target values in language teaching, most of them emphasized the intercultural view to language 

teaching and the importance of training inter-culturally competent students to be able to understand the cultural 

concepts of perception, thinking, feeling, and acting.  

Summary of the Findings 

Culture has always been considered as an important part of any language 

teaching/learning circumstance (Akbari, 2008). Regarding the significance of culture in any language teaching 

in general and ELT in particular, especially during the recent decades, teaching or not teaching English 

language culture has been of great interest of ELT scholars and professionals (Erfani, 2014). Therefore, the 

present study investigated the Iranian teachers’ perception of cultural aspects of language teaching in Gorgan, 

Golestan Province, Iran. To achieve this goal, 90 EFL teachers were selected as a participants of the present 

study. Two types of instruments (Questionnaire and interview) were administered. The questionnaire with 15-

items distributed among 80 English teachers. The teachers answer the questions with the researcher's guide via 

e-mail or in paper. Moreover, the interviews were done by 10 teachers voluntarily in a friendly atmosphere in 

order to feel at home about expressing their opinions on teaching culture. After gathering the data, they entered 

into SPSS software. At the end, after analyzing the data, the findings of the study revealed that teachers have 

positive attitude toward teaching culture in foreign language classes. 

Conclusion 

The present study aimed to investigate the Iranian teachers’ perception of cultural aspects of language 

teaching. As mentioned above, the main finding of the present study was that teachers have a positive attitude 

toward teaching culture in EFL classes. Moreover, they believe that culture is part of language and the suitable 

way of communicating in a foreign language requires subordination to the cultural norms of their speakers. The 

findings suggest that teacher training programs should pay more attention to training the language teachers in 

intercultural skills as well as intercultural competence. The curriculum developers should also include more 

cultural points and information in the material the teachers are using and keep them updated. Though some of 

teachers in our study believed that interculturalizing the foreign language teaching is significant, they were 

more linguistic-oriented and did not regard intercultural skills and knowledge as necessary, therefore their 

failure in especially integrating language and culture in their classrooms. 

Pedagogical Implication of the Study 

The findings of the present study suggest some fundamental pedagogical implications for teachers, 

schools, institutes, syllabus designers, and material developers. 

 Syllabus designers and material developers should develop the number of instructional hours, 

hence that EFL teachers can address cultural contents further other associated materials. Also, they should pay 
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attention to the EFL teachers' comments and opinions about the cultural content when designing instructional 

materials. 

 EFL teachers, schools, and institutes should be provided with courses and workshops on how 

to teach cultural content. Moreover, schools and institutes should be equipped with multi-media facilities and 

other teaching aids to enable EFL teachers to present students with aspects of cultural content and administer 

other tasks like role-plays, dramas, etc.  

 The instructional materials such as textbooks should be changed with some aspects of the 

target culture in mind. 

By doing this research to investigate the Iranian teachers’ perception of cultural aspects of language 

teaching, it is hoped that some contribution is made to the development of language testing and teaching.   
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 : چکیده
فرزند ملامحمدتقی ممقانی، فقیه، محدث، مجتهد و شاعر توانای عصر قاجار، صاحب آثار و تألیفاتی در هـ.ق(  8184-8421« )نیّر»میرزا محمدتقی متخلص به

های مختلف است. بند  و اشعار دیگری در قالبکلام، عرفان، ادب و ... است. دیوان اشعار وی در بردارندة یک مثنوی)آتشکده( و لآلی منظومه شامل یک ترکیب

بند با نگاهی عاشقانه و عارفانه به  41بند عاشورائی او شامل ویژه رثای حضرت امام حسین)ع( است. در این میان، ترکیبوی مذهبی و بهمایة بیشتر اشعار درون

جستة فراوانی های آوایی، دستوری، بلاغی و لغوی بربند  ویژگیواقعة کربلاست که بر وزن و به تقلید از دوازده بند محتشم کاشانی سروده شده است. این ترکیب

های زبان ادبی دارد. نیّر، هنرمندانه و رندانه ها و قابلیتای بخشیده و نشان از ذهن وقاد و ذوق ادبی شاعر و آشنایی او با ویژگیدارد که به آن تشخص ویژه

بند نیّر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری رسی ترکیباست. این مقاله به برها را به خدمت معنا و مفهومی که در ذهن داشته گماشته بسیاری از صنایع و آرایه

 پردازد.می

 

 شناسی و صور خیال.بند عاشورائی،  سبکنیّر تبریزی، ترکیب  ها:کلیدواژه

 

 :مقدمه -1
سالگی برای  44وی در . هـ.ش( در تبریز به دنیا آمد8488هـ.ق)8421در سال ، فرزند آخوند ملامحمد ممقانی «نیّر»میرزا محمدتقی متخلص به  

شعر مهارت فراوانی  در فنّ  نیّر. ث بودمجتهد و محدّ ، او فقیه. س از استفاده از اساتید وقت به تبریز بازگشتپادامه تحصیل به نجف اشرف رفت و 

او را ستوده  الممالک فراهانی ضمن اشعاریادیب. همچنین در خطاطی هم دستی داشت. گفتعربی و ترکی شعر می، داشت و به سه زبان فارسی

 .است

دیوان اشعار که -8 :آثار نیّر السلام نجف اشرف دفن کردند.جسد او را بنا به وصیتش در وادی هـ.ق رحلت کرد و8184رمضان سال 84در  نیّر     

، بندترکیبشامل یک لآلی منظومه  و وقایع کربلا؛ ب.)ع( حسین بیت در رثای حضرت امام 4812مثنوی آتشکده،  الف.: دارندة سه بخش استدربر

 عربی است. نامه و نیز قصیدةساقی، مفردات، رباعیات، بخش سوم دیوان او شامل غزلیات قطعات و مراثی و مدایح و رباعیات و مفردات؛ ج.، قصاید

الفیه در  -1 .تاسهرا جواب گفت «اصولی»ص به ة آقامیرزا محمود خویی متخلّسرود «قار دوشاب» که در آن مثنوی «خوشاب درّ» مثنوی-4

 -5 ف السبحات فی تحقیق الصفات به عربی در کشف مسائل توحیدیه.کش-2 طریقت است به زبان عربی ممزوج با بعضی کلمات ترکی و فارسی.

 غیبال اتیحمف  -88 لمح البصر رسالة -9 الساعهعلم -1 الابرارصحیفة-7« .انا النقطه ..» شرح حدیث -2« و ما خلقت الانس و الجن»رساله تفسیر

 الحق و ... ةرساله نصر -88

 : مسأله طرح-8-8

 د:شوشناسانه میبررسی سبک ،های ذیل در سه لایه زبانی، ادبی و دستوریبندعاشورائی نیر تبریزی برای پاسخ به سؤالدر این پژوهش ترکیب

 ؟ده استهای زبانی، ادبی و دستوری استفاده شقابلیت کدامبند از در این ترکیبالف(      

 است؟مشهور مشابه های بندبند قابل مقایسه با ترکیبآیا این ترکیبب(     

 قرار دارد؟ بلاغی -بند در چه جایگاه ادبیاین ترکیبج(     

 :بحث ضرورت و پیشینه-4-8

 های شعریگردد و از میان قالبمی زری باـــارم هجـــچه ةی به سدــسرایتاریخ مرثیهای دیرینه دارد. ادب فارسی سابقه درسرایـــی مرثیه

  (489:8111،)کافی «است.بند ترکیبشکل اقبالمند ، این نوع شعر  غالبقالب گمان بی»

ابن ، خواجوی کرمانی، یش از محتشمپمذهبی نیز  ةدر مرثی. اندهایی در مرثیه سرودهبندترکیبمسعود سعد سلمان و خاقانی شروانی هرکدام     

از زمان قاجار شاعران بسیاری بر ویژه به س از محتشمپهمچنین . (488،489:)هماناندهی کرددر این قالب سخن سرای. بابافغانی و ..، حسام خوسفی

ممتاز و برجستة  هایدستوری و بلاغی ویژگی، به لحاظ زبانیتبریزی  نیّربند ترکیباین میان  در .ندادوازده بند وی مرثیه سرایی کرده وزن و قالب
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ابیات محتشم کاشانی در شعر عاشورائی  نظیر است و معلوم نیست چرا در میان اهل ادب و نظر دست کم در حدّبی در نوع خود» بسیاری دارد و

به  ست.ا تحت الشعاع قرار داده را وجهة ادبی وی ، شاعرو دینی گویا اجتهاد و مقام علمی  (18: ، مقدّمه نویس8111) ثروتیان،  «.است هنیافت هآواز

با اینکه شاعری . های ادبی بسیار غنی و شایستة توجه استو صورخیال و هنر نماییشناسی سبکتبریزی به لحاظ  نیّر بندترکیب زعم نگارندگان،

اله برخی از در این مق وی توانسته با شمّ ادبی و ذهن وقّاد و حافظة شعری و تاریخی خویش اثری ماندگار بیافریند.، بوده نیّر هنر درجه چندم

 :کنیممی ح ذیل بررسیووی را در سط بند ترکیبهنر شاعری موجود در  هایجلوه

 بحث: -4

 سطح زبانی-1-2

 سطح آوائی )موسیقایی( -1-1-2

ثیه در مر»خاقانی  ةمحتشم کاشانی و او نیز به تقلید از قصیددوازده بند  خود را همچونبند ترکیبتبریزی  نیّر :)وزن(موسیقی بیرونی  -

ن ــدر ای. وف سروده استحذبر وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن و در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف م «حبس سنجر ةمحمدبن یحیی و حادث

 :وزن بر آمده است ةو شاعر به خوبی از عهد خوریم که مواردشان اندک استمی ی برـــوزن هایبه مواردی از اختیارات و ضرورتبند ترکیب

و گاه این تخفیف در  (458و آن نوجوانیا ) قد...ای چرخ پیر از آن  :و یا به عکس. نوکّ تیر / بپّرد و ..: مخفّف را مشدّد آورده است ایهمکل اهگ    

. .. را تو نامد( / ...هیچ شرم 441عطش جگرت سوخت غم مخور) زآتش گر: زمن)زمان( و یا به حذف مصوت یا همزه: ت بلند استکوتاه کردن مصوّ

 ( و ...48کبریای ما ) طواف بر حرمِ راهِ : شودمیمصوت کوتاه به صورت کشیده تلفظ ( و یا به ضرورت وزن 454)

نیز ضمیر و یک فعلی هستند و در موارد اندکی ، ص خاصی ندارند و بیشترتشخّبند ترکیبها در این ردیف :)ردیف و قافیه( موسیقی کناری - 

 اند.ته شدهاشگم ،پروراندمی به خدمت معنا و مضمونی که شاعر در ذهن، علاوه بر بار موسیقایی شعر، در بیشتر موارد هافیهاما این قا. مورد هم اسم

اند و این امر، آگاهانه صورت گرفته بیت( در جایگاه قافیه نشسته 1و  بیت 47چندین مرتبه )به ترتیب  «اه» و «اب» به عنوان مثال هجاهای

همه در خدمت یک معنا و یا حتی یک واژه  ، بریم که گزینش واژگان و حتی حروفمی و واژگان آن پیندن یک بند و دقت در معنا با خوا است.گاه

 داشته است. هاکه وی در گزینش واژه نی و وسواس و دقتیاری از قصاید خاقایسدرست مانند ب؛ قرار دارند، که بیشتر در قافیه گنجانده شده

، عزیز، حجیز، رستخیز :از عهده آنها بر آمده استهای دشوار و مصنوع را برگزیده و به خوبی فیه گفتنی است که شاعر گاه قافیهادر مورد قنیز    

 .. شرنگ و..، لنگ، سنگ، ننگ، تنگ، جنگ، / خدنگ. ،..کوس، فسوس، خاکبوس، عبوس، / شموس. ..، شهود، رقود، سجود، / فرود. ..، تمیز

ها را از جهت لزوم مالایلزم(که این امر قافیه هجا یا هجایای ماقبل را نیز رعایت کرده )اعنات یا، علاوه بر هجای قافیه های از قافیهدر بسیار نیّر    

استفاده کرده نیز  8همچنین از قافیة معموله نیّر. ...، شهود، سرود، فرود، سجود، / وجود. ..، ترانه خزانه،، بهانه، شبانه :است تر ساختهموسیقایی غنی

رد که در بحث موسیقی درونی به علاوه در بحث آوایی در بیشتر موارد بین حروف قافیه با کلمات داخل بیت تناسب وجود دا. یا اخیّ، یا اخاه: است

 تر به آن خواهیم پرداخت.مفصّل

 و یا استفادة« القای مفهوم از راه آهنگ کلمات» ار کردهثیرگذأرا خواندنی و در عین حال ت نیّر بندکیبتریکی از عواملی که  :موسیقی درونی    

مجال  ،اش 4«جویباری»و  به دلیل وزن آرام بندترکیبدر این . ( است8119:888، )شفیعی کدکنی «دلالت موسیقی کلمات»بجا و مناسب از 

ها و صامتآن بیشتر بر تکرار  درونیلیل موسیقی به همین د. نی و هماهنگی عروضی یا صرفی کلمات کمتر وجود داردوهای دراستفاده از قافیه

. کنندمی هنر آفرینی، حروف نیز در ایجاد تصاویر، واژگان استفاده شده هاینه تنها از قابلیتبند ترکیبدر این  های مشترک استوار است.تمصوّ

نشان از ، تا تابلویی زنده و پویا از کربلا بیافرینند اندهبسامد بالای انواع سجع و جناس و حتّی تکرار حروف و کلماتی که به درستی گزینش شد

 نزدیک کرده است. «شعر تصویری»دارد و در بسیاری از موارد شعر او را به مرز بر جنبة بلاغی  شاعر شناخت و تسلط

تنها دو سجع متوازی و ، نه سجعاز انواع سه گا  )جهت جلوگیری از اطاله کلام از توضیح  و تعریف هر یک از عناوین خودداری گردید.( :سجع

 شود:میمطرّف به دلیل بیشتر بودن جنبه موسیقایی آنها بیان 

 ناله / کمان، پیر / مویه، سنان / سیر، دور / گران، بقا / جور، فنا،: رسدمی مورد 25از جهت بسامد به بیش از  نیّر  بندترکیبدر  :سجع متوازی

 .. و .. گردد طعنه / عالم،آدم / گیرد، خس / کینه، بریده / بس، خدم / دریده، علم، عیان / خانمان / جهان، زمان / آسمان،

یا بلند بودن تنها در کوتاه از جهت موسیقی و وزن به نوعی با هم تناسب دارند و گاه  بند ترکیبمطرّف در این  هایسجع ةبیشین :سجع مطرّف

 رواق / جلوه گه، نگین / طاق، رزمگاه / دین، فلک / آه، فکان / ناوک، جلوس،آبنوس / ارکان،: یک هجا و یا داشتن هجای زاید با هم اختلاف دارند

 .. قباب و .. جهاندار / جلباب، سجود / کار، خرگاه / معبود، سر / آه، نشان / معجر، آسمان،ستاره /  روبه / رخساره،

 یک حرف است.اشتراک حروف در بیش از ، در بیشتر موارد شودمیچنانکه مشاهده    
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 :جناس

 : جناس تام
 (881) دستداد حق ز گریبان در آر  دستای      دستتو به ما روزگار بی رفتی و یافت

 عضو بدن(، قدرت، )تسلط

 (412ا )ــر و مبتلای مــــــکربلا نگ دارو ـــگ    حـــــبلا مسی داران ببرد ز ـگر زنده ج

 سرزمین(، )چوبه دار

 (79ن )ــم تارای ـــت مونس شبهـــتا یاد توس      ر به باد روـــــکبای طرة اـهتارو ــــگ

 سیاهی(، )تار مو

دستگیر  مبتلا / دست، نوازنده / بلا، سراینده / نوا، نی / سرود، باقی / نای، لزار / بقا،گ لچین،گ مجنون / گل، / جنون، سجده سجود،: جناس اشتقاق

 .. و ..

 .. بر و .. زمین / بار، نیاز / زین، سیر / ناز، زیاد / سر، چمن / زاد، بادیه / من، سرود / باد، نشانه / سر، ب / نشان،نا گردد / آب، گر، :جناس زاید

  ...چون یاد / خون، باز / باد، سریر/ ناز، تیر/ شریر، سیر/ پیر، شیر، :جناس خط یا تصحیف

 .. شتی و ..گ دُر / کشتی، دَر، :جناس ناقص حرکتی

ک قرار اندهدو واژه در کنار هم )ازدواج( و یا با فاصل ،است که در بسیاری از موارد نیگفتبند ترکیبهای موجود در این سجع و جناس ر موردد   

 دارند و این امر بر بار آوایی و آهنگ معنایی ابیات افزوده است.

 تکرار )تکریر(

 .(99 :8119شفیعی کدکنی،) «.که عقیده یا فکری را به کسی القا کندای است بهترین وسیله ثیر است وأترین عوامل تتکرار از قوی»

 بند ترکیبنیز در این  نیّر. شودمیسازی و غنی شدن جنبه آوایی شعر را سبب برجسته، و نیز در کل شعرتکرار واژه یا حرف در هر بیت 

 :فراوان از این فن بهره برده است

 : تکرار واژه
 (817دست احتریز) سرگاهم ز تازیانه به  حجاب  رسگاهم ز طعن نیزه به زانو 

 (822نبــود )داغ غم ن آبیمار را تحمل  کز او جگر کوه آب شـــداغ غمی د

 (482ننگ بود ) عصفور ةشهباز را ز پنج هرچه باد هماورد باز نیسـت عصفور

 .. و .. 814، 858، 17، 79، 21، 29، 22 هاینیز بیت

بلا و ، شوند؛ مانندکربلامی برخی واژگان اهمیت و کاربرد بیشتری دارند و در طول شعر تکرار نیّر نیزبا -ذهنی ةهمچنین در منظوم

 .. گل و .. سر،، هایشآسمان و مترادف شفق، خون، آب،، شهایمشتق

( 217همان: ) «طول بیت ردهای صوتی آوایی و توزیع خوشه هایموازی»آرایی و یا به تعبیر شفیعی کدکنیتکرار حروف یا واج :حروفتکرار 

تر تر و دلنشیناما آنچه واج آرایی را هنری. بسامد بالایی دارد نیّر بند ترکیبهای مشترک و این امر نیز در ها یا مصوتتکرار صامتعبارت است از 

معنا و  سازیهو به خوبی از آنها در برجستهای آوایی حروف آگاه بوده نیز از قابلیت نیّر. هنری در خدمت معناست ةایآرگیری این به کار، کندمی

بسیار تکرار  «ق»، صامت کندمیوی هرگاه غوغا و آشوب و یا جنگ و سختی را بیان ، به عنوان مثال استفاده کرده است. «آشنایی زدایی»نوعی 

 شود:می

 (4) گسیخت از سرادق زرتار خور طنابب غارتگران شام به یغما گشود چنگ

 : همچنین کندمیخیمه و خرابی آن را تداعی اره شدن طناب پصدای  «خ»و  «گ»حروف چنین در این بیت هم   

 (17) چون آفتاب دین قدم از خیمه زد برون  له در طاق نه رواق   غلغافتاد شور و 

 :کندمیو تلاوت را به ذهن متبادر نیز زمزمه  «ز»علاوه بر آن صدای ، است گررا تداعی. ا..تلاوت و ذکر سبحان «س»در بیت زیر تکرار صامت    

 (81)لاـردار کربــــر ســــصوت تلاوت سسنان هنوز        زرود ز فرامی بر چرخ

 :زیر مصراعو نیز در    

 (819معذوری ای ز تیر جفا خسته خوش بخواب )
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آورده شدن انتظار خواننده با قافیه است؛ به عبارت بر، ای که در این مصراع قابل ذکر استنکته با خفته تناسب آوایی دارد. «خ»تکرار صامت    

احساس اظطراب خواننده را که تا قبل از قافیه بوده ، ایان قافیه وجود داردپسکونی که در )ب(  لحاظچه از لحاظ معنا )بخواب( و چه از ، قافیهدیگر 

 (.75:8119 ،کدکنی شفیعی .ر.کبرای اطّلاع بیشتر )کندمیبه سکون و آرامش خاطر تبدیل 

 (1بارید از ستاره به رخساره خون خضاب) / ه چاک فلک پرده شکیبرّکرد از مج

 در بیت با باریدن در تناسب آوایی است. «ر»در مصراع اول با چاک خوردن و تکرار صامت  «ک»تکرار واج 

به  «ق»و  «ش»، «ع»روف در بیت فوق ح (48)ق به خلوتسرای ما خوش خوش براق شو /  ق را شب اسراست هین برانشمعراج ع

 کنند.را تکرار می «عشق»ند که گویا واژهامرتبه تکرار شده 1 و 5، 4ترتیب 

، شودمیکه در قافیة این بند تکرار  «ang :ـَ نگ» نام آوای. در اولین و آخرین مصراع بند در جایگاه قافیه نشسته است «خدنگ»واژة  45در بند   

 ( .148:8119، یعی کدکنیفش برای آگاهی بیشتر نگ) کندمیعی شدن تیر )خدنگ( را تداصدای رها

م و در بیشتر یابیکید شاعر را با کمی دقت در میای که تأسیار محسوس است، به گونه)و یا مترادف آنها( بها هژخی بندها تکرار بعضی وادر بر   

قافیه و ردیف و دیگر کلمات از لحاظ تشابه صوتی و یا وحدت ای میان د و رابطهمعنایی و یا آوایی دار ای در قافیه تناسباین تکرارها با واژه، موارد

 (.148:8119، کدکنی شفیعی) با آن تشابه داشته باشند ای قافیه جذب کلمات و اصواتی است کههه یکی از نقشکچنان، آوایی وجود دارد

هایی ها و سجعبسامد بالای جناس. کندمیاشاره  «شیرخواره»شیر به  ةبا قافیها تکرار شده و در یکی از بیت «شیر»واژة پنج مرتبه ، 44در بند   

و  «سجده»های ؛ کلمه48همچنین است بند.  پیر و...، تیر، شریر، سریر، سیر :کندمیکه با این واژه تناسب دارند نیز به برجستگی آن کمک 

و یا بسامد « ا، ل، ب، ر، ک»همچنین با تکرار حروف  .کندمیآن کمک  یسازهکه به برجست «س»مرتبه تکرار شده و تکرار صامت  1 «سجود»

، 27، 21، 17، 12 هاینیز بیت .کندمی را در خلال واژگان و ابیات تکرار)ع( ،گویا نام کربلا و نیز حسینبند ترکیبدر بافت کلی  «س»صامت  بالای

 .. و .. 417، 822، 855، 887

 

تصویر و ، یک بیت، بند و یا حتی در سطح کلی شعر و با تکرار برخی هجاها در طول کندبه واژگان و حروف بسنده نمیتنها اما این شاعر توانا     

فریادهای کربلا را  ایگاه قافیه جدر  و نیز ،خلال ابیات در  «اه» ایـد بالای هجــ؛ به عنوان مثال بسامدهدمیتر جلوه مضمون شعری را پررنگ

 . «اب» ن است بسامد بالای هجای، همچنیکندمیتداعی 

: (8177:85، کدکنی شفیعینامید ) 1«جادوی مجاورت» توان آن رامی عبیری ره جسته که به تــی بهــهمچنین از گونة دیگری از واج آرای نیّر   

 .. زاغ و زغن / انتقام قتیلان و ..جِیش شب / طاقت تیر / صوتِ تلاوتِ / جهان جلوة / شوق لقا / باقی حق / ارکان کن فکان / تارهای طرة / 

و یا  کندمیمتناسب با حال و هوای بیت است؛ آنگاه که رجزخوانی  گزینش هنرمندانة واژگان و لحن نیّربند ترکیبهای آوایی از دیگر ویژگی   

 :کنداستفاده می یــــلابت و لحن حماسی در تحسین این پاکبازی است، از حروف با صــندای اله

 (481) ودــــدنیا برای شاه جهاندار تنگ ب گ بودــشهید عشق نه کار خدنقتل 

 (825) ودـــغوغای نینوا همه در ره بهانه ب وس آشیانه بــــودــعنقای قاف را ه

 (52ناکرده تیغ راست سجود آورد رئوس) بر خاک پای توسن گردون مسیر من

 :زنندمی ها نیز فریادلمهسراید، گویا کمی)ع( آن زمان که از درد اهل بیتو   

 (87لا )ـــالار کربـه ســـه خیمـآورد رو ب ه سپاه عدو چو سیلکفریاد از آن زمان 

 (22رفتی و ماند بر دلم آن حسرت نگاه ) اهی دوا کنیـبه نگ من   درد  وـگفتم ت

، کاروانی در زنجیر را در ذهن شودمیها ه شدن عبارتیی که سبب مقطعه مقطعهاگوید، آفرینش کلمات و مکثو زمانی که از کاروان اسرا می   

 (815،812) :کندمیترسیم 

 زـجهیبی قهنا، بند گران ، کرانبی ره  ربان سنانسا، ه حُدینال، محمل شکسته

  معجر سر دست خاک بیز، چتـرآستین        بــــم غبــــار راهو نقا خرگــــاه دود آه

*** 

 :جمله خورد؛ ازیبه چشم م نیّر  بندترکیبنیز در  های آوایی دیگریویژگی   

ها قافیهبه ( در بند آخر 817:8172، شمیسا) شده استهای سبک خراسانی است و در دورة بازگشت نیز به آن توجه الف اطلاق؛ که از ویژگی -     

 ا.نیّر: طاب به خودن متن خوو یک مورد هم در. کامرانیا / ندانیا / نشانیا / کشانیا و ..: اضافه شده

دار عربی را  «الف»کلمات  یعنی، تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی بوده هایکه یکی از سیستم «ی»به سوی  «الف»یعنی میل : اماله -    

 احتریز .، حجیز، جهیز(: 488:8172، شمیسا) های سبک کهن استردند و از ویژگیکمی مجهول تلفظ «یاء»به 
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 .. هرچ و ..، چو، برون، آنگه، زِ، ار، شاهنشه، دگر، گهجلوه، روبه، شه: به سبک کهن بسامد بالایی دارددر تلفظ واژگان تخفیف : تخفیف -   

 .. پای )پا( و ..، خدای)خدا(، نامد)نیامد(، پَی)پی(، نی)نه(: تلفظ کهن -   

 ها(سطح لغوی )واژه 2-1-2

 :لغات و ترکیبات عربی

 ،عربی به صورت مفرد و یا عبارت ةواژ 428حدود ، و موارد تکراری. چون و ..، در، که، به، بدون در نظر گرفتن ازکلمه  188 از میان حدود    

ضوع آن تا حدودی توجیه با توجه به نوع مو بند ترکیباین آمار اگر چه زیاد است، در این  .شودمیرا شامل  هادرصد کل واژه 18استخراج شده که 

 هایالبته بسیاری از این موارد از واژه. ثیر نیستأتبی به علاوه روحانی بودن شاعر و تسلط او بر زبان عربی و فقه و حدیث نیز در این امر پذیر است،

 رایج در زبان فارسی هستند.

 :واژگان کهن

، شاید پس از وزن و قافیه» .شودمیی شعر ازـسسبب برجسته کهن گرایی که شامل استفاده از واژگان کهن و نیز کاربرد دستوری کهن است،   

زبان روزمرّه و عادی به کار  یعنی استعمال الفاظی که در ؛باشدکاربرد آرکائیک زبان ، های تشخّص دادن به زبانترین و پرتاثیرترین راهمعروف

سرادق ، نیلگون، رخساره، بیم، اشهب، کُمیت، فرّ، آبنوس، فلاخن، زبون، لختی)اندکی(، غریو، گردون، اورنگ :(42:8119، یعی کدکنیف)ش «روندنمی

 ن بخشیده است.آای به تشخص ویژه نیّر  بندترکیببسامد بالای واژگان کهن در . و ..

 ترادف کلمات: 

، از امکانات آواییتر از سطح شعر نشان دهد و به همین منظور علاوه بر استفاده وشیده است مفاهیم خاصی را برجستهک بند ترکیبدر این  نیّر    

 حبیب/ پیکان، دوست، آسمان / خلیل، سپهر، گردون، چرخ، کربلا / فلک، عطشان / دشت بلا، تشنه، :دف کلمات نیز بهره گرفته استااز تر. بلاغی و..

 .. سالار..قافله ساربان، سریر/ میرکاروان، تخت، خدنگ/ مسند، تیر،

چون واژگان کهن،  مواردی های دو سبک خراسانی و عراقی را توأمان دارد.تبریزی ویژگی نیّر بند ترکیبتوان گفت می کلی در یک نگاه    

، تکرارها، نزدیک کرده و عناصری چون بسامد بالای واژگان و ترکیبات عربی الف اطلاق و تلفظ کهن آن را به سبک خراسانی ،ها، امالهمترادف

 است.  بندترکیبعراقی در این  بکسخاص و نوعی واج آرایی هنری یادآور واژگان 

 :دستوریسطح  -3-1-2

 :تقدیم فعل بر فاعل

 (2) ران نعشـــــدختز پرده برون  کردند سر

 (2) هلال ســـــربه درآورد  از کلّة شفـــــق

 (82به در نثاری بزم خدیو شام ) گردون  بهر خسی تحفه سوی شام بردبس گل که            

 (14). ر چون ..خو  رده شفقــــاز پ نمود رخر ــــآسیمه س

، 4 هایبیت :به تبع شاعران سبک خراسانی بسیار زیاد است نیّر بندترکیبدر ، مواردی از این دست که فعل در آغاز و یا قبل از فاعل قرار گرفته    

 .. و .. 848، 99، 97، 59، 51، 45، 85، 2

 :فعل مفرد برای فاعل جمع جاندار

 (41اه )ــج طالبان ودنبهمراز بزم ما 

 (19). حلقه گرد او .. زد  افـسراپرده عف بانوانسرگشته 

 (21از بهر خاکبوس ) سربر سجود  بنهاد   ارواح انبیا. ..

 :فاصله بین دو جزء فعل

ة درهای دآن قلا پاشیده/  (12) چاکگریبان صبح  نمود( / دست فلک 448) رکابشاه دین  کرد تهی( / 1) نگونزین توسن شاهنشهی  گشته  

 .. و.. 59، 48، 85 های(  و نیز بیت888). .. از همشاهوار    

ش کسی نداد( / 882) به مغرب فرو شد( / خور 884سوی میدان ...) نهاد روآن یک  :وندی و مرکبهای پیشای فعلخیر اجزأتقدیم و ت

  .. و.. 884، 91، 17، 48، 87، 85، 82 های( و نیز بیت859)جواب

و در این حالت  شودمییک یا چند کلمه فاصله ، نفی و صیغه فعل گاهی میان حروف : جای فعل منفیمثبت به و فعل «نه»نفی قیدترکیب 

زین  نه( / تنها 891)سیر شد. چرخ پیر.. نه( / 71)توستبهر  نه :(481ص: 4ج ،8129 را قید منفی محسوب کرد )ناتل خانلری، «نه»باید کلمه 
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 نه( / تنها 481)بودکار خدنگ  نه( / قتل شهید عشق 484) (است) چشم دوست به حال تو اشکبار نه ( / تنها484)وختسقضیه دل بوتراب 

 .. ( و..872()هستنداشکریز). خاکیان..

ارد)ببارد( / بُرَد / سرگیرد و برون رود / توان گذشت / آید / نشانم)بنشانم( / گردم به دور تو / گو / از هم گشای / ب :فعل امر التزامی «باء»ذف ح

 .. و.. 428، 418، 487، 482 هایرسان / و بیت

 .. بگسیخت / بگرفت / بنهاد .. :تاکید بر سر فعل ماضی «باء»آوردن 

 .. نامدت..نیافت / میمی : به فعل نفی «می»افزودن 

کان شاه باز را به  ( /811) م جهان را حیات از اوستجس( / 855) ( / زبان سوخت خامه را29) عالم مرا مسوس -آدم مرا رسول  :فک اضافه «را»

 .. ( و..898) ( / نمرود کفر را هدف نوکّ تیر شد811) دل شه نشیمن است

( / عهدیست این فنای تو را با بقای 859) ( / بیگانه را تحمل بار نیاز نیست825) عنقای قاف را هوس آشیانه بود :به مفهوم دارندگی «را»

 .. ( و..821) اهل کرم نبود سجیّة ( / تو را441ما)

از ، زان پس، چون)هنگامی که(، چو، زِ، از اثر)در اثر(، ، چون)چگونه(چو)همچون(، بهر، فراز، به)با(، با)به(، روی، برد به، اندر :کهن حروف اضافه

 .. زانِ)برای( و..، از بهر، برای

( / 821) اندر خزانه بود شر شاهوار ک( / هرد22ّ) ز کف ربود شکین عنان قرار( / چون تیر 25) به گوش جان شآمد ندا ز پرده غیب:پرش ضمیر

 .. ( و..828دوا کند) شاو که طبیب ( / دردی ندارد818مکان دهد) شدنیا نگر که در دل خویش

ه مدار جهان ( / سلطان چرخ را ک71نه بهر توست) کو/ سر  (822)جگر کوه آب شد وداغ غمی کز :جانبی آوردن ضمیر جاندار برای

  (58ست)اوبر

 (845ن)ــاز استخوان م ویکآید هنوز دود    زد آتشی...

 (851کبوتران حرم زآشیان گذشت) ویکز   . ...چه شعله بود..

 .. غم مخور / برمیارسر / مشوملول و.. :نفی «میم»فعل امر و نهی همراه با 

 .. و..، ناداده، ناکرده :منفی ساز «ناء »

 (488) اش بوالبشر نکشیدی سر از ترابای ک :ترجی «یاء»

 .. کوفیان و..، ستّارگان، قتیلان، علویان :های عربی با علامت جمع فارسی)ان(جمع بستن واژه

 .. گلچین روزگار / تابنده اختران / خون خضاب / سرگشته بانوان / درخشنده آفتاب و.. :مقلوبهای اضافی و وصفی ترکیب

 :صفت جانشین موصوف

به  خاکیان/ تنها نه  (887کوفه ز شاهنشه حجاز) غارتگران( / 27به بستر خون داد جای تو) سفلگان( / گر 82دشت بلا بسته بار شام) ارگانستّ    

 .. و.. کوفیان( / کوری نظاره کن که شکستند 872)اشکریز عزای تو

 .. ورا و..چاک نمود / به پا خیز / نمازکن / شرمت نشد / شرم نامد ت :کاربرد کهن افعال

 (.441-459 :8172، شمیسار.ک ) تــی( اســـــن)خراسانـهای بارز سبک کهاز مشخصه، و نحوی که بر شمردیم یدستور هایویژگی بیشینه   

 :سطح ادبی )بلاغی( -4-4

ا شنونده و از خواننده ی کندمیخویش احساس ای در ابی است که شاعر از رویداد حادثهاندوه یا حالت حماسی یا اعج، منظور از عاطفه»    

یک شاعر توانا از قدرت تخیل خود ، برای بیان این حالت (42: 8198)شفیعی کدکنی،  «.خواهد که با وی در این احساس شرکت داشته باشدمی

یافتن ، ن پیوندیهای برقراری ایکی از راه. کندای متمایز از زبان نُرم بیان میها مقصود خود را به گونهن پدیدهگیرد و با پیوند میاکمک می

ای غیرمستقیم منظور در الق، به این ترتیب تشبیه به عنوان یکی از ابزارهای بیانی. هاست؛ خواه حقیقی و خواه تخیلیهای میان این پدیدهشباهت

بسیار رندانه و ، عاطفی و ادبی در شعر مورد نظر ما نیز شاعر جهت رعایت کردن ادب و پربار کردن شعر خویش از لحاظ گیرد.شاعر قرار می

های تشبیه در این مجال اقسام و گونه کشد.ای غیرمستقیم به تصویر میگمارد و وقایع کربلا را به گونهمی زبانبیه را به خدمت شهنرمندانه ت

 :ایمدسته بندی کرده، را به اعتبار حسی یا عقلی بودن دو سوی تشبیه نیّر بند ترکیبموجود در 

 تشبیه حسی به حسی: -1
 (14خور چون سر بریدة یحیی به تشت خون)       ه سر نمود رخ از پردة شفقآسیم

 هم دارد.)ع( ایهامی به سر مبارک حضرت امام حسین، در این بیت علاوه بر تصویر پدیدة طلوع و تشبیه تلمیحی آن   

 (888ز سموم دی)ا های خزان از هم چو برگ       وارقلادة دُرهای شاه پاشید آن 
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مانند شده ، راکنده شوندپ های خزان که از باد دیاست که خود به برگ)ع( امام حسین قلادة دُرهای شاهوار استعاره مصرحه از خاندان حضرت    

 است.

 چون کودکی تپیده به خون در کنار آب ر هلالق به درآورد ساز کلّة شف

 ز گوش پرده نشینی چـــو آفتاببیرون  که به یغما کشیده خصماییا گوشواره

 (2-1شتاب)سوار سوی خیمه بابی برگشته ونـاهنشهی نگـیا گشته زین توسن ش

ون ـــگوناگهایی بهمشبهیلی هستند؛ یعنی تشبیهی که در آن یک مشبه در ابیات متعددی به صتشبیه تف، اسهای فوق بنا به تعریف شمیبیت   

های ذهن مشبه تهمچنین در این ابیا. (848:8178ا، سی( فراوان است)شمیـــی)سبک خراسانــــفارسن ـتشبیه شده و در شعر دورة نخستی

ه در بسیاری از رد و شاعر نه تنها در این مورد، کها قرار دابهمشبهدر حقیقت منظور اصلی شاعر در . اندقرارگرفته بهمشبهشاعر در جایگاه 

وس ــــدر کتب بلاغی عربی گاهی مراد از تشبیه معک» :گویدمی اسگونه تشبیه شمی در توضیح این ت.های دیگر به این گونه عمل کرده استصویر

در این صورت که نوعی نوآوری  اعرف بدانند. بهمشبهیعنی مشبه را از  ؛یل نهندصترجیح و تف بهمشبهتشبیهی است که در آن مشبه را بر ، یا مقلوب

 (848:8178، همان) «.دشوه میداست، به مبالغة تشبیه افرو

 :در تصویر زیر نیز به گونه دیگری تصویرها را برجسته نموده است نیّر   

 این گوهر به خون شده غلطان حسین توست  

 وین کشتی شکسته ز طوفان حسین توست

حسین . / این شاهباز اوج سعادت ... کشته .. / این شمع. / این لاله شکفته ... / این پیکری که ... کام که ../ این خضر تشنه . این یوسفی که ..   

 (881-848)توست

 ( است.بهمشبهچند  بهمشبههای فوق از نوع تشبیه جمع)یک بیهشت   

 (877باغی و سنبلش همه گیسوی مشک سود)   از خون کشتگان تو صحرای ماریه

 تشبیه فوق از نوع تشبیه مفروق است.   

غ است که یا به صورت اضافی ـت که در این صورت تشبیه از نوع بلیــحذف وجه شبه و ادات تشبیه اس، کندتر میاما آنچه تشبیه را هنری    

سار دیده / پرنیان ریگ / روباه چرخ / میم سنان / سرو قامت / اورنگ های زخم / چشمه/ بازار کربلا / شهاب تیر / غنچهموج خون / پردة شفق  :است

تر از ادعای شبیه بودن قوی، زیرا درکلام ادعای همسان بودن، رسدمی ضافی است که اغراق در آن به اوجو یا به صورت غیر ا. زین و..

 :(888-888: 8178،هماناست)

 (812چترآستین و معجرسر دست خاک بیز)            ـار راهخرگاه دود آه و نقابم غب

 :هایی داردنمونه نیّر بند ترکیبتشبیه مضمر نیز در    

در حقیقت شاعر حضرت زینب)س( را در پس ؛ (488) ون مه نقاب راــکافکند زینب از رخ چو دگر ز پرده شب برمیار سر         خور گ

 به خورشید در پس ابر تشبیه کرده است.، نقاب

زیرا این نوع تشبیه در ، «خراسانی سبک»از  نیّر بسیار بالاست و این خود دلیلی است بر تأثر نیّر بند ترکیبهای حسی به حسی در بسامد تشبیه   

 .(21:8178، اسسبک خراسانی بسیار رایج بوده است)شمی

 :ه عقلی به حسییتشب -2

( / حرم کبریا / 487( / شهد بقا به کام مخالف شرنگ بود)441( / گر ز آتش عطش جگرت سوخت غم مخور)845دل پر کینه سنگ بود). ..   

نمرود کفر / آتش غم / تیغ کین / تیر عشق / مرغ جان / ناوک بلا / عروس شهادت / قافلة غم / بحر غیب /  مسند عزّت / کمان بلا / کوی وصل /

 .. ق عقل / نقد جان / خلوتسرای قدس / پرده شکیب / بند بلا / زندان غم و..ابر

ی)تشبیهی که درک وجه شبه حز نوع تشبیه تلمییا از رهگذر طبیعت و جوانب حیات است و یا ا  بندترکیبتصویرهای تشبیهی در این  ةبیشین   

 :( مانند489:8178ا، میس)ش(آن در گرو آشنایی با اسطوره و داستانی است

 (882) پریشان حسین توست هایاز تار زلف         این یوسفی که بر تن خود کرده پیرهن

 (412مبتلای مـــا )گــو دار کربلا نـــگر و          زنده جان ببرد ز دار بلا مسیـــــح رگ

 :استعاره

تا به کشف رابطه  داردمی و واـر ذهن خواننده را به تکاپـهمین ام. شودمیوجه شبه نیز بیان نو  شودمیدر استعاره یک سوی تصویر حذف 

عاطفی شدید  هایحالت ( ضمن اینکه در بیان22:8198بخشد.)شفیعی کدکنی، می بیشترمیان اجزای تصویر بپردازد و این امر به شعر جذابیت 
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تواند از گزارش مستقیم حوادث کربلا می کوشد تا حدی کهمی نیّر، به علاوه چنانکه پیشتر بیان شد. (117 :تر از تشبیه است)همانکاربردی استعاره

 :گزیند( و برای نیل به این منظور استعاره را برمی دهدمیخودداری کند)مگر آن جاهایی که دیگر عنان اختیار از کف 

 :استعاره مصرّحه -1
 ()ع( )استعاره از حضرت امام حسین  (8ز توسن زرّین تهی رکاب) خورچون کرد 

 )استعاره از خورشید( (18ز جیش شب از بس برید سر) ترک فلک

 )استعاره از سلسله اسرای کربلا(؛ ( 881) ز درهای شاهوار عقدی به رشته بست امگردون به در نثاری بزم خدیو ش

 ( 2نقاب )بی مهـوی بریده سراسیـبا گیس شـند سر ز پرده برون دختران نعکرد

 ()ع( خاندان امام حسین)استعاره از دختران 

 (882ی قطار)ــــــبستند بار شام قطار از پ خور شد فرو به مغرب و تابنده اختران

 ()ع( و زنان و دختران اهل بیت)ع( )استعاره از حضرت امام حسین

 ()ع( )استعاره از حضرت امام حسین؛( 485تاب تجلی به هم شکست)آیینه خود ز 

 ()ع( )استعاره از حضرت قاسم       ( 18ن )ــار مــدرّی که بود پرورشش در کن

بستان)خانواده ، چمن)کربلا(، ستاره )اشک(، ()ع( آهوان حرم)دختران حضرت امام حسین، باد خزان)مرگ(، مجمر گردون)خورشید(

 (.. و..)ع( )استعاره از حضرت امام حسین. هما و..، شاهباز، ماهی، گل، آفتاب دین، درخشنده آفتاب، یوسف عزیز، ()ع( نحضرت امام حسی

 :یهناستعاره مک -2
 (899گریسته) دامن گردوناشک شفق به  چشم آفتاببه سنان  تابش سرتاز 

یه از نوع تشخیص است که بعدا به آن خواهیم ناستعاره مک چشم آفتاب و دامن گردون. تابد تشبیه شده است(می )سر به خورشیدی که

 پرداخت.

 (22چون تیر کین عنان قرارش ز کف ربود )

 (817ری که ذروة لاهوت جای اوست )یآن طا

 (21اء )ـن ارواح انبیـــــه جلال مـــبر درگ

 (84لا )ــوار کربــــوز از در و دیــآید هن. ..

 :تشخیص )جاندار پنداری(

تشخیص در میان انواع . بیندمی زیرا همة موجودات را صاحب حیات و شعور، بیانگر دیدگاه عارفانه شاعر به اشیاء است، بالای تشخیص درصد   

خود به کار گرفته   بندترکیبة تشخیص را به فراوانی در ینیز آرا نیّر. (424:8198، شفیعی کدکنیشکل آن است) ترینو پرحرکت ترینزنده، تصویر

جگر ( / 897ماهی در آب و وحش به هامون گریسته) :و همین امر نیز سبب شده است حوادث کربلا برای مخاطب پرتحرک و زنده تصویر شود است

( / ای دهر سفله طبع / چشم آفتاب / دامن گردون / گریبان 442( / چشم ناز ازل بر قدوم توست)855( / زبان سوخت خامه را)822کوه آب شد)

 .. و .. 891، 812، 828، 882، 888، 98 هایز در بیت.نی. صبح و..

 و... . ستارگان ماه، آسمانی مانند خورشید، هایدر مورد آسمان، نمود بیشتری دارد و پس از آن دیگر پدیده بندترکیبجاندار پنداری در این    

، شمیسایه نیست )نلاف تصور رایج، هر تشخیصی از نوع مکاما به خ، یه استنتشخیص از نوع استعاره مک، ی که ذکر شدهایدر تمامی نمونه   

828:8178): 

 ( )استعاره مصرّحه از ماه(21و)ـــــدریده گریبان بریده ملیلای شب 

 ( )استعاره مصرّحه از ستارگان(4گ)ــــوده چنـبه یغما گش غارتگران شام

 ( )استعاره مصرّحه از خورشید(18ز جیش شب از بس بریده سر) ترک فلک

کمتر مورد نظر است و به همین دلیل این ، ستفاده از فعلابر این باور است که در استعاره  «صور خیال در شعر فارسی»شفیعی کدکنی در کتاب    

ه انشینی یک اسم بعلاوه بر ج بندترکیبدر این  نیّر نکهآ( حال 452: 8198شفیعی کدکنی، گونه تصویرها از جنبش و حرکت کمتری برخوردارند.)

 ؛ به عنوان مثال وقتیکندمیدو سویه بین دو سوی تشبیه برقرار  ایهبر فعل نیز تاکید بسیاری دارد و حتی رابط، علاقه مشابهت جای اسم دیگر به

تهی کرد،  خورشید از توسن زرین رکاب :گوییممی هنگامی کهاما ، خورشید استعاره از امام است با علاقة مشابهت خورشید غروب کرد،: گوییممی

خورشید این بار در مقام  شودمینیز سبب  «رکاب تهی کرد»امام به خورشید تشبیه شود عبارت  شودمیه بر علاقة مشابهت یاد شده که سبب وعلا
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مجازی یا استعارة  فعلی یا اسناد هایاستعاره  بندترکیبدر این  نیّر ترتیبکند)پایین بیاید( و به این  تشبیه قرار گیرد و همچون امام رکاب تهی

 :گماردمی ک و شکوه هرچه بیشتر تصویرها به خدمتاسمی و در جهت پویایی و تحرّ هایاستعارهتبعیه را نیز در کنار 

 (8). چون کرد خور ز توسن زرّین تهی رکاب..

 (2نقاب)بی راسیمهسبا گیسوی بریده       ران نعشـرده برون دختـر ز پـد سـکردن

 :کندمیبر همین اساس ایجاد نیز بسیاری از تصویرهایش را  شاعر توانای تبریزی ی کردن تصویرها دارد.ز سهم بسزایی در حسّنی «رنگ»عنصر    

در دیگر . شد جهان سیاه و..، صبحی چو شام سیاه، سیاهی دود آه؛ در یک سو. لاله زار و..، لاله گون، گلزار، روادی خونخوا، خون خضاب، خون شفق

تابلویی سیاه را که جای جای آن به رنگ خون است ترسیم ، )نورانی و درخشان( در سوی دیگر ی از این دستهایو وجه شبه، زرتار ،سو و زرّین

 ی از نور نمایان است.هایو در میان این سرخی و سیاهی اشعّه کندمی

 :تمثیل

آن قسمت از تمثیل است که در تعریف آن پردازیم می ناین قسمت به آ اما آنچه در، اندهبلاغی برای تمثیل انواع مختلفی برشمرد هایدر کتاب   

وجه شبه آن از امور متعدد ترکیب شده باشد و در حقیقت یک حکم به حکمی دیگر که با آن به پنداری شاعرانه همسان و همانند است  »:اندهگفت

 : (98:8179)اشراف زاده،  «خوردمی پیوند

   ارد آسماننی کزین پس ار همه خون بنی

 (481) حاصل است خوردن مستسقی آب رابی           

  نی که باقـــی حـــق را هلاک نیستنی

 (874) صورت بجاست آینه گر رفت باک نیست         

 ودـــــخدنگ ب )قتل شهید عشق نه کار 

 (ودـــگ بــدار تنــــدنیا برای شاه جهان     

  تــنیس ازــب  اوردــهم دعصفور هرچه با

 (481،482ود )ـــب گ ـــور ننـشهباز را ز پنجة عصف               

 مصراع اول، تمثیلی است برای بیت قبل.ویژه به ودر حقیقت بیت دوم مثال اخیر    

، دة هنری او از تمثیلاز تمثیل بهره برده است و این استفا «اقناع مخاطب»همچون بسیاری از شاعران به نوعی برای  نیّررسد که می به نظر   

 (.429:8112آورد)فتوحی، می که وی نیز تمثیل را یکی از ابزارهای خطیب برای اقناع مخاطب به حساب کندمیتعریف ارسطو را تداعی 

  :4مجاز

گریسته  فتابآرا )خورشید( / چشم  آفتابچه ببند ی)اشک( / در آب دیدهسرزد )خورشید( /  صبحسردار کربلا )دهان( /  سرصوت تلاوت    

این داستان نبود )قصد و  سر)اندیشه( / گر از ازل تو را  سرعراق( / آن را که نیست شور حسینی به )مردم  گشت بلند عراق)خورشید( / شور از 

مرا مسوس  عالمعالم و منم به  سایستوانیم آن را تشخیص به حساب آوریم( / می البته، خون گریسته )اهل زمین و آسمان ارض و سمااندیشه( / 

 )حضرت محمد)ص( (. ( / رسول،نبی و..ها)اهل عالم( / نگین )انگشتر( / خاکیان )انسان

 :کنایه

دست دست  است:  بندترکیببالاست و دلیل آن همان بیان غیرمستقیم و غیرصریح این   بندترکیبکنایی در این  هایو عبارت هاجملهآمار    

د هنوز دود وی از استخوان من )شدت ناراحتی و تألم( / جان به کف )آماده جان فشانی( / سایه هما بر سر پیشی گرفتن( / آی :توست )کنایه

جانِ بر لب آمده شد )بر وفق خواسته( / . به کامِ..پشت پا زند )بی ارزش انگارد( / به سر دوید )شدت شوق( / )خوشبختی( / به باد شد )نابود شد( / 

خون بارید )شدت اندوه( / بار بستن )آمادگی سفر( / بضاعت مزجاه )همه کن فکان )هستی( / شیرافکن )پرمخاطره( / -ن)حالت احتضار( / کاف و نو

 .. دارایی هرچند اندک( / دور واژگون )گردش روزگار( / دست یافت )غلبه کرد( و..

بیمار ، ()ع( سلیل خلیل )امام حسین، )حضرت صدیقه )س( (ناموس کردگار: از کنایه بهره برده است ،همچنین به جای بیان اسامی اشخاص نیّر   

 .. ( و..)ع( دختران و زنان اهل بیت) پرشکستگان ستم دیده، ()ع( )امام سجاد

 :ایهام
در یگر وجود دارد؛ به عبارت د هااست که میان دو سوی تشبیهت ایهام است و دلیل این امر ارتباطی دارای صنع بندترکیببسیاری از ابیات این    

بلکه دو اتفاق یا پدیدة در حال وقوع را به هم مانند ، گذارد، تنها به شباهت ظاهری دو سوی تصویر توجه نداردمی به نمایش نیّر ی کههایتصویر

 :کندمی
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 امام)ع(-4،خورشید -8: (8ز توسن زرّین تهی رکاب) خورچون کرد _       

 شور و غوغا -4، «انقلاب نجومی»پدیده-8: (8) بانقلااره ـاد در ثوابت و سیـــــافت_       

 به هواداری ما-4بر بالا رفتن،   -8: (447)اندر هوای مارت ـــر رفت برسنان سـگ_         

               خود را در حالت سجده ازسر  -8 :(879در سجود) سر به طاعت معبودای داده _       

       تسلیم حق   -4دست داد، 

 :ناسبت ایهام 
ستارگان)تلفظ دیگر ستّارگان( و نیز خواب در مصرع دوم       شب که با  -4، شهر شام -8:(82)شام ره باــت بلا بستـــدش  انــستارگ_

 تناسب دارد.

 موسیقی شور و عراق از دستگاهای -4غوغا از شهر عراق بلند شد. -8:(99د)ــت بلنــــگش   راقـــــع  از  شور_

 . دارد بخواب تناسبخسته که با  -4، زخمی شده با تیر -8  :(819خوش بخواب) خستهتیر جفا  معذوری ای ز_

 نی که با نی تناسب دارد. -4  ،حلق -8: (91ی)ــــــو ن نایر نوای زمزمة طور ـد پـش_

  :ایهام تبادر
 در بیت تناسب دارد. «چاک کرد»که با  کندمی(؛ کلمه مجّره صدای جر خوردن را به ذهن متبادر 1شکیب) ةفلک پرد مجرّه چاککرد از _

علاوه بر معنای هشدار و  «هین»واژة ؛ (444) سرای ماشوق به خلوت بُراق خوش خوش بران هینمعراج عشق را شب اسراست _

 .کندمیرود، به ذهن متبادر می صدایی را که برای راندن حیوان )بُراق( به کار، تنبیه

 (2هلال) رــــــسشفق به در آورد  کلّةاز _

 رسد.می تلفظ دیگر کِلّه )کَلّه( نیز به ذهن

  (899ک ری)ــای ملــــتمن زِ یادردلان ــــکافبُرد          . .._

 .شودمیذهن متبادر  بهنیز  «ابن زیاد»نام  «زِ یاد»با دیدن عبارت 

  :ایهام ترجمه
 کند.دید که معمولا قدیم)اوائل( را منسوخ میج -4 ،سخن -8: (415و)ــت حدیثر اوائل ـرد ذکــوخ کـــمنس_

 دوست -4، حضرت ابراهیم)ع( -8: (418دای دوست)ـاز ف خلیلو مباد ـر گـدلگی_ 

                                                                                                                                                                                                                                     خار که با گل در تضاد  است. -4 ،شخص فرومایه-8 :(82تحفه سوی شام) خسیگل که برد بهر  بس    :ایهام تضاد

  :ایهام دوگونه خوانی
 بَرَد -4 ،دبُرَ -8: (449ز تو دستی مشو ملول) برد ایهور سفل_

 شاه + ی وحدت و نکره )هیچ شاه( - شاه + ی نسبت )شاهانه( -8 :(42ا)ـــدای مــگ شاهیر ـسر ناورد به افس_ 

 

 

 آشیان: مسند، گلستان: مسندالیه - 4،   مسند :گلستان، مسندالیه :آشیان -8 :(841ن)ــد آشیان زاغ و زغن گلستان مــش_

  :استخدام
، بر خاک افتادن و شهید «هدی»در ارتباط با -4  ،واژگون شدن: «رایت»در ارتباط با  -8: (12)نگون شدیسرای رایت هدی تو چرا _

 شدن.

 در ارتباط با امام حسین)ع(: شهید شده -4، خاموش: در ارتباط با شمع -8: (899ور)ــــاز اثر تندباد ج کشته این شمع_           

       

و معنوی آنها آگاه بوده و بسیار ادیبانه  صوری های به معانی واژگان و مشابهت نیّر م کهیابیوارد مشابه آنها در میی که ذکر شد و مهایاز نمونه   

هم عصر خویش و یا برخی از شاعران سبک هندی لفظ پردازی و به اصطلاح چونان بسیاری از شاعران  آنکهبی، آنها را به خدمت معنا گماشته

 رده است.کغیر مستقیم و هنرمندانه بیان  ایهکرده باشد، معنا را به گون «لفظ»را فدای  «معنی»یق و از این طر «بازی لفظی»
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 :تضاد و بیان پارادوکسی
بیان »تضاد و نیز گونة دیگر آن ، خویش به کار گرفته  بندترکیبمعنا و آشنایی زدایی در  سازیهبرای برجست نیّر از ابزارهای دیگری که   

و همین هنجار شکنی و آشنایی زدایی در کلام  شودمیحاصل  استاجتماع نقیضین محال پارادوکس از شکستن حکم منطقی ». است «پارادوکسی

 : (25:8114، )داد «کندمیبرجستگی ایجاد 

ملک کهف توی دیگران  بیدار( / 458)نوجوانیااز آن قد و آن  پیر ای چرخ/ ( 41ما) آشنایجهان  باید از دو بیگانه( / 878کوری نظاره کن) :تضاد

دوا / ، نیاز / درد، شرنگ / ناز، عقل / شهد، آتش / عشق، جان / آب، سیاره / جسم، ( / ثوابت411ما) بقایتو را با  فنای( / عهدی است این 871)رقود

 .. محترم و..، قدم / سفله، پا / سر، گدا / سر شاه،

 (484یونس در آب سوخت). ( / ..424)ای میر کاروان برخیز صبح شام شد :بیان پارادوکسی

 :فکری سطح-3-2

، عقلانی و علمی حوادث یابییا علت شناسیهشیوه جامع، شیوه تاریخی ؛مختلفی صورت گرفته است هاینگاه به کربلا در ادب فارسی از زاویه   

به  عاشورائیشعر  هایمایهجان ترینفان یکی از زندهعشق و عر، این میان در. (85-82:نویسمقدمه،8114،بدرالدین)روش فقهی و شیوه اهل عرفان

  بندترکیبوی در جای جای این . ند خود را با نگاهی عاشقانه و عارفانه به کربلا سروده استبتبریزی ترکیب نیّر. (182:8111)کافی، آیدیحساب م

، نیّر ممقانی)داندیرا همواره مبتلای دام بلای عشق م و عاشق داندیرا تنها رمز جاودانگی م «آب حیات»گوید و این می سخن «عشق»از 

ن حضرت وراز سوز دشاعر هرگاه بندی در بیان وقایع کربلا و یا  ؛هنرمندانه طراحی شده است ایوهیبه ش  بندترکیبمعماری این  .(82:8111

و با  دهدمیدید خود را تغییر  زاویة، و پاکبازی ایشان)ع( ، گویا برای تسکین درون و یا بیان عظمت مقام حضرت امام حسینسرایدمیزینب)س( 

 :پردازدمی نگاه عاشقانه به ماجرای کربلا

 (481) گ بودـــدار تنــــدنیا برای شاه جهان ودـــقتل شهید عشق نه کار خدنگ ب

 (485) گیرم که خصم را دل پرکینه سنگ بود آیینه خود ز تاب تجّلی به هم شکست

تزاحم »آنچه که شفیعی کدکنی از آن به در محور عمودی نیز همچون محور افقی دارای هماهنگی است؛ به عبارت دیگر  رنیّ  بندترکیب   

به عنوان نمونه هرگاه در یک بند، یک سوی . وجود ندارد  بندترکیباین (، در محور عمودی 898:8198)شفیعی کدکنی، کندمیتعبیر  «تصویرها

و  کندمیستارگان و سیاهی شب را ترسیم  پدیدار شدن، سرخی افق، همة ابیات آن بند غروب خورشید، کشدمی ویرتصویرها پدیده شب را به تص

روال منطقی موجود در طبیعت را ، طبیعی هایبلکه ضمن تشبیه وقایع کربلا به پدیده، و کنار هم چیدن تصویرها نپرداختهآوری جمعشاعر تنها به 

 .استهنیز در نظر داشت

 :تاریخی و آیات و احادیث نیز بسیار ارزشمند است هایاز جهت تلمیح به روایت بندترکیباین    

 (85لا)ــدر هم شکست رونق بازار کرب رـف عزیز به زندان غم اسیـد یوسـش

  «وتحسبهم ایقاظا و هم رقود: »(871دار ملک کهف تویی دیگران رقود)ـبی

  .. و..«و یبقی وجه ر بک  »( 92تا گشت وجه باقی حق بعد کلّ شَیء)

 ایهامی، هایبرای نیل به این منظور از اشاره نیّر حوادث کربلاست؛ بیان غیر مستقیم شیوه ، ن اشاره شدآاز نکات قابل ذکر که پیشتر نیز به    

 :؛ به عنوان مثالاستهمعکوس بسیار بهره برد هایکنایی و حتی تشبیه ،یاستعار

 در کنار آب نچون کودکی تپیده به خو ه در آورد ســــر هـــلالاز کلّة شفق ب          

 ـابـبیرون ز گوش پرده نشینـی چو آفت     که به یغما کشیده خصم ایهیا گوشوار

 (2-9) ابــسـوار سوی خیمه با شتبی برگشته  یا گشته زین توسن شاهنشهی نگـــون

، نکره است )کودکی «یای»استفاده از  ،ر نهفتهیاوکه در این تص دیگری ةاما نکت ،معکوس استچنانکه پیشتر بیان شد این تشبیه نوعی تشبیه     

 .است هو فرزندان ایشان روی داد)ع( خواهد باور کند که این ماجراها برای امام حسیننمی شاهنشهی(؛ گویا شاعر، پرده نشینی، ایهگوشوار

به همین دلیل گردون و فلک را در ، د در برابر امام بایستندنشناسد که بخواهنمی ای آنها جایگاهیبیند که برمی دشمنان امام را آنقدر حقیرنیّر

 :دهدمیقرار )ع( سوی دیگر این صحنه در مقابل امام حسین

 .. ( و..828( ای دهر سفله صید تو را تیر کم نبود)842( / آن طایرم که سوخت فلک آشیان من)78هر ناوک بلا که فلک در کمان نهاد)    

 :گیریهنتیج-3
ترکیب بندی  های قابل تحسین،ها و غزلال ناشناخته و گمنام معاصر است. وی علاوه بر مثنویو در عین ح توانمندنیّر تبریزی یکی از شاعران 

 :استهبهره برد، شوندمی معنا سازیهامکانات زبانی که سبب برجست از بسیاری از عاشورایی در رثای سالار شهیدان دارد. وی در این ترکیب بند
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 ؛دستوریکهن گرایی واژگانی و  -   

 ؛مت معنا و مضمونی خاصددر خ هاو مصوت هاتوجه ویژه به تکرار صامت -   

 ؛دارد( و آواهایی که با قافیه و حروف آن تناسب هابرجستة هر بند با دیگر واژگان )جذب واژه هایو به خصوص قافیه هاتناسب آوایی قافیه -   

 ؛لزوم مالایلزم و رعایت حروف و هجاهای غیر از حروف اصلی قافیه -   

 ؛بیان پارادوکسی و تضاد -   

 ؛آوردن صفت جانشین موصوف -   

 :خوردمی شوند فراوان به چشممی عناصری که سبب تحرک و پویایی تصویرها  بندترکیبهمچنین در این     

 ؛پرتحرّک هایلی و نیز فعلفع هایاستفاده از استعاره -   

 ؛در ترسیم تابلویی زنده از کربلا «رنگ»توجه به عنصر  -   

 ؛حسی و ملموس هایبهمشبهبه کار گیری  -   

 دارد.می بسامد بالای تشخیص که طبیعت را به حرکت و پویایی وا -   

 هایو نیز تشبیه هااستعارهبسامد بالایی دارند و این عناصر در کنار برخی  نیّر  بندترکیبمعنوی نیز در  هایایهام و دیگر آرایه، کنایه، انواع مجاز    

 غیر مستقیم بیان شود. ایهبه شیو، سبب شده وقایع کربلا رندانه و هنرمندانه، معکوس و غیر صریح

 بسامد بالایی دارد.  بندترکیبدر این  -استآن  ةگون ترینکه هنری-تشبیه بلیغ، ارکان تشبیهدر بین انواع تشبیه به لحاظ ذکر یا حذف    

مجموعة ، با یکدیگر در تزاحم نیستند و محور عمودی شعر نیز همچون محور افقی آن قوی است و ابیات ،همچنین تصویرها با وجود فراوانی    

 ظ را به خدمت معنا گماشته است.رده و لفنک «لفظ پردازی»به خلاف بسیاری از شاعران هم عصر خود  نیّر. سازندمی را ای یکپارچه

و  کندمیرا به سبک خراسانی نزدیک  نیّر بندترکیب، وســمحس هایور تشبیهـــگرایی و نیز وف، عناصری مانند کهنه لحاظ سبک شناسیب   

 .استهیک کردعربی و درج و تضمین آیات و احادیث و تلمیحات، آن را به سبک عراقی نزد هایو عبارت هاکاربرد فراوان کلمه

از امکانات زبانی به خوبی و به تناسب سخن بهره گرفته به زبان است و هایتبریزی شاعری توانا و آشنا به قابلیت نیّر با توجه به آنچه بیان شد،   

شعار وی شایستة تأمّل و توجه ا همین سبب به ،قرار داده است بندهای مشهوربند را در جایگاهی بالاتر از بسیاری از ترکیبای که این ترکیبگونه

 بیشتری است.

 هاپی نوشت 
                                                           

های بدیعی است که محصول ذهن و دخالت شاعر در حرف روی است که به دو صورت ترکیب دوکلمه)اخا+ه ، اخ+ی( و یا تجزیه کلمه قافیه معموله: از قافیه -8

 گیرد.صورت می

شوند) برای اطلاع بیشتر ر.ک شفیعی تکرار نمی "های عروضی عیناای است که رکناوزان جویباری اوزانی هستند که ساختار عروضی افاعیل در آنها به گونه -4

 (.195-192: 8119کدکنی، 

ز، میان و یا پایان تناسب آوایی داشته باشند. )برای اطلاع بیشتر ای از واج آرایی است که در آن دو یا چند واژه با اشتراک حروف در آغاگونه« جادوی مجاورت»-1

 ( 42-85، صص8177بنگرید به شفیعی کدکنی، مقالة جادوی مجاورت 

 ها پرداخته شد.های ذکر شده، تنها به بیان شاهد مثالها در مثالبه دلیل روشن بودن معنای مجاز و نیز علاقه  -2

 

 فهرست منابع:

 .تهران: سمت.معانی و بیان(. 8179و محمد علوی مقدم) اشرف زاده، رضا-

 . چاپ دوم. تهران: مروارید.( فرهنگ اصطلاحات ادبی8114داد، سیما) -

 .42 -85. صص4مجله فرهنگ و هنر)بخارا(. شماره«. جادوی مجاورت(. »8177شفیعی کدکنی، محمدرضا)-

 . تهران: آگه.موسیقی شعر(. 8119) ________________-

 . تهران: آگه.صور خیال در شعر فارسی(. 8198)________________-

 . تهران: فردوسی.بیان( 8178شمیسا، سیروس)-
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 . تهران: فردوسی.کلیات سبک شناسی(.8172)  _________-

 . به اهتمام حسین بدرالدّین. تهران: سنایی.گنجینه الاسرار(.8114عمان سامانی، نوراله بن عبداله) -

 . تهران: سخن.بلاغت تصویر(. 8112ی، محمود)فتوحی رودمعجن-

 . مجتمع فرهنگی عاشورا.شرح منظومه ظهر(. 8111کافی، غلامرضا) -

 جلد. تهران: نشر نو.1. تاریخ زبان فارسی( 8129ناتل خانلری، پرویز) -

 . تصحیح بهروز ثروتیان.تهران: چاپ و نشر بین الملل.دیوان اشعار(. 8111نیّر ممقانی، محمدتقی)-
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 بازی با حروف و اعداد در شعر نظامیالقای مفاهیم از طریق 
 

 سعیده حسنی راد، طاهره نجاتی
 

 دانشجویان دبیری زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری)س( اراک

 
 

 چکیده 
یشتر باشد شاعر برای انتقال احساس و تاثیرگذاری بیشتر و مفهومی کردن شعر شگرد های متفاوتی را به کار می گیرد؛ در واقع هر  قدر خلاقیت شاعر ب     

ود. این شگرد های شاعرانه می تواند موسیقی کلام، آفرینش تصاویرتازه، عاطفه و...  باشد توانایی او بهتر و بیشترجلوه خواهد کرد و کلام او گیراتر و موثرتر می ش

 که هر شاعر با توجه به سبک خاص خود آن را به کار می گیرد. 

علا از لفظ و ظاهر در این راستا نظامی به عنوان یکی از سرآمدان زبان و ادب فارسی برای انتقال معنی و مفهوم و زیبا جلوه دادن کلام والای خود، در حد ا     

ادبی با به کار گیری هنرمندانه ی  کلمات بهره جسته است و به شیوه ای هنرمندانه در چینش کلمات و ایجاد آهنگ هنرنمایی کرده است. در شعر او آرایه های

اد موجب برقراری ارتباط قافیه و ردیف، بازی با حروف الفبا و اعداد و نمادهای ریاضی به شکلی تازه و معنا دار به کار رفته است و همین بازیگری با حروف و اعد

ود. در این مقاله با بررسی پنج گنج  نظامی با دیدگاه زیبایی شناسانه بین کلمات شده و زیبایی خاصی به شعر او بخشیده که این باعث جذب مخاطب     می ش

 معنادار مورد بحث قرار گرفته است. شیوه ی بازی با حروف و اعداد و اهمیت آن ها در زیبا سازی کلام آن هم به شکلی

 ها کلید واژه

   حروف،  اعداد، تصویر سازی. نظامی، القای مفاهیم، آفرینش معنا، 
 

 مقدمه 
شعر پدیده ایست زنده و متحرک که همواره در طول زمان در حال حرکت به سمت کمال بوده است. کلمات ابزار شاعر برای بیان عواطف و       

ر احساسات و جهان بینی او هستند. آرایه های ادبی که به دو دسته ی لفظی و معنوی تقسیم می شوند،  یکی از مهم ترین وسایلی هستند که شاع

مزین به واسطه آن به شعر خود زیبایی می بخشد و هنر شاعر بسته به توانایی و تخیلی دارد که به شکلی خاص از آن استفاده کرده و شعر خود را 

 می کند. آرایه های به کار رفته نشانگر ظرافت و وسعت فکر شاعر است و قدرت تخیل او را نمایش می دهد.
انتخاب وزن مناسب، گذشته از آن که بر خواننده تاثیربیشتری می گذارد، در سراینده و سازنده ی شعر »گفته اند:  درباب اهمیت صنایع لفظی       

 (61: 6731)اخوان ثالث، « نیز موثر است و کلمات را بهتر و مناسب تر با مقصود را، به ذهن شاعر القاء و نزدیک می کند و این امری است تجربی

شعرنظامی سرشار ازتشبیهات و استعارات و صور خیال است  و نیز اصطلاحات علمی و دانش های مختلف  مثل نجوم،  اسطوره ها،       

 عناصرطبیعی  و پیرامون شاعر و... که نیروی تخیل دربیان آن ها بسیارموثرواقع شده است. عالمی گسترده در دل هر حرف نهفته است و حرف و

تخیل اساسا شکلی از : »وکوچکترین جزء کلام نیستند، بلکه نقطه ی شروع تخیل وسیع شاعرانه هستند؛ در باب تخیل گفته اندتکواژ آخرین 

        (61:  6731) برت، «حافظه است؛  اما حافظه ای که تا حدودی از محدودیت تجربی مبتنی بر واقعیت آزاد است

ین علت او را در کار وصف و تصویرسازی بسیار قوی کرده است. او برای بیان بهتر و زیباتر،  به عشق نظامی معدنی از گنجینه ی لغات است، هم     

ت و بازی با حروف، کلمات، ترکیب ها و چیدمان کلمات به شیوه ای متفاوت           می پردازد. مهم ترین عامل آگاهی و شناخت نظامی از کلما

او می باشد و با آفرینش هنرمندانه وبه کار گیری زیبای کلمات به واقعیت ها دست پیدا می کند و اعتبار چینش آن ها برگرفته از تخیل بی نظیر 

ارد. آثارش بستگی زیادی به چگونگی؛ نغمه آوایی،  هم نوایی واژه ها،  ترکیبات،  مصراع ها، موسیقی درونی، بیرونی، معنوی و محورهای شعری د

تعلیمی چون مخزن  -از یک اثر اخلاقی  بلکه تقریبا در تمام آثار او موجود است؛  ر یکی از آثار نظامی نمود دارد،بازی با حروف و اعداد نه تنها د

از  الاسرار گرفته  تا منظومه های عاشقانه ای چون خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و منظو مه ی داستانی اسکندر نامه؛ و این از یک طرف نشان

و از طرف دیگر نشان ازاهمیت این شیوه ی بازیگری با حروف و کلمات در نظر شاعر است. این شگرد جالب در شعر شاعر  توانایی ذهنی شاعر است

بازی کرده برجسته ی متقدم نظامی چون خاقانی نیز موجود است؛ وی علاوه بربازی با حروف الفبا با اعداد و نمادهای با شیوه ای جالب و مبتکرانه 

 در بیت زیر: است برای مثالاست 

 الف رابر اعداد مرقوم بینی             که اعداد فرعند و اواصل والا
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 ( 771:6733)خاقانی،  

 یا در بیت زیر:اهمیت آن و قامت بلند آن را با بسامد ده بار در بیت القا کرده است را که یکی از حروف الفباست و « الف»شاعر در این بیت  

 صفر بر جای الف کرد ثبات         که الف چون شد از منزل یک  

 (17)همان:  

به عنوان اولین و بلند قامت ترین حرف الفبا پرداخته است وآن را به آدمی تشبیه کرده که در مقابل عدد یک که هم « الف»باز شاعربه بازی با       

 یا در بیت زیر:شکل خودش است قرار گرفته است و در این میان صفر به جای الف نشسته است پرداخته 

 به یک قیام و چهاراصل وچل صباح              که هست از این الف لام میم بی اعراب

 (11)همان: 

ل و الف و دال و میم پرداخته و با آن ها بازی کرده است و شعر زیبایی را به وجود آورده که هدر این بیت شاعر باز به اعداد یک و چهار و چ      

 این یکی از هنر های خاقانی است. 

 به جای الف که نخستین حرف ابجد است، صفر می نهند و برج حمل را صفر می نامند  ر مورد این بیت می نویسد: منجمان کزازی د

 (31)همان:                                                                                                                                                          

برد که در موارد در شعر شاعران معاصر نیز این هنرخودنمایی می کند از جمله شاعران مبتکر در این زمینه می توان قیصر امین پور را نام       

 زیادی این شیوه را به کار برده است برای مثال بیت زیر:

 قاف 

 حرف آخر عشق است  

 آنجا که نام کوچک من                

 شود!آغاز می                                              

 (931:6732)امین پور، آ،                     

توان دریافت که عشق درنظر وی به معنای پادشاه کلمات است و نام قیصر نیز به معنای پادشاه می تواند جزء کوچکی با ملاحظه ی شعر می       

 از عشق این کلمه ی والا و با عظمت که روح انسان در آن دمیده شده و معنای هستی است قرار گیرد.  همین موضوع را می توان از منظر دیگر

ی خواهد نام خود را در روح کلمه عشق دمیده و آن را بر سرقله ی قاف به پرواز در آورد یا نام خود را جزء کوچکی از مورد بررسی قرار داد شاعر م

 عشق و زیر مجموعه ای از هستی قرار دهد.

 این گونه به کار رفته است:واژه ی قاف در شعر فاضل نظری نیز

 ا امروز بر آن پرچمی نیستآن قله ی قافی که می گویند، عشق است           جای که ت

 (11:6729)فاضل نظری، 

بینم آقای نظری هم در شعر خود قاف را به عنوان قله ی عشق در نظر گرفته است که تا امروز کسی به قله ی آن صعود همان طور که می      

نیافته است و هر کسی توانایی دست یابی و رسیدن به آن را ندارد. در شعر اکثر شاعران عشق و قاف رابطه ی مستقیم یا حتی غیر مستقیم 

حروف در شرایط فوق به عنوان قله با عظمتی مد نظر قرار می دهند که از لحاظ با عظمتی مانند قله قاف است.  وکوچکی با هم دارند و عشق را 

ار هنری تبدیل می شوند و هویت ورند؛ یعنی علاوه برساخت واژه و انتقال معنا که کاربرد اصلی آن هاست، به یک ابزکابرد دوگانه ای به دست می آ

و به عنوان پدیده ای مستقل در یک سوی تصویر قرار می گیرند و به عنوان یک عنصر برجسته ی خوش آهنگ نمایان ه ای به دست می آورند تاز

ی که در این زمینه انجام شد تا کنون پژوهشی مستقل در این زمینه صورت نگرفته است. در این مقاله با آوردن اشعاری یبنابر جست وجو می شوند.

 ه آن ها را تفسیر وبه بررسی این اشعار می پردازیم.نظامی با آن ها بازی کرد که

 

 موسیقی شعر
به بعضی واژه ها وکلمات احساس آشکاری داشته اند وبه این دلیل که آرایه های  رانی از قرون کهن تا عصر حاضر نسبتشاعران برگزیده ای        

و رابطه ی عاطفی خاصی با آن ها برقرار کرده اند،  ادبی به شعر زیبایی بی نظیری می بخشند آنها را به فراوانی در اشعار خود به کار برده اند 

شعر خود به فراوانی استفاده کرده است و به صورت ماهرانه ای به بازی با حروف  همچنین نظامی شاعربزرگ پارسی از  این ویژگی مذکور در

ذیر نیست،  کلمات پرداخته است به گونه ای که خواننده را متحیر کرده و فضا سازی عجیب و گیرایی را به      وجود آورده که زیبا تر از آن امکان پ

 د برآمدند اما نتوانستند  مانند ایشان در این صحنه تک تازی کنند.شاعران پس از وی به روش های گوناگونی درصدد تقلی

 انواع کارکرد هنری حروف در شعر:
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و حروف در شعر کارکردهای متفاوتی دارد و به اشکال مختلفی نمودار می شود و می توان آن را از جوانب شنیداری، دیداری و تصویری، معنایی     

 عددی بررسی کرد.      

 یداریجنبهء شن 
شاعر با کلمات و حروف آشنایی کامل دارد و به نوعی یک زبان شناس محسوب می شود چرا که کلمات و حروف  را به بهترین وجه به کار می       

بر آن گیرد و معنی و عاطفه ای که محرک شعر اوست را به نمایش می گذارد البته تنها کابرد شعر انتقال معنا نیست  بلکه ظرفیت هایی اضافه 

است  دارد. حروف کارکرد هنری فراوانی در شعر دارد که می توان آن را بنیان شعر دانست؛  نمونه ی آشکار کارکرد حروف،  جنبه ی موسیقایی آن 

که این  حوزه مبتنی برجنبه ی شنیداری حروف است که نشانه ی آن تکرارحروف و تکواژ هاست. موسیقی علاوه بر گوش نواز بودن و جذب 

 خاطب در انتقال معنی بسیار موثر است که در اشعار فارسی نمود کامل دارد؛  از جمله: م

 امی گویا به زبان فصیح                                     از الف آدم و میم مسیح                        

 (61: 6721اول و آخر شده بر انبیا        )نظامی،      همچو الف راست به عهد وفا                                                

                                                                                                                                                                                                                                 

ت آدم تتا زمتان حضترت مستیح کستی در فصتاحت بته رای خوانتده کته از زمتان حضت« درس نخوانتده»این بیتت پیتامبر )ص( را شتخم امتی

ایتن بیتت پیتامبر   نتواز بتودن بیتانگر معنتایی استت. پای او نمی رسد. واج الف که در این بیت برجستتگی مشتهودی دارد کته علتاوه بتر گتوش

چنان ستتایش متی کنتد کته او را از زمتان حضترت آدم تتا زمتان حضترت مستیح برجستته متی کنتد و همتانطور کته التف حترف اول  اسلام را

آدم استتت و متتیم حتترف اول مستتیح ایتتن بتتازی را معنتتا دار بتته راه انداختتته و نیتتز در بیتتت دوم او را در پایتتداری عهتتد و وفتتا همچتتون التتف در 

 هد اوست.حرف راست دانسته که منظور استواری ع

 زهی نامی که کرد از چشمه ی نوش      دو عالم را دو میمش حلقه در گوش                           

 ز رشک نام او عالم دو نیم است        که عالم را یکی او را دو میم است                           

 تاج یکی میمش کمر بخشد یکی به ترکان قلم بی نسخ تاراج                                  

 (2: 6721)نظامی،                                                                                                

والا تر  م عالمتمادر این جا ضمن تکرار چند باره ی حرف میم اذعان می دارد که هر دو عالم حلقه ایست در گوش دو میم محمد)ص( و او را از     

    .میم تنها یک عالمکه او دو میم دارد و می داند چرا

 جنبهء دیداری وتصویری   
هر یک از حروف از نظر ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند و همان طور که یک خطاط از چینش متفاوت آن ها یک اثر هنری خلاقانه ایجاد می        

عر کند؛ یک شاعر نیزبا نگاهی دقیق و حساس حروف را به گونه ای کنار هم می چیند که می توان آن را یک تصویر زیبا و مفهومی خواند؛ این شا

نجار ها را کنار می گذارد و دست به آفرینش می زند و کلام خود را متفاوت بیان می کند. برای مثال در شعر زیر نظامی نسبت به برخی است که ه

 د که هنر او را به نمایش می گذارد: واژه ها عاطفه ی خاصی دارد و تصویری زنده  را می آفرین

 بست    بر در محجوبهء احمد نشست تختهء اول که الف نقش                           

 حلقهء حی را کالف اقلیم داد،     طوق ز دال و کمر از میم داد                            

 لاجرم او یافت ازآن میم و دال      دایرهء دولت و خط کمال                             

 (2: 6721)نظامی،                                                                                           

   که لوح آفرینش رقم خورده است واین الف بر دماغهء واژهء احمد نشسته است.او الف را اولین حرفی میداند »

و سلطنت، ابزاری است مثل طوق و می دهد. از سویی لازمهء فرمانروایی « حا»حجوبه نیز خود ایهامی دارد( حرف الف فرمانروایی را به ) البته م 

کند. در واقع شاعر، سلطنت و شکوه و عظمت و به تعبیردیگر می    از جهت مدور بودنش به کمربند تشبیه  کمربند. نظامی دال را به طوق و میم را

 (1،6729د می بیند.) کمالی نهاد:نئ اجم جهانی را در واژه

 ونی  کردی تو سپهر بی ست                بی کوه کنی ز کاف و نونی                         

 هرجا که خزینه شگرف است        قفلش به کلید این دو حرفست                      

 (1)همان،                                                                                                    

 در این بیت نظامی در ستایش حق تعالی چنین بیان می دارد که خداوند بدون استفاده از هیچ وسیله ای آسمان را که می توان آن را مجاز از       

 ی شریف کن و یکون است.آیه     است که مجاز از  ) کن( هستی دانست آفریده است ومنظور از کاف و نون حرف

 زلف سیهش به شکل جیمی     قدش چو الف دهن چو میمی                           
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 یعنی چو با حروف جامم      شد جام جهان نما نامم                                 

 (71)همان،                                                                                           

و معشوق را از نظر قد بلند و رعنایی به سان حرف الف که راست قامت و بلند مرتبه  مو را به شکل یک جیم دانسته این بیت  تاب دار و پریشانی

 است 

، وهمچنین خود نظامی در بیت دوم ذکر کرده است چون می و لب را از نظر کوچکی وغنچه مانند بودن به دایره ی حرف میم تشبیه کرده است

کل به کار ببرد و بدنه ی اشعار او بازی با حروف و کلمات است به جام جهان نما معروف شده است و دلیل این شهرت تواند حروف را به بهترین ش

 جهانگیرش همین جام جهان نما بودنش است، در اشعار او به وسیله ی حروف الفبا که واج ها را تشکیل میدهند و کوچک ترین واحد زبان هستند

چه زمینی چه آسمانی را به تصویر بکشد و تمام مخاطبان هر چه از جهان را میخواهند به صورت تصویری ببیند وی توانسته بزرگترین معشوق 

 .میتواند در اشعار نظامی آنها را بیابند

 استفاده از اعداد و اشکال ریاضی

در  از گذشته بین علوم مختلف و شعر رابطه ای دو طرفه وجود داشته؛ یعنی هریک از این دو هنر دریکدیگر تاثیر گزار بوده اند. درچهار مقاله       

همی شود، هر  اما شاعر باید... در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف؛ زیرا چنان که شعر در هر علمی به کار»این رابطه آمده است:

 (13: 6731)نظامی، «                         علمی در شعر به کارهمی شود

استفاده از حروف و اشکال ریاضی یکی دیگر از شگفتی های شعر نظامی است که به شکلی مفهومی، برخی زیبایی های طبیعت یا واقعیات را         

 بیان می کند: 

 ن که در این دایرهء دهربند              چون گرهء نقطه شدم شهربندم                              

                                دسترس پای گشاییم نیست           سایه ولی فر هماییم نیست                                                                                                        

                           (                                                                                                                            71: 6721)نظامی،                                                                                               

 شاعر خود را در جهانی فرض می کند که دایره شکل بودن آن را به گره ی نقطه ای تشبیه می کند.

 دایره بنمای به انگشت دست       تا به تو بخشیده شود هرچه هست                             

 (11)همان،                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       

رده است که آن را وسیله ای برای نزدیکی به خداوند و براورده به دایره تشبیه کرا  ن ددعا کرن به هنگام انسا دست  شاعر خم کردن و قوس دادن 

ا شدن حاجات میداند و به وسیله ی این دایره توانسته زیباترین حالت عبادت انسان نسبت به معبود را ترسیم و به تصویر بکشد که خواننده ب

 نی )ربنا( برایش ترسیم می شود.خواندن این بیت حالت زیبا و آسما

                                                                                    کرد رها در حرم کاینات       هفت خط و چهار حد و شش جهات                              

اشاره دارد (                                            11)همان،                                                                                                             

بیان حد واندازه ی عروج. که با اندازه گیری هفت خط چهارحد و شش جهات مشخم شده  به معراج پیامبر)ص( و فاصله گرفتن ایشان از زمین و

 است.

  سدره شده صد ره پیراهنش        عرش گریبان زده در دامنش                                

       (                                                      2)همان،                                                                                                                       

 .قرار داده استپیامبر سدرهء بهشت را صد مرتبه در پیشگاه مقام و خرقه ی    

 و الیاس کالف بری ز لامش    هم با نود و نه است نامش                             

 زینگونه هزار و یک حصارم      با صد کم یک سلیح دارم                            

                  (                                                                                                                             7)همان،                                                                                                        

 با نود و نه اسم دیگر که از اسماء خداوند هستند همراهی دارد.و بیان می دارد که الف الیاس از لام آن جدا است اعر ش

 ز پرویز و زشیرین و زفرهاد        همه در حرف پنجیم ای پریزاد                          

 نجه ی خسرو شگرف استچرا چون نام هر یک پنج حرف است      به بردن پ                 

 (19،)همان                                                                                                                 

 اسم های پرویز و شیرین و خسرو که شخصیت های اصلی این داستان هستند همگی پنج حرفی هستند.
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 گیرینتیجه
یکی از مهم ترین کارهای که نظامی در اشعار خود انجام داده است و علاقه ی وافری به آن نشان داده بازی با حروف و کلمات و همچنین        

اشکال هندسی است  که به صورت بازی با ظاهر کلمات و حروف تشکیل دهنده ی اسم ها و تغییر کلی در معنا و مفهوم کلمه صورت گرفته و این 

ی در عث آفرینش اثرهای بی نظیری شده است البته این کار با کمک آرایه های ادبی از جمله اغراق  و واج آرایی انجام شده است و موسیقی زیبایبا

این اشعار به وجودآمده و باعث آفرینش قوافی و ردیف های ماهرانه ای شده است که این بیشترین تاثیر را در مخاطب می گذارد و باعث جذب 

 خاطب می شود.م

نظامی روح و جسم کلمات را به بازی گرفته و از سابقه ی اساطیری و دینی کلمات استفاده کرده و به وسیله ی شگردهای مختلف که          

ه ای  دارد را به منحصر به خود او هستند کلمات را وارد دنیایی پر از رمز و راز کرده  و دنیایی جدید و پر شوری که برای خواننده تازگی بی سابق

زی وجود آورده است و به این صورت بوده که نظامی توانسته است قدم  به بالا ترین قسمت اندیشه شاعرانه  بگذارد. کلمات در این عرصه به با

ی معنا قرار می گیرند و گرفته شده اند که با آن ها شاعرانه ترین بیت هایش را سروده است و به دلیل این که این نوع بازی با کلمات هم در حوزه 

 هم در حوضه لفظی و ظاهری از اهمیت زیادی برخوردار است که نمونه های از آن را ذکر کردیم. 
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 متنبی دیوان در وصف شیر بلاغی تفسیر
 

 فاطمه علیان
 

 )دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد(

 

 چکیده:
 شده بررسیآن  انواع و وصف لغوی معنای ابتدا این مقاله در.دشوار هم و است مهم هم متنبی چون بزرگی شاعر شعر در شیر وصف خصوصا وصف، پیرامون بحث

 مورد تصاویر از ای پاره است شده کوشش مجموع در. شودپرداخته می متنبی نزد شیر معنائی هایویژگی تحلیل و توضیح به ای کوتاهپس از مقدمه گاه آن است،

 نتیجه این پایان در .شود نمایانده نمادین تصویر چند همین پرتو در اباالطیب فرد به منحصر و شگفت های نوآوری و هاخلاقیت ها، تازگی تا گیرند قرار بررسی

 .است پرداخته شیر وصف انواع به که است عباسی شعرای بزرگترین از یکی متنبی کهگردد روشن می

 

 .تصویر شعر، شیر، وصف، متنبی، :هاکلیدواژه                   

 

 مقدمه
گونه است و در ردیف شاعران نگین متنبی از شاعران به نام و عجیبی است که عصر عباسی به خود دیده است، وی دارای قدرت سخنوری     

باشد. بخش اعظم اشعار وی مربوط به مدائح بزرگان است . در این بخش عباسی قرار دارد. اساس کار پژوهش، دیوان متنبی به شرح البرقوقی می

 ن به خوبی فن وصف را به خصوص در لباس بلاغت نمایان کرد.می توا

اهمیت و ضرورت پژوهش: شخصیت و اشعار متنبی از زاویه های گوناگون و به طور کلی،  مورد بررسی قرار گرفته است، ودر بعضی موارد در       

رنده به یکی از این ابعاد ناگفته بپردازد، تااز لحاظ علمی در بعضی از ابعاد مورد غفلت واقع شده است، همین احساس کاستی وکمبود باعث شد، نگا

 شیر وصف چگونه در این جستار بناست دریابیم که متنبی های قبلی باشد.کنار سایرکار پژوهندگان قرار گیرد و در تکمیل  وحلقه اتصال پژوهش

 مدح؟ خدمت در شیر وصف است؟چگونگی چگونه وی شعر در شیر وصفی مضامین است؟ برده کار به بلاغت حوزه در

آیدکه: کارهای تحقیقی انجام شده با توجه به قدرت شاعری متنبی، همگی زاویه کلی را شامل در بررسی کارهای انجام شده این نتیجه به دست می

ند.  در این پژوهش سعی بر آن است که می شوند، و سایر عوامل خارجی شاعری و نزاع وی با دیگران یا بحث تکسب وی را مورد مطالعه قرار داده ا

بلاغت  بر خود اشعار متنبی جدای از عوامل سیاسی و مذهبی واجتماعی تحلیل شود، دارای رویکرد علمی بوده تا بتواند قدرت شاعرانه وی رادر آینه

ی که سخنی نو را در برداشته باشد مورد ادامه قرار تر دیگربه خوبی نمایانگر باشد. از نظر نگارنده این پژوهش می تواند ،از لحاظ و جنبه های ظریف

 گیرد.

اند وکتب ورسایل مختلفی به متنبی پیشینه پژوهش:   بسیاری از نویسندگان بزرگ دنیای عرب به متنبی و اشعارش از ابعاد گوناگونی پرداخته

تر مورد بررسی قرار داده ،اما این پژوهش به بررسی عمیقهای نوشته شده، موارد بسیاری را ها و پایان نامهها، پژوهشاختصاص دارد، کتاب

ای ندارد لذا تلاش پردازد هیچ سابقههای معنائی شیر میپردازد. شایان ذکر است که این پژوهش چون به ویژگیتر بحث مورد نظر میوجزئی

کار گرفته شده است.  ودر پایان به این نتیجه می رسیم که بسیاری برای تکیه بر اسلوب متنبی در انواع وصف و توصیف وجود شیر در دیوان او به 

 متنبی از بزرگترین شعرای وصف در عصر عباسی است و در زیباترین صورت ممکن به وصف شیر در دیوانش پرداخته است. 

 »مجله ارمغان فیروزحریرچی،« یجشن هزار ساله ی متنب»بهمنیار احمد در این پژوهش از مقالاتی چند استفاده شده است که عبارتند از:      

 .،مجله علوم انسانی میرزا رضا نائینی«صورخیال در شعرمتنبی

 

در  1جوهری آن را در معنای نعت بیان کرده است. موصف الغلام یعنی این که پسر بچه به سن خدمت کردن رسیده باشد. :معنای لغوی وصف

کنی یعنی آن را مزین و منعوت می حلیه آن است و هنگامی که چیزی را وصف میلسان العرب آمده است که وصف چیزی به معنای زیور و 

                                                           
 . 4/1441تا:،بی:الجوهری -1 
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ابن رشیق نیز گویا از این تعریف الهام  3.است آمده پیراهن پیکر و بیان نمودن شمایل آن هیکل« الوسیط»در معجم  که و از دیگر معانی آن 2نمایی.

 4.داندگرفته است که اصل وصف را کشف و اظهار می

وصف ذکر یک چیز با هیئات و  های شعری یا همان اغراض آن برشمرده است::قدامه بن جعفر آن را یکی از درونمایهاصطلاحی وصفمعنای 

و به نوعی با دیگر اغراض شعری  6ند که با تشبیه نیز همخوانی داردبیشترین اشعاری که سروده شده است پیرامون وصف دور می ز 5احوال آن است.

 8گردد.مادی و وجدانی تقسیم مینقلی، صف به سه دسته و و  7متداخل است.

 :متنبی در شعروصف 
وصف طبیعت و مناظر خارجی در بود از آنجا که توجه و نظر متنبی  به درون مردم و اخلاق و روحیات آنها بیشتر از پدیده های خارجی و مرئی 

در وصف موضوعاتی  ومتنبی در دنیای شعری خود مانند بیشتر شعرای عرب به وصف محسوسات پرداخته می توان گفت و  9است.دیوان او اندک 

در وصف  .پردازدمیوی در برخی از فنون شعری خود به وصف اشخاص  طبیعت و جنگ و... شعر سروده است. اجتماع و اشخاص، زندگی، چون:

شود وصف ای که از مناظر طبیعی در اشعار او دیده میاست و تنها وصف گستردهی نیاوردهاهنری ننموده و معنی تازه نیز و عمرانی مناظر طبیعی

 10کند.برد از چند بیت تجاوز نمیی سود میاین که از ارزش هنری ممتازاست و با وجود « شعب بوان»

تمایل شدیدی به جنگ و دلاوری و زد و خورد زورمندانه داشت. بهترین نمونه این  بود ووی در وصف جنگ از برجسته ترین شعرای زبان عربی 

ها حضور جنگ هایی که شاعر خود در آن حماسی او که در وصف جنگ های سیف الدوله سروده است نمودار می باشد.« سیفیات»شعر در 

چشید و در وصف هر کدام از این حالات کست یا لذت پیروزی را میها طعم تلخ شبا آن رفت،جویان در کشاکش جنگ فرو مییافت  و با جنگمی

تر است. سخنان او گویی همان تر و از قهرمانان میدان شجاعپردازد  زبانش از شمشیرهای مبارزان برندهاو وقتی به وصف جنگی می کرد.نوآوری می

 این توان می جرأت به 11کشیده اند.هایشان را برهم قرار گرفته و سلا حکنی دو لشکر  مقابل که گمان میاعمال و اقدامات جنگاوران است چنان

 لشگریان توصیف به آنها در که شود می قصایدی به مربوط شاعر این اشعار از  قسمت ترین فخیم  12.دانست نظیر بی را شاعر این اوصاف از بخش

وی در وصف اسب نیز بسیار  13.است ممدوحانش سایر  به نسبت او مدایح تراز فخیم  الدوله سیف مورد در متنبی مدایح که طور همان پرداخته

  14مهارت داشت و تشبیهات نیکویی در این زمینه آورده ،که شاعری در وصف اسب با ا و همسری نکرده است.

 های معنایی شیر در ادبیاتویژگی
های مجازی شیر بود و این ببرند بلکه عمدتا بر پایه صفات و ویژگیآمد که از صفات حسی بهره کم پیش می شاعران در استعمال شیر در اشعار

هایی مانند جرأت و شهامت و شجاعت و نیرومندی  و چیرگی و قدرت که دادند. صفات و ویژگیصفات معنوی را به قهرمانان اشعارشان نسبت می

های خاص در اشعارشان نام برده اند. تا دلیل دارا بودن ویژگین بهبسیاری از شاعران از این حیوا 15همگی رمزی برای شجاعت و جوانمردی  بودند.

گذاری آن منطقه از لفظ شیر حدی این حیوان حتی در زندگی اجتماعی اعراب نقش داشته است که در مناطقی که این موجود یافت می شد در نام

« أسد المقیض»و« أسد الملاحیظ»،« أسد حاقله»،« أسد عثر»و « لخم»، در سرزمین « أسد الشری»،«أسد خفان»گفتند بردند. مثلا میبهره می
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های نام« اسد»در زبان و ادبیات عربی به غیر از لفظ  برای شیر لازم به ذکر است که16«.أسد عتود»و« أسد ترج»و« أسد الحول»، « أسد الکطا»و

« لبوه»و نیز از شیر ماده با عنوان « ورد»و « رئبال»، « أسامه»، « غضنفر»، « ضرغام»، « هزبر یا هزبر»و « لیث»اند از جمله دیگری را عنوان نموده

  17را دارند.«  أبالابطال»و « حارثأبال»، « أبا شبل»یاد می کنند  شیرها در این ادبیات القاب مختلفی مانند 

 بلاغی شیر در دیوان متنبی  وصیفت

متنبی تشبیهات نادر و ناآشنا و چرا که  در شعر شاعر بزرگی چون متنبی مهم است و بلاغت در این حقیقت تردیدی نیست که بحث از صور خیال 

 مکررات او هم زیباست. کهد ها را زیبا و نامکرر جلوه میداطوری آن د وآفریبرد و تشبیهات مکرر را دوباره میآمیزی بکار میبدیع را به شکل افسون

 ، دارا بودن فصاحت و بلاغت در به کار بردن تشبیه در شعر است. متنبیاسرار زیبایی و گیرائی شعر یکی از رو از این

 *فإِرمِ  بی  ما  أردتَ  منِّی  فَإنّی                                       أَسدُ  القلبِ  آدمیُّ   الرُّواء 

 18یُری مِنَ الشُّعراء و فُؤادی  مِن  الملوکِ  و إِن کا                                        نَ  لسانی

معنی : من قادر به انجام هر کاری هستم که تو خواستار انجام ان باشی زیرا با وجود زبان شاعرانه وکلامی پر از احساس ،  قلبی 

 شجاع  بسان شیر و اراده ای به بلندای عزم پادشاهان در وجودم رخنه کرده است. 
همچنین این دو بیت کنایه  از طلب  ولایت   ن دو شجاعت است.آنکات بلاغی: در این بیت ابوالطیب خود را به شیر تشبیه کرده و وجه شبه در بین 

 باشد.می و قدرت از کافور

 19مَهُ غصبَاومَن تَکُن الأسدُالضّواری جُدُودَهُ                                      یَکُن لیلُهُ صُبحَاً ومَطعَ*

معنی :هر که از نسل شجاعان باشد او نیز مانند نیاکان خویش همچون شیران شجاع می زید و تاریکی شب مانع  دستیابی به 

 شود و غذایش را با قدرت از دشمنان می ستاند. اهدافش نمی
هستند. واز نظر علم بدیع بین  باکبیداند که قدرتمند ومی کند و اجداد ممدوح را بسان شیرانیدر این بیت از تشبیه استفاده می بلاغی :شاعر نکته

 وجود دارد . 20صبح و لیل طباق

 و أنتَ الذی رَبیّتَ ذا الملک مُرضَعاً                        و لیسَ  له أُمُّ  سِواکَ  و لا أبُ *

   21و کُنتَ  لَهُ  لیث  العرین   لشبله                             و مالک إلّا  الهندوانیّ  مِخلب  

تو در مراقبت از پادشاه چنان  شمشیر و نیزه ها را به دست میگیری گویی شیری شجاع هستی که در مراقبت از کودک خویش از 

 چنگالهایش استفاده میکند.
شیری را به حالت  که با شمشیر به دفاع از پادشاه پرداخته تشبیه مرکب استفاده کرده است، حالت انسانی شجاع  ین بیت ازنکته بلاغی: شاعر در ا

 باشد.میین لیث و عرین و شبل و مخلب ب نظیرمراعات در بیت دومازمظاهر بدیع  پردازد.اش میدفاع از بچههایش بهالگکند که با چنتشبیه می

 22 أسدٌ  دمُ الأسدِ  الهِزبرِ  خِضَابُهُ                                  مَوتٌ  فریصُ  الموتِ  منهُ  تُرعَدُ *
 کند:چنین مدح میرا  این شجاع بن محمد المنبجیابوالطیب در این بیت 

کشته ها خضاب کرده است او باعث  معنی :او همچون شیر شجاعی است که دشمنان زیادی راکشته وانگار  تمام وجودش را با خون

 شود چنان که خود مرگ نیز از او در هراس است . مرگ دشمنان می

 داند که همه از قدرت ونکته بلاغی : در این دو بیت شاعر یکبار ممدوحش را به شیر تشبیه کرده وبار دیگر او را همچون مرگ برای دشمنان می

 هیبت او در هراسند. 
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 هِ  الخرشنّی                                        کشاءٍ    أَحسَّ   بزأرِ  الأُسُودِ *فولَّی   بأَشیاعِ 

 23   یرونَ مِن الذّعر صَوتَ الرّیاح                                    صَهیلَ  الجِیادِ  و خفقَ  البنودِ

ه همراه سپاهیانش وقتی که صدای سپاهیان خرشنه  را دهد : ممدوح  ب چنین ادامه می شاعر همچنین در مدح شجاع بن محمد این

 گذارند همچون گله ی گوسفندانی که به محض شنیدن غرش شیرهای درنده  پا به فرار می شنوند پا به فرار می در میدان نبرد می

 کحمرة آیه قرآن گذارند .
مشبه و حالت فرار خرشنه کند وحالت فرار ممدوح به همراه لشگریان از ترس سپاهیان شاعر در این بیت  از تشبیه عقلی استفاده می بلاغی:  نکته

نظیر و گوسفندان مراعات در این بیت همچنین بین شیر. شبه ترس  و وحشت استباشند و وجهبه این تشبیه میگله گوسفندان از ترس شیر مشبه

 وجود دارد. نظیراسبان و صدای اسلحه مراعات دای شیههصدای شیر و صدای باد و صو از طرفی دیگر بین  وجود دارد.

 24* فَلَم أَرَ قَبلی مَن مَشَی البحرُ نَحوه                           و لا رَجُلاً  قامَت   تُعانقُهُ   الأُسد

 معنی : من قبل از خویشتن کسی را نیافتم که دارای  سخاوتی به وسعت دریا و شجاعتی همچون شیر  باشد.

 کند.بار در شجاعت به شیر مانند میخودش را در سخاوت به دریا و دیگربار شاعر در این ابیات یک بلاغی: نکته

 *إذا  سمعَ  النّاسُ    ألفاظَه                                     خَلَقنَ  لَهُ  فی القلوب  الحسد 

   25فقلتُ ،  و قَد  فَرس الناطقین                                  کذا    یَفعلُ  الأسدُ   إبنُ  الأسد 

کند وهمین خصوصیات در او حسادت دوستان را برانگیخته است  معنی: متنبی ممدوحش را به خوش کلامی وشیوایی بیان  مدح می

 گونه که شیر درنده با شجاعتش به شکار دست می یابد.کند همانرا تسخیر می.او با ایراد سخنانی پربار جان و روح دوستان 

به شیری که با قدرت خویش به  ،در این ابیات حالت ممدوح را که با شیوایی سخن، دوستانش را مقهور و مجذوب خود کرده است نکته بلاغی:

   .وجود دارد26حسد و أسد( جناس مضارع ) میانو از نظر علم بدیع کند تشبیه می یابد،ای لذیذ دست میطعمه

 *أَ مُساورٌ أَم  قَرنٌ  شَمسٍ  هذا                               أَم  لیثُ  غَابٍ     یَقدمُ    الأسادا

 27شِم ما انتضیتَ فَقَد تَرَکتَ ذُبابَهُ                               قِطعاً ،  و قَد تَرَک  العِباد  جُذاذا

کند: جذابیت چهره ممدوح چنین مدح می را وقتی که منصب وزارت  به او دادند را این مساور بن محمد رومیشاعر در این ابیات 

 باک است.سان زیبایی خورشید به وقت  طلوع است و شجاعت واقتدار ممدوح مانند شیران بیهب
بدیع در این دو  هایرایهآمیان .  از بار دیگر به شیر مانند کرده است به خورشید وبار : شاعر در تشبیهی بسیار شیوا ممدوح خود را یکبلاغینکته 

 نظیر وجود دارد. بین شیر وجنگل مراعات توان گفت کهمی بیت

 تُریقُ  سُیوفُه  مُهَجَ  الأعادی                                   و  کلّ   دمٍ   أراقتهُ   جُبارُ *

 28لها مصالٌ                                   علی  طیرٍ  و  لیسَ  لها  مَطارٌ فَکانوا الأسدَ لیس  

که کسی خواهان کشد بدون آنبا قدرت جنگاوری خویش به مقابله با سپاهیان دشمن برخواسته و آنها را می سیف الدوله: معنی

مند و چالاک یا بسان پرندگان در نبرد همچون شیرانی قدرت هایکه لشگریان او در میدان. در حالینها  باشدآانتقام گرفتن از خون 

 سرعت هجوم به دشمنان هستند.

نها را آداند وهمچنین الدوله را از نظر قدرت وشوکت همچون شیران میکند و لشگریان سیفبلاغی: در این بیت از تشبیهی شفاف استفاده می نکته

 نظیر وجود دارند.بین اسد و طیر مراعات در حرکت و هجوم برخوردارند.کند که از سرعت بالایی  به پرندگانی تشبیه می

 29وأجفلَ   بالفراتِ   بَنو  نمیرٍ                              و  زأَرُهُم   الذیّ  زَأَروا  خُوارُ _

                                                           
 .2/33ج: 1193البرقوقی،  -24 

 .2/17ج: 1193البرقوقی، -24 
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ه آنها را شکست دادند و نعرالدوله ولی سپاهیان سیف  پنداشتنددر ابتدا خود را همچون شیرانی غیور می نمیربنو معنی: لشگریان

 به صدای گاوهای رمیده مبدل گشت . بعد از شکست بنونمیرسپاهیان 
 : تشبیه سپاهیان بنونمیر به شیر های شجاع .نکته بلاغی

 30أنتَ  الوحیدُ  إِذا  إِرتَکَبتَ  طریقةٍ                    و من الردیفُ  و قد رکبتَ  غضنفرا *

هایی را که برای رسیدن به اهداف  کردن با تورا ندارد چون راهبری و کسی یارای مجالست تنهایی به سر میمعنی : تو همیشه در 

 داری. در مسیرهای پر تلاطم قدم برمیر هستند وتو همچون شیری هستی که دشوا گزینی همه صعب ووامیالت برمی
که به علت صعوبت مسیرهایی که  پنداردمانند شیری می او را انگیزری حیرتداند. و با تصویمی کس: شاعر ممدوحش را تنها و بیینکته بلاغ

 قدمی با او نیست .  کند کسی را یارای همانتخاب می

 یَفدِی بنیک عُبیداللهِ حاسدُهُم                          بجبهة العیرِ یُفدِی حافرُ الفرس *

   31وَتارکی اللّیث کَلباً غیرَ مُفترس           أبا الغطارفةِ الحامینَ جارَهُمُ               

و ای پدر سرورانی که از همسایگانشان به خوبی مراقبت میکنند و شیران شجاع را همچون سگان غیر شکاری میدانند  عبیداللهای 

 یعنی قهرمانان شجاع از هیبت وعظمت او مانند لشگریان ضعیف و ناتوان میشوند.
نظیر شکاری هستند. در این بیت بین شیر و سگ و درندگی مراعاتر و سپاهیان ضعیف همچون سگان غیرشجاع مثل شینکته بلاغی: قهرمانان 

 وجود دارد.

 بَلَدٌ  أَقَمتَ  بِهِ  و ذکرُکَ  سائرٌ             یسنا المقیلَ و یکرَهُ التعریسا *

 32تَخذتَه  عریسا  فإذا  طلبتَ   فریسةَ   فارقتهُ                  و  إذا  خَدرتَ

نجا پیچیده است تو بسان شیری هستی که آهر آینه شهر طرسوس به منزله ی اقامتگاهی برای تو است که  یاد تو شب و روز در 

 ورد.آگوید و دوباره بعد از شکار به مأوای امن خود پناه می  برای شکار لانه اش را  ترک می
از اتمام ، شهر ودیار خویشتن را ترک کرده و بعد کند: حالت ممدوح را که برای جنگ طریفی استفاده میبلاغی: در این بیت شاعر از تشبیه  نکته

اش پناه اش را رها کرده و بعد از یافتن غذا دوباره به لانهجوی شکار لانهوکه برای جستبه حالت شیری  ،گرددخویش بازمیجنگ دوباره به مأمن 

  .بین )تعریس و عریس ( است  33کند. از مظاهر علم بدیع در این بیت جناس غیر تامتشبیه می رامش بگیردآجا نآبرد تا در می

 وإن جَادَ قَبلَکَ قَومٌ مَضَوا                                    فإنّکَ فی الکرمِ الأولّ *

 34یثها  مسبلُ وَ کیفَ  تقصّرُ  عن  غایةٍ                                    و أُمُّکَ  مِن  ل

توان جود ها در همان مسیر گام نهادی و واقعا چگونه مینآای بودند تو نیز به تبعیت از بخشنده های کریم واگر اجداد تو انسان

چون شیرانی شجاع در صحنه کارزار هستی پدران ومادرانت همکه مندی تو را نادید گرفت در حالیو جنگاوری و قدرت وسخاوت

 بودند.
و از اسلوب  ر در نیاکان ممدوح خویش نشان دهدداای ریشهچون مسئلهمندی را همو قدرت خواهد شجاعتبلاغی: شاعر در این بیت می نکته

 داند.چون شیران شجاع میمادران ممدوحش را هم تشبیه کمک گرفته و پدران و

 مازالَ یَجمَعُ نفسَهُ فی زوره               حتّی حَسبتَ العرضَ منه الطولا *

 ویدّقُ بالصدر الحِجار کأنَّه                   یَبغی إلی ما فی الحضیض سبیلا

                                                                                                                                                                                                 
 .2/212ج: 1193البرقوقی، -21 

 .2/274ج: 1193البرقوقی، -43 

 .2/219ج: 1193البرقوقی، -41 

 .2/431ج: 1193البرقوقی، -42 

در بیش از یک حرف باشد   ( جناسی است که دو لفظ متجانسش در یک مورد یا بیشتر با یکدیگر اختلاف داشته باشند و ان اختلاف نباید77 

. اختلاف دو لفظ متجانس یا با زیاد شدن یک حرف در اول یکی از ان دو است که انرا جناس غیر تام مردوف مینامند.) البلاغة الواضحة ، 

 ( 262، ص  8716علی الجارم ، 
 .117/ 4ج: 1193البرقوقی، -44 

149 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 35 کأنَّه غرّتهُ عینٌ فادّنی                         لا یُبصرُ الخطبَ الجلیل  جلیلا

جسم او به مانند طول که عرض کند تا ایناش انباشته میبدنی خویش را در سینهرویایی با تو تمام قدرتاین شخص شجاع در هنگام 

، او از شدت خشم وغضب در میدان جنگدهد. ؛ درست همان عملی که شیر به هنگام جهش بر روی شکار انجام میقامت وی شود

چون چشمانی گاهش حفر کند. چهره وسیمای این شیر همرا به سمت منزلخواهد راهی زند گویی میاش کنار میها را با سینهسنگ

 یند . بمغرور است که شکار بزرگ را همیشه کوچک می
اش جمع کرده را به هیئت شیری : شاعر در این بیت از تشبیه مرکب استفاده کرده و هیئت ممدوح که تمام قوای خویش را در سینهبلاغی نکته

 داند. و در بیت بعد چهر ه شیر را مثل چشم می دهد.نگام جهیدن روی شکار همین کار را انجام میکند که به هتشبیه می

 و لقَد عَلَوتَ فَما تُبالی بَعدَما                    عَرَفوا : أیَحمَدُ أم یَذُّمُّ القائل  * 

 أثنی علیک و لو تشاء لقلتُ لی                  قصِرتَ فالإمساکَ عنّی نائلُ  

 36لاتَجسُرُ الفصحاء   تُنشدُ   ههنا                  بیتاً   ولکنّی الهزبرُ الباسلُ  

، زیرا وجهی نکردندو تکس در مورد تبه مدح وذم هیچ به شناختی کامل دست یافتند دیگر معنی: مردم وقتی  نسبت به فضایل تو

البته  کاهد. های تو نمینها از خوبیآافزاید و از طرفی دیگر شماتت حسودان وذم مدح و ثنای دوستان نسبت به تو بر فضایلت نمی

قدرت شاعری و  توانستی مرا مؤاخذه کنی و اما خویشتن داری تو مانند بخششی برای من بود.من در مدح تو کوتاهی کردم و تو می

سرودن شعر این کار  . اما من به دلیل مهارت کامل درشود که کسی جرأت سرودن شعر در مقابل تو را نداشته باشدد تو باعث میانتقا

 دهم.انجام می را
 کند. کند و خود را به شیر تشبیه میرایه تشبیه استفاده میآنکته بلاغی: شاعر در این بیت از 

 و مادامَ  دلیّر یهُزُّ حُسامَهُ                 فَلا نابَ فی الدنیا  للیثٍ   و لا شبلٍ  *

 37و مادامَ  دلیرٌّ  یُقَلّبُ  کفَّهُ                      فَلا خلقَ مِن دَعوی المَکارمِ فی حلّ   

از آن در امان نیستند و او بر همه پیروز  ،فچه قوی و چه ضعی ،کسچرخد و هیچانسان شجاعی که پیوسته شمشیر در دستانش می

 شود .می
های شیر های متوسط را مانند بچهشمارد و انسانهای شجاع را همچون شیران برمیهای قوی و قهرمان: در این بیت شاعر انسانبلاغی نکته

 نظیر وجود دارد.شیر و بچه شیر مراعاتبین  است. نظیر بین شیر و بچه شیرداند. از مظاهر علم بدیع در این بیت، مراعاتمی

 وأُقسمُ لولا أنَّ فی کلّ شعرةٍ                    لَهُ  ضَیغماً  قُلنا  لَهُ  أنتَ  ضیغَمُ*

 أننقصُهُ من خطّه و هُوَ زائدٌ                      و  نبخَسَهُ و البَخسُ  شیءٌ  محرمٌ 

        38 و لا  هُوَ ضرغامٌ و لا الرّأیُ مِخذمُ           یَجِلّ عن التشبیه لا الکفّ لُجَةٌ        

ایم زیرا کند حق او را ادا نکردهاش را به شمشیری تشبیه میمعنی : اگر نفس او را به شیر و دستش را به دریا و اندیشه قوی

 ارتر از شمشیر و شجاعتش از شیر بیشتر است .ذبخشندگی او بیشتر از دریا و رأی او تأثیرگ

  .کند، ممدوح خویش را به شیر تشبیه مینکته بلاغی : شاعر

 و   أنتَ   بِمَا   نُلتَنَا   مالِکٌ           یُثَمّرُ   مِن   ماله   مالَهُ  *

 39کأَنّکَ   ما   بیننا     ضیغَمٌ            یُرّشحُ   للفرس   أشباله  

شود و تو گوید: تو با وجود بخشش زیاد مال و ثروتت روز به روز بیشتر میکند ومیگونه مدح میممدوح خویش را این ابوالطیب

های خود را به موزی مانند شیری که بچهآها مینآن را به آقوانین  بری و اصول جنگ ولشگریان خویش را با خود به میدان نبرد می

 ها بیاموزد.نآهای شکار را به برد تا روششکار می

                                                           
 .459/ 4ج: 1193البرقوقی، -45 

 .473/ 4ج: 1193البرقوقی، - 43 

 .4/14ج: 1193البرقوقی، -47 

 . 4/235ج: 1193البرقوقی، -49 

 .111/ 4ج: 1193البرقوقی، -41 

150 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

گیرد  و حالت ممدوح که لشگریان را با خود به میدان نبرد عی تشبیه مرکب را  برای رساندن مفهوم خود به دیگران  بکار مینکته بلاغی: شاعر نو

نها آبرد تا طریقه شکار را به هایش را برای شکار با خود میکند که بچهبه حالت شیری تشبیه می موزد راآها مینآبرده و اصول جنگ را به 

 مظاهر علم بدیع در این بیت مراعات نظیر بین شیر و اسب و بچه شیر است .د. از بیاموز

 أَهوِن بطولِ الثّواء و التلفَ                     و السجنَ و القید یا أبا دُلَف *

 40غیرَ إختیارٍ قَبلتُ برَّکَ بی                       والجوعُ یُرضی الأُسودَ بالجیف   

مدت مدیدی  دلفبوا: ای سرایدچنین می دهد  اینمی مور زندان ، را مورد خطاب خویش قرارا، مدلفابومتنبی در این ابیات   معنی:

گوید برم و شاعر در ادامه به او میسایش کامل به سر میآدانم و در چون وطن خویش میرا هم نآبرم و است که در زندان به سر می

 .  کنمه خاطر نیاز و اجبار قبول میدادی  بکه به من  هدیه ای را

کنم که این را از روی اکراه و اجبار قبول می ابودلفگوید هدیه شخصی چون کند و میالطیب حال خود را در زندان توصیف میبلاغی: ابو  نکته 

این نوعی از  و شود. حالت شیری شجاع است که به علت گرسنگی شدید مجبور به خوردن لاشه حیوانات مرده می مانندبهحالت در وجود من 

 است .  41تشبیه تمثیل

 أَغرَّکُمُ طولُ الجیوشِ و عَرضُها                  علیُّ  شروبٌ   للجیوشِ  أکول  *

 42غَذاه  و  لم  ینفَعُکَ  أَنَکَ  فیلُ  إذا  لم  تکُن  للیثِ  إلّا   فریسةً                     

دهد و مرگ را همچون شرابی به ؟ سیف الدوله همه شما را شکست میثرت لشگریانتان شما را فریب دادهآیا بزرگی سپاه و ک معنی:

 که طعام شیر، شکار اوست و بس.فیل بودن تو را نجاتی نخواهد بخشید زمانی.نوشاند شما می

 خورد.در این بیت به چشم می نکته بلاغی: استعاره

 43لیسَ حَیاء الوجه فی الذئب شیمةٌ               ولکنّه من شبهة الأسد الورد *

که شیر سرخ روی را خوی وخصلت است. این بیت در مدح  روی وبی حیا است،، نه خوی و خصلت گرگ سختعنی : شرمناکیم

حیایی و حیا در طبیعت او نیست و اما حیا وکرم در طینت و بی است.گوید که گرگ معروف به خیانت و بدی حیاست؛ شاعر می

 ، شیر از او حیا کند و به او حمله نکند.اش تیز بنگردطبیعت شیر است و گویند هر که با آن روبه رو شود و درچهره

  .بلاغی : بین شیر و گرگ مراعات نظیر وجود داردی  نکته 

 فکأنّهُ آسٍ یجبّ علیلا                        یَطأ الثری مُترفقاً مِن تیهِه   *

 و یرّد عُفرتِه إلی یأفوخِه                               حتّی تصیر لرأسه إکلیلا

 44و تظنّه ممّا یَزمَجر ، نفسه                            عَنها لشدّة غیظه مشغولا..

هایش را بر روی سرش جمع ، یالگیردرود گویی طبیبی است که نبض بیمار را میشیر به آرامی و تکبر بر روی زمین راه می معنی:

خبر است و همواره همه غرد که گویی از خود بیچنان از شدت خشم وکینه می. آنتا بر سرش چون تاجی نمایان گردد کندمی

 ینی .بجا که تو طول و عرض تن او را یکی میورد تا آنآنیرویش را در سینه اش گرد می
که حالت آرام و با طمأنینه راه رفتن شیر را به نآ: اول کندر کردن مفاهیم خود استفاده میاز چند تشبیه برای شیواتنکته بلاغی: شاعر در این ابیات 

 داند.ان میبر سر پادشاه شدن یال بر سر شیر را مانند تاجیگیرد و بعد حالت انباشته کند که نبض بیمار را میحالت طبیبی تشبیه می

 45فَتَشابَه الخُلقان فی إقدامه                                و تَخَالفَا فی بذلک المأکولَا  _ 

 معنی : شیر و بدر بن عمار در شجاعت با هم برابرند هر چند که ممدوح در بخشش و سخاوت از شیر برتر است .
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 . ها شجاعت استنآو وجه شبه بین دهند و شیر است که دو طرف تشبیه را تشکیل می بدر بن عمارتشبیه  نکته بلاغی:

 لَم یَدرِ مَن بالرَّیّ أنّهُم                             فَصَلوا و لایَدری إذا قفلوا  _

 46فأتیتَ مُعتَزمَاً  و لاأسدٌ،                              وَ مَضَیتَ مُنهَزمَاً و لا وًعلُ

ونه از  د به خاطر کثرت تعداد افرادشان نه از شکستشانفرستا که لشگریانش را به جنگ در سرزمین ریمعنی: ممدوح وقتی

نه مانند بز کوهی که  تو به جنگ با دشمنان آمدی نه مانند شیری که شجاعت خود را آشکار کند و بازگشت  آنها  مطلع نشد.

 شکست را نمایان کند.
 نظیر بین بزکوهی و شیر است از مظاهر علم بدیع مراعات کند.به شیر و و بار دیگر به بز کوهی تشبیه میبار ممدوح خود را یک : شاعرنکته بلاغی

 47أ ینکرُ ریح اللیثِ حتّی یذوقُهُ                 و قَد عَرَفَت ریح اللیوثِ البهائمُ  _

فرمانده روم )دمستق (  از چهارپایان  ایستند ولیکنند، میود حس میکه وجود شیر را در اطراف خچهارپایان به محض این معنی:

ایت شکست هشتابد و در نالدوله باز هم به ستیز با او میتر است زیرا با وجود دانستن میزان شجاعت و قدرت سیفنیز نادان

 خورد.می
به اکتفا کرده که این شیوه را در علم کند و فقط به ذکر مشبهمی الدوله را به شیر تشبیه: شاعر در این بیت ممدوح خویش یعنی سیفنکته بلاغی

 نامند.بیان استعاره مصرحه می

 أغرّکُم طولُ الجیوشِ و عرضُها                        عَلیُّ شَرِوبٌ للجَیوشِ أکول   _ 

 48إذا لم تکُن للیثِ إلّا فریسَةً                               غَذاه و لم یَنفَعکَ أنَّکَ  فیلٌ      

جرعه دهد و جرعهکه سیف الدوله همه شما را شکست میمعنی : آیا کثرت سپاهیانتان شما را اینچنین  مغرور کرده است در حالی

شوید  با اینکه جثه الدوله ظاهر میدلی چون سیفیادتان همچون فیلی در برابر شیرزشما با لشگریان  .نوشاندمرگ را به شما می

الدوله بیشتر است(  ولی باز هم سیف الدوله پیروز فلشگریان شما از تعداد لشگریان سیتر است ) یعنی تعداد فیل از شیر بزرگ

 میدان است .

شود را لشگری جرار ایستادگی میکند و پیروز می کند و حالت ممدوح خود را که در برابرمینکته بلاغی: شاعر در این بیت از تشبیه تمثیل استفاده 

توان در بیت دوم بین فیل نظیر را میکند. مراعاتیابد تشبیه میشود و به پیروزی دست میالجثه ظاهر میبه حالت شیری که در برابر فیلی عظیم

 و شیر یافت.

واری بکار رفته است، خواه استعاره مکنیه و خواه استعاره مصرحه، و این هر دو از عوامل زیبایی ل درخشان و الماسدر شعر متنبی به شک 49استعاره 

  رود.و درخشندگی شعر متنبی به شمار می

 لَقیتَ العُفاةَ بآمالها ،                    و  زُرتَ   العُداةَ    بآجالها_

 إلیک   بینَ اللیوثِ و أَشبالها            و   أَقبَلَتِ   الرُّومُ    تَمشی  
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 رأیت أسدا»غیر معنای اصلی با علاقه مشابهت(مانند: ؛زیرا استعاره، مجاز لغوی است)استعمال کلمه در« ای که مانع از اراده معنای اصلی بشودمشابهت و قرینه

استعاره، تبدیل هنرمندانه یک جمله تشبیهی به یک کلمه »به است و به دیگر سخنقرینه و اسد، مشبه«یرمی»کرد؛ مرد شجاعی را دیدم که تیراندازی می «یرمی

به ت و این فشردگی و یکسانی)به جای همسانی در تشبیه(و اتحاد میان مشبه و مشبهبه طور خلاصه، استعاره، تشبیهی است که در این کلمه فشرده شده اس« ستا

در واقع همان  تشبیه است ولی از تشبیه رساتر است و در اصطلاح بکاربردن لفظ در غیر معنای حقیقی خود  مانند این جمله که:دریایی در کلاس دیدم. می شود؛

که از اراده معنای حقیقی جلوگیری نماید.) خورسندی :   ای باشدی و معنای مجازی وجود دارد البته باید دارای قرینهخاطر علاقه مشابهتی که بین معنای حقیقبه
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 50 إذا رأتِ الأسَدَ مَسبِیّةً                     فأینَ    تَفرُّ       بأطفالها

چنان از شدت غضب و خشم تو  ر مقابل دشمنانت در برخورد با تونمیرانی و دنسیب از درگاهت تو خواهندگان نعمت را بی

شوند و ور میکه رومیان با لشگریان عظیم به سمت تو حمله، مرگ به سراغشان آمده است. زمانیتو ه با دیدنهراسند  گویی کمی

 گذارند.کنند با لشگریانشان از شدت ترس  پا به فرار میشجاعت و دلاوری تو را که بسان شیری شجاع هستی را نظاره می
و او را به شیری شجاع همانند کرده که لشگریان قدرتمند روم با دیدنش  خواندنظیر مینکته بلاغی: شاعر ممدوح خویش را در شجاعت بی 

از مظاهر علم بدیع در بیت  به اشاره دارد که در واقع شیر استعاره از ممدوح است.طرف تشبیه یعنی مشبهگریزند. این بیت فقط به یکهراسیمه می

   .شیر استنظیر بین شیر و بچهدوم مراعات

 اعَةَ النّاسِ فَضلُهُ                          ولَو لَم یَقُدها نائِلٌ و عِقاب یَقودُ إلَیه ط _

                                                              51أیَا أَسداً فی جِسمِه رُوحُ ضَیغَمٍ                        وَکَم أُسدٍ أرواحُهُنَّ کِلابُ    

های ستاند و چه بسیار انسانرنج دیگران را به زور نمیمندی و بلند همتی همچون شیری شجاع هستی که دست: تو در قدرتمعنی

 برند.شود و به زور اموال دیگران را به تاراج میها دیده نمینآبه ظاهر شجاعی که منش و خوی پهلوانی در 

به اکتفا کرده است و أسد در مصرع اول و دوم کرده ولی فقط به ذکر مشبهنکته بلاغی: شاعر در این بیت ممدوحش را درشجاعت به شیر مانند 

 نظیر وجود دارد.در بیت دوم بین اسد و ضیغم و کلاب مراعات .استعاره مصرحه از انسان شجاع است

 52فَلا زَالَت عُداتُکَ حیثُ  کانت                                فَرائسَ  أیُّها  الأَسَدُ  المهیجُ _

گوید: تو بسان شیری شجاع هستی که پیوسته دشمنانت همچون کند ومیچنین توصیف می: ابوالطیب ممدوح خویش را اینمعنی

 شوند. یعنی قدرت تو باعث شکست دشمنانت شده است .ای برای تو میطعمه
ن حذف شده و به آمشبه کند که ا به شیر تشبیه میکند وخود ممدوح رهایی تشبیه مینکته بلاغی: در این بیت شاعر دشمنان ممدوح را به طعمه

 نظیر بین شیر و طعمه است.از مظاهر علم بدیع وجود مراعات گویند.ن استعاره مصرحه میآ

 53و یُرهَبُ  نَابُ اللیثِ و اللیثُ وَحدَهُ                        فکیفَ إذا کان اللیوث لَهُ صَحبا _ 
کسی  ،حتی با وجود تنها بودنالدوله سیفکند که کند واین مسئله را تأکید مییارانش را به جماعتی از شیران تشبیه میدر این بیت سیف الدوله و 

 که جماعتی از شیران با او همراه باشند.چه برسد به زمانی یارای مقابله با او را ندارد

 ستعاره از لشگریان او هستند.نکته بلاغی: شیر در این بیت استعاره از ممدوح است و جماعت شیران ا

 قَسَا  فالأسدُ  تَفزعُ  مِن  قُواه                       و رقَّ  فنحنُ  نَفزعُ  أن  یَذوبَا  _

راسند ههای شجاع در میدان نبرد نیز از او میرحم است که حتی انساندل وبیچنان سنگبا دشمنان در میدان جنگ  آن او برخورد

 . قدر مهربان است که ما از بخشندگی بیش از حد او دلهره داریمآنو اما هنگام معاشرت او 

 به اشاره کرده است. نکته بلاغی: شیر استعاره از انسان شجاع است و فقط به مشبه

 خلائقُ تهدی إلی ربِّها                                   وآیةُ   مَجدٍ  أراها العَبیدا _

 54مُهَذَبَّةٌ حُلوَةٌ  مُرَّةٌ                                         حَقَرنا البحارَ بِهَا و الأُسودا 

کند، دریا در شکار میآها نآهای بزرگی را برای شوند و خداوند نیز نشانهنجیب به سمت پروردگارشان روانه می ) مخلوقاتی پاک و

. و شجاعت شیران  نیز در قات از وسعت بیشتری برخوردار استشود زیرا بخشندگی در مخلومقابل این مخلوقات حقیر شمرده می

 شود(.ها کوچک شمرده مینآمقابل شجاعت 
چون دریا و های بخشنده را همبه اکتفا کرده است؛ شاعر انسانخر استفاده کرده و فقط به ذکر مشبهآنکته بلاغی: ابوالطیب از دو استعاره در مصرع 

 داند.چون شیر میهای شجاع را همانسان
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 *نَمتَحِنُ النُشَابَ فی کُلِّ وَابلٍ                         دَویُّ القسیِ الفارسیّة رَعدُهُ    

 فَإلّا تکن مِصرُ الشَّری أو عرینَهُ                   فَإنّ الذی فیها من الناس أُسدُهُ  

 55بِصُمٍّ القنا لا بالأصابع نقدُهُ                         سبائکُ کَافورٍ و عِقیانُهُ الذی  

شدن تیر از کمان مثل صدای رعد و برق در بسنجیم وصدای رها کنیم تا میزان قدرتمان راماتیرهای زیادی را از کمان رها می معنی:

پس قهرمانان زیادی در آن سرزمین سکنا اگر سرزمین مصر به منزله وطن برای این انسان قهرمان و دلاور است   باران شدید است.

 شوند نه با انگشتان.های سخت آزموده میهای طلا هستند که با نیزههای شجاع برای کافور به منزله شمش گزیده اند. آن انسان

های شجاع سرزمین نیز انسانکند و وطن ممدوح خویش را به  لانه شیر تشبیه کرده و در مصرع آخر ه مصرحه استفاده میاز استعارنکته بلاغی: 

اش های شجاع در وطنشان را به اقامت شیر در لانهخواهد سکونت انسانکند. شاعر با این تشبیه میخویش را مثل شیرهایی نیرومند تصور می

 نظیر وجود دارد.در این بیت بین شیر و عرین مراعات تشبیه کند.

 فُورُ و إقتَدتَ کلَّ صَعب القیاد               *فَبهذا و  مثلِهِ سُدتَ  یا کا              

 و أطاعَ الّذی أطاعَکَ و الطّا                          عَةُ  لیسَت   خَلائقَ   الآسادِ 

 56إنما أنت والدُ و الأبُ القا                               طعُ أَحنی من واصِلِ الأولاد 

آراء روشنفکرانه این چنین مورد حمایت  ای کافور به خاطر قدرت تفکر و: تو کندگونه مدح میمعنی: شاعر ممدوح خویش را این

کردند در چون و چرا اطاعت میچون شیران دلیر بیشه نبرد بودند تو را بیهایی که در شجاعت هممردم قرار گرفتی. و انسان

و همچون فرزند خویش مراقبت سرورت را پرورش دادی  و از اباک نیست وتو فرزند های بیکه مطیع بودن از صفات انسانحالی

  .کردی
ل به نکته بلاغی: در این بیت شاعر نوعی تشبیه را به کار برده و مشبه را حذف کرده که با این حذف ساختار تشبیه به هم میخورد و تشبیه تبدی

 . گویند(  جای آن نشسته که به آن تشبیه مصرحه میآساد : شیرهابه )مشبه ) انسانهای شجاع ( حذف وشود و در  این بیت مشبهاستعاره می

 * تُبدلُّ أیامی و عیشی و منزلی                                        نَجائبُ لا یُفکِرنَ فی النّحسِ و السّعد

 و  أوجُهُ   فِتیانٍ   حیاءً  تلّثموا                                          علیــهِنَّ لَا خوفاً مِن الحرّ و البـرد 

 57و لیسَ حیاء الوجه  فی الذئب شیمة                                    ولکنَّهُ  مِن  شِیمَةِ  الأسدِ  الوَردِ 

توجهی کنند و شتران نه از شدت  که به نحس و شوم بودن روزهاآننوردند بیهای سخت را در میمعنی:  شتران نجیب پیوسته راه

 کند وشرم و حیا را مدح می. در این بیت شاعر اندهای خود را با نقاب پوشاندهنه از شدت سرما بلکه از روی شرم وحیا چهره گرما و

 ،ی که سایر اخلاق او پلیدانه استمنشسته بودن به صفت شرم وحیا در گرگاگوید: آرشمرد. و میرا جزء صفات پسندیده برمینآ

های شجاع به صفات دیگری شود و امّا حیا وعفت  با ذات پهلوانان عجین شده است زیرا انسانجزء صفات برگزیده او محسوب نمی

 همچون بخشندگی معروف هستند.

نظیر بین توان به وجود مراعاتهای علم بدیع میرایهآبیه کرده و مشبه را حذف کرده است. از انواع های شجاع را به شیر تشنکته بلاغی : انسان 

 شیر و گرگ اشاره کرد.

 * تَمضی المواکبُ و الأبصارُ شاخصةُ                              منها إلی الملک المیمون طــــــائرُهُ  

 هِ قمرٌ                                فی درعه أسَدٌ تَدمَی أظــــــافــرُهُ قَد حِرنَ فی بَشَرٍ فی تاجِــــ   

 58حُلو خلائقهُ شوسٍ حـــــقائقُــهُ                               تُحصی الحصی قَبلَ أن تُحصَی مآثرهُ    

را در زیبایی به ماه و در شجاعت به شیر تشبیه شاعر ممدوح خویش  کنند،ها به پادشاه خیره شده و تنها او را نظاره میچشم معنی:

شود ممدوح شاعر نیز بعد از شرکت در جنگ وکشتن دشمنان آلود میهای شیر بعد از شکار طعمه خونطور که پنجههمان کند ومی

 آلود شد؛ و شاعر به این نکته اشاره دارد که صفات و فضایل ممدوحش قابل برشمردن نیست .تمام وجودش خون
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  دهد.مصرحه از ممدوح قرار میرا استعاره  کند و شیر: ابوالطیب ممدوحش را به شیر تشبیه میبلاغی نکته

 * لا تحسَبوا مَن أسرتُم  کانَ ذا رمقٍ                        فلیسَ یأکل إلّا المیتَ الضبّعُ  

 59دٌ تمّرُّ فُرادی لیس تَجتَمعُ هَلّا علَی عقَبِ الوادی و قد صَعدَت                          أُسُ  

کنند  اند و تصور میای از دشمنانشان را اسیر کردهدهد که در جنگ عدهمعنی: شاعر دراین ابیات افرادی را مورد خطاب قرار می

چون کفتارهایی دهد که شما همگونه هشدار میها اینبه آن الطیبابو اند  وهای بسیار شجاعی  را به اسارت خویش در آوردهانسان

یکی وارد میدان نبرد اند و یکیهای شجاع از بند شما گریختهکه انسانهستید که فقط توانایی شکار مردگان را دارید در حالی

 .خیزندشوند و به ستیز با شما برمیمی
  داند.ن شجاع میکند و شیر را استعاره مصرحه از انساهای شجاع تشبیه و مشبه را حذف میشیر را به انسان: نکته

 * ولا شَغَلوا  صُمّ  القنا  بقلوبهم                          عَنِ الرّکز لکن عَن قلوب الدّماسِق 

 60ألَم یَحذَروا مَسخَ  الذی یَسمخُ العِدا                        و یَجعَلُ أیدی الأُسدِ أیدی الخَرانقِ 

ای نداشتند چرا هآرام و قرار نداشتی و آیا دشمنان از او ترس و دلهر حتی یک لحظه همدر جنگ با رومیان الدوله تو : ای سیفمعنی

 گردانند .که بعد از جنگ با او عزیزانشان خوار و دلیل شدند و انسانهای قوی را ضعیف برمی
  .های شجاع است، استعاره مصرحه از انسانبلاغی: دستهای شیرنکته 

 رأَت   أُسدُها   آکِلَ   الآکِلِ                           * فلمّا   بَدَوتَ   لأصحابِه 

 61 بِضَربٍ   یَعَمَّهُم    جائِرٍ                              لَهُ   فیهِمِ   قِسمةُ   العادل  

دشمنان ضربه وارد و با تمام قوا به کند شجاعت او از همه بیشتر است یالدوله وقتی که به همراه سپاهیانش حرکت مسیف معنی:

 کند .ها تقسیم میها را عادلانه در بین آنکند و ضربهمی
 کند و شیر استعاره از انسان شجاع است .به را ذکر میکند و مشبه را حذف کرده و مشبهنکته بلاغی: شاعر در این بیت از تشبیه استفاده می

 و شَقَقتُ خیسَ المُلک عَن رئبالِه       *وَ شَرِکتُ دَولَة هاشمٍ فی سیفِها                    

 62عَن ذا الذی حُرمَ اللیوثُ کَمَالَه                               یُنسِی الفَریسَةَ خَوفَهُ بِجَماله 

د بتدا بایالدوله شریک شدم و پادشاهی همچون شیری است که برای رسیدن به ان امعنی: با نابود کردن دشمنان در خلافت با سیف

 بین برد وبعد بر مسند خلافت نشست. تخت آن را از ، تاج ومأوای آن را ویران کرد
، به همراه یکی از لوازم مشبه به ذکر شود؛ پادشاه ست از: تشبیهی که در آن مشبهنکته بلاغی: خیس الملک استعاره ی مکنیه است و آن عبارت ا

شده و ملائمات  به با هم ذکرگویند زیرا ملائمات مشبه ومشبهشده و به آن مطلقه نیز میبه ، حذف همچون شیر لانه دارد و در این مثال مشبه

 به رئبال و ملائمات مشبه دولة هاشم است.مشبه

    63 وَ کَم  أُسُدٍ  أرواحهنَّ  کِلابُ          *أیا أسداً فی جِسمه روحُ ضَیغَمٍ              

گاه شیر  داند و بلند همتی یکی از صفات شیر است که هیچندی و شجاعت همچون شیر میممعنی : شاعر ممدوح خویش را در قدرت

 ستاند.رنج دیگران را به زور نمیدست

،  استعاره مصرحه را حذف کرده که به این نوع تشبیهکند و مشبه بلندهمت تشبیه می واعر ممدوح خویش را به شیری شجاع نکته بلاغی: ش

شود و هر دو در زمره حیوانات شیر و سگ مراعات نظیر وجود دارد زیرا نوعی ازتناسب و همبستگی بین آنها دیده می گویند. همچنین بینمی

 هستند .  

  64*للشَمسِ فیه وللریاحِ و للسحاب                              وللبحارِ وللأسود شمائل 
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رها و دریاها و هم پایداری و قدرت شیران و هم نیروی بادها در ترجمه:در او)ممدوح(هم روشنی آفتاب و منفعت آن، هم بخشش اب

 زنده کردن طبیعت را می بیند)شمول نفع و شتاب در بخشش(.
هو البحر کنت »در صحنه نبرد، همچون شیر دلیر است.در ضمن متنبی تصاویر یاد شده را در قالب تشبیه مجمل مرسل)کالبحر(و تشبیه بلیغ:

 65.بیان کرده است«بحرالبحور»و نیز«الدرّ»و استعاره مصرحه:«بحرا

 66* أَجارُکَ یا أُسد الفَرادیس مُکرمُ                              فَتَسکُنُ نفسی أم مُهانٌ فَمُسلم 

 معنی : ای جنگجویان منطقه ی شام ، آیا همسایگان تو انسانهای بزرگمنشی هستند یا خوار و ذلیل اند.

کند و سپس مشبه را حذف کرده و شیر را استعاره مصرحه از انسان های شجاع  را به شیرهای قوی تشبیه میبیت انساننکته بلاغی : شاعر در این 

 داند. شجاع می

 *وَبَذلتَ ما عَشقَتهُ نَفسُک کلِّه                                     حتّی  بَذلتَ  لهذه  صِحاتِها 

 حَقُّ الکَواکِب أن تَزُورَکَ مِن عَلٍ                               وتعودَکَ  الآسادُ  مِن غاباتِها  

  67والجنُّ مِن سُتُراتها و الوحشُ مِن                                 فَلَواتها  وا لطیرُ من وُکناتها  

بخشد. ستارگان از دارد را با سخاوت میدوست می چه که است که هر آنای نائل شده معنی : او در مقام جود وبخشندگی به درجه

اند بسان شیرهایی که در اند و اما در بزرگی تو را شریک قرار دادهکنند زیرا در جایگاهی بالاتر از تو قرار گرفتهآسمان تو را نظاره می

 دانند .شجاعت تو را همتای خود می
هستند. مشبه را حذف کرده و استعاره مصرحه را به وجود آورده  های شجاع مانند شیرنکته بلاغی: در این ابیات از تشبیه استفاده کرده وانسان 

 مراعات نظیر وجود دارد . اش،است .همچنین از نظر علم بدیع در بیت دوم بین شیر و جنگل  و در بیت سوم بین پرنده و آشیانه

 رِحت قلوبُ العشق فیها                                   لِمَا خافَت من الحدَق الحسانِ *فَلَو طُ  

 68وَ لَم أَرَ قَبلَهُ شبلَی هِزَبرِ                                         کَشبلیه و لامُهرَی رهانِ    

رود تنها عاملی  ن که مانند تیری در قلب عشاق فرو میهر آینه  امنیت کامل در سرزمین فارس برقرار است وچشمان زیبارویا معنی:

من قبل از آن دو شخص هیچ انسانی را ندیدم که در شجاعت همچون شیر و در جود  زند.جا را بر هم میاست که امنیت و آرامش آن

 و بخشش همچون اسب باشد. 
کند. و را حذف نموده و آن را به صورت استعاره مصرحه بیان میو مشبه آنکند های شجاع را به شیر تشبیه مینکته بلاغی: شاعر در این بیت انسان

 اند .را مراعات نظیر خواندهشاعر در این بیت بین شبل و مهر تناسب معنایی برقرار کرده است که در علم بیان ،آن

 69ضواریا* فَما ینفع الأسدَ الحیاءُ من الطوّی                         ولا تُتقّی حتّی تکون 

ترسند که و همه هنگامی از شیر میگرسنگی و احتیاج هیچ سودی ندارد داری برای انسان شجاع در حالت معنی: حیا و خویشتن

 ور شود .خواهد به آنها حملهشیر درنده، می
 آورد. د مینظیر به وجوبین اسد و ضواری مراعاتشاعر  : اسد در مصرع اول استعاره از انسان شجاع است وبلاغینکته 

 70* القائد الأُسدَ غَذَتها بَراثنه                                    بمثلها من عِداه و هی أشبال

فرستد و آنها شمشیرهایشان را با خون معنی : فرمانده سپاه ، مردانی را که به مانند شیران جنگجو هستند به میدان جنگ می

 کودکی مورد تربیت فرمانده قرار گرفتند. این جنگجویان دلیر از زمان ند کهک. اشاره میکننددشمن سیراب می
 مصرحه از کودکی این قهرمانان است . لاور است و أشبال استعاره ی: أسد استعاره مصرحه از قهرمانان دنکته بلاغ

 بلا رجل ومَا الموتُ إلّا سارقٌ دَقَّ شخصُهُ                       یَصُولُ بِلاکفٍّ و یَسعَی  *  

                                                           
 .13: 1495 حریرچی، -35 

 .4/214ج: 193البرقوقی، -33 

 .1/457ج: 193البرقوقی، -37 

 .4/414ج: 193البرقوقی،39 

 .4/419ج: 193البرقوقی، -31 

 .4/411ج: 193البرقوقی، -73 

156 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 71نَرُّدُّ  أبو  الشبلِ  الخمیس عَن  إبنه                         وَ  یُسلمُهُ  عندَ  الولادةِ   للنَّمل  

ای به انسان حمله برای دزیدن دارد و بی هیچ نشانه :  هر آینه مرگ بسان دزدی است که نه پایی برای دویدن و نه دستیمعنی

سلاح تواند مرگ را که همچون موجودی بیالدوله با وجود لشگری  بزرگ نمی. همانا سیفاو را ندارد کسی یارای گریختن ازکند و می

اش می تواند در برابر لشگری بزرگ ایستادگی کند ولی در برابر مرگ که همچون یعنی برای دفاع از بچه .است از بچه خود دور کند

 تواند بچه اش مقاومت کند.ای است، نمیمورچه
 شود.  نظیر و طباق دیده میو در بیت دوم بین أبوالشبل و النمل مراعاتمصرحه از انسان شجاع است : أبو شبل استعاره بلاغینکته  

 * لَقیتَ   العُفاة   بِآمالها                                        وزُرتَ   العُداة   بآجالها  

 72ألیکَ بینَ اللُیوثِ وأشبالها                           و أقبَلَت  الروم   تَمشی             

رسانی و دشمنانت را به آن چه از آن کند: تو دوستانت را به آرزوهایشان میچنین توصیف میالطیب، ممدوح خویش را این: ابومعنی

سن و جوان و پرنیرو به سمت تو شجاع مشوی و لشگریان روم  با قهرمانان کنی یعنی تو باعث مرگ آنها میهراس دارند نزدیک می

 آیند .می

 و رمانان تازه به دوران رسیده است.: لیوث استعاره مصرحه از قهرمانان شجاع  و با تجربه است و أشبال استعاره ی مصرحه از قهبلاغی نکته

 نظیر بین لیوث و أشبال وجود دارد. مراعات

 73تُحدثُ عَن وَقَفاته الخیل و الرّجل                  إلی القابضِ الأرواحَ و الضیغم الذی        *

های زیادی شرکت گوید ممدوح من کسی است که در جنگکند و می:شاعر ممدوح خود را غیرمستقیم به شجاعت مدح میمعنی 

 کنند .ت میکشد و انسان شجاعی که تمام لشگریان چه سواره و چه پیاده در مورد شجاعت او صحبکند و دشمنان را میمی

  .الدوله استمصرحه از سیفنکته بلاغی: ضیغم استعاره 

 * وقَعَت علی الأُردّنّ منه بلیّةٌ                    نُضدَت  بها  هلمُ  الرّفاق تُلولا 

 وَردٌ إذا وَرَدَ البُحَیرَةَ شارباً                    وَرَدَ  الفُراتَ  زئیرُهُ  و  النیلا   

 74مُتَخضّبٌ بِدمِ الفوارسِ لابسٌ                   فی  غیله  مِن  لبدَتیهِ  غِیلا  

ها بسان این شیر همچون بلایی بر سر مردم آن شهر نازل شد و بسیاری از مردم آن سرزمین را کشتند و سرهای کشته شده معنی:

کند صدای غرش او تا عراق و مصر وقتی در طبریه غرشی می ای بر روی هم انباشته شد . نعره آن شیر چنان هولناک است کهتپه

ها خضاب شده است های او از خون کشته که یال های میدان نبرد را کشته و گوییرسد و شیر با قدرت بسیار زیاد خود تمام اسبمی

. 

ین لفظی است که اطلاق شود و اراده شود از آن لازم کنایه در اصطلاح بیانیل و غیل جناس غیر تام وجود دارد. بلاغی: در این ابیات بین نی نکته

و  عبارتست از لفظی که معنای غیر حقیقی آن مورد نظر باشد ولی به دلیل این که قرینه 75.ه مانع اراده ی معنای اصلی نباشدمعنای آن با قرینه ک

 .اراده شودست معنای حقیقی ان نیز ای ندارد تا از اراده ی معنای حقیقی جلوگیری کند جایز ا

 * یحیدون عن هزل الملوک إلی الذی                                  تَوفّر من بین الملوک علی الجدّ 

 ومن یَصحَب إسم إبن العمید محمّدٍ                                     یَسرِ بَینِ أنیاب الأساوِدِ و الأُسد 

 76و یعبُرُ من أفواهِهِنَّ عَلَی دُردِ                                          یَمُرُّ مِن السُّمّ الوَحیِّ بِعاجِزٍ ،  
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گزینند و برای ترک لهو و لعب در محضر ملوک تمام سعی خویش دروی میگویی و شوخی کردن با پادشاهان معنی: جوانان از بذله   

و خطرات درامان خواهد بود و حتی  سم مارهای کشنده و  عمید همراه شود از تمام بلایاو هرکس  با ابن دارند.را مبذول می

 کند.در او اثری  نمی شیر نیزهای برنده دندان

امان ماندن از خطرات و جان سالم به در بردن از بین  های شیر را کنایه از درنکته بلاغی: در این بیت شاعر حرکت کردن در میان سم مارها و دندان

 وجود دارد. همچنین بین أساود و أسد جناس اشتقاق عمید است. اش همراه و همسو شدن با ابنکه لازمه داندمشکلات می

 77وَلَقَد ذَخرتُ لکلّ أرضٍ ساعَةً                       تَستَجفِلُ الضَّرغَامَ عَن أشباله _ 

دهد نجات می اش را از چنگال دشمنبچهدر مدت کوتاهی  مینها استفاده کردم مثل شیری که زمان کمی را برای فتح تمام سرز )من 

) . 

کند به حالت شیری تشبیه کرده که مدت کوتاهی را برای ها را فتح میالدوله را که در مدت زمان کوتاهی تمام سرزمینحالت سیف نکته بلاغی:

 .شیر مراعات نظیر وجود دارددر این بیت بین شیر و بچه کند.اش صرف مینجات بچه

 78نفسه فی زوره                        حتی حسبت العرض منه الطولا مازال یجمع _

آورد تا اش گرد میخبر است  و شیر همواره همه نیرویش را در سینهغرد که گویی از خود بیکینه می چنان از شدت خشم وشیر آن

 .پنداریجا که تو عرض و طول تن او را یکی میآن

کشد که طول و عرض شیر را یکی پنداشتن کنایه است از شدت شیر را در هنگام جهیدن به تصویر می تبیت حال: ابو الطیب در این نکته بلاغی

 .خشم شیر و میزان حمله ور بودن

 خَذَلَته قُوته و قد کافَحتُهُ                        فإستنصَرَ التسلیمَ و التَّجدیلا _ 

 79فَکأنما صادَفَته مَغلولا                       قَبَضَت مَنیَّتُهُ یَدَیهُ وَ عُنقُهُ     

و طوری  زه کرد و این حیوان قوی را شکست دادرپردازد: ممدوح با شیر مباگونه به وصف شیر میمعنی : متنبی در این بیت این

 دست و پای شیر را درهم پیچید که انگار با غل و زنجیر بسته شده بود.

 را دارد. هر کارینهایت زیاد ممدوح و اینکه توانایی انجام ت از قدرت بینکته بلاغی: این بیت کنایه اس

 80رحَلتُ فَکَم باکٍ بأجفان شادنٍ                 علیَّ و کَم باکٍ بجفان ضیغم _ 

 زنان زیبا رو که به علت کوچ کردن من گریستند. و چه بسیار مردان شیردلمعنی :

وصف  وخوی زنانه است،وفایی که از خلقالدوله است و او را به بیأجفان ضیغم کنایه از سیف ند،که میدکنایه استفا: در این بیت شاعر از نکته بلاغی

  نظیر وجود دارد.کرده است و از طرفی دیگر بین آهو و شیر مراعات

 81ولَةُ الأسدمِنکَ إبن یحیی  صَ فأینَ  مِن زفراتی مَن کلِفتُ به                           و أینَ _  

  .یا معشوقه از من دور است یا به من نزدیک است و هیبت تو مانند هیبت شیر استآ 

 داند.یکند و صدای شیر را همچون صدای ممدوح منکته بلاغی : شاعر در این بیت از آرایه حسن تخلص استفاده می

 82یجتمع لهم حلمٌ و رئبالُ إذا العدی نَشبَت فیهم مخالبُهُ                               لم _

 هرگاه چنگالهایش در دشمنان فرو رود ، دیگر تدبیر و شجاعتی برایشان نمی ماند.معنی : 

مجاز لفظی است که در اصطلاح تخاطب  به غیرمعنایی که برای آن وضع شده است بکار رود و  بوده و نکته بلاغی : رئبال مجازا به معنای شجاعت

باطی است که بین دو معنای حقیقی و مجازی وجود دارد و باید همراه قرینه باشد تا از اراده ی معنای اصلی جلوگیری کند آن به خاطر علاقه و ارت

. 
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 نتیجه
 ممکن است نتائجی را که از این پژوهش حاصل شد اینگونه خلاصه کنیم : 

 : متنبی درخلق انواع وصف و تصاویر شاعرانه خلاق و مبتکربوده است.1

 از اوصف شاعرانه وی جنبه ی نمادین و رمز آمیز دارند. : بسیاری2

 نظیر و جایگاه بلندش در ادب عرب و حتی ادب جهان.: تأمل در اوصاف او گامی است مهم برای اثبات خلاقیت بی3

 و غیره بهره برده است. :او در به تصویر کشیدن صورت های فنی در اشعارش از انواع فنون بلاغی از جمله فن تشبیه و استعاره و جان بخشی4

ر نیکو این  عوامل از مهم ترین جوانبی است که آثار و نشانه های آن را از خلال بحث توضیح دادیم علاوه بر اینکه وی در وصف کاربردی شیر بسیا

 بوده و در این خصوص جایگاه ویژه ای نزد دیگر شعرا یافته است.
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 . وهبه مکتبه ،1،ط المتنبی شعر فی البیانی التصویر( .2006)إبراهیم الوصیف، هلال الوصیف   

 . 3الوسیط،ط معجم(.لاتا)المؤلفین من نخبه و ،ابراهیم انیس 

 .توس:  تهران عربی، زبان ادبیات تاریخ(. تا بی)المحمد آیتی،عبد 

 .فارسی،تهران ادب در کنایه تطورتاریخی(.1387)القادر پریز،عبد 

 .دانیه دار:الجاهلیه،دمشق القصیده فی الحیوان مشهد(. 1990)جمعه،حسین 

 .لکتاب العالمیه الشرکه منشورات نواس، ابی دیوان شرح(. لاتا)حاوی،ایلیا 

 .1380 ،20شماره ،(پژوهشی علمی،)انسانی علوم ،مجله«شعرمتنبی در صورخیال »فیروز حریرچی، 

 .،تهران متنبی دیوان ی گزیده شرح( . 1383)،غلامحسین هفتادری رضایی 

 .الجیل دار:،بیروت1العربی،ط الأدب تاریخ فی الجامع(.1986)الفاخوری،حنا         

 . للملایین دارالعلم: ،بیروت5العربی،ط الادب تاریخ(.1984)،عمر فروخ   

 .احسان:الواضحه،تهران البلاغه(.1381)الجارم،علی 

 (.جواهر البلاغة، تهران : فیض .1387خورسندی ،محمد)        

 

159 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 آموزش زبان فارسی راهبردهای یادگیری و
 

 وند وانانی، پروانهی ذوالفقار
 

 یتهران مرکز ، دانشکده ی ادبیات، واحدادبیات فارسی  زبان ورشته ی دانشجوی  کارشناسی ارشد 
parvanehliterature@gmail.com 

 

 

 چکیده
 مهارت گیری شکل در راهبردها  این از استفاده .بان به شمار می روندزی جهت یادگیری بسیار کارآمد ابزار به همراه سایر تکنیک ها زبانراهبردهای یادگیری 

 آموزش زبان دوم و آن ها برای زامی توان  یادگیری داشته و یندنقش مهمی در تسریع و اثربخشی فرآ این راهبردها باشد. می ثمر مثمر نیز آموزان فارسی زبانی

 .آموزش به زبان آموزان می باشد یادگیری در موفقیتراهبردهای  بررسی نقش و تاثیر ،حاضر پژوهش هدف د.به فارسی زبانان استفاده نموآموزش 

 فارسی آموزان، آموزش زبان فارسیراهبردهای یادگیری، : واژه هاکلید

 

 مقدمه-1
ه ای ، توجه ویژبه استراتژی های یادگیری زبان آن  پس از و آغاز گردیدظهور انقلاب شناختی  با 0791دهه و فراگیری زبان  از توجه به یادگیری

ندهای یو منجر به تلاش هایی برای توضیح فرآ پرورش درآمده آموزش و به علوم شناختی در روانشناسی ورفتارگرایی  الگویی ازبه صورت  و شده است

به  و  دارند فراگیران زبان تمرکز بر توصیف رفتارهای قابل مشاهده ،مطالعات اولیه زبان یادگیری جنبه های یادگیری شده است.تمام  شناختی در

راهبردهای یادگیری مجموعه اقدامات، طرح ها، تاکتیک  زبان هستند.درمهارت  رفتارهای استراتژیک و اتصال آن هاگذاری  برای برچسب دنبال تلاش

د و پیشبرد مهارت های زبان دوم مورکه یادگیرندگان برای تسهیل درک، ذخیره سازی، بازیابی و استفاده از اطلاعات  یی هستند افکار و یا رفتارهاها، 

سوی دانش آموزان،  از ها آن راهبردهای یادگیری زبان  عملکردهایی هستندکه استفاده از(. 2102)زارع،رزیابی دانش آموزان قرار می دهند استفاده و ا

همکاران،  و )وکیلی فرد ممکن می سازد به موقعیت های جدید انتقال یادگیری راساخته و  موثرترلذت بخش تر  و آسانتر، سریع تر، ایادگیری ر یندفرآ

 یرحلهم سن و فرهنگی، یزمینهانگیزه، جنسیت، پیش جمله  از عوامل متعددی ریتحت تاث راهبردهای یادگیری توسط  فراگیران استفاده از .(0970

د  جوو،ارتباط چشمگیری هارت زبان م بین راهبردهای یادگیری ومهارت زبانی و.... قرار می گیرد. تحصیلی، سطح  بک یادگیری، رشتهزبان دوم، س

 ابزاریبود. این راهبردها  اهرترخواهدم یادگیری زبان داشته باشد، درراهبردهای یادگیری  استفاده از هرچه فراگیر تنوع بیشتری در چنانچه  دارد

یک  متن  درک بهتر خاص مانند ی مسائل و مشکلاتحل برخ در مهارت های زبان فارسیای یادگیری برازطریق آن فارسی آموزان  هستند که 

  .)همان منبع( دناستفاده می کن از آن  ،خواندنی به زبان خارجی

 مبانی نظری -2

 زبان یادگیری ه بندی استراتژی هایطبق-2-1

 ( طبقه بندی راهبردهای یادگیری زبان1119اومالی )-2-1-1
استراتژی های  -2استراتژی های فراشناختی -0: را به سه دسته اصلی تقسیم کرده اند استراتژی های یادگیری زبان ) 0771 )اومالی و همکاران

 اجتماعی-های عاطفیژی تاسترا -9شناختی 

اجرایی استفاده می کنند که شامل برنامه  تی برای نشان دادن عملکردفراشناخ از استراتژیهمکاران  و:  اومالی یاستراتژی ها فراشناخت -0

 . براساس طبقه بندی اومالی،می باشد فعالیت ارزیابی وتصحیح اشتباهات خود درک، ی، یادگیر یندفرآ مورد در تفکریادگیری،  ریزی

 خود و افتادهعویق  به ت نظارتی، تولید کاربردی، خود ه ریزیمدیریتی، برنام توجه انتخابی، خودپیشرفت سازمان ها، توجه هدایت شده، 

 .استراتژی های عمده فراشناختی قرار دارند میان ارزیابی در

. ستا یادگیری خود مواد ی مستقیمشامل دستکار دود به وظایف خاص یادگیری است کهمح یشناخت راهبرد : استراتژی های شناختی -2

استنتاج  و مه کلیدی، بافتمندی، بسط، انتقالشنوایی، کل ترکیبی، بازنمود ترجمه، گروه بندی، توجه، قیاس، نو تکرار، دسترسی به منابع،

 د. نمهم شناختی می باشراهکارهای  از جمله
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یگران د تعامل با ی اجتماعی  وگر میانجیاجتماعی ارتباط نزدیکی با فعالیت -استراتژی های عاطفی  اجتماعی:-استراتژی های عاطفی -9

 . کاری و درخواست برای روشن شدن می باشدهمتژی های عاطفی اجتماعی مهم شامل : دارد. استرا

 (1191رابین ) یادگیری زبان های طبقه بندی  استراتژی-2-2-1
ژی های تمایز قائل شده است. استرات غیرمستقیم و مستقیم  استراتژیبین و  تاس یادگیری زبان داشتهزمینه استراتژی  بین تلاش زیادی دررا

نا . باجتماعی می باشند ی های ارتباطی وشامل استراتژغیرمستقیم استراتژی های  شناختی و استراژی های فراشناختی و مستقیم شامل

 ایه استراتژیب.  یادگیری  های استراتژی: الف. زبان آموزان به شرح زیر می باشند توسطورداستفاده م نوع استراژی سه بین،را یگفتهبر

 ت. ج. استراتژی های اجتماعی. ارتباطا

 یسعهبه توراهبردهای یادگیری فراشناختی می باشد که  و شناختی یادگیریراهبردهای  راهبردهای یادگیری شامل :استراتژی های یادگیری

که  دازدمی پرحل مسئله  یادگیری یا به مراحل یا اقدامات شناختیراهبردهای . شده توسط یادگیرنده زبان کمک می نماید سیستم زبان ایجاد

. قش داردنشناختی به صورت مستقیم در یادگیری زبان استراتژی یادگیری آموزشی است.  مواد تحلیل مستقیم، انتقال و ترکیب شامل تجزیه و

برنامه ریزی، اولویت بندی، تعیین اهداف  مانندنقش دارند و شامل روش های مختلفی یادگیری زبان  و نظارت، کنترلهای فراشناختی در راهبرد

  می باشد.مدیریتی  و خود

 استراتژی های ارتباطات

روشن کردن  یاا معن گرفتن گفتگو وطریق  یند ارتباط ازروی فرآ برو  ندبه یادگیری زبان مربوط نیست  ه طورمستقیمتژی های ارتباطات باسترا

هنگام  ای همکالم نت حیطارابطه با  ارتبا برخی مشکلات در باتوسط گویندگانی که همچنین  ، تاکید دارند.ظرگرفته استوینده درنآنچه گ

 برای باقی ماندن در ارتباطی یا فرد از دانش زبانی ،ی معمولارتباطاستراتژی سر و کار دارد. براساس  قرار می گیرند، تاممواجهه با سوء تفاه

 د. سود می بره مکالم

 استراتژی های اجتماعی
تراتژی حتی اگراین اس .کنندمی تمرین دانش خود بزرگی به  کمک بسیار ایی هستند که درآن یادگیرندگانفعالیت هاستراتژی های اجتماعی 

زبان  اده ازاستف و بازیابیبه ذخیره سازی، به طورمستقیم  شایانی کرده و غیرمستقیم کمکبه یادگیری بگیرند  قرار مقصدها درمعرض زبان 

 کمک می نمایند.

 (1119) طبقه بندی استراتژی های یادگیری زبان اکسفورد-2-3-1
سته اصلی، د یادگیری زبان  به دواکسفورد، راهبردهای  یگفته. طبق زبان می باشد طبقه بندی اکسفورد فراگیرترین استراتژی های یادگیری   

  د.نتقسیم می شو ها به شش دسته استراتژی غیرمستقیم، و مستقیم و

ردازش پتمام استراتژی های مستقیم به  "ند. طیق گفته ی اکسفورد جبرانی تقسیم می شو شناختی و حافظه شامل "استراتژی های مستقیم "

 ."دارند نیاز ذهنی زبان

زمان مورد نیاز می باشند که در  ها و بازیابی آن حافظه  ذخیره سازی اطلاعات جدید در ذهنییندهای فرآمستلزم "استراتژی های حافظه  " 

 می باشند. گرایی و عمل صداها، بررسی درست کاربرد تصاویر وارتباط ذهنی،  ایجاد شامل

 تحلیل وارسال پیام ، دریافت و تمرین، دارای اهدافی همچون و است مقصد زبان انه بررسیبه دنبال راه های آگاه "راهبردهای شناختی " 

 خروجی می باشد. برای ورودی و یایجاد ساختاراستدلال و 

ه این استراتژی ها ب می سازد. یا وجود شکاف های دانش قادر نوشتنصحبت و  درزبان از به استفاده را رندگان یادگی  "یاستراتژی جبران" 

استراتژی های  آکسفورد، یطبق گفتهنوشتن.  صحبت کردن و ت درمحدودی برغلبه  ود: حدس زدن هوشمندانه نه تقسیم می شودست دو

  مورد استفاده قرار می گیرند.نوشتن مواجهه شده اند،  صحبت کردن یا درشکست موقت  با کهی توسط فراگیران یجبران

ز، مانند تمرکاستراتژی های مختلف  استفاده از بااجتماعی است که  شامل راهبردهای فراشناختی، عاطفی و " ستراتژی های غیرمستقیما"

 زبان کمک می نماید.  یادگیری ت ها وکاهش اضطراب بهظیم، ارزیابی، به دنبال فرصتن

 واد،م پیش مشاهده و ارتباط با این استراتژی ها مستلزم می کنند. به کنترل شناخت خود قادر یادگیرندگان را "راهبردهای فراشناختی"

 خود ،کردن عمل زبان،بردن کارهمچنین برنامه ریزی برای به  ،مقاصد تولیدگفتار، سازماندهی، تنظیم اهداف و ،توجه کردن، به تاخیرانداختن

  می باشند.ارزیابی  خود نظارتی و

 و خود تشویق اضطراب، آوردن پایین طریق از نگرش هات احساسات خود، انگیزش و برای مدیری به دانش آموزان "استراتژی های عاطفی"

 ند.می کن یادگیری کمک چشمگیری ارتباط با در عاطفی دمای نظرگرفتن در
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ین است. ذکر ا یادگیری اجتماعی و شکلی از رفتارکند و دیگران کمک می  تعامل باازطریق  به یادگیری زبان "استراتژی های اجتماعی"

 امل همکاریشاستراتژی  یادگیری به کار گیرند. این یندفرآ مناسب اجتماعی را درباید استراتژی های  مهم است که یادگیرندگان بسیار نکته

 می باشد.واحساس همدردی با دیگران 

 (1193)استرن طبقه بندی استراتژی های یادگیری زبان-2-4-1
 :از ها عبارتند آن دنپنج گروه تقسیم می شوبه  راهبردهای یادگیری زبان استرن

 برنامه ریزی استراتژی های مدیریت و-0

 های شناختیاستراتژی -2

 تجربی-های ارتباطیاستراتژی -9

 استراتژی بین فردی -4

 استراتژی عاطفی -5

 

 ستراتژی های مدیریت و برنامه ا
سئولیت م است به طوری که مربی زبان تنها نقش مشاور و منبع پشتیبانی را دارد و یاد  گیرنده یادگیرنده یادگیریکنترل ی،هدف این استراتژ 

 یادگیرنده باید:  به عبارت دیگریادگیری خود را برعهده دارد. 
 دگیری زبان به کار گیرد.برای اشتباهات یا را چه پیشنهادهاییکه بگیرد تصمیم -ا

 کدامند. مناسب اهداف معقول وبداند  -2

 انتخاب کند. را یک روش مناسب، منابع درست تصمیم بگیرد که در -9

 قبلی تعیین نماید.اهداف و انتظارات براساس  را ارزیابی موفقیت خود بتواند  -4

 استراتژی های شناختی 

 هه ویژحل مشکلات ب آوردن مواد و به یادیا  خودبهبود توانایی  برای که یادگیرندگاندارد  اشاره به روش ها و فعالیت هاییاین استراتژی 

تایید،  ،سازیآشکار شامل راهبردهای شناختی ،استرن گفتهبه توجه  بااستفاده می کنند. ظایف کلاس درسی مربوط هستند و باکه تی اقداما

 تعادل می باشد.القاء، استنتاج، استدلال قیاسی، حفظ و 

 تجربی-استراتژی ارتباطی

کالمه به ادامه ماست تا  فراگیران کارگرفته شده  توسطه توضیح روش های ب تکرار و درخواست استراتژی های ارتباطی شامل اشارات، تفسیر،

 دف آنهمی باشد که  برای انتقال دانش مفیدشفاهی غیر شفاهی یا شامل استفاده از ابزارستراتژی های ارتباطی به عبارت دیگر، ابپردازند. 

 دوره ارتباطات است.  درجلوگیری از ایجاد وقفه 

 استراتژی های بین فردی
 و ارزیابی عملکرد  فراگیران را برعهده دارند. فراگیران باید برای ایجادتوسعه   نظارت بر ،بین فردیه استرن، استراتژی های توجه به گفت با 

 زبان  مقصد آشنا باشند.فرهنگ  با ارتباط،

 تژی های عاطفی ااستر
اشد و بمی خسته کننده یادگیری زبان  گاهی اوقات، تژی های عاطفی استفاده می کنند.انواع استرا یادگیری زبان از روند در زبان فراگیران

از ند. شنسبت به زبان مادری نداشته بادیدگاه مثبت ممکن است فراگیران  در برخی موارد، کند.آشنایی و سردرگمی می  احساس نایادگیرنده 

ان و گویندگانش وخارجی  نسبت به زبان ی رامثبت سعی می کنند که  احساساتاین احساسات آگاه هستند و  ازسوی دیگر، فراگیران زبان 

ز و بحث برانگیاحساسات  برای مواجهه بابه دانش آموزان  آموزش می تواندزیادی این  حد ند. تازبان داشته باش همچنین فعالیت های یادگیری

  .کمک نمایدها  آن غلبه بر

 یادگیرنده زبان خوب-3
 شدان تاکیدشان بر رویو تمرکز داشته اند  "خوب "تعریف یادگیری زبان  در نیادگیری زبای استراتژی ها بسیاری از مطالعات  اولیه    

آموزش زبان و یافته های  که هیچ روشاین نتیجه رسیده اند به  محققان لمان ومع افزایش یافته است. 0791 سال درطولم فراگیری زبان دو

ی ک هاتکنی نظرگرفتن روش ها و بدون در ان نمی توانندفراگیر یننشان نداده است بنابرا راآموزش زبان دوم  در موفقیت جهانیآغاز  پژوهشی،
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محققان  تحقیقات . مشاهدات وبیشتری برخوردارند موفق شدن قابلیت در مقایسه با دیگران از شوند. به نظر می رسد برخی افرادآموزشی موفق 

 ب:که زبان آموزان خواین باورند  ها بر . آنشرح زیر است استراتژی به و ویژگی های شخصی، سبک نظر از  "خوب"گیران زبانبرای توصیف فرا

 .راه خود را پیدا کرده و  مسئولیت پذیر باشند  -0

  را سازماندهی کنند. خود یزبان اطلاعات-2

  .باشندخلاق -9

   .ایجاد نمایند داخل وخارج ازکلاس درس زبان در صت هایی را برای تمرینفر -4

 اند، استفاده نمایند.برای بازگرداندن آنچه آموخته  هاستراتژی های حافظاز -5 

 ند.نزبان دوم استفاده ک یادگیری زبان اول برای آگاهی ازدانش زبانی به ویژه  از -6

 کمک بگیرند. مفهومشانه های کمک متنی برای درک بهتر ن از -9

 .دنبگیر یاد را دس زدن هوشمندح -8

 .نداستفاده نمای برای نگاهداشت مکالمات ترفندهای خاص از-7

 .(2102)زارع، ند زبان خود فرا بگیر برای تغییرنوشتار را  و سبک های مختلف  گفتار-01

 نتیجه گیری-4
 و نشان داده است که بین راهبردهای یادگیری و متغییرهایی مانند زمینه های یادگیری، ویژگی های یادگیرندهراهبردهای یادگیری  مطالعات 

دارد. همچنین یافته ها نشان داده است که راهبردهای  وجود معناداری آموزشی ارتباط زمینه های فرهنگی و یا و  یزبان تجارب یادگیری، مهارت

که می کند کمک کبه یادگیرنده  همچنیند. نکمک می کنن به یادگیرنده زبا روش های مختلفی به تسهیل و بهبود زبان یادگیری یادگیری به

به  همچنین وراهبردهای یادگیری  ازاستفاده  شناسایی و مدرسان زبان باید دانش آموزان را در معلمان ود. راهبر و پشتیبان یادگیری باش خود

رسشنامه، مصاحبه انجام ، پین استراژی ها را ازطریق مشاهداتا . آن ها می توانندندکمک کنحمایت از دانش آموزانی با موفقیت کمتر  منظور

، نفسه ب اعتماد وو حفظ انگیزه برای آموزش زبان فارسی  به دانش آموزان زبان استفاده نمایند و  قدرت راهبردهای یادگیری در از ودهند 

وش های ر بان وترکیب  استراتژی های یادگیری زبه  مدرسان زبانبه همین دلیل،  کمک کنند.و.... پیشرفت تحصیلی، کاهش اضطراب هدایت و

از راهبردهای ید دارند. دانش آموزان بانیاز  های خاص مهارتاف و هدا ژی مناسب برایاراست وزش دانش آموزان  به استفاده از، آمتدریس

چگونگی   و استفاده زبان آموزان هنگامی که معلمان از راهبردهای یادگیری  مورد و کننداستفاده  های زبان خود یادگیری برای بهبود مهارت

  ،آموزانتوجه به اهمیت راهبردها در موفقیت  فارسی  با، این رو ازد. نها کمک می کن آن به یادگیری موثرتر ،ها آگاه می شوند یادگیری آن

برای یادگیری  ریابزا فارسی آموزان از این راهبردها به عنوانها آگاه باشند.  چگونگی آموزش آن مدرسان باید به اهمیت آموزش راهبردها و

دنی متن خوان درک بهترمشکلات  خاص مانند  درحل برخی مسائل و آن ها از و موفقیت بیشتر استفاده می کنند ای زبان فارسی برایه مهارت

مچنین ه .دنی کنم ایفا رار، کمک کننده، یاری دهنده، مشاور و  راهنما این زمینه نقش  تسهیل گ مان درلمع و استفاده می کنند  دیگربه زبان 

 ی یابد. فراگیران افزایش م ارتباطش با رجایگاه قدرت نیست بلکه  کیفیت کار وب معلم دیگردر این جا  می شود. خلاقیت معلمانباعث افزایش 

حبت ص مهارتافزایش یادگیری واژگان، تلفظ و مهارتهای زبانی،  ،زش زبان فارسیآمو ان می دهد  استراتژی های یادگیریتحقیقات محققان نش

ن انفراشناختی تاثیر بسزایی در یادگیری مهارت فارسی زبا شناختی  و جمله حافظه ای، راهبردهای یادگیری از د و نرا افزایش می ده کردن

فارسی  زبان بهبود فراگیری بردهای یادگیری درکتاب های درسی درکه گنجاندن آشکار  راهیج برخی پژوهش ها نشان داده است نتادارد. 

ازطریق راهبردهای عاطفی دارد.  وجود یدار معنا رابطهپیشرفت تحصیلی  انگیزش و برشناختی راهبردهای فرا تاثیربین  است و موثر آموزان

اجتماعی نیز می های طریق راهبرد را مدیریت کنند. ازد نگرش های خو احساسات و تاآورد  پایین استرس فارسی آموزان را می توان اضطراب و

 .به فارسی آموزان آموزش داد دیگران را تباط باارتوان چگونگی برقراری 

 منابع
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Abstract 
Potential language learning strategies are a powerful tool for learning and learning, and it can easily be verified that 

these strategies, along with other techniques, are a very efficient tool for language learning. These skills play an 

important role in accelerating and effective learning so that they can be used as a second language training as well as 

learning and teaching to Persian speakers to accelerate language proficiency. The purpose of this study is to examine 

the success of learning strategies in promoting learner learning. 
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                              چکیده 
جنبش ادبی و برقراری ارتباط با فرهنگ و ادبیات مغرب زمین تحقق یافت .شاعران  به کارگیری اسطوره ، به عنوان سبکی نوین در تصویرگری شعری، بعد از

شاعر سوررئالیست سوری است که  "یوسف الخال"معاصر عربی نیز ،به پیروی از شاعران غربی، آثار خویش را به مضامین اسطوره ای آراستند.در بین این شاعران،

در زمره شاعران تموزی به شمار آمده است. نوشتار حاضر کوشیده است با بررسی اشعاری چند از مجموعه های براکثر آثارش  "تموز"به دلیل سیطره اسطوره 

یوسف الخال،شامل:  شعری این شاعر، به تحلیل مضامین وشخصیتهای اسطوره ای به کار گرفته شده در این آثار بپردازد. بر این اساس منابع اسطوره ای در اشعار

ی شعری شاعر با ، اسطوره های بابلی، اسطوره های دینی، شخصیت های فولکلوریک و شخصیت های تاریخی است که در چهار مجموعهاسطوره های یونانی

 بررسی شده است.  الحریة، البئر المهجورة، مسرحیة هیرودیا و قصائد فی الاربعین عناوین: 

 ور.یوسف الخال، اسطوره، تّموز، اولیس، مسیح، فولکل : کلیدواژه ها

 

 

 مقدمه  .1
به دنیا آمد. پدرش  "عمارالحصن"میلادی روز میلاد مسیح )ع( در روستای  1111دسامبر،در سال  22در  "الخالیوسف"نگار سوری شاعر و روزنامه

 "را در روستای های ابتدایی بود. عبدا... عضو رسمی کلیسای انجیلی عمارالحصن بود. یوسف آموزش "رحمة سلیم المن"ومادرش  "عبدا...الخال"

گفتم. من شعر گفتن را خیلی گوید: عاشق بودم و شعر میگذراند. وی در پاسخ به این سؤال که کودکی خود را چگونه سپری کرده می "رمحردة

 (.22ـ22: 2002ام )السالسی، زود شروع کردم و تا امروز آن را ترک نکرده

سالگی در روزنامه طرابلس شروع به کار 11جا ماند. در سن رابلس شد و تا پایان تحصیل آنپس از گذراندن دوران ابتدایی، وارد مدرسه انجیلی ط

و روزنامه  "مکشوف"ای از این حزب ، با نوشتن در مجله به عضویت حزب ملی سوری درآمد و به عنوان مدیر شعبه 1192نمود و در تابستان 

مؤسس حزب ملی سوری در  "آنطوان سعادة"با  1191(. در سال 1و عمرغراب:  21به نشر اصول و مبادی این حزب پرداخت )همان:  "النهضة"

کرد اما با سفر سعادة به آمریکا و توقف این روزنامه،یوسف وارد دانشکده آمریکایی حلب شد. او با توجه به همکاری می "النهضة"نشر روزنامه 

از حزب سوری  "شارل مالک"تأثیربرای تحصیل برگزید. در دوران تحصیل،تحت هایش در حزب ملی سوریه رشته علوم سیاسی و اقتصادی رافعالیت

ای غیرسیاسی بود، پس از بازگشت از آمریکا دفتر مجله شعر را که ماهنامه 1122جدا شده و تحت تعلیمات وی به فلسفه علاقمندشد. در سال

 (.90ـ92تأسیس نمود )همان: 

 

تألبف ژاک اماتاییس «یوسف الخال و مجلته الشعر»یوسف الخال ، افکار و آثارش کتاب  درباره زندگی و شرح حال: پیشینه تحقیق  .2

السالسی تنها منبع جامعی است که در اختیار نگارندگان این مقاله بوده است.در بین تحقیقات انجام شده نیز، تنها پژوهشی که 

به قلم یوسف هادی پور است که به زبان عربی نگاشته شده « اطیریوسف الخال و الاس»مقاله ندنویسندگان این مقاله به آن دست یافته ا

ودر سایت دیوان العرب نمایه شده است.اما در مجلات و نشریات داخلی تا کنون به مقاله و پژوهش مستقلی دست نیافته ایم و چنین به 

ا پژوهش قبلی)مقاله آقای یوسف هادی پژوهش حاضر در مقایسه ب نظر می رسد که این پژوهش برای نخستین بار صورت گرفته است.

 کامل تر است.  شاعر را دستمایه خود قرار داده است به لحاظ تحلیل اسطوره ها  دقیق تر و  حجم بیشتری از اشعار علاوه بر اینکهپور( 

به کدام یک از منابع اسطوره ای  به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد که یوسف الخال در آثار خودتوصیفی –ما در این جستار با رویکردی تحلیلی 

 بیشتر گرایش داشته است؟  و آیا کاربرد اسطوره در شعر یوسف الخال تقلیدی است  و یا اینکه شاعر هدف خاصی را دنبال کرده است؟
 

 شرحی بر مجموعه اشعار یوسف الخال .3
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تشکیل شده  "مسرحیة هیرودیا"و "قصائد فی الاربعین"، "البئرالمهجورة "، "الحریة"دیوان شعر یوسف الخال از  چهار مجموعه با عنوان های:  

 آغاز "الفجر الجدید"ی کوتاهی تحت عنوان قصیده است که با قصیده 21شامل  نام دارد و"الحرّیة"است. نخستین و طولانی ترین بخش دیوان شاعر

 رسد.به پایان می "الحریّة"ی طولانی به همین عنوان و با قصیده ا

مشتمل بر هشت قصیده است. این مجموعه ی کوچک، پیرامون دو محور فکری می چرخد: عقب ماندگی فرهنگ عربی  "البئر المهجورة "مجموعه 

. یوسف برای بیان رؤیای خویش در این قصائد از مفاهیمی  از یک سو و چگونگی رهایی از انحطاط وحرکت به سمت نهضتی فراگیر از سویی دیگر

چون گناه ،توبه وفدا شدن مسیح وار، مدد جسته است . در حقیقت، مضامین ذکر شده بیانگرخطاهایی است که فرهنگ عربی در حق شعر و عقل 

به شعرمعاصرنموده است و با سلب آزادی و رواج مرتکب شده است .این فرهنگ، با روش تقلیدی ومقدس شمردن میراث کهن ،بزرگترین خیانت را 

 (. 11:2002اقسام بردگی ها باعث ذلت وخواری  انسان گشته است )السالسی،

کرد تنظیم کرده هایی که در آمریکا زندگی مینام دارد. الخال این نمایشنامه را در سال "مسرحیة هیرودیا"سومین مجموعه شعری یوسف الخال 

های بیت با قافیه 901در  "هیرودیا"(. (. نمایشنامه  20:2002منتشر شده است )السالسی، 1122ال طول کشیده ودر سال است و نظم آن هشت س

سروده شده و در سه فصل تنظیم گشته است. لفظ و معنای این قصیده برگرفته از قصه تاریخی انجیل است. « خفیف»متعدد، در یک بحر و آن هم بحر 

 نمایشنامه شرح مختصری از داستان آورده است.شاعر قبل از نظم این 

 قصیده است. 22نام دارد که مشتمل بر "قصائد فی الاربعین"بخش چهارم دیوان یوسف الخال

 

 اسطوره در شعر یوسف الخال.4
جیمزفریزر درباره اسطوره مهمترین عامل اهتمام شاعران معاصر عرب به اسطوره، اثرپذیری از شعر مغرب زمین بوده است. پژوهش های ارزشمند 

اثر ت.اس.الیوت از مهمترین منابعی محسوب می شوند که در اختیار شاعران معاصر  "سرزمین سترون"وقصیده  "شاخه زرین"در اثر ماندگارش 

طوره های قدیمی ،بویژه میراث کهن ادبیات عربی در مقایسه با میراث ادبی ملل روم و یونان تقریبا از اسطوره تهی است. کاربرد اس»قرار داشت. 

(. اسطوره 91: 1911رجایی آ،«)اسطوره های یونان و روم باستان در جریان انتقال فرهنگی،از اوایل قرن نوزدهم به ادبیات معاصر عرب معرفی گردید

افزون براینکه باعث وحدت برای شاعر وسیله ای است که رؤیاهای ناخودآگاه را به فعالیتهای آگاهانه ذهن و گذشته را به حال وصل می کند؛ 

 "یوسف الخال"بخشیدن تجربه های فردی و تجربه های جمعی نیز می شود و شعر را از بار غنائی صرف می رهاند. در بین شاعران معاصر عرب، 

و  "اولیس"باشد چون  ، خواه یونانی"تموز"شاعر سوررئالیست سوری است که اسطوره را از همه منابع آن می جوید،خواه بابلی باشد چون اسطوره 

 ."یحیی تعمیددهنده"خواه از رموز مسیحی باشد چون 
های در بین منابع اسطوره ای، داستانها وشخصیتهای انجیل و تورات، بخش وسیعی از اشعار الخال را به خود اختصاص داده است. پس از آن اسطوره

ای  فولکلوریک و همچنین شخصیت های مشهور تاریخی و نیز نام  بعضی یونانی  است که در برخی از قصائد به چشم می خورد و سپس شخصیته

 از شهرها واماکن تاریخی ، در برخی قصائد لحاظ شده است .

را برگزیده ایم  که یا به  اشعاریای قصائدی از دیوان اشعار الخال خواهیم پرداخت؛ اما به دلیل حجم زیاد، ما در این گفتار به شرح و تحلیل اسطوره

الشاعر، »شامل:  اشعار، دلالت آشکاری بر اسطوره داشته است. این  شعر صراحت از وقایع و شخصیتهای اسطوره ای نامی به میان آمده ویا مضمون

 می باشد .« الحریة، البئرالمهجورة، الدعاء ، العودة ،الجذور ، العشاء الاخیر ، السفر،عودة عودیس والصلاة فی الهیکل

 اساطیر دینی. 1.4
به عنوان اسطوره رهایی و فدا "مسیح "های دینی به ویژه مسیحیت است. نمادشعر یوسف الخال، اسطوره های اساطیری درترین سمبولشایع 

به صراحت به  "الشاعر"با نام  "الحریة"(. الخال در دومین قصیده از مجموعه 21: 1911پربسامدترین نماد در شعر معاصر عربی است)رجایی آ، 

ترین شخصیت به مسیح است. در مسیح اشاره دارد.او برای بیان درد و رنج انسان معاصر نماد مسیح را بکار می گیرد. در این قصیده شاعر، شبیه

در این .کنداهی نمیکند و در این مسیر هیچ کس با او همراساطیر عبری مسیح،مجاهدی است که به تنهایی بر ضد واقعیت تلخ موجود قیام می

قصیده نیز،شاعر همچون مسیح غریب و تنهاست و متهم به دیوانگی است او همچون مسیح رسالتش را با فدا شدن در راه رهایی ملتش به اتمام 

 کند: رساند.رنجی که شاعر از تحمل سختی های زمانه می کشد همچون رنجی است که مسیح از حمل صلیب سنگین بر شانه هایش تحمل میمی

 (11: 1111)الخال،   «هوّذا الشاعر رمز الحق فی / عالم ضلّ عن الحق وتاه / یصلب النفس لیفدی أنفساً / مرّغت فی شهوة الحس الجباه »

« ابکان تموز/ جراحا علی العیون وعیسی/ سورة فی الکت» نیز، به طور مستقیم به شخصیت عیسی )ع( اشاره می کند:  "الدعاء  "الخال، در قصیده

(.  مسیح در شعر یوسف الخال جلوه گاه جاودانگی و نماد رهایی است. شخصیتی که با ظهورش حیاتی نیکو و تحولی شگرف را به 221)همان:

 ارمغان می آورد. 
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لنا. إذا صلبوک  جراحک للأوّلین عزاءٌ ودربُ خلاصٍ»بار دیگر مستقیما از شخصیت مسیح سخن به میان می آورد:"عزراپاوند"یوسف الخال در قصیده

(. مسیحیان معتقدند که مسیح با خون پربهای خود جرائم ایشان را عوض داده به همین 111: 1111الخال،)  «هناک: الیهودُ، فإنّک تُبعثُ حیّا هنا

 (.29: 1جهت لقب فادی به آن جناب داده اند)کتاب مقدس،نامه پولس به فلسیان

وجود ندارد. هر کجا صلیب باشد مطلوب همانجاست. صلیب نماد عروج است. نردبانی است که ارواح در سنت مسیحیان از صلیب نمادی زنده تر 

(. همچنانکه می بینیم در این شعر نیز،صلیب چیزی بیش از تصویر عیسی 120: 1912: 2آدمیان از روی آن به سمت خدا بالا می رود)شوالیه،ج

 همان(.«)با موجودیت اوست صلیب همذات با تاریخ بشری مسیح و حتی»مسیح است. 

 

آه تحنی رقابها للخطایا / و الصدی ما یزال یرجع »به خطاهایی که بشر در طی تاریخ مرتکب شده اشاره دارد:  "الدعاء"الخال دربخشی از قصیده 

( .در این بخش از قصیده به وضوح 291مان : )ه  «ما للضحایا / منذ هابیل منذ سقراط یا بحر / رغیف وخمرة للبرایا«/  اصلبوه ، اصلبوه »،یمتد / 

بر اندیشه الخال هستیم.شاعر، ویژگی مصلوب شدن مسیح را برای فدایی مبارز اختیار کرده است زیرا صلیب   "رهایی وفدا"شاهد سیطره اسطوره 

بارتهای مسیح در شام فصح، زندگی در ،تصویر رنج و عذابی است که تمام مبازران در راه نجات ملتهایشان متحمل شده اند. سپس با استمداد از ع

مسیح )ع( آنگاه که بر سر خوان نشست نان را بر گرفت وخطاب به حواریون گفت: این را » مرگ را به تصویر می کشد. بر اساس روایت انجیل، 

خون من است که برای بخشش  میان خود قسمت کنید این تن من است که از برای شما داده می شود. سپس جام را برگرفت وگفت: بیاشامید این

 ( .  221:1911)کتاب مقدس، «گناهان شما ریخته می شود

لفظ و  "قصائد فی الاربعین "درحقیقت، شام فصح پایه گذار آیین مقدس قربانی است که در طی تاریخ به یادگار مانده است .الخال در مجموعه 

سروده است  "العشاء الاخیر "در قصیده ای منثور به نام  "قصائد فی الاربعین"مجموعه  معنای این روایت انجیل را بار دیگر اقتباس می کند. وی در

ل ./ لنا الخمر والخبز ،و لیس معنا المعلم.جراحنا نهر من الفضة / فی جدران العلّیة شقوق عمیقة.علی النوافذ ریح . فی الباب طارق من اللی: » 

(اوضاع  نابسامان  211: 1111) الخال، «لیکن لنا اله آخر. تعبنا من الکلمة ، و تاقت نفوسنا الی غباوة العرق.....نقول :لنأکل الان و نشرب .إلهنا مات ،ف

ر سیاسی،اجتماعی و فرهنگی حاکم، باعث شده که شاعر با نگاهی آمیخته با نگرانی و هراس به جهان بنگرد. شکاف عمیق دیوار بزرگی،وزش باد ب

ردن خدایان و خسته شدن از کلمات، بخشی از قضایای اجتماعی،سیاسی وفرهنگی دنیای شاعر را مجسم می سازد.با پنجره ها، بر در کوبیدن شب،م

 این حال شاعر، مأیوس و نا امید نیست بلکه انگیزه دگرگون ساختن جهان و مبارزه در جانش نیرو گرفته است او می خواهد درک جدید خویش را

را که تقلید ،دچار سکون و رکودش کرده از نو به حرکت وا دارد .اما این تحول جز با فدا شدن و فدیه دادن  در زندگی تحقق بخشیده و زمانه ای

 )همان (.« الریح سترحمنا ،و الطارق سیجالسنا. جائع هو الی الخبز ، وظامئ الی عتیق الخمر»میسر نخواهد شد. 

علل روی آوردن شاعران معاصر عرب به اسطوره اشاره نمودیم، اما مؤثرترین عامل رواج  ای وپیش از این به تأثیر پدیده تقلید در شیوع شعر اسطوره

سازد و ای، شاعر بار مفهومی خاصی را منتقل میهای اسطورهاسطوره در شعر معاصر عامل هنری است. در حقیقت با کمک اسطوره و شخصیت

کند تجربه شعری بیان شده همان یابد. دریافت کننده اثر هنری احساس میمی ترین وجه تحققانتقال تجربه شعری از شاعر به مخاطب به کامل

ای را معادل موضوعی های اسطوره( . به عبارتی دیگر؛ مخاطب، شخصیت212: 2001ای است که او خود آن را درک کرده است )اسماعیل ،تجربه

را اختیار کرده است عیناً در شعر معاصر عربی وارد شده است. تأثر از که الیوت آن « معادل موضوعی» دهد. اصطلاح اش قرار میتجربه شخصی

های شعری ایشان شاعران عرب برای به کارگیری معادل موضوعی در تجربهالیوت در محدوده تئوری باقی نمانده بلکه در بعد تطبیقی نیز شاهد تلاش 

 .(  19: 1911هستیم )رجایی)آ(، 

های متعدد، شیوه محاوره صورت قصائدی که سراسر قالب نمایشنامه دارد و همانند نمایشنامه دارای شخصیت به« معادل موضوعی»کاربرد تکنیک 

است. در مقدمه این  "هیرودیا"خورد و نمونه بارز آن نمایشنامه منظوم و تحول حوادث و وقایع است آشکارا در شعر یوسف الخال نیز ، به چشم می

های شعری کاربرد اسلوب افزاید:بحران دنیای عرب معرفی کرده که آن بحران زبان و بحران عقل است. او می دیوان، الخال مهمترین مسئله را

کند  این اثر، آخرین دستاوردی ها برای بیان آزاد هیجانات درونی مناسب و شایسته نیست. وی تأکید میگذشته کاری بیهوده است زیرا این اسلوب

 (.111: 1111گذشته پدیدآمده است )الخال، های شعری است که طبق اسلوب

را اسیر  "یحیی تعمیددهنده" "فیلیپس"همسر برادرش  "هیرودیا"به درخواست  "هیرودیس"در چهاردهمین فصل از انجیل متی آمده است:  

ین تورات، این ازدواج را حرام دانسته و است واین دو قصد ازدواج دارند اما یحیی طبق آئ"هیرودیا "افکند. زیرا هیرودیس عاشق کرده و به زندان می

جا که یحیی در بین مردم جایگاه والایی داشته و همچون پیامبری نزد ایشان محبوب است هیرودیس از کشتن او مانع آن شده است. از آن

به همین دلیل هیرودیس سازد با رقص خود موجبات خوشحالی عموی خویش را فراهم می "سالومه"ترسد. در مراسم جشن تولد هیرودیس می

طلبد. تأثیرتلقین مادرش هیرودیا سربریده یحیی را در طشت طلا میی سالومه را هرچه که باشد اجابت کند. سالومه تحتخورد خواستهسوگند می

که سالومه سربریده این پس از .کندس به خاطر قسمی که در بین حاضران خورده است ملزم به این امر شده و فرمان قتل یحیی را صادر مییهیرود
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)کتاب  کنندکنند و این خبر را نزد عیسی حکایت میبرد یاران و شاگردان یحیی جسد او را برداشته و دفن مییحیی را نزد مادرش می

 .(  112:  1911مقدس،

یحیی "و "سالومه"،"هیرودیا"،"هیرودیس"ای های اسطورهدر این نمایشنامه که لفظ و معنا از قصه انجیل اقتباس شده است شخصیت

سخن گفته در این نمایشنامه  ای که شاعر از آنان های اسطورهشخصیتهای اصلی نمایشنامه را تشکیل می دهند.از سایر شخصیت "تعمیددهنده

کند.همچنین، عشق و علاقه خود در قلب رودیا دلربایی خود در برابر هیرودیس را به دلربایی حواء در برابر آدم توصیف میست که هی"حوا"است 

ای همسر افسانه "بلقیس"داند. در ادامه هیرودیا از در قلب یعقوب می "راحیل"نزد ابراهیم و عشق  "ساره"هیرودیس را همچون محبوبیت 

س را به فرمانروایی لبنان گماشت، نام یقیصر روم، همان که هیرود "پیلاطس"معشوقه  "ایزابل"و  "کوروش "همسر  "استر"نبی ،  "سلیمان"

 برد.می

زهوة « لراحیل»بعض الذی وهبت نفسی / وأملی علی الزمان وصالی / أم « لسارة »إغوائی / وشوقی الی إرتیاد المحال / أم « آدم»یوم « لحواء»هل» 

 (. 121همان : «)رونقی وارتداد الشمس / عن طلعتی وفرط جلالی....«لاستیر »دیباجة الصبا فی جمالی / ...أم الحب فی قلبی/ و

های رومی تقابل گونه که در تراژدیبه سبک تئاترهای تراژدیک رومی است که از ادبیاتی کلاسیک برخوردار است. همان "هیرودیا "تئاتر منظوم

شود، یوسف الخال نیز همین روش را در پدید آوردن این مجموعه زادگان و خدایان به تصویر کشیده میرمانان، اشرافقه شاهان، میان نیکی و بدی،

های انداز، شخصیتداند و از این چشماش تراژدی را نگاهی هستی شناسانه به حیات انسان میدنبال نموده است. او در راستای اعتقادات فلسفی

 های نیک و بد نیز، زائیده کردار اوست. تر همه در خدمت القاء این فکرند که خالق خیر و شر انسان است و فرجامای ، در این تئااسطوره

ت یوسف الخال با مطرح کردن مشکل یحیی با هیرودیس وهیرودیا قصد دارد مشکل انسان معاصر را بیان کند؛انسانی که فساد را می بیند اما سکو

ودیس حاکم ضعیفی است زیرا از یک طرف مورد تمسخر لشکر روم بوده و از طرف دیگر با همسر برادرش ازدواج غیر می کند . در نظر یحیی، هیر

شرعی داشته است. او باید یا در برابر زنی فاجر سکوت کند وعمل خلاف شرعش را بپذیرد ویا در برابر شریعت و امتش ساکت بنشیند . رنجها 

نسانهایی است که همواره در راه رسیدن به حقیقت، بر دوش کشیده اند و در این راه از جان خویش نیز، دریغ ومصیبتهای یحیی سمبول درد ورنج ا

وهرود فی قبضتی یتلوی / فهو قلب » نکرده اند. به همین دلیل است که هیرودیا از هیچ کس جز یحیی هراسی به دل ندارد آنجا که می گوید : 

(. اما درد و رنج مردمی که به خونخواهی یحیی  191)همان : « ی ظل حیا / أن یوالی علی هوای التحابییهوی وعقل یحابی / فترانی أخشی مت

به درخواست دمشقی ها هیرودیس را از  "روما "شورش کرده اند  در آخرین پرده نمایش پایان می پذیرد، زمانی که فرمانده روم خبر می دهد 

( . بعد از آن لشکریان روم به 111همان:«)عن الامر راما ترکک العرش... هیرودس:ترکی العرش....عرشی؟ فلمّا راودته روما»حکومت عزل کرده است: 

 قصر هیرودیس هجوم آورده و در پی آن مردم، به خونخواهی یحیی هیرودیس را دستگیر می کنند .

از نخستین  "الحوار الازلی "توراتی است . وی در قصیده  الخال با توجه به اینکه پروتستانی است شعرش سرشار از تصاویر کتاب مقدس و تلمیحات

وإما صرت عریانا / فخذ من ورق التین رداء / یستر الاثم یواریه عن الناس / و فی التجربة الکبری / تصبّر صبر أیوب و لا :» گناه بشر ، شکوه می کند 

گناه نخستین آدم و عریان شدن  درباره شجره ممنوعه ،اغوای حواء ،ورات تباب سوم کتاب سفر تکوین  1و 1درآیات (  221:  1111) الخال،« تقلع 

د نیکوست و اینکه در نظرها خوش آیند است پس از میوه اش گرفت و بخور   که اگرپس زن درخت را دید »دو دارد.در این آیات می خوانیم: این

شوده شد دانستند که برهنه اند و برگهای درخت انجیر را دوخته از ( آنگاه چشمهای هردوی ایشان گ1خورد)بخورد و به شوهر خود نیز داد که 

  (.1-1کتاب مقدس،سفر پیدایش،باب سوم: «)برای خود فوطه ساختد

 اسطوره های یونانی .2.4

توجه خاصی نشان داده است. "اولیس"های متعددی که در شعر یوسف الخال به کار رفته است، شاعر به  قهرمان اسطوره ای یونان در بین اسطوره

 از سرود دهم اودیسه آمده که به عربی برگردانده شده است: بخشی  "الحریة"در مقدمه دیوان 

هوذا شعبک  داخل الجدران حبیسا / کقطیع  تلال/  و غریبا فی هذا القفر من الارض/ و وحیدا ایّها التعس/شاردا فوق هذه ال أین  ذاهبٌ أنت/»

 «من الخنازیر/ ماذا؟أذاهبٌ أنت  إلیهم لتطلق سراحهم/ و تجعلهم أحرارا

را منظور کرده است. در این یوسف الخال این مقطع از سرود اودیسه را به عنوان شعاری برای این مجموعه برگزیده است زیرا مستقیما همان معنا 

دارویی در  جادوگر دهد که کرکه دارد و به او هشدار میکه تنها نزد دوستانش برود برحذر میرا از این)عولیس، اودیس( ابیات اله هرمس اولیس 

ای جادوگر مخلوط کند . سپس اثر دهد تا با غذ. اله هرمس دارویی به اولیس میورده استبه شکل خوک درآرا آنان ریخته و  غذای دوستان اولیس

 (.20: 1912آیند )مخبر، شود و همراهان اولیس بار دیگر به هیئت انسان درمیجادو از بین رفته و جادوگر مغلوب می

او آرزو که در متن یونانی، وجود داشته نموده است . زیرا "همراهان  "را جایگزین کلمه  "شعب"،کلمه شعر یوسف الخال در برگردان عربی این 

أین » ( .22:2002دوستانش را از سحر و جادوی کرکه رهانید او نیز بتواند ملتش را از قید و بند تقلید برهاند )السالسی، "اولیس"که چناندارد هم

 (.110: 1111)الخال، « ع هدٌ غیّبت حریّتی فیه/ بسجنٍ مِن التقالید القاسی
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ار دیگر نظر خود را به این قهرمان اسطوره ای معطوف نموده است.در انتهای این قصیده می ب "عودة اودیس"دیگری با عنوان  شعرالخال در 

( قصد الخال تنها 992)همان: 11«بأودیس  یُرج ی سنرفع هاماتنا للسماء و نحمل رایاتنا و نمشی ویهرع کلّ الینا و یبسم الطفلُ:حیاةًفنحیا»خوانیم:

و می خواهد قهرمان اسطوره ای هستی پیدا کند و مخاطبش با آن قهرمان هم دوره شود.با موجودات یادبود رخدادهای اسطوره ای نیست، بلکه ا

فراطبیعی روبرو شود و از آنها درس بیاموزد.در حقیقت،هدف شاعر از دگردیسی اسطوره  و بازتاب آن در شعرش به صورتی سمبولیک،خلق الگو 

 برای همه جامعه است.  

 اسطوه های بابلی .3.4

شاعران معاصر عرب را به خود مشغول ساخته است.اسطوره زایش،اسطوره مرگ بیش از همه   "تموز "اسطوره "شاخه زرین"از میان اسطوره های 

م شده الهاایثارگرانه ایزد و بازگشت حاصلخیزی به خاک را الیوت از آئین های کهن برگرفت و دستمایه اثر خود قرار داد. اسطوره تموز با مضمون یاد

گرایش تموزی در عصر معاصر وتشکل شاعران تموزی که یوسف الخال نیز درآن زمره است »بخش شاعران تموزی از جمله یوسف الخال بوده است.

 .( 11:1911)رجایی)ب(« حاصل سیطره معنوی این اسطوره بر اندیشه شعری معاصر است

السیاب ، خلیل حاوی ، یوسف الخال وأدونیس اطلاق نمود که همگی از شاعران اصطلاحی است که جبرا ابراهیم جبرا  به بدر شاکر  "تموزیون "

 ( .11:1911مجله شعر هستند )رجایی )آ( ،

(. به 121: 1111می نامند)هندریکس، "ادونیس"کنعانی ها و فینیقی ها آن را ؛ تموز در بین النهرین و نزد بابلی ها به این نام خوانده می شود

ی عشق و زیبایی الهه "عشتار"ماند.میرد.تموز در عالم زیرین میخدای زندگی وحاصلخیزی، طبیعت نیز می "تموز"ه شدن روایت اساطیر با کشت

گردد. این بازگشت سرآغاز یابد و با او به زمین برمیکند، تموز را میوجو به عالم زیرین هبوط میبرد. در ادامه جستدر جستجوی او رنج بسیار می

ترین آن مرگ برای زندگی و یا مرگی است که در پی آن مشتمل بر مفاهیمی است که مهم "تموز"( . اسطوره 11ـ11: 1912کوئه، بهار است )لا

 (. 19:  1911حیات و رستاخیزی نهفته است) رجایی )آ (، 

اشاره مستقیم به  "الدعاء "ی تحت عنواناسطوره تموز در قصائد الخال همان دلالت دیرین خود را دارد؛ رستاخیز و نوزائی. الخال در قصیده ا 

وأدرنا وجوهنا کانت الشمس / غبارا علی السنابک والافق /  شراعا محطّما کان تموز/ جراحا علی العیون وعیسی / سورة فی » اسطوره تموز دارد: 

کمک این اسطوره به تصویر کشیده است . او رفتن  (.  شاعر، در اولین مقطع از قصیده ، رکود انسان و سیطره مرگ بر عالم را با221)همان:« الکتاب

آن  تموز به عالم زیرین را عامل مرگ جهان می داند . با کشته شدن تموز ومرگ طبیعت،همه چیز اثر طبیعی خود را از دست داده و تنها نامی از

ند داده است. تموز و مسیح در شعر الخال نمادی برای باقی مانده است . الخال همچون بسیاری از شاعران معاصر عرب اسطوره تموز را با مسیح پیو

 بیداری تمدن عرب از خواب و رخوتی طولانی است.

مجدداً به اسطوره تموز وپیوند آن با مسیح اشاره  "الهیکلصلاة فی"ای منثور تحت عنوان نیز در قصیده "الاربعینقصائد فی"شاعر در مجموعه 

 (.212: 1111)الخال،   «الجسد / و عطاشٌ إلی عصارة الروحن القحط و جسدی ولیمة للمحبین / جیاعٌ کلُّنا إلی أنا کتّموز / دمائی نجاةٌ م» دارد.

به اعتقاد مسیحیان، عیسی )ع( به صلیب کشیده شد چون خود او می خواست به صلیب کشیده شود و خودش را برای این عقوبت تسلیم کند که 

 (.22:  22لوقا، مقدس،عهدجدید،ی را از آنها دور سازد)کتاب گناهان بشر را متحمل شود و مرگ ابد

است .الخال مدعی است این قصیده نخستین اثر خلق شده با "البئر المهجورة "در ضمیرآن جاری است "تموز"از دیگر قصائد الخال که اسطوره

بر روح و  "تموز"قصیده تأثیر عمیق اسطوره معنوی (. از شاخصه های بارز این12: 1911گرایش اسطوره ای در ادبیات عربی است)رجایی )آ(،

 اندیشه شاعر است که باعث خلق اسطوره جدید گشته است .

یکی از مصادیق تجدید در . »د در شعر معاصر با اسطوره های کهن پیوند برقرار کندیاری زیبا توانسته بین مصادیق تجدالخال با بیانی محکم وساخت

استفاده از نام های خاص برای اهداف انتقادی یا عینیت بخشیدن به اوصاف انسانی . های تمثیلی استزبان شعر جدید، کاربرد نام 

عرفت ابراهیم، جاری العزیز، من زمان ./ عرفته بئرا یفیض ماؤها/ وسائر البشر/ تمرّ لا تشرب منها ،لا و لا / ترمی :»، مثل نام ابراهیم(22همان:«)است

 (.209: 1111ل، )الخا«/ بها ، ترمی بها حجر

واقع ابراهیم بیش از همه نماد مرد ایمان است. او نماد انسان برگزیده خ و در تمام جوامع مصداق دارد.در شخصیتی است که در طی تاری "ابراهیم"

یش مقدر  گردیده خداوند است.انسانی که گنجینه مقدس ایمان را که نزدش به امانت گذاشته شده است صیانت می کند. مردی که نقش جهانی برا

ل تلاش پیوسته انسان در جست و مب(.ابراهیم س92: 1912، 1است. نام ابراهیم از نظر لغت شناسی افواهی به  معنی پدر جماعت است) شوالیه،ج

 (. 112:1112جوی زندگی برتر وفدا شدن در راه رسیدن به این غایت است)الحاوی ،

ب، در میراث فرهنگی و در میان امتهایی چون عبرانیان همچون دریا و باران ،نماد برکت چاه در تمام سنت ها حالتی مقدس دارد. چاه آ

؛ چنان که فرزندان یعقوب )همان( (.ااز سویی چاه به دلیل عمیق بودنش نماد راز و پوشیدگی نیز هست 212: 1912، 2وحاصلخیزی است)شوالیه،ج

ردادند. چاه مکان شروع رنجها و مصائب یوسف بود. اما در این قصیده، ابراهیم آب حیات برای پنهان کردن یوسف از دید پدر او را درون چاه قرا
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ن روح و است در صحرای تفتیده ای که فاقد شرایط زندگی است . الخال نازائی و سترونی جهان عرب را به بیابان تشبیه می کند. در این بیابان، چنا

در نهاد آدمیان نابود گشته و انفعال و سرخوردگی بر همگان حاکم است به گونه ای که نه کسی روان فرسوده است که همه انگیزه های خیر و شر 

ابراهیم تمام تلاش خویش را صرف ایجاد تحول این  (. با وجود 119: 1911رغبت نوشیدن آب از چاه را دارد ونه هوس سنگ انداختن در آن )اسوار،

قصیده ، انگیزه ابراهیم از فداشدن را با طرح سؤالهایی که از خودش می پرسد به تصویر کشیده  وبهبود زندگی اطرافیانش می کند. در مقطعی از

، تغییر وتحول جهان معاصر یک کلاماست واین انگیزه، همان آرمان شاعر یعنی؛ رستاخیز فکری ، بهبود شرایط زندگی، برقراری صلح و امنیت و در 

/ أتبسط السماء وجهها، فلا / تمزق العقبان فی الفلاة / قوافل الضحایا ؟/ أتضحک المعامل الدخان؟  لو کان أن أموت أن أعیش من جدید ،» است. 

 ( . 202: 1111) الخال،  «/أتسکت الضوضاءفی الحقول./ أیأکل الفقیر خبز یومه ، / بعرق الجبین ،لابدمعة الذلیل...

نگی است .او غریب و تنها بدون توجه به هشدارهای اطرافیان که در حال عقب در بخش انتهایی قصیده ،ابراهیم مبارزی است که متهم به دیوا

حین صوب العدو مدفع الردی / واندفع الجنود تحت وابل / من الرصاص و الردی ،/ صیح بهم » نشینی وگریز به مکانی امن هستند پیش می رود.

لکن ابراهیم ظل سائرا ،/ الی الامام سائرا ،/ وصدره الصغیر یملأ المدی /.....وقیل إنه :تقهقروا. تقهقروا./ فی الملجأ الوراء مأمن/ من الرصاص والردی / 

 .( 202همان: « ) الجنون

جاری است، بی آنکه نامی از آن به صراحت ذکر شود. شاعر، چون می بیند  "ادونیس "یا  "تموز "الخال نیز، روح اسطوره  "الحریة"در قصیده 

سوی مرگ و نابودی است تنها راه رهایی از قحطی و خشکسالی ملتش را قیام بر ضد تقلیدها و سنتهای فرسوده تمدن و فرهنگ عربی رو به 

میداند. وی بر این باور است که رهایی انسان از قید اسارت، آسان وارزان حاصل نمی شود بلکه نیازمند فدیه دادن و چشم پوشی از بسیاری 

که بنده نفس خویش است در دنیایی آکنده از پذیر نیست . انسان تا زمانیراه آزادی به روش سحرآمیز امکان امتیازات است .به نظر او فدا شدن در

ی آزاد نتیجه تدریجی رهایی از بند خطاها و ای آزاد است. و برخورداری از ارادههول و هراس خواهد زیست.فدا شدن برخاسته از اراده و روحیه

 گناهان است .

ال عبدا لنفسی / أبتنی من لذاذة الحس صرحی / جائرا ظالما اکفّن أیامی / بدمع من الشقاء و جرح،/ فکأن بقاءغایة عمری / فأنا ما أز»   

 (.101)همان : « أدّعیها،إذاتضنّ،برمح

یا » هنگی لبنان را پدید آورد.یابد؛ همان روحیه والایی که نهضت عظیم فردر بخش پایانی این قصیده، شاعر روح آزادی از قید تقلید را در لبنان می

 لواءً / سرمدّیاً بلادی حضنتِ من قبل أمجادا / و شیّدت فی بناء الحضارة / تغمرین الأمراء حبا و ایمانا / و تعلین للجمال منارة / یا بلادی و کم رفعت 

 (. 112-119ن : هما)   «/ و حرباً علی النّفوس العتّیه  فی موکب الحریّة / منک لقیان هازئاً بالسلاطین

(. قربانی کردن رسمی است که 21: 1911گرفتند اسطوره تقدیم قربانی است )رجایی،)آ(  "الیوت"ای که شاعران عرب از ترین اسطورهمهم

آئین پرست نیز به قربانی کردن برای خدای خویش اعتقاد داشتند. این اختصاص به مذهب و قوم خاصی ندارد حتی بسیاری از قبایل مشرک و بت

 (.221: 1912گرفت )یاحقی، به منظور تقرّب به خدایان و جلب نظر آنان صورت می

است. در بخش  "سفر"باشد قصیده الخال به کاربرد این اسطوره میکه بیانگر اشتیاق یوسف "البئر المهجورة "از قصاید منتشر شده در دیوان

نذبح الخراف / واحداً لعشتروت / واحداً لِأدونیس / واحداً لبعل ثم نرفع المراسی / الحدید من و قبلما ن همُّ بالرّحیل » گوید:انتهایی این قصیده می

 ( .292: 1111)الخال، «قرارة البحر / و نبدأ السفر

قبل از سفر های مذهبی و سنتی ، ادونیس و بعل به قصد احیاء شعائر دینی و برگزاری مراسم و جشن)عشتار( های بابلی عشتروتدیدار با اسطوره

های پیوند تمدن و میراث کهن را با تمدن انسانی جدید درهم ای در لحظاتی گذرا رشتهاست. شاعر در سفری احساسی با تکیه بر خدایان اسطوره

ه، هرگز از وارد تند. و قصد دارد با یادآوری این مراسم و شعائر، موجبات تقویت عزم و اراده مسافر را فراهم سازد .بدون شک با افزایش روحیمی

 (.120: 1112شدن در میادین پرخطرهراسی نخواهد داشت )خیربک، 

 

 .شخصیتهای فولکلوریک 4.4
از دیگر منابع اسطوره در شعر معاصر عربی حکایتهای عامیانه وفولکلوریک است. در این بین، هزار و یک شب اهمیت خاصی دارد که از میان 

شهریار بیش از همه، مورد توجه شاعر بوده است، به گونه ای که این شخصیت ها مصدر الهام ادبی  شخصیتهای آن شخصیت سندباد، شهرزاد و

 اند.وشعری او قرار گرفته

 . سندباد .1.4.4
گردشگر معروفی است که از سفرهای پر خطر، پیروزمندانه و با دستانی پر از هدایا نزد دوستانش بر می  "سندباد  "در داستان هزار و یک شب

لو کان لی البقاء،تُری، یعود یولسیسُ؟و الولد »شت وآنان را از شگفتیهای سفرش آگاه می ساخت. الخال در قصیده البئر المهجورةسروده است:گ

(. یولسیس  همان سندباد است که در دریاها و جزائر سفر می 202: 1111) الخال، « ب  بالعمی لیبصر الطریقاالعقوقُ و الخروفُ و الخاطیء الاصی
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نیز اگر چه از سندباد نامی به میان نیامده است، اما مضمون قصاید به وضوح دلالت بر این شخصیت  "العودة"و"القصیدة الطویلة "کند. در دو اثر

، هزار و یک شب(.  در 212همان: « ) لیوم أنا سائحٌ بلا هویّةٍ نقودی مزیّفة  ورأسی بلا شعروا» اسطوره ای دارند .  در القصیدة الطویلة می خوانیم:

سندباد گردشگر معروفی است که از سفرهای پر خطر با دستانی پر از هدیه برمی گردد، اما شاعر در این قصیده از این شخصیت اسطوره ای 

ست بدون هویت و سرمایه اش تقلبی است. در باور پیشگامان شعر معاصر، کاربرد نمادهای استفاده معکوس کرده است. سندباد امروز، گردشگری ا

تن اسطوره ای در شعر، متوقف بر یک اشاره گذرا و محدود به ذکر نام نیست، بلکه نماد و اسطوره به گونه ای است که خواننده را از مرزهای م

سازد، به همین دلیل است که در نقل اسطوره در پی یافتن مؤلفه های متضاد میان حال و قصیده فراتر برده و برای او فرصت تأمل را فراهم می 

 گذشته است. در این صورت، اسطوره مبنایی است که زمان حال به آن تأسی می کند تا رنج و محنت کنونی را از سر بگذراند وبه سوی آینده ای

 (.92: 1919دیگر جدا نیستند )عرب،گذشته وآینده از یک ،درخشان گام بر دارد. با این بینش

غدا یعود سیدی / یعود،یا هلا/ من المجاهل الوراء قبرص الحبیبة، / وراءقرطاجنة یعود لی / ... »نیز سروده است :  "العودة"در بخشی از قصیده   

 ( .292:1111)الخال، «یعودلی محمّلا بالذهب....

أنا الجمال:یا جداول :» است  "سندباد"را ترسیم نموده که بی صبرانه منتظر معشوق خویش  در مقطع دیگری از قصیده،  شاعر تصویر زن زیبایی

لا/ من النبیذ جدّلت /علی اللجین ، یاشواطئ العقیق، یافمی/ ....هنا القفیرعسلت ،/ والکرم عنبت ثماره / حذار هذا حرم / لسیدی الحبیب ، یاه

 ( .291)همان: ...«ی /مکلّلا بالظفر المجاهل الوراء قبرص،/ الوراءقرطاجنة یعود ل

زن زیبایی که منتظر بازگشت قهرمان اسطوره ای است همان سرزمین زیبا وسحر انگیز لبنان است، سرزمینی که با طبیعت شگفت انگیز ،سواحل  

می پذیرد ، به همین دلیل حرم امن حاصلخیز وسرشار از نعمتها وبرکاتش حرم امنی است برای فرزندان وفادارش .لبنان هرگز سلطه استعمار را ن

شور و است برای فرزندانی که به سرزمینهای غربت مهاجرت کردند تا عزت به دست آمده از فتح اندلس را بار دیگر به این خاک برگردانند.لبنان با

ن سازد. سندبادی که سرزمین لبنان منتظر و از تمامی نعمتها و برکاتش بهره مندشا بگیرداشتیاق، منتظر بازگشت ایشان است تا آنان را در آغوش 

. هدف شاعر ترغیب به بالا زدن آستین همت برای  بازگشت اوست تمدن و فرهنگی است که باید به دست فرزندان این سرزمین بارور و شکوفا شود

خود و ملت عرب را از چنبره ضعف و  تغییر وضع موجود است او با یادآوری شکوه و عظمت گذشته اعراب در فتح اندلس  می خواهد روح و روا ن

و  استوارندذلت  کنونی برهاند. الخال به این اعتبار که اسطوره های باستانی وحدت آفرین هستند و برای حفظ هویت ملی پشتوانه ای 

شفاف »بازتاب می دهد. مقاومت،انسجام و یکپارچگی ملتش را تقویت می کنند شخصیت ها و قهرمانان اسطوره ای را به صورت نمادین در شعرش 

ای روی داده د که حوادث شکوهمند و خیره کننده ترین و درخشان ترین کاربرد اسطوره نمونه و الگو بودن آن است. اساطیر مدام متذکر می شون

 (.21: 1911واحددوست،«)است و جزئی از این گذشته با شکوه اعاده پذیر و بازیافتنی است

 شهرزاد.  2.4.4

به صراحت از او نام می برد. در قصیده  "الجذور"و "ثلاث أغنیات للزمن"داستان هزارویک شب شهرزاد  است. الخال در دو قصیده شخصیت دیگر 

و فی الطریق شبح وآلف، /  و شهرزاد / تحکی حکایة الحیاة/ تقول حیث یکثر الجراد / یختبئ الصدی / وراء ما یبقی من » نخست آورده است:

 (. 922)همان: « اخضرار

و فی الطریق ألف شبح و شبح ،/ و ها هی الوجوه خزف، قماقم / و الخاتم اللّبیک صدئ، / والبسط »نیز، چنین می سراید :  "الجذور "در قصیده 

رّ ، جسد / و السر الریح استحالت طائرا ، / عجلة تدور و الزمان واحد /  وشهرزاد ما تزال تسرد الحیاة ههنا حکایة / و شهرزاد جسد / کالورق الذی یه

 ( .210)همان:« فی الجذور

دو شهرزاد بانوی اسطوره ای هزارویک شب، قهرمان زن هوشیار سخندانی است که به سحر بیان، شهریار خونریز و خودسر و خودکامه را آرام می کن

از مفهوم و  "الخال"(. اما 9: 1921ت فرهنگ )ستاری،از او که در آغاز، مظهر کامل غرائز بهیمی است به فرجام ، انسانی می سازد بهره مند از موهب

شخصیت این اسطوره، معانی عکس و متضاد را اراده کرده است.شهرزاد اسطوره ای، با هنر قصه گویی افسون آمیزش جان خود و دیگر دوشیزگان 

دت،آزادی و امنیت است،اما در این قصیده به رمز ،نماد زندگی،سعا. شهرزاد همسر شهریاربیگناه را که عرصه تیغ شاه خونریز شده بودند می خرد

شهوت و فتنه زندگی معاصر بدل گشته است . اسطوره باستانی در سروده یوسف الخال با کسوتی نو جلوه نموده است. جلوه تضاد تصویری و 

ست. او در عین حال که از اسطوره های مفهومی در این قصیده با مفهوم اصلی شخصیت اسطوره ای بیانگر این است که شاعر بر شعر خود مسلط ا

 باستانی الهام می گیرد،اسطوره ساز زمانه خویش است. 

 حاصل سخن .5

اسطوره در شعر یوسف الخال عرصـه وسـیعی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، زیـرا پـرداختن بـه بـن مایـه هـای اسـاطیری، نیـاز جامعـه 

 علمی و کمک به هستی شناسی و گذشته اسرار آمیز نوع انسان است. 
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صدش تشویق به ایجاد تغییرات مثبت در وضع هدف شاعر از زنده کردن قهرمانان اسطوره ای تنها یادبود رخدادهای اسطوره ای نیست ،بلکه ق 

ه مردم موجود است. سعی او بر این بود تا با زبان شاعرانه بحرانها و مشکلات موجود در جامعه عرب و اندیشه ها و باورهایش رادر لباس اسطوره ب

ن سازد. علاوه بر این، شاعر باکمک اسطوره نشان دهد.او می خواهد پرده ای که مانع حقیقت است را کنار زده و واقعیت پشت پرده را نمایا

احساسات و عواطف خود را تجسم بخشیده و کشمکشهای درونی خویش را به تصویر می کشد. تمایل یوسف الخال به اسطوره، میلی کور و 

ه اسطوره به این معناست که او روح ناشناخته نیست و قصد او از کاربرد اسطوره بازگشت به گذشته و تکرار همان افسانه هانیست، بلکه اهتمام او ب

اسطوره را خوب درک نموده وآن را در خدمت آراء واندیشه هایش بکار گرفته است. الخال اسطوره را شاهکاری می بیند که ادبیات عرب سخت 

رکارکردی بر ویژگی سرمشق بدان نیازمند است،زیرا اسطوره یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و هویت ملی جوامع است.یوسف الخال بیش از ه

ال و نمونه بودن اسطوره ها تأکید می کند. او باور دارد که یادبود اسطوره و ترویج و تفسیر تمثیلی آن سبب احیای مجدد آن و تقلید از اعم

 قهرمانان اسطوره ای موجب عروج و اعتلای انسان می شود. 
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Abstract   

Myth as a new style in poem imaging was employed after literary movement and establishing a relationship 

with western culture and literature. Contemporary Arab poets, following western poets, also added myth into 

their contents. Among them, Yousef Al-khal, Syrian surrealist poet, has been classified in the tammuz poets 

category due to the dominance of the myth ''tammuz'' in the most of his works. The present paper's author 

has tried to analyze contents and mythical characters used in the poet's works by studying several elegies 

from his poetical works. 

Keywords: myth, tammuz, surrealism, Al-khal  
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Abstract. This paper aims to explore how the philosophy of Marxism coincides with the plot of Suzanne Collins’s 

novel, The Hunger Games. This book proves the theory Marx makes in the Communist Manifesto. In this pamphlet, Marx 

maintains that the capitalists, or the bourgeoisie, have successfully enslaved the working class, or the proletariat, through 

economic policies and the production of goods. The proletariat must revolt the bourgeoisie of its power and place the 

ownership of all property in the hands of government. In the book, the bourgeoisie is represented by the Capitol, and the 

proletariat by the various Districts. The Districts are starved, oppressed and must give all goods to the Capitol. They also 

have less access to technology than the Capitol. At the end we see that the protagonist, Katniss Everdeen becomes the 

face of a revolution who leads to overthrow their oppressor which coincides with Marxist thinking. 

 
Keywords: The Hunger Games; Marxism, Marxist criticism  

 

 

1   Introduction 

 

After writing the fantasy series The Underland Chronicles, the American novelist Suzanne Collins departed 

from the world of fantasy and stepped into a dystopian creation in The Hunger Games which is a trilogy of 

young adult novels. The novels in the trilogy have been titled The Hunger Games (2008), Catching Fire (2009), 

and Mockingjay (2010). Each novel in the series has been in the number one spot of the bestsellers list for USA 

Today, New York Times, Wall Street Journal, and Publishers Weekly for several weeks. In August 2012, the 

series ranked second, beaten only by Harry Potter Series in NPR’s poll of the top 100 teen novels. On August 

17, 2012, Amazon announced The Hunger Games trilogy as its top seller, surprising the record previously held 

by the Harry Potter series. What inspired Collins to write it comes from both classical and contemporary 

sources. Her main classical source of inspiration is the Greek myth of Theseus and the Minotaur, in which, 

Minos forces Athens to sacrifice seven youth and seven maidens to Minotaur as a punishment for past crimes. 

The Roman gladiator games is another classical source she drew inspiration from. She cites as a contemporary 

source of inspiration the reality TV shows. She says when she was channel surfing between reality television 

programs, on one channel she saw a group of people competing for some prizes and in the other, young people 

fighting in an actual war. Another thing that influenced her for many parts of the book was her father. Collins’ 

father was in the American Air Force and a Vietnam veteran. He was also a doctor of political science. Collins 

said: “He talked about war with us from very early on. When I was a kid, he was gone for a year in Vietnam. 

It was very important to him that we understood about certain aspects of life. So, it wasn’t enough to visit a 

battlefield, we needed to know why the battle occurred, how it played out, and the consequences. Fortunately, 

he had a gift for presenting history as a fascinating story. He also seemed to have a good sense of exactly how 

much a child could handle, which is quite a bit. If you went to a battlefield with him, you didn't just stand 

there. You would hear what led up to this war and to this particular battle, what transpired there, and what the 

fallout was. It wasn’t like, there’s a field. It would be, here’s a story.” 

In the first book readers are introduced to the country of Panem, a post-apocalyptic of North America. This 

new country organized the continent into thirteen Districts. Those districts were ruled from a distant city known 

as the Capitol. Eventually dark days came, and the districts rebelled against the Capitol. They were defeated, 

and District 13 was destroyed. Now every year the government in the Capitol organizes an event known as the 

Hunger Games which is a fight-to-death battle between 24 randomly-selected teenagers from the oppressed 
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Districts of Panem (one male and one female from each of 12 districts). The Hunger Games are as a punishment 

of disloyalty and a reminder of the Capitol’s power. The games are televised and it is compulsory for the 

inhabitants in the districts to watch them: “To make it humiliating as well as tortuous, the Capitol requires us 

to treat the Hunger Games as a festivity, a sporting event pitting every district against the others” (Collins 19). 

The main female character, Katniss Everdeen, is a strong girl who is the head of her family and hunts illegally 

to support her home. She volunteers for her sister Prim, who is 12 and was the chosen female tribute of District 

12. Also the male tribute selected from District 12 is Peeta Mellark. Their mentor is their district’s only living 

victor, Haymitch Abernathy who has a life of alcoholism. Peeta confesses his secret love for Katniss in a 

televised interview prior to the games which makes Katniss really angry who has feelings for his friend and 

hunting partner, Gale Hawthorne. Haymitch tells Katniss that in order to get sponsors who can send her 

supplies during the games she should pretend that she loves Peeta. The rule of the Hunger Games was the same 

for 74 years, there can be only one victor. But a rule change happens after Katniss places flowers around Rue’s 

dead body who is the female tribute of District 11 and became allies with Katniss during the games and reminds 

Katniss of her little sister. Her act becomes a sign of defiance against the Capitol so they are alerted that from 

now on there can be two victors but only from the same District in order to make other tributes kill Katniss 

because there are only two tributes left from the same District and it is District 12. But at the end Peeta and 

Katniss both survive and then suddenly the rule changes to the way it was and now they have to kill each other 

but Katniss comes up with the idea of a double suicide by eating poisonous berries. This makes the authorities 

to give up and save their lives. Haymitch warns Katniss that what she did has made the authorities really angry 

and in order to convince them her act wasn’t a sign of rebellion she has to admit that her act was because of 

her love for Peeta. 

With the collapse of communism and the Soviet Union in the late 1980s, many heard the death knell 

pronouncing loudly the demise of Marxism and its accompanying political and ideological structures. Down 

came the Berlin Wall, down came the Iron Curtain, and supposedly down came Marxism and an alternative 

form of government to capitalism and as an acceptable worldview. Performing only a limited Internet search 

under the keyword “Marxism” results in a listing of more than 7 million sites with titles such as “Learning 

What Marxism Is About,” “In Defence of Marxism,” “Marxist Media Theory,” “Women and Marxism,” 

“Marxism, Philosophy, and Marx’s Philosophy,” proving that Marxist theories and criticism are not only alive 

but also may even be prospering. Unlike many schools of literary criticism, Marxism did not begin as an 

alternative, theoretical approach to literary analysis. Before many twentieth-century writers and critics 

embraced the principle of Marxism and used the ideas in their theories and criticism, Marxism had flourished 

in the nineteenth century as pragmatic view of history that offered the working classes and opportunity to 

change their world and their individual lives. By providing both philosophical system and a plan of action to 

initiate change in society, Marxism delineated a social, political, economic, and cultural understanding of the 

nature of reality, society, and the individual, not a literary theory. Marxist literary theory has its roots in the 

nineteenth-century writings of the German social critic and philosopher Karl Heinrich Marx (1818-1883). 

Using Marx’s philosophical assumptions, twentieth-century critics formulated a variety of Marxist approaches 

to textual analysis that focus the study of the relationship between a text and the society that reads it. Marx and 

Engels, Marx’s friend, articulate their ideas on the nature of reality in two works: The German Ideology (1845) 

and The Communist Manifesto (1848). They formulate a dialectical materialism—that is, their understanding 

of how workers can lead a class war and establish a new social order. Both Engels and Marx assert that 

“consciousness does not determine life: life determines consciousness.” To Engels and Marx, our ideas and 

concepts about who we are and who we are becoming are fashioned in everyday interactions and in the 

language of real life. In asserting their materialistic view of humanity, Engels and Marx argue that the 

economic means of production within a society—what they call the base—both engenders and controls all 

human institutions, all political and educational systems, all religions, and all art. These ideologies and 

institutions develop as a direct result of the economic means of production. Each individual’s work within the 

economic system becomes differentiated. This differentiation divides people into different social classes. 

Eventually the desires and expectations of the various social classes clash and class conflicts lead to a capitalist 

system. In The Communist Manifesto, Marx and Engels maintain that the capitalists, or the bourgeoisie, have 

successfully enslaved the working class, or the proletariat, through economic policies and production of goods. 

The proletariat must revolt and strip the bourgeoisie of its economic and political power and place the 

ownership of all property in the hands of government, who will then fairy distribute the people’s wealth. 
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The objective of this paper is to analyze The Hunger Games novel, using Karl Marx’s view and examine its 

power structure through a Marxist lens by demonstrating that the novels depict ambiguous images of capitalism 

and how the dominant class’ ideology controls and oppresses the working class and leads to commodification 

of people, based on class theory. This paper also explores how the author’s text reflects the writer’s ideology 

through an examination of the fictional world’s protagonist and society. 

 

2   Marxist’s View in The Hunger Games 

 

Marxism is not primarily a literary theory that can be used to interpret texts. Unlike other schools of criticism, 

it is a cultural theory that embodies a set of social, economic, and political ideas that its followers believe will 

enable them to interpret and, more important, change their world. Although a variety of Marxist theories exist, 

most Marxists posit a few core ideas.   

Marxism declares in order to understand ourselves and our world, we must stop trying to look solely to 

religion or philosophy and begin by examining all aspects of our daily activities within our culture. Upon 

examining these, we will discover that it is our cultural and social circumstances that determine who we are. 

What we believe, what we value, and even what we think are a direct result of our culture and our society, not 

our religion, our supposed philosophy of life, or our worldview.  

Marxist theory is a very vast subject and there is a difference between traditional Marxism and Neo-Marxism 

in terms of their ideologies. Classical Marxism is the ideas that the struggle between the rich or the bourgeoisie 

and the working class or the proletariat has defined the course of human history, capitalism is a system that is 

oppressive of the proletariat due to how the poor are forced to work for the rich while not earning the true 

product of their labor, and communism is the only answer. As Karl Marx puts it: “The history of all hitherto 

existing society is the history of class struggle.” (Marx Section1.1). We tend to think of our history as a series 

of events. Marx argues that these events best be characterized through the lens of class struggle: the rich 

fighting against the poor, and vice-versa. In The Hunger Games, people in the districts are the poor and people 

in the Capitol are the rich. Neo-Marxism is a loose term and tends to encompass most of the trends of Marxist 

philosophy and seeks to answer the questions traditional Marxism cannot. 

Early in the novel, Katniss Everdeen, first-person narrator of the book, describes her home in District 12 

with grim, defeatist tone: “Our part of District 12, nicknamed the Seam, is usually crawling with coal miners 

heading out to the morning shifts at this hour. Men and women with lunched shoulders, swollen knuckles, 

many who have long since stopped trying to scrub the coal dust out of their broken nails, the lines of their 

sunken faces.” (4). According to Marx, “[The] work of the proletarians has lost all individual character, and 

consequently, all charm for the workman. He becomes an appendage of the machine, and it is only the most 

simple, most monotonous, and most easily acquired knack, that is required of him.” (Marx section1.31). The 

proletarians are miserable not just because they’re economically exploited by the bourgeoisie, but also because 

their work is boring and repetitive. It doesn’t challenge them, and it doesn’t give them the opportunity to shine. 

The proletarians are alienated from their own work.  

When Katniss goes to hunting, she knows that there is a risk of being caught by the Capitol. Suzanne Collins 

uses descriptive words to show the dark atmosphere of living in District 12. In the extract, Katniss constantly 

mentions punishments for those who trespass into the woods. People were “publicly executed” (Collins 6). 

This choice that the Capitol doesn’t take their rules lightly, and will punish citizens who disobey them. Also 

Katniss points out that District 12 live poor lives, and are trapped within the unjust laws of the Capitol: 

“’District 12. Where you can starve to death in safety,’ I mutter. Then I glance quickly over my shoulder. Even 

here, in the middle of nowhere, you worry someone might overhear you.” (Collins 7). People in District 12, 

along with the citizens of other districts, are kept in a constant state of fear and hunger by the authorities in the 

Capitol to ensure that the economic power is in the hands of the Capitol’s leaders, which, according to Marxist 

theory, is the primary motivator for all human behavior.  

What makes the poor more vulnerable during the reaping—the day of the selection of the tributes—are the 

tesserae. The result is a tension between the upper class and the lower class, such as we see in the interaction 

between Gale and Madge, the rich mayor’s daughter: “You can see why someone like Madge, who has never 

been at risk of needing a tessera, can set him off. The chance of her name being drawn is very slim compare 

to those of us who live in the Seam. Not impossible, but slim. And even though the rules were set up by the 
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Capitol, not the districts, certainly not Madge’s family, it’s hard not to resent those who don’t have to sign up 

for the tesserae.” (Collins 51).  

The Hunger Games, Katniss tells us, became a way for the rulers in the Capitol to flex their big old muscles. 

The main purpose is to remind the districts how weak they are and that their death is basically televised as an 

entertainment. In this sense, the games are a form of control: “Taking the kids from our districts, forcing them 

to kill one another while we watch – this is the Capitol’s way of reminding us how totally we are at their mercy. 

How little chance we would stand of surviving another rebellion. Whatever words they use, their message is 

clear. ‘Look how we take your children and sacrifice them and there’s nothing you can do. If you lift a finger, 

we will destroy every last one of you. Just as we did in the District thirteen.’” (Collins 76). As Marx argues 

that the workers are constantly under someone’s thumb and the capitalists successfully enslave the working 

class. However, Katniss during the Hunger Games feels the injustice of the Capitol more than ever specially 

when her ally Rue is killed at the Arena. At first she wants to hate the boy who has killed her but then she 

realizes this is the Capitol who made them kill each other: “To hate the boy from District 1, who also appears 

so vulnerable in death, seems inadequate. It’s the Capitol I hate, for doing this to us […] Rue’s death has forced 

me to comfort my own fury against the cruelty, the injustice they inflict upon us” (Collins 236). Her realization 

of the real enemy, leads her to an openly defiant act and marks a turning point in her development as an enemy 

of the Capitol. Before this, her goal was to stay alive, now her goal is to inflict damage on her enemy. She 

starts to “develop the class consciousness needed to rise up in violent revolution against their oppressors” 

(Tyson 54). Actually Peeta is the one who gives her the idea: “Then I remember Peeta’s words on the roof. 

‘Only I keep wishing I could think of a way to … to show the Capitol they don’t own me. That I’m more than 

just a piece in their games.’ And for the first time, I understand what he means.” (Collins 236). So she starts 

to think of a way to show an act of defiant: “I want to do something, right here, right now, to shame them, to 

make them accountable, to show the capitol that whatever they do or force us to do is part of every tribute they 

can’t own. That Rue was more than a piece in their games. And so am I.” (Collins 237) and this is what Marx 

hoped all the members of the proletariat would one day realize. After Rue’s death, Katniss decides to place 

flowers all over the dead girl’s body. The act of honoring Rue in this manner reminds her – and anyone 

watching – that Rue was an actual person worthy of dignity and respect. Her action makes people in District 

11 rise up and starts to fuel a rebellion against the Capitol.  

Actually her first step toward rebelling against the Capitol happens when she volunteers for hers sister 

during the reaping and when she steps on the stage, the people of District 12 show her their respect and support 

by putting their three middle fingers on their left hand to their lips and then holding it out to Katniss. This is 

an old gesture in District 12, which Katniss explains: “It means thanks, it means admiration, it means good-

bye to someone you love.” (Collins 24). First she volunteers for her sister, then she allies with Rue in the Arena 

while they are meant to kill each other, then her action toward Rue’s death and how the boy from District 11 

doesn’t kill Katniss because of Rue which shows his refusal to let the Capitol force him to behave against his 

true self, make the districts to overcome their difference to rebel against the power structure and the way the 

bourgeoisie have control over them. So it’s time to rebel against the oppressing capitalists: “Let the ruling 

classes tremble at a Communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have 

a world to win.” (Marx chapter4). 

The pin which was given to Katniss earlier by the mayor’s daughter, Madge, resembles a Mockingjay which 

becomes the symbol of the rebellion because: “It’s as if someone fashioned a small golden bird and then 

attached it to the ring only by its wing tips. I suddenly recognize it. A Mockingjay. They’re funny birds and 

something of a slap in the face to the Capitol” (Collins). A Mockingjay is a bird which their lineage can be 

traced to a species known as the jabberjay. Jabberjays were birds that have been genetically engineered by the 

Capitol as spies during the rebellion of District 13. They meant to overhear subversive conversations, and 

bring the information to the Capitol, and repeat what they heard. It was all fine and useful until the rebels found 

out about it and started to feed the birds false info. Once the Capitol figured it out, the birds became useless to 

them. They were left alone in the wild and the mated with female mockingbirds. After a few generations, their 

mutated birds could no longer repeat or carry information but instead learned to carry a tune and to repeat 

songs and melodies. Hence, the Mockingjay was born. The birds were a failure for the Capitol and Katniss’ 

pin was a reminder of that failure. 

The authorities in Capitol are afraid of rebellion and tributes are alerted a game change which from now on 

there can be two victors but from the same districts for a chance of having Katniss killed who is a threat to 

177 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 

them. But in the end Peeta and Katniss survive and they both are happy that the games are over and they can 

go home but once again the Gamemakers alert them that the rule of the game is back to the way it was: only 

one victor can survive. Katniss figures out how to finally defeat the Gamemakers. Both she and Peeta decide 

to commit a double suicide by eating poisonous berries. This action turns out as another act of defiance against 

the Capitol. 

 

3   Conclusion 

 

In conclusion, it is obvious that The Hunger Games is connected to our today’s society. When we examine our 

society, declares Marxism, we discover that its structure is built on a series of ongoing conflicts between social 

classes. The chief reason for these conflicts is the varying ways the members of society work and use their 

economic resources. The methods of economic production and the social relationships they engender from the 

economic structure of society, the base. In America, for example, the capitalists exploit the working classes, 

determining for them their salaries and their working conditions, among many other conditions of their lives. 

From this base arises the superstructure, or a multitude of social and legal institutions, political and educational 

systems, religious beliefs, values, and a body of art and literature that the one dominant, social class (e.g., the 

capitalists in America) uses to keep in check members of the working classes. 

In The Huger Game, the people in the districts work to provide the Capitol with all types of goods. They do 

not have ownership of what they make which Marxism calls this group of society, the proletariat. In the other 

hand we have the Capitol, or in Marxist terms, the bourgeoisie controlling the districts through economic 

policies and production of goods. The Capitol keeps the districts separated and oppresses them to avoid any 

rebellion. This paper has shown that the book critiques the power structure capitalism supports and spreads 

the interest to look at a society in a critical way. 
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 اکو امبرتو شناسیز دیدگاه نشانها «های وباعشق سال»بررسی فیلم 
 

 مرتضی عباسیان، زهرا سادات رضوی، نواشجاع نی
 

 (n.shojaa@yahoo.com)زبان انگلیسیآموزش پژوهشگر مطالعات ترجمه و کارشناس ارشد 

 ، دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد رودهندانشجوی کاشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

 ، دانشگاه ایلامشناسی همگانیدانشجوی کاشناسی ارشد زبان

 

 چکیده
 پوستینی کهنه دارم من، 

 غبارآلود )مهدی اخوان ثالث( یادگاری ژنده پیر از روزگارانی

ای دلالت بر مفاهیم و معانی خاص کنند. چونان کبوتر که نشانه صلح و توانند در نظامی نشانهو بسیاری از اجسام و مفاهیم میعالم اطراف ما سراسر نشانه است 

شناسی علمی است که به ما در دریافت لایه زیرین متن کمک نشانهآرامش است، ترازو که نشانه عدالت است و یا رنگ قرمز که نشانه خون و شهادت است. 

پایان و پویا و ده دارد که فرآیند تولید معنا بیرس عقییو پ یابنددر ارتباط با یکدیگر معنا می هاای نشانهمعتقد است که در یک نظام نشانه «رسوسو»کند. می

واقع به فرهنگ اهمیت بسیار رس استوار است به بافت و زمینه متن و در یپ هایظراتش بر پایه اندیشهن گیری است. اکو که در نشانه شناسیمرتبا در حال شکل

ین تحقیق گردیده است و های معنایی معتقد است و همین عقیده دستمایه اهنگی تبدیل کرده است. او به لایهرا به یک نشانه شناس فردهد و این موضوع او می

 نوشته گابریل گارسیا مارکز با ترجمه بهمن فرزانه مورد بررسی قرار گرفته است.         «عشق سالهای وبا»ها در رمان این نشانه

 ای.شناسی امبرتو اکو، نظام نشانهنشانهشناسی، نشانههای وبا، عشق سالواژگان راهنما: 

 

 مقدمه
 اند، اما مشخصا جان لاکآن را مطرح کرد.قدیس نسبت داده گردد و آن را به آگوستینمی شناسی به یونان قدیم و زمان ارسطو و افلاطون برنشانه

های ست، روشی برای شناسایی نشانهسی روشی برای خواندن متن اشنانشانهرو کار دارد.د نشانه قلمداد کرد سشناسی با هر چیزی که بشونشانه

سازند. ارتباط با یکدیگر معنا را می یک متن درموجود در های نشانهدر نتیجه  و هامعنا از طریق ادراک آن نشانهموجود در متن و دست یافتن به 

نها اشاره به هر نه ت در گفتار روزمره شناسینشانه»(. 6791 ،)اکو«نشانه به کار برد ، سر و کار داردشناسی با هر چیزی که بشود به عنوان نشانه»

شناسی ، گیرد. مصداق نشانهدر بر میکند، بلکه هر چیزی را که بتوان به جای چیز دیگری قرار داد را عنوان نشانه به کار برد میچیزی که بشود به

 (.2002، )چندلر«ندیاء قرار می گیرکلمات، تصاویر، صداها، حرکات و اش هایی است که در قالبنشانه

رسی در یک محیط پردازد، ولی همواره باید به این نکته مهم توجه داشت که این برمیها برای دسترسی به معنا شناسی به مطالعه نشانهنشانه 

فلسفه مطالعه شده و  شناسی زیر عنوانهگیرد. در گذشته نشانیا متن صورت میای و در یک زمینه شود بلکه در یک سیستم نشانهایزوله انجام نمی

و فیلسوف شناس سویسی فردیناند دوسوسور زبان خود است،شناسی وام دار دو چهره معروف آمده است. امروزه نشانهای از آن بحساب میشاخه

عنوان دانش مطالعه شناس، سمیولوژی را بهزمانی که سوسورِ زبان، که نظراتشان پایه این حوزه بوده و مطرح است. رسیآمریکایی چارلز سندرز پ

ا ها که ارتباط نزدیک برا به شکل یک مکتب رسمی نشانهتیک رس به عنوان یک فیلسوف واژه سمیویپبست، به کار میها در زندگی اجتماعی نشانه

های هر دو مطرح است. نظریهشناسی بکار می رود اگرچه که نظرات و هرس برای نشانیامروزه واژه سمیوتیک پداد. قرار میمنطق دارد مورد مطالعه 

تجربی دست پیدا ی یک فرضیه نظری، مدل یا شیوهشناسی نتوانسته به حال نشانهداند ولی تا بهها میشناسی را علم نشانهموریس نشانه

های دانشگاهی خاص خود را دارد ولی هنوز به عنوان یک رشته علمی مستقل ها، مجامع، نشریات و کرسینفرانسکشناسی اگرچهنشانهکند.

ی، پذیرفته نشده است و این در حالی است که به عنوان زمینه مطالعه در بسیاری از رشته ها و علوم از جمله جامعه شناسی، فلسفه، زبان شناس

 (2002)چندلرمطرح است.  روانشناسی، مردم شناسی و ادبیات

 ی تحقیقپیشینه
شناسی پاریس یا فرانسه که نظریه پردازانی مثل از جمله مکتب نشانهشناسی مانند بسیاری از علوم مشابه مکاتب مختلفی داریم شانهن یدر زمینه

شناس این مکتب تریننشانهروسیه است که شاخص . مکتب دومو معتقد به نظریات سوسور هستند ر این مکتب قرار دارندتودوروف، گریماس و.. د

مکتب سوم کپنهاک است که شناسی داشته است. پذیری از دیدگاه نشانهدر مطالعات ترجمه و مسئله ترجمه یوریلوتمان است که سهم بسزایی

یعنی دال و  ،شناسیسوسوری دو وجه نشانه؛ البته به جاشناسیسوسور پایبند استبه اصول زبانشناسان این مکتب است که از جمله نشانه یلمزلف
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شود که به نوعی شناخته می رسیشناسی آمریکایی را داریم که با نظریات پدهد. در نهایت مکتب نشانهن بیان و محتوا را پیشنهاد میعناوی ،مدلول

ل هستیم که حاوی ئایتالیایی آمریکایی نیز قا شناسیمکتبیبا بودن اکو برای نشانهمکاتب،  شناس پراگماتیک است. علاوه بر اینمکتبی نشانه

 رس در این علم است. یو عقایدپ هاکه بیشتر برگرفته از اندیشه شناسی بودهاکو در نشانهظریات ن

که آید. او معتقد بود وجود میهداند که از ترکیب دال و مدلولبو نشانه را موضوعی فیزیکی و معنادار میشناسیساختگراست سوسور نشانه

(. مثلا 6971ان، میها معنا می شود) نجوها در ارتباط با سایر نشانهشود معنا کرد و کلمات و معنای آنیافتن معادلی در خارج از آن نمی زبان را با

خواهیم از تعدادی از شود و بنابراین اگر بکند معنا میا و تصوری که در ذهن ما ایجاد میذهنی م، این واژه با توجه به مفاهیم اطلاق کلمه پرنده

، واژه عنوان مثالآید. بهدر سایه ارتباط و تفاوت بدست می از دیدگاه سوسور معنا» افراد که تصویرپرنده را بکشند، تصویری مشابه نخواهیم داشت.

چون زبان داند. ا را علمی مفرد نمیهکند، چرا که سوسور بررسی نشانهها بر توپ دلالت میی و بدلیل تفاوت آن با دیگر واژهاتوپ در نظام نشانه

 (.2062)برسلر،"یابند مات تنها درون این سیستم معنا میسیستمی مشتمل بر قوانینی است که کلمات و دیگر اجزاء را تحت کنترل دارند، لذا کل

( و نظام کلی/ نظام عام Paroleسوسور برای اولین بار زبان را در قالب یک نظام زبانی معرفی کرد و دو اصطلاح تک گفتار/گفتار)

(Langue) پوشیم ) تک گفتار( که در ارتباط با جامعه و فرهنگی که در آن قرار داریم اسی که ما انتخاب کرده و میرا مطرح کرد. همانند لب

 (. 6971، ای از جزء به کل است ) نجومیان. در واقع این ارتباط رابطهمعنا می یابد ) نظام کلی(

نظیر نظام هایی و رفتارها بکار گرفته شد، پدیده هار تحلیل و تفسیر بسیاری از پدیدهگزار آن سوسور بود دساختگرا که پایه سیشنانشانه 

ای از آگاه را مانند زبان، مجموعهشناسی، ضمیر ناخودا تطبیق روانکاوی فرویدی و نشانه. ژاک لاکانبغیره ها وقوم و خویشی، اسطوره

سوسور را شناسیساختگراینشانهبرد. همچنین بارتمیشناسی و جنون بکار هایی مانند مرضپدیدهشناسی را برایو میشل فوکونشانهنستدامیهانشانه

ها را نشانهته نا گفته نماند که سوسور (. الب6972، ) داد ها قرار دادو تفسیر بسیاری از امور و پدیده شناسیهای خود در نشانهها و تفسیرپایه تحلیل

ای از پیش تعیین شده را قائل نیست و همین موضوع را دلیلی دال و مدلول رابطه داند و برای ارتباط خود می ا مدلولای اختیاری بدارای رابطه

 .(6971، )نجومیانداند ها در زبانهای مختلف میتفاوت واژهبرای 

شناسیپراگماتیک نوعی نشانه رسیشناسیپنشانهشناسی خود قرار داده است. نشانه ر گرفته و اصول او را پایهرس تاثییاما اکو بیشتر از پ

، (Objectابژه):شناسی سه وجه نشانه ای را بیان میکند که عبارتند ازدر نشانهرسیصرفا پیرو مکتب اصالت عمل نیست. پ البته او .است

 )   ((.Interpretant)تفسیر(، Representamen)بازنمون

 : مصداق، مرجع که در واقع ارجاع نشانه و بازنمایی یک موضوع است و البته به نوعی شبیه مدلولسوسور است.(ابژه)موضوع

 نمود یا بازنمون که صورت نشانه و یا رسانگر نشانه است و شبیه دال سوسوراست.(: Representamen)بازنمون

 شکل می گیرد. معنای نشانه، تفسیر نشانه که در ذهن مفسر(: Interpretant)تفسیر

(  Semiosisرا که معرفی کردهنشانه ) کند مهم است و تعامل بین سه وجهیجاد میرس چگونگی ساخت نشانه و معنایی که در ذهن ایبرای پ

 نامد. می

نشانه با  ارتباطبا نشان دادن و این سه وجه ارائه دهد با و مدلول فرآیندی ایستا را شکل میرس بر خلاف سوسور که با معرفی دال یپ

و معتقد است به محض داند پایان مییندی مکرر و بیرس فرآیند تولید نشانه و معنا را فرآیکند. پای پویا را ترسیم میادراک ذهنی مفسر رابطه

 است به عنوان رس آن را مطرح کردهیکه پ نظریهاین .(2066دسمدت،) شودفسیر دیگر معناهای جدید ساخته میحرکت ابژه از یک تفسیر به ت

«interpretivesemiotics » .شناخته شده است 

ها و تعلق به اکو و برگرفته از اندیشهشناسی، مکتبی ایتالیایی آمریکایی نیز وجود دارد که ما ذکر شد که جدا از مکاتب نشانهدر بال

گیرد توجه ویژه که در حوزه فلسفه قرار میپرداز است و به معنا شناس بلکه یک نظریهاکو نه تنها یک نشانهشناسی است. نظریات پرس در نشانه

تر بوده است اکو تمایل و گرایش بیشتری به معنا به نسبت اندیشه سوسور موفق رس در ایجاد فرآیند ساختیپیدارد، بدین جهت چون اندیشه

 سمت او داشته است.

 اکو شناسینشانه
ختگرا ها را مورد انتقاد و همیشه سا کندبرای تحلیل و نقد متن استفاده میاز ابزارهای ساخت گرایییک ساختگرا نیست ولی شناسینشانهاکو در 

را از  توانیم آنهاوانیم در حوزه زبان ببینیم و نمیتا نوعی روش است و ساختارها را میاکو معتقد بوده است که ساخت گرایی تنه. داده استقرار می

ن او ساختارها را مفاهیمی انتزاعی می داند که قابل تغییر بوده و برای تحلیل متعنوان امری طبیعی به حساب آوریم. سطح زبانی خارج کرده و به

که تمام فرآیندها در این حوزه داند ای فرهنگی میشناسی را پدیدهنشانهروند و با الگوهای ساختاری جدید قابل جایگزینی هستند. اکو بکار می

را تنها ابزار برای مطالعه فرهنگ نمی داند. او ایجاد ارتباط بین فرستنده شناسینشانهگیرند. البته یی ارتباطی مورد مطالعه قرار میاعنوان فرآیندهبه
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و  باید دارای باردلالتی شودشناسینشانهکند و عقیده دارد هر ابژه در حوزه ود یک پدیده فرهنگی محقق تصور میبا وجشناسینشانهو گیرنده را در 

و بدین تواند جای هر چیزی قرار گیرد کو اظهار می دارد که یک نشانه میاشود. ژه در یک فرآیند ارتباطی میسر میاین مهم با وارد شدن آن اب

و مانند یابد. سوسور معتقد بود که دال و مدلول مانند دو سوی یک برگه کاغذ جدا ناشدنی و تغییر ناپذیرند، اما اکترتیب فضای معنا گسترش می

های ارتباطات و ائز اهمیت بوده و از نظریههمچنین نظریات یلمزلف برای اکو حپسا ساختارگراها این ارتباط را قابل تغییر و جابجایی دانسته است. 

 برد. اطلاعات بهره می

ک رابطه باید از کدهای مشترک پیام در ی یداند. او معتقد است که فرستنده و گیرندهی برقراری هر ارتباط میاکو کدها را لازمه

(. البته قابل 1981)اکو،دهد که یک دلالت را به نشانه نسبت دهدی قوانین است که به فرد اجازه میبرخوردار باشند. این کدهای مشترک یک سر

گیرنده قابل درک کند تا از سوی ایجاد میاش مطرح شد که تمام آنچه را که یک فرستنده پیام د از سوی یاکوبسن در مدل ارتباطیذکر است که ک

 شود. این کدها زبانی و غیر زبانی هستند. باشد را شامل می

ما تفسیرهای بیشتری خواهیم داشت. البته  شناسیمعتقد است با بررسی فرآیند نشانهاکو برای یک متن جمع تفسیری قائل بوده و 

افزاید که تمام تفسیرهای کند و میبر خلاف دریدا محدودیت ایجاد می رسویهمانند پتر، چرا که اکو نیز برای تفسیر تفسیرهای بیشتر نه متفاوت

) اکو، است )چند لایه گی (یک لابیرنت معناییییک متن یا یک نشانه باید در یک حوزه یا دایره معنایی قرار بگیرند و این موضوع القاء کننده

6791) . 

دهد. او متنی را ه همان فرهنگ است اهمیت بسیار میزمینه متن و تفسیر نشانه در آن کشناسی فرهنگی است و به بافت و اکو نشانه

کند. ادراک و خواننده متن را کامل میا یشود و بر اساس عقیدهد و جای فرستنده و گیرنده عوض میشوند که مرتبا در آن تولید معنا میداپویا می

 . گیردکه نقش بافت را دارد شکل می جود در متن و در فرهنگ خوانندهگانهای مورمزها و خواننده با توجه به نشانه

ای هستند. ی بخشی از یک سیستم و نظام نشانههای صنعتی و غیر صنعتها در تمدندارد که انسانشناسی بیان میی اکو در نشانهنظریه

نی را نیز مد های غیر زباهای زبانی، نشانه. اکو علاوه بر نشانهی شدبازبین 6799مطرح و در سال  6799برگرفته از نظرات است و در سال  نظریهاین 

 (. 2001کاست،  و بندد)گایلمتط یاکوبسن معرفی شده بود بکار میها را که توسنظر قرار داده و کد

 هابندی نشانهدسته
 دهد که بدین قرار است:ی ارائه میبندها یک دستهبرای نشانه اکو

 های برساخته نشانه -2های طبیعی نشانه -ج

 اند:دو گونه های طبیعینشانه

 بارش باران است. یابر تیره که نشانه :مانند .شونددر اثر یک رخداد طبیعی ایجاد می آیند وهایی که در طبیعت بوجود مینشانه (6

 ها و علائم بیماری از جمله تب. : نشانهمانند .آیندیی که توسط عامل انسانی بوجود میهانشانه (2

 : های برساخته دو نوع هستندنشانه

 شود تا چیزی را به کسی مرتبط کند.  ها آگاهانه ساخته میاند. این نشانهیی که برای دلالت کردن ساخته شدههانشانه (6

 شوند: ساخته به سه شاخه تقسیم میهای براین گروه از نشانه ها و اثاثیه.، مانند لباساندای ایفای نقش ساخته شدههایی که برنشانه (2

 صندلی با نقش نشستن. :مانند .اولیه هایی با نقشالف( نشانه 

 .گری نیز هستنشستن القاء کننده ثروت و اشرافییک صندلی سلطنتی که علاوه بر  :مانند .هایی با نقش ثانویهب( نشانه

ارد و هم رده یک پلیس را مشخص لباس پلیس که هم نقش لباس را برای پوشاندن بدن د :مانند .لیه و ثانویههایی با هر دو منظور اوج( نشانه

 (6771 نوت، ) وینفریدکند.می

 مواد تحقیق 

نوشته گابریل گارسیا مارکز انتخاب شده است. متن اصلی رمان به زبان اسپانیولی بوده که مترجم، بهمن  «وبا هایسال عشق»در این تحقیق رمان 

ای که هم کتاب و هم ترجمه آن از انگلیسی تطبیق داده است، به گونهو با متن اسپانیایی و  ترجمه کرده است از ایتالیایی به فارسی فرزانه، آن را

آن برای مقایسه با متن  ترجمه ادیتگراسمن است که قسمتهایی از . متن انگلیسی این کتاب نیزروندبه شمار میرهای نویسنده و مترجم شاهکا

نیز فیلمی با همین نام بر اساس آن ساخته  2009نوشته شده است و در سال  6791این رمان در سال ترجمه شده فارسی برگزیده شده است. 

 انجام شده است. 6991ترجمه این رمان به فارسی توسط بهمن فرزانه در سال شده است. البته قابل ذکر است که 

 بحث و بررسی 
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دوستان دکتر اوربینو است آغاز افتد و با مرگ یک عکاس که از قدیمی در آمریکای جنوبی اتفاق میداستان این رمان در شهری 

در همان روز مراسم تدفین او زمانی که سعی دارد طوطی فراری خود را از شود. عکاس خود و عشق پنهان او آگاه میشود. دکتر از راز دوست می

کند که مشخص شده و با بیوه او فرمینا صحبت میمیرد. بعد از مرگش پیر مردی ظاهر رد از روی نردبان سقوط کرده و میبالای درخت پایین بیاو

راند. با اتمام فصل اول، رمان ده است و فرمینا او را از خود مینتظار به آنجا آمار روز امی شود عاشقیست که بعد از پنجاه و یک سال و نه ماه و چه

افتد و اره بازگشت به زمان حال اتفاق میشود. در آخر دوبفاقاتی که روی داده است روایت میبه گذشته برگشته و داستان عشق آن دو و ات

کنند و با هم به سفر رفته و برای ماندن در کنار یکدیگر اعلام می کنند که در ابراز میرار گرفته و عشق خود را فلورنتینو و فرمینا در کنار هم ق

 های عمر را در کنار هم سپری کنند.گیرند آخرین سالر مبتلا به وبا دارند و تصمیم میکشتی بیما

 . یابدمیخاصی معنا  فرهنگیِ طبق آنچه که اکو در نشانه شناسی مطرح کرده است هر دلالتی در بافتِ

تواند بیانگر این آموزد. این میو نواختن ویلون میرسودر فصل دوم این رمان مامور تلگراف که مهاجری آلمانی است به فلورنتینو الفبای م

یده شده است دکتر اوربینو نیز به عنوان فردی مدرن و مظهر پیشرفت به تصویر کشموضوع باشد که پیشرفت و مدرنیته از اروپا به آنجا آمده است. 

که موهایی بین و اندام نحیف رغم ظاهر عجیب خود با عینک نزدیکعلی ها فلورنتینوعلاوه بر این ،گیرد. همچنینلبته در مقابل فلورنتینو قرار میو ا

است. این توصیف بیان تیپ نبوده ولی در رقصیدن و نواختن و سرودن مهارت داشته و مورد توجه که اصلا جذاب و خوشمانند سرخ پوستان داشته 

او کننده این معنا است که در جامعه و زمانی که داستان روی داده خانواده و ظاهر پسر نقشی در جذب دیگران نداشته و با آموختن این موارد 

ه که بپدر فرمینا، لورنزوداثاتوانسته مورد توجه زنان و دختران قرار بگیرد که احتمالا بسیار مهم بوده است. با این تفاسیر و همچنین نحوه زندگی 

تا آن زمان اصالت مطرح نبوده است، ولی کسانی مانند دکتر اوربینو که مظهر پیشرفت و نوگرایی در  در آن جامعه ،ظاهر مرد ثروتمندی بوده

 شوند. ستند با استقبال بیشتری روبرو میجامعه ه

مرتب خانه و ریده بود و قصد داشته آن را تعمیر کند. ظاهر نایرانه را خای نیمه وه تازگی به آن شهر آمده بود خانهلورنزوداثا که ب

ای از جامعه است که از نظر فرهنگی در سطح پایین قرار دارند اما صاحب ثروت هستند که ی طبقههمچنین سر و وضع و تیپ لورنزو نشان دهنده

 کند.خانه نیز این موضوع را تداعی می حیاط خانه و پای برهنه خدمتکارالبته ممکن است به تازگی به دست آمده باشد که علف هرز روییده در 

یدن خبر بد و از دست دادن منتظر رستلگرافثبات بوده و همواره نگران خبر و اتفاق بد بوده است که با آمدن وضعیت زندگی لورنزو بی

از دست دادن دخترش شهر را جمله دخترش هست که در ادامه داستان هنگام با خبر شدن از قصد ازدواج دخترش با فلورنتینو از بیم  ازاش دارایی

ج دخترش با دکتر اوربینو محقق کند و خواهان ازدواج دخترش با مردی در شرایط اجتماعی و مالی بهتر است که این مورد با اصرار او ازدواترک می

  شود.می

شه فرمینا همی یمبحث دیگر نقش دوگانه زن در این داستان است که از سویی تعیین کننده بوده و نقش حامی را دارد کما اینکه عمه

کند. حتی فرمینا تعیین ندش او را تشویق به ادامه راه میکند و از طرفی مادر فلورنتینو که با وجود درد و رنج فرزهمراه اوست و از او مراقبت می

گیرد که در جایگاه ثانوی و فرعی قرار می زن به عنوان موجودی ،اوربینو. از سوی دیگر دکترکند که رابطه دو عاشق ادامه بیابد یا نه و یا مادر می

جایگاه او مخالف  آمیز به زن ونویسنده داستان با دیدگاه تحقیر البته ای برای تفریح و برطرف کردن نیاز مرد است و باید از او تبعیت کند.وسیله

 و این عقیده را با بکار بردن کلمات خاص در مورد مدرسه بیان کرده که در ترجمه نیز بدرستی این بار معنایی منتقل شده است.  است

….where for two centuries young ladies of society had learned the art and 

technique of being diligent and submissive wives. 
....مدرسه ای که بیش از دویست سال بود دختران خانواده های محترم هنر کدبانو گری و در ضمن توسری خوردن را در آن می 

 آموختند.                                                                     

اط او و همچنان که دختر شدیدا محدود بوده و وقتی پدرش از ارتب .آوردمانی و ابراز وجود زن را تاب نمیدر این جامعه کسی نافر

کند. در این جامعه فقط او مانند مادر بوده از او جدا میاش را که برای او را تهدید کرده و عمهشود نگاری بوده با خبر میفلورنتینو که در حد نامه

همیشه تحت کنترل مردی است و فرمینا هم همین گونه زندگی کرده است و نقش زن در حد مادری کردن مورد قبول است. زن در این داستان 

ی پذیرد و در اواخر داستان نیز بعد از مرگ شوهرش تصمیم به برقراراما بعد می خواند او نه در ابتدا،را پوچ می وقتی پدرش رابطه او و فلورنتینو

آمیزی داشته ده با دکتر اوربینو زندگی مسالمتکربا عشق نداشته سعی می آل و همراههکه زندگی ایدگیرد و با ایندوباره ارتباط با فلورنتینو می

پدر وقتی از سخنان او به تنگ  ای از داستان در مقابلدر صحنهباشد. اینجا فرمینا شجاعت و جسارت این را نداشته که بخواهد مخالفت کند و 

یا در موردی دیگر از خیانت همسرش باخبر می ماند عتراضش در همین حد میدهد، ولی ایاو چاقو را زیر گلوی خود قرار مآید برای تهدید می

 ای دارد که از نظر معماری تا حدی شباهت به بناهایمراسم مذهبی است که لورنزو خانه موضوع دیگر بحث اعتقادات دینی و شرکت در.اماشود

اهرش نیز نذر کرده است که لباس خاصی که به نوعی مقدس است در خارج از خانه فرستد. خوای مذهبی میمذهبی دارد و دخترش را به مدرسه
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بهره بوده و ه ظاهرا خودش به دلایلی از آن بیکند کتر را تشویق به همراهی با عشق میدخ ابه تن کند و ازدواج هم نکرده است. البته این عمه بعد

ه دهد، از جمله دخترک در کلیسا بدر رفتارهای اعتقادی را نشان می ناشی از اجباری ظاهریشود. تمام این موارد ای برای ارتباط آن دو میواسطه

 ای پسرک را ببیند و نامه نوشته شده را از او بگیرد. پدر دروغ می گوید تا برای لحظه

 گوید: در جایی عمه دخترک به او می

One had to live a long time to know a man’s true nature, and she was 

convinced that the one who sat in the park to watch them walk by could only be sick 

with love.  
ها نشست تا عبور آنت جوانی که روی نیمکت در پارک میکشد تا خصلت واقعی یک مرد را درک کند، اطمینان داشیک عمر طول می

 شق.                                     را ببیند، بیمار بود، اما بیمار ع

بینیم یک عمر زمان لازم است تا عشق واقعی ثابت شود و بعد از گذشت بیش از پنجاه ی آن میکه در این جمله و ترجمهگونه همان

وی بین . داندمیزبانش را متفاوت و، عشق را نوعی بیماری مارکز در این رمان. است شق خود را نسبت به فرمینا حفظ کردهسال هنوز فلورنتینو ع

ها در ادامه دکتر دهد . بعدز خود بیخود شدن و عصیان معنی میچون کلمه وبا در زبان اسپانیولی شیدایی و ا شودشباعت قائل میوبا و عشق 

 درآوردن عصیان و عشق فرمینا دارد.  اشاره به کنترل این حالت در فرمینا و تحت سلطه شود وبا را در شهر ریشه کن کند و این یاوربینو موفق م

تواند اشاره به شود که این مینویسد هفتاد صفحه میای که فلورنتینو برای فرمینا مینامه ر مواردی که جالب توجه است اولیندیگ

غرق شده و حاوی که در دریا رسیدن به عشقش در دوران پیری داشته باشد. همچنین در فصل دوم از یک کشتی در داستان نوشته شده 

تواند کنایه از عشقی قعر دریا بیرون بیاورد که این میکند که برود و آن ثروت را از ی قیمتی بوده و فلورنتینو فکر میهایی از طلا و جواهرهاصندوق

 کند.می های بسیار طولانی دوباره به فرمینا تقدیمباشد که بعد از سال

 بندند و این عهد چون در سنین نوجوانی بودهبینیم که دو عاشق با هم عهد میشود میقع میبه گذشته که در فصل دوم وا در بازگشت

 گوید: فلورنتینو میدر قسمتی از داستان تداعی کننده خامی و سبک سری است. 

-Love is the only thing that interest me  

 گوید:و عمویش در جواب می

-The trouble is without river navigation there is no love. 

ای برای آورد و در آخر هم بهانهفلورنتینو را برای او به شهر می نشان دارد که مانند وبا که عشقه به عشق و رودخانه در آن شهر بیاین گفتگو اشار

 دهد. عاشق را در کنار یکدیگر قرار می اش را به شهر آورده و در انتها نیز دوشود، رود هم دختر و خانوادههم می ماندن آن دو در کنار

 نتیجه
بسیاری از تصاویر و همچنین تصویر شهری که  دهند.معنایی را شکل می های این داستان در ارتباط با هم دارای معنا هستند و لابیرنتبیشتر نشانه

کند، همه و آن شهر و ساکنان آن معنا پیدا میهایی که با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت شود. شرایط اجتماعی و تمام نشانهنام آن ذکر نمی 

شود. شیوع وبا، ای دارای دلالت و معنا میل تفسیر بوده و در آن نظام نشانههمه با توجه به فرهنگ آن جامعه و حتی طبقات اجتماعی آن قاب

کنند و یا ساکن و شرایط افرادی که در آن کار می هابه تعبیر مترجم فارسی مسافرخانه ها وفه، آداب و رسوم و حتی کازندگی در کنار آن رودخانه

را و نویسنده بخوبی از آن آگاه بوده و دو مترجم انگلیسی و فارسی نیز در ترجمه آن  قابل فهماستخاص خود  بافت فرهنگیِ  درونهستند تماما در 

 اند. منتقل کرده
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شناسان پیشین زبان معناشناسی هاینظریه سیر تکاملیدرآمدی بر 

 “پژوهشی تاریخی زبانی” مسلمان در ادبیات عربی

 

 سعید سواری 
 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطباییدانشجوی 

 چکیده
مسلمان شناسان زباننقش  به مقایسه نموده تا بایکدیگر شناسان مسلمان پیشین و معاصر غرب رازبان هایدیدگاه تحلیلی-پژوهش حاضر با شیوه وصفی

در  کنونی و نقش گذر زمانی در تکامل دانش معناشناسی معناشناسی در ادبیات عربی تئوریریزی مبانی آنها در پی و تاثیر مرسوم معاصر معناشناسی در تکامل

مرسوم معناشناسی  به طوریکه نایل بگرددتوانست به اهداف فوق الذکر های معناشناسی معاصران غرب مقایسه دیدگاهبکند. این پژوهش پس از اشاره  ادبیات

پی ریزی  مسلمانان پیشین درتکامل یافته حال آنکه  انهای گوناگون مسلمان و غربیدیدگاهبا از قرون آغازین اسلامی تا دوره کنونی زمانی  پس از گذر معاصر

 اند.در ادبیات عربی نقش بسزایی ایفا نموده و معنا بودن مدلولد محور جانشینی و همنشینی و عرفیمانن آن پژوهشی مبانی بنای اولیهسنگ

بندی قوانین پژوهشی آنها نیز در جمعهای معناشناسان غربی در تکامل معناشناسی چشم پوشی نمود به طوریکه توان از تلاشذکر است نمیشایان 

  ند.اهایفا کرد ایبرجستهنقش  آن هاگردآوری دیدگاهو  معناشناسی

 شناسانت عربی،زبانتکامل،معناشناسی،ادبیا :های کلیدیواژه

 

 مقدمه-1
مبانی پژوهشی آن همچون محور جانشینی و  ،نداهمعناشناسی را نظامند کرد ،شناسیپوشیده نیست که معاصران غربی حوزه زبان بر کسی

به طوریکه دانشمندان معناشناسی  اند.های نقدی نوین را توسعه دادههمینطور شیوه اندریزی نمودهپایه همنشینی و عرفی بودن مدلول و معنا را

شناس مسلمانان زبان لیکن .زیرا ماهیت معنا را مورد بررسی قرار داد آیدمیشایل بریل بنیانگذار معناشناسی مرسوم کنونی به شمارمیمعتقدند که 

 سهیم هستند. عربی پیشین نیز در این کوشش زبانی در ادبیات

های گوناگونی را برای شناخت معنا اعمال شیوهبا این تفاوت که  انداین در حالی است که مسلمانان پیشین نیز به ماهیت معنا پرداخته

-مبانی و قوانین نظامندی مانند قانون جانشینی و همنشینی و غیره را برای درک معنا وضع نمودهدانشمندان معناشناس غربی حال آنکه  اند.کرده

   پرداختند.اشتقاقی واژگان میهای به ریشهلیکن مسلمانان پیشین جهت استنباط معنا بیشتر  اند.

 را دو سوال ذیل قصد پاسخگویی به و غربی شناسان مسلمانهای مشهور زبانای دیدگاهمقایسهو ذکر این پژوهش با شیوه وصفی تحلیلی 

 ای گذار بکند.اشاره آن و قوانین در تدوین معناشناسی مرسوم کنونی دارد تا به نقش مسلمانان

 اند؟ایفای نقش کرده مانند قانون جانشینی و همشنینی و غیره در ادبیات عربی معاصر مرسوم معناشناسی قوانین شدننظامندآیا مسلمانان در -1

 چه عاملی باعث نظامندشدن معناشناسی معاصر در ادبیات عربی گردید؟-2

 باشد.رد فرضیه ذیل میهای فوق الذکر همینطور اثبات یا پژوهش حاضر با طرح مسئله ذیل قصد پاسخگویی به سوال

و قوانین پژوهشی آن همچون محور جانشینی و همنشینی و قانون عرفی بودن  مرسوم شناسان غرب معناشناسیکه زبانمعروف است 

-تفاوت که زبان های زبانی حوزه معناشناسی در ادبیات را نادیده گرفت با اینتوان این تلاشتردید نمیبی را در ادبیات نظامند کردند. مدلول و معنا

اند و شناسان مسلمان پیشین نیز در نظامندی مبانی معناشناسی مرسوم معاصر سهیم هستند لیکن به طور غیر مستقیم به این مبانی اشاره نموده

 طلبد.های زبانی آنها را میدر نظریه انهواکاوی و درک این قوانین نیازمند تاملی نکته سنج

های دیدگاهدیگر برای تکامل خودش نیازمند دست و پنجه نرم کردن با  ادبی در ادبیات مانند هر پدیدهنیز معناشناسی از طرفی دیگر 

واکاوی دقیق و طی گذر زمانی توانستند دانش معناشناسی مرسوم معاصر در  ها پس ازحال آنکه این دیدگاه باشدگوناگون دانشمندان خودش می

 ند.ی را بنانهادقوانین پژوهش و کامل نمودهادبیات را مت

 پیشینه پژوهش-2

با نام موضوع  پس از جستجو به مقاله مشابه اما پژوهش حاضر اند.حوزه معناشناسی صورت گرفته فراوانی در هایها و مقالهشک پژوهشبی

بنابر  اند را یافته به طوریکهقرار داده هایی که معنای واژگان قرآن را با تکیه بر مبانی معناشناسی مورد بررسی. اما مقالههبرخورد نکرد ،این مقاله

 کند.های ذیل بسنده میماهیت اندک صفحات فقط به یادآوری چندی از پژوهش
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 8امه قرآن و حدیث شماره نوشته سهراب مروتی و سارا ساکی چاپ مجله پژوهشن “معناشناسی واژه اخلاق در قرآن کریم”ای با موضوع مقاله-1

 محورهای اشتقاقی و همنشینی واژه نامبرده پرداخته و معنای این واژه را بر اساس این دو محور استنباط نموده است. . مقاله حاضر به1931سال 

نوشته حسین خاکپور و مریم بلوردی چاپ پژوهشنامه معارف قرآنی  “معناشناسی در زمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان”ای با موضوع مقاله-2

 باشد.تغییرات واژگان قبل و پس از نزول را بررسی نموده است دریافته است معنا آنها متفاوت می. مقاله حاضر 1931سال  21شماره 

ای با موضوع مبانی معناشناسی فهم متن در رویکردهای سنتی و جدید نقد ادبی نوشته مهیار علوی مقدم استاد دانشگاه تربیت معلم مقاله-9

نقش خواننده در تاویل متن  پژوهشگر در این پژوهش بهش.1981سال  212شماره  های خارجی دانشگاه تبریزنفصلنامه پژوهش زبا سبزوار، چاپ

   کنی اشاره کرده است.نقدی نوین مانند شالوده هایشیوهبا تکیه بر 

در  معناشناسی قوانینپی ریزی شناسان مسلمان پیشین در های فوق الذکر در اشاره به نقش زبانوجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

 است معناشناسی در ادبیات عربی ذر زمانی در تکامل پدیدهو تاثیر گ از منظر معناشناسی چگونگی پرداختن به پژوهش ادبی ادبیات عربی و

 .است عربی داشته سیر تکاملی معناشناسی و قوانین آن در ادبیاتگریزی به  همینطور این پژوهش

 مسلمانان پیشینهای معناشناسی نظریه-3

 ابو الفتح عثمان بن جنی-3-1
گفتار بی فایده باشد و باید مفید و تام باشد لیکن قول کلام متشکل از آوا می»ابن جنی گریزی بر تفاوت قول و کلام برده معتقد است 

گزیند تا ای برمیعناصر زبانی را به گونه دارددر معنا دخل و تصرف دار است گوینده آن معنا ،به عبارتی کلام مفید (18 /1 :بی تا)ابن جنی، «است.

توان آن را نمیبه طوریکه  باشد بدون آنکه فایده معنایی را افاده برساندمی عناصر زبانی تصویر فقط. لیکن قول معنای موردنظر را ایجاد بکند

زبان عناصر دی سوسور  گفتار است.زبان و تمایز بین دیدگاه فردیناند دی سوسر در  دددستمایه فردی یک شخص قرارداد. این اظهار نظر همان

 (88: 1338سلدن،) «های ویژه عناصر زبانی است.شود اما گفتار دستمایه فردی حالتیک جامعه زبانی را شامل میزبانی 

 همینطور واژگان، کنندواژگان معانی خودشان را از نوع بیان دریافت می»گوید می چند معنایی واژه معتقد استوی در بیانی دیگر به 

رود و واژه برای چیز مرطوب به کارمی “خضم” . واژه2“قضم”و  1“خضم”مانند دو واژه  کنند.و نوع صدایشان دریافت می آوا معنای خودشان را از

 (1/26ابن جنی،بی تا: ) «د.وربرای چیز خشک به کارمی “قضم”

معنا عرفی است و ای که به گونه کند.تعیین معنای موردنظر واژگان اشاره می عرفی بودن معنا و بن جنی به طور واضح به عرفی بودنا

بدین منظور فردیناند دی سوسور معتقد است  رایج واژه در نزد یک جامعه زبانی تعیین نمود.نوع آوای واژه و یا گونه بوسیله  معنا را توانمین

 (111: 2111منقور،) «کند.دریافت نمی اشنای خودش را از ساختار آواییای عرفی است زیرا دال معرابطه میان دال و مدلول رابطه»

 احمد بن فارس-3-2

های دال بر واژگان نامگذاری معنای واژگان نشانه»گوید ابن فارس در کتاب فقه اللغه در قبال نامگذاری عرفی واژگان اظهار نظر کرده می

-را فقط یک نشانه برمی وی نامگذاری واژگان کند.را بیان می (38)همان:  «گوناگونی معانی واژه»حال آنکه ( 88: بی تا)ابن فارس، «شده هستند

گردند توانیم پدیدهای را که این اسامی به آنها اطلاق مینمی اسامی وجود دارند که». بنابراین تواند معانی گوناگونی را شامل بشودشمارد که می

 (12: 1981پالمر،« )مشخص کنیم

. به طوریکه معنای ی داردگوناگونمعانی  6“الحسام”و  1“المهند”و  9“السیف”واژه مانند واژگان  یک معنای»فارس در ادامه معتقد است ابن 

و همینطور  8“انطلق”و  1“ذهب”و  2“مضی”واژگان  کند مانندهر کدام از این واژگان متفاوت از معنای دیگری است. این قضیه نیز بر افعال صدق می

                                                           
 گازگرفتن-1 

 خرد خرد جویدن-2 

 شمشیر-9 

 شمشیر فولادی هندی1 

 شمشیر برنده6 

 با شتاب رفتن-2 

 رفتن-1 

 از آغاز با شتاب رفتن-8 
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واژه  .“الجون”کند مانند معنای متضاد در واژه . وی بر این باور است که معنای یک واژه بر اشیای گوناگون صدق می2“جلس”و  1“قعد”مانند واژگان 

 (211)ابن فارس،بی تا:  «رود.یکباره به معنای سیاه و یکبار به معنای سفید به کارمی “الجون”

تواند بهترین گواه برای این ادعا این است که واژه خوک نمی آموزدقرینه عرفی دال و مدلول را می آموزدبنابراین انسان هنگامیکه زبان می»

اند که شناسان پذیرفتهگرد باشد حال آنکه کلیه زبانتواند مشتمل بر سلطهمشتمل بر شباهت بر جنس خوک داشته باشد و واژه پلیس نمی

    (31: 2111یاکوبسون،) «ای زبان است.ط نماینگر بعد حاشیهنامگذاری اشیا بر پایه آواهای آنها فق

 ابو منصور ثعالبی-3-3
این واژه  معانی گوناگون مراتب عشق را برای9“الحب”شناس قرن چهارم هجری در تحلیلی تفصیلی در قبال واژه ابو منصور ثعالبی زبان

است که لازمه وجود آن در قلب است. سپس شیفتگی که شدت عشق است سرآغاز عشق دلدادگی است سپس صداقت »گوید سازد مییادآور می

ی که عبارت از سوز قلب همراه لذت یافتنی است در مرتبه “شعف”ی بعدی قرار دارد. سپس عشق است و برتر از حب است. سپس معنای در مرتبه

لب است. سوز قلب همان دلدادگی سوزناک است. سپس بر پریشان خاطری نیز دلالت دارد که همان سوز ق1“شعف”بعدی قرار دارد. معنای 

تر از عشق ی بعدی عشق است. معنای دلباختگی عبارت از دستیابی دلباختگی قلب به عشق است که دلباختگی قلب ظریفدلباختگی در مرتبه

ی بعدی عشق است که در مرتبه ی بعدی عشق است که معنای آن عبارت از دلدادگی درونی است. سپس اسارتاست. سپس باطن دل در مرتبه

ی بعدی عشق است که دلدادگی آن را سست و مبتلا می کند. سپس دلبسته شدن در گیرد. سپس مفتون بودن در مرتبهعشق آن را به بندگی می

 بی خودشدن ت ازی بعدی عشق است که معنای آن عباری بعدی عشق است که معنای آن عبارت از جنونِ است. سپس سرگردانی در مرتبهمرتبه

 (111: 1311ثعالبی،) .«است مانند مردی که سرگردان شده است

ای از انواع های ثابت نیست بلکه مجوعهمتن، مجموعه دال» به طوریکه شامل بشودتواند معانی گوناگونی را ای میبنابراین متن و هر واژه

و معنا نهایی  باشدرابطه دال و مدلول در ذهن خواننده گوناگون می»حال آنکه  (9/33: 1981، 9)پاینده، «است. نهایتی بیهاگوناگون مدلول

گردد. بنابراین رابطه دال و مدلول های گوناگونی در ذهن است و به معانی بی نهایت منتهی میای که هر دال تداعی کننده دالنیست به گونه

 (211: 1339شمیسا،) «شود.ای جدید است و هر لحظه آفریده میرابطه

 جرجانی-3-4

به طوریکه نباید ناآشنا باشد واژه باید در کاربرد مردم شناخته شده باشد و باید در زمان خودشان آن را به کاربگیرند »جرجانی معتقد است 

قصد بیان تغییر مدلول و معنای واژه در گذر زمانی را دارد به طوریکه  با این دیدگاهجرجانی  (2: 1331)جرجانی، «ناآشنا باشد. زبان رایج و نباید در

  های گوناگون قابل تغییر است.در زمانمدلول و معنای واژه 

به هیچ وجه معلوم نیست که واژه به عنوان یک واحد زبانی دارای تعریف روشنی باشد، البته بجز آن تعریف »این در حالی است که 

ها واحدهای نوشتاری هستند و ایم که واژهایم. ما طبق همان قواعد آموختهقواعد نوشتاری است و همه ما در مدرسه یاد گرفتهقراردادی که حاصل 

طبق تمایز معروف فردیناند دی سوسور گفتار بر نوشتار ارجح است و »بنابراین  (19: 1981پالمر،« )باید هنگام نوشتن، میان آنها فاصله بگذاریم.

 (31: 2111یاکوبسون،« )ها بر گفتار قابل منطبق هستند و نه نوشتار.در کانون بررسی قرار داد و نه نوشتار. و زبانگفتار را 

 ثیرابن ا-3-5
بافت در نظامی هماهنگ در کنار واژه همخوان خودش قرار بگیرد. این همخوانی واژگان مانند »ابن اثیر معتقد است انتخاب لفظ باید 

ابن اثیر به وضوح لیکن به طور غیر مستقیم به محور همنشینی  (129بی تا: )ابن اثیر، «ماند.خودشان در کنار یکدیگر میمرواریدهای همسان 

زیرا  گردد.واژه در همنشینی با دیگر واژگان همسان خودش استنباط می مصداق کند. وی معتقد است معنایواژگان در کنار یکدیگر اشاره می

پردازد. مفهوم به نظام عناصر زبانی، نظیر واژه، جمله و غیره از یک سو و تجربیات غیر زبانی جهان خارج از سوی دیگر میمصداق به رابطه میان »

 (21: 1981)پالمر،« شود و دربرگیرنده روابط درونی زبان است.ها( وجود دارد، مربوط میپیچیده روابطی که میان عناصر زبانی )معمولا واژه

د به بیتی از اعرج و متنبی جهت برتری ترکیب کنمی خودش برقرارابن اثیر تطبیقی زبانی در قبال تناسب واژه با دیگر واژگان همنشین 

 کند.واژگان استناد می

                                                           
 نشستن با ناتوانی1 

 نشستن-2 

 عشق-9 

 عشق همراه سوز دل-1 
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: م2119، 1مرزوقی،) 1الموت أحلی عندنا   من العسل نـحن  بـنو الـموت   إذا الموت نزل

211) 

: م1389)دیوان متنبی، 2رجالٌ کان الموت فی فمها شهد علی کل سابح بی ت حفّتئشإذا 

138) 

 “العسل”و تردیدی در این کاربرد نیست با این تفاوت که واژه  زیبا و ظرافتمندانه است “الشهد”و  “العسل”کاربرد دو واژه »گوید می وی

به  در بیت متنبی “الشهد”واژه  کاربرد با این وجود در قرآن کریم ظرافتمندانه و زیبا به کارگرفته شده است. “الشهد ”بدون همنشینی در کنار واژه

ارجحیت کاربرد »گوید وی در ادامه می (126)ابن اثیر،بی تا:  «به کارگرفته شده است. ظرافتمندانه و زیبا در بیت اعرج “السعل”واژه  کاربرد نسبت

 (122ابن اثیر،بی تا: « )دهد.آنها در کنار یکدیگر رخ میواژگان در ترکیب 

-همانا برتری واژگان به ترکیب آنها بازمی»گوید ابن اثیر به وفور در قبال برتری ترکیب و تناسب واژگان در یکدیگر اشاره نموده است می

    (122)ابن اثیر،بی تا:  «واژه ترکیب و هماهنگ بگردند.به طوریکه اولین واژه باید در دومین واژه سپس دومین واژه باید در سومین گردد 

 گیرینتیجه-4

 های دانشمندان معناشناسی مسلمان پیشین و معاصر غرب به نتایج ذیل دست یافت:این پژوهش مختصر پس از مقایسه دیدگاه

های گوناگون معناشناسان مسلمان و غربی دیدگاهمعناشناسی مرسوم معاصر پس از گذر زمانی از قرون آغازین اسلامی تا دوره کنونی با -1

بودن مدلول و بنای اولیه مبانی پژوهشی آن مانند محور جانشینی و همنشینی و عرفیتکامل یافته حال آنکه مسلمانان پیشین در پی ریزی سنگ

 اند.معنا در ادبیات عربی نقش بسزایی ایفا نموده

در به ثمر نشاندن دانش معناشناسی و نظامندسازی قوانین پژوهشی آن در ادبیات چشم پوشی های مسلمانان پیشین توان از تلاشنمی-2

 .تکامل بخشیدند به قوانین جدیدی مانند محور جانشینی و همنشینی نمود حال آنکه معاصران غربی نیز این دانش را

تمایز گفتار و زبان و عرفی بودن در قبال  فردیناند دی سوسر هایبانشناسان معاصر مانند دیدگاههای زنظریهتوان ادعا کرد که می-9

 های معنایی مسلمانان پیشین دارد.شباهت فراوانی با نظریه مدلول و معنا

پی ریزی دانش معناشناسی به عنوان روشی جهت مطالعه یی و عامل گذر زمانی در تکامل معناشناسی و مبانی پژوهشی آن نقش بسزا-1

 .گذری زمانی استچرا که یک پدیده جهت تکامل نیازمند  بسزایی ایفا نموده است.ادبیات نقش 

 

 کتابنامه-5

 فارسی-5-1
 ش.1981،انتشارات مرکزتهران،،ترجمه کورش صفوی،نگاهی تازه به معناشناسیپالمر،فرانک ر،

 ش.1981،تهران،انتشارات نیلوفر،3جلد  داستان کوتاه در ایرانپاینده،حسین،

 ش.1939تهران،انتشارات میترا،نقد ادبی،شمیسا،سیروس،

 عربی-5-2

 ،محقق احمد الحوفی و بدوی طبانه،قاهره،انتشارات دار نهضت،بی تا.المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعرابن اثیر،ضیاء الدین،

 .،محقق محمد علی نجار،بیروت،انتشارات دار الهدی،بی تاخصائص جلد اولابن جنی،ابو الفتح،

 محقق مصطفی الشویمی،بی تا.،الصاحبی فی فقه اللغهاحمد بن فارس،ابو الحسین،ابن فارس،

 م.1311،قاهره،انتشارات المطبعه الادبیه،فقه اللغه و اسرار العربیهثعالبی،ابو منصور،

 م.2111ترجمه ثائر دیب،قاهر،مرکز ملی ترجمه،های ساختارگرایی،اندوهیاکوبسون،لئونارد،

 م.1331،محقق محمود محمد شاکر،جده،انتشارات دار المدنی،البلاغه اسرارجرجانی،عبد القاهر،

 م.1338،ترجمه جابر عصفور،قاهره،انتشارات قبا،نظریه ادبی معاصرسلدن،رامان،

 م.1389بیروت،انتشارات داربیروت،،دیوان متنبی

 م.2119دارالکتب العلمیه،بیروت،انتشارات ،1جلد  ه ابو تمامشرح دیوان حماس،احمد بن محمد مرزوقی،ابو علی

 م.2111،دمشق،انتشارات اتحاد الکتاب العرب،مبانی و مباحث معناشناسی در میراث عربیمنقور،عبدالجلیل،

                                                           
 .ما فرزندان مرگ هستیم. اگر مرگ فرود آید مرگ برایمان شیرین تر از عسل است-1 

 .قرارگرفته است در دهان آنهابر من احاطه کردند گویی مرگ چونان عسل شیرین  مردانی با اسبانی چابک-2 

188 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 مفاهیم شعر دفاع مقدس
 حبیب اله دهمرده قلعه نو

 
 h_dahmarde@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش

 

           چکیده      
آن دارد، مطابق با شرایط متفاوت فرهنگی، سیاسی، دینی، اجتماعی و... حاکم بر جامعه  ازآنجا که ادبیات ارتباطی تنگاتنگ با جامعه و شرایط ختلف حاکم بر     

ان و مضامین دچار تحول بقالب، ز :ادبیات به شمار می آید نیز در تمامی ابعاد خود از جملهدچار دگرگونی و تحول  می شود و به دنبال آن شعر که رکن اصلی  

ست. ویژگی اساسی شعر می گردد. از جمله دوره هایی که بر ادبیات فارسی و شعر آن تاثیری بسیار داشته دوره انقلاب اسلامی و به دنبال آن هنگامه دفاع مقدس ا

آن حاکم می کند. بیان چنین  ارزش های اسلامی و ایرانی را بر و ملی می دهد و دینی و تصویر هایی خاص است که به آن  هویتیکارگیری مفاهیم ه این دوره ب

گار غالب بر روزمقطع تاریخی واندیشۀ  شرایط فرهنگی،و مضامینی از سوی شاعر نیاز به اسباب و لوازمی دارد؛ هرچند اولین ابزار بیان، زبان است امّا متغیرها 

 شاعر درآثار وی تاثیری مستقیم  دارند.

این  توجه به موارد فوق شعر دفاع مقدس از زاویه ای هر چند محدود مورد توجه قرار می گیرد تا بدانیم چه مفاهیمی در خصوص دفاع مقدس در شعر با     

این اشعار کدامند؟ روش تحقیق توصیفی بوده واز طریق مطالعات کتابخانه  ساز، تاثیر گذاری و زیبایی کار رفته است؟ و دیگر این که عوامل استحکامه شاعران ب

 .ای و الکترونیکی صورت می گیرد

 شعر دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، ادبیات فارسی. :کلیدواژه

 
 

 مقدمه -1    
شرایط مختلف حاکم بر جامعه در دوره های زمانی مختلف است. کشور ایران از دیرباز مورد  ۀادبیات در هر جامعه، همچون  آینه منعکس کنند     

ت حماسی بسیار  غنی و پر باری است. یکی از مهم ترین حماسه های ملت ایران، حماسه هشت اتهاجم قرار گرفته و به همین جهت دارای ادبی

ایران دوران تازه ای در ادب فارسی آغاز شد. شعر دفاع مقدس، شعری است با دو  سال دفاع مقدس است. پس از حمله عراق به جمهوری اسلامی

از ویژگی های عمده این شعر به کارگیری واژگان و مضامینی است که به شعر این دوره هویتی اسلامی و معنوی می «. مقدس»و « دفاع» ویژگی 

و آن را به مخاطب خویش عرضه می کنند و مردم را به کمک فرهنگ جنگ می گیرند  دهد. شاعران مضامین شعری خود را از واقعیت های

های دینی، حس وطن دوستی و ... تهییج می کنند و آنان را در دفاع مصمم تر می دارند. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که ، باورشهادت طلبی

چه عواملی باعث اثر گذاری و غنای این اشعار شده اند؟ پیرامون این که یشتر جلوه گری دارند؟ و دیگر این در شعر شاعران این دوره چه مضامینی ب

گونه که بایسته باشد جامع و مسنجم نیست. با توجه به اهمیت مضامین وارزش های  کم و بیش سخن گفته شده است امّا مطالب آن ،کار ۀشیو

م این تحقیق، زاویه ای جدید، هر چند محدود به روی این دفاع مقدس، پژوهش در خصوص شعر دفاع مقدس ضروری است لذا برآینم تا با انجا

 مفاهیم گشوده شود.

 مفاهیم شعر دفاع مقدس _2     

 شهید وشهادت -2-1     

در راه خدا و دین و شهادت یعنی گواهی دادن، شهید گردیدن، کشته شدن در راه  ۀخدا و کشت میشهید یعنی شاهد، عالم به غیب، از اسا     

 ( 012::4:3خدا ) معین،

یکی از مضامین عمده شعر دفاع مقدس، شهید و شهادت است. شهادت اوج تعالی انسان است. در فرهنگ اسلام ارزشمند ترین حرکت،      

این راه ریخته می شود، ضامن بقای جوامع انسانی و تداوم ارزش های والایی است که  شهادت است. جهاد مقدس، شهید وخون پاک او که در

 عدالت و آزادی در پرتو آنها رشد یافته و دوام می یابد. ،انسانیت

 شاعران انقلاب با وصف لحظات شهادت شهیدان زیباترین مفاهیم و تصاویر را بیان می دارند:     

 چیست جز آفتاب در دلتان ای شهیدان کجاست منزلتان                         

 از خدا عاشقانه می گویید                چشمه می شوید        روی در آب 

 رفته تا پشت لحظه ها تا دور             در شب کور        همرهان ستاره 

 تا صدای شکوفه در دل آب                        ا ستاره تا مهتاب تا خدا ت
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 عشق ۀدلتان گرم از شرار  عشق                           آفتابید در هزاره                                         

 ( 013::0:3هراتی، )                                                                                 

 انند مولانا با این پرسش رو بروست: کجایید ای شهیدان خدایی؟هراتی نیز م     

 بلا جویان دشت کربلایی              شهیدان خدایی؟          ای دکجایی   

 پرنده تر زمرغان هوایی        سبک روحان عاشق؟          ای  دکجایی  

 (:00::332:مولوی، )                                                                    

ن ال بدان معنی نیست که وی بی پاسخ است، بلکه می خواهد در جواب سوالش بگوید که جایگاه شهیدان نزد خداست و بدیؤامّا این س     

) و هرگز  ( 10:آل عمران، ) « قونیُرزواتًا بل احیاءُ عند رَبَّهِم وَلا تحسَبنّ الذین قُتِلُوا فی سبیل اللهِ ام: » جهت جاویدند، درست به مانند آیۀ

 کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پرودگارشان روزی داده می شوند.( بر آنان که در راه خداگمان م

می داند «  شدن پرپر »مل این است که جاودانگی را در أر امین پور نیز همانند هراتی معتقد به جاودانگی شهیدان است و نکته قابل تیصق     

 است:«  فنای فی الله»، « بقای بالله» مراحل سلوک است که شرط  ورو این خود یادآ

 ه بودییدکه در پر پر شدن خند            چیده بودی       همچو غنچه های تو

 تو از فهمیده ها فهمیده بودی              مگر راز حیات جاودان را         

 (003::212)امین پور،                                                                                               

 و نمونه هایی دیگر:     

 ای زندگان خاک مگویید مرده اند    د تا ابد                  روزی خوران سفره عشق ان

 (011::1:)حسینی،

 گرد نهال سبز حق در پیچ و تابند      وق شهادت                فران عشق اند و با شنیلو

 همیشه نام تو روشن به ذهن دوران است      زمین جاری است    چنان که خون زمان دررگ 

 (011::213)مردانی،                                                                                               

 زیباتر از جاودانگی خود شهید، جاودانگی پیام اوست که در بیت زیر بدان اشاره شده است:       

 در گوش روزگار صدای رسای خون    یدنی است                 امروز تا همیشه بودن شن

 (3:0:)همان                                                                                     

شهیدان است که جزء مضامین مشترکی است که در شعر «  پاکی» ازنکات قابل توجهی که شاعران در خصوص شهدا بدان باور دارند،      

 بسیاری از شاعران دیده می شود:

 ز کوچه های بهشتی فرشته ها با ما  آوردند                     چاک لاله دوباره پیکر صد

 (011::430)مردانی،                                                                                   

  ، آسمانی بودن و پاکی شهدا را نشان می دهد.« فرشته ها» و «  کوچه های بهشتی» استعاره از شهید است و عبارات «  لاله »در بیت فوق    

 و شواهدی دیگر:        

 مهتاب شوییم ۀشوییم                             درون چشمشهیدان را به نوری ناب 

 شهیدان همچو آب چشمه پاکند                              شگفتا آب را با آب شوییم

 (003::231)امین پور،    

 نظیر چنین مضمون در شعر سلمان هراتی نیز دیده می شود آنجا که خطاب به شهیدان می گوید:    

 چشمه می شویید                                ازخدا عاشقانه می گوییدروی در آب 

 (011::0:3)هراتی،

  ذکر عاشورا و امام حسین )ع(  _2_2     

فکری انقلاب اسلامی بود. جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، شباهت های  ۀپشتوان اقیام عاشورا به عنوان الگویی کامل و ارزشمند از ابتد      

گ، بسیاری با نبرد حق با باطل در میدان کربلا داشت که این دو حادثه را از جهات مختلف به هم پیوند می زد. همچنان که عرصه های مختلف جن

ای را برای شاعران این دوره از ادبیات ایران خلق  د و لحظات ناب شاعرانهر سیراب می شمتاثر از حادثه عاشورا بود، شعر جنگ نیز از این آبشخو

عاشورا که تا پیش از انقلاب عمدتاً به عنوان یک سوگ به آن نگریسته می شد، درسروده های دفاع مقدس به عنوان یک حماسه  ۀمی کرد. حماس

 (010::14صل تازه ای گشود. ) نظری،ایی فرشعر عاشو ۀاریخچتمطرح شد که این نگاه حماسی به عاشورا، در 
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 همسان سازی فضای عاشورا و جنگ یکی از خصیصه های شعر دفاع مقدس است:      

 که شد بسیط زمین جمله هم صدا با ما ا                 بخوان حماسه خونین کربلا با م               

 (011::430)مردانی، 

 دو حادثه را به هم در آمیخته است:سپیده کاشانی نیز به زیبایی این      

 ر دوباره عاشورا                             ریخت برخاک تفته عطر حسینرشد مک

 ای درج بی بدیل خمین آن که افشاند آن شمیم نبود                          جز تو

 (010::433)کاشانی،

 وثر از ان سوگ جادوانه بیامدنسیم ک     زهرا         ۀخانه خانعزا عزای حسین است و 

 گشوده عقده و با اشک دانه دانه بیامد شاهد دلخون             مرز کرخه و کارون هزار  ز

 (420)همان:

جان خود  دبیت زیر شاعر مبارزان دفاع مقدس را همچون امام حسین )ع( و یارانش می داند که برای دفاع از حق در برابر باطل حاضرن در     

 را مشتاقانه فدا کنند:

 نیزه سرخویش برافراخته ایم تا که بر مان                بی سر ۀجان به رقص آمده در پیکر

 (011::410)مردانی،

 آنان: در و عاملی است برای ایجاد انگیزه و شوق و شور استفاع مقدس، قیام عاشورا برای مبارزان در جنگ بزرگترین الگوددر      

 ان با دم روشن شکنیمتیهیبت ظلم     در شام قرون              ما راه حسین است که  راه

 (011::343)مردانی،

 از دیار دور یار آشنا می خواندم   خواندم        ا می می روم مادر که اینک کربل

 (011:::0)حسینی،

 از جمله: ی از شعارهای عاشورا زنده می شودر دفاع مقدس بسیارعدر ش     

 ا بهترین جوابمفواره های خون ش         ریخی حسین       درامتداد پرسش تا

 (    44) همان: 

 ست که مرا یاری کند؟هآیا کسی  سخن ایشان است که فرمود: ،پرسش تاریخی امام حسین )ع( از که منظور       

 کربلا را به تصویر می کشد: ۀزبانی ساده واقع گاهی شاعر با       

 راستی آیا کودکان کربلا / تکلیفشان تنها / دائماً تکرار مشق آب آب / مشق بابا آب بود؟

 (003:43:)امین پور ، 

س در ه ما که از حادثه عاشورا بایداز توصیف ساده ولی زیبای کربلا، نکته ای نهفته است؛ آن هم تلنگری است ب البته در بندهای فوق جدا     

 سنده نمود.بکه فقط به بیان ظاهر امر  گرفت نه این

  یادکرد امام خمینی )ره(   _3_2    

یکی از محور هایی که توجه شاعران را به خود جلب کرده و سهم عمده ای از شعر دفاع مقدس را به خود اختصاص داده است امام      

شد خمینی )ره( است البته با تجلی مبحث ولایت فقیه . امام به عنوان رکن اصلی نظام و رهبر انقلاب توانست پرتوی درخشان از انسان کامل با

 (012::32تعهد در بیان ابعاد شخصیتش گردید.)قاسمی،مگی عواطف شاعران که سبب برانگیخت

 یاد می شود:« پیر، امام عشق، امیر قافله و... »نام های  در اشعار دفاع مقدس از امام با     

 امیر قافله نور می دهد فرمان                    به عرصه گاه شهادت هماره باید رفت

 (011::033)مردانی،

 چون امام عشق خواهد برد این لشکر به پیش            باید گرفت خونین دل بردوش می بیرق

 (010)همان :

 بود آیت حق روح خدا رهبرتان تا                 خناس ندارد اثری   ۀدر شما فتن

 ( 1::  011:) حسینی، 

امری است لازم و شرط ماندن در راه دوست، همین  ماز امادر ابیات فوق ضمن توصیف زیبای امام این نکته برجسته است که اطاعت      

 پیروزی شده است: اطاعت است. درجای دیگر وجود امام چون بهاری دانسته می شود که باعث شکوفایی و
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 لبخند اوست ۀبهار ادام امام را /  ورکنیم دست های بهار آوراب

 (011::01)هراتی،                                                 

آغاز، در تبعید و  است، گاهی شاعران به بیان سیر مبارزاتی امام از نقش امام در دفاع مقدس که جای جای شعر این دوره جلوه گر علاوه بر     

 در نهایت در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره هایی دارند:

در باغ بذر حادثه افشاند / گاه سفر به غربت تبعید / آمد به دستگیری این باغ /  وقتی که کشت را به خطر دید /رزیگر قدیمی این دشت / ب     

                                                                                                                                                                                                                                    (24:)همان :بهاران /    بهمن آن سال / گل کاشت پا به پای یر مهرآمیخت با سلیقه باران / در ز

 :استایشان باز هم مضمون ساز ذهن شاعران بوده وجود ال ملکوتی امام )ره(، حپس از ارت     

 ماندیم و راهی ناتمام باز                 امام       وه چه غمگین رفت سالی بی 

 خوش نباشد سوگواری در بهار                   ر        رایت فجر از چه هستی سوگوا                           

 های عشق آورده ام سبد گل صد                              وا اماما صد غزل پرورده ام             

 (010:::0:)کاشانی،                          

  استفاده از واژگان و تعبیرات قرآنی و حدیث  _4_2     
کار گرفته شده است. ه استفاده از اصطلاحات قرآنی و احادیث یکی از شیوه هایی است که در راستای بیان اندیشه های مبارزاتی شاعران ب      

 یی و عاطفی کلام خود را تقویت کرده و برغنا و اثرگذاری آن افزوده اند.شاعران به کمک این مفاهیم، بار معنا

 به خون عشق آذین، ورطه گاه تنگ دنیا کن   وری تازه برپا کن   ای شهید زنده ش بپا خیز

 (011::013)مردانی،

 اشاره شد.آل عمران که در مباحث قبلی بدان ۀ سور 10:اشاره دارد به آیه «  شهید زنده »که عبارت      

 لب حدیثی تازه از لولاک دارم بر   شقم              من انقلاب تابناک سرخ ع

 (424)همان:                                                                               

 «)پیامبراسلام( نبودی من جهان را نمی آفریدم.لولاگ لَما خَلَقتُ الافلاک: اگر تو  »بیت فوق اشاره دارد به حدیث معروف      

 قامت این شب پر وحشت شیون شکنیم         صبح والفجر به پیرزی نور اندیشیم

 (341)همان:                                                                   

نیز اشاره داشته   1د به عملیات غرور آفرین والفجرانزیبا می تو ایهامی با فجر، ۀاول از سور ۀضمن اشاره به آی«  والفجر » دربیت فوق،     

 باشد.

من کانَ یَرجوا  »اشتیاق رزمندگان اسلام در دفاع از حق نیز اشاره دارد.  و عنکبوت، به شور ۀاز سور ۀ پنجمبیت زیر ضمن اشاره به آی در     

او شنوا و  خدا حتماً آمدنی است و ۀکه امید دیدار خدا را دارد بداند که زمان معین شد )هر«  السَمیعُ العَلیمُهُوَ  ت وَأَجَلَ اللهِ لَأ نَّاللهِ نَإِ لِقاءَ

 داناست.(

 ی لِقاءَ الله جاری با شتابوس        ز سرچشمه خلق   جوشنده رودی پاک ا

 (011::::)حسینی،

 

  وطن دوستی  _5_2     
وجودی خویش را در دوره های زمانی هم چون دیگر انسان ها این احساس  وطن دوستی در نهاد هر انسانی وجود دارد و شاعران حس     

 ادی با مرزهای مشخص جغرافیایی ودشاعران انقلاب وطن را در عین این که سرزمین آبا و اج »مختلف، در قالب شعر متجلی کرده اند؛ 

جهان وطنی عالم اسلام است. وطن برای شعر یک قطعه خاک است، به  دسی قایل اند که ناشی از پیوستگی آندانند، برای آن تقی سیاسی م

 (012:::02،ی)قاسم.« امّا آغشته به خون مقدس شهیدان 

 وطن من

فیس غم و لبخند / ای ای توانا ترین مظلوم / تو را دوست دارم / ای آفتاب شمایل دریا دل / و مرگ در کنار تو زندگی است / ای منظومه ن

بیش از آن که من خوف تبر را نگرانم / تو ایستاده  آن درخت گردوی کهنسالی / و فروتن نیرومند / ایستاده ایم درکنار تو سبز و سربلند / و تو

 ای/
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 (013::3:)هراتی،

اند که در برابر هجوم تبرهای حوادث روزگار از را استوار می د اما آن در بندهای فوق ضمن این که مظلومیت وطن را فریاد می زند، شاعر     

 جمله جنگ تحمیلی ایستاده و مقاومت می کند.

 نمونه ای دیگر:     

شمشیرند / و مادرانی صبور داری / ... که  بگذار گریه کنم / نه برای تو / که عشق و عقل در تو آشتی کرده اند / و پسران تو / مردان نیایش و

 شهیدان برگزیده اند/نام خیابان هایت را 

 (1:)همان :                                                                     

 گاه شاعر با بزرگداشت پرچم ایران، حس وطن دوستی خود را بیان می کند و آن را آغشته به خون شهیدان می بیند:     

 سلام ای تربت پاک دلیران    سلام ای رایت خون رنگ ایران                       

 (010::201)کاشانی،                                                                       

عشق به وطن در شاعر به گونه ای است که تنها به دوران دفاع مقدس محدود نمی شود و شاعر حفظ وطن را تنها به شرایط جنگ نمی      

ن از طریق شیوه های دیگر و در زمان بعد از جنگ هم توجه دارد به گونه ای که اجر کشاورزان پینه بسته را که در راه بیند بلکه به حفظ وط

 :حفظ وطن می کوشند، چون اجر شهیدان می داند

پینه های دست تو درگردش چرخ وطن / یاران خود یاری کنی / در کشتزاران، در کنار چشمه ساران / بستیز با خصم پلید دین و قرآن / در 

 (201)همان:   همت خود چرخ میهن را بگردان / اجر شهیدان / با

 ی دینی و ملی یادکرد شخصیت ها  _6_2     

طور خاص شخصیت های اسلامی و شیعی در کانون توجه شاعران قرار می گیرند. این شخصیت ه در شعر  دفاع مقدس شخصیت های دینی و ب     

ستیزندگی و انقلابی و مبارزاتی بیشتری داشته باشند، در آثار شاعران انقلاب نمود بیشتری دارند: به عنوان مثال ابوذر غفاری به ها هر چقدر منش 

یش به عنوان نماد مقاومت و پایداری شناخته می شود. حضرت ایوب نماد صبر و استقامت، حضرت مسیح نماد ش انقلابی و تسلیم ناپذیرلحاظ من

فرعون و نمرود نماد ظلم و ستمگری به حساب می آیند. در کنار این تیپ شخصیت ها، شخصیت های ملی  ، هابیل نماد مظلومیت ونجات دهندگی

به آرش، و اسطوره ای قرار دارند که در شعر دفاع مقدس از آنها برای  بیان مفاهیم مبارزه طلبانه استفاده شده است؛ از جمله این گروه می توان 

 و... اشاره نمود.، دستان تهمتن سهراب

 نسل مسیحا به آستانه فتحز پی گشودن درهای بسته می آید                              کسی 

 (011::234)مردانی،

 شیده و مسیح را نماد رهایی دانسته است.بخهویتی مذهبی به شعر «  مسیحا» بیت فوق با آوردن نام  در     

 لب چگونه آرند نام ابوذر ما بر                لقکببران کاغذین اند این ملحدان د

 (:34) همان                                                                                      

 منش حیدرمآب اندوش بوذر عمار               یار وفادار رسول عصر خویش

 (011:،4:)حسینی،

دوران پیامبر اسلام )ص( می سنجد و یاران خویش را در وفاداری همچون یاران خاص پیامبر اسلام با خویش را  در بیت فوق شاعر روزگار     

 )ص( می داند.

 آرشان فاتح این خاک پهناور به پیش یر                       جنگجویان دلاور پیشتازان دل

 (011:::01)مردانی،

با  جان و پرتاب تیر، مرز ایران را مشخص کرد و با تشبیه رزمندگان به چنین پهلوانی اسطوره ای وآرش پهلوان کمانداری است که با نثار      

 حق را به مبارزه دعوت می کند. ۀ، مبارزان جبهچنین سابقه ای

 های سرخ سرآید هلاکو                        همزاد چنگیز مغول جلاد تاریخ از برج

 (210)همان:                                                                             

 در بیت فوق از شخصیت های تاریخی منفی برای تشبیه نمودن دشمنان استفاده شده است.     

و همانگونه که رستم بر دیوان پیروز گشت،  حق به تهمتن یعنی رستم مانند شده اند ۀبیت زیر دشمن به دیو واهریمن و مبارزان جبه در     

 شاعر رزمندگان را فاتح این میدان می داند:

 به سر پنچه ایمان چو تهمتن شکنیم مان                     آیین زماد شیشه عمر تو ای دیو ب
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 (343)همان:

 

  انتظارمنجی  _7_2     
الهی. انتظار  رزمان )ع( و تشکیل دولت حقه آل محمد )ص( و حکومت جهانی آخرین سفیانتظار فرج یعنی آماده بودن برای ظهور امام  »     

« .امور زندگی بشریت پدید می آید ۀفرج یعنی آماده ساختن روح و جسم خود برای روزی که با طلوع پیشوای غایب جهان، گشایش در کلی

 (012::0:2)مجلسی،

هم قالب شعر، برای نشر دیدگاه های مذهبی خود بهره  عاطفی خود یعنی ادبیات آن اسی وشیعیان از یکی از مهم ترین ابزارهای احس      

ین برده اند. شعر انتظار، بیانگر انقلاب درونی شعرای انقلابی است ظهور مهدی موعود )ع( را لحظه شماری می کنند و هر کدام از منظری به ا

آینه های  ۀاز مجموع« ر روز ناگزی »ند. یکی از بهترین اشعار قیصر امین پور شعر مسئله می نگرند و اندیشه های خود را به تصویر می کش

 ناگهان است که وی در این منظومه، ظهور مهدی موعود )ع( را لحظه شماری می کند:

ق جاده های مه آلود / ه می گذرد هر روز / احساس می کنم که کسی در باد / فریاد می زند / احساس می کنم که مرا / از عماین روزها ک     

که می آید / ... آن روز پرواز دست های صمیمی / در جستجوی دوست آغاز می شود / روزی  ریک آشنای دور صدا می زند / ... آن روز ناگزی

 وز آمدنت هستم؟که روز تازه پرواز / ... این روزها که می گذرد / هر روز در انتظار آمدنت هستم / امّا با من بگو که آیا من نیز / در ر

 (003::403)امین پور،

 شاعر دگرگونی زمین، جهانی شدن عدالت و نابودی ظلم را که از نتایج منجی است به زیبایی بیان می کند:      

ا درضیافت تولدت / خاک در شکوه جنبشی دگر / رخت زرد خویش را درید و تکان تازه ای به خویش داد / هم بدین سبب به رود زد / ت     

 ت ستمگران را / در گذر آب شستشو دهد /خغبار تا

 (013::1::)هراتی،

 تو نیز منتظر / چشم بر اشاره خدا نشسته ای /یقین جیا منانتظار سهم ما / اعتراض نیز / 

 (:4:)همان :  

 شاعر دائماً در این اندیشه است که منجی ظهور خواهد کرد:     

رانتظار بارش آخرین /  گردند / و درختان دبر می  ها از پاییز شبی است که از کوچه می گذارد / باغهمیشه فکر می کنم / این آخرین      

 رین قله های انتظار ایستاده ایم / خآ سرخوش می ایستند / بر

 (:0)همان:                                                                              

 نتیجه گیری _3     
شاعران به عنوان زبان گویای ملت خود کوشیده اند از شعر خویش آیینه ای روشن بسازند برای انعکاس غم ها و شادی ها و فراز و نشیب      

بدین گونه با مردم خویش در این راه همراه و همگام باشند. چنین شعری شعر انقلاب است  در دوران انقلاب بر همگان گذشته است ؛ و که ها

 ترین خصوصیت آن مرد می بودن آن  است . و مهم

دفاع مقدس را در  ۀپس از آن  خصوصاً دور ۀانقلاب و دور ۀزبانی ساده و بیانی روشن، ناب ترین ارزش ها و مضامین دور شاعر ان انقلاب با     

تحریر کشیده اند. از جمله این مضامین می توان به شهید و شهادت، عاشورا و امام حسین )ع(، امام خمینی )ره(، وطن  ۀرشت هانواع قالب ها ب

 دوستی، مسائل دینی و ملی و انتظار موعود اشاره نمود.

ای شعر نو استفاده کرده اند؛ شاعران در بیان این موضوعات از قالب های مختلف شعری کلاسیک چون: غزل، قصیده، مثنوی و... و قالب ه     

تمامی در خدمت شعر انقلاب و دفاع مقدس قرار داده اند. در کنار  هب و بدین گونه هر قالب شعری را که در گذشته حامل مضمونی خاص بوده،

 ... به زیبایی بهره برده اند.آن و برای بیان اندیشه ها و احساسات خود از انواع آرایه های ادبی همچون: تشبیه، استعاره، ایهام، پارادوکس و

 

 فهرست منابع _4     
 .قرآن مجید-:

 .003:، ، چاپ هفتم، تهران ، نشر مرواریدمجموعه کامل اشعار ،امین پور، قیصر  -4

 .011:، ، تهران، نشر سوره مهرهم صدا با حلق اسماعیل حسینی، سید حسن، -0

 .012:، تهران، نشر فرهنگ گستر، چاپ دوم، صور خیال در شعر مقاومت ،قاسمی، حسن -2

 .010:، ، تهران ، انتشارات موسسه انجمن قلم ایوانمجموعه آثار ،کاشانی، سپیده -3
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 .012:، ، انتشارات دارالکتاب1:بحارالانوار، ترجمه علی دوانی، چاپ 0:. ترجمه جلدمهدی موعود، مجلسی، محمد باقر -1

 .011:، شر انجمن قلم ایران، تهران ، نعشق می گوید ،مردانی، نصرالله -3

 .012:، چاپ هفتم، تهران، نشر امیرکبیر ،فرهنگ فارسی ، معین، محمد -1

 .:00:، ، چاپ دوم، تهران، نشر آدینه سبزکلیات شمس تبریزی ،مولوی، جلال الدین محمد -0

 .013:، ، تهران، نشر دفتر شعر جوانمجموعه کامل اشعار ،هراتی، سلمان -3:
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 در غزلیات رهی معیریبررسی تحلیلی وسبک شناسی تشبیه 
 

 لیلا بلبل وند، ویدا گراوند

 

  :چکیده  
شبه ،ادات ،حسی ، عقلی ،مفرد و مرکب بودن ....بررسی و دسته بندی مختلف موضوعی ،طرفین تشبیه ،وجه  از وجوهغزلیات معیری این مقاله تشبیهات در  

مساله اصلی پژوهش هر کدام با توضیح اینکه تشبیه مورد نظر چگونه و  در کدام دسته جای دارد همراه با ارائه مثال تنظیم شد.گردیده و پس از طبقه بندی 

 اثر ادبی است.ست. زیرا یکی از عوامل مخیّل شدن ابررسی تشبیهات این اثر 

 

 غزلیات،صور خیال ،تشبیه ، رهی معیری:  واژه های کلیدی

 

  :مقدمه  

 صور در مبحث مهمترین .است خیال است،صور شده گذارده آن بر شعر پایه ی دیگر عبارت به و است مهم بسیار شعر در که یکی ازمباحثی    

 دست از را خود وتازگی می بازند رنگ زمان گذر در تشبیه ها از بسیاری .است برند متفاوت می تشبیه از مردم که لذتی .باشد می تشبیه خیال

 آن تبع به نیز تشبیه تغییرمیکند، زیبایی معیارهای اینکه به توجه با دورهای هر در دیگر بیان به میکنند؛ تغییر تشبیه ها هردورهای در .میدهند

  می کند. تغییر

 تشبیه به عنوان یکی از ابزارها پایۀ شکل گیری بسیاری از اشعار شاعران است..

به قول دکتر شمیسا ))تشبیه ماندن کردن چیزی به چیزی دیگر ،مشروط بر اینکه آن مانندگی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی باشد نه 

 (16:1:31حقیقی (( )شمیسا،

 

 :پژوهش یشینهپ

معاصر در زمینه  و کلاسیک ادبیات بزرگان ادبی آثار که در مقاله هایی چند سال اخیر روند پژوهش در زمینه های مختلف رونق گرفته است .  در  

غزلیات  تشبیه درباره اما تشبیه حاکی از این امر است که تشبیه هم از این قاعده مستثنی نیست. که کارآمدترین وسیلۀ نقاشی در کلام است.

 و ساختار این اثر انجام گرفت. تحلیل بار، نخستین برای پژوهش، این در این، بنابر .نگرفته است صورت تخصصی پژوهش هیچ تاکنونمعیری 

 

 روش تحقیق:
 شیوه به سپس و شده برداری فیش تشبیه حاوی گرفت. ابیات قرار بررسی و تحقیق تشبیه،مورد وجود نظر از ،غزلیات تمامی پژوهش این در

 است . گرفته قرار تبیین و بررسی و تحلیل مورد غزلیات معیری در تشبیه جایگاه مرتب جدولهای فراهم کردن و نمودار رسم و مقایسهای و تحلیلی

 
 غزلیات معیریتشبیه در 

 شکل و ساختار. الف

 گستردگی و فشردگی جهت از تشبیه .انواع1

 تشبیه را تشبیهی اضافه یعنی تشبیه ساختار شکل و کوتاهترین نگرش، این در. دادها ند قرار تقسیم مورد گستردگی و فشردگی جهت از را تشبیه

 مثنوی در تشبیه مختلف های ساختار )بررسی.نامیده اند گسترده تشبیه گیرد قرار این ساختار محدوده از بیرون که دیگری تشبیه هر و فشرده

 معنوی گلچین (،

حذف ))وجه شبه ((و))ادات تشبیه(( از بلاغت و تاثیر بیشتری نسبت به تشبیه گسترده  و ساختار فشردگی و کوتاهی جهت به فشرده تشبیه

 تشبیه طرفین رابطۀ به یافتن دست برای را مخاطبش و شنونده ذهن همواره که چرا میشود هگفت بلیغ تشبیه ساختار این به اینرو برخوردار است .از

 ( 643به نقل از مرادی،صنماید.) میفعال  تجه این در را او تخیل قدرت و میدارد وا کوشش و جستجو به دو آن شبه وجه یا
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 بلاغت در تشبیه ساختار بندی تقسیم-2

 ای رذک همقول هب تبلاغ کتب در :تشبیه ادات عدم یا وجود جهت از تشبیه انواع 1-1

 مقس دو هب ادات رذک ای ذفح اعتبار به را آن و هپرداخت تشبیه تقسیمات در تشبیه ادات حذف

 :اند نموده تقسیم

 تشبیه مرسل)صریح(:1-1

 

 (643به نقل از مرادی ،ص) «تشبیهی که در آن ادات ذکر شود»1-1-1

 مورد از تشبیات در این مقوله جای می گیرد.643

 

 (643ص :ان)هم«می شود نامیده موکد تشبیه شود حذف تشبیه ادات اگر»تشبیه موکد 1-1-6

 غرض زیرا تشبیه به بخشیدن نیرو و کردن تاثیر بر است عاملی می کند نزدیک استعاره به را تشبیه اندک اندک که ادات حذف»آنچه واضح است  

حذف شود   ادات چون و دارند غیریت که چیزی دو به است بخشیدن عینیت بگوییم بهتر یا است فمختل زچی دو هب بخشیدن عینیت تشبیه از

 (641همان،ص) «سوس تر و دقیقتری نماینده میشودعینیت به صورت مح

 مورد تشبیه موکد یافت شد.133

 انواع تشبیه به اعتبار ذکر یا حذف وجه شبه :-1-6

( در تشبیه مفصل با ذکر وج ه شبه 641همان،ص) «ذکر شده باشد تشبیه مفصل گویند به تشبیهی که وجه شبه در آن :»ل صفتشبیه م1-6-1

مفصل  میزان تشبیهات غزلیات رهیگویا ،تاثیر گذاری مخاطب ،بر فرایند تشبیه و مشارکت وی در خلاقیت به حداقل میرسد:در تشبیهات 

 مورد است.6:6
 
این نوع تشبیه برای کشف پوند دو  (641نشده باشد،تشبیه مجمل گویند)همان،صتشبیه مجمل :به تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر   1-6-6

طرف تشبیه ،قدرت تخیل را فعال مینماید و لذتی مضاعف برای مخاطب به وجود میاورد.در صورتیکه در تشبیه وجه شبه حذف و ادات ذکر گردد 

تاکید بر روی ادات تشبیه  این نوع تشبیه ،همان تشبیه مرسل میباشد باید توجه داشت که در تشبیه مجمل تاکید بر روی وجه شبه و در مرسل

 است.

0 50 100 150 200 250

تشبیه با تمام ارکان 

تشبیه سه رکنی

(مشبه ومشبه به)تشبیه دو رکنی 

تشبیه با تمام ارکان  تشبیه سه رکنی
مشبه )تشبیه دو رکنی 
(ومشبه به
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تشبیه از نظر فشردگی و گستردگی
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 مجملتشبیه 161

(در این 641همان،صتشبیه بلیغ:تشبیهی که ادات تشبیه و وجه شبه آن حذف شده باشد و فقط طرفین تشبیه )مشبه و مشبه به(ذکر شود) 1-6

اتحاد و همسانی مشبه و مشبه به را قوت علاوه حذف ادات تشبیه ،ادعای ه نوع تشبیه حذف وجه شبه سبب کنکاش ذهنی و التذاذ ادبی میشود ب

 ادب شناسان معاصر این نوع تشبیه را چنین تقسیم کرده اند: میبخشد:

 

 تشبیه بلیغ اضافی :عبارتست از تشبیهی که در آن مشبه و مشبه به هم اضافه شده باشد مثل قد سرو   1-6-1

 مورد تشبیه بلیغ اضافی:1

  

تشبیهی که در آن ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده باشد میتواند بصورت غیر اضافی نیز بکار رود در » )اسنادی( :تشبیه بلیغ غیر اضافی 1-6-6

 (641همان،ص)«قویتر از ادعای شبیه بودن است. این صورت اغراق در آن به اوج میرسد زیرا در کلام ادعای همسان بودن

 در زاد المسافرین

 
 ن و محتواب(انواع تشبیه از نظر مضمو

 ساس عقلی و حسی بودن طرفین تشبیهتقسیم بندی تشبیه برا-1

س پنجگانۀ طرفین تشبیه) مشبه و مشبه به ،هر دو حسی باشندیعنی یکی از حوا »تشبیه محسوس به محسوس در این نوع تشبیه باید 1-1

 616غزلیات معیری( در 646)همان،ص«ظاهری قابل درک باشند

 ز بس که داغ تو دارم چو لاله بر دل تنگم            
 دلم به حال  دل هیچکس نمیسوزد   
مورد در این 13غزلیات رهی  ( در641همان،صتشبیه معقول به محسوس:وقتی یک طرف تشبیه حسی و طرف دیگرش غیر محسوس است .)1-6

 مقوله جای دارد.

 آتش کینه برافروز که در سینه ما
 ر اندیشه خام افتاده استهر دغل پیشه د

لذا تصور و تجسم چنین تشبیهاتی در برخی مواقع غیر منطقی بنظر تشبیه محسوس به معقول:در این تشبیه ،مشبه به عقلی و انتزاعی است ؛1-6

ارجی داشتن یا قابل میزان حسن و قبح تشبیه همانا پسنو و ناپسند ذوق سلیم و سلیقۀ مستقیم است و شرط وجود خ»میرسد؛ اما برخی معتقدند 

 مورد از تشبیهات در این دسته جای می گیرد.64( 641همان،ص«)عکس کردن تشبیه نیست
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 چرا چو شادی از این انجمن گریزانی
 چو طاقت از دل بی تاب من گریزانی

 

 درون و عاطفه سروکار دارندهمچنین،مواردیکه با حوزه (641همان،ص()41قول است مثل تشبیه وجود به عدم )جرجانیعتشبیه معقول به م1-4

 (641همان،صودر عالم خارج محسوس نیستند مانند غم و شادی)

 مورد از تشبیهات در این دسته جای می گیرد.6

 بی روی تو راحت ز دل زار گریزد

 چون خواب که از دیده بیدار گریزد

 

 
 «:مشبه به»و«مشبه»ـ تشبیه به اعتبار تقسیم بندی محتوایی6

 

های گوناگون بعنوان مشبه یا مشبه به ،نشان دهندۀ زاویۀ بررسی میزان توجه شاعر به پدیده :غزلیات معیریدر «مشبه»قسیم بندی محتواییـ ت1ـ6

.تشبیه را میتوان به صورت زیر دتمام مشبه های موجود یده های گوناکون است. در غزلیات معیری دید و نوع نگرش شاعر به جهان بیرون و یاپد

 بندی نمود:تقسیم 

 

 مفاهیم انتزاعی در پیرامون5ـ1ـ6                                (63)اندام های انسان6-1-1  

 (13)انسان                             (4) اسباب و اشیاء زندگی6-1-6

 (1)طبیعت3ـ1ـ6پیامبران و اولیای الهی                             6-1-6

         (4ابزار و اشیا):ـ1ـ6                                       (:66انسان  )6-1-4

 

 غزلیات رهیدر « مشبه به »ـ تقسیم بندی محتوایی6ـ6

 

 غزلیات رهیها در «مشبه به»تقسیم بندی محتوایی 
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تشبیه براساس حسی و عقلی بودن
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 (3شراب).1ـ6ـ6                              (                     5)هوا .6-6-1

 (1:).گیاهان13ـ6ـ6                              (            15طبیعت).6ـ6ـ6

 (63اجرام اسمانی).11ـ6ـ6                                           (65شمع).6ـ6ـ6

 (13ایام). 16ـ6ـ6                               (46).مفاهیم انتزاعی 4ـ6ـ6

 (63.جانوران)16ـ6ـ6                        (            63عناصر اربعه).ا5ـ6ـ6

 (66).اسباب و اشیاء زندگی14ـ6ـ6                    (61).انسان و اندامهای انسان3ـ6ـ6

 (1.لشکر)15ـ6ـ6                                            (3شراب):ـ6ـ6

 (1.زندان)13ـ6ـ6                                                    (1برق) 1ـ6ـ6

 

 رهیـ بررسی محتوایی وجه شبه در غزلیات 6

 آن کشف به نویسنده یا شاعر که است ،رابطه ای شبه وجه.  است وابسته شبه، وجه کیفیت و چگونگی به تشبیه یک هنری -ادبی ارزش و زیبایی

 شعر نقد در و است شاعر تخیل وسعت و بینی جهان وجه شبه مبیّن یک قانون علمی نیست. همچنین کمتر از ، کشف این اهمیت و گردیده نایل

 آشکار را وی میزان خلاقیت شاعر می تواند یک آثار در شبه وجه ارزیابی میشویم . هنرمند تقلید یا متوجه نوآوری که است شبه وجه مبنای بر

 به شبه وجه است. کشف هنری و ادبی برجستگی از شعر بودن خالی از استفاده می کند نشان تقلیدی و تکراری شبه های وجه از شاعر وقتی. سازد

 پیش تنهایی به را چیز دو بین عقلی همانند یا حسی اثر و شکل و حالت و حرکت و رنگ است ممکن شاعر و دارد بستگی گوینده دریافت و بینش

 (646همان،ص) باشد. داشته نظر در شبه وجه صفت مشترک عنوان به را حرکات و حالات از ای مجموعه یا بکشد

 

 است: شده تقسیم بخش به دو شبه وجه کلاسیک بلاغت در بودن خیالی یا بودن واقعی اعتبار به تشبیه بندی ـ تقسیم1ـ6

 بودن و مرکب و متعدد مفرد، اعتبار به شبه وجه -6-6

 .باشد چیز یک تنها به، مشبهٌ و مشبه اشتراک بین مورد یعنی نباشد بیشتر یکی از که است مفرد وقتی شبه مفرد: وجه شبه وجه 6-6-1

 مورد از وجه شبه در این تشبیه جای می گیرد.111

مورد در این تشبیه جای 11 .است بیشتر یکی از و متعدد آن، شبه وجه که است تشبیه هایی دوم نوع متعدد شبه وجه شبه متعدد: وجه 6-6-6

 می گیرد

 

 است. متعدد امور از ،تابلو( ،تصویر حاصل )ایماژ هیدأت.  شود می اخذ مرکب به مشبه از و است شبه وجه وجه شبه مرکب: هنریترین 6-6-6

 (116 ص: شمیسا ، )بیان

 مورد  از تشبیه مرکب است.13

 

 تشبیه فرآیند نبودن مقید یا و بودن مقید نظر از تشبیه انواع -6-4

 

 ( 643)همان،ص« .باشد مشبه یک و به مشبه چند دارای که آنست»تشبیه جمع:  6-4-1

 نمرده اند شهیدان که ماه و خورشیدند        

 که کشتگان وطن زنده گان جاویدند

 

 (643همان،ص.تشبیه تسویه: عکس تشبیه جمع است یعنی چند چیز را به یک چیز تشبیه کنند.)4ـ4ـ6 

 گریه و خنده آهسته و پیوسته من                     همچو شمع سحر آمیخته با یکدیگر است        

 (:64همان،ص« )آن است که نخست تشبیه کنند پس از فراغت از تشبیه مشبه را به مشبه به تفضیل و ترجیح دهند» تشبیه تفضیل : 5ـ4ـ6

 اگر گویم به گل ماند جمال او خطا باشد

 ل ندارد رنگ و روی آن گل رو راکه روی گ
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 مشبهٌ به با مشبه گرفتن قرار شکل جهت به تشبیه بندی تقسیم 6-5

.ملفوف : چند مشبه)حداقل دو تا(جداگانه ذکر شود و سپس مشبه به های هر کدام گفته شود.اینگونه تشبیه مبتنی بر صنعت لف و نشر 6ـ5ـ6

 (641همان،صاست.)

 چون زلف عارض او ندید هرگز

 صبحی بدین سپیدی شامی بدین سیاهی

 

 تشبیه طرفین بودن مقید و مفرد اعتبار به تشبیه انواع 6-3

 

. مقید مفرد و مجرد مفرد: است قسم دو بر و نشده باشد تشکیل بیشتر ذهنی صورت یک از که می شود گفته مشبهٌ بهی یا مشبه به»مفرد:  6-3-1

 یا الیهی مضافٌ یا صفتی کلمه، یک آن همراه که می گویند مفردی به مقید مفرد. باشد یک کلمه فقط که می گویند ذهنی بصورت مجرد مفرد

 می آید. بوجود تشبیه دسته چهار اساس این ( بر641همان،ص)«باشد.  آمده قیدی دیگر

 

 مجرد: مفرد به مجرد مفرد 6-3-6

 مانند: .هستند صفتی و قید هیچ بدون و مفرد هردو به مشبهٌ و مشبه که تشبیه نوع این در

 در این دسته جای می گیرد. 645

 

 :مقید مفرد به مجرد مفرد تشبیه 6-3-6

مورد در این دسته 111می شود.  تشبیه است قیدی یا و صفت دارای که مشبٌه به به است صفتی و قید هر از عاری که مفرد مشبه تشبیه این در 

 جای می گیرد.

 

  :مجرد مرکب به مقید مفرد 6-3-4

مورد از تشبیهات در 61می شود.  آورده و مجرد شرط و قید بی بصورت مشبهٌ به و است صفت یا قید با همراه کلمه یک مشبه تشبیه، نوع این در

 این دسته جای می گیرد.

 

 غزلیات صامت در آن بندی تقسیم و تشبیه ادات ـ4

 . است تشبیه ادات جنس و نوع کاربرد تشبیه، هر در بررسی و تأمل قابل مباحث از

 

 رهیغزلیات  تشبیه دیگر انواع ج(

 رهیغزلیات  در منفی تشبیه -1

 نکردن(برانند که  تشبیهکردن می دانند، )نه مانند  ماننده را تشبیه و نپذیرفته بیان و بلاغت علوم تقسیم بندی در را منفی تشبیه اساساً برخی

 این صورت نگرفته است مثلاً تشبیهی ، است منفی آن اسنادی فعل که جمله هایی در اساس این سلبی بر نه است ایجابی جمله های به مربوط

 ، مضمون آن از بتوان که صورتی در را منفی تشبیه برخی، فقط یک تشبیه دارد. اما« داد و حلم و صبر ز کوهم نیم که»مولوی  مثنوی از مصرع

 آشناتر و شناخته تر چیز یک به ، ناشناخته پدیده یک تشبیه ساده . در آورده اند بحساب تشبیه مقوله از نمود، را دریافت به مشبه در مشبه تفضیل

 مشبه مشبه مانند که مینماید بیان روشنی و استواری با ( به مشبه و )مشبه هرطرف از کامل آگاهی با منفی گوینده تشبیه در ولی شود می تشبیه

برداشت می  نوعی به هم مشبهٌ به بر مشبه تفضیل تشبیه، این از و می شود افزوده تشبیه زیبایی بر فعلی منفی کاربرد با منفی تشبیه در. نیست به

 تشبیه نمود. در کشف را عرصه این گوناگون باید رازهای منفی تشبیه طرایف و ظرایف از بردن لذت و بیشتر چه هر درک برای می رسد بنظر. شود

 بیشتر بیان علم در تشبیه از بعنوان گونه ای می تواند که دارد وجود دیگر چیز با چیز یک در مانندگی ارتباط نفی در هنرمندانه ای راز منفی نیز

 (641همان،ص). گیرد قرار توجه و عنایت مورد

 مانند سان چون گفتن همچون چو همچو ادات

 5 3 94 6 1 61 21 تعداد
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 تشبیه حروفی -6

 تشبیه طرفین بودن حسی ذیل در نیز می توان را تشبیه نوع این»است.  تشبیه در الفبا حروف بکارگیری بلاغت، حیرت آور ظرایف از یکی

. است ظاهری حس پنج از یکی کمک به آن بودن درک قابل بلاغت، کتاب های از دیدگاه تشبیه طرفین بودن حسی معیار چون کرد؛ مطالعه

بدیع می آفریند.  تصاویری ، خیال  عالم در و می زند ادبی آفرینش به دست حرف، اشکال کمک به شاعر از تشبیه نوع این در

 (653همان،ص)

 

 تشبیه تلمیحی -6

( و تشبیه :13مقصود) ابدع البدایع، گرگانی:ص معنی ارتقای با همراه نوشته یک در مشهور، مثلی یا معروف قصه های به اشاره تلمیح،

 اساطیری، به می توان را تشبیه نوع این باشد. معمولاً داستانی و با اسطوره آشنایی گرو در آن شبه وجه درک که است تشبیهی»تلمیحی 

 (651و غیره تقسیم کرد. )همان،ص عاشقانه، دینی، تاریخی،

 

 احادیث و قرآن آیات و تشبیه -4

 است.  قرآنی اصطلاحات و ها سوره آیات، از استفاده غزلیات صامت، در تشبیه هنری جلوه های از

 

 تشبیه مرکب -5

 به و میگذرد تکراری و ساده مفاهیم از فرآیند تخیل و دارد شاعر تخیلی و ذهنی های پیچیدگی و خلاقیت در سرچشمه که تشبیه از گونه ای

 عبارت به و هیأت و شکل حقیقت در تشبیه نوع این در. می انجامد هم کنار در ب یکدیگر مرتب ی ها واژه چینش و ترکیبی تصاویر خلق

 وجه بودن مرکب را مرکب تشبیه باشند. اساس داشته نقش مرکب تصویر یک آمدن وجود به در آن اجزای که است شاعر تابلو ذهنی دیگر،

 (656باشد. )همان،ص می مرکب مشبهٌ به هم و شبه وجه هم که به نحوی انتزاعی هیأت دو ترکیب و شبه

 

 تشبیه تمثیل -3

 به نیاز و نیست ظاهری و آشکار امری تشبیه تمثیل در شبه وجه باشد داشته حکایت یا مثل جنبۀ« مشبه به»که است تشبیهی تمثیل تشبیه

 نماید ایجاد ذهن مخاطب در را تشبیه فرایند از حاصل ایماژ و سازد آشکار را ود3 ذهنی تصویر که این برای (شاعر656دارد. )همان،ص تأویل

  . می جوید یاری مخاطب تخیلات محدوده در موجود تمثیل های از

 

 تشبیه و اسماء جانوران

 

 هندسی اشکال و تشبیه

 .است تشبیه فرآیند در اعداد و هندسی اشکال از استفاده ،غزلیات رهی  هنری و ادبی زیباییهای از

 ـ تشبیه وهمی1  

آواز غول یا دندان غول به این اعتبار که مشبه به غیر موجود مرکب از دو جزء است و یکی از اجزا هم وجود خارجی ندارد. مثل تشبیه چیزی به 

 (:1غول وجود خارجی ندارد.)بیان،شمیسا:ص

 خاطر فریب و گرم و دل آویز و تابناک              

 پری پیکر است اشک هم رنگ چهره تو  

 

 :نتیجه گیری
 گردیده است.تشبیه در این دیوان خلق 6131با بررسی دیوان رهی معیری مشخص گردید که تعداد -1

از این دیوان را صنعت  %33اگرچه تمامی این تشبیه ها از نظر زیبایی و ادبی بودن در یک درجه نیستند،اما این نکته که به طور میانگین در 

هنری  تشبیه فرا گرفته است .که نشان دهنده ی توجه شاعر به عنصر تخیل در سرودن این اثر است و همین امر بیان کننده جایگاه ادبی و

 این مجموعه شعر می باشد .

 این میزان از تشبیه باعث خیال انگیزی و شور آفرینی در اشعار و دور ماندن از خشکی و ملال آوری و یک نواختی این منظومه شده است.
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کارگیری تشبیهات تشبیه فشرده و گسترده وجود دارد.این تشبیهات تسلط شاعر به فنون بلاغت و بیان و مهارت او در به  634حدود  -6

زیباست،و از سوی دیگر،موجب مشارکت هرچه بیشتر خواننده در خلاقیت های ادبی و هنری متن گشته است، چرا که در تشبیهات فشرده و 

،تشبیهات بلیغ،کامل گردانیدن ارکان تشبیه در ذهن توسط مخاطب ،باعث رستاخیز ذوق ادبی و زیباشناسی شده و در نهایت به بیان کلاسیک

 به لذت هنری می انجامد.

 وجود تشبیهات بلیغ باعث خلق یک اثر موجز اما زیبا و مؤثر شده است.-6

تشبیه که حدود  631تشبیه عقلی به حسی که در مجموع  13تشبیه حسی )تشبیه حسی به حسی(وتعداد 616وجود بسامد -4

 بیهات این اثر است.این ویژگی در تمام آثار ادبی قابل مشاهده است.تشبیهات را در بر می گیرد،نشان از تخیلی بودن و ایماژمند بودن تش63%

وجود تشبیهات عقلی به حسی و حسی به حسی نشان دهنده ی بهره گرفتن شاعر از فرایند تشبیه برای انتقال مفاهیم انتزاعی عرفان و 

 طریقت به صورت محسوس برای آشنایی مخاطب است.
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کهگیلویه شهرستان زیاریایل دشمن در صفت و ساختار دستوری اسم  
 

 2داوود نیکبخت، 1سید برزو جمالیان زاده
 

  jamaliyanzade@gmail.comایمیل: مدرس دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه شیراز -گرایش غنایی -دکتری زبان و ادبیّات فارسی. 1

 کارشناسی ارشد جغرافیا و مدرس دانشگاه .2

 

 چکیده
 گردد.کهگیلویه بررسی می شهرستان در صفت و اسم در این مقاله، ساختمان دستوری

ه انعوا  بررسی ساختار اسم در این گویش به اسم ساده، مرکب، جامد، مشتق، معرفه، نکره، مفرد، جمع، مثنی، اسم جمعع، اسعم مرعغر، در سعاختمان صعفت بعدر 

ت اصعوا شعی، معبهم، سرسشعی، بع بعی و اشعارهصفت بیانی)فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقعت،، درجعات صعفت بیعانی، صعفت جامعد، مشعتق، سعاده، مرکعب، شمار

 شود.میسرداخته

 گعردد.مشعخّ  می فارسعی با زبان گویش لری در منطقه کهگیلویهبفاوت و مقایسه با زبان فارسی معیار، صفت  و انوا  اسمبا آوردن انوا  مثال در این گویش برای 

بعه  یادشعدهدر فرجام روشن شد مباحع   قرار گیرد و موردبررسیدر این گویش  اسم، صفت، ضمیر، قید و حرف،در این مقاله کوشش شده است که وجوه مختلف 

 لحاظ ساختار، با فارسی معیار متفاوت است.

 .کهگیلویه اسم، ،صفتکلمات کلیدی: گویش لری، فارسی معیار، 

 

 مقدمه
های اساسی شده است، های گوناگون علمی و فرهنگی، دستخوش دگرگونیبحول و سیشرفت بشر در زمینه موازاتبهاجتماعی  نهادیکعنوان زبان به

هعا اند یعا اینکعه برخعی از آنگرفتند، جای خود را به لغات جدید دادههای دور مورداستفاده قرار میبا جایی که امروزه برخی از واژگان که در زمان

  شوند.امروزه استفاده نمی

ورسوم و... هر قومی ی زندگی، آیین و آدابی شیوههای ارزشمندی است که دربارهی درنگ است، آگاهیهای واژگان، شایستهکه در دگرگونیآنچه 

 دهد.به ما ارائه می

دهعد کعه اقعوام ن میای اسعت و نشعابینی و فرهنگی بسیار سیچیدهی بمام نمای جهانهر زبان و گویشی، آیینه»نویسد: باره مییار محمدی دراین

است و بعه چعه یریعق بعه حعل مشعکلات خعود  گرفتهشکلها چگونه ی زندگی آننگرند. نظام فکری و فلسفهاند و مینگریستهچگونه به جهان می

 ،22:1232یار محمدی،«)اند.سرداخته

ی ب ربیات دیگر اعضای دهندهبواند، نشانمنایق آن میحساب آوریم، قطعاً ب ربیات فرهنگی هرکدام از اگر کشور ایران را در حکم یک خانواده به

رو، فرهنعگ معردم ی فرهنگعی ایعران را فعراهم آورد. ازایعنبواند شناسنامهی این اعضاست که میهای م موعهاین خانواده باشد. بازخوانی فرهنگ

آیعد. حساب میی ندارد، بلکه جزئی از فرهنگ مردم ایران بهکهگیلویه و بویراحمد، کلیتی مستقل و جدای از فرهنگ مردم دیگر منایق ایران اسلام

بواند کمک مؤثری برای بألیف دایره المعارف ادبیات شفاهی ایران باشد و با زمانی بر این اساس، بدوین فرهنگ مردم هر بخشی از این سرزمین، می

هعم ادبیات شفاهی ایران سامان نخواهد یافت، بلکه اوراق موجود آن بنها باریخوخاک ثبت و ضبط نگردد، نهکه ادبیات شفاهی بومی منایق این آب

 در گردباد حوادث از میان خواهد رفت.

که جوامع بشعری سیوسعته در حعال بغییعر و رانند، اما ازآن اییها سخن میمانده و به آنهای منایق باکنون در قلمرو خود باقیبااینکه بیشتر له ه

شناسان و فرهنگ سژوهان است کعه در ثبعت و ضعبط ایعن ها نیز به شدّت در معرض بغییر و بحوّل هستند و بر زبانویشها و گاند، این له هبحول

 های بزرگ فرهنگی دامن همّت بر کمر زنند.میراث

رهای م اور و نداشتن سواد ها از آموزش و معاشرت با مردم شهها و دور بودن آنی شدید سخنوران بدانها، درگرو علاقهها و گویشبقای این له ه

ها با اهالی شهرها و روابط همه آنان بعا سعاکنان ها و دیهکافی است. ولی با رفع علل مزبور، مخروصاً با ای اد یرق اربباط، دادوستد مردم کوهستان
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کنعد و زبعان بکلعم و ها غلبه میهرستانبر از همه رواج بعلیمات عمومی زبان و لغت مرکزی ایران بر زبان بکلم و لغت مردم شسایتخت کشور و مهم

شود کعه دهد و باع  میها را به نابودی سوق میبدریج آنیابد و بهها، بسلط میها و دیههای اهالی کوهستاننوبه خود بر له همخایب اینان نیز به

 .ها هم از میان برودبدریج این لغات و اصطلاحات فراموش شود و بالابر از آن خود له هبه

هعای های عظیم ملی و فرهنگعی کشعور هسعتند، بایعد، سژوهشبنابراین برای ساسداشت میراث غنی زبانی این مرزوبوم که بخشی از منابع و سرمایه

 علمی صورت گیرد.

 شود.ورسوم و اخلاقیات محسوب میی بسیاری از رفتارها، آدابای است که ریشهزبان و گویش جزء لاینفک فرهنگ هر جامعه

صورت سراکنده در منعایق جغرافیعایی های لری که بهی گویشهای ایرانی است. این زبان همههای جنوبی از گروه غربی زبانان لری یکی از زبانزب

-ای هعای کهگیلویعهگیعرد. گویششعود، در برمیکهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، اصعفهان، لرسعتان و ایلعام بکلعم می

شععوند، از ریشععه زبععان سارسععی باسععتان اخترععار لععری خوانععده میای و بختیععاری و لععری فیلععی )لرسععتان، کععه همگععی بهویراحمععدی، ممسععنیب

 ،282:1262هستند.)اشمیت،

ب غربی های جنوو بویراحمد لری است. گویش لری رایج در استان کهگیلویه و بویراحمد که یکی از گویش ی کهگیلویهزبان و گویش اصلی منطقه 

 برین گویش ایرانی به زبان فارسی است.آید، نزدیکایران به شمار می

اسعتان کهگیلویعه و موردبررسی و بحلیعل قعرار گیرنعد.  زیاری،ایل دشمن درصفت،  و ساختمان دستوری اسمدر این سژوهش قرد بر این است که 

 باشد.زیاری، چرام و باشت و باوی میدشمنبویراحمد، زیستگاه کوچ شش ایل بومی، بویراحمد، بهمئی، ییبی، 

گیلویعه را کعوه« رون»زیاری، چندین محل از ناحیه بلاد شاسور و ناحیعه گیلویه: یایفه دشمنزیاری از چهار بنیچه از یایفه جاکی کوهناحیه دشمن

فرسعخ،  6« گعلقلععه»با « مورزرد»ست. درازی آن از ی شمال و مشرق بهبهان ازیاری گفتند و این ناحیه میانهبراحب کرده، آنها را ناحیه دشمن

دشت، دور افتعاده اسعت و فرسخ از قربه ده 4فرسخ از بلده بهبهان و  12است. « گلقلعه«فرسخ نگذرد و قربه این ناحیه  2فرسخ،  2سهنای آن از 

گیلویعه زیاری ممسنی گویند و آنچه در کعوهها را دشمنزیاری نام دو یایفه است؛ آنچه که در نواحی شولستان ممسنی بوقف دارند، آنیایفه دشمن

گیلویه دو قسمت شده: یکی را الیاسی و دیگری گشتاسعی گوینعد و هعر یعک زیاری کوهگیلویه گویند و دشمنزیاری کوهبوقف دارند، آنها را دشمن

 ،1436:1242فسایی، ی، قلندری و ... .)حسنیاند: مانند: باوردیناری، بویری، سلطانی، سودیناری، شیرمحمدچندین یایفه بیره گشته

زیعاری ی افشار، قسمتی از این ایل به ممسنی فارس مهاجرت کردند و ایل دشمنباشد. در عهد سلسلهزیاری، یکی از ایلات کهگیلویه میایل دشمن

ی بامرادی، از ایعل بویراحمعد و مشرق به یایفه باشد: از شمالزیاری به این شرح میی ایل دشمنممسنی را بشکیل دادند. در حال حاضر محدوده

رود، از مغعرب و شعمال غربعی و جنعوب غربعی بعه ییبعی ی نویی از ایل سابق نویی که از یوایف فعلی بویراحمد سفلی به شمار میسفلی و یایفه

 ،16:1234شود.) غفاری، گرمسیری و سرحدی محدود می

عالی، قلندری و نویی بشکیل اسماعیلی، سادات مشهدی، سادات امامزاده نورالدین) ،، سلطانعلی، شیخ های الیاسی، بویری، ساداتاین ایل از یایفه

 است.گردیده

ای گسعترده دارد و آثعار ی زبان فارسعی اسعت کعه دیرینعههای زیرم موعهبرین گویشازاین اشاره شد گویش لری یکی از بزرگهمچنان که سیش

 بوان گفت که با اصل خود یعنی زبان سهلوی و باستان سیوند بیشتر خود را حفظ کرده است.مانده و میجای فراوانی از این گویش به

ی اقشار، سیر و جوان، است. آشکار است که ی مردم این منطقه، حفظ گویش قدیمی آن )همههای بر جاماندههای برجسته و اصالتیکی از ویژگی

ی ذابی خود را ها، جوهرهشود، اما برخی از گویشماند و درگذر زمان، دستخوش دگرگونی میبغییر نمیهیچ زبان و گویشی، همواره ثابت و بدون 

ی انقراض کامل اند. باید سیش از اینکه این گویش نادر وریههای رایج در استان کهگیلویه و بویراحمد از این دستهبا حدی حفظ کردند. گویش

های علمی صورت گیرد؛ های عظیم ملی و فرهنگی کشور هستند، سژوهشو برای بقای آن، که بخشی از سرمایهها استفاده شود اند، از آننیفتاده

گسسته و واژگان و اصطلاحات خویش و بیگانه ها ازهمهای ملل و فرهنگی جهانی امروز که دروازهویژه در شرایط کنونی و دهکدهبه

کند. در چنین احوالی بیش از هر های بومی را بهدید میهای دیگر، سیکره و حتی روح و جان زبانی زباناند و هرروز، ه وم گستردهآمیختهدرهم

ی های بوسعهشود. یکی از بهترین شیوهویژه از راه زایش درونی احساس میزمان دیگری، لزوم حفظ هویت اصلی زبان فارسی و گسترش آن به

ازسیش نسبت به این موضو  از رانی است که امیدواریم زبان شناسان و گویش سژوهان، گرایشی بیشهای ایزایی زبان، استفاده از همین گویشدرون

 خود نشان دهند و به این مهم همت گمارند.

 . پیشینۀ پژوهش 2 
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ویراحمد سرداخته نامه به این موضو  سرداخته نشده؛ اما آقای افضل مقیمی به بررسی گویش بباکنون در هیچ اثری همچون کتاب، مقاله و سایان

 شود:در این ا به این اثر اشاره میاست که 

 بررسی گویش بویراحمد و ... . ، 1232مقیمی افضل ) .1

ی لعری بعا فارسعی، های اوضا  جغرافیایی، باریخی و فرهنگی، بوصیف دستگاه واجی، دستور، ساختمان واژه، مقایسهدر این اثر، به عنوان

 شود.دستگاه فعل سرداخته میجمله، اشعار، واژگان و جدول 

ای و بعا شود. این سژوهش بر اساس بحقیقات میعدانی و کتابخانعهبنابراین، نیاز است با به شکل جامع و مستقل به بررسی فعل در این منطقه سرداخته 

 است. شدهان امبوصیفی -رد بحلیلیروش بحلیل محتوا و رویک

 روش تحقیق -3

ها با و دریافت نگارنده از اشعار استوار است. بیشتر مثال وبحلیلب زیهبحلیلی و  -دانی و همچنین روش بوصیفیاین سژوهش بر اساس بحقیقات می

 شده است.آوریهای استان جمعها از ایلصوت از منایق و شهرستانها و استفاده از ضبطی حضوری در بخشمراجعه

 است. ای ان ام سذیرفتهمیدانی و کتابخانه صورتبههای این مقاله آوری واژهجمع

 استان کهگیلویه شهرستان زیاری ایل دشمندر  صفتو  اسم ساختار دستوری -4

 اسم  -4-1
 .رودمیباشد و آن برای نامیدن شخری یا حیوانی یا چیزی و یا مفهومی به کار  ، جملهمسندالیهنهاد ) مستقلاًو  مستقیماً بواندمیاست که  ایکلمه

 ،61:1232انوری،)

 از: اندعبارتبقسیمات گروه اسمی در این گویش 

 ساده و مرکب -4-1-1

دو یا چنعد  و ازواژک است  ، یکدیگرعبارتبه، بقسیم کرد دارمعنیآن را به دو یا چند بخش  بواننمیگاهی دارای یک جز است و  : اسماسم ساده

 ،1232:48انوری،. )گویندمیرا ساده یا بسیط  ، آناین صورت ، دربخش برکیب نشده است

 qolf/ قلف/nunمانند: نون/

 برکیب یافته است. دارمعنیگاهی از دو یا چند بخش مستقل و  : اسماسم مرکب

 /tašbarq/بش برق/ širbahā/: شیربهامانند

 در گویش لری اسم مرکب در فارسی معیار اسم مرکب

        māyarzan=مایرزن مادرزن =اسم +اسم

 ĉārra =چارره رهچار =صفت شمارشی +اسم

 ĉārpā =چارسا ارساهچ =صفت+اسم

 dasbus=دس بوس بوسدست =اسم+بن مضار 

 zigezar=زی گذر زودگذر =صفت+بن مضار 

 dasbord=دس برد دست برد =اسم+بن ماضی

 اسم جامد و اسم مشتق -4-1-2
 ،1232:61انوری،. )نامندمی ، مشتقشودمیفارسی ساخته  فعلرا که با بن ماضی یا بن مضار   هاییاسم: اسم مشتق

 است. شدهساخته« ه»سسوند +«باب»/که از بن مضار  tāva/: باوهمانند

 ،1232:62انوری،. )فعل وجود ندارد ، بناست که در ساختمان آن : اسمیاسم جامد

 /خروسqerus/: غروسمانند

  و نکره معرفه -4-1-3
 :هااسممعرفه کردن  یشیوه

 معینی ، فردالف

 .kowy qelumali umaغلومعلی اومه. . کویکی غلامعلی آمد

 داشته باشد. الیهمضافکه در جمله  ایکلمه، ب
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 kere akbar=اکبر . کرِاکبر سسرِ

 .آیندمی /ku-/سسوندبا همراه  مفرد و اسامی همراه است/ u/ینشانهبا  صفت اشاره که همراه با ، اسمیپ

 در گویش لری معرفه در فارسی معیار عرفهم

 او ماشی= u māši آن ماشین                                  

  u kor= او کر آن سسر
 

 ketābaku= کتاب کو کتاب

 morda:kuمرده کو=  مرده

 نکره

 هااسمنکره کردن  یشیوه 

 :. مانندباشدمی ازآنسس« ی»/ و ey-/یا/i-ی نکره و نیز سسوند/، در ابتدای کلمهya)یه،)«یکی» و« یک»ی ی نکره بودن در این گویش واژهنشانه

 در گویش لری نکره در فارسی معیارنکره  

 ya dovari= یه دوری یک دختری                         

 ya kamutari=یه کموبری یک کبوبری

ya baĉey یایک بچه = یه بچی  

-در این قسمت سسوند/ ، که/همراه هستندey-ی // و یا سسوند نکرهku-سسوند معرفه/ ، باروندکه سس از صفات اشاره بکار می ، اسامیاغلب اوقات در

ey مانندگرددمیو معرفه  دادهازدستی همراه خود صفت اشاره یواسطهبه/خاصیت نکره بودن خود را .: 

 ای بچکو ؟/ibaĉa:ku                                                                   این بچه

 اوککو /u ko:ku?                                                                      آن کوه

 و تثنیه ، جمعمفرد هایاسم -4-1-4
 است. اسامی مفرد بدون نشانه،در این گویش مانند فارسی

 کر /kor/                                                                : سسرمانند

 بیشتر /tištar/                                                            جوان بزِ

 :شودمیزیر ظاهر  هایبه صورتو  شوندمی/ است که به اسم مفرد افزوده yal/و/l-ی جمع در این گویش /نشانه

 جمع بستن در گویش لری یشیوه

 :، مانندسیوند به واژه مختوم به صامت ، درالف.

 گویش لری فارسی معیار

 zanal =زنل  زنان =زن

 dovaral =دورل  دختران =دختر

 dāral =دارل درختان =درخت

 :. مانندگیرندمی/yalجمع بستن/ ، هنگامشوندمی ، ختمکوباه هایمروتبلند و  هایمروتمروت )کلمابی که به  ، اماب.

 گویش لری فارسی معیار

 ba ĉeyal=بچه یل  هابچّه=بچّه
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 māheyal= یلماهِ  هاماهی=ماهی

 gāyal= گایل گاوها=گاو

 :. مانندهم وجود دارد ، استثناهاییجمع بستن کلمات ، برایزیاری و بهمئی ، دشمنییبی هایدر ایل

 /zangal/زنگل/                                                            /zanزن/

/galاین کلمات نادر است. . بعدادی جمع است/نشانه 

 :کندمیکوباه دو صورت سیدا  هایمروتسیوند به واژه مختوم به  ، درپ.

 :، مانندشودمی/ میان واژه و سسوند جمع، میان ی y/صامت-1
  

 گویش لری فارسی معیار

 kelā-y-al = کلایل هاکلاه

 :، مانندشودمی/ بدل a/به/y/،/e/صامت/ گاهی با میان ی شدن aسیوند به واژه مختوم به مروت کوباه/ در -2

 گویش لری فارسی معیار

  baĉa-y-al = بچیل هابچّه

   :شودمی/میان ی y/ صامت ، بنهابلند هایمروتدر سیوند به واژه مختوم به  -2

 گویش لری فارسی معیار

 ĉe-y-al = چیل  چیزها

 اسم جمع -4-1-5

 جمع ندارند. ینشانه کهدرحالی ،کنندمیدلالت  شماریبیکه بر بیشتر از یکی و گاهی بر گروه 

 مثال:

 گویش لری فارسی معیار

 bonku= بنکو گروه

 tip= بیپ دسته

 ،178:1232انوری،. )شدهکوچک؛ مرغر, یعنی: شودمینامیده  ، مرغرکه مفهوم خردی و کوچکی را برساند : اسمیاسم مصغر -4-1-6

 کوچکی و خردی دارند. مفهوم« ک و ...-چه،»سسوندهای 

 گویش لری فارسی معیار

 kiĉa = کیچه کوچه

 xāliĉa= خالیچه قالی

 dombilak=دمبیلک کوچک درخت 

 اضافه ینشانه -4-1-7
 :شودمیهای زیر ظاهر صورتبه/است که e، مروت /گیردمیقرار « وابسته»و « هسته»میان اضافه که  ینشانه

         :، مانندگیردمی/بعد از هسته قرار eمختوم به صامت باشد،/« هسته» . اگر1

 گویش لری فارسی معیار
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 merd-ē gapu =مرد گپو مرد بزرگ

      : ، مانندشودمیمیان ی  ،اضافه ینشانه/ میان هسته و y/، صامت/ باشدi/ و/u/ و/o/هایمروتمختوم به « هسته» . اگر2

 گویش لری فارسی معیار

  sini-y-ē mo =سینی مو سینی من

 :آیدمی هاآناضافه میان  ینشانهدر سی هم بیایند و  بوانندمیاسم و صفت  . چند2

 گویش لری فارسی معیار

  miš-ē sisār-ē mo=مو میش سیسار منگوسفند سفید 

 

 صفت -4-2

موصعوف نامیعده  دهعدمی ، بوضعیحیی آنو اسمی کعه صعفت دربعاره رساندمیاسم را  هایچگونگیصفت حالت و مقدار و شماره یا یکی دیگر از 

 ،1232:123انوری،. )شودمی

 صفت بیانی -4-2-1

نسعبت  مفعولی و، قد، شکل، وضع، ح م، مزه، اندازه، مقدار، ارزش، فاعلیت، قبیل رنگصفت بیانی صفتی است که چگونگی و مشخرات اسم را از 

 ،126:1232انوری،. )کندمیبیان 

 :آیدمیاضافه و به دنبال موصوف  ینشانهصفت بیانی بعد از 

 سرسبز باغِ

 بیانی است. صفت «سرسبز»واژه 

 همیشه مفرد است. ، صفتچه موصوف جمع باشد و چه مفرد ؛ یعنیکندنمیصفت بیانی همانند فارسی با موصوف مطابقت 

 :، مانندسازدمیمرکب  یواژهو  شودمیصفت بیانی گاهی بر موصوف مقدم 

 گویش لری فارسی معیار

 piramerd = سیرمرد مرد   سیر

ی حالتی نیز ی کار یا دارندهکه موصوف کننده کندمیو هم دلالت بر این  کندمیکه هم موصوف خود را وصف  ایکلمه: صفت فاعلی -4-2-1-1

 ،46:1282زرسنج،. )هست

 صفت فاعلی در این گویش: هایساخت

 /به بن ماضی افعال:gārسسوند /گار/ ، افزودنالف.

 گویش لری فارسی معیار

 palvardegār=سلوردگار رسروردگا

 آخر بن ماضی فعل: در« ار»ب.،

 گویش لری فارسی معیار

 xeridār =خریدار خریدار

 /به بن مضار  افعال:un-سسوند/ ، افزودنپ.

 گویش لری فارسی معیار

 ravun=روون روان

 و فعل امر: ، صفتفعل ، بنآخر اسم در« کار»ت.،
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 گویش لری فارسی معیار

 besunkār=بسونکار بستانکار

 ،142:1232انوری،. )شودمیکار بر آن واقع  ؛ یعنیکه مفهوم مفعولیت دارد : صفتیصفت مفعولی -4-2-1-2

 گویش لری فارسی معیار

 naterāšta=نتراشته نتراشیده
 

 neša:sa=نشهسه              نشسته

 ،144:1232انوری،. )به کسی یا جایی یا جانوری یا چیزی نسبت داده شود که است : صفتیصفت نسبی -4-2-1-3

 صفت نسبی در گویش لری رایج در کهگیلویه و بویراحمد: هایساخت

 /در موارد زیر:iسسوند/ ، افزودنالف.

  در آخر اسم:

 گویش لری فارسی معیار

 yāsiji=یاسی ی یاسوجی

 janami=جنمی              جهنمی 

  در آخر ضمیر:

 گویش لری فارسی معیار

 xemuni=خمونی خودمانی 

  در آخر صفت:

 گویش لری معیارفارسی 

 sowzi=سوزی         سبزی 

 در آخر صفت شمارشی و موصوف آن:

 گویش لری فارسی معیار

 derāhi=دراهی            دوراهی

 :الیهمضافدر آخر مضاف و 

 گویش لری فارسی معیار

 sarda:si=سردسی سردستی

 /به آخر اسم:in-سسوند/ ، افزودنب.

 گویش لری فارسی معیار

 pasin=سسین ،بعدازظهر، عررسسین )

 ،a-ه:-سسوند ) ، افزودنپ.

 :در آخر اسم

 گویش لری فارسی معیار

 nespaنرپه=     nesfa=نرفه نرفه

 : در آخر صفت شمارشی و موصوف آن

 گویش لری فارسی معیار
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 desāla=دساله دوساله

  در آخر صفت مبهم و موصوف آن:

 گویش لری فارسی معیار

 ĉan māha=ماههچن  چندماهه

 /به اسامی:una-سسوند/ ، افزودنت.

 گویش لری فارسی معیار

 merduna=مردونه مردانه
 

 zanuna=زنونه              زنانه

 /به اسامی و صفات.guna-سسوند/ ، افزودنث.

 گویش لری فارسی معیار

 baĉaguna=بچه گونه گانهبچه

 jeyāguna=جیاگونه جداگانه

 اسم: /در /آخرgārج.،/

 گویش لری فارسی معیار

 palvardegār=سلوردگار سروردگار

 :هاصفتو  هااسم/در آخر برخی kiچ.،/

 گویش لری فارسی معیار

 owvaki=اووکی آبکی
 

 pilaki=سیلکی سولکی 

. افزاینععدمیکععه بععه آخععر مرععدر فارسععی  اسععت« ی-»آن ی و نشععانه کنععدمیشایسععتگی موصععوف را بیععان  : کععهصفففت لیا ففت -4-2-1-4

 ،127:1232انوری،)

 گویش لری فارسی معیار

 xāsani=خواسنی خواستنی

 ،124:1232انوری،. )جز آن و ، مفعولی، نسبیبدون معنی فاعلی رساندمیبنها چگونگی و خروصیت موصوف را  که :صفت ساده -4-2-1-5

 در سایان ندارد. اینشانه

 گویش لری فارسی معیار

 gapu =گپو بزرگ

 keĉelu =کچلو کوچک

 وبرترین( مطلق، برتر (درجات صفت بیانی -4-2-2

 ،123:1232انوری،. )رساندمیحالت و چگونگی موصوف را بدون سن ش با دیگری،  : کهصفت مطلق -4-2-2-1

 گویش لری فارسی معیار
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 :se=سه سیاه

 safi=سفی سفید

 صفت برتر -4-2-2-2

. دهیممعیدیگعر بربعری  هایموصوفو آن را بر موصوف یا  سن یممیموصوفی را در صفتی مشترک با یک یا چند موصوف دیگر ،آن یوسیلهبهکه 

 ،123:1232انوری،)

 .آیدمیسیش از موصوف  صفت . اینشودمیکه به سایان صفت ساده افزوده  است tar-این صفت  ینشانه

 گویش لری فارسی معیار

 .ker-e gaftar-gaputar =کر گپوبر بربزرگسسر 

 dovar malustar=برملوسدور  برقشنگدختر 

 صفت برترین -4-2-2-3

 ،124:1232انوری،. )دهدمیو آن را بر همگان بربری  سن دمی جنسهم هایموصوفی آن موصوفی را در صفتی مشترک با همه یوسیلهبهکه 

 .آیدمیصفت سیش از یک موصوف  . اینشودمیکه به سایان صفت ساده افزوده  است tarin-این صفت  ینشانه
 

 گویش لری فارسی معیار

 keĉelutarindovar-doyar=کچلوبرین دور دختر برینکوچک

 bextarin āyam=بخترین آیم بهترین آدم

 صفت جامد و صفت مشتق -4-2-3

 .گویندمیجامد  ، صفتکه از بن فعل گرفته نشده باشد صفتی :صفت جامد 4-2-3-1

 گویش لری فارسی معیار

 xaš=خش خوش

 باشد. شدهگرفتهست که از بن فعل ا صفتی :صفت مشتق -4-2-3-2

 گویش لری فارسی معیار

 rānanda=راننده راننده

 

 dunā=دونا دانا

 صفت ساده و صفت مرکب -4-2-4
 از حی  ساخت و برکیب سه گونه است: خروصاًو صفت بیانی  عموماًصفت 

 است. شدهبشکیلمستقل و معنادار  یک بکواژ از :ساده صفت -4-2-4-1

 گویش لری فارسی معیار

 sowz=سوز سبز
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 sohr=سهر سرخ

 باشد. شدهبرکیبمستقل و معنادار از دو یا چند جز  که :مرکب صفت -4-2-4-2

 گویش لری فارسی معیار

 rusafi=روسفی روسفید

 deru=درو دورو

 اضافه یا حروف اضافه داشته باشد.ی ، نشانهعلاوه بر دو یا چند جز مستقل که :وصفی یا صفتی گروه -4-2-4-3

 گویش لری فارسی معیار

 davowye har dard=دووی هر درد دوای هر درد

 صفت شمارشی -4-2-5
 .اندیکساناعداد، صفت شمارشی هستند و با بغییر آوایی جزئی با فارسی 

 :، مانندآیندمیاین اعداد سیش از اسم  :عدد اصلی -4-2-5-1

 : ، مانندگیردنمیجمع  ینشانهاسم همراه با عدد اصلی 

 se šir :سه شیر

 :، مانندآیدمی/ya/ صورتبه، /هرگاه همراه با اسم باشدyekعدد /

 گویش لری فارسی معیار

       زن   یه yazan= یک زن     

 عدد ترتیبی -4-2-5-2
-از اسعم و اگعر بعا سسعوند/ ، بععد/ همراه باشعدom-با سسوند/ اگر .شودمی/ ساخته omin-یا/ و om-/سسوند / یاضافهبهعدد بربیبی از عدد اصلی 

ominاز اسم خواهد آمد. ، سیش/ باشد 

 گویش لری فارسی معیار

 yak-yaik یک

 do دو

 so-se سه

 ĉār  چهار

  paš-paštā سنج

   šeš- šoš شش

 haf هفت

 haš هشت

 no نه 

 da ده
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 گویش لری فارسی معیار

 qesmat-e šišom قسمت ششم                            

          ĉāremin qesmat قسمتچهارمین 

 عدد کسری -4-2-5-3   
 :، مانندشودمی/ و یک عدد اصلی دیگر ساخته yakدر این گویش از عدد/عدد کسری 

 گویش لری فارسی معیار

 یکهشت

 

haš yak 
 

 da: yak ده یک

 .آیدمیز بکرار عدد اصلی به دست و آن ا کندمیبرابر بقسیم  هایبخشرا به  ، موصوفصفت : اینصفت شمارشی توزیعی -4-2-5-4 

 گویش لری فارسی معیار

 ĉār be ĉār=چار چار به چهارچهاربه

 

 صفات مبهم -4-2-6

 از: اندعبارت، آیندمیوابسته سیش از اسم  صورتبهاین صفات که 

 گویش لری فارسی معیار

   همه  Ham همه

 anĉ چن= چند

  بعضی= بعضی  

Bahmun بهمان   =/بهموبهمونی  

Felun فلان =فلونی /فلون  

 har هر

   hiĉ هیچ  

   مثال:

 گویش لری فارسی معیار

 čan =ایوربععععازیین دوبععععی دورمععععن چععععن چنددختردرعروسی رقریدند؟

dovar(doyar)mendavati 

iraqsiyen(ivarbāziyen)  
 صفات پرسشی -4-2-7

 .آیندمیاین صفات سیش از اسم 

 مثال:

 گویش لری فارسی معیار
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 ĉan=چن  چند

ĉe چه =چه  

 

 ku=کو کدام 

 

 مثال:

 گویش لری معیارفارسی 

 an huna dāri?ĉ =چن هونه داری؟ ؟داریخانهند چ

 صفات تعجبی -4-2-8
 .آیندمیاین صفات سیش از اسم 

 مثال: 

 گویش لری فارسی معیار

ĉe چه = چه                    

 ĉeqar =چقر چقدر!

 ع ب!
 

 ajav?!ع و=
 

 مثال:

 گویش لری فارسی معیار

 Ĉe havowye xubi چه هوای خوبی 

 ت اشارهصفا -4-2-9

 گویش لری فارسی معیار

 yo =یو این

 ho- vo =هو/وو آن

 

 ita:ri- itowri =یهری/اییوریای چنین

 

 u ta:ri- u towri =اویوری/اویهری چنان

 مثال:

 گویش لری فارسی معیار

 ای کتابه وردا/وگه/ این کتاب را بدار 
I ketāba vardā-vage:. 

 

 

 نتیجه

بعه انعوا   ،صعفت د، جمع، مثنی، اسم جمع، اسم مرغر،،به بررسی ساختار اسم )اسم ساده، مرکب، جامد، مشتق، معرفه، نکره، مفردر این نوشتار، 

در صفت بیانی)فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقت،، درجات صفت بیانی، صفت جامد، مشتق، ساده، مرکب، شمارشی، مبهم، سرسشعی، بع بعی و اشعاره، 
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های متنو  و متفاوبش دارای مشخرات صرفی و نحوی خاصی گویش لری با گونه د.شدر شهرستان کهگیلویه سرداخته زیاریایل دشمن لریگویش 

 بندی و ساختارهای نحوی شبیه زبان فارسی است.های دارد، ولی در بخش جملهها با زبان فارسی بفاوتاست که بخش صرفی آن

 و  ها و ساختمان اسمی بلفّظ واژههمشخّ  گردید که شیو مقایسه با زبان فارسی معیار،صفت و و  ویش برای انوا  اسمگآوردن انوا  مثال در این با 

 ابعدال امل فرایندهای واجعی کعاهش، افعزایش واختلاف دستوری با فارسی معیار، بیشتر شهای جزئی دارد و این بفاوتصفت، با زبان فارسی معیار 

 شود.می
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 چکیده

است که برای تبیین مضامین لطیف ی بسیاری از نویسندگان بزرگ قرار گرفتهاش دستمایهنژادش ایاز ورای واقعیت تاریخیحکایت سلطان محمود و غلام ترک

را بر جستار ی این ن نگاه ویژه نویسندهاست، ایی کسانی است که این توجه را به اوج رساندهعطار نیشابوری از جمله اند.ی فراوان بردهبهرهآن عارفانه و عاشقانه از 

ای از عنوان نمونهبهها در منطق الطیر عطار نویسی به نقد و توصیف ساختار این حکایتقصهی گذشتگان در زمینه هرچه بیشتر توانایی شناختبرای آن داشت تا 

نقد ادبی است  نوین هاییکی ازگونه د. ساختارشناسیرگذاببه آزمون را شناسی روایت وینی الگوهای نگونه آثار به وسیلهو امکان نقد این حکایات عرفانی، بپردازد

آید؛ روایات به شمار می شناسان در این زمینهتزوتان تودورف، که یکی از بزرگترین روایت نماید.یید اثر ادبی آن را توصیف میداستان بدون رد یا تأ یکه در زمینه

بررسی نمود کلامی حکایات در چهار سطح وجه، دید، زمان و لحن، با استفاده  این پژوهشدر داند: نمود نحوی، نمود معنایی و نمود کلامی. را دارای سه نمود می

 پذیرد .از الگوی ارائه شده توسط تودورف در کتاب بوطیقای ساختارگرا صورت می

 کلید واژه:

 الطیر، سلطان محمود غزنوی، ایاز.روایت، نقد ساختارگرا، تودورف، نمود کلامی، منطق 

 

 مهمقد -1
. انداند و از این طریق به ثبت وقایع و آداب و رسوم خویش پرداختهرا راهی برای بیان احساسات و افکار قرارداده سراییها از دیر باز داستانانسان

های گوناگون برای یکدیگر نقل و بازگو ها آن را به صورتدارد و انسانکهن  ی اهای هنری است که پیشینهترین قالبداستان از قدیمی در واقع

نشستند و ماجراها و های غارنشین پس از یك روز تلاش و کوشش و شکار حیوانات، شبانه درون غارها کنار آتش میاز زمانی که انسان»کرده اند. 

دادند، می های یکدیگر گوش فراکردند و به انتظار پایان ماجراها و حرفر بازگو میاتفاقات روزانه و چگونگی شکار حیوانات وحشی را برای یکدیگ

ی ادبیات است و نویسندگان بسیاری با خلق آثار متنوعی پا به عرصههای مختلف زندگی حاصل شدهی پیشرفتی که در زمینهتا امروز، با همه

 (.1731:2،گلشیری« )استنیدن داستان و انواع گوناگون آن بودههمواره انسان نیازمند خواندن و ش اند؛داستانی نهاده
تواند به زندگی ادامه دهد؛ زیرا که انسان بدون قصه نمی »داند و معتقد است که براهنی قصه را اساس بافت درونی و ساخت عمقی زبان می

هایی اما اینکه این زبان مشترک از چه ویژگی .)1732:1)براهنی،« ترین شکل ادبی سراسر دنیای معاصر استترین و مهمترین، جهانیگسترده

اند؛ موضوعی است که در اند و تا چه حد در این راستا به موفقیت رسیدهبرخوردار است و نویسندگان آن از ابراز و عناصر زبان، چگونه استفاده نموده

اگر بگوییم اهمیت نقد ادبی از خود ادبیات کمتر نیست. به لحاظ قدمت نیز تاریخ تکوین  دور از ذهن نیست باشد وی نقد ادبی قابل بحث مییطهح

زمان با خلق نخستین آثار ادبی بوده است. نگاهی به تاریخ ادبیات کشورهایی نظیر یونان، روم، چین، ایران و... بیانگر این مدعاست. آن تقریباً هم

ملی از او بر جای مانده افلاطون است. در باب نقد ادبی به شیوه علمی أستین فیلسوفی که آثار درخور تزمینه نظریه پردازی ادبیات و شعر، نخ در»

-1732ب،)زرین کو «به نقد و بررسی آثار شاعران یونانی پرداخته« بوطیقای شعر»یا « فن شعر»نیز ارسطو نخستین اندیشمندی است که در کتاب 

کلمه نقد خود در لغت به »اند. های بسیاری انجام دادههای گوناگون؛ تلاشد مختلف آثار ادبی در حوزه(. منتقدان برای روشن ساختن ابعا271:

(. در گذشته، در 1:1732)همان،« شناسندبهین چیزی برگزیدن و نظرکردن است در دراهم، تا در آن به قول اهل لغت سره را از ناسره باز معنی،

اما در دوران معاصر مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب اثر نیست زیرا نقد ادبی از یك سو به »شده است، مینقد آثار بیشتر به معایب پرداخته

 (.1733:22)شمیسا،« استکه در آن اثر مستتر های ممتازی است کارگرفتن قوانین ادبی در توضیح اثر ادبی است و از سوی دیگر کشف آیین

هاست. های هنری از طرق گوناگون قابل بحث و بررسی است. که نقد ادبی یکی از این راهسنجیمعیت و نکتهآثار ماندگار ادبی ما، به دلیل جا

این اساس نویسنده این برسازد. بررسی و تحلیل این حکایات عمق ظرایف هنری نهفته در  متون کلاسیك ادب فارسی را هرچه بیشتر نمایان می

های سلطان محمود و های تمثیلی، به نقد و تحلیل داستانای از حکایتعنوان نمونهن خصوصیات ویژه، بهمنظور کشف ای تحقیق برآن است تا به
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آثار عرفانی و غنایی به آن روایات نمودی خاص ایشان گو، با تغییر شخصیت تاریخی چرا که بسیاری از شاعران پارسی ایاز در منطق الطیر بپردازد

 عرفانی و فلسفی را با استفاده از این دو شخصیت به ذهن جهانیان سپرده اند. ترین تفکراتاند و عالیبخشیده

 733هاست. وی در سال ترین آنی غزنوی و بنامهـ.ق( مقتدرترین پادشاه سلسله 121ـ733سلطان محمود غزنوی ): سلطان محمود و ایاز 2-1

های محمود غزنوی به ایران و همچنین هندوستان ثروت لشکرکشیهـ.ق به سلطنت خویش ادامه داد.  121هـق به حکومت رسید و تا سال 

ی فتوحات وی که قصاید بسیاری دربارهبطوری آید،حساب میبه  فراوانی برای او به همراه داشت که این خود عامل مهمی در قدرت و شهرت او

های محمود با هندیان و (، در توصیف و ستایش جنگ124تفرخی سیستانی )وفا سومناتتوان از قصیده فتح جمله میاست که از آنسروده شده

 شود:به تصرف درآوردن سومنات نام برد که با این مطلع آغاز می
 (.33:1733سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر )فرخی ، کهن شد حدیث اسکندر            فسانه گشت و 

ی خاص او به غلامی ترک نژاد به نام ایاز است عشق و علاقهرا به خود جلب کرده اما آنچه بیش از هر مطلب دیگری توجه شاعران و نویسندگان

 کند:که فرخی از او یاد میاست، و ظاهرا این غلام چابك، شجاع، رعنا و مؤدب بوده چنان

به دربار غزنی آورده شده، هیچ سند  که از کجای این(. درباره137:1733امیر جنگجـو ایاز اویماق           دل و بازوی خسرو روز پیکار )فرخی،

(. از روایات تاریخی و ادبی 131:1713هـ.ق ثبت کرده است )براون، 114معتبری موجود نیست. ادوارد براون به نقل از ابن اثیر، تاریخ مرگ وی را 

-از عزت ایاز است و مورد توجه بسیاری از نظمترین روایاتی که حاکی است. معروفآید که ایاز در چشم محمود بسیار عزیز بودهمیمعتبر چنین بر

خود شده و از ایاز دارد: شبی سلطان محمود از خود بیگویی بیان میی هنر بداههاست، حکایتی است، که نظامی دربارهپردازان ایرانی قرارگرفته

ی خود پشیمان شده و اندوهی عظیم ند. صبحدم سلطان از کردهرساخواهد تا زلفش را کوتاه کند او نیز فورا پذیرفته و امر سلطان را به انجام میمی

خواند تا راهی برای شادمانی شاه بیابد، او به نزد سلطان آمده، مراتب افتند. کسی عنصری را فرا میمی گیرد. خادمان دربار به فکر چاره او را فرا می

 سراید:آورد و بر بداهه میخدمت به جای می

 از کاستن است؟                        چه جای به غم نشستن و خاستن است؟کی عیب سر زلف بت »

 «جای طرب و نشاط و می، خواستن است                        کاراستــــن سرو ز پیراستـــــن اسـت

 ( 173ـ173: 1731دهد. )نظامی عروضی، سلطان از این بدیهه گویی شادمان شده و او را پاداش فراوان می

با ی ششم هجری، آویزی شد تا از سدهی این بحث بیرون است. این حکایات دستهای تاریخی این دو شخصیت، که از حوصلهرای واقعیتو

میان گسترش عرفان و ادبیات عرفانی، داستان رنگ و بوی افسانه و خیال به خود بگیرد و این محبوبیت جای خود را به عشق پاک عرفانی بدهد. در 

های عطار پس از بزرگان و رجال تصوف هیچکس در مثنوی»پارسی گو عطار بیشترین  توجه را نسبت به این دو شخصیت روا داشته است. شاعران 

بود، پهلوانی نمودار عشق حقیقی و ی  خردمندان نتوانقدر سهیم نیست که محمود غزنوی، شیخ از این مرد که زندگی واقعیش هرگز پسندیدهآن

( وتعالیم عرفانی بسیاری را به صورت حکایت، در قالب این ماجرا 1713:17فروزانفر،«)صفات عالی ستوده است ساخته و او را به عواطف آسمانی

(. 1737:213زاده،)اشرف« ی دینی یا اخلاقی یا عرفانی مورد نظر خود دست یابدکند تا به نتیجهعطار، محمود را انتخاب می»است. در واقع آورده

های عطار در بیشتر منظومه وضوح بیانگر این مطلب است.های موجود، بهاکثر آثار عطار ایاز نیز شخصیتی عارفانه و متعالی دارد. مطالعه داستاندر 

ك قصه نامه ینامه شانزده قصه، اسرارمصیبت نامه هشت قصه، منطق الطیر چهار قصه،است، در الهیهای بسیاری از این دو شخصیت نقل شدهقصه

الاولیا تنها اثر معروفی است که در آن عطار از عشق سلطان محمود و ایاز داستانی را نقل است که قابل توجه است. تذکرهدر قالب تمثیل آورده شده

 .ای دارداست و فقط به ماجرای دیدار سلطان محمود و شیخ ابوالحسن خرقانی اشارهننموده

ها در اکثر است و گستردگی وجود این داستانی بیان عقیده، برگزیدهگری را به عنوان شیوهعطار که روایتی بزرگانی چون در نهایت توجه ویژه

 شود.های تمثیلی موجب میای از داستانها را به عنوان نمونهآثار ادبی، توجه ویژه به این داستان

 ی تحقیقپیشینه3-1
باشد، که ی سیر تاریخی و تحلیل شخصیتی میاند که بیشتر دربارهان تحقیقاتی انجام دادههای ایاز و محمود غزنوی، پژوهشگردر زمینه داستان

جمله است. وی در پژوهشی گسترده به مقایسه و ارزیابی اسامی خاص و موضوعات ( از آن1733پایان نامه علی محمدی، در دانشگاه همدان)

 -نامه علمیای نیز بر گرفته از آن در ویژهتحقیق ایاز است. در این تحقیق که مقالهگوناگون در مثنوی پرداخته است که یکی از موضوعات مورد 

است. عشق محمود شدهاست، به بررسی شخصیت تاریخی ایاز و نوع نگاه مولانا جلال الدین بلخی پرداختهپژوهشی دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده

( از دیگر 1743ی ادبیات، نوشته حسن ذوالفقاری)ایاز و محمود در سینه تاریخ و در آینه ( و1737وایاز و سیر تاریخی آن، نوشته محمد مجوزی)

ها و منابعی از متون کهن فارسی، که در آوری داستانکه از عناوین نمایان است به جمعاست و چنانهایی است که در این زمینه انجام شدهپژوهش

 اند.ها را در ادب فارسی بررسی نمودهاند و فقط سیر ورود این داستاناز برده شده؛ همت گماردهآنها نامی از سلطان محمود غزنوی و غلامش ای
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شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار »است که کتاب  هایی، صورت پذیرفتههای عرفانی نیز پژوهشدر زمینه نقد داستان

جمله است. قدسیه رضوانیان نیز در ی اکبر اخلاقی از آننوشته« تحلیل ساختاری منطق الطیر»کتاب ی بدیع الزمان فروزانفر و نوشته« نیشابوری

ی میراث؛ به ی آینهمنتشر شده در مجله« ابزارها وعناصر شخصیت پردازی در متون عرفانی»و سلسله مقالات « های عرفانیساختار داستان»کتاب 

های سلطان محمود و های یاد شده، نقدی اختصاصی با بررسی جزئی داستانکدام از پژوهش. اما در هیچاستبررسی و تحلیل این آثار همت گمارده

نویسی درآثار گذشتگان وبررسی ساختار این تحقیق در نظر دارد برای آشنایی هرچه بیشتر با الگوی داستانبدین ترتیب است. ایاز صورت نپذیرفته

 پاسخ گوی سوالات زیر باشد: یر،، در منطق الطی آنهای تشکیل دهنده

 نویسی امروزی قابل تطبیق است؟ها تا چه حّد با الگوهای داستانـ ساختار این قصه1

 گونه آثار کارآمد است؟ـ آیا نقد ساختارگرایانه برای تحلیل این2

 (Structuralismساختار شناسی)4-1
( هر ساختار از یك نظام برخوردار است 1737:141)داد؛« سازداثر را به هم متصل میی ساختار آن ریسمان نامرئی است که عناصر و اجزاء سازنده»

نظم درونی که در میان سلسله مراتب یك ساخت باعث انسجام و به هم پیوستگی آن ساخت است و این نظام درونی را یك الگوی مشخص تعریف 

های جدیدی برای شناخت متون دبی جدید به جامعه ادبی ایران، منتقدان، دریچههای اهای اخیر با توجه به ورود نظریهکند در سالو تبیین می

درک  یتوان به نقد ساختارگرایانه، نقد روانکاوانه، هرمونتیك و جامعه شناسانه ... اشاره کرد. در نقد ادبی، ساختارگرایی شیوهاند، از جمله میگشوده

آورد. ای یگانه به حساب میهای دگرگون برنامهی خاص را گونهداند و آثار یك نویسندهوار میو توضیحی است که هر اثر ادبی را یك نظام اندام

(.از نظر پیاژه تمام انواع ساختارگرایی دارای آرمان و امیدهایی برای قابل فهم بودن هستند. این آرمان و امیدها بر مبنایی اصلی 117:1733)کالر:

بی نیاز از دیگر عوامل است و برای درک آن نیاز نیست که به هر عنصری که با ماهیت ساختار بیگانه است، اند که طبق آن، ساختار شکل گرفته

 (13:1731توسل جوییم. )ژان پیاژه؛

هد. به دست د در نقد ساختاری منتقد ساختارگرا در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار منفرد مورد مطالعه،

مند اثر ادبی به صورت منفرد با توجه به عناصر ادبی که اثر را ی نظاماست، رابطهی نظام را جای دادهی ساختارگرایی که در بطن خود، ایدهایده»

ی نظام رابطهتر فرهنگ بشری را مورد مطالعه قرار دهد. از این رو یکی از اهداف ساختارگرایی کشف است و کل ادبیات در نظام بزرگخلق کرده

ی آن ضروری ی اثر ادبی به عناصر تشکیل دهنده(. در نقد ساختاری تجزیه24:1734)اسکولز، ادبیات با فرهنگی است که این نظام در آن جای دارد

سبب پیدایش  متون انتقادی صورت گرایان روس یههای شناخته شده نقد نو و از جمله کسانی است که با ترجمتزوتان تودورف از چهره»است. 

ها گرا، نام او را بر سر زبانو دیگر ناقدان ساخت سمایهای او با پژوهشگرانی چون بارت، اکو، گردر نقد ادبی فرانسه شد. همکاریتحولات مهمی

او در میان . (234:1733)لچت؛« شودبه طور کلی هدف تودوروف توضیح فرایندهای گوناگونی است که روایت از رهگذر آنها محقق می انداخت

انواع رویکرد تحقیقی در ادبیات و « چگونه بخوانیم»تودوروف در جستار »اسکولز می نویسد ترین نظر به ارسطو را دارد.منتقدان جدید نزدیك

فرافکنی، تفسیر و ها را شود که سه رویکرد سنتی به ادبیات وجود دارد که آناست. او ابتدا یادآور میدادهنوشتن درباره آن را مورد بررسی قرار

ی بررسی را تکمیل و جرح های اولیه( بررسی بوطیقایی هر اثر خاص باید به نتایجی بینجامد که فرضیه237: 1734)اسکولز؛«. نامدبوطیقا می

مود کلامی، معنایی و دهد. که عبارتند از نی اساسی را برای تحلیل روایت ارائه می( چند زاویه1732:31تودورف). (237کنند. )همان؛وتعدیل می

 های مورد نظر استفاده شده است.نحوی؛ که در این تحقیق نمود کلامی برای تحلیل داستان

-عنی شدهم قسیایا  و در نزد ساختارگرایان، جنبه( 1733:1131(: نمود در لغت به معنای جلوه و نماست )معین؛Aspect verbalنمود کلامی )

ی کلامی، جهت که به جنبهی تحلیل متن ادبی پرداخته است و تحلیل ادبی را از آنساختارگرا به توضیح شیوهتودورف در کتاب بوطیقای .است

« الوکوتی یو»ی کار خود را به فن بیان باستان نیز دامنه»شود که کند و خاطرنشان مینحوی یا معنایی مربوط شود به سه دسته تقسیم می

«Elocutio »ویوزیتیدیسپ»ی کلامی،یا جنبهDespositiio »یوتیوناین»ی نحوی و یا جنبهInventio »های ی معنایی و فرمالیستیا جنبه

در نمود (.   71-1732:77؛)تودورف« کردند.شان را به سبك شناسی، ترکیب و درونمایه تقسیم میی مطالعات خود ادبیروسی حوزه

هدف توصیف اثر، معنی عناصر ادبی است؛ »شودو و سازمان بندی معنی دار سخن توجه می (به بررسی معنای ثانویهAspect semanticمعنایی)

( اساس کار در نمود معنایی بر روابط مبتنی بر جانشینی استوار است. 31:1732)تودورف« کوشد تغییری برای این عناصر فراهم ببیندناقد می

های تأویل بیشترین اهمیت را برای تمامی گونه»است چرا که ر مورد توجه قرارگرفتهی کلامی و نحوی بسیای معنایی متن برخلاف دو جنبهجنبه

است یعنی همواره توجه، معطوف به معنا در یك اثر معین گاه در چارچوب بوطیقا صورت نگرفتهها تقریبا هیچاند... اما این بررسیاین جنبه قائل

سازد و معتقد است که ( را مطرح میAspect syntaxique(سپس وی نمود نحوی)33مان،ه«.)است و نه معطوف به شرایط عام زایش معنیبوده

توان به واحدهایی دست یافت که با اجزای کلام دستوری )اسم خاص، فعل وصفت( شباهت دارند تودورف در این با تجزیه و تحلیل روایت می
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فعل است روایت را درک خواهیم کرد. اما اگر به نقشی بیاندیشیم که  ، اسم و حرکتاگر این نکته را درک کنیم که شخصیت»گوید: خصوص می

 (33کنیم )همان؛ها را بهتر درک میآنتوانند در روایت به عهده گیرند،اسم و فعل می

شود داد میی فعل قلمی اسم، خصوصیات آنها به عنوان صفت و افعال و اعمال آنها به منزلهها به مثابهدر تحلیل نحوی تودورف، شخصیت»

 ( در کل باید گفت: تحلیل نحوی بررسی روابطی است که واحدهای روایی با یکدیگر دارند؛ روابط مبتنی بر همنشینی.111:1733)ایگلتون،

است روش کار در این تحلیل بررسی واحدهای  (Aspect verbalسومین رویکردی که تودورف برای تحلیل متن قائل است، نمود کلامی )

-شده، به نوبهکار گرفتههای بهها وشخصیتکنش»ی داستان برعهده دارند و معتقد است که که هر کدام نقشی مهم در ساخت پیکره کوچکی است

دارد که نمایانند، مستقل است. این بازنمود متن ما را برآن میهای مشخصی که آن را به ما میسازند که نسبتا از جملهای را میی خود پیکره

 دید و لحن.کند: وجه، زمان، ( بر این اساس وی نمود کلامی را در چهار سطح بررسی می77)همان؛«. کلامی متن را مورد توجه قرار دهیم یتاجنبه

وجه عنصری است »شناسی ر علم زبانشود دشناسی  دیده میشناسی و علم روایت(: شباهت بسیاری بین مفهوم وجه در علم زبانMode )وجه 

« ی نوع تعامل گوینده استدهد وتعیین کنندهی اصلی گفتگو را تشکیل میساختمان جمله بسیار مؤثر است و از منظر میان فردی هستهکه در 

 ی نقل رخدادهای کلامی است.( از نظر ساختارشناسان نیز وجه نحوه1733:12)پهلوان نژاد؛

عتقد است اول نقل قول مستقیم است، دوم زمانی است که راوی خود درون از این جهت که روایت چگونه مطرح شود، تودورف به سه سبك م

ژرار ژنت این اندیشه را به ما الهام کرده است که سه سطح گنجاندگی » نویسد شود. تودورف میداستان است و سوم کلامی که فقط توصیف می

 توان از یکدیگر متمایز کرد.کلام را می

 بیندهیچ تغییری به خود نمیـ سبك مستقیم؛ در این جا سخن 1

-شود، اما این محتوا از نظر دستوری با کلام درمیشده حفظ می که در آن محتوای آن چه فرضا گفته« سخن انتقالی»ـ سبك غیرمستقیم یا 2

 آمیزد.

ن جا هیچ یك از عناصر کنش نامید. در ای« سخن روایت شده»توان آن را چیزی است که می ی تغییر کلام شخصیت داستانی،ـ آخرین مرتبه7

 (13ـ13: 1732شود )تودورف؛ بلکه فقط به ثبت مضمون آن بسنده می شوند،کلامی حذف نمی

ها جریان زمان دخالت دارد و در آن ها،آید و در بازگویی وقایعو وضعیت و موقعیتداستان از رشته وقایعی در زمان به وجود می(: Timeزمان)

افتد احاطه دارد. )میرصادقی؛ ای که در داستان اتفاق میدهد و زمان بر هر واقعهزمانی را به خود اختصاص می داستانی، یابد. در واقع هرمی

233:1731) 

 فاصله و دیرش زمانی، بسامد.تودورف در نمود کلامی، سه مورد را مد نظر داشته است؛ ترتیب زمانی،

گاه با ی ترتیب است: ترتیب زمان روایت سخن هیچشود رابطهای که مشاهده میرابطهترین ساده:» (Arrengment timeترتیب زمانی )

آید. دلیل این تغییر ترتیب، در ی داستان متوازن نیست، وبه ناگزیر در ترتیب وقایع پیشین و پسین تغییری به وجود میترتیب زمان روایت شده

بودگی ناممکن مندی داستان چند ساحتی. در نتیجه،ساحتی است و زمانمندی سخن تكنمندی نهفته است: زماتفاوت میان این دو نوع زمان

گرد و پیشواز اند از بازگشت زمانی یا عقبپریشی عبارتانجامد. دو گونه اصلی این زمانمی« پریشیزمان»مندی به توازی میان این دو نوع زمان

 (1732:14)تودورف؛« زمانی یا استقبال.

کند. هر قصه از جایی شروع شده و پس از ای از زمان را اشغال میهر داستان به واسطه وضعیت آغاز و انجام آنبازه(:Duration) دیرش زمانی

باشد با زمان لازم نموده داشتهرود کنش بازتوان زمانی را که گمان میاز نظر دیرش زمانی، می»رسد گذراندن مراحلی در جایی دیگر به پایان می

 خواند، سنجید.خواندن سخنی که آن کنش را فرامیبرای 

 دسته تقسیم کرد؛ 3توان به ی روایت و داستان را، از لحاظ دیرش زمانی میرابطه

 ها،مانند توصیفرود،ای که در آن زمان داستان ساکن است و روایت پیش میـ رابطه1

 مثلا روایت مفصل یك اتفاق کوتاه، رود،می تر از  زمان روایت پیشای که در آن زمان داستان کندـ رابطه2

 هاقولمانند نقلای که در آن دیرش زمانی داستان و دیرش زمانی برابر است،رابطه ـ7

 در یك جمله.است،طول انجامیدهای که چند روز بهرود، مثلا روایت واقعهتر از زمان روایت پیش میای که در آن زمان داستان سریعرابطه ـ1

« عنوان مثال: یك سال بعد...به ی زمانی از داستان با یك جمله؛مانند حذف یك دوره رود،کند و زمان روایت پیش میـ زمان داستان جهش می 1

 (31ـ 33:1732،)تودورف

گیری تعداد دفعاتی گویند که برای یك رویداد به طور متناوب در واحد زمان اتفاق بسامد یا تواتر یا فرکانس به اندازه (:Frequencyبسامد )

محور که در آن یك سخن روایت تك»یابد: افتد. در تحلیل روایت نیز این مسئله در تکرار روایات و یا عدم تکرار به سه صورت امکان وجود میمی
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-کنند و در نهایت سخن تکرارکنند؛ روایت چند محور که در آن چندین سخن یك رویداد واحد را بازنمایی مینمایی میحدی را بازواحد رخ داد وا

 (31)همان؛« کند.نمایی میداد مشابه را بازگیرد که طی آن یك سخن واحد چندین رخشونده قرار می

در ادبیات، ما هیچگاه با »داند و معتقد است که ترین موارد میرا یکی از پر اهمیتآن  ای است که تودورف:دید سومین مقوله (vision)دید

که دو دید متفاوت نسبت اند به طوریی خاصی بازنمایی شدههای خام سروکار نداریم بلکه با رخدادهایی روبرو هستیم که به شیوهرخدادهایا پدیده

: ی دید، عمق دیدزاویه دهد:( و او دید را به دو گونه مورد بررسی قرار می37همان؛«)آورندود میوجای متفاوت را بهای واحد، دو پدیدهبه پدیده

کند و در واقع ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه میی شیوهدهندهی روایت، نمایشی دید یا زاویهزاویه»

تواند رمان نویس می»( شیوه های مختلفی برای ایجاد این رابطه وجود دارد 731:1733)میرصادقی،« دهدنشان میی نویسنده را با داستان رابطه

را به عهده گیرد و ایشان را از درون « دانای کل»اشخاص داستان خویش را یا از خارج و در مقام یك ناظر بی غرض یا باغرض وصف کند یا نقش 

های بقیه بی خبر است یا از یعنی یکی از اشخاص داستان، قرار دهد و وانمود کند که از انگیزهقعیت یکی از آنها، خویشتن را در مویا  وصف کند،

 ی دید به طور کلی شامل سه حالت است:( زاویه31:1734)فورستر؛« های بینابینی استفاده کندچاره

 کندالف ـ راوی سوم شخص از بیرون اشخاص داستان را وصف می

 پردازداوی سوم شخص از درون به وصف اشخاص میر ب ـ

 راوی اول شخص است. ج ـ

                                                              چون ناطق فیلم مستند در کنار اثرش شیوه ی سنتی داستان نویسی است که نویسنده هم« نویسنده حاضر در همه جا»ی سوم شخص یعنی شیوه

شخص نباید راوی را با نویسنده اشتباه گرفت. قصد و تاثیر روایت به این شیوه، در هر داستان متفاوت ی اولاست. در روایت داستان به شیوهحاضر 

 است. گاهی

     داستان قرار دارد  شخص در مرکزای موارد راوی اولها نشان داده شود و در پارهتر از بقیه شخصیتتر و غیر واقعیغرض آن است که چهره راوی کمرنگ

تواند موجب شناخت شخص، میروایت چه به صورت  اول شخص باشد و چه به صورت سوم (. براساس نظریه تودورف،211ـ211: 1732)ولك و وارن،

ز بیان ادراک اما شناخت ذهنی ا شود؛ی کنش او محقق میادراک شخصیت پس از مشاهدهها شود. در شناخت عینی، عینی و ذهنی از شخصیت

 (.31:1732آید)تودورف،شخصیت داستان حاصل می

-ی دید و عمق دید را از یکدیگر جدا دانسته و در بحث از عمق و میزان نفوذ دید، به تشریح دید بیرونی و درونی پرداختهزاویهتودورف 

ی ها و ارائههای ناخودآگاه شخصیتد و نفوذ در نیتدان( را فراتر از تعاریف فوق میvisionextern( از نظر وی دید درونی)33است.)همان؛

 داند.( میintern visionها را نیز  از اختیارات دید درونی)تحلیلی دقیق از روحیات آن

آمیز آور، جلف، جدی و طنزگریهدار، گوناگونی به خود بگیرد؛ خنده هایتواند صورتلحن، آهنگ بیان نویسنده است و می» (:Voice)لحن 

خواهد به خواننده لحن نقطه نظر نویسنده که می»(. گاه لحن اثر و برداشت عاطفی خواننده از اثر یکسان نیست.  121:1731میرصادقی؛«)باشد

گوید لحن نقطه نظر گوینده خطاب به برداشتی است که خواننده از متن دارد و این دو همواره یکی نیست. ریچاردز می منتقل کند اما احساس،

های متفاوتی استفاده شود. ولی در گذشته لحن در سراسر اثر برای (. امروزه ممکن است در یك داستان از لحن733:1733)شمیسا؛« ننده است.خوا

-ها یکسان بوده و لحن بیان هر داستان با زمان و عصر نویسنده داستان هماهنگی داشته است. تودروف در بحث لحن ارتباط روایتی شخصیتهمه

یکی از عناصر  (Charactur)شخصیت .(1732:33)تودورف؛داندخواننده میگیر را مطرح می کند و لحن را تعاملی بین نویسنده و روایتگر و 

( 31:1733تواند انسان، حیوان، شیء و یا هر چیز دیگر باشد )میرصادقی،مهم داستان، شخصیت است. شخصیت که مخلوق ذهن نویسنده است می

سازی بر دو گونه است؛ ایستا و پویا یا تکاملی. ی خصوصیات روانی و اخلاقی او در طول داستان است. شخصیتدهندهخصیت نشانرفتار و گفتار ش

و « یك سطحی»سازی ایستا، یابد. شخصیتسازی پویا بیشتر مناسب داستان های بلند است که در آن شخصیت به آرامی تکامل میشخصیت

(. اشخاص 211:1732و دارای ابعاد مختلف است )ولك و وارن،« جانبههمه» سازی پویا،حالی که شخصیت دارای یك صفت مشخص است در

توان در یك جمله بیان کرد. هرگاه که شخصیت ساده ظاهر های ساده داستانی را میاند. شخصیتنیز تقسیم کرده« جامع»و «ساده»داستان را به 

های گوناگونی توان در یك عبارت خلاصه کرد. جنبهدر حالی که شخصیت جامع را نمی شوند؛ماندگار میشوند به سهولت بازشناخته و در ذهن می

-معمولا شخصیتی را که بالاخره دست به عمل می زند پویا می» نویسد: (. اخوت در تعریف شخصیت ایستا و پویا می37-31: 1734دارد )فورستر؛

. (117:1731)اخوت،«شخصیتی ایستا استدهد و این کار تا حدودی برایش عادتی شده، ار انجام مینامند. به عکس، شخصیتی که عملی را چندب

گر است. شخصیت های استفاده شده در داستان های کهن فارسی اعم از انسان یا حیوان این تعریف در تشخیص شخصیت پویا و ایستا بسیار روشن

( 21:1733)اسکولز،« نماینده ی یك طبقه اجتماعی، یك نژاد و یك حرفه است»ت نوعی شوند. شخصیدر دو گروه نوعی و تمثیلی خلاصه می

ساده و  ها اغلب محدود، یك سطحی،داند. این شخصیتمی« نوعی»های های کهن ایرانی را دارای فهرستی ثابت از اشخاص با نقشمارزلف قصه
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برای  راوی که معمولا دانای کل است، ی مستقیم،گیرد. در شیوهقیم صورت میی مستقیم و غیرمستایستا هستند. شناساندن شخصیت با دو شیوه

سازی از عواملی ( برای شخصیت11:1731زاویه دید راوی محدود است. )مارزلف  کند. اما در نوع دوم،معرفی شخصیت او را مستقیما تعریف می

پردازی دارای بیان صفات در شخصیت(111ـ112: 1731ی جست )اخوت،توان یارمحیط و توصیف وضعیت ظاهری می چون کنش، گفتگو، نام،

 اهمیت فراوانی است.

به عنوان  "بر تخت نشاندن ایاز" نامبرای جلو گیری از اطاله کلام و همچنین یکسانی نوع داستان یکی از قصه های منطق الطیر با در این مبحث 

خلاصه داستان، ارتباط خواننده با متن اصلی برقرار شده و  تحلیل نمود کلامی روایت در سه ی ابتدا با ارائه .از خروار برگزیده شده استمشتی 

شود میها نیز پرداختهگیرد، به دلیل اهمیتی که عناصر شخصیت ودرونمایه در داستان بر عهده دارند، به آنسطح وجه، زمان، دید ولحن صورت می

 ای ندارد(.شارهمورد ا)که البته تودورف در نمود کلامی به این دو 

 منطق الطیر
 1113. این مثنوی که استشدهسرودهمیلادی( 1133از عطار نیشابوری که به زبان فارسی و در قرن ششم هجری قمری ) ایستالطِّیر منظومهمنطِق  

و منازل در راه پوییدن و ج ستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در  آید. مراحلهای تمثیلی عرفان اسلامی به شمار میبیت دارد، از مثنوی

طریق  ضمن بیان طیوی در . (1731:7371)خزائل؛نامدهفت وادی یا هفت شهر عشق میالطّیر عطار هفت منزل است. او این هفت منزل را منطق

یکی ازین که در مقاله سی و است؛ که به بررسی ساختاری غلامش ایاز نقل نموده سلطان محمود و یهایی دربارهسلوک ایشان حکایت مرغان و

 شود.ششم آمده است، پرداخته می

 «زبرتخت نشاندن ایا»حکایت 

که حسادت ، در حالیخواهد که به جای او برتخت شاهی بنشیندخواند. از او می: سلطان محمود غلام خاص، خود ایاز را فرا میخلاصه داستان

خواهد مرا از خود دور کند؛ علت کار میدارد که شاه با اینکند و   اظهار میاست، ایاز شروع به اشك ریختن میی غلامان برانگیخته شدهبقیه

                                                     ناراحتی من این است

 تحلیل نمود کلامی )وجه، زمان، دید، لحن( 

 باشد.شده ونقل قول مستقیم است. از پانزده بیت این حکایت هفت بیت آن نقل قول و باقی توصیف میاین حکایت از نوع سخن روایت: ـ وجه1

محمود، ترتیب زمانی خاصی مشاهده نشد و فاصله زمانی نیز در حکایت بر تخت نشاندن ایاز توسط سلطان : ـ زمان ) ترتیب، دیرش، بسامد( 2

شود. از لحاظ بسامدی تعداد روایات تك محور از روایات چند محور حکایت و داستان یکسان است و جهشی دیده نمی ساعتی بیش نیست، دیرش

 : 7334بیشتر است و فقط در بیت 
 «ماهی کنیحلقه در گوش مه و     خواهم که تو شاهی کنیآن همی» 

 ( 273:  1733)عطار؛« وز خرد بیگانه ایجمله گفتندش که تو دیوانه ای          می ندانی ،»  7331و بیت 

 توضیح داده شده است. گونهدر بیت اول پادشاهی و حکمرانی و در بیت دوم سرگشتگی به دو 

ها هم بیرونی هم درونی از پانزده بیت اصلی عمق دید راوی به شخصیتی دید در این روایت سوم شخص است. زاویه: ـ دید )زاویه، عمق دید(3

 حکایت؛ ده بیت عمق دید درونی وپنج بیت بیرونی است.

 در این حکایت غیر از ایاز ومحمود، اطرافیان شاه نیز حضور دارند. شخصیت)نوع و عمق دید(:

ی دید درونی شخصیت سلطان در این روایت ایستا ونوعی است. عمق دید راوی درباره وی بیشتر بیرونی است، فقط یك مورد زاویه سلطان: 1-3

 (273هرگز نکرد این احترام )همان؛  در جهانگفت شاهی با غلام    شود:  هرکسی میدیده می

کاملا در جریان احوال درونی وبیرونی وی قرار خواننده را ایست که گونهت بهشخصیتی ایستا و نوعی است. پرداخت راوی از این شخصی ایاز :2-3

 دهد.می

ها فرعی و فردی هستند وعمق یاد شده است، این شخصیت "هر که آن بشنید از خیل و سپاه"در حکایت از این افراد با عبارت  اطرافیان: 7-7

 دید راوی در مورد ایشان درونی است.

 آمیز است. فقط نکته قابل توجه لحن اطرافیان شاه است که حسادت و اعتراض را به همراه دارد.حکایت عاشقانه و محبتلحن این : ـ لحن4

 گیرینتیجه
-بهدر این بخش، نتایج کلی  گذارد کهمی  نویسی را به نمایشهای خاصی از داستانویژگی بررسی حکایت سلطان محمود و ایاز در منطق الطیر

 گردد.ارائه می، دست آمده
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خورد. از سخن انتقالی و نقل قول غیرمستقیم کمتر استفاده به چشم می این حکایتی سخن روایت شده و نقل قول مستقیم در : شیوه سطح وجه

 است.شده

و هیچ گونه زمان پریشی  استاست. ترتیب زمانی در تمام موارد رعایت شدهکلی  اشارات مربوط به زمان گذشتهبه طور در این حکایت سطح زمان:

 .است بار تکرار شدهشود. ازنظر بسامد نیز بیشتر روایات یكاز نوع استقبال یا بازگشت به گذشته دیده نمی

شود در این های امروزی دیده میی دید که در برخی از داستاناست. تغییر زاویهاز راوی سوم شخص استفاده شده داستان این: درسطح دید

طور مساوی به ها، راوی، تقریبا بهو کوتاهی داستان که با وجود مجال اندکاستی قابل توجه اینجود ندارد. از لحاظ عمق دید نکتهحکایات و

 اند.ها پرداختهخصوصیات درونی و بیرونی شخصیت

است گرفتهر مورد توجه راوی قرار میدر سطح لحن قابلیت عطار نیشابوری بسیار چشمگیر است و ظاهرا جزء عناصری است که بیشت سطح لحن:

که از این عنصر برای زیرک و باهوش نشان دادن ایاز استفاده است. چنان بوده ها مورد استفادهو برای نشان دادن فضای داستان و حالت شخصیت

 است.کرده

فرعی کاملا ایستا است و فقط برای پیشبرد  شخصیتخصوصیات این حکایت است و های فرعی از جمله وجود تعداد اندک شخصیت شخصیت:

 است.داستان استفاده شده

بیشتر  تهای امروزی بسیار اندک است در اکثر حکاییکسان است و تعدادشان نسبت به داستان نگاه کلی و نوعی به این کنشگران در تمام داستان

ی دید یکسان ها از زاویهنی آایات حضوری یکسان دارند و راوی به همه، اطرافیان سلطان، که در بیشتر حکباشدز یك شخصیت فرعی موجود نمیا

 است.نگریسته

-های عرفانی و اخلاقی موجود در ادب فارسی میای از قصهسلطان محمود و ایاز به عنوان نمونهت به این ترتیب پژوهش حاضر نشان داد که حکای

ی قصه، اهمیت برخی از این دهندهپردازان به عناصر تشکیلارگیرد و میزان توجه این داستانهای ادبی مدرن مورد نقد قری نظریهتواند به وسیله

 دهد.های مختلف نشان میعناصر را در زمان
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 چکیده
خود پیام در کانون توجه  بیان و در واقع یهیابد، به طوری که شیواند کاربردی غیرمتعارف مینامیده 1سازیگرایان آن را برجستهزبان از طریق فرایندی که صورت

در سازی برخوردار است. توان گفت که زبان شعر از نهایت برجستههای زبان هنجار است و به این ترتیب میسازی در واقع انحراف از مؤلفهگیرد. برجستهقرار می

کارگیری شود که روند بهپاسخ داده می ها، به این سؤال3کاهیو قاعده 2افزاییسازی و انواع آن به صورت قاعدهاین پژوهش، پس از معرفی فرایند برجسته

شناختی و فرهنگی در ه.ش چگونه قابل بحث است و مبانی جامعه 1331-1331های سازی ادبی در ترکیبات سوگندی موجود در آثار شعری دههبرجسته

این فرایند و انواع آن  وره، به تحلیلبیش از پنجاه اثر منظوم در این د یهها چگونه است. به این منظور نگارندگان با مطالعسازیگیری این برجستهشکل

زبانی گردآوری شده تا  یهدر یک پیکر 1331-1331های ها و ترکیبات سوگندی مختلف در اشعار شاعران دهههمین اساس سوگندواژه براند. ختهپردا

ها انتخاب سوگندواژهحاصل از این تحلیل نمایانگر آن است که یج نتا ررسی قرار گیرد.ها در این ابیات مورد بکاهیسازی ادبی در قالب انواع مختلف قاعدهبرجسته

ارد، از این رو تاثیر عوامل دتنگاتنگی ارتباط تحمیلی است و ورود مضامین جدید با انقلاب و جنگ  ی صورت گرفتهسازی ادببرجسته در قالبتوسط شاعران 

 ها را نیز نباید نادیده گرفت. انتخاب سوگندواژه زبانی بربرون

 افزایی، نشانداریکاهی، قاعدهقاعدهسازی ادبی، برجستهها: کلیدواژه

 

 مقدمه.0
 شود که ازاز سوی گوینده به مخاطب ارسال میپیامی  ،اول ابزار ایجاد ارتباط است و در هر فرایند ارتباط یهمعتقدند که زبان در درج شناسانزبان

وی این محور تابع قواعدی ها بر رنشینی واژهیابد. هممی اند، انتقالنشینی قرار گرفتههای یک زبان که بر روی محور همای از واژهطریق مجموعه

شود. یهای موجود در ذهن مخاطب محک زده میابد و از طریق گزارهنشینی باری اطلاعی است که از طریق پیام انتقال میاست و حاصل این هم

ش باشد، توجه به سمت خود پیام معطوف خواهد شد. در چنین احال اگر به طریقی پیام به شکلی انتقال یابد که ارزشش بیش از بار اطلاعی

 ( 1331:33، 1صفوی، جایم. ) زبان گام نهاده 4شرایطی به قلمرو نقش ادبی

گیری پیام به سوی خود پیام است یعنی پیام کانون توجه قرار می ز زبان، جهتزبان است که در این نقش ا یهگانهای ششنقش ادبی یکی از نقش

 گیرد.

. به اعتقاد هاورانک، فرایند اندسازی نهادهودکاری و برجستههای خو بر این دو فرایند نام ندازبانی را از یکدیگر بازشناختهگرایان دو فرایند صورت

بیان جلب نظر کند و  یهکه شیوبدون آن ه به قصد بیان موضوعی به کار رودای کگونه به عناصر زبان استکارگیری ، بهدر اصل ،خودکاری زبان

بیان جلب نظر کند، غیر متعارف باشد و در  یهای که شیوگونهکارگیری عناصر زبان است، بهسازی بهمورد توجه اصلی قرار گیرد، ولی برجسته

  ( 1331:34، 1ل از صفوی، جبه نق 1332، 5ورانک) ها خودکاری باشد. مقابل فرایند خودکاری زبان، غیر

  

 های تحقیقپرسش .2
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3  deviation 
4  poetic 
5  Harvranek 
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نشینی به وجود در این تحلیل، نگارندگان برآنند که ببینند آیا عبارات سوگندی فقط به دلیل موزون بودن بعضی از کلمات بر روی محور هم

سیاسی ( بر انتخاب  –ها دارای معیار خاصی است؟ و اینکه تأثیر عوامل برون زبانی ) تحولات اجتماعی اند؟ یا اینکه انتخاب این واژههآمد

 ها چگونه است.سوگندواژه

 روش تحقیق  .6

ای از ابیات سوگندی مستخرج از پیکره یهبیش از پنجاه اثر منظوم و تهی یهای و تحلیلی است که با مطالعپژوهش حاضر مبتنی بر روش کتابخانه

سازی ادبی ی به تحلیل معنایی بر اساس برجستهشناختمراجعه به منابع ادبی و زبانایران صورت گرفته و نگارندگان با  31-31های آثار ادبی دهه

 اند.پرداخته

 تعریف مفاهیم کلیدی. 4

 

  سازیبرجسته 0.4
، 3) لیچ برخورداراست. سازیبرجستهشعر از نهایت توان گفت که این ترتیب میهای زبان هنجار است و به سازی در واقع انحراف از مؤلفهبرجسته

1333:53  )  

 پردازیم.دو مورد میطور مختصر به تعریفی از این  شود، ابتدا بهسازی به نشانداری و نشانة زبانی مربوط میاز آنجا که بحث پیرامون برجسته

ها مطرح شد و به شناسی پراگ و دربارة توزیع واججشناسی است که برای اولین بار در مکتب وامسئلة نشانداری یکی از موارد مطرح در معنی

هرگاه در میان دو واژة متقابل یکی از آنها برای پرسش و  (1314:133بررسی قرار گرفت. به اعتقاد پالمر)تدریج در دیگر سطوح زبان نیز مورد 

توان نشان را چیزی ر این شرایط مینشان و دیگری نسبت به آن نشاندار است که دمذکور بی کار رود، واژة صحبت دربارة مفهوم هر دو واژه به

در این شناسی. بنابرها در واجهای ممیز واجمشخصهه به چیزی شبی مفهوم یک واژه در نظر گرفت. شبیه به شرایط لازم و کافی برای تشخیص

 ]انسان + [های به کمک نشان« مرد»ها هستند. مثلا مفهوم نشان های معنایی را داریم که همانشناسی هم مؤلفهشناسی، در معنیمقایسه با واج

   (1313: 122-3)صفوی .شوندمعنایی نامیده میهای مؤلفهشود. این شرایط لازم و کافی تعیین می ]مذکر + [و  ]بالغ + [

زیرا در واژة  نشان استکه مرغ نسبت به خروس بیبه این معنی  زند؛مرغ و خروس را مثال می ،نشانیدر مورد نشانداری و بیصفوی همچنین 

دهنده بین مرغ و خروس است حذف مؤلفة جنسیت که مؤلفة تمایز شود. یعنی مرغ بای خروس و حتی جوجه هم استفاده میمرغداری به جا

 نشان خواهد بود.این حالت خروس نشاندار و مرغ بی فاده شود که درتواند به جای خروس نیز استمی

کنیم از نظر فیزیکی میهر یک از ما واژة رود را تلفظ کنیم. به این معنا که وقتی سوسور استفاده می« رود»از مثال  زبانیبرای تعریف نشانة 

فهمیم که زود، دود و غیره فعة قبل فرق دارد، اما هر بار میبا دکنیم بار که این واژه را تلفظ می تلفظ ما با دیگران فرق دارد و علاوه بر این هر

تقابل با تصورهای صوتی دیگر است گوید و در ن تصور صوتی مین صدا در ذهن داریم که سوسور به آنیست بلکه رود است، پس تصویری هم از آ

 ( 1313:35 ) سوسور، .می نامد« دال » ین تصور صوتی را وا

و  مثل رود، نهر، چشمه بینیم که ما یکسری آب در جهان خارج داریم که با هم هیچ ارتباطی ندارندرویم و میحال به سراغ جهان خارج می

« رود » ز هم از این مصداق در جهان خارج تصوری داریم که چشمه، دریا و غیره نیست بلکه هایی برای رود هستند که بااما اینها مصداق غیره،

ای است که از یک صوت در ذهن سخنگوی باشد. پس دال تصور ذهنیگوییم که معادل با مدلول میمی «تصور معنایی » است. به این تصور هم 

» نتیجه پیوند میان  های جهان خارج در ذهن سخنگوی یک زبان وجود دارد. درمصداقای است که از ن وجود دارد، مدلول هم تصور ذهنییک زبا

 (135نشانة زبانی نام دارد.) همان، « دلول م» و  « دال

 

پذیر است یکی اینکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوّم آنکه قواعدی بر قواعد سازی ادبی به دو شکل امکانبرجسته

لیچ، بد. )یاافزایی تجلی می( و قاعده= هنجارگریزی) کاهیقاعدهسازی از طریق دو شیوة حاکم بر زبان خودکار افزوده شود، به این ترتیب برجسته

 (.1331: 41، 1صفوی، ج  به نقل از 1333:  53-33

 

 افزاییقاعده .2.4
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و در سه سطح آوایی، واژگانی  1افزایی برحسب توازن(. قاعده1331: 51، 1، ج صفویافزایی یعنی اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار )قاعده

کند و در معنی دخالت ندارد. افزایی بر برونة زبان عمل میبندی است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که قاعدهو نحوی قابل بررسی و طبقه

 (.33، 2ر شکل موسیقایی زبان خودکار نیست. )همان، جچیزی ج افزاییدر نتیجه محصول قاعده

 حافظ را درنظر بگیرید:مثال زیر از شعر 

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  تسبیح اگر بگسست معذورم بدار رشتة

حروفی. یعنی شاعر از تکرار هجایی برای به وجود آوردن وزن، و از ق به دست آمده، یکی وزن دیگری همتوازن موجود در بیت بالا از دو طری 

که  قواعد زبان هنجار است. از آن جای استفاده کرده است. پس کاربرد چنین فرآیندی افزودن نظم بر حروفتکرار آوایی برای به وجود آوردن هم

کند و در زبان عمل می کاهی را که بر درونةپردازیم و قاعدهی ندارد بیش از این به آن نمیکند و در معنا دخالتافزایی بر برونة زبان عمل میقاعده

 (.51ـ  51، 1دهیم. )همان، ج و بررسی قرار می مورد توجهمعنا دخالت دارد، 

 

 کاهی ) = هنجارگریزی(قاعده .6.4

تر، شاعر با عبارت سادهبه رود. کاهی انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار به شمار میکاهی است. قاعدهسازی ادبی قاعدهدومین فرآیند برجسته

فرآیند  فرینی معرفی شده است.آورد. زیرا این فرآیند یکی از ابزارهای شعرآشعر خود را پدید میرود کاهش قواعدی که در زبان خودکار به کار می

نوعی، با به آورند کهت مفهومی را به وجود میکنند؛ یعنی در نهایگیرد که بر محتوای زبان عمل میمی بر سازی مجموعه ابزارهایی را درهبرجست

خواهیم ببینیم که انحراف از قواعد زبان خودکار یعنی چه و برای روشن شدن موضوع می ( 15 ،2همان، ج)  معنی در زبان خودکار متفاوت است.

 عملکرد آن چگونه است؟

کند که به ترتیب معرفی می "substance "کند و آن را در تقابل با استفاده می "form "از اصطلاح  "نقش"سوسور به هنگام بحث درباره 

شان در بازی تاثیری ندارد و شکل مهره ا شکلها یجنس مهرهشطرنج، در بازی نکته تکیه دارد که  اند. وی بر ایننامیده شده "جوهر"و  "صورت"

توان به جای آن مثلاً یک نمکدان قرار داد و ای گم شد میاشتباه گرفته نشود و اگر مهره "رخ"یا  "فیل"با  "اسب"تا آن حد مهم است که مثلاً 

 (.1313: 153شده را بر عهده بگیرد )سوسور،شرط آنکه آن نمکدان نقش مهره گم دامه داد، بهبازی را ا

از  "اسب"کاهی این است که بینیم که منظور از قاعدهکاهی اگر نظام زبان را با نظام بازی شطرنج مقایسه کنیم، میحال در رابطه با قاعده

شود. پس تخطی از قواعد زبان خورد و به بازی دیگری تبدیل میهم می حرکت اصلی خود تخطی نکند، در غیر این صورت نظام بازی شطرنج به

گل سرخی را قرار دهیم که  "اسب"خودکار تا آنجا مجاز است که نظام زبانی مختل نشود و ساخت غیردستوری تولید نشود. حال اگر به جای مهرة 

است و این همان عملکردی است  "عشق"ماند و هم به معنی باقی می "اسب"بینیم که این گل سرخ هم رف مقابل بفهمد که دوستش داریم، میط

 "اسب"گیریم این است که بین جانشین شدن نمکدان و گل سرخ به جای مهرة ای که از مثال شطرنج میکاهی بر محتوا دارد. پس نتیجهکه قاعده

گیرد ولی وقتی گل سرخ را برعهده می "اسب"کنیم در این صورت نمکدان فقط نقش جود دارد؛ یعنی وقتی که نمکدان را جایگزین آن میتفاوت و

گیرد، در حالی که نقش نمکدان تر، گل سرخ نقشی نشاندار بر عهده میشود و به عبارت دقیقکنیم معنی دیگری نیز القا میرا جایگزین آن می

 ست.نشان ابی

دهیم، نمکدان در بازی می رقرا« اسب»ی که نمکدان را به جای بینیم وقتول و مصداق به این موضوع نگاه کنیم، میحال اگر از دیدگاه مدل

از روی « انتخاب»شود؛ یعنی برحسب نمی« اسب»گیرد ولی صرفاً عهده می را به« اسب»شود ولی گل سرخ اگرچه نقش می« اسب»تبدیل به 

گیرد. از سوی دیگر این گل سرخ با عهده می بر« اسب»نیست، و نقشی فراتر از نقش مهرة « اسب»گیرد که بر می انشینی، مختصاتی را درمحور ج

، های دیگر نیستاش فاصله گرفته و به مدلولی دلالت دارد که در گل سرخهای دیگر فرق دارد. این گل سرخ از مصداق خارجیتمامی گل سرخ

های شطرنج. و این دقیقاً همان کاری است که در واحدهای زبان به هنگام هاست و نه مثل بقیة مهرهدیگر مثل بقیة گل سرخ نتیجه نهدر

شود. نشان استفاده میرود و یا به صورت بیکار نمی پذیرد. یعنی کاربردی نشاندار از آنچه در زبان خودکار یا اصلاً بهسازی صورت میبرجسته

 (.1331: 13-13 ،2)صفوی، ج 

 .3شماریمکاهی را با ذکر مثال برای هر مبحث برمیاعدهانواع ق ها،در بخش تحلیل داده 

  ها. تحلیل داده5

                                                           
7 parallelism 

-1831هایزبان فارسی )با تکیه بر شعر دهه ها در(. بررسی سوگندواژه1831پریوش. ) های بیشتر رجوع کنید به بخش پیوست : اعلائیان،برای آشنایی با مثال8 

 شناسی همگانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیباننامه کارشناسی ارشد ز(، پایان 1831
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 در ترکیبات سوگندی 9کاهی آواییقاعده .0.5
برد که در زبان کار میزند و صورتی را به لحاظ آوایی بهگریز می کاهی، شاعر از قواعد آوایی حاکم بر زبان خودکار یا زبان هنجاردر این نوع قاعده

 :مثال ( 1333:41)لیچ،  نیست.هنجار متداول 

 به ذهن من رخ او همچو آیینه پیداست از  مـاهش فزونترولـی قسم بـه جمال 

 (1311: 113)جلالی، 

 /afzuntar?/شوید که این واژه در زبان خودکار به صورت یمتوجه م [fuzuntar]نویسی کنید را به این شکل واج« فزونتر»اگر واژة 

 باشد.سازی ادبی میکاهی آوایی در فرآیند برجستهشود. پس تغییراتی به لحاظ آوایی حاصل کرده است که تابع قاعدهنویسی میواج

 به مخمل شب قدر و به ماهتاب قسم  بستانو خـندة  گهرباربـه بـغض ابـر 

 (1331: 33بزرگی، ه)د

و در دومی تغییر واکه شود که در اولی منجر به حذف واج شده کاهی آوایی مشاهده میدر این مثال در واژة گهربار و بستان دو نمونه از قاعده

دیگر در بیت زیر ی نمونه رود.کار می کند و فقط برای حفظ وزن یا قافیه بهمعنی دیگری را القا نمی ،است. البته این تغییر در تلفظایجاد کرده 

 شود.مشاهده می

 (1311: 33صبر و ثبات و قدرت تو )شاهرخی،  وان سـوگند بـه عزم و  همت تو

 

 01کاهی نحویقاعده .2.5
سازد. گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز  جا کردن عناصر سازندة جمله، از قواعد نحوی زبان هنجارتواند در شعر خود با جابهشاعر می

 (1331: 43،  1ج  )صفوی،

 :مثال

 

 قسم شهیدان عشقپاکانبه  به ایمان قسم، به یزدان قسم

 (1333: 312-13)گلشن کردستانی، 

 بـه سوز سینه یاران پیروز  آه نوعروسان جگرسوزبه 

 (1311 : 111)جلالی،

خودکار صورت گرفته است. بدین صورت که در زبان خودکار تخطی از قواعد نحوی حاکم بر زبان « عشق شهیدانپاکان»در ترکیب  ،در بیت اول

صفت برای عشق است « پاک»شود که شود، مگر در مواردی که جانشین موصوف شود. اما در این ترکیب مشاهده میهیچگاه صفت جمع بسته نمی

کاهی نحوی تأثیری بر معنا ندارد و فقط هم این قاعدهجمع بسته شده است. در اینجا « ان»ی با موصوفش، به لحاظ حفظ توازن، با جایبر جابو علاوه

فاصله افتاده است و در زبان هنجار ترکیب به صورت « جگرسوز»و صفت « آه»برای حفظ وزن شعر به کار رفته است. در بیت دوّم هم بین موصوف 

 د:کاهی توجه کنیی دیگر از این نوع قاعدهبه دو نمونه بوده است.« آه جگرسوز نوعروسان»

 کـه  بـندم  ره خـصم  چـون  سـدّ  آهن      ای به خون شسته صورتبه خونت قسم،  

 (1312: 22)اکبری، 

 

 (1333: 31)وسمقی،  شستی پلیدی را به خونبر تو که      «مایسطرون»بـر  قـلم سـوگند بـر  

 

 00کاهی گویشیقاعده .6.5
چنین موردی در میان  ( 43: 1333)لیچ،  هایی را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد شعر کند.واژهها یا تواند ساختکاهی شاعر میع قاعدهدر این نو

اند. به عنوان گویند و یا افراد دوزبانهشان شعر میای زبانی غیر از گونة جغرافیایی خود، یا زبانی غیر از زبان مادریشود که به گونهشاعرانی دیده می

                                                           
9  Phonological deviation 
8. grammatical deviation 

9. dialectic deviation 
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کاهی آوایی، نحوی و قاعده«.  شماله»یا « کل»گیرد که در گویش مازندرانی متداول هستند. مانند هایی بهره میواژه مثال نیما در اشعارش از

 (1331  :31، 2جآورند. )صفوی، آیند، زیرا تغییری در محتوای زبان پدید نمیگویشی ظاهراً ابزاری برای آفرینش شعر به شمار نمی

 آوری شده از شاعران دو دهة اخیر مشاهده نشده است.جمع کاهی گویشی در بین اشعارقاعده

 

 02کاهی زمانیقاعده .4.5

کار ببرد که در زمان سرودن شعر،  هایی را در شعر خود بهها یا ساختتواند واژهشاعر می کاهی،در این نوع قاعده(، 52-51 :1969به اعتقاد لیچ )

ها را کاهیاند. این دسته از قاعدهروند که در گذشته متداول بوده و سپس مردهشمار میدر زبان خودکار متداول نیستند و واحدهایی به 

 نامند.نیز می« باستانگرایی»
ها در نظام زبان خودکار فارسی معاصر جایی ندارند. در ها یا ساختتواند ابزاری در آفرینش شعر به حساب آید. زیرا این واژهکاهی میاین قاعده

. ن دلیل وابسته به محتوای زبان هستندد و به همینگذارشان عملکردی نشاندار خواهد داشت، زیرا بر نظام زبان خودکار تأثیر مینتیجه کاربرد

 (1331:  31-2،2ج)صفوی، 

 مثال:

 کـه بر گلبرگ ریـزد در  بهـاران دیدة عشق سرشکبه شبنم، این 

 (1335:)مشفق کاشانی،

 (1311 :113-11ص فتّاحی، ص ریا   )و بی عشق پاکبه      مهرها چشمه ساربه 

های دیگر از این نوع نمونه اند و امروزه در زبان خودکار متداول نیستند.سار، در گذشته متداول بودههای سرشک و چشمهدر این دو بیت واژه

 کاهی عبارتند از:قاعده

 (1313: 41جنگل از آن توست )هراتی،     خورمتو سوگند می راهواربه برق سرخ سم  

 

 بدر سوگند تار نوعروسان در شامبه  زار وطنبه دشت سرخ شقایق، به لاله

 (1313: 151-2)رنجبران، 

 (1313: 33انداختند )اسرافیلی، « می»و  سـجاده را در      وضو ساختند« می»به آنان که با 

 شود خاموشخـون  شهیدان نمی چـراغ    در لحد خاموشخفته قسم به آنکه کنون 

 (1312: 11)اخلاقی، 

 

 06کاهی سبکیقاعده .5.5
نوشتاری زبان خودکار  گونةهای نحوی گونة گفتاری در آنچه به هنگام استفاده از ها یا ساختهای زبان و استفاده از واژها اختلاط گونهآمیختن ی

 (1331: 32، 2ج سازی پدید آورد. )صفوی، تواند نوعی برجستهمتداول است، می

 نظر است.های کاربردی، موردیا گونه registerنیست بلکه  styleالبته لازم به توضیح است که منظور از سبک 

 مثال:

 بگویم عاشقان، صادقترند حضرت عباسی  ترندقلندر! قـاریان فصل گـل  عاشق ای

 (1313 : 14تومیان، در )

کاهی های دیگر از این نوع قاعدهمثال کنید که گونه گفتاری با زبان ادب درآمیخته است.مشاهده می« حضرت عباسی»در ترکیب سوگندی 

 عبارتند از:

 (1313: 153 شکن، خطبة یزیدشکار )زارعی،بـه خون تیغ  های بهارگل عرشی، به لاله چاردهبه  

 احد نیست خونبهای شقایق سوایکسی  هاقسم به داغ شقایق که صبح محشر گل

 (1331: 34بزرگی، )ده

 

                                                           
12  deviation of historical period 
13  deviation of register 
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 04کاهی نوشتاریقاعده .3.5
آورد، بلکه مفهومی ثانوی که معادل آوایی ندارد. به بیان دیگر تغییری در گفتار پدید نمی کندهنجارگریزی در نوشتار استفاده می گاه شاعر از نوعی

 (1331: 32، 2افزاید. )صفوی، ج بر مفهوم اصلی واحد زبانی می

 :لمثا 

 مردم همه

 تو را به خدا 

 دهندسوگند می  

 اما برای من   

 ایتو آن همیشه    

 که خدا را به تو     

 دهممیسوگند       

 (1311 :6-55پور،)امین

 05کاهی واژگانیقاعده .5.5
دار هستند، زیرا در نظام زبان در های جدید نشان. مسلماً این واژهسازی کندجدیدی بسازد و از این طریق برجسته ةتواند در شعر خود واژشاعر می

های اعمال قواعد باشد سازی و محدودیتطی از قواعد واژهتواند تخمی سازی( این واژه1331: 2،33ج اند. )صفوی،قالب چنین ترکیبی وجود نداشته

که در این صورت شاعر امکانات  ارد مذکور واژة جدیدی ابداع گرددهای مشابه صورت پذیرد و یا اساساً بدون اعمال موو یا برحسب قیاس با ساخت

 (1313:   111 برد. )رضایی،ه کار میدهد و فراتر از محدودة خویش بسازی زبان معیار را تعمیم میواژه

 :مثال 

 مستی شـراب  قسم خمکدةبـه خم و  نشان و به ساقی و ساغربه تاک و تاک

 (1331: 33  بزرگی، )ده

 غمگساربیبه اشک یتیمان   بـه  آه فـقیران  زار و  نزار

 (1333: 33 )مردانی، 

« بی»نیز با استفاده از پیشوند نفی « غمگساربی»میکده و ... ساخته شده است. و واژة هایی از قبیل دانشکده، به قیاس با واژه« خمکده»واژة 

 : دیگر از قاعده کاهی واژگانی یهاینمونه ساخته شده است.

 

 (1333: 211که شمشیر بر خون نیابد ظفر )ابتهاج،   پیروزگربـه  خـون شهیدان 

 هماهنگ تویی آهنگغمگـرچه بـا نـای     تر از سنگ توییای دل من به خدا سخت

 (1315: 44)وحیدی، 

 (1313: 43به بار سنگین روی دوشم )راکعی،          پوشمپینهقـسم بـه پاهای 

 (1331: 214که فارغند حریفان ز طبع کارآموز )معلم،       اخـتیارآموزبـه  تـوسنی  عـشق  

 

 (1313: 31)قزوه، « والعصر»و « والفتح»به حقّ سورة       «نصر»لشکر   گـلگون پیکرانبـه  

 

 03کاهی معناییقاعده .3.5
گیرد. در زبان خودکار، هر سازی ادبی مورد استفاده قرار میپذیرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح، در برجستهحوزة معنی در حکم انعطاف

ی با واحدهای دیگر، تابع پذیری معنایی، به هنگام همنشینتوجه به قواعد ترکیب های معنایی خود و بادار زبان برحسب مؤلفهواحد معنی

 (1331 : 34 ،  2جهایی در کاربرد است. )صفوی،محدودیت

                                                           
14  graphological deviation 
15  Lexical deviation 
16  semantic deviation 
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سنجد و آنها را به دار زبان را نسبت به یکدیگر میهای معنایی واحدهای معنیپذیری معنایی، مجموعه قواعدی است که مؤلفهقواعد ترکیب

 زند. لحاظ معنایی محک می

وسیله به  بدین و کاهدکند و از آن میایی تخطی میپذیری معنتوان گفت که شاعر از قواعد ترکیبکاهی معنایی میپس در مورد قاعده

 رسد.سازی میبرجسته

از روی « انتخاب»ها در نتیجة کاهیین است که تمام انواع قاعدهها ذکر کرد اکاهیر قاعدهکاهی معنایی و دیگتوان در مورد قاعدهمطلبی که می

 (.133ص  همان،نمایند. )کار سازگار نمیای که بر روی محور همنشینی، با قواعد حاکم بر زبان خودآیند، به گونهمحور جانشینی حاصل می

های معنایی حاکم آیی واژگان، یا به عبارت دیگر تخطی از مشخصهکنندة باهمکاهی معنایی را تخطی از معیارهای معنایی تعیینسجودی قاعده

 (1313:  134کند. )سجودی رجاعی زبان معرفی میبر کاربرد واژگان در زبان معیار، یا در نقش ا

گرایی و تجریدگرایی. تجریدگرایی یعنی دادن کند، که عبارت است از تجسمکاهی معنایی را ابتدا به دو زیرشاخة اصلی تقسیم میاعدهوی ق

گرایی است. تجسم ]+ ملموس[های معنایی ای که در نظام معنایی زبان در نقش ارجاعی، دارای مشخصهبه آن واژه ]+ مجرد[مشخصة معنایی 

 و ]+ ملموس[است، مشخصة معنایی  ]+ مجرد[های معنایی ای که در زبان معیار دارای مشخصهگیرد که به واژهبر می حالاتی را در

شود. جاندارپنداری نیز به دو گروه پنداری و جاندارپنداری تقسیم میپنداری، سیالپنداری خود به سه گروه جسمداده شود. تجسم ]مجرد -[ 

. گرددنداری و جانورپنداری تقسیم میپتر انسانپنداری به دو زیرگروه فرعیشود. و در انتها زیرگروه حیواناری تقسیم میپندپنداری و گیاهحیوان

 (.1313 :133 )سجودی،

 :مثال

 و به ماهتاب قسم قدر مخمل شببه   بـغض ابـر گهربار و خـندة  بستانبه 

 (1331 :33،بزرگی)ده

 

 گویمکه جز روح خدا بر دیگری رهبر نمی             کشاورزان های تـاول دستغنچهقسم بـر  

 (همان)

 

 (1311:113-111فتّاحی، ص  ریا  )عشق پاک و بی به             سار مهرهابه چشمه

 پنداری صورت گرفته است.انسان« خندة بستان»و « بغض ابر گهربار»در 

 دهد.تجریدگرایی را نشان می« مخمل شب قدر»همچنین 

 پنداری صورت گرفته است.گیاه« های تاول دست کشاورزانغنچه»در بیت دوّم در 

 دیگر از این نوع قاعده کاهی عبارتند از: ینمونه های پنداری صورت گرفته است.سیال« سار مهرهاچشمه»ترکیب بیت سوم، و در 

 هاشهامت و ایمان لالهسوگند بر   هان ای شهید زندة عشق! شهادت مرام ماست

 (1312: 213)فراهانی منفرد، 

 (1311: 33نیا، )رضایی جان بهار، قسم به داغ شقایقدیار سبز شهیدان خزان نخواهد دید          قسم به 

 (1312: 12آبادی، ها سوگند )حبیببه تب سبز دانه      سوگند هاشکوه جوانهبه 

 (1312: 53پور، از آستان نگاهت هرگز مکن ناامیدم )براتی   سوگند ای نرگس ناز روح شقایقآخر به 

 (1313: 11)راکعی، ام دردهای ناب شاعرانهبه   ام بهانهبی های گرمگریهبه 

 (1313: 11ام )همان، که هست خوب گفتنش بهانه  ایعشق، آن ترانة نگفتهبه 

 

  نتیجه گیری .3 

سازی ادبی در قالب انواع هتوان گفت که برجستنشینی میآنها سوگند یاد شده بر روی محور همدر مورد چگونگی قرار گرفتن مضامینی که به 

هایی که دارند های طبیعت متناسب با ویژگیکاهی معنایی. به عنوان مثال به عناصر و پدیدهخصوص قاعدهبه ،شودها در آنها مشاهده میکاهیقاعده

تر جلوه کنند و با به کار بردن چنین نمادهایی، سوگند را که همواره تقدس دارد، مزین کرده و به تر و لطیفجان داده شده است تا ملموس

تر کنند و مفاهیم ثانویه توان گفت شعرا به دنبال آن هستند که رابطة دال و مدلول را طولانید. و اینجاست که مینافزایاستحکام و قداست آن می

با بررسی همچنین، اند. نشین شدهمندی با هم همو روشن است که کلمات به صورت قاعدهتر شود شعرتر و ادبی را موردنظر قرار دهند تا کلامشان
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نمادین دارند و با انقلاب و دفاع مقدس ارتباط پیدا  یاند که جنبهشود که مضامین جدید و بدیعی مورد سوگند قرار گرفتهاین اشعار مشخص می

 سزایی دارند.ها تاثیر بی بر انتخاب سوگندواژهو ...( و همچنین عوامل برون زبان )مانند فجر، انقلاب، شهید، کنندمی
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تهران: انتشارات کتاب نیستان .5، جگزیده ادبیات معاصر(. 1313حسین ) اسرافیلی،  

نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی . پایان0631-0631های ها در زبان فارسی با تکیه بر شعر فارسی دههبررسی سوگندواژه (.1331پریوش. )اعلائیان، 

اه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیهمگانی. تهران: دانشگ  

نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: 3، گزیده ای از اشعار دفاع مقدس، ج آیینه های بی غبار (.1312اکبری، علی. )   

. تهران: انتشارات سروشتنفس صبح (.1333پور، قیصر. )امین  

(. تهران: نشر افق1334-1311اشعار) گزیده های ناگهانآیینه (.1311پور، قیصر.) امین  

تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چشم بیمار (1333پور، عباس. )براتی  

ای از اشعار دفاع مقدس. تهران: نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی: گزیده3، جهای بی غبارآیینه(. 1312پور،عباس. )براتی  

تهران: نشر فرهنگ و ارشاد اسلامیای از اشعار دفاع مقدس. : گزیده3، جهای بی غبارآیینه(. 1312آبادی، پرویز . )بیگی حبیب  

: کتاب ماه )وابسته به نشر مرکز(ترجمه کورش صفوی. تهران .ه به معنی شناسینگاهی تاز(. 1314پالمر، فرانک. )  

. تهران: نشر مولانا های انقلابحماسه (.1311الله. )جلالی، حفیظ  

ن تهران: کمیته هزار شهید استا 33تهران: انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و  مجموعه اشعار، .مهتاب کردستان(. 1313درتومیان، منیژه. )

 انتشارات

. تهران: انتشارات برگدر آیینه شقایق(. 1331بزرگی، احمد. )ده  

تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء .سفر سوختن(. 1333راکعی، فاطمه. )  

. تهران: انتشارات اطلاعاتآواز گلسنگ (.1313راکعی، فاطمه. )  

ارشناسی ، رساله کهای هنجارگریزیاشعار نیما یوشیج با توجه به بسامد آماری گونه های سبکیشناختی ویژگیبررسی زبان(. 1313رضایی، آرزو. )

 ارشد زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی 

های دفاع مقدسر حفظ آثار و ارزش: شعر دفاع مقدس. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفت2، جخونبهای آفتاب(. 1311نیا، عبدالرضا. )رضایی  

 های دفاع مقدس،: امام و حماسه )مجموعه شعر دفاع مقدس(. تهران: انتشارات بنیاد حفظ آثار وارزش12، جهمپای جلودار (.1313رنجبران، علی اصغر. )

  مدیریت انتشارات

مدیریت  های دفاع مقدس،ثار وارزش: امام و حماسه )مجموعه شعر دفاع مقدس(. تهران: انتشارات بنیاد حفظ آ12، جهمپای جلودار (.1313زارعی، احمد. )

  انتشارات

رساله کارشناسی ارشد زبانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی .شناسی شعر سپهری، رویکردی زبانشناختیسبک (.1313سجودی، فرزان. )  

ان: انتشارات هرمسترجمه کورش صفوی. تهر .دوره زبانشناسی عمومی(. 1313دو. )سوسور، فردینان  

)مجموعه اشعار(. تهران انتشارات کیهان در غبار کاروان(. 1311شاهرخی، محمود. )  

. تهران: انتشارات سوره مهرشناسیدرآمدی به معنی(. 1313صفوی، کورش. )  

: نظم. تهران: انتشارات سوره مهر1، جشناسی به ادبیاتاز زبان(. 1331صفوی، کورش. )   

: شعر. تهران: انتشارات سوره مهر2، جبه ادبیاتشناسی از زبان(. 1331صفوی، کورش. )  

نصرالله مردانی. تهران: نشر شاهدبه کوشش دفتر تحقیق و پژوهش زیر نظر  .شهیدان شاعر(. 1311فتاحی، محمدرضا. )  

سلامیتهران: نشر فرهنگ و ارشاد اای از اشعار دفاع مقدس. : گزیده3ج .های بی غبارآیینه(. 1312فراهانی منفرد، مهدی. )  

هزار شهید استان تهران 33شهید و . تهران: انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران این همه یوسف (.1313قزوه، علیرضا. )  

  . تهران: انتشارات کیهانتندر (.1333گلشن کردستانی، سید محمود. )
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ارات حوزه هنری و تبلیغات اسلامی. تهران: انتشیوسف دل(. 1333مردانی، محمدعلی. )  
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 تکواژ در زبان فارسی
 

  مرضیه زارع 2یوسف عالی، 1
 

 yosef_aali@yahoo.com. نویسنده مسول: عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران مرکز 1

 m.zare1360@gmail.com  یأت علمی دانشگاه پیام نور مازندرانهعضو نویسنده دوم:  .2

 

 و وجود آدمی است یكی از اجزاي اصلی و لاینفك   ،آید. این پدیدههاي موجود در عالم آفرینش به شمار میترین پدیدهیكی از مهمتردید زبان بی: چکیده

 .یابدمیارتباط  آني مختلف زندگی فردي و جمعی انسان با هاجنبه

 .ر نیستچندان میس  ي آندهندهاي تشكیلزاج شناخت  بدون ه این امرت ؛ و البرسداز این جهت ضروري به نظر می ،یعنی گفتار ؛شناخت زبان و نمود آوایی آن

لحاظ توزیع و انواع و اقسام هریك از موارد تكواژ را از در این جستار،  .اي داردکنندهنقش مهم و تعیین «تكواژ» ،ي گفتاري زنجیرهدهندهدر بین واحدهاي تشكیل

 دهیم.مورد بررسی قرار می آن،

به طوري که، اند؛ تكواژ اهمیت چندانی نداده و بدان نپرداختهي مطالعات مختصري که در جهت این پژوهش صورت گرفت، دستورنویسان سن تی به مقولهطبق 

 ي تكواژ صورت نگرفته است.اي به مقوله، اشاره«دستور پنج استاد» به عنوان مثال در

 

 وزیع.تتكواژ، ي گفتار، زنجیره، ان: زبهاکلیدواژه

 

 مقدّمه -1
: لیهِعَ تابَمات فَلَه کَن ربِ مِ ی آدمُتلق َفَ :»است  پیدایش کلمه، آسمانی دانسته شده است؛ مثلاً در قرآن کریم آمدهأ منش ،هاي مذهبیدر بین آموزه

ه با خدا بود و کلمه خود خدا . کلمدر آغاز کلمه بود :»و یا در انجیل ذکر شده است .(73بقره/ ) «پس توبه کرد. ،پروردگارش واژگانی دریافتآدم از 

( بند آغازین ،او ل فصلعصر جدید،  ،اانجیل یوحن   ).«ده نشدي او هستی یافت و بدون او چیزي آفری. همه چیز به وسیلهاز ازل کلمه با خدا بود .بود

 .اي انسانی استهاي فكري و اندیشهارچوب زندگی بشري و ارتباط عمیق آن با حوزههي اهمیت آن در چنشانه ،این رویكرد مذهبی به واژه

پردازیم و فارسی میدر قالب دستور زبان و تكواژ، به عنوان عنصر ایجاد واژه، ، به عنوان عنصر مهم در ساختمان کلام، در این پژوهش نیز، به واژه

 رسیم.انواع و اقسام و ساختار هر کدام را برمی

 

 ی پژوهشپیشینه -2
لی صورت گرفته است؛ تحقیقاتی که به بحث و بررسی کلام و اجزاي هاي مفص در باب دستور زبان فارسی، خوشبختانه، تحقیقات و پژوهش

، بحث مفص لی «ي آن با تكواژشناسی زبان فارسیتكواژشناسی زبان روسی و مقایسه» ياند. حسین لسانی در مقالهپرداختهي آن تشكیل دهنده

» يو منصور شكی با مقاله« هاي بازهاي بسته، واژهواژه» يي تشابهات و اختلافات تكواژهاي زبان روسی و فارسی دارد. اشكان آویشن با مقالهدرباره

ي ساخت درزمانی و به مقوله« واژهساخت» اند. عبدالحمید امانی نیز درفرسایی کردهقلم« بان فارسیها در زگویههاي همبسته و بومواژهبررسی گروه

 زمانی واژگان پرداخته است.هم

 شود. اما پژوهشی که به طور مجز ا به ساختار و انواع و اقسام واژه و تكواژ پرداخته باشد، یافت نشد. امید است که این پژوهش مثمر ثمر واقع

***** 

 پردازیم:. ابتدا به بررسی تكواژ میاستموضوع مورد بحث در این پژوهش، تكواژ و واژه) صرفاً از نظر ساختار( 

 1تکـواژ-3

 در توانندمی که است آن واحدها این یك از هر بودن تكواژ ينشانه. شودمی ساخته واج چند یا یك از که است زبان واحد دومینتكواژ، »          

یعنی هم صوت دارند و هم  ؛مشترکند ها در دو عاملي آنهمه ا در هرحالام  ،، واژه هستندوند. برخی از تكواژهار کار به دیگر هايجمله ساختمان

تكواژها در یك طبقه آن  ه به شرطی کهالبت  ؛یكی دیگر از تكواژهاي زبان را قرار دهیم ،هر کدام توانیم به جايجانشینی می يو هم در زنجیره معنا

 ( 3 :1731، و عمرانی کامیاروحیدیان ) .جاي گیرند

                                                        
1 -  morpheme 
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 (11: 1717 ،انوريو گیوي) .نیست ترکوچك واحدهاي به قابل تجزیه که معنایی است واحد ترینکوچك تكواژ »انوريو در نظر گیوي 

که داراي نقش و معناي مستقل باشد.  استترین واحد زبانی تكواژ کوچك» نیز چنین است: تكواژ انواع و تعریف  مورد در باقري مهري دیدگاه

 ( 242 :1731، باقري ).ستندهدستوري  و ایفاگر نقش دارندا استقلال نحوي ام  ،رونداز تكواژها مستقل بكار نمی ايدسته

 1تكواژ يگونهتكواژ مفهومی انتزاعی دارد. تظاهر عینی تكواژ را » گوید:کند و میاشاره می« ي تكواژگونه» به ، دستورنویس غربی،کریستال

 (. 191، 1992کریستال،  «)نامند.می

هاي تكواژ هستند که مشابهند و تنها گونه ،هاي تكواژ است که اغلب و نه همیشهاي از گونهتكواژ مجموعه» گوید:باره میهازپلمات هم در این

تكواژ را به صورت  يکنند. آنان اغلب واژهتكواژ استفاده میي شناسان به ندرت از عبارت گونهدر کنش به کار برد. زبانظ کرد و توان آنها را تلف می

 يمانند رابطه ،تكواژ و تكواژ يمیان گونه يرابطه» گوید:و در ادامه می (71، 2222)هازپلمات، .«برندتكواژ به کار می يفیزیكی و به جاي گونه

 «است. 7هاي قاموسیو واژه 2هاي واژگانیتمیان صور

 

  4گونهتکواژ 3-1

شوند. در زبان هاي آن تكواژ نامیده میگونهدهند و تكواژگروهی را تشكیل می دیگرگر یك تكواژ باشند، با یكهاي مختلف، بیانوقتی واژه» 

به این معنی که در  ؛است 1«مشروط به بافت» هاگونه(.  وقوع تكواژ21، 1997،) کاتامبا .«هاي تكواژ زمان گذشته هستند/ تكواژگونهdوid،tانگلیسی/

 يمفهوم انتزاعی زمان گذشته، تكواژ است، صورت عینی آن گونه ،مثلاً در زبان فارسی ؛شودها ظاهر میهاي متفاوتی از آنصورت ،هاي متفاوتبافت

هاي گونه(. تمام تكواژ22: 1712 ،)کلباسی«.رفت، خورد، افتاد و خرید» ؛ مانندهاي آن هستند/تكواژگونه t -و âd، - id ،- dیعنی /  ؛تكواژ و انواع آن

 توان گفت با هم تقابل ندارند. که میبه طوري ؛با یكدیگرند 1نی هستند و در توزیع تكمیلیداراي نقش واحد و صورت آوایی معی  ،یك تكواژ

 

 انواع تکواژ از لحاظ توزيع  3-2
 :د( تقسیم کردآزاد و وابسته)مقی   يتوان تكواژها را از لحاظ توزیع به دو دستهمی  

 تکواژ آزاد  3-2-1
اگر تكواژي بتواند به  »حالدارد یا داراي  نقش دستوري است.  معنا ،عموماً و نه لزوماً ترین واحد انتزاعی است کهکوچك ،گفته شد که تكواژ  

  (94: 1731نجفی، «) ، اوکه :مانند ؛کار رود، تكواژ آزاد نام داردتنهایی و به طور مستقل به 

 

 د( تکواژ وابسته )مقیّ 3-2-2
نجفی، «) منده و  ،مانند  می ؛پیونددرود و به تكواژ دیگري که ریشه، ستاك یا پایه است میتكواژ وابسته به طور مستقل به کار نمی»   

1731 :94) 

 

 وابسته از لحاظ معنايیانواع تکواژ آزاد و  3-2-3

بندي قاموسی( و تكواژهاي دستوري) نقشی( تقسیم تكواژهاي واژگانی) يهر یك از تكواژهاي آزاد و وابسته از لحاظ معنایی به دو دسته  

 شوند.  می

 

 قاموسی(  تکواژ آزاد واژگانی) 3-2-3-1

 تكواژ آزاد واژگانی داراي خصوصیات زیر است:   

 تواند به تنهایی به کار رود. ـ می

 ـ داراي محتواي معنایی است. 

                                                        
1 -  Morph  
2 - Word form 
3- Lexeme  
4 - Allomorph 
1 - Context - dependant 

6 -  Complementary distribution 
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  تعدادش افزود و یا از آن کم کرد.توان عضوي به یعنی جزء فهرستی است که می؛ ـ از فهرست باز برخوردار است

 ـ نسبت به تكواژهاي دستوري بسامد کمتري دارد. 

 شوند. گانی وام گرفته میگیري عمدتاً تكواژهاي آزاد واژـ در فرایندهاي وام

 (.74: 1712دابراهیمی، محم  )شوند.تكواژهاي آزاد واژگانی محسوب می ،اسم و صفت ،در زبان فارسی -

 

 ) نقشی(تکواژ آزاد دستوری 3-2-3-2
 ی هستند که نقش دستوري دارند. یـ تكواژهاي آزاد دستوري تكواژها

 توانند به تنهایی به کار روند. ـ می

آن بكاهیم، یا بر آن بیفزاییم، یا اگر نقش واحدي را در آن تغییر دهیم، ماهیت  واحدي از فهرستی که اگر جزء یعنی؛ اندبه فهرست بسته قـ متعل 

 خواهد کرد. و کاربرد واحدهاي دیگر و کل مجموعه تغییر

 تعداد کمتر و  بسامد بالاتري دارند.  ،مقایسه با تكواژهاي آزاد واژگانی ـ در

 باشند. لباً بومی یك زبان میـ غا

 (.91، 1731)نجفی، آیند.تكواژهاي آزاد دستوري به شمار می ،حروف اضافه و حروف ربط ،ضمایر منفصل ،در زبان فارسی -

 

 واژگانی  یتکواژهای وابسته 3-2-3-3
هاي فعلی زمان ا محتواي معنایی دارند. ستاكام  ،اند(وابسته روند)تكواژهایی هستند که به تنهایی به کار نمی ،واژگانی يتكواژهاي وابسته »  

شوند و واحدي واژگانی دستوري ترکیب می يروند و با تكواژهاي وابستهزیرا به تنهایی به کار نمی ؛گیرندحال در زبان فارسی در این گروه قرار می

 ( 71: 1712 ،ابراهیمیدمحم  ).دهندرا تشكیل می

 

 دستوری  یوابسته تکواژهای 3-2-3-4
این تكواژها بر سه  دهند.لاعات دستوري یا روابط منطقی جملات را نشان میاط  روند و غالباً دستوري به تنهایی به کار نمی يتكواژهاي وابسته   

به عبارت  ؛نامندمی «وند» ادستوري ِاشتقاقی و تصریفی ر يها. تكواژهاي وابستهبستدستوري اشتقاقی، تصریفی و واژه ينوعند: تكواژهاي وابسته

توانند همراه با تكواژهاي دیگر باشند و فقط میواژه میبلكه در خدمت ساخت ،دستوري هستند که استقلال ندارند يتكواژهاي وابسته ،وندها ،دیگر

  (79: 1712دابراهیمی، ) محم دهند.شوند، تغییر میمیصل اي را که به آن مت بیایند. وندها غالباً معنا یا نقش دستوري ِپایه

مدخل واژگانی دارد. مدخل واژگانی هر وند  ،دیگر يشود و مانند هر تكواژ غیر وابستهواحدي واژگانی محسوب می ،هر وند »به اعتقاد سلكرك   

 (14و  19: 1912سلكرك، «) د( نمود واجی معناییهاي اي ج( نقشب( چارچوب زیرمقوله ي وندالف( مقولهلاعات زیر است: شامل اط 

  

 دستوری از لحاظ نقش  یانواع تکواژهای وابسته 3-2-4
 ها تقسیم کرد. بستوندهاي اشتقاقی، وندهاي تصریفی و واژه يدستوري را از لحاظ نقش به سه دسته يتوان تكواژهاي وابستهمی   

 

 وندهای تصريفی 3-2-4-1
هاي کند. نشانهکند و ساختمان واژه با این وندها تغییر نمیماده میآبراي ورود به جمله  بلكه واژه را ،شودبا این وندها درست نمی يي جدیدواژه

جمله  از ،التزامی مضارع و اخباري مضارع ساختن براي «به می، »وجهی تكواژ ،«می »استمراري تكواژ ،عالی صفت ينشانه ،نكره ينشانه ،جمع

 (241، :باقري ).آیندمی حساب به تصریفی تكواژهاي

 گونه بیان کرد:توان اینویژگی این وندها را می

 سازند. هاي گوناگون یك واژه را میصورت -

 رهاي اندکی دارند.اند و متغی داراي نظامی بسته -

 درون صورت واژه قابلیت جانشینی بسیاري دارند. -

 درون جمله قابلیت جانشینی کمی دارند.  -

 دهند. مطابقه را نشان می -
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 از ریشه دورترند.  ،هانسبت به اشتقاقی ،ها مثل انگلیسیدر بسیاري از زبان -

 ها در جمله قرار داد. بسیط به جاي آن يتوان یك ریشهها نمیدر برخی از زبان -

 مندند.معمولاً از نظر معنایی قاعده -

 (29: 1717 ،ائر)ب

 

 وندهای اشتقاقی 3-2-4-2
 هاي این وندها نیز پرداخته است:بائر به بیان ویژگی

 سازند. جدید می يواژه -

 رهاي فراوانی دارند.داراي نظامی بازند و متغی  -

 درون صورت واژه قابلیت جانشینی کمی دارند. -

 بعضی از انواع آن درون جمله قابلیت جانشینی فراوانی دارند.   -

 دهند. مطابقه را نشان نمی -

 ترند.به ریشه نزدیك ،هانسبت به تصریفی ،مثل انگلیسی ،هادر بسیاري از زبان- 

 ها در جمله قرار داد. بسیط به جاي آن يتوان یك ریشهها میدر برخی از زبان -

 اند.قاعدهمعنایی بیمعمولاً از نظر  -

 (29: 1717 بائر،)

 

 هابستواژه 3-2-4-3

ممكن است که در  ها تقسیم کرد.بستتوان به وندهاي اشتقاقی، وندهاي تصریفی و واژهزبان را می يتكواژهاي وابستهگونه که گفتیم، همان   

صل مجاور مت  يبه واژه ،تكیهشود. این صورت کوتاه و بیکوتاه  ،یا به اجباراي از نظر واجی به اختیار واژه ،هاي زبانیمحاوره یا در بعضی از بافت

کامل خود دارد و ارتباط  يتوزیعی همسان و برابر با گونه ،صال آن حاکم است. این تكواژ وابسته از نظر نحويات  يشود و قواعد آوایی بر نحوهمی

» بست ساده نیستند،هایی که واژهبستواژه يشود. بقیهنامیده می 1«واژه بست ساده» ست واف اکامل، روشن و شف  يمعنایی و آوایی آن با گونه

یعنی صورت کامل و غیروابسته ندارد و یا توزیع صورت وابسته  ؛یا فقط به صورت واژه وجود دارد ،ویژه تبسآیند. واژهبه شمار می 2«بست ویژهواژه

 (4-1: 1731.)شقاقی،منطبق بر صورت کامل نیست

 های زبان فارسی بستواژه 3-2-4-3-1
 نماید: فی میداند و چنین معر می 7بستگیرند، پیکه همگی پس از پایه قرار می ،هاي زبان فارسی رابستواژه ،شقاقی   

 . "منو برد"مانند  ؛مفعول صریح است يي نشانه "را" ي/ : که کوتاه شده-o/ يبست سادهپی* 

 . "من و تو"مانند  ؛رودباشد و براي همپایه ساختن دو سازه به کار میمی "و "  /va/حرف عطف  ي/ : که کوتاه شده-o/ يبست سادهپی* 

 . "منم بودم"مانند  ؛باشدمی "هم" يکلمه ي: که کوتاه شده  /am-/يبست سادهپی* 

صفتی اسم، در  يپایه و یا سمت چپ، پس از آخرین وابسته يتوان آن را به واژه: که صورت کامل ندارد و می /i-/ئی( نكره  -) يبست ویژهپی* 

 . "کتابی"مانند  ؛گروه اسمی افزود

مانند  ؛شوداضافه می "ئی -" ،واره باشد. پس از اسم و قبل از جمله وارهاسم، جمله ي: هرگاه وابسته /i/ئی( تخصیص نكره  -) يبست ویژهپی* 

 . "کتابی که آن را خریده بودم، گم شد"

 ."من کتاب ِ"مانند ؛  /e/اضافه  يکسره يبست ویژهپی* 

 فعل و یاي اي از مقولهتوان آنرا به پایهشود و میکه در گفتار براي تأکید به گروه فعلی افزوده می / hâ-/ "ها"تأکید ينشانه يبست ویژهپی* 

 . "ها!رفته"مانند  ؛صل ساختگروه فعلی مت  کل 

                                                        
1 - Simple clitic 
2-  Special clitic 

7- Enclitic  
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 /-/andند و  /-/id ید -،  /-/im یم - ، /ast/است  ، /-/iي  -،  /-/am م هستند: "بود"فعل  يهاي وابستهکه صورت ،1بستیهاي پیفعل* 

. 

ست  -،  /at-/،  َََ  ت  /as-/ََ  س   َ،/s-/س  -،  /e-/مه  -وابسته به قرار زیر است:  يداراي شش تكواژگونه "است"صورت سوم شخص مفرد *  

/-st/  و  َ  ست/-ast/  . 

 شان. –تان و  -مان، -ش، ت ، م، که شامل ضمایر شخصی وابسته است:  ،بست ضمیريپی* 

 (11-14: 1731) شقاقی، 

 

 انواع وندها از لحاظ جايگاه  3-2-5

که  ،تقسیم کرد 2پیشوند، پسوند، میانوند و پیراوند يبه چهار دسته ،کلمه يها نسبت به پایهقرارگرفتن آنه به ترتیب توان وندها را با توج می   

 ل در زبان فارسی وجود دارند. او  يتنها دو دسته

 

 پیشوند  3-2-5-1
 . "نادان " يدر واژه "نا  "مانند پیشوند  ؛گیردوندي است که قبل از پایه قرار می ،پیشوند   

 

 پسوند  3-2-5-2
 . "کوشا  " يدر واژه "ا - "مانند پسوند  ؛گیردوندي است که پس از پایه قرار می ،پسوند  

 

 میانوند  3-2-5-3

به  - in - و -  um- ،میانوندهاي 7تاگالوگ در زبان »،به عنوان نمونه؛ گیردشكند و درون آن قرار میوندي است که ساختار پایه را می ،میانوند   

 (.12: 1991 اسپنسر، ).«سازندرا می sinulat و sumulatهاي افزوده شده و صورت to writeبه معنی   sulatفعلی  يریشه

جدید بسازد،  يشكند تا وندي را بپذیرد و واژهاي در هم نمییعنی واژه ؛پذیرندجا که کلمات پایه در زبان فارسی وندي را درون خود نمیاز آن» 

رنگارنگ، "مانند  ؛شوندب میبسیط به کمك پیوندهایی تبدیل به کلمات مرک  يبلكه گاهی دو یا چند کلمه ،میانوند وجود ندارد ،در زبان فارسی

ها را عناصري آننامیده است و  "سازصورت "( این پیوندها را12 :1731(. طباطبایی )227 :1732)نوبهار، «"سراسر، پیایی، گرداگرد و کما بیش

 ا تظاهر هیچ تكواژي نیستند. ام  ،داند که در ساختار یك کلمه وجود دارندمی

 

 پیراوند 3-2-5-4
ها براي بیان مقوله یا معنایی در برخی از زبان وندي منقطع است که به عنوان ترکیبی از یك پیشوند و یك پسوند به کار می رود. ،پیراوند   

وجه وصفی در  ،به عنوان مثال؛ نامندشوند. این نوع خاص از وند را پیراوند میصل میزمان به پایه مت پسوند به طور همیك پیشوند و یك  واحد،

ساخته شده  wandered به معنی  -wanderفعلی  يکه از ریشه gewandert يمانند واژه ؛شودساخته می  ge- …… -tزبان آلمانی از پیراوند 

 (17: 1991 اسپنسر، ).است

 

 انواع وند از لحاظ میزان زايايی   3-2-6

 شوند. غیرزایا( و زایا تقسیم می مرده، سترون) يوندها از لحاظ زایایی به سه دسته  

 

 وندهای مرده  3-2-6-1

                                                        
1 - Enclitic verbs  
2 - Circumfix 

2- Tagalog  در فیلیپین( ) 
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اي وجود چه در واژهو چنان شودها استفاده نمیپردازي از آنسازي یا واژهاند و دیگر در واژهوندهاي مرده وندهایی هستند که متروك شده »  

 ؛که در زبان پهلوي وجود داشته است "بی "به معنی  /-a/مانند پیشوند  ؛ها را از پایه باز شناختتوان آنزبانی نمی داشته باشند، بر اساس شم 

 (12:  1712 کلباسی،.«) "مرگ و جاودانبی "به معنی "وشهان"مانند 

 

 وندهای سترون)غیر زايا (  3-2-6-2

 ،ها را بازشناختتوان آناند و از روي قیاس با کلمات دیگر میوندهاي سترون وندهایی هستند که هنوز معنی نخستین خود را حفظ کرده»    

  (17: 1712کلباسی، .«) "پوشاك"  يدر واژه /âk-/مانند پسوند  ؛روندولی براي ساخت کلمات جدید به کار نمی

 

 وندهای زايا  3-2-6-3
 " يدر واژه /â-/مانند پسوند  ؛شودهاي جدید استفاده میها براي ساختن واژهاند و از آنوندهاي زایا وندهایی هستند که هنوز زنده»    

 (.17 :1712)کلباسی، «."دانا

 

 انواع تکواژ در ساختمان فعل 3-2-7
اکثر از اقل از دو تكواژ و حد ي فعل حد  کلمه .گروه فعلی است ساختمان تكواژ در ،مطلبی که در شمارش و شناخت انواع تكواژ قابل بحث است

 .که دو تكواژ اجباري و سه تكواژ اختیاري است، پنج تكواژ ساخته شده است

 :اندفی کردهگونه معر فعلی را این استاد باطنی تكواژهاي

؛ علامت ستاك گذشته، با علامت «س» علامت اختصاري ؛ عامل سببی، با«ت» ؛ ستاك حال، با علامت اختصاري«پ» پیشوند، با علامت اختصاري

بندهاي فعلی اجباري و سه تاي دیگر اختیاري ستاك حال و پی از این پنج عنصر،«. پی» بندهاي فعلی، با علامت اختصاريو پی« گ» اختصاري

 (114: 1731 باطنی،«) است.

 نوشت: پ، ت، س، گ، پی.گونه توان ایني فعل را میبنابراین فرمول ساختمانی کلمه

ي دستوري هستند؛ زیرا امكانات داخل آن طبقات محدود بند، طبقات بستهي پیشوند، عامل سببی، علامت ستاك گذشته و پیچهار طبقه» 

 (111: 1731 باطنی،«) ي وازگانی است؛ زیرا امكانات داخل آن محدود نیست.ي ستاك حال، طبقه. طبقهاست

 کنیم:را بررسی می «میخریدم »و «میخندانیدي »توالی عناصر سازنده در دو فعل ،نمونهجا به عنوان در این

 ، به ترتیب خط آوانگار:«میخريدم» و« میخندانیدی» توالی عناصر سازنده در فعل: 1ی جدول شماره

 پ ت س گ پی
Am id a :n xand mi 
Am id - xar mi 

 

 فارسی:  ، به ترتیب خط«میخريدم» و« میخندانیدی» فعلتوالی عناصر سازنده در : 2ی جدول شماره

 پی گ س ت پ

 اي اید ان خند می

 ََ م- اید  خر می

 
 شوند:تقسیم می به هشت دسته عمرانیکامیار و وحیدیان تكواژهاي ساختمان فعل در نظر 

تكواژ  -1ساز تكواژ ماضی -1« ستاك حال » بنتكواژ  -4 « می »استمراري تكواژ -7 « ب –می » تكواژهاي وجهی -2ساز تكواژ منفی -1

 (11: 1731، عمرانی وکامیار وحیدیان  )تكواژ شناسه -1ساز تكواژ صفت مفعولی -3 گذراساز

 و همیشه – روم نِمی –نرفتم  :شودظ میتلف « نِ» ،بیاید« می »اگر پیش از ،قبل از فعل اصلی« ن »:کردن فعل(ساز) منفیژ منفیتكوا -1      

  .گفت نخواهم – نشد گفته :گیردمی قرار معین فعل از پیش مجهول و آینده هايفعل در اام  ،آیدمی اصلی فعل از پیش

  نرو ← برو ←برسر فعل باشد حذف می شود  «ب» كواژ وجهیتاگر  فعل، به «ن »تكواژ الحاق هنگام در* 

 تكواژ میانجی واج .)نیامد ← آمد ؛نیفتاد ←افتاد  :گیردقرار می «ي» صامت میانجی ،سازپس از تكواژ منفی ،ت آغاز شوداگر فعلی با مصو *       

 .(آیدنمی حساب به
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  .شودمی این دو نوع تكواژ استفاده التزامی از مضارع و اخباري مضارع ساختن براي ؛«ب می، »:وجهی تكواژ -2

 .دلالت دارد استمرار در گذشتهبر « می» :تكواژ استمراري: این تكواژ یك عضو دارد -7      

  .شودبن ماضی از آن ساخته می ،هاي با قاعدهبن مضارع است. در فعل ،تكواژ بن: اصل فعل -4

 که ،سازندمی ماضی فعل بن و دنشومی الحاق قاعده با هايفعل مضارع هايبن به «ست –اد –ت –د –ید» ساز : پنج عنصر تكواژتكواژ ماضی -1

 :سازماضی تكواژهاي هاينشانه. سازندماضی تكواژ عنصر پنج این

 رس+ ید= رسید :(id)  ید -

 شكاف+ ت= شكافت  :(t) ت  -

 د= افشاند افشان+ :(d) د  -

 ایست +اد = ایستاد :( ad)اد  -

 گري + ست = گریست :( st)ت  -

 تكواژ این نیز گذرا هايفعل از برخی .کندمفعول میگذرایه را هاآن شود ومی اضافه ناگذر هايفعل از بعضی مضارع بن به «ان »سازگذرا تكواژ –1

 :دنشوسببی تبدیل می گذراي به و پذیرندمی را

 دوانید( ←) دویددو+ ان+ د/ ید ←دو+ ان 

 و نقلی بعید ،استمراري نقلی ،التزامی ،بعید ،ماضی نقلی ساختن که در ،ي صفت مفعولی[ نشانه -َِ--تكواژ صفت مفعولی بن ماضی+ ] ه =  -3

 .دارد کاربرد ،مجهول فعل

 .نداردوجود  تكواژ ماضی فعل مفرد شخص سوم در اام   ؛افعال هايشناسه: شناسه تكواژ -1

                                      *****                 

 گیرینتیجه -4   

 بررسی ساختمان تكواژ در دستور زبان فارسی پرداختیم. در این پژوهش مختصر به 

ي کل ی آزاد و وابسته شود. تكواژ از نظر توزیع به دو دستهتكواژ یكی از واحدهاي زبان در تشكیل جمله است که از یك یا چند واج تشكیل می

 .شونددستوري تقسیم می ي قاموسی وشود. این دو دسته تكواژ نیز خود از لحاظ معنایی به دو دستهتقسیم می

ي تصریفی و اشتقاقی تقسیم و وندها خود به دو دسته بستها هستندتوانند به تنهایی به کار روند، شامل وندها و واژهتكواژهاي وابسته، که نمی  

 شوند.می

بیان  شویم که چنین مبحثیه این نكته میمتوج  ،استادمراجعه به دستور پنج با که ،اندنداشته اياشاره مفهوم تكواژ به تیسن  دستورهاي از بعضی

 .  اندنداده بسط چندان ار آن مختلف هايگونه و تكواژ انواع و شده مطرح جزئی بسیار تكواژ مبحث ،انوري و . در دستور گیوينشده است

ارتباطی در قالب قواعد  يهترین پدیددر عین حال پیچیدهترین ابزار و رترین و آساندر میان ابزارهاي ارتباطی بشر، زبان به عنوان مؤث جا که از آن

تر ي آن براي شناخت هرچه بیشدهندهآید؛ بنابراین شناخت زبان و اجزا و عناصر تشكیلظ در میها به تلف به منظور بیان اندیشه ،و اصولی خاص  

یكی از همین ضروریات است. امید  ،عناصر اصلی در ساخت جملهی از یكنماید. شناخت  تكواژ نیز به عنوان ي ارتباطی بسیار ضروري میاین وسیله

تر کلام قرار شناخت و در نتیجه کاربرد هرچه صحیح يتر در زمینهگامی به سوي تحقیقات و مطالعات گسترده ،هاي این چنینیاست که پژوهش

 گیرد.
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Abstract:Language is one of the most important phenomena in the universe's creation. This phenomenon is a major component and 

arcel of human existence and the various aspects of individual and collective human life associated with it. Understanding of the 

phonetic language of the speech, it seems to be essential. And of course this is not possible without understanding its components. In 

the chain between parts of speech, morpheme has a crucial role. In this paper, in terms of morphology and distribution of all kinds 

each of the cases we studied, traditional grammarians Morpheme subject matter and does not have to pay., so that for example the 

"dasture panj ostad' reference to the category of morphology has taken place. 
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 چکیده 
آید. بر این اساس، شعرایی که زندگانی متفااویی باا دیااران  ی پیچیدگی و وسعت و عمقی که دارد، به خوبی در شعر او به نمایش در میدنیای درون شاعر با همه

هاای گونااگون شاعر ایان  است بررسی جنبه« ها نامهی زندانمسعود سعد سلمان ، نخستین سراینده» ی این شعرا اند. از جمله اند، شعر متفاویی نیز سرودهداشته

دهد.نوع نارش مسعود سعد به عناصر طبیعت که یاا شاعر، مختصات سبک بینابین و سیر یکامل آن را که منجر به پیدایش سبک عراقی گردید، به خوبی نشان می

ای یر شد و این روند در شعر شعرای بعد از او نیز ادامه یافت؛ باه گوناهی یوصیفی و برون گرایانه داشت، به یدریج درونی و درونیز آن، در شعر دیاران جنبهپیش ا

 که سرانجام، نارش به طبیعت در شعر شاعران سبک عراقی کاملاً به حالت درون گرایانه و انتزاعی درآمد.

هاای یواوس سابک خراساانی باه یواند یکی از جنبهاصر طبیعت  در حبسیات این شاعر و نوع نارش او به آن مورد بررسی قرار گرفته است که میدر این مقاله، عن

 عراقی را در بخش موتوایی شعر، نشان دهد.

 

 مسعود سعد،سبک بینابین،حبسیات ،عناصر طبیعتواژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
هاای مختلاب باا هاا و اندیشاهطبیعت ومظاهرآن همواره در شعر فارسی یجلّی یافته است . شاعران و نویسندگان باداشتن دیدگاه از دیرباز یاکنون،

-هاا را مایای که شااعرآنگونه اند. یجسّم مناظر طبیعی بهد، یوصیب کردهانکردهگونه که درک میطبیعت مواجه شده  و در آثارخودطبیعت را آن

آیاد. از موواوعایی کاه هماواره ماورد یوجّاه بیند، اغلب نمودار آن است که انفعالات نفسانی آدمی از دیدن مناظر طبیعت ، درقالب کلمات درمای

، یاچه اندازه از قلمرو جغرافیاایی سازندی از یصاویر شاعرانه را میت که برخشعر بوده است این است که عناصر طبیع ی ادبیات وگران حوزهپژوهش

ماورد  هاای شااعرانه او یناسابی بااچه میزان از رهاذر سنّت داخل شعر او شده است وآیا میان یصویرها وخیاس ومویط زندگی شاعر مایه گرفته و

 است.ها وجود دارد، یا نه واین یناسب یا چه حدّی استفاده از آن

های مختلاب سایری شاده های جوانی او در زندانکه ساسعلی رغم آن ی سبک بینابین،عنوان یکی از شاعران  برجستهدر شعرمسعود سعد به

کند یایصاویری دیارگونه با عناصر طبیعت خلق کند.بررسی شود وشاید همین موبوس بودن به اوکمک میاست، نارشی خاص به طبیعت دیده می

شعر مساعود  شود.و نیز آشنایی بیشتر با خصوصیات سبک بینابین بسیار مؤثر واقع می« شعر زندان»یعت در حبسیات مسعود،درشناخت عناصر طب

 نماید.اش وروری مییر شعر او دانستن جزئیات وقایع زندگیآیینه و کتاب خاطرات زندگی اوست. از این رو و برای شناخت بیش

 

  سعدزندگی مسعود

ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم باود. وی سارآمد حبسایه سارایان و نخساتین شااعر ی بزرگ شعر دری، در نیمهمسعود سعد سلمان، سراینده

مولد او شهر لاهور و  (:)ح( 9334یاسمی ،  )ها..ق ولادت یافت 884و یا  834،  834های گوی در سرزمین هندوستان بود که در یکی از ساسپارسی

( خود وی در ومن اشعار، زادگااهش را  333: 9339) عوفی،.اندهمدان را زادگاه او دانسته ها  به اشتباه،صل او از همدان بود. البته در برخی یذکرها

 :شهر لاهور دانسته است

 جز آنکه ما را زین شهر مولد و منشأست دانااندر نمیاابه هیچ وجه گناهی دگ

           (94/38) 

ی عمّاس آن دولت قرار گرفتند. پادرش ساعد سالمان باه روایات یااری  سعود، در اوان شوکت دولت غزنوی، به غزنین آمده و در زمرهنیاکان م

بیهقای، )ستیفا همراه او به این دیاار آمادها.ق به سمت ا 823بیهقی، به هناام انتصاب مجدود پسر مسعود غزنوی به حکومت هندوستان، به ساس 

 نکته دلیل رفعت مقام او در دربار غزنویان است. این .( 323: 9339
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آغاز کار مسعود سعد مقارن با عصر پادشاهی سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی است.چون این پادشاه فرزند خویش سیب الدولاه موماود راباه 

و حاسادان  وزگار به دشمنی فضل او برخاسات ر اما،گماشت؛ مسعود نیز در شمار نزدیکان ودر ردیب امرای بزرگ او قرار گرفت .برفرمانروایی هند 

 :به نزد پادشاه غزنوی روا داشتند، سعایتی یمام در حقش او را نداشتند که یاب دیدن شکوه و شوکت

 ایااین روزگار شیفته را فضل کم نم     مسعود سعد دشمن  فضل است روزگار

                                (24/344) 

. سرانجام به حاب  شااعر فرماان دادیا ا نسبت به مسعود سعد بدبین ساخت و سلطان ابراهیم ر ای حاسدان نتیجه داده، بدگوییبدین یرییب

الدوله امیرمومود نیّت آن صاحب غروی قصّه به سلطان ابراهیم برداشت که پسر او سیب» ....   دارد:گونه بیان مینظامی عرووی این موووع را این

برود به خدمت ملکشاه سلطان را غیرت کرد و چنان ساخت که او را ناگاه بارفت و ببست و به حصار فرستاد و نادیمان او را  دارد که به جانب عراق

اما گویا این موووع حقیقات نداشاته و در  ( 39: 9341عرووی،) نظامی «ه یکی مسعود سعد سلمان بود ... بند کردند و به حصارها فرستاد از جمل

 .(93:  9334نوریان،)اریخی یأیید نشده استهیچ یک از منابع ی

و ساه سااس در « ساو »  و «دهک » ی  به هر روی، مسعود بی هیچ جرم و یقصیری به جهت ایهامایی که بر او بسته بودند، هفت ساس در قلعه

از مقرباان شااه باه ناام عمیاد الملاک  سرانجام به شفاعت یکایهای عمر خود را به حب  ماند. و مجموعاً ده ساس از بهترین ساس« نای » ی قلعه

ابوالقاسم خاص از بند رهایی یافت.او سی  در زمان سلطنت سلطان مسعود بن ابراهیم از طرف قاوام الملاک اباو نصرپارسای ،باه حکومات لااهور 

 منصوب شد .

ادند .این بار نیز پ  از هشت ساس حب  ی یارانش از جمله مسعود سعد به بند افتچندی بعد بونصر پارسی مورد غضب شاه واقع شد،و او وهمه

در اواخر عمر ،سمت کتابداری درباار غزناوی را باه  شاعربه پایمردی طاهربن علی ،از رجاس نامدار دربار غزنوی از بند رهایی یافت .« مرنج»در قلعه 

  .ها .ق ایفاق افتاد191عهده داشت ،وعاقبت وفایش در ساس 

های او از فضای زندان و ناهبانانی که بار کند. وصبسخت زندان مرنج سیری میاوواع و شرایط خود را در ای نایوانی و بیماری ه، ساسمسعود

آور است. باری، اگر شاعر حکایت خاود اند یا مراقب زندانی باشند که فرصت فراری نیابد، دردناک و حزنی آن، برگماشتهسقب زندان در کنار روزنه

 پنداشت:ید، دروغ و فسانه میشنرا روزی از زبان دیاران می

 ه یا بمیرم زندان بود مرا خاناهاک          یبارک الله این بخت و زندگانی بین

                 (9/443) 

های زیادی داشت و رنج حب  و دوری از خانمان و خویشان بهار عمر او را به خزان پیری و رنجوری مبدس اگر چه زندگی مسعود، فراز و نشیب

های طولانی گیرد و این حب های اقباس و ادبار زندگی او قرار میهای اوج و افوس شعر مسعود یقریباً در یقابل با دورهیوان گفت دورهخت؛ اما، میسا

» و یا « اسارت  شعر» بخشد که نماینده و نماد کند و مقام شاعری او را یا حدّی اریقا میدر ذهن و جوهر شعری او چنان انقلاب و یوولی ایجاد می

 گردد.می« ادبیات زندان 

 

 حبسیه
هاای نوشاتهشاود؛ دساست، از انواع غنایی شعر فارسای موساوب مای (294:  9343)ندوشن، «بندشعر شاعر در »نامه که در واقع حبسیه یا زندان

حبسیه فغاان و فریااد انساانی »نشیند. رم بر دس میگزیند و لاجاش برمیای یسکین آلام خود و فریاد خواهیشاعری در بند است که زبان شعر را بر

زناد و باا های آهنی، در زیر شکنجة همجنسان دیو سیرت خود دسات و پاا مایهای موصور به میلهچاسها یا سیاهمغارة کوهدیده است که در ستم

 .(93:  9331)ظفری، «فقر و آلودگی دست به گریبان است عفریت گرسنای و

شاود کاه صارفاً برگرفتاه از ی نخسات، اشاعاری را شاامل مایدساته شوند؛ی کلی، اشعار حبسیه به دو دسته یقسیم میبنددر یک یقسیم   

یوان نامید. شاعر در این دسته از اشعار احساسات و عواطب ناشی از آلام روحی و جسمی شاعر در زندان است. این دسته اشعار را حسب حاس نیز می

بندد. از این رو اگر آرایشی هم در سخن وی باشد، ناخودآگاه و لذا بسیار ارزشمند است. بیان عمد در کلام به کار نمیهیچ صنعت و آرایشی به طور 

گشاید و از یماامی مساببین ایهاام و حاب  ی نام و ننگ، زبان به انتقاد میشاعر بیانی ساده و به دور از هرگونه یکلب است. شاعر به دور از اندیشه

 .(242:  9331)ظفری، دهدها را سر مییرین شکوهصانهد و خالکنخود یاد می

ی دوم، دیار حسب حاس صرف، مبنای سرایش شعر شاعر نیست. بلکه در این نوع اشعار، شاعر در صدد نمایاندن هنر و مقام شااعری، در دسته

پردازد و لونی آرام و ملتمسانه دارد. دیااران ممدوح می باشد. او در ومن اشارایی چند به موبوس بودن خود به ستایشعلمی و ادبی خود نیز می

ی علاقاه و او ومن یاادآوری ساابقه .افکندداند و لذا یقصیر را به گردن چرخ و بخت و گردون میرا از دخالت در به حب  افتادن خویش مبری می
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حق  ق ح  یرحم ممدوح را برانایزد و سی  شعر را با دعا درخواهد یا از این طریی خود پوزش میخدمات خود به ممدوح، از جرم کرده یا نکرده

 (.242:  9331)ظفری، بردممدوح به پایان می

یوان اشعار حبسایه او را بار ایان به طور کلی در میان اشعار مسعود سعد، حبسیایی از این دو نوع وجود دارد؛ اما، به طور صریح و مشخص نمی

ی نخست از اشعارش یقریباً باه عناصاری ها، مسعود در دستهیوان گفت: در کاربرد عناصر طبیعت در حبسیهاساس از یکدیار مجزا نمود و فقط می

و ... بیش از دیار عناصر  که در مویط اطراف خود بیشتر نمود دارند، همچون کوه و عناصر مربوط به آن )گیاهان و حیوانات کوهی(، عناصر آسمانی

زنی صارف گیری وی از طبیعت، یقلید نقشدهد، دیار بهرهسعود با ابداع خود، طبیعت را با روح خویش پیوند میدر این نوع از شعر م»یوجه دارد. 

 )رسامی ،«هایش از یک سو و روح غمناک شاعر از سویی دیاار کاه متاأثر از آن طبیعات اساتنیست، بلکه یلفیقی است از طبیعت با یمام هستی

هایی که در ذهن او وجود دارد، از عناصر متناسب به خوبی نمایاندن فضای غم و اندوه یک زندانی و اندیشه در این کاربرد مسعود برای .(43: 9348

 برد.بهره می

رود. ارزش و اعتبار اشعار مسعود نیز به همین مسئله یعنای بیاان ی عطفی به شمار میحبسیه سرایی مسعود در سیر یووس شعر فارسی، نقطه

انایزد که خود را در شعر خویش بریازد؛ بخشد. او را برمییری می به شعر او برّایی و گیرایی فزون»زندگی او در زندان ست. گذران یل حسب حاس ا

 .(2: 9344کزازی، «)با شعر خویش در آمیزد. در آن هناام شعر او شعری است که از بن جان آزموده است

آن، شعر و به ویژه قصایدش را نیز یوت یأثیر قرار داد. قصاید وی از این زمان باه  های ناشی ازها و مورومیتشروع دوران اسارت مسعود و رنج

بعد، اغلب حوس موووع حبسیه و حسب حاس سروده شده است. این نخستین بار بود که اشعاری یوت عنوان حبسیه در شعر فارسی پدیاد آمدناد. 

و پ   (49: 9343عزیززاده،رای یووس سبک، از خراسانی به عراقی هموار ساخت )این یووس که همان یووس موتوایی در قصاید مسعود بود، راه را ب

 یر کردن موتوای اشعار در این مسیر گام برداشتند.از او دیاران نیز به یدریج با درونی

گرا، انفسی و سرشاار از نمسعود که متعلق به این دوران است، درو دهد. اشعاری ازو شعر شاعر رخ میبا آغاز دوران حب ، یوولایی در زندگی 

شاود؛ تار ماین کاربرد عناصر طبیعت در شعرش، کمی پیرامون، میزافضای غم و اندوه است. به جهت مورومیت شاعر از دسترسی به طبیعت زنده

در آن است به کمک  چهدیار گزارش یا یوصیب طبیعت نیست؛ بلکه طبیعت و هر آن مقصود شاعر ای ویژه دارد.اما، کیفیت حضور این عناصر جلوه

ها به طور مستقیم اریباط دارد، آسمان و  آیند یا احساسات و عواطب او را به مخاطب منتقل کنند. ینها عناصری از طبیعت که شاعر با آنشاعر می

 نارد و یمامی یغییرات آن را زیر نظر دارد.به آن می« سمج»که از روزن کوچک  متعلقایش است

هاا، کاوه، دشات و ... نیاز ها و گیاهان، زمانمسعود، به جز آسمان و متعلقایش، دیار عناصر طبیعت، چون جانواران، گل در این دسته از اشعار

اش در هار ها نداشته باشد؛ اما، برای بیان مفاهیم مد نظر خود و القا احساس و عاطفهوجود دارند که ممکن است شاعر هیچ اریباط مستقیمی با آن

 برد.عات از عناصری خاص که در این راستا به کار او آیند، بهره میکدام از این مووو

. او کشادهایی که از این عناصر در موفوظات ذهنی خود دارد، احساساات و عاواطفش را باه یصاویر مایمسعود، با یوجه به یوصیفات و ویژگی

:  9343فتاوحی،)ات درونای خاود را در طبیعات کشاب کنادکوشد یا به جای یوصیب دقیق طبیعت بیرونی، حالات و روحیها میهمچون رمانتیک

جا که روند و آن، شعرا به سراغ طبیعت میعراقی در سبکاز این لواظ، شعر او با شعر حافظ و دیار شعرای سبک عراقی قابل سنجش است. .(923

 بخشند.  یر میخویش را با آن غنا و یأثیری فزونبرند و بیان ی آنان هماهنگ است، از آن عناصر بهره میعناصری از طبیعت با حاس و اندیشه

هماهنگ باا غام و  وها را در این دسته از اشعار مسعود سعد دارد.زیبایرین جلوه،عناصری از طبیعت چون آسمان، ستارگان و به ویژه زمان شب

  باه یوان نوعی ویژگای سابکیطبیعت در شعر او را میکند. از این رو، میزان و کیفیت حضور هایش حکایت می ها و مورومیتاندوه مسعود، از رنج

 اریند از:عناصر طبیعت در حبسیات مسعود عبسازد.سبک بینابین را به ویژه در سطح فکری به وووح نمایان می مختصات که آورد  شمار

ای ویاژه دارناد. اریبااط باا عناصار این عناصر در حبسیات مسعود هم از نظر کمیت و هم به لواظ کیفیت جلاوه:عناصر آسمانی و نجومیالف( 

های رفیع واقع شده هایی در کوهستانهای مسعود سعد که در قلعه رود. زندانی او با عناصر طبیعت به شمار میآسمانی و نجومی ینها اریباط زنده

عر باا آید، بدانساان بلناد اسات کاه شاابر می زندان مسعود سعد چنانکه از سخنش»گیرد.  است، امکان هرگونه اریباط با عناصر زمینی را از او می

 های هولناک او در زندان ستاره است:و مون  ینهایی .(988:  9331)ظفری، «کندستارگان راز و نیاز می

 از زمیاااان گاشاات مناقاطااع نظارم از بلناادی حصان و ینااادی کااوه

 رو ناااااااارمساااار فااارود آرم و د من چو خاواهم که آسماااان بیناام

                                          (3/834) 

   به چشم خویش همی بینم احتراق وقران د رازادرین حصار مرا باستاره باش

                                       (12/129)  
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 شاااداه صبااا بااااقااااصاااد ماان هاما ماونااا  ماان همااه ستاااره بااود     

                                            (99/918)                

ای اسات کاه در زنادان از سویی دیار شاعر در زندان با بهرامی نامی آشنا شده است که به او دانش نجوم آموخته است و ایان بهتارین هدیاه

کند و این سارگرمی و یغییر و یوولایشان را همواره در ذهن خود کند و کاو میشود. او با این دانشی که فرا گرفته است، اجرام آسمانی نصیبش می

 آور حب  را یومل کند و پشت سر باذارد:های طولانی و عذاب کند یا ساسبه او کمک می

 چااونه باودی حاس من اندرین زندان  راماینباودی بیااچااره پیاار باهاا راگا     

 گهی بیان دهدم رازهای چاارخ کیاان   گردش چرخهای گهی صفت کندم حاس     

                                       (33/122)                     

نمود و از سویی دیار شعر او این میزان از های زندان برایش ناممکن میل ساسشد، یومبه واقع، اگر فراگیری این دانش در زندان نصیب او نمی

 گداز را همراه نداشت. لطافت و سوز و

ها و بلاهایی که داند که یمام ناکامیکند. او دوازده برج را دوازده دشمن خود میمسعود سعد در برخی از اشعارش، اجرام آسمانی را نکوهش می

از هریک از آنان نصیب او شده است  هایی کهها و رنجای به یفصیل نام برجگیرد. شاعر در قصیدهها صورت میی آنشود، به واسطهگیر او میگریبان

 را بیان می کند:

 ی به دیارساااناز هاریکادیدم ه رناج کا    سیاااد کار به جااان         از این دوازده برجاام ر   

 انازیاز او گشات رناجه و با که بختچنان           حمل سرود نوا شد به من همی شب و روز       

 به یک لااد کاه بر او زد بریخت نااگاهان...    اای شااایر اوس و آخااار           ور بسبااداد ثاا      

                                          (9/191) 

مان و اجارام آن نسابت ها و ادبار خویش را باه آسای ناکامیی دوم حبسیات مسعود سعد است که شاعر علّت همهبه نوعی این اشعار از دسته

در هیچ یک از ابیات قصیده مدح ممدوح و پوزش از او وجود ندارد. در بیت زیر که مسعود به طور مستقیم فلک را عامال حاب  خاود  هد؛ امادمی

 ای زیبا نمود یافته است:می داند نیز این ویژگی به گونه

 چون بزندان مرا فلک بنشاند    یاری از موی من سییااد نبود

 که یکی موی من سیاه نماند                دان ماندم اندر بلا و غم چناا

                                           (9/412) 

گریاد و گیرد. او پیوسته چون ابر و شامع مای مسعود در بیان حالات و عواطب گوناگون خود در زندان نیز از عناصر آسمانی و نجومی بهره می

 گانی هستند که از ابر چشمانش سرازیر می شوند:دهد؛ قطره های اشک او ستارناله سر می

 

 خوانماین بیت چو حرز و ورد می           گریمپیوسته چو ابر و شمع می  

                                     (34/241) 

 کریاااان پامن بر این کااوه آساام               م ارانیااااره مااز دو دیاده ساات

                                          (23/248) 

 آورد:ها آسمان را به ستوه میدر دس شبناله ها و گریه های بی امان او  

 همساایة ماه گشتم از یاندی جای      یر از ناایم در قلاعه ناینالااانده

                                      (93/9439) 

 گاریااه سخاات و نااالااة زارم از        هر نیمه شب آسمان ستوه آید

                                           (92/833) 

 

آیناد. مساعود از شرایط و حاس و هوای زندان به یااری اش مای د برای خلق یصاویر زیبا و پر سوزجانوران نیز در حبسیات مسعود سع:جانورانب(

ب از اسامی جانورانی چون اژدها، مار، افعی، شیر و دیار درنادگان کاه ذکار ناام آن هاا سعد در یوصیب فضای هولناک و ینگ و یاریک زندان، اغل

 گیرد. او می گوید: ناخودآگاه آدمی را به یاد مرگ می اندازد بهره می
 بند بر پای من چاااو اژدرهااااا                    چو پنجه شاااایار  موی ها بر ینم      
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 کاه هماه کااوه پر شاود زصادا                               نتااااااوانااام    نالاااة زار کاااارد     

                                         (91/2) 

 پنجاااه شیار و صااورت ثااعبان                     و دیده اندر چاشم             ماوی بر فرق     

                                    (33/143) 

( بهاره  24:9334رساتاار فساایی، در این ابیات مسعود با هنرمندی، از شکل ظاهری حیوانایی چون شیر و اژدرها که نوعی مار بزرگ است، ) 

-آنجا اوج می ،درگونه هولناک جلوه دهد. این عذاباند، اینهای بلند بدن و اغلالی که بر پاهای او استوار کردهگیرد یا عذابی را که از وجود مویمی

 ،دهد. در ابیات دیار نیز مساعودیابد و او را بیشتر شکنجه میزیرا صدای او در کوه انعکاس می ؛یواند از شدت درد ناله سر دهد گیرد که شاعر نمی

 از این اسامی در جهت القای همین مطلب بهره می گیرد: 

 د ینااگهارشب اندر کنار گیار     مونتام همچاو دوستااان عاازیز   

 بسااتری گستاارد زکااام نهناگ              د زپنااجة شیاار  باالشی ام نهاااا

                                                                                                           (4/894) 

هاار زمااانم چااو مااار بفااساید                                                               فلک                      بند من مار گرزه گشت و            

                                                (3/483)  

هور و در خطاب به خود زهار سروده است، از زبان لا -سرزمین لاهور –ای است که شاعر به یاد یار و دیار خود و در بیت زیر که از ابیات قصیده

 گوید: مار و ییزی آهن را سبب مرگ می داند و می

 ایاز زهر مار و ییزی آهن بود هلاک                        با مار حلقه گشته ز آهن چاونه

                                                                                      (94/344) 

همواره شبح مرگ را پیش چشم می بیند که دائم مثال اژدهاای مخاوف » ی زندان، مسعود یط هراسناک و فضای ینگ و یاریک دخمهدر شرا

 ( او می گوید: 41:9332)زرین کوب، « را به دم در کشد. دهان باز کرده است و می خواهد او

 هان بازکرده چون شعبانخیاس مرگ و د              منم نشسته و در پیشم ایستاده به پای  

                                                                                                      (13/129) 

 و در بیتی دیار، نام سه جانور مهلک را در یوصیب فضای زندان می آورد: 

 فااااعای و اژدهااااا باااشاااددیاااو و ا    راسات گاااویاای هوای زناادانااام            

                                                                                                      (24/413) 

اعر را آور مرگ و نیستی اویند. آسمانی که در بالای سرش قرار گرفته و زمینی که در زیر پاایش اسات، قصاد جاان شادر نظر او همه چیز پیام

 اند: کرده

 فلاااک بر ساااارم اژدهااااایی ناااااون           زمایاان زیااار من شاارزه شیااار ژیااان

                                                                                                      (48/293) 

 ون عصااه صلاح رهبر من بود چااورچ           گشت اژدهای جان من این اژدهای چرخ          

                                                                                                            (3/22) 

 که مقصود از اژدهای چرخ در بیت بالا ، همان صورت فلکی اژدها است.

 روی می داند:ی گریزی بیابد، خوکانی خشماین و کریهرشان افزوده می شود یا مبادا، زندانی روزنهاو نااهبانان زندان را که هرشب بر شما

 گااوریااست ساایاهرنااگ دهلااایاااازم             خااوکیااااست کاااریاااه روی دربااانم

                                                                                                  (88/848) 

 اند:اند و زنجیرهایی بر پای او بستهداند که در قف  کردهشاعر موبوس همواره خود را در بند، شیر و پیلی می

 شیاارم کاه باه دشت و بیاشه ناذارنادم                        پیاالم که به زنجیاار گااران دارندم

                                                                                                          (2/9423) 

 ش  ببستند منامااه به بازیااشیاری ک            بخاستنااد مان          ه به زخمایش االی کااپی     

                                                                                                          (3/9433) 
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از  گیرد یاا از ساویی میازان یاألم خاودمیاما،درآن جا که مسعود سعی دارد ح  یرحم دیاران را برانایزد، از جانورانی وعیب و ظریب بهره 

ه ها و ... زار و نازار گشاته اسات، شکنجه و عذاب زندان را شدت بخشد و در مقابل، اوج وعب و نایوانی خود را که به سبب گرسنه بودن ها، شکنج

 نشان بدهد:

مااااااا  آساااااان زجاااای برباایاد                                                           شد ین من چنان که گااار خواهاااد                    

                                                   (1/483)  

گردون به سلسله در پایم چو شیر و پیل                                                                    پشه ام به وعیفی چرا کند             چو مور و

                                         (4/883)  

 کشد:گونه به یصویر میا با بهره گیری از دیار اسامی جانوران ایناند رها مستقر شدههای زندان در آنهایی که قلعهمسعود، بلندی کوهستان

ممکن بود که سایه کند بر سرم همای                                                                     چون پشت بینم از همه مرغان بر این حصار     

                                         (91/344)  

از فراز آن پشت مرغان هناام پرواز دیده می شود. بلندی حبسااه و پریادن » داند که چنان بلند میدر این بیت مسعود اریفاع حصار نای را آن

بایرد که بر  ( او می گوید: امکان ندارد که هما یا این اریفاع بتواند اوج 949:9333 یوسفی،« ) ها فرایاد شاعر آورده استمرغان پرواز هما را در اوج

 کند:همین  مطلب را بیان می مرا از ادبار برهاند.در بیت زیر نیزسرم سایه افکند و 

 ند به سارماایه افکااهان                            چااون هاما ساابیاانم از همه کیپست  می            

                                                                                                  (4/834) 

 است:ی خوش الوانی که به سبب آوازش اسیر قف  گشتهداند که در بند کرده اند و پرندهشاعر موبوس خود را باز و چرغی می

                                             گر در حذر غرابم و در رهبری قطا                      چون باز و چرغ چرخ همی داردم به بند                 

                                       (94/22)  

 در بیتی دیار می گوید:

 باانااوا چااون هاازار دستااانیااست         جاای          باینااوا یاایست بااسته در سااما    

                                                                                                        (33/944) 

در دیوان  شاعر بنا به اقتضاای حااس ، مرغاان ، بیشاتر اهال زاریادن و .» مسعود از آواز پرندگان نیز در القای غم و اندوه خویش بهره می برد 

کناد، غام و خود ، نوای مرغان را با احساس حزن آلود خویش درک مای سرایی و نشید خوانی ... شاعر بنا به یجربه های یل نالیدن هستند یا نغمه

-41: 9348رسمی ، «)رساند.آمیزد و حزن و یأثر خویش را با سرود پرندگان به گوش ممدوح و مخاطبان خود میآنها در هم مینج خود را با نغمهر

 لد: ناگرید و قمری زار زار می(از این رو فاخته در نظر شاعر موبوس می48

 چو کبک نشافت ار کوه باشدم مسکن                چو فاخته نه عجب گر همی باریم زار          

                                                                                                        (23/394) 

 چااون بلاابل آلااوده به خااون پیاراهن          نااااالم مان        چاااون قمااری زار زار می   

                                                                                                     (2/9481) 

 

 رخ و چشمان شاعر ز ب  که خون گریسته است، چون چشمان غراب و روی یذرو سرخ رنگ شده است:

                                                 بی گاااشته ز اوااطاااراآویاختااه غارابا            ن همچو دو چشم غراب و دسدو چشم ماز خون      

                                                               (8/32)  

غراب کننااد                                                 یو ییره شب را هم گونهچ                خم ز چشمم هم چهره یذرو شود            ر       

                                                               (3/932)  

 یابد:ی ییرگی و اندوه است، هماهنای عجیبی میی امور آن با غراب که نمایندهدر نظر شاعر موبوس، زندگی و همه

جهان چو پر غراب است و دس چو پر ذباب                                                           مرا ازین ین رنجور و دیده بی خاواب                   

                                                    (9/38)  

نشیند و به سبب گریه ی بسیار گیتی در چشمش چون پر غاراب ییاره و یاار می و در جایی دیار ، با شنیدن صدای غراب ، غمی در وجودش

 شود:می

 گیتی شود چو پرش در چشم من ز آب       چون بانگ او به گوش من آید ز شاخ سرو        
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 برخیز و بر پر و برو دوساات را بیاااب    گویم چرا خااروشی نه چون منی به بناااد           

                                                                                                      (4/32) 

 ی اقباس او، هما نیست که فاس نیک داشته باشد؛ غراب و فاس شوم اوست که مسعود را به بند اسارت گرفتار ساخته است:پرنده

 زیرا ز فاس زجاار برآمد غااراب یااو          مسعود از آن چو باز به بند اوفتاده ای           

                                                                                                     (39/334) 

-نامیده مای« و زجر یطیّر»گیری نوعی فاس وجود داشته است که از روی پرواز مرغان، سعد و نو  بودن آن یعیین می شد. اصل این نوع فاس

،  2کردناد . )شمیساا، جیشد و در نزد عرب مرسوم بود و با یعیین جهت پرواز مرغان به راست یا چپ فاس نیک یا بد شخصی یا امری را یعیین ما

 ( مصراع دوم بیت بالا نیز اشاره به همین موووع دارد.422:9343

 

از ایان نیاز گفتاه شاد، از  طور که پایشمسعود سعد با آنکه در زندان با طبیعت زنده و دنیای بیرون اریباط مستقیمی ندارد، اما هماننباتات:  ج(

هاا و ی ایان طبیعات و از جملاه گالبرد ؛ اما، جلوهموفوظات ذهنی خود در این زمینه برای گزارش اوواع زندان و حالات خود به خوبی بهره می

 ار در این دسته از اشعارش رنگ خاصّی دارد.نبایات دی
 گوید:گل های طبیعت او در واقع ، خارهایی بیش نیستند . او خود می

 هر ابر که بنارم غبااری شده گیر                           گر گل گیرم به دست خاری شده گیر

 دان و روزگاری شده گیرهر روز مرا خانه حصاری شده گیر                          عمری شده 

                                                                                                      (2/9499) 

 گوید: و در جایی دیار، در خطاب به خود می

 لاایااااادهدر چااشاام یااو امیااد گلااای را                           صااد خااار انااتاااظار خ

                                                                                                    (23/349) 

 در بیتی دیار نیز ادبار خویش را در زندگی این گونه بیان می کند:

 شرنگ طعامم کبست و شرابم                زعمرم چه لذت شناسی چو هست                 

                                                                                                      (93/822) 

می داند. کبست که نام دیار آن حنظل است، رستنی یلخی « کبست» دراین بیت نیز مسعود یومل ووع ناخوش آیند زندگی را چونان خوردن

ی خوردن کبست و شرنگ است. مشاابه هماین در نظر شاعر، یل  کامی زندگی و گذران عمر پر اندوه برایش به منزله .( 392:9332رناچی ، )ستا

 مضمون را در بیتی دیار از او نیز می یوان دید: 

 نوش ناخورده بسی خوردم کبست روزگار          پای من در بند مونت کرد دست روزگار      

                                                                                                      (22/333) 

قدر بر بدن خود کوفته است که بر و ران او از زخم کاب دساتش اشک های خونین شاعر موبوس در زندان رخ اورا لاله گون ساخته است و آن

 چون بنفشه ، کبود رنگ گشته است:

 س روییااست               چاااون باانفاااشه ز زخاام کااب راناایستهامچااو لالااه زخااون د

                                                                                                        (3/44) 

  در ابیات زیر نیز همین مطلب را بیان می کند: 

                                                 بناااافشه ز زخاام دساات باااار شااااد     رخااام         گشااات لالااه زخاااون دیااده           

                                                              (98/834)  

 ااشه بااااریزخون جاااار وز طیااناااچه ماااراست                   چااو لاله رخاای چااون بنفا

                                                                                                           (22/394) 

 دهد: ریزد و آه و ناله سر میاو چون گل و نرگ  روز و شب از غم و درد بیدارست و اشک می

 روز و شاب باا سرشااک و بااا ساهرم             از غااام و درد چون گااال و نرگا              

                                                                                                       (99/834) 

 گوید:و در بیتی مشابه می
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                      دلم از گال همای گلاب کنند                        زآیاش     گل مورّد گشته است چشم من ز سهار                               

                                                                (1/932)  

ونین خاود ( و مسعود چشم خ 243:9344در معنی سرخ رنگ است و مقصود از گل مورّد ، گل سرخ است) گرامی، « مورّد » یدر بیت بالا واژه

ها همانند گل سرخ رنگ دانسته است. اشک های خونین او در زندان که بر زمین ریخته می شود، به حدّی است که زمین زنادان را در شب بیداری

 کند و او این یعبیر را این گونه به یصویر می کشد:را لاله زار می

در فصااال خااااازان لاله زار کاارده                                                          ایان دیااااده خونیان زمیاان زناادان                       

                                         (24/331)  

 کار بسته است:و در بیتی دیار نیز همین مضمون را به

زندان من از دیدة من لاله ساتانست                                                                         ور فصل خزان بینم دایم به چه معنی                 

                                                          (23/43)  

خاود را در سار بلنادی و  زاد سرو، که نام دیار سرو آزاد است، درختی است که پیوسته سبز و یازه است و قامت بلنادی دارد و مساعود ساعد

دهاد، علات او در ابیاایی کاه از فلاک گلاه و شاکایت سار می (911: 9332رناچای، ). دانداستقامت در برابر ناملایمات زندگی چونان زاد سرو می

 کند:گونه بیان میناسازگاری و خصومت او را با خود این

 دهدم غم همی نییاامایدن که میکنو         داد مر مرا بشمرد         فلاااک چو شادی می 

 چو زاد سروم از آن هر زمان بییراید         چو زاد سرو مرا راست دید در همه کار          

                                                                                                      (99/948) 

های زندان و روزگار داند که در اثر رنجه این مضمون را دارد و قامت راست و استوار خود را قامت زادسروی میدر ابیایی دیار نیز مضمونی مشاب

 کمانی گشته است:

 همااانا باااز نشاااناساای چو باااینی                        مارا روزی ز زاری و نااااوانااای

 زریااری گشااته چهاار ارغااوانی           کماااانی گشااته قاااد زاد ساااروی             

                                                                                                     (3/441) 

هاا و کناون آمااج غمکند که پیش از حب  چونان ارغوان سرخ و شاداب بوده و ای خود را یوصیب میدر مصراع دوم بیت دوم نیز شاعر، چهره

ی زرد و رنجور خاود ( و شاعر چهره938: 9332)رناچی، های زرد رنای داردها و برگگیاهی است که گل« زریر»دردها گشته و زریری شده است. 

 را به این گیاه همانند کرده است.

 

همواره یاباد. شاب، روز، مااه و سااس روزگاار شااعرای متفاوت میزمان در حبسیات مسعود سعد نیز رنگ و جلوه:دیگرعناصر زمانیفصول و د( 

 گوید:ی خود میهای متعدد است. او در خطاب به زمانهمالاماس از اندوه و رنج
 ای کینه ور زمانة غادار خیاااره سار              برخیره ییره کردی به ما بر یو روزگار

 گاار بهر گه در لیال ودرنهارهاار هفته انده دگر آری به روی ماا               رنجای د

  یک ماه برقراری و یک ساس بیاااقرار                                                                         یک روز راحتی و یکی هفته رنج وغم         

                             (9/232)  

 گذرندها برای او میزندگی شاعر به درازای ساس هایشمار روزگار، ساعتزیر بار غم و اندوه بی

 پندارد:و لاجرم شاعر خود را دراز عمر می 

 هاهاست ساعتدراز عمری دارم که اندرین زندان                     بر من از غم دس ساس

                              (3/429) 

 :و در نظر شاعر، غم یک روزه اندوهی صد ساله شده است

 یک روزه غمم انده صد ساله شدست           چشمم ابرست و اشک از او ژاله شدست

 در نای مرا ز خون دو رخ لاله شدست                چون نای مرا همه نف  ناله شدست

                              (1/443) 
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موب  »را ندارد. یمامی فصوس ساس برای او فصل خزان است. در واقع  های او ینوع و رناارنای فصوس برای دیارانهای ساس در زندان نامهفصل

بااره (. خاود او در این984: 9331)ظفاری، «م و سوزنده استفصوس اربعه ندارد. موب  یک خزان غمناکی است که همیشه یا سرد و افسرده یا گر

 گوید:می

 مرا فصل خزانست که همه ساسپ  چون          گر فصل چهار آمد هر ساس جهان را   

                                          (22/43) 

 شود:بهار طبیعت برای این شاعر لذیی ندارد و از مهرگان پاییز نیز نشاطی نصیب او نمی

 ناااه باااا دوستاااانم نه بااا دودماانام                فزونااست ناه ساااس یاا من کانااون    

 انارگانااه یااان یاااباادم نعمات مها       م لااذت ناااوباهااار  اه دس بینااادنا   

                                                     (38/123) 

-همراه ندارد.ابیات زیر در گزارش زمستانکند، ارمغانی بهیزمستان نیز برای مسعود جز سرمای شدید و طاقت فرسا که جنون شاعر را بیشتر م

 ای اودر زندان است.ه

 یرسم که فااازون شااود جناااونم        در حب  بدین چنین زماااستان            

                                                     (3/434) 

 این یناام را چاااو زهاار بااازایاد                 اناادرین سمااج شاادت سرماااا     

                                 (98/483) 

ی ویژه آثار آن در جهاان طبیعات اشاارهاز آنجا که شاعر موبوس با طبیعت بیرون اریباطی ندارد، در حبسیات او چندان به فصل یابستان و به

 شود.مشخصی دیده نمی

ود در ماه رمضان، شاعر را همواره رنج که گاه شدت وعب و گرسنای مسعها نیز برای شاعر موبوس، چندان موسوس نیستند؛ جز اینگذر ماه

 :کشدآمدن ماه شواس را انتظار می دهد و او هر زمانمی

 خبری هست ز شاواس به نزدیک شما                کرد بیچااااره مرا جوع به ماه رمضان    

                             (2/29) 

 و این در حالی است که ماه رمضان نباشد:ی خود شاعر خوراک او هر هفته مختصر غذایی است به گفته

 از دست ماااارا کاسه و از زاناو خوانست     گار خوردنیی یابم هر هفته نه هر روز        

 گوید که مخور هیچ که ماه رمضان است               ور هیج به زندانبان گویم که چه داری   

                           (23/43) 

ای مشخص دارند؛ ماه و خورشید دو نماد روشن شاب و روز در شاعر او باه شامار لاف دیار عناصر زمانی در شعر مسعود جلوهشب و روز، بر خ

ها نور ماه و مهتاب روشنی بخش و در روز خورشید گرمابخش زندان سرد و یاریک او هستند. ابیات زیر چااونای روز و شاب زنادگی روند؛ شبمی

 کند:یشاعر را در زندان یرسیم م

 چراغم از مهتابست و آیش از خورشید   نار چاونه بود حاس من که در شب و روز    

                           (1/411) 

 زین هر دو بفرسااوده مرا دیااده و یان      ناای روزم هیااازم اساات و نااه شب روغن   

 زم گاارم دارد آن شااب روشنکاین رو      در حبا  شدم بمااهر و ماااه قاااناع ماان      

    (1/9483) 

ها کاه در شبکند که گویی آخرین روز و شب  از عمر اوست؛ غم واندوه جانای سیری میگونهاش را در زندان بههای زندگیمسعود روز و شب

 گذارد:برای او امیدی به دیدن فردا باقی نمی

 ارا هست عماار یا فاااارداااه ماااکا              همت من همااه در آن بساته اساات   

                                    (98/9) 

 که نیست یک شب جان مرا امید بقا               چرا خورم غم فردا و زان چه اندیشم       

                            (2/91) 

اند. شب با سیاهی همة زندانیان از شب نالیده»گ با شب و لوازم آن دارد.کند و اریباطی ینااینشاعر موبوس ما، شب را با یمام وجود لم  می

-ک  چون مسعود سعد دربارة آن و آسیبشود. هیچاش، موجب شکایت بندیان میاش، با بستر سرد و خشن و آلوده به انواع حشرات گزندهکشنده
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های زنادان ( شب984: 9331)ظفری، «ه نووی نام شب در آن نیامده باشدب ای دارد کههایش، فریاد و فغان سر نداده است و کمتر قصیده یا قطعه

 مسعود، در اوج سیاهی و دیر پایی است:

 که بینای آن شااب جااز اکمه نبود    بسا شب که در حب  بر من گذشت 

 که آناارا اماااید ساااورگاااه نبود     سیااااااهی سیاااااه و  درازی  دراز   

                                  (3/414) 

 برد که مبادا خورشید از گردش خود خسته شده و باز ایستاده است:رنجاند و او را در این اندیشه فرو میاین نافرجامی شب شاعر را بسیار می

 زلب حاااور است و رای اهریمن       دوش گفتاااای ز ییااارگی شاب من 

 ییره چون مونت و سیه چون حزن        زشت چون ظلم و بیکرانه چو حرص 

 ر شد چااارخ گاویی از گشتنسیاا      د مهااار گویی از رفتاااار مااانده شا 

                   (9/323) 

ها در ساکوت و یرین عوامل رنج او نامشخص بودن سرنوشت اوست کاه شابیکی از عمده» های شاعر موبوس، شب هوس و هراس است. شب

داند. شاید حکمی از طرف سلطان برساد و آزادش دارد. یا کی باید در این زندان بماند، اما چه کسی میاطر او را سخت مشغوس مییاریکی زندان خ

سارانجامی از اعادام هام بادیر دانسات کاه اعادام خواهاد شاد ایان بیکنند و شاید هم دستور برسد که شرش را کم کنیاد. ای کااش حتای می

 گوید:های ییره و حوادثی که در پی خواهد داشت ناران است. او در این باره میمسعود، از فردای این شب (.88: 9339)دزفولیان،«است

 دناپااه این شب ییره چه خواهدم ز            در آن یفکار مانده دلام کااه فااردا را       

                                     (93/343) 

                                                زبهر روز به شب وعدة عقاب کنند                        چنان کسی کو را   می گذارم هر شبه            

                                                             (91/933)   

 ب که به سیاهی دیرپا از ستارگان شعری و سهیل مجهز شده است، برود:در نظر شاعر لشکر روز سیاهیانی یرییب داده یا به مقابله با لشکر ش   

 ز راست خرقه شعری ز چپ سهیل یمن       طلایه بار سیه روز کرد لشکر شاب       

 ینی برنج و عذاب و دلی به گرم و حزن                مرا مالاس گرفته ز دیر ماندن شاب       

                                       (99/343) 

 مشابه همین مفهوم را شاعر در ابیات زیر بیان کرده است:

 چون مرا باسته دید و حیران ینااگ               کرد با من زمانه حماله بجاناگ               

 ادناگییاغ پولاد کرد و ییااار خا       رنج و غام را ز بهاار جاان و ینم             

 دو سیه روز و شب ز روم و ز زنگ          رساد مااااددش     هاار زمانی همی

                                     (9/894) 

 روزهای مسعود نیز در ییرگی رنگ شب را دارند: 

 ارازماااانااه روز روشان را شاب ی              به جان درمانده بود و کرده باااروی        

                         (4/294) 

 

 روزی یناااگ و انااده بسیاااااار              روز باار مان ساایاه کرد چااو شب     

                        (14/238) 

 اوربیادار همااچو اخااتر بار موا               روزم شباست و در شب یاااری من       

                                             (99/342) 

 

( و 94: 9331)ظفاری، « سازداز اشک چشم دریا می» کاربرد عناصر اربعه در حبسیات مسعود، بسامد بالایی ندارد جز آنکه گاه :عناصر اربعههـ ( 

 یر از کشتی بر آن شناور است:خود سبک
 یر از لناراگرچه بندی دارم گران          یر از کشتی          شدم بر آب دو دیده سبک

                                                                                      (49/312) 

 او را از این چشمه نصیبی نیست: یاما، لب یشنه
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 لب خشااکم چرا چو عطشانیااست          گاار مرا چااشمه ییست هر چشامی       

                                     (4/44) 

 انایزد که گاه ینها راه فروکش کردن آن آب دیدگانش است:شمار مسعود چنان آیشی در دس او برمیو اندوه بی رنج

 گاااه آیااش دس باشااک بنشانم              گااااه انااده جااان بیاأس باسارم       

                                       (3/323) 

 شود:اب است و اشک دیدگانش طوفانی است که شاعر در آن غرقه میاو از آیش دس همواره در یب و ی

 رقه انادر آبماز اشک دو دیده غو          از آیاااش دس همیشه اناااادر یاااابم    

 یرسم چو چراغ مرگ باشد خوابم           م    ااباادر آیش و آب خواب شب کی ی

                           (9/9438) 

 گذارد:خود شاعر آب دیدگان و آیش دس، برای او جای مقامی در زندان باقی نمیی به گفته

 رااچ روی مفاام و نه هیااای مقااه هیچ جان       در آب و آذرم از چشم و دس بروز و بشب              

                                  (83/329) 

 نامد:می« رود گنگ»و « آب برزین»او آیش دس و آب دیدگانش را در وسعت 

 آذر بااارزیااان باااود و رود گنااگ       در دس و دیاااااادة مااان روز و شاااب                   

                    (1/824) 

 شود:ای در دهان او ایجاد میگاه نیز از این آیش دس کوره

 ه  شد و شد زبان در او اخاردهان چو کور          ها گرم آیدم کز آیش دس       همی سخن   

                                                                                                      (48/312) 

 

 همین مضمون را نیز در بیت زیر آورده است:

 ود دهااانمااچاااون کاااورة یااافتاه ب      دایاااااام زدم ساااارد و آیااااش دس            

                                                                                                       (3/844) 

 کند:از سرشک دیدگان به باران یعبیر می

 ز دیاادگااان باااران غاام فرود آید          بخار حسرت چون بر شود ز دس بسرم                     

                                                                                                          (2/942) 

 در ابیات زیر که در حب  و به یاد مادر پیر خود سروده نیز این مضمون وجود دارد:

 ابر ست و اشک چون باران که چشمهایش چو         اگاااار نبااااودی ییااامار آن واعیااافه زاس         

 سانرگز ندیااااادمی یکااکه حااس گیاااتی ه           خاااادای داند اگااار غم نهادماای بر دس                

                                                                                                         (34/122) 

 روید:شود و با اشک دیدگانش نیز از خاک زمین زندان گیاه میعود در زندان، سنگ خاره خاک میاز یب و یاب دم مس

 ز آب چشمم از آن خاک بر دمااید گیا                ستز یب و یاب دمم سنگ خاره خاک شده          

                                                                                                     (98/93) 

 پندارد که فلک، خاک زمین زندان را نیز از او دریغ داشته است:رو او میاز این

 زو زر و سیم امید چون دارم               فلک از من دریغ دارد خاک  

 در دو گز بیش نیست رفتارم              یی و زنااادانی              ار قلعهکه بهاا

                                                                                                 (21/832) 

 فضای زندان او آن چنان یاریک و گرفته است که شاعر باد را نیز در آن مجاس حضور نمی یابد:

 ادم باااد هیااچ پیاااارامننجه                     ام که از یناای  در آن خاااناهانا           

                                                                                                  (3/339) 

 گوید:لذا شاعر می

 کنیم روشنی و باد را شفاعت ها                 بروز یا بر ما اندر آید از روزن                     
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                                                                                                   (8/429) 

 

برد، همه در جهت بیان سکوت و خموشی و بی کسی مسعود در زندان باه عناصری که مسعود از جمادات در حبسیات خود به کار میجمادات: و( 

 گوید:های خموش و بی فریاد است  سخن میات خود از اینکه مسکن او سمجی بر سر کوهاند. او همواره در حبسیخدمت گرفته شده

 غریب مانده بدین آسمان بی پهنا                         وعیب گشته بدین کوهسار بی فریاد

                                                                                                    (3/91) 

 شاااااد جاااوانی مان هبااا و هاادر            هاااای بااای فریااااد بااار سااار کوه 

                                                                                                      (48/334) 

ها آنچنان از سطح زمین دورند که نااه شاعر را اند. این کوهیز بوده و سر به فلک کشیدههای آن موبوس گشته بسیار یند و یهایی که او در قلعهکوه

 سازند:از زمین منقطع می

 از زمیاان گشاات منااقطاع نظااارم               ادی حصااان و یناادی کااوهاز بااالنا

                                                                                                        (3/834) 

 برد:را برای نمایان ساختن بلندی کوه به کار می« آسمان پیکر»در بیت زیر نیز مسعود یعبیر 

 من باریان کااااوه آساااامان پیااکر              رانااامتاااااره مااایاز دو دیاااااده س

                                                                                                 (23/248) 

 نماید:و در این بیت هم شاعر این گونه بلندی کوهی که در آن موبوس شده است را بیان می

 باانیماارا فاارماود گااردون دیااتده             اااراختااه کاااوهم کااه گویی        بر آن اف

                                                                                                     (9/441) 

پیچد و او را ساخت شاعر موبوس در این کوهسارهای یند و خاموش حتی امکان ناله و زاری را نیز ندارد؛ زیرا، پژواک آوای او در سر یا سر کوه می

 آزارد:می

 که همااه کاااوه پر شااااود ز صاادا  اااااواناااامنالاااااة زار کاااارد نتاا

                                                                                                     (93/2) 

 پااااساا  من هماااه صاادا بااشااد                      هرچه گویم همی بر ایان سر کاوه             

                                                                                                    (98/918) 

 دهد:گونه گزارش میمسعود، از فضای خاموش و ساکت درون زندان نیز این

 گوریااست چو سنااگ رهناامونم                      گنایااست چو چاااوب همنااشینم      

                                          (99/434) 

 گوید:اند از خشت و سنگ بام و در دارد. او میزندانی هم که او را در آن جای داده

 ز سنااایش بااامی ز خشااتی دری                  یی      کاااارا باشاد انااادر جهاان خاناه

                                            (24/399) 

 ز سنگ خارا دیوار دارد و در و بام                    نشستااهم سمجی بکنده بر سر کوه

                                             (39/814) 

 ها نیز همان سنگ و خشت هستند:بستر و بالین نرم او در این زندان

 یرین بستر از یرابین یافته است پاک         یرین بالش از حجر           سر یافته است نرم

                                            (29/33) 

 اند چونان سنگ گران است:و بندی که بر پای این زندانی استوار کرده

 پااای در سناااگ آساایا بااااشااد               مار مارا گااویاای از گااراناای بنااد

                              (38/913) 

 روزماان رنااگ قیاار دارد و قااار               بنااااد مان وزن سناااگ دارد و روی

                   (12/238) 

 شمرد که البته کاربرد این یعبیر از اشک درحبسیات او بسیار کم است:گاه مسعود اشک چشمانش را چون درّ و عقیق می
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 ااشاادعقاایاق و ناااه کاهاارباا با نااه            من هرگز    چااون سرشک و چو روی  

                               (23/913) 

 سرشک دیده صدف وار درّ ناب کنند              که بر من بااااران غااام زنند ماراز ب          

                               (94/922) 

 

 نتیجه گیری:
از ساویی  ست؛ در این نوع نارش او به طبیعت،انفسی دان گرایانه ویوان نارش مسعود سعد در حبسیایش را به طبیعت، نارشی دروندرمجموع می

ی شاعر ی او که همزمان است با و به یبع آن ینهایی و عزلت گزینی شاعر و از سویی دورهیار  های مخوف و ینگ وهای طولانی حب  در زندانساس

ت شاعر به جهت ینوع کاربرد عناصر طبیعت در حبسیا میزان ونقش مؤثری داشتند. ،گرای عراقیخراسانی به سبک درون گرایک برونیووس از سب

در ایان ناوع ای دیارگون به شعر او بخشایده اسات. شود؛ اما کیفیت این کاربرد جلوهیرمیرسی به طبیعت رناارنگ بیرون کممورومیت او از دست

هراس یک زندانی را به زیباایی  یرس و اندوه و برد یا غم وخورد. او از عناصر گوناگون طبیعت بهره میبا عناصر طبیعت پیوند می نارش، روح شاعر

 به یصویر بکشد 

ت؛ مکان را برای او فراهم ساخته اسای آسمان و متعلقایش است که روزن کوچک زندان شاعر این ای شاعر با طبیعت مشاهدهینها اریباط زنده

این عناصر هماهناگ باا غام و  عناصر آسمانی و نجومی در حبسیات مسعود هم از لواظ کیفیت و هم از نظر کمیت نمودی خاص دارند. از این رو،

 ی اوست و ستاره ماون در نارش انفسی شاعر به عناصر آسمانی، ماه همسایه .گویندهایش در زندان سخن میها و درد و رنجاندوه شاعر از ینهای

ها دارد نیز در القاای یرین اریباط موسوس و مستقیم را با آندیار عناصر طبیعت که شاعر کم .های خاموش ویار زندان استدس شب ینهایی او در

 اناداند؛ شایر و بلبلای کاه در قفا  کاردهگداز شاعر زندانی وجود داشت ،به کار برده شدنی شاعر که دررأس آن غم واندوه جاناحساس وعاطفه

خواب و بر و روی کبود شاعر است. یمامی فصاوس سااس نرگ  و نیلوفر نیز چشم بی کند.یصویری است که شاعر از وجود خود در زندان یرسیم می

یصاویری حقیقای  ها دارد. یصویر شب در این اشاعار او،ای به شبهاست. مسعود، نااه ویژهبرای شاعر جز خزان نیستند و روزهایش به ییرگی شب

ای از اشاک و ساوز درون شااعر کند.آب وآیش نشاانه؛ شب با یاریکی وسکویش، با رمز گونای و هوس وهراسش در شعر او به زیبایی جلوه میاست

ر در حبسیات خود با اند و بدین یرییب شاعاست؛ سنگ وکوه نیز از جمادات در گزارش سکوت و خموشی طاقت فرسای زندان به خوبی کاربرد یافته

یواند مختصاات ی طبیعت در شعر مسعود به خوبی میبرد.این جلوهفسی، از عناصر گوناگون طبیعت در جهت بیان غم و اندوهش بهره مینارشی ان

  سبک بینابین را که خود یووس از سبک خراسانی به عراقی است، به ویژه در سطح فکری و موتوای اشعار، نمایان سازد.   
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 فردوسی گفتگوهای زنان درشاهنامةبلاغی بررسی 
 

 1آبادیصغری جلیلی جشن

 

 چکیده
. داد سرزندگی و پویایی و نو وبویرنگ داستان به توانمی گفتگو پروراندن طریق از. است پردازیداستان در تاثیرگذار عوامل مهمترین از یکی گفتگو            

 کلام در جزیی شگردهای یافتن زنانه، گفتگوهای گزینش از هدف. استکرده حفظ را حماسی هایویژگی روایی، و ازنظرزبانی که است حماسی متنی شاهنامه

 گونهاین رزم، و حماسه فضای در فردوسی که این. مردانه دارد و فاخر و مطنطن نیززبانی حماسه و است مردانه کلام فردوسی طبیعتاً زیرا است؛ فردوسی

 است آن بلاغت بحث شاهنامه، گفتگوهای در مثبت ازنکات یکیاست.  مهم بسیار کندمی رعایت را بلاغی و کلامی تناسبات و زنان سخنان جزییات موشکافانه،

 ینبرمخاطب دارد. ا که تاثیری. گرددمی تاثیر برمحور است،شده ازبلاغت که تعاریفی بیشترین. دید توانمی درحوزةتصویرسازی هم و درحوزة معانی هم که

 اجتماعیطبقاتِ  به توجه بازن  شخصیت دهبرای بررسی دقیق،. کندمی بررسی را شاهنامه دران زن گفتگوهای تحلیلی، روش به و ایکتابخانه صورتبه پژوهش

  _منیژه درعشق؛ زدهشتاب _سودابه هوسباز؛  _رودابه و تهمینه پیشه؛عاشق _؛گردیه،گردآفریدآوروجنگدلیر) استگزینش شدههایشان ویژگی وها آن

 و زمانی و مکانی موقعیت و شرایط با آنها تناسب زبانی، بلاغی، ازنظر گفتگوها  پژوهش، دراین(. شیرین و _قیدافه روا؛فرمان _ وکتایون سیندخت خردمند؛

 گیرد. می قرار بررسی و تحلیل مورد کدام هر به مربوط هایلحن و اجتماعی طبقه و جنس سن،

 

 واژگان کلیدی

 بررسی بلاغی، گفتگو، زنان، شاهنامةفردوسی

 

 مقدمه 
 چنان باید الایده شکل در و  گذاردمی نمایش به واضح هایگونه به را روابطو این  است اشخاص بین روابط دادن نشان وسیلة بهترین گفتگو       

 نوع عنصر این گرددبازمی 5 قرن یونان ادبیات به داستان در وگو گفت ریشة. نباشد روابط این تبیین و تحلیل به نیازی دیگر که باشد رموثّ و قوی

 که شودمی باعث باشد، همراه عمل با اگر گفتگوها (36: 1931 موسوی،)گیردمی ریشه سقراطی فیلسوفان هایبحث از بیشتر که است ادبی خاص

.  باشند داشته اطناب  گاهی و ایجاز از باید ها وگو گفت گاهی معانی، علم نظر از. بیاورد وجود به را هاصحنه زیباترین و  باشند داشته قوام گفتارها

 که نیست دیگر سنتی هایداستان مانند _استشده بررسی پژوهش این در که بخشی آن _شاهنامه در گفتگوها زبان بلاغی کارکرد این بررسی

 تفاوت داستانن زبا ، اجتماعی و فرهنگی مختلف سطوح در اقشاری یا اشخاص مورد در مثلاً. دارند یکنواخت زبان گفتگو در هاشخصیت معمولاً

 با تفاوتهایی غالبا گفتگو زبان و  قرارندارند تکلّم لحاظ از بالتّبع و فرهنگ و دانش از واحدی سطح در داستان اشخاص عملاً که حالی در  پذیردنمی

 .(19:1:11 حمیدیان،)  دارد داستان توصیف زبان

 نویسی نامهنمایش و نویسیهنرداستان امروز، تا یونانیان زمان از غرب، ادب در امّا است؛نشده توجّه پردازیهنرداستان به وفارسی، عرب درادب     

. است گفتگو پردازیداستان مهم اصول از یکی  (.51: 1931کامیار،وحیدیان)استپدیدآمده زمینه این در بسیاری هایکتاب و بوده توجّه مورد

 را آن نویسداستان  است لازم که واقعی مادةزندگی اولین  و دهدمی عبور خود روی از را داستان همةسنگینی گاهیگاه که است باریکی گفتگوپل

 سرشت، قبول، مورد هایاندیشه فکر،سطحِ  سن، نمودارطبقه، که را هرکس نحوةبیان یا سخنان باید نویسداستان. است مکالمه کند، یادداشت

 خلال از را تفکّرِخویش طرز و هاویژگی واقعی، مردم چونان. باشند زنده باید داستان اشخاص (.55)همان،بسپارد خاطر به اوست پردازیخیالقدرت

 درداستان مکالمه کیفیت به توجّهی نظرگاه ازاین روزگارگذشته، عرب و فارسی هایدرداستان  (999: 1931،یونسی)دهند بروز خود هایگفته

 هامکالمه دیگر، عبارتبه. گویندمی سخن هم مثل همه عامی، و دانشمند روستایی، و شهری شاه، و گدا پیر، و جوان وبزرگ، کودک. استنشده

 (.55: 1931کامیار،وحیدیان)گویدمی سخن که است شاعر یا خودِنویسنده حقیقت، در و نیست واقعی

در به چالش کشیدن احساس و  که برجسته سازی و تشخص کلامی است ها در روایت، پردازهیکی ازشگردهای تاثیر در مخاطب و شخصیت     

کند. رستاخیز واژگان) اسازی داستان و تأثیر بر مخاطب کمک میر است که به وسیلةترفندهای ادبیِ موجود در گفتگوها، به فضادراک مخاطب موثّ 
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the resurrection of the word19:1کدکنی، )شفیعیدمدای است که روحی دوباره در کالبد مردةواژگان و تعابیر می(  همان هوای تازه 

:13.)  

 

 سخن که پردازداستان بلاغت دوم. باشد شنونده حال اقتضای به باید که گوینده سخن بلاغت یک وجود دارد؛ بلاغت دونوع داستان درگفتگوهای

 غیر یا بلاغی که کندنمی فرقی و دهدارائه عیناً است، شخص آن طبیعی و برازنده و استداده رخ واقعی دردنیای که صورتهمان به را هرشخصیت

   (.55: 1931کامیار،وحیدیان)باشد بلاغی

 بررسی به زبان محور حول بر پژوهش این. است شاهنامه در زنانه هایگفتمان در فردوسی زبان بررسی کار بنیان رو پیش پژوهش در             

 بر  شاهنامه استفاده مورد متن پژوهش، این در. پردازدمی زنان پردازیشخصیت در فردوسی لحن و هاگزاره ساختاری های ویژگی زنان، گفتگوهای

آید، طبق جدول زیر، به بخش مربوط مراجعه شود؛ هایی سخن به میان میدربارة نشانی ابیات نیز هرگاه ازشخصیت  .است بودهمسکو  چاپ اساس

 است:اما شمارةابیات، ذیل هر بیت ذکرشده

 

و  تهمینه

:  گردآفرید

داستان رستم 

 و سهراب

سیندخت و 

 رودابه: 

 داستان زال و

 رودابه 

  کتایون: 

داستان پادشاهی 

 گشتاسب و

داستان رستم و 

 اسفندیار

 گردیه: 

پادشاهی 

هرمزد و 

 پادشاهی

  خسروپرویز

 منیژه: 

داستان 

بیژن و 

 منیژه

 قیدافه: 

پادشاه

ی 

 اسکندر

 شیرین:

پادشاهی 

خسروپرویز و 

پادشاهی 

 شیرویه 

 سودابه:

داستان 

سیاوش و 

رزم کاووس 

با شاه 

 هاماوران 

 

 ساختار نظر از دارد، زنان زبان از که گفتگوهایی و هامکالمه در مخاطب، به خود درونی تجربة و فکر،حس انتقال برای فردوسی که است براین فرض

است؛ امّا شدهاند و مقاله و کتاب نوشتهدربارةزنان درشاهنامه بسیارسخن گفته است. کرده استفاده نیز زنانه زبان هایویژگی از...  و لحن واژگانی

تاکنون  -بررسی آن از جنبةزبانی و بلاغی های گوناگون به صورت یکجا وهای ده زن شاهنامه باویژگیبررسی گفتگو -گونهپژوهشی این

 و ایکتابخانه منابع در جستجو و یلیلتح روش به شاهنامه در زنان گفتگوهای در فردوسی زبان بررسی هدف بااین پژوهش، .  استنگرفتهانجام

 ابیاتی نشاخو با سپس ،است شده پرداختهلحن و اهمیت آن  پردازی،ابتدا به اهمیت گفتگو در داستان. استگرفتهصورت معتبر اطلاعاتی هایوبگاه

چون؛ سیندخت، زنان خردمندی   .شودمی بررسی او زبان و بلاغی ساختاری عناصر و فردوسی لحن است، آمده شاهنامه در زنان خود زبان از که

است که و سودابه و شیرین . سعی براین شده گردیه، گردآفرید،، تهمینه  و زنان جنگاوری چون ؛منیژه رودابه،قیدافه و عاشقانی چون  کتایون،

است؟ شود.آیا فردوسی لحن زنانة این گفتگوها را حفظ کردهشود پاسخ دادههایی که درادامه مطرح میگفتگوهای این ده زن بررسی شود و پرسش

های آوایی درتاثیرسخنان این زنان به چه بقة اجتماعی و خلق و خوی و حالات روحی و روانی آنان است؟ چینشها متناسب با طآیا لحن شخصیت

جایی که یک ازآن است؟هماهنگ صورت است؟ آیا مقتضای حال گوینده و مخاطب است؟ لحن مطنطن و حماسی شاهنامه چگونه با لحن زنانه

 است؟از حالات عاشقانه در این گفتگوها است، چگونه نمایان شده طرف این گفتگوها زنان هستند، تصویرهایی که

 درشاهنامه زنان 

 را زن رو ازین دارد، دوست را قمار و خطر مردجنگاور،: »گویدمی نیچه. هستند قهرمانان کنندة تعدیل شاهنامه در مختلف هاینقش در زنان        

 راکه مسایلی و یابندمی حضور بحرانی لحظات در زنان از بسیاری  ،شاهنامهدر (93: 1933)غفوریان، دارد دوست است قمار ترین خطرناک که

 اگرچه دهدمی شاهنامه در زن از فردوسی که تصویرهایی  (.93 همان،)رسانندمی نیک سرانجامی به خردمندی با ،شوندعاجزمی آن حلّ از مردان

 سیندختاند: حتی در گفتگوها نیز عفیف ظاهرشده شاهنامه زنان در (14، همان)دارد قرار داستان  اوج در زیبایی به امّا است؛ مختصر و کوتاه

 گنهکار: »گویدمی بلکه ؛کندنمی تمجید مهراب از سیاست، روی از است، نکرده آشکار را خود حقیقی نام هنوز و رودمی سام دربار به که هنگامی

 وابستگان که گیردمی سوگند و پیمان سام، از و ندکمی آشکار را نامش که هنگامی امّا  ؛(1115) «بود سیراب دبده دلش زخون/  بود مهراب گربود،

 ، هرگاه از زنان به(1161)هستم«  روان روشن مهرابِ گرد» زنِ من،: گویدمی و رساندمی اوج به را همسرداری در داریامانت باشند، درامان او به

هایی چون؛ افراسیاب، قیصرروم، مهراب، زنان را نکوهش از زبان شخصیتاه که هرگ عاشقانةزنان است. فردوسیاست، به واسطةحالات بدی یادشده

نه  کر پدران این دختران، به واسطةعشقیاست، درتفّهایی که از زنان شدههای کتایون، رودابه، منیژه، نکوهشکند، مسالة عشق است. درداستانمی

پدرش » گوید:کند، رستم پس ازکشتن سهراب، باخودمیی پدرتهمینه نیز که در داستان شیفتگی تهمینه به رستم را نکوهش نمیدرخوراست. حتّ
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چه آموزم اندرشبستان شاه/ به دانش زنان کی »است: یا از زبان سیاوش آمده (335)«دخت جوانپهلوان/ چه گوید بدان پاک مایةآن گران

 گوید: هنگامی نیز که رستم از مرگ سیاوش غمگین است، می (.153« )؟نمایندراه

 کسی کو بود مهتر انجمن

 سیاوش به گفتار زن شد به باد

 

 کفن بهتر اورا ز فرمان زن 

 خجسته زنی کو زمادر نزاد

                      (161:-

1613) 

های او، درزیرکی جوییهایی بود که به زنان نگاهی مثبت داشت. این نگاه مثبت را درگفتگوهای سیندخت و چارهفردوسی درزمانةخود ازحکیم    

اورا تا آورد، زبان میهای تاریخی که گردیه بهبینیم. گردیه گزارشگر تاریخ ایرانِ دوران پهلوانی است. گزارشقیدافه و در سخنان حکیمانةگردیه می

که نژادشاهی مخصوص شاهان ه پس از گفتارهایی طولانی دربارةایندیگر پادشاهی هرمزد( :165 – :164) ابیات بردحد جنگاوری حکیم بالا می

فلسفی یا سخنان  (.1656)« کهممردان دهم/ به بسیارسال از برادراگرمن زنم پندِ»: ویدگاست و بهرام و دیگران فقط باید بندگی کنند، می

آباد و ثروت و اسپان تازی و بندگان برپای و تاج و  .  کاخِاست گوید، همه نشان از استواری نگاه فردوسی به زنای که سیندخت میوخردمندانه

رود و همةکوشش او در آرامشی است که به دختر و همسرش و آن درذهن سیندخت به باد میخسروانی و هوش و رای و ... همه دریکتخت

  .(11:1)گناهان کابل مسوز/ کجاتیره روز اندرآید بروزرازهمه به مردم کابل برسد: دل بیبرت

 سازی منش هنرِ

 جنگنده زنان و مادر همسر، معشوقه، نقش شاهنامه در؛ امّا اندنوع تنها نظامی خسروشیرین استثناء به دیگرفارسی ایهدرمنظومه زنان      

 رستم به اسفندیار مثلاً: کنندمی مشورت آنها با مردان و دارند کوشا کارهاشرکت در ور اندمشخص فردیت دارای گردیه، و (گردآفرید همچون)

 با همه ومنیژه تهمینه،کتایون رودابه،. کندمشورت «نیکنام رودابة جهاندیده »مادرش با ازجمله خود کسان با و بازگردد خود خانة به کهگویدمی

 زنان ازسوی شد، بررسی که هاییداستان در هاجوییچاره    .(141: 1939مولّفان، گروه) همسربرگزیدند خود برای پدرانشان بسیار وجودخشم

 جوییچاره اسکندر، خروج برای قیدافه جوییچاره وصال، برای تهمینه جوییچاره رودابه،  و زال وصال برای هاندیمه و سیندخت جوییچاره .است

 اسفندیار به اندرزهایش و گشتاسب به رسیدن برای کتایون هایچاره سهراب، چنگال از رهایی برای گردآفرید اندیشیچاره بیژن، رهایی برای منیژه

 هایکوشش نهایت، در و خود ساحت تبرئة برای شیرین هایکوشش ، خسرو به رسیدن برای گردیه هایجوییچاره بسازد، ظاهراً باگشتاسب که

 و است کاخ بربالای رودابه و رودمی رودابه دیدار به زال که هنگامی نمونه، برای. سودابه درکنار ماندن و اتهام رفع و سیاوش به رسیدن برای سودابه

 زنی یا گردیه (. 554)«؟کوی به من و باره بر تو پرسی چه/ دیدارجوی راه چارة یکی»  :بیاندیشد چاره که خواهدمی رودابه از زال کوی، در زال

 بود،شده نوشته برآن بهرام نام که را شرابی جام دهددستورمی بزم، درمجلس خسروپرویز، به اشاندیشینیک دراثبات. است کنشگروپویا

 پادشاهی خسروپرویز(. 9454)بشکنند

. رودفرو  خطر درکام متهوّرانه نباید که داندمی طرفی از و. زنانه خصوصیات دارای و است زن بازهم است؛ امّا دلاور جنگجویی که این با گردیه       

 به دادن تن و کمک جهت خسروپرویز از هایشگریخواهش و درخلوت او به تاختن و تبُرک با سپس و چین خاقان با هایشجوییچاره و هانرمش

 به پویا و کنشگر زنی را او جا،آن بر فرمانروایی و ری گیریبازپس درنهایت و خسرو شبستان به رفتن و او کشتن سپس و گستهم با ازدواج

 به پادشاهی هرمزد (1319)شود می گوناگون هایاندیشه پراز دلش و کندمی سستی احساس گستهم تهدیدهای با که هنگامی. استتصویرکشیده

 .(1314)«بود ویران نه ما تخمة ازو/ بود کزایران شویی بدوگفت» :دهدمی مثبت پاسخ او با ازدواج

 لحن
 شکوفایی اوج به را حماسی داستان آنچه .است لحن نیز زبانی عناصر از یکی و استزبان  ،متن سازندة و اصلی عنصر گرایان ساخت نظر از      

 هتوجّ  بنابراین است؛ متن ساختار در  سازنده و مهم عناصربسیار ازلحن   (13: 1931نقوی،)و لحن اوست  داستان قهرمان شکوه و توان رساند،می

 مخاطب تا شود می باعث و تاثیرنهاده شعر، بافت در لحن تغییر.  شودمی آن اجتماعی بافت و متن تردقیق شناخت باعث موارد بسیاری در آن، به

 و موضوع با لحن طریق از مخاطب به خود درونی تجربة و حس فکر، انتقال برای فردوسی. کنددرک مختلف مسایل بیان در را شاعر زبانیهایتفاوت

 (. 11: 1939رضایی،)  است افزوده مخاطب در خود لامک اقناعی و بارعاطفی تشدّ بر شعر پیام

 به لطف از و گراید لطف به خشونت از ملایم لحنی با بتواند که شاعر آن خوشا»  :گویدمی بوالو که است آن لحن کارگیری به در هنر غایت       

 یا گوینده احساس و نگرش از عبارت و انگلیسی  tone واژة  برگردان لحن فارسی، معاصر ادب و نقد در  (:16: 1969 کوب،زرین) «خشونت

 (. 113: 1931 پور، عمران) «است ادبی اثر هر اساسی ارکان از و شودمی ایجاد زبان فضاسازی طریق از که است پیام محتوای به نسبت نویسنده

 و وزن، خاص، آواهای قالب، تشخیص در لحن. است دخیل لحن ایجاد اصرشعردرعن همة که گفت باید سروکاردارد، عناصرسبکی همة با لحن البته

 می و شود می همراه کلامش با که اوست درونی حالت بیان و لفظی تظاهر هرگوینده لحن.  (11: 1939رضایی،). است رموثّ هجاها کیفیت حتی
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:  1939رضایی،) را لحن گویند کلام عاطفی آمیزی رنگ  (116: 1931پور، عمران)برشمرد گوینده سبک و شعر اصلی ممیزات عداد در را آن توان

11.)  

 

  هاانواع لحن
 لحنای(  مفاخره ،آمیز صلح و نرم و ملایم ،تهدیدآمیز لحن ،برانگیزاننده لحن ،دشمن با اظهاردوستی برای کارانه فریب لحن) نمایشی لحن       

 در حماسی لحن ،ها صحنه و اشخاص توصیف برای حماسی)  لحن( اوضاع نمایی سیاه برای ، حالات دادن نشان برای نمایشی لحن) تصویرسازی

 فضاسازی برای متحسّرانه لحن ،هاشخصیت احوال بیان برای تضرّع و گریان )انگیز غم لحن، تعریضی و کنایی لحن( پندها و آمیز حکمت سخنان

 واقع برای داستان ابتدای در گزارشی لحن،ایمحاوره لحن از استفاده با عقل از دور ایواقعه القاء )کننده قانع و اقناعی لحن( انگیز غم داستان

جایی که است. ازآن( در این پژوهش به دفعات از لحن کلام سخن به میان آمدهتمثیل باکاربرد) استدلالی لحن،ایمرثیه لحن ( فلسفی لحن، نمایی

 ایم. ها را توضیح دادهاست، انواع لحنلحن برهمةعناصرگفتگو تاثیرگذار است، ما نیز به صورت پراکنده هرجا که لازم شده

 

 گفتگو و بلاغت
 از بیش را خواننده حواس و بگیرد را رویدادها شتاب که سخن آرایش در بسیار درنگ هرگونه و لفظی صنایع کثرت. است کارکرد شعر حماسه      

 باشد، معنوی و لفظی صنایع فاقد که آرایش بی شعر دیگر، سوی از. کاهدمی شعرحماسی تأثیر و هیجان از بکشاند، دیگر فرعی مسائل به اندازه

 ادبی انواع و رمانس شامل بلکه نیست؛ حماسه تنها نیز شاهنامه و طلبدمی را خود ویژة آرایش ادبی، قالب و نوع هر منتها.  است عور و لخت سخنی

 رسالت نکتة این به عامدانه گویا کاهد،می فرو داستان اوج در زنانه گفتگوهای از فردوسی که هاییوجای (1:3: 1934فان،مولّ گروه)هست دیگرنیز

 های صحنه دررا  شاهنامه هایداستان عشق و زن حضور، نشود کاسته اثرش حماسی لحن و ازآهنگ کهآن برای فردوسی. نظردارد حماسی شعر

 حضیض به اشحماسه آهنگ ضرب اوج از را آن هم و کندمی حفظ را تصاویراثرش و مفاهیم تعادل هم ،گونهاین به و داردمی بیان تریکوتاه

 .  (11: 1933غفوریان،)کشاندنمی

 بیشترین توان دید.گفتگوهای شاهنامه، بحث بلاغت آن است که هم درحوزةمعانی و هم درحوزةتصویرسازی می یکی ازنکات مثبت در       

 و شان با متناسب شاهنامه در سیندخت سخنان داردبرای نمونه ؛  برمخاطب که تاثیری. گرددمی تاثیر برمحور است،شده ازبلاغت که تعاریفی

. بینیممی وضوح به را تاثیرگذاری این رودابه، با و سام با ندیمه، با مهراب، با او درگفتگوهای. اوست خردمندانة و اجتماعی شخصیت

. است مخاطب حال مقتضای و متکلّم طبقةاجتماعی با متناسب سخن از نمودی آورد،می سیندخت سخنان در فردوسی که هاییچینیمقدمه

 نیز سام با و (349_31:) گویدمی سخن فلسفی بامهراب (63:_61:)است مادرانه کاملاً و دارد نکوهش با همراه بلاغی هایپرسش رودابه، دربرابر

 (. 1431 _1433) گویدمی سخن اقتدار با هم ندیمه با و  (1111) شودمی وارد تمجید و تحسین در از

 را او کاووس که داندمی سودابه. آوردمی بلیغ سخنانی سودابه برزبان آگاهانه ،فردوسی دهد،می رخ کاووس و سودابه میان که درگفتگویی     

 کاووس به را مرده فرزند سیاوش، و سودابه درگیری در که هنگامی. است کردهاشاره نکته این به داستان خلال در بارها نیز فردوسی و دارد دوست

 نیز من خوری،نمی را کوچک فرزندی غم تو اگر گویدمی اقناعی، سخنی با سودابه کنند،نمی باور را سودابه سخن دیگران و کاووس و دهدمی نشان

 : تاثیرگذارد همسرش بر خواهدمی ،سخنان این با.  کنمفکرنمی دیگری کس به تو جز

 نیست فرزند خرد غم گر را تو

 سرسری چنین گرفتی گر سخن

 نیست پیوند تو از فزون هم مرا 

 داوری این افکندم گیتی بدان

 داستان)                

 (111_114سیاوش

 :بینیممی بعد ابیات در نیز را سخنش تاثیر که

 دژم شد او گفتار ز سپهبد

 دل خسته را سودابه کرد گُسی

 هم به او با بگریست زار همی 

 دل پیوسته بنهاد درد آن بر

                

 ( 111-119سیاوش)داستان

 اسکندر همان او که آوردنمی هم برزبان حتّی اسکندر، با قیدافه مکالمة در که پایبنداست توصیفی هاینشانه به گفتگو خلال در قدرآن فردرسی

  : گویدمی جانش، حفظ برای اسکندر به که هنگامی قیدافه.  است
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 پند من و ازدانش اندیشد کم

 دور و نزدیک ز داند که نباید

 دوستی دل به او با کهگرایدون

 )پادشاهی              

   ( 331_334اسکندر

 من فرزند طینوش که دان چنان 

 فور داماد بادسارست یکی

 پوستی  یک ز سکندر با تو که

 

 

 گویدمی منیژه به بیژن که هنگامی هم منیژه و بیژن داستان در. استشده تکرار هم منیژه و بیژن داستان در و است زیبا بسیار فردوسی شگرد این

 ازرساندن پس منیژه. رساندمی حدکمال به را رازداری این منیژه درگفتار فردوسی، بدارد، پنهان باید را راز این و است، رستم بازرگان،خودِ آن که

  :و گرددبازمی چاه لب بر بیژن سوی به رستم، به بیژن پیامِ

امپی سراسر دادم که:بگفتش  

درست آنم کهپاسخ دادچنین  

 

 نامنیک پیِ فرخ مرد بدان 

 که بیژن به نام و نشانم بجست

 بیژن داستان :141  - 1416)  

 (منیژه و

 از یکی موضوع، به نسبت او نگرش و مخاطب مقام به توجّه با که است اقناعی هایخطاب انواع از یکی گفتگوها در مخاطب سکوت به دعوت       

 فرستاده مقاومت با است، اسکندر همان فرستاده که یابددرمی قطعیت با قیدافه که( اسکندر)فرستاده و قیدافه گفتگوهای در است، بلاغی شگردهای

 :شودمی روبرو

 مخوان فیلقوسم تخمة چنین

                      (39: 

 اسکندر( پادشاهی

 کدخدای بیطقون منم 

 جهان

 

  :است موجز و بلیغ بسیار است اسکندر او که دارد یقین که قیدافه سخن لحن اامّ

 زچارهکاسکندری  بپرداز را لبت

 خشم منمای و بیاسای

 پادشاهی  311 _ 314)     

 اسکندر(

داوری کز قیدافه، گفت بدو   

مچش به بینی اگرچهرةخویش  

 فلسفی، هایچینیمقدمه از پس سیندخت. است نمایان زیبایی به 315 تا 311 ابیات در امور، همةجوانب به او توجّه و سیندخت زیرکی و خرد   

 با سپس و  (رودابه و زال داستان 311) «پرخرد ای باید همی را ما که/ نگذرد سربرچنان به گردون که: »شودمی اصلی بحث وارد بیتی،صریحاً با

 /دام هرگونه نهادست نهانی/ پورسام را رودابه که دان چنان: »کندمیبیان را انسان هایخواسته با گردون ناهماهنگی این رودابه، و زال عشق ذکر

 از کامل آگاهی با اش،مادرانه شگرد و زیرکی با سیندخت ابیات، دراین    ( 311_319)نگاه باید کرد مان چاره یکی/ راه ز را دلش روشن ببردست

 این دادنرخ از را خود نیز ادامه در و کمترشود مهراب نظر در کار این زشتی تا کندمی پاک ورزیعشق از را دخترش ساحت مهراب، حال مقتضای

 به گوش که است این عاشقان بارز نشانة دو     (315) «زرد روی همی بینم خیره دلش/ نکرد سودش و پند دادمش بسی: »کندمی تبرئه حادثه

 را جسم و رسدمی نیز جسم به اثربیماری سپس و شودمی بیمار روح ابتدا عشق، در. پیداست حالشان از عشق نشان کهاین دیگر و دهندنمی اندرز

 دارد، فرزند سوگ در کتایون که ایمادرانه درنگ است، انگیزغم و زیبا بسیار نیز اسفندیار اسب با کتایون گفتگوی  .کندمی زرد را چهره و نزار

 از کتایون خرد(  اسفندیار و رستم داستان 1565) «نهنگ چنگ به دادخواهی را که/ جنگ به خواهی برد را که پس کزین:» است بلیغ بسیار

 کتایون کلام در سرنوشت به اعتراض. داندمی او اسب را فرزند رفتن نهنگ کام به دلیل بلکه کند؛نمی اعتراض سرنوشت به. است نمایان او سخنان

 .است کمرنگ بسیار

 مجلس به هاماوران شاه فرستادگان اینکه از پسدر بخش رزم کاوس به شاه هاماوران، است.  های بلاغیپرسشگفتن بلیغ، یکی از انواع سخن     

 مخاطب تحقیر کارکرد که بلاغی هاییپرسش با خود، زیبای سخنان با سودابه بندکشند، به را کاووس خواهندمی و روندمی مانیهمی در کاووسسورِ

 :خیزدبرمی کاووس از پاسداری به دارد، را

 مرد مردان ندارند ستوده

تختش و بودزره شجامهکه

 سمند؟

 کارکرداین گفتچنین بدیشان 

 نکردند بند جنگش روز چرا
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 (163- 1:4)  

 

  (1:9هاماوران شاهبا  رزم کاووس )« مدام گل بر خونابه ریخت همی  /نام کرد سگان را ادگانتفرس »سودابه کاووس، از فاعد و پرخاش اینادامة  در

 «قند چو لبانش خنجر چو زبانش»: گویدمی سودابه وصف در فردوسی . است بانو این از فردوسی توصیف تکمیل سودابه گرانةپرخاش گفتگوی این

 و برود دایه کهاین بر مبنی اشدایه با منیژه درگفتگوی.   ؟یافت توان می گرپرخاش لبشیرین از تر زیبا تصویری سودابه، چون شخصیتی برای آیا. 

 :کندمی بیان مشتاقانه پرسشش، پسِ در را منیژه اصلی هدف منیژه، زبان از  بلاغی پرسشی با فردوسی بگیرد، آگهی بیژن از

 

 خویی و خلق منیژه  وصف این و دارد زدهشتاب

 به سخنانش در زدگیشتاب در نیز  . است نمایان زیبایی

 با منیژه  361 بیت از که بلاغی هایپرسش

 : جویید آگاهی بیژن از شما باید که گویدمی بازرگان به مستقیم غیر کند،می(رستم) بازرگان

خبر نگیرد کس را درویش که  

 

مگر؟ ایران آیین باشد چنین   

 
 سپاه به رو ، استهزا ازروی لحنی با او، جسمی نیروی در تضعیف این تاثیر هم و روحیةاو تضعیف برای سهراب، با اشمبارزه آغاز در گردآفرید

 گوید:می و کندمی سهراب

سران؟ کارآزموده و دلیران  

(145سیاوش)داستان  

وجنگاوران؟ کدامند گردان که   

 

 به فردوسی که او خوی و خلق با متناسب نیز و  «سوار گردی برسان بود زنی» که است گردآفرید اجتماعی طبقة با مناسب دقیقاً سخن لحن این 

 از نشان همه گیرد،می که گوناگونی هایلحن و دارد ازدخترش سیندخت که درپیپی هایپرسش «.نامدار و گردنکش و بداندیش: »کشدمی تصویر

 خشم، با همراه لحنی. استکرده بیان مناسب بسیار او بیان لحن و گفتگوها با را سیندخت روانی و روحی حالات این فردوسی و اوست آشفتة روان

. «هرگزمباد دخت امزاده من چو»  یا«بگوی مادر پیش رازها همه/ماهروی ای چراگشتی ستمگر»  (63:_61:) مادرانه اندرز گاهی نکوهش، گاهی

 تصویر به را دلسوزی نهایت و شودمی صمیمی و بسیارمادرانه بلاغی، باپرسشی سیندخت لحن رسد،فرامی رودابه زایمان زمان که هنگامی یا و

 .(1163) «زردفام؟ چنین گشتی که بودت چه/مام جان ای که مادر گفت بدو: »کشدمی

 جادوی مجاورت
 موسیقی رهگذر از معنا آفرینش و ایجاد یا و معنا سوی به لفظ از رفتن درحقیقت ،شودتعبیرمی مجاورت جادوی عنوان به ازآن آنچه          

 آید،می شعرپدید یک کلمات در هاصامت و هامصوت تضاد یا تشابه وحدت، از رهگذر هایی کههماهنگی مجموعه .است درواژگان موجود صوری

 معنی یک شعر در کلمه همان ولی فهمد؛می را آن کلمه، آن از کسی هر که دارد مشخص معنی یک هرواژه  .است موسیقی نوع ازاین هاییجلوه

 کدکنی، شفیعی)  است مهمی بسیار نکتة این و کند تداعی را گوناگون هایمعنی تواندمی شعر ریتمیک نظام در و موسیقایی هایبافت در ندارد،

 دیگر تا دارد حضور کمتر «ج» ها،واژه ساختاری نظام در نمونه؛ برای. گرددبازمی فارسی زبان آوای بودن طبیعی به مجاورت جادوی ( 995: 1931

 از کس هیچ که است امری کریم قرآن آنها همة صدر در و عالم مقدّس کتب در و جهان ادبی شاهکارهای در مجاورت جادوی هنری تاثیر.  حروف

 و هانام کلمه، با بازی وزن، ؛قبیل از شعر، نظام در موجود عوامل. کن بدل رنگ است ایپدیده لمهک  (. 143 همان،)  ندارد تردیدی آن در آشنایان

 (. 995همان، ) کندمی گردانشکل شعر، در را هامعنی هاترادف و  طرازیهم

 :برد پیش از کاری شودنمی پرخاش با که گویدمی مهراب به خردمندانه دارد، مهراب با سیندخت که درگفتگویی

را پزد گفتارها خام خرد  

آراسته گنج من به سپردن  

                                        

( ورودابه)زال   

گفتن بود آنچه او به بگویم   

راپزد گفتارها خام خرد  

 

 هماهنگ شدن «خرد خرد» صوتِ تکرار با باز که است خوردنعملِ  کنندةتداعی دارد، وجود «پزد»  و «خام» ،«خرد» میان که واژگانی نجیرةز

   .شودمی شنیده زیبا صوتیِ هماهنگی این نیز «جان رنجِ» ترکیب در.  است

  :استشده بیان زیبایی به منیژه، روانی و روحی حالات و خستگینیز  منیژه، و بیژن داستان 355 دربیت

 ایدرا؟ آمدی چون که بپرسش

 

 اندرا؟ بزمگاه بدین نیایی 
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 پرآب چشمم دو او نالیدن ز  خواب خویش درویشی ز نیابم

 ایران بوی دارد دوست منیژه گویا ،بیت این در که« روزگار خوش و ایران بوم خنک/  آموزگار بادت خرد همیشه»، داستان همین 313 بیت در یا و

 مسمار ز دستش دو/  گران بند ز پایش بسودست »که بیژنی. دهد انجام بیژن برای کاری که کندمی التماس( رستم) بازرگان به و رسد مشامش به

 که هنگامی یا و کندمی تداعی را بیژن  اندوهِ و آه نیز  «آ» بلند هایمصوّت و دارد را سایش تداعیِ  «س» نیز بیت همین در  (359) «آهنگران

 گوید:می دردمند دلی با نازپرورده، منیژة و راندمی خود از را او آید،می امان به منیژه هایگوییبیهوده از رستم

 پیش ز مرانم نگویی گرسخن

 

 ریش ازدرد دارمدلی خودمنکه 

                                      

(361) 

 زین بفزود درد بر درد مرا

 

 زین بپالود دیدگانم نم 

                                      

(334) 

 نیز این و شودمی ترحماسی و مطنطن لحن، کند،می ذکر را ایشان نام و آوردمی زبان به ایران پهلوانان از سخن که هنگامی 331 و 331 بیت در و

 شگرد از زیبا بسیار فردوسی افتد،می مادرش یادسخن مرگ، هنگام سهراب که 314 بیت در یا  .است «ک» و ، «گ» هایواج مجاورت محصول

 بازگو را تهمینه اندوهِ و غم ها،واژه در بلند هایتمصوّ. کندمی حفظ سهراب زبان از را تهمینه سخن لحن حتی و بردمی بهره «گفتگو در گفتگو»

 و بدار/ یادگار ازپدر کاین: مراگفت: » است تصویری و دیدنی بلند، هایمصوّت این امتداد در زند،می گذشته به سهراب که بکی فلاش حتّی.  کندمی

 بیرون درباری نشست از را او و کندمی سرزنش( اسکندر) فرستاده بر خشمش خاطر به را طینوش اینکه از پس قیدافه    . «بار به آید کی تا ببین

 :  رودمی اسکندر نزدیک اندازد،می

 

 راز به سکندر با پس گفت چنین

 ای چاره اندر نهان که نباید

 

دیوساز دانشِ بی طینوشِ که   

ای پتیاره و گزندی بسازد  

  پادشاهی اسکندر 131_ 311

 

 رازآلودی فضای این که کندمی ایجاد اسکندر و او گفتگوی بر آرامی فضای اوست، درکلام که هایی اضافه تتابع و دارد رازآلودی حالت قیدافه لحن

 به اینکه از پس قیدافه دهد،می رخ قیدافه دربار در اسکندر و قیدافه میان که رجزخوانی در .کشدمی تصویر به گفته، را نخست مصراع در که

 گوید:می و شودمی خشمگین اسکندر شناختم، را تو که گویدمی اسکندر

خون چودریایگشتی خانه همه  

 354بدخواه خویش  پیش بدریدمی

اسکندر پادشاهی 351 _    

کنون سلیحم اگربا منستی   

خویش گرجگرگاه کشتمی را تو  

 

 

  «ن »و «ب »هایواج افزونی و  «بدخواه دریدن، کشتن، جگرگاه، سلیح، خون،» چون هاییواژه در  اسکندر کلام در «خ» «ک» «گ» هایواج وجود

 و نرم بسیار قیدافه سخن لحن مقابل، در امّا است؛تغییرم جنسش و شرایط با متناسب  اسکندرلحن ...«. و تیرو بر، ، حمایل» چون؛ هاییواژه در

 به او زبان بر فردوسی که هاییواژه و قیدافه زنانة لحن دوم، و اوست دربار در اسکندر که دارد سیاسی بُعد از او که آرامشی: دلیل دو به که است آرام

 خنده به ، اسکندر هیجان و تندی از هم قیدافه خود که کندمی تزریق را آرامش گفتگو فضای بر قدرآن قیدفه لحن این. کشدمی تصویر

 (.351)افتدمی

 این فردوسی است، درد و اندوه از سرشار تهمینه لحن بازدارد، ایران به رفتن از را او خواهدمی و دارد  باسهراب تهمینه که گفتگویی در      

 :کندمی بارغم را فضا واژه، گزینش در آراستگی این با خواننده، رویپیش و استریخته هاواژه رادر نگران زنی روانی و روحی تناسبات

 نشان زین تو که گرشناسد پدر

 خویش نزدیک بخواندت داند، چو

 گردنکشان سرافراز شدستی 

 ریش درد از گردد مادرت دل

                                        

(194 _ 191) 
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 این بر حاکم اندوه است، تهمینه کلام در که بلندی هایمصوت و شودمی آینگی خواننده برای «ر» و ، «د» هایواج شنیدن با تهمیته روحی درد

 است، واژه سه این در که «ی» بلند هایمصوت با سهراب بودن بلندبالا ، «گردنکشان سرفراز شدستی» جملة در حتی. کندمی بیشتر را فضا

 .شودمی تصویری

 و عاشقانه های زیباویرسازیتص

 نخستینصحنة فردوسی  ورودابه، زال داستاندر. استملموس و زیبا بسیار نیز استساخته حماسی متنی در فردوسی که ایعاشقانه تصویرهای    

 به زال، لقب با آن مجاورت و است، عشق در اصلی عنصر که«  دست» واژة بر نماییبزرگ با. استکشیده تصویر به ملموس بسیار را ورزیعشق

 :است برساخته عاشقانه فضای هم و استداده درونی موسیقی هم ،کلام

 دستبهدستاندستزمانآنگرفت

 

 مست کردار به دو هر برفتند 

                                     

(561) 

 :فراخواند خود کاخ به را زال و. کند ریسمان را گیسوهایش که خواهدمی زال دیدار برای ، است پویایی کنشگر ،رودابه

 سُوَم یک از گیسو سیه این بگیر

 

 گیسُوَم همی باید تو بهر ز 

                                     

(555) 

 : و رودفرومی فکر به اندکی ،زال که است صادقانه و گیرا قدرآن رودابه سخن خوردمی رقم عاشقانه بسیار ایلحظه

 روی ناه اندران زال کرد نگه

 

 موی ورویاندران بماند شگفتی 

                                    

(556) 

دربرخورد با  و شودمی جمع چشمانش در اشک ایلحظه کوپالش و یال آن با که بیندمی را زال خواننده، که است ملموس آنقدر تصویرسازی

 سرباز حقیقت گفتن از ،ندیمه و کند،می بازجویی  رودابه ندیمة از که هنگامی سیندختو  «داد نیست این که»:گویدب رودابه، پاک احساسات

 : افکندمی زمین بر را او زند،سیندختمی

 آستی و بر بجستش بیامد

 زمی روی به کشیدش خواری به

 

 کاستی و کژی ازو جست همی 

 غمی زن ازآن شد اندرون بخشم

 

 داستان ازاین گویدکهمی و دارد،برمی پرده زال به خود عشق از او و پرسدمی را ماجرا رودابه از و بیندمی رودابه دربارة را مشکوک اشیاء ماجرای و

 و عاشق دختری. کندمی وصف را ندیمه حال است، شیفتةعشق که رودابه چون شخصیتی اززبان زیبا بسیار فردوسی ادامه، در. است آگاه نیز سام

 واژة. است زیبا و ملموس بسیار سادگی، عین در . تصویرسازیانداخت زمین بر خواری به مادرش را بزرگ فرستادةسامِ که این از ناراحت و گریان

 .دارد برعهده را بیت زیباییِ تمامِ نقش نخست مصرع در  «همین»

 کندیشکه زن همین دستبه

 موی

 بود نامه آرندة فرستاده

 

 روی به کشیدی و زمین بر زدی 

 بود جامه این نامه پاسخ مرا

                              (:34- 

:31 ) 

 

 دم و بنهفت و گشت غمی/ بدید سکندر چهر قیدافه چو» :دارد اسکندر به خاطری تعلّق که است نمایان قیدافه هم هایکنش و ازگفتگوها     

 و گنجور بیاورد» :نگردمی حریر بر دوباره هم را او تصویر و بیندمی فرستاده کسوت در و مقابلش در را اسکندر که هنگامی و (  6:3)«درکشید

 بدوگفت»: گشایدمی درشوخی او با و نشاندمی خویش نزدیکی در خلوت در را او سپس و  (341 )«بیش زاندازه کرد نگه دیدش چو/پیش بنهاد

 (.39اسکندرپادشاهی«)بوس و نعم هم و رزمست و بزم همت/  فیلقوس زاده کای

 را شیفتگی این ،سودابهچهرة در ،فردوسی که شودمی او عشق شوریدة چنان بیند،می را سیاوش سودابه ،بار نخستین برای که هنگامینیز،       

 جنبة از حتی، تصویر این بر علاوه(    191 سیاوش داستان)« است یخ نهاده آتش پیش گر و /است نخ طراز گویی که شد چنان» :کشدمی تصویر

 :دید گفتارش در را شیفتگی این توان می که است بارز سودابه حالات در شیفتگی نیز عناصرآوایی توالی و هاواج
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 اوی نزدیک فرستاد را کسی

 جهان شاه شبستان اندر: که

 

 بگوی را رد سیاووش پنهان :که 

 ناگهان شوی ار شگفت نباشد

داستان 191_199)                    

 سیاوش(

 «جهان شاه شبستان» اندر شدن اضافه از که تتابعی این، بر علاوه. رساندشدت شیفتگی سودابه را به سیاوش می «س» و «ش» هایواج تکرار که

 هم به که عاطفه و فاخر لحن ، عشق و حماسه. زیباست بسیارنیز  رودابه عشق حالات توصیف  .کندمی تصویر را سودابه شتاب و شیفتگی دارد،

 :گویدبازمی را زال بر خود شیفتگی و دارد خود ندیمان با رودابه که گفتگویی در. دسازمی را حماسه هایعاشقانه زیباترین د،خورمی پیوند

 

 دمان بحر همچو عاشقم من که

 تنم روشن است پورسام از پر

 

 آسمان تا موج ازو بر شده 

 نگسلم زو اندیشه اندر خواب به

                                           

(934_931) 

 جسمانی عشقی او وجود در زال عشق که ایرودابه. نبود زیبا قدراین دیگری بیان هیچ «تنم روشن است سام پرازپور: »بگوید رودابه اینکه زج 

 رعایت یزن ابیات ساختار در را رودابه عشق حالات فردوسی      (146) «مهرجوی گشتمش هنر سوی به /موی و روی بر نه منمهربا برو» :نیست

 نزد به او احضار و رودابه بر مهراب خشم از پس. نیست نگران نیز هاسرزنش از و  پشیمان دارد زال به که عشقی از گاههیچ رودابه. است کرده

 چون» :گویدمی فردوسی ( 353)  «روی کرد زعفران چون و گشت دژم /گفتگوی آن رودابه بشنید چو » ؛اما گیردمی نکوهش باد به را او خویش،

 . فروکاهد پدر خشم از اندکی تا کرد کارش از پشیمانی به تظاهر تنها  رودابه یعنی؛ «روی کرد زعفران

 نمی بیرون ادب حدود از و کند می رعایت را قلم تعفّ ، مطلب دربیانفردوسی  رسد، می اوج به شهوت و عشق که هنگامی شاهنامهدر   

 با همراه نیست؛ گداز و پرسوز و افلاطونی هایعشق نوع از و است متعارف و متعادل عشق، دربارة فردوسی اندیشة  (.1:1 : 1961ماسه، هانری)رود

 کردنی درک و ملموس بلکه ؛نیست پیچیده.  است دسترس قابل و زمینی عشق. است معشوق و عاشق طرف از جسارت و شجاعت و صداقت

 بستر در اندوهگین زال به دخترش دادگیدل از آگاهی اثر در سیندخت و رودمی خوابگاهش به مهراب که هنگامی.  (11: 1933غفوریان،)است

  :کندمی بیان داستان در ظریفی بسیار معاشقة فردوسی است،خفته

 دید خفته را سیندخت گرانمایه

 بگوی بودت چه گفتا و بپرسید

 

 دید آشفته دل پژمریده رخش 

 روی چوگلبرگ آن چراپژمرید

                      (:31_ :39 

 ( رودابه و زال

 صورت بر صورت باید مهراب.  باشد دیده را همسرش زیبای صورت پژمردگیِ ،گونه این که باشدشده همسرش تماشای محو چنان باید مهراب      

 کههنگامی. زیباست بسیا گذارد،می برخواننده هاواژه با فردوسی که تاثیری .کند توصیف هوشمندانه گونهاین فردوسی تا باشد نهاده سیندخت

 آرزو دگر/ راست تو جانم شیروی، گفت بدو: » شودکهمی چیره شیرویه بر قدرآن عشق، بیند،می را او شیرویه و گشایدمی چهره از پرده شیرین،

 . شودمی شیرین دیدار شیفتة نخست لحظة در خواننده که است تاثیرگذار آنقدر کلام (شیرویه پادشاهی 513)«رواست خواهی هرچه

 

 عشق در متناقض سخنان

 است خوار و زبون بسیار گاهی و شودمی آمرانه چنانآن گاهی. شودمنجرمی متناقض گفتارهای به چیره است که قدرآن برسودابه عشق        

 :شودمی پرخاشگرانه کلام لحن سخنانش پایان در ویا  ( 914 «)امآزرده و جوشان و خروشان/  امردهبَ امدیده را تو تا من که»: سیاوش دربرابر

 من فرمان ز وگر سربپیچی

 تباه پادشاهی این برتو کنم

 

 من پیمان سوی دلت نیاید 

 شاه  برچشم تورویشودتیره

                         (915 _ 

916) 

 

 . «خویش بالای سرو  مرا نمایی/ خویش پای کنی رنجه که باید که»: است نمایان وضوح به گفتار در تناقض این نیز 111 بیت در یا و
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 مخاطب با گفتگو
ترین عمل یعنی خودآگاهی یک فرآیند کلامی است و هرگونه کسب در گفتگوها، مخاطب از اهمیت بالایی برخورداراست. حتّی شخصی      

یافتن به کردن خود و عمل خویش است. هنگامی که انسان برای دستخودآگاهی، نوعی برقراری پیوند با یک هنجار اجتماعی یا نوعی اجتماعی

: 1931پورآلاشتی،) حسننگردای ازگروه اجتماعی خودش است، به خود میهای انسان دیگری که نمایندهای باچشمبه گونهکوشد، خودآگاهی می

 و ندیمان به عشقش بیان از پس رودابه. استشده رعایت زیبایی به گفتگوها این هایبررسی در نیز مخاطب انواع با گفتگو هایلحن  (.91

  ( 931 «)؟بر به مراورا گیری که خواهی تو/ ازبرپدر اندازد که را آن که»: خوانندمی خردبی را رودابه تلویحاً آنها. شودمی ملامت آنان، از جوییچاره

«  چشم بخوابید و روی بتابید/  خشم به برزد بانگ یکی بریشان» :کندمی پرخاش و آشوبدبرمی رودابه و نهندمی بیرون ادب دایرة از پا ندیمان

 دیدار از پس. فکرکردن به رسد چه ندارد؛ شنیدن ارزش حرفشان گویدمی ندیمان به حتی است خشم ازروی دراینجا چشم خوابانیدن  ( 133)

 : دهدمی خوبی به را هاآن هایطعنه پاسخ رودابه ها،ندیمه زبان از زال هایخوبی توصیف و زال با هاندیمه

 بود پرورده کومرغزال همان

 ارغوان گل چون شد دیداربه 

 بود پژمرده و پیرسربودچنان 

 پهلوان؟و زیبارخ و قد سهی

 

 دید زمین» :دربرابرسیندخت رودابه. شرم روی از امّا نگرد؛می زمین به و خواباندمی چشم باشد برتر ازو مخاطب اگر نیز گفتگوها دردیگر رودابه     

  .( 364) «دم  هیچ نزد و خوابنید فرو/ دژم نرگسان بر مژّه سیه»: پدرش برابر در و ( 63:«)جای  به مادر خشم از ماند فرو/  پای پشت و رودابه

 دانای هم و قیدافه هم گرچه. است آمرانه سخن لحن شناسد،نمی را او که نمایدمی وانمود و گویدمی سخن( اسکندر)فرستاده با قیدافه که هنگامی

 سکندر تا بگو/ کام مردگسترده کای: بدوگفت»  .استشده انتخاب مخاطب بسیاردرخور لحن، گوید؛ امّامی سخن پادشاه با قیدافه که دانندمی کل

 فرستاده به بالادست جایگاه از دیگر، و شودمی عوض کمکم خطاب، این لحن :31 و 316 ابیات در (.346پادشاهی اسکندر ) «پیام؟ دادت چه

 «. اندرون؟ جزع به ماندی چراخیره/ بیطقون کای قیدافه گفت بدو»: خواندمی نام به را او   313 بیت در اینکه تا نگردنمی

 

 هاوصف با متناسب گفتگو
ها ها در ضمن گفتگوهایشان این وصفجایی است که شخصیتها از زبان راوی به زیبایی هم توصیف شوند، بازهم پویایی داستان آناگر شخصیت   

 چاه ته از را بیژن خندة صدای منیژه کههنگامی ،1411 و 1414 درابیات کشند. برای نمونه؛ ها را بردوش میرا بپرورانند. گفتگوها، بارسنگین وصف

 لحن این!  خنددبازمی و است مانده چاه در که بدبختی از است تهکّمیه استعارة که «نیکبخت ای استخنده چه: »گویدمی او به استهزا با شنود،می

 خلق با متناسب دقیقاً منیژه، استهزاآمیز بیان این  (1411) «خود کردار ز خندد دیوانه که: »گویدمی خود با و کندمی رسوخ منیژه ذهن در استهزا،

 :است چالاک دختری شتابزدة خوی و

 لب؟ دو خنده به گشادی چگونه

 بگوی من با و آر رازست؟پیش چه

 

 شب روز همی بینی روز شب که 

 روی نمودست نیکت مگربخت

 

 را شتاب و پویایی این پیاپی، افعال آوردن زبانی، کارکردهای ازنظر . استکرده بارزتر را منیژه شتابناک لحن پایانی، بیت در امری و کوتاه جملات 

 با چشم اشک کردن پاک  تصویر  (منیژه و بیژن315)«برفت مژگان خون بآستین همی/  گفت و پرسید و کرد آفرین برو: »کشدمی تصویر به

  :گویدمی رستم به منیژه ،389 بیت در یا. است دقیق و زیبا بسیار نیز آستین

 

 درست سختی به بیژن که بگویی

 دیر میاسای دیدخواهی گرش

 

 پست کار شود اگردیرگیری 

 زیر به وآهن سنگست برسرش که

 

 :است تماشایی  نیز، بیژن نجات برای بیفروزد آتشی او و فرابرسد شب کی که آسمان به نگاهش و هیزم وریآجمع برای منیژه شتاب یا

 سخت شتابید هیزم به منیژه

 بر به هیزم و چشم بر خورشید به

 برفروخت آتشی سبک منیژه

 

 درخت شاخ به برآمد مرغان چو 

 سر کوه از شب برآرد کی تا که

 بسوخت را قیرگون سیه چشم که

                                       

265 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

(1465_146:) 

 و بازرگان(رستم)درگفتگوی نیز،  353 بیت در .کشدمی تصویر به را منیژه پویندگی و شتاب نیز 1495 و :33 و 336 و 339 ابیات در        

 در .گیردمی خشم دخترشتابزده بر بازرگان، اینکه تا زندمی هم به را بازرگان فکری تناسبات همه منیژه، عجولانة و درپیپی هایپرسش منیژه،

 دلگیرو  آشفته بسیار منیژه بگوید، او به را رستم انگشتر راز تا بخورد سوگند دبای که گویدمی منیژه به بیژن اینکه از پس  1411 تا 1413 ابیات

. کندمی نمایان را عشق در او شتابزدگی واست  شخوی و خلق با متناسب بسیارمنیژه گفتار.گویدمی سخن هضجّ و زاری با و گریدمی شود،می

 پنداردمی منیژه. کندمی آینگی را غریبگی لحن، این و بردمی کار به را « بیژن »واژة و پوشدمی چشم بیژن به «تو» خطاب از ناراحتی اوج در منیژه

 ناز بیژن سر بر است، بادرفته بر که خود گذشتة هایشادی ذکر و چنین،این الفاظی با گاهبی و گاه منیژه.  استشده غریبه او با بیژن دیگر که

 .نازپرورده بسیار و شتابزده و شاد دختری. است منیژه خوی و خلق با متناسب این و کتدمی

 زار نالید خروشیدو منیژه

 من روزگاران شده آن دریغ

 مان و خان و تن بیژن به بدادم

 چنین من بر راز همی بپوشد

 

 روزگار بد آمد چه من بر که 

 من باران چشم و خسته دل

 بدگمان چنینبرمن گشت کنون

 آفرین جهان ای داناتری تو

                                    

(1413_ 1411) 

 پیمبر» :گویدمی سام درباریان زبان از ( 19:4 _969 _11:9)دارد، او از دیگران زبان از فردوسی که جسمانی هایوصف بر علاوه سیندخت        

 در  (1431)«براند وی بر رودابه خشم همه»  و خواندمی فرا را او مهراب.  است مهراب و دختر صبور سنگ او و (1141) «نام سیندخت بود زنی

 لحظه به لحظه اوصاف این واقعاً سیندخت، هایکنش و گفتگوها در (:143)است رایفزاینده و بینژرف او سیندخت، از فردوسی هایتوصیف

 وابتدا کندنمی نکوهش را دختر رودابه، و زال شیفتگی شنیدن از پس که است کسی نخستین سیندخت نمونه برای. شودمی ترملموس و ترنمایشی

 :را او منفی هایویژگی تا بیندمی را زال هایخوبی

 پهلوان جهان پور بزرگست

 یکی آهو و هست همه هنرها

 

 روشن و رای هم و نام همش 

 روان

 اندکی او پیش هنر گردد که

                                         

(:31_ :35) 

 سهراب دست از و چیندمی گردآفرید که تدبیری است نمایان سهراب با او گفتگوی در است نیزداده گردآفرید به فردوسی که بداندیشی وصف

 (.111 _191)جویدمی رهایی

 طبقةاجتماعی با متناسب گفتگو

داری راوی، یابند و زیر سایة سیطره و جانبهای متصاد فرصت رویارویی و گفت و شنود میبا حضور عنصرگفتگو در روایت، عقاید و گفتمان    

هایی گویی صدای شخصیت، طنینی رساتر ازآوای راوی دارد. در شاهنامه نیز این مسأله شوند. درپرتو این گفتگوها، در بخشخاموش و فراموش نمی

 شیرین به شیرویه. استساخته برایش او مخاطب که است فضایی با متناسب نیز شیرین هایکنش و سخنانه خوبی نمایان است. برای نمونه؛ ب

 و برگفتگوها ویژگی، همین و  بود پایینی طبقةاجتماعی از ابتدا در شیرین. کند پاک هاتهمت ازاین را خود تا کوشدمی شیرین و زندمی هاییتهمت

 زیبدنمی خسرو به امّا باشد هستم، جادو اگرمن: »نویسدمی شیرویه به ایدرنامه. کند اثبات را خود تا کوشدمی او. استتاثیرنهاه خوبی به او کنش

 طلب مرا گشود،می چشم تا. خواستمی بودنم فرّخ خاطر به مرا او بلکه باشد؛ جادو از پذیرفته تاثیر رایش، و هاندیش باشدکه پایهکم گونهاین

 :ابیات در  «من» هایواژه آوردن زبانی، ازدید.  «کردمی

 داشتی خیفرّ پی از مرا

 خواستی مرا زرین مشکوی ز

 

 بگماشتی چشم چون شبگیر که 

 بیاراستی جان من دیدار به

                                         

(136_13:) 

گیرد و که این موارد ازنظر علم معانی مورد بررسی قرار می کندمی عمل دقیق بسیار مخاطب، بر تاثیر ازنظر شیرین، زبان از ها«  مرا» این

 اول فعل» و«  مرا» و «من» هایواژه بر تاکید هم مهراب و سیندخت گفتگوی درتاکیدهایی که از جنبةنحوی و زبانی درگفتگوها وجوددارد.    

 : رساندمی را سیندخت جوییبرتری حس ،آیدمی هابیت ابتدای در که «مفرد شخص
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 سام نزدیک به باید رفت مرا

 بود گفتن آنچه او به بگویم

 خواسته تو ز و جان رنج منز

 

 ازنیام تیغ چو برگشایم زبان 

 پزد را گفتارها خام خرد

 آراسته گنج من به سپردن

                                   

(1436_1433) 

 خود با است مساوی خرد «پزد را گفتارها خام خرد»  مصرع در.  است آگاه امر این بر نیز خود او گویا که استشده سیندخت تاکیدبرخرد قدرآن

 سهمی جوییچاره به که اگر نیست تصادفی و است ریشه هم سیمرغ یا سئن با. است سیمرغ دختر معنای به  sindort سیندخت! سیندخت

 خاصی تاکید مصرع، آخر در ها«  منم» آوردن با  1: بیت در  رستم با تهمینه گفتگوی . (63: 1933غفوریان،) است داده اختصاص خود به بزرگ

 قرار لفظی هایکشمکش زمرة در  گفتگو در هارجزخوانی .است نظیربی خودش نوع در تهمینه هایرجزخوانی. بینیممی را حماسی لحن با همراه

 و پوشیدگی در . تهمینه،(93: 1931 حنیف،) شودمی داستان در حرکت ایجاد و حادثه پیشبرد نتیجه در و  کشمکش گسترش باعث و گیردمی

 :دارد قصر و وحصر تاکید«   مرا» نیز 9: بیت در. کندمی برابری رستم جویانةجنگ کلام با را کلام لحن پاکدامنی،

 

 ام تهمینه که: پاسخ داد چنین

 منم سمنگان شاه دخت یکی

 نیست جفت مرا خوبان ز گیتی به

 مرا ندیدی بیرون پرده از کس

 

 ام نیمه دو به غم از که گویی تو 

 منم پلنگان و هژبر زپشت

 اندکیست کبودچرخ زیر منچو

 مرا شنیدی آوا کس هرگز نه

 

 بالاتر معشوق هرچه شود رجزخوانی این قهرمان خودش هم باز تا بردمی بالاتر و برتر را عشقش دارد، «تو» واژة بر که تاکیدهایی با نیز ادامه در 

 شود:می ستوده بیشتر عاشق رود،

 

 هژبر دارد تو کمند نشان

 توز شنیدم هاداستان چواین

 مرا بخواهی گر کنون ام را تو

 

 ابر بارد خون تو سنان زبیم 

 تو ز گزیدم دندان به لب بسی

 مرا ماهی و مرغ جزین نبیند

                                          

( 34 _39) 

 و گویدمیسخن خود جایگاه با متناسب امّا کند؛ راحفظ رازاو که کندمی توافق اسکندر با. است فرمانروا و باسیاست و خردمند بانویی قیدافه       

 تهدیدهای نیز  331 تا 3:5 ابیات در (.3:3 _3:5)باشد توطئه فکر کشورش، به بازگشت از پس مبادا که کندمی تهدیدنرم را اسکندر غیرمستقیم

 باشکوه مجالس برپایی و بزرگان و مهتران از قیدافه مکرّر نظرخواهی. زیباست دارد دربار سرداران با او که نمایشی پوشش در اسکندر به قیدافه نرم

 هیچ بداند که ترساندمی را اسکندر او، حمایت در بزرگان مثبت پاسخ سپس و بزرگان با قیدافه مشورت. است اسکندر به حجّت اتمام برای درپی،پی

 به حتی.  اوست هوش از نمایشی فرستاده، با قیدافه دوستیِ قالبِ در نرم سیاست این و وجودندارد شاه و بزرگان میان قیدافه دربار در ایرخنه

 برخلاف  سودابه     .3:1 زیردستش نه بداند؛ خودش همتای را او و نباشد او از گرفتن خراج درفکر پس زین که کندمی توصیه اسکندر

داستان  ) دارد، وجود ذاتش در جادو هایویژگی که دلیل به این امّا است(، همسرشاه ایران )هم دخترشاه هاماوران و هم  دارد، که طبقةاجتماعی

 (.163_:16 )شانش دون کندمی کارهایی هایش،کنش و گفتگوها در (553 _553سیاوش 

 

  شرایط با متناسب گفتگو
 ایبسیارآشفته حال و کندمی نانی،گدایی و ایلقمه یافتن برای که گیردقرارمی درشرایطی است،یافته دربارپرورش ودر درنازونعمت که منیژه   

 کوکبة و از بازار بیژن برای است،دیده  خواری چندروز دراین که ایمنیژه .دارد شرایط متناسب با لحنی گوید،می سخن ازبازرگان که هنگامی دارد،

کاخ  برپیش سازیده کلبه یکی/ فراخ نهاده دستگاهی گشن»:  استندیده شکوهی چنان عمرش در گویی که گویدمی سخن گونهآن بازرگان

(»1441 ). 

 

267 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 جنس مناسب گفتگو
 کام سوی» :گویدمی و رودمی رودابه سراغ به طنّازانه بسیار و زنان مناسب لحنی با او شود،می آرام اوضاع سیندخت هایکوشش با اینکه از پس 

 است. دخترانه و با لحن مادرانه بسیارمتناسب و صمیمی سخن( ::19 «)یافتی همه جستی هرچه کنون/بشتافتی تیز دل

  سن   با  گفتگو متناسب 
 منیژه خودِ و کند،می طرد را او و گیردمی خشم او بر پدر و برد،می باخود و کندمی هوشبی را بیژن و پیشتازاست عشق در خود که این با منیژه   

 :شودمی اندوهگین خویشان، و پدر از جداماندن و خود زار براحوال و کندمی اعتراض گاهبی و گاه امّا گذرد،می اشدارایی ازهمه بیژن خاطر به

 نالید زارمنیژه خروشید و 

 دریغ آن شده روزگاران من 

 بدادم به بیژن تن و خان و مان

 همان گنج و دینار و تاج و گهر

 

 که برمن چه آمدبدِروزگار 

 دل خسته و چشمِ باران من

 چنین بدگمان برمن گشتکنون

 به تاراج دادم همه سربه سر

                                         

(1413 – 1411 ) 

 فضا با متناسب گفتگو

 سخن شوخی به سیندخت با سام بار چندین اوضاع، شدن آرام از پس که رفتارکرد باسام ایگونه به خود ردِ خِ و گیرا سخنان با سیندخت    

»  ( :119) «نهفت؟ چندخواهی را رودابه که» :گویدمی دختسین به روی و خنددمی سام برپاشد، رودابه و زال برای که درجشنی. گویدمی

 و زمان و مکان براساس عروسی، درجشن سیندخت، و سام بیان لحن.   (1193) «هواست آفتابت دیدن اگر /کجاست؟ هدیه سیندخت بدوگفت

 پرویز با مطایبه به زبان که رسدمی جایی به و کندتغییرمی گفتارش لحن پرویز، با انس از پس نیز گردیه  .کندمی تغییر زیبایی به ، موقعیت

 :گشایدمی
 

 کن یاد خرد را ری بخش من به

 کند بیرون ازخانه گربه همی

 

 کن آزاد غم از غمگنان دل 

 بشکند یک به یک دگرناودان

)پادشاهی          

 (9143_:914خسروپرویز

 آمیزگردیه:مطایبه سخنان از که

 زن گفتار ز بخندیدخسرو

 را بداندیش آن بازخوان ری ز

 

 لشکرشکن ماه کای گفت بدو 

 را بدکیش مرد آن آهرمن چو

                                     

(9143_9114) 

 .است صمیمی حالات این کنندة تداعی ابیات، در امری افعال نیز، و

 

 گفتگو در گفتگو 
 دارد رستم سخنان به استناد ،گفتگوهایش خلال در گویدمی سخن پهلوانی و شاهی طبقة تفکیک از بهرام سپاه سرداران به گردیه که هنگامی    

 یلحن هم لحن حتی رستم، زبان از و کندمی تغییر گفتگو، ادامة در حتی گردیه سخنان لحن و آوردمی گفتگو در گفتگو ( 1611  تا1535)

 کجا باشد شاه با که» یا« جفت باشید تنگ دخمة با که» یا ، «زد بر بانگ یکی»: چون عباراتی با ،گفتگو همین خلال در. شودمی ونهگرستم

درپاسخ کسانی که برادرش بهرام  -گردیه .شودمی آینگی رستممنشانة  بزرگ و آزادمنشانه کلام لحن  « !شاه؟ بسته و باید زر تخت مرا» یا « پهلوان

  گوید:می  -خواندکنند و خصوصاً با دبیربزرگ که او را پیرگرگ میرا تحریک به جنگ با شاه ایران می

 چنین گفت او با دبیر بزرگ

 گمانت چنینست کاین تاج و تخت

 زگیتی کسی را نبدآرزوی؟

 برآیین شاهان پیشین رویم

 چوگفتند با رستم ایرانیان

 که ای مردبدسازچون پیرگرگ 

 سپاه بزرگی و پیروزه تخت

 خوی؟آزادهازآن نامداران 

 های آن برتران بشنویمسخن

 :که هستی توزیبای تخت کیان،
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 که گفتکسیکی بانگ برزد برآن

 که باشاه باشد کجا پهلوان؟

 

 که با دخمةتنگ باشیدجفت

 نشستند بآیین و روشن روان

                                    

  )پادشاهی هرمزد(

یا ( و 1459 -1413)ابیات کندرستم بدل می گوید،فردوسی، لحن زنانة منیژه را به لحن استوار و فاخرمنیژه نیز هنگامی که از قول رستم سخن می

 داستان رستم و اسفندیار(. 161-156)شودشمرد، لحنش مطنطن میهای رستم را برمیگوید و دلیریهنگامی که کتایون با اسفندیارسخن می

 

نفس( حدیث)نولوگوم  

 صدای کند، می نثار اندازه یب وسیم زر سیاوش برای خوشحالی از بیندکاووسمی که است هنگامی آن در ،دارد خود با سودابه که هاییگویی تگ

 :کشاندمی گناه از خود ساحت پاکیِ برای جوییچاره سوی به را او که است پلیدی نفس

 

 بماند خیره سودابه کرد نگه

 من فرمان به نیاید او گر هک  

 جهان کاندر چاره هر نیک و بد

 زمن بپیچد سر او گر بسازم

 

دبخوان فراوان افسون اندیشه به   

من جان بگسلد ار دارم روا   

نهان اندر و ا آشکار کنند  

 انجمن سر فغان بر زو کنم

                                   

(944 -949 )      

داندسودابه پردازی فردوسی، بیان حدیث نفس است. سودابه دردل کاووس بسیار دوست داشتنی است.او با این که میاز شگردهای داستان یکی      

. یا هنگامی که پس ازگذشتن  (داستان سیاوش 963 -966)افتد که سودابه همدم تنهایی او در بند هاماوران بودکار است،به یادروزهایی میگناه

دل شاه کاووس پردرد شد/ نهان داشت رنگ رخش » شود:نهد، ناراحت میگیرد و بنا بر دارزدن سودابه میسیاوش ازآتش، برسودابه خشم می

داند مهرسودابه شود؛ چون میبخشد و واسطة نجات او میکرد. سیاوش سودابه را میا باید حفظ ظاهر میامّ  داستان سیاوش(؛ :51«)زردشد

چنان شد دلش »( و 556«  )تر شد دل شهریاربرین گونه بگذشت یک روزگار/ برو گرم» حتی پس ازاین ماجرا، (551-513)نزدکاووس افزون است

گوید، او را شگرد فردوسی این است که هنگامی که از سودابه در اندیشةکاووس سخن می(.  :55«) باز از مهر اوی/ که دیده نه برداشت ازچهراوی

 داستان سیاوش(. 1:9) «پیسودابة نیکپراندیشه شد جان کاووس کی/ ز فرزند و »کند: نیک وصف می

 روحی تناسبات براساس فتگوگ
و دلگیری که از  کند.گردیه براساس جنگاوریترمیب با روحیةاشخاص در داستان باشد، فضای داستان را پویا و ملموسگفتگوها اگرمتناس   

هایی که سرداران بربرادرش کند.گردیه پیوسته به خاطرتنشدهدو روی به دبیربزرگ دارد و او را سرزنش میبرادرش دارد، پاسخی به او نمی

 گوید: کند بسیارتند سخن میسینه که بهرام را به شورش تحریک میبا یلان شود.تر میکنند، برافروختهواردمی

 بدوگردیه گفت:کای دیوساز

 برتن و جان ما بر ستممکن 

 پدر مرزبان بود ما را به ری

 به جوش آوری چو بهرام را دل

 

 همی دیوتان دام سازد به راز 

 که از تو ببینم همی باد و دم

 جستن تخت پیتو افکندی این

 تبار مرا در خروش آوری

هرمزد )پادشاهی          

16:4- 16:9) 

سینه گیرد تا شاید یلانخورد که درنهایت لحنی آرام واز روی ناچاری به خود میاش برهم میروحیشود و تناسبات گردیه بسیاربرآشفته می

گریه و زاری صحنه را ترک  ( و سپس با16:5)« کنون راهبربش بهرام را/ پرآشوب کن بزم و آرام را »بازبهرام را به راه درست رهنمون شود: 

 زنانة تابیبی از که توصیفی نخستین (.16:6) «یان سوی خانه شد/ به دل با برادر چوبیگانه شدبگفت این و گر» رود: کند و به خانه میمی

 :بیاورد دنیا به را رستم خواهدمی و دارد زایمان درد رودابه که است هنگامی است، هآمدگفتگوهایش در سیندخت

ویمشکب گیسوی سیه آن کند  

برون آید کی پهلو ز کودک که  

                                     

بشخودروی و خروشیدسیندخت   

خون سیندخت مژه از فروریخت  
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(11:5 - 11:1)  

:است رودابه حد از بیش داشتن دوست نشان سیندخت تابیبی که بینیممی مهراب با گفتگویش در را توصیف این لمکمّ  

اوست پیمان روز توام با کنون  

من اندوه و درد این ازویست  

        (1141 _ 1145)     

اوست جان انده جهان  در مرا   

خویشتن انده همی ندارم  

 

  طرح داستان  و گفتگو

 بزرگی گرهگشایی کنند. دار باشند که به خوبی بر پیرنگ داستان اثرنهند. در داستان گره بیافکنند و در عین حال گرهقدر جانگفتگوها باید آن     

 گره و گویدمی مهراب به را زال به دخترش دادگیِدل اصل او شود،می بیان سیندخت زبان از نخست آید،می وجود به رودابه و زال داستان در که

 مهراب(  رودابه و زال داستان 391 تا 313 )ابیات در ، شودمی گشوده گره این که اوست هم گفتگوهای با نیز ادامه در ،کندمی ایجاد را داستان

 مبادم کژم گفتار به»: گویدمی سیندخت و دهد آرامش او به که خواهدمی سیندخت زبان از گاهگاه که ترسدمی رودابه و زال دادگیدل از آنقدر

 و مفاخره لحن نویسد،می اسکندر به قیدافه که اینامه درپاسخ  (.:39 )«است من بند تو دردمند دل/  است من گزند پیدا تو گزند»  (396)«نیاز

 به فرستاده پوشش در سخن، در جنگنده و باهوش زن چنین دیدن برای خودش اسکندر که نمایدمی جذاب و گیرا قدرآن قیدافه، جوییبرتری

 برد: می پیش خوبی به را داستان و گذارداثرمی داستان طرح در زیبایی به گفتگو این. رودمی قیدافه سوی

 

 کش گشتپیروزی اندرسرتبه

 نهی؟ برابر اینان چو با مرا

 

 شمشیرکش نامداران ازآن 

 افسرنهی؟ زپیروزه بر سر به

 پادشاهی 11: تا 41: )    

 ( اسکندر

 کاوی روان
 در که هنگامی (113: 1939مولفان، )گروهاست هنرفردوسی های ویژگی از یکیآنهاست  سازی منش مکمّل گاه که داستان اشخاص کاوی روان

 گوید:می برادرش به بیند، می پریشان خوابی افراسیاب ، روانی حالت

 

 مکن پرسش که پاسخ داد چنین

 یکی بازیابم خرد تا بدان

 

 سخن بامن هیچ زماناین مگوی 

 اندکی بدار سختم برگیروبه

 
شود، با لحنی که ابتدای ورودشب به آوردگاه شود. لحن سخن گردآفریدهنگامی که مغلوب میها مربوط میها نیزبه روان شخصیتحتی تغییرلحن

بسازیم بهتربود/ خرد داشتن نهانی » شود. دربیت: آورد و لحن عوض میمیکند. دراین شکست احمالی، اوبه تدبیرجنگی رویداردنیزفرق می

لحن سومِگردآفرید زمانی  های متغّیر، نشان حالات روانی متفاوتی است که فردوسی به زیبایی بیان داشته است. این لحن . (193)« کارمهتر بود

ا به افسوس گفت/ که ترکان ز ایران بخندید و اور» گراید:رسد و دوباره به ریشخند میشود و ازنظرروانی به آرامش میاست که آسوده از سهراب می

 کند. حالتی ازشومی احوال سهراب را برای او تداعی می« ندانم چه آید زبد برسرت»این استهزا در مصرع  ( 153)«نیابندجفت

 ش را پنهان نماید؛ تواند عشق. سودابه درهیچ شرایطی نمیاحساسات عاشقانةسودابه درهمةلحظات بسیارجالب استریزی، برونازنظرروانی        

 در عشق:شتابزدگی 

تفتفرودآمد از تخت سودابه   

زمانی درازبه بر درگرفتش   

سیرز دیدار آن شاه  نیامد  

                                        

  (133-131)  

 سیاوش چو از پیش پرده برفت 

و بردش نماز خرامانبیامد   

رببوسید دیهمی چشم و رویش   
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که این »گوید: پرسد و میتواند. هنگامی که کاووس از سودابه نظرش را دربارةسیاوش میاصلاًتمایلی به پنهان داشتن عشق ندارد و نمیسودابه 

 114-143)«چوفرزند تو کیست اندرجهان؟ / چرا گفت باید سخن درنهان؟ »کند:سودابه بازعشقش را ناخودآگاه فاش می« رازت از من نباید نهفت

 سیاوش(.داستان 

سیماییک های حرکتگفتگو و عمل و    

 سیندخت و ازرودابه و آشوبدبرمی مهراب که ایدرصحنه. کندترمیملموس و تصویری را داستان باشد، همراه نیز عمل با اگرگفتگوها          

  به را او و داردبازمی رودابه نزد  به رفتن از را او و کندمی حلقه برکمرمهراب را دستانش خیزدبرمی زده،شتاب باحالتی گیرد،سیندختمیخشم

 بر سیندخت تاکید باز نیز بیت این در(  311) «آیدت رهنمای خرد و روان/ آیدت رای که کنهمان پس ازان: »کندمیتوصیه سخنانش شنیدن

 .دید توانمی وضوح به مهراب بر را تاثیرسخنانش و دهد انجام که کندمی پیشنهاد مهراب به خرد با متناسب البتّه هرکاری است، خرد

 جانشین یا دارد گفتار برابر ارزشی خود، ، سیماییک بیان این گاهی بسیار زیباست؛ بیان، شیوة و عاطفی حالات با هماهنگ صورت اعضای بازی     

 در نیز را نمایشی هایدقیقه ریزترین حتی فردوسی ( 111: 1931 کدکنی،شفیعی)  کندمی آینگی را مخالفت یا موافقت یا تاکید که است گفتار

 فرستاده کههنگامی. استکردهاشاره نیز اسکندر با اوست رازداری از نمودی که قیدافه پوشیدة و خندةنهانی به او. کشدتصویرمی به گفتگوها بین

 :بنددمی نقش لبانش بر خنده پوشیده، نیز قیدافه و بسپارد طینوش به بسته دست را اسکندر که یابدمی ایچاره دروغ به( اسکندر)

 

 سکندرشنید گفت چوقیدافه

 لب زیر در چاره زان بخندید

 

 بدید او چاره دلش و چشم به 

 زیرقصب کرد نهان بسد دو

 پادشاهی 351_354)                

 ( اسکندر

 گیرینتیجه
گردیه، گردآفرید، تهمینه، منیژه، وخوی آنها گزینش شدند؛ که براساس طبقةاجتماعی و خلقشاهنامه )در این پژوهش، گفتگوهای ده زن در        

از نظربلاغی و تأثیری که برمخاطب داستان دارند و هم بلاغتی که بایست  راوی داستان  رودابه، سیندخت، کتایون، قیدافه، شیرین و سودابه (

های گفتگوها داشته باشد بررسی و تحلیل شد. فردوسی بسیار هنرمندانه درگفتگوها، به نکتهها در خلال داستان و درپروراندن شخصیت

هاست. فردوسی حتی دارد و گفتگوها بسیار متناسب با طبقة اجتماعی و شرایط و موقعیت و جنس وسن و وصف و... شخصیتپردازی توجهداستان

ها است. لحنهای آن در متن مقاله آمدههاست که نمونی نیز تناسب در لحن را حفظ کردههوشیارانه درگفتگو درگفتگو  یا همان گفتگوهای تمثیل

توان به هایی که مورد مطالعة این پژوهش است میته باید دوباره یادآورشد که با بررسی نمونهباشد. البّنیز بسیار متناسب با فضا و زمینةگفتگو می

زنانه، یافتن شگردهای جزیی در کلام فردوسی است؛ زیرا طبیعتاً فردوسی مرد است و حماسه نیز این نتایج رسید. هدف از گزینش گفتگوهای 

گونه موشکافانه، جزییات سخنان زنان و تناسبات کلامی و بلاغی را کلامی مطنطن و فاخر و مردانه. این که فردوسی در فضای حماسه و رزم، این

  کند بسیار مهم است.  رعایت می

 

 منابع
  .33 -:3صص. 3و 3  شماره. بایا. «شعر در محاوره لحن بر درآمدی(.»19:3)شمس آقاجانی، •

 ،اول چاپ. رسش: اهواز. اربابی نیلوفر ترجمة. داستان در لحن و سبک(. 1933)جانی پین. 

 اول چاپ. رسش: اهواز. ساسانی خسروی پریسا ترجمة. داستان در نویسی گو و گفت(. 1933)تورکولوئیس.  

 ،ادبیات پژوهشنامة. باختین میخاییل منطق بر باتکیه قابوسنامه و سعدی گلستان در گفتگو ایمقایسه بررسی(.1931)حسین حسنپورآلاشتی 

 64_13 صص. 31 تابستان. 16 ش. هفتم سال. تعلیمی

 ،اول چاپ. نشرمرکز: تهران. فردوسی هنر و اندیشه بر درآمدی(. 19:1)سعید حمیدیان. 

 ،اول چاپ. سروش: تهران. شاهنامهنمایشی هایقابلیت(. 1931)محمد حنیف. 

 ،هفت شماة.دوم سال. بلاغی و ادبی پژوهشهای فصلنامة. «شاهنامه بر تأکید با پیام انتقال در لحن تأثیر(. »1939) یاوری محمد و نوشاد رضایی .

  . 15 -3 صص. 39 تابستان

 چهارم چاپ. جاویدان: تهران. نقاب بی شعر دروغ بی شعر(. 1969)عبدالحسین کوب،زرّین.  

 ،116 -:11 صص. 35بهار. انسانی علوم نامةپژوهش. «شاهنامه در لحن تغییر و طنز هایجنبه(. »1935)عبّاس سلمی.  

 سخنرستاخیزکلمات. تهران: (.1931محمدرضا) کدکنی،شفیعی 
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 ------ (19:6ِموسیقی .)تهران: نقش جهان. .شعر 

 154 -:11 صص. 14 و 3 شمارة. ادبی هایپژوهش فصلنامة. «شعر در لحن نقش و تنوع و تغییر ایجاد، عوامل(. »1931) پور،محمدرضا عمران. 

 ،چاپ مسکو)متن کامل(. تهران: قطره. چاپ ششم.  شاهنامه .( 19:3)ابوالقاسم فردوسی . 

 ،اندیشةپویاسروش: تهران(. هرمنوتیک بارویکرد)شاهنامه هایعاشقانه(.1933)هانیه غفوریان. 

 تهران. فردوسی هزارة المللی بین همایش مناسبت به فارسی ادبیات و دانشنامةزبان مقالات برگزیده ؛سراییشاهنامه و فردوسی(. 1934.)مولّفان گروه :

 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان

 (1961ماسه،هانری .)حسین یوسفی.تبریز:دانشگاه تبریز. . ترجمة محمدحسن مهدوی اردبیلی و غلامفردوسی و حماسة ملی 

 31 -143 صص. 9 ش. یک دورة. داستانی مطالعات مجلة. «سیاوش داستان در گفتگو عنصر بررسی(. »1931)مددی غلامحسین و موسوی،کاظم. 

 ،فردوسی دانشگاه نشر: مشهد. سرودن فردوسی؛شکوه شاهنامة در شعر موسیقی بررسی(. 1931.)نقیب نقوی.  

 ،اول چاپ .نشرتوسعه: تهران .مهاجر ترجمةفیروزه. فمنیستی هاینظریه فرهنگ(. 1931.)ساندرا وگمبل، مگی هام.  

 1 ش. :دورة. نامةفرهنگستان. «است؟ بلاغی کلام موسی پاسخ آیا(.»1931)کامیار،تقیوحیدیان.  

 هشتم چاپ.نشرنگاه: تهران.نویسی هنرداستان (.1931.)یونسی،ابراهیم. 
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اثر نور مؤيد الجندلي بر اساس نظريه ژرار « قلوب لاتموت»تحليل روايي رمان

 ژنت

 

 فهيمه آهنگرنژاد، سيدحسن فاتحيدکتر 

 
 Shfatehi43@gmail.com استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي سينا

 Fahimeh.ahangarnezhad@gmail.com دانش آموخته کارشناسي ارشد مترجمي زبان عربي دانشگاه بوعلي سينا

 

 چكيده

داناش  روايت شناسي يكي از شاخه هاي نقد ادبي و در اصل، بررسي دستور زبان حاکم بر روايت هاا و بيشاتر،  روايات هااي داساتاني اساتش ايان شااخه از        

کاربردي براي تجزيه و تحليل گونه هاي روايت فراهم مي کندش ايان علام در ساالهاي اخيار کاانون توجاه بساياري از نظرياه واردازان و  -ظريچارچوب و الگويي ن

ويشارفت ناد در راه منتقدان ادبي در سراسر جهان بوده استشژرار ژنت نظريه ورداز و نشانه شناس فرانسوي از جمله روايت شناسان ساختارگرايي است که گاامي بل

تش در ايان جساتار اين علم برداشتش او در نظريه اش جهت تحليل متن روايي سه مقوله زمان دستوري، وجه يا حال و هوا و لحن را مورد توجه خود قارار داده اسا

رمان شده به شيوه تحليلي و توصايیي م موفق به دريافت جايزه بهترين  6002که در سال « قلوب لاتموت»يكي از شاخص ترين رمان هاي نور مؤيد الجندلي به نام

نگرفتاه و در سراسار  بر اساس نظريه ژرار ژنت مورد تحليل و بررسي قرار گرفته استش نتايج حاکي از آن است که راوي در روايت رخدادها تاداوم ااابتي را در نظار

 روايت اين نويسنده/راوي اول شخص است که مسير روايت را به ويش مي بردش

 

 روايت شناسي ، ژرار ژنت ، نور مؤيد الجندلي، قلوب لاتموتش كليدي:واژگان 

 

 مقدمه
نظريه روايت از ديرباز به عنوان ابزاري براي تحليل و تیسير متون روايي از طريق خوانش متن مورد استیاده واقا  شاده اساتشمايكل تولاان         

که به لحاظ زماني و مكاني از ما فاصله دارندش گوينده حاضر و ظاهرا به مخاطب و قصه نزديا  اسات اماا روايت،بازگويي اموري است »معتقد است:

(ش روايت در ساده ترين بيان، فرآيندي است که طي آن نويسنده و يا يكي از شخصايت هاا، داساتان را از 32: 3131تولان،«)رخدادها غايب و دورندش

 (ش626: 3130ل سلسله حوادث و شخصيت ها در گیت و گوها به همراه توصيف داستاني است )عبدي،راوي به خواننده منتقل مي کند و شام

شودش اهميت اين تغيير تر بازگو مييافتهداند که در آن تغيير از ي  وضعيت به وضعيت تعديل( روايت را متني ميVladimirProppولاديمير وراپ )

دهند؛ يعني همين واقعيات هاي متوالي، روايت را شكل نميربط دادن ساده واقعيت»کند: صورت بيان مييافته را تودوروف بدين به وضعيت تعديل

تولاان، «)ها را نشان دهند و دو وضعيت را بدون امكان يكي ونداشتن آنها با هم مارتبط ساازندشها و تیاوتبايد ساماندهي شود و ترکيبي از شباهت

تواند در هر متن، اار يا در هر چيزي وجود داشاته باشاد و ايت، بسيار گسترده و فراگير استش چنانچه روايت مي(ش از نظر بارت، دامنه رو31: 3131

اندش همين گستردگي دامنه باعث گسترش حوزه وژوهش درباره روايت شده استش در مقاله ي حاضر سعي بر ايان هيچ مرزبندي براي آن قائل نشده

ر مؤيد الجندلي)رمان نويس معاصر سوري(  براساس نظريه ي روايت شناسي ژنت مورد نقد و بررسي واق  شودش اار نو«قلوب لاتموت»است که رمان

 لذا اين مقاله درصدد واسخگويي به سؤالات ذيل است:

 نظريه ژنت در باب زمان روايي، در اين داستان از چه کارکردي برخوردار است؟ -3

 مي نگرد و براي تأاير گذاشتن بر احساس خواننده از چه شگردها و ترفندهايي بهره مي گيرد؟نويسنده از چه کانون ديدي به داستان  -6

 بازتاب لحن يا صداي راوي در داستان چگونه است؟ -1

 پيشينه پژوهش
نقاد روايات » شااره کارد:از ميان وژوهش هايي که با بهره گيري از نظريه ژنت، به بررسي آاار داستاني ورداخته اند، مي تاوان باه ماواردي ا        

بررسي زمانمندي روايات در »الله طاهري و ليلا سادات ويغمبرزاده، ، اار قدرت« است بر اساس نظريه ژرار ژنت  شناسانه ساعت ونج براي مردن دير

د در رماان ذاکاره الجساد  ااار بررسي سه مؤلیه زماني نظم، تداوم و بسام»اار محمد بهنام فرو ديگران، « رمان سالمرگي بر اساس نظريه ژرار ژنت

اار « زمان روايي در رمان احتمالا گم شدم بر اساس نظريه ژرار ژنت» اار علي اصغر حبيبي، « احلام مستغانمي بر اساس نظريه زمان روايي ژرار ژنت

اار کاظم دزفوليان و « ساس نظريه ژنتروايت شناسي تاريخ بيهقي: بررسي سازوکار روايت حكايت بوبكر حصيري بر ا» فرهاد درودگريان و ديگران، 

273 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

هيچ وژوهشي صورت نگرفتاه « قلوب لا تموت»فؤاد مولوديش با وجود اين ويشينه ي گسترده در تحقيقات دانشگاهي، درباره ي روايت شناسي رمان 

 استش

 زندگينامه نور مؤيد الجندلي
، عضاو افتخااري مؤسساه         «انجمان ادبااي شاام» جهان گشودش وي عضاو م در شهر حمص سوريه ديده به 3313نور مؤيد الجندلي در سال         

استش ايشاان مقالاات، خااطرات و داساتان هااي « رابطةرواة للأدب الإسلامي و لغة القرآن»و همچنين سردبير مجله« فرهنگ و ابداع ناجي نعمان» 

در « ناجي نعماان»ه به ايشان مي توان به کسب نشان لياقت از مؤسسه کوتاه بسياري درمجلات مختلف منتشرکرده استش از جمله جوايز تعلق گرفت

» م نيز باا نگاارش رماان 6003اشاره کردش اين رمان نويس معاصر عرب در سال « تحليق بلاأجنحة» م با نوشتن مجموعه داستان هاي 6003سال 

م باراي  6002در سال «مؤسسه دارالیكر »وي تعلق گرفته، جايزه  موفق به دريافت جايزه ي ديگري شدش اما مهمترين جايزه اي که به« ذات الشتاء

استش ايشان همچنين داراي آاار تربيتي و آموزشي متعددي است و کتب اسلامي بسياري را هم به رشته ي « قلوب لا تموت»خلق اار زيبا و ماندگار

 تحرير درآورده استش

 سطوح و مؤلفه هاي روايت در نظريه ژنت
 و نويسنده ي فرانسوي سطوح و مؤلیه هايي به شرح ذيل براي روايت در نظر گرفته است: ژرار ژنت منتقد

  زمان دستوري: -1

( ماورد frequencg( و بساامد)duration(، تادوام)orderژنت معتقد است براي تعيين محدوده ي زمان، بايد متن را با توجه به سه عامل نظام)      

 بنابراين، هر ي  از موارد به ترتيب زير شرح داده مي شوند:مطالعه و بررسي قرار دادش 

 
 

 الف( نظم/ سامان
(ش ژنات هار گوناه درهام 16: 3132)لوته، « ترتيب زماني رخدادهاي داستان نسبت به ارائه همين رخدادها در گیتمان روايي است» منظور از نظم،

( ماي ناماد و آن را باه دو ناوع کلاي گذشاته Anachroniesتن را زماان وريشاي)ريختگي در ترتيب بيان وقاي  و ناهماهنگي در نظم داساتان و ما

 (ش33: 3131( تقسيم مي کند )ريمون کنان،prolepsis( و آينده نگر)Analepsisنگر)

سات )زيتاوني، يعني رويدادي در داستان زودتر رخ دهد؛ اما در متن ديرتر بيان شودش گذشته نگر خود نيز بر دو نوع ا ( گذشته نگر)فلاش بك(:1

( شگذشته نگر بيروني: راوي به هنگام ورود شخصيت به کنش هاي داستان، با هدف ارائه گذشته و ويشينه او باه گذشاته نگاري قبال از 33: 6006

بلناد کااربرد (ش اين گذشته نگر به واسطه نياز به گستره زماني بيشتر، اغلب در رمان و داستان 363: 3331زمان شروع داستان مي وردازد )بوطيب، 

(ش اما در گذشته نگر درون داستاني، گذشته نگري در راستاي حاوادث اصالي 26: 6003دارد و در داستان کوتاه کمتر استیاده مي شود )الحاج علي،

 (ش 60: 6006داستان و در محدوده درون زمان داستان قرار دارد )زيتوني،

ه قرار است در آينده بيان شاود و وايش از ترتياب زمااني آن نقال ماي کنناد؛ يعناي روايت رويدادهايي است ک آينده نگر)فلاش فوروارد(: -2

ان بار بازنمايي)روايت( حواداي که وس از زمان حال داستان و در آينده رخ خواهد داد، گويي روايت به آينده ي داستان گريز مي زند و زمان داسات

در واق  در اين نوع زمان وريشي راوي زمان حال را شكسته و با رعايت اصال علياي و (ش 313: 3131زمان روايت ويشي مي گيرد)بهنام فر و ديگران،

 معلولي به زمان آينده مي رودش

 ب( تداوم/ ديرش
ايات، دومين مقوله از مقوله هاي زمان روايت در نظريه ژنت، تداوم يا ديرش استش تداوم به عنوان  تعيين کننده ميزان کندي و يا تندي سارعت رو

(ش ژنت تاداوم را باه اناواع مختلیاي 366: 3332دهد که کدام رخداد يا کارکردهاي داستان را مي توان گسترش داد يا حذف کردش )العيد، نشان مي

درنگ: در درنگ زمان متن طولاني تر از زمان  -6حذف: در حذف زمان متن متوقف و زمان داستان در گذر استش  -3تقسيم مي کند که عبارتند از 

چكياده: در چكياده زماان ماتن کوتااه تار از زماان داساتان اسات  -6صحنه: در صحنه زمان متن با زمان داستان برابار اساتش  -1تش داستان اس

 (ش61: 3133)مانیرد،

 ج( بسامد

ناي چناد باار بسامد مكارر، يع -6بسامد میرد، يعني ي  بار گیتن آنچه که ي  بار اتیاق افتاده استش  -3بسامد به سه نوع اصلي تقسيم مي شود: 

و    33 -13: 3131بسامد بازگو، يعني ي  بار گیتن آنچه چندين بار اتیاق افتااده اسات )ريماون کناان، -1گیتن آنچه ي  بار اتیاق افتاده استش 

 (ش23-55: 3131تولان، 
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 وجه يا حال و هوا -2
وجه يا حالت يعني راوي ديده هاي چه کسي را در روايت خود ارائه مي دهد؛ از اين رو در ي  اار داستاني وجه، مسائل مربوط باه فاصاله و »       

بار       (ش در واق  وجه عبارت است از تأاير دو مؤلیه ي فاصله و کاانون شادگي بار فضاايي کاه روايات را در616: 3131)اسكولز، « منظر را در بردارد

 مي گيردش 

منظور از فاصله، فاصله ي ميان داستان و روايتگري است که بيشترين فاصله ميان دو سطح ياد شده، نتيجه ي ترکيب بيشترين حضور  الف(فاصله:

باه دسات     ماي  راوي و ارائه ي حداقلي اطلاعات و جزئيات است و کمترين فاصله، از ترکيب ارائه ي بيشترين اطلاعات و کمتارين حضاور راوي

 (ش116-111: 3131آيد)تايسن،

کانون شدگي يكي از اصطلاحات مهم نظريه ژنت استش منظور از کانون شدگي زاويه ديدي است که هار بخاش معاين از ماتن ب( كانون شدگي:

 (ش 33: 3131روايي از منظر آن ديده مي شود )ريمون کنان،

 صدا يا لحن  -3
ماي شاودش راوي ماي تواناد رخادادها را  منظور از صدا، صداي روايتگر است که براي تحليل آن رابطه ي روايتگر باا ماتن رواياي، بررساي          

همزمان با وقوع آنهاا روايات کنادش راوي ممكان اسات بيارون ياا درون روايات ياا يكاي از اشاخاا داساتاني باشاد « روايت مراسله اي»همچون

  (ش361-362: 3132)ايگلتون،

 

 

 معرفي رمان قلوب لا تموت و خلاصه آن

صیحه  600رمان قلوب لاتموت، رماني آموزنده و اجتماعي است که از مسائل و مشكلات روز جامعه سخن مي گويدشاين رمان که مشتمل بر          

م موفق به دريافت جاايزه بهتارين  6002لاتموت در سال است يكي از برجسته ترين آاار نورمؤيد الجندلي، نويسنده معاصر سوري است رمان قلوب

مي  سیررمان از سوي مؤسسه دارالیكر گرديدش اين داستان زندگي زني از اهالي سوريه را به تصوير مي کشد که فرزندش براي ادامه تحصيل به ارووا 

سرنوشت و زندگي خود را با زندگي چند دختر نوجوان گره مي زناد کند و مادر را در غم و رنج و تنهاييش رها مي سازدش اما اين مادر وس از مدتي 

دش آنها مدام با هم ديدار مي کردند و از شاديها و غم و غصه ها و مشكلاتشان براي مو به نوعي مادر ديني و معنوي براي آن دختران به حساب مي آ

ان صندوق آرزوها ايجاد کند و گردنبندي زيبا باه عناوان وااداش باراي اين مادر معنوي مي گیتند تا اينكه او تصميم مي گيرد ي  صندوق به عنو

برنده مسابقه تعيين کند و به آنها مي گويد هرکس بهترين آرزويش را که در طاول يكساال امياد دساتيابي باه آن را دارد، بنويساد و در صاندوق 

زندگيشان هدفمند باشند و در وي اهداف و آرزوهاي خاود بكوشاندش در  بيندازدش در واق  او از اين طريق مي خواست آن دختران را وادار کند که در

فراد نهايت، آنهايي که در وي آرزوهاي ووچ و زودگذر دنيايي بودند، شكست خوردند اما آن کس که آرزوي برقراي صلح، آرامش و آشتي ميان تمام ا

ديد و وسري که براي ادامه تحصيل به سرزمين غربت سیر کرده بود، نادم بشر را داشت به موفقيت دست ويدا کرد و برنده جايزه صندوق آرزوها گر

 و وشيمان به آغوش مادرش بازگشت و تصميم گرفت در وطن و سرزمين خود به خدمت بپردازد و تنهايي هاي مادرش را جبران نمايدش 

 پردازش و تحليل رمان قلوب لاتموت

 زمان دستوري -1

 نظم -1-1
دهاي اين داستان، ترتيب و توالي زماني را رعايت نكردهش اين  براي شیافيت بيشتر بحث انواع زمان وريشي در داستان به ارائه نويسنده در نقل رويدا

 مثال هايي از رمان مذکور مي وردازيم:

 نمونه اي از گذشته نگري بيروني

، از علاقه اي که بين او و مجاد وجاود 60وي ابتدا در صیحه نمونه اي از گذشته نگري بيروني درباره شخصيت جلال است، نويسنده، قبل از معرفي

مجد ألأديبة أمسكتْ قلماً، و ذرفتْ حبراً علي ألأوراق،کتباتْ عان حابًي قاد ساكنها ذات فارح، اام »دارد سخن به ميان مي آورد و اينطور مي گويد

ترجمه: مجد، به عنوان نويسنده قلام را در دسات گرفات و شاروع باه ( ش60: 6001الجندلي،«) سافردون وداعش صورة جلال ما تزال باقيةً في قلبهاشششش

نوشتن کرد و از عشقي که باعث شادي قلبش شده اما بي خبر رفته بود، نوشتش تصوير جلال همچنان در دل او جاي داشتشششش سپس در صایحه ي 

ء هذا اليوم الصحیي البارز جلال عبادالرحمن فاي قذيیاة ساقطتْ لقدا اُستُشهِد مسا» ، شخصيت او را با عبارات زير اينگونه به تصوير مي کشد:301

(ش ترجمه: عصر امروز روزنامه نگار مشهور، جلال عبدالرحمن در اار ورتاب بمباي کاه رأس 301)همان: « علي مبني الأخبار في تمام الساعة السابعة 

 ساعت هیت ساختمان خبرگزاري را مورد هدف قرار داد به شهادت رسيدش 
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 اي از گذشته نگري دروني نمونه
ماي       استاد عاليه که خود راوي درون داستاني است در تنهايي خود خاطرات وسرش را مرور مي کند و لحظه جدايي از او را بدين گوناه تاداعي

 لي هناكشششلحظة وداعِنا أمطرت عينايي دمعا غزيرا لم يره، فسحر الغرب کان يأتيه بألوان حالمة، يخطف قلبه ليهیوبه ا»کندش

(ش ترجمه: لحظه ي خداحافظي مان اش  هاي فراواني از ديدگانم سرازير شد، اش  هايي کاه او 3همان: «)قبل يدي مستعجلا و کأنه يسابق الوقتش

 آنها را نديد؛ زيرا جادوي غرب و رؤياهاي رنگارنگ آن، دلش را ربوده بود و او را براي رفتن به آنجا وسوسه کردششش

 م را بوسيد گويي او مي خواست از زمان ويشي گيردشبا عجله دست

 نمونه اي از آينده نگري در داستان

 :راوي با شكست زمان حال داستان به سراغ ويش نگري مي رود و روايتي را آغاز مي کند که قرار است در آينده اتیاق افتدش مانند شواهد ذيل

آلام الدنيا کلها و أنا أرعي البراعم الصغار، و أتیرغ لتعليمهم القارآن و اللغاة و حاب الأهال و و عرفتُ أن المستقبل سيأتي محملا بالیرح و سأنسي » 

(ش ترجمه: دانستم که آينده با کوله باري از شادي خواهد آمد، و من در حالي که از آن غنچه هاي کوچ  مراقبت مي کنم و به 333همان: «)الوطنش

مي آموزم تمام دردهايم را به فراموشي خواهم سپردش در اينجا راوي با ي  آينده نگري از زبان استاد عاليه،  آنها قرآن، زبان، عشق به وطن و خانواده

 شخصيت اصلي داستان، وعده روزهاي خوب و ديدار با نوه هايش را مي دهدش

 تداوم -2-1
 چهار نوع تداوم مدنظر ژنت مشاهده مي شود:« قلوب لاتموت»در داستان 

بارزترين شاهد مثال براي درنگ، آن چيز متیاوت و ويژه اي است که استاد عالياه در آن شاب مهمااني  روايي درنگ، و حذف :نخست حركت 

گرفته  براي دخترانش در نظر گرفته و طرح اين ماجرا چندين سطر به طول مي انجامد تا استاد عاليه به آنها بگويد که چه چيزي براي آنان در نظر

وحيادة »اين قسمت داستان، زمان متن)طرح( طولاني تر از زمان داستان استش بارزترين شاهد مثال براي حذف، مثاال زيار اسات:استش درواق  در 

 أتألم ألتحف غربتي، و تسطير علييَّ ذکريات المُرة القديمة، و تلوح لي صورة فراسشش

ششششش« ، ولم يخطر بباله أن يعود حتي الآن ش! قلبي يتیطار شاوقا لرؤيتاه ، ولدي الحبيب الذي غادر منذ عشر سنين الي بلاد الغربة، في يوم ماطر کهذا

(ش ترجمه: در تنهايي درد مي کشم و غربت و بي کسي تمام وجودم را فرا مي گيردش خاطرات تلخ گذشته به نظرم مي آيد و تصاوير فاراس 1)همان: 

 در ذهنم مجسم مي گرددشش

ي همچون امروز به ديار غربت رفته و تاکنون هم قصاد بازگشات نكارده اسات! دلام باه شاوق ديادار او       وسر عزيزم که ده سال ويش در روزي باران

 مي تپدششش

يا   نويسنده در اين مثال از زبان استاد عاليه با ذکر چند جمله ي کوتاه در احوال خود وس از جدايي از وسرش فراس و با آگااه کاردن خوانناده،

 سپري مي کندش را« ده ساله»فاصله ي زماني

گیت و گوهايي که ميان استاد عاليه و وسرش فراس رد و بدل مي شود، از مناسب ترين شواهد باراي حرکات رواياي  دوم، حركت روايي صحنه:

 صحنه استش در اين گیت و گوها زمان متن با زمان داستان برابر استش مانند:

 و لِم أتيتَّ؟ -»

 اَّشتقتُ الي شششکي اَّراك يا أمي الحبيبة، فقد  -

 )فراس( چرا آمدي؟-(ش ترجمه:363)همان: ششششش« لِم تذکرتني الان فقط، و بعد کل هذه الاعوام؟  -

 مادر عزيزم، آمده ام تا تو را ببينم، خيلي مشتاق ديدارت بودم شششش -

 حالا، بعد از اين همه سال به ياد من افتادي؟شششش -

 ن داستان به وفور يافت مي شود که در تمامي آنها مطالب بي ورده به مخاطب مي رسدشمي توان گیت تداوم از نوع صحنه در اي

قلوب لا »چكيده يا خلاصه، به عنوان يكي از ابزارهاي روايي يكي از عوامل افزايش سرعت متن روايي استش در روايت سوم، حركت روايي چكيده:

ه ديار غربت تا رسيدن به مدارج عالي و بازگشت به وطن را به طاور خلاصاه و فشارده راوي چندين سال از زندگي فراس را از زمان رفتن ب« تموت

 بيان مي کند و بدين طريق قطعه اي کوتاه از متن را به زمان بلندي از داستان اختصاا داده تا به روايت شتابي مثبت ببخشدش

 بسامد -3-1
 اس تعداد دفعات اتیاق افتادن آنهاست در داستان يافت مي شود:هر سه نوع بسامد که ميزان روايت کردن رخدادها بر اس       
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در رمان شواهد مختلیي براي بسامد میرد وجود دارد؛ به عنوان مثال: رفتن مجد به ساختمان مجله و دفتر حسابداري، و تماس  الف( بسامد مفرد:

و گیت و گوي استاد عاليه با ماادر مايس و ساهي، اينهاا از جملاه سهي با استاد عاليه و ديدار آنها در وارك نزدي  خانه سهي و همچنين صحبت 

 مواردي هستند که ي  بار در داستان رخ داده و نويسنده هم ي  بار آنها را نقل کرده استش

ار صاورت برجسته ترين نمونه بسامد مكرر مربوط به زمان ديدار استاد عاليه با وسرش فراس است که وس از ده سال ايان دياد ب( بسامد مكرر:

گرفت؛ ديداري که با اش  ريختن مادر و طلب بخشش نمودن فرزند همراه بود، که اين امر)اش  ريختن مادر و طلب بخشش فرزناد( يا  باار در 

 سالت دموعي دون توقف، و أقبل علييَّ يطلاب»داستان اتیاق افتاده ولي در چندين جاي داستان تكرار شده استش مثال ذيل مبين مسئله فوق استش

( ترجمه: هنگامي که اش ، بي وقیه از ديدگانم جاري بود، فراس به طرفم آمد و از من درخواسات بخشاش و رضاايت 362همان: «)الصیح و الرضاش

(ش ترجمه: از وقتي که فراس را ديدم سيل اش  هاايم 363همان: «)مذ رأيته و لم يتوقف سيل دمعي، و لم يتوقف هو عن قوله: سامحينيشش»مي کردش

 نيامده است، او مدام اين حرف را تكرار  مي کرد)مادر( مرا ببخششش بند

قلاوب »در اين شاهد مثال، راوي با ذکر مكرر و متناوب رخدادها و حالاتي که برخود و شخصيت هاي ديگر رخ داده، به بسط مضمون اصلي روايات

 مي وردازدش« لاتموت

ز طريق بسامد بازگو، نوع زندگي و رفتار خود و ديگران را در گذشاته باه خوانناده خااطر ا« قلوب لاتموت»گاهي راوي در روايت ج( بسامد بازگو:

نشان مي کندش در نمونه زير با تكيه بر بسامد بازگو، به تیريحات،شاب نشايني هااي مكارر و دوساتي و موضاوع صاحبت در همنشايني هاا مياان 

 راوي)استاد عاليه( و دخترانش در طي چندين سال اشاره مي کند:

غدا  منذ أن تعارفنا، أصبحن يجتمعن في بيتي ليضجيَّ فرحا، نتحادث طويلا في کل شيء و نتحاور و نمرح و اُحاورهن بلغتهن الشابة فيسعدن، حتي» 

ه ي من جم  (ش ترجمه: از زمان آشناييمان، آنها در خان36همان : «)هذا الموعد الشهري واجبا هاما في لائحة مواعيدهن، مهما حصل لا يتخليَّین عنهش

ماي کارديم و   مي شدند و خانه ي من با وجود آنها سرشار از شادي و خوشحالي مي شدش در مورد هر چيزي به مدت طولاني بحث و گیات و گاو 

ما به صورت سرزنده و سرحال بوديمش من با آنان با همان زبان نوجوانيشان گیت و گو مي کردم و آنها شاد مي شدند تا اينكه وعده ي ديدار ماهيانه 

 ي  امر مهم و رسمي در ليست قرار ملاقاتهاي آنان قرار گرفت، و هر طور که بود آن را فراموش نمي کردندش

 وجه يا حال و هوا -2

دومين مشخصه ي کارکردي ميان سطوح داستاني ژنت، وجه يا حال و هواست؛ اين مشخصه توسط دو عامال مهام؛ يعناي فاصاله و کاانون         

 اد مي شود:شدگي ايج

شاده و « روايت»و « قصه»الف( فاصله: ترکيب حضور اندك راوي و ارائه ي حداکثري اطلاعات و جزئيات، موجب کاسته شدن فاصله ميان دو سطح

نشان داده « جست و جوي زمان از دست رفته»منجر به خلق ااري رئاليسم مي گردد که بر خواننده تأاير مي گذارد، ژنت در روايت شناسي داستان

نويسنده داستان، اين قاعده را رعايت ننموده، به اين صورت که با ترکيب حضور حداکثري راوي و ارائه اطلاعات انادك، فاصاله ي ايان دو  است که

(ش نور مؤيد الجندلي نيز از جمله نويسندگاني است کاه ايان ترکياب اصالي را رعايات نكارده، در واقا  60: 6006سطح را کم نموده است )زيتوني،

عده عمل نموده استش راوي اين رمان، شخصيت اصلي داستان يعني استاد عاليه استش اين راوي اول شخص، ماجرا را از ديد خود نقل مي برعكس قا

ن رماان، کند به همين دليل در بيان احساسات، تجربيات و هيجاناتش رابطه صميمانه تر و مؤارتري با خواننده برقرار مي کندش اينكه نويسنده در اي

يوه ي اول شخص براي نقل داستان استیاده کرده باعث ساده تر شدن مطالب داستان و به طور کلي استحكام بخشدن به وحادت و همااهنگي از ش

 داستان شده استش 

ي کاه نخسات، داساتان هااي»ژنت با بيان مقوله ي کانون روايت، جايگاه راوي را در داستان اينگونه مورد بررسي قرار مي دهدش ب( كانون شدگي:

راوي در آن به عنوان راوي حضور ندارد به عنوان شخصيت حضور داردش دسته دوم، داستان هايي که در آن راوي به عنوان راوي و شخصيت حضاور 

ي وداردش دسته سوم، داستان هايي که به عنوان راوي حضور دارد ولي به عنوان شخصيت حضور ندارد و دسته چهارم، داستان هايي که به عناوان را

 (ش132: 3130احمدي، «)و شخصيت حضور نداردش

 گاهي راوي از خلال شخصيت به بيرون مي نگرد و به عنوان شخصيت است و راوي نيستش مانند مثال ذيل:

أيام قاسية مضت، حاولت فيها أن أتكيف م  وحدتي،أن أجد سعادتي في اعتزالي الناسش دون جدوي ! حتي طرقات باابي طیلاة صاغيرة جميلاة » 

 مال البدرشششبج

 ابتسمت لي بعیوية و قالت بحروف متلعثمةششش

 ماما تدعوك لتشربي القهوة معها فوقشششش -

 هل أنتم السكان الجدد في المبني؟ -
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 (ش30و  3: 6001الجندلي،«) أجل نحن نسكن فوق، في بيت جديدش! -

كه خوشبختي را در کناره گيري از مردم بيابمش اما بي فايده باودششش تاا ترجمه: روزهاي سخت سپري شدش من سعي کردم با تنهايي ام کنار بيايم، تا بل

 اينكه کودکي زيبا به مانند ماه شب چهارده در خانه ي مرا به صدا در آوردششش

 به طور غيرارادي به من لبخند زد و با کلماتي شكسته گیتششش

 مادرم شما را دعوت کرده تا با هم در)طبقه( بالا قهوه بنوشيدشش -

 آيا شما ساکن جديد اين ساختمان هستيد؟ -

 بله، ما در)طبقه( بالا سكونت داريم، در خانه اي جديدشش! -

ن در اين شاهد، مثال استاد عاليه شخصيت اصلي داستان به عنوان شخصيت نه به عنوان راوي، گیت و گويي را با يكي ديگر از شخصيت هاي داستا

 انجام داده استش

علي سريرة الدافيء غرفته التاي مازالات تحاتیأ باأروع » به زمان حضور راوي داستان هم به عنوان راوي و هم شخصيت استنمونه ي زير مربوط 

 الذکريات تمدد فراس متألماش

 ابتسمتُ له بحب، و قلتُ به:

 ألابطال لا يشتكون ألما يا فراس! -

 (ش333همان: «)ضح  و قد تناسي جزءا من ألمهششش

 قي که همچنان بهترين و زيباترين خاطرات را در خود داشت، با اندوه بر روي تخت گرم و نرمش دراز کشيده بودشترجمه: فراس در اتا

 از روي عشق و محبت به او لبخندي زدم و گیتم:

 فراس، قهرمانان از درد شكوه نمي کنند! -

 فراس، لبخندي زد، گويي اندکي از غم و دردش را به فراموشي سپردششش

 نه، ما شاهد گیت و گوي استاد عاليه با وسرش فراس بوديم؛ گیت و گويي که استاد عاليه در آن، نقش راوي و شخصيت داشته استشدر اين نمو

 زماني که راوي فقط به عنوان راوي در داستان حضور دارد نه به عنوان شخصيتش مانند شاهد مثال ذيل:

هماان: «)ا کانت تخاف أن تقترب أکثر منه، فيعرف حقيقتها، و يترکها حاين ياري شاكلهاشأدمنت ميس لقاء کريم، و شعرت بارتباط وايق به لكنه»

عادت کرده بود، و احساس کرد که با او ويوند مستحكم دارد ولي مي ترسيد کاه « در فضاي مجازي»(ش ترجمه: ميس همچنان به ديدار با کريم311

 کريم واقعيت را بیهمد و شكل و قيافه ي او را ببيند، رهايش خواهد ساختشبيشتر از اين به او نزدي  شود؛ زيرا مي دانست آنگاه که 

 در اين بخش از داستان همان طور که گیته شد راوي فقط نقش نقال را به عهده دارد و از ميس و تیكراتش در مورد کاريم باراي خوانناده ساخن  

 مي گويدش

ما بال  يا ساامي؟ لقاد أتعبناي  -» ان راوي و شخصيت در داستان حضور نداردش مانند:اما آخرين شاهد مثال مربوط به زماني است که راوي به عنو

 التحديق ب  و أنت تتجول في الغرفة قلقا، ماذا دهاك؟

 و کأن  لا تعرفين السبب الذي يزعجني؟ -

 (ش36)همان: « بالتأکيد لا أعرف أخبرني کي اُساعدكش -

 خسته شده ام، نگران در اتاق مي گردي، چه اتیاقي برايت افتاده است؟چه شده سامي؟ از نگاه کردن به تو  -ترجمه: 

 )ساره(، گويا تو نمي داني چه چيزي مرا آزاد مي دهدش-

 نه سامي، واقعا نمي دانم، به من بگو تا کمكت کنمش -

ت و گوي باين ساامي و همسارش سااره در اين بخش از داستان، استاد عاليه)راوي( به عنوان شخصيت و راوي حضور نداشته، و ما فقط شاهد گی

 هستيمش

روني همان طور که گیته شده، هر راوي مي تواند در کل متن روايي تنها بر اساس ي  کانون روايتي عمل کند که آن کانون در اين روايت، کانون د

 زو شخصيت هاي داستان استش راوي( است؛ يعني راوي کنشگر ج -با بازنمود همگن است و موقعيت روايت دروني با بازنمود همگن)من

 صدا يا لحن: -3

( Heterodiegetic«)بيروني يا خارج از روايت خود»( همان صداي راوي استش همان طور که گیته شد، راوي ممكن استvoiceمنظور از صدا)        

(، و نه تنها داخل روايت خود، بلكاه Homodiegetic «)دروني يا داخل روايت خود»باشد، يا مانند روايت هايي که از زبان اول شخص بيان مي شود،

 (ش33-30: 3131شخصيت اول آن نيز باشد )برتنس،
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مسير روايت را به ويش مي بردش اما به غير از صداي « من»، نويسنده/راوي، اول شخص است که با ضمير«قلوب لاتموت»در بيشتر قسمت هاي رمان 

د که بر چند آوايي روايت دلالت مي کندش چند آوايي در گیت و گوها نمود باارزتري دارد؛ زيارا در راوي آواهاي ديگري نيز از کلام به گوش  مي رس

روايت را به دست ماي گيارد و روايتگاري ايان راوي اول « من»آنها ترکيبي از صداي راوي و شخصيت به چشم مي خوردش استاد عاليه نيز با ضمير

 خود يعني)مجد، فراس، شروق و ششش( برقرار مي نمايدش شخص، گیت و گويي است که با مخاطب هاي بيروني

 

 نتيجه گيري
 اين مقاله بر اساس مؤلیه هاي روايت شناسي ژرار ژنت)روايت شناس معاصر( مورد بررسي قرار گرفته استش اين بررسي نشان مي دهد:        

داستان فاقد نظم خطي حوادث و داراي زمان وريشي است، که گذشته نگري هاي نامنظم از مهم ترين مشخصاه هااي زماان وريشاي در ايان   -3

 روايت مي باشدش 

باه راوي در روايت رخدادها، تداوم اابتي را در نظر نگرفته و در ميان چهار حرکت روايي ژنات، حرکات چكيده)خلاصاه( و صاحنه)گیت و گاو(  -6

 ترتيب کمترين و بيشترين کاربرد را داشته اندش 

بسامد يا رابطه ي ميان راههاي تكرار رخدادها در داستان و در متن روايت در هر سه شكل بسامد میرد، مكارر و باازگو در ايان داساتان نماود  -1

 داشته استش 

اوي و ارائه ي اطلاعات محدود براي کم کردن سطح قصه و روايت راوي در اين داستان از شيوه ي اول شخص يعني از ترکيب حضور حداکثري ر -6

 بهره جسته استش

مسير روايت را به ويش مي برد و ماجرا را از ديد خود نقال ماي کناد باه « من»در سراسر روايت، نويسنده/راوي، اول شخص است که با ضمير -5 

 تر و مؤارتري با خواننده برقرار کرده استش همين دليل در بيان احساسات، تجربيات و هيجاناتش رابطه صميمانه

 

 منابع 
 الف(كتابهاي فارسي

 (ش3130احمدي، باب ش ساختار و تأويل متن، چاپ اول، تهران: نشر مرکزش ) -3

 (ش 3131اسكولز، رابرتش درآمدي بر ساختار گرايي در ادبيات، ترجمه فرزانه طاهري،چاپ دوم،شتهران: نشر مرکزش ) -6
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 (ش3131تهران: نگاه امروزش ) تايسن، ليسش نظريه هاي نقد ادبي معاصر؛ ترجمه مازيار حسين زاده و فاطمه حسيني، -5
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 (ش3132، تهران: نشر مينوي خردش )3لوته، ياکوبش  مقدمه اي بر روايت در ادبيات و سينما، مترجم: اميد ني  فرجام، چاپ  -3

 ب( كتابهاي عربي

 (ش3331ش )365-363، صص 6،مجله النقد الأدبي، ألعدد «اشكالية الزمن في النص الروايي»بوطيب، عبدالعاليش  -3

 (ش6001مؤيدش قلوب لاتموت،الطبعة الثانية،دمشق:دارالیكرش )الجندلي،نور  -6
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 (ش6006، بيروت: مكتبة لبنان ناشرونش )3زيتوني، لطيفش معجم مصطلحات نقد الرواية؛ الطبعة  -6
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abstract 
 
Narrative of a branch of literary criticism and in fact, the dominant narrative grammar and more, fictional narrative. 

This branch of useful theoretical framework to analyze and model species provides narration. The science in recent 

years the focus of many literary theorists and critics around the world. Gérard Genette French theorist and semiotician, 

including narratologists constructionism long step in the progress of the harvest. In his theory to the analysis of 

narrative text, the category of tense, mood and tone your face or put your attention. This article demonstrates one of the 

most significant nur muayyad al-jandali light novels called " Qulub La Tamut " which in 2006 received the Award for 

Best Novel analytical and descriptive According to Gérard Genette has been analyzed. The results indicate that the 

narrator is narrating the events continuity fixed account and the account of the author / narrator is a first-person 

narrative path ahead. 

 

 

Key words: narrative secience, Gérard Genette, nur muayyad al-jandali, Qulub La Tamut. 
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 یسعد یها شهینهج البلاغه بر اند یحکومت یالگو ریتاث
 

 آرزو لاریجانی1
 

 r_larijani89@yahoo.com، واحد تنکابن یدانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد 1
 

 چکیده
 خود از فرهنگ قررآن و یها شهیاند انیدر ب یفارس سندگانیداشته است وشاعران ونو یمذهب یها شهیواند نیبا د یکینزد اریبس وندیهمواره پ رانیا یفارس اتیادب

توانسرت از سراختار  یبه خوب داشت و لتسلط کام زین یبر زبان عرب ینیعلاوه بر دانستن معارف د یرانیودانشمند ا بیاد یسعد اند. رفتهیپذ ریتاث نیکلام بزرگان د

 یو الگوهرا نیمضرام یبره بررسر یشده است با مطالعه نهج البلاغه وگلستان وبوسرتان سرعد یمقاله سع نیا . درردینهج البلاغه در کلام خود بهره بگ یها شهیاند و

وجرود  یاز نهرج البلاغره در آثرار سرعد یاریمشترک بس نیمضام ومتعدد  یشباهت هااست که  نیاز ا یمقاله حاک نیا یها افتهی .مشترک پرداخته شود یحکومت

در مناصرب  روهرایو انتخرا  ن نشیگرز یکارآمد وصالح برمصادر حکومت، چگرونگ سته،یچون گماشتن کارگزاران شا یحضرت عل یاصلاح یاز جمله برنامه هادارد 

 است. بوده یمورد توجه سعد اریعدالت بس یو....اجرا ییقضا ،یمال ،یاسیگوناگون س

 .یسعد یها شهیاند ،یگلستان، بوستان، نهج البلاغه، عل ،یسعد :كلیدی واژه های
 

 مقدمه -1

متولد  یروحان یکهن بود در خانواده ا رانیا یکه از مراکز علم رازیاست .او در شهر ش یدر قرن هفتم هجر رانیواد  ا شهیاز بزرگان اند یسعد

، 1811 ،یپرداخت )سبحان یفارس اتیوادب ینیعلوم د ،ت عر ایدر ادب لیبه تحص هیشد.پس از کسب مقدمات علم به بغداد رفت ودر مدارس نظام

بوده  بانیترنسبت به قرآن و نهج البلاغه که مورد توجه اد بانهیاد یکه با نگاه ختیاورا برانگ یتسلط بر زبان عرب عر  و اتیاو با ادب ییآشنا .(871

است که  هنهج البلاغ به کار بردن سجع در کلامش، بدون شک متاثر از قرآن و نوع نثر گلستان و .ردیآن ها بهره بگ یوساختار ادب انیاست از سبک ب

 .کند قیتلف یکلام فارس ییبایخلق وبا ز یفارس اتیوانسته است نمونه نثر آن را در ادبتمام ت ییبایبه ز

 میپس از قرآن کر دیبدون ترد رایمورد توجه مسلمانان بوده است ز اریبس یو اخلاق ینید یاز کتا  ها یکینهج البلاغه به عنوان  گرید ییسو از

 ... جامعه پاسخ دهدیو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاز مشکلات وسوالات س یاریاسلام است که توانسته است به بس یفرهنگ راثیم نیگرانقدر تر

 .میکن یمشاهده م اریبس یو فارس یعرب اتیرا درآثار بزرگ ادب )ع( یعل مانهیحک یها شهیاند ریرو تاث نیازا .(17-11، 1818،ی)راث

)ع( دارد که گواه بر ارادت  یدر وصف مناقب عل یفاتیاما توص .(1، 1818 ،یدارد )رنجبر کلهرود یاشعر یاهل سنت است وتفکر مذهب رویپ یسعد

 یاجتماع و یاسیس و یاخلاق یها شهیدر اند یکه سعد نیاست بر ا یگواه مستدل یوخاندان اوست. ارادت وتوجه به حضرت عل یبه عل توجه او و

 .در نهج البلاغه بهره برده است یعالمانه عل اقیس خود از سبک و

 ی :زمان سعد جامعه

به  رانیا یفیحاکمان ملوکالطوا گریسلسله همچون د نیا .کردند یحکومت م یاتابکان سلغر رازیدر ش رانیمقارن با حمله مغول به ا یعصر سعد در

 یرا به وجود م ییها وانیخود د یمال و یتیامور امن یاجرا یبرا صورت که شاه در راس امور بوده و نیبه ا شدند. یصورت حکومت مطلقه اداره م

، 1871 ،ی)مختار شدند یبرخوردار م ژهیو ازاتیاز مردم جامعه از امت یبوده استکه بخش"رمگی–شبان "نوع حکومت رابطه  گرید یبه عبارت آورد.

 یکه باعث مگونه حکومت ها بود  نیبارز ا مهم و یها یژگیاز و ،رعب ووحشت" ،شاهان اتیبا خصوص یانیبا وجود حاکمان مستبد و وال ."(38

به مردم  یخود واعمالش را مستوجب پاسخ گو زیحاکم ن چی( و ه1813 ،نژاد ی)صفر "اعتراض به پادشاه نباشد که کس را مجال مخالفت و دیگرد

قدرت مطلقه بود و مردم در  یسلطان داراو شد  یخلاصه م یاسیس اتیدر مقتض شتریحکومت ها ب (.158 ،1813 ،ی)شعبان شمرده است ینم

خودکامه تلاش  یبود فرمان روا یقانون ناقض خودکامگ گرید وهیش نیبا توجه به ا (.53 ،1811 ،)لمبتون نداشتند یآزادنوع حق و چیمقابل او ه

 (.278 ،1815 ،ییطباکند )طبا نیاو را تام یبگذارد که منافع خصوص ینینو یقانون ها وستهیپ ،خو  یقانون ها یاجرا لیکرد با تعط یم

جهت  نی(. از ا1813 نژاد، یتنها راه  نجات بود )صفر ،شاهان ییتن دادن به اوامر و خودرا سکوت و ،یاسیس و یاوضاع نابسامان اجتماع نیچن در

فاسق و رواج  کارگزاران ظالم و دانستند از تسلط حاکمان ستمگر و یمردم م تگرانیهدا که خود را مصلحان جامعه و رانیا اتیاز بزرگان ادب یاریبس

اعمال  هیکنا روشن وگاه با زبان انتقاد و و حیدر کلام خود گاه صر و به انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه پرداختند ها به درد آمدند و یعدالت یب

 .کردند آنها را متنبه سازند یسع  یبا شاره به تذکر مکافات اله را گوشزد کردند و نیشیگردنکشان پ

 جامعه زمان علی )ع( -8
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)ع( به آسیب های گوناگونی دچار گشته بود. این آسیب ها هم در مبانی اعتقادی و اندیشه ای مردم و نوع نگرش آنان بره  جامعه زمان حضرت علی

 .روانی آنان خود را نمایانده بوددین و دنیا پدید آمده بود و هم در مبانی اخلاقی و رفتاری و خصلت های روحی و 

)ص( و اهداف او دور افتاده بودند. تبعیض نژادی و قروم گرایری و عصربیت  در آن جامعه، فساد و بدعت آشکار شده بود، مردم از سنّت پیامبر اسلام

می رفرت. والیران ناشایسرت در شرهرهای های جاهلی در حکومت اسلامی رخ نموده بود. فساد مالی رایج و بیت المال مسلمانان به سادگی به یغما 

ان، از اسلامی به ظلم و ستم و زراندوزی رو آورده و بر امور مردم مستولی شده بودند. این همه، و نگرانی از آینرده دیرن اسرلام و سرنوشرت مسرلمان

 .عواملی بود که امام علی)ع( را به فکر چاره انداخت

حکومت اسلامی و دور شدن آن از مسیر عدالت، دین گریزی جامعره و حاکمران و رغبرت آنران بره  از نگرانی های عمده ایشان، پیدایش انحراف در

ت بمانرد. دنیازدگی و غفلت از قوانین و تعالیم اسلامی بود. او نمی توانست نسبت به اوضاع و احوال سیاسی، اخلاقی و اعتقادی امت مسلمان بی تفاو

و مسلمانان بود و آنگاه که زمام امور را به دست گرفت نیز نگران آینده آنان بود و  مر بود نگران وضع اسلااز این رو، زمانی که از خلافت ظاهری برکنا

 .آگاهی می داد به مردم هشدارهای لازم را می داد؛ به ویژه آنان را از تسلط بنی امیه و انحرافات آنها و آینده نابسامانی که گریبانگیرشان خواهد شد،

غییر اخلاق و حالات مردم و سرگرمی آنها به دنیا که بخشی از آن به حاکمیت های نادرسرت و عردم اجررای قروانین اسرلامی در آشفتگی اوضاع و ت

آن حضرت، پس از اینکه به خلافت رسرید، برا شرناختی کره از  جامعه و کارگزاران ناصالح مربوط می شد بارها در سخنان حضرت بازگو شده است.

د داشت به اصلاح آن همت گماشت تا اساس حکومت و مدیریت جامعه بر مبانی دین استوار گردد و برا اسرتقرار حکومرت انحرافات جامعه زمان خو

 .دینی، عدالت اسلامی تحقق یافته و مردم در مسیر زندگی شایسته انسانی و در راه کمال حقیقی قرار گیرند

عیض های ناروا و ظالمانه از جامعه زدوده شود، اموال به تاراج رفته از بیت المال و او دریافت که جامعه نیازمند اصلاحات اساسی است. می بایست تب

ار بخشش های نابجای دیگران متوقف شده یا بازپس گردانده شود و میان صاحبان اصلی به مساوات تقسیم گردد. والیان فاسد از مصادر امرور برکنر

مامداری جامعه اسلامی را بر عهده گیرند. ظلم و ستم از جامعره رخرت بربنردد و بره جرای آن شده و به جای آنان، عناصر صالح، باتقوا و شایسته، ز

امام علی)ع( برنامه اصلاحی خود را در ابعراد سیاسری، اقتصرادی و مرالی، حقروقی و اخلراقی از همران بردو عدالت و اخوت اسلامی حکمفرما شود. 

د. اگرچه مطمئن بود که این اصلاحات در جامعه ای که به همین نابسامانی ها عادت یافتره، زمامداری خویش اعلام نمود و بر تحقق آنها تأکید ورزی

همین آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد و یقینا کسانی که منافعشان به خطر می افتاد در برابر آن واکنش نشان داده و کارشکنی نمایند. به دلیل 

 .ودداری نمود و این مسأله را در سخنان متعددی مطرح کرده استنگری بود که ابتدا از پذیرش بیعت آنان خ

 

 مدیریتی سعدیاندیشه های  -8

ع تلقی دانش مدیریت استفاده صحیح از امکانات، نیروی انسانی وقت و جز آن را امکان پذیرمی سازد، از این رو یکی از عناصر مهم درپویایی اجتما

خانواده، دولت، سازمان های اداری است و هیچ سازمانی چه  تشکیلات ونهادهای اجتماعی نظیرمی گردد. مدیریت به منزله ستون فقرات همه 

ادبیات واجتماع رابطه  بد.کوچک نظیر خانواده و چه بزرگ نظیر دولت، بدون بهره مندی از مدیریت صحیح نخواهدتوانست به اهداف خود دست یا

ت تحولات جامعه را در خود تجلی دهد به عبارتی دیگر ادبیات تجلی گاه دردها وآرزوها واندیشه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. ادبیات توانسته اس

 .(1831)رنجبر کلهرودی ،ظ کرده است های بشری است وتجربیات اندیشمندان گرانقدر را برای نسل های آینده حف

دقت ه جامعه پیرامون خود را ب نیز در کارنامه زندگی خود دارد، ادیب واندیشمند با تجربه که آموزه های سال ها سیاحت وعبرت اندوزی راسعدی 

با ریزبینی تمام مورد بررسی قرار داده است و به ویژه تجار  مدیریتی  ل اجتماعی و مدیریتی، تربیتی، اقتصادی و... عصر خود رایمساو  می شناسد 

 .پیشنیان را به بهترین صورت ممکن بیان داشته است

درباره مدیریت در کشورمان سخن رانده است. امّا جامعیت سخن، که  قدمتی به قدمت تاریخ دارد و سعدی اولین کسی نیستاندیشه مدیریت، 

از سایرین سادگی گفتار، تسلط او بر علوم اسلامی و آشنایی او به سیاست و کشورداری و اداره امور و مدیریت و نیز شجاعت وی در بیان حقایق او را 

. سعدی با استفاده از پشتوانه های غنی فرهنگی ودینی وبا تکیه براندیشه های نهج البلاغه در اداره امور حکومت شیوه های تممتاز ساخته اس

  د.،نظامی واجتماعی را بیان می کن مدیریتی در برخورد با مسایل سیاسی

دنیاداران از خدابی خبر و زاهد نماهای بی بصر است.  سعدی به شهامت او در بیان حقایق و لحنعتا  آمیزش در برابر حاکمان و قدرتمندان زمان و 

ستمگران متوجه می  ناصحی دلسوز و بیم دهنده، صاحبان زر و زور و تزویر را به بی ثباتی دنیا و زوال پذیری قدرتهای مادی و بدفرجامی عنوان

پردازد و بهدینداری و خداپرستی و عدالت و نیکوکاری دعوتشان کند و با تازیانه هوشیاری بخش ملامت و نصیحت، به تادیب ممدوحان خویش می 

طنز الگوی مدیریتی خود را که بسیار نزدیک به الگوی اداره امور حکومت علی است به عنوان راه حل جامعه خود ارایه  وبا زبان شوخی و .می کند

 می دهد.

 مشتركات الگوی حکومتی نهج البلاغه و سعدی -2
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عدی ومطالعه نهج البلاغه الگوهای مشترکی به دست می اید که نشان از این است سعدی در تبیین جامعه وارایه دستور با بررسی اندیشه های س

اندیشمندانه خود بررسی  و به طور دقیق  همه جزییات ریزآن را به نگاه العمل برای اداره آن به کتا  نفیس وگرانقدر نهج البلاغه توجه داشته است.

خردمندانه جهات مختلف به طور دقیق در نهج البلاغه  آمده است که حصرت علی با ظرافت های مدیریتی حکومت  از الگو های بسیاری .کرده است

ظر گرفتن نت آن با در بلاغه کلیات اداره حکومت و جزییادر نهج ال سنجیده و راه هر گونه فرار از مسولیت وفرصت طلبی را می بندد.یک امر را 

متناسب با  غیر مستقیم و طنز وی نیز در قالب یک اثر ادبی زبان سعد اقتصادی مطرح شده است. سیاسی و اجتماعی و ی واحتیاط های اخلاق

 زمامداران پرداخته است. اندرز شاهان و با تکیه بر همان جزییات به پند و زادی بیان ادبیات بهره برده است وآاوضاع جامعه از 

 برخی از تاثیرات اندیشه های حکومت علی )ع( در آثار سعدی مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله سعی شده است که 

یکی از اصول مهم اندیشه حضرت علی)ع(، لزوم استقرار حکومت برای انتظام امور مردم و سامان یافتن نظام اجتماعی است. زیرا ضرورت حاکمیت: 

عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و دفع فساد، جنگیدن با دشمنان و متجاوزان، فعالیت برقراری امنیت داخلی، توازن اجتماعی و نظم، وصول بودجه 

هم دستگاه قضایی و اجرای احکام و مقررات قانونی، از اموری است که جز با تشکیل حکومت میسر نخواهد گشت و در سخنان امام علی)ع( به این م

او در  حکومت بد از با  ضرورت پذیرفته می شود.. (35، 21)خطبه  اه خو  باشد یا بدکه هر ملتی باید زمامدار داشته باشد خو .اشاره شده است

مواردی که در سخن  نظم سیاسی بد را قابل توجیه می داند. ،م وجود نظم سیاسی به وجود می آیدو هرج ومرج که به واسطه عدمقایسه بانا امنی 

براین نیاز به حکومت از بدیهی ترین . بنابرآورده شود اید به وسیله نظام حکومتحضرت آمده از ضروری ترین نیازهای هر اجتماعی است که ب

ر این اساس تحقق احکام اصلاح امور جامعه است ب هدف از جکومت در اسلام اجرای قوانین وحدود الهی و. اموری است که عقل بدان حکم می کند

 الهی شرط است نه حاکمیت فرد یا گروهی خاص.. یو ارزش ها

جامعه روبه تعالی را جامعه ای می داند که رهبر وهدایت گر دارد. او  نیز همچون همه خردورزان  به وجود حاکم در رأس امور اعتقاد دارد وی سعد

بود که با پذیرفتن بنیاد موجود بر این باور ، ی اصلاح گرانچون همه، بلکه رسیدن به این تعالی به دنبال تغییر حکومت یا نفی حاکمیت نیستبرای 

ی سلسله مراتبی و هرم وار قدرت که در راس آن پادشاه های نظم موجود، این است که از درون همین شبکهتنها راه به سامان کردن نابه سامانی

بودن بعضی از  با توجه به اینکه سعدی هیچ شکی در ستمگر ی آن رعیت، باید به اصلاح پندار و کردار شاهان و رعایا پرداخت.قرار دارد و در قاعده

اقل با آن هماهنگی دارد و سعی می =یا حد  (117، 1812 ،)ماسه"دهد که طرفدار پادشاهی استکاملا نشان می "شاهان وحاکمان ندارد باز هم  

هم  حاصل شود وتوازنی ایجاد کند که اگر پدید آید هم آسودگی نظام  تعادل و رمگی بتواند در سیرت پادشاهان–تابعیت از رابطه شبان "کند با 

 (17، 1871 ،)مختاری "آسایش فردی

 مشروعیت  ومقبولیت حاکمیت:

 چه بسا فرد حق و .امه جواز حکومت فرد یا افراد استضرورت حاکمیت با مشروعیت آن قابل پذیرش است.به عبارتی مقبولیت ع از دیدگاه علی )ع(

ومت غیر شایسته ای مشروعیت عموم پیدا کند باید به خواست جامعه پاسخ مثبت شایسته ای نتواند مقبولیت عموم را به دست آورد ودر مقابل حک

 ،. اما به دلیل عدم حمایت عمومی(812-38 ،)تفسیر المیزان جانشین به مردم معرفی شد به عنوان وصی و جریان واقعه غدیر خم علی )ع(در  داد.

می گوید به خوبی می دانید که من از دیگران به خلافت شایسته ترم. به خدا  78 در خطبه حقانیت حضرت علی برای زمامداری به فعلیت در نیامد.

 (.188صهمان، شکنجه آن مخصوص خودم باشد ) سوگند من تسلیم موضوعاتی هستم که امور مسلمانان را حفظ کند و

 

مختلف  یمردم در عرصه ها شیجهت آسا رد دیواو با ستین یتداوم حکومت حاکم کاف یبرا هیاول تیکه تنها مشروع میبدان دیبا گرید ییاز سو

بر  یبا سفارشات خود سع وستهیپ یخود بر مردم را حفظ کند چنانکه حضرت عل تیحاکم تیتا بتواند مشروع کند تیو.... فعال یواقتصاد یاجتماع

 دهد که : یبه شاهان هشدار م زین یامر دارد سعد نیتحقق ا

 

معتقد است  و داند. یعدالت م یحکومت را اجرا یواصل ییاو هدف غا عدالتاست. یاجرا )ع( یعل یحکومت یمشخصه الگو نیمهمتر :عدالت یاجرا

 ،استیس ییبایز (581 ،817)خطبه  حاکم گردد شود که حق در جامعه محترم و یگونه اغراق ظاهر مچیعدالت بدون ه میعلا نشانه ها و یکه زمان

 (.23 ،58)نامه  هاست نیعدالت در همه سرزم یشود برقرار یچشم زمامداران م ییموجب روشنا که یموضوع نیبرتر عدالت است و

اساساً امیرمؤمنان علی)ع( حکومت را برای تحقق عدالت پذیرفت و آن را جز در این مسیر نمی خواست و مقصد آن حضرت از پذیرش حکومت 

می آید؛ بلکه بر  ور نمی نماید و حدود الهی در سایه عدالتی فراگیر بدرستی به اجرا دربرپایی عدالت بود، نشانه های دین جز در بستر عدالت ظه

)ع( نقش  قرار کردن عدالت، برپا ساختن بالاترین حدود الهی است که در سایه آن همه چیز جان می گیرد و راست می گردد. امیرمؤمنان علی

خدای سبحان عدالت را مایه « قوام الانام، و تنزیها من المظالم و الاثام، و تسنیه للاسلام. جعل الله سبحانه العدل»عدالت را چنین بیان کرده است: 

 امام می فرمایند که : برپایی انسانها، و ستون زندگانی آنها، و سبب پاکی از ستمکاریها و گناهان، و روشنی چراغ اسلام قرار داده است.
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 ستیابی به هر سعادت است، و ستم مایه هلاکت است.عدالت بنیاد د 11 «العدل ملاک، و الجور هلاک»

او در  (1831 ،)رنجبر کلهرودی سعدی با اینکه تفکر اشعری دارد، امّا آن قدر از عدل گفته است که به نظر می رسد عدلی مذهب است.سعدی 

رعایت عدل و انصاف نیز یکی دیگر از ارکان اندیشه های  اغلب حکایات و مواعظ و به ویژه در بوستان همه را در همه حال به عدالت فرا می خواند و

د، ارج مدیریتی سعدی است. و بدان گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم ظلم را اگر به موری باشد، روا نمی داند و احسان را اگرچه به سگی باش

 .می نهد و به مدیران توصیه می کند

 .اپایدار است بر این اصل شاهان با توجه به نا پایداری حکومت خود به عدالت رفتار کنندهم بر این باور است که تاریخ جامعه بشری ن

پادشاهی "چه غیر دینی  و می گوید  چه آن حکومت دینی باشد وپیشرفت هر حکومتی می داند  سعدی عدالت را ضامن نیکنامی و لازمه سعادت و

 "امید گندم دارد ی کارد ونیکنامی توقع دارد بدان ماند که جو هم که عدل نکند و

هاست و نیز معتقد است که  ها بر سرراه به نظر سعدی وظیفه دولت در مورد مصرف مالیات و خراج، ساختن عمارت، جسر و مسجد و خانقاه و چاه

  غارت شده داد. بازستاند و به مردم اگر عامل و ماموری بر مردم ستم روا داشت باید او را مجازات کرد و آنچه به زور گرفته از او

 

مت وریاست را از کهنه کفشی کمتر می داند حاکمان است وی ارزش حکورعایت حال رعیت : الگوی حکومت علی )ع( احقاق حقوق مردم به دست 

محال  یندمهم تلقی می کنند که  می فرماوظیفه رعایت حال مردم جامعه را چنان  (12 ،88)خطبه  مگر این که حقی احیا ویا باطلی معدوم گردد

در است که با شکم سیر بخوابم ودر اطراف من شکم های گرسنه .جگرهای سوخته باشد ایا به همین قناعت کنم که بگویند امیر المومنین است اما 

 (.728 ،25)نامه  سختی با مردم همدردی نکنم یا در تنگناهای زندگی رهبر آنان نباشم

 به فکر زیردستان خود هستند مانند فرماندهی دادگر که لباس ساده از آستر به تن می کرد و سعدی نیز روش حکومتی را می پسندد که حاکمان

مردم، زیردستان و مرئوسان به منزله ریشه و تنه درخت مدیریت اند. اگر بر آنان ظلمی رود ودر حقشان کوتاهی گردد شاخه و برگ  .تجمل نداشت

 .همچون کسی است که بر شاخه ای نشسته و شاخه را می برد مثال مدیریت بدآسیب خواهند دید. و قطع ریشه، نادانی است. 

. یعنی مردم وحاکم اسلامی منعقد می شود ،سه جانبه تلقی می کند که بین خداپیمانی  پرهیز از خود رایی و استبداد: امام علی حاکمیت را عهد و

پرهیز از هرگونه  موازین اخلاقی و ل است رعایت کلیه امور وبرابر خداوند مسؤ ردم باشد وهم درگوی اعمال خود در برابر محاکم هم باید پاسخ

زمامدار بد را از هرج  ضروری تلقی می کند و ه او حکومت را امری لازم وچاگر. ستم از آموزه های مهم سیاست علی )ع( است نیرنگ ظلم و خدعه و

نابراین بهتری ل از موازین اخلاقی صادر نمی کند. بعدو حفظ امنیت مجوزی برای ظلم ونا امنی بهتر می داند اما به هیچ وجه به بهانه  مرج و و

بر اثر او  بدترین مردم را رهبر ستمگری می داند که گمراه باشد و و جامعه را هدایت می کند داند که هدایت شده است و بندگان را رهبر عادلی می

نه عذر  در حالی که نه یاوری خواهد داشت و رهبر ستمگر را می آورند ،می کند که در روز قیامتامبر نقل از قول پی مردم به گمراهی کشیده شوند.

، 118)خطبه  همانند سنگ آسیا  در جهنم به گردش در می آیند سپس در قعر جهنم مهار می گردد خواهی. او را در آتش جهنم می اندازند و

835) 

های نظم موجود، این  بنیاد نظم موجود بر این باور بود که تنها راه به سامان کردن نابه سامانیی اصلاح گران با پذیرفتن چون همهنیز سعدی  

ی آن رعیت، باید به اصلاح پندار و  ی سلسله مراتبی و هرم وار قدرت که در راس آن پادشاه قرار دارد و در قاعده است که از درون همین شبکه

 .کردار شاهان و رعایا پرداخت

عاملی برای از دست دادن ارامش می داند به همان اندازه که رعیت می توانند در صلح در  نتیجه ظلم وستم را دودی برچشمان شاهان وسعدی 

سعدی در  شروعیت حکومت او را نادیده بگیرند زیرا کنار پادشاه باشند به همان اندازه در مواقع بی عدالتی می توانند ارامش را از شاه سلب کنند و

گرسنگان وسیران سخن به میان آورده استومظالم حکمرانان را به شیوه بسیار عالی با زبان  ،ک جامعه طبقاتی متشکل از ستمگرانار خود از یثآ

 به سوی عدالت تشویق کرده است. گاه غیر مستقیم آن ها را از عواقب ظلم ترسانده است و به صورت مستقیم و طنز بیان کرده است و

 

کشوری، چشم  گزاران امور لشکری وه کار: زمامداری علی با نفی استبداد، خود کامگی و جور پیشگی همراه بوداز دستورات موکد او ب انتقاد پذیری

عوت می کرد و می خواست که اساسات منفی  از خودد مردم را به انتقاد فروتنی در مقابل آنها. نیز تواضع و پوشی از خطاهای مردم بوده است و

 و سخنانی که از عصبانیت. می فرمود که  با من آن گونه که با ستمگران سخن می گویید سخن نگویید بت به او در دل پنهان نکنند.خود را نس

مشورت عادلانه به من چشم پوشی نکنید من فکر می  خشمگینی شماست از من مخفی نکنید واز راه سازشکاری با من وارد نشوید. از گفتن حق و

بدی صورت حضرت علی نه تنها به ازادی مردم در انتخا   مگر این که خداوند در کار نفس مرا کفایت کند. م که اشتباه نکنم.کنم در حدی نیست

 و حاکم معتقد است بلکه در جریان حاکمیت برای عمل انتقادی منتقدان نیز ارزش قایل استودر مقابل تند روی های مخالفان نیز از جاده انصاف

 عدالت خارج نشد.
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ظلم حاکم را پذیرفته بودند  در اوضاع نابسامان اجتماعی زمان سعدی که مردم در مقابل رفتار مستبدانه حاکمان سکوت اختیار کرده بودند و

بدون  حکومتی را مشروع می داند که مردمش بتوانند انتقادات درست و انتقاد پذیر بودن حاکمان اشاره دارد و سعدی به انتقاد کردن از شاهان و

 بیان کنند. غرض خود را صریحاً

اندیشه های واقع بینانه منتقدان و معاندان بهتر از نیک بینی غیر واقع بینانه دوستان است و توجه به این هدایت گری ها  سعدی معتقد است که

 رابطه میان شاهان و رعیت را بهتر و سازنده تر کند. می تواند

قبل از انجام تصمیمات خود با دیگران سخنی نگویند امام علی در این باره  اسرار مردم را نزد خود نگهدارند و داری: زمامداران باید مصالح امور وراز

 (272، 1811، می فرمایند آن کس که راز خود را پنهان دارد اختیار آن در دست اوست )نهج البلاغه

 سعدی نیز در با  رازداری می گوید:

 

 گفتن وگفتن که مگوی خامشی به که ضمیر دل خویش/ با کسی

 (171 ،1813 ،که چوپر شد نتوان بست جوی )سعدی ای سلیم آ  زسرچسمه بند/

 و یا

 به تدبیرجنگ بد اندیش کوش/ مصالح بیندیش ونیت بپوش

 (828، 1818 ،ه جاسوس هم کاسه دیدم بسی )کلیاتمنه در میان راز با هر کسی/ ک

 

او در بسیاری  ضروری است. فروتنی ودوری از سلطه گری برای صاحبان قدرت بیش از همه لازم و وگذشت: از دیدگاه نهج البلاغه تواضع  تواضع و

مردم  موارد والیان خود را از استکبار برحذر می دارد و توصیه می کند که همانند حیوانی درنده نباش که خوردن مردم را سود خود بدانی.

از لغزش های آنان صرف نظر کنی همان طوری که دوست  بنابر این باید از آنها چشم بپوشی. اشتباهاتی را از روی عمد ویا خطا انجام می دهند

 (712-718 ،58)نامه  داری خدا از کناهان تو چشم بپو شد

 : فروتنی می کند که سعدی غره نشدن به قدرت وثروت را از زیبایی های رفتاری حاکمان می داند و توصیه به تواضع و

 مباش غره که بازیت می دهد عیار/که خاک تواماگر زمین تو بوسد 

 : و در چشم پوشی از خطای زیردستان می گوید که

 خرده از خردان مسکین در گذار/چون خداوندت بزرگی داد وحکم

 دوست دارد بندگان حق گزار/شکر نعمت را نکویی کن که حق

 تا همه کارت برآرد کردگار/کام درویشان ومسکینان بده

 

از آنجا که امام علی)ع( به عدالت اجتماعی در حکومت اهتمام جدی داشت، یکی از راهکارهای عملی تحقق آن را،  کارگزاران شایسته :انتصا  

 ت.گزینش کارگزاران و مدیران شایسته در امور می دانس

تحقق آن را، گزینش کارگزاران و مدیران  از آنجا که امام علی)ع( به عدالت اجتماعی در حکومت اهتمام جدی داشت، یکی از راهکارهای عملی

 .شایسته در امور می دانست
 

گذشت: از دیدگاه نهج البلاغه تواضع وفروتنی ودوری از سلطه گری برای صاحبان قدرت بیش از همه لازم وضروری است.او در بسیاری  تواضع و

مردم  ند حیوانی درنده نباش که خوردن مردم را سود خود بدانی.موارد والیان خود را از استکبار برحذر می دارد و توصیه می کند که همان

از لغزش های آنان صرف نظر کنی همان طوری که دوست  این باید از آنها چشم بپوشی.. بنابراشتباهاتی را از روی عمد ویا خطا انجام می دهند

 (712-718 ،58)نامه داری خدا از کناهان تو چشم بپو شد 

 

 فروتنی می کند که درت وثروت را از زیبایی های رفتاری حاکمان می داند و توصیه به تواضع وسعدی غره نشدن به ق

 اگر زمین تو بوسد که خاک توام/مباش غره که بازیت می دهد عیار

 و در چشم پوشی از خطای زیردستان می گوید که :

 چون خداوندت بزرگی داد و حکم/خرده از خردان مسکین در گذار

 نکویی کن که حق/ دوست دارد بندگان حق گزارشکر نعمت را 

285 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللى ادبیات و زبان شناسى / جلد سوم



 

 

 کام درویشان ومسکینان بده/تا همه کارت برآرد کردگار

 

از آنجا که امام علی)ع( به عدالت اجتماعی در حکومت اهتمام جدی داشت، یکی از راهکارهای عملی تحقق آن را، انتصا  کارگزاران شایسته : 

 ت.ر می دانسگزینش کارگزاران و مدیران شایسته در امو

از آنجا که امام علی)ع( به عدالت اجتماعی در حکومت اهتمام جدی داشت، یکی از راهکارهای عملی تحقق آن را، گزینش کارگزاران و مدیران 

 .شایسته در امور می دانست

 

نیز باید از شایستگی لازم برخوردار باشند.  علاوه بر صلاحیت و شایستگی زمامدار و پیشوای اصلی جامعه، کارگزاران و عاملان او در مناصب گوناگون

ز از این رو، آن حضرت که قبل از تصدی خلافت مسلمانان، نسبت به کارگزاران ناصالح در رأس امور ناخرسند بود و به ویژه خلیفه عثمان را ا

از برنامه های اصلاحی اش، برکناری والیان فاسد و خطرات و سوء رفتار عاملانش اندرز می داد، آنگاه که امر پیشوایی مردم را بر عهده گرفت، یکی 

او علاوه بر اینکه در انتخا  کارگزاران از جنبه صلاحیتی و مدیریتی حساسیت نشان مطمئن و با تقوا به جای آنها بود.  ایسته،ش گماشتن نیروهای

می بست. به تخلفات آنها به سرعت رسیدگی می نمود و ایشان  می داد، نظارت خاصی را نیز بر اعمال آنها، در زمانی که متصدی امور بودند، به کار

باره چگونگی رفتار و سلوک آنها با مردم و مشی بل از اعزام والیان به شهرها، دررا نسبت به عملکرد نادرست بازخواست، سرزنش و توبیخ می کرد. ق

 یی که به عاملان خود می نگاشت آیین مدیریت اسلامی را برای آنهاوالی گری، سفارش ها و توصیه های لازم را به ایشان می نمود و در نامه ها

  تبیین می کند.

آمده که منشوری است از شیوه حکومت داری « عهدنامه مالک اشتر»نمونه مفصل این دستورالعمل در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه معروف به 

ر دارد. بیش از سی نامه از هفتاد و نه نامه حضرت امیر در نهج البلاغه به کارگزارانی قرا« عدالت اسلامی»امیرالمؤمنین و روح این فرمان بر اساس 

 زکات و  نوشته شده که از جانب او در شهرهای مختلف به کار گماشته شده بودند، از قبیل فرمانداران، مرزداران، فرماندهان سپاه، مأموران خراج و

 سایر کارگزاران.

خوبی می توان دریافت که ایشان چگونه به امور مردم و امنیت آنها اهتمام داشته و از اینکه عاملان او در حوزه اختیار  با ملاحظه متن نامه ها، به

مردم و همت آن امام بر آن بود تا « بزرگترین خیانت، خیانت به امت است»خود مرتکب خطا و انحراف شوند نگرانی داشته است. زیرا از نظر وی، 

احیه کارگزاران و مسأولان امور در امنیت به سر ببرند. امام علی )ع( در الگوی مدیریتی خود، چند اصل مهم را رعایت می نموده در حکومت او از ن

 است. از جمله :

 ر انتخا  کارگزاران و مدیران حکومت بر اساس معیارهای صلاحیتی و ارزشی

 اری مسؤولیت به کارگزارانر اصل قرار دادن لیاقت ها، شایستگی ها و توانایی ها در واگذ

 ری(دم دخالت روابط شخصی و خویشاوندگرایی )نفی دودمان گرایی و اشرافیت سالاع-

 ت(برخورداری از دستورالعمل جامع مدیریتی )داشتن پشتوانه نظری و معرفتی مدیریت و حکوم 

 ر تبیین وظایف و تکالیف رهبری، کارگزاران و مردم نسبت به یکدیگر

 انطباق قول با عمل در رفتار خود به منظور تأثیرگذاری فرامین بر عاملان حکومت و مردمر اهتمام به 

 ر ارائه توصیه ها و رهنمودهای لازم به کارگزاران حکومتی هنگام پذیرش مسؤولیت

 ر نظارت و مواظبت دقیق بر رفتار و عملکرد مدیران، حتی شیوه زندگی آنان

 .ت به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از بروز انحراف و ظلم و ستم در جامعهر سیاست تشویق و توبیخ عاملان حکوم

رفتار  با دقت در سخنان ارزشمند ایشان می توان به تبیین این اصول، به ویژه معیارهای انتخا  کارگزاران حکومت، دستورالعمل ها و توصیه ها در

 .عملکرد و شیوه مدیریت کارگزاران، پرداخت و اخلاق اجتماعی کارگزاران با مردم، سیاست های نظارتی بر

)ع(، کارگزاران خود را در مسؤولیت های مختلف سیاسی، نظامی، مالی، اداری، قضایی و ... بر اساس شاخصه هایی متناسب با سِمَت آنان  امام علی

و این انتخا  می کرد. علاوه بر معیارهای عمومی و مشترک در جنبه های عقیدتی و اخلاق فردی مانند عقیده به اسلام، ایمان، تقوا، حُسن سابقه 

به  ل ویژگی ها، معیارها و شاخصه های دیگری را در انتخا  کارگزاران رعایت می کرد تا با ایجاد نظام مدیریتی کارآمد و شایسته، امور مردمقبی

 بهترین شکل انجام شده و عدالت اجتماعی تحقق یابد. بدین صورت، ایشان دینداری و تعهد را بافضیلت گرایی و شایسته سالاری توأم نمود و 

 وشش کرد تا حکومت دینی در خدمت مردم را مستقر سازد.ک
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فرد ترسو در انجام کارها، روحیه زمامدار را سست می کند و فرد حریص، حرص را در نظرها زینت می دهد. چون ریشه همه این خصلت ها، 

ورت ندارند. اما وزیران، نباید سوء سابقه داشته و قبلاً بدگمانی به خداوند است، این افراد از جنبه اعتقادی نیز ضعیف بوده و ویژگی لازم را برای مش

 در خدمت بدکاران و حکام ستمگر بوده

 ا  گردند.باشند، بلکه باید از افراد خوشنام، دارای قدرت تفکر و رأی، صراحت بیان در حق گویی، و کسانی که ستمکاران را یاری نکرده باشند، انتخ

 رایمحرم راز تو باشند، ز یافراد نیبدکاران بوده، و در گناهان آنان شرکت داشته، پس مبادا چن ریاز تو وز شیاست که پ یتو، کس رانیوز نیبدتر»

اما گناهان  ته،امثال آنها را داش یکه قدرت فکر یبهتر از آنان داشته باش ینانیجانش دیدهندگان ستمکارانند. تو با یاریگناهکاران و  اورانیکه آنان 

گونه از  نیا نهیکمک نرسانده باشند. هز یرا در گناه ینکرده، و گناهکار یاری یرا بر ستم یکه ستمکار یرا نداشته باشند. کسانو کردار زشت آنها 

و رازداران خود  کیتو کمتر است. آنان را از خواص، و دوستان نزد ریآنان با غ یو دوست شتر،یب شانیبهتر، و مهربان شانیاریافراد بر تو سبک تر، و 

پسندد تو را مددکار نباشند  یدوستانش نم یترند، و در آنچه را که خدا برا حیاز همه صر ییرا که در حق گو یآنان، افراد انیده، سپس از مقرار

 .«ندیناخوشا ایتو باشد  ندیانتخا  کن، چه خوشا

 یبد بودن آن ها به نام حکومت ثبت م معتقد است که خو  و داند و یشاهان م شهیرا انعکاس رفتار واند کارگزاران )ع( یچون عل زین یسعد

 : داند که یشودوناله مستمندان را از ظلم کارگزاران م

 

 .(811، 1818 ،اتیکند جور تست )کل یکه هر جور کو م/نالد ز ظالم که در دور تست که

 : داند یامر مناسب م نیکار گزاران خداترس وقانع را برا یسعد

 .(811 ،1818 ،اتیکه مفلس ندارد ز سلطان هراس )کل/مرد منعم شناس یگر ده عمل

 ای و 

 زکاریکه معمار ملک است پره/گمار تیرا بر رع خداترس

 .(811در آزار خلق )همان،  دیکه نفع تو جو/خونخوار خلق  تست آن و شیاند بد

 

 :داند یمناسب نم یامور حکومت ینا سپاس را برا و یکارگزاران عاص یسعد

 ریبه خدمت نگ یورا تا توان/ریشود در ام یکه عاص یسپاه

 (821 ،)همان ترا هم ندارد ز غدرش هراس /سالار خود را سپاس ندانست

 :داند یتوجه م ستهیشا افراد خردمند وعاقل را بسار مناسب امور و )ع( یچون عل یسعد

 (821)همان ، یاهل رزم ودگر اهل را یکی /یشاه کشور گشا یا تن پرور، دو

مشاغل ظلم  نیچنانچه صاحبان ا رایز داند یاز همه م شیرا ب یلشکر و یمحتسب قضاوت و یدقت در سمت ها یمنصب کشور و یاز امور حکومت

 رسد یمرج م کنند جامعه به هرج و

 (131، 1872 ،ی)سعد ثابت کند از بهر تو ده خربزه زار/اریکه به رشوت بخورد پنج خ یقاض

 

)ع( بود که به منظور اجرای عدالت و  تشویق و توبیخ کارگزاران حکومت از سیاست های مدیریتی حضرت علیگماشتن مشزف بر کارگزاران: 

العمل جلوگیری از بروز انحراف و ظلم و ستم در جامعه صورت می گرفت. او با نظارت و مواظبت بر رفتار و عملکرد کارگزاران خود، و ارائه دستور

دیریتی و اخلاق اجتماعی و برنامه های سازندگی فردی به آنان، مانع از دنیازدگی و روآوری ایشان به وسوسه های نفسانی می گردید. این های م

اقدامات که به منظور سالم سازی نیروهای انسانی صورت می گرفت، در مجموع به تقویت بنیان های حکومت و امنیت عمومی جامعه و اعتماد 

، کارگزاران لایق را تشویق و مأموریت ها امام علی)ع( در اجرای عدالت و اصلاح اخلاق و رفتار ()ع می انجامید. امام می به زمامدار بیشتر مردم

 کارگزاران خود و نظارت بر اعمال آنان تا آنجا حساس بود که بخشش های نابجا، بنای خانه مجلل و جمع آوری اموال شخصی بناحق را از جانب

که از جانب ایشان قاضی بود، خانه ای به قیمت هشتاد دینار  «شریح بن حارث»نادیده نمی گرفت. برای نمونه وقتی به امام خبر رسید که آنان 

با مال  خریده است و برای آن قباله نوشته و در آن چند تن را گواه گرفته است، او را احضار نمود و مورد بازخواست قرار داد که اگر آن خانه را

 .دیگران یا پول حرام خریده باشد، آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده است

 

 رفتار کارگزاران تاکید دارد. سعدی بر امر نظارت بر اعمال و

  (818، 1818)کلیات،  وگر گفته آید به غورش برس/به سمع رضا مشنو ایذای کس
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 باید در قصاوت آن ها تفحص کرد بلکه حق بی گناهی ضایع شده است: می گوید سعدی به عملکرد قضات نیز اعتماد قطعی نمی کند و

 (813 ،ه ممکن بود بی گنه در میان )همانک/نظر کن در احوال زندانیان

 سعدی آن قدر دقیق مسایل را زیر نظر دارد که می داند مشرفان نیز ممکن است از موقعیت خود سوء استفاده کنندبنا براین برای جلوگیری از

 ت اجتماعی پیشنهاد می کند که بر مشرفان نیز ناظر گماشته شود:تخلفا

 (22 ،1878 ،)سعدی بباید بر او ناظری گماشت/چو مشرف دو دست از امانت بداشت

 اعتدال: میانه روی و

تفریط در امور مثبت  نظر او افراط ومیانه روی در امور دعوت کرده است از  در همه امور کارگزاران را به اعتدال و امر مومنان در سراسر نهج البلاغه

اگر گرسنگی بی  در این مورد فرموده اند که : یا رعیت را علیه شاهان می شوراند. منفی در هر حال زیان است یا زمامداران را گستاخ می کند و و

سعدی نیز همین مضمون را در  (.218، 1811 ،)نج البلاغه تابش کند ناتوانی آن را از پای در آورد واگر زیاد سیر شود سیری آن را زیان رساند

 حکایتی بیان می کند که :

 (111، 1813 ،)سعدی نه چندان که از ضعف جانت بر آید/نه چندان بخور کز دهانت بر آید

 

شاهان باید در اداره امور  اجتماعی بارها توصیه کرده است.-الگوی رفتار فردی پرهیز از افراط وتفریط را به منزله معیار و سعدی نیز اعتدال گرایی و

 در این باره می گوید زهد وعبادت شایسته است نه چندان که زندگانی بر خود و مصالح رعیت رسیدگی کنند.را به کار گیرند تا بتوانند به  اعتدال

 طر  ناگزیر است نه چندان که وظایف طاعت ومصالح رعیت در آن مستغرق شود. عیش و دیگران تلخ کند.

 همه امور پادشاهی اعتدال را توصیه می کند. فتنه انگیزان و نیز دشمنان و عقا  آن ها و پاداش و اره امور کارگزاران وسعدی در ب

 غریبی که پر فتنه باسد سرش/ میازار وبیرون کن از کشورش

 (811، 1818 ،)کلیاتتو گر خشم بر وی نگیری رواست/که خود خوی بد دشمنش در قفاست 

 و یا

 معزول کردی زجاه/چوچندی بر آید ببخشش گناهیکی را که 

 گر خشم گیری شوند از تو سیر چو نرمی کنی خصم گردد دلیر/و

 (818، 1818 ،)کلیاتمرهم نهست  نرمی به هم در به است/چو رگزن که جراح و درشتی و

 

متخلّف به شدت برخورد و آنها را توبیخ نموده است. او )ع( نمونه های زیادی نیز وجود دارد که با کارگزاران  در سیره عملی و شیوه مدیریتی امام

که در اموال مردم تخلف ورزیده و آن را بین عر  های خویشاوند خود « مَصقَلة بن هُبَیْرَه شیبانی»در نامه ای به یکی از کارگزاران خود به نام 

 کرده بود. وی را سخت مورد نکوهش قرار می دهد و بدو عتا  می کند :تقسیم 

ه خدا سوگند اگر این کار راست باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را ب»

ید همه بابا نابودی دین آباد نکن که زیانکارترین انسانی. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من پا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است. 

 «ینده و سهم خود را از من گیرند.به نزد من آ

نمود و ناراحتی امام نسبت به یکی از کارگزاران خود که به او اعتماد کرده و حاکم بصره اش گردانید و در امانت خود شرکتش داد، اما او خیانت 

 هشدار می دهد : بیت المال را برداشت و به مکه فرار کرد، چنان شدید است که پس از مذمت و سرزنش او،

که نزد  پس از خدا بترس و اموال آنان ]مردم[ را باز گردان، و اگر چنین نکنی، و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد،»

ن چنان می کردند که تو سوگند به خدا، اگر حسن و حسی .خدا عذرخواه ما باشد، و با شمشیری تو را می زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید

بود سازم. انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس ستانم، و باطلی را که به ستم پدید آمده نا

دم که آن را میراث بازماندگانم قرار دهم به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی، بر من حلال بود، خشنود نبو

».... 

امیرمومنان)ع( در پی آن بود که امنیتی فراگیر در جهت رشد و تعالی مردمان فراهم نماید و فرمان های حکومتی آن حضرت ایجاد امنیت روانی: 

)ع( درباره امنیت  ان فرموده که نشان دهنده دیدگاه امامدر این باره مایه شگفتی است. امام )ع( در دستورالعملی به ماموران گرفتن زکات، نکاتی بی

مناسبات مربوط بدان است: برو با ترس از خدا، که یگانه است و بی همتا. مسلمانی را مترسان! و اگر او را خوش نیاید، بر سر وی  روانی و اقتصادی و

وی مران! و بیش از حق خدا از مال او مستان! چون به قبیله رسی، بر سر آ  آنان فرود آی و به خانه هایشان در میای! پس آهسته و آرام به س
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تا به میان آنان رسی و سلامشان کن و در درود گفتن کوتاهی مکن! سپس بگو: بندگان خدا، آیا خدا را در مال های شما حقی است تا آن ایشان رو 

او سخت  را به ولی او بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه! متعرض او مشو، و اگر کسی گفت: آری! با او برو، بی آنکه او را بترسانی یا بیمش دهی، یا بر

حق خدا  ری یا کار را بر او سخت گردانی! آنچه از زر یا سیم به تو دهد، بگیر؛ و اگر او را گاو و گوسفند و شترهاست، و با خداوند آن در گرفتنگی

خش کن و پس، مانده را دو ب بدرفتاری مکن! پس مال را دو بخش کن و خداوند مال را مخیر گردان و هر بخش را برگزید، بپذیر و بر او خرده مگیر.

شاید. پس پس پیوسته چنین کن تا آنچه از مال او باقی می آید، حق خدا را ادا کردن  او را مخیر گردان و هر بخش را که برداشت متعرض او مشو.

 و اگر گمان زیان کند[ و خواهد آنچه را قسمت شده به هم زند، بپذیر. حق خدا را از او بگیر ]

ترس از  خشونت در برخورد با مردم امنیت روانی را از جامعه سلب می کند و با ایجاد هراس و وحشت و و سعدی نیز معتقد است که ایجاد رعب

 مبتلا شدن به خشم رعیت را به دشمن تبدیل می کند :

 از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم/و گر با چنو صد بر آیی به جنگ

 (21، 1818 ،کلیاتترسد سرش را بکوبد به سنگ )از آن مار بر پای راعی زند/که 

 

ایجاد امنیت اقتصادی: اجرای عدالت مالی  وتامین ارامش در جهت کسب در آمد حلال از وظایف حاکمان است یکی از این مصادیق عدالت در 

 جلوگیری کند.را به وجود آوردو در نتیجه از به وجود آمدن فاصله طبقاتی بهره مندی عمومی  تقسیم بیت المال است که می تواند امنیت مالی و

در  .داد به کارگزاران خود نیز در پرهیز از سو استفاده از بیت المال هشدار می امام علی همه مردم را در تقسیم بیت المال مساوی می پنداشت.

المال مسلمانان کم یا زیاد خیانت کردی آن  که اگر اطلاع یافتم در بیت نامهای به زیاد بن امیه می نویسد به خدا سوگند صادقانه قسم می خورم

 (.118 ،81)نامه چنان بر تو سخت می گیرم که موهایت بریزد 

این همه سفارش برای آن است که ایجاد امنیت هدفی اساسی در حکومت است و جز در سایه امنیتی همه جانبه و فراگیر نمی توان رشد و توسعه 

ز باید همه جانبه و فراگیر باشد، برای تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان، بازرگانان، و تعالی فراهم نمود. امنیت اقتصادی نی

)ع(دراین باره درعهد نامه مالک اشتر چنین فرموده است: این بازرگانان مردمی آرامند و  خدمتگزاران، مصرف کنندگان و جز آنان، امیرمؤمنان علی

نمی انگیزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر می بری و یا در شهرهای دیگر. پس بایدت  نمی ستیزند و آشتی جویند و فتنه ای

)ص( از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ های رایج  از احتکار منع نمود که رسول خدا

نه خریدار، و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف روا نه به زیان فروشنده و  -بازار

 مدان. 

بیان نموده و آنان  نیز  ایشان در نامه های متعدد، ضمن هشدار به مأموران خود، دستور العمل کلی را در شیوه برخورد با مردم و جمع آوری مالیات

بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار رفتار غیر انسانی و درون شأن یک کارگزار اسلامی برحذز داشته است زیرا را از 

 .گانندجامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهند

به مالک  سخت گیری در اموال حکومت نانع از آن نمی شود که فقرا را نادیده بگیرد ومعتقد است که مستمندان باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

می  سهمی هم از در آمد غلاتی که از سرزمین های اسلامی جمع آوری اشتر توصیه می کند که سهمی از بیت المال خود برای آنان در نظر بگیر و

 (.717-711، 58شود برای فقیران هر منطقه در نظر بیاوروبه فقیرانی که از تو دورند به یتیمان وسالخوردگان رسیدگی کن )نامه 

 مین ارامش مالی مردم به شاهان توصیه می کند :أت سعدی به امر مالیات و

 چو دشمن خر روستایی برد/ ملک باج ، ده یک چرا می خورد

 (58، 1878 ،اقبال ماند درآن تخت و تاج )سعدی سلطان خراج/چهمخالف خرش بردو 

 وبی عدالتی شاهان در امر مالیات و امور مالی را فرار تاجران می داند

 شنیدند بازارگانان خبر/که ظلم است در بوم آن بی هنر

 (11 ،1878راعت نیامد رعیت بسوخت )سعدی، بریدند از آن جا خرید وفروخت/ز

 و یا

 بازارگان را بخست/ در خیر بر شهر ولشکر ببستشهنشه که 

 (811، 1818 ،)سعدی کی آن جا دگر هوشمندان روند/چو آوازه رسم بد بشنوند

 حتی تامین امنیت اقتصادی بازرگانان مسافر رانیز توصیه می کند :

 چو بازار گان در دیارت بمرد/به مالش خسارت بود دستبرد
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 باز گویند خویش وتبار کز آن پس که بر وی بگریند زار/بهم

 (813، 1818 ،که مسکین در اقلیم غربت بمرد/ متاعی کزو ماند ظالم ببرد )کلیات

 

سعدی در حکایت گلستان به شاهان هشدار می دهد که رعایت حال رعیت را در گرفتن مالیات بکنند وجور پیشه نکندد.چون نتیجه آن کوچ کردن 

مکاید  یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود....خلق از"می گوید  مردم وکاهش درآمد خزانه است.

 .(83، 1818 ،)کلیات "خزانه تهی ماند چون رعیت کم شد ارتفاع نقصان پذیرفت و فلش...راه غربت گرفتند.

 سعدی نیز در سخت گیری های مالیاتی رعایت حال تهیدستان را سفارش می کند

 که درویش مسکین نخورد/به کام اندرم لقمه زهر است و درد چو بینم

موشکافی امر می کند قضاوت از منصب های  عیین حق وباطل وانتخا  قاضی برای تصدی این امر به دقت وت ایجاد امنیت قضایی: در امر قضاوت و

بنابراین به انتخا  قاضی در میان بهترین . وارد می کندظریف است که بی عدالتی در آن صدمات جبران ناپذیری بر پایه های جامعه  حساس و

پر حوصله باشد  ژرف بین باشد دانا و دچار طمع نشود افرادی که از سختی هابه تنگ نیایند. دادخواهان اورا به خشم نیندازند. مردم تاکید می کند

ین وسیله درآمد دنیای آنها د ا مطابق هوای نفس خود اجرا نکند واسلام ر حیله او را عوض نکند. ستایش های بی جا او را به خودپسندی نیفکند و

 (.771-777 ،58نباشد )نامه 

در نامه  کارگزاران نیزدر این امر کوشا باشند. بلکه توصیه می کند که حاکمان و .احقاق حق مردم را  نه تنها وظیفه قاضی صالح می داند قضاوت و

برای آنان یک روز عمومی در نظر  نیروی خود سهمی برای رسیدگی به شکایت دادخواهان قرار بده. و خود به مالک چنین شرح می دهد که از وقت

کنتا سخنگوی ا در چنین روزی از سر مرد کوتاه نگهبانان ر دست ماموران و با تو درد دل کنند. بگیر که مردم شخصا بتوانند در کنارت بنشینند و

 (.711 ،87د )نامه بتواند حرف خود را بزنمردم بدون وحشت 

)ع( درباره فراهم کردن امنیت قضایی در عهدنامه مالک اشتر چنین رهنمود داده است: و برای داوری میان مردم خود آن را گزین که نزد تو  امام

را شناخت در بازگشت برترین است. آن که کارها بر او دشوار نگردد و ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشاند، و در خطا پایدار نبود و چون حق 

بیش بدان در نماند. و نفس او به طمع ننگرد، و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند، و در شبهتها درنگش از همه بیش باشد و حجت را 

شن باشد در داوری قاطع از همه به کار برد و از آمد و شد صاحبان دعوی کمتر به ستوه آید و در آشکار گشتن کارها شکیباتر باشد و چون حکم رو

ان تر. آن کس که ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشاند و خوشامدگویی او را برنیانگیزاند، و اینان اندک اند. پس داوری چنین کس را فراو

ن بالابر که از نزدیکانت کسی تیماردار و در بخشش بدو گشاده دستی به کار آر، چندان که نیاز وی به مردمان کم افتد؛ و رتبت او را نزد خود چندا

این باره نیک بنگر که این دین در دست بدکاران گرفتار بود، که در آن از روی هوس  درباره وی طمع نکند، و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند. در

 می راندند و به نام دین دنیا را می خوردند. 

برقراری امنیت عمومی و فراهم نمودن رضایت مردم مؤثر است. این امر منوط است به انتخا  قضاوت عادلانه و داوری به حق از اموری است که در 

قاضیانی شایسته که از روی حق داوری نموده و از مسیر انصاف و عدالت خارج نشوند. به لحاظ اهمیت قضاوت در جامعه، حضرت هم در انتخا  

باره آنان نموده تا به ظلم و ستم وارد نشده و این منصب، سفارش های لازم را در دن بهقاضیان معیارهایی را توصیه کرده و هم پس از گماشته ش

 .طلبی بر آنان مسلط نگردد دنیا

 سعدی نیز به فراست تمام نقش موثر قاضیان در ثبات یا عدم ثبات جامعه دریاقته است و می گوید :

 (113، 1875 ،مصلحت جویی طراران )یوسفیوقاضی شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای خونخواران/

 که :را از بی عدالتی برحذر می دارد  نهاآ پیوسته به دقت ونظارت براعمال این طبقه از جامعه سفارش می کند و و

 (51 ،ه ممکن بود بی گنه در میان )هماننظر کن در احوال زندانیان/ک

 و یا

 به شیرینیهمه کس را دندان به ترشی کند گردد/مگر قاضیان را 

 

م خود را فرو خور که خش می تواند آتش خشم را فرو کش کند علی )ع( می فر مایند: مداراخویشتن داری و وفاداری به عهد و پیمان: ملایمت و 

 ،1811 ،لبلاغه)نهج ا وان کس که با تو درشتی کرده نرم باش که امید است به زودی در برابر تو نرم شود شیرین تر از آن ننوشیدم...من جرعه ای 
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او قصاص  رامش می داند.آ حیله گران را در گرو خویشتن داری و نیز مقابله صحیح در برخورد با دشمنان و احساساتش و تسلط حاکم بر رفتار و

خ به ابن عباس که ازوی ر پاس زبیر با آن که از قصد جنگ افروزی آن ها آگاه بودد پیش از جنایت را بر نمی تافت چنان که در برخورد با طلحه و

موپیش از انجام  گمان به مجازات افراد بپرداز بر اساس ظن و می خواست تا او را زندانی کند فرمود آیا از من می خواهی که آغاز گر ستم باشم و

 (.821 ،)دانشنامه امام علی کار مواخذه نمایم

دشمنت پیمانی بسته شد  در نامه ای به مالک اشتر می نویسد که اگر میان تو و .بادشمنان به حفظ عهد توصیه می کندپیمان  درباره رعایت عهد و

 (.735 ،58)نامه دادی باید به پیمان وعهد خود وفادار بمانی  ویا امانی به او

 کنترل خشم را از سیوه های مدیریتی می شمارد : سعدی نیز این مهم را به خوبی دریافته است و

 سهلی ببندد در کارزارچو پرخاش بینی تحمل بیا/که 

 (188 ،1813توانی که پیلی به مویی کشی )سعدی، خوشی/ لطف و به شیرین زبانی و

 

 خصومت پرهیز کرد : سعدی  تدبیر اندیشیدن را بهتر از خشم گرفتن می داند ومعتقد است که باید به شیوه های گوناگون از جنگ و

 

 ارزارهمی تا برآید به تدبیر کار/مدارای دشمن به از ک

 (72 ،1878ه نعمت بباید در فتنه بست )سعدی، چو ن توان عدو را به قوت شکست/ب

 

چنانکه در عهدنامه مالک اشتر، به وی چنین را مهمترین عامل ارامش حکومت می داند صلح و )ع( امنیت  امیرمؤمنان علی ترجیح صلح و دوستی:

و رضای خدا در آن بود، روی متا  که صلح سربازان تو را آسایش رساند، و از اندوه هایت نوشته است: و از صلحی که دشمن تو را بدان خواند، 

 پیمان با دشمنان تاکید می کند و می گوید: همچنین به پایبندی به تعدات و او برهاند، و شهرهایت ایمن ماند.

مفریب که جز نادان بدبخت بر  -در پیمان توست -را کهپس در آنچه به عهده گرفته ای خیانت مکن و پیمانی را که بسته ای مشکن و دشمنت 

سعدی نیز در اداره امور خدا دلیلی نکند. و خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، و از در رحمت به بندگان رعایت آن را برعهده همگان نهاده، 

 ند که هیچ گاه آغاز گر جنگ نباشند.او به پادشاهان توصیه می ک .ایبندی به صلح ودوستی اشاره داردحکومت به پ

 

 تنت زور مند است ولشکر گران/ولیکن در اقلیم دشمن مران

 (51 ،1878 ،رسد کشوری بی گنه را گزند )سعدیکه وی برحصاری گریزد بلند/

 او ترجیح می دهد که به جای جنگ به شیوه های مسالت آمیز خصومت را از سر راه برداشت :

 دیار/به پیکار خون از مشامی میار چو شاید گرفتن به نرمی

 (58 ،1878نش کو را همین غصه بس)سعدی، چو بر دشمنی باشدت دسترس/مرنجا

 باز در ترجیح صلح برجنگ در شرایطی که عجز دشمن آشکار است می گوید: و

 اگر پیل زوری و گر شیر جنگ/به نزدیک من صلح بهتر که جنگ

ید عنان بر مپیچاگر صلح خواهد عدو سر مپیچ/و گر جنگ جو  

 

ت مشور "وشاورهم فی الامور"طیق دستور صریح قرآن که می فرمایند  مشورت: علی )ع( بارها به این امر اشاره دارد که انسان جایز اخطاست و

 جربه را بهترین راه برای انتخا  شیوه صحیح می داند و می گوید:ت با محتاط وکردن با افراد عاقل و دانشمند  

 )13) «ذوی النُّهی وَ الْعِلْمِ وَ اوُلوُا التَّجارِ ِ وَ الْحَزْم. شاوَرْتَ مَنْ خَیْرُ

 

 :است« خداترسی»معیار دیگری را که در انتخا  مشاور ذکر کرده، 

 

 «.( با افرادی که از خدا می ترسند مشورت کن تا به حقیقت برسی81) شاوِرْ فی اُموُرِک الَّذینَ یَخْشَوْنَ اللّه تَرْشُدْ؛»

 

 : از مشاوره با فرد نادان پرهیز داده زیرا رأی او انسان را به هلاکت می کشد
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 ( می داند که زمامداران و کارگزاران یک نظام بی نیاز از آن نیستند زیرا با این عمل در88) اصولاً آن حضرت، مشورت کردن را پشتیبان نیکویی

 .عقول دیگران شریک می شوند

لت سفارش می نماید پس از اینکه مورد آزمایش قرار گرفتند به کار گماشته شوند و در انتصا  آنان حتما با صاحب ضرت در باره کارمندان دوح

 .نظران مشورت شود. وی توصیه می نماید که کارمندان دولت با ویژگی های زیر انتخا  شوند

فرزند به  همه کس را عقل خود به کمال نماید و"این اصل که  سعدی نیز انسان ها را از مشورت رای طلبیدن از عاقلان بی ناز نمی داند و بر

 ( به آن ها هشدار می دهد که :112، 1818 ،)کلیات"جمال

 .(112 ،)همانمشو غره بر حسن گفتار خویش/ به تحسین نادان وپندار خویش 

 

 نتیجه -5

بوستان سعدی نیز  گلستان و خو  حکومت کردن است. و دایره المعارفی از خو  زیستن واخلاق  ،سیاست نهج البلاغه کتا  راهنمای حکومت و

سیاست شاهان وکارگزاران نوع مدیریت واعمال  به عقیده سعدی دست یابی به یک جامعه ایده آل، سرشار از اصول اخلاقی وسیاسی پسندیده است.

سعدی ادبیات را مکانی مناسب برای الگوهای  .=است . نتیجه تحقیق نشان از تاثیر پذیری سعدی از اندیشه های اصلاح طلبانه علی )ع( آنها است

به همان اندازه که  دقیق همه جزییات اندیشه های نهج البلاغه را در کلامش تبیین کرده است.ظرافت  با تیز بینی و حکومتی شایسته دید و

 ارزیابی کرده است. مضرات وفواید امر را سنجیده وهوشمندی علی )ع( در نهج البلاغه نمایان است که برای هر امری همه جوانب امر را  جامعیت و

 دقت کلام علی را در آثارش به کار برده است. سعدی نیز همین ساختار و
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Abstract. Persian literature always has relation with religion and religion thinking and poets and writers of Persian were 

influens,d by quran,s culture and speech of great people.saddi the great poet of iran regarding his knowledge of  religion 

and domainona of Arabic language and Arabic literature could use it in structures of nahj-ol-balaghe although the 

concern of Persian literature was to correct  the behavior of government and howsty in trcot ment with people.it is full 

of symbols of a religious high-standing pohtion men accordingly the  idea thoughts of great scientists like saddi was 

avident in it. this article aimed to investigate the content of nahj ol balagheh and boostans of government. It findings 

indicate that ther  are vavious and milarities and common contents of nahgolbalaghe in programs of ali (pbu)regarding 

the appointment of adegrant governments and how neis of their selection of human forces in various positions including 

political and pinancial and judiceavy ones and the application of jcestice was regarded by saddi. 

 
Keywords: saddi-golestan-boostan-nahgolbalagheh-imam ali-saddi,s thought –corresponding literature 
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 چکیده
ای است، که عواطف و سان آینهترین نوع شعر کوتاه مدرن، بهبه عنوان کامل "طرح"یرباز تا امروز، همواره، همراه شعر و ادبیات فارسی بوده، و شعر کوتاه از د    

برای شاعر معاصری  .سازدگرایی انسان معاصر را در خود منعكس میهای حاصل از فردیتفلسفی و پدیده -سیاسی -های اجتماعیها، اندیشهاحساسات، ایدئولوژی

باشد؛ چرا که این نوع شعر، در و ساختاری دلخواه می راهی روشن "طرح"که در پی نمایاندن ابعاد مختلف زندگی انسان امروز، برای مخاطبان جدّی شعر است، 

در مقالۀ حاضر، کوششی در جهت  انی کامل دارد.دهد؛ از این رو، با سرعت و شتاب زندگی مدرن همخوکمترین زمان، بیشترین معانی را به مخاطب انتقال می

تمامی در خود منعكس های زبانی این نوعِ شعری را، بهها و توانمندیتواند ظرفیتای مستقل از اشعار طرح،  میپاسخ به این پرسش صورت گرفته، که آیا مجموعه

ای از نظر گذرانده، و برای تبیین ا موضوع مورد بحث را به صورت جستجوی کتابخانههای موفق مكتوب مرتبط باکثر نمونه مااین مهم،  هسازد؟ برای دستیابی ب

، مورد بررسی قرار  -1961خوارزمی در سال جوان جشنوارۀ  برگزیدۀ ممتاز -های نسترن شهبازیعملی مطالعات خود، کارکردهای زبانی شعر طرح را، در سروده

را در خود منعكس  -ایجاز -ترین ویژگی زبانی شعر طرحگوی، افزون بر آنكه مهمهای این شاعر طرحهد، سرودهدهای مجموعۀ حاضر نشان مییافته .یماداده

اند؛ نیز شهبازی با کاربرد هوشمندانۀ واژگان و اصطلاحات های زبانی این نوِع شعری نیز، در برقراری ارتباط با مخاطب، بهرۀ مناسب بردهاند، از دیگر ویژگیساخته

جا از صنایع بدیع لفظی و معنوی، برای القای مفهوم مورد به، همچنین مهارت در استفادۀ  -که تا پیش از این پروانۀ ورود به فضای شاعرانه را دارا نبودند -همحاور

 نظر خود به خواننده، و رسیدن به کمال مطلوب در شعر خویش غافل نمانده است. 

 بدیع.زبان، ایجاز، نسترن شهبازی، شعر کوتاه، شعر معاصر، شعر طرح)ترانک(، کلیدی:  واژگان        

 

 . درآمد1

ترین نوع شعر کوتاه مدرن، در دو دهۀ اخیر، حضوری چشمگیر در ادبیات معاصر داشته و نقشی مستمر در با آنكه شعر طرح به عنوان کامل    

عات علمی، اصولی و نقّادانه دور مانده، و تاکنون نتوانسته است در های جامعۀ امروز ایفا کرده است، از دسترس مطالانعكاس مسائل و دغدغه

امی در راستای تحقق گ، یمها و مشكلات این راه، در صدد برآمدهای آکادمیک، جایگاهی فراخور بیابد؛ از این رو، با وجود تمامی محدودیتپژوهش

خوارزمی در سال جوان جشنوارۀ ممتاز دۀ گزیبر -های نسترن شهبازیرودهس در شعر طرح را زبانی هایکارکرداین هدف نهاده، در نوشتار حاضر، 

 مورد بررسی قرار دهند. -1961

، موضوع "(1)دهدای باشد که در زبان روی میشعر حادثه"عوامل گوناگونی ممكن است در ایجاد رستاخیز سخن نقش داشته باشند، اما اگر "

زدایی کردن از کاربردهای متعارف آن از عواملی است که ایجاد لذت كستن هنجارهای زبان و آشناییزبان در شعر، موضوعی کاملاً بنیادی است. ش

 برد.کند و کلام را به حوزۀ هنری میهنری می

عر وارد خیال و تنها با تصرف در ساختمان دستوری زبان نیز کلام را از حوزۀ  نثر به حوزۀ ش توان بدون یاری گرفتن از صورگونه است که میاین

 (.116: 1931، لی)حسن "کرد

شوند، که با وجود تهی بودن از عناصر خیال و وزن، به دلیل ارزشمند فراوانی یافت می در اینجا باید تأکید کرد که در ادبیات معاصر، آثار

 اند.های زبانی، به نوعی شعریت کامل رسیدهبرخورداری از استحكام و طنطنه

های چنین شگردی، باید به کشف استعدادها و ظرفیت به. برای دستیابی شودحاصل میو نثر است؛ و از نگرشی ویژه ، مرز میان شعر "فرازبان"

، دگرگونی هنجارهای طبیعی کلام، و وضع عناوینی تازه "فرازبان"و ساختارهایی بدیع از ترکیب عناصر مأنوس خلق کرد.  ،پنهان زبانی پرداخت

افزاید. از دید گونه بر گنجینۀ قاموسی زبان میهای واژگانی، بازآفرینی کرده، و اینین تجربیات را در هیأت ترکیببرای تجربیات شاعر است. او ا

و با تعهد  هستند،ها، اعم از نوع غیرادبی، محلی، یا محاوره، اجازۀ ورود به قلمرو شعر را دارا ای غیرشاعرانه نیست، و تمامی واژهشاعر امروز، هیچ واژه

 شتابند.طرت زبان، در تعالی شعر و خلق مضامینی تازه، به یاری شاعر میبه ف
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لی، سیدعلی صالحی، سیدعلی میرافضلی، غلامرضا کافی،... دربارۀ اهمیت البته پژوهشگرانی چون سیروس نوذری، محمود فلكی، کاووس حسن

ای و نمایه از آثار این نویسندگان بهرۀ کافی ز طریق جستجوی کتابخانهکه در تدوین پژوهش حاضر، ا -اندشعر کوتاه، مطالب و نظریاتی ارائه داده

شعر  -ریــزمینۀ چنین شعژوهشی با چنین عنوان و شمول و در دهد که تا به حال پنشان می ماهای ؛ امّا مطالعات و بررسی-برده شده است

ای مستقل، به صورت های زبانی شعر طرح در مجموعهکارکرد یـو بررسصورت نگرفته،  -درنــوع شعر کوتاه مترین نرح به عنوان کاملــط

 سابقه است.جدید، و تقریباً بیمستقیم و به دو روش علمی و کاربردی، پژوهشی 

 هایکارکرد مؤلّفه دوم در بخشو  تعریفی موجز و البتّه جامع از شعر طرح ارائه گردیده، نخست ؛ در بخشاستبخش  دومجموعۀ حاضر دارای 

 گردیده است. بررسی و تحلیل، به شكلی عملی های نسترن شهبازیسرودهدر  شعر طرح یزبان

 

 شعر طرح .2

نوعی ادبی لازم به تأکید است که شعر کوتاه، جایگاه شعر کوتاه در دو دهۀ اخیر، تا حدّ زیادی در شعر و ادب معاصر فارسی تثبیت شده است.     

-های امروز پیگانیشود. نوع کلاسیک آن شامل قوالبی چون: خسروانی که در نوخسروانی و سهسیم میکه خود به انواع کلاسیک و مدرن تق است

 گردد.هایی چون شعرک، هایكو و طرح میو شعر کوتاه مدرن، شامل قالب ،شودبیت، دوبیتی و رباعی میگردد، تکجویی می

های ادبی ما و از باید گفت: شعر کوتاه از میراث دانند،میو یا زاییدۀ عصر حاضر  بر خلاف تصوّر کسانی که شعر کوتاه را متأثّر از هایكو ژاپنی

ها جست و ردپای آن را، های اوستا، پهلویات و خسروانی"هات"توان در ایران پیش از اسلام در های آن را میو سرچشمه ،قوالب اصیل ایرانی است

 پیگیری کرد. هاها و رباعیها و دوبیتیپس از اسلام، در ترانه

اند. هایكو نوعی از خوانده "هایكو"های بسیار کوتاه فارسی را گاهی طرح، گاهی ترانک، گاهی شعرک، گاهی شعر کوتاه و گاهی به اشتباه، شعر"

 (.247: 1931لی، )حسن "ها همانندی دارد، با بسیاری از این سرودهتنها از نظر کوتاهیاشعار ژاپنی است که 

آید، و تنها تعریفی که تاکنون از آن ارائه شده، مانستگی آن به هایكو بوده است؛ امّا باید گفت ن نوع شعر کوتاه مدرن به شمار میتریطرح، کامل

 هایكو نامیدهشود، و شبهمیامروزه تحت عنوان هایكو تولید آنچه باشد. هایی با قالب وارداتی هایكو میدارای مشابهت ،طرح تنها از نظر کوتاهی

های غربی چون آلمانی، انگلیسی و... به اصل ژاپنی آنها، بلكه از روی ترجمۀ آنها به زبان ، که نه ازاستهایكوها محض از ترجمۀ  شده، تقلیدی

اصیل ای از تفكر هایكوها نه اثری از فلسفۀ ذن که پشتوانۀ اندیشگی هایكوست، وجود دارد، و نه گوشه. در این شبهاندبرگردانده شدهفارسی 

 خورد.چندهزارسالۀ ایرانی به چشم می

 گونه محدودیت وزنی و هجایی ندارد.هایكو دارای نظامی وزنی و هجایی است؛ اما طرح هیچ -

ارتباط مستقیم دارد؛ به عبارت دیگر هایكو  -گیردشینتو، که از همبستگی ویژه با طبیعت نشأت می –هایكو با فلسفۀ ذن و آیین خاص ژاپنیان -

 گونه محدودیت فلسفی، موضوعی، مضمونی و محتوایی ندارد.که طرح)ترانک(، هیچبودیسمی نیست؛ در حالی –جدای از تفكر ذن چیزی

 ها محدودیت زمانی وجود ندارد.کنند؛ اما در طرحهایكوها، تنها در اکنون جاودانه سیر می -

های زبانی، برای ها و تكنیکح، افزون بر توجه به اندیشه و محتوا، از شگردها، آرایهکه طرمدار و محتواگراست؛ در حالیهایكو، شعری صرفاً اندیشه -

 .دور نیستیابی به کمال مطلوب خود دست

ترین نامم، کوتاهمی "ترانک"را که من  ..آنچه"ترین نوع آن است؛ چرا که: ای از شعر کوتاه مدرن و کاملشعر طرح یا ترانک، خود زیرمجموعه

-است که ساخت و معنای مشخصی دارد، که نه مانند شعرک، تنها تصویری واحد است و نه مانند هایكو، تنها دیدار طبیعت است و بی شعر کاملی

 (.243: 1973)فلكی،  "تصویر

خود، نیاز  حروکمزندگی مدرن و های آلایشرویكرد به شعر طرح، حاصل شتاب زندگی مدرن امروز است. مخاطب شعر امروز، گاهی برای فرار از 

رود. شاید تنها بیتی از های شاعران کلاسیک میبه تنفس و تجدید قوا در هوای پاک شعر پیدا کرده، و این در حالی است که کمتر به سراغ دیوان

سیک توجه کنید، اگر به کارهای کیارستمی در زمینۀ ادب کلا"ای را که در جستجوی آن است، نشان دهد. حافظ یا سعدی یا مولانا بتواند گمشده

های حافظ، مولوی و سعدی دست زده و خوانندۀ عجول را توانسته هایی از کتابهای برتر و برشها، مصرعبینید که او با ایجاز به انتخاب بیتمی

سراغ سایر  شود مخاطب بهگیرند، همین که مصرعی مخاطب را جلب کند، سبب میهای برخی که به این روش خرده میجلب کند. به رغم حرف

 (.1: 1961)اکسیر،  "تواند مخاطب را به ادبیات معاصر ما علاقمند کندشعرها نیز برود. شعر کوتاه هم می

-هایی دارد، که در اکثر شعرهای کلاسیک پاسخی برای آن نمیای که باید در اینجا به آن اشاره شود، این است که انسان معاصر پرسشهألمس

ها، مشكلات و مسائل خاص خود را دارد که شعر به عنوان آیینۀ روزگار برای ای از تاریخ، دغدغهست؛ چرا که هر دورهتوان یافت و این بدیهی ا

 طلبد.پرداختن به آن، نگاه و زبانی فراخور می
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مدرن حاضر است؛ ستگریزی و معیارناپذیری طرح و نبودن ضوابط رسمی و قطعی در آن، ناشی از تأثیرپذیری این نوع شعر از جامعۀ پتعریف

و ای که در آن همه چیز نسبی است و تمام مفاهیم و معیارهایی که تا دیروز قطعی و غیرقابل انكار بودند، لباسی از عدم قطعیت بر تن کرده جامعه

 ها.سردرگمی اند. شعر نیز به عنوان هنر کلامی، به طور یقین بازتابی خواهد بود از تمامی این احتمالات ورنگ احتمال پذیرفته

 

 های نسترن شهبازیشعر طرح در سروده یزبان کارکردهای .3

شعر طرح، در توجه به اهمیّت زبان در این نوع  "مداریاندیشه"است؛ امّا  "مداراندیشه"و  "محتواگرا"نیست، بلكه شعری  "گرازبان"تنها طرح نه    

-شعر بدون زبان بی"؛ چرا که: فاصله نداردهای زبانی برای رسیدن به کمال مطلوب خود، ها و شگرو طرح از تكنیک ،سازدای وارد نمیشعر، خدشه

اند و اگر معناست. زبان و مفهوم دو مقولۀ از هم جدا نیستند؛ یعنی شعر، بدون زبان و زبان بدون مفهوم معنی ندارد و این عناصر غیرقابل تفكیک

شود. اگر کنیم هر چیزی از جمله شعر بدون زبان اصلاً پدیدار نمینشانۀ هستی است، پس قبول میگفتۀ هایدگر را دربارۀ زبان بیاوریم که: زبان 

یابد اما در گفتگوهای روزمره آمد. در شعر، این زبان است که اهمیت میتوانستیم فكر بكنیم و قاعدتاً زندگی فعلی بشر به وجود نمیزبان نبود، نمی

گوهای روزمره متفاوت است. زبان به کمک  وکند با محتوای گفتنجاست که محتوایی که زبان در شعر منتقل میمحتوا بیشتر اهمیت دارد. نكته ای

گیرد. به این ترتیب سازد؛ محتوایی که وجود خارجی ندارد و در تخیّل ما شكل میهای شاعرانه یا صور خیال در شعر محتوایی فراواقعی میتكنیک

 "کند متفاوت است و هم شیوۀ انتقال آن محتواپس در شعر، هم محتوایی که زبان ایجاد میصی از آن است. شعر از جنس زبان امّا شكل خا

 (.1: 1961)شكارسری در مصاحبه با زهرا انجدانی، 

ن اشاره شكارسری به آدر سخن چنانكه  -به مخاطب است "محتوایی فراواقعی"اما نكته اینجاست که در شعر طرح، گاهی شاعر خواهان انتقال 

رو است؛ نیز دیده شده است که گاه شاعر برای ارتباط با ههایی فردی و اجتماعی روبو گاهی نیز در القای پیام خود در شعر، با محدودیت -شده

هستند، از به کار  های پنهان آن داراتوان برداشت معناهای عمیق نهفته در شعر را، از لایه، های سطحی شعر اکتفا نكردهمخاطبانی که تنها به لایه

و زبان این نوع شعر،  ،باشددهندۀ منشی استعاری میزند. در چنین حالاتی است که طرح، پذیرنده و نشانمیبردن زبان عادی و روزمره سر باز 

 گردد.رمزآلود می

ن در مبهم بودن آن است. شاعر، نام کند، جریانی است در اعماق. ابهام دارد و راز حیات آزبان شعر، زبان رمز است، در سطح، حرکت نمی"

گوید را می "من"دهد. را نشان می "خلق"گوید و را می "خود"کند. گوید و اشیایی دیگر را تعریف کرده، اراده میای باز میشیئی را در هیأت کلمه

. و این، برخورد نه از روبرو که از درون با خواننده دهدنهد. همین امر زبان شعر را زبانی مبهم، پیچیده و رازآمیز جلوه میرا پیش چشم می "ما"و 

 است... .

رسد که معنای هر شعر بر حسب میزان ابهامِ ، به این نتیجه می"هفت گونه ابهام"در کتاب معروفش  -شاعر و منتقد انگلیسی -"ویلیام اِمپسُن"

 (.25: 1937پور، )علی "پذیردنهفته در واژگان آن تغییر می

 "شب" "

 (.19: 1961)شهبازی،  "ایی که / آسمان / حال و روزش روشن نیستهوقت

که از عوامل پیرامتنی  -به عنوان شعر ،در این طرح، شهبازی، با بیانی استعاری و رمزآلود، به توصیف شب پرداخته، و با این روش خواننده را

 گردد.اطب در پی بردن به مقصود شاعر دچار ابهام میچنانكه مشهود است، با حذف این عنوان، مخ .داده استارجاع  -شودمحسوب می

و با دوری از منش استعاری و معانی ضمنی واژگان، نه از درون،  ،پیمایدپور، زبان در شعر طرح، همواره مسیر ابهام را نمیامّا بر خلاف سخن علی

 گردد.با مخاطب خود رویارو میرو در رو بلكه 

که لفظ اند، به طوریای در هم آمیختهها از درگیری معمول لفظ و معنا مبرّا هستند، این دو به طور شایستهکبر خلاف سایر انواع ادبی، تران"

 (:55: 1937)نجاتی،  "ها در عین موجز بودن از ابهام به دورندای که به کار رفته است، یعنی ترانکهمان معناست و معنا همان کلمه

 "اشتیاق"

 (.17: 1961)شهبازی،  "پوستت نمی گنجی!لباس کجا بود؟ / وقتی در 

 (.115: 1915)هوف،  "در هر دوره منبع اصلی حیات در زبان شاعرانه، کلام واقعی آن دوره است"گوید: گراهام هوف می

رقرار کند، زبان و تر احساس، با مخاطب تماس بتر، جهت القا و انتقال سریعتر و مستقیمواسطهدر بخشی از شعر امروز که شاعر قصد دارد، بی"

-هایی از طنز یا مفاهیم ضمنی را در خود دارند، عرضه میها و ساختارهای زبان گفتار و عامیانه که گاه رگهترین بافتلحن بیانش را در قالب ساده

های زبانی چشم بپوشد و از شی از تواناییای عناصر چون، استعاره، مجاز...  و بخهای تصویری و پارهشود، از رویهکند و در این راستا غالباً ناگزیر می

تر واسطهتر و بیدهد، که باعث دریافت راحتپیرایگی در زبان روی میرسد، بلكه نوعی صمیمیت و بیتنها آسیب به زبان نمیاین رویكرد نه

 (.931-931: 1937پور، )علی "گرددمخاطب می
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 ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند:و طرح

 "دود" "

 (.92: 1961)شهبازی،  "شود فكری هم به حال لایۀ اوزون کنی؟!درزی ازل، / می

( و 1351-1771ورث)زتوان آنها را تا حدودی با اشعار شاعرانی چون وردها چنان با روزمرگی گره خورده است که میزبان ترانک"

ها و فضاها از بینید، انتخاب واژهوضوع مهمی که در این اشعار میم"گوید: دربارۀ اشعارش می "ورثزورد"( مقایسه کرد. خود 1394-1772کلریج)

-های خیالآمیزیزندگی واقعی و ایجاد ارتباط و توصیف آنها تا آنجایی که امكان دارد، با انتخاب زبان مردم است. آن هم با کنار گذاشتن رنگ

 (:54: 1937)نجاتی،  " "ها با ردیابی قوانین طبیعتپردازانه... و نیز جالب کردن موقعیت

 "پل هوایی" "

 (.91: 1961)شهبازی،  "از نیامدنت!/  که همیشه باز خواهد ماند/  دهانی

ها با جامعه باعث شده است که مردم از هر صنفی بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و از اقبال عمومی سادگی الفاظ و نزدیكی مضامین ترانک"

شود برای باید اعتراف کرد سادگی زبان آنها با فخامت مضامین به طرز شگفتی ممزوج شده است، به طرزی که حس میخوبی برخوردار باشد. البته 

 (:54: 1937)نجاتی،  "توان به راحتی کلمه یا عبارتی دیگر جایگزین کردگفتن این مضمون نمی

 "باران" "

 (.13: 1961)شهبازی،  "برد!!!چه طور خودت، خوابت نمی ام /یی بلدی... / مانده"لا" "لا"خدایا؛ / تو که این همه خوب 

 

 ترین ویژگی زبانی در شعر طرحایجاز؛ مهم .1-3
ترین ویژگی زبانی در شعر طرح، ایجاز است؛ چرا که طرح با ساختار موجز و کوتاه خود، فرصت چندانی در اختیار شاعر برای مهمما بر آنیم که     

 دهد.اضافی قرار نمی هایبافی و شرحپرگویی، کلی

ترین گویی، بیان مقصود در کوتاهگویی، خلاصه( در لغت به معنی کوتاه سخن گفتن، سخن کوتاه کردن، کوتاهBrevity / Laconismایجاز)"

 و چنان است که ترتیب معانی بر الفاظ افزون باشد. ،بلاغت( ←ترین عبارت است. ایجاز از صناعات بلاغی)لفظ و کم

 Brevity is the soul of) ←های ذوق سلیم و قریحه نامیده شده است؛ چنانكه شكسپیر گوید: )ایجاز روح قریحه استویژگی ایجاز از

wit"  ،(.19: 1973)داد 

ترین های درخت تناور بلاغت است. اگر بخواهیم تعریفی جامع و مانع از آن ارائه دهیم، باید بگوییم: ایجاز، گنجاندن بیشایجاز یكی از شاخه

یل به معانی است در کمترین کلمات. این خود تعریفی موجز از ایجاز است؛ اما بر خلاف سادگی بیرونی این تعریف، ایجاز، فرآیندی بس پیچیده و ن

و، هر سخنی طلبد؛ از این رآن بس دشوار است؛ به عبارت دیگر، دست یافتن به باطن ایجاز به معنای واقعی کلمه، ذهنی بارور و قلمی توانمند می

 موجز نیست. ،که ادعای ایجاز دارد

های بسیار پیچیده و غیرقابل یكی از راه" داند:می "هاموجب تشخص کلمات و رستاخیز واژه"شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر، ایجاز را 

ن و ایجاز است که از قوانین خاصی تبعیت شود، نوعی از فشرده کردها میتحلیل و تعلیل در زبان شعر که موجب تشخص کلمات و رستاخیز واژه

لوسكی وسه اند و الكساندرخوانده "های خلاقرعایت اقتصاد در کوشش"عنوان قانون گرایان روس آن را بهکند... و این همان است که صورتنمی

)شفیعی کدکنی،  "دهدکمترین واژگان ارائه می بخش، دقیقاً اسلوبی است که بیشترین اندیشه را باکننده و رضایتیک اسلوب قانع"معتقد بود که 

1971 :22-24.) 

افزاید. بدیهی است که هرچه عمق اثری بیشتر کاهد و به وسعت عمقی آن میایجاز در شعر طرح، از وسعت طولی و عرضی این نوع شعر می

 مایگی شاعر نباشد.و از سر کم که تصّنعی ،باشد، درجۀ ابهام در آن بالاتر است. از طرفی ابهامی در شعر ارزشمند است

 افتد:ورت در شعر اتفاق میاساساً ابهام به سه ص"

سپهری. برای درک زبان  "ما هیچ ما نگاه" ابهامی که ناشی از پیچیدگی ذهن و اندیشه است؛ مثل غالب شعرهای مولانا بیدل و برخی قطعات -1

 ان را گشود.آن های فكریشان را درک کرده، گرهآنها باید ذهن پیچیده

افتد که از بضاعت هنری گویندگانی اتفاق می ابهامی که ناشی از رویكرد برخی شاعران به تكلّف و تصنّع است. این نوع ابهام، غالباً در آثار -2

 مایگی خویش را در تاریكی تصنع کاذب مخفی کنند.کوشند تُنُکمند نیستند. آنانی که میچندانی بهره

نوع ابهام است. کلمات)به قول امپسن( به  ترینشود و این زیباترین و مقدّسشاعرانه که از ساختار هنری زبان شعر ناشی می و بالاخره ابهام -9

 "نیما"اند. گردد. همۀ شاعران بزرگ جهان خالق چنین ابهامینماد و...( سبب ابهام زبان می های معنایی گوناگون)استعاره، مجاز،دلیل داشتن دلالت
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جا وقتی که  همههام، در انگیز هستند. این ابابهام کارهای باعمق اساساً"گوید: های همسایه میبیند، در حرفعمق آثار میع ابهام را ناشی از ون این

 (.94: 1937پور، )علی " "زندگی، مثل، مه که در جنگل پخش شده است هایبینیم وجود دارد. در همۀ روزنهعمیق می

 توان تجربه کرد:های گوناگونی را میدر شعر طرح، راه برای رسیدن به ایجاز

 گیری از تشبیهایجاز در طرح با بهره -1

 "کمد" "

 (.11: 1961)شهبازی،  "اتاقی که تحقیر شده!

ه یک اتاق، و نیز با ، با تشبیه آن ب"کمد"فرسایی در توصیف به جای قلم گیری از صنعت تشبیه در خلق این ایجاز،این طرح، با ایجاز خود، و با بهره

را وصف  -کمد -سوژۀ خود به این اتاق، به بهترین شكل ممكن، "تحقیر شدگی"استفاده از تكنیک آنیمیسم)جاندارانگاری(، در نسبت دادن حالت 

 نموده است.

 ایجاز در طرح با حذف فعل -2

 اند:ود را در هیأت ایجاز بیان کردهبسیاری از شاعران با حذف افعال، قیدها و سایر اجزای جمله، معانی موردنظر خ 

 "صبح" "

 (.71: 1961)شهبازی،  "ماندۀ آدم بودنمطرح / ته

-پنداری میان خود و سرودهگونه نوعی همذاتشهبازی در این ترانک، بدون حضور حتّی یک فعل، تعریف خود را از شعر طرح بیان ساخته، و این

 هایش خلق نموده است.

 رحایجاز قصر در شعر ط -9

نحوی که حذفی هم در عبارات صورت  و آن گنجاندن معنی بسیار در الفاظ اندک است به"شمیسا در کتاب معانی در باب ایجاز قصر چنین آورده: 

-را میرو ایجاز قصر  نگرفته باشد. بدین ترتیب متكلم باید مطلب مفصل یا تقریباً مفصلی را بدون تكلّف در حداقل الفاظ ممكن بیان کند و از این

 . توان شرح و بسط داد...

)استعارۀ تمثیلی و تلمیحات و اشارات( است. کلمات ها و تمثیلاتالمثلهای بسیار رایج برای تحقق ایجاز قصر، استفاده از ضربیكی از شیوه

 (.113-117: 1934)شمیسا،  "قصار نیز مبتنی بر ایجازند

 :شهبازی های نسترنطرحای از ایجاز قصر در و این هم نمونه

 "سیندرلا" "

 (.11: 1961)شهبازی،  "کفشم هم پیشش جا نماند. / دلم که... بماند...

با تلمیحی به داستان سیندرلا، در بیان مطلب  -شودکه از عوامل پیرامتنی محسوب می "سیندرلا"تحت عنوان  -شهبازی در شعر طرح یادشده

از شدّت  -ا تصرف ظریفی در اصل داستان. در قصّۀ سیندرلا، او افزون بر اینكه کفش خود راموردنظر خود از ایجاز قصر بهره برده است؛ البته ب

دهد؛ امّا سیندرلای داستان ما، حتّی از جا گذاردن قرار می اوگذارد، دل خود را نیز در گرو نزد شاهزاده جا می -شآمدن مهلتاضطراب برای به سر 

 ورزد؛ دلش که... بماند...!دریغ می -که بر خلاف داستان سیندرلا، در اینجا، فاقد محبوبیّت است -هم پیش شاهزادهکفش خود 

 شهبازی با ایجاز قصر، تنها در دو سطر، روی دیگر سكّۀ داستان سیندرلا را، مانند یک فیلم، در مقابل چشمان ما به نمایش گذاشته است.

 ایجاز حذف در شعر طرح  -4

د، ایجاز حذف، ایجازی است که با حذف قسمتی از کلام تحقّق پذیرفته باشد. در اینجا نیز شرط بلاغت این است که در فهم معنی خللی وارد نشو"

 (.116-113: 1934)شمیسا،  "های ادبی معمولاً با ایجاز حذف همراهندیعنی مورد محذوف باید به قراین معنوی دریافته شود... . گزاره

ماندم / ماندی / ماند / ... / نماندم /  "      بینیم:می "فعلاً  "ای از ایجاز حذف در شعر طرح را، در کاری از نسترن شهبازی، تحت عنوان نمونه

 (.57: 1961)شهبازی،  "ماندی / ماند

ومین چهره از ساخت اول شخص نمایانده شده است. در د "ماندن"در این طرح موجز، تنها صرف سه ساخت اول، دوم و سوم شخص مفرد فعل 

و این در حالی است که سایر اجزای جمله حذف  ،نفی به ابتدای آن اضافه شده "نـ"در بخش دوم این ترانک، تنها یک  -ماندم –"ماندن"مفرد 

 آسیبی وارد نساخته است. این طرح،به مفهوم نهان شده در  ،گردیده؛ امّا این بیان موجز

به تصویر  راشروع رابطۀ راوی و حضور رقیب در این رابطه و نیز پایان آن با حضور رقیب و حذف راوی  ایجاز حذف، گیری ازاین طرح، با بهره

 کشیده است.

 ایجاز تصویری در شعر طرح  -5

 های شعر کانكریت است.گردد، نمایانگر خصوصیات و ویژگیهنگامی که ایجاز تصویری در شعر طرح یا ترانک متجلی می
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آمیز شاعران در دیداری کردن شعر به های وسواسای از کوشششناسیم، نمونه( میconcrete poemنچه را که به نام شعر کانكریت)اساساً آ"

ها تصویری دقیق آمیزد. در اینگونه شعرها هیأت فیزیكی و صوری واژهمی در "شنیدن"با  "دیدن"جای شكل شنیداری آن است. در شعر کانكریت 

 (.22: 1937پور، )علی "کندشاعر به جای آنكه معنا را بنویسد، تصویری از آن را ترسیم میآنهاست. از معنای ذهنی 

طاهره صفّارزاده در  "میزگرد مروت"شعر کانكریت به نوعی پیونددهندۀ ادبیات و نقاشی به یكدیگر است. نمونۀ درخشانی از شعر کانكریت، 

 است: "طنین در دلتا"کتاب   11صفحۀ 

 

 

شود و بدون توقع معنا و مفهوم خاص شعر کانكریت توجه به تجزیه کردن کلمات و تصویری کردن آنهاست و این معمولاً با تكرار انجام می در"

 "میزگرد مروت"معتقدم اگر چیزی قرار است عنوان شعر بگیرد، باید تصویری ملموس ارائه بدهد.  "بعد معنایی"از تصویر. اما من به علت توجه به 

 ا مثال بزنم:ر

 "م"است که از  "من"بحث باز  گرفته و بعد در وسط میز هم مسئلۀ مورد "من"نظران مختلف، میزگردی است که پیرامون آن را در عوض صاحب

 "تری هم داشته باشدتواند تعبیر عمیقفارسی. که می "من"گری و فاشیزم در بینید. یعنی کشف سلطهفارسی، شما صلیب شكسته می "ن"و 

 (.241: 1931لی، به نقل از حسن ←.112-111)صفارزاده، طاهره، حرکت و دیروز، صص 

 این شعر، نمونۀ روشنی از ایجاز تصویری است؛ یعنی مفاهیمی عمیق را با تصویری موجز در شعر بیان کردن.    

نشان داده  "آجر"انۀ دلخواه خود را، تنها با کلمۀ ، شاید تصویری از خ"خانه"شعر طرح خود، در طرحی با عنوان  نسترن شهبازی، در مجموعه

تواند مفاهیم عمیقی چون ، می -خانه -، از ایجاز تصویری در این طرح موجز بهرۀ مناسب برده است. چنین طرحی با عنوان خودماو از نظر  ،است

به  -که تنها از آجر ساخته شده باشد را ر یک چهاردیواریحتی اگ –بخشای عاطفی و یا نیاز به وجود پناهگاهی امن و آرامشنیاز به داشتن رابطه

ای، آرزویی داشتن چنین خانه -ویژه کودکان به -بضاعتپناه و بیهای بیشک برای بسیاری از انسانتر. بیو یا شاید معانی ژرف ،ذهن متبادر کند

 نیافتنی است:دست

 (.25: 1961)شهبازی،

 ز نسترن شهبازی، کارکرد خود را اعمال نموده است:و ایجاز تصویری در طرحی دیگر نیز ا

 "خط" "

 رنگش مثل گچ...

 دراز کشیـــــــــــــــــــــــــــــــــده

 وسط خیابان                     

 (.23: 1961)شهبازی،  "شانها به خانهبه امید رسیدن کلاغ                                                   
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روشنی هویداست و اینكه عبارت  به "کشیــده"ی در این طرح، خط وسط خیابان را وصف کرده است. کشیدگی این خط از تصویر کلمۀ شهباز

ها در وسط خیابان نگاشته شده است، از نظر تصویری بیانگر آن است که این خط  "کشیــده" زیر کلمۀدر  "یـ"درست در وسط حرف  "وسط خیابان"

 اند.کشیده شده

 شعر از حمید مصدق:نیز این پاره"

 با خویشتن، نشستن

 در خویشتن  

 ش          

 ک                    

 س                       

 ت             

 (.151تا رهایی، ) "ن                            

 (.24: 1937پور، )علی "شوداس میخوبی تجسم و احس به "شكستن"های کلمۀ در پارهر شكسته شدن و فروریختن، تصوی

 در طرحی از شهبازی: از این نوع ایجاز تصویریای و نمونه

 "باک" "

 قطره 

 قطره

 قطره

 قطره

 قطره

 قطره

 قطره

 قطره

  ... 

 (.99: 1961)شهبازی،  "دلش ریخت! 

ها و چینش آنها زیر یكدیگر از "قطره"نگارش  پردازد. نوعشكل دیداری این شعر و ایجاز تصویری موجود در آن، با مخاطب خود به گفتگو می

 دل را نشان داده است. "فروریختن"ها، "قطره"بالا به پایین، چكیدن قطره را به نمایش گذاشته و نیز سیر نزولی این 

 

 های زبانی در شعر طرحدیگر ویژگی .3-2
 واژگان در طرح. 1

واژگان در  .های زبانی در آن نیستتوجّهی این نوع شعر به ظرفیتحتواگراست، دلیل بیمدار و مگوییم، طرح)ترانک(، شعری اندیشهاینكه می    

ها را به خود اختصاص داده است. شعر طرح، با فرصت کوتاهی که برای انتقال محتوای موردنظر خود به ای از این ظرفیتطرح، بخش برجسته

 ر این مهم، بیشترین نقش را بر عهده دارند.مخاطب در اختیار دارد، ناگزیر به گزینش واژگانی است که د

و بدیهی است که مفاهیم  ،تاباندمی هایی همسو با آنها را در خود بازاز آنجا که طرح، همگام با انسان و جامعۀ معاصر در حرکت است، مفهوم

 گیری از واژگان و زبانی تازه را در پی دارد.تازه، بهره

سازی در آثار آنان در همسویی با مفهوم و گیری زبانی ویژه، تأثیر اساسی دارد. حتی واژهت معنایی در شكلدر شعر شاعران بزرگ، محتوا و جها"

 (.279: 1937پور، )علی "گیرداندیشۀ شعری، صورت می

ای که در های تازهفاده از واژههایی که تا پیش از دورۀ معاصر اجازۀ ورود به ساحت شعر را نداشتند و نیز با استشاعران امروز با به کارگیری واژه"

 (.114: 1931لی، )حسن "کنندهای گذشته، بر گسترش و توسع زبان شعر کمک میرود، در کنار واژهکار میزبان روزمرۀ امروز به

ای در زبان عت و هر واژهبینی شاعرانه و نگاه تازه بر جهان شعر و هنر امروز حاکم باشد، این دیدگاه که هر شیئی در طبیوقتی قرار باشد جهان"

 (:947: 1937پور، )علی "این فرصت را بیابد که وارد فضای اندیشگی و زیبایی شعر شود، پذیرفتنی خواهد بود

 "قرار" "
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 (.94: 1961)شهبازی،  "کنی!دیر می ساعتنیم -ساعتنیمام. / تو، / پوشیده لنگه به لنگههایم را جورابمن، / 

 یا:

 "بند" "

 (.41: 1961)شهبازی،  "ات.مردانه جیب بلوزکرد روی  نصبام را گیرهایی شروع شد، / که خدا / ... از ج

که از  "بلوز"و  "جیب"، "گیره"، "جوراب"هایی مانند برای بیان معنای موردنظر خود در این دو ترانک، از واژه شهبازیچنانكه مشهود است، 

ها، آنها را به جزئی بینیم که کاربرد مناسب این واژگان در این طرحو می ،ه را ندارند، بهره برده استگرایان، اجازۀ حضور در فضای شاعراندید سنت

 لاینفک در این اشعار بدل نموده است.

ار شاعر با ای در ذات خود شاعرانه یا غیرشاعرانه نیست. بلكه شیوۀ رفتدر باور شاعران نوپرداز همچون نیما، شاملو، فروغ، سپهری و... هیچ واژه"

های غیرشاعرانه در شعر، چنانچه به هنری شدن آنها و کند. و هیچ تردیدی نیست که ورود واژهآن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را مشخص می

ای تفاق شاعرانهروند، به کار بروند، هیچ اشاعرانه شدن آنها بیانجامد، پسندیده است و چنانچه با همان معنای خنثای خود که در نثر به کار می

 نیفتاده است.

-های معمولی اجازۀ ورود میروبرو نباشند و شعر بخواهد به زبان طبیعی مردم نزدیک شود، بسیاری از واژه "ورود ممنوع"ها با هنگامی که واژه

 (.121: 1931لی، )حسن "یابند

 "بینیپیش" "

 (.21: 1961)شهبازی،  "م(کنم. / )شاید وقتی برگشتم، عاشق بودرا خاموش نمی ی مهتابـ

نسبت از  "ی"ای معمولی است، در فضای شاعرانۀ شعر خود بهرۀ مناسب برده؛ او با جدا نوشتن که واژه "مهتابی"شهبازی در این طرح، از 

 نیز داشته است. -همراه همیشگی عاشقان -ای به مهتاب، اشاره"مهتاب"

 نیز:

 "ناچار" "

 (.17: 1961)شهبازی،  "م چه کنم!؟خوابچراغ کنم. / بامی را خاموش ی مهتابـ

 خوانیم:هایی از آن را میهایی دارد که بخشها حرففروغ فرخزاد دربارۀ رابطۀ واژگان، تجربه و برخورد زنده با واژه"

قتی خواستم بگویمش، دیدم های اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم، آن را کشف کردم و ومن به دنیای اطرافم، به اشیای اطرافم و آدم

ها را وارد کردم. به من چه که این کلمه مردم، اما نترسیدم کلمهترسیدم، میشود. اگر میهای تازه که مربوط به همان دنیا میکلمه لازم دارد؛ کلمه

 کنیم... .اش میهنوز شاعرانه نشده است. جان که دارد، شاعرانه

ها را وارد شعر کرد. شعر ما اتفاقا،ً به مقدار زیادی خشونت و کلمات نشده است؛ باید این حالتزندگی ما فرق دارد؛ خشن است؛ تربیت

 (:41: 1937پور، )علی "غیرشاعرانه احتیاج دارد، تا جان بگیرد و از نو زنده شود...

 "کوچه" "

 (.21: 1961)شهبازی،  "، / بازش کردند!بولدوزردلش تنگ بود... / با 

 

 حاوره در طرحاصطلاحات م .2

در این نوع  -با پیروی از شیوۀ شاعران نواندیش متأخرتر –های معمولی"واژه"دهد، افزون بر اینكه شاعران شعر طرح، از نشان می مامطالعات     

ها باز پیش در طرحبرند، اصطلاحات مربوط به زبان محاوره نیز، برای نزدیک شدن این اشعار به زبان مردم، جای خود را بیش از شعری بهره می

 های نسترن شهبازی:هایی از آنها در سرودهاند. این هم نمونهنموده

 "میدان" "

 اصلاً من میدان،

 (.26: 1961)شهبازی، "دورم بزنتوانی تا می

 

 "برف"

 خدایا؛

 (.91: )همان"!روسفیدمان کردیحسابی 
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 (Rhetoric in Sketch)  بدیع در طرح .9

 (Rhetoric) بدیع. 1-9

کند و از نظر ما بدیع مجموعۀ شگردهایی)یا بحث از فنونی( است اند علمی است که از وجوه تحسین کلام بحث میکه قدما گفته بدیع چنان"    

 . ...بخشدکند و یا کلام ادبی را به سطح والاتری)از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن( تعالی میمی وبیش تبدیل به کلام ادبیکه کلام عادی را کم

کند و در های زیباشناختی کلام را مشخص و برجسته میهمین توجه ذهن به وجود اینگونه ارتباطات هنری در بین کلمات است که جنبه

 (.29-22: 1939)شمیسا،  "آوردخواننده احساس التذاذ هنری به وجود می

 

 (Figures of word-Figures  of sound) بدیع لفظی .9-2

( دارند phonologicalنشناسی باید توجه داشت که بسیاری از صنایع یعنی همۀ آنچه به نام بدیع لفظی معروف است ماهیت آوایی)از نظر زبا"    

 (.21 :همان) "ها( و هجاها، ساختمان آنها را تبیین کردها و مصّوت)صامتهان با دقت مختصری در واکتواو می

 

 (pun in sketch) جناس در طرح .9-9

 .دهد، پرکاربردترین صنعت از صنایع بدیع لفظی در شعر طرح، جناس استنشان می های مارسیبر    

 "طوری که کلمات همجنس به نظر آیند یا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شود هاست بهروش تجنیس مبتنی بر نزدیكی هرچه بیشتر واک"

 (.59: همان)

های از سرودههایی ه نسبت به انواع دیگر، از بسامد بیشتری برخوردارند، همراه با آوردن نمونهاکنون به ذکر انواعی از جناس در شعر طرح، ک

 پردازیم:می نسترن شهبازی

 جناس مرکّب .1-9-9

 )رفو شده( از فروع جناس تام است...جناس مرکّب یا مَرْفُوّ"    

 (.51: همان)"توان به آن جناس تكیه گفت(...طوری که می ند)بهوزن( هستند اما اختلاف در تكیه دارهجا)همکلمۀ متجانس، هم ... دو

 بینید:می از شهبازیی یهاهایی از جناس مرکب را در طرحنمونه

 "دُچار" "

 (.97: 1961)شهبازی،  "شود: / من و تو!ش میتمامشود. / می تماماین جا، / دنیا 

 .تكیه در اول است،  -به معنای سراسر، همه -دیگر "تمام"تكیه در آخر و در  ، -به معنای پایان -نخستین "تمام"چنانچه مشهود است، در 

 نیز:

 "نقل قول" "

 (.44: 1961)شهبازی،  "که خواستی باشی... هر جایینیستی، / دوستت دارم. / حالا  "هرجایی": همین که 

دیگر، تكیه روی صفت مبهم  "هر جایی"و در  -آخركیه در ت -"جایی"نخستین، تكیه روی کلمۀ  "هرجایی"در این ترانک از شهبازی، در 

دیگر، با ترکیبی از صفت مبهم  "هر جایی"، در شودای بسیط محسوب میکه کلمه ،نخستین "هرجایی"و بر خلاف  ؛باشدمی -تكیه در اول -"هر"

 رو هستیم.ساز روبهنكره "ی"+ "جای"+ موصوف "هر"

 

 جناس لفظ .9-9-2

اند. از نظر ما همۀ این موارد در اصل جناس تام است. زیرا... بدیع فطرت / فترت، محظور / محذور را جناس لفظ نام نهاده تجانس بین خوار / خار،"

 (.51-55: 1939)شمیسا، "بحث موسیقی و مسموعات است نه بحث مكتوبات

 ای از جناس لفظ در طرحی از شهبازی:و این هم نمونه

 "منظور" "

 (.19: 1961)شهبازی،  "رسد.به گوشت می منظورمرسد، / به دنیایت نمی من زورمه اگر زنم / کخند میهنوز لب

 

 جناس زاید .9-9-9

هایی در آغاز یا وسط یا آخر اضافه دارد، پس بر سه نوع است: مختلف الاول، جناس زاید یعنی یكی از کلمات متجانس نسبت به دیگری واک یا واک

 (.11-15: 1939میسا، )ش "مختلف الوسط و مختلف الاخر
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 گذرانیم:ای از جناس زاید را، در طرحی از نسترن شهبازی از نظر میاینک نمونه

 "کافه" "

 (.46: 1961)شهبازی،  "کشی!می سرککشم. / تو، / به میز کناری می سرام را من، / قهوه

 الآخر وجود دارد.ع مختلف، جناس زاید از نو"سرک"و  "سر"چنانكه مشهود است، در این ترانک، بین کلمات 

 

 (Figures  of  thought- Figures  of  meaning) بدیع معنوی .9-4

 (.21: 1939)شمیسا،  "ساخت بسیار محدودندهای متعددی مواجهیم که از نظر ژرفالواقع با روساخت... در بدیع معنوی فی "

 

 (Multiple  meaning  in  sketch)ایهام در طرح  .5-9

، پربسامدترین صنعت از صنایع بدیع معنوی در شعر طرح، که در حدود مباحث زبانشناسی ادبی گرفتۀ ماصورتس مطالعات و جستجوهای بر اسا

 گیرد، ایهام است؛ آن هم از نوع ایهام تناسب.قرار می

است با آن معانی مختلف، با کلمات دیگر در این روش کلمات)یا عبارات و جملات( موهم معانی مختلفند)حداقل و معمولاً دو معنی( و ممكن "

 کلام، رابطه ایجاد کنند. ...

کند و معنی دیگر را که کند، به این معنی که ذهن را به عمد متوجه یكی از معانی میلطف ایهام در این است که شاعر با ذهن خواننده بازی می

کند. در این صورت هرگاه خواننده های عادی دور میدهد و از دسترس ذهنیالشعاع معنی اول قرار متر است تحتتر و شاعرانهتر و هنریظریف

 (.192-191)همان:  "رسدمتوجه آن شود به لذت کشف می

 

 ایهام تناسب. 1-5-9

ه و تناسب داشته فقط یكی از دو معنی کلمه در کلام حضور داشته باشد، امّا معنی غایب)یكی از معانی دیگر کلمه( با کلمه یا کلماتی از کلام رابط"

 (.195)همان:  "باشد

 گذرانیم:های نسترن شهبازی را از نظر میهایی از ایهام تناسب در طرحاینک نمونه

 "شیرجه" "

 (.51: 1961)شهبازی،  "کنم. ایقهوهآن قدر به آن فنجان لعنتی زل نزن / که هوس کنم خودم را 

ساز فرض کنیم، نكره "ی"، "ایقهوه"را در کلمۀ  "ای"اگر ی: ضایع کردن یا شدن؛ امّا اصطلاحی محاوره است به معن "ای کردن یا شدنقهوه"

 سازد.ایهام تناسب می "فنجان"را نیز هم، به معنای همان نوشیدنی معروف در نظر بگیریم، با  "قهوه"و 

    * 

 "ما" "

 (.52: 1961)شهبازی،  "كن!/ ن : ما/  : ماآمد گاو باشی... / عزیزم؛ / این قدر / ات نمیبه قیافه

به صورت:  -آورند؛ امّا در مقام تكرارگیرند، آن را بر زبان میشخصی منفصل است، که اکثر افراد در هنگامی که مورد توبیخ قرار می ، ضمیر"ما"

 سازد.کند، و با این کلمه در سطر اول، ایهام تناسب میرا در ذهن تداعی می "گاو"صدای  -"ما" "ما"

    * 

 "دیرکرد" "

 (.55: 1961)شهبازی،  "دوستت دارم"ای به رویم / سر رسید موعد ، / کشیدهچک

، معنای  -"چَک"به صورت  -شود، امّا اگر با تغییر خوانش، نوعی از اوراق بهادار محسوب می"چک"،  -"دیرکرد" -با توجّه به عنوان این ترانک

 سازد. ، ایهام تناسب می"روی"و  "کشیده"نیم، با کلمات را از این کلمه برداشت ک "سیلی زدن یا خوردن"

* 

 "افراط" "

 (.51: 1961)شهبازی،  "... / آن قدر که نفهمیدم دقیقن کی رفتی!سر به راه بودی

بارت اراده را نیز از این ع -مسیر جدایی -"قدم گذاردن در مسیری"نوعی اصطلاح است؛ امّا شاعر با هنرمندی تمام، معنای  "سر به راه بودن"

 سازد. در سطر دوم شعر ایهام تناسب می "رفتن"کرده، که با فعل 

* 
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 "بالش" "

 (.15: 1961)شهبازی،  ". / یک شب دیگر هم رویش!سر به سرت گذاشتماین همه 

-ایهام تناسب می "روی"و  -"بالش" -است؛ امّا با عنوان این طرح -به شوخی -"اذیّت کردن"نیز نوعی اصطلاح به معنای  "سر به سر گذاشتن"

ن که از عوامل پیرامتنی عنوا -"بالش"، با  -"بالای سطح چیزی" -، در معنای لغوی خود"افزون بر آن"ه معنای ب "رویش"سازد؛ همچنین کلمۀ 

 سازد.در معنای لغوی آن ایهام تناسب می "سر به سر گذاشتن"و  -شودمحسوب می

* 

 "باور" "

 (.11: 1961)شهبازی،  "/ که بی پتو هم، / دل گرمم. است تختتو که باشی، / خیالم 

ایهام  "پتو"با  -لوازم سرویس خوابیكی از  -؛ امّا در معنای دوم خوداست "راحت و مطمئن"، به معنای "خیالم تخت است"در عبارت  "تخت"

 سازد.تناسب می

 

  گیرینتیجه. 4
ترین نوع شعر کوتاه مدرن، با های آن است، و به عنوان کاملآور وقایع و پدیدهسرعت سرسامنما از زندگی امروز و ای تمامشعر طرح یا ترانک، آینه

-تواند تمامی مسائل عصر حاضر را متجلی سازد. این نوع شعر، افزون بر اینكه از استعاره و دیگر ایماژها یاری میوجود ساختار مختصر خود، می

؛ تا جایی داردارتباط با تمامی اقشار جامعه، از طریق دوری از منش استعاری و نزدیكی به زبان محاوره نیز برای ایجاد  جوید، قابلیت درخور توجّهی

های محلی ما، در شعر پیشرو خود، به ترانک روی آورده و این فرم شعری را برای بیان واهمه از ظواهر زندگی مدرن و درونیات که تعدادی از گویش

 .اندخویش، دلخواه یافته

ها، و با مهارت در های زبانی شعر طرح، نیز با گنجاندن بیشترین مفاهیم در قالب کمترین تعداد واژهها و توانمندیی با آگاهی از حساسیتشهباز

، موّفق به خلق مجموعه شعر طرحی گردیده، که با سرعت زندگی مدرن و کوتاهی "فرازبان"گیری از های جانشینی و همنشینی و بهرهمحور

 است. ی انسان معاصر، همگام و همنواهافرصت

ای از بیان استعاری بر های شهبازی، برای انتقال محتوای خود به مخاطب، گاه جامهگونه محدودیت زبانی ندارد؛ از این رو سرودهشعر طرح، هیچ

 سازند.كار می، مفاهیم خود را بر مخاطب آشصریحکنند، و گاه این جامه را دور افكنده، با بیانی مستقیم و تن می

گرداند. می محقّقهای خود گوناگونی در طرح هایبه شیوهترین ویژگی زبانی در شعر طرح، ایجاز است. شهبازی، ایجاز را گردد که مهمتأکید می

قصر و ایجاز حذف، این های سنتی ایجاز چون: ایجاز یازی بر روشگیری از تشبیه، گاه با حذف افعال، و زمانی با دستهای او گاه با بهرهترانک

 گذارند.صنعت زبانی برجسته را در خود به نمایش می

و شهبازی با  ،تواند انواع دیگر شعر، از جمله شعر کانكریت و خصوصیات آن را در خود متبلور سازدشعر طرح با وجود بیان موجز خود، می

های شعر کانكریت هایی با ویژگیهای خود، طرحیجاز تصویری در سرودهگیری مناسب از اهوشمندی و آگاهی از این کارکرد زبانی طرح، و بهره

 خلق نموده است.

و بسیاری از لغات، واژگان و اصطلاحات برخاسته از زبان محاوره و  ،داندای را غیرشاعرانه نمیاو با پیروی از نظریات بزرگان ادب معاصر، هیچ واژه

 ه سروده های او قابل پیگیری است.های زندگی مدرن امروز، در مجموعدیگر جلوه

شناسی و در حدود زبان ،کندشناسی لغوی، جناس از صنایع بدیع لفظی، در اشعار شهبازی، نقشی پررنگ و مستمر ایفا میدر حدود مباحث زبان

 های او، ایهام است.ادبی، پربسامدترین صنعت از صنایع بدیع معنوی در طرح

های زبانی شعر طرح، در مجموعه شعر نسترن شهبازی حضور دهد، اکثر مؤلّفهمده در پژوهش حاضر نشان میکه نتایج به دست آسخن آخر این

های زبانی این نوعِ شعری گیری مناسب از ظرفیتگوی، و توانمندی ایشان در بهرههای این شاعر طرحاین امر بیانگر کارآمدی سروده ، کهدارند

 .است

 

 . پانوشت5
 .9حمدرضا، موسیقی شعر، ص. شفیعی کدکنی، م1
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