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 هاي نظریه مبناي بر شب ک یو هزار از کشیده حشیش عاشق حکایت روانکاوانه تحلیل
  لکان ژاك

    zibaderakhshide@gmail.com*رستمیدکتر محمد تقی یونسی 

  استادیار دانشگاه آزاد واحد رشت

    زیبا درخشیده
   واحد علوم و تحقیقات گیالنکارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

   چکیده

ادبی   اثر ناشناخته هاي جنبه فهم باعث جدید هاي دیدگاه بنیاد بر ادبی آثار بررسی و تحلیل
 از تنها انسانی زندگی جانبه همه درك که است آن ندهده نشان اي بینارشته مطالعه؛ شود می

 شب ک یو هزار هاي قصه . است پذیر امکان فکري هاي سنت همه بین ما گوي و گفت مسیر
 خور در که وجهی به تاکنون که است زمین مشرق حکایات ترین شیرین و ترین مهم جمله از

 از » کشیده حشیش عاشق « حکایت روانکاوانه بررسی. است نگرفته قرار توجه مورد است، آن
 نفسانی ساختمان درباره لکان، ژاك نظریات اساس بر آن تحلیل و شب ک یو هزار مجموعه

 مخاطبان روي به شب ک یو هزار در نهفته معانی از را اي تازه هاي دریچه تواند می انسان
 روانی رشد درباره او ظرن مورد مفاهیم و لکان دیدگاه نظري مبانی ابتدا حاضر مقاله در. بگشاید

 حکایت در را اي آینه مرحله و خود خیالی، ساحت مفاهیم گاه آن . اند شده معرفی اختصار به
 این به خود بررسی در پژوهش این. اند شده واقع تحلیل مورد و جسته کشیده حشیش عاشق
 ساحت در آدمی شکست اساس بر » کشیده حشیش عاشق حکایت « که است رسیده نتیجه

   .است گرفته شکل خیالی امر به بازگشت و نمادین امر

 29/2/97تاریخ پذیرش مقاله                                      22/2/1397تاریخ دریافت مقاله

  

 واژگان کلیدي

  خیالی  امر  *

  اي آینده  مرحله*

 نمادین  امر* 

 لکان  ژاك  *

  شب ک یو  هزار* 
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   درآمد

 ها اسطوره و حکایات. است انسان آرزوهاي تخلیه و تجلی براي محلی تعبیر، ک یدر ها افسانه
 ها قصه. است بوده شناسان مردم و روانکاوان مهم مطالعاتی منابع زا کی یهمواره ادبی متون و
 معنایی هاي الیه این به افتن یدست براي که است درونی پنهان معانی از سرشار ها افسانه و

 علوم مهم بسیار هاي شاخه از کی یروانکاوي. بست کار به بسیاري فنون و علوم میبایست
. سازد می مهیا را پنهان معناي به افتن یدست راه و یاتحکا رمزگشایی کلید که است انسانی

. است گانه دو ساحتی داراي انسانی وجود که است نگرش این بر مبتنی روانکاوي نظریه اصل
  .است  )doubleness(  بودگی دو واجد موجودي انسان نگرش این حسب بر

          .ناخودآگاهی دیگر بخشی و است خودآگاهی آدمی روان ساحت ا یبود این از بخشی 
 مفهومی، دستگاهی تدوین با که است بیستم قرن روانکاوان و فیلسوفان ترین مهم از لکان ژاك

 از فروید از پیروي به او. گشود فرهنگی نقد و انسانی علوم زهودرح بسیاري هاي دریچه
.       دانست می روانکاوان براي هایی درس واجد را ادبی آثار و است بوده ادبی آثار ستایشگران

 معنی خواندن او علم که داند می روانشناسی مثابه به را روانکاو لگان« ) 41:1380 پین،( 
sense دیگران، و فرضی( »  .است همه دید معرض در که است اي نوشته گشایی رمز و 

 موجب که ادبی متون خوانش و انسانی علوم حوزه در است گشایشی رهیافت این ) 116:1388
 ترین مهم تشریح و توضیح به ادامه در. است آدمی زندگی هاي ساحت از تر ژرف یدرک

 به کشیده حشیش عاشق حکایت خوانش با و شود می پرداخته لکان فکري دستگاه مفاهیم
   .شود می داده پاسخ آید می ادامه در که هایی پرسش

 رفتهگ شکل تجربیاتی چه مبناي بر کشیده حشیش عاشق حکایت اصلی مایه بن .١
 ؟ است
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 این ساختاري فرم بر تاثیري چه کشیده حشیش عاشق شخصیت روانکاوانه محتواي .٢
 ؟ است گذاشته حکایت

   پژوهش یشینه

 فرانسوي، پرداز نظریه و روانکاو لکان، ژاك نظریات مورد در زیادي هاي پژوهش ایران در
 نویسندگان و شعرا آثار بررسی که است شده باعث امر همین شاید و است نگرفته صورت
 ارشد کارشناسی رساله در فرضی سارا. گیرد قرار توجه مورد کمتر لکانی نقد رویکرد با ایرانی
 نظریه اساس بر مولوي مثنوي در مطلق با اتحاد و فنا عرفانی تجربه تبیین « عنوان با خود،
 . دپرداز می لگان روانشناسی دیدگاه از مولوي شخصیت بررسی به 1389 سال در » لگان

 را ثالث اخوان » زمستان « شعر لکان، روانکاوي نظریه دیدگاه از اي مقاله در پاینده حسین
 ژاك نظریه اساس بر سنایی روحی انقالب تحلیل « مقاله دیگر، پژوهش. است کرده بررسی

 تاریخ از زاهد دو حکایت تاویل « نیز و است زرقانی مهدي سید و فرضی سارا نوشته » لکان
 . است چترودي خالقی پور مهدخت و فرضی سارا نوشته » لکان ژاك نظریه اساس بر بیهقی
 حامد و مولودي فواد ، دزفولیان کاظم از » شاملو هملت شعر بر روانکاوانه نقدي « دیگر مقاله

 لکان و ونگ یفروید، نظریات اساس بر شاملو هملت شعر مقاله، این در که است خواستی زدی
 لکان نظریه اساس بر شب ک یو هزار کتاب هاي داستان مورد در. گیرد می قرار بررسی مورد

   .است نگرفته صورت پژوهش تاکنون

   کشیده حشیش عاشق حکایت خالصه

 زن از تمتع راه در را خود ثروت تمامی که است مردي حکایت کشیده، حشیش عاشق حکایت
      زحمت به نیز نان اي هلقم براي که رسد می اي نقطه به عاشق فقر. دهد می دست از ها

   جاري خون و رود می فرو او انگشت به میخی نان اي لقمه افتن یهنگام در روزي. افتد می
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 و آورد می در به تن از لباس . کند پاکیزه را خود تا رود می گرمابه به آن از پس . شود می
 حشیش شیدنک با کند می پیدا حشیش قدري ، شود آب حوض وارد خواهد می که هنگامی
 . اند مشغول او شستشوي به غالم دو و داك استاد که قرار این از دهد می دست او به توهمی
 گاه خلوت در که ثروتمند است اي خواجه گویی که دهد می دست او به دیگر خیالی سپس

 که شنود می بانگی کباره یکه است توهمات همین در . روست زیبا زنی با عشرت مشغول خود
 سرد آب حوض در عور و لخت و بیند می آید می که خود به. دهد می قرار خطاب وردم را او

  .شود می رانده گرمابه از خشونت با سپس . اند شده جمع او گرد مردم و است افتاده

   لکان نظریه تبیین

 عصر روانکاوان و متفکران ترین مهم جمله از ) م 1981-1901 ( فرانسوي روانکاو لکان، ژاك
 به بازگشت « او شعار. گذاشت خود از بعد نظري هاي جنبش بر بسیاري تاثیر که ستا حاضر
 نظریات دیالکتیکی خوانشی با توانست او . بود خالقانه بازگشتی لکان بازگشت اما بود، » فروید
 پدیدار و سوسور شناسی زبان جمله از فلسفی و فکري هاي سنت با گو و گفت در فروید

 ساختمان لکان، نظریه در . دهد ارائه فروید آراي از اي خالقانه و ازهت بندي صورت شناسی،
 the( خیالی امر  )the symbolic(  نمادین امر ساحت سه از است متشکل انسان روان

imahinary(  واقع امر و )the real (  . که دارند یکدیگر با استوار پیوندي ساحت سه این 
 نوع به موکول آدمی فرد هر نفسانی ساختمان« . است آدمی روان دستگاه انتظام موجب

 هر پیوستگی عدم اما. شود می ایجاد عنصر سه این میان او سرگذشت بر بنا که است پیوندي
   ) 69 : 1390 موللی،( »  .شود می دیگر قطب دو پاشیدگی هم از موجب ها آن از کی

 با ارتباط در که است ) the mirror stage (  »اي آینه مرحله « اساس بر لکان نظریات پایانه
 . شود می آینه در خود » تصویر « جذبه ک کودك مرحله این در . است خیالی امر ساخت

 به اندك اندك است، نارس موجودي لکان اعتقاد به که کودك که شود می باعث تصویر این
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 نزد در نینفسا من تشکیل که است آن از حاکی اي آینه مرحله« . برسد خود کلیت و انسجام
  )150 : همان( »  .است آینه در تصویرش کشف حاصل کودك

 تجربه چنین در .کند می پیدا تعین آینه در تصویر دیدن با کودك  )ego(  » خود « عبارتی به
 مرحله در کودك ترتیب این به. دارد مادر و دیگران از جداي هویتی شود می متوجه کودك اي

 ادامه سالگی سه حدود تا آن تکوین و است ماهگی هجده ات ماهگی شش حدود از که اي آینه
 از جداي را خویش ، »خود « افتن یتعین و آینه در )image( تصویرش دیدن با ابد، یمی

 آورد می وجود به را ظن این کودك در آهسته آهسته امر این که ابد یمی در مادر و دیگران
 این دچار آینه در خود کامل تصویر دیدن با کودك . است مستقل هویتی و استقالل داراي که

 این. ندارد ذاتی ضعف گونه هیچ و است منسجم و کپارچه یشخصیتی داراي که شود می فریب
 آینه که تصویري بنابراین . است مغایر کند، می فهم و درك خود کالبد در کودك آنچه با تصور

 این فریفته کودك اما ؛است دروغین تصویري دهد می انسجام و کپارچگی یو هماهنگی از
 پایه فریبنده، و خام تصور این . است  ) narcissism( خودشیفتگی علت که شود می تصویر
 مشاهده با بلکه آینه در خود دیدن با تنها نه تصورات این. است خیالی امر ساحت اصلی

 از و ابدی می تسلط و قدرت داراي را ها آن کودك . آید می وجود به نیز بزرگساالن و دیگران
 سه پایان تا ) identification  (همانی این احساس و نوعان هم از تقلید .کند می تقلید  ها آن

 امر دارد کودك تکلم ای . شود می بیگانگی خود از دچار کودك نقطه این در .دارد ادامه سالگی
 رابطه با خیالی امر ساحت در ما اگر . است فرهنگ و زبان قانون، ساحت که شود می نمادین

: داریم سویه سه اي رابطه نمادین امر ساحت در ایم، مواجه مادر و کودك بین دوسویه اي
 آن از است پدر کودك نزد اشارت و رمز ساحت به دسترسی شرط اولین«  .پدر مادر کودك
 تحریم معناي به پدر تیمدخل اینجا در. گردد می مادر با آمیختگی هم ادامه مانع که جهت
 که است ضروري نکته این به توجه اما) 101 :همان( » . است مادر به نسبت تمتع از کودك
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 این.است پدر از اي استعاره که خویشاوندي رابطه نه شود می اد یپدر نام با آن از که آنچه
 اختگی فرآیند در کودك پدر، ورود با. شود می ... و اجتماع و زمان قانون، شامل استعاره

)Castration( تجربه را نمادین امر ساحت زبان، وسیله به و شسته خیالی امر قلمرو زا دست 
 دایره در خیالی، قلمرو در است ممکن پدر استعاره با مواجهه بدون کودك زیرا« . کند می

 نمادین ساحت که دهد می توضیح لکان) 139:1382ایستوپ،(» .بماند باقی کودکی بسته
 می بر در نیز را خیالی امر ساحت زبان هرچند هست، نیز روزمره واقعیت و زمان عرصه
. دارد کار و سر شی نام با بلکه ، شی با که نمادین امر ساحت در آموزد می کودك اما.گیرد
 حضوري واژه رو همین از کند می داللت بدان که شود می شی جایگزین واژه که طریق بدین

 زبان مانند به ساختاري ودآگاهناخ لکان نظر در «دیگر سویی از. است غیاب از شده ساخته
 این به دهد، می قرار توجه مرکز در را دال سوسور از پیروي به لکان) 33:1392فرضی،(» .دارد

     غایب شی و شود می شی جایگزین واژه. شی نه و است واژه است مهم آنچه که صورت
 در. آن هنیذ مفهوم مدلول و ذهن در است کلمه صوتی صورت دال سوسور نظر در. شود می

 نمادین ساحت در مرکز دال. مرجع و مدلول نه و است دال دارد اهمیت آنچه نیز لکان اندیشه
 فالوس کارکرد «لکان نظر از. شود می قائل تفاوت قضیب و فالوس بین لکان. است "فالوس"
 لکان نظریه در دیگر عبارت به) 79:1394 هومر،(». است جنسی تفاوت و فقدان دال عنوان به

 و مادر دوسویه رابطه در پدر دخالت با. دانست کی یمردانه جنسی اندام با نباید را فالوس
 زخمی و شکاف است، نمادین امر ساحت به ورود ضرورت که اختگی فرآیند تجربه و کودك

 که است داغی این. ابد ینمی بهبود هرگز که آید می پدید ناخودآگاه و خودآگاه ضمیر بین
 ابد ینمی بهبود هرگز شکاف این. کند تحمل بلوغ و شدن اجتماعی براي بایست می کودك
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 سازنده بر خود فقدان و شکاف این. نیست شکاف این جز چیزي سوژه لکان منظر از که چرا
. کند می اد ی)a)object petita a پتی ابژه نام با خال و شکاف این از لکان. است اشتیاق و میل
 همین دیگر عبارت به. است فقدان خود و است خالی فضایی هک ، چیز ک ینه a پتی ابژه« 

 توان نمی هرگز اما بورزد، میل هایی ابژه به آن کردن پر براي انسان که شود می باعث فقدان
  )15:1392 ژیژك،(».شود می ورزیدن میل باعث فقدان همین خود که چرا.کرد پر را فقدان این

 و داشتی دوست خوبرویان بود مردي« :خوانیم می کشیده حشیش عشق با حکایت ابتداي در
        اسواق در و گشت تنگ او بر جهان و شد چیز بی اینکه تا کردي صرف بدیشان مال

) 506:1390 شب؛ ک یو هزار(» .کند رمق سد بدان آورد دست به چیزي تا گردید همی
 تنگ و فقر دچار زیبارویان از تمتع راه در که جوي لذت مردي روزمره زندگی از توصیفی

 لکان. مرد این براي است صفتی "عاشق" کنیم توجه حکایت عنوان به اگر شود می دستی
 نیاز. کند می تقسیم )Demand( تقاضا و )need( نیاز دسته دو به را تمنا و خواست انواع

    اجابت که آنچه. شود می برآورده نکند، بروز دیگر نیازي که زمانی تا که است خواستی
 وجود به نمادین امر ساحت به ورود با که است a پتی ابژه ساخته بر تمنا. تمناست شود، نمی
 و قانون عرصه که بزرگ دیگري با را خود آنکه براي سوژه. شود نمی ارضا هرگز اما آید می

 چیرگی و قدرت احساس تا دارد خود تمناي ارضاي در سعی کند، کی یاست پدر نام و زبان
 به نسبت برتري و امتیاز داراي بزرگ دیگري در که چرا. افتاد نخواهد تفاقیا چنین اما کند،

 هویت تطبیق طریق از تواند نمی بزرگ دیگري دلیل بدین است، )other-ness (دیگران
)Identification( شود هماهنگ چیزي ا یکسی با) .،اشتیاق بنابراین) 128:1382 ایستوپ 
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 خود خاکستر از پیوسته که است فناناپذیر آشتی رزومندي|آ«. ماند می باقی ناشده ارضا همواره
  )100:1390 موللی،(» . شود می زاده

 بتواند مگر تا رود می متعدد و گوناگون هاي ابژه سوي به )Lack(فقدان داشتن دلیل به عاشق
 آتش بودن ناشدنی خاموش همین. است ناشدنی پر خال و شکاف این اما کند پر را خال این
 از راه این در را ثروتش و. کشاند می زیبارویان سوي به را» حکایت عاشق «که تاس میل

       . دهد می سوق اولیه )Need( نیازهاي سطح به را او ، چیزي بی و ناتوانی. دهد می دست
) 506:1390، شب ک یو هزار( » .کند رمق سد بدان آورده دست چیزي تا گردید همی« 
 انگشت از خون و بنشست پس. برفت او از خون و فروشد او گشتان به میخ اي پاره ناگاه«

 جامه و شد اندر گرمابه به تا بود ناالن برخاسته آن از پس. ببست را آن اي کهنه با کرده پاك
 به میخ) همان(» . ریخت سرهمی بر آب نشسته گرم آب حوض کنار در رفته درون به و بکند
 شدن جاري و "عاشق" تن در میخ شدن فرو با. است جنسی دال قضیب به شباهت دلیل

 "عاشق" روانی شکست موجب مسئله این. است گرفته قرار تجاوز مورد عاشق گویی خون،
 ،قانون از سرخوردگی و روزمره زندگی در محرومیت نمادین، ساحت در شکست. شود می

 از را ایشه جامه و رود می گرمابه سوي به دلیل همین به. بزرگ دیگري و فرهنگ اجتماع،
 مرحله و خیالی ساحت به نمادین ساحت از گذار صحنه گویی صحنه این. آورد می در تن
 مادر آغوش در لخت که کودکی به گویی ها جامه درآوردن با "حکایت عاشق". است اي آینه
 گرترود،.(است مادر سوي به بازگشت معنی به دریا و آب که است شده تبدیل آرامد می

» .رود می کار به رحم سمبل عنوان به آب «طرفی از. است مادر ا یزن انهنش آب) 281:1395
 و روزمره زندگی عرصه در شکست دلیل به "حکایت عاشق" بنابراین) 171:1372 شمیسا،(
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 سختی و رنج از مگر تا برد می پناه خیالی امر ساحت و کودکی دوران به نمادین ساحت
 که است آن دلیل به روانی مکانیزم این که دید هیمخوا ادامه در و ابد یرهایی نمادین ساحت

 ارضا را اش جنسی آرزوهاي و تمناها واقعیت، در تواند نمی آنکه دلیل به "حکایت عاشق"
 طور به بتواند تا برد می پناه خیالی امر ساحت به است خورده شکست زندگی در و کند

      تمام دوم و چهل و کصد یبش اینجا در. ابد یدست آرزوهایش با خودفریبی با و خیالی
      خیالی امر ساحت در قصه ادامه. شود می آغاز بعد شب در حکایت ادامه در و شود می
 امر ساحت و نمادین امر ساحت بین انفصال نیز حکایت فرم خود در که پیداست گذرد می

 در. شود می روایت جداگانه شبی در قصه هاي ساحت از کدام هر و است شده رعایت خیالی
 و کرد خلوت آنجا در. ندید بدانجا کس. بیامد سرد آب حوض کنار به پس« :خوانیم می ادامه
 بر و کرد اثر او مغز در حشیش. برد فرو گذاشته دهان به را آن. افت یآنجا در حشیش اي پاره

 دو و مالد همی را او الکاند استاد که کرد خیال چنان حشیش اثر از و بغلتید ها سنگ روي
 است کار اندر گرمابه به که آالتی دیگري و دارد دست در طاس کی یایستاده، او سر بر غالم

  )507:1390، شب ک یو هزار(».دارد دست در

   برجسته را ناخودآگاه ساحت و دهد می کاهش را خودآگاه وجه که است مخدري حشیش
 از و نهد می گام خیالی ساحت به آهسته آهسته "حکایت عاشق" حشیش کشیدن با. کند می

 اشرافی زندگی دارد، رفت و آمد او خیال در که زندگی. شود می گسسته نمادین ساحت
 بیرون که است آن وقت خواجه، اي: گوید می او به دالك که کرد خیال آن از پس«. است
 و بست او میان به سیاه حریر فوطه و بگرفت او دست و برخاست دالك آن از پس...روي

 آنجا در و آوردند در خلوتگاه به را او تا شدند روان او پی از آالت سایر و اسط با غالمان
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 این در) همان( » .بود حاضر بدانجا عطرها و ها میوه همه از و بودند نهاده آتش اندر بخور
 چون و است بوده اشرافی زندگی آرزوي و طلب در "حکایت عاشق" که پیداست توصیف

 و خیال عالم در است، نیافته دست زندگی چنین به وزمرهر واقعیات و نمادین ساحت در
 همین تصورات این. شود می متصور اشرافی زندگی در را خود خیالی ساحت به بازگشت

 که دید خواب در. برد خوابش اینکه تا مالیدند همی را او" آنکه تا کند می پیدا ادامه طور
 دست به خرزه و بنشست پایش دو هر میان در و ببوسد را او. است آغوش در را او دخترکی

 را عوالم این مرد که دانستیم این از پیش.بخوابانید خود زیر در و کشید پیش را دخترك گرفته
) تناسلی آلت (خرزه مرد حال. است مادر و زن سمبل خود آب .بیند می آب حوض کنار در
 دال همان فالوس. نیست قضیب فالوس،. است فالوس نماد خود خرزه. است گرفته دست به

 دال است ممتاز دال فالوس عبارت این بر. است داللت زنجیره و نمادین ساحت در مرکزي
 عاشق". کند می عمل واقعی و نمادین خیالی، ساحت سه هر در که فردي به منحصر
 مادر میل آنکه براي کودك. است گرفته دست به) فالوس (خرزه ،)مادر(آب میان در "حکایت

 که ردب یم پی زمان هم و آورد می در را فالوس نداشتن اداي کند، جلب خود به دوباره را
. باشد داشته "نمادین فالوسی" تا بردارد تظاهر این از دست که داشت خواهد فالوس زمانی

 در تمنیاتش نشدن ارضا و خود ت.ثر دادن دست از با "حکایت عاشق") 81:1394 هومر،(
 که چرا. شود فالوس صاحب دوباره دارد قصد بقضی گرفتن دست به با خیالی ساحت

 است برده بیراهه به را او تصور این. ندارد قدرتی هیچ دیگر و است داده دست از را فالوسش
 ا یغیاب تشخیص« :آید می در شکل این به فالوس با قضیب رابطه فرمول که چرا

 اي :مه زد بانگ وي بر کی یناگاه «که است هنگام همین در) همان(» .فالوس= قضیب+فقدان
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 کرد باز چشم پس. اندري خواب به هنوز تو و شد ظهر که بیدارشو پا، و دست بی حشیشی
 راست او خرزه و خندند همی آمده گرد بدو مردم که افت یسرد آب حوض میان به را خود
 حشیش تخیالت و  احکام اضغاث ها این همه که دانست پس. ندارد میان به فوطه و گشته
 بدینسان که نداري شرم تو حشیشیان، ترین پست اي: گفتند او به مردم و گشت حزونم. است

 گردید سرخ تیانچه از تنش تا خورد همی قفایی او و زدند همی او بر تیانچه پس اي؟ خمیده
  )508:1390 شب، ک یو هزار(». بود نزدیک هالکت به گرسنگی بس از و

 ناگاه که بود بازي عشق گرم زنی با و  خورد می ها همیو انواع از خیال عالم در مردم که دیدیم
. است بزرگ دیگري خطاب خطاب، این. کشید بیرون عوالم این از را او خطابی و صدا

 آگاه خود عریانی بر را مرد که پدر نام جانب از خطابی ا یو نمادین، ساحت جانب از خطابی
 ممنوعه، میوه خوردن از سپ است) ع (آدم حضرت مانند "حکایت عاشق" گویی. کند می

. است احالم و حشیش کشیدن اثر بر همه که فهمد می تازه و است دریافته عریان را خود
 و کشد می بر سر اش روزمره و اولیه نیازهاي دوباره خویش وضعیت به شدن آگاه با بنابراین

 هایشنیاز و تقاضا و تمنیات ارضاي به خیالی ساحت در حکایت عاشق. تر قوي بار این
 به دیده استوارتر را نیازهایش و آمده خود به شو، بیدار: که واقعیت صداي با اما بود، مشغول

   .بود نزدیک هالکت به گرسنگی بس از که را )NEED( گرسنگی ویژه

  نتیجه

 ژاك نظریات اساس بر کشیده حشیش عاشق حکایت در شده انجام بررسی به توجه با
 و نمادین ساحت در شکست اساس بر حکایت اصلی لودهشا که شد حاصل نتیجه لکان،این
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 کی یو خیالی ساحت به بازگشت و تخیل طریق از آن ارضاي و امیال ارضاي در نارضایتی
 تحلیل به توجه با .شود می بازگو شب دو در داستان. است گرفته شکل مادر با شدن

 عاشق اول شب در. است نبوده اتفاقی شب دو در داستان شدن نقل که شد روشن روانکاوانه
 خیالی ساحت در عاشق بعد شب در حکایت نقل با. برد می سر به نمادین ساحت در حکایت

 استوار روانکاوانه طرحی بر کشیده حشیش عاشق حکایت شالوده که دهد می نشان که است
  .است
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 .164 شماره ،1389 دوم، و چهل سال ادبی، جستارهاي لکان، ژك نظریه اساس

 بقاپور، محمدرضا ترجمه فولکلورها، و اساطیر ها، سمبل فرهنگ ،)1395 (جابز گرترود، .١٠
 .اختران: تهران

 .نی نشر: تهران لکان، فروید روانکاوي مبانی ،)1390 (کرامت موللی، .١١

 .هرمس:تهران تسوجی، طیفعبدالل ترجمه ،)1390 (شب ک یو هزار .١٢

 سیدمحمدابراهیم و جعفري محمدعلی:مترجمین لکان، ژاك ،)1394( شون هومر، .١٣
  .ققنوس: تهران طاهایی،
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 در عزاداران بیل  گروتسکتبین 

 
 * a.hasanzadeh@semnan.ac.ir علی میر زاده حسن عبداهللا دکتر

 
 سمنان دانشگاه دانشیار

 انصاري نیلوفر

  سمنان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي
 

  چکیده
 

  بررسی جهاتیگروتسک ازنامِ   با ادبیات و هنر نظري مقوالت از یکی قاله،م این در
 مفهومِ با اساسی تقابلی هنري در و ادبی سبک یک منزلۀ به گروتسک.شود می 

 چه!  باشد اش در زشتی آن ییِ زیبا بسا  چه.گیرد می قرارخوبی  و زیبایی متعارف
 در بودنش ادبی هنر بسا چه و !باشد برانگیزي اش اشمئزاز در آن جذابیت بسا

  .باشد آن بودنِ آور دلهره و نامتوازنی و نابسامانی
 اخیر قرن در اما  .است شده مقوله این به اندکی توجه بسیار پیشین ي ها قرن در

 پرداخته آن به اي گسترده طور باختین به میخائیل  چون داري نام پرداز نظریه
 و تعاریف گروتسک، مقولۀ به منتقدان گاهن بررسی بر مقاله عالوه این در. ستا

 در که اصلی، رویکرد دو به نیز و شده کاویده پیرامونِ گروتسک نظري توضیحات
 و اهداف، عناصر،  سپس.است شده نگاهی است، مطرح هنري ، ادبی مقولۀ این مورد

 بخش .است شده تامسون بررسی فیلیپ نگاه اساس بر ویژه به گروتسک، کارکردهاي
زاداران بیل اثر غالم عهاي داستان عناصر گروتسک موجود در  بررسی  به مقاله نیپایا

  .پرداخته شده است  ،حسین ساعدي، نویسندة معاصر
 

                  30/1/1397 :         تاریخ پذیرش مقاله                       23/1/1397:تاریخ دریافت مقاله

  
 

 واژگان کلیدي

   گروتسک *

  باختین میخائیل *

  تامسون *

  عزاداران بیل *
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 مقدمه .1
 و دیرباز  ازسبک ي شیوه یک منزلۀ به اند، گفته گران پژوهش و منتقدان که چنان تسک،گرو

 مثابۀ به اما است؛ داشته حضور هنري ، ادبی هاي نوشته در مسیح، میالد از پیش هاي قرن از
 مفهومی باشد، گرفته صورت پردازي نظریه و باشد شده اندیشیده آن پیرامونِ که مفهومی

 .رسد می آن مورد در اروپایی هاي پژوهش و اخیر قرن چند به اش بقهسا که نوتر است
 واژه و ها نامه دانش به نخست مفهوم و واژه این بهتر درك براي که است این نگارنده هدف
 نوشته مدخل این ذیلِ صفحه چند ندرت به و بند چند یا سطر چند اغلب که ادبی، هاي نامه
 پرداخته گروتسک به اختصاصاً که برود هایی کتاب و ها همقال سراغ سپس و کند مراجعه اند،
  .اند
 پیشینۀ پژوهش. 2
 

در حالی که در ؛در بارة حضور گروتسک در ادبیات فارسی کوشش چندانی صورت نگرفته است 
تسک را در پاره اي داستان می توان نمونه هاي متعدد گرو ادبیات معاصر فارسی اعم از شعر و

هم چنین  .مشاهده کرد..... چوبک و ، داستان هاي صادق هدایت،ب سپهريا، سهراز اشعار نیما
اه آزاد اسالمی واحد تهران پایان نامه هایی با عنوان گروتسک در آثار صادق هدایت در دانشگ

اثر هوشنگ  »، دست روشن دست تاریک« تسک در داستان کوتاه مطالعۀ  ابعاد گرو ؛مرکزي
ر دانشگاه  دلوگروتسک در اشعار نسیم شما ؛ واحد مرو دشت در دانشگاه ازاد اسالمیگلشیري

  . نوشته شده اند ؛آزاد واحد تهران مرکزي
با بررسی مقاالت تنها مقاله اي با عنوان بررسی مفهوم گروتسک وکاوش مصداق هاي آن در 

 .داستان ها کوتاه شهریار مندنی پور یافت شد
  ها نامه فرهنگ در گروتسک .3
، مسخ  غریباشکال عجیب و« واژگان ادبی آکسفورد مشخصۀ گروتسک را فشردة فرهنگ  « 

عجیب که در اجزاي بدن  غیر عادي و« می داند به ویژه تغییراتی » ، و تغییر شکل یافته شده
          تجسم   همین کتاب گروتسک را در عرصۀ ادبیات ترسیم و.جلوه کند»  چهرة انسان و

ستان هاي براي نمونه هم دا می داند و» ظواهر انسان ها  رها ورفتا کاریکاتورهایی غریب از« 
شخصیت داستانی اي که به طور نگران کننده « :  در پایان هم می افزاید.چارلز دیکنز را نام برد

 (Baldick, 1992: 108).» غریب باشد آن  نیز گروتسک می نامند  اي عجیب و
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 معموالً گروتسک که دارد تأکید این بر نخست شینپی منبعِ مانند راتلج ادبیِ واژگانِ فرهنگ« 
 (Fowler, 2006: 101).دهد می نشان شده کاري دست و آمیز مبالغه شکلی به را انسان سیمايِ

  
 و معماري در که گروتسک از هایی جنبه به آکسفورد هنر اصطالحات فشردة فرهنگ« 

 پیش که است شده اشاره مونیمض همان به بخش همین در.  دارد تأکید دارد حضور نگارگري
 انسان از غریبی تصاویر بین ط ارتبا به یعنی بود، شده اشاره آن به ادبی هاي فرهنگ در هم تر
 ) 141 : 1389کالرك ، (» است حیوانی اَشکالِ با ترکیب که ها
 » گروتسک«  که است شده اشاره نکته این به نخست معاصر ادبی هاي نظریه دانشنامۀ در «

 اساس این بر گاه آن  است ؛دوگانه اي پدیده یعنی ؛ متضاد افکار از ترکیبی که است يساختار
       هم و کند می مجذوب هم .دارد نهفته خود در ، در آن واحد همگروتسک که گوید می
  )245 : 1384:  مکاریک،(  » هراسانَد می هم و خندانَد می هم رمانَد، می
 

 دیگر  منابعِ تعاریف و ها فرهنگ از برخی در گروتسک فهومِم در درونی تضاد و دوگانگی این
           را گروتسک معادلِ ادبی نقد و نظریه فرهنگ در مثالً .است گرفته قرار توجه مورد هم
  گاه که هشد دانسته ادبی  هنري سبکی گروتسک اثر این در .اند گذاشته» مضحکۀ شگرف « 

 وطنز دي کمهاي جلوه و ترسناك، شهوانی، اغراقی، رف،شگ عناصرِ« : هاست ویژگی این داراي
  ) 243 : 1388 سبزیان وکزاري ،(» آمیز 

شخصیت هاي انسانی با حیوان ها ، بیش تر بر همان جنبۀ تلفیق در کتاب دایرة المعارف هنر«
در فرهنگ علوم انسانی ذیل همین واژه معادل  ) 518 :1388سید صدر ، ( »کید شده است تأ

          :  در داخل قالب توضیح داده شده کهآمده است و» عجایب نگاري  روتسک وگ« هاي 
 معادل هایی دیگري ، که در همین فرهنگ به» ترکیب نقش برگ ، گل ، انسان و حیوان « 

  »مسخره ، خنده آور وخیالی، شگفت، نا آشنا ، نا ساز« : جاي گروتسک آمده ، عبارت است از
       معادل هایی چون نگ معاصر هزاره نیز بعد از عرضۀ  در فره « )152 :1381آشوري ، ( 
گروتسک » غریب  بی معنی ؛ آدم عجیب ، جانور عجیب و مسخره ، مضحک ، بی تناسب و« 

حق (  » .در آن شکل هاي انسانی ، حیوانی وگیاهی در هم می آمیزد« اثري دانسته شده که 
   )592 : 1388دیگران ،  شناس و
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 انگلیسی زبانۀ یک ي ها فرهنگ از شود می که است هایی همان تقریباً ها ادلمع این
 :است آمده چنین گروتسک ذیلِ آکسفورد پیشرفتۀ فرهنگ در مثالً .کرد استنباط و استخراج

  گروتسک
 بیگاري حقیقت؛ گروتسک تحریف ؛ مشمئزکننده اي شیوه با معنا بی و مضحک یا زشت «.1

 به پیرمرد گروتسک نگاه است؛ گروتسک عملی ناچیز مزدي دست مقابل در کسی از کشیدن
 . استجوان دخترِ از ربایی دل دنبالِ

 خنده یا هراس موجبِ که اي اندازه به رسیدن نظر به غیرطبیعی و زشت غریب، و عجیب .2
 (Hornby, 2000: 525). ».گذارند می چهره بر گروتسک ي ها نقاب اي قبیله رقصندگانِ :شود

 مقابل سازي معادل بدون را گروتسک واژة فارسی -انگلیسی یا فارسی منابع غلبا در«
grotesque از  یکی ً:مثال است؛ آمده هم دیگري هاي معادل منابع برخی در اما اند، گذاشته 

است که گذشته از منابع باال می توان   »پردازي عجایب و نگاري عجایب«کاربرد معادل هاي پر
  ) 1017 : 1379 پاکباز ، (»اثر رویین پاکباز هم آن را مشاهده کرد  ،رفعامدر دایرة ال

به جاي گروتسک به کارگرفته شده » صور عجایب « هنرمندان هم معادل  ودر فرهنگ هنر «
   )191 : 1387کرامتی ، (» .است

 نظري منابع در گروتسک .4
 هاي جنبه و گروتسک رةدربا ها پژوهش معتبرترین و ترین مهم از ادبیات در گروتسک کتابِ«

 گروتسک دربارة فارسی به شده ترجمه اثر یگانه و است آن تاریخچۀ و مفاهیم، معانی، گوناگونِ
 اثري را گروتسک، غرب ادیبان از شعري و نی داستا ي ها نمونه آوردنِ از بعد تامسون، .است
     ».است »  آور خنده« و »  مشمئزکننده و زا وحشت محتواي  «داراي زمان هم که داند می

 یا گروتسک شخصیتیا  اثر در مفهومی تقابلِ و ناسازگاري نوع این «  )9  :1384 تامسون، (
دیو  « و »مضحکه صورت  « تامسون تعبیر به دارد وجود گروتسک در که اي دوگانه چهرة

 )13همان ،(».است » سیرت 
 ، دانست می رئالیسم با تقابل در را گروتسک ،شد ترگفته پیش که موردي برخالف تامسون،« 

  » الزاما پیوندي با خیال پردازي ندارد  و« است » واقع گرایی « بر مبتنی  گروتسک گوید می
  )17همان ، ( 
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 آن به باال در دیگران هم و تامسون هم که حیوانات، و گیاهان با ها انسان هاي درآمیختگی«
 این پردازان نظریه ترین مهم از یکی بۀمثا به هم، باختین که است موردي داشتند، اشاره
            »کند می اشاره آن به او دنیاي و رابله مقدمۀ در ها، آن ترین متفاوت از یکی و عرصه

 ) 32 : 1387 باختین، (
 آن در داستان  عناصرِ و اجزا و گروتسک دربارة کتاب همین در که جا آن از هم باختین خود

تعریفی از گروتسک را از کتاب رئالیسم .ي ، فراوان سخن می گوید هاي رابله نویسندة فرانسو
آن را تعریف ممتاز   پینسکی می آورد و.اي. به قلم ال (Realism of Renaissance)رنساس 
 .می نامد 

 بدوي و ترین، راکد ترین، نازل از رود؛ می پیش آن درجات همۀ در زندگی گروتسک در«
 اشکالِ متنوعِ حلقۀ این: آن درجات ترین معنوي و ترین، وشج و پرجنب، ترین تا عالی ترین

        جمع هم گرد را چیز همه گروتسک شان؛ یگانگی و بودن یکه بر است شاهدي ،گون گونه
 همۀ و آورد می گرد دیگر یک دورِ اند شده طرد که را عناصري دهد، می آشتی و کند می 

 در .است مرتبط منطق در پارادوکس مبحث با نره در گروتسک .کند می رد را متداول مفاهیمِ
 هاي ظرفیت که است این واقعیت اما است، کننده سرگرم و شوخ صرفاً گروتسک نخست، نگاه

  )32 :همان(  »دارد عظیمی
 همین از عناصري»یادداشت هایی دربارة گروتسک «  در مقالۀ (J. Schevill) شویل جیمز

» مسخ شده « عنصرِ سه شویل .داند می گروتسک مونپیرا آراي اغلبقبیل را وجه مشترك 
پژوهش  را عناصري می داند که اکثر منتقدان و» مشمئز کننده  هراس انگیز و« و »مضحک «

   Schevill, 2009)  (2:  گران آنها را جزء مشخصه هاي بارز گروتسک می دانند
  :  می آورد (R. W. Emerson)مرسونا نظر اساس بر گروتسک از تعریفی ادامه دراو 
آن را حقیقت از میان حقیقت ها براي خود بر می گزیند، آن لحظه اي که انسانی حقیقتی را «

 فرد یک در این لحظه آن بر پایۀ آن زندگی اش را بنا کند،خود می نامد و می کوشد تا
 Schevill,2009) : 4(».غلط است باور و گروتسک است و آن حقیقتی که براي خود برگزیده یک کذب

 (M. Gillum) فاکنر ویلیام گور به گور رمانِ دربارة که اي، مقاله  درگیلوم مایکل W. C) 
(Faulkner   اسلوب هاي بدي  وتسک را هنري می داند که شیوه ها هنر گرو «،نوشته است

 یا و نامتناسب، آزارنده،، مشمئزکننده ي عناصر ناموزون، و ناساز عناصري با که هنري. دارد 
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: 13(» .به چالش می کشد»نظم واقعی «  از  را ما ادراك و ها آرمان آور، هراس هاي التدخ
2009،  Gillum( 

(J. Kerr) »ویلیاماثر پنجم هنري نامۀ نمایش نخست بخشِ دربارة که اي، مقاله درکر،  جان  
، شخصیت اصلی این متن را شخصیتی کلیدي در  نوشته استW. Shakespeare  شکسپیر

  )Kerr  ،2009 : 97  (». گروتسک ادبی می داند تاریخ
 هنري نامۀ نمایش کلیديِ شخصیت فالستاف،براي این حرف این است که   دلیل اصلی او

میرایی خود مردي که از پذیرفتن  که است  بذله گویی دزدو باره، شکم الکلی،مردي  پنجم
اي نمایش نامه اساسا فضایی  این که فض.زندگی را به عیاشی صرف می گذراند اجتناب دارد و

 خود ترسیم .جنایت می کند ، جرم وننده را وارد دنیاي روابط جنسی، می بارگیاست که خوا
 . کنندة فضاي گروتسک است 

 .F) کافکا اثر مسخ داستان پیرامون خود جستار در (R. C. Evans) اونز  .سی رابرت« 
Kafka)مفهوم  به رسیدن که دارد اشاره این هب»  کافکا مسخ در گروتسک عناصر« عنوان  با

 نویسنده از همین .است دشواري امرِ هنري جریان یک و پدیده یک مثابۀ ،بهدقیق گروتسک 
گروتسک لغزنده ترین مقولۀ زیبایی شناسی «  می آورد  که (J. Harpham)قول جفري هارپم 

 (Evans, 2009: 136)است 
 :نویسد می گر پژوهش همان قول از چنین هم

خنده، « باشد مخاطب در واکنش سه انگیزانندة بایست می باشد گروتسک چیزي که این براي
  »دلهره یا تنفر  ،حیرت

 بررسی به باختینمیخائیل  نظریات اساس بر کارناوال که هاي نامِ خوبی با دیگري مقالۀ در«
 در شهری گروتسک که شود می تأکید این بر است، پرداخته هرتز النلی میس در گروتسک

            (Evans, 2009: 146 ). »دارد عامه يِ ها طبعی شوخ ولی کارناوا چندگانگیِ
 همۀ که را اي آن خنده تا است  درصددکه داند می ادبیاتی را گروتسک ادبیات سپس«

 (Evans, 2009: 147 ) ».ببرد بین از کند می سان یک را متن خوانندگانِ
 طنز گویی .کند می جدا طنز با شدن سان یک از را گروتسک که است همان تقریباً نکته این

 ظرفیت به بنا هرکس  .نیست هم و است این هم گروتسک اما است، انداختن خنده محضِ
، نسبتی با این خندة ویژة گذرد می او آرام یا آشفته درونِ در چه آن بنابه و خودش، وجوديِ

  .گروتسکی برقرار کند 
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  گروتسک شناسی زیبایی :وتسکگر فلسفی  فکري مبانی .5
 جنبه که کنیم قبول اگر و است هنري - ادبی شیوة یا سبک یک گروتسک که بپذیریم اگر

 اند، گروتسک اصولِ از مضحک و معوج، و کج زشت، آور، دلهره مشمئزکننده، سیاه، تلخ، هاي
 اساسی لیتقاب در هنري و ادبی کبس یک منزلۀ به گروتسک که گرفت نتیجه توان می گاه آن
 دانستنِ ادبی یا هنري به این معنی که. گیرد می قرار بیخو و زیبایی متعارف مفهومِ با

 الزاماً شود، تلقییا ادبی  و باشد هنري اثري هر ؛ بپذیریم  سبب می شود که ماگروتسک
 اش زشتی در آن زیباییِ بسا چه .نیست معمول انگیزِ دل و زیبا آن هنرمندانگیِ و زیبایی

 در بودنش ادبی هنري بسا چه و! باشد اش برانگیزي اشمئزاز در آن جذابیت بسا چه! باشد
 .باشد آن بودنِ آور دلهره و نامتوازنی و نابسامانی

یا  و کشاند؛ می مدرن پست و مدرن شناسی زیبایی مباحث به را گروتسک پژوهش مسئله این
 .شر شناسیِ زیبایی زشتی، شناسیِ زیبایی چون مقوالتی

 شناسی زیبایی و چیست اساساً شناسی زیبایی که پرداخت مسئله این به توان می رو این از
امر  از را تصورمان تا باشد نیاز زیبایی نوع این درك براي بسا چه است؟ نوعی چه از گروتسکی

 هنر  کتاب گونه اي از زیبایی جسم گروتسک دردر کراس دیوید .زیبا به کلی عوض کنیم 
.                   آکوئیناس توماس نظر به کراس مثال براي .است پرداخته مقوله همین به معاصر

T) (Aquinas  ابعاد همۀمی گوید براي این که امر زیبا وجود داشته باشد نه تنها می بایست 
 هم انسجام و پارچگی یک نهایت در بایست می این بر افزون بلکه باشند داشته حضور مقتضی
   )Cross  ، 2006 : 28 (.باشدخود وجوديِ کمالِ در باید هرچیزي سپ .باشند داشته 

  . به کلی جدا می کندگروتسک از را زیبایی اساساً برداشتی چنین نویسنده گفتۀ به
نند کانت، اکو، و فالسفه اي ما ادیبان و اندیشمندان گوناگون آراي بررسی با نویسنده ادامه در

آیا آن چه در تصور  ؟ وزیبایی چیست که کند می بررسی را مسئله همین ا دریدا، کریستو
 گوید می جمله از ؟ هنري دانسته شودسنتی زشت است می تواند امري زیبا و کالسیک و

 که تصویري مثال براي .است ناتوان مفاهیم از بسیاري رساندنِ از آن سنتیِ معناي به زیبایی
 بر که مسیحی اند، کرده ارائه مسیح شدنِ کشیده صلیب به از بارها و بارها مختلف هنرمندان

 عریان نیمه و فرورفته میخ پاهایش و دستان و چکد می خون نزارش جسم از صلیب بلنداي
 .است هنري اثري شک بی باز اما نیست زیبا متعارف، معناي  درشک بی است، شده رها
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 را امور هاي سویه این زیبایی مکملِ معنایی در گاه و زیبایی با مقابل معنایی در گروتسک
  .منعکس می کندانگیزِ را  نفرتو مشمئزکننده، زشت، گاه هاي سویه .تاباند بازمی

 گروتسک به اساسی رویکرد دو .6
 ة دربار هایی یهنظر و آمده عمل به گروتسک پیرامون اي پراکنده هاي پژوهش بیستم، قرن تا

 اساسی رویکرد دو گر پژوهش و ردازپ نظریه دو سوي از بیستم قرن در اما بود، شده عرضه آن
 .باختین میخائیل رویکرد دوم و کایزر ولفگانگ رویکرد یکی:  گرفت شکل گروتسک به مهم و

 خود کتابِ انتشارِ با 1957 در آلمانی، منتقد و نویسنده کایزر، ولفگانگ  :کایزر رویکرد (الف
 تثبیت براي را جدي هاي امگ نخستین که بود کسانی از ادبیات و هنر در گروتسک نامِ با

  نظرِاز .برداشت هنري ادبی مهم روشِ و رویکرد یک و سبک یک مثابۀ به گروتسک
 روزگار ما در دو قرن بیستم .کایزرگروتسک تجلی دنیاي پریشان واز خود بیگانۀ روزگار ماست

 ،تحوالت، ویرانی ها اي زیادي را در جنگ هاي عالم گیردهه ه بیست ویکم سال ها و و
 فرهنگی، اجتماعی، ،کیی تکنولوژ آورِ سرگیجه و عمیق تغییرات و ها شدن مدرن ، ها مهاجرت

 که تحوالتی است؛ ژرف تحوالت این با رویارویی نوعی گروتسک .ستا کرده سپري آن مانند و
 با تماس از نخست نگاه در شاید .بیاید کنار ها آن با و کند درکشان راحت تواند نمی بیننده

 از را درونش اضطرابِ تلخ خنده با درنهایت ولی شود سردرگمی دچار شان مشاهده و ها آن
 که درحالی پرداز، گروتسک هنرمند کایزر تعبیر به .ریزد می بیرون تماس و رویارویی این

 .گیرد می بازي به را هستی عمیق هاي پوچی کند، می پنهان ظاهر خندة با را خاطر اضطراب
 و کرده دنبال را اي خودسرانه و استبدادي روند بیستم قرنِ در تسکگروکایزر  باورِ به«

 چندان اخالقی و اجتماعی اصالحات به دیگر گویی که نمایاند می گونه این .کند می توصیف
                                  )Goodwin ،  2009 : 8(  ». نیازي نیست 

 را آن و بیند می کمدي و طنز، خنده، با دپیون در را گروتسک باختین :باختین رویکرد (ب
       .دارد تأکید آن ف مخو و اهریمنی هاي جنبه بر کایزر اما داند، می توده فرهنگ پیوند هم
  »250 : 1384مکاریک، « 

 بیرون مردم تودة شور و شَر پر و عامیانه ي ها کارناوال دلِ از را گروتسک تا کوشد می باختین
 حاکم نظامِ برخالف آن در که نظامی ببیند؛ حاکم نظامِ مقابلِ نظامِ را ها لکارناوا این و بکشد
 محرَّمات و تابوها آن در که جایی رود؛ می پیش مسخرگی و شوخی، خنده، با چیز همه
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 چهره بر ترسناك یا مسخره، غریب، و عجیب هاي صورتک و ها نقاب مردم شود، می شکسته
 مقابله به اي گونه به و شوند می ظاهر ممکن شکلِ ترین يبدو و ترین عریان در و گذارند می

 انعطاف بدون و خشک هاي خواسته مقابل در چه آن هر باختین نظر از .روند یم حاکم نظام با
      مکانی کارناوال و دارد گروتسک اي سویه گیرد، می قرار روزگار مذهب و حکومت رسمی و
 راستین خود تجلی محل .داشت مخالفت سر آن اب حاکم نظام چه آن هر تجلی براي شد می 

 توجه اش جسمانی و پست نیازهاي همۀ با و خودش واقعی معناي به انسان به که جایی، مردم
 .شد می
 تامسون نظر از گروتسک کارکردهاي و اهداف و عناصر .7
 گروتسک عناصر 1.7

 نجارينابه) اغراق د و افراط )خوفناك ج و آور خنده) ب ناهماهنگی )الف
 گروتسک کارکردهاي و اهداف 2.7
 (aggressiveness and alienation)؛ازخودبیگانگی و گري پرخاش .1
 روانی؛ تأثیر .2
 (tension and unresolvability)؛ناپذیري گشایش و تنش .3
 (playfulness)؛بلهوسی و تفریح .4
  .ناخواسته گروتسک .5
 
  گروتسک منظر ازعزاداران بیل  بررسی .8

یس ر در پا1364 آذر 2 در شهر تبریز به دنیا آمد و در 1314 دي ماه 13محسین ساعدي در غال
 به چاپ 1343داستان عزاداران بیل در سال . به خاك سپرده شد درگذشت و در کنار صادق هدایت

رسید و در مدت کوتاهی به موفقت رسید به طوري که فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی از 
 .کی از قصه هاي این داستان ساخته شدروي ی

داستان در روستایی به نام بیل اتفاق می افتد، روستایی که غالمحسین ساعدي توصیف آن را در 
ن کرده است، روستایی واقعی است که در چند کیلومتري شهر تبریز قرار دارد و استخر و اداستان بی

تغییر !!  تا هست و با اینکه اسم آن به بیگلوباغ اربابی توصیف شده در داستان هنوز هم داخل روس
  .کرده اما مردم ده همچنان آن را با نام بیل صدا می کنند
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عزاداران بیل شامل هشت داستان کوتاه است و با اینکه حوادث داستان به هم ربطی ندارند اما 
ه از راوي داناي کل این داستان ها با استفاد. شخصیت ها و مکانها در تمام داستان ها تکرار می شوند

داستان ها به سبک رئالیسم است اما در . توصیف می شوند و هر داستان به یک حادثه پرداخته است
  .برخی قسمتها حالت رئالیسم جادویی نیز به چشم می خورد

بیش می توان رگه هایی از نوع گروتسک را ردیابی کرد ، اما پیش از  در داستان عزاداران  بیل کم و
  .  زبان ادبی ویژه اي دارد،  به آن بهتر است این نکته را بگوییم که ساعدي در داستان نویسیپرداختن

  . بررسی جنبه هاي گروتسکی عزاداران بیل را می توان از چند زاویه مورد توجه قرار داد
 گروتسکی  مرتبط با داستانی فضاهاي  ،گروتسکی فضاهاي حضور
 مزارها متروك، و کهن اماکن و دژها تاریک، و نمور و ردس هاي زیرزمین ها، سردابه ها، دخمه

 آن از فراوان خود هاي داستان درساعدي  که اند فضاهایی جمله از آن مانند و ها، گورستان و
 دیده ایم  چنین فضاهایی به نوعی فی نفسه گروتسک اند  تر پیش که چنان. گیرد می بهره ها
.  
من حوصله ندارم هر دقیقه  چرا بردینش اونجا ؟« ت دکتر سگرمه هایش را تو هم کشید وگف(

   )19 :1391ساعدي ،« )برم تواون دخمه 
   )55:همان ()خاکی روشن شد  داالنی نمور و( 
نیمکت .. خفه بود رفت سراغ داالن اولی که دراز و با دختر میر ابراهیم از پله ها پایین آمدند و(

چشم هاي بر آمده به بیرون خیره بودند  ی که بااستخوان زن هاي الغر و هاي چسبیده به هم و
   »44:همان «.)

 روستاي «.هستند» عزاداران بیل«در رمان از گروتسک هاي بارز  ها، نمونه هاي شخصیتها و نام مکان
هاي کشنده و روستاییان غافل و غارت  خود تمثیلی است از روستاهاي مرگ زده و اسیر بیماري» بیل«
شهرها نیز به نوعی امتداد . اند زنند و مرگ را به انتظار نشسته اهی دست و پا میشده که اغلب در تب 

کرده و نماد فقر و پناهگاهی ناامن براي روستاییان فراري و  روستاها و به عبارتی دیگر، روستاهایی بزك
 هاي برجسته خودنمایی در شهرها آنچه به عنوان چهره.  هستند-»اسالم« مانند شخصیت -ناتوان 

گفتگوها و مسائل و مشکالت «) 48: 1387زرشناس، (»ها  کند فقر گدایان است و نکبت بیمارستان می
، بیماري عمومی روستاي »پوروسی ها«مانند سخن گفتن از آب، گاو، دزدي شبانه » بیل«اهالی 

  ).96: 1382مهدي پور عمرانی، (»همگی نمادي از مشکالت اصلی جامعه است .. مجاور، کشت و کار و 
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ها به انتظار  علم. اند هاي فراوانی را در آنجا پنهان کردههم دارند که علَم» علَم خانه«ها یک  بیلی
. شمایل بزرگی از حضرت هم آنجاست. هایی هستند که آنها را از تاریکی بیرون آورند و بلند کنند دست

ه با دو شمشیرش سرپا پرده را کنار زدند حضرت پیدا شد ک«: شمایل حضرت چنین وصف شده است
  .»ایستاده بود

اسرار آمیز این گونه  هاي مهم نویسنده در پررنگ نمودن فضاي وهم آلود واز ابزار» صدا و بو « 
صداي  «)83 :1391ساعدي، (»ها و اهالی بیل در نیمه شب صداي نوحۀ پیرزن« مانند ..داستانهاست

» شدندکه به خاتون آباد نزدیک میهایی  چرخیدند و صداي نفس نفس گرسنهچرخهایی که می
همان، (» صداي باد، صداي آب و صداي گریه«، »هاي بیل صداي زوزه و واق واق سگ«) 82همان، (

بوي گوسفندي که از چاه «و یا » شود صداي گوسفندي که از ته چاهی در پوروس شنیده می«، )154
که در سراسر داستان به گوش » لهصداي هراسناك زنگو«و به ویژه ) 76همان، (» رسدبه مشام می

  .آور مرگ است و در واقع پیام) 82 و 26، 14-11، 7همان، (رسد  می

» باد کثیف و تندي«کند و  وقتی قحطی در ده بیداد می» مشدي حسن«در اپیزودي دیگر از داستان، 
رسنگی الشۀ االغ آورد و مردم از گ می» بوي مرده«بارد و از قبرستان  هاي پوسیده بر بیل می کفن پاره

خواهد مرگ گاوش را باور کند، حتی  خورند، او همچنان به فکر گاوش است و نمی اي می مرده
همان، (16آورد خورد و صداي گاو درمی خواهد صداي کاه خوردنش را نشنود، مثل گاو کاه می نمی
113.(  

 بی زوزة باد، جهل و ان،مظاهر آن، همچون صداي رودخانه، آواز پرندگ انس روستاییان با طبیعت و« 
نسبت دادن .... حقیقت رویدادهایی همچون طوفان ،قحطی ، مرگ و درشناخت هستی وتجربگی آنان 

در نهایت پناه بردن به حرکاتی عجیب  پریان و جن و آنها به قدرت هاي جادویی مانند سیاهان فابرها،
همه موجب شده است که  همه و.... آب تربت پاشیدن و جارو بدست گرفتن، همچون دهل کوبیدن،
  )  64 :1388،پور نامداریان وسیدیان(»وهم آلود داشته باشد  جادویی و سحرآمیز و داستان سبک وسیاقی

  ها شخصیت این گروتسکی رفتارهاي و اعمال و گروتسک هاي شخصیت

ها منجر شده است، رها کردن یکی از ویژگی هاي جالب داستان ها که به تعلیق و کشش تمامی آن 
در همان قصه اول وقتی رمضان با صداي زنگوله . برخی اتفاقات و شخصیت ها در انتهاي هر قصه است

و نفس نفس آشنا بیدار شده و بعد ناپدید می شود، خواننده حس می کند در قصه هاي بعد به 
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اننده هر چقدر جلوتر می رود نه ماجراي رمضان و اینکه چه بر سر او آمد پرداخته خواهد شد اما خو
        تنها هیچ اثري از او نمی بیند بلکه شخصیت هاي دیگر داستان نیز به سرنوشت رمضان دچار 

آنچه . همین ویژگی به نوعی کشش داستان را باال برده و تعلیق هاي زیبایی خلق کرده است. می شوند
فضاي . خورد، ضعف تکنیکی داستان استدر داستان عزاداران بیل بیش از هر چیز به چشم می 

روستاي بیل و دیگر روستاها به خوبی توصیف نشده است؛ شخصیت هاي داستان هیچ قیافه مشخص و 
تنها . بیان شده اند... واضحی ندارند و تنها بعضی از آنها با توصیفات کلی مانند مو سرخه و کچل و 

 را می توان شناخت، دیالوگ ها و رفتارهاي راهی که به نظر می رسد شخصیت هاي قصه هاي ساعدي
شخصیت هاي عزاداران بیل را تنها می توان از وراي . آنها با یکدیگر و در مواجهه با اتفاقات است

گفتگوي آنها با یکدیگر و عکس العمل آنها در مقابل حوادث شناخت و تصویرسازي کرد و به جز آن 
 حادثه سازي و ساختن اتفاقات پی در پی، توانسته است غالمحسین ساعدي با. راه دیگري وجود ندارد

در ادامه چند نمونه از . تا حدودي این ضعف ها را بپوشاند و با همین شیوه بر جذابیت داستان بیفزاید
حوادث و تعلیق هاي هوشمندانه به تفکیک هر قصه بیان می شود تا هنر روایت ساعدي بیش از پیش 

  .مشخص گردد

مرگ ننه با صداي زنگوله اي که نماد رسیدن مرگ است و در جاي جاي قصه اول از در داستان اول، 
هر بار که صداي زنگوله به گوش می رسد، . ناکجا به گوش می رسد، همزمانی جذابی خلق کرده است

در انتها نیز . می توان دلهره و اضطراب را در سطر سطر داستان و در دل کدخدا و رمضان احساس کرد
  ...ن زنگوله، رمضان را از خواب بیدار می کند و با خود به ناکجا می بردصداي هما

میر (پسر آقا . در داستان دوم، بیماري همه گیري در روستا شیوع پیدا کرده و آقاي ده مرده است
که عاشق دختر خاله است هیچ توجهی به مرگ پدر ندارد و خود را در خانه حبس کرده و براي ) نصیر

فته اش گریه می کند و بعد بدون اینکه در مراسم دفن پدر شرکت کند به دنبال دختر عشق از دست ر
بیلی ها، شیخی از اهالی روستاي سیدآباد . خاله راهی شهر می شود و در بیمارستان بستري می شود

  !براي تشییع جنازه آقا می آورند و جنازه خود حاج شیخ روز بعد در قبرستان ده دفن می شود

هر چند این .  داستان شیوع قحطی است که تمامی مردم روستا را به حرکت واداشته استقصه سوم،
. حرکت مردم بیل نیز به نوعی انفعالی است زیرا اکثر آنها یا به گدایی رو می آورند و یا دزدي می کنند

. ندهمین قحطی زنگ خرافه را نیز براي ده به صدا در می آورد و مردم دست به دامن خرافه می شو
مردهاي روستا که براي بدست آوردن غذا به روستاهاي اطراف رفته بودند، دست خالی برمی گردند و 
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شروع به عزاداري می کنند اما حسنی و مشدي ریحان سرگرم رسیدگی به عشق ممنوعه خود هستند 
  .در انتها نیز مجبور به فرار از ده می شوند... و توجهی به عزاداري ندارند

گاو مشدي حسن مرده . و جذابترین داستان در عزاداران بیل در قصه چهارم اتفاق می افتدمشهورترین 
او می داند . زن مشدي حسن صبح زود که براي دادن آب به طویله می رود، گاو را مرده می یابد! است

 که مشدي حسن چقدر به این گاو عالقه دارد و می داند که اگر مشدي حسن برگردد و ببیند که گاو
      مشدي حسن بر. او با کمک اهالی روستا گاو را در چاه می اندازند. مرده است، سکته خواهد کرد

می گردد و به دروغ به او می گویند که گاو فرار کرده است اما مشدي حسن به هیچ وجه نمی تواند 
ی تواند با این وابستگی و دلبستگی مشدي حسن به گاو آنقدر زیاد هست که نم. فرار گاو را باور کند

  .مسأله کنار بیاید و خود تبدیل به گاو می شود

علوفه له شده . مشدي حسن برگشت و مردها را که گوش تا گوش جلو تیرك نشسته بودند تماشا کرد
  .از لب و لوچه اش آویزان بود

 ي حسن نیستم، من گاوم، من گاو مشدمن مشد«:مشدي حسن، همچنان که نشخوار می کرد، گفت
  .سرخه ترسید و خود را عقب کشید مو ».ستمحسن ه

  »نیستی؟. اینجوري نگو مشد حسن، تو خود مشدي حسن هستی«:کدخدا گفت

            »!نه، من نیستم، من گاو مشدي حسن هستم«:شدي حسن پا به زمین کوبید و گفتم
   )106 :1391ساعدي ،(

اول عباس مانع از آمدن سگ به . رددر داستان پنجم سگ خاتون آبادي دست از سر عباس بر نمی دا
بیلی ها که . دنبال خود می شود اما کم کم به سگ عالقمند می شود و آن را با خود به خانه می برد

عالقه عباس به سگ را می بینند ناراحت می شوند و باالخره با ترفندي عباس را از سگ جدا کرده و 
  .سگ را می کشند

یکی از اهالی روستا سر راه خود چیز عجیبی می بیند . تاملی استداستان ششم داستان عجیب و قابل 
و در برگشت به روستا اهالی را مجاب می کند که براي دیدن آن شیء عجیب از روستا خارج شوند و 

وقتی . هر چقدر شیء عجیب را نگاه می کنند چیزي سر در نمی آورند. آن را نزدیک دره می یابند
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. می برند احساس می کنند صداي گریه از داخل آن به گوش می رسدگوش خود را نزدیک آن شیء 
آن شیء عجیب را با گاري به روستا می آورند و براي آن چهاردیواري درست کرده و امامزاده اي 

علم ها را می آورند و دورتا دور آن را علم می کارند و بعد بیماران روستا را . ساختگی بنا می کنند
بعد آمریکایی ها می آیند و نه تنها بنا را ! آن شیء عجیب زنجیر می کنندجهت شفا به پیچ هاي 

مردم . خراب می کنند و آن شیء عجیب را بر می دارند بلکه کسی را که را دیده نیز با خود می برند
  !!روستا بعد از رفتن آمریکایی ها براي خرابه عزاداري می کنند

مو سرخه . ه سبک رئالیسم جادویی نوشته شده استداستان هفتم یکی از داستان هایی است که ب
. دچار نوعی گرسنگی بی پایان شده است و هر چیزي که به او می دهند را می بلعد و سیر نمی شود

مردم روستا از ترس اینکه مبادا اشتهاي بی پایان موسرخه باعث قحطی شود او را چندین بار حبس 
باالخره مردم او را به جاي دوري می برند و .  روستا برمی گرددمی کنند اما او فرار می کند و دوباره به

       بعد از مدتی موسرخه به شکل حیوانی مابین میمون و موش نزدیک روستا دیده . رها می کنند
  .می شود

اسالم که همه . قصه هشتم، داستان یکی از شخصیت هاي کلیدي هر هشت قصه، یعنی اسالم است
اسالم ساز خود را برمی دارد .  مراسم عروسی به روستاي مجاور دعوت می شودکاره روستا است، براي

      شراب ) پدر داماد(اسالم به همراه شاه تقی . و به همراه یکی از اهالی به روستاي مجاور می رود
مشدي رقیه، یکی از اهالی روستا به سراغ اسالم می رود و از او می خواهد سري به اسب . می نوشند

. او بزند چرا که از دهن اسب هاي او خون می آید و کسی تا به حال نتوانسته آنها را معالجه کندهاي 
اسالم قبول می کند و بعد از مراسم، مشدي رقیه به سر وقت اسالم می رود و او را با خود به طویله 

اسم عروسی آمده اسالم با ترفندي اسب ها را معالجه می کند اما بیلی که با اسالم به مر. می کشاند
آنها را تعقیب می کند و موقع برگشتن به بیل شایعه می کند که اسالم را در وضعیت بدي با مشدي 

همین شایعه باعث می شود همه کاره بیل در و پنجره خانه خود را گل بگیرد و با ساز . رقیه دیده است
  .خود به شهر برود

 مهم در همه هشت قصه عزاداران بیل، اسالم همانطور که عنوان شد، یکی از شخصیت هاي بسیار
اسالم همه کاره روستاست و حتی کدخدا نیز هر . نام اسالم با هوشمندي تمام انتخاب شده است. است

تمام پیشنهادات خوب از آن اسالم است و آن . کاري را که اسالم بگوید به عنوان حرف آخر می پذیرد
اسالم مسئول عزاداري و نوحه خوانی . فکر پذیرفته می شوندپیشنهادات و راهکارها به راحتی و بدون 
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با زیلوي او مرده ها . روستاست و حتی اوست که ساز دارد و در عروسی نیز همه کاره محسوب می شود
را جابه جا می کنند؛ اوست که تنها گاري روستا را دارد؛ پیشنهاد او در مورد افراد بیمار و درمانده به 

به هر حال در جاي جاي داستان، اسالم به . یرفته می شود و به اجرا در می آیدعنوان حرف آخر پذ
عنوان تمام سخنگو و تصمیم گیرنده نهایی در همه امور روستا معرفی می شود و این بسیار معنادار و 

  :در داستان ششم می خوانیم. قابل تامل است

  »!بیا اسماعیل! ي بابابیا مشد! کدخدا! بلند شین بیایین گوش کنین«: اسالم گفت(

  .بدنه صندوق مردها بلند شدند و رفتند جلو و گوش هایشان را چسباندند به

  »می شنوین؟«: اسالم گفت

  ».من که چیزي نمی شنفم«: پسر مشدي صفر گفت

  ».آره، به خداوندي خدا صداي گریه می آد«: کدخدا گفت

  »اري می کنه؟یعنی می گی این تو یکی هس که گریه و ز«: مشدي بابا گفت

نمی بینی چه . ضریح یه امامزاده. این یه ضریحه. این تو هیچ کس گریه و زاري نمی کنه«: اسالم گفت
   )155همان ،) (»جوري هستش؟ صداي گریه ها رو که شنیدین؟

 گروتسک موجودات

 انسان یکی دیگر از موضوعاتی که در عزاداران بیل قابل تامل و بررسی است حضور حیوانات پابه پاي 
      هاست؛ حیواناتی که نه تنها کم از روستاییان ندارند بلکه در خیلی از موارد باالتر از آنها نیز قرار 

حتی در قصه پنجم، سگی . می گیرند به طوري که سوژه عشق عده اي از اهالی روستا واقع می شوند
در واقع حیوانات روستاي ! می شودکه همراه عباس از خاتون آباد به بیل می رود، خاتون آبادي خوانده 

بیل جایگاهی همردیف انسان ها دارند و حتی می توانند احساساتی شبیه احساسات انسان از خود بروز 
، بز اسالم، موشها، گاو مشدي حسن، اسب، سگ خاتون آباديِ عباس و )سگ روستا(پاپاخ . دهند

  ...گوسفندان و مرغ و خروس
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  :در قسمتی از قصه چهارم داریم

خواهر عباس گندم پاك می کرد و اسماعیل نشسته بود جلو پنجره، خانه خواهرش را نگاه می کرد و (
  .منتظر بود که ببیند مردها کی برمی گردند

  »فکر می کنی دوباره حالش خوب بشه؟«: خواهر عباس گفت

اهرم دوس خدا می دونه، اما من می دونم که مشدي حسن گاوشو خیلی بیشتر از خو«: اسماعیل گفت
  125همان ،( ».داره

) حیوانی (در اپیزود هفتم است که به موجودي » موسرخه « نمونۀ دیگر مسخ شخصیت هاي رمان ، 
) سیرمونی نداشتن ( » جوع الکلب «  اوپس از ابتال به بیماري .غریب تبدیل شده است عجیب و

 آمده بود به بیل وزده بود به جانور عجیبی« : آنچنان می خورد که رفته رفته تغییر شکل می دهد 
گوش هایش مثل گوش گاو راست .پوزه اش مثل پوز ة موش دراز بود .شبیه هیچ حیوانی نبود .خرمن 

دو تا شاخ کوتاه که تازه .  مثلثی اش آویزان بوددم کوتاه و. پایش سم داشت دست و. ایستاده بود  و
چشم هایش که مثل چشم ...... ه می شد ، پایین گوش ها دیدمی خواست از زیر پوست بزند بیرون

» چند تکه کهنه از اندام هایش آویزان بود .قورباغه باال را نگاه می کرد از زیر شاخ ها پیدا می شد 
   )176 :1391ساعدي ، (

  :در قصه پنجم هم می توان همردیفی حیوانات با انسان ها را دید

خود را کشید پشت . احتیاط روبرویش را نگاه کرد ایستاد و با خاتون آباديبه بیل که نزدیک شدند، (
  »چته حیوون؟«: عباس گفت. سر عباس و قایم شد

، پاپاخه، تنترس، غریبه نیس«: عباس گفت. صداي نفس نفس پاپاخ شنیده شد که از روبرو می آمد
  ».کاري هم با تو نداره

ید، ایستاد و با تعجب عباس و پاپاخ آمد و به چند قدمی عباس که رس. هر دو ایستادند و منتظر شدند
  ...خاتون آبادي را نگاه کرد
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سر کوچه که رسیدند، بز سیاه اسالم آمد جلو و با دقت تازه . خاتون آبادي کنار عباس وارد ده شد... 
  .وارد را نگاه کرد

رد و در جایی دیگر از همین قصه، وقتی خاله عباس، او را تهدید می کند که نباید سگ را به خانه بیاو
باشه هر «: وگرنه او خانه را ترك خواهدکرد، عباس بدون کوچکترین نگرانی و ناراحتی جواب می دهد

   )146همان ،) (!».وقت که خواستی برو

مطالعۀ رمان عزاداران بیل ما را به این نتیجه می رساند که بی گمان  این داستان ها در زمرة  داستان 
گیري گروتسک در این سبک فلسفۀ به کار .ه شده اندهایی هستند که به شیوة گروتسک نگاشت

داستان نویسی را می توان بیان رمز گونۀ  اندیشه ها وانتقاد  غیر مستقیم  از فضاي سیاسی ، اقتصادي 
  ..واجتماعی حاکم بر جامعۀ نویسنده دانست

   منتظره غیرِ و هولناك روایت و ادبی و شاعرانه زبانِ
، دوگانگی ي داستان هایی که به شیوة گروتسک نوشته شده اندیکی از مهم ترین ویژ گی ها«

 ، صحنه هاي نا همگون را در قالبندگانی که به این شیوه می نویسندنویس. موجود در آنهااست
مافوق طبیعی،  طبیعی و خیالی و ، غربی وبومی ،واقعی وصحنه هایی مانند روستایی و شهري

 ؛ 281 :1377میر صادقی ، ( » .آثارشان می گنجانند پیوند خورده در  به طور در هم تنیده و
   )143 : 1384 نیا ، ننیکوبخت ورامی

به این نتیجه می رسیم که تم اصلی تمامی داستانها مرگ است و اضطراب و عزادران بیل با دقت در 
مرگ در سرتاسر داستان سایه خود را روي همه چیز و . دلهره در جاي جاي آن به چشم می خورد

همه مردم روستا در یک حالت فقر و .  کس گسترده و خرافات جاي تفکر و تعقل را گرفته استهمه
با حوادث دست و پنجه نرم می کنند ) چه از نظر دارایی بیرونی و چه از نظر دارایی درونی(بی چیزي 

لی در بین اها. و در آخر این مرگ و خرافات هست که پیروز از این میدان مبارزه بیرون می آید
       روستاي بیل و روستاهاي دیگر که گاه توصیف شده اند، هیچگونه عشق و تعلق خاطري دیده 

عشق رمضان به ننه که با مرگ هر دو (اگر عشقی هم هست یا محکوم به فنا و نابودي است . نمی شود
د و تمام می شود؛ عشق آقا میر نصیر و دختر خاله که به بیماري و بستري شدن منتهی می گرد

و عشق نسبت به ...) نافرجام می ماند؛ عشق حسنی به مشدي ریحان که به فرار ختم می شود و 
عشق مشدي حسن به گاو که به جنون مشدحسن منجر می شود؛ عشق (حیوانات و دارایی است 
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هیچکدام از اهالی روستا شغل مشخص و ...). عباس به سگ که به کشته شدن سگ می انجامد و 
به هر آنچه دارند قانعند و گاه حتی از سر ناچاري ابایی . یک بزرگ فکر نمی کنند د و هیچثابتی ندارن

از گدایی و حتی دزدي ندارند و تمامی آنها گرفتار نوعی جهل و خرافه پرستی هستند؛ براي نمونه 
ی براي آن ژنراتوري را که در جاده پیدا می کنند به عنوان ضریح و امامزاده می پذیرند و نه تنها بنای

در سه داستان اول . درست می کنند بلکه با زنجیر کردن بیماران به آن، شفاي آنها را نیز می خواهند
تمام افراد یا از طریق دریچه کوچکی به بیرون نگاه می کنند و یا از .  وجود ندارد"در"هیچ اثري از 

ا هم از طریق همین دریچه ها همین دریچه ها بیرون می آیند و حتی در یکی از داستان ها، مرده ر
  .و این به نوعی آن بدبختی و انسان نما بودن تمامی افراد روستا را نشان می دهد! بیرون می آورند

 »فرهنگی  ، سیاسی ودرون مایۀ مهم و عمیق اجتماعی« :گروتسک عبارتند از   عناصر دیگر گزاره ها و
 ، فرهنگی و از درون مایۀ اجتماعی، سیاسی.داساسا داستان هایی که به سبک گروتسک نگاشته می شو

رویکردي « در کل ّ شرایط جامعۀ  خود  حتی اقتصادي برخوردارند و معموال نویسنده به این مقوالت و
؛ در چنین داستان هایی با حفظ بی طرفی در بیان  اتفاقات » بی طرفی نویسنده « . دارد » انتقادي 

کمک شایانی  داستان از سوي مخاطب درستی آنها به باورداشتداستان و عدم قضاوت در درستی یا نا
 می کند 

 گیري نتیجه .8
 بیشتر را گروتسک. اند نکرده بندي دسته ادبی انواع یا ها سبک میان در اغلب را گروتسک

 به و است آن در چه آن و دنیا به بینش  ونگاه نوعی . می دانندانسان و جهان به نگاه نوعی
 و ضد و متعدد هاي ویژگی واجد نگاه این .توجه دارد او بد و نیک هاي تخصل همۀ و انسان

 متناقضِ هاي سویه و آدمی وجود مختلف هاي جنبه تا کوشد می که نگاهی. است نقیضی
 و خیر تا است آن دنبال به که رویکردي دهد؛ نشان کلی نماي یک در را زمین این بر هستی

 همگی که را، دوسویه هاي تقابل دیگر و زیبایی، و یزشت محبت، و جنایت شادي، و خنده شر،
 او کار بااین و کند القا مخاطب به واحد آنِ در است، نهفته ها انسان سرشت و دنیا این نهاد در
 و فریبنده هاي پرده و آشناکند خودش وجود و هستی واقعیت با نگرشی هر از پیش از بیش را

 گونۀ یا سبک یک که آن از تر بیش منظر، این از گروتسک .بگذارد کنار را تعارفات آراستۀ
 و ها، گونه ها، سبک انواعِ از گیري بهره با که نگرشی است؛ نگرش یک باشد، می  ادبی  هنري

 اغلب اما ها آن با راستا هم کاریکاتور، و کمدي و پوچی و مکابر و آیرونی و طنز مانند ها، نگاه
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 به که هم رویکردهایی .یابد می جلوه و حضور نیاد هنريِ ادبی آثارِ در تفاوت اندکی با
 جنبه بر تر بیش کایزر مانند منتقدان از برخی نگاه. است نبوده ن یکسا داشته وجود گروتسک

 آمده می شمار به گروتسک که بوده آثاري و گروتسک برانگیز اشمئزاز و دهشتناك و تلخ هاي
 و کارناوالی و شاد هاي برسویه باختین چون منتقدانی و پردازان نظریه دیگر نگاه و اند؛

 .است بوده آن شادخوارانۀ
 سینما، و فیلم تا کاریکاتور از و داستان و رمان تا معماري از و نقاشی تا شعر از گروتسک

 جنبه از را هنر و ادب دنیاي داران نام از شماري آثار از برخی و دارد حضور گونی گونا درآثارِ
شکسپیر، رابله، استرن، کافکا، بکت، : اثر آفرینانی مانند  .ورده اند گروتسک به حساب آیی ها

مانند آن ها و برخی نویسندگان  و ، دورنمات پیراندللواکانر، ، یونسکو، ناباکوف،جویس، گراس
 ....از این قبیل غالم حسین ساعدي و  و مندنی پوردولت آبادي، ، هدایت، گلشیريندایرانی مان

ثارشان واجد خصلت هایی است که می توان آن را گروتسک به حساب جنبه هایی از برخی آ
  .آورد 

» گروتسک«لفه هاي جست و جوي مؤ غالمحسین ساعدي و اثر »عزاداران بیل«مطالعۀ رمان 
داستا هایی است که که بی گمان این داستان ها در زمرة در آنها ما را به این نتیجه می رساند 

در این داستان ها به مانند دیگر از سوي دیگر ساعدي . ستبه شیوة گروتسک نگاشته شده ا
اجتماعی جامعۀ  خود را خمیر مایۀ آفرینش رمان خود قرار داده –آثارش ، مشکالت سیاسی 

  .است 
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، 19، 16، 15، 12 غزلیات درتئوري استعاره جرج لیکاف :  استعارات زمانشناختی مفاهیم 
   شکسپیر115 و 104

  com.yahoo@mlnroxana*رکسانا معلمیان 

  اسی شناختی دانشگاه هیروشیما ژاپندکتري زبان شندانشجوي 

  
 

 چکیده

 این .دکن می تحلیل ،شکسپیر غزل شش در را زمان استعاريمفهوم و نقش  حاضر مقاله 
 هاي الگوبرداري و زمان مفهومی استعاره کارکردهاي و ماهیت تحلیل و معرفی با پژوهش

 ابتدا در .پردازد می ؛است لیکاف استعاره نظریه بر مبتنی که اشعار این در آن با مرتبط ذهنی
 ساختار که است شده تبیین و ارائه شکسپیر غزلیات در زمان هاي استعاره از دقیقی گزارش

 شده، تعبیه عمیقاً فرهنگ یک در که هایی ارزش ترین اساسی با ،بنیادین مفاهیم استعاري
 در که هایی عارهاست :دشو می تقسیم گروه دو به ،مضمون نوع اساس بر استعاره .دارد انسجام

 راهبرهاي به سپس و است رقیب مثابه به زمان که ها آن و است هنرمند مثابه به زمان آن
 پرداخته زمان انسانی متناقض ظاهر هب خصوصیات برابر در مقاومت براي شکسپیر پیشنهادي

 است؛ ذهن مندي نظام بر مبتنی که فرهنگی محیط با انطباق چگونگی به سپس .است شده
 به قادر )مخاطب( گیرنده تا کند غلبه تفاوتم ارتباطی موانع بر طریق، بدین تا ردازدپ می

 کارآیی بر سندي خود این و شود )راوي( فرستنده به بازخورد نمودن فراهم و پیام رمزگشایی
 را آن توان می فرهنگی، و ذهنی ساختار در زمان محوري نقش علت به طرفی، از .است ارتباط

  .گرفت نظر در ارتباط و فرهنگ بنیادین هاي جنبه از یکی عنوان هب
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  مقدمه. 1

  اهمیت زمان در غزلیات شکسپیر

 سال در) شود می غزل انگلیسی یاد که از آن تحت عنوان (شکسپیر غزل سروده ویلیام 154
 سه کلی متشکل از یک مجموعه استداللی الگوي داراي انگلیسی غزل. به چاپ رسید 1609

یک  سپس،. است نهاده، یک پاد نهاده و یک نتیجه گیري ترتیب شامل یکه ، که برباعی است
  .سازد می مرتبط مجموعه کل محتواي به را آن کرده و خالصه را هر غزل دوبیتی محتواي

. شده است برجسته مختلف اشکال به شکسپیر غزلیات اسرتسر در اغلب ،زمان یغماي موضوع
  ،خاص یشخصیت بر زمان تأثیرات به گاهی شود، می اشاره زمان تخریبی قدرت به اوقات گاهی
 رگذ با ممدا راوي که رسد می نظر به. شود می تمرکز غزلیات در خوبرو جوان یا گوینده چون
 درگیر ،تغییر و ناپذیري اجتناب ،خاطره ،فناپذیري اعم از ،ستدربرگیرنده آن ا هرآنچه و زمان
 مبارزهبه  که رسد می نظر به گاهاً ومضطر است،  کنترل قابل غیر بر سر پدیده هاي او. است

 دفاع براي ترفندهایی و امید به شکسپیرگاه گاه  هرچند ،می پردازد زمان علیه خود ناموفق اي
فکر و  که زمان رایج هاي ویژگیاین  به اشاره منظوره ب. کند می اشاره زمان تخریب برابر در

  .نماید می استفاده استعاره از جمله صنایع بدیعی ازوي  ،درگیر می کند را شاعرذکر 

کار ه هاي ب استعاره. است شکسپیر شش غزل در زمان استعاري مفاهیم تحلیل مقاله هدف این
 ما مفهومی نظام اساس و بر لیکاف جورج استداللو  استعاره ساختار نظریه رفته در اینجا در

. شوند می پردازش یکدیگر آنها با همبستگی و شاعرانه استعارات چگونگی عملکرد درك براي
 مشترك درك و اذهان ساختار کنیم که با حس می تنها استعارات، ما نه این مطالعه هنگام در

تجربی  و درك تخیل که جدیدي يها افق بلکه از مواجه شده ایم، خود فرهنگ موجود در
  .آگاهی می یابیم براي ما می گشایند

  منظور جرج لیکاف از تئوري استعاره چیست؟. 2
صنایع بدیعی  یا منطقی غیر ترغیبی ساده، تنها به مثابه تزئینی استعاره به کالسیک رویکرد

 ایگاهج آن، جاي به و می شود، پس زده شناختی شناسان شود توسط زبان نگریسته می
 برخی. شود معرفی می ما مفهومی نظام اجتناب ناپذیر از و اصلی جنبه یک عنوان جدیدي به
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 مطرح لغات متفاوت مصادیق عنوان بهدر فرهنگ واژگان  کلماتآشکارعرفی و  مجازي معانی از
 به مجاز مرسل و استعاري بسط معنایی دلیل به است ممکن کلمه یک که طوري به شوند، می

 از اي پیچیده هاي شبکه گیري شکل در خطیري نقش بدین جهت، و کند اشاره ولهمق چندین
  .)1996 انگرر و اشمید. ف(بازي کنند  ، بیان گردیدهکلمهی که توسط یک مرتبط مقوالت

 که شود می استفاده مواردي به اندیشیدن بمنظور استعاره ،"شناختی ابزار" یک عنوان به
بر جنبه هاي خاصی از  نسبتاً مفهوماین  ،بنابراین.  گنجدمی همچنین زبان و تفکر حیطهدر

 دامنه درك منظوره ب. می شود از حوزه ادراکی کامالً متفاوتی درك و بنا وارداتی ساختارهاي
مولفه  (اجزاء همپوشانی توانایی و مبداء دامنه به مربوط مناسب / متعارف دانش به باید هدف،

دست  اصلی متنوع و غنی "انگاره" به  میتوانخود، نوبه به .تکیه کرد ساختار دو هر قرین )يها
 استفاده مورد خودکار طور به عرف محسوب شده و پس از آن انگاره این ،به محض ایجاد. یافت
 شامل  کهحاصل می شود استعاره ذاتی ساختار از غنی  وقدرتمند انگارهیک . گیرد می قرار
موجود و یا   استنتاجی ، خصوصیات و دانشابطرو ازترسیم شده است  ییمولفه ها سري یک

  .ایجاد شده است

 در متعارف خودکار تفکر مکانیسم از استفاده بر عالوه ،شاعرانه استعاره که است ذکر به الزم
 و تکامل ،بسط. اند گرفته قرار توجه مورد نیز انهشاعر استعاره هاي جنبه دیگر روزمره، زندگی
  .دهند می قرار سوال مورد را روزمره استعارات زبان فهم مرزهاي  هامکانیسم این ترکیب

   عمومی شکسپیر نسبت به زمان در غزلیاتشنگرش. 3
 نقطه نظر از ذهنی سیستم در موجود انسجام توضیحبه  ترنر، و لیکاف خود، کتاب نهم فصل در

 به اآنه). 1989 ترنر، و لیکاف (دپردازن می روزمره اصطالحات در مجاز مرسل و استعاره
در اولی مفهوم  که  کنند، اشاره میزمان متناقض ساختار منظم دو از رفیلمو چارلز مشاهدة

متعاقباً اتفاق  که رویدادهایی آمادگی مواجه با ما" در جمله -پیش در گذشته و پس در آینده
 در جستجوي آن گذشته دهه در وي که است ی هایایده بسط ها نقاشی" ، و"نبودیم ه،افتاد
فکر کردن به  تحمل او " در جمله -پس و گذشته در پیش و در دومین، مفهوم آینده در ،"بود

        در نظر گرفته "شان را پشت سر داردهای نگرانی"و "نداشت راپیش رو  تنهاییسالهاي 
 بدوندوجانبی، توان ترکیب  ظاهر متناقض منسوب بهه استعارات ب این هرچند. شوند می
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این  ."کنی یا نه را دنبال می داستان آیا بدانیم از پیش بگذار": می باشندرا دارا  عوارض منفی
 استعارات ی ازیک. به اشیاء در حال حرکت نسبت می دهد را پس- پیش جهت پس - پیش نظام

 از میان آن توان  میکه ساکن شیء یک ، استکاال مثابه به زمان انگلیسی زبان در متعارف
سوي  به آینده متحرك که در آن شیء به مثابه استعاره زمان ر،دیگ یعبارت به یا عبور کرد، و

 زمان آن" ، " ...زمان آن خواهد رسید که":  استحرکتدر  ثابت ناظرانی عنوانه ما ب
کار رفته براي ه پایه ب غالب شناختی استعاره شکسپیر، غزلیاتدر. "است گذشته مدتهاست که

  :می باشد متحرك شیء به مثابه  زمان زمان مفهومدرك 

  
 در استعاره ایناست،  شده داده  نشان’im‘ و ’tr‘با  ترتیب به 1 شکل در که همانطور

 این در. بازتابانده می شود عطف نقطه و مسیر استفاده ازاصطالحات  باشناختی زبانشناسی
 بسط یافته در حرکت عنوان به زمان يپویا کیفیت دهنده نشان) مسیر یا (شکل نماد شکل،

 حرکت که آنجا از). جهت یابی شده است و گذاري شماره ’st‘ اختصار باال ،با شکل که در(
 نقطه یا (گیري جهت براي یمرجع عنوان به زمین. است پیوسته نیز زمان گذر است، پیوسته

   .است شده بازتابانده) 1994 ،لیکاف (ساکن ناظر توسط) عطف

 از ما شناخت با زمان از ما درك ،ساختند خاطرنشان) 1980 (ترنر و فاکلی که همانگونه
 که شود می در نظر گرفته حرکتی عنوان به زمان رگذ زیرا است، تنیده مرگ و زندگی تجارب

 از وضوح به زمان و مرگ بین ناخودآگاه رابطه. موجب می شود را ناپذیري اجتناب رویدادهاي
 ،شنی ساعت ماسه مانند" ،"غایب فرداست ،حاضر امروز" چون   ايروزمره عبارات طریق

 به را يرویداد ما. "...ی است براي زمستان اکنون" ،"ماست که سپري می شوند زندگی روزهاي
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آن  و رخدادآن  بین بکر يپیوند بدین طریق، و دهیم می استناد رویداد آن به مختص ویژگی
  .می یابیم خصیصه

  
 عنوان به و یک عاملی از ناشی بلکه اتفاق، یک عنوان به فقط نه معموالً توجه قابل رویداد یک

 با ، و)زیر لاشکا همچنین و (2 شکل در متناظر قیاس روابط. استنباط می شود یعمل نتیجه
 ه گرفته اند،نشانرا  هدف هاي حوزه عناصر ی کههای فلش با مبداء حوزه عناصر از استفاده
         به عامل نیز  معموالً ما عامل، بدون رویدادهاي درك براي حتی. است شده دادهنشان 

  :می پردازیم

  
ه ب موازات استعاره زمانه و ب  شده استبخشیده یانسان هویتیسرتاسر غزلیات  در زمانبه 

 به  ،انسان از متفاوت گونه اي عنوان به، زمان کدام از غزلها،  هر در. عامل بکار رفته است مثابه
 چون ویژگی هایی خاص برخیاي دار و دارایی است که ، می پردازدزندگی در خاص عملی

  ).1989 ترنر، و لیکاف ( می باشدمختلف هاي زمان در قدرت و جوانی تسخیر شده زیبایی،
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  ساختار استعاري زمان در شش غزل شکسپیر. 4

   غزل دوازدهم4-1
 گذر  با آنچه هر مانند این دو خصیصه، تباهی و زوال. می اندیشد زیبایی و جوانی دوام راوي به

 وي براي ، پایان می بخشدپر معنا و زیانبار اثراتیهمراه ه برا  چیز همه که مانز سریع
       تبدیل مخوف یشب تاریکی و زشتیبه  روزي متهور درخشش و رشادت :است هراسناك

 ،دورانش بسر رسیده جدید رشد و نموي و بهار از  اينشانه به  عنفوان جوانیحجب شود؛ می
 ؛به نقره اي می گراید  با پیر شدنشجوانی  رنگتیره یا یاهس موي شود؛ میرا می و محو

که  تباهی ، داردسن مخرب فرآیندهاي وپوچی  و اتالف اشاره به  بی حاصلبرگ بی درختان
) تابوت (درو شده اي که بر تخت روان مقبره اي يسبز سایبانی بیشتر براي ارائه ندارد، برایش

  .شود می حمل همانند آن و

 شده تأکید شعر اسرتسر در همچنین دو بیتی در ،عامل یک عمل عنوان به اهی،تب این یتمام
به  انسان مرگ / گیاهان به مثابه افراداستعارات  از  هاییمفهوم غزل، عمق خطوط در. است

 هیچپاي " چون  ايروزمره اصطالحات در توان آنها را می که  واقع است،گیاه مرگمثابه 
 فاقد او" ،"خانمان بی و ریشه بی افراد" ،"گسستیم هم از تنها ما نبود، درمیان دیگري شخص

  .  یافت"ي پژمرده شدهپا / بازو " و "ي بودرهبر مشخصه اخالقی زیبنده

 مرتبط بنابرایناست و  شده گرفته نظر در مقایسه از قسمتهایی عنوان به بخش ها ،همچنین
 تواند می یشخصی جوان و باییزی. است گیاه هاي بخش  بمثابهافراد خصوصیات با استعاره

 زمان اتالف از بخشی به ودرو  دتوان می ،رو این از باشد؛ یگیاه يسبز یا طراوت و زیبایی
  .مبدل شود

 هویتبا  زمان پدید آمده توسط يرویداد عنوان به جوانی ناپایدار خصیصه هاي زندگی، با گذر
       را  مثابه دروگره زمان ب ستعارها ،بنابراین. گیرد می قرار توجه مورد دروگر چون انسانی

 خصوصیت هاي روي بر حوزه مبداء داخل دروگر ویژگی هاي برخی موجب آن،ه  بکهمی یابیم 
  :گیرند می قرارمورد الگوبرداري  هدف حوزه در زمان
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 خرمن زمان پدر": از عبارتندزند  مثال می قیاسی استعاره این که  ايروزمره اصطالحات رخیب

از بازآفرینی ذاتی خود  زمان محصول برداشت می کند تا"، " خود را درو می کندترسناك
خود را   نیززیبایی و یشیرین. "را برداشت می کند روح و هزمان زمان"و "اطمینان حاصل کند

 آنها یجایگزین ودیگران  رشد  اینکه به مشاهدهتا دنساز می آماده براي همراهی با دیگر تلفات
تداعی کننده  که یا سفري است یک عزیمت تلفات سایر با  شدن در اینجاراههم .می پردازند

 عنوان به زمان درك ازاجتناب ناپذیر ما  بخش عنوان بهاست،  مثابه عزیمته مرگ ب استعاره
باعث  استعاره که آنجا از. کند همراهی می عزیمت تمهیدات  در در فراهم نمودنکه شخصی

 استفاده مورد يدروگر چون زمان ،می گردد همپوشانی یقطر از هدف حوزه از جدیدي درك
. گیرد می قرار استفاده مورد  نیززمان مورد استفاده آن دروگر توسط ابزار  که باگیرد می قرار
، مجازي مرسل بادر ترکیب  انسان بمثابه گیاه  استعاره زمان،مواجه با داس  با ،مورد این در

 و از خویش می یابیم دفاع به تمایل ما ،رو این از. گذارد تري را به نمایش می یکپارچه صحنه
  .می پردازیم زمان بابه محاربه  پرورش و تولید مثل توسط

که  شانزدهم قرن تصاویر برخی در گاهاً مجاز مرسل و استعاره ترکیب از ایجاد شده اي صحنه
  .آمده است بتصویر کشیده می شود 1 شکل در
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   غزل پانزدهم4-2

  
 امیلی اشعار همانند ،گذشته در. که به برداشت افراد می پردازد دروگري ترسناك مثابه به مرگ از تصویري: 1 تصویر
: آزاد دانشنامه ویکیپدیا، از تصویر برگرفته. (شدند تجسم می دروگر عنوان به دو هر زمان و مرگ ون،دیکنس

Death/wiki/org.wikipedia.en://http(   

بدین  را شاعر توجه که جاودانگی، همیشگی موضوعمواجه با  هنگام ه تفکر باز ب هاي حلقه
  .، تغییر می کندکشد می تصویر به ی در حال انجامتخریب همچون و کند می بشدت جل

 در زودگذر یکمال موازاته ب هم هنوز مثابه گیاهه  بافرادمتعارف  استعاره که است بدیهی
  .گیرد می قرار استفاده ، موردکند می رشد هرآنچه مفهوم

ستارگانی  افراد که در آن  دنیا بمثابه صحنه نمایش،- يدیگر متعارف استعاره با ترکیب در
موقعیت خاطره فرسایش  علیرغم که حالی درو  عظیم، صحنه اي در  مشغول خودنماییهستند

 دنیا تصویري واقعیت یی کهادعا. برند می لذت خود جوانی زا ،زمان  گذر بر اثربرانگیزشان تهور
ي عبث فرد عنوان به زمان ،غزل در. ستگذرا ناپایداریش در بیان می دارد چرا که یروشنه ب

 مورد را جوانی افراد چون  به جدل، ویران سازي و تغییر داراییکه شود  پردازي میهویت
 اصلی تاکید که ویرانگرمثابه ه زمان ب ، استعارهاینجا در. پردازد می تغییر و فروپاشی بحث،

 همه ،طریق ویرانی از که چرا ، استزمان بمثابه مبدل عام استعاره عضوي از عنوان به شکسپیر
- ساختار انتقال دراستعاره  حیاتی جنبه ،ادراکی دیدگاه از. می بیند آسیب و کرده تغییر چیز
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 یمهم ساختاري قیاسهاي از برخی. است دهش بیان -شناختی مدل یک منطق یا ذاتی روابط
  :از عبارتند کنند می تسهیل غزل این در هدف مدل بر مبداء مدل از الگوبرداري که

  
 زمان" ،"تباهی ما را اندازه می گیرد زمان" چون یعبارات از بسیاري در ویرانگر عنوان به زمان
 ..."زمان یغما می برد" ،"کند  میویران تمامی خوشی ما را زمان" ،"کند می نابود را چیز همه

 جنگ در جهان تمام، مرگ و پیري به جوانی از تدریجی زوال این از جلوگیري براي تالش در
زندگی خواهد کرد  جوانی شعرش در که است گزینه اي داراي شاعر وجود، این با. است زمان با
خود را حفظ خواهد تازگی ابد  تا  شاعر)هنر (غزل واسطهه ش بزیبایی و جاودانه خواهد شد و

 سازي مفهوم که است ذکر به الزم. شود می هدگرگون جوانی زیبایی ،دیگر یعبارت به یا. کرد
باید  مبارزه بهبا آن  هنر بوسیله که شخصی، موجود جاودانه اي عنوان به اینجا در زمان

  .است شکسپیر غزلیات در به کرات پرداخته شده موضوعات از یکی ،پرداخت

  غزل شانزدهم 4-3
 کند، می بی اعتبار را شاعر شعري مشقات و پرداخته تولید مثل موضوعبه ادامه  غزل شانزدهم

 کودکانجوانی،  "ظاهريلطافت " و "ذاتی ارزش" از حقیقی توالد تنها عنوانه ، بزیرا
، راینبناب. کنند متقاعد می شاعر اشعار در مقایسه بارا با اطمینان بیشتري  جوان مرد جاودانگی

  خودخلقبه  مجددا، ترتیب این بهشود تا خود را، در ازدواج، واگذار، و  می ترغیب مجدداً پسر
  .بپردازد
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 پس، است،  بودن ويدشمن غزل دوباره این در زمان هاي جنبه مهمترین از یکی حال، این با
. بماند زنده تا کرده ترغیب حریف عنوان به زمان با مبارزه به را مخاطب تا کند می سعی راوي

 هنرمندمثابه ه زمان ب استعاره است، نشده ذکر تر پیش که زمان از دیگري جنبه ،حال عین در
 این از ما آن در که دارد وجود بسیاري اصطالحات. شود می پدیدار شعر این است که در

 هاي داستان زمان" ،"بی وقفه می آفریند نوقرطی  زمان" مانند ،کنیم می استفاده استعاره
            زمان چهآن" و "یی ترسیم می کندمرزها زمان" ،"می آفریند را جالبی موفقیت آمیز

 شخصی ، می نامد"مستبد خونخوار" زمان را  راوي. "نابود می کند می آفریند، هم آن را نیز
 عنوان به را زمان او ،همچنین. "به ستیز با وي پرداخت" قدرتمند، دشمن عنوان به، که بایست

 خود جعلی هاي نقاشیهرچند که پیوسته  ،می آفریند را جوانی که کند می معرفی يرمندهن
 يابزار از استفاده باتا  خواهد می مخاطب از او ،رو این از. دهد می تغییر زوال را در جهت

 یمکان در خود از باید مخاطب که آنجا از. بپردازد زمان با مبارزه به شاعر، شعر از تر قوي بسیار
به  شعر واقع در و کند می استفادهظرف و مظروف  استعاره از کند، دفاع غزل از تر امن اربسی

 عنوان به. افتد می اتفاق به کرات شکسپیر غزلیات در قیاسی که ،بنا شده ظرف قصد قیاس با
 از یکی. بکار گیرد قربانیان نابودي براي ي بسیاريترفندها است ممکن زمان دشمن،یک 

 باشد تا "ساعات خوش" وجوانی  هنگامه ب لذت و غروربخشیدن  تواند می زمان ترفندهاي
مجاز  از، اینجا در. فریبکار را حس نکنند زمان با مبارزه ضرورت است ممکن جوانانجایی که 

تا حدي  جاهالنه تا دهد می اجازه جوانانزمان تنها به  که چرا شود می استفاده مرسل ساعت
 زوج به اشاره اینجا در مثابه گیاهه افراد ب مکرر استعاره استفاده. ببرند لذت زندگی و نه کامالً از

 و حفظ کرده در خود بذرهایی تواند می که يچه اباغ عنوان به ، داردمخاطب براي یمناسب
 زمان با مبارزه براي ترقدرتمند بس یسالح عنوان به مثل تولید. کند تولید ها گل چون یجوان
ه زمان ب استعاره. است مخاطب زندگی راستین پیرو تنها این چرا که شود، می گرفته نظر در

   شان مرتبط هنرهاي و هنرمند سه در مورد صحبت اشاره به راوي دارد که به هنرمندمثابه 
 بازتولید ،سراییده می شود شاعر "چشممردمک " توسط که) غزل خطوط (شعر: پردازد می

 و چین و خطوط رسم و ،"می کند تعمیر زندگی که زندگی خطوط" عنوان به) زندگی هنر(
 هنربه انکار قدرتمند بودن  سپس راوي. است جوانان  بر پیشانی"قلم زمان"توسط  چروك

         لطافت ظاهري، نه ذاتی ارزش نه". می پردازد زندگی هنر نسبت به زمان  هنریا خود
  ).12تا11-2( "نماید مردان چشمان را مجبور به زیستن خود در تو تواند نمی



…  استعارات زمانشناختی مفاهیم    رخسار زبان           1396، زمستان 3شماره                          / 

 

49

 وبذر ،نطفه دادن بابزاید،  جوانی باید مخاطب که دارد اصرار او ،غزل پایان در این، بر مضاف
دفاع  زمان یغماي برابر در خود از ابزار بهترینتوسط این   دیگري بسازد تاخود زدن، جوانه
 با را خود اندتوب هم بسط می یابد که هم زندگی می کند و فردي به اینجادر  زندگی هنر. کند
  .کند منع يکار چنین انجام از را او تواند نمی زمان. کند از خود ترسیم جوانی تولید باز

  
   غزل نوزدهم4-4

 همیشه براي او تنها نه. ددار می در شعر خود اعالن را جوان جاودانگی انداز چشم دوباره شاعر
 نخواهد وي زمان قادر به لمسیغماي  و بود خواهد جوان همواره او بلکه کرد، خواهدزندگی 

 در همه جا به کشتار است، آشکار مرسوم طور به که خود را معمول آسیب زمان در ازاء، . بود
         رهارا سپس  آن شاعر یک خودداري موقت، که رغمعلی و. می پردازد زیبایی و مالحت

 به نسبت  عمل رانتری دلهره آور حتی و دهد می ادامه  خودمعمول مسیر  بهزمان کند، می
 ،"کهنش قلم" و زمان هنر رغمعلی حال، این با. دهد  انجام میاست شاعر عشق که جوانی
 این در. بگیرند جشن را خود به شاعر عشق وش زیبایی تا ماند دخواه زنده اشعار این در جوان
  :توصیف می گردد زیر صور به حداقلزمان  غزل، زمان

  هاي شیر و ببردندان و پنجه ها ناپدید شدن باعث همچنین که  "بلعنده"عامل     
  د،شو می
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 رانشهوت پدر تداعی کننده داسش است که با آن که زمان، خداي اساطیري، کرونوس 
را مجبور به  زمین، ،گایا خود مادر و ، داشتنفرت او  ازکه آسمان، وس،اوران خود،

 کرد، خود فرزندانبلعیدن 
 زمان با خود، از نوعی آفرینش با تا سوزاند ار خود ققنوس چرا که این اصلی علت 

 ،کند مبارزه
 استعاره بسط  (حرکتش توسط ،دیگري از پس ییک فصول شدن محو علت عنوان به

 ،)یافته اساطیري
 کند می زخمیبا پنجه هاي خود شکارش را  ابتدا که بلعنده اي یک عنوان به،  

 که است استعاره زمان بمثابه بلعنده استآن بنا شده  پایه بر مفاهیم اینکه  اصلی استعاره کی
 که چیزهایی که است تصورمعمول ما اساس بر که کند می مطرح بلعنده یک عنوان به را زمان

 کهشوند  اي می زباله و انرژي به تبدیل هرچند ،شوند خارج می وجود از عرصه بلعیده شده
. روند می بین از بنابراینو  د،شو مین گرفته نظر در اشیا عنوان به  و دیگرهستند محسوس غیر

طالب بداندیش نسلها، و بویژه جوانان، پیوند  یک عنوان به زمان ارزیابی با جویدن و گاز زدن
ی قدرت هیچ": گوید میکه  (Ovid)  است مانند اوید شده ذکر ادبیات در بارها این. می یابد

جوان  " یا ،"شود نمی مانع خوردمی  کمال آن را چیز هر از که را زمان سنجیده هايگام
 زمان"مانند  رایج روزمره اصطالحات در ،همچنین کند؛ می استفاده آن از شکسپیر که "خوار

 آرواره هاي " ،"بلعد می روزانه طور به را شما زمان" ،"ي انجام نشدهها انتخاب مصرف کننده
    تقلیل  خاك بهه را می بلعد و نابود می کند، و هم را همه زمان" و "را گریزي نتوان زمان

 بر دوباره راوي ،غزل این در زمان با مبارزهبراي  و بیدادگر زمان با مبارزه به یتمایل ".می دهد
        پدیدار دوباره هنرمندمثابه ه ب زمان استعاره غزل، این در .کند می تاکید غزلسرایی هنر
 خود) ساعات(پنجه هاي  با را تگوش که  بلعندهعملزمان به موازات  طریقاین  از که شود می

 و هنرمند قلم تیز نوك با بلعنده آرواره هاي و ، پنجه هااینجا در.  پیش می روددهد می برش
 قدیمی قلم همان با دوباره زمان. دارد همپوشانی زمان از منزله شیءه ب ساعت اشاره هايدست
 شاعر ،عوض در د؛ده می تغییر یزشت طرح به را سطح که کند می ترسیم را خطوط خود
ویران  از سازد، منتقل نیز خود از پس هاي نسل به تواند می که زیبایی الگوي با ،را زمان

  .کند نهی می خود جوانی هنر نمودن
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   غزل صد و چهارم4-5

به سمت و  کرده و رشد تا  باشدعشق براي معمولمدت  یک تنها ساله سه دورهیک  شاید
را  اعمالی او به و بخشد می  انسانیهویتی دوباره را زمان لغز. یابد سوق سوي بلند باروري

 ترین انگاره به برجسته. فریب و سوزش ،)چرخش (تغییر ،کشتار حرکت،: می کند مربوط
 که زمان بمثابه فریبکار وزمان متحرك تندرو  ات استعار ،غزل این در زمانکشیده شده  تصویر
 در که ،است مشکل بسیار معشوقش چهره به نگاهی با انداختن راوي براي آن حرکتدرك 

. کند تواند حس نمی را آن حقیقتاً راوي هرچند ؛است کرده تغییر زمان حرکت در طی واقع
 توانیم می ما که شده زمان بمثابه رباینده استعاره به منجر وي فریب همراهب زمان سریع حرکت

 بدون زمان" ،"می رباید ها بال رازغیه همه را ب عشق از زمان" جمالتی چون در بارها و بارها
پیشه  سالمتی، ،درون صلح زمان "و "را با خود بسرقت می برد روزها زمان" ،" می ربایدآگاهی

 غرور" ،" آوریلعطرهاي" ی مانندتغییرات سایر مراه ههب تغییر این. "می رباید را مانکودکانو
 مختلف اشکال به عامل زمان  همانتوسط که است "پاییزبهارهایی زیبا تا زردي " یا "تابستان

 از پس ژوئن " یا سوزشی چون  "تابستانمرده   زیبایی" کشتاري چون گاه ،نمایان می گردد
  ."سوزاند می  که عطر آن راآوریل

را دلسوزانه  پسین هاي نسل که هنگامی است، زمان به راوي احساس اوج ،غزل نهاییدو بیتی 
  .کندمی  آگاه یغما و گذر زمان، رآواگی آگاهی از خصوصیات وادار به
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   غزل صد و پانزدهم4-6

  اند، کذب ام نوشته پیش که خطوطی آن"

   )2 تا 1 -2(گرانتر عشق بورزم به توهمی مستتوان نمی من گفتند که کسانی حتی

 

 و مخاطب شاعر، زندگی یتمام  برکه زمان، ناپذیر اجتناب قدرت به شکسپیر ،غزل این در
مثابه حاکمی ه زمان ب استعاره از او. کند می اعتراف ،گشته چیره پسین يها نسل همچنین

   حکم مرگبر  زمان"ی چون عبارات در زمان کیفیت اینبا  بارها ما. استفاده می کند مستبد
 "هستیم زمان هاي برده ما"، "کند می حکومت زیست فرایند سرعتبر  زمان" ،"می راند

 "می راند جلو به را ما وقفه بی زمان" ،"استیم ناپذیرتسل و احساس بی ،چیره گر زمان"،
زمان را  "میلیونها حادثه" گوناگون هاي جنبه شکسپیر.  مواجه شده ایم"زمان کنترل تحت"و

قریحه  افروختن تر روشنایجاد می کند، چون  در طی تغییراتی که این حاکم مستبد دلهره آور
مختل نمودن  پادشاهان، حکم دگرگون نمودن ،آراء بین وضعیتتغییر  ،شاعر انهخالق هنري

قطعیت   به عدمقطعیت تبدیل  وافکار منحرف نمودن ،تهییج شده برانگیختن تمایالت زیبایی،
 زمان تهدیدکننده استبداد وي تسلیم که رسد می نظر به ،حال این با. )5 -1 (شمرد می بر ،را

 بس یعشق قدرت تا بیندیشد تحقیق می کند به دعوت را پسین نسل یا مخاطب و شود نمی
  . کندآن شکست به قادر  او راو استبداد زمان را بنمایاند از واالتر
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  تحلیل داده هاي پژوهش. 5

 تعبیه عمیقاً فرهنگ یک هایی که در ارزشاساسی ترین  با بنیادین مفاهیم استعاري ساختار
که بواسطه آنها به  ستعاريا اصطالحات ما تعداد بسیاري از تاکنون. دارد انسجام است، شده

استعارات زمان با ویژگی  از بسیاري. ایم دیده شکسپیر غزلیات درشویم را  نائل می زماندرك 
مثابه ه زمان ب قبیل از( می باشند یفرهنگ دررایج  پایه مفهومی  از استعارات ناشیهاي انسانی

 یافتن براي واقع در ر گشته،منسجم پدیدا استعاري ساختار) زمان بمثابه تغییردهنده یا عامل،
  دراست بهتر هرچند،  ضرورت دارد؛شکسپیر دوران در موجود هاي ارزش مورد در بیشتر
 ما به که مندي نظام همان توضیحدارند به  سعی) 1970 (ترنر و فلیکا کهداشته باشیم  خاطر
 لزوما دازند، که می پرکنیم درك دیگر طریق مفهومی از را مفهوم از  ايجنبهتا  دهد می اجازه
 اشکال در. کند می پنهانرا  است تناقضدر  استعاره آن با که مفهوم از دیگري هاي جنبه

       تصویر ه ب را زمان مختلف هاي جنبه ویژگی هاي انسانی که  همهکردیم تالش ،پیشین
 بنايم بر، انسانی لحاظ از را ها پدیده تا کند می کمک ما به یک هر. کنیم انتخابمی کشید 

  .تعبیر کنیم نهایما ویژگی و اعمال اهداف، ها، انگیزه

   انسجام استعاري متقابل5-1
 کنند؛ می اعمال واقعی زندگی بر ی، ساختارهاییتجرب جدید ارتباطات ایجاد طریق ازاستعارات 

کار ه ب بعدي نسل براي تجربی مبناي یک عنوان به آنها ،شد ایجاداین ارتباطات  که هنگامی
 10 شکل در ،دائم آن وقوع به توجه با زمان استعاره همگراي شناسی هستی. شوند میگرفته 

.  معرفی شده استاستبنا شده  آن بر غزلها یتمام ساختارهاي که یتالتگش یک عنوان به
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 به همه ،رباینده همچنین و حاکمی مستبد ،بلعنده ،ویرانگر ،دروگر مثابه به زمان استعارات
 ،جوانی فقدان چون یاموال فقدان زمان، گذر مختلف، اشکال از سیاريب درخاص  تغییرنوعی 
 آنها هستند، حوادث تغییرات که آنجا از .گردد مربوط می ظاهر و اشیاء مناظر، تغییر ها، ارزش

 نمایندگی یک عامل دره شوند که ب به مثابه عمل در نظر گرفته می استعاره حوادث طریق از
 دیگر نیز هستند متداولاستعارات  برخی شامل تغییرات مختلف واعان. تاثیر می گذارند تغییر

  .می باشند اتتغییر نوع به بستهوا که

  
 است استعاري مفاهیم تداوم همچنین و انسجام دلیل بهاستعارات بین  سیستماتیک رابطه این
 که جاآن از. گیرد می را نیز دربر تعمیم براي استفاده مورد وراثتی مراتب سلسله ایجاد که

 زمان دیگر مخرب هاي ویژگی با موازي و پیوسته همواره صورت هر  درهنرمند زمان استعاره
کار ه استعارات ب همه از که است مقوله اي متعارف استعاره یکنیز  مثابه رقیبه زمان ب است،
 شده بکار گرفته غزلیات تمام مشترك موضوع یک عنوان به و شود، میناشی  اینجا در رفته
 بر عالوه(استعارات  تمام شود می باعث که است چیزي همانرقیب بودن  به طرقی، .است

       به خود اجازه  شکسپیر دلیل، همین بهدقیقاً  و باشد، همسو و منسجم) هنرمند استعاره
  . عمومی پیشنهاد دهددشمن این برابر در مقاومت براي حل راه تعدادي تا می دهد

 ،تشبیه در آنها استفاده شده اند یا مجاز مرسل، استعاره که اصطالحاتی در شدن درگیر با
 جدید اي شیوه به ساختارها ترکیب براي همپوشانی ها مختلف انواع کار گیريه چگونگی ب

 از شکسپیر غزلیات این در استفاده مورد تشبیهات و مجاز مرسل. مورد سئوال قرار می گیرد
) تاصف شکل به ("شما کهن قلم" ،"شما ساعت" ،"زمان قلم" ،"زمانداس " مانند عباراتی

 عنوان به ،جدیداستعارات  ساخت در "ی اشمیلیونحوادث  "،"ساعت عقربه چون" ،" پاسریع"
 به. جوید می کمک کار گرفته نشده آنهاه ب هاي بخش از استفاده یانمونه هاي متعارف  بسط
     را جدید استعاره و وردبیشتر بچشم می آ را شاعر برجسته هاي جنبهاین  ترتیب، این
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 به معنی -توپولوژیکی اصل اغلب هایی نمونه چنین اگرچه. نمایش می گذارده برجسته تر ب
 ساخت ترویج منظور به امر این کنند، می نقض  را- مشترك نسبیت ساختار حفظ براي فشار
اده واقع مورد استف ها گیري نتیجه بینی پیش توان در است که می یکپارچه ذهنی تصویر یک

 هاي شبکه بین ارتباط  حفظاجازهاین  ما به پیوندهاي مجاز مرسل حضور کلی، طور به. گردند
که  مرتبط هاي حوزه مفهومی ساختار مجاورسازیهاي مقدور شده شامل که فضاي ذهن را

مجاز مرسل یا  مؤثر نقش درك. دهد داراي اهمیت باشد را بدست می استدالل براي ظاهراً
منظور ه ب استنباطات ترکیب از استفاده با انسانها چگونه اینکه درك براي فرایند، ینا در تشبیه

 مفهومی نظریه از پسامر  این. باشدکنند، موثر می مفاهیم با معنا تولید می یکپارچگی تسهیل
 1993 سال درکه  ،دیگران وتاثیر نظریه تلفیق مفهومی فوکونیر، ترنر  تحتکه  ،لیکاف استعاره

  .بسط یافت د،ش آغاز

   شکسپیر در غزلیاتمقابله با زمان  پیشنهادي سه طریق 5-2
 با نبرد این. ی باشد که بر علیه آن باید به مبارزه  پرداختدشمن تواند می فردیت یافته زمان
 چگونگی ورا  انقراض امکان ما به همیشه او که  تا جاییاست شکسپیر اصلی  تاکیدزمان

 قدرتمند حریفی با تمرکز بر او ،کار این با. شود می یادآور ن راخریبمات در زمانعملکرد ظالمانه 
. دهند می ارائه هویت بخشی منابع عنوان به را ها نقشاستعاري،  ساختارهاياستفاده از  و

        جا ه ب ترماندگار همواره ،زیبایی ناپذیر اجتناب دگردیسی عنوان به حتی هرچند غزلیات،
 پرداخته و را قدرتمند زمان گوناگون هاي جنبه ود، غزلیات وي به بیاناین وج با. می مانند

 خودداري هستند، زندگی طولدر  ويشکست به قادر که زمان قدر رقباي سه یادآوري از هرگز
   .کند مین

 یا حل راه ارائه و بند شعر هر وسیلهه ب زمان سازي مفهوم همپوشانی با غزلیات پایان و آغاز
  .می گردند مرتبطم  هبه ، در دوبیتی نهایی غزلدارد ذهن در اعرش که گیري نتیجه
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  بمعناي ارزشی '─'مثبت،  ارزشی عنوان به '+'، "بدین معنا" معناي به '=' نماد 11 شکل در

  .می دهد نشان  رازمان در قبال یغماي حلراه  ' ←' نمادو  منفی

ادراکی  سیستم در طول تی اسمنسجم پیشرفت اوج بیتی نتیجه گیرنده نهایی نقطه دو
 ساخته غزلیات از یک هر در سومبند  تا اول بند ابتداي از کهاز ترکیبات استعاري  )شناختی(

 حل راه درگیریش و به مخاطب شاعر که است  کنندهگیري نتیجه بخش اینو . است شده
 کیفیت و زمان با عمدتاً ها درگیري. کند می یادآوري درگیري را حل براي اش شده ارائه هاي

  .شوند می ارائه ها حل راه این و متعاقباً. است او تخریبگر

ذهنیت، هنر به یاري و جاودانه  به صعود از جسمانیت منظور به ،)1979 (برادبروكبنا بنظر 
 امیدوار مشتاقانه وي رو، این از ی گذرا را می ستاید؛زمین زیبایی مودبانه شاعر. دارد نیاز سازي
 هاي اسطوره شاعران ،بدین ترتیب و سازد جاودانهش اشعار در را یزیبای چنین که است

ي گرما و ابدیت عظمت تمام با ،منقش بر گلدان یونانی کیتز پیکرهاي مانند را، بزرگ کالسیک
   .سازد دگرگون می واسطه را بی تجربه

درك  لشام که پیوسته اي مراقبه هاي عنوان بهاز غزلیات  که) 1970 (رایت عقیده موازاته ب
 فرا رفتن براي عشق و هنر قدرت تأیید یاد می کند؛  نمودن آندائمی اشتیاق و زیبایی ارزش

  .  می باشدمرگ حتی و زمان از

 قرار تاثیر تحت را شکسپیر آگاهی که زمان ویژگی دو که گیرد می نتیجه )1981(اسپرجین 
 تماشاگري در چشم. است او يویرانگر قدرت آن، از مهمتر بسیار و گام او گوناگونی ،می دهد

بدون  عملکرد.  است"بدون استراحت" و "چابک پا" زمان نگرد، می را زیبایی و جوانی که
 زمان فلسفه.  می باشداستقرون وسطایی  مفهوم یک که او ویرانگر  خصیصه هايزمان وقفه
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اپذیري وتغییرن و محکم ابدي، قدرت یک. است زمان هاي محدودیت و قدرت بر محور شکسپیر
 به متعلق که است عشق و آن: است زمان از بزرگتر قیاسی غیرقابل طرزه ب و مراتبه ب که

 که ینهایت بی عنوان به انتها، بی یواقعیت در بنابراینو  ، مستقل از زمان،است يدیگر حوزه
  . قرار گیرد محدود در زندانی توان نمی

 تاریخ انزوال و بهبود با ساعت، با ،آینده و گذشتهاز  زمان،حاضر  همیشه و مشتاقآگاهی 
حزن انگیزي است که  موضوع آن، ناپذیري برگشت و زمان گذر سح ،یملت یا مرد زندگی
  .به خود مشغول داشته است را پیوسته رنسانس پس از شاعران

 قادر را ذهن که عمومی شناخت فرایندهاي از استفاده با ،شناختی شناسی زبان حال، این با
 قرار معنی ظرف عنوان به زبان از جداي اي یافته تجسم درك عنوان به را تجربیات تا میسازد
 از.  ارائه دهدزبان نظریه یک به دستیابی براي زایایی و کننده متقاعد روشهايتواند  می دهند،
 محتواي و توصیف ساختار براي استداللی فرآیندهاي برخی توان می استعاري، ساختار طریق
 و خلق براي شناختی توانایی که کلی همپوشانی هاي مهارت. وضوح بیان کردرا ب ادبی متون

محدود براي پرداختن  شهودي نگرش از منسجم تري باشند، نظریه را دارا می استعاره تفسیر
  .شود را رهنمون می سنتی انتقاد به

تعاره و اس برخورد "در کتاب  "استعاره دامنه و شعر"  مقالهدر) 2000( فریمن که نهوهمانگ
 فرآیندهاي ادبی منتقدان انتقادي، متون تحلیل و تجزیه منظوره بکند، می اشاره "مجاز مرسل

همپوشانی " عنوان تحت اشیا بین شباهت: کنند می اعمال سطح سهرا در  قیاسی استداللی
 روابط توسط شده ایجاد الگوي و ،"ارتباطی همپوشانی" عنوانتحت  اشیاء بین روابط ،"صفات
        نشات  جهان در ماتجسم یافته  فهم از که، که "سیستم همپوشانی" عنوان تحت شیء

       استفاده درك تجسم یافته شناختی اصول همان از هر دو مخاطبین و شاعران. می گیرد
برمی گزینند، در  ادبیات تفسیر  براييرویکرد نوعادبی چه  تفاوتی ندارد منتقدان. کنند می

  حاصل میشناختی هاي تحلیل  که از طریقشعر قرائت پیش الگوي از وستهپی هر صورت آنها
آن دست  به که يمتمایز قرائت و خود خاص نگرش براي حال، این با. کنند می استفاده شود

 به قادر را آنها ، چه کیفیتیخاص طور به ،که این توضیحقادر به  است ممکن آنها ،می یابند
 روش عنوان به شناختی تحلیل و تجزیه طریق، این به. ندمی کند نباش قیاسی چنینترسیم 
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 ، در عین حال، برايو کرده محدود را ادبی تفسیر که شود می محسوب اصلی ستون و شناسی
 قرار کنترل خود تحت را شعر اهمیت و تأثیر قدرت، این. شمار می روده ب محوري بسیار متن
  .دهد می

 طریق از روشنگرانه اي و بصري هاي قرائت دد،متع تفسیرهاي و معانی است قادر ادبیات
 آنها چند هر کند، تولید شوند را می ارائه ادبی منتقدان توسط که نظري مختلفی دیدگاه هاي

 برخی رو، این از بپردازند؛ چندگانگی چنین فرایندهاي و اصول غور به بیشتر تمایل دارند تا
  . شوندترجیح داده می اعتبارشان علته نظري ب هاي قرائت

 اندیشه نمایانگر نظام مند بودن می آفرینند، یکدیگر پیوند به استعارات با که منسجمی ساختار
 انطباق چگونگی تعیین و این به. با آن درگیر هستند مخاطب هردو و آن است که راوي پشت

 ارتباطی موانع بر بدین طریق، تا می پردازد ذهن نظام مندي بر مبتنی فرهنگی محیط با
 رسانه طریق از شده متبادر هاي اطالعات پیام پردازش تکمیل به قادر و وت غلبه کردهتفا

 به فراهم نمودن بازخورد و پیام رمزگشایی به قادر) مخاطب (گیرنده ترتیب، این به. گردد
 ساختار درك بنابراین، براي. است ارتباط کارآیی خود سندي بر این و است) راوي (فرستنده

 داده پویاي تلفیق فرآیند طریق از باید فرهنگی، ساختارهاي همچنین و ارفمتع هاي اندیشه
  .وارد شد ها

  گیري نتیجه. 6
عنوان یکی از جنبه ه توان آن را ب زمان نقش مهمی در ساختار ذهنی و فرهنگی دارد و می

 نپایا و زمان ساختاریافته با آغاز قابل تشخیص. هاي بنیادین فرهنگ و ارتباط در نظر گرفت
اذهان ما  به همان ترتیب که در مرگ و زندگی ساختار که قادر است تعیین شده اي خاص

  .ترسیم نماید شکل گرفته اند را

گذر زمان براي مشاهده گر ثابت بیانگر آشکار شده است در طی بررسی شش غزل شکسپیر، 
  . عنوان عاملی مخرب استه اثرات زیانبار و هراسناك زمان ب

 درخشش روز به تاریکی شب، حجب جوانی به میرایی، موي سیاه به نقره اي، در غزل دوازدهم،
و در آن خصیصه هاي فرد به گیاه . در سرتاسر شعر و باالخص دوبیتی مرتبط تاکید شده است
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 ما ناپذیر اجتناب بخش عنوان به ، که توسط زمان دروگر به سوي مرگ و نیستیهمانند شده
 با ترکیب در گیاه بمثابه انسان  استعاره زمان، داس با مواجه اب .شود می رانده ،زمان درك از

 از دفاع به تمایل ما رو، این از. گذارد می نمایش به را تري یکپارچه صحنه مرسل، مجازي
  .پردازیم می زمان با محاربه به پرورش و مثل تولید توسط و یابیم می خویش

 صحنه مثابهه ب دنیا  -دیگري متعارف استعاره اب ترکیب در  افراد بمثابه گیاه در غزل پانزدهم،
 تغییررا  چیز همه ویرانگر مثابهه ب زمان استعاره. دارد ناپایداریش اشاره بر بروشنی نمایش،

 به آن با هنر بوسیله که اي جاودانه موجود عنوان به زمان سازي مفهوم. زند می آسیب و داده
  .است شکسپیر غزلیات در شده پرداخته اتکر به موضوعات از یکی پرداخت، باید مبارزه

 

 .زمان دارد بودن دشمنتاکیدي مجدد بر  و پرداخته مثل تولید موضوع ادامه به شانزدهم غزل
 هرچند آفریند، می را جوانی که شود می پدیدار شعر این در نیز هنرمند مثابهه ب زمان استعاره

 استعاره مکرر استفاده. دهد می رتغیی را زوال جهت در خود جعلی هاي نقاشی پیوسته که
 با مبارزه براي قدرتمندتر بس سالحی عنوان به مثل تولید تداعی کننده گیاه مثابهه ب افراد
     زندگی هم که یابد می بسط فردي به اینجا در زندگی هنر. شود می گرفته نظر در زمان
  . دکن ترسیم خود از جوانی بازتولید با را خود بتواند هم و کند می

 از که شود می پدیدار دوباره هنرمند  بلعنده و سپسمثابهه ب زمان استعاره ، نوزدهمغزل در
 برش خود) ساعات (هاي پنجه از طریق را گوشت که بلعنده عمل موازات به زمان طریق این
. دارد همپوشانی زمان از شیء بمنزله ساعت اشاره دستهاي و هنرمند قلم تیز نوك با دهد می

 زشتی طرح به را سطح که کند می ترسیم را خطوط خود قدیمی قلم همان با وبارهد زمان
 خود از پس هاي نسل به تواند می که زیبایی الگوي با را، زمان شاعر عوض، در دهد؛ می تغییر

  .کند می نهی جوانی خود هنر نمودن ویران از سازد، منتقل نیز

، رباینده مثابهه ب زمان استعاره. می یابد نسانیا هویتی دوباره زمان نیز، چهارم و صد غزلدر  
 را پسین هاي نسلاند و گرد می نمایان مختلف اشکال بهرا  زمان عامل همان توسط تغییر

  .کند می آگاه یغما و گذر زمان، آواگیر خصوصیات از آگاهی به وادار دلسوزانه
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 گفتند که کسانی تیح اند، کذب ام نوشته پیش که خطوطی آن "، پانزدهم و صد غزلدر  
 ، اشارهزمان ناپذیر اجتناب قدرت به شکسپیر، "بورزم عشق گرانتر توهمی به توانستم نمی من
 تهدیدکننده استبداد تسلیم وي اما،.کند می استفاده مستبد حاکمی مثابهه ب زمان استعاره و از

 عشقی قدرت تا بیندیشد حقیقت به کند می دعوت را پسین نسل یا مخاطب و شود نمی زمان
  .کند آن شکست به قادر را او و بنمایاند را زمان استبداد از واالتر بس

. مشاهده گر ثابت  براساس نظریۀ لیکاف ودر طی بررسی شش غزل شکسپیر زمان عامل است
را از تغییر وضعیت و حالت و  گر گذر زمانمشاهده  . حرکتدرعاملی است  پیوستهزمان 

ه اي استعاري و برحسب این واقعیت که زمان به گون. د کردخواه دگرگونی در محیط درك
می شود، با دانش زیستی انسان  مکان ها دركحرکت و تغییرات وارده بر اشیاء، افراد و 

و با  ویژگی عمومیت درمورد استعاره هاي مفهومی معنا می یابد ه گفتۀ لیکاف،ب. مطابقت دارد
و عاملیت زمان در ذهن نیز حرکت  بناي دركبررسی هایی که در این پژوهش صورت گرفت، م

  .است

ساختار مفهومی  به نظر می رسد نظریۀ معاصر استعارة لیکاف ابزار نظري مناسبی براي بررسی
 .اشعار، و باالخص متون روزمره و چه بسا اصطالحات می باشد
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  دو حکایت مثنوي معنوي در کاري اهمال مفهوم تبیین

   هیجانی آلبرت الیس-بر اساس نظریه عقالنی
                                                                                    ysmailzadeh@yahoo.com  *یوسف اسماعیل زادهدکتر 

  گیالن. ادبیات فارسی دانشگاه پیام نورزبان و استادیار گروه 
  فاطمه سادات مدنی

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
 اهمال ه ب،شود که انسان با دست کم گرفتن خود این اصل تأکید می در روانشناسی امروز نیز بر

خود را بی دست و پا تصور می کند و احساس خود کم بینی در وجود او  ،می شود کاري کشیده
 نمی تواند از توانایی و تجربه هاي خود به درستی ، نگاه و اندیشهچنین با ی انسان.دواند میریشه 

هرچه زودتر به اهداف کوتاه مدت خود   او به دنبال لذّت هاي زود گذر است تا.استفاده نماید
 که تمام زندگی او را تحت می آورد به وجود براي خود با این فکر واهی مشکلی را  ودست یابد

 ها پیش از پیدایش ، قرندین بلخی شاعر و عارف بزرگ ایرانموالنا جالل ال .الشعاع قرار می دهد
در آثار خود به ویژه در مثنوي، الگویی دقیق از منش و هویت اصیل انسانی در  ،علم روانشناسی

 او به عنوان یک انسان شناس .رد با اصول غیرمنطقی و منطقی از رفتار ارائه داده استبرخو
پیش از روانشناسان انسان گراي غرب پرده از رفتارها و واکنش هاي  ، آراء و نظراتش،مسلمان

آلبرت الیس روان  .می دارد       آدمی در مسیر زندگی در برخورد با مشکالت و نابسامانی ها بر
این باور است که آدمی با افکار و نوع نگرش خود به محیط موجبات ناراحتی و عدم  گر بردرمان

 آورد او معتقد است انسان ذاتا تمایالت بیولوژیکی،بهره مندي از یک زندگی آرام را فراهم می
نیرومندي براي تفکر و عمل به شیوه خاص را دارد که این شیوه ممکن است در  استثنائی و

او معتقد است که انسان آمادگی شدیدي براي تفکر غیر .  و یا غیر منطقی باشدجهت منطقی
آراي البرت این مقاله به تحلیل دو حکایت از مثنوي موالنا از منظر . منطقی و غیر عقالنی دارد

  .الیس می پردازد

 9/3/1397ه         تاریخ پذیرش مقال                            2/3/1397:تاریخ دریافت مقاله

 واژگان کلیدي

     مثنوي معنوي*

  موالنا*

 آلبرت الیس*

  هیجانی-نظریۀ عقالنی *

    اهمالکاري*
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  مقدمه

تعادل و تصعید ، توان دنیایی معرفی کرد که در جهت تسکین آالم و دردهاادبیات را می
شخصیتی و پرورش آرمان هاي متعالی آدمی تأثیر شگفت انگیزي داشته و موجبات همدلی و 

جهت معرفت و روانشناسی نیز کوششی است در .کندهمزبانی بین گوینده و مخاطب را فراهم می
 علل و انگیزه هاي عدم تعادل شخصیتی و آنچه موجب خطاي در ،ناخت نسبت به روان آدمیش

محور اصلی آثار ادبی و کاوش هاي روان شناختی . مورد واکاوي قرار می دهد را ادراك می شود
تظاهرات روح پیچیده، شگفت انگیز و الیتناهی آدمی و تفسیر علّی آن است از میان شاهکارهاي 

 بهترین جان داروي دغدغه ، عرفانی به لحاظ عجین شدن و آمیختگی با عشق الهی نوع،ادبی
 موالنا ارتباطی چشمگیر و انند عطاراین میان در آثار متفکران ایرانی م در. روان هاي خسته است

مثنوي موالنا در حالی که سرشار از قصه و داستان هاي  .شودبین روانشناسی و آثارشان دیده می
  تولد مفاهیمی عالی فکري، فلسفی، عرفانی و روانشناختی نیز است  منشأ. استحکمت آموز

این باور است که آدمی با افکار و نوع نگرش خود به  آلبرت الیس روان درمانگر آمریکایی بر
آورد او معتقد است محیط موجبات ناراحتی و عدم بهره مندي از یک زندگی آرام را فراهم می

نیرومندي براي تفکر و عمل به شیوه خاص را دارد که  استثنائی و بیولوژیکی،انسان ذاتا تمایالت 
این شیوه ممکن است در جهت منطقی و یا غیر منطقی باشد او معتقد است که انسان آمادگی 

ند اموالنا نیز براین باور است که انسان می تو. شدیدي براي تفکر غیر منطقی و غیر عقالنی دارد
هستی زشت آلود تهی و بی ریشه و پررنج و م ود به دست دهد یکی ترسیدو ترسیم کلی از خ

و ترسیم دیگر او از چیزي  زندادباري که در طول زندگی اسیر آن است و در آن دست و پا می
 و سرشار از عشق و زیبایی پاك و روشن و شکوهمندده و می توانسته باشد و آن هستی که بو

ریشه در نوع اندیشه می داند که گاه او را به سمت گلستان  راهمه این عوامل  این خیر است اوو
کنون پژوهش هاي زیر در باب آراي مولوي از دیدگاه تا .وگاه به سمت گلخن هدایت می کند

  :آلبرت الیس انجام گرفته است

انطباقی آراء موالنا  در پانزده حکایت مثنوي با نظریه رفتار درمانی -بررسی تحلیلی .1
 )1391پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، (نی آلبرت الیس، هیجا–عقالنی 
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تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوي معنوي از منظر باور هاي غیر منطقی  .2
  1391 عرفانی در دري،دانشگاه آزاد نجف آباد،- آلبرت الیس،فصلنامه غنایی

 زندگی موالنا

پدرش محمدبن حسین خطیبی  . دنیا آمدقمري به 604ربیع االول سال 6در شهر بلخ در 
ثمره ي زندگیش را محمد و  -که او را سلطان العلما نیز لقب داده اند-مشهور به بهاءالدین ولد

 سالگی یعنی تا زمانی که 25موالنا تا ) 38- 40: 1387فروزانفر،. .(لقبش را جالل الدین نهاد
فنون عقلی و نقلی و  علوم وشوق هرچه تمام تر در پی کسب  پدرش بدرود حیات گفت با

 اصول فقه،فلسفه و کالم اشتغال داشت چندان ، حدیث،تفسیر قرآن، فقه،اکتسابی شامل ادبیات
در همین سالهاي عمرش قبل  او. بی نیاز بود که در مقام فقه به درجه اجتهاد رسیده و از استاد

)  344 :1379دهباشی،.(اداز مرگ پدر ازدواج کرد و نام اولین فرزندش را سلطان ولد نام نه
 از درون خسته و  اگرچه به ظاهر فقیه و زاهدي باوقار و کامل است اما،موالنا در مرحله حساس

 هجري قمري پرسشی شگفت تري به نام شمس 642تشنه تحول است هنگامی که درسال 
 هایش الدین تبریزي حقارت علم تقلیدي و احترام حاصل از آن را به موالنا فهماند توانایی

تولد جنینی "فرصت شکوفایی و تحقق بیشتري یافت چنان که اگر تولد نخست او را 
بهره .(تولد جنانی مولوي بنامیم"بنامیم پس از دیدار او با شمس را بهتر است "موالنا

 غزلیات و رباعیات، ،مثنوي.شودموالنا به منظوم و منثور تقسیم می آثار مکتوب )101:1388ور،
  .اوست  مجالس سبعه از آثار منظوم  و منثور تیب و مکا،فیه مافیه

  تمثیل  داستان، حکایت، ،قصه

و تمثیل را مشخص نکرده اند و در بسیاري از اوقات این  داستان  حکایت،،قدما مرز میان قصه
آن غریبی خانه می جست از شتاب (مثال موالنا ماجراي . مفاهیم را به جاي هم استفاده کرده اند

  قصه و گاه ،به عنوان مثل ذکر می کند اما در حالی که موارد مشابه این را داستانرا ......)
حکایت می نامد و یا سنایی در حدیقه خود، روایت مناجات فردي را مثل مناجات شبلی را 

در واقع ادبا در گذشته به خاطر اهدافی که براي خود بر می گزیدند در قید  .حکایت نام می نهد
  ). 25-26: 1377بیگ محمدي،(اع نبودند تمایز این انو
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  تمثیل

در لغت به معنی مثل آوردن و تشبیه کردن است و صورت چیزي را به تصویر کشیدن است که 
به طور کلی « ) :1375:87داد،(داستان یا حدیثی را به عنوان مثال در داستان آوردن است 

  و، دینی، عرفانی،ی اخالقیتمثیل حکایت یا داستان کوتاه و بلندي است که فکر یا پیام
 و اگر این پیام در حکایت یا داستان اجتماعی و سیاسی و یا جز آن را مثل یا تمثیل می گویند

و تفسیر داستان داشته باشد آن ل بکلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیت اندیشه و تخی
   )119:1380پورنامداریان،(»را تمثیل رمزي می نامند 

  وي معنوي قصه در مثن

 تارك همه مثنوي سرایان و  اثري بی همتا و بی بدیل است که بر،مثنوي جالل الدین محمد
 موالنا را می توان زبده ترین قصه پرداز سنتی ایران زمین دانست که .قصه پردازان می درخشد

به مدد شگردهاي مختلف روایی از حکایتی چند سطري و یا چند بیتی قصه اي طوالنی با 
او خطیب بلیغ و روان شناس تیزهوشی است که به وسیله «.یت خیره کننده آفریده است جذاب

 تمثیل ها و قصه ها ،عالوه برآنکه مسائل کالمی و مذهبی را بهتر از هر متکلمی حل می کند،
زرین (  تعلیمی و اخالقی خود را نیز به همین وسیله خاطر نشان می سازد،پیام هاي اجتماعی

 موالنا گاه چنان اوج می گیرد که قصه و اسلوب آن را از یاد می برد و وارد )147:1387کوب،
تمام  .عرصه قصه بر می گرددفضایی فراتر از مخاطبان می شود و با تأکید مخاطبان دوباره به 

منوط به نگاهها و خواهش هاي مستمع  ، و ایجازها و حتی داستان گویی وياطنابها ،سکوتها
 ره توشه ایست براي عمل و کاربردي کردن مفاهیم واال و تعلیمی آن در قصه هاي مثنوي. است 

روزمرّه نردبانی است براي رفتن به اوج مفاهیم واالي عرفانی و انسانی این جامع بودن و  زندگی
نگریستن در قصه هاي اوست که قرنها این اثر را ماندگار کرده وآن را زمینه ساز  چند سویه

 .ادب فارسی کرده استفراوان در  پژوهش هاي
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   1آلبرت الیس

  سپتامبر در پیتسبورگ پنسیلوانیا به دنیا آمد دوران کودکی پررنج و چالشی را27آلبرت الیس در 
او در دوران کودکی باوجود پدر و مادراز لطف و محبت آنها بی بهره بود در سنین .پشت سر نهاد

 1934الیس در سال « .با خود حمل می کردباالتر او عالوه بر رنج روحی رنجی جسمانی را نیز 
فارغ التحصیل شدن از کالج  مدرك کارشناسی خود را از سیتی کالج نیویورك دریافت کرد وي بین

کت تجاري کوچک به یک شر و قبول شدن در دوره هاي تکمیلی، چند داستان بلند نوشت و در
 از دانشگاه 1947 د در سالاز دریافت مدرك دکتراي خوگزینی کار کرد پس کار عنوان رئیس

  )2،300:1390شارف(» کلمبیا، در درمانگاه بهداشت روانی نیوجرسی شروع به کار کرد

 ولی بتدریج از آن ناراضی شد.  به روان کاوي مشغول شد1953 تا 1947او در بین سالهاي 

) 404:1385نورکراس،3پروچاسکا،.(به طور فزاینده اي از کارایی روان کاوي ناخشنود بود چون
تازه  ) RET(هیجانی  –الیس پس از کنار کشیدن از روانکاوي تأکید خود را بر درمان منطقی

 "مؤسسه1968و در سال "زندگی معقول" موسسه 1958کشف شده استوار نمود در سال 
  )162:1386، 4 شیلینگ.( را تأسیس نمود"مطالعه پیشرفته روان درمانی معقول

ن اجالس مغزهاي متفکر که از طرف مؤسسه برگزار شد اعالم  با عنوا1993او در کنفرانس «
 عاطفی تغییر –را به رفتار درمانی منطقی)RET(عاطفی  –کرد که می خواهد نام درمان منطقی

)REBT(2دهد«).،(در ابتداالیس در ) 405:1385پروچاسکا،نورکراسRET(  چون بر رویکرد تفکر
وجود انسان تأکید می کرد خیلی زود بر او  ايعقالنی و اولویت عقل و خرد بر دیگر جنبه ه

که بحثی فلسفی است که بر او لویت  است خرده گرفتند که او طرفدار خرد گرایی قرن هجدهم
به همین دلیل بود که الیس  براي  .عقل و خرد بر دیگر جنبه هاي وجود انسان تأکید می کرد

فیروزبخت . (ویکردش انتخاب کرد  هیجانی را براي ر–نام درمان عقالنی  ، رفع سوءتفاهم
،28:1382(  

                   
-Albert Ellis١  
-sharf٢ 
-Pruchaska٣ 

 
-Shilling۴ 

  



 …  در دو حکایتاهمال کاري          تبیین مفهوم  رخسار زبان     1396، زمستان 3شماره   / 

 

67

عقاید بنیادي  ،لذت طلبی مسئوالنه: ی عبارتند از هیجان–مبانی فلسفی رفتار درمانی عقالنی 
ت طلبی مسئوالنه یعنی لذت طلبی بلند مدت از طریق انسان گرایانه و خردمندي انسانها لذ

 انگیز هستند مثل سوءمصرف به مواد گذشتن از لذت هاي آنی و زود گذر که رنج آفرین و مالل
 الیس معتقد است که انسانها غالبا لذت طلب هستند ولی باید روي لذایذ بلند ،و اعتیاد به الکل

مدت متمرکز شوند چون لذت طلبی مسئوالنه یعنی توجه کردن به پیامد رفتارهایمان براي 
   )303- 304: 1390شارف،. (خودمان و دیگران

   هیجانی -مانی عقالنیظریه رفتاري درعوامل بنیادي در ن

الیس معتقد است که انسان ذاتا تمایالت خاصی براي تفکر و عمل به  :عوامل زیست شناختی
د و تفکر و شیوه اي خاص دارد گاه در راستاي تفکرات منطقی و گاه غیر منطقی گام بر می دار

خریب نفس گام بر می دارد و خانواده و فرهنگ می داند که در جهت ت ،عمل خود را تابع محیط
و از روي عادت به اختالل روانی  آنچه اوضاع را بد می کند تمایل او به تداوم بخشیدن ناهشیار

است و به هیچ وجه نمی خواهد از این کار دست بردارد انسانها تمایل شدیدي به ناراحت کردن 
  .می کنند، دارند        خود و لعنت فرستادن و محکوم کردن خود براي مواقعی که ضعیف عمل

اعضاي خانواده و سایرین روي توقعات انسان از  ، روابط انسانها با همساالن:وامل اجتماعیع
 خودش تأثیر می گذارد انسانها می کوشند که خود را خوب و ارزشمند در منظر دیگران جلوه

 و زمانی که از زمانی که مورد پذیرش اجتماع و دیگران هستند احساس خوب دارنددهند آنها 
گیرند خود را بی ارزش و ناالیق فرض می کنند این  سوي همین اقشار مورد انتقاد قرار می

احساس از نظر رفتار درمانی عقالنی زمانی رخ می دهدکه براي نظرات دیگران اهمیت زیادي 
اي نهادهاي اجتماعی مثل دین و مدرسه راههاي مناسبی هستند براي آموزش راهه. قائل باشیم

  .تا انسانها گرفتار مطلق اندیشی و باید هاي خود ساخته نشوند ارتباطی با دیگران و

آسیب پذیر بودن انسانها در برابر اختاللها به فراخور عوامل  : اختاللآسیب پذیري در برابر
زیست شناختی و اجتماعی است انسانها در روابط خود با جامعه و و دوستان و همساالن در پی 

 و شادمانی هستند که نهادینه شدن عقاید معیوب که بر ساخته ذهن خود انسان کسب لذت
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است موجب برهم زدن تعادل در روابط و بی بهره شدن از شادمانی و لذت را براي انسان به 
  ) 118-119:  1378ناصري،، شفیع آبادي)(305- 306: 1390شارف ، .( همراه دارد

  هیجانی-قالنیمفاهیم و عناصر نظریه رفتار درمانی ع

A.، اگرشادیم و یا خون مان به جوش آمده دلیلی داردرویدادهاي فعال کننده.  

2B. نمره پایین یکی را تشویق به تالش کرده و ؛ شودنظام باورها،نگرش ها موجب می
  .منفعل سازد دیگري را

C. ، دودي رویداد به وقوع پیوسته داراي پیامدهایی است که مرپیامدهاي رفتاري و هیجانی
  .یعنی یک سال درجازدن و شکست عاطفی یعنی بی تکیه گاه شدن 

D.مردود شدم چون معلم ها با من لج کردند ،باورهاي نامعقول ،چالش ها .  

F.  ت آمیز بوده باشدهاو به تغییراحساساگرزیر سوال بردن و به چالش کشیدن موفقی
  . برگزیندAار آمد تري در تغییر اندیشه هایش در باورها کمک می کند تا استنباط ک

E.  کسانی که باورهاي نامعقول:باورهاي موثر)D( ها را زیر سوال می برندو با آنها مبارزه می
 کنند به باورهاي مؤثري دست می یابد که به آنها کمک می کند شرایط را به خوبی مدیریت

  .باید امیدوار باشداز دست دادن شغل پایان دنیا نیست ،آدمی توانایی زیادي دارد که .کنند

G .بدون هدف گذاري هیچ گاه نمی توان حرف ها را عملیاتی کرد براي درست کردن :اهداف
-37: 1387کریمی، .( دقیق و استوار بود ،در گزینش اهداف اوضاع باید شرایط هدفمند داشت و

36(  

د،از روابط شامل زنده ماندن و در حد معقولی شاد و راضی بودن ازخو-)هاG(اهداف و ارزش ها
خود،ار تولید و پیشرفت خود،از اصیل و خالق بودن خودو از لذت بردن از فعالیت هاي 

  .جسمی،هیجانی و ذهنی خود
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 مواجهات یا افکاري که مانع تحقق اهداف رویدادها، -)هاA(تجربه هاي فعال ساز یا گرفتاریها 
)Gچشیدن طعم ، اهداف مهمنرسیدن به: مثال.می شوند یا در تحقق آنها اخالل می کنند)ها 

  .بدرفتاري دیگران 

  )هاG) (هاA(عقاید و فلسفه ها در رابطه با گرفتاري  ،باور ها

ترجیح دادن و خواستن این که فالن چیزها رخ ) هاRB(باورهاي معقول در باره گرفتاري ها 
یزها نباید شدید مبنی براین که فالن چ اصرار )هاIB(باره گرفتاریهاباورهاي نامعقول در. ندهند

  .رخ دهد 

احساسات و رفتارهایی که از ).هاC(پیامدها یا نتایج گرفتاري ها و باورهایمان درباره گرفتاریها 
  .نشأت می گیرند)هاB(با باورها )هاA(تعامل تجارب فعال کننده یا گرفتاریها 

و )هاA(یا احساسات و رفتارهاي سازنده اي که از تعامل گرفتاریها) هاHC(ي سالم پیامدها
  .نشأت می گیرند)هاRB(باورهاي معقول 

و )هاA(یا احساسات و رفتارهاي مخربی که از تعامل گرفتاري ها )هاUC(پیامدهاي ناسالم 
  )1390.شارف.ك.ر(و )1388.هارپر.الیس.ك.ر.(نشأت می گیرند)هاIB(باورهاي نامعقول 

  دوازده باور غیر منطقی آلبرت الیس

یال شهوانی و جنسی به این دلیل نیاز تلقی می شوند که ما  آنها  امیال اساسی انسان،مثل ام-1«
  را نیاز تعریف می کنیم در حالی که آنها در واقع ترجیحات هستند

 خواه این رویدادها اجبار به انتظار کشیدن درانیم برخی رویدادها را تحمل کنیم؛ ما نمی تو- 2
ه می توانیم این گونه رویدادها را صرف نظر یا طرد در حالی ک ،صف باشد یا مواجه شدن با انتقاد

  .از این که چقدر ناخوشایند باشند به خوبی تحمل کنیم 

ارزش ما را به عنوان انسان  ،ی مانند هوشییا ویژگی ها ،موفقیت ها و شکست هاي ما- 3
  .انگار که ارزش انسان را می توان مانند ویژگی هاي عملکردي او ارزیابی کرد مشخص می کنند،
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  .ما باید رضایت دیگران را جلب کنم انگار هستی ما به آنها بستگی دارد- 4

  .دنیا باید با ما عادالنه برخورد کند انگار که دنیا می تواند از امیال ما پیروي کند - 5

  می توانیم شرارتشان تنبیه شوند انگار که مارذل یا شرور هستند و باید به خاطر  ،برخی افراد- 6
  .سانها را ارزیابی کنیم دن انوبی ارزش ب

 واقعا وحشتناك است انگار که مفهوم ،وقتی اوضاع به صورتی نیست که ما دوست داریم- 7
  .وحشتناك بودن را می توان به صورت تجربی تعریف کرد 

یا اگر به دلیل خشم و یا اضطراب ناراحت  ، نمی کردیم که اوضاع وحشتناك استاگر ما فکر- 8
مل کنیم انگار براي اقدامات منطقی اي که دنیا را به مکان خوشایند نبودیم نمی توانستیم ع

   .تري تبدیل می کند حتما بایداز لحاظ عاطفی آشفته باشیم 

چیزهاي زیان بخشی مانند سیگار یا مواد مخدر خوشی زندگی را بیشتر می کند یا مصرف - 9
ممکن است  دگی بدون انها،این مواد زیان آور صرفا به این دلیل ضرورت دارد که گذراندن زن

  .براي مدتی ناخوشایند باشد

   .عوامل بیرونی موجب شادي انسان می شوند و ما نمی توانیم احساساتمان را کنترل کنیم-10

 سابقه گذشته فرد تنها عامل تعیین کننده مهم رفتار فعلی اوست انگار چیزي که یک -11
  .،باید براي همیشه بر آن تأثیر داشته باشداسترا شدیدا تحت تأثیر قرارداده زمانی زندگی فرد 

عقایدي که در کودکی آموخته ایم خواه عقاید مذهبی ،خواه اخالقی یا سیاسی می توانند – 12
  )408:1387پروچاسکا،نورکراس،(».راهنماي خوبی براي بزرگسالی باشد

  )دفتر دوم  (9حکایت 

   از سر راه برکن  را که خاربنيفرمودن والی آن مرد: حکایت نخستین   

والی .است  قصه حال مردي است که بر سر راه مردم خاري کاشته ،این تمثیل در مثنوي موالنا
تمثیل از  . به او تذکر می دهد که خار را برکند اما او همچنان امروز و فردا می کند،آن شهر
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تا شاید سلطان از خاربن از باغبان در خواست می کند او را نگه دارد «نجایی آغاز می شود که آ
باغبان  هم وي را نگه می دارد و روزي دو بارش آب می دهد تا . گل و میوه او خرسند گردد

موالنا قبل   ).267:1382زرین کوب ،(»د و تمام باغ را فرامی گیرد همی د خاربن می روید و بر
مثیل را فراهم مقدمه این ت، "کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوي آب "از این در تمثیل 

بنا  .در این تمثیل دنبال می کند، استکه از  تمثیل مذکور گرفته را کرده و در واقع نتیجه اي 
 به احتمال قوي این تمثیل از طریق آراء صوفیه به مثنوي راه یافته و ،به گفته دکتر زرین کوب

  )همان(. یا شاید اصل آن  مأخوذ از قصص لقمانی باشد 

   خاربن اونشاند هر          در میان                  خوش سخن    همچو آن شخص در شت

        بس بگفتندش بکن این را نکند                        رهگذر یانش مالمتگر شدند         

          پاي خلق از زخم او پر خون شدي   ن شدي               هر دمی آن خاربن افزو     

              پاي درویشان بخستی زار زار    ریدي ز خار                      جامه هاي خلق بد   

           گفت آري برکنم روزیش من  چون بجد حاکم بدو گفت این بکن                          

  اد      شد درخت خاراو محکم نه                                       مدتی امروز و فردا وعده داد  

         پیش آدر کار ما واپس مغژ     گفت روزي حاکمش اي وعده کژ                               

  )1227-2/34(گفت عجل ال تماطل دیننا                         گفت االیام یا عم بیننا             

A : رویداد فعال کننده   

 این ،او در جواب حاکم که می گوید خار را بکن؛ انگیزه اي نهفته است ،پس این رفتار خارکن در
   :گونه جواب می دهد

  )2/1232(گفت االیام یا عم بیننا                         گفت عجل ال تماطل دیننا
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C :  این باور که زندگی در جریان است و زمان در دستش براي او پیامدي داشته است و آن
  .وعده دادن هاي متوالی است

                      شد درخت خار او محکم نهاددادوز و فردا وعده مدتی امر

  .پیامد چنین باوري اهمالکاري و امروزو فردا کردن است 

D  : خوي بد او می داند که هر روز در  برد و آن خار را موالنا باورهاي غلط او را زیر سوال می
 باورهاي  فراوانی ،ا تا پایان حکایتموالن. تر شدن هستدر حال پیراو حال جوان تر شدن و خود 

  . به راستی روي آورد،ارائه می دهد براي اینکه آدمی از خوي بد خود دست کشیده 

G  : وقتی آدمی از این موانع به سالمت گذشت و در مسیر کمال قرار گرفت در همین زمان
   :گوید است که موالنا می

     هست مسجود مالئک ز اجتباءآدمی چون نور گیرد از خدا                   

   دفتر سوم ،10حکایت 
   "نذر سگان هر زمستان که این تابستان چو بیاید خانه سازیم از بهر زمستان "

حکایت سگی است که در وقت سرما از سوزسرما می نالد ودر وقت خوشی و گرماي تابستان 
  .کند  ذهنش خطور نمی بهی فکر روزهاي سخت ت است که حتّچنان مست لذّ،

A : رویداد فعال کننده   

زمستان را به امید تابستان   نماد انسانی است که به دل خوشی هاي زودگذر دلبسته و،سگ
  . عدم آینده نگري است ،آنو دلیل  کندوتابستان را به امید زمستان سر می

B : باور    

 دست به و عمالً ستاچنان خواهم کرد او را منفعل ساخته  واین باور که فردا و فرداها چنین 
  .زندهیچ کاري نمی
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C :  نگرش خوشی زودگذر و امروز و فردا کردن براي او پیامدهایی دارد و آن همین است که
   .گاهی شاد است و گاهی ناالن 

   تحلیل و واکاوي دو حکایت

ده  موالنا تصویر  انسانی را به نمایش می گذارد که وقت و عمر خود را در راه وع، اولدر تمثیل
می        او با تسویف هر روز وعده ي فرداهاي دیگر را .صرف می کنددادن و امروز و فردا کردن 

بشر با آن دست  ،رفتاري است که از گذشته تا اکنونگر مذمت موالنا آغاز،  در این گفتگو.دهد
 را با تصور اینکه زمان در اختیار اوست ایام و لحظات زندگیش انسان با. است بوده به گریبان 

می         قابل برگشت می داند و با خود عمر رفته را گویاسهل انگاري پس پشت می نهد و 
 " شتاب کن شتاب کن"هنوز وقت داریم و گوشهایش براي شنیدن ،گوید روزگار در بین ماست

که انسانها مدت زیادي از عمرشان را باآن همراه هستند را  این سیر رفتاري .زمانه سنگین است
یعنی به آینده محول کردن کاري که » اهمالکاري  «. نام نهاده اند "اهمالکاري" ،انشناسانرو

   : وجوه گوناگونی از آن برداشت می شودوتصمیم به اجراي آن گرفته ایم 

نتیجه بخش بودن انجام آن کار را در  ورورت کاري را در حال درك نمی کندگاه انسان ض- 1
  . آینده دنبال می کند

  .به تأخیر انداختن کارها بدون علت و سبب است گاه - 2

  .زمانی اهمالکاري باوجود آگاهی به زیانهاي آن صورت می گیرد- 3

الیس ......(تر می کندا مشکالت روند اهمالکاري را شدیدوگاه مواجه شدن افراد ب- 4
  )20:1387،جیمزنال،

  :ش را متذکر می شود آفات وعده دادن های،موالنا در ادامه در تذکر به شخص اهمالکار
          که به هر روزي که می آید زمان توکه می گویی که فردا این بدان                  

        وین کننده پیر و مضطر می شود       آن درخت بد جوانتر می شود                  
ر پیري و در کاستن      خارکن د           ت و برخاستن                      خاربن در قو  
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       خارکن هر روز زار و خشک تر               و هردم سبز تر                خاربن هر روز
  )1235-2/39(زود باش و روزگار خود مبر                 ود تو پیر تر       او جوانتر می ش

بی      از روي  تنبلی و در این ابیات طبق شواهدي که موالنا ارائه می دهد خارکن وعده فردا را
 پرده از ، موالنا در ادامه قصه. و برنائیش استاو دلخوش به نیروي جوانی ؛هدفی بیان می دارد

می    همرهان خود را وارد وادي دیگر می کند او خار و خارکن را بهانه قرار  رازي برمی دارد و
  :دهد تا بگوید

        بارها در پاي خار آخر زدت                           خاربن دان هر یکی خوي بدت  

       حس نداري سخت بی حس آمدي                    خسته شدي   بارها از خوي خود 

  لق زشت تو هست آن رسان که ز خُ                           گرزخسته گشتن دیگر کسان    

  )1240- 2/43(یش و هر بیگانه اي  تو عذاب خو            غافلی باري ززخم خود نه اي      

و فردا کردن به او فرصت بالیدن  فردا صفات ناپسند آدمی است که انسان با وعده دادن ها و ،خار
 می تواند قدمی در جهت ،خویش سان با قرار گرفتن در فضاي شناخت ان.و رشد کردن می دهد

ت که می تواند به گستردگی با شناخت عوامل تضاد درونی و بیرونی اس.تعالی نفس خود بردارد 
می رساند         وجود خود پی ببرد و قرار گرفتن در این مسیر او را به وحدت و یکپارچگی 

 با وجود معرفت است که .را دارد همه این عوامل ریشه در آگاه بودن انسان از فضاي نفس خود.
قبل وقوع پیش بینی انسان می تواند خوي ناپسند رااز دل ریشه کن کند و عالج واقعه را 

همنشینی با امیال جدایی نگیرد خوي  بد او مایه آزار دیگران نیز  آدمی چون از مفارقت و.کند
دامن دیگران را نیز خواهد  ،در ناپسندي هااو  بازتاب مداومت او آگاه نیست که. خواهد بود 

ان راه گم کردگان همچنان که یک انسان کامل می تواند جامعه اي را به پیش ببرد و نش .گرفت
انسانی هم که از سالمت ؛ جامعه باشد و موجبات شادکامی و سعادت را براي جامعه فراهم کند 

ن را ر جامعه بنهد و زمینه ضرر و خسرانفس برخوردار نیست می تواند اثرات مخرب خویش را ب
 :ونه بیان می دارد موالنا راهکار خود را براي ریشه کن کردن این رفتار مذموم این گ.فراهم سازد
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            تو علی وار این در خیبر بکن                    یاتبر برگیر ومردانه بزن              

          وصل کن با نار نور یار را                        ن این خار را         یابه گلبن وصل ک

       وصل او گلشن کند خار تو را                        و را             تاکه نور او کشد نار ت

      کشتن آتش به مومن ممکن است                     زخی او مومن است      تو مثال دو

  )1244-47//2(  حس شیخ و فکر او نور خوش است  حس و فکر تو همه از آتش است     

نجات ده و یا آنکه در پی صاحب نخست آنکه راه ریاضت پیش گیر و نفست را از زنجیر  امیال 
در ابیات باال  .بگریزد و نجات یابی به برکت تعلیم او خوي بد از تو نفسی باش  تا دستت گیرد و

داند به بیان او موالنا  اراده انسانها را هدف گرفته و آن را نخستین گام براي رسیدن به کمال می 
 استخوان همه رسیده خود مایه ي  موزون همین نفس خبیث که کاردش تامشاهده اطوار نا

دلگرمی است  که در پشت این حجاب باغی و بهشتی و گنجی و معشوقی هست این نگاه آدمی 
را براي مبارزه با آن اژدها شجاعت می بخشد و مهم ترین مبارزه با اژدها عدم اطمینان به وجود 

                                                     .                        )135:1389الهی قمشه اي، .( گنج است 

رسیدن به نور و و  براي ادامه سلوك آنگاهگنج وجودیت را یافتی که موالنا اشاره می کند زمانی 
در .  به تو ببخشد جان بخشش جانی دوباره ايبا انفاس است که  نیاز به پیرمرشدي ،نورانیت

 اصل .چشمه می گیردهایت محبت سرت که از نعرفان پیروي محض بر اساس عبودیت اس
پیروي یک اصل قاطعانه است زیرا کماالت و ترقّیات انسان امري تدریجی است و از سوي دیگر 

هرگونه کماالت دست یابد و همواره گروهی محدود به هر کس این توانایی و قدرت را ندارد که 
 امري مسلّم ،ند و پیروي از مرشدي راه بلدبوده اند که از این مسیر به سالمت به مقصد رسیده ا

  .است
موالنا برآن است که بگوید هیچ کس بدون ارشاد پیر به جایی نمی رسد و انسان در زندگی «

خویش ناگزیر است از اینکه یا راهبر باشد و یا راهرو که اگر راهبر نیز باشد افاضات و تجلیات 
زیر است از اینکه با چراغی حرکت کند و تمسک به الهی او را ارشاد می کند یعنی به هر روي ناگ

پیشوایی داشته باشد هیچ کس در واقعیت یافت نمی شود که به سویی مایل نباشد هیچ جانبی 
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نصر (        » سویی که مایل شود شیخ او همانستبلکه به هر او را تحت تأثیر قرار ندهد،
د روان درمانی و مشاوره نیز با یک روان نیاز به پیر و راه بلد در فراین )245:1377،اصفهانی

هسته اصلی عرفان عملی ،باور قلبی به عالم متافیزیک «درمانگر معنا می یابد اینگونه که است 
 فرایند مشاوره را بسیار تسریع می بخشد و موقعیت ،است که تقویت این باور در مراجع و بویژه

 و کنشی سازگار با محیط بیرون از خود هر دو را در رسیدن به هدف اصلی یعنی ایجاد تعادل
 گاه یک نوعی ،سیر سلوك عارفانه به رهبري پیري کامل به منظور پیشگیري.تضمین می نماید 

کوب نفس و محو لحاظ انجام ریاضتهاي سخت براي سرمشاوره را به خود می گیرد و گاه به 
  )61:1388حجازي ،(»آیدمی   صفات پست حیوانی ،نوعی بازسازي روحی و درمانگري به شمار 

از نظر او و  الیس این مبحث را با این سؤال آغاز می کند چقدر می توانیم خود درمانی کنیم ؟
روانشناسان یک روان رنجور هر چقدر هم که تضادهاي درونی خود را شناخته باشد و سعی در 

این مسیر هادي و را در  هم نیاز به شخصی دارد که او   باز.آرام کردن اوضاع روحی خود کند
درمان فشرده  درادامه او می پرسد آیاتغییر شخصیتی بنیادي واقعاٌ با چیزي به جز.راهنما باشد 

 آنها معتقدندکه "نه"قابل حصول است ؟ اکثر صاحب نظران عصر جدید قویاً پاسخ می دهند 
الیس .(یردتغییر شخصیتی بنیادي وقتی ممکن است که شخص یراي مدتی تحت درمان قرار بگ

 حال این انسانی که در  تمایالت خود غرق شده و مبهوت و سرگردان است و )18:1388،هارپر 
در اینجاست که باید پرسید که او . بارها کاري را که به کمالی منجر نمی شود را تکرار می کند 

  چه مقصدي را دنبال می کند؟
 قرار می دهند یعنی افراد با این انگیزه ها     روانشناسان اهمال کاري را از سه منظر مورد بررسی

  .ست که دست به اهمالکاري می زنند
  .به خصوصیات و اهدافی که فرد دنبال می کند ارتباط پیدا می کند :خود شکوفائی«- 1
به تمام فعالیتهایی اطالق می شود که فرد براي زندگی خود به کار : حفظ موقعیت شخصی -2

ف شغلی و شخصی است که به منظور بهره مندي و لذّت بیشتر از می برد و شامل همه وظای
  .زندگی انجام می دهد

  به تدریج دوستان خود را .در کار خود احساس مسئولیت نمی کند :احساس بی مسئولیتی -3
 او خود از رفتار .از دست می دهد و به عنوان کسی شناخته می شود که در کارهایش تأخیر دارد
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 شود اما به دیگران اجازه نمی دهد که از رفتارش انتقاد کنند و از او ناراحت خود ناراحت می
  )27:1387الیس،جیمزنال،(».باشند

 مرد خارکن ممثّل شخصیتی است که نه تنها نسبت به خود بلکه در ارتباط با دیگران ،در مثنوي
 به رفتار درمانی و برطبق یکی از دوازده باور غیر منطقی که مربوط.نیز بی مسئولیت است 

آسان ترین راه را که همانا دوري و اجتناب از  ست کهفردي ا  او.عقالنی هیجانی الیس است
 شانه خالی کند و خویشتن دارسعی می کند از زیر مسئولیت ها  و مشکالت است برگزیده

  )124:1387شفیع آبادي ،ناصري،.(نباشد
و علل تعلل ورزیدن او را از خود او جویا نشده ه دیگر به سراغ خارکن نرفت ،موالنا دراین داستان

ر نفسانیات که خارکن غرق د  حاذق و روانشناس ماهر در یافتهاست بلکه او به مانند یک طبیب
گذر از دنیا در تار و پود وجود او ریشه دوانده است و در این است و احساس خوشی زود

هد و از آنجایی که هست، قدمی سرخوشی عاریتی محو شده و حاضر نیست به خود تکانی د
وجود اژدهایی « مولوي خود براي درمان او نسخه پیچیده است و او معتقد است که . فراتر نهد

حکایت از آن دارد که در کنار او .چون نفس اماره که همه شومی ها و شقاوتها در آن جمع است 
 شرط رسیدن به آن گنج گنجی عظیم است که چنین هیوالیی نگهبان و حاجب گنج کرده اند و

  )135:1389الهی قمشه اي، (  » .کشتن اژدهاست 
پس آدمی باکشتن اژدهاي نفس اماره است که به گنج وجودي خود دست می یابد و از ثمراتش     

آبی دانسته که آتش دوزخ را  در ادامه موالنا مؤمن را به مثابه.در دو دنیا بهره مند می شود 
یک مبدل می کند و عنصر دون  خوي زشت را به خوي ن،رت دیگر ایمان به عبا؛خاموش می کند

 او مژده می دهد در صورت پیمودن این راه ،قهر .آن را تبدیل به احسن می کند ال برده ورا با
 سیراب شدن از .الهی از او دور می شود و چنان محو او می شود که در عبارت جز او نمی بیند

که وجود ش را زمین گیر کرده   نفس صیانگر را از چهار میخ، انسان عسرچشمه وجودي مؤمن
 محاط در شهوت است و انسان کامل ، محاط در ،انسان ناقص« از نگاه او .رهایی می دهداست 

د حال این انسان ناقص فکر او نیز ریشه در نقص دار) 324:1387زمانی ،( »تقوي و پاکی است 
. وجود او از دم مسیحایی انسان کامل سرد شودتا دوزخ باید رو به سوي آب حیات آورده 

 مدد و انفاس انسان کامل گلستانی که خدا از ازل در وجود انسان نهاده با یاري و استعانت از



 …  در دو حکایتاهمال کاري          تبیین مفهوم  رخسار زبان     1396، زمستان 3شماره   / 

 

78

تبدیل به گلخن نمی شود حال با چنین شرایطی وجود او کشتزاري است پر محصول است که 
  . ست که پر از انوار توحید و صفات پسندیده و واردات الهی ا

مولوي رها شدن کامل از حس و فکر معاش اندیش را مایه ي نجات می داند و او می گوید 
 اما احساس و اندیشه شیخ کامل و مرشد فاضل از نور .جنس این اندیشه و تفکّر از آتش است

راهکار و شروع مجاهدت براي ترك اخالق ذمیمه دوباره پس با بیان .لطیف سرچشمه می گیرد
می     او به این انسان عصیانگر هشدار .کر می شودکه وقت نتگ است و باید شتاب کندبه او متذ

وجود این   درتن و،کرم شهوت.مهلت او رو به اتمام است  دهد که مهلت کمی در این دنیا دارد و
می کند که         اما او تأکید .پوسانده و نابود کرده انسان ریشه کرده ریشه راستی ودرستی را

د در زندگی همیشه جاري و ساري است پس باید در حال زیست و اندك بذر راستی که در امی
  .وجود انسان مانده را بارور کرد و از آن درختی تنومند و پر بار به ثمر نشاند 

            جز سیه رویی و فعل زشت نی    ، وقت کشت نی                 سال بیگه گشت
       بایدش برکند و در آتش نهاد                                  کرم در بیخ درخت تن فتاد  

         آفتاب عمر سوي چاه شد     هین و هین اي راهرو ، بیگاه شد                            
     پرّ افشانی بکن از راه جود                         این دو روزك را که زورت هست زود        

     تا بروید زین دو دم ،عمر دراز                  خمی که مانده ستت به باز              این قدر ت
            هین  فتیلش سازو روغن زودتر       تا نمردست این چراغ با گهر                          

  ه کلی نگذرد ایام کشت      تا ب            هین مگو فردا که فرداها گذشت                         
)2/73-1367(  

 این امروز و فردا کردن ها تبدیل به عادت ،الیس در تأیید سخن موالنا براین عقیده است که
 اصولی را ،شده و ترك آن بسیار سخت وگاهی غیر ممکن است روانشناسان براي ترك این عادت

  :پیشنهاد می کنند
ر طول زمان به عادت تبدیل شده تنها با توجه به رفتاري که در وجود انسان ناشناخته مانده د - 1

 .موضوع و تصمیم جدي گرفتن در مورد رفع آن می تواند مؤثر باشد
  .و داراي افکار مثبت باشد انسان خود را ضعیف نپندارد - 2
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انسان براي ترك هر عادتی به وقت احتیاج دارد زیرا هر عادتی در زمان طوالنی ایجاد می شود  - 3
 ن احتیاج دارد و]ن ریشه می کند ودر نتیجه به وقت کافی براي برطرف کردن ودر وجود انسا

 )27:1387الیس ،جیمز نال،(.ترك موقّت زمینه را براي ترك دائم آن فراهم می کند در واقع با
 اما موالنا در نشان ،به یک مسیر سوق می دهند و راه را براي او نشان می دهند هردو انسان را

هر لحظه . زود باش که وقت در حال اتمام است: گوید  بیشتري دارد و می شتاب،دادن راه
الیس معتقد  .ممکن است بانگ رحیل کوچ به گوش برسد و دنیا را به مقصد عقبی ترك کنی

کم و   وقت کافی وجود داشته باشد تا کم باید،رفتار ناپسند در انسانبراي ریشه کن کردن  .است
  .از وجود انسان رخت بربنددعادات ناپسند به مرور زمان 

ترك هوي و هوس را همانا دستگیره استوار و محکمی می داند که روح  موالنا فرونهادن شهوت و
 دستگیره ي محکم و استواري است  دستگیره " عروة الوثقی".آدمی را تا منشأ خود، باالمی برد

د رسید و در آغوش ي محکمی است که انسان با چنگ زدن به آن به محلّ امن و امان خواه
  .رحمت الهی جاي خواهد گرفت 

      برکشد این شاخ ،جان را برسما   عروة الوثقی است این ترك هوا             
      مر تو را باال کشان تا اصل خویش   تابرد شاخ سخا اي خوب کیش            

                                                               )     2/5 -1274(  
انسان در این جهان آنچه راکه در منظر چشمش قابل دیدن است را اصل می داند و چشم او و 

که گردخاك را به هوا می پراکند خود آلتی است در ش گواه بودن هاست حال آنکه بادي نگاه
  .باد اصل است که نظر ها پنهان است و فرع در میان خودنمایی می کند . دست باد

مقترن خاکی و )آن چه با حس ظاهري درك می شود (این جهان  نظر گاه نمود، ان ازجه«- 1
جوالنگاه نفس دمی است اگر چه واقعی جلوه می کند ولی براستی موجودیتی مستقل ندارد 

   "جهان نیست هست نما"آن ،یعنی  است و سایه اي از"جهان غیب"پرتوي بس کم رنگ از 
آن چه از دیده ظاهر بین نهان است و به حس ظاهر در نمی " آن جهان"جهان از نظر گاه بود- 2

   »"جهان هست نیست نما"یعنی.امور در آنجا تدبیر می شود سر رشته همه  آید اما
  )22:1383درزي ،(

    وآن جهان هست بس پنهان شده                    جهان نیست چون هستان شده  این 
       گژ نمایی،پرده سازي می کند                          خاك، برباداست و بازي می کند 

  )1280-2/82(، مغز و اصل اوست وآن که پنهان است      اینکه برکار است و بی کار است و پوست 
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آدمی در موقعیتی دو گانه قرار گرفته است که پاي در بند خاك تن و چشم به سر چشمه نور 
نند مانند گرد و خاك است و عالم معنا همانند در این ابیات عالم صورت ما) 64همان،(دارد
موالنا درست شناختن  .خاك هستی مادي و وجود ظاهري است که بر باد است و نخواهد ماند.باد

اصرار دارد که آدمی باید به سمت اصل و  نظر قرارداده است او و تشخیص ظاهر از باطن را مد
  .اصلی اش برود حقیقت که منشأ

 اهمال ه ب،که انسان با دست کم گرفتن خود شود  نیز براین اصل تأکید میدر روانشناسی امروز
خود را بی دست و پا تصور می کند و احساس خود کم بینی در وجود او  شده،کاري کشیده 

 نمی تواند از توانایی و تجربه هاي خود به درستی ، نگاه و اندیشهچنین با ی انسان.دواند میریشه 
هرچه زودتر به اهداف کوتاه مدت خود  ه دنبال لذّت هاي زود گذر است تا او ب.استفاده نماید

براي خودساخته که تمام زندگی او را تحت الشعاع قرار  با این فکر واهی مشکلی را دست یابد و
  .می دهد

گیرد و نور را از منبع الیزال دریافت می کند و در  بال مینسان با پیوند به سرایی دیگر پروا
  .ی می شود و موالنا شوق این پرواز نورانی را ایگونه بیان می دارد نتیجه ازل

  )2/1253(آدمی چون نور گیرد از خدا          هست مسجود مالیک ز اجتباء
آدم ابوالبشر یا هر فردي از نسل او به عنایت و گزینش پروردگار می تواند به جایی برسد که «

 و طغیان در او نیست به واصالن حق سجده براو سجده کنند نه فقط مالیک هر کس که شک
از راه وابستگی با خداوند است که مرتبه عالی آدمی بار  و تنها)254:1384،تعالمیاس(».می کند

مسجود "دیگر آشکار و مشهود می شود آدمی تا آن زمان که نور خود را از خداوند می گیرد 
  )354:1382شیمل ،.( باقی می ماند "مالیک 

وند ا براي موالنا که دیدگاه فرا انسانی دارد رسیدن به همان مقامی است که خدغایت و نهایت
این گونه است که انسان  و.او دمیدم  آدم را از صفات خود خلق کردم و از روح خویش در:فرمود

  .قادر به منعکس کردن صفات متعالی خداوند می شود 
مناسب و داشتن تفکرات مثبت که براي الیس زندگی در دنیا و گذران زندگی باتعادل روحی 

است نهایت  گی راحت تر همراه با رضایت نسبیبتواند انسان را به اهدافش که همان زند
را که زندگی  راحت الزاماً یک زندگی شاد نیست فرد عقالنی آنچه « از نظر او .خوشبختی است

ناك و م کارهاي دردانجازیادي به انجام می رساند و در عین حال از باید انجام دهد بدون شکوه 
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 هنگامی که فرد در می یابد که از مسئولیت هاي ضروري اجتناب می .غیر الزم دوري می جوید
کند به تجزیه و تحلیل دالیل آن می پردازد و خود نظم می شود و او پی می برد که زندگی توأم 

شفیع آبادي ،ناصري (». مسئولیت و حل مشکل لذت بخش تر است ،با مبارزه
و به او مژده وصال رامی دهند . انسان در تمثیل موالنا به مبارزه دعوت می شود)125:1371،

روزي به فضل حق محقق وعده اي که از جنس حقانیت و درستی و پاکی است وعده اي که 
 نظام فکري الیس هم بازندگی و مشکالت پیش رو و پیامدهاي  انسان در چهارچوب .خواهد شد

عم مبارزه براي انسان تلخ است اما گوارایی و شیرینی پیروزي را به دنبال آن می جنگد گرچه ط
  .خواهد داشت 

       زخم سرما خرد گرداند چنانش گردد استخوانش               سگ زمستان جمع 
         خانه اي ازسنگ باید کردنم    کاو بگوید کاین قدر تن که منم                     

       بهر سرما خانه اي سازم زسنگ    یدمن به چنگ                  بیاچونکه تابستان 
       استخوانها پهن گردد پوست شاد  گشاد                        چونکه تابستان بیاید از

    در کدامین خانه گنجم اي کیا             ت بیند خویش را              گوید او چون زف
  اي     کاهلی سیري غري خود را یه    سایه اي                      زفت گردد پا کشد در 

  )2885-3/91(بگو گوید او در خانه کی گنجم            گویدش دل خانه اي ساز اي عم   
 حکایت ،و فردا کردن را متذکر می شود حکایت سگ در این تمثیل موالنا بازهم آفات امروز

 سختی خود نساخته و هر روز انجام کارش را به فردا موکول انسانی است که ره توشه اي براي
می کند و چنان مست است که خود را در جهانی پر از خوشی حس می کند موالنا باز براي 
موقعیت او که انسانها یی زیادي گرفتار و سر در گم هستند از باب دلسوزي مشفقانه نصایح خود 

  .  را اینگونه بیان می دارد
       در هم آید خرد گردد در نورد                   تو در وقت درد       استخوان حرص

          در زمستان باشدم استانه اي              گویی از توبه بسازم خانه اي               
  )2892- 3/94( همچو سگ سوداي خانه از تو رفت    چون بشد درد و شدت آن حرص زفت 

  

القیدي پیش می برد لحظاتی  در دو فاز زندگیش که او را به سمت ان را درگام نخست موالنا انس
و به  را در خاطرش تداعی می کند و او را به یاد روزگاري می آورد که قرار بوده که تواب باشد

د رسیده خو   فکر روزگار پس از مرگ اما انسان پر از طلب و آمال زمانی که  به پله دیگر آمال 
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بست و دلخوش و مست راه  سوداي آسایش مداوم از او رخت برو شه اي نهاددرد و رنجش به گو
اظهار سپاس می  و  حال که موالنا  درد را تشریح می کند درمان را در شکر.گذشته را پیمود

داند نعمت زمانی دلخوش و هدایت کننده است که همراه با سپاس و شکر باشد قهرا کسی که 
آن را بجاي نیاورد در خسران و حرمان فرو خواهد   و شکردر مسیر نعمات الهی قرار گیرد

   :پس .نشست
  

        شکرباره کی سوي نعمت رود               شکر نعمت خوشتر ازنعمت بود                  
      زآنکه شکر آرد تو را تا کوي دوست         ت و نعمت چو پوست             شکر جان نعم

     صید نعمت کن به دام شکر شاه             انتباه                       نعمت آرد غفلت و شکر
     تاکنی صد نعمت ایثار فقیر               نعمت شکرت کند پر چشم و میر                     

  )2895-3/99(    تا رود از تو شکمخواري و دق  قل حق                 سیر نوش از طعام و نُ
  

حکایت دم به گونه اي منفی غنیمت شمرده می شود فقط زمان سرور و دلخوشی و در این 
عاقبت اندیشی چه در امور دنیوي و چه براي روزگار پس از مرگ جایی در زندگی روزانه این 

  .انسان ندارد 
انسان براي انجام کار وقت معینی ؛ الیس این نوع اهمالکاري را ریشه در تننبلی انسان می داند

را از شر کار در امان می بیند اما او در  ظر می گیرد و موقتا احساس آرامش می کند و خوددر ن
این شرایط از مزایاي به موقع انجام دادن کار بی بهره می شود و این شخص فراموش کرده که 

 پس منطق و استدالل حکم می کند که .انجام به موقع کار هم آسانتر و هم لذت بخش تر است
 حال را به خاطر راحتی آینده تحمل کند و فرد باید میان این دو تصمیم قاطعانه هر کس رنج

  تحمل رنج دائم و یا تحمل رنج موقت حاصل از کار ؟ :تصمیم درست را اتخاذ کند
را که وعده الهی است  گوید تأخیر در انجام کار آسایشی موالنا نیز در این حکایت بر آنست که ب

 در این حکایت نمونه بارز انسانی است که موال علی علیه السالم این از انسان سلب می کند سگ
ریسمان  تا اي بندگان خدا هم اکنون به اعمال نیک بپردازید،«.گونه به آنها  متذکر می شود
در   و، و بدن ها راحت،براي کسب کماالت آزاد است  و روح شما،مرگ برگلوي شما سخت نشده

 هنوز مهلت دارید و جاي تصمیم .ید مشکالت یکدیگر را حل کنیدحالتی قرار دارید که می توان
و توبه و بازگشت از گناه باقی مانده است عمل کنیدپیش از آن که در شدت تنگناي وحشت و 
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ترس و نابودي قرار گیرد پیش از انکه مرگ در انتظار مانده فرا رسد و دست قدرتمند خداي توانا 
  )83طبه نهج البالغه ، خ(»شما را برگیرد

 نعمت و توبه در تنگناي زندگی از ضروریاتی است که موالنا به انسان عصر خود یفراخ  شکر در
در  و همه اعصار متذکر می شود که انجام به موقع این در دو رفتار موجب تعالی انسان و تأخیر

نا مسیر سپاس از حق در مقابل نعمت از نگاه موال در.زیان است و موازین موجب خسراناین 
  .بسیار ارزشمند تر و لذت بخش از خود نعمت است

در این دو حکایت موالنا اثرات اهمالکاري را بر می شمارد نگاه او معطوف به همین زندگی و 
ریشه   گاه تأخیر در امور زندگی از منظر او تسویف و  ،نگاه فرا زمینی دارد همین مسیر نیست او

و انسانی که به موقع به  مان توبه از کف انسان می ربایدي پلیدي ها را محکم تر می کند وگاه ز
نفس و امور زندگی نپرداخته باشد و شکر الهی را براي همه نعمات بجا نیاورده باشد در امور 

  .زندگی دنیوي سردر گم و در ذخیره براي آخرت خسران دیده و متضرراست 
  

   گیرينتیجه
  

ي است ناشی از حقیقت واحد، ا این رفتاردر مواجه ب موالنا و الیس يآراو انطباق کلیات نظرات 
انسان در نگاه این دو موجودي است که . با دین و ملیت متفاوت به دنبال آن هستند که انسانها
 گریز از خطا که نیاز به راهبر و راه بلدي براي ادامه مسیر و دور ماندن از خطا واناگزیر و ن

و روان درمانگر بر او  و الیس نام مشاور کند  میپیر و مرشدموالنا از آن تعبیر به . اضطراب دارد
می دهد       می نهد هردو وعده به آرامش می دهند الیس به رفاه نسبی و شادي نسبی رضایت 

و به  می داند    داشتن رفاه دنیوي  اما موالنا که انسان را یک سرش به ابدیت وصل است فراتر از
   . جهانی دیگر را می دهداو مژده رستگاري و نور را در

در لحظه زندگی کردن و دم را به وقت غنیمت  هردو براي انسانهاي اعصار مختلف به روز و
 لذت لیس هر دو دلیل اهمالکاري را در دراین دو حکایت موالنا و ا.شمردن را به ارمغان آورده اند

و الیس بر این باور . دجویی آنی و دلخوش بودن به برآورده شدن آرزوهاي کوتاه مدت می دانن
است که این نحوه فکر کردن و نگاه او به زندگی است که گاه او را خود کم بین و ناتوان می 

 ساعاتی نیز از روي ترس و ، زمانی او را دلخوش به آرزوهاي کوتاه مدت و لذات آنی می کند،کند
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وري و خشم به رفتار خود و اضطراب کارها را به تعویق می اندازد و گاه افراد با دشمنی و خود خ
 همه این مواردي را که برشمردیم بانگاه .دیگران لحظات زندگیشان را به حراج روزگار می گذارند

همه  با تأکید برخصلت ناپسند حرص بر نه موالنا موافق و این مرد عارفتیز بین و انسان شناسا
ا به قناعت و شکر در نعمت دعوت انسان ر ه،پا را فراتر از الیس نهاد این موارد صحه گذاشته و

  .از پس قرنها پیش نسخه اي معتبر براي بشریت پیچیده است  کرده و
  :بیان می شوددر پایان نگاه حماسه سراي ایران مرد ادب و سخن را در مذمت اهمالکاري 

  
    که از چه فتادي درین کار سخت؟                        برگشته بخت       زبپرسید شخصی 

   که این بند من مر تو را باد پند                               از سه چیز افتادم به بند     :بگفت
  همه در پی کام خود رفتمی                       قول دانا نپذرفتمی                            ،یکم
  همه در پی دشمنان تاختم                                   دشمن از دوست نشناختم         ،دوم

   به فردا فکندم آن کار خویش                 مرا کاري آمد به  پیش                        گرسیم 
   بدان دگرگونه گردد زمانه،           که   تو امروز کاري به فردا ممان                                

         که او کار امروز ،فردا کند                                    زمانه بدان کینه پیدا کند           
          تو فرداش چینی نیاید به کار        آید به بار                        ،گلستان که امروز
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  استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
  
  

 فرهنگ و آیندمی بشمار شناختی رشد فاکتورهاي جزء ک یهر جتماعیا ابعاد و زبان
 ثبات و فرهنگی هايهویت. سازدمی فراهم را رشد فرآیندهاي نمادینِ ابزارهاي نیز
 اجتماعی انسجام که است بدیهی اینرو از. گیرندمی شکل» زبان «و تاریخ بستر در آنها

 و فرهنگی هايهویت تاریخی، شرایط غییرت با و بوده زبان به وابسته جمعی هویت و
 قبیل از مکاتبی ،»زبان «ساختارِ شناساییِ بحث در. شوندمی دگرگون نیز زبانی

-ساخت ،)اسکینر (رفتارگرایی ،)ویگوتسکی (گراییساخت ،)چامسکی (گراییفطري
 دکارکر استنباط بدنبال ک یهر که کنندمی خودنمایی غیره و ،)پیاژه (شناختی گراییِ

 که همانطور. است فرد اجتماعیِ و شناختی درونی، تعامالت با منطبق زبان ساختارِ
 ظهور نیز پیاژه کندمی مرتبط اجتماعی نظام و هاپدیده به را زبان رشد ویگوتسکی

 مشروط را آن به دسترسی و کرده مرتبط کودك فکريِ رشد مختلف مراحل به را زبان
 تکامل سو، ک یاز منظر، این از. داندمی حرکتی و یحس فعالیتهاي و هوش عملکرد به

 زبان ساختار دیگر سوي از و کرده کمک زبان ماهیت و مساله درك به هوش و ذهن
 پدیده دیگر، بیان به. کندمی پیدا درونی صورت زبان و افته یتلفیق اندیشه ساختار با

 با منطبق را خود رفتارهاي و بوده مرتبط اجتماعی و ذهنی ساختارهاي با زبان
  .دهدمی شکل بیرونی و درونی عاملهاي

  
  
  

 11/12/1396 :         تاریخ پذیرش مقاله                       1/12/1396:تاریخ دریافت مقاله
  

  واژگان کلیدي
   زبان *
   ویگوتسکی *
  پیاژه*

  زبانشناسی *



   ...اشتقاقات و هامایهبن ساختاريِدگردیسی        رخسار زبان       1396، زمستان 3شماره   /
 

87

 مقدمه
 همه زیراکه. شودمی تحول دچار اجتماعی تغییرات کمک به و است اجتماعی اییپدیده زبان

 ,Whorf (ورف نظر به. طلبندمی شناختیجامعه رویکردي دخو براي زبانی رویدادهاي

 دادن قرار شعاع تحت با جهان، در موجود زبانهاي ساختار) Sapir, 1949 (ساپیر و) 2011
 رشد نیز ما زیستی پیرامون و بافت اینرو از. دهدمی نشان را اندیشه عملکرد انسانی، ادراکات

 تا دهدمی را امکان این ما به زبان ساختار. دهندمی رارق تاثیر تحت را ما شخصیت رشد و زبان
-می که خود خاص هايموقعیت و شرایط در» زبان«. درآوریم تصویر به آن بطن در را جهان
» 2الکانی هايدالّ و سوژه «حضور با و شودمی تولید باشد تاریخی 1بِنونیست تعبیر به تواند

 تجربه به شناخت و زبان گیريشکل در ریکایی،آم زبانشناسی لیکاف،. کندمی اندام عرض
 و) Lakoff&Johnson, 1999 (داشت باور انسانها ذهن در جهان هايبنديمقوله و انسان
 تفکر. دهد قرار توجه مورد حرکتی و حسی تواناییهاي محرك بعنوان را زبان تا کرد تالش
 بود گراذهن چامسکی. داشت ارقر چامسکی 3محورِاییحوزه هايبرداشت مقابل نقطه در لیکاف

 شخص ک یزبانی دانش «طرحِ با وي. نهادمی ارج بسیار کودك دستوري هايتوانش به و
 همچون را ذهنی هايقابلیت و ویژگیها) 61: 1380 چامسکی،(»فرد آن ذهن از حالتیِ بعنوان

 را ایینشانه نظامِگرایی،تجربه با و بود گرامحیط سوسور آنکهحال. کرد عنوان زبان درك کلید
 در زبان تکامل و ساختار «شناختی،جامعه هايبررسی موضوع نیز البوو نظر به. کرد تعریف

 آیا) 258: 1976 البوو،(».گیردمی شکل زبانی جامعه ک یتوسط که است اجتماعی بافت بطن
 زبانشناس و روانشناس (ویگوتسکی براي محوريجامعه زاویه از زبان عملیاتی، هايپردازش در

 محوريزبان زاویه از جامعه ا یو یابدمی مفهوم) سویسی شناختیِ روانشناس (پیاژه و) روسی
 ,Adler (آدلر آلفرد همچون  نیز ویگوتسکی واقع کند؟درمی حفظ را خود خاص اهمیت

 همچون ویگوتسکی. داشت تاکید انسان» بودنی اجتماعی «جنبه بر اتریشی، روانکاو ،)1992
. هستند جدانشدنی هم از تفکر و زبان که داد نشان ،»شناختی «ساختار ترسیم با پیاژه، و4برونر

                                                
1Émile Benveniste :1902-1976 (فرانسوي تارگرايساخ شناسنشانه و زبانشناس( 

2Jacques Lacan :ساختارگراي شناسیزبان تاثیر تحت وي هايپژوهش اکثر که فرانسوي معاصر روانکاو و فیلسوف 
 دیگر عبارت به. کندمی طلب سوژه خود، براي زبان مدارِ تحریف ساختارِ که بود باور این بر الکان. بود دوسوسور فردینان

 . گیردمی شکل» زبان «درون در شناسا يسوژه
3modulaire 
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 زبانشناسان برخی نزد در زبان شناساییِ دانش مرزهاي تا شد خواهد تالش مقاله این در
 به و شده روشن ممکن حد تا نیز پیاژه و ویگوتسکی همچون روانشناسانی و چامسکی همچون
 از بدور و تنهایی به انسان زبانِ آیا: شود داده پاسخ تفکر و زبان با رابطه در بنیادین هايپرسش
 تحت زبان يپدیده آیا بخشد؟ تداوم را فرد گفتاريِ هايمکانیسم است قادر ذهنی هايتوانایی

 رشد در را اییبرجسته نقش ارثی عوامل ا یو گیردمی قرار انسان تکاملی و محیطی عوامل تاثیر
 فکري تعامالت مبناي ویگوتسکی توجه مورد» درونی زبانِ «آیا کنند؟می بازي زبان فرآگیري و
      اجتماعی کالبدهاي از بدور زبان» ادراك و ساختار «آیا و شود؟ واقع تواندمی گفتاري و

  باشد؟ انسانها ذهنیِ و گفتاري تعامالت اصلی بازیگر تواندمی
  

 تحقیق يپیشینه
 بر تاکید با) Meillet, 1965 (فرانسوي، زبانشناس مییه، آنتوان و ایینهنشا تفکیک با سوسور

 تعریف اجتماعی اییواقعه همچون را ناطقه يقوه تا کردند تالش زبان، نظام اجتماعیِ شکلِ
 نشان» اجتماعی طبقات و زبان «بنام خود کتاب در) Bernstein, 1975 (بازیلبرنشتاین.کنند

 زبانیِ رفتارهايِ و خصوصیات يکننده تعیین) خانوادگی و (اعیاجتم ساختارهاي که داد
 و تحول واقع در. یابددربستراجتماعیوهمراهباافرادجامعهمعنامی»زبان «اینرو از. هستند کودکان

 ,Ducret (دوکرِ ژاك- ژان. گرفت قرار بررسی مورد اجتماعی ساختارهاي بطن در زبان تکامل

 اصلی وجوه دربرگیرنده پیاژه تزِ که داد نشان ،فیلسوف و عالم :پیاژه بنام خود کتاب در) 1984
 را کودك نمادین تفکر آن، شدنِاجتماعی صورت و تفکر از آگاهی فقدان و. است کودکانه تفکر
 تروادك بِرتران دیگر سوي از. یابدمی نمود کودك ذهنی دستگاه در ضعف ک یبا و داده شکل

)Troadec, 1999 (کتاب در رو زبان نزدیک بسیار روابط به اشاره با کودکان تفکر شد 
 هايسازه به پذیريفرهنگ هايپدیده که داد نشان پیاژه و ویگوتسکی کاوشهاي در اندیشه
 کتاب این در. است معنادار بسیار» مفهومی «تفکر رشد مدل بعضاً و هستند متصل روانی

 معتبر هايبنديمقوله منظر از رشد فرآیند و شده داده نشان فرهنگی و روانی عناصر ارتباط
 مقوالت در کاوشی با) 1369 باطنی،(تفکر و زبان کتاب در نیز باطنی محمدرضا. شودمی عنوان
 متفاوتی تصویر» زبان «هر که داد نشان زبان، روانشناسی و صوري ساختار زبانی، نسبیت رشد،

 دگرگونی و تغییر حال در پیوسته» زبان «این خود آنکهحال. دهدمی ارائه را خارج جهان از
 بسیاري حال، هر به. شودمی محسوب ذهنی تصاویر و واژه بین پیوندي نیز» معنا «خود و بوده
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 مهمترین به و کرده فرض محیطی رفتارهاي محصول را زبان ادگیري یها،نوشته و مقاالت از
به آن، خصوصیات پرداختند ابتدایی جمالت و آواها یبترک و ساخت در آن پردازشیِ خالقیت .  

  زبانشناسی ساختاري
 زبان يپدیده بررسی. است اجتماعی تاریخ و انسان شناساییِ کلید همچون زبان مفهوم بررسی

 در سوسور همچون ساختارگرایی. است پدیدارشناسی دانش مدیون خود، تاریخیِ ساختارِ با
 شکبی. کرد مطرح هانشانه از نظامی نوانبع را زبان که بود فردي اولین نوگرایی عصر

-کُنش و زبان از سوسور هاياندیشه و هابرداشت مدیون را ساختارگرایی ا یو مدرن زبانشناسی
 بیانی و گفتاري زبانِ که بود باور این بر وي زیراکه هستیم زبان ایینشانه نظام و گفتاري، هاي

»شناسنشانه و شناسسوسور،زبان )31: 1985 ر،سوسو(».است بشر ناطقه يقوه اجتماعیِ جزء 
 دالِ به ایینشانه نظام وتفکیکساختارزبان ) synchronic (همزمانیِ بررسی سوئیسی،با

 شگرفی تاثیر اُبژه، و معنا ارتباط عدم باطرح همچنین ها،و شکافآن و) معنی (مدلول و) صورت(
 و دالّ میان طبیعی پیوند هیچگونه ودکهب باور این بر سوسور. گذاشت پساساختارگرایان برروي
 و درطول زبانی به رخدادها و وقایع و هانظام پساختارگرایان، براي هرچند. ندارد وجود مدلول
 و زایشی دستور زبانشناسی، تحلیلیِ نحله این پیرو. گیرندمی شکل )diachronic( زمان جریانِ

 ازپیشگامان مارتینه، نظریه توان می نجاای در. افتند یبسط پنجاه هايدهه در نیز شناختی
 قابل هايداده رویت و تحلیل براساس زبانشناسی «دانست دخیل را گرا،نقش شناسیزبان

 نیز چامسکی براي) 8: 1989 مارتینه،(».است گرفته شکل انسانی رفتارهاي و گفتار يمشاهده
 دیگر سوي از. داشتند اهمیت ساختاري زبانشناسی قلمرو در صرف و شناسیواج مباحث
 انسان شناختی رشد عناصر کنار در تفکر و اندیشه زبانِ وجود اثبات بدنبال گرایانشناخت

     اشاره نیز -بود چامسکی آن اصلی طراح که- زبان ذاتیِ ویژگیهاي به مواقع برخی و بودند
 تا کرد تالش توردس ذهنیِ ساختارهاي و عناصر دادن نشان با و بود گراذهن چامسکی.شودمی

 ذهنِ ذاتیِ که است اییساختهپیش و کلی مفاهیم تظاهر زبانی هايهمگانی «که دهد نشان
 )34: 1369 باطنی،(».است شده حاصل قرنها طول در تکامل راه از و است انسانها يهمه

 اجتماعی ادگیريِ ینظریه و اسکینر عامل سازيشرطی مقابل نقطه در چامسکی دیدگاه
     تقلید و گرفته اد یرا قواعدي کودکان )Bandura, 1962 (بندورا نظر به. دارد قراربندورا

  . اندگرفته سرمشق آنها از جامعه در که کنندمی
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  مولفه ساختاري زبان
 وابسته انسان گفتاري زبان که بود باور این بر) Durkheim, 1987 (دورکهایم که همانطور

 ویژگیِ نیز پیاژه ساختارگراییِ نظام گویند،می سخن زبان آن به که است اییجامعه افراد به
 فیزیکی هايجنبش زیراکه. دادمی نشان را کودك )symbolique(نمادین تفکر يگونهبازي

 براي. کندمی کمک وي زبان رشد به پیرامون اشیاء روابط کشف و اولیه سالهاي در کودك
 کلمات معانی با کلمات معانی انطباقِ ترینبه نتیجه کودك، تفکر پیشرفت نیز ویگوتسکی
. شودمی محقق اجتماعی تعامالت وراي از علمی و روزمرّه مفاهیم درك و است بزرگساالن

 از البته. دارد اهمیت واقعیت عالم در کلمه با معنی ارتباط و مفاهیم ساختار وي براي زیراکه
 به تواندمی بلکه نیست فطري و درونی الزاماً] زبانی [توانش «گراشناخت زبانشناسان دیدگاه

 ویگوتسکی) 94: 1997 هوده،(».شود مربوط رشد طول در اجتماعی ا یشناختی توانشِ کی
 زبانِ «آن و داندمی دخیل گرااندیشه زبان مباحث در نیز را زبان از سومی شکل

 به شروع سالگی چهار تا سه در کودکان آن برطبق و است) langage intérieur(»درونی
 با گفتگو سالگی هفت تا شش در و کنندمی بلند صداي با و خودشان با گفتگو نوعی از استفاده

 مقطع) سال 6 تا 1(کودکی اولیه سالهاي. گیردمی صورت صوت بدون و درونی صورت به خود
 نزبا حرکتی، هايتوانائی و کارکردها تحول در و اجتماعی متقابل روابط رشد در اساسی بسیار

 است» صداییبی «آن خواص از که هستیم روروبه زبانی با ما منظر، این از.است شناختی و
 با درونی زبان بعد «ویگوتسکی نزد در بدینگونه.است کودك درون در کالمی بازيِ ک یزیراکه
  )  441: 1997 ویگوتسکی،(».است ارتباط در کالمی فعالیت هرگونه کلی جنبه

 از. دارد تنگاتنگ ارتباط کودك تجربه با ویگوتسکی توجه مورد درونی زبان مفهوم بنابراین
 این نتیجه در. شودمی سنجیده عاطفی و ذهنی فعالیت ک یوراي از درونی زبان همین اینرو،
 زبانِ واقع در) 442 همان،(».است خاص روانشناختیِ ماهیت با ساختار کی «درونی زبانِ

 کُنش و فعالیت «ک یزیراکه کند بازتولید را) گفتاري (نیبیرو زبانِ که نیست ابزاري درونی
 در تفکر تحول و تغییر فرآیند ظاهري، زبانِ «ویگوتسکی نظر به. شودمی محسوب» کالمی
 معناي فرآیند درونی، زبان ولی. تفکر يشدهعینی و یافتهتجسم صورت است؛ کلمات قالب

 در زبان ادغامِ فرآیند کی: شودمی منتهی درون به بیرون جانب از که است وارونه
 سپس دارد خودمحوري شکلِ ابتدا پیاژه، نزد در زبان ماهیت اگرچه) 443 همان،(».تفکر

 دو در» آن پردازشِ و زبان «ویگوتسکی نزد در ولی کندمی حرکت شدن اجتماعی بسمت
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 یارتباط و شدن درونی بسمت سپس داشته) ذهنیتیدرون (و اجتماعی شکل کودك سالگی
 عوامل و نیست اجتماعی عادات و ابعاد دربرگیرنده صرفاً اجتماعی شکل ضمن در. رودمی پیش

 تصویرپردازي ک یخود فکري هايفعالیت در ما واقع در. هستند دخیل آن در نیز غیراجتماعی
 ما که وقتی است این ساده بسیار مثال. است اندیشه زبانِ همان این و دهیممی انجام زبانی

 تعبیر به بنابراین. هستیم مواجه ذهنی-زبانی تعامل ک یبا خوانیممی را) غیره و ادبی (نمت کی
 به توسل همین و. دارد ریشه فکري کارکرد ک یما، از ک یهر درونیِ زبان در ویگوتسکی

 از که سیري. دهدمی قرار زمانی سیر ک یدر را درونی زبانِ ،»گفتار و کالم سازيِدرونی«
  .شودمی منتهی درونی زبان ساختارِ به ظاهري و گفتاري زبان ساختار

 

 مولفه فرهنگیِ زبان
 وي زیراکه است ظاهري و بیانی کالمی، زبانِ حاصل باطنی، زبانِ که بود باور این بر نیز پیاژه
 از. است درونی زبانِ بر مقدم درآمده، گفتار به و بیانی زبان کودك، رشد دنیاي در که داد نشان
   بشمار نیز - تفکر و اندیشه ازجمله– روانی عملکردهاي علّیِ شرط درونی، زبانِ گر،دی سوي

 انسان» بودنی اجتماعی «جنبه بر اتریشی، روانکاو آدلر، آلفرد همچون  نیز ویگوتسکی. آیدمی
. پنداردمی کسان یرا فرهنگی اَشکال و فرهنگی محتواي کودك، وي، براي زیراکه. داشت تاکید
- می وي روانی عالم و انسان آگاهیِ مطالعه آن اساسِ که انسان رشد فرهنگی و اریخیت مفهوم
 شکل چگونگی دادن نشان ویگوتسکی اساسیِ دغدغه. دارد فرهنگی و اجتماعی منشاء باشد،

 وي نزد در باید البته. شوندمی ظاهر انسان روانی کارکردهاي آن، ورايِ از که بود فرهنگ افتنی
 رشد يدربرگیرنده که اول مقوله. داد قرار نظر مد نیز را کودك رفتاري رشد سیاسا مقوله دو

 تکامل شامل که دوم مقوله و. است مرتبط جسمی رشد فرآیندهاي با که است رفتار طبیعی
 فرهنگی ابزارهاي سازيِهمگون و فکري هايشیوه ساختار روانشناختی، کارکردهاي فرهنگیِ

 و. شودمی حاصل نمادگرایی منطق از کودك هوش ساختار پیاژه، منظا در ولی. است رفتار
: 1984 دوکرِ،.(است بزرگسال هوش منطقیِ تفکر و نمادین تفکر مابین اییواسطه امر همین
 کودك نزد در کودك،فرآیندهایی رشد شش و پنج سالهاي طول در «ویگوتسکی نظر به) 753
 منطقی و انتزاعی تفکر و مفاهیم يِگیرشکل به کمک آنها هدف که گیرندمی شکل
 سخن مفاهیمپیش ا یو بالقوه مفاهیم عنوان به آنها از ابتدا در وي) 57: 1999 ترواَدك،(».است
 شدهتمام و کلی مفاهیم کودك تا کندمی کمک انتزاعی فرآیندهاي بر تسلط واقع در. گویدمی
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 و تاریخی هايبرداشت« و دبو مارکسیستی هاياندیشه محصول ویگوتسکی .دهد شکل را
 اجتماع و فرهنگ محصول انسان وي نظر به. داشتند قرار اولویت در برایش جوامع» فرهنگیِ

: همچون (دیگري به رشد براي انسان واقع در. است تاریخی فرآیند ک یحاصل وي تفکر و بوده
 و ذهنی ابزارهاي و نآ اعضاء) زبانیِ (تعامل از نیز جامعه. دارد نیاز...) دوست، پدر، مادر،

 کندمی پیدا ارتباطی صورت ما براي اجتماعی کالبد در» زبان «بعالوه. گیردمی شکل فرهنگی
 با زبان منظر، این از. شودمی تبدیل) شدهدرونی (خودمحوري ویژگیِ ک یبه زمان طول در و

 تبادل و ملتعا حلقه تا گیردمی عهده به را اجتماعی و عاطفی هاينقش خود، کارکردهاي
 زبان چون نیرومندي ابزار که است برونی شنود و گفت کردنِ درونی با«: کند تکمیل را کالمی

 ویگوتسکی، نظر به) 13: 1381 عزبدفتري، ترجمه ویگوتسکی،(».گذاردمی اثر تفکر جریان بر
 کرتف رشد در زبان همچون نیز فردي روابط و. کندمی ایجاد را ایینشانه سیستم ک یفرهنگ
 میسر محیط اجتماعیِ و تاریخی بافتهاي براساسِ آدمی، فهم و درك و دارند بیشتري اهمیت

 و. گیرندمی قرار تاریخی تغییرات تاثیر تحت نیز انسان شناختیِ هايظرفیت بنابراین،. شودمی
  : کندمی شرکت اجتماعی زندگی در آگاهانه گفتار، بکمک کودك

 است این گفتاري کارکرد تریناساسی و است فتارگ ایینشانه سیستم ترینمهم«
 -لحظه هر در هامحرك تاثیرپذیريِ از– واسطهبی موقعیت از را ما توجه و تفکر که

 که کنند رمزبندي را وقایعی و امور توانندمی کلمات اینکه بدلیل. سازدمی آزاد
  )289: 1394 نژاد،خویی ترجمه کرین،(».است حاضر شرایط فراسوي

 محیط ک یدر بیشتر کودك ادگیريِ یفرآیند که داد نشان خود تحقیقات در وتسکیویگ
 آنها کشف براي روانشناختی ابزارهاي و شوندمی کشف اشیاء زیراکه: گیردمی صورت فرهنگی

 يشیوه دیگر، سوي از و اندیشه، و فکر محتواي کسو، یاز فرهنگ، «وي نظر به. است الزم
 رشد واقع، در) 55: 2012 بدرووا،(».دهدمی قرار تاثیر تحت را نسانهاا توسط اطالعات پردازشِ

 این ویگوتسکی براي. است آن بیان شیوه و آن سطحیِ حتی پردازشِ زبان، درك شامل زبان
 مستعد آنها و افته یبهبود کودکان شناختیِ هايظرفیت شودمی باعث که است» شرایط«

 رفتار هر مانند زبان «اسکینر براي آنکهحال. باشند شناختی-اجتماعی مسائل حلّ ا یو سازش
 طریق از [تقلید و تقویت واقع، در [...] شودمی فراگیري کنشگر سازيشرطی طریق از دیگري
 حاصل زبان، دیگر، بیان به) 302: 1392 بِرك،(».کندمی کمک زبان اولیه رشد به] والدین
 براي که» تقویت يدامنه «که گفت انتومی حتی. است رفتار دهیشکل و تقویت تالش،
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 انسان رشد فرهنگی و تاریخی مفهوم اینرو از. شودمی ناشی محیط از است مهم بسیار اسکینر
 زبان شناختیِ عالمِ که دهدمی نشان بود وي روانی عالم و انسان آگاهیِ مطالعه آن اساسِ که

 شکل چگونگی دادن نشان نیز ویگوتسکی اساسیِ دغدغه. است فرهنگ و اجتماع محصول
 برونر آنکهحال. شوندمی ظاهر انسان روانی کارکردهاي آن، ورايِ از که بود فرهنگ افتنی
)Bruner,1960 (کاربرد به و گرفته قرار فرهنگی بافت ک یدر تفکر و ادگیري یکه داد نشان 

 ک یادگیريِ یفرآیند پذیريجامعه فرآیند ویگوتسکی، باور به. هستند وابسته فرهنگی منابع
. است پذیريجامعه فرآیند همین ماحصل نیز آگاهی و. دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را فرد

 رشد در اجتماعی تعامل نقش: است اساسی محور سه برگیرنده در اجتماعی رشد بنابراین
. شودمی تقویت بزرگساالن بکمک که رشد مجاور منطقه و ارتباط حدفاصل دیگري شناختی،

 ک یفرهنگی رشد دیگر، عبارت به. گیردمی صورت رشد از قبل اجتماعی ادگیري یواقع در
 پیاژه صورتیکه در. کندمی پیدا فردي صورت سپس و داشته اجتماعی صورت ابتدا در کودك

 .گیردمی شکل آموزش از قبل رشد که بود باور این بر
 

  شناختیِ زبانمولفه جامعه
 انسان شناخت براي و [...] است اجتماعی فرآیندي ذاتاً تولید« داشت باور مارکس همانطورکه

 رشد به تفکر محتواي تنها نه [...] کنیم درك را تاریخی تغییرات روند و تاریخ تا داریم نیاز
 تاریخی تاثیرتغییرات تحت هم انسان نوعِ شناختیِ هايظرفیت بلکه است وابسته تاریخی

 وبه بود تاثیرمارکس تحت شدیدا نیز ویگوتسکی) 287-286: 1394 کرین،(».یابدمی تحول
 گفتار،کودك «وي نظر به. کردمی نگاه اجتماعی فرآیند یک عنوانه ب زبان موجودیت و ماهیت

 خود فردي تفکرِ و [...] کند شرکت گروهی اجتماعیِ زندگی در هوشمندانه تا سازدمی قادر را
    شکل را» گفتمانی «ویگوتسکی نزد در زبان درونیِ ساختارِ) 290 همان،(».بخشد تسهیل را

 بندهاي و قید میان که چیزي همان «عنی یبود آن بدنبال فوکو میشل زبانیِ نظام که دهدمی
 حامل آن، در که اییلحظه [...] دهدمی رخ زبان نظام در نهفته ارتباطیِ امکانات و زبان

 گوینده زبانِ ساختار بنابراین) 52: 1380 لو،عضدان(».یابدمی هستی زبانی نظام راه از گفتمان،
 طریق از جامعه بستر در فرد ادغام اینرو، از. برندمی بسر تعامل در کامالً وي، ذهنیتیِ ساختار و

 هرگونه بطوریکه. یابدمی نمود آن طریق از نیز فرد هویتی نمادینِ شکلِ و گرفته صورت زبان
) 17: 1965 مییه،(».است همراه بشر افراد انشناختیزب تغییرات با اجتماعی نظام در تغییر«
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 آنکهحال کندمی تبعیت اجتماعی و شناختی تاریخی، رشدي، بافت ک یاز انسان ماهیت
 بیانگرِ آن بکارگیريِ زیراکه دهدمی نشان را بشري تفکرات از متفاوتی اَشکال» زبان ساختارِ«

 رفتارهاي بررسی با اسکینر. شودمی سوبمح جامعه آن اجتماعی و اعتقادي فرهنگی، عادات
. کند مطرح زبان تکوین و رشد عرصه در را فرهنگی و اجتماعی اَبعاد تا کرد تالش کالمی
 زبانی عادات و زبان قوه ولی دارند، شناختیزیست مبناي آدمی کردارهاي و رفتار که هرچند

 و 5برونر همچون ویگوتسکی. ندباش اجتماعی و فرهنگی تاثیرات عمیق پذیراي توانندمی نیز
 باور به. هستند جدانشدنی هم از تفکر و زبان که داد نشان ،»شناختی «ساختار ترسیم با پیاژه،

 عناصر را زبان نحوِ زیراکه. است تفکر نحو و ساختار بر مقدم» زبان نحوِ و ساختار «ویگوتسکی،
 زبانِ بصورتهاي اولیه ارتباطی زبان از گذر بمنزله کودك ابتداییِ زبان«: دهدمی شکل ارتباطی

 ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی شخص خود تفکر و رفتار کنترل آن هدف که است تريپخته
 و. کندمی ایجاد را ایینشانه سیستم ک یفرهنگ ویگوتسکی، نظر به) 2: 1381 عزبدفتري،

 نیز آدمی همف و درك.دارند بیشتري اهمیت تفکر رشد در زبان همچون نیز فردي روابط
 شناختیِ هايظرفیت بنابراین،. گیردمی شکل محیط اجتماعیِ و تاریخی بافتهاي براساسِ

 زندگی در آگاهانه گفتار، بکمک کودك و. گیرندمی قرار تاریخی تغییرات تاثیر انسانتحت
 بسیار نقش اجتماعی تعامالت و زبان ویگوتسکی، باور به واقع، در. کندمی شرکت اجتماعی

 قلمرو در عمیقاً کودك رفتار زیراکه. کنندمی بازي آدمی شناختیِ رشد در را اییجستهبر
 فلسفه بطن در ویگوتسکی درونی زبانِ مفهوم شرح بدین.شودمی پرداخته و ساخته اجتماعی

 از. بود متمرکز تفکر و زبان متقابل تاثیر بر ویگوتسکی رویکرد. گزیندمی ماوا اندیشه و فکر
 براي جامعه که اییوسیله تنها و شودمی منتقل جامعه طریق از انسان اجتماعی کاملت «اینرو
 منعکس هم زبان منظر، این از) 101: 1369 باطنی،(».است زبان دارد، اختیار در انتقال این

 ویلهلم. اجتماعی روابط از او درك يدهندهشکل هم و است کودك اجتماعی تجربه يکننده
 فرهنگی، عناصر بطن در تفکر که بود باور این بر آلمانی، روانشناس) Wundt, 1973 (وونت
 فرد تجارب و احساسات تصورات، و ذهنی صور زیراکه است بررسی قابل ملت ک یعادات و زبان

 نظر به تجربه تبدیل براي ضروري عامل ک یعنوان به فرهنگی هايداده. دهندمی شکل را
 بعد. دارند متفاوت کارکردهاي سالگی دو از قبل تفکر و بانز. کردندمی نماییقدرت ویگوتسکی

                                                
5Bruner:آمریکایی گرايشناخت روانشناس 
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 تعامل«: کندمی تسهیل را اجتماعی تعامل و مساله حل فرهنگی، ابزارهاي و زبان آن، از
 اجتماعی، فعالیتهاي در شرکت چراکه هستند، شناختی رشد در اصلی عوامل زبان، و اجتماعی

 فرآیندهاي فعاالنه کردن درونی از است عبارت یشناخت رشد. دهدمی رشد را فرد توانمندیهاي
  ) 48: 1393 دهکردي، ترجمه براون،(».دهدمی رخ) والد-کودك (انسانها بین که مسایلی حلّ

 از است فرآیندي بلکه نیست اجتماع بسوي فرد جانب از سیري کودك، رشد ویگوتسکی باور به
 قرار پیاژه هاياندیشه مقابل نقطه در ریهنظ این آنکهحال. »درونی بعد بسوي اجتماع ناحیه«

 وجوه و اَشکال «بسمت فردي اجانب و بعد از انسان رشد فرآیند وي، نظر به. است گرفته
 چاپ به مسکو در 1934 سال به را تفکر و زبان کتاب ویگوتسکی. گیردمی صورت» اجتماعی

 زبانی، هايجنبه از برخی ولی دارد بشر زبانِ با ظریفی بسیار ارتباط تفکر که داد نشان و رساند
 و زبان چگونه اما. کندمی حفظ از شعري خود براي فردي وقتی مثالً ندارند تفکر با ارتباطی

 و توجه بدون فرد کودك، نزد در ویگوتسکی» 6خودمحور «زبانِ نظریه در کنند؟می رشد تفکر
 ریشه کودك کالم همه سالگی، هفت تا شش از قبل و. گویدمی سخن دیگران پاسخ

 لحاظ به دیگر، بیان به. یابندمی دست کیفی رشد به زمان، طول در و دارند خودمحوري
 را خودمحور زبان شکل دارد امکان عادي شرایط در کودك همچنین. گرددمی پربار ساختاري

: کند کاوش خود کالمِ و زبان در سواالت این با است، مداد بدنبال وقتی مثالً کند افزون
. ترتیب همین به دیگر سواالت و» است؟ الزم سیاه خودکار ک یبرایم «،»کجاست؟ خودکارم«

 به. دهدمی شکل و داده نشان را کودك يبینانهواقع تفکر خود، زبان و جمالت با بازي همین
 بواسطه و بوده باطنی زبان ک یخود، روانی کارکرد بواسطه خودمحور زبانِ ویگوتسکی، نظر

 و گذر شکل بیان، صورت همین. است گفتاري و اظهاري زبان ک یخود، یولوژیکفیز طبیعت
 زبان در اگر ویگوتسکی، باور به. دهدمی نشان باطنی زبان به را اجتماعی زبان از 7انتقال

 و شده ناپدید گفتار همین باطنی زبان در شود،می ظاهر گفتار و کالم قالب در تفکر گفتاري،
 با را خود مخالفت خود ارزنده و علمی نظریات با ویگوتسکی. شودمی آن جایگزین» تفکّر«

 و ذهنی رشد «رفتارگرایی زیراکه. کرد اعالم رفتارگرایی همچون روانشناختی و فلسفی مکاتب
 کردمی پافشاري امر این بر پیاژه برعکس وي. دانستمی هابازتاب از اییمجموعه را» ادگیريی

 و نیست )cognitive(شناختی بلوغ و رسش نیازمند الزاماً رسمدا در کودکان موفقیت که

                                                
6égocentrique 
7transfert 
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 آغاز نکته کودك، نزد در خودمحور زبانِ نتیجه، در. دارد پیشی رشد فرآیند از همیشه ادگیريی
 بسط ویگوتسکی نظریات روي بر مطالعه هشتاد هايدهه در. دهدمی شکل را» درونی «زبانِ

 این به بالینی، فعالیت سالها از بعد نیز آمریکایی شناسروان ،)Laura Berk (بِرك لورا. افتی
 ,Berk(».است ضروري کودك شناختی رشد براي 8کودك هايگوییتک «که برد پی امر

1995   (  
 مولفه شناختیِ زبان -

 رفتاريِ عالیم و تفکر به کمک براي مردم که بردمی نام روانشناختی ابزارهاي از «ویگوتسکی
 که] گفتار و زبان مثالً [هانشانه این بررسی بدون بود معتقد و کنند،می فادهاست آنها از خود،

 وي نظر به) 289: 1394 کرین،(».کرد درك را انسان تفکر تواننمی آورد،می فراهم فرهنگ
 همان،(».شوندمی اییواسطه رفتار نوعی درگیر و کنندمی استفاده هانشانه و نماد از انسانها«

 مساله تا است شده باعث شناختی رشد ساختارِ و نظام به زبان و ادراك رشد وابستگیِ) 290
 و رشد نظام در. گیرد قرار توجه مورد بیشتر ذهنی الگوهاي شناساییِ و ذهن گراییساخت

- می گفتگو به بلند صداي با و خود با سالگی، پنج تا سه سن در کودك ویگوتسکی، شناختیِ
 سواالتی. باشد دیگران توجه ا یو جواب منتظر اینکه بدون پرسدمی خود از را سواالتی و پردازد

 گفتار «از شکلی سالگی، هفت تا شش در و» رفته؟ کجا علی «،»کجاست؟؟ مدادم »قبیل از
 صورت این البته. کندمی پیدا درونی شکل خود با کودك گفتگوي و آیدمی بوجود» درونی

 و تاریخی تحوالت و رشد ویگوتسکی، نظام در قع،وا در. دارد» خاموش «خاصیت گفتاري
 بسیار ارتباط انسان رشد بنابراین. آوردمی فراهم را ذهن تحوالت و تغییرات موجبات اجتماعی،
  : دارد تفکر رشد با تنگاتنگی

  
 مرحله و زبان، رشد در عقالنیپیش مرحله تواندمی شخص فردي، تکامل در«

 تالقی هم با رشد دو این معینی لحظه در. کند جربهت را تفکر رشد در زبانیپیش
 از جهت تغییر نشانگر لحظه، این. گرددمی عقالنی زبان، و زبانی تفکر، -کنندمی

 ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی فرهنگی رشد مسیر به رشد طبیعی مسیر
  ) 2: 1381 عزبدفتري،

                                                
8  Private speech 
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 ک یعنوان به فرهنگی هايداده. بود متمرکز تفکر و زبان متقابل تاثیر بر ویگوتسکی رویکرد
 تفکر و زبان اینرو، از. کردندمی نماییقدرت ویگوتسکی نظر به تجربه تبدیل براي ضروري عامل
 و مساله حل فرهنگی، ابزارهاي و زبان آن، از بعد. دارند متفاوت کارکردهاي سالگی دو از قبل

 ظهور منصه به مستقل بطور کودك وجود در تفکر و زبان« : کندمی تسهیل را اجتماعی تعامل
 رفتاري شیوه دو این روزافزون اختالط کندمی متمایز را انسان رشد آنچه[...]رسدمی

 بلکه نیست اجتماع بسوي فرد از سیري کودك، رشد وي، باور به) 254: 1381 همان،(».است
 تفکر دوره ک یداراي خُردسال کودکان«: است درونی بعد بسوي اجتماع ناحیه از فرآیندي

 در نظریه این آنکهحال) 15: 1381 همان،(».باشندمی عقالنیپیش زبان دوره ک یو زبانیپیش
 عوامل زبان، و اجتماعی تعامل «ویگوتسکی براي. داشت قرار پیاژه هاياندیشه مقابل نقطه
 رشد را فرد توانمندیهاي اجتماعی، فعالیتهاي در شرکت چراکه هستند، شناختی رشد در اصلی

 بین که مسایلی حلّ فرآیندهاي فعاالنه کردن درونی از است عبارت شناختی رشد. دهدمی
 پیاژه دیدگاه از ولی)48: 1393 دهکردي، ترجمه براون،(».دهدمی رخ) والد-کودك (انسانها
 تفکر در نقص وجود يدهندهنشان تنها گفتار این«: است فایدهبی اساساً خودمحورانه گفتار

 بود؛ قایل خودمحورانه گفتار براي را مثبتی کارکرد پیاژه، برخالف ویگوتسکی اما است کودك
 و کند حل را خویش مسائل تا کندمی کمک کودك به خودمحورانه گفتار که بود معتقد وي

 صورت که– خودمحورانه گفتار بنابراین)296: 1394 کرین،(».دهد جهت را خود هايفعالیت
 گفتگوي نوعی شود،می تبدیل درونی گفتار به که «پیاژه، نظریه برعکس - دارد اجتماعی گفتار

 نظر به) 297 همان،(».کنیممی اقدام آن به مساله حلّ هنگام در اغلب ما که است خاموش
 تردرونی و ترکوتاه که شودمی ظاهر خصوصی ا یو فردي زبان دوسالگی از پس ویگوتسکی،

 به که اییمرحله. گیردمی صورت» 9رشد مجاور يقهمنط «در کودکان در ادگیري یو. است
 اجتماعیِ بستر ک یاز نیز ها،نقش کردن وانمود ،»بازي«. کندمی کمک کودکان یابیِمهارت
 فرآیندهاي و مهارتها که همانطور. کند تقویت را کودك شناختیِ رشد تا است برخوردار ایدئال

  : ویگوتسکی نظر به. یابندمی انتقال» فرهنگی «بصورت کودکان شناختیِ
  

                                                
9The zone of proximal development (ZPD) 
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 حد تا کنیم،می استفاده چیزي درباره کردن فکر براي کلمات از که هنگامی«
 رشد فرآیند ک یمیکروژن و [...] گیریممی قرار کلمات حس تاثیر تحت زیادي
-می روي گیرد،می شکل ما در اییاندیشه ا یادراك هرگاه که است کوتاه نسبتاً
 آشکار و تنظیم را اَفکارمان تا کنیممی استفاده درونی تارگف از ما [...]دهد
  )305 همان،(».کنیم

 بازي آدمی شناختیِ رشد در را اییبرجسته بسیار نقش اجتماعی تعامالت و زبان منظر، این از
 عنی یخودمان، با گفتگو براي ما تواناییِ «که بود باور این بر ویگوتسکی وصف این با. کنندمی
- درونی فرآیند) 290 همان،(».دارد ما تفکر انجام در اییعمده بسیار سهم کلمات، با کردن فکر

 به و والدین طریق از فروید نزد در ولی گیردمی صورت گفتار طریق از وي نزد در کودك سازي
. است معطوف نیز فرهنگی هاينشانه و بیرونی عالم به درونی تفکر نوع همین و. فَرامن شکل

 بطن در روانشناختی ابزارهاي از دیگر کی یزبان کنار در نیز فرهنگ ویگوتسکی، نظر به زیراکه
 سوي از و داشته اجتماعی وجودي سو ک یاز تفکر هايریشه و. آیدمی بشمار ایینشانه سیستم

 نیروهاي تمامی «وي نظر به. شودمی تبدیل عالی فرآیند به و افته یرشد کودك درون در دیگر
 خواهد غیرممکن دیگر، ایینشانه هايسیستم و گفتار بدون [...] انسان فکرت بفرد منحصر

. است تفکر نحو و ساختار بر مقدم» زبان نحوِ و ساختار «ویگوتسکی، باور به) 291 همان،(».بود
 زبان از گذر بمنزله کودك ابتداییِ زبان«: دهدمی شکل ارتباطی عناصر را زبان نحوِ زیراکه

 شخص خود تفکر و رفتار کنترل آن هدفی که است تريپخته زبانِ صورتهايب اولیه ارتباطی
 سریع رشد محصول انتزاعی تفکر «و) 2: 1381 عزبدفتري، ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی

 نوعی بصورت انسان ذهن هفتاد، سالهاي در باالخره)291: 1394 کرین،(».بود خواهد تاریخی
  . شُدمی راهبري درونی منطق ک یتوسط که شد ریفتع اطالعات پردازشیِ درونیِ برنامه

  تعامل زبان و اندیشه -
 مشکالت و اشیاء الینحل روابط از افتن یآگاهی و کردن تجربه براي است تالشی» تفکر«

 باور به. ارادي و ذهنی هايِگسستگی حلّ براي زبان کردنِ وادار براي است تالشی. ذهنی
 کودك افتنِ یآگاهی باعث اینکه اول: دارد فایده دو کودك، به رسمی آموزشهاي «ویگوتسکی

 کنند،می پیدا آگاهی خود، مفاهیمِ به نسبت کودکان که همین دوم [...] شودمی تفکرش از
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 این بر) Fodor, 1983(10فودور) 308 همان،(».کنند استفاده ارادي بطور آنها از توانندمی
 همچون است ذهن بر حاکم ذهنی و نطقیم قوانین مجموعه کودك، تفکر اساس که بود باور

 از مستقل دستوري و 11معناشناسی قوانین چامسکی، باور با آنکهحال. زبان و ادراك هوش،
 تعامل در پیچییده ذهنی هايفعالیت ریشه «نیز ویگوتسکی نظر به.کنندمی عمل کدیگری

 به خود، يجامعه ترتهپخ اعضاي با مشترك هايفعالیت طریق از کودکان. دارد قرار اجتماعی
 بِرك،(».کنندمی کسب مهارت تفکر و هافعالیت در دارد، معنی آنها فرهنگ در که اییشیوه

 و یابدمی افزایش اجتماعی ارتباطات و زبان تواناییِ طریق بدین) 292: 1392 محمدي، ترجمه
 پیاژه براي. شوندمی تبدیل ما شناختیِ رشد گیريشکل در موثر عواملی به اجتماعی بسترهاي

 آن و کندمی کمک نیز کودك شناختیِ رشد به که دارد وجود واسطه ک یتفکر و زبان مابین
ی «فعالیتسالگی 7 تا 2 مابین کودکان تا آوردمی بوجود را امکان این که است» حرکتی-حس 

– خاص اجتماعیِ تجربیات و شناختی رسش «پیاژه نظر به واقع در. بپردازند ذهنی بازنمایی به
 ترجمه بِرك،(».دهدمی خاتمه [...] خودمحورانه گفتار به سرانجام -همساالن با توافق عدم

 این بر شناختی، رشد اجتماعی بسترهاي بر تاکید با ویگوتسکی ولی) 411: 1392 محمدي،
  :"گفتار" همان که بود باور

 شده،کنترل توجه لهجم از تر،عالی شناختیِ فرآیندهاي براي اییشالوده صورت«
 تامل و مساله، حلّ ریزي،برنامه و بنديطبقه عمدي، ادآوري یو کردن حفظ
 خویشتن با خود کردن هدایت براي کودکان وي، نظر از. دهدمی نشان کردن
 آنها، خود به معطوف گفتار شوندمی بزرگتر کودکان که هنگامی. زنندمی حرف

 هنگام که گفتگویی–گویندمی درونی فتارِگ آن به که شودمی صدابی و درونی
  [...] دهیممی انجام خود با روزمره هايموقعیت در کردن عمل و کردن فکر

 لب حرکات و زمزمه به و گیردمی صورت خفا در سن افزایش با خصوصی گفتار
  )411 همان،(».شودمی تبدیل صدابی

                                                
 .است شناختی علوم و ذهن کارکردگراییِ ذهن، قلمرو در وي پژوهشهاي اعظم قسمت که آمریکایی معاصر فیلسوف10

11 semantics  
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 سنین در و داده افزایش مسائل حلّ رد را وي دقت کودك، نزد در آن مداوم کاربرد نتیجه در
 ساختارهاي منبع درونی زبانِ. شودمی تبدیل زبانی-ذهنی عملکرد برتر اهرم ک یبه باالتر
 با اجتماعی ارتباط خود، هايفعالیت کنترل تواناییِ اندیشیدن، تواناییِ: قبیل از است روانی
 خالصه اینگونه توانمی بنابراین. میکال تبادالت در زبانی هايگزاره تولید کردن، برقرار خود
 و. کنندمی بازي روانی فرآیندهاي ساختار در را اییگسترده نقش زبانی هايپدیده که کرد
 زبانِ که بود باور این بر نیز پیاژه. است ارتباط در شناختی اَشکالِ و تغییرات همه با زبان رشد

 کودك، رشد عالم در که داد نشان وي راکهزی است ظاهري و بیانی کالمی، زبانِ حاصل باطنی،
 ک یدرونی زبان که کنیم ادعا اگر. است درونی زبانِ بر مقدم درآمده گفتار به و بیانی زبان

 استعمالِ طرز و گیريشکل در را آگاهی همین باید است آگاهی» قلمرو «ک یا یو» وسیله«
 هايریشه فردي تکوینِ و رشد حاظل از گفتار و تفکر «که همانطور. بدانیم» کالم و واژه«

 جریان در ایکهبگونه دارد وجود عقالنیپیش مرحله ک یگفتار، رشد جریان در و دارند متفاوتی
 دیگر سوي از) 17: 1394 همکاران، و آیزنک(».شودمی دیده زبانیپیش مرحله ک یتفکر رشد
 انسان آگاهی، این با زیراکه. دارند قرار ما زندگیِ هیجانیِ و روانی و عاطفی هايالیه در آنها

 ادراك، با متفاوت اییگونه به که زبان، و تفکر«: ویگوتسکی بقول. کندمی اثبات را خود تواناییِ
 رشد در تنها نه هاواژه. باشدمی انسان آگاهی ماهیت فهم کلید کنند،می منعکس را واقعیت

 صغیرِ عالمِ واژه، هر و. کنندمی ایفاء را صلیا نقش کلی بطور آگاهی تاریخیِ رشد در بلکه تفکر،
- بنديتقسیم اول مرحله در)227: 1381 عزبدفتري، ترجمه ویگوتسکی،(».است انسانی شعور
 بسیار بطور پیرامونش به نسبت کودك اندیشه دوسالگی، تا تولد از پیاژه، دیدگاه از رشد هاي

 زیراکه. بندندمی نقش ذهن در رونیبی) representation (اشیاي تصاویر و است جاري نسبی
 حرکتی و حسی نظام تابع کودك فکري قواي و هوش و نیافته تکامل زبان مقطع، این در
)sensori-motor (برحسب انسان برترِ شناختیِ کارکرد هر نیز ویگوتسکی براي. است وي 

 تفکر گفتار،«: شودمی تبدیل تفکر درونیِ داراییِ ک یبه و شده حاصل فردي تعامل و فعالیت
 با کردن فکر عنی یخودمان، با گفتگو براي ما توانایی [...] کندمی تسهیل را کودك فردي

 از) 290: 1394 نژاد،خویی ترجمه کرین،(».دارد ما تفکر انجام در اییعمده بسیار سهم کلمات،
 عناصر را انزب نحوِ زیراکه. است تفکر نحو و ساختار بر مقدم» زبان نحوِ و ساختار «اینرو

 زبانِ بصورتهاي اولیه ارتباطی زبان از گذر بمنزله کودك ابتداییِ زبان«: دهدمی شکل ارتباطی
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 ترجمه ویگوتسکی،(».باشدمی شخص خود تفکر و رفتار کنترل آن هدفی که است تريپخته
  )2: 1381 عزبدفتري،

 
  گیرينتیجه
 فرهنگ زیراکه است فرهنگی اَشکال گویاي کودکان شناختیِ فرآیندهاي و هاتوانایی ها،مهارت

 و استقالل باید که اجتماعی است رویدادي زبان،. هستند آنها نمود مجراي فرهنگی تنوعات و
تاجتماعی ساختارهاي از جزئی زبان بستر در همشکل اجزاي واقع، در. شود حفظ آن تمامی 
 اگر. است ارتباط در شناختی کالِاَش و تغییرات همه با زبان رشد بنابراین،. شوندمی محسوب

 دهدمی انجام 12استعاره قلمرو در را خود بنديمقوله زبان) Lakoff, 1999 (لیکاف نزد در
 و» اجتماعی محیطهاي «مدیون را خود پردازش ،»زبان «ویگوتسکی نزد در که گفت باید

 سهمی نیز» توارث «هرچند است اجتماعی و فرهنگی عاملهاي تعامالت و آنها، به دسترسی
 شرایط از بخشی همیشه تفکر نیز فوکو نزد در. دارد زبان اکتسابیِ ظرفیتهاي در میانجی
 ساختار از نمودي ساختارش، و زبان و. است و بوده اجتماع يکننده تعریف که است تاریخی
 و تاریخی شرایط حاصلِ و معلول» زبان و تفکر «دیگر، بیان به. باشدمی جامعه بطنِ در قدرت
 ظرفیتهاي و بوده» شدهدرونی کُنشِ «تفکر، که بود استدالل این بر نیز پیاژه. هستند 13زمانی
 شناختی رشد نظریات بیشتر تمرکز. است حرکتی و حسی فعالیتهاي به وابسته هوشی و ذهنی

 و شناختی رشد ویگوتسکی نزد در ولی است فرد» درونی تعادل و فردي «بیشتر پیاژه زبانی و
 باید را ویگوتسکی درونی زبانِ مفهوم. شوندمی مطرح اجتماعی هايتعامل بطن در بیشتر زبانی

 ،)Bühler, 1934 (بوهلر همچون ویگوتسکی واقع، در. داد قرار اندیشه و فکر فلسفه بطن در
 اختصاص زبان به روانی پدیدارهاي بطن در را اییبرجسته نقش آلمانی، زبانشناس و روانشناس

 شناختیِ رشد در را اییبرجسته بسیار نقش اجتماعی تعامالت و زبان دیگر، سوي از .است داده
 که است ایینشانه سیستم و گفتار به وابسته انسان تفکر نیروي تمامی. کنندمی بازي آدمی

 قرار شعاع تحت را ذهنی ساختار نیز» زبان سازيِ درونی «فرآیند. دهدمی شکل را آن فرهنگ
 زبان نیز درونی گفتارِ در. است اجتماعی هايشاکله حاوي ذهنی ساختارِ این و. دهدمی

 زبان بدون ما. گیردمی خود به» تفکر «شکل بتدریج و بوده کودکان ذهنی مشکالت» حلّالِ«

                                                
12metaphor 
13historico-temporel 
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 حتی نتیجه در. بود خواهیم آنها طرح به قادر نه و داریم مفهومی و ذهنی ساختاري، معناي نه
 بنابراین. کشدمی چالش به بشر موجودات کنار در را ما ذهنی و یزیست تفکر آن، غیاب فرض

 و. دارد سوژه تفکر و رشد در را اییبرجسته نقش» زبان پردازشِ «ویگوتسکی، نزد در
 گفتار،. یابندمی تکامل و شده تقویت جامعه و فرهنگ زبان، توسط کودك ذهنیِ ساختارهاي

 به را تفکر گفتار، همین و. دهدمی نشان وانشناختیر وسیله برترین ویبعنوان نزد در را خود
 و اجتماعی وجود ک یتفکر، ریشه بنابراین. کندمی منتهی ادراکی يحوزه از فراتر بسیار قلمرو

 کودك به نیز -پیاژه و ویگوتسکی مشترك فصل –خودمحورانه گفتار. دارد »زبان «بنام بیرونی
 به نهایت در خودمحورانه، گفتار همین زیراکه. کند حلّ را خویش مسائل تا کندمی کمک
 عملکردهاي علّیِ شرط درونی، زبانِ دیگر، سوي از. شودمی تبدیل خاموش و درونی گفتار
 نزد در زبان14خودمحوري مفهوم اما. آیدمی شماره ب نیز -تفکر و اندیشه ازجمله –روانی

» خویشتن با کالم بیان «کودك نزد در شده، مطرح نیز پیاژه نزد در که همانطور ویگوتسکی
. تحول و رشد بسمت است جهشی بلکه نیست نقص و عیب از ناشی پیاژه برعکس ولی. است

 همه اخیر تحقیقات در که افزود باید پیاژه، و ویگوتسکی نزد در» زبان «نظریات ارزیابی در
 رشد هايفرآیند در) تعامالت (اجتماعی و) رسش و ژنتیکی ساختار (زیستی هايجنبه

 بنابراین. دهندمی قرار شناسایی مورد را کودك ذهنی عملیات و بوده دخیل زبانی و شناختی
» اجتماعیِ و کارکردي «ویژگیهاي از ارتباطی، ویژگیهاي کنار در ویگوتسکی، نزد در زبان

. دهدمی شکل را بشر تفکر پایه و اساس درونی، زبانِ اینرو، از. است برخوردار عمیق بسیار
 الویت طرح با پیاژه و آموزشی، ادگیریهاي یو فرهنگ جامعه، بر تاکید با ویگوتسکی
. کنند توصیف را زبانی هايفعالیت و نمادها رفتارها، توانستند ،»ذهنی و شناختی «ساختارهاي

 و کاربرد که دادند نشان زبانی، هايتوانش و هاکنش شناساییِ با دو هر ویگوتسکی و پیاژه
 اندیشه، و زبان پیوند شناسایی. کندمی کمک انسان تفکر و ذهنی عملکرد به زبان تقویت

 پیاژه باور به. باشدمی ذهنی فرآیندهاي بر متکی که است آن ادراك و زبان تولید شناساییِ
 تجربه و کندمی حفظ را خود کارآییِ زبان از جدا اندیشه زیراکه است اندیشه از متاثر زبان

 زبان مجموع، در. آیدمی بشمار زبان اکتسابِ اساس و پایه نیز دكکو» حرکتی و حسی«
 ثابت پیاژه برخالف ویگوتسکی. است شناختی و هوشی رشد يدهندهشکل15فردي و اجتماعی

                                                
14égocentrique 
15private speech 
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 و زبانی عناصر زیراکه. فکري عوامل و هوش تابعیت نه دارد احساسات اصالت زبان که کرد
  . دهندمی شکل را تفکر هايپایه و دهش کپارچه یدوسالگی از پس فکري هايسازه
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  چکیده
. ستاشناسی  سبک ، از مباحث مهم در حیطۀتوجه به جنسیت و رابطه آن با زبان اثر

زن و مرد تفاوت معناداري وجود سبک نویسندگان ند که بین پژوهشگران بسیاري بر این باور
دانشور و  سووشوناثر هاي سبک نحوي دو  یژگیودر این پژوهش سعی بر آن است تا . دارد
با . مورد بررسی قرار گیرد منتخب از نویسندگان زن و مرد به عنوان دو نمونۀاحمد  آلتار سه

.  صفحه از آثار برگزیده شد10مند، در مجموع برداري تصادفی نظاماستفاده از روش نمونه
پژوهش از نتایج حاصل . ل قرار گرفتها استخراج شد و مورد تحلیهاي نحوي آن سپس تفاوت

از . تري استفاده کرده است تر و کوتاه از جمالت سادهلحاظ دستوري  به دانشور دهد  نشان می
 حیث مفهوم، میزان کاربرد جمالت خبري، پرسشی و عاطفی در هر دو اثر تقریبا یکسان بوده

همچنین کاربرد جمالت . خورد، در نوشته دانشور بیشتر به چشم میامري، اما جمالت است
البته باید در نظر داشت که . همپایه، ناهمپایه، پایه و پیرو در هر دو اثر تقریباً مشابه است

اي که در نهایت، مشخصه. و فاعل جمالت را حذف کرده است فعل احمد،دانشور بیشتر از آل
،  ساده و کوتاهجمالتکه کاربرد با قطعیت به جنسیت نویسنده ربط داد این است توان می

تر نوشته شده است،  ي که بیشتر مقید به دستور و منظممختص نویسنده زن است و نوشتار
  .مختص نویسنده مرد است

  
 9/2/1397         تاریخ پذیرش مقاله                            2/2/1397:تاریخ دریافت مقاله
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  سیمین دانشور *

  سووشون* 
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  مقدمه -1
ر میان آثار گذشتگان، یکی از مباحث قابل دهد که د مروري بر تاریخ زبان فارسی نشان می

 بوده است و نویسندگان و شاعران در خالل »سبک نوشتاري«بررسی در ادبیات بررسی 
انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه » سبک«. اند آثارشان از سبک خویش و دیگران بسیار سخن گفته

دي مطرح بوده و اکنون  شانزدهم میال در سده1هاي زبان است که از زمان اراسموسساختار
ها نحوة ترکیب اجزاي جمله). 2،2002وردونک(نیز در مطالعات نوین مورد پسند اهل فن است 

که رابطۀ  بنابراین در صورتی. کند اي ایفا میگیري معانی نقش عمدهها در شکلو روابط بین آن
انیم، بایستی به پیوندي میان سبک و اندیشه را بپذیریم و نحو را سازندة  اندیشه و حامل آن بد

گذر در این ره). 4: 1971، 3توفته(م استوار بین ساختار نحوي جمالت و سبک نیز قائل باشی
پژوهی، اهمیت بسیار یافته و کشف پیوند میان ساختارهاي  هاي نحوي در سبکبررسی مقوله

سی مسائلی گیرد و به بررشناختی را در برمی هاي سبکعناي سخن، بخشی از بررسینحوي و م
، ساختمان )نسبت نظم پایه و جابجایی در ساختار نحوي(ها در جمله  قبیل کیفیت نظم واژهاز

، پیوستار )اهیبلندي و کوت(، طول جمالت )ساده، مرکب، پیچیده، و پیچیدة مرکب(جمله 
، ساخت و نقش )پایگی، وابستگی، استقالل، تناوب، توازن، تقابل و تضاد هم(ها بالغی جمله

ابطۀ آن و وجهیت و صداي دستوري و ر) خبر و ابالغ، پرسش، امر، ندا، تعجب(ها عنایی جملهم
)                                                                                                                               268: 1390فتوحی، (پردازد  با دیدگاه نویسنده می

شناسی  توجه به جنسیت و رابطه آن با زبان اثر، از مباحث مهم در حیطۀ سبکاز سوي دیگر، 
است و پژوهشگران بسیاري بر این باورند که بین سبک نویسندگان زن و مرد تفاوت معناداري 

آثار  اما .اند داشته سیطره  کشور ماادبیاتهمواره بر نویسندگان مرد توان گفت می. وجود دارد
گرچه تقسیم ادبیات به ادبیات  .خورد قلمرو ادبیات به چشم می در  نیززنانانی به قلم فراو

به تأثیر جنسیت  که نیز وجود داردهایی   اما دیدگاهنماید، نمیمردانه و زنانه خیلی موجه 
 کنندة طرح اولین م-)1975 (4 جرج لیکافبه عقیدة.  استقائل او ةدر خلق جهان ویژنویسنده 
هاي عاطفی تأکید اهمیت و واکنش تر است و بر مطالب بی زنان، پست زبان-ه و مردانهزبان زنان

دهاي کنند، استانداربه بیان وي، زنان با گفتارشان متکلم را تشویق به ادامه گفتار می. دارد
                                                             

1 Erasmus 
2 Verdonk 
3 Tufte 
4 Lakoff 
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هاي موافقت بسیاري در گفتارشان وجود دارد؛ در مقابل کنند و نشانه زبان را بیشتر رعایت می
 مکالمات مردانه 6جنیفر کوتس). 263: 1377، 5سلدن و ویدوسون(مردان نیرومندتر است زبان 

: 1382، بلیک(داند  همکاري و اشتراك میررا یک رشته سخنرانی و مکالمات زنانه را بیشت
148.(  

 شکل زبان،  آن بخش دیگرو بخش مهمی از ادبیات زنانه، توجه به جزییات رسد نظر می به
 به زبان زنانه،توان از خالل  میبنابراین . مضامین و مفاهیم خاص است  خاص، کاربرد کلمات

   . و جهان زنانه را تحلیل کردیافتشناسی زنانه دست روان
 از منظر نوشتار زنان و مرداننحوي هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت بنابراین، 

 به عنوان یکی از احمدآل »تار سه«دانشور و » سووشون«اثر بدین منظور، .  استشناسی سبک
 تا به این پرسش پاسخ داده شود که چه ترین آثار آنان، مورد بررسی قرار گرفته است شاخص
 میان سبک نوشتاري زنانه و سبک نوشتاري مردانه به لحاظ ساختار نحوي وجود یهای تفاوت
  دارد ؟

 پیشینه پژوهش -2

بسیاري از محققان مهم پرداخت که هاي نگارش زن و مرد باید به ذکر این  در خصوص تفاوت
بیان  زن و مرد تأکید کرده و از این رهگذر به بررسی جامع ونگارشی هاي  بر وجود تفاوت شناسی زبان

  .اندها پرداخته نتایج حاصل از این تفاوت
ها، اعم از زن و مرد، همواره با جهان پیرامون خویش   بر این باور است که همه انسان)2009( 7مگی
هاي برقراري ارتباط و تعامل فرد با جهان  هاي ذهنی و راه وي نوشتار را یکی از پدیده. ارتباطنددر 

به عقیدة او در بسیاري از موارد، . داند که هویت و عقاید نویسنده در وراي آن نهفته استپیرامون می
گاشته شده، میزان هاي نوشتاري نظیر سبک نگارش، نوع کلمات به کار رفته و متن ن شماري از مؤلفه

 8سیان. گر هویت نویسنده است  عالقه و ارجحیت دادن به نوشتن در مورد یک متن خاص تجلی
تحقیقات . داندناپذیر از جنسیت می هاي جدایی مهارت نوشتار را به طور کلی جزء مقوله )2003(

  ادعاي سیاندر این خصوص مؤید) 2008( 10 و واسکیتا)2007( 9انجام شده توسط جونز و مایهیل
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دهنده میزان عالقه و به  نتایج دو بررسی مشابه انجام شده توسط این دو محقق نشان. است) 2003(
هاي  ویژه داستانبه( که عمدتأ از داستان 11دنبال آن، مهارت بیشتر زنان در نگارش متون بیانی

از دیگر . اند، است ده، افسانه، شرح خاطرات و بیان احساسات و روابط میان فردي تشکیل ش)عاشقانه
هاي موجود یا حقایق علمی در   نظیر بیان واقعیت12سو، مردان بیشتر به نگاشتن متون اطالعی

ها و عقایدشان در مورد مسائل گوناگون و اظهار  خصوص یک موضوع خاص و در واقع انتقال دانسته
ردپاي ) ا2007(ونز و مایهیل به عقیده ج. اند هاي منطقی در این راستا تمایل و مهارت نشان داده نظر

) 2001( 13فرنسیس، ربسون و رید. هایی مشهود است سبک نگارش زنان و مردان در چنین تفاوت
  . دانندهاي موجود در نگارش زن و مرد می ترین تفاوت سبک نگارش را از جمله مهم

ودن سبک نگارش بسیاري از پژوهشگران بر بیانی ب دان و مرانزنسبک نگارش در هاي  تدر باب تفاو
 )2005( 14زنان و اطالعی بودن آن در مردان اتفاق نظر دارند؛ به عنوان مثال، آرگامون، کپل و فاین

در یک پژوهش جامع، با بررسی ساختار نحوي و لغوي متون بیانی و اطالعی و پس از آن سبک 
عی بودن آن در نگارش زنان و مردان حاضر در پژوهش به بیانی بودن سبک نگارش در زنان و اطال

دهد که سبک نگارش زنان، حاوي مکتوباتی حاکی از نتایج این تحقیق نشان می. مردان پی بردند
میل به ایجاد تعامل میان نویسنده و خواننده، اصطالحات و عبارات احساسی و غیر رسمی،  کلمات 

بک نگارش مردان به از طرف دیگر، س. عاطفی و ضمائر اول و دوم شخص و به عبارت دیگر بیانی است
 و وجود کلمات خنثی و 17اسمیگر  توصیف، 16اسمیگرهاي  مشخص، 15ها واسطه کاربرد تعیین کننده

بدون بار عاطفی، جمالت کوتاه، صریح، رسمی و مستقیم، حاوي اطالعات در مورد یک موضوع خاص 
  .و اطالعی است

فرنسیس . ت آرگامون و همکاران استهاي انجام شده در همین راستا مؤید نتایج تحقیقیا دیگر بررسی
از دیگر سو، سبک نگارش مردان را در بردارنده اطالعات و متمرکز بر واقعیت ) 2001(و همکارانش

نیز سبک ) 2010 (21 و آماندا)2008( 20، النگی)2001( 19، گالبی)1998 (18کتلنس. پندارندمی
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العی را به ترتیب به زنان و نگارش هر نویسنده را معرف جنسیت وي و سبک نگارش بیانی و اط
   .دهندمردان نسبت می

هاي سبک نحوي در نوشتار زنان و مردان  تفاوتبا مرور ادبیات مرتبط، اثري که به بررسی
توان به نان و مردان میاختصاص یافته باشد مشاهده نشد، اما در مورد سبک نگارش و ترجمه ز

   . اشاره نمودموارد ذیل

هاي جنسیتی در  ، به بررسی رابطه ترجمه و نوشتار با توجه به تفاوتیانپژوهش رضوانی و احمد
  پرداختهمترجمان زن و مرد ) بیانی و اطالعی(کیفیت ترجمه متن بیانی و اطالعی و سبک نگارش 

 وجود تفاوت معنادار میان کیفیت ترجمه مردان در متن بیانی با توجه بیانگر این بررسی  نتایج.است
  . )1389رضوانی و احمدیان، (هاست آنبه سبک نگارش 

احمد ، در پژوهش خود به مقایسه زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جالل آلبهمنی و باقري
شناختی گیرند که شیوه متفاوت گفتار زنان و مردان بیشتر کارکرد جامعه و چنین نتیجه میپرداخته

هاي زنان بسیاري از اندیشه. هایی را دارندیژگیاحمد نیز، چنین وهاي زن آلاما همه شخصیت. دارد
احمد ذهنیت زن را در شوند، اما آل هاي دانشور به منظور شناخت شخصیت و هویت بیان میداستان

خورد بسیار  اي که در آثار دانشور به چشم می احساسات مادرانه. کشد نوشتارش به تصویر نمی
تفاوت بیان شده دیگر در موضوع . اندعواطفی غریبهاحمد با چنین هاي آلپرشورند، اما شخصیت

که زنان کنند، در حالیهاي دانشور از مسائل گوناگونی صحبت می زنان داستان. هاست گفتار شخصیت
در نهایت، ساحت وجودي نویسندگان و . پردازند احمد تنها به مسائل روزمره میهاي آلداستان

  ).1391بهمنی و باقري، (گرفته شده است ها در نظر  ها، منشأ تفاوت قهرمان آن

هاي سبکی، تنها به بررسی تفاوت  گونه که مشاهده شد، آثار معرفی شده، بدون توجه به تفاوتهمان
از . اندشناسی پرداختههاي سبکالبته آثاري وجود دارد که به بررسی. اندگفتار زنانه و مردانه پرداخته

 پاسخ به این پرسش هستند ها در پی آن.، اشاره کرد)1390(پر توان به اثر قوام و درآن جمله می
کرد  بررسی آن بیرونی بافت با ارتباط در را نامه یک متن سبکی هايویژگی توانمینه که چگو

اي، شناسی الیه قوام و درپر با استفاده از روش سبکپرداخت؟ نیز هاویژگی کارکرد یا نقش به و
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کرده و در  بررسی و بالغت واژگان نحو، کاربردشناسی، الیۀ چهار درهاي سبکی متن را ویژگی
اند که ابزاري داده ارائه گفتگو تحلیل رویکرد با متون فارسی شناسیسبک در اينهایت، شیوه

 ها، در  آن به عقیده. آید به شمار می دارند، اجتماعی دکه کارکر متونی سبک مطالعۀ در مناسب
 بر این اساس درجه باالي .شودمی بررسی جمله ساختمان نیز و نمت قطعیت میزان نحوي الیۀ

  . دهنده موضع ضعف استي موضع اقتدار و درجه پایین آن، نشان دهندهقطعیت، نشان
 عنوان به زنان داستانی آثار سبکی تحلیل ضرورت پژوهش خود بر در ،)1391 (نیکوبخت

 وي.  استکرده تأکید آثار این ندیشگانیا و ادبی هاي زبانی،ویژگی تحلیل در برگزیده روشی
کرده و  فمنیستی بررسی شناسیسبک رهیافت با پیرزاد را آثار زویا سبکی وجوه ترینبرجسته
 سطح و جمالت واژگان،( متن مختلف سطوح در در تمامی آثار این نویسنده،  که است دریافته
 منجر زبان تحول به که اندیشه ولتح سیر همچنین،. خورد به چشم می زنانه دیدگاه ،)گفتمان

 گس طعم ،عصرها همۀ مثل هايداستان در مجموعه :است گونهاین پیرزاد آثار در گردد،می
 در روند؛ اراده پیش می بی و انداسیر روزمرگی زنان ،پاك عید به مانده روز یک و خرمالو

 عادت رمان در و ردگیمی قرار مورد پرسش زن جایگاه کنممی خاموش من را هاچراغرمان
 هویت از دیگرگون توصیفی فعالیت اجتماعی، و گريکنش عرصۀ به زن نقش تحول با کنیممی

 . است شده ارائه فاعلی نقش در زنانه
  

  روش پژوهش -3
دانشور سووشون احمد و  آلتارسه هاي بررسی سبک نحوي نویسندگان زن و مرد، کتابجهت 

هاي  ار، قالباي کبینی، ابزاره اصول عقاید، جهانداشتن ب ین انتخادلیل عمده ا. انتخاب گردید
 .استبین این دو نویسنده  بسیار يها ها و یکسانی سخن، تجربیات و مشاهدات، شباهت

صورت پذیرفته  1327هر در سال زمان و  صورت هم این دو کتاب بهچاپ اول بر این،  افزون
 اجتماعی واحد و همچنین وضع روحی و در نتیجه نویسندگان این آثار متأثر از وضعاست 

روش با . باشد، سال آشنایی این زوج نویسنده نیز می1327که سال  چرا.اندیکسانی بوده
 صفحه با فواصل چهل پنج، تارسهاي  از کتاب دویست صفحهمند،گیري تصادفی نظامنمونه

، پنج صفحه با شونسوواي عنوان نمونه برگزیده شد و از کتاب سیصد صفحه    اي بهصفحه
 خط دارد و 21 تار سههر صفحه. اي براي نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتصفحهفواصل شصت 
براي اینکه مقدار مشخصی از .  خط بیشتر وجود دارد6 یا 5حداقل سووشون در هر صفحه 
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، مدنظر سووشون خط اول هر صفحه مورد بررسی در 21متن مورد بررسی قرار گیرد، صرفا 
وري گیوي و شناسان در مورد مفاهیم و تعاریف دست نظر اکثر زبان با توجه به اتفاق.  گرفتقرار

 هاي نحوي نیز از این کتاب  در این پژوهش براي تعاریف مقوله،)220-190 :1388(انوري 
  :بر این اساس، جمالت استخراج شده از چند بعد مورد بررسی قرار گرفتند. استفاده شده است

 از واقع شدن کاري یا بودن و جمله خبريوسیله به.  جمله چهار نوع داردومحیث مفه از 
به وسیله آن اي که جمله). داوود آمد(دهیم پذیرفتن حالتی به صورت مثبت یا منفی خبر می

نی اگر یکی از عواطف انسا). صالح کجاست؟( است جله پرسشیکنیم  درباره امري پرسش می
عجب گل (ایم استفاده کردهجمله عاطفی را برسانیم، از  غیره مانند شادي، اندوه، تعجب و 

 انجام دادن کاري یا داشتن و پذیرفتن صفت و حالتی به صورت جمالت امريو در ) زیبایی
  ). آرام شو(شود مثبت یا منفی خواسته می

در جمالت مستقیم یا دستورمند، اجزا و ارکان، نظم .  جمالت دوگونه هستندحیث نظماز 
و در ) مهدي شاید نتواند امتحان ریاضی بدهد(عی و جایگاه مخصوص خود را دارند طبی

مستقیم یا نادستورمند، نظم طبیعی جمله برهم خورده و اجزا و ارکان جاي خاص رجمالت غی
  ).داري در محلّت کوراندریغ آمدم تربیت ستوران و آینه(خویش را ندارند 

- ساخته می) غیراسنادي( با فعل تام مالت فعلیج.  بر سه قسم هستندحیث فعلجمالت از 
 است جمله اسناديساخته شده باشد، ) ربطی(اي که با فعل اسنادي جمله). خواندم(شوند 

ساخت داراي فعل تام و جمالتی که در ظاهر فعل ندارند ولی از حیث ژرف) امین مؤدب است(
 به حکم عرف زبان حذف گردیده ، ها به قرینه لفظی یا معنوي و یایا اسنادي بوده و فعل آن

  ). خبردار( هستند فعلجمالت بی
 فقط یک فعل به کار رفته جمالت سادهدر . ، جمالت ساده و مرکب هستندحیث ساختماناز 

و در جمالت مرکب، بیش از یک فعل به کار رفته است که از حیث ) اسد خوابید(است 
اي  جمله سادههسته یا پایهجمله . اندنهاستقالل معنی و وابستگی یکی به دیگري بر دو گو

آید و اغلب منظور اصلی گوینده یا نویسنده را در بر دارد و قابل است که در جمله مرکب می
اي که در جمله در مقابل، جمله ساده). به درماندگان یاري کن(تأویل به مصدر یا صفت نیست 
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ل شرط و زمان و یعنی مفهومی از قبی.  آن استوابسته و پیروآید، مرکب همراه جمله پایه می
  ).تا خدا یار و مددکارت باشد(افزایند را به مفهوم جمله اصلی میعلت و نتیجه و غیره 

یعنی .  نیز بررسی شدندحیث کامل یا نیمه تمام بودن پیامعالوه بر موارد ذکر شده، جمالت از 
تمام ماندن فکر نویسنده اشاره هشود و به نیمها به چند نقطه ختم میجمالتی که انتهاي آن

  . همچنین حذف فعل و فاعل نیز در جمالت انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. دارد
  

 هاتجزیه و تحلیل داه -4
 جمله آن 191 جمله است که 203 تارسه از بخش منتخب کتاب جمالت استخراج شده

بندي دارند که ته بیشترین بسامد را در این دسخبري جمالت حیث مفهوماز . خبري است
، » دري باز شد-روبروي تل خاکروبه-در سمت مقابل گنجه «: ها به قرار زیر استتعدادي از آن

چند «، »پرید، رنگش می»شدام میغصه«، »کردمادرم ما را دعوا می«، »هاجر او را دید«
یا » بودمالل شده «، »مدتی همان دم در ایستاد« ، »آب را آشامید«، »ایستاداي میدقیقه

کاسه «:  نیز مشاهده گردید، مانند پرسشی عدد جمله9در این مجموعه . »گرفتام میبیزاري«
، »شود؟چرا اینطور از خود بیخود می«، »خوره؟ببین اینا به دردت می«، »خواي؟بشقاب نمی

  امريها شاهد جمالتدر بین این داده. »دهد؟چه حالتی به او دست می«یا » چطوري بود؟«
  .هستیم» خدا جونم مرگت کنه! واخ «عاطفیو » خودت بگو«و » ببین«

دور هر کدام روي سه یا «یا » خب چه کنم داداش« مانند  نادستوري جمله4 حیث نظم از 
 13همچنین شاهد . گردد مشاهده می» چهار تا صندلی لهستانی، ناهارخورها نشسته بودند

سر دلشان باز شده «، »شده بود... انباشته از  «:ها هستیم، مانند در میان دادهمجهولجمله 
  .»شدمادرمان عصبانی می«یا » خیس شده است«، »بود
، »از راه رسید«، »کاسه بشقابی را صدا زد«:  هستند، مانند فعلی جمله168حیث فعل  از 

دلم «، »آن شب او هم آمد«، »شدصدا اشک از چشمانش سرازیر میبی«، »هاجر او را دید«
  اسنادي جمله33در این بخش . »گرفتام میزاريبی«و » است کسی را گیر بیاورمخومی

بام هم پیدا «، »هر وقت با این خواهر بدجنسم بودم«، »یکی دیگر هم بود«: وجود دارد، همانند
 3. »کننده بودهمه چیز برایم خسته«یا » حاال هم همانطور شده بود«، »معلوم نبود«، »بود

 .»اي آرام و در خور محیط بانکهمهمه«یا » ذلیل شده«: شود، مانند ز دیده می نیفعلبیجمله 
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  جمله مرکب مانند50وجود دارد و » با خود گفت« جمله ساده مانند 27ساختمان  از حیث 
در میان جمالت . »شیما که کف دستمونو بو نکرده بودیم که بدونیم تو امروز از اینجا رد می«

من به خصوص از «اي مانند در جمله. گردد  بند پایه مشاهده می71 بند پیرو و 54مرکب 
، پایه و »آمداش خوشم میخصوص از گریهمن به«، »صدا بودآمد که بیاش خوشم میگریه

  .پیرو است» صدا بودکه بی«
زار شوم تازه از با«یا » ...دلم را به درد آورده بود «:  مورد جمله ناتمام رها شده است، مانند5در 

فعل استفاده شده  نمونه جمله بی3فعل اندك است و تنها در تعداد جمالت بی. »...خریده 
خب چه «:  نمونه شاهد حذف فاعل از جمله هستیم، مانند117اما در . »یا نه«: است، مانند

باز «، »کاسه بشقابی را صدا زد«، »خواي؟کاسه بشقاب نمی«، »کمی فکر کرد«، »کنم داداش؟
  .»دفترها را مرتب کرد«یا » گرفتیتصمیم م«، »ود بایستدنزدیک ب
تار در جدول زیر با توجه به بسامد موارد نحوي ارائه دست آمده از بررسی رمان سهنتایج به

  :شودمی
  

  جمع  200ص   160ص   120ص   80ص   40ص   تارسه
  191  45  26  35  52  33  خبري
  9  -  -  5  -  4  پرسشی
  1  -  -  -  -  1  عاطفی

  
از حیث 
  مفهوم

  2  -  -  -  -  2  امري
  غیرمستقیم

  )نادستوري(
از حیث   4  -  1  1  -  2

  نظم
  13  -  -  6  5  2  جمله مجهول

  168  40  22  31  40  35  فعلی
  33  4  3  9  12  5  اسنادي

از حیث 
  فعل

  3  1  1  -  -  1  فعلبی
  27  5  3  4  5  10  ساده
  50  12  8  10  11  9  مرکب
  25  5  5  5  5  5  همپایه
  34  9  5  6  10  4  ناهمپایه

  
  

از حیث 
  ساختمان

  71  10  13  15  17  16  پایه
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  54  16  10  11  13  4  پیرو
از حیث 

  پیام
  5  1  -  -  -  4  جمالت ناتمام

  حذف  3  1  1  -  -  1  فعل
  117  40  11  20  28  18  فاعل

  203  45  26  40  52  40  تعداد جمالت
  احمدتار آلمقوالت نحوي استفاده شده در سه. 1جدول 

       
 حیث از.  جمله استخراج شد247 تعداد سووشونهاي مورد بررسی در رمان مجموع دادهاز 

 مورد باالترین بسامد وقوع را دارا هستند، موارد زیر 218 با تعداد خبري جمالت مفهوم
 :شاهدي بر این ادعاست

، »به خانم فاطمه نگاه کرد«، »همه خانم وافور را رها خورد«، »خانم فاطمه بستی چسبانید«
هاي تو یک کلمه از حرف«، »زري دلم تنگ است«، »حرفش را تمام نکرد«، »دیر وقت است«

، »آن روز عصر در باغ تنها بود«، »اش زده زیر دست پیرزنسرلشگر با چکمه»، »را نفهمیدم
و » ها از دو طرف پشت سر هم ایستادندماشین«، »بوداینک تمام جمعیت به شاهراه ریخته«
 مورد وقوع در رده 17 با پرسشیجمالت . » تنها زري و خان کاکا مانده بودندبر سر جنازه«

دانستی که نمی«، »با چه جواز خروجی؟«هومی قرار دارند، جمالتی مانندبندي مفبعدي دسته
- الدوله را نمی مگر عزت«، »با چه پاسپورتی؟«، »؟خوردداداشم بی اجازه یوسف آب نمیزن

 11. »از کدام راه؟«و » کنید؟الناس را گستاخ میشما چرا عوام«، »چرا نفرمودید؟«، »شناسی؟
از او اجازه «، »صبر کنید«:  در صفحات برگزیده این کتاب وجود دارد از جملهامريجمله 
، »به این قرآن قسم بخور«، »چیزي بگو«، »، چند روز اسب را بفرستید»بکشیدش«، »بگیرید

از حیث مفهوم .»گورتان را گم کنید«و » الم برسانحضرت واال س به« ، »ان دفعه ببخشش«
کاش من هم «: شودمیشود و تنها یک مورد دیده ترین تعداد را شامل می کمعاطفیجمله 

  . »مثل کاکایم حرف یوسف خان را شنیده بودم
 جمله 24در متن مورد بررسی .  وجود داردنادستوري و مجهولدو دسته حیث نظم  از 

غالم با ته «، »روم پیش حاکمخودم می«،  »کنشده یک پا کارچاق«:  شدمشاهدهنادستوري 
اش زده زیر با چکمه«، »اگر زدم به کوه«، »خزید زیر میز«، »تفنگ خواست بزند به کمر مار
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نشست روي زمین به جمع کردن خرده «، »چلچراغ از زیر طبق افتاد زمین«، »دست پیرزن
 در صفحات مورد استفاده مجهول جمله 6تنها . »دند با باغحجله قاسم را هدایت کر«و » بلورها

اشتیاق براي شنیدن «، »هایش اخیراً تکراري شدهنقل«، »شده است شهر سگساران «:دیده شد
در معتبرترین روزنامه محلی نوشته شده «و » جریان حادثه چنان در جانش انگیخته شده بود

  . »بود
پکی به «، »خدا شاهد است که گفتم«: ر هستند مانندبسیار پرتکرافعلی از حیث فعل جمالت 

خیال «، »رومگذارم و از این والیت میمن که می«، »خان کاکا خشمگین داد زد«، »بافور زد
دانستم اخوي قربان نمی«، »اول سرش را شق کرد«، »شود رفتکردي به این آسانی می

الدوله تا مدتی در قین داشت عزتی«، »خواهماگر جسارتی شده عذر می«، »عالی هستندجناب
 مورد 23. »صداي تیر آمد«و » شد یوسف را ندیده بوددو هفته می«، »عرش سیر خواهد کرد

 تعداد  فعلی جمله197هاي استخراج شده وجود دارد که در مقابل  در دادهاسناديجمله 
، »تی بودچه جنگ زش«، »خدا شاهد است« ، »ممکن است راست بگوید«زیادي نیست، مانند

با هم گالویز «و » زیر نظر ایشان نظافت و ضدعفونی شد«، »آن روز عصر در باغ تنها بود«
هفت قرآن «، »به ائمه اطهار«، »به خداوندي خدا«مانند مشهود است  فعلبی جمله 6. »شدند

  .»..مأمور را در حین انجام وظیفه با مار تهدید«و » آن هم زمان جنگ«، »به میان
منشی «یا » جمله زري اندیشید« هستند، از سادهختمان تعداد زیادي از جمالت از حیث سا
 جمله 27و همپایه  جمله 28 وجود دارد که از این میان مرکب جمله 56تعداد . »حاکم گفت

چند نمونه از جمالت مرکب همپایه از .  است پیرو جمله50و پایه  جمله 82 است؛ ناهمپایه
» که گفتم«پایه و » خدا شاهد است«در این مثال » ست که گفتمخدا شاهد ا«: این قرار است

یک «، »یک سیلی به درجه داري که دم دستش بود گفت«یا در جمله مرکب . پیرو است
 همپایهدر جمله مرکب . پیرو است» که دم دستش بود«، پایه و »داري زدسیلی به درجه

 دو پایه مستقل همپایه هستند و ، هر دو جزء به صورت»اياي و خودت دوختهخودت بریده«
با جمله مرکب ناهمپایه مواجه » شدیمیاب میدیروقت است وگرنه شرف«اي مثل در جمله

  .هستیم
آن هم زمان «:  رها کرده است، مانند ناتمامجمالت خود راسووشون  مورد نویسنده 11در 

« ، »...اشته باشی ، کاري به کارش ند»...گفتیسهراب خان از میدان جنگ می«، »...جنگ 
  .»...کاري به کارش نداشته باشی«یا » ...پدرتان حرمت مردها را 
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یکی را «هستیم، مانند حذف فاعل  مورد  شاهد 104 و در حذف فعل مورد شاهد 24در 
که دانشور هم حذف فاعل کرده است، » گذاشت جلوي زري و یکی را گذاشت جلوي خودش

، »رو به جمعبت فریاد کشید« ، »دو تا چاي ریخت «،»گفت«یا در  جمالت . هم حدف فعل
یا » دیداي به اسم ملک سهراب نمیاي در هیچ روزنامهترین اشارهاما کوچک«، »چیزي بگو«
در جمالت . ها فاعل جمله حذف شده استکه در آن» شد یوسف را ندیده بوددو هفته می«
شاهد » من هم رویش«، »نه براي یوسفگفتنی بود اما » «با چه پاسپورتی؟«، »از کدام راه؟«

  .حذف فعل هستیم
دست آمده از بررسی رمان سووشون در جدولی به شرح ذیل به صورت خالصه مجموع نتایج به

  :شودبا توجه به بسامد ارائه می
  جمع  300ص   240ص   180ص   120ص   60ص   سووشون

  218  300  35  50  46  51  خبري
  17  5  -  -  4  8  پرسشی
  1  -  -  1  -  -  عاطفی

  
از حیث 
  مفهوم

  11  1  3  1  3  3  امري
  غیرمستقیم

  )نادستوري(
از حیث   24  5  2  3  8  6

  نظم
  6  1  2  1  1  1  جمله مجهول

  197  38  27  42  48  42  فعلی
  23  2  3  7  4  7  اسنادي

از حیث 
  فعل

  6  2  -  -  1  3  فعلبی
  78  16  7  11  24  20  ساده
  56  8  10  11  12  15  مرکب
  28  5  4  3  8  8  همپایه
  27  3  5  8  4  7  ناهمپایه

  82  14  10  16  22  20  پایه

  
  

از حیث 
  ساختمان

  50  4  10  20  6  10  پیرو
از حیث 

  پیام
  11  1  4  2  3  1  جمالت ناتمام

  24  3  7  3  2  9  فعل  حذف
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  104  15  17  21  27  24  فاعل
  247  42  38  52  53  62  تعداد جمالت

   دانشورمقوالت نحوي استفاده شده در سووشون. 2جدول 
  

  :دهدجدول زیر مقایسه نکات نحوي نوشتار دو نویسنده مورد بررسی را نشان می
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 تار
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94%  
4%  
5%.  
1%  
2%  83%  
16%  
1%  13%  
25%  
12%  
17%  
35%  
27%  
6%  
2%  
1%  58%  20
3

  

ون
وش

سو
  

88%  
7%  
4%.  
4%  10%  
80%  
9%  
2%  32%  
23%  
11%  
11%  
33%  
20%  
2%  
4%  10%  
42%  24

7
  

  تار و سووشوناحمد در سهمقوالت نحوي استفاده شده توسط دانشور و آل. 3جدول 
  

) 203(احمد ا آلدر مقایسه ب)  جمله247(بارزترین ویژگی بیشتر بودن تعداد جمالت دانشور 
در تر بودن جمالت این زن این نکته نشان دهنده کوتاه. در مقدار مشخصی از متن است

اما بر خالف نظر محققان گذشته این افزایش در جمالت . احمد است مقایسه جمالت نوشته آل
شود، این تعداد جمالت ساده است گونه که مشاهده میمرکب جبران نشده است، بلکه همان

خان کاکا قسم «است، مانند %) 13(احمد به مراتب بیشتر از اثر آل%) 32(در اثر دانشور که 
  . ».یک مار از کیسه درآمد«یا » .خورد

و %) 1(احمد تار آلدر سووشون دانشور بیشتر از سه%) 7(و پرسشی %) 4(کاربرد وجه امري 
%) 10(د استفاده دانشور بیشتر مور) غیرمستقیم(این تعداد جمالت نادستوري برعالوه. است% 4

چهلچراغ از «، »اگر زدم به کوه«است، از جمله، %) 2(احمد از همین نوع جمالت در اثر آل
. »اش زده زیر دست پیرزنبا چکمه«یا » شده است شهر سگساران«، »روي طبق افتاد زمین

   .دهداین نکته پایبندي بیشتر آل احمد به قواعد دستوري زبان را نشان می
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دانشور تعدادي بیشتري از جمالت را ناتمام گذاشته که این مطلب با گذاشتن چند نقطه در 
سهراب خان از میدان «، »...شده یک پا کار چاق کن«دهد، مانند متن خودش را نشان می

الزم . »...کاري به کارش نداشته باشی«یا » ...پدرتان حرمت مردها را«، »...گفتیجنگ می
شود و هر دو نویسنده زن و مرد به  سایر موارد تفاوت معناداري مشاهده نمیذکر است در به

  .اندیک نوع رفتار کرده
  

  گیرينتیجه-5
احمد پرداخته در این پژوهش به مقایسه ساختار نحوي نوشتار دو نویسنده ایرانی، دانشور و آل

 سبک نحوي زنانه و هایی میان توان به تفاوتشد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می
دو اثر از دو نویسنده زن و مرد،  نحوي الیۀ تحلیل و تجزیه پس از. مردانه قائل بود یا خیر

احمد که در این پژوهش به آن پرداخته شد، مشخص گردید که در مقدار دانشور و آل
د مراتب بیش از نویسنده مرکار برده بهمشخصی از متن، تعداد جمالتی که نویسنده زن به

این . آیند تر به نظر می تر و سادهي زن، کوتاه شده توسط نویسنده  است چرا که جمالت استفاده
نویسندگان زن به طور کلی  است که نشان داده است) 1970 (22نتیجه همسو با پژوهش هیات

کنند و این جمالت از لحاظ ساختاري نیز از جمالت بلند از جمالت کوتاهتري استفاده می
اغلب  نگري دانشور مرتبط دانست زیرا زنانتوان با جزئیکوتاهی جمالت را می. هستندتر ساده

تري را شود جمله کوتاهنگري سبب میدهند و این جزئیبه جزئیات توجه بیشتري نشان می
 خبري و کوتاه جمله نتیجه در و است کوتاه شیء روي تمرکز زمان  در این موارد،.کار برندبه

است که در سبک نحوي دانشور نیز مشاهده  زنان روایی نحو مشخصات از ییک این شودمی
طور کلی پیچیدگی سبک نوشتاري  اذعان داشته است که به) 1977:134(هایت  .شده است

  .زنان بسیار کمتر از مردان است
ذکر شد، کاربرد باالي وجه اخباري، امري، ساخت معلوم و ساخت اسنادي، گونه که همان
ه قطعیت باالي متن و کاربرد باالي ساخت التزامی، شرطی، پرسشی و مجهول نشان دهندنشان

. توان قطعیت این دو اثر را بر این اساس تعیین کرداما نمی. دهنده قطعیت پایین متن است
. احمد، ساخت خبري، اسنادي و مجهول کاربرد بیشتري از نوشته دانشور داردزیرا در نوشته آل

این در حالی است که  .تار استري و پرسشی در سووشون بیشتر از سهدر مقابل ساخت ام

                                                             
22 Hiatt 
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کنند اما نتایج  ، مردان بیشتر از زنان از ساختار امري استفاده می)1980 (23طبق نظر گودوین
در تصدیق استفاده . دهد که در نوشتار دانشور این امر معکوس تحقق یافته است نشان می

اشاره کرد که ) 1975 (24توان به پژوهش لیکاف ور میزیادتر از جمالت پرسشی توسط دانش
این امر نیاز به تأیید و . کنندزنان از جمالت سؤالی بیشتري نسبت به مردان استفاده می

 در دهد و شاهدي بر عدم اطمینان و مردد بودن آنان استتصدیق دیگران را نشان می
 و شک و باید و شاید با همراه متزلزل و بریده بریده سؤالی، بسیار جمالت شاهد سووشون،

 همسرش قاطع جمالت مقابل در او اطمینان عدم و هستیم زري رمان، اصلی شخصیت تردید
  .است مشهود کامالً

دانسته، در حالیکه دانشور از زبان عامیانه احمد خود را مقید به رعایت اصول دستوري میآل
ت را خارج از نظم دستوري آن هاي گوناگون جمالبیشتر بهره گرفته است و در موقعیت

است که اذعان دارد در حالیکه ) 1990 (25این نتیجه برخالف پژوهش لباو. استفاده کرده است
کنند، در زمینه تغییر زبانی زنان مردان به طور کلی از فرم عامیانه بیشتر از زنان استفاده می

اي پرستیژ و اعتبار بیشتري است، هاي زبانی استاندارد و معیار را که دارتر هستند و فرمخالق
  .برنددر گفتار خود به کار می
نشان ) 1981 (26کاتسسو ا) 1977(هایی مانند هایت  پژوهشچه همچنین بر خالف آن

کنند اما در پژوهش  اند که زنان از جمالت تعجبی بیشتري نسبت به مردان استفاده می داده
ه نویسنده زن باالتر نبود و هر دو نویسنده هاي تعجبی و عاطفی در نوشت، بسامد جملهحاضر

رود زنان  این امر در حالی است که انتظار می. اندبه یک میزان از این نوع جمالت استفاده کرده
  ).150: 1986، 27لئورناردي(احساسات و عواطف زیادتري را در نوشتار خود وارد کنند 

 کهن مردساالري، فرهنگ از هاییهجلو دانشور فمینیسم دهد که درها نشان میمرور نمونه

 بردن پناه و حتی زن جایگاه واالیی زنان، زنان، مظلومیت قبال در مردان رفتاري هاي ناهنجاري

 از سوي .یافته است بازتاب او پناهیبی و اجتماعی هايناامنی دلیل به ماورایی نیروهاي به زن
هاي  رود ویژگیاست و انتظار می  زن  رواي داستانتارسه در داستان کهدیگر، بر خالف این
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) آل احمد(شود که تحت تاثیر تفکرات نویسنده مرد سبک زنانه در آن دیده شود، مشاهده می
هاي زنانه راوي زن رعایت نشده است و سبک نحوي این داستان بر اساس سبک مردانه ویژگی

 . است

طبق .  ناتمام گذاشته استصورت ي را بهدر این پژوهش مشخص شد که دانشور جمالت بیشتر
کنند تا کنترل مکالمه را  مردان بیشتر صحبت زنان را قطع می) 1975 (28نظر زیرمن و وست

هاي ناتمام با  شود که تعداد جمله  می اما مشاهده. به دست گیرند و تسلط خود را نشان دهند
ن نتیجه ست، در نوشتار دانشور بیشتر است و ایمکث و سکوت که حاکی از قطع کالم ا

هاي  کند عدم اتمام جمله از مشخصه است که بیان می) 1986(لئونارديهمراستا با پژوهش 
  . بارز نوشتار زنان است

که قائل شدن به سبک نحوي زنانه و مردانه در توان گفت  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می
 نگاه ق اثر و نوعها به صورت جمالت در خلنحوه چینش کلمات در کنار یکدیگر و ترکیب آن

شناختی هاي زبان آن نقش دارد که باید در بررسیمختلف مسائل پرداختن به و زندگی به
 ها آثاراینگونه تفاوت. هاي سبکی زنانه و مردانه مدنظر قرار گیردجهت تببین تفاوت

در اما . گذاردمی تأثیر هاآن پردازيدرشخصیت و کندمی متفاوت مرد از را نویسندگان زن
پژوهش حاضر مشاهده شده است که در تعدادي موارد دانشور سبکی شبیه سبک مردانه 

توان  این امر را می.  احمد را بر وي مشاهده کرد توان تاثیرگذاري آل داشته است و می
صورت توجیه نمود که تآثیر زن و مرد بر یکدیگر در زندگی مشترك امري اجتناب ناپذیر  بدین

تر  بیش طور کلی  اما به. ها تبلور خواهد یافت تآثیر متقابل در رفتار آناست و بدون شک این
شود و   دانشور دیده می شمرند، در نوشته هایی که براي آثار زنانه برمی ها و ویژگی ها، شیوه حوزه

 .خوبی قابل مشاهده است احمد از نظر جنسیت، به شور و آلتفاوت نوشتاري بین آثار دان
وان گفت نویسندگان زن و مرد حتی در نحوه چینش کلمات و جمالت نحوي ت بنابراین، می

  . که در دیگر آثار ادبی قابل بررسی هستندفرد خود را دارند به سبک منحصر
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 بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی

  m.mahmoodi75@yahoo.com *مریم محموديدکتر 

    دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

 رویا دهقانی

  دهاقاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد 

 چکیده

 است که خود نیز در محدودة دانش نوین کاربرديشناسی اي از زبانشاخه شناسی،گویش
هاي زبانی هاي عملی پژوهشها و تکنیکاین علم به بررسی شیوه .گیردشناسی قرار میزبان

- هاي گویش لري و گویش لري هم یکی از گویشگویش لشنی یکی از شاخه. اختصاص دارد
و از گویشهاي رایج استان فارس است که اکثریت مردم شهرستان غرب ایران هاي جنوب 

ضمیر و شناسایی انواع آن در گویش این مقاله به بررسی . کنندبت میارسنجان به آن صح
اي و میدانی از طریق مصاحبه است به روش کتابخانهدر این مقاله سعی شده. پردازدلشنی می

ر زبان میر بررسی،توصیف، تجزیه و تحلیل شود و با ضمیر دبا گویشوران کهنسال، انواع ض
دهد که در گویش لشنی ساخت ضمایر و نتایج نشان می. فارسی معیار مقایسه گردد

هایی در واج دارند به کاربردشان تقریباً شبیه فارسی معیار است؛ گرچه بعضی ضمایر تفاوت
ترین تفاوت ضمایر  باشد اما مهمتواندکوشی میکه به علت قاعده کم» ن«ویژه در حذف 

گویش لشنی با فارسی معیار در ضمایر شخصی متصل جمع است که در این ضمایر عالوه بر 
چسبند می» نون«و » میم«شود، هنگامی که این ضمایر به صامت اینکه نون جمع حذف می

  .شونداین دو صامت تکرار می

  

 2/2/1397 :         تاریخ پذیرش مقاله                       23/1/1397:تاریخ دریافت مقاله

 واژگان کلیدي

  شناسی گویش*
   گویش لشنی*
  ضمیر*

  زبان معیار*

  شناسی زبان *
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  مقدمه-1
  بیان مساله -1-1

است و در فاصله   استان فارس یکی از شهرهاي) رسنگانا پارسی میانه به(شهرستان ارسنجان 
 کیلومتر 1469وسعت تقریبی آن .  کیلومتري شمال شرقی شهرستان شیراز قرار دارد120

این شهرستان از شمال و شرق به . گرددل مساحت استان را شامل می درصد ک2/1مربع 
شهرستان پاسارگاد، از جنوب به شهرستان هاي نیریز و شیراز و از غرب به شهرستان مرودشت 

» ارسن« نام این شهرستان ارسنگان بوده که )11:1389فرمانداري ارسنجان، (.گرددمحدود می
 معناي جا و مکان  است اما بعد از حملۀ اعراب به ایران به» گان«به معناي خوش آب و هوا و 

 متر از سطح 1660 این شهرستان .و تغییر زبان ایرانیان نام این شهر به ارسنجان تغییر یافت
وهوایی معتدل داردکه براي باغداري و کشاورزي و دامپروري  ارسنجان آب. دریا ارتفاع دارد

 .مساعد است

این طایفه از . هاي سرزمین ایران و جزو طوایف لر استین طایفهطایفۀ لشنی یکی از بزرگتر
خان زند جزو سپاهیان خان زند به  ایل لُر و از طایفه زندیه هستند که در زمان سلطنت کریم

پس از انقراض سلسله زندیه این طایفه پراکنده شدند و گروهی به ایل قشقایی و . فارس آمدند
هاي شهرستان(این طایفه در استان لرستان . سکنی گزیدند... بخش آباده طشک و اي درعده

هاي مرودشت، ارسنجان، شهرستان(، در استان فارس )خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، درود و ازنا
تحقیق . کنندزندگی می) هاي تهران، شهریار، ورامینشهرستان(و در استان تهران ) ریزنی

  . شنی در شهرستان ارسنجان انجام گرفته استمورد نظر بر روي ضمیر در گویش طایفه ل

شناسی روز به روز مورد توجه چه نهادهاي دولتی، چه نهادهاي خصوصی و چه امروزه گویش
ها هزار زبان دنیا بیشتر آن 6000از میان بیش از دوستداران فرهنگ قرار گرفته است؛ زیرا 

 سال 50ها در سیاري از این زباناند و بهرگز به درستی توصیف، مطالعه و حتی نوشته نشده
ها امري بسیار ضروري به آینده از روي کره خاکی محو خواهند شد و مستند سازي این زبان

سرزمین ایران نیز داراي فرهنگ بسیار غنی و تمدن شگرفی است که داراي . رسدنظر می
 داشت است باعث هاي فراوانی است و حتی تغییراتی که در زبان فارسی وجودها و گویشزبان
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ها ضروري ها و گویشاین زبانبنابراین حفظ . شناسان نام گیردشده که این کشور بهشت زبان
- یکی از شاخهشوند؛ میهاي متعددي تقسیم هاي ایرانی خود به شاخهزبان. رسد به نظر می
ز لحاظ هاي کنونی ایران را اارانسکی زبان. هاي ایرانی، شاخۀ جنوب غربی استهاي زبان

هاي ایرانی جنوب ها و لهجهشناسی بررسی کرده و اظهار داشته است که زبانتاریخی و لهجه
گیرند ریشه می) سرزمین پارسه(هاي باستانی جنوب غربی فالت ایران غربی از لهجه

  ).128:1358ارانسکی،(

ر این د. گیردهاي گویش لري است و زیرمجموعۀ گویش لري قرار میاز شاخه گویش لشنی
پژوهش که هدف آن بررسی ضمیر در گویش لشنی است پس ازمروري اجمالی بر تحقیقات 

  . گرددپیشین و ارائه تعریفی مختصر از مفهوم گویش، ضمیر در گویش لشنی بررسی و ارائه می

  روش پژوهش-1-2

با ها از طریق مصاحبه  میدانی است که یافته–اي روش پژوهش در این تحقیق روش کتابخانه
گویشوران میانسال تا کهنسال بدست آمده، همچنین  شم زبانی یکی از نگارندگان که خود با 

  . ها بکار گرفته شده استتر دادهگویش لشنی آشنایی داشته، در تجزیه و تحلیل بهتر و دقیق

  پیشینۀ تحقیق-1-3

- که میهاي مختلف ایران تحقیقات بسیاري صورت گرفته است ها و گویشدر مورد زبان
در ) 1392(از محمد دبیر مقدم » هاي ایرانیشناسی زبانرده«: توان به موارد زیر اشاره کرد 

هاي ایرانی پرداخته و فصل پانزدهم آن پانزده فصل نوشته شده که چهارده فصل آن به زبان
 )1379(علی اشرف صادقی » هاي ایرانینامهنگاهی به گویش«ها و پیامدهاست، درباره یافته

هاي ایرانی ها و گویش موضوعی زبان-فرهنگ تطبیقی« هاست، اي از نقدها و بررسیمجموعه
در این کتاب نویسنده به بررسی تحول تاریخی تطبیقی ) 1389(از محمد حسن دوست » نو

هاي ایرانی نو، بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی در ها و گویشهاي ایرانی باستان در زبانواج
ها، شناسایی و بازسازي لغات بازمانده گیري نظام واجی هر یک از گویشا و شکلهتحول واج
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ح رضایی باغبیدي » هاي ایرانیها و گویشمعرفی زبان«هاي ایرانی پرداخته است، در گویش
  ...،  و)1358(از ارانسکی »  هاي ایرانیزبان«،.، )1380(

 :شده است که از آن جمله استدربارة گویش لري نیز کتاب و مقاالت بسیاري نوشته 

 :ها کتاب

نامه گویش لري ، کتاب به دستور زبان و واژه)1393(از محمد نظري » فرهنگ گویش لري«
 لري با الفباي صوتی و معنی  ها و اصطالحاتاختصاص پیدا کرده است  و گذشته بر این واژه

از » ري بویر احمدي گویش ل«. آورده شده است تا بیان و درك آن براي همه فراهم شود
شناسی و واج شناسی  این گویش در این کتاب به توصیف زبان) 1394(اسفندیار طاهري 

،  و نحوه گویش است، تحلیل شده استپرداخته شده و دستور آن که شامل ساخت واژه
  ...و) 1391( از احمد بارانی »گویش لري از واج تا جمله«

  :مقاالت 

) 1395(از آرزو سلیمانی و فریده حق بین »  یش لري باالگریوهزمان دستوري و نمود در گو« 
دهد که این گویش داراي دو زمان دستوري گذشته و غیر گذشته است و این مقاله نشان می

  .داراي چهار ساخت دستوري حال ساده ، گذشته ساده گذشته نقلی و گذشته بعید است

، این مقاله )1392( مریم امانی بابادي  والی رضایی و»نمود دستوري در گویش لري بختیاري«
به نمود دستور در روستاي دهنو کوهرنگ پرداخته است و نمودهاي ناقص، تام و کامل مورد 
تحلیل قرار گرفته و این مقاله به این نتیجه رسیده است  که  این گویش مانند فارسی معیار 

عدم وجود تکواژ قابل تشخیص تمایز نمودي بین نمود تام ، کامل و ناقص به صورت وجود یا 
  . است

  در این مقاله،مباحثی مانند ساخت) 1385(از اسفندیار طاهري»  فعل در گویش بختیاري«
هاي مضارع و ماضی،ساخت مصدر و صفت مفعولی، ادات فعلی، انواع فعل از نظر وجه،  ماده
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یی در صرف هاي خاص و تأثیر فرایندهاي آوا زمان و نمود، ساخت فعل مجهول، صرف فعل
در هر بخش، مباحث نحوي مرتبط با موضوع مورد بحث نیز بررسی شده . اند ها ارائه شده فعل
  ...و) 1386(از سهیال صارمی » ساخت فعل در گویش مالیري«. است

 پژوهشی )1396(از پریسا داوري و رویا دهقانی » فعل در گویش لشنی« به غیر از اما تاکنون
 در نوع خود ها پژوهش جز نخستیننگرفته است و این تحقیقدر مورد گویش لشنی صورت 

- هاي ایرانی بسیار اندك و بسیار پراکنده و ناسامانند بههاي مربوط به گویشپژوهش. .است
شناسی و چه بندي جغرافیایی و ردهتوان تصویري کلی از آنها چه از نظر طبقهاي که نمیگونه

  . ک آنها با یکدیگر ارائه کرداز نظر پیشینۀ تاریخی و ارتباط ژنتی

  ضرورت و اهمیت تحقیق-1-4

. پردازدهاي زبانی اختصاص میهاي عملی پژوهش ها و تکنیک شناسی به بررسی شیوه گویش
افزایش غناي  ریزي زبانی،تواند در برنامه هاي ایرانی می شناخت علمی زبان، گویشها و لهجه
  . اي فرهنگی استفاده شوده بررسی زبان فارسی، وضع اصطالحات علمی و

دهند و حفظ و  نگهداري از آنها بر گویشهاي ایرانی بخش مهمی از فرهنگی ما را تشکیل می
تحقیق حاضر نیز به قصد . عدم توجه به آنها موجب زوال و نابودیشان است. همگان الزم است

  .ثبت و بررسی گویش لشنی و تالش در جهت حفظ و نگهداري آن انجام شده است

 ها و فرضیات پژوهش پرسش-1-5

پژوهش حاضر قصد دارد که انواع ضمیر در گویش لشنی را بررسی کند و بر این اساس در پی 
  :هاي زیر استیافتن پاسخ پرسش

 هاي ضمیر در گویش لشنی کدامند ؟ گروه-الف

هاي ضمیر در گویش لشنی چگونه است و با فارسی معیار شباهت دارد یا متفاوت ساخت-ب
 ست؟ا
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  :هاي تحقیق عباتند از هاي مطرح شده فرضیهبا توجه به پرسش

  .هاي ضمیر با فارسی معیار شباهت دارد و یکسان استگروه-الف

  .هاي ضمیر فارسی معیار متفاوت استهاي ضمیر در گویش لشنی اندکی با ساخت ساخت-ب

   بحث و بررسی -2

  گویش-2-1

هاي غییرات و دگرگونی صدا و واژگان و شکلهاي محلی و ت شناسی مطالعۀ گویشگویش
دگرگونی (اصطالح گویش معموال هم براي توصیف لهجه . دستوري درون یک زبان است

هاي زبان با تغییرات ساختمان دستوري و واژگان بکار و هم براي گونه) اصوات در یک زبان
ک زبان رسمی دارند، در بعضی از کشورها که ی« : نویسدباطنی در تعریف گویش می. رودمی

شود که با مالکهاي زبانشناسی، زبانهایی تمام عیارند، مانند ایران و فرانسه، زبانهایی یافته می
ولی این زبانها چون در داخل . اندبدون توجه در گذشتۀ دور یا نزدیکی مربوط به هم بوده

رف دیگر اکثراً خط اند و زبان رسمی نیستند و از طمرزهاي سیاسی این کشورها قرار گرفته
در . پایه نیستنداي ندارند، با زبان رسمی کشور از نظر اجتماعی هممستقل و ادبیات جداگانه

دهند اصطالح زبان را براي زبان رسمی کشور بکار برند و این این کشورها مردم ترجیح می
- گویند و در فارسی می میpatoisدر زبان فرانسه به این زبانها . ها را با نام دیگري بنامندزبان

  ).28: 1354باطنی، (» توان اصطالح گویش را براي آنها بکار برد

اصطالح گویش در مورد : برد و معتقد است بکار میdialectمدرسی اصطالح گویش را در برابر 
) 133: 1368مدرسی، .( رودهاي زبانی بکار میتفاوتهاي تلفظی، دستوري و واژگانی گونه

دانند که براي دیگر سخنگویان آن زبان اي از یک زبان میورت تغییر یافتهبرخی گویش را ص
گویشها عالوه بر تفاوتهاي آوایی و واژگانی، تفاوتهاي دستوري زیادي با هم . قابل فهم نباشد

 )29: 1374کلباسی، . (دارند
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گویشها در یونان باستان هم . مند گویشها بیش از یک قرن است که ادامه دارد مطالعۀ نظام
اما این نودستوریان بودند . اند اهمیت فراوان داشته است و یونانیان از تفاوت گویشها آگاه بوده

هاي علمی دربارة زبان  اي بسیار اساسی و ضروري براي بررسی که بررسی گویشها را زمینه
پرتو تازه تواند بر تغییر تاریخی زبان  مبدل کردند؛ زیرا به اعتقاد آنان کار در این زمینه می

چرا که آن گویشها در واقع، نمایانگر واپسین مرحله از مراحل گوناگون تنوع و تغییر در . بیفکند
  )386:1380روبینز،. (هاي هند و اروپایی بودند خانوادة زبان

کند  تکلم می گویشی یا زبان به فردي که به(Speaker) گویشور ،شناسی زبان در اصطالح
گویشوران بومی یک زبان کسانی هستند که بطور طبیعی آن زبان را در «.شوداطالق می

گویشور در بهترین شرایط، خود و والدینش در ). 10:1380اگرادي، (»اندکودکی فراگرفته
هاي گفتار تفاوت. اندکنند به دنیا آمده و رشد و نمو کرده اي که به آن گویش تکلم می منطقه

هایی نیز شود، تفاوتهاي اجتماعی آنان مربوط میبه محیط جغرافیایی و ویژگی«گویشوران 
درباره گویش ) 30:1383سالمی، (» خیزد میان آنها وجود دارد که از موقعیت گفتار بر می

گویشهاي لري را به دو دستۀ گویش لري بزرگ و لري ) 1380(روبینز لري نیز باید گفت که 
تۀ اول گویش استانهاي فارس، کهگیلویه و بویر احمد و چهار دس. کوچک تقسیم کرده است

شود و دسته دوم در برگیرندة گویش استانهاي لرستان، ایالم و محال و بختیاري را شامل می
  . خوزستان شمالی است

  ضمیر-2-2

گیرد و آن اسم صریح را مرجع آن اي است که جاي اسم صریحی را میاسم کنایه«   ضمیر 
ضمیر : اندبرخی ضمیر را به چهار قسم تقسیم کرده ). 31:1373خیامپور، (»ضمیر نامند

در دستور زبان پنج ) 32: همان.ك.ر. (شخص، ضمیر اشاره، ضمیر مشترك، ضمیر اختصاص
یاسمی و دیگران، . (شخصی، اشاره و مشترك: استاد و دستورنامه اقسام ضمیر عبارتند از

شخصی، : اندیز براي ضمیر شش نوع برشمردهگاهی ن )44: 1368 و مشکور، 80: 1371
از نظر انوري و گیوي ) 117: 1363امین مدنی،.( پیوسته، مشترك، اشاره، پرسش و نامعین
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     شخصی، مشترك، اشاره، پرسشی، تعجبی، مبهم، شمارشی، ملکی: ضمیر هشت قسم است
  )169: 1367انوري و گیوي، ) (اختصاصی( 

توان ضمیر را به شکل زیر  تعاریف ارائه شده، در گویش لشنی میبا توجه به تقسیمات مذکور و
  :تقسیم کرد

   ضمیر شخصی-2-2-1

ساخت و گونۀ ) گوینده، شنونده و دیگر کس(    ضمایري هستند که براي هر یک از اشخاص 
جداگانۀ دارند و چون هر یک از آن سه شخص ممکن است مفرد یا جمع باشد از این رو ضمیر 

  :دارد) صیغه(خت شخصی شش سا

  ما، مان-4من، م                     - 1

  شما، تان-5تو، ت                    - 2

  )169:همان(ایشان، شان -6ش             ) وي(او - 3

         بدین ترتیب این ضمایر از نظر ساخت واژه به ضمایر شخصی منفصل و متصل تقسیم 
  .می شوند

   گسستهضمیر شخصی منفصل یا-2-2-1-1

رود و معنی مستقل شود و به تنهایی بکار می    این ضمیر به کلمۀ قبل از خود متصل نمی
این )1(جدول شمارة. شونددر گویش لشنی تمام ضمایر شخصی صرف می)167:همان. (دارد

  .دهدنوع ضمیررا در گویش لشنی نشان می

  ضمایر شخصی منفصل در گویش لشنی) 1(جدول شماره 

  سوم شخص  دوم شخص  صاول شخ  شخص
  شمار  /u/-/?i?/او  /to/تو  /me/من  مفرد
  /unā/-/?inā?/آن ها /šoma/شما /mo/ما جمع
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 :مثال

  اول شخص مفرد-me hardem/ 1/ ".من خوردم"
  دوم شخص مفرد-to hardi/ 2/  ".تو خوردي"
   سوم شخص مفرد- u hard/3?/  ".او خورد"
  عاول شخص جم- mohardim/ 1/  ".ما خوردیم"
  دوم شخص جمع- šomohardin/ 2/  ".شما خوردید"
  سوم شخص جمع-unā harden/ 3?/  ".آنها خوردند"

در ضمیر اول شخص همچنان که مشخص است عالوه بر حدف نون، فتحه تبدیل به کسره 
در . گرددمی» و«تبدیل به مصوت کوتاه » آ«شود و در ضمیر اول شخص جمع مصوت بلند می

گردد که این می» و « تبدیل به مصوت کوتاه »آ«ضمیر دوم شخص جمع نیز مصوت بلند 
اي بودن گویش و همچنین فارسی معیار نشان از محاوره ضمایر در تبدیل واجی نسبت به 

ژي و  زیرا تلفظ مصوت بلند نسبت به مصوت کوتاه انر؛ داردترتلفظ آسانکوشی و قاعده کم
  . بردمیوقت زیادتري 

 ضمیر شخصی متصلیا پیوسته-2-2-1-2

شود و به آید و همیشه به اسم،حرف یا ضمیر دیگري متصل می   این ضمیر به تنهایی نمی
  این ضمایر عبارتند از م، ت، ش،مان،تان،شان  . تنهایی داراي معنی نیست

  .دهداین ضمایر را در گویش لشنی نشان می) 2(جدول شمارة 

  ضمایر شخصی متصل در گویش لشنی)2(جدول شمارة 

  سوم شخص  دوم شخص اول شخص  شخص
  /m-/  مفرد

  /em/-م
/-t/  

-/et/ت  
 -/eš/-ش

/-š/ 
  شمار

  /su(n)/شان / tu(n)/تان /mu(n)/-مان  جمع
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 :مثال

  اول شخص مفرد- kom-m-em/ 1/ "شکمم"
  دوم شخص مفرد- kom-m-et / 2 /  "شکمت"
  رد سوم شخص مف- kom-m-eš / 3 /  "شکمش"
  اول شخص جمع-kom-m-mu(n) / 1 /  "شکممان"
  دوم شخص جمع-kom-m-tu(n) / 2 /  "شکمتان"
  سوم شخص جمع-kom-m-šu(n)/ 3 /  "شکمشان"

-  متصل می،هایی که حرف آخرشان صامت است به واژه شخصی پیوسته هنگامی کهضمایر
شوند و به صورت ار میتکر  باشد،/n/ و /m/هایی که آخرشان مختوم به صامت شوند و واژه
  .آیندمیانجی می

هایی که ها ایران به ویژه گویششود که در بیشتر گویش مصوت فتحه نیز تبدیل به کسره می
  . مربوط به غرب ایران است، چنین حالتی وجود دارد

آیند و بالفاصله واکه هستند به صورت زیر میهایی که مختوم به این ضمایر در اتصال به واژه
  مثالچسبند، واژه میبه 

  اول شخص مفرد-huli-m/ 1/  "تابم"
  دوم شخص مفرد-huli -t / 2 /  "تابت"
   سوم شخص مفرد-huli -š / 3/  "تابش"
  اول شخص جمع-huli -mu(n) / 1 /  "تابمان"
  دوم شخص جمع-huli -tu(n) //2  "تابتان"
  سوم شخص جمع- huli -šu(n)/ 3 /  "تابشان"

  .کنند تلفظ نمیکنند و برخیانتز را برخی از افراد تلفظ میحرف داخل پر:توضیح
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   ضمیر اشاره-2-2-2

رساند نشیند و چنانچه از نامش نیز پیداست مفهوم اشاره را میاین نوع ضمیر به جاي اسم می
ضمایر اشاره در ).139:1385باطنی،(و مرجع مشخصی دارد مانند این و آن و ترکیبات آنها 

  .آید ورت زیر میگویش لشنی به ص

 :ضمایر اشاره به نزدیک

/?i/ و /?iye/ »این «،/?inā/  و /?ināye/ »این ها«  

  :ضمایر اشاره به دور

/?u(n)/  و /?uwe/ »آن « ،/?unā/  و /?unāye/»آن ها«  

  :مثال

  /imāl eye?/  ".این مال من است"
  /iyebey be me?/  "این را بده به من"
  /u(n) čengmizne?/  ".آن نوك می زند"
  /uwebelzemin?/  "آن را بگذار زمین"
  /inā mal moye?/  ".ها مال ماستاین"
  /ināyehardi?/  "ها را خوردي؟این"
  /unā key vergašten?/  "آنها کی برگشتند؟"
  /unāyeborden?/  "آنها را بردند؟"

ان که از جدول باال چن آنضمیر اشاره چه اشاره به نزدیک و چه اشاره به دور، در گویش لشنی
شود و در صورت جمع بودن ضمیر حذف میر صورت مفرد بودن نون از آخر نیز پیداست، د
گویش بر پایه به دلیل این است که این امر نیز گردد  تلفظ نمی»ه«شود اما نون تلفظ می

هایی براي همین حرف گفتار است و تالش بر این است تا مفهوم کالم زودتر رسانده شود؛
  .روندشوند و به کار نمیدر گویش تلفظ نمی» ه«همچون 
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  :گاهی نیز براي اشاره و تاکید، ضمیر اشاره به اشکال زیر در این گویش کاربرد دارد

/hami/»همین«-/homu/ »همان«  

/haminun/ »هااین یکی«-/hamunun/»هاآن یکی«  

/haminuniyā/ »هااین یکی«-/hamununiyā/ »هاآن یکی«  

و جمع که در باال به آن اشاره شد، داراي همان مایر نیز دقیقاً مانند ضمایر اشاره مفرد این ض
  .تغییرات هستند

  /hamimāl-e ?iye/  ".این یکی مال توست"
  /hamu(n) māl-e ?iye/ ".آن یکی مال او است"
  /haminun-e-bardār/ " را بردارهمین یکی"
  /hamununmāl ?unāye/  ".همان ها مال آنهاست"
  /hamuniyā ?I kāy-e kerden/  ".همانها این کار را کردند"

   ضمیر متقابل یا دو سویه-2-2-3

باشد که تنها با  و هم می»یکدیگر، همدیگر«نوع خاصی از ضمیر انعکاسی ضمایر متقابل « 
  :این ضمایر در این گویش عبارتند از ) 155: 1370مشکوه الدینی،( »رودنهاد جمع بکار می

  /yekdiye،yakdiye/»یکدیگر«،  /hamdiye/»همدیگر«

  :مثال

 /unāhamdiye-ye miyā(n)?/  ".آن ها همدیگر را دوست دارند"
 /moyekdiyebāhamim/  "ما یکدیگر با هم هستیم"
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که این نوع حذف در دیگر شود  از ضمیر حذف می»گر«، در این نوع ضمیر در گویش لشنی
-  که دلیلش نیز قاعده کمشودمشاهده میماقبل دو سویه  در ضمایر هاي غرب کشورگویش

دو  واژه یک در این گویش داراي خاطر این کهکوشی زبانی است البته در این نوع ضمیر به 
  .گردددو نوع تلفظ می »گر« یکدیگر پس از حذف است، ضمیر   yek/yakنوع تلفظ 

 ضمیر مشترك-2-2-4

مشترك است و همیشه به صورت مفرد بکار  فعل ،ضمیر مشترك آن است که در شش شخص
؛در این گویش ) 118: 1363امین مدنی،. (خود، خویش، خویشتن: رود و سه شکل داردمی

ر شخصی پیوسته متصل ترکیب  است که با ضمای /xod/ضمیر مشترك همانند فارسی معیار 
همان حذف  توضیحاتی که در باال ذکر شد، یعنی  همانندشود و ضمایر پیوسته شخصی،می

-، به واژه خود مینون در ضمایر جمع و تبدیل فتحه به کسره در ضمیر اول شخص مفرد
  . این ضمایر شرح داده شده است- 5-1-4 در جدول .چسبند

  

  

  ضمایر مشترك) 3(جدول شمارة

  »ضمایر مشترك«
  مفرد  جمع شمار

  )خودم(/xodem/  )خودمان (/xodemu(n)/  اول شخص
  )خودت(/xodet/  )خودتان(/xodetu(n)/  دوم شخص

  )خودش(/xodeš/  )خودشان(/xodešu(n)/  سوم شخص
  

  
  /bāmāšixodešu(n) raften/  ".با ماشین خودشان رفتند"
  /me xodemgoftem/ ".من خودم گفتم"



        بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی        رخسار زبان       1396زمستان ، 3شماره  /        

 

138

 ضمیر مشترك تاکیدي-2-2-4-1

میر قرار گیرد به آن ض    هرگاه ضمیر مشترك در جایگاه نهاد و یا غیر هم مرجع با نهاد
در این میر این نوع ض)154:1370مشکوه الدینی ،(گویندمی) ضمیر تاکیدي(مشترك تاکیدي 

  :گویش همانند فارسی معیار است؛ مانند

  /me xoderaftem/  ".من خود رفتم"
  /moxoderaftin/  ".ما خود رفتیم""
  /u xoderaφ?/ ".او خود رفت"
  /šomoniyāxoderaftin/  ".شما خود رفتید"
  /to xoderafti/  ".ود رفتیتو خ"

  

   ضمیر مشترك انعکاسی-2-2-4-2

هم مرجع با نهاد ) مفعول بواسطۀ(ضمیر مشترکی است که در جایگاه مفعول صریح و یا متمم 
  :مانند) 155:همان. (ظاهر گردد

  /me xodemšoštem/ ".من خودم شستم"
  /to xodetšošti/  ".تو خودت شستی"
  /unāxodešušoštn?/  ".آن ها خودشان شستند"
  /moxodemušoštin/  ".ما خودمان شستیم"
  /šomoxodetušoštin/  ".شما خودتان شستید"
  /u xodeššošt?/  ".او خودش شست"
  /orsisixodemxarida?/  ".کفش براي خودم خریدم"
  /orsisixodetxaridi?/  ".کفش براي خودت خریدي"
  /orsisixodešxard?/  ".کفش براي خودش خرید"
  /orsisixodemuxaridim?/  ".کفش براي خودمان خریدیم"
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  /orsisixodetuxaridin?/  ".کفش براي خودتان خریدید"
  /orsisixodešuxariden?/  ".کفش براي خودشان خریدند"

  

کند اما در ضمایر متصل که به ، واژه خود را کامل تلفظ می لشنیدر این نوع ضمیر،گویشور
فتحه در زبان معیار تبدیل به مصوت کسره در ایر مفرد مصوت ؛در ضماندخود متصل شده
شود می» و«تبدیل به مصوت بلند » آ« مصوت بلند  در ضمایر جمع، وشودگویش لشنی می

هاي کشور چه گویش شرق و چه گویش غرب دیده ها در اکثر گویشکه این تبدیل مصوت
را حذف » نون «،در ضمایرجمع، رهمچنین در این نوع ضمی.شود که برا سهولت تلفظ استمی
  .کوشی زبان باشدتواند دلیلش قانون کم که میکنندمی

   ضمیر پرسشی-2-2-5

ضمایر پرسشی 121: 1363امین مدنی، . (اي است که براي پرسش جاي اسمی را بگیردکلمه
  :در این گویش عبارتند از 

1-če» چه کردي«: مانند » چه«/čekerdi?/  

  »چه کسی انار را خورد؟«ند ؛ مان»که،چه کسی«- 2

3 -ke/ /»کی شیراز می روند؟«:مانند » کی و چه وقت؟«/key merrenširāz?/  

4 - /čemejāl/   یا/čewaxt/»چه وقت بلند می«: مانند» چه وقت؟-
  čemejālbolendmiyey(miši)/»شوي؟

5-/kodomm/ و /kodomā/» مانند» کدامیک:  

 /kodommāltoye/ "کدام یک مال توست؟"
  /kodomā-ye mihāh/  "کدام یک را می خواهی؟""

6 - /čeqad/ » ؛مانند »چقدر،چه مقدار،چه اندازه؟: 
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  /čeqad der miyā /  "چه مقدار وزن دارد؟"
  

7-/čantā/   » مانند » چند تا،چه مقدار؟:  

 /čantāhunedāri/ "چند تا خانه داري؟"
8-/čanmartebe/  »چند مرتبه،چند بار؟«/čandbāar/ مانند؛:  

 /emručandbāarčeyhardi?/  "امروز چند بار چاي خوردي؟"
  

9 -  /kojā/ »مانند»  کجا؟:  

 /jumam-e kujāhešti/ "اي؟پیراهنم را کجا گذاشته"
10- /četowri/ و /četari/  » مانند» چه طوري؟:  

 /četowrizeminet- ?owmiyey/  "دهی؟چطوري زمینت را آب می"
11- /siče/ »مانند» ي چه؟چرا ،برا:  

 /sičemuyegulzedi/  "ما را گول زدي؟) چرا(براي چه "
12- /ku/ »مانند»کجاست؟:  

 /?ku ?ali-yu/  "علی کجاست؟"
، این نوع ضمایر، شباهت بسیاري به ضمایر فارسی معیار دارند، شودچنان که مشاهده میآن

شده » چِطَري«تبدیل به » يچطور«اند به عنوان نمونه تنها برخی از ضمایر تبدیل واجی شده
»  براي چه«که به جاي » سی چه«است یا اینکه برخی کمی با فارسی معیار دارند مانند 

شود و همچنان که در باال که همین واژه در گویش لري نیز دیده می. روندبه کار می» چرا«و
  . اي از گویش لري استاشاره شد گویش لشنی، شاخه

  



        بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی        رخسار زبان       1396زمستان ، 3شماره  /        

 

141

 ضمیر مبهم-2-2-6

هایی هستند که بر کس یا چیز و یا مقدار مبهمی داللت کنند و مبهم یا نامعین واژهضمایر 
این ضمایر در گویش لشنی عبارتند )175: 1367انوري، گیوي، .(همراهی اسم بیایندتنها و بی

  :از

1-/har / »که با » هر/ke/ »که «،/če/ »چه « ،/če ad/ »چقدر«/ra:r/ »ترکیب » تحر
هر « /harčeqad/و » هر که« /harke/، »هر چه« /harče/ بهم مرکب شود و ضمایر ممی

 »هر طر« /harta:r/و » چقدر

  

 /harkemihāvergarde/  ".هر کس دوست دارد برگردد"
  /harčekerdigerbi/  ".هر چه کردیم ،گریه کرد"
  /harčeqadmihāaybowr/  ".خواهی ،ببرهر چقدر می"
  /harta:rkerdemnahard/  ".هر طور کردم نخورد"

  

2-/hiš/ و/hič/»هايکه با واژه» هیچ/či/ »چیزي«،/ke / »که «،/kas/»کس «،/kodom/ 
هیچ « /hičči/شود و ضمایر مبهم مرکب ، ترکیب می»طرف« /taraf/،» جا« /ja/، »کدام«

هیچ  « /hiškodo/، »هیچ کس « /hiškas/، »هیچ که«/hiše/، »هیچ جا« / hičjā/،»چیز
  :سازد ؛مانند را می» هیچ طرف« /hištraf/،»کدام

  /me hiččinārem/  "من هیچ چیزي ندارم"
  /hiš kea z injenabābere/  ".هیچ کس نباید از اینجا برود"
  /hiškodominjenekenis/ ".هیچ کدام اینجا نیست"

3- /čantā/ »چند تا«  

  /čantāxaridi/  "چند تا خریدي؟"
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4-/heme/ »با ترکیب » همه/či/ » چیز « ،/haeyči/ » همه چیز«  

 /hameraften/  ".همه رفتند"
  /hameyčidārim/  ".همه چیز داریم"

5 - /feluni/ » فالنی«،/folunkas/ » فالن کس « ،/folun/ »؛ مانند»فالن:  

  /foluni ?ikar-e kerde/  ".فالنی این کار را کرد"
  /folunkasra/  ".فالن کس رفت"

6- /bisār/ »فالن«  

7-/ba:zi/ »مانند»بعضی،:  

  /ba:zi ? ādamiyabikāren/  ".بعضی افراد بیکارند"
  

8-/yeči/ »مانند» چیزي ،:  

 /yečibeybowherim/  ".چیزي بده بخوریم"
9-/xeyliyā/ » مانند»خیلی ها ،:  

  /xeyliyā de ?arusibidan/  ".ها در عروسی بودندخیلی"
  

مت ااند، صآمده» چیز«یر مبهمی که همراه واژه در ضما باال پیداست، هاي که از مثالنانهمچ
 ضمایر  همچنینوشده است » چی« و تبدیل به واژه ها حذف شده استاز این واژه» ز«

ات واجی  طی تغییر»چ« حرف آنانشوند، در برخی از ترکیب می» هیچ« مبهمی که با واژه
اي بودن گویش شی و محاورهکو تغییرات نیز به دلیل قانون کمشود که این می»ش«تبدیل به 

  . نیز دید ایرانهاي دیگرتوان در گویشلشنی است که این تغییرات را با بررسی بیشتر می
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   ضمایر تعجبی-2-2-7

همراهی اسمی بیاید و مفهوم شگفتی و تعجب را است که بی» چه«ضمیر تعجبی همان کلمه 
شوند که بیانگر شگفتی گوینده این ضمایر با آهنگ مخصوصی ادا می). 179:همان(برساند 

  :در گویش لشنی مانند. است

1-/če/ »مانند »چه ،:  

  /čekohbolendi/  "چه کوه بلندي"
  .این نوع ضمیر با فارسی معیار مطابقت کامل دارد

  

  گیرينتیجه

هاي ایرانی امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ بنابراین این حفظ، بررسی و تحلیل گویش
شود، هایی که در شهرستان ارسنجان به آن سخن گفته می یکی از گویشمقاله به بررسی

هاي لري و گویش لري متعلق گویش لشنی یکی از گویش. یعنی گویش لشنی، پرداخته است
اي برخوردارند و در این گویش ضمایر از جایگاه ویژه. به شاخه جنوب غربی زبان فارسی است
در گویش لشنی پرداختیم، در گویش لشنی ساختار و ما نیز در این مقاله به بررسی ضمیر 

کاربرد ضمایر شبیه فارسی معیار است اما اندکی تفاوت واجی دارند و در ضمایر شخصی متصل 
این ضمایر می چسبند این دو صامت مشدد » ن«یا » م«شود  و هنگامی که به حذف می» ن«

  .شوندمی
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  :ه شرح زیر استانواع ضمایر در گویش لشنی در این مقاله ب

  

  

   مِ، تو، او-مفرد
  منفصل      

   مو، شما، اونون یا اونا-جمع          ضمایر شخصی
   ام، ات، اش-مفرد            
        متصل      

  )ن(، شو )ن(، تو )ن( مو -جمع
  

   اي، اي یه، اینا، اینا یه-نزدیک      
  ضمایر اشاره   

  ، اَوا، اونا، اونایه)ن( اوِ -دور      
   همی، همو، همینون، همونون، همینونیا، همونونیا- تأکیديهارضمیر اش

  .تکدیه/ همدیه، یکدیه) دو سویه(ضمایر متقابل 
  

   خودم، خودت، خودش-مفرد      
  ضمایر مشترك  

   خودمو، خودتو، خودشو-جمع      
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   مِ خودم، تو خودت، او خودش-مفرد        
  ضمایر مشترك تأکیدي   

  دمو، شما خودتو، اونا خودشو مو خو-جمع        

  چه چه، چه کسی، چه مجال، کدوم، کدوما، چقد، چنتا، چه طري، سی:ضمایر پرسشی

  ضیع هر، هر که، چقد، هیش، هیش طرف، فلونی، فلون کس، بیسار، خیلیا، ب:ضمایر مبهم

   چه :یبضمیر تعج
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  .کتابفروشی تهران: تهران.دستور زبان فارسی). 1373(خیامپور، عبدالرسول- 7

: شناس، تهران حق ترجمۀ علی محمد.شناسینتاریخ مختصر زبا).  1380(روبینز،آر اچ- 8
  .انتشارات کتاب ماد

  .آثار: تهران.شناسی فارسگنجینۀ گویش). 1383(سالمی، عبدالنبی- 9

آمار نامۀ شهرستان ارسنجان).1389( فرمانداري ارسنجان-10  

موسسۀ چاپ و انتشارات :  تهران.فارسی ایران و تاجیکستان).  1374(کلباسی، ایران-11
  .وزارت امور خارجه

پژوهشگاه علوم انسانی و :  تهران.درآمدي برجامعه شناسی زبان). 1368( یحییمدرسی،-12
  . مطالعات فرهنگی

  .فردوسی:مشهد .دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاري). 1379(مشکوة الدینی،مهدي-13

 .نگاه و علم: چاپ دوم،تهران.دستور زبان پنج استاد). 1371( یاسمی،رشید و دیگران-14
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Investigating “Pronouns” and Their Types in “Lashany” Dialect, , , ,. 

 

Dr. Maryam Mahmoodi* m.mahmoodi75@yahoo.com 
Associate Professor, IAU, Dahaghan Branch 

Roya Dehghani 

 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic 
Azad University, Dehaghan Branch 
Abstract 

Dialectology is branch of applied linguistics which examines the scientific 
methods and techniques for linguistic studies. “Lashani”dialect is a branch 
of “Lori” dialect, which itself is one of the dialects common in southwest of 
Iran and in Fars province, specifically in Arsanjan city, where the majority 
of people speak the dialect. This article investigates “pronouns” as elements 
of a language and identifies types of pronouns in Lashani dialect. Types of 
pronounsin Lashani dialect areexamined, analyzed, described and compared 
to pronouns in standard Persian language by means of library and field 
research methods and through interviewing the elderly speakers of the 
dialect.The results show that, although the construction and application of 
pronouns in Lashani dialect are almost the same as standard Persian, there 
are minor differences: some pronouns have differences in their phonemes, 
especially in the deletion of "n" which can be due to the rule of thumb. The 
most important difference observed is in theplural suffix pronouns. In such 
pronouns, plural “n” is removed from the word and when such pronouns are 
used in a word ending with consonants “m” and “n”, such consonants are 
doubled. 
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Differences inSiminDaneshvar'sSavashun and 
Jalal Al-e-Ahmad's Setar, Considering Male and 
Female Syntactic Styles 

Dr. ShimaEbrahimi* Shima.ebrahimi@yahoo.com 
PhD in Linguistics from Ferdowsi University of 
Mashhad  

 

Abstract 

Gender differences are of great importance in issues associated with 
language use. Most scholars agree that there is considerable difference in 
style of using language between male and female writers. The present study 
aims to assess gender differences from the viewpoint of syntactic style. 
Style refers to the selection of a specific manner for applying language to be 
able to pragmatically produce the desired effects. This article intends to 
examine whether syntactic categories differ between male and 
femalewriters. For that matter, two works have been investigated: 
SiminDaneshvar’sSavushun and Jalal Al-e-Ahmad’s Setâr. Systematic 
random sampling has been applied to select 10 pages from each book have 
been selected through systematic random sampling and various syntactic 
elements in each work have been extracted and analyzed. Considering the 
findings, it can be said that Daneshvar uses more sentences; furthermore, 
her sentences are simpler and shorter. In both texts, the frequency of 
declarative, interrogative and emotional sentences has been the same, while 
more imperative sentences have been observed in Daneshvar’s book. The 
application of compound-complex, kernel and subordinate sentences has 
been similar too.However,Daneshvar has omitted verbs and subjects more 
than Al-e-Ahmad. Examining both novels, a conclusion that can be drawn is 
that syntactic violations, and simple and short sentences are mostly seen in 
the female writer’s book, while more grammatical and systematic sentences 
are observed in the male writer’s book. 
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The Structural Mutation of Motifs and Mental-Social 
Derivations of "Language" Phenomenon 
in Vygotsky and Jean Piaget’s Views 
 
Dr. VahidNejad Mohammad* va_nejad77@yahoo.com 
Assistant Professor, University of Tabriz, French Language 
and Literature 
 
Language and social dimensions are considered to be factors in cognitive 
development and culture provides the symbolic ways of the process of 
development. Cultural identities and their stability are shaped in the 
contextof history and "language". As a result, social coherence and 
collective identity are inevitably dependent on language and variations in 
historical conditions unavoidably lead to changes in cultural and linguistic 
identities. In studying the recognition of language structure, schools such 
asinneism (Chomsky), constructivism (Vygotsky), behaviorism (Skinner), 
and cognitive constructivism (Piaget) stand out. Each school tries to figure 
out the function of language structure in accordance withinner, cognitive 
and social interactions of an individual. Just as Vygotsky relates the 
development of language to social phenomena and social system, Piaget 
relates the formation of language to different stages of a child’s mental 
development and considers intelligence and sensory-motor activities to be 
prerequisites for access to a language. From this viewpoint, on the one 
hand, the evolution of mind and intelligence helps the comprehension of the 
issue and essence of language and on the other hand, language structure is 
combined with thought structure and language gets an inner form. In other 
words, language phenomenon relates to mental and social structures and 
forms its behavior conforming to internal and external elements. 
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Explainig the Concept of “Negligence” in Two Anecdotes from 
Masnavi, Based on Albert Ellis’s Rational-Emotive Theory 

 

Dr. Yusef Esmaeelzadeh* ysmailzadeh@yahoo.com    
Assistant Professor, Department of Persian Language and 
Literature, PNU, Guilan Branch 

Fatemeh Sadaat Madani 
MA in Persian Language and Literature, PNU, Guilan 
Branch 
 

Abstract 
Contemporary psychology emphasizes the principle that underestimating 
oneself will lead to the person’s negligence; the person will consider 
themselves to be shiftless and maladroit, and the habit of underestimating 
themselves will develop in their mind. People with such views and thoughts 
cannot make the most of their abilities and experiences. They will look for 
transient kinds of pleasure in order to reach their short-term goals and such 
delusive outlook will cause them problems which will influence their whole 
lives. Molavī, a great Iranian poet and mystic, has presented an exact 
paradigm of pure human nature and identity, dealing with logical and 
illogical principles of manners in his works which belong to centuries 
before science of psychology was formed. 

Albert Ellis believes that human causes disturbance and deprives oneself 
from benefiting from a calm life by their own thoughts and attitude toward 
their surroundings. He thinks that human intrinsically has biological, 
exceptional and powerful tendencies to think and act in a specific way 
which might be logical or illogical. However, in his opinion, human has an 
intense readiness for illogical and irrational thinking. This article analyzes 
two anecdotes from Molavī’s Masnavi, using Albert Ellis’s ideas. 
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Cognitive Conceptions of the Metaphors of 
Time: An Application of George Lakoff's 
Conceptual Theory of Metaphor to 
Shakespeare's Sonnets12, 15, 16, 19, 104 and 115  

 

Roxana Moallemian*mlnroxana@yahoo.com 

PhD Research Candidate in Cognitive Linguistics 
at Hiroshima University of Japan 

Abstract: 

 The present articleanalyzes the perceptions andthe role of conceptual 
metaphors of time in six sonnets by Shakespeare. By introducing and 
analyzing the nature and functions of the conceptual metaphor of time and 
its related conceptual mappings, as used in these poems, this research 
addresses the structure of the theory of metaphordeveloped byLakoff. At 
first, a detailed account of the metaphors of time in Shakespeare’s sonnets 
is provided. This study finds that the metaphorical structure of fundamental 
concepts is consistent with the most fundamental values embodied deep-
seated in a culture. This overlapping of Time as An Agent causes metaphors 
to be divided into two groups: the metaphors whereTime is An Artist, and 
those in which Time is ARival, and thereafter, Shakespeare’s proposed 
means to withstand the seemingly contradictory humancharacteristics.The 
structure developed determines how to adapt to the cultural environment 
based on the systematicity of the mind so that it overcomes the different 
communication barriers and is able to complete processing of data 
transmitted through the medium in which the receiver (the addressee) is 
able to decode the message and provide feedback to the sender (narrator), 
and this is a document on the efficiency of communication in itself.On the 
other hand, due to the central role of time in the mental and cultural 
structure, it can be considered as one of the fundamental aspects of culture 
and communication. 
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“Grotesque” in Mourners of Bayal 

 

Abdollah Hassanzadeh Mirali* a.hasanzadeh@semnan.ac.ir  

   PhD, Associate Professor at Semnan University  

Niloufar Ansari        

PhD student in Persian Language and Literature at   Semnan University     
 

Abstract 

This paper investigates a theoretical category in art and literature called 
Grotesque. As a literary and artistic style, Grotesque is in a fundamental 
contrast with the conventional concept of beauty and goodness; perhaps its 
beauty is in its uglinesss, its charmin its disgustingness or even it might be 
that its artistic literacy is in its feature of being imbalanced and daunting. 
During the last centuries, little attention has been paid to this subject. 
However, it has been widely dealt with in the twentieth century by theorists 
such as Mikhail Bakhtin. 

In addition to examining critics’ view on the subject of Grotesque, this 
article reviews the definitions and theoretical explanations around the 
grotesque and deals with the two main approaches which have been 
proposd for this artistic literary category. Next, the elements, goals, and 
functions of grotesque, especially the ones in Philip Thompson's view, have 
been examined. Finally, elements of grotesque in Mourners of Bayal by 
GholamHosseinSa'edi, a contemporary writer, will be studied. 
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A Psychoanalytic Study of “Tale of the Hashish Eater” from One 
Thousand and One Night, Based on Lacan’s Theories. 

Dr.MohmmadTaghiYounesiRostami*zibaderakhshide@gmail.com                                           

Assistant Professor at IAU, Rasht Branch 

ZibaDerakhshandeh 
MA in Persian Language and Literature, IAU, Science and 
Research Branch,Guilan 

 
Abstract 
Analysing literary works through new perspectives leads to understanding 
unknown aspects of such works.Interdciciplinary studies show that a 
comprehensive understanding of human life will bepossible only through 
dialogue between all intellectual traditions. The stories in One Thousands 
and OneNight are among the most important and sweetest oriental tales. 
However, so far they have not been taken into full consideration as well as 
they deserve. The psychoanalytic study of “Tale of the Hashish Eater” 
based on Jacques Lacan’s theoriescan open new gates to hidden meanings 
about human psyche in One Thousand and One Night. In this article, firstly, 
the theoretical foundations of Lacan's views and his ideas about mental 
development are briefly presented. Then the concepts of imaginary stage, 
ego and mirror stage in “Tale of the Hashish Eater”have been analyzed. The 
study concludes that the story is based on human’s defeat in developing the 
symbolic stage and a consequent return to the imaginary stage. 
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