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  گراشناسی ساختواژانه و زبان

  
 hdaneshgah@yahoo.com*علیرضا آذرپیک

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
 هاي شخصیت ترین مهم سوئیسی یکی از شناس زبان، )1857_1913( فردینان دوسوسور

 نظام زبان و گفتار، ر تعریف دال و مدلول،که عالوه بگرایی است اختشناسی سمکتب زبان
ست که ژانرينیز واژانه  . و جانشینی را مطرح کردنشینی همو محورهاي  زمانی هم و درزمانی

که  گرا و تعاریف سوسور ارائه کرده استساختشناسی  به زبانتوجه وفراروي  آرش آذرپیک با
. کند می جانشینی و قواعد دستور زبان فراروي _ نشینی همحورهاي از تعریف دال و مدلول و م

شناسی سوسور و چگونگی فراروي این واژانه و تعاریف زبان ژانر  و تحلیلاین مقاله به بررسی
 اصالت کلمه  فلسفیِ_از نگاه مکتب ادبی) گرا ساختشناسی زبان(ژانر از ساختار دستور زبان 

بوده و در هاي دیگر شده که قابل تعمیم به واژانهدین مثال انتخاب  در این راستا چن.پردازد می
له، هدف این مقا. جانشینی فراروي شده است_نشینی  از ساختار دستور زبان و محور همهاآن

  .گرا استاز قواعد دستور زبان ساخت) واژانه(تحلیل فراروي یک نوع نوشتار 

   25/4/1397:                      تاریخ پذیرش مقاله           17/4/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

 

 

  
 

 

 واژگان کلیدي

  گراشناسی ساختزبان*

  نشینی  محور هم *

   واژانه * 
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 مقدمه) 0_1(

  :گراشناسی ساختزبان
سوسور نشانه . آید می به شمار شناسی نشانهشناسی و از پیشگامان فردینان دوسوسور، پدر زبان

ل  و مدلو که از ترکیب دالاي پدیده ،پندارد می معناداررا موضوعی فیزیکی و در عین حال 
 مانند دال و هایی تقابل زبانی بر ي نشانه سوسور در باب زبان و هاي اندیشه. گیرد میشکل 

سوسور . استوار است ... ونشینی هم، جانشینی و زمانی هم و درزمانیمدلول، النگ و پارول، 
خی و توصیفی، تمایز زبان و  تاریي تمایز مطالعهکه عبارتند از چندین مسئله را مطرح کرد

که با  پژوهانی دانشبسیاري از . ها ارزش، سیستم و نشینی هم جانشینی و ي رابطه تمایز ر،گفتا
 و البته بسیاري دیگر یابند می و مغشوش آشفته را آن، کنند می برخورد )شناسی نشانه( آن

حاصل کاربرد  شود میچه امروز ساختارگرایی نامیده  آن) 21: 1387چندلر، (. بینند میمهیج 
 ي حوزه مختلف ي حوزهدر )  سوسوريشناسی زبانیعنی (گرا شناسی ساختزبان هاي روش

  )20: 1386سجودي،  (.است...  نقد ادبی و،شناسی مردمعلوم انسانی از جمله 

. دهد می زبانی نه یک شیء را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به تصویر صوتی پیوند ي نشانه
 و آواست بلکه اثر ذهنی این  فیزیکی داشته باشدي جنبهکه  تصویر صوتی، آواي مادي نیست

   )96: 1378سوسور،  (.دهد می را ارائه آنحواس ما نمایشی از 

 _نشینیهاي هم اساس کاربرد محورهایی از ژانر واژانه برار این مقاله تحلیل نمونهروش ک
 و فراروي کردهنی نشی از محور همها یا کامالًاین واژانه. ختار دستور زبان استجانشینی و سا

اي نشینی به گونهاند و یا فراروي از محور همانه با عنوان غیردستوري دادهتشکیل نوعی واژ
ها فراروي از در اغلب واژانه. گیردجمله شکل مین، دستور زبان و شبهاست که در ذهن کاربرا

 دچار چالش یزآید که حتی قواعد خوانش را ني گفتار یک اصل به شمار میساختار زنجیره
ها ها در این مقاله تا حدودي  تصادفی صورت گرفته چون تمامی یا اکثر مثالمثال. کرده است
هایی را  ما به منظور پرهیز از اطناب متن، نمونه ولیین دو نوع واژانه قرار دارد؛ ايدر حیطه

  . تري هستندهاي شفاف نمونهاز لحاظ ساختار و محتواایم که انتخاب کرده

گرا و نظریات شناسی ساختهاي زباناله نخست اشاراتی مختصر به مؤلفه این مقيدر ادامه
خواهیم  و ژانر واژانه ن به معرفی اجمالی مکتب اصالت کلمه  پس از آ.خواهیم داشتدوسوسور 
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بررسی و تحلیل گرا  بر مبناي فراروي از دستور زبان ساخت را ژانراین و در نهایت پرداخت
   .کردخواهیم 

  وهش  ي پژپیشینه) 0_2( 
 ، قاعدتاًکردهادبیات ایران اعالم حضور  نزدیک به دو دهه است که در  جا که ژانر واژانهاز آن

توان به از جمله می؛ ها و مقاالت علمی نیز در این زمینه به ندرت صورت گرفته استپژوهش
ي توان گفت در زمینهاحت میاشاره کرد اما به صر) شناسی پیرسانه و نشانهواژ(ي مقاله

سور سو نظریات فردینان دواًگرا مخصوصشناسی ساختهاي زبانتحلیل واژانه بر اساس مؤلفه
ي حاضر اولین نوشتار علمی در و مقالهکادمیکی صورت نگرفته هیچ مقاله و پژوهش علمی و آ

  .این موضوع است

  :روش پژوهش) 0_3( 
  . است توصیفی و تحلیلی ،نیادياي، بروش پژوهش به صورت کتابخانه

  مبانی نظري) 0_4( 

  مدلول و دال ) 1_1( 
 سوي و واژه آوایی تصویرِ یا دال آن طرف یک که دارد دوگانه ماهیتی نشانه سوسور، نظر از

 نشانه تنهایی به دو این از یک هیچ.  استآن مفهومیِ و ذهنی تصویر یا مدلول آن دیگر
 به را نشانه شود می خوانده داللت که ها آن يبسته هم و متقابل ساختاري يرابطه بلکه نیستند

 و ضروري طبیعی، نه و است قراردادي و خواهیهب دل اساساً که اي رابطه آورد، می وجود
   .انگیخته

 و دانست می آوایی تصور سوسور را دال .دانست می مدلول و دال از ترکیبی را نشانه سوسور
 .ناپذیرند جدایی مدلول و دال که است معتقد سوسور .گرفت می ظرن در ذهنی تصور را مدلول
 ها نشانه. است ملزوم و الزم يرابطه مدلول و دال يرابطه یعنی داند می الزامی را نشانه سوسور

 مبحث در سوسور و هستند زبانی فرایند از خارج یعنی منقطعند و منفک سوسور، نظر از
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: 1389جوادي،  (.گیرد مین نظر در آن براي جایگاهی و کند می حذف را مرجع شناسی نشانه
177_204(  

 و دال يرابطه دیگر، عبارت به یا داللتی يرابطه هر که است آن بر »سوسوري شناسی نشانه«
 او که اسـت آن اش شناسی نشانه در سوسور مهم رویکرد. است »قرادادي «نشانه، هر در مدلولی

 هاي نظام بررسی دانش ،شناسی نشانه. داند نمی منفرد هاي هنشان بررسی علم را شناسی نشانه
 دانشی همیشه سوسوري، سنت در شناسی نشانه لذا ؛اند اجتماعی هایی پدیده که است اي نشانه

  ). 1383 صفوي، و 1379 کالر، ؛1382 فکوهی،. رك (.است بوده ساختارگرا

  جانشینی و نشینی هم محورهاي) 1_2( 
اند،  چون رومان یاکوبسن اشاره کردهشناسانی زبانهمان گونه که  و جانشینی نشینی هم

 یک  معناییِهاي مؤلفه با مشخص کردن توان میاز این رو . دهد می زبان را تشکیل تاروپود
 آن، کارکردهاي آن و جانشین با نشین هم هاي واژه هاي ارتباط خاص و سپس بررسی ي واژه
  . مشخص کرداي گسترده را در زبان و در سطح واژه

 متمایز تقسیم ي حوزهبه دو یان عناصر زبان وجود دارد  که م راهایی تفاوتسوسور روابط و 
این دو ) 177: 1378سوسور،  (.هاست ارزش معینی از ي دسته ي پدیدآورندهیک   که هرکند می

 از .رود میدسته به دو گونه فعالیت ذهنی ما مربوط است که براي حیات زبان ضروري به شمار 
 که بر بنیاد کنند می، روابطی میان خود برقرار شان توالیلیل  در گفتار، به دها واژهیک سو 

 واحد آنِاین ویژگی امکان تلفظ دو عنصر را در .  زبان استوار استبعدي یک خطی و ویژگی
 ها ترکیب این .گیرند می این عناصر یکی بعد از دیگري قرار  به همین دلیلو سازد می ناممکن
بنابراین زنجیره همیشه از دو یا  .نامید» زنجیره« توان می امتداد زمان است، گاهشان تکیهرا که 

 فقط زمانی ارزش گیرد میعنصري که روي یک زنجیره قرار . شود میپیاپی تشکیل چند واحد 
از .  باشدها آن که در تقابل با عناصر پیشین و پس از خود یا هر دوي آورد میخود را به دست 

 حافظه با یکدیگر در دارندی که وجه مشترکی های واژهسوي دیگر، در خارج از چارچوب گفتار، 
 ها آن که روابط بسیار گوناگون در دهند می را تشکیل هایی گروه به این ترتیب .یابند میارتباط 

 دیگر را در ذهن هاي واژه ناخودآگاه انبوهی از »آموزش« ي واژهبراي مثال . حکم فرماست
 به ها واژههر یک از این ... پرورش ووآموزش، اطالع دادن، یادگیري، آموختن مانند انگیزد میبر
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 . با نوع نخست به کلی متفاوت استها همپایگیاین نوع .  با یکدیگر وجه اشتراك دارنداي گونه
 درونی ي گنجینه بخشی از ي دهنده تشکیل ها آن . امتداد خطی و زمانی نیستگاهشان تکیه

ساسانی،  (.نامند می) جانشینی( این نوع روابط را متداعی .سازد می زبان هر فرد را که سانندان
1390 :67_84 (  

  درزمانی و زمانی هم ) 1_3( 
 مثابه به زبان اول، دیدگاه در. گذارد میتمایز  درزمانی و زمانی هم شناسی زبان بین سوسور
 دوم دیدگاه که حالی در شود، می گرفته نظر در زمان به ارجاع بدون مرتبط، هاي واژه از نظامی

 بعد دو این سوسور). 81 : 1378سوسور،  (. دارد اشاره زمان طول در زبان تکاملی يتوسعه به
 که نیست معنی بدین این اما دهد می خاصی امتیاز زمانی هم بعد به و کرده جدا هم از را

 که است دلیل این به تنها تمایز این است دمعتق او زیرا است توجه بی زبانی تغییر به سوسور
 تغییر که گرفت نظر در »زمان در منجمد «کاملِ سیستم یک عنوان به توان می را زبان
 کارگیري به بدون )45_35 : 1379کالر،  جاناتان (. شود توجیه آن به استناد با شناسی زبان

  .ندارد وجود جارهن از انحرافات ترسیم براي اي وسیله هیچ ،زمانی هم دیدگاه

 در و واحد زمانی مقطع یک در مطالعه  یعنیزمانی هم يمطالعه میان باید اصل، این بر اساس
 زبان تحول يمطالعه یعنی درزمانی يمطالعه و زمان گرفتن نظر در بدون خاص وضعیتی یک
 از توان می را زبان خاص يپدیده هر ترتیب، بدین )37: همان  (.شد لقائ تفاوت زمان طول در
 خالل در که شود می شناخته کلی نظامی از بخشی چونهم پدیده این یا ؛کرد بررسی راه دو

 چونان یا و دارد وجود زبانی اي پدیده با همواره و است گرفته شکل تاریخی هاي تحول و تغییر
 مانز خالل در که تحولی، و تغییر و تاریخی يپیشینه از جدا که شود می گرفته نظر در امري
 دهد می اجازه آن به تغییرپذیري ماهیت و دارد تغییرپذیر و منعطف ماهیت  است، نموده تجربه

 ایجاد زبان یک کاربران میان که اجتماعی قراردادهاي تبع به متفاوت تاریخی بسترهاي در که
 يهمطالع براي بنابراین،. شود  ایجاد زبانی عناصر میان ویژه  مدلولی و دال يرابطه شود می

 با مناسبت در را خاص واج یک یا واژه یک اگر«: است کار در تاریخی روش دو زبانی هاي پدیده
 یا واژه آن اگر اما بود خواهد توصیفی _زمانی هم کار روش کنیم، بررسی ها واج و واژگان سایر
 درزمانی روش از گاه آن شناسی، واژه تبار راه از مثالً کنیم بررسی تاریخی اي گونه به را واج

 انجام روش یک با رویکرد دو این سوسور، نظر به )18: 1382احمدي، ( ».ایم کرده استفاده
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 زمانی هم بررسی روش در. کنیم متمایز یکدیگر از دقت به را پژوهش روش دو باید و شوند نمی
 عنصري ،درزمانی بررسی روش در .شود می مطالعه خاص مقطع یک در زبان کامل وضعیت

 مطالعات چونهم ،گیرد می قرار پژوهش مورد زمان متوالی هاي الیه در انزب از خاص
 روش زبان، نظام شناخت در کار اساس که کرد اعالم قاطعیت با سوسور«. آوایی هاي دگرگونی

  )همان (».است زمانی هم بررسی

  مکتب اصالت کلمه) 2_1(  
 با اصالت دادن به کلمات شناسی است که فلسفی و زبان_مکتب اصالت کلمه یک نگرش ادبی
 کارکردهاي، رویکرد نوینی را نسبت به زبان، کلمات و هاآنو قائل شدن ساحت وجودي براي 

کلید جهان _ یلدا و کلمه هاي چشم«در کتاب   این نگرشدر .کند میان ذهن آدمی بی
 به این  در ذیلکه شده کلمات ارائه هاي جوهره  تعریف نوینی از کلمه، زبان و»_هولوگرافیک

  .تعاریف و توصیفات خواهیم پرداخت

 زبان ساحت اجتماعی کلمات است و کلمات تا در .لمه به معناي رد اصالت زبان نیستاصالت ک
 زبان و کلمات یک .شوند نمی صاحب ماهیت ت حضور فعال و پویا نداشته باشنداین ساح

   )71: 1396ن، آذرپیک و همکارا (. و متقابل نسبت به هم دارنددوطرفه ي رابطه

 کلمات آنتکامل هر زبانی به بار ژنتیکی، جنس، نوع، کمیت، کیفیت و نوع نگاه ایدئولوژیک به 
 این خصوصیات چون بودن زبان هم اصالت با کلمات است در زبان حتیبنابراین  ؛وابسته است

  )همان (.دهند میکلمات هستند که به زبان غنا و گستردگی 

  آن هاي جوهره کلمه و)2_2( 

.  نیستلی که بر مدلول اشاره داشته باشدا دای  نشانهاز نگاه مکتب اصالت کلمه، کلمه فقط یک 
 ي جوهره تشکیل يکه در مرحله بسیط است کامالًوجود کلمه داراي یک سیستم باز و 

 معنایی ي جوهره از لحاظ اي کلمهاما هنگامی که  باشد میمعنایی، همانند انعقاد نطفه 
حتی اطالق دالی که بر مدلولی اشاره .  شدپایان بی هاي ماهیت کرد و داراي گسترش پیدا

ست که در طی تکامل به بلوغ کلمه موجودي. ، تصغیر و تحقیر کردنش استآن به کند می
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 شناسان زبانست که در دیدگاه  نطفه بودنی_ همان نشانهآورد میرسیده و چیزي که به یاد ن
  )158: همان (. یافتتوان می

 این دو پدیده ) کلمه_انسان(زیرا در نگرش بنیادین  کلمه همانند انسان داراي کیستی است
طور که وجود انسان   همانو  کدام بدون دیگري وجود ندارد و هیچسازند می توأمانهمدیگر را 

ست کلی ماهیتی است، وجود کلمه نیز _ جوهريهاي ساحت ابعاد و افزاییِ همکلی فراتر از 
 تلفظ و اداي هر ي شیوهدر واقع نوع و .  جوهري و ماهیتیهاي ساحت ابعاد و افزاییِ همفراتر از 

 و طرز مکتوب کردن کلمات با توجه به حروف الفباي پذیرفته شده ؛ي گفتاريهکلمه، جوهر
شناسی چه در شکل اما دانش زبان دهد می نوشتاري کلمه را سامان ي جوهرهتوسط هر ملتی، 

 حرکت تشکیل کلمه را از لفظ ي ریشه که از دوسوسور شروع شد اي شاخه درچه  و آنسنتی 
 کلمه لفظ مستعمل یا دالی است که به مدلولی در گویند می مثالً کند میآغاز و تعریف 

 در اما نداشته باشد چه  مدلول مرجع بیرونی داشته باشدآن زبان داللت کند، چه ي حیطه
 آن معنایی ي جوهره کلمه یعنی ان و مرکز وجوديِ، محوریت در جنگرش مکتب اصالت کلمه

در هر صورت در . و اصل موجود شدن یک کلمه است  معنایی بنیاد، ستوني جوهره. باشد می
 گفتاري و نوشتاري، هاي جوهره معنایی کلمه در ساحت ي جوهره معمول و طبیعی، ي شیوه

 ي جوهره حرکتی، ي جوهره داراي ها این اما کلمه افزون بر شکل نهایی خود را پیدا خواهد کرد
  )159: همان(.  اجتماعی نیز هستي جوهره شرایطی و ي جوهرهطبیعی، 

   و جانشینینشینی هم محورهايفراروي از ) 2_3( 
 زبان، عالوه بر دارِ معنی واحد ترین کوچکمکتب اصالت کلمه با اصالت دادن به کلمه به عنوان 

 ،در دنیاي ادبیاتدر جهان زیستی،  در برقراري ارتباط آن وسیلگی و ابزاري ي جنبهپذیرش 
 سبب پدید آمدن نگرش آن انحطاطی به ابعادي از _زیرا نگاه افراطی داند می را هدف آن

 انحطاطی ساختارگرایانی چون فردینان _ نگاه افراطیمثالً ؛ ابعاد شده استآن به گرا مطلق
 و نشینی هم محورهايبر  ها ساختارشکن یحتگرایان و گرایان، پساساختدوسوسور، نئوساخت

 با اصالت دادن به حتیو  و ساختار دستور زبان در بیان معنی و برقراري ارتباط جانشینی
شناسیک و هنري کلمات نگاه کردن، سبب  و جانشینی به ابعاد زیبایینشینی هم محورهاي

 یکی از . ذهن آدمی شده استکارکردهاي  عدم شناختمحروم ماندن از سایر ابعاد کلمه و
 و جانشینی نشینی هم محورهاي به وجود کلمات اصالت داده شده و از آن ادبی که در ژانرهاي
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 بدون قرار گرفتن در محور کلمات ژانردر این . باشد می »واژانه« ژانر فراروي شده است
 برآمدهنده  خاصی که از درك و حس نویسي هندسه با چینش در طرح و غالباً و نشینی هم

  .کند می ایجاد معنی و ارتباط است

که  کنند می روابطی میان خود برقرار شان توالی در گفتار به دلیل ها واژه ،نشینی همدر محور  
 آناین ویژگی امکان تلفظ دو عنصر را در .  زبان استوار استبعدي یکبر بنیاد ویژگی خطی و 

 گفتار ي زنجیرهاصر یکی بعد از دیگري روي  این عن به همین دلیلو سازد میواحد ناممکن 
کلمات در  ست که در حالیاین . امتداد زمانی استها ترکیب این گاه تکیه غالباًو  گیرند میقرار 

 از ویژگی خطی و عمالً ،نشینی هم گفتار یا همان محور ي زنجیرهژانر واژانه با فراروي از 
، هم در ارتباط خطی و افقی است و ها واژه با سایر  و یک واژهاند رفته زبان نیز فراتر بعديِ یک

 ها ارتباط  و اینکند می برقرار ها واژه  یک ارتباط هندسی با سایر این کههم عمودي و هم
 و تابع امتداد زمانی کنند میهر یک ایجاد معناي ثانویه ) و هندسی افقی یا زنجیري، عمودي(

 ما براي درك معنی باید ، واژانهري بودن متنِ نوشتا_ یعنی به علت خصلت دیداريباشند نمی
در حالی که  . واژگان توجه داشته باشیمآنبه هندسه و چینش خاص  زمان همبه صورت 

یک عنصر زمانی ارزش خود را به  و ؛شود میزنجیره همیشه از دو یا چند واحد پیاپی تشکیل 
. اصر پیشین و پس از خود باشد که روي یک زنجیره قرار بگیرد و در تقابل با عنآورد میدست 
 آن« مانند اي جملهدر . گیرد میدهی خود را از این الگو قع واژه تا حد زیادي قابلیت معنادر وا
 ي واژه در موقعیتی نسبت به آن و قرار گرفتن واژه هر ادايبا »  دختر را دوست داردآنپسر 

اما در واژانه هر  ماند میز ناقص باقی  و تا اداي آخرین واژه هنوداننمای میرا پیشین، معناي خود 
 و بوده متغیر معناي نهایت بی که داراي یک یا چند معناي ثابت و  حقیقتِ عمیق استیک واژه

  . پیش یا پس از خود نیستي واژهنیازمند  لزوماً بودن دار معنیبراي 

 جانشینی در  اماگیرد می در واژانه جانشینی صورت  گفتتوان مینی نیز یدر مورد محور جانش
 به ي هندسه بلکه در محور عمودي و یا در افتد نمی گفتار اتفاق ي زنجیرهمحور افقی و 

ن گفت جانشینی در واژانه نیز تابع محور جانشینی در اتودهد بنابراین میرخ می متن خصوصِ
  .تعریف دوسوسور نیست
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 از ویژگی ترکیبی برخوردار یمعن ...و  گشتاريگرا وشناسی ساختکه در زبان  دیگر ایني نکته
 در ها گروه نشینی هم و روش ترکیب و ها گروه در ها واژه نشینی همیعنی روش ترکیب و است 
  )282: 1387صفوي،  (.کند می که معنی جمله را تعیین هاست جمله

 شدن کلمات در نشین همیعنی  از ویژگی ترکیبی برخوردار نیست اما در ژانر واژانه درك معنی
و ارتباط بین کلمات است که ایجاد معناي   بلکه طرز چینشکند میجیره تولید معنی نیک زن
  .کند میکلی 

 تر بزرگ هاي سازه به سمت تر کوچک هاي سازه خوانش با ترکیب و آمیختن که قواعدِ ضمن آن
با نقش نحوي » تار« در گام نخست، امکان وقوع »هوشنگ تار خرید« در مثالً، کند میحرکت 
و خرید فعل به حساب   زیرا تار اسمگردد می با نقش نحوي اسم منتفی »خرید« صفت و

 ...کند می ترکیب »خرید«را با » تار« قواعد خوانش ابتدا ها سازه بر حسب وقوع ترکیب و آید می
 خوانش معنایی کل جمله حاصل ، گروه فعل و گروه اسمی با ترکیب اطالعات مدخلیِدر نهایت

  )287: همان (.آید می

، از قواعد نشینی هم گفت که واژانه به علت فراروي از محور توان می به صراحت با این حساب
 در ها واژه گفتار و نقش دستوري ي زنجیرهخوانش نیز فراروي کرده و چون قواعد خوانش تابع 

 نحوي و صرفی براي کلمات ي از پیش تعیین شدههاي نقشجمله است پس در واژانه ما با 
دو نوع ما با  قواعد دستوري فراروي متن ازنگی بنابراین با توجه به چگو .خواهیم بودمواجه ن

  .مواجه هستیم» غیردستوري«و » فرادستوري« يواژانه یعنی واژانه

    فرادستورييواژانه)  2_4(  
 حضور متن در زبانی هر در دستوري تعاریف به توجه بدون کلمه فرادستوري، ریختمان در  

 از برخی دتوان می ما، ي زدهدستور ذهنِ هاي فرض پیش بر بنا خوانش، از پس اما کند می پیدا
 بستر در واژگان حرکت همانند وجه هیچ به البته که بگیرد خود به را دستوري عناوین و ها نگاه

 متن در او يوجودگرایانه حرکت به کردن وارد خدشه و مدنی قائمیت سلب باعث زبان دستور
  .شد نخواهد

 نکرده پیدا حضور متن در دستوري تعاریف و عناوین بر بنا وجه هیچ به کلمه که جایی آن از
 اثرِ این چه چنان صورت این در باشند متن در او وضعیت ي کننده تعیین عناوین آن که
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 دستور کامالً که دیگر زبانِ به دستوري هاي تعارض و ها تفاوت تمام با زبانی، هر در فرادستوري
 و جاییبهجا تغییر، گونه هیچ شود ترجمه باشد متفاوت متن اصلی زبان دستور با نآ زبان

   )381: 1396آذرپیک و همکاران، ( . پیش نخواهد آمددر آن رایج هاي دادن مطابقت

  غیردستوري يواژانه  ) 2_5(  
 صد حرکتش، و ساختار و نیست دستوري تعاریف قید در اصالً واژه ،غیردستوري در شکل 

 معناي به وجه هیچ به عریانیستی سبک این که نماند ناگفته البته. باشد می غیردستوري درصد
 پیشنهاد یک تنها بلکه نیست آن يگرایانهتعالی هاي پتانسیل نفی و زبان دستور با ضدیت

 تذکر این با شده، ارائه زبان دستور بودن وسیله تئوریکِ و ادبی اثبات منظور به که ستادبی
 یک به شد خواهد تبدیل صورت این در زیرا شود تلقی هدف نباید نویسیهانواژ که مهم

 کارکردهايو  کلمه هاي قابلیت از بعضی دادن نشان فقط هدف. ادبی محدودگراي شریعت
 تحت و جمله ساختار در اگر بسا چه که کند می بروز آن در فردیت تنها که استذهن آدمی 

: 1396آذرپیک و همکاران، ( .ماند خواهد پنهان چنان هم دگیر قرار  زباندستور ي سیطره
382(  

  گرا شناسی ساختواکاوي ژانر واژانه بر مبناي زبان) 0_5( 

  ها ها و تحلیل دادهداده) 1_5(
 و قواعد دستور نشینی هم که از محور دهیم میسی قرار ردر زیر چند نمونه واژانه را مورد بر

 .زبان فراروي کرده است

  »يباز«
  

  خدا

□  
  خدا
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  زمین

□  
  خدا

  زمین

  انسان

□  
  خدا

  زمین

  انسان

  خانه

□  
  خدا

  زمین

  انسان

□  
  خدا

  زمین

□  
  )386: 1396آذرپیک و همکاران،  ( »آرش آذرپیک«خدا      
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 سوسور نشینیِ همخالف الگوي  برکنیم میفوق مشاهده غیردستوريِ  ي که در واژانهگونههمان 
لمات بدون حضور در ساختار جمله و پذیرفتن قواعد که اجزاي جمله در متن حاضرند، ک

گیري یک جمله الزم است که در متن فاعل، یعنی براي شکل دستوري در متن حضور دارند
 اما در رند و معنایی کامل را منتقل کنندمفعول، متمم یا مسند و فعل در کنار هم قرار گی

 بلکه به صورت عمودي و در چینشی  حاضر نشدهنشینی هم ي در زنجیره کلمات، فوقيواژانه
  کلمات نیزآن و عالوه بر اند داده یک متن منسجم را تشکیل ،نشینی هم ي زنجیرهمتفاوت از 

نیز  در متن و فعل نیست و  داراي فاعل، مفعولعمالً یعنی متن پذیرند نمینقش دستوري 
- گونه ساختار جمله و شبه هیچ ها آنها که در متن به این گونه واژانه . حضور ندارداي جمله
   .شود می گفته غیردستوريي  واژانه حضور ندارداي جمله

 زبان تاروپودنشینی،   محور هماند چون رومان یاکوبسن اشاره کردهشناسانی زبانهمان گونه که 
 مشخص آن و جانشین در نشین هم هاي واژه با بررسی ارتباط غالباً و معنا دهند میرا تشکیل 

 بالقوه در جهانِ هايا در مکتب اصالت کلمه چون کلمه بنیان و اساس تمام پتانسیلام ؛شود می
 که کلی فراتر از باشد می يوجودمقام  چون انسان داراياست و هم ...و علم و دانش ادبیات،

 نیز یکی از بندي ساختار جمله جوهري و ماهیتی است، جمله و هاي ساحت افزاییِ هم
 شود میو یک ماهیت از کلمه محسوب   کلمات اجتماعیِي جوهرهه از ت گرفت نشأهاي پتانسیل

 کلمه و ذهن آدمی هاي پتانسیل و ها ساحتمانع از درك دیگر ) جمله( آنکه اصالت دادن به 
ند و ي متقابل ذهن و زبان آدمی در رابطهدارند می که زبان شناسان اذعان طور همان .شود می

  . درك زبان و ساختار زبان ممکن نخواهد بود بدونآنشناخت ذهن و کارکردهاي 

  »سفر«
  

  از؟_

  !برکه_

  به؟_

  ! دریا_
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  کی؟_

  ! ماهی خسته_

□  
  صخره

  صخره

  صخره

  صخره

□□  
  جویبار

  جویبار

  جویبار

□□  
  رود

  رود

  رود

□□  
  رسید؟_

  رفت_

  رفت

  رفت
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  از؟_

  !دریا_

  به؟_

  ! برکه_

  ؟؟_

□□□  
                         سکوت مردابها فلسفسیل 

  )60- 4، 1396مسیح، (  »نیلوفر مسیح« .      اب                               نیلوفر سپیدآفت

  

 نیز حضور کلمات فراتر از کار در این . مواجه هستیمتري متفاوت فوق با ساختار يدر واژانه
که  مواجه نیستیم نشینی هم در متن با محور عمالً و  گفتار به نمایش درآمده استي زنجیره

 در متن هر هایی دیالوگ حضور اما را برجسته سازد ... دستوري فاعل، فعل، مسند وهاي قشن
 در واقع » از؟_« مثالً کند میجمله گران ایجاد شبهچند در قالب یک کلمه، در ذهن خوانش

این )  از؟_(که به علت انتقال بار معناي سایر کلمات به بوده »  آمده است؟از کجا _«
 کامل را ي و تنها یک حرف اضافه باقی مانده است که بار یک جملهاند شدهف  حذها نشین هم

...  دستوري فاعل، مسند، فعل وهاي نقشجمله نیز  اما در عین حال این شبهکشد میبه دوش 
                           جملهبه ناقص یا شي جمله فقط در ذهن خوانشگران ایجاد یک را در متن نپذیرفته بلکه

ی که در ذهن خوانشگران ایجاد  این واژانه به علت حضور واحدهایی زبانبنابراین .کرده است
 ي نشانه حضور واژانه این ي برجستهیکی از نکات . باشد می فرادستوريجمله کرده از نوع شبه

 حتی این ژانر در بنابراین. کشد می در متن است که بار یک جمله را به دوش نوشتاري
در واقع این .  معنی کنندي افادهند توان می و شوند میي نوشتاري نیز کلمه محسوب ها نشانه

 افزاییِ همکلی فراتر از «فرایند از تعریف نوین مکتب اصالت کلمه برخاسته که کلمه را 
 که یک  قدر گسترده است این تعریف آني دایره و داند می »تی جوهري و ماهیهاي ساحت
  .شود می نوشتاري را شامل ي نشانه
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  »فرمان«
   صدا صدا                     

  الو_              

     صدا       صدا              

             □□  
   چکمه     سرباز                 

   محکومهاي واژه        زندان              

             □□  
   تفنگ            

   مرگ؟_  تولد؟                     _

            □□□  
  گ 

        ر

              ي

                       ه

  گ          

        ر

              ي

                     ه

  ) 60_4: 1396 مسیح، (» رعنا زهتاب«  .                     شعر زخمی
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 است که قواعد خوانش را به چالش اي گونه واژانه به در این متن يطرز چیدمان و هندسه
. دارد وامی مخاطب را براي درك معنی و کشف ارتباط بین واژگان به تفکر و توقف و کشد می

کلمات یکی پس از  کند می گفتار تبعیت ي زنجیره و نشینی همدر یک جمله که از محور 
پذیر را بر گر و مفعول نقش کنش نقش کنشمعموالًو فاعل  شوند میا همدیگر ترکیب دیگري ب

 کنند مینویسی تبعیت ههاي دیگري که از قواعد واژانما در این واژانه و انواع واژانها عهده دارد
زیرا واژانه یک ژانر  ن و درك معنی کارایی نخواهد داشت متقواعد خوانش براي خواندن

 ي هندسه تا با استفاده از  باید متن را دیدحتماًشتاري است و براي درك معنی  نو_دیداري
 محتوا و فرم ،در این ژانر نوشتاري. خاص واژگان و ارتباط بین کلمات به درك معنی  نائل شد

 در اپیزود اول این واژانه مثالً  معنی را از فرم استنباط کردتوان می و رسند می افزایی همبه 
کرده است؛ و  )شلوغی و وفور سروصدا (ایجاد معناي ثانویه» صدا« ير بار کلمهتکرار چها

 نشینی هم تفنگ به علت آن که در آفریده دراماتیک یارتباط بین واژگان در اپیزود سوم فضای
  با چیدمان به خصوصِدوراهی قرار گرفته و این دوراهی بر سر با سرباز مجاز از سرباز است که

 و ساختار دستور زبان نشینی همپس واژانه با فراروي از محور . ص شده استاپیزود سوم مشخ
  . ظهور رسانده استي منصهپتانسیل دیگري از ذهن و کلمه را به 

  گیرينتیجه
براي زبان قاعده و اصول خاصی را در نظر گرا  ساختشناسی زباندر فردینان دوسوسور 

 تعریف به خصوص دال و زمانی هم و رزمانید و جانشینی، نشینی هممحور   از جملهگیرد می
 هم  را و ساختارهاییگیرد میرا یک نظام ساختارمند در نظر  و در کل زبان... مدلولی از کلمه و

- غیرقابل هاي مؤلفه گراشناسان ساختن ساختار از نگاه او و سایر زبان ایو ؛کند میتعریف 
 اما ؛ زبان استتاروپود یاکوبسن ي گفته  بهکه شوند میتغییري براي برقراري ارتباط محسوب 

ژانر واژانه با اصالت دادن به وجود کلمات در متن و فراروي از ساختار دستور زبان که 
 و نشینی هم و فراروي از محور کردهپیشاپیش کلمات را در تعاریف دستوري محدود و محصور 

 و نشینی همدر واقع محور . کند می مورد نظر دوسوسور فراروي ساختارهاي از عمالًجانشینی 
ی هستند که از توجه و اصالت دادن به های پتانسیلجانشینی و قواعد دستور زبان همگی 

این . شوند میی از کلمه محسوب های ماهیت و فقط گیرند می اجتماعی کلمات شکل ي جوهره
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هایش اثبات در حالی است که ژانر واژانه به وجود کلمه در متن اصالت داده و یکی از کارکرد
  . وجود کلمه در متن است

  :منابع
  .مرکز تهران، متن، تأویل و ساختار ،)1382 (بابک، احمدي،

کلید جهان _ یلدا و کلمه هاي چشم ،)1396( ، اهورا، هنگامه؛ مسیح، نیلوفر؛آذرپیک، آرش
   .تهران، روزگار، _هولوگرافیک

  .هرمس تهران، صفوي، شوکور يترجمه دوسوسور، فردینان ،)1379 (جاناتان، کالر،

  . کوروش صفوي، تهران، هرمسي عمومی، ترجمهشناسی زبان ،)1378( ،سوسور، فردیناند، دو

، به دریا بارت و اندیشی هم در مقاالت »دریاداللت از سوسور تا « ،)1386(سجودي، فرزان، 
  . نجومیان، تهران، فرهنگستان هنرامیرعلیکوشش 

ن کریم با آ معنایی حق در قرهاي مؤلفه تحلیل )1390( ، آزادي، پرویز؛ساسانی، فرهاد
-، شماره3ي دوره، ي جستارهاي زبانیدو ماهنامه.  و جانشینینشینی هم ي شیوه از گیري بهره

  ) 9( 1 ي

  . مهري سوره، تهران، شناسی معنی درآمدي بر ،)1387(صفوي، کوروش، 

گرایی با بررسی آراء سوسور هوم ساختایده و مف، )1389( ،، امیرپی نیک اسلم جوادي، محمد؛
 . سومي شماره اول، سال .، معرفت فرهنگی اجتماعیدریاو لوي استروس تا 

 . مهري سوره، مهدي پارسا، تهران، شناسی نشانه مبانی ،)1387(، چندلر، دانیل

 .نی تهران، شناسی، انسان هاي نظریه و اندیشه تاریخ ،)1386 (ناصر، فکوهی،

بی کلمه، سال اول، شماره ي ي اد تحلیل ساختاري ژانر واژانه، ماهنامه)1396(  مسیح، نیلوفر
  هفتم
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  تحلیل واژانه بر مبناي الگوي ارتباطی یاکوبسن

  
 niloufarmasih@gmail.com*پروین احمدي

   پژوهشی قلم سبز مرصاد-پژوهشگر موسسه علمی

  

   چکیده

به تحلیل  ادبی، پرداز نظریه روسی و شناس زبان) 1982_1896(الگوي ارتباطی یاکوبسن، 
 )مخاطب و خواننده(، گیرنده )شاعر(، فرستنده )شعر(، پیام زبان عناصر ارتباطی یعنی

 شاعران و نویسندگان ي دغدغهبرقراري ارتباط بین اثر ادبی و مخاطب همواره . پردازد می
 که بر اثر ادبی، ها آن »شاعر، اثر ادبی، مخاطب«جا که در مثلث   آنتا . بوده استشماري بی

 این مقاله در . و بالعکساند بوده از استقبال کمتري برخوردار اند ورزیدهه و تمرکز بیشتري توج
ژانر واژانه بر مبناي الگوي ارتباطی یاکوبسن پرداخته سعی شده است به تحلیل عناصر ارتباطی 

ن  ژانر واژانه را با الگوي یاکوبستوان میو به این پرسش پاسخ داده شود که در مجموع چگونه 
هایی از افراد مختلف انتخاب و به ارزیابی عناصر  تحلیل کرد؟ به این منظور واژانهتطبیق داد و

 این پژوهش در این نوع نوشتار، گاهی هاي یافترهطبق نتایج و . ارتباطی پرداخته شده است
اما چیزي که مشهود است توجه به  ؛و گاهی بر مخاطب اثر شاعر بر پیام توجه بیشتري دارد

 و او افکند می تأخیربیشتر از عناصر دیگر است چون درك معنا را براي مخاطب به ) شعر (یامپ
  .دارد می وارا براي دریافت معنا به تکاپو 

   26/4/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله18/4/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

 واژگان کلیدي

  ي یاکوبسن  نظریه*

  هاي زبان نقش *

  واژانه* 
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  :مقدمه )0_1(

   الگوي ارتباطی یاکوبسن
ي شناسی و ادبیات انتقادي نظریه زباني عرصهتبار، در  روسیشناس زبانومن یاکوبسن، ر

 به توجه با . ارتباطی استهاي طرح ترین منسجماو از جمله » ارتباط« ي نظریه. فراوانی دارد
 و اطمینان  دیـدگاه قابلیـک از بایـد موضوع تحلیل به ورود براي ها دیدگاه و ها نظریه تنوع
 روند و زبان هاي نقش که هنگامی یاکوبـسن رومـن ارتبـاط ينظریه. استفاده کرد خدشه بدون
 است او معتقد . براي تحلیل بهترین گزینه باشدتواند می، کند می تحلیل ارتبـاط را ایجاد

 باید به زمینه یا  باشدمؤثر که آناین پیام براي . فرستد میفرستنده پیامی را براي گیرنده 
چنین به رمزي نیاز دارد که تا حدي بین هم. ارجاع دهد و گیرنده بتواند آن را دریابدمصداقی 

 سرانجام به و گردان مشترك باشد و رمزرمزگذارگیرنده و فرستنده یا به عبارت دیگر بین 
 میان فرستنده و گیرنده و پیام شناختی روانتماس نیاز است یعنی مجراي فیزیکی و پیوندي 

: 1960یاکوبسن،  (. ارتباط کالمی برقرار کنند و آن را ادامه دهنددهد میمکان که به هر دو ا
منظور یاکوبسن از رمز، نظامی از هنجارها و قواعد زبانی است که اثر بر اساس آن شکل  )54

 زبانی مشترك صورت هاي نشانهو درك خواننده از اثر از طریق آشنایی با این قواعد و گرفته 
 . اثر ادبی است بلکه صورت زبانیِاین الگوي ارتباطی فقط معنا نیستز در  نیپیام .گیرد می

 زیادي از ماحصل بخش .د معنی کنش را تفهیم کندتوان میپیام به تنهایی ند که  نمانناگفته
 فرایند يدهنده تشکیل عنصر شـش یاکوبسن .گردد برمیارتباط به سایر عوامل ارتباطی 

 هاي نقش يکننده تعیین موضوع را و پیام رمز، ارتباطی، مجراي مخاطب، گوینده، یعنی ارتباط
 براي اي گانه شش  کارکردهاييکننده تعیـین ارتبـاط، فراینـد جـزء شـش ایـن. داند می زبان
 کنشی، کارکرد در و گوینده سـوي بـه پیـام گیري جهت عاطفی، کارکرد در. است زبان

 و موضوع سوي به پیام گیري جهت ارجـاعی کارکرد در. است مخاطب سوي به گیري جهت
 به گیري جهت دلی،هم کارکرد در و سـوي رمز بـه گیري جهت فرازبانی کارکرد در ،پیام زمینۀ
 از. است پیام خود سوي به پیام گیري جهت ادبـی، کـارکرد در سرانجام و تماس ایجاد سوي
 مثالً گرفته قرار پردازان نظریه لباغ نظرِ مورد ،گیرنده و فرستنده پیام، عناصر، این میان

 توجه اثر خود به ها فرمالیست و بـه خواننده پدیدارشناسـان نویسنده، به طرفداران رومانتیسم
 و نویسندگان از بسیاري. دنگیر می قرار توجه مورد عناصر این نیز کالمی نقد در. دارند اي ویژه
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 شروع ينقطه نظریه، این. اند داشته توجه صرعنا ایـن بـه ناخودآگـاه یـا آگاهانه نیز شاعران
 به«. است آن اجزاي و ادبیات يدرباره و نویسندگان شـاعران دیـدگاه شـناخت براي خوبی

 ارتباطی فرایند ينظریه چیست، ادبیات که پرسش همیشگی این به پاسخ در که رسد می نظر
 ارتباط ينظریه به نظریه این )231: 1381 مقدم، علوي( ».است کارساز زیادي حد تا یاکوبسن

  .است شده مشهور ارتباطی فرایند یا

 قواعد از فراروي نخست،: دارد هدف دو که است ایران معاصر ادبیات در نوظهور ژانر یک واژانه
 نوشتار هدف واژگان وجود آن در که متنی به رسیدن دوم، زبان؛ دستور و گفتار ي زنجیره

 و توجه معنا انتقال در دیگر کلمات با نشینی هم بدون کلمات به توجه نظر از واژانه. است
 هم با افزایی هم در مخاطب و پیام متن، رمزگان متن، مؤلف، آن در که دارد بسیار اهتمام

 گوناگونی هاي جنبه بر محتوا محوریت واژانه در. کنند می منتقل را عاطفه و ادبیت و اندیشگی
 ارتباط و طبیعت از شخصی هاي دریافت اجتماعی، و بیمذه احساسات و عواطف جمله از است

 وجود، ي مسئله و خود به پرداختن آن، مهم رویدادهاي و جهان متن، در طبیعی عناصر با
  ...و جامعه در کودکان و زنان حقوق به پرداختن و فمینیسم

 یامیپ یا احساس هر که ترتیب بدین است؛ آن در فرم و ساختار واژانه، خصوصیات جمله از
 کلمات چیدمان و متن میان این در و باشد داشته را خود به منحصر ساختار و فرم تواند می

 معموالً که واژگان چیدمان ي نحوه زیرا دارند عهده بر را مخاطب با ارتباط در سزایی به نقش
 با است فلسفی و عقلی امر یک درك ي نتیجه حتی یا و احساسی فوران ادبی، شهود اثر در

 است مبنایی چه بر واژه دو بین ارتباط که این کشف. دارد تنگاتنگی ارتباط متن انرمزگ
 خاصی معناي حاوي خصوصی به چیدمان طرز یا و واژه دو گاه. کند می متن وارد را مخاطب

 و معنا کشف و بوده برقرار... و کنایه مجاز، تضاد، استعاره، تشبیه، ارتباط واژه دو بین مثالً است
 توان می پس. است متن مخاطب دوش بر مؤلف شهادت با واژگان این ي ثانویه و ولیها ارتباط
  .باشد متن عناصر تمام ي عهده بر تواند می ارتباط محوریت واژانه در که گفت

و  یاکوبسن ارتباطی فرایند مبانی بر واژانهعناصر ارتباطی  تحلیل مقاله این در ما هدف
هایی از براي این منظور واژانه. است با همدیگر ها آناز  زبان در هریک هاي نقش يمقایسه
 آرش آذرپیک و همکاران، تألیف _کلید جهان هولوگرافیک_ یلدا و کلمه هاي چشم«کتاب 
-علت انتخاب این واژانه. اند شده ادبی کلمه برگزیده ي مختلفی از ماهنامههاي شمارهو  »1396



25 ...بر مبناي الگوي ارتباطی تحلیل واژانه      رخسار زبان                        1397، بهار 4شماره  /

 و تمرکز بر عناصر ارتباطی تأکیدنویسان در اژانهها از افراد مختلف، نشان دادن توانایی و
  . خاص خود را داردهاي مشقتو سختی  روشی ساده باشد اما  که چه بسامختلف است

  : پژوهشي پیشینه) 0_2( 
 مختلفی انجام شده هاي پژوهش بررسی الگوي ارتباطی یاکوبسن در متون فارسی ي درباره
 شعرشناسیگرا و شناسی ساختزبان (. اشاره کرد زیرهاي مقاله به توان می جمله از است

، )1395 ارتباطی در شعر سنایی، آمنه تاك، کارکردهايتحلیل (، )یاکوبسن، لیال اردبیلی
و   زبانی در ادبیات تعلیمی بر یکی از قصاید سنایی، دکتر محمد آهیيگانه شش هاي نقش

 یاکوبسن، ي نظریهیی در چارچوب  زبانی و ادبی سناهاي دیدگاهبررسی (، )1392مریم فیضی، 
 بررسی ژانر واژانه ي دربارهتا به حال پژوهشی  اما ي دیگر؛ مقالهها دهو ) 1387لو، رضا نبیعلی

بر مبناي الگوي ارتباطی یاکوبسن و تجزیه و تحلیل این عناصر در متن واژانه منتشر نشده 
  .است

  :روش پژوهش )0_3(
  .باشد میبنیادي، توصیفی و تحلیلی ، اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

  :مبانی نظري تحقیق) 0_4(

   زبانیهاي نقش )1_4(
با تکیه .  ارتباط نقش و کارکردي دارندي گانه شش عوامل ازدر الگوي ارتباطی یاکوبسن هر یک 

 زبان ي گانه شش هاي نقش چیرگی دارد یکی از ، کدام یک از عناصر ارتباطکه در پیام بر این
 به )و پیام فرستنده، گیرنده، موضوع، رمز، تماس(  ارتباطیهاي سازههر یک از . ردخو میرقم 

  .دلی، ادبی، فرازبانی و ارجاعی هستند ترغیبی، عاطفی، همهاي نقشترتیب داراي 

  نقش ترغیبی )1_4_1(
به نوعی .  نقش ترغیبی زبان غالب است پیام به سمت مخاطب باشدگیري جهتهنگامی که 

 کارکرد ترغیبی برتري متمرکز باشد) مخاطب( هنگامی که ارتباط بر گیرنده  گفتتوان می
در کنار . شوند میجمالت امري، ندایی و دعایی بارزترین نمود این کارکرد محسوب . یابد می
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 .دارند  نقش ترغیبیشوند میکه به قصد ترغیب بیان چنین بسیاري از جمالت خبري این هم
  وي باشدبرانگیختن یا )مخاطب یا خواننده (گیرنده مشارکت هنگامی که هدف از کالم جلب

 .دارد میاین کارکرد زبان در تبلیغات نقش مه. یابد مینقش انگیزشی یا ترغیبی زبان تحقق 
  )21: 1380گیرو، (

  عاطفی نقش) 1_4_2( 
 گربیان زبانی کارکرد این. دارد برتري زبان عاطفی نقش باشد، گوینده سوي به گیري جهت اگر

 آن ي درباره که است موضوعی به نسبت) نویسنده یا شاعر (گوینده درونی احساس و نگرش
 به کارکرد این در. دارد قرار عاطفی نقش مرکز در گوینده گفت، باید واقع در. گوید می سخن

. گیرد نمی صورت ارتباط ایجاد براي لزوماً شخصی و عاطفی حاالت بیان براي زبان کارگیري
 صحبت اش درباره که است موضوعی از گوینده مستقیم احساس نمایانگر «زبانی دکارکر این
 این یا باشد، واقعی تواند می که است خاصی عاطفی احساس بیانگر زبانی نقش این. کند می

 عاطفی صرفاً نقش که است معتقد یاکوبسن«) 263: 1380 یاکوبسن،(» .شود وانمود چنین
. آن جز و »نچ نچ «مانند اصواتی در حتی یا »واي اي «مانند بد،یا می تظاهر ندا حروف در زبان
  )31: 1383 صفوي،. (شد مطرح مارتینه توسط بار نخستین نقش این

  همدلی نقش )1_4_3( 

 تحقق همدالنه کارکرد شود، معطوف) ارتباطی مجراي (تماس سمت به پیام گیري جهت هرگاه
 قطع یا تداوم برقراري، کارکرد این در ارتباط ایجاد از هدف گفت باید کلی طور به. یابد می

 و افراد خواهد می همدالنه ارتباط طریق از معموالً شاعر) 8-7: 1372 سلدون،. (است ارتباط
 و اتحاد گیري شکل. نماید همدلی ها آن با و کند پیدا هستند، او همدل و همفکر که مخاطبانی

- انسان نگرش يشالوده که است هایی ارزش و اخالقی فضایل بر تمرکز و توجه نیازمند همدلی
 محمدي،. (گرداند می متعهد جویانهصلح روابطی براي را آنان و نمود فراهم افراد بین را دوستانه
 دستورات و الهی اوامر به توجه همدلی، به دستیابی راهکارهاي ترین مهم از یکی) 333: 1380
  .است پیامبر

  



27 ...بر مبناي الگوي ارتباطی تحلیل واژانه      رخسار زبان                        1397، بهار 4شماره  /

  ادبی نقش )1_4_4(
 سوي به پیام گیري جهت نقش این در. شود می تلقی زبانی هاي نقش از دیگر یکی ادبی نقش
 و شود؛ می واقع توجه کانون خود خودي به پیام زبان، ادبی کارکرد این در. است پیام خود

 ينمونه. کند می تعریف خودش و پیام میان ي رابطه چونهم را کارکرد این یاکوبسن
 پیام خود پیام، مرجع که جایی. شود می دیده هنري ثارآ در زیباشناختی کارکرد ي برجسته

 ایجاد) 22: 1973 گیرو،. (است آن موضوع بلکه نیست ارتباط ابزار دیگر پیام این و است
 بیشتر تأثیر براي گوینده«. آید می شمار به زبان در اهمیتی حائز و مهم نقش کالم، در زیبایی

 یک عنوان به زبان از و جسته مدد نقش این از و دپرداز می خود کالم آراستن به خود کالم در
  )105: 1373 باقري،(» .کند می استفاده آفرین زیبایی اصل

 زبان شناسی زیبایی ي برجسته بیان و بدیع هاي آرایه آوایی، الگوهاي از استفاده با نقش این
 عملکرد «یبیان و آوایی الگوهاي. کند می جلب اثر خود به را خواننده توجه و افزاید می

 ارتباطی زبان برخالف و زند می هم به را مصداق و نشانه میان معمول ي رابطه زبان، ي شاعرانه
 یابد می استقالل موضوعی عنوان به نشانه زبانی، عملکرد این در دارد ارزش مصداق آن در که
 دبیا کارکرد) 117: 1387 سروري، حسینی و طالبیان(» .است ارزش داراي خود خودي به که

 پیام بر تأکید ادبی نقش در. رود می شمار به ادبیات و شناسی زبان پیوند ي¬نقطه واقع در زبان
 این شناسان زبان. شود می برجسته معیار زبان بر پیام زبان که جاست این از و است

 و هنجارگریزي عنوان با معیار زبان از انحراف دهند، می انجام طریق دو به را سازي برجسته
  )61: 1390 طغیانی،(» .افزایی قاعده نام با معیار، زبان بر قواعدي دنافزو

  فرازبانی نقش) 1_4_5( 
 زبان، کارکرد این در. یابد می تحقق فرازبانی کارکرد باشد، رمز سوي به پیام گیري جهت اگر
 و توصیفی هاي فرهنگ در زبان نقش این. شوند می داده توضیح گفتار، در مورداستفاده هاي واژه
 به رمز از استفاده سر بر مخاطب و گوینده یاکوبسن، اعتقاد به«. دارد فراوانی کارکرد ها نامه واژه

 این از ها، زبان تمامی در معموالً که است رمز سوي به پیام ي گیرنده جهت و رسندمی توافق
 مثابه به نه زبان براي است رمز نقش، این مرکزي ي سازه. شود می استفاده فراوانی به نقش نوع

 رسد، می نظر به) 207: 1389 صادقی، (».است مطالعه هدف و پایان عنوان به بلکه وسیله
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 که بوده ادبی و زبانی گوناگون هاي حوزه در رمز کند می اشاره آن به یاکوبسن که رمزي
 از عبارتند ها آن ترین مهم و است بالغت ي حوزه در ویژه به ادبیات ي حوزه در آن ترین مهم
 مورد مباحث تشریح به تشبه انواع با و کند می رمزگشایی شاعر خود گاهی. استعاره و نماد رمز،
 افراد آن مخاطب که است آن سبب به نقش نوع این در فرازبانی، تعبیر. پردازد می خود نظر

 در اما بوده زبان اهل تمامی براي زبان کارکرد متعارف، و عادي حالت در یعنی هستند خاصی
  .است محدود و مشخص مخاطب فرازبانی، نقش

  ارجاعی نقش )1_4_6( 

 نقش این در. دارد برتري آن ارجاعی کارکرد باشد، زمینه سوي به پیام گیري جهت هرگاه
 باب در پذیراثبات و مشاهده قابل عینی، حقیقی، اطالعات بندي فرمول همانا اساسی ي مسئله«

 اشاره متنی برون و زبانی بافت به که هایی پیام شتربی در) 20: 1380 گیرو،(» .است پیام مرجع
 ارتباط عوامل دگر بر »موضوع «عامل زبانی کارکرد این در. است غالب ارجاعی نقش دارند،
 مفاهیم انتقال قصدمان و گوییم می سخن درك قابل موضوعی از وقتی«. دارد برتري زبانی

 اجزاي و عناصر ي همه که معنا این به مواجهیم؛ زبان ارجاعی نقش با است، مخاطب به خاصی
 به را شنونده و شوند می ترکیب بحث، مورد موضوع توضیح و تبیین جهت در جمله یک

 هایی گزاره انتقال براي گوینده ي واسطه به زبان نقش، این در. دهند می ارجاع اصلی موضوع
  )199: 1389 صادقی،(» .رود می کار به شنونده به جهان ي درباره

   الگوي ارتباطی یاکوبسن در واژانهيکاربست نظریه) 0_5( 

  :هادادهتحلیل ها و داده) 1_5(

  :یبنقش ترغی) 1 _5 _1(

  »انتخاب«        
  

  دریا             خدا

  ماهی            انسان
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  تور           ابلیس

          □ □  
  ماهی          

  تور؟                   دریا؟

        □ □ □  
  .            رقص آتش       

   ) 250_218: 1396شاهمرادي،(                       

ی را  در اپیزود اول سعی دارد وجه شبهدر این متن نویسنده با ایجاد ارتباط تشبیه بین واژگان
 گستردگی و  را که وجه شبه بین دریا و خداوندمثالً نشان دهد تر برجستهکه محذوف است 

و   وجه شبه بین انسان و ماهی که هر دو موجوداتی هستند متحركن است، بودن آانتها بی
. کند می بیان ،ستها آن و دام بودن گري حیلهدر که   را هموجه شبه بین تور و شیطان

و   تور به مخاطب این پیام را القا کند که بین خوبی و بدي، نور و تاریکی وخواهد مینویسنده 
  داشته باشدگزین بهانتخابی  و گستردگی نعمات الهی است  پاکیجا مظهر دریا که در این

 توان می پس .کند می همانند ماهی که تور و دام بال را انتخاب ي آتش خواهد شد طعمهوگرنه
 پیام به سمت مخاطب گیري جهتمحوري و تعهد به اجتماع، گفت در واژانه به لحاظ اندیشه

 با درك معموالًو  کنیم می برخورد نها جملهبه هر چند در واژانه با جمالت امري و ش .است
در پس استعاره و مخاطب گاه  و یابد می معنا انتقال ، متفاوتهاي چیدمان کلمات در يرابطه

هایی که نقش ترغیبی زبان را برجسته در واژانه. کند می معنایی را کشف هاي داللتتشبیهات 
 تعلیم گوینده یعنی شاعر و نویسنده حتیرز و یا  تعلیم و ترغیب و اندي نتیجهمعموالً اندهکرد

  . بشناسدراهه بی که راه را از کند می به مخاطب القا گیري نتیجه ي وسیله به که مشخص است
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  »وطن«
  

  کودك                زن

  تفنگ              پرچم

       □ □  
  گلوله                 زن

   دردهاي پستان    

  چکه        

  چکه        

     □ □ □  
   .خاك سرخ    

  )60-4، 1396مسیح، (» نیلوفر مسیح «                   

و هدف ترغیب و تشویق به  شود می به مخاطب القا پرستی وطن فوق حس يدر واژانه
در اپیزود اول زنی به تصویر کشیده شده که .  در راه وطن و پرچم میهن استگذشتگی ازجان

ي  مالکیت و بین پرچم و تفنگ نیز رابطهي پس بین زن و کودك رابطه.ستي کودکیدارا
در اپیزود دوم زن با دارا بودن فرزند و شاید کودك شیرخوار . راست برقرار استپاسبانی و ح

 وجود خود خاك وطن را ي شیره و با گیرد میراست از پرچم را به عهده  پاسبانی و حي وظیفه
 از گیري بهره گوینده با و جا نیز محور پیام متن به سوي مخاطب است در این. کند می آبیاري

 نیز از پرچم وطن با خون خود پاسبانی شیرخوار زنان داراي نوزاد حتیاین موضوع که 
  .کند می پرستی وطن مخاطب را تشویق و ترغیب به کنند می

  

  



31 ...بر مبناي الگوي ارتباطی تحلیل واژانه      رخسار زبان                        1397، بهار 4شماره  /

  : نقش عاطفی) 1_5_2( 
   
  »ها سایه«         

  

  نامه                سرباز  

  آغوش               معشوق

          □ □  
  تیر                فریاد        

  .دو جسد          

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » لیال مقدس«                              

  

 در کلمات، نشینی هم و گفتار ي زنجیره از فراروي و واژانه در چیدمان ي نحوه به توجه با
 با واژانه در نویسنده. گرفت خواهد قرار مرکز در شاعر خصوصی »منِ «ندرت به انهواژ

 کشد، می تصویر به خصوصی به چیدمان در را اطراف دنیاي و رسد می آنیهم به دیگري
 جز به لذا. باشد گفتمانی و  اندیشه بیانگر بایست می و است داللت و معنا حامل تصویر این
 و احساس اگر. هستیم گوینده سمت به پیام گیري جهت دشاه کمتر ما مواردي در

 هاي من به پرداختن و خصوصی من از فراروي حاصل شود می منتقل واژانه در اي عاطفه
 فردیت از بلکه نیست پیام مرکز در سوبژکتیویته واژانه در واقع در. است انسانی و اجتماعی

 در  مثالً؛گذارد می نمایش به تصویر قالب در را انسانی عواطف و کند می فراروي خود
نویسنده با به نمایش گذاشتن دو تصویر پیاپی درصدد بیان تلخی رفتار ي فوق، واژانه
 ها انسانکه به نقد رفتار اجتماع در برابر  ینست، ضمن ا عاطفی اي رابطه با یک ها انسان

 ساماناز این رفتار نابهانزجار خود را نویسنده با بیان تصویر و اندیشگی متن . پردازد می
 به مخاطب انتقال غیرمستقیم این پیام و  هر چند خود در مرکز پیام نیست،دارد میابراز 
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 گفت کارکرد عاطفی در واژانه نسبت به دیگر انواع کارکردهاي توان می بنابراین ؛یابد می
  :  زیري و یا در نمونه قرار داردتري پایینزبان در سطح 

  »زندگی یک شاعر«
  :باران           

  قطره           

  قطره           

          □ □  
  :شراب           

  جرعه           

  جرعه           

          □ □  
  :زن            

  بوسه           

   .بوسه           

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » رضا آذرپیک«                    

 شاعر در مرکز پیام قرار گرفته است و شعر را یعنی اوده و احساسات  فوق گوینياما در واژانه
 دارد می و خودش را ابراز و بیان چکد می قطره قطرهطور که باران  همان. داند میماحصل عشق 

 از اي استعارهجا  بوسه در این. گیرد می و عشق بین دو انسان شکل بازي عشقشعر نیز از 
صدد بیان پیام و یا ارتباط با مخاطب نیست  ین اثر شاعر دردر ا. وحدت بین دو انسان است

 بنابراین کند زندگی یک شاعر بیان خصوصاًش را در مورد زندگی و  احساسخواهد میبلکه 
  .خود و احساسش در مرکز پیامند
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 :نقش همدلی) 1_5_3( 

  

  »قلم شکسته«     
  

  میله                     میله

  مرد             

  میله                   میله

         □ □  
  سقف           

  چکه                    چکه

  زن            

         □ □  
  خیابان                کودك

                               ! فال_          

                             

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » رعنا زهتاب«                          

  

 و شرایط گوناگون سعی ها موقعیتنویسنده با به تصویر کشیدن اوضاع و احوال یک خانواده در 
واقع این واژانه  در. داردرا اش دلی مخاطب با کاراکترهاي واژانهدلی و جلب همدر بیان هم

 و تیدوس انسان، دوستی نوع که با دیدن این تصاویر حس هایی انسانست به سمت تمام فریادي
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این واژانه عالوه بر کارکرد ترغیبی زبان کارکرد  .شود می ترغیب و برانگیخته ها آنهمدلی 
 که در شرایطی هایی انسان سعی دارد با بیان این موضوع که وهمدالنه را نیز برجسته کرده 

 ي اذعان کند که ریشههمبستگی ما دارند نیاز به همدلی و برند میسختی به سر با فجیع و 
 که در چیدمان به خصوصی مرد را ها میله .ست دیگريهاي انسانن شرایط سخت در دست ای

 و علت اند آمدهبند و محدود بودن مرد دارد در اثر علتی به وجود   و نشان از دراند کردهاحاطه 
 که کودك با دور ماندن از شرایط تحصیل و شود میهی به این نتیجه تهر چه که هست من

. بازمانده راه از حصول علم و دانش هاي میانه، یک قلم شکسته است که در کسب علم و دانش
دلی و  نیاز به همگیرد میت نش که از نور علم و حکمت الهی نشأ یک انسان از دابازماندن

 هاي انسانلذا نویسنده .  شکسته در اجتماع به حداقل برسدهاي قلمتا تعداد اتحاد ما دارد 
در این نوع . کند می را به دیدن و تفکر دعوت ها آن و دادهب قرار  را مخاطدوست نوعدل و هم

  .ها کارکرد همدالنه برجسته شده استواژانه

 :نقش ادبی) 1_5_4( 

  »ها پیله«     
  چراغ قرمز              زن  

  آسمان             پروانه

        □ □  
  جیغ کبود      

       □ □  
  ویلچر        

  .اي شیشهاتاق     

  ) 60_4: 1396مسیح، ( » اقدس نگاهداري«                     
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 پیام و انتقال يآرایههایی است که بر مبناي صنعت تشبیه سعی در  فوق یکی از واژانهيواژانه
 به خود متن مراجعه و پیام را دریافت بایست میو براي درك پیام  معنایی به مخاطب دارد

زن .  تضاد و تقابل برقرار استي رابطهاند گرفتهي هم قرار رو روبهکه بین زن و چراغ قرمز . کرد
 قانون، فرهنگ، يي بسیاري در عرصهبایدها و نبایدها که با بودهدر اجتماع همیشه موجودي 

ي تشابه  بین پروانه و زن رابطهنویسنده .شودمی رو روبه ... اجتماعی وهاي منصبخانواده، 
که خیلی از امور براي یک زن به مثابه چراغ قرمز و امور ممنوعه طور  همان. برقرار کرده

 نیز براي پروانه جزو  از پرواز و رهایی استاي استعارهجا مظهر و  هستند، آسمان که در این
» غ کبودیج « ایرانی یعنیدر اپیزود دوم با ترکیب معروف هوشنگ. امور ممنوعه ذکر شده

 و هم رساند می را برخورد فریاد ناشی از تصادف و  هستیم این ترکیب هم معنايرو روبه
ست که از برخورد جیغ کبود فریاد دلخراشی. کند میگشتگی ناشی از این تصادف را بیان کبود

در اپیزود سوم  .گردد می و در نطفه خفه شود نمی بیان معموالً اما شود میبا امور ممنوعه ایجاد 
 گیر زمین را ویلچرنشین و زن است که رخوردو ب این تصادم ي نتیجهنیز مخاطب شاهد 

 ي دو معنا داشته باشد یک، معناي اولیه و به معناي وسیلهتواند می ویلچر يکلمه. کند می
 شدن زن از گیر گوشه معناي استعاري منزوي و تواند می و در معناي ثانویه جایی جابهحمل و 
از بیان وضعیت  ست دیگريي ستعارها اي شیشه اتاق و ؛ فکري و اجتماعی باشدهاي فعالیت

 ي زیبنده اي شیشه در یک قاب اي شده خشک ياسفبار زن در اجتماع که همانند پروانه
 و شده تر برجسته در این واژانه عنصر زبانی پیام کنیم میطور که مشاهده  همان. دیوارهاست

 و طرز النظیر اعاتمر عناصر تشبیه، استعاره و ينقش ادبی متن با به کارگیري مبتکرانه
، برجسته شده کند می ارائهچیدمان به خصوص واژگان در متن که هر کدام معناي خاصی را 

  .است
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 :نقش فرازبانی) 1_5_5( 

  

  »ها سایهجنگ «     
  

  ماه                

  قوي سیاه               قوي سپید

  

  برکه            

          □ □  
  ابر                        ابر

  

  سپید/ سیاه        

  موج                        موج  

             □ □ □  
   آفتاب              

  قوي خسته            

   .قوي خسته            

  ) 60- 4، 1396مسیح، (» نیلوفر مسیح «                               

 است تر برجسته فرازبانی نقش شود، می استفاده رمز و استعاره و نماد از که هاواژانه از برخی در
 در. دارد خاص مفهومی و معنا انتقال و بیان در سعی کلمات دور معناي قالب در نویسنده و
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 رمزگشایی ها آن از و رفت کلمات رمزي و استعاري و دور معناي سراغ به باید هاواژانه نوع این
 خاص مخاطب و دهد می قرار کلمات الي البه در را رمزي نویسنده هاواژانه از برخی در لذا. کرد

 برد؛ می لذت آن در موجود رمزهاي سبب به متن از و گشاید می را رمزها این باال ادبی توانش با
ي فوق تقابل نیروهاي خوب و بد درون انسان را نشان داده و براي هر نویسنده در واژانهمثالً 

 از تا ناي ثانویه نیز در نظر گرفته است، معها آن يي اولیهکدام از کلمات متن عالوه بر معنا
در . به حقیقت موجود در متن پی ببرد ها کلیدواژهاین طریق مخاطب با شکافتن و شکستن 

 و روشنایی بودهاپیزود اول حقیقت وجود ماه در آسمان شب است در حالی که نور در آسمان 
متفاوت سیاه و سپید دو خوي متناقض اما مکمل  هاي رنگدو قو با . هرچند اندك وجود دارد

 در یک برکه یعنی درون انسان آمیز صلح در حضور نور معرفت به طور که درون انسان هستند
 درونی هاي خواسته و ها هوسند به حقیقت انواع توان می در اپیزود دوم ابرها اما کنند میزندگی 

دي در هم تنیده شده و دچار کشمکش سیاهی و سپی. پوشانند میباشد ماه یعنی نور را 
وجود موجود نشان از حرکت است و . این کشمکش را با امواج نشان داده نویسنده .شوند می

 در انتهاي این متن یعنی واین حرکت در اثر کشمکش بین سیاهی و سپیدي شکل گرفته 
 و تر قويیار  و خورشید جانشین ماه شده است که نوري بساند رفتهاپیزود سوم ابرها کنار 

گاهی و شاید همیشه  هستند و گهها انساني درون ها سایه که  دو قوي خستهو دارد تر فروزنده
شناسی یونگ نماد و نشان تمایالت  در روانسایه .پردازند می به جدل ها انساندر درون 

در  در متن فوق رمزگشاییلذا .  ناخودآگاه ضمیر آدمی هستندي نشده برآوردهسرکوب شده و 
 ادبی هاي عتصن تشبیه و  است چون ما با معناهاي استعاري، ادبیات اتفاق افتادهي حوزه
  . هستیمرو روبه

و برخی   هستیمرو روبه دیگر ما با رمزگشایی ادبی و زبانی به موازات هم در متن ي نمونهدر 
  . یافتها نامه لغت با مراجعه به فرهنگ اصطالحات فلسفی و توان میواژگان را 
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  »آنامنسیس«
  

  غار               

  ها سایه             

  دو کودك                   صندلی

            □ □  
  سیب         درخت 

  زن                       مرد  

  

          □ □ □  
  غار                    ها سایه

  . کبودهاي برگ        

  )60-4، 1396مسیح، (» فر مسیح نیلو«                                      

  

ونان باستان و تمثیل غار افالطون آشنایی ندارد،  یي فلسفه فوق مخاطبی که با يدر نمونه
 کلیدي این هاي لغت این کلمه به این فلسفه و ي براي درك معناي اولیهبایست می ناگزیر

زبانی نقش ارجاعی زبان را نیز برجسته در واقع این واژانه عالوه بر نقش فرا. فلسفه مراجعه کند
  .کند می

حضور .  بعد از فراموشی استیادآوري افالطون به معناي تذکار یا ي فلسفهآنامنسیس در  
مخاطب به ا  کلیدهاي رمزي هستند که نویسنده در متن قرار داده تها سایه غار و هاي واژه

 ها سایهبلکه غار و  افالطون نیست  غارتمثیل بهرسیدن از آن  هدف  وحقیقت معنا دست یابد
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کلیت متن اشاره به . به عنوان دو استعاره در خدمت متن هستند تا پرده از راز دیگري بردارند
 از غار که بدل به دو کودك ها سایه خروج . دارد» و انا الیه راجعونانا هللا« ي شریفه ي آیه

در اپیزود . ، دارداند شدهیه به کودك  اشاره به تولد دو انسان معصوم که در صفات تشباند شده
 زندگی خاکی و به اشاره زن و مرد هاي جنسیت .نشانی از دنیاي مادي استبعد درخت سیب 

 درخت سیب اشاره به هبوط .کند میزمینی دارد و حقیقت زندگی زمینی را به مخاطب القا 
 و دوباره به شده بدل ها سایهاما در اپیزود سوم زن و مرد دوباره به  ابوالبشر به زمین هم دارد

 تواند می ها برگ این  کهگذارند می کبود از خود به جا هاي برگ اما تنها گردند برمیغار 
به جاي  ها آن باشد و یا خاطراتی که چه خوب و چه بد از ها انسان اعمال ي نامهي صفحه

. بیاورندر کرده و به یاد  که دیگران ما را با این خاطرات و اعمال تذکاشود می باعث و ماند می
 دنیوي را با هاي لذتد به غار تشبیه کرده و زندگی و و مرگ و زندگی را به خروج و ور،متن

 و نویسنده مشترك  مخاطبین بها کلیدواژه این چون .درخت معروف سیب نشان داده است
  .هستند

  :   نقش ارجاعی) 1_5_6( 
  

  »بازي« 
  

  خدا

□  
  خدا

  زمین

□  
  خدا

  زمین
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  انسان

□  
  خدا

  زمین

  انسان

  خانه

□  
  خدا

  زمین

  خانه

□  
  خدا

  زمین

□  
  .خدا

  ) 386 : 1396آذرپیک و همکاران،  (» آذرپیکآرش«            

 و بوده جهت کالم به سمت موضوع پیام است غیردستوري ي فوق که یک واژانهيدر واژانه
 واژانه اشاره  اینم درمفهو. نقش ارجاعی زبان بر دیگر عناصر ارتباطی متن برتري یافته است

 بین يچرا که زندگی انسان، فاصلهناپایداري دنیا و غنیمت شمردن دم؛ دارد به بازي زندگی و 
 وحدت تولد و مرگ بازي هستی است ما ازدر نتیجه خلقت جهان ، .  و رفتن استآمدنیک 
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ون دوباره به  گوناگهاي شکل و دوباره بعد از طی کثرت و دیدن وجود خداوند نشات گرفته ایم
  .گردیم برمیوحدت وجودي خالق هستی 

  

  جهانا سراسر فسوسی و باد

  به تو نیست مرد خردمند شاد

  به کردارهاي تو چون بنگرم

  .فسوس است و بازي نماید برم

  »حکیم فردوسی«                                 

ه از آن  جایی کبها ن مست اما یک بازي معنوي که در آ نیز هستی یک بازيمؤلفاز نظر 
  . استزبردستی ي و جهان بازي دست طرار و نویسندهگردیم برمی، ایم آمده

   مست بازیگري ماند این چرخبه

  . که بازي نماید به هفتاد دست

  »حکیم فردوسی                                  «

 است بازي که »يباز«جا حقیقت   یعنی ارجاع مستقیم به حقیقت و در اینمتنی برونارجاع 
ي فوق به  واقع واژانهدر . تا خود هویدا شوددهد می انجام ها انسانمین و زخالق گردون با 

  .خوبی توانسته است نقش ارجاعی زبان را برجسته سازد

  »افول«            
  

  آسمان                      آسمان

  پروانه               
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  نآسما                      آسمان 

             □ □  
  پروانه                

  

  شمع؟                            گل؟

  

           □ □ □  
  زمین                             زمین

  

  شفیره                 

   .زمین                             زمین

                                                                                                                                                                                                                                           

  ) 60_4: 1396مسیح، (  »روین شاهمراديپ   «                                 

 و نویسنده عناصر زبانی و ادبی را به خدمت آمدهي فوق نیز موضوع در مرکز پیام واژانهدر 
این حقیقت افول و نزول انسانیت . مخاطب را به حقیقتی در جهان واقع ارجاع دهدگرفته تا 

 مادیت و زمین و ماتریالیسم هم در اکثر موارد و گیرد می قرار ها دوراهیاست که همیشه بر سر 
موضوع که نویسنده درصدد بیان است اشاره به سقوط و نزول انسان در هر . کند میخاب را انت

 چه این شرایط جایگاهی در بهشت باشد و یا در روي زمین و بهره گرفتن از دارد،شرایطی 
 را بیان اي پروانه با واقعیت جهان خارج مطابقت دارد و روایت واژانه. باشد میعناصر زمینی 

ست و بین شمع که نمادي از حضرت  خلقت بر سر دوراهیآغازنند انسان و  که هماکند می
در نتیجه در همان  و کند میگل را انتخاب  حق است و گل که بیانگر امور مادي و دنیوي است

این واژانه با ارجاع به معناي افول و انتخاب بین شمع و گل که . ماند می شفیرگی باقی ي مرحله
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 که همانا دهد میی استعاري هستند، مخاطب را به حقیقت موضوع ارجاع دو واژه با بار معنای
  .افول و سقوط در دام احساسات و عواطف و امور دنیوي است

  گیري نتیجه
 هاي متعدداکوبسن و بررسی واژانه یي نظریه زبان در يگانه ششبا توجه به کارکردهاي 

چنین نتیجه گرفت که در  کرد و بندي ویتاول ها آن تأثیرگذاري را با توجه به ها نقش توان می
 زبان، نقش نشینی هم ي قاعده چنین فراروي ازواژانه به علت کارکرد ایجاز و اندیشگی و هم

ها به منظور تعلیم و ترغیب مخاطب خلق  خیل عظیمی از واژانهو ترغیبی زبان برجسته است
 فراروي کرده و با ژکتیویتهسوباز ) شاعر یا نویسنده(که گوینده   به علت این.اند شده

  رسیده، نقش عاطفی زبان و بیان احساسات نویسندهافزایی هم جهان اطرافش به هاي عینیت
که ایجاز و نوع  ضمن این.  زبان از کارکرد کمتري برخوردار استهاي نقشنسبت به دیگر 

 اند شده بر علت  کردن این نقش مزیدتر رنگ کمچیدمان واژگان و ساختار و فرم در واژانه براي 
 شدن نقش تر برجسته و سبب اند آمده همین خصوصیات در کارکرد فرازبانی به کمک متن اما

حضور انواع تشبیهات  . شده استتر برجسته در متن شده و نقش فرازبانی افکنی گرهرمز و 
زبان در  زبانی و نمادها نیز سبب شده نقش ادبی هاي نشانهبلیغ، انواع استعاره،  تشبیه خصوصاً
چندان نتوانسته  احساس و عاطفه ياز نظر القاواژانه  خودنمایی کند اما چون کمابیشواژانه 

هر چند نقش ادبی . مخاطب را اقناع کند برجستگی نقش ادبی نیز به حاشیه رانده شده است
ها یم این خصلت از زبان را به تمام واژانهتوان مینما در خیلی از واژانه ها برجسته است اما 

انی از خصلت و بهمانند نقش ترغیبی و نقش فراز  نقش ارجاعی زبانحال آن که. نسبت بدهیم
 بیرون از متن ارجاع هایی حقیقت مخاطب را به تهدر واژانه است که توانسته  برجسهاي ویژگی

 رجوع به حتی و یا شناختی روان است و گاه یک امر فلسفی اي نظریهگاه این ارجاع به . دهد
 هاي اسطوره و یا ها نامه لغت یافتن معناي لغات مورد استفاده در زبان محلی و ی محلی،گویش

 باشد تا در نقد اجتماع و نوا هم و یکدل با او خواهد میاز مخاطب   گاهی متنو ؛کهن است
 مربوط به زنان و مسائل از کودکان کار و یا کشی بهرهبشري مانند جنگ و  غیرهاي فعالیت

  .بستگی پیدا کنندل شده و همدفمینیسم هم
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  چکیده
 ي  حوزهکیدر قالب  ی انتزاعي  حوزهکی از یمی مفاهانی استعاره به ب،ی شناختیشناس یمعن

  ییها  استعارهي  در بردارندهزی نیزبان فارس از اصطالحات يادیبخش ز. پردازد یتر م ملموس
 دای پيادی کاربرد ز،ی و فرهنگی که در زبان خودکار مردم و در سطوح مختلف سنباشند یم

 به یفیتوص-یلی تحليوهای و به شکافی استعاره لهی حاضر در چارچوب نظرپژوهش. اند کرده
 ت،ی جذابجادی ا،یشناخت ییبای زي ابزار در راستانی اي انواع کارکردهایدنبال بررس

 نوجوانان جی گفتار راانی در مخاطب در ميرگذاری اهداف و تأثي و القابرد شی پ،يساز دهیپوش
 اهداف مورد نظر نوجوانان ي کاربرد انواع استعارات در راستایاوان بر آن بود تا فریسع. است

 سال و حجم 15-18 یرستانیآموزان دب  پژوهش دانشنی اي آماري جامعه. مشخص شود
 يهاکیاز تکن.  انتخاب شدنديا  خوشهی تصادفيریگ  نفر و به روش نمونه550 برابر با يا نمونه

 ی فراواني  شامل محاسبهی کمی و بررسصدانامه، مشاهده و ضبط   پرسش،ي حضوري مصاحبه
زمون آ  وي آماريها وهی زبانوران و اعمال شي انواع استعارات استخراج شده از کالم روزانه

 کار   استعارات بهنی مابي معنادارزی که تمادهند ی نشان مجینتا. دی استفاده گردیمجذور خ
 يشتری بي از عبارات استعارنآموزان دختر و پسر وجود داشته، پسرا رفته در مکالمات دانش

 نوع بوده و پس از آن استعارات نی پربسامدترياستعارات ساختار.استفاده نمودند
  . برخوردار بودنديشتری بی در پسران از فراوانیدر دختران و جهت یشناخت یهست

 
  31/4/1397:   تاریخ پذیرش مقاله                             24/4/1397:تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه. 1
 ی است که در کنار نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي، فناورينهاي نویعلوم شناختی یکی از دانش

این رشته از . دهنداند تشکیل می نام گرفتهNBIC 1هاي همگرا را کهموعه دانشاطالعات مج 
 يشناسی، هوش مصنوعی و فلسفهشناسی، زبان، روان2هایی نظیر علم اعصاب عهمجمو زیر

 به باور لیکاف و جانسون، علوم شناختی به بررسی هر نوع ساختار یا .استذهن تشکیل شده 
شناسی است که از شناسی شناختی یکی از مکاتب نوین زبانزبان .دشو گفته می کارکرد ذهنی

اي براي کشف ساختار نظامِ شناختی انسان زبان را وسیلهه،  میالدي شکل گرفت1970 يدهه
اصطالح معناشناسی  .پردازد زبان انسان، ذهن و دنیاي واقعی او میيداند و به بررسی رابطهمی

برابر آراي اندیشمندانی   مطرح شد و این نگرش در3رج لیکافشناختی نخستین بار از سوي ج
لیکاف برخالف پیروان دستور زایشی، زبان را مستقل از .  قرار گرفت5 و چامسکی4چون فودور

داند بلکه معتقد است زبان براي بیان معنا، متناسب با معنا، فرهنگ، ارتباط و جسم ما نمی
با . استما  جسمیهاي  اییي فرهنگی و برخاسته از توانهانیازهاي ارتباطی، وابسته به ریشه

هاي زیادي در زمینه شناخت گذرد اما پیشرفتکه مدت زیادي از عمر این مکتب نمیاین
شناسی تبدیل گردد و تعامل درخور توجهی را ترین مکاتب زبانداشته و توانسته به یکی از مهم

شناسی سی، هوش مصنوعی، فلسفه و مردمشناشناسی، عصبها همانند روانبا دیگر رشته
محدود  آفرینی تنهاکالسیک مربوط به زبان، استعاره به عنوان ابزار زیبایی در آثار. باشدداشته 

 مفهومی جورج يخصوص نظریه استعاره شناسی شناختی و بهظهور زبان. به ادبیات و شعر بود
شناسان شناختی، استعاره زبان از منظر. د استعاره گشوي نوینی به روي مطالعهيلیکاف دریچه

گلفام ( شودتر اطالق میقالب تصورات ملموس گونه فهم و بیان یک مفهوم انتزاعی درربه ه
  )).1:1992(  به نقل از لیکاف1381

   
  
  

  

                                                
1. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Technology 
2. neuroscience 
3. G. Lakoff 
4. Fodor 
5. N. Chomsky 
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یکی  .دانندشناسان شناختی رفتارهاي زبانی را بخشی از موهبت شناختی عام انسان می معنی

 برخی مفاهیم بر مفاهیم 1ناختی، قدرت تخیل است یا همان توانایی نگاشتهاي ش یاز توانای
به عبارتی، زبان به عنوان یک جزء اصلی شناخت انسان کارکردي شناختی دارد و داراي  .دیگر

 اساسی از يجنبه. باشد ها، توجه به استعاره می ژگییتنوع و خصوصیاتی است که یکی از آن و
 استعاره در این يمطالعه.  است"نظریه شناختی استعاره"، تقلمروي زبان شناسیِ شناخ

  .اي برخوردار استطور خاص در معناشناسی شناختی از جایگاه ویژهرویکرد و به 
 است و هاي مختلف زبان توجه بسیاري را به خود جلب کردهامروزه بررسی استعاره در حوزه

. باشدترین حوزه ها میکی از مهمیاي رهتردید گفتمان محاوخاص زبان ادبی نیست و بی دیگر
به این ترتیب، این پدیده پاي خود را از حوزه ادبیات و شعر فراتر گذاشت و به دنیاي گفتار 

نقش مهمی در  استعارات قراردادي. تر شدوران راه یافت و نقش آن در کالم روزمره پررنگزبان
ه عبارتی با تحلیل استعاره در محاوره د؛ بنها دارک آنیاهداف کالمی و استراتژ برد پیش

برقراري ارتباط بین  این پدیده معنایی در مکالمات زبانی،. توان به قدرت آن پی بردمی
همچنین پوشیدگی پیام نقش   تفکر وسازي هگویان نوجوان، بازنمایی عواطف، برجست سخن

  .دمهمی دار
که  آنکنیم بیازوکار استفاده میما در بسیاري از گفتگوهاي روزمره خود پیوسته از این س

یند بالغی دیگر آعنی این فری. ها است شدگی آندلیل خصوصیت  شفاف متوجه باشیم و این به
 گیري کالم ارتقا پیداتر در شکلمختص شعر و آثار ادبی نیست و به سطحی بسیار گسترده

  بلکه خاستگاه آن را باید در زبان نیست کلی در خالصه بگویم، جایگاه استعاري به«. استکرده
 » ذهنی دیگر یافتي ذهنی برحسب حوزهيسازي یک حوزهچگونگی مفهوم

استعاره یعنی نگاشت بین حوزه ها در دو نظام  «:لیکاف معتقد است). 1993،19لیکاف،(
عنوان یکی از اصول اساسی در  بنابراین استعاره بازنماد ادعایی است که به). همان( »مفهومی

  .اندکدیگر درهم تنیده شده یبر اساس آن زبان و تفکر باباشد و شناسی شناختی مطرح میانزب
مند در نظاممفهومی و هاي متعدد کاربرد استعارات تواند شیوهنوعی می این پژوهش نیز به

و سعی بر این است تا به بررسی وجود کمی و کیفی انواع استعاره . گفتار جوانان را ارائه دهد
 سنی و ياي  این ردهعبارات زبان خودکار و گفتار محاوره واکاوي کاربرد آن درمچنین ه

 نگارنده در پی آن است که مشخص نماید که .ردازدبپبازتاب آن در رفتارهاي غیرزبانی 

                                                
1. mapping 
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سازي و  برقراري  ارتباط و انتقال مفاهیم مابین خود از این نوجوانان تا چه اندازه براي مفهوم

برد  بر قلمرویی دیگر در جهت پیش براي نگاشت یک قلمروي تجربیو شناختی سازوکار 
 دو گروه دختران و پسران ارهدف در این پژوهش این است که گفت .کنندمی اهدافشان استفاده

مشخص  نظریه شناختی استعاري لیکاف مورد نقد و بررسی قرار گیرد و بر اساسدبیرستانی 
 در میزان استفاده از استعاره در این دو گروه وجود دارد و گردد که آیا تمایز معناداري

 و کیفیتبندي مطابق با مدل لیکاف، بسامد،   و تقسیم گفتاريي هبا بررسی پیکرهمچنین 
  .چگونه است انواع استعاره توزیع

  ي پژوهش پیشینه. 2
و حتی در ي زبان، بلکه در اندیشه و عمل  استعاره در سرتاسر زندگی ما، نه فقط در حوزه

شناسی  ي زبان تاکنون آثار زیادي در زمینه. کند ي ما نیز نقش اساسی ایفا می اعمال روزانه
 است که از  آمده ي تحریر در به رشته) به طور خاص(و در مورد استعاره) طور کلی به(1شناختی

 .اند  ویژه به معناي زبانی پرداخته منظرهاي مختلف به شناخت طبیعت انسان و به
ي معاصر استعاره است، به  جا که چارچوب نظري پژوهش حاضر دیدگاه شناختی و نظریه آن از

اما چون . اي گذرا شد است اشاره دو اثري که لیکاف با همکاري جانسون و ترنر منتشر ساخته 
هایی را در این زمینه انجام  تاکنون افراد زیادي به طور خاص و گسترده در غرب پژوهش

 .ها نیز خواهیم پرداخت صار به آناند به اخت داده
 ایده نگاشت مفهومی را مطرح و سه نوع از عملکردهاي مربوط به نگاشت را 2ژیل فوکونیه

افکند  فرا می) مقصد(به قلمروي دیگر) مبدأ(هاي فرافکن که ساختار را از یک قلمرو نگاشت
 چارچوب حاصل از کاربردشناختی که توسط-هاي نقشی ، نگاشت) است زمستان به آخر رسیده(

هاي   و نگاشت)کشید علی بطري را سر(شود  ي مشترك بین دو چیز ایجاد می تجربه
 را )من سه کتاب از اینترنت خریدم( شوند   مربوط می واره اي که به فرافکنی طرح طرحواره

ي مبدأ و مقصد را  هاي دو حوزه گونه است که ویژگی در واقع فرایندي ریاضی. کند معرفی می
  .دهد  استعاره با یکدیگر تطبیق میدر

تمایز زبان حقیقی و زبان مجازي را «   گوید آن چه استعاره می« در کتاب ) 1978(3ندیویدس
. ي کاربردشناسی، نه معناشناسی است در حیطه داند و معتقد است استعاره موضوعی  مردود می
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2. G. Fauconnier  
3. D. Davidson 
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اند تا به  کلمات به کار رفتهدر است که استعارات معناشناختی، تنها آنچه را  پاي فشردهوي 

 نسبت به تمامی   فرض او انکاري صریح؛ رسانند نه بیشتر  می راگونه حقیقی بفهمانند
گویند باید در تراز کلمات یا جمالت میان دو گونه معنی تمایز قائل  هایی است که می دیدگاه

شود،  ضح تلقی میدر حالی که معناي حقیقی معموال وا. معناي حقیقی و معناي استعاري: شد
ناپذیري به عنوان  ناپذیر است و وصف  که معناي استعاري غالباً وصفدیویدسون گفته است

 )http://vista.ir/article/322444 (.دلیل به کارگیري استعارات مطرح شده است
 این دیدگاه کالسیک استعاره 1»اصر استعارهي مع نظریه«ي  ، در مقاله)1980(جورج لیکاف 
  :لیکاف سه فرض مهم کالسیک را مورد انتقاد قرار داد. را به نقد کشید

  . ي ما به طور کلی حقیقی است و استعاري نیست       ـ زبان متعارف روزمره
  .       ـ همه چیز با زبان حقیقی و بدون استعاره قابل درك است

، )1980(جانسون  و لیکاف.یابد ا در زبان حقیقی تحقق می      ـ صدق و کذب تنه
 براي نخستین بار به طرح مباحث 2»کنیم می         زندگی ها آن با که استعاراتی «در کتاب 

 پردازي مفهوم کردند ادعا ي استعاره و ماهیت آن پرداختند و شناسانه و فلسفی درباره زبان
لیکاف و جانسون به تعریف متفاوتی . دارد ریشه عینی پردازي مفهوم استعاري در بسط انتزاعی

 نقش ها آن.  »ي چیزي بر اساس چیز دیگر است استعاره، درك و تجربه« :از استعاره رسیدند
 عبارت به. دانند می روشن چندان نه و انتزاعی مشکل، مفاهیم به درك کمک را استعاره اصلی
 اساس بر مفهوم یک درك براي شناختی اريابز شکل به  عمل ي استعاره، اولیه نقش دیگر،
  .دیگر است مفهوم درك

گر تعداد  تواند توصیف سعی بر آن دارد تا توضیح دهد که مفهوم مبدأ می) 1996 (3کووچش
وي براي روشن شدن این مسئله . زیادي قلمروي مقصد باشد نه بیانگر صرفاً یک مفهوم مقصد

 را در ارتباط با قلمروهاي مقصد "ساختمان"وي مبدأ است؛  مثالً قلمر به چند نمونه پرداخته 
شوند  هایش به استحکام، ساختار و ایجاد بحث مربوط می نظر گرفت که بیشتر مثال مختلف در 

 را به عنوان قلمروي "آتش"کارگیري مفهوم  هاي زبانی استعاري که به و در موردي دیگر نمونه
گرفتن  نظر دهند؛  مثالً مفهوم آتش را با در مبدأ در ارتباط با قلمروهاي مقصد نشان می

اي وسیع دارد و مفهوم شدت    تعمیم داد که دامنه]است) ي آتش(احساسات گرما [ي  استعاره
                                                

1. The contemporary theory of metaphor  
2. Metaphors  we live by 
3. Z. Kovecses  
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ي  گیرد که اهمیت شناختیِ اصلی مفهوم دامنه وي نتیجه می. است  یک موقعیت مدنظر 

ي کاربرد قلمروهاي مبدأ  بارهدهد تصمیمات حداکثري در استعاره این است که به ما امکان می
 .توان کشف نمود ها را می هاي جدیدي از استعاره رو نظام دست دهیم و از این خاص به
دارد که بعد از  بیان می) 294ـ96: 1377(،  به نقل از بورشه و همکاران)16، 1383(افراشی

ردن استعاره به شم    میالدي به بعد بود که جنبشی فکري با هدف ارزشمند18ارسطو، از قرن 
توان از روسو و هامان در ایتالیا و  در میان اندیشمندان این جنبش می.  آغاز شد1همت ویکو

هردر، گوته و ژان پل نام برد که همه جایگاه خاصی براي استعاره در سیر تکوین زبان قائل 
اند، مبناي  واندههایی که در زبان ریشه د  استعاره2افزاید که از نظر بلومن برگ افراشی می. شدند

داند که به  طرح دانش استعاره شناسی هستند؛ وي استعاره شناسی را دانشی تاریخی می
هایی می پردازد که در طول تاریخ و فلسفه و علم به عنوان الگوهاي فکري و  ي استعاره مطالعه

  .اند شناختی، آدمی را ارتقا داده
نوشتند » شناسی شناختی و استعاره زبان«ن اي تحت عنوا ،  مقاله)1381(راد  گلفام و یوسفی

بردن به   عنوان رویکردي نوین به زبان براي پی شناسی شناختی به که در آن به معرفی زبان
و تمایز این » شناخت«سپس به تعریف معناي . ساختار نظام شناختی انسان اشاره داشتند

 دو، راهبرد کلی تحقیق در ي آن به گفته. شناسی پرداختند نگرش با دیگر رویکردهاي زبان
سازي درون واژگان که به لحاظ  ي فرآیندهاي مقوله مطالعه: شناسی دو ویژگی عمده دارد زبان

که،  دوم آن. سازي در کل دستور زبان است ي فرآیندهاي مقوله ي آغاز مطالعه شناختی، نقطه
ر درونی، ساختار ي ساختا مند از سه جنبه  طور نظام سازي واحدهاي زبانی به نقش مقوله

این دو محقق پس از . گیرد ي میان صورت و معنا مورد مطالعه قرار می مفهومی بزرگتر و رابطه
شناسی شناختی  ک در مورد استعاره، به معرفی استعاره در زبانیهاي کالس بررسی نظریه

ا مبنا و اي که استعاره ر ي معاصر لیکاف بسط دادند؛ نظریه پرداخته و مفهوم آن را در نظریه
. دهد مقصد را ارائه می- داند و غالباً نوعی الگوبرداري مبدأ ي نظام تصوري ذهن انسان می ریشه

، در پژوهشی به بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ )1388 (حسندخت فیروز
د ابتدا باش زبانان می اساس گفتار روزمره و متعارف فارسی در این پژوهش که بر. فرخزاد پرداخت

ي  که در گفتار عامیانه هاي زبان مشخص شده و نشان داده شد که به همان صورتی استعاره

                                                
1. G. Vigo 
2. H. Bloomenberg 
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ها را  وي قراردادي یا نوبودن این استعاره. اند  شده گویشوران فارسی وجود دارد به کار گرفته

هاي   استعاره)و عصیان  دیوار، اسیر( بررسی کرد و نتیجه گرفت که در سه دفتر آغازین فروغ 
ایمان بیاوریم به  تولدي دیگر و(خورد و در دو دفتر پایانی وي  قراردادي بیشتري به چشم می

هاي جدیدي ساخته  یابند و حتی استعاره هاي قراردادي زمان بسط می استعاره ) فصل سرد
 .شوند می

از )  کتاب براي گروه سنی ب 5 کتاب براي گروه سنی الف و 5( ده کتاب داستانشریفی، 
هاي منتشر شده براي این گروه سنی را مورد بررسی قرار داده و هدف خود را  مجموعه داستان

 و 1980هاي  با توجه به نظریات لیکاف در سال( نمودن انواع استعاره از این بررسی، مشخص
به ها را  رفته در این کتاب  کار هاي به وي استعاره. ها و بسامد آنها بیان نمود در این کتاب) 1992
بخشی و  هاي شخصیت ها را تفسیر کرد؛ نمونه ي حاصل از آن ي دستی استخراج و نتیجه شیوه

هاي  کار رفته در داستان هاي به ترین استعاره کاربرد اصطالحات با معانی استعاري از فراوان
هاي مفهومی و ساختاري  سپس به بررسی استعاره. کودکان بود که نگارنده مطالعه نمود

هاي  ، از میان استعارهشده هاي بررسی هده شد که در کتابمشا.  پرداخت)تصویري (
ها و اشیاء در گروه هاي سنی الف و ب  بخشی به حیوانات و خوراکی ، شخصیت شناسانه هستی

 1پنداري در تفکر کودك که پیاژه شود و این مسئله با خصوصیت جاندار بیشتر مشاهده می
ر گروه سنی باالتر با افزایش رشد شناختی و ذهنی  است سازگاري دارد و د مطرح کرده

ها که جزو  المثل کاربرد اصطالحات و ضرب. شود ها کمتر می کودکان کاربرد این استعاره
هاي مفهومی و ساختاري در نوجوانان بیشتر  اند و همچنین استعاره شناسانه هاي هستی استعاره

 . ن سازگاري داردشود که با رشد تفکر انتزاعی در جوانا مشاهده می
هاي شناختی  هاي استعاره ها و تفاوت  و توصیف شباهت به مقایسه) 1390 (دریکوند و زاهدي

ي مورد  شناسی شناختی لیکاف و پیکره چارچوب نظري زبان. در فارسی و انگلیسی پرداختند
در این . است) به دور از مردم شوریده(و ) 1کلیدر ج (بررسی در دو اثر نثر انگلیسی و فارسی 

ي لیکاف، موارد استعاري آن استخراج گردید  اساس نظریه هاي زبانی بر دو اثر با بررسی استعاره
گران در این مقاله نشان دادند که اساساً تفاوتی  پژوهش. عمل آمد گیري تصادفی به  و نمونه

ي  ها در حوزه رهبیشترین استعا. رفته در دو اثر وجود ندارد کار هاي زبانی به میان نوع استعاره
به عنوان مثال شادي و زندگی در جهت باال و غم در جهت پایین (زبانی از نوع جهتی بوده 

                                                
1. Piaget 
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شود که در آن اتفاقات به وقوع  همچنین مفهوم زمان به عنوان یک مظروف دیده می. است
 .     پیوندند می

 پی بردیم که دیدگاه ي دو دیدگاه سنتی و شناختی به این تفاوت عمده میان آن دو با مقایسه
داند و  ي ادبی براي تزیین سبک و متعلق به زبان مجازي می سنتی استعاره را نوعی ابزار و آرایه

داند که زبان تنها تجلی  اي مرتبط با ذهن و تفکر می  که رویکرد شناختی آن را مسأله حال آن
  .  ائل نیستو بازنمود عینی آن است و تمایزي بین زبان مجازي و حقیقی انسان ق

  استعاره.  3
  شناختی  شناسیزبان از پیشاستعاره  . 1. 3

 است که خود مشتق است از گرفته شده» metaphor«  یونانیِي از واژه،)استعاره( يواژه
»meta « و » رافَ«به معنی»phor «استعاره را کاربرد یک لفظ در غیر از . »بردن« به معناي

 سال است که استعاره 2000بیش از . دانند ک مفهوم جدید میمعنی اصلی خود و براي بیان ی
 مورد در نظریه ترینقدیمی گفت توانمی. تحت عنوان علم معانی و بیان مورد مطالعه است

ارسطو معتقد بود استعاره آن است که چیزي را به نامی بخوانیم . گرددمی باز ارسطو به استعاره
 گیردمی نظر در ادبی يآرایه را نوعی استعاره وي. ق داردکه آن نام در اصل به چیز دیگري تعل

 آثار مختص و رودنمی کاربه  روزمره و عادي زبان در و دارد شناسانهزیبایی ۀجنب صرفاً که
 هر نوع بیان غیرقراردادي  واو است  قیاسينظریه از بخشی استعاره به وي رویکرد. است ادبی

 .داندرا استعاره می
  شناسی شناختی زباندراستعاره وم مفه.  2. 3

.  شناختی با ظهور معناشناسی شناختی، رویکرد دیگري به خود گرفتيموضوع استعاره
گردد که از طریق آن یک قلمروي تجربی به استعاره نیز به عنوان سازوکاري شناختی تلقی می

وم تا حدودي از شود، به طوري که قلمروي د تجربی دیگر نگاشت میيطور تقریبی بر قلمرو
این مسئله همان مفهوم شناختی استعاره است که از سوي . گرددطریق قلمروي اول درك می

 گذشته در لیکاف، جانسون، مارك ترنر و دیگر دانشمندان شناختی که در طول چندین سال
 مفهومی دو شناختیون در بیان مفهوم استعاره. اند، مطرح شده استاین حوزه فعالیت کرده

چرا که به . شتحوزه مبداء، حوزه مقصد و فرآیند نگا :کنندوزه و یک فرآیند را معرفی میح
ف و جانسون استعاره روشی است که از طریق آن گذر از یک حوزه مفهومی به عقیده لیکا

گیرد و مفهوم و اصطالح نگاشت که از علم ریاضی وام گرفته  مفهومی دیگر صورت میةحوز
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را ) اندکه در قالب استعاره به یکدیگر نزدیک شده(ي شناختی اي دو حوزههشده است، ویژگی

  .دهدبا یکدیگر تطبیق می
 و سامان یافتگی، شدگیالگو: اند ازهاي استعاره از منظر شناختی عبارت برخی از ویژگی

گیري گیري یک استعاره، الگویی براي شکلشدگی این است که شکل منظور از الگو. سویگی  کی
-یافتگی یعنی وقتی استعاره سامان. شودمی) خارج از موضوع آن استعاره مبداء(ها سایر استعاره

هاي جدیدي از طریق  هگیري استعارتواند مبنایی براي شکلاي براي مفهومی شکل گرفت، می
سویگی این است  نگاشت اجزاء مفهوم مبداء با اجزاء مفهوم مقصد شود و باالخره منظور از یک

  .اي در قالب یک حوزه مبداء و مقصد شکل گرفت، عکس آن ممکن نیستوقتی استعارهکه 
 و شناختی اجتماعی علوم در شناختی و هم شناسیزبان در هم 1مفهومی استعاره نظریه

 دیدگاه 2» معاصر استعارهينظریه «ي، در مقاله)1980( جورج لیکاف .است بوده ثیرگذارأت
  : سه فرض مهم کالسیک را مورد انتقاد قرار دادوي.  کشیدکالسیک استعاره را به نقد

  .  ما به طور کلی حقیقی است و استعاري نیستيـ زبان متعارف روزمره
  .  ـ همه چیز با زبان حقیقی و بدون استعاره قابل درك است

  .ابدی ـ صدق و کذب تنها در زبان حقیقی تحقق می
 در سال جانسون و لیکافشناختی توسط  در معنیي استعاره  تأثیرگذارترین مطالعه درباره

براي نخستین بار به طرح مطرح و  3»کنیم می زندگی ها آن با که استعاراتی«، در کتاب 1980
 کردند ادعا  استعاره و ماهیت آن پرداختند ويشناسانه و فلسفی دربارهمباحث زبان

لیکاف و جانسون به . دارد ریشه عینی پردازيمفهوم استعاري در بسط انتزاعی پردازي ممفهو
 چیزي بر اساس چیز دیگر ياستعاره، درك و تجربه«: تعریف متفاوتی از استعاره رسیدند

 روشن  چنداننه و انتزاعی مشکل، مفاهیم به درك کمک را استعاره اصلی نقش هاآن. »است
 یک درك براي اختیشن ابزاري شکلبه  عمل  استعاره،ياولیه نقش دیگر، عبارت به. دانندمی

 تخیل ينتیجه فقط تواننمی را استعاره نظر، اینبنابر  .دیگر است مفهوم درك براساس مفهوم
روزمره  زندگی در استعاره بلکه اي؛ادبیات دانست و یا ابزاري زینتی و حاشیه به منحصر و شاعر

اي ره مسئلهاستعا. دهدمی شکل ما را مفهومی نظام و است ملموس گویشوران کاربردي
 زبان را ي هها کاربرد روزمرآن. گانی و مفهومی است که در ذهن جاي دارد و نه در زباناندیش

                                                
1. conceptual metaphor 
2. The contemporary theory of metaphor  
3. metaphors  we live by 



  ... در گفتار بررسی کاربرد استعاره         رخسار زبان                1397، بهار 4شماره  /  55
اي اي ادبی و تزیینی و حاشیهنیاز از استعاره ندانستند و دیدگاه سنتی که استعاره را آرایهبی
ار گرفت این بود موضوع دیگري که در این کتاب مورد بررسی قر. داند را به چالش کشیدند یم

، شق گراییگرایی و ذهنهاي عینها پس از نقد دیدگاهآن. ها مبنایی تجربی دارندکه استعاره
  .گراییِ تجربی را برگزیدندسومی به نام واقع

هاي شناختی و اجتماعی، تأثیرگذار شناسی شناختی و دانش مفهومی در زبانينظریه استعاره
 اساس کار مقایسه ]رضا شیر است[اي مانند دانیم در استعارهطوري که میهمان. استبوده 
این یک مورد .  نامید1شدهاین مقایسه را مشابهت دریافت) 1997,1999(جوزف گریدي . است

رضا به لحاظ فیزیکی شبیه شیر نیست، بلکه به دلیل دانش فرهنگی گویشور : مشابهتی نیست
 به مثابه شیر، ما رضا را با کیفیت شجاعت در که بر اساس آن شیر شجاع است، با توصیف رضا

زعم گریدي،  هایی مشابهتی بهاین قبیل استعاره) 1989( لیکاف و ترنر. کنیمشیر تداعی می
این دو در نظریه . نامندهاي تصویري میگیرند را استعارهکه برمبناي شباهت فیزیکی شکل می

هاي مشابهتی  توجه زیادي به استعاره2اختیویژه در رویکرد بوطیقاي شناستعاره مفهومی، به
 يالفظی هستند بیانگر روشی است که به رابطه تتح چند مثال زیر که فاقد معناي. اندکرده

  :  عاشقانه، اشاره دارنديهاي خاص، مثالً رابطهبین تجربه
  .هم رسیدیم ببین از چه راه دوري به-  
  . برویم ولی حاال مجبوریم که هر کدام راه خود را-
  . دیگر راه بازگشتی نیست-
  . من در این رابطه گیر کردم-
  .انداز است زندگی ما پر از دستي جاده-

شود، اما شاعرانه هم نیست، بلکه تنها اي طی نمیواضح است که در رابطه، راه یا کوچه و جاده
  مول مشابهتدهد؛ و البته از فرمان را نشان می صحبت کردن ما در زندگی روزمرهينحوه

هایی استعاره«در واقع لیکاف و جانسون در کتاب . استاستفاده نشده  "الف همان ب است"
ها را توضیح و تفکر زبانی در گونه از عبارت  مکانیسم تشکیل این»کنیم ی میها زندگکه با آن

اري ارتباط با نظام ها بیان داشتند که زبان استعاري براي برقرآن. اندداده مورد استعاره را تغییر
توانیم یعنی ما نمی.  که در واقع همان نظام فکري ماستشود  میاي ظاهراستعاري زیربنائی

به عبارتی یک . اي مانند ازدواج از قلمرو مفهومی دلبخواهی استفاده کنیمبراي توصیف رابطه
                                                

1. perceived resemblance  
2. cognitive poetics 
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رویی که قلم( عشق  وجود دارد که بر طبق آن عشق قلمرو مقصد است؛ارتباط قراردادي

طور کلی، معناشناسی شناختی به . است) گرقلمروي توصیف(و سفر قلمرو مبدأ ) توصیف شده
کند و این سازوکاري استعاره را به مثابه نگاشت مفهومی بین قلمروي مقصد و مبدأ تعریف می

 ما کهبه دلیل این .  الزم وجود دارديبین قلمروهاست و در سطح قلمروها نیز انگیزهقراردادي 
 يکنندهکنیم این عبارات منعکسبا این اصطالحات نه تنها صحبت بلکه فکر هم می

هاي  استعاري بین دو قلمرو شامل نگاشتيرابطه. باشند می1 مفهومی زیرساختیهاي یتداع
 ما با يهاي مفهومی در تعامالت روزمرهتر گفته شد استعارهکه پیشطوري همان. مجزا است

هایی هایی تجربی برخوردارند که خوانش حضور دارند و در واقع از پایهمانجهان اطراف
ها قیمت[  در مثال]است کمیت سیر صعودي[ ي عنوان مثال استعارهبه .  نیز دارندییقرارداد

 ي روزمرهيباشد که هر دو در تجربه یم گر تداعی این دو قلمرو نشان]در حال باالرفتن است
ترین چیزي که تا به حال گفته شد این است که استعاره، مهم. باشدمیما ملموس و باورپذیر 

دهد که فرآیندهاي  یي زبان به معناي صِرف واژگان نیست بلکه برعکس، نشان متنها مسئله
اي گونهگوییم نظام تعقلی انسان بهوقتی که می. اندي انسان عمدتاً مبتنی بر استعارهاندیشه

ي اصطالحات که استعاره در زمرهعنی اینی تعریف شده است استعاري سازمان یافته و
هایی  وجود دارد و کامالً پذیرفتنی است؛ چرا که در نظام تعقلی هر شخص استعارهشناسی انزب

  .وجود دارد
ي مختلف  ي مبدأ سه طبقه هاي حوزه هاي مفهومی را با توجه به ویژگی لیکاف استعاره

. اند  تقسیم نموده4هاي ساختاري  و استعاره3شناختی اي هستیه ، استعاره2هاي جهتی استعاره
 به این 5هاي تصویري ي دیگري را تحت عنوان استعاره طبقه) 1989(سپس لیکاف و ترنر

ي  قه به عنوان پنجمین طب7ها از کالن استعاره) 2010 (6بندي افزودند؛ و کووچش طبقه
  .رد ب  میهاي مفهومی نام استعاره

  هاي جهتی رهاستعا  1 .2 .3

                                                
1. underlying  conceptual  association 
2.  orientational  metaphor 
3 . ontological metaphor 
4 . structural metaphor 
5 . image  metaphor 
6.  Zoltan kovecses 
7. mega metaphors  



  ... در گفتار بررسی کاربرد استعاره         رخسار زبان                1397، بهار 4شماره  /  57
اند، نظیر باالـ پایین،  جهت و موقعیت مکانیيدهندههاي جهتی با مفاهیمی که نشاناستعاره

ها همان انواع دیگر  این استعاره. اندحاشیه، در ارتباط- سطح و مرکز-بیرون، عمق-درون
ي   تجربههاي مفهومی از جهان پیرامون ما نشأت گرفته بنابراین اختیاري نیستند و به استعاره

 اختیاري نیستند بلکه ریشه در هایی رهچنین استعا. فیزیکی و فرهنگ گویشور بستگی دارد
مند در درون هاي جهتی به دلیل پیوندهاي نظاماستعاره. تجربه فیزیکی و فرهنگی انسان دارد

ا ها دو نوع از مفاهیم راین استعاره. اند تیشناخ هستیهاي ه استعاريتجربیات ما، پایه
 ما ي فضایی که در ارتباط مستقیم با کارکردهاي هرروزهيکنند؛ مفاهیم سادهدهی میسازمان

 ما ي روزمرهيطور آشکار مربوط به فیزیک ما نیستند بلکه در تجربههستند و مفاهیمی که به
    .ریشه دارند) هاي ذهنی، احساسات، عواطف و عدالتقضاوت(

اند و  نامیده1»ايوارههاي طرحاستعاره«هاي جهتی را استعاره) 1989( لیکاف و ترنر
نامید چرا که معتقد است این اصطالح نقش » هاي انسجامیاستعاره«ها را آن) 2010(کوچش

  . کندهاي مفهومی را بهتر معرفی میشناختی این طبقه از استعاره
  .ام افت کرد روحیه-
    ]بیدار شو[ بلند شو -
  . ازشدت خستگی افتاد-
  . او در اوج سالمتی است-
  . قدرتش باال رفته-
  . من استي او زیر سلطه-

   یشناختهاي هستیاستعاره  2 .2 .3
هاي ها، پایه بدن خودمان در مواجهه با این پدیدهيخصوص تجربهها، بهتجارب ما از پدیده

 جانسون، لیکاف،( کندشناختی را فراهم میهاي هستیگیري تنوعی وسیع از استعارهشکل
 در نظر گرفتنش يواسطه ذهنی بهيها یک پدیدههایی که از طریق آناستعاره).  1980:23

. شوندسازي میبه عنوان یک شیء، یک ماده، یک ظرف و یا یک شخص، به شکلی ویژه مقوله
شناختی به حساب  ی مفهومیِ هستي توان نوعی استعاره را می)personification( تشخیص

هاي غیر انسانی نسبت داده هاي انسانی به موجودات و پدیدهه بر اساس آن، ویژگیآورد ک
را که امري انتزاعی است به صورت یک ماده و یا شیء در » بیماري«یا » تورم«مثالً شود، می

                                                
1. image schematic metaphor  
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ها به مثابه مواد، را براي درك رویدادها به مثابه اشیا، کنشها  در واقع این پدیده. گیرند نظر می

   .ي این استعارات وسیع است  دامنه.کنیمها به مثابه ظروف، مفهومی و تصویري مییتفعال
  .این رادیو منو به بازي گرفته -
  . مردام گوشی-
  .تازه ابوال داره می -

اند  و مردن را کسب کردهبازي گرفتن انسان نیستند اما خصوصیات انسانی نظیر گوشی و رادیو
اي گونهناختی مفاهیم غیرمادي و غیرفیزیکی را بهشهستی هاياستعاره ).کووچش(

» ذهن ماشین است «ي همثالً در استعار. گویی فیزیکی هستندکنند که سازي میمفهوم
نگاشت شده و امکان » ذهن«  غیر فیزیکیيبر مقوله» ماشین« عینی و فیزیکی يپدیده

ذهن [.  را فراهم آورده استطور کلی اشاره به آن مفهوم انتزاعیتشخیص، کیفیت سنجی و به
  ].مخش منفجر شد[؛ ]ماشین است

  هاي ساختارياستعاره   3. 2 .3
را از طریق ساختار ) الف( مقصدِ يها این است که امکان درك حوزهنقش شناختی این استعاره

به عنوان مثال، در استعاره ). 37: 2000کوچش(کنندور فراهم می، براي زبان)ب( مبدأ يحوزه
 یک نظام منسجم در ذهن افراد هستیم که در آن، گیري ل شاهد شک]وقت طالست[ومی مفه

اما باید به این نکته توجه داشت که . ). استارزش فرض شده زمان، یک شیء مادي و با
 مفهومی دیگر، امري انتزاعی است و بالطبع يبندي یک مفهوم در قالب یک حوزهسازمان

انداز کند و پس» زمان«عنی در عالم واقعیت، بانکی وجود ندارد که انطباقی بر واقعیت ندارد، ی
لیکاف و  .اش را براي فرزندش به ارث بگذاردیا فردي که بتواند زمان باقیمانده از زندگی

دیگر دهی یک مفهوم در چارچوب مفهومی  ساختاري را سامانيجانسون، اساس استعاره
تر ها براي روشنآن. اي از این نوع هستندهاي گزاره و معتقدند که بیشتر استعارهدانند می

دهند که ما چگونه  نشان می،]مباحثه، جنگ است[ي ها، با طرح استعارهساختن این استعاره
 چند نمونه .کنیم جنگ و نبرد، مفهومی و تصویري میيرا با تجربه»  لفظیيبحث و مجادله«

  :د ازنیز عبارتن] مباحثه جنگ است[ ياز استعاره
  . ادعاهاي تو غیرقابل دفاع است-
  . او به نقاط ضعف استداللم حمله کرد-
  . من او را شکست دادم-
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  شناسی پژوهشروش.  4

 آماري يتوصیفی است و متغیرهاي آن در یک جامعه-شناسی این پژوهش از نوع تحلیلیروش
پیمایشی محسوب باشند؛ بنابراین به نوعی تحقیق توصیفی گسترده، محدود و معدود می

اي تحقیق با بخش کتابخانه. اي انجام گرفتدانی و کتابخانهیصورت ماین تحقیق به . شودمی
برداري از و فیش) هاي ایرانی و غیرایرانینامهها، مقاالت، جستارها، پایانکتاب( رجوع به منابع

  . مطالب مورد نیاز انجام شد
 کار رفتهها به تحلیل براي پشتیبانی از استدالليکرهعنوان شاهد و پیهاي این پژوهش به داده
هاي دخترانه و آموزان دبیرستان این تحقیق، از دانشيهادر ابتدا براي گردآوري داده. است

 دلیل تعداد زیاد گیري به عمل آمد و بهنمونه) جامعه آماري(  سال15-18پسرانه مقطع سنی 
 ي مدرسه4 مدرسه دخترانه و 4شان،  کیفی آموزشیيه رداساسها بر آنبندي همدارس و دست

صورت اتفاقی یک کالس از هر در هر کدام از مدارس به. پسرانه به طور مجزا انتخاب شدند
به این ترتیب نمونه آماري این ).  نفره20 کالس 16طور متوسط به( مقطع انتخاب شدند

 يآموزان محدودهآماري دانش نفر جمعیت 5000 نفر از میان حدود 550پژوهش حدود 
 1015در مجموع تحلیل بر روي .  ماهه بوده است9 زمانی يشهر و در یک بازهشهرستان قائم

  . عبارت استعاري صورت گرفت
از مدارس  )randomly( تصادفصورت ها به، نمونهپژوهشبراي رسیدن به اهداف بنابراین 

، دولتی و روستاییِ دختر و یان، غیر انتفاعتیزهوش(هاي کیفی متفاوت مختلف شهر و در رده
گوش دادن مشاهده،  حضوري، ي نظیر مصاحبهیهایاز تکنیکدر ادامه  .آوري شدندجمع) پسر

ر ینگارنده متغ. برداري نیز استفاده گردیدهاي مختلف و یادداشتها در موقعیتبه گفته
  . بوده استنوعی هدف این پژوهش نیز که به  جنسیت را در نظر گرفته

 فرد پیرامون یک يشده مدت زمان مکالمهی متون و گفتار ضبط  در تحلیل کم -)الف
عبارت و (  گفتاريدهندهموضوع لحاظ شده و در برخی موارد حتی تعداد واحدهاي تشکیل

شوندگان در هر دو هایی نظیر تعداد مصاحبهسعی بر آن بود تا مؤلفه. شدمی شمارش) جمله
، تنوع و موضوعات مورد مطالعه، سن افراد و ) دقیقه15هر بار ( زان و مدت مکالمهجنسیت، می

. در هر دو گروه یکسان باشد) نامه، ضبط صدا پرسش( کالس درسی و نوع ابزار سنجه
هاي فرضی متفاوت و گاهاً تخیلی، به هر شامل شش موضوع مختلف و در موقعیت نامه پرسش

  .دو گروه داده شد
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مفهومی در نظر گرفته ي  استعارهيشدهها الگوي پذیرفتهزیه و تحلیل کیفی داده در تج -)ب

 و تندها به دقت مورد بررسی قرار گرفشده است؛ ابتدا تمامی عبارات جهت استخراج استعاره
ویژه رویکرد استعاري لیکاف ها بر مبناي مفاهیم نظري شناختی و به یک از استعاره سپس هر

شان بررسی گشته و ها در دو جنسیت و انواعکارگیري و توزیع آن تا میزان بهدسته بندي شده
  .کنند بیشتري میيهمچنین مشخص گردد هر گروه از کدام نوع از استعارات مفهومی استفاده

  ها توصیف و تحلیل داده. 5
ت  آماري این پژوهش مطرح گردید، سؤاالت به صوريهایی که در میان جامعهدر بیان بحث

 بازي که ينامه بدین منظور در پرسش. بندي شده و در ارتباط با موضوعات مختلف بودطبقه
  يارائه گردید و همچنین اکثر مواردي که در ضبط صدا نیز تکرار گشت، عمدتاً چهار حیطه

  مورد توجه قرار  جامعه و فرهنگ-4 امور آموزشی  - 3پردازي  بداهه  تخیل و -2ورزش    - 1
بدیهی است .  که به نوعی به عالئق و امور نوجوانان در این سن مرتبط و دخیل بودندگرفتند

 و بسیار دشوار و گستردهبندي ریزِ گفتار، گفتار عامیانه وراي موارد مذکور است و لذا دسته
 :ي طبیعی را دارند هاي عمومی مکالمه ها ویژگی  متن.اشدب اي عظیم میمستلزم ایجاد پیکره

مشارکان نیز براي انتقال مفاهیم از زبان . ها، سکوت، وقفه، تداخل و غیره پوشانیهم
هاي  ها حاوي نگاشت وگو استعارات بیرون کشیده شده از گفت. الفظی خود استفاده نمودند تحت
  .باشد ي مبدأ به مقصد می حوزه

 ستانشده در میان دو دختر اول دبیر انجاميعنوان نمونه متنی از مکالمه  به-1متن
  :در زیر آورده شده است)  سال15(

   دیدي فردا باید هفت صفحه نمودار ریاضی بکشیم؟-
  .من که نیستم! خدا ستمه نهههههه نگوووو ، به-
  .من که تا شنیدم دود از گوشام زد بیرون. است	 زورکیه دیگه، آش کشکه خاله-
  . زاره این هفته آب خوش از گلومون پایین بره این نمی-

 به مثابه حاکم، یدن به مثابه ددانستن " کار رفته در این متن شاملرات زبانی بهاستعا
 و خشم به مثابه گرما و ناراحتی به مثابه مانععدم حضور به منزله قبول نکردن، ، معلم

هایی باشند که استعارهمی "ي مظروف و احساسات به مثابه گرما احساسات به منزله
  .اندمفهومی
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 لمه که به صورت حضوري و مشاهده ثبت شد، مابین سه دختر دوم دبیرستاناین مکا -2متن

  :شودروستایی صورت گرفته شده که در مورد شخص غایبی صحبت می)  سال16(
   دیدي چی شد؟-
  !رو یادته؟ سرطان اومد سراغش...  هان؟ نه، خانوم-
  .  راست میگی؟ دیدم رنگ و روش پریده-
  .ز کردن، دل و دماغ ندارن کلی دوا درمون و نذر و نیا-
  . کنه آره دخترش داره از غصه دق می-

هاي مفهومی زیر توان استعارهکار رفته به یک حوزه مربوط نیستند اما میهاي زبانی بهاستعاره
موجود به منزله دیدن به مثابه فهمیدن است؛ بیماري " :را در این متن کوتاه مشخص نمود

  ." مثابه بیماري و غم به مثابه مرگ استاست؛ اندوه به) حیوان( زنده
در )  سال18( دانشگاهیدو پسر پیش  ردوبدل شده میاني دیگري از مکالمهينمونه - 3متن

  :باشدتوصیف یک فیلم سینمایی می
  رو دیدي؟ ...  فیلم-
  ! ویژه داشت در حد تیم ملی، خدا بودي آره آیینه بود مال من، جلوه-
  . بندي بودیویژه چنده؟ خال ه جلو-

  ـ به من که چسبید، اصالً آخرشو گرفتی چی شد؟
  . مزه بود هرچی بود بی-

شفافیت به منزله آینه است، "هایی از قبیلکار رفته شامل استعارهدر این گفتگو، عبارات به
گیري است، خوشایند بودن قابل ، کیفیت قابل اندازه)تیم ملی و خدا(کیفیت و برتري باال است 

 "است، ناخوشایند بودن بدون حس استبه منزله گرفتن ، فهمیدن )جسم است( ستلمس ا
  .باشدمی

توان استعارات جهتی، تصویري، هستی شناختی، ساختاري و انواع هاي ذکر شده، میدر مثال
تر تر و ملموسها مفاهیم انتزاعی توسط مصادیقی عینیها را مشاهده نمود که در آن هوارطرح

ي مبدأ نه به طور دلبخواهی که به صورت وها مشهود است که قلمر در این مثال. دانبیان شده
ي گویشور فارسی زبان را به  مند، مفاهیم از پیش تعیین شده و مورد قبول جامعه نظام

اي  طور خالقانه فرد به. کند ي قلمروهاي مقصد که با آن در ارتباط هستند را منتقل می مجموعه
  .کند مکالمه استفاده میها در متن و  از آن
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آموز،  از استعاره کالمی در میان دختران و پسران دانشبه منظور پی بردن به میزان استفاده

شده در متن کالم، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته  تحقیق و عبارات استعاري شمارشيپیکره
.  خود پرداختندمشارکان در مکالمات به مسائلی پیرامون روابط صمیمانه و اجتماعیاند 

بندي این در این قسمت به دسته .مکالمات به صورت تعامل زبانی کامل صورت گرفته است
ها  بندي اي این طبقه و بحث آماري و مقایسهها شرح چگونگی توزیع آن، عبارات استعاري

  :شود ه میپرداخت
  

  ي جهتی از نوجوانان دخترجمالت حاوي استعاره: 1- 4جدول 
 نگاشت استعاري  التنمونه جم  ردیف

  باال استغرور اعتماد به سقف رو باش! اوه 1

  است جلو موفقیت  شد باز مدرسه این به پام باالخره 2

 هدف دور است از کارهام عقب موندمحسابی  3

 عصبانیت چپ است  راستت امروز از کار افتادهيدنده 4

 شکست پایین است ایشاهللا به زمین گرم بخوره 5

 خوب راست است وزیر دست راستمهوستم این د 6

  ناراحتی نزدیک است  اشکم دمِ مشکمه 7

  
  

  هاي جهتی از نوجوانان پسرجمالت حاوي استعاره: 2- 4جدول 
 نگاشت استعاري نمونه جمالت  ردیف

  استاندوه پایین اون دیگه کرك و پرش ریخته  1

  استسیاست پشت  فوتبال پولهيپشت پرده 2
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 نگاشت استعاري نمونه جمالت  ردیف

 تسلط باال است   باشه و سرمونات رسایه 3

  باال استتمرکز می شینم سر درسم 4

  استشکست پایین  کله پا شده 5

  اندوه پایین است  اش کردندرازکش افتاده کف حیاط جمع 6

  عدم موفقیت چپ است/بد  چپ کردي داداش، زدي خاکی 7

  
  

  انشناختی از نوجوانان دخترهاي هستیجمالت حاوي استعاره: 3-4جدول
 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

 نگرانی به مثابه حواس است هاي شیرینمعاشق استرس 1

 ترس به مثابه حیوان است ترسهمثل سگ ازش می 2

 عصبانیت به مثابه جاندار است صدامو کشیدم رو سرم 3

 غم به مثابه ویرانی است خُرد و خاکشیرم 4

  استفیزیکی آسیب  به مثابهحسادت تا چشاش درآد 5

  دارماشین به مثابه جان/دستگاه  ام پکیدگوشیدیروز  6

  زشتی به مثابه حیوان است  خطش خرچنگ قورباغه استدست 7

  شناختی از نوجوانان پسرهاي هستیجمالت حاوي استعاره: 4-4جدول        
 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

 به دستگاه است خو به مثا وخلق آب و روغن قاطی کرده 1
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 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

  استجسم و شیء به مثابه حمایت هواشو دارم 2

  استماشین/ دستگاه منزله به دقت امروز میزونی 3

  درون ظرف استيوسوسه ماده هاتهشیطون رفته تو دلش، اون ته 4

 ناراحتی به مثابه دستگاه است اعصابم خرد شده 5

  است) آتش( گرما)احساسات(خشم  فتیله رو بکش پایین 6

  انسان به مثابه دستگاه است  !دهنمون سرویس شد با این شیمی 7

  
  

  هاي ساختاري از نوجوانان دخترجمالت حاوي استعاره: 5-4جدول
 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف

اینجوري نیگاش نکن، پشت  1
 چشاش آتیش داره

 احساسات به مثابه گرما است

!اووو کو تا دانشگاه 2   استزندگی سفر 

زندگی سناریو/ وقت حرکت است امشب با مادرم داستان دارم 3  

احساسات گرما است /شادي چشاش برقی زد که یعنی بعله 4  

توان مالیش داغونهیارو  5  اقتصاد به مثابه ساختمان است 

 انسان غذاي شیرین است ام شکالتهخواهرزاده 6

 شادي به مثابه شیرینی است قند تو دلش آب شده 7
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  هاي ساختاري از نوجوانان پسرجمالت حاوي استعاره: 6-4جدول

 نگاشت استعاري نمونه جمالت ردیف
 به مثابه هیجان/احساسات فینال امسال بازیهاش داغه داغه 1

 گرما است
ناراحتی به مثابه مظروف  رفتی تو الکت 2

 است
  استنظمی بی/  تیرگی،اندوه   کنیمخط خطی میرو روزگارت ! فکر نکن 3

 بحث جنگ است زدیم به تیپ و تار هم 4

احساسات گرما  /عصبانیت نقطه جوشم رسید به دویست 5
 است

خط خطی میرو روزگارت ! فکر نکن 6
 کنیم

بی نظمی است/ اندوه تیرگی  

پایه 7 م؟اي بری ساختمان به مثابه رابطه  
 است

  
  

   و پسرانخترانهاي جهتی در میان دفراوانی کاربرد استعاره:  7- 4جدول 
استعاره تعداد  جمله کلتعداد  هاي

 جهتی
 میزان کاربرد

  476دختر    
  538پسر     

122  
158 

6/ 25٪ 
3/29٪ 

  
   و پسرانشناختی در میان دخترانهاي هستیفراوانی کاربرد استعاره:  8-4جدول            

تعداد کل 
 جمله

  هاياستعارهتعداد          
 ناختیشهستی           

 میزان کاربرد
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   دختر      

476          
    پسر      

538    

         156  
        104    

 

7/32٪  
3/19٪  

  
   و پسرانهاي ساختاري در میان دخترانفراوانی کاربرد استعاره :  9- 4جدول 

تعدادکل 
 جمله

  هايتعداداستعاره
 ساختاري

 میزان کاربرد

    دختر
476  

 538پسر    

                 198   
                276               

          6/41٪  
            4/51٪ 

  
  

  گیري  نتیجه.  6
  : کاربرد بیشتر استعاره در پسران نسبت به دختران) 1

ي  آموز مورد مطالعه در این تحقیق و به واسطه  دانش550 نفره یعنی 275از میان دو گروه 
ها  هاي قبل و همچنین از میان مصاحبه شده و مشروح در بخش  استفاده هاي ها و تکنیک روش

 مورد جمله حاوي 1014نامه، تعداد  گوهاي شفاهی تبدیل شده به متن و پرسش و و گفت
  .استعاره و یا عبارات استعاري، استخراج گردیدند

وي استعاره و یا  مورد جمالت حا1014 از میان 9-4 و 8- 4، 7- 4ها و جداول  با استناد به داده
 مورد به دختران 476وگوهاي میان افراد مورد آزمون،  عبارات استعاري مستخرج از متن گفت

طور این)  فقره507(با توجه به میانگین این تعداد .  مورد به پسران تحقیق تعلق داشت538و 
  . ي نشان دادندکارگیري این ابزار ادبی و شناختی اشتیاق بیشترشود که پسران در بهبرآورد می

  :هاي جهتی در پسران و دختران تفاوت معناداري ندارند استعاره) 2
کار رفته در  دارند، تعداد استعارات جهتی به  بیان می7-4هاي  طور که جدول همان

  از ٪6/25 مورد استخراج شده بود که 476 مورد از میان 122گفتارهاي کالمی دختران،  پاره
ي   فقره استعاره538 فقره از 158پسران با . ه خود اختصاص داده استکل انواع استعارات را ب
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دار  ، اختالف معنی)کاي دو(آزمون آماري مجذور خی .  داشتند٪3/29جهتی، سهمی معادل 

اگر چه در . دهند گیري این نوع از استعاره نشان نمی کار آماري را بین این دو جنس در به
حال این  ، با این)٪29 در برابر ٪25(رات تفاوتی را شاهدیم کارگیري این نوع از استعا نسبت به

  .شود   اختالف محسوب نمی pv=0.184ي آماري و با توجه به  تفاوت در محاسبه
شناختی در دختران بیشتر از پسران  هاي هستی ي استعاره میزان استفاده) 3

  :باشد می
کار  ي شمارش شده و به  استعاره مورد476 بیانگر این موضوع است که از میان 8-4هاي  جدول

ي یعنی   فقره استعاره156ي تحقیق بوده است،  رفته در متن کالم دختران که بخشی از پیکره
این میزان در پسران و از میان . شناختی اختصاص داشته است ي هستی  به استعاره7/32٪

ي  محاسبه.  بوده است٪3/19 فقره یعنی 104ها،  گفتار آن ي موجود در پاره  مورد استعاره538
 بیانگر این موضوع است که pv<0.000ي  اي که توسط آزمون خی انجام شده و اندازه آماري

دار آماري بیشتر از  صورت معنی شناختی در دختران به ي هستی درصد استفاده از استعاره
  . پسران بوده است

  :دختران استهاي ساختاري در پسران بیشتر از  میزان استفاده از استعاره)  4
ي   مورد استعاره476گردد که از میان   ، مشاهده می9-4با استناد به نتایج حاصل از جداول 

 آن به ٪6/41 مورد، یعنی معادل 198دست آمده از دختران، تعداد  مستخرج از متون به
 مورد کل استعارات در پسران، 538این تعداد در میان . ي ساختاري اختصاص داشت استعاره

ي حاصله از آزمون کاي دو حاکی از این است که  نتیجه.  بوده است٪4/51 فقره و یا 276
دار آماري بیشتر از  صورت معنی هاي ساختاري در جنس پسران به  درصد استفاده از استعاره

   pv=0.002دختران بوده است؛ 
  .داستعارات ساختاري در هر دو جنس فراوانی بیشتري نسبت به دیگر انواع دار)  5

دهد که پربسامدترین نوع استعاره در گفتار عامیانه نوجوانان،  ها نشان می تحلیل داده
ها و مفاهیم انتزاعی را بر حسب اشیاء،  وران ایده این قشر از گویش. هاي ساختاري است استعاره

کنند و به این طریق به اهداف کالمی خود نزدیک  مواد، عناصر، ظرف و اشخاص بازنمایی می
  . نمایند تر می  و درك مفاهیم را سهلکرده

، اکتشافی، تأکید هاي انگیزشی ي متعددي همانند نقشها رسد در این پژوهش نقش به نظر می
در . گویی و کارکرد تزئینی مورد توجه جوانان قرار گرفته سازي، پوشیده بر معنی و برجسته
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شناختی  ي، عاطفی و زیباییساز دختران نوجوان، کارکردها به سمت اهداف رازداري، پوشیده

. تر بوده است سازي نمایان کالم متمایل بوده و در پسران، کارکردهاي تاکید بر معنی و برجسته
ي فرآیندي تربیتی و پرورشی درنظر گرفت که به  توان استعاره را به منزله بنابراین به نوعی می

دیشه نوجوانان را مد نظر قرار هاي خالق ان کمک طراحی الگوهایی براي تفکر استعاري، قابلیت
 .دهد
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  افکار و اندیشه هاي عطا ملک جوینی ،سیري در زندگی

  
 Rdehghani1397@gmail.com*رویا دهقانی

  شگاه آزاد واحد دهاقاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دان

  

  چکیده 

     خاندان جوینی مشاغل آبـاء و اجـدادي خـود را بـه کفایـت بـر عهـده                    بر اساس منابع تاریخی،   
هـار  چشکیل می شوند کـه بـراي سـه تـا     می گرفتند این خاندان از سلسله مردان برجسته اي ت 

و  ران قرار داشتندبه عنوان شخصیت هایی شناخته شده در خدمت سازمان هاي دیوانی ای       نسل  
و همانطور که نگارنده در ایـن        نیز غیر ایرانی بودند     اي حکومتگران که غالباً   به دور از دغدغه ه    

  .مقاله اشاره کرده است مسوولیت خود را انجام می دادند

کـه چنانچـه    خاندان جوینی به حقیقت نمونه اي از قشر اجتماعی  خاص دیوانی ایران هـستند       
 .ماندگار از خـود برجـاي نهـاده انـد    بینیم در عرصه روزگار و تاریخ ایران نامی   در این مقاله می     

تحقیق درباره خاندانی که نقش پراهمیتـی در حیـات دیـوانی ایـران آن هـم در بحرانـی تـرین         
و همچنـین نحـوه   مـسأله اي بـسیار مهـم و اساسـی اسـت       روزگاران حیات اجتماعی داشـتند،   
ندان در برابـر زورگـویی هـا و خـشونت هـاي قـوم جاهـل و            پایداري و استقامت مستمر این خا     

  .مغوالن نکته مهمی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته استویرانگري نظیر 

 8/5/1397 :       تاریخ پذیرش مقاله                             23/4/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

 واژگان کلیدي

  خاندان جوینی *

  منابع تاریخی*  

  لسلهس* 
   قشر اجتماعی* 

   سازمان هاي دیوانی *



73 ...سیري در زندگی ،افکار و اندیشه هاي       رخسار زبان             1397، بهار 4شماره  /

  مقدمه

 .ه هاي جانگزا و ویرانگر جهان بشریت یعنی فتنه مغول بـود فتنقرن هفتم هجري شاهد یکی از     
 چنگیـز بـه   602در سـال   .ه چنگیز مؤسس دولت مغول ظهـور کـرد        در اوایل همین قرن بود ک     

در این هنگـام حادثـه ي قتـل بازرگانـان     ؛ ی رسید و با سلطان محمد خوارزمشاه مجاور شد     خان
وي به قصد انتقـام بـه خـوارزم لـشکر        نگیز داد    و این امر بهانه اي به دست چ        مغول اتفاق افتاد  

عـراق را بـه دسـت آورد و     و   خراسـان  و در عرض چند سال قـسمت بزرگـی از خـوارزم،            کشید
  . بسیاري از مردم بیگناه را کشتمردمان آن بالد را قتل عام کرد و

لطان فرسـتاد و از او  چون خبر کشته شدن بازرگانان مغول به چنگیز رسید، سـفیري پـیش سـ            
خوارزمشاه مغرور به    .خواست غایرخان را که مرتکب چنین رفتار نابهنجاري شده به وي بسپارد           

جاي آنکه غایرخان را به چنگیز خان بسپارد و از فتنـه ي مغـول جلـوگیري کنـد فرسـتاده ي                    
 ؛ خود گناهی نابخشودنی در تاریخ ایران مرتکب شدچنگیز را نیز کشت و با  این رفتار بیخردانه         

  )21: 1384قدیانی ،( م سیل آساي مغول به ایران بودآن هجو

و سایر کشورهاي آسیا زیـان هـاي مـادي و معنـوي             بر اثر حمله چنگیز و جانشینانش به ایران         
مندان و شـاعران  دانـش . فرهنگ پربار ایران صدمات سختی خورد .بسیاري به این کشورها رسید  

  .از عرصه ي دانش و هنر بازماندند

طبع کنجکاو انسان ها و عالقه به کسب خبر و آگاهی از جریـان وقـایع باعـث          ،لر مغو در روزگا 
  .رشد بیشتري یابد شد که فن تاریخ نگاري

که در .در عصر مغول مورخان بزرگ با آثاري مهم در زمینه ي تاریخ پا به عرصه وجود گذاشتند             
 در بـاب مغـول تنهـا    و این میان جهانگشاي جوینی که پیش تر از آن ها تألیف شده تقدم دارد            

  .مأخذ معتبر به شمار می آید

 دیوانیان یکی از قدیمی ترین و مشهورترین خانواده هـاي نجیـب ایـران کـه در            خانواده صاحب 
 و  همواره مصدر خدمات عمده و مشاغل عالیـه بودنـد         دولت سلجوقیه و خوارزمشاهیان و مغول       

ودن امور مالیه و عایدات مملکت و تقریبـاً   عبارت بود از اداره نم    که  (غالباً وظیفه صاحب دیوانی     
غالـب افـراد   . که محول به ایشان بوده است        وظیفه ي مستوفی الممالک در ایران     معادل بوده با    
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این خانواده معروف اند به صاحب دیوان هر چند شغل بعضی از ایشان فعالً منحصر بـه صـاحب              
  )13: 1384شعار،( اودیوانی نبوده است مانند شمس الدین محمد جوینی برادر 

ثار آبادانی از خود برجـا گذاشـتند و عطـا ملـک جـوینی بـه       خاندان جوینی یاد و نامی نیک و آ  
فرهنـگ و ادب ایـران   خواجه شمس الدین نام خود را تارك قلـه رفیـع        همراه برادر خردمندش    

  .ن به گونه اي جاودانی ثبت نمودندزمی

  زندگی نامه ي جوینی

بهاء الدین محمد جوینی از خاندان بزرگ جـوینی بـود مردانـی از ایـن     عالء الدین عطاملک بن     
ایلخانان در دستگاه امـرا  خاندان خاصه عطاملک و برادرش شمس الدین در زمان امراي مغول و      

شـماري از علمـا و     ؛  و پادشاهان به خدمت دیوانی مشغول بوده و مقام هاي مهمـی داشـته انـد               
ـ  ،ه عطاملک و شمس الدین توجه داشـته وینی به ویژ به خاندان ج  فضال و شعرا و بزرگان       نـام  ه ب

  .جمله آن ها خواجه نصیرالدین طوسی استاز  تألیفاتی پرداخته اند، به ایشان

 . در جوین زاده شد و از اوایل جوانی به کار و دیوان اشـتغال داشـت        ق.ه 623عطاملک به  سال     
در شـهرهاي ایـران و گرجـستان و     سال دبیر خاص امیر ارغون آقا حـاکم مغـول            15نزدیک به   

 مغول سفر کرد عطاملـک  آسیاي صغیر و جز آن بود و در خدمت همین امیر به قراقورم پایتخت 
 و پـسرانش  وکهوال به ایران از دبیران خاص وي گردید و سپس از جانب       وکهوالبه هنگام آمدن    

 در اواخر عمر گرفتـار  و عراق عرب شد حاکم بغداد و سراسر      سال 24اباقا و احمد تکودار حدود      
اما خود مجدالملک    . یزدي گردید و زیان هاي مالی و جانی بسیار بر او رسید            توطئه مجدالملک 

  .شته شدو سرانجام کنیز مورد غضب ایلخان قرار گرفت 

 ارغون بن اباق از خراسان به سمت بغـداد  681می نویسند که در سال       شدر باب چگونگی مرگ   
بـوده،  گفت بقایایی که بر عالء الدین اسـت و در زمـان پـدرم      ؛  د رسید چون به بغدا   ،ه شد متوج 

نجم الـدین اصـغر را    متعلّقان عالءالدین را گرفت و مؤاخذه و مطالبه می نمود و          . طلب می دارم  
فرمـان داد تـا از خـاك        ،اد بود و به تازگی وفات کرده بـود        که نایب و پیشکار عالءالدین در بغد      

ر و تـألم     ،بینداختند چـون آن خبـر بـه عالءالـدین رسـید      بیرون آوردند و در راه       ت تغیـاز شـد
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ــت و در چهــارم   ــســردردي ســخت گرف ان در. ه681ه ي ذي الحجــا ار ــان ی  گذشــتق در مغ
  )15: 1384شعار،(

و پـس از وفـات   و در حکومـت بغـداد برقـرار بـوده      کعطا ملک جوینی در تمام یعنی مدت هوال       
 رمضان از سنه ي مذکور آبقـا  3 و جلوس پسرش آبقا در 663 ربیع االخر سته ي     19هوالگو در   

به شمس الدین محمد قزوینـی ارزانـی داشـت و ممالـک            وزارت را هم چنان بر قاعده ي سابق         
و عالءِ الدین عطـا ملـک را در بغـداد بـه        بغداد و فارس را به سونجاق از امراي بزرگ مغول داد            

  )27 :1387، قزوینی( .آقا نصب فرمودنیابت امیر سونجاق 

بـر عـراق   عطاملک حاکمی عادل و امیري دانشمند و با فرهنگ بود و در دوران حکومـت خـود             
تجدید خرابی ها و ویرانی هـاي بیگانگـان پرداخـت و بـه کمـک بـرادرش               عرب و خوزستان به     

مردم محنـت زده عهـد خـود مـرهم          شمس الدین بر بسیاري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی          
  .نهاد

ـ   این خانواده نجیب مبتال به بلّیۀ سعایت مجـدالملک   سلطنت آبقا  در اواخر  ه یـزدي گـشتند و ب
 عرصۀ تیغ مغـول گردیدنـد و       حاکمان ایشان جمیعاً در سر آن کار تباه شد و اکثر ایشان           زودي  

  )31 :1387قزوینی،( .مجدالمک خود نیز در این کار سر بداد

  تفکر و اندیشه در جهانگشا

صاحب دیوان و دولت مـرد اسـت و      پرورش یافته در مهد فرهنگ اسالمی،      ، ادیب جوینی مورخ، 
    مایـه هـاي اصـلی کتـاب او را     فکري خاص خود را دارد و همـین عناصـر طبعـاً            از اینرو عناصر    

وي رویدادهاي تاریخی را با دقّت و بررسی کامـل مـی نویـسد و کوشـش مـی کنـد          .می سازند 
فرهنـگ و   الف حقیقت نگوید و این امر ناشـی از ایمـان و  ی بر خسخن و دچیزي را فروگذار نکن  

را از به سرزمین نیاکان خود به ویژه خراسان سـخت عالقمنـد اسـت و ایـن عالقـه              .دین اوست 
انـسان دوسـت و فرزانـه     . است می تـوان دریافـت    ؛شیوه ي بیان حوادثی که بر آن دیار گذشته        

  .است

ایع مغول که از دلی دردمند برخاسته، از ایـن معنـی   سخنان رقّت انگیز و تآثرآور او درباره ي وق 
،که خشم چنگیـز را برافروخـت   زرگانان مغول به دست حاکم اُترار    حکایت دارد، کشته شدگان با    
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ورد که با نهایـت تـأثر     آ آن چنان  به درد    دل عطاملک را     ،و سبب کشتار و ویرانی عظیم گردید      
ل و جان کرد بلکه جهـانی را  بی ما) بازرگانان را(غایرخان بر امتثال اشارت ایشان را       : می نویسد 

به هـر قطـره اي از خـون ایـشان جیحـونی        و خلقی را بی خان و مان  ویران و عالمی را پریشان    
ن گشت و بدل هر یک دینار    به سر هرکویی گردا   روان شد و قصاص هر تار مویی صدهزاران سر          

  )18: 1384شعار، ( . پرداخته شدطارهزار قن

  حـوادث را بـا معیارهـاي دینـی ارزشـیابی       .نی همه جا بر قلم جوینی حکم فرماست     فرهنگ دی 
دیـن  در بیان حوادثِ دوران مغول که محور آن ها چنگیز و حاکمان مغول بود همواره            .می کند 

  .اسالم و مشیت الهی را در کار می بیند

  .جوینی دست کم می کوشد اعمال این فرمانروایان را انسانی جلوه دهد

می دانـد و ادعـا مـی کنـد کـه      ..)زویت لی االرض( را مصداق حدیث پیامبر  وینی ظهور مغول  ج
روخته و شـمع دیـن افروختـه تـر          لواي اسالم اف  خروج لشکر بیگانه ي مغول سبب می شود که          

بانگ تکبیـر و اذان جـاي راز و       آفتاب اسالم به دیار چین و ترکستان سایه افکند چنانکه           . گردد
ل مـی شـود بـه مـضمون             ، از سوي دیگر به      را بگیرد ز با بتان    نیا حدیثی در بـاب ترکـان متوسـ
و )ترکان را به حال خود گذارید مادام با شما کاري ندارند، زیرا آنان سـخت نیرومنـد و دلیرنـد           (

ی می شمرد کـه بـه دسـت چنگیـز          بالد اسالم را تنبیه اله    حتی کشتار مردم مسلمان و ویرانی       
  .انجام گرفته است

 و قرنی بندگان خدا به سبب نعمت و رفاه         چون در هر دوره   : یه جوینی چنین است    توج مضمون
 ، می کرده شانه  ، خداوند تأدیب و مؤاخذ    سر به طغیان می پرداشتند و دامن به گناه می آلودند          

ت       ، صیحه عذاب کرد را با طوفان آب و ثمود را با        جنانکه قوم نوح   ا اینگونـه عـذاب هـا از امـ امـ
  )19:همان.))( برداشته شده)ص(محمد 

 اسـالم  صبر در برابر  مصائب امري است کـه       .گاهی فرهنگ دینی جوینی رنگ عرفان می گیرد       
  .اما تحمل هرگونه مصیبت و خواري ریشه ي عرفانی دارد برآن تأکید دارد،

  ،آمدنـد : (در حمله ي چنگیز به بخارا که جوینی آن را از زبان یک خراسانی چنین نقل می کند   
آنگـاه کـه اوراق قـرآن مجیـد در میـان قـاذورات       .) کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند    
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به امام رکن الدین امـامزاده  مقتداي سادات ماوراءالنهر امیر امام جالل الدین     .لگدکوب می شود  
 اینکه می بینم به بیداري است یـا رب یـا بـه             موالنا چه حالت است؟    :علماي آن عصر می گوید    

سـامان   ، باد بی نیازي خداوند است کـه مـی وزد،      موالنا امامزاده می گوید خاموش باش      واب؟خ
  )19: 1384موسویان،( .سخن گفتن نیست

بزرگترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه این بود که وقتی به او خبر دادنـد چنگیـز در حـال         
 با آن وسعتی که داشـت  دستور داد تا اطراف سمرقند     ،سلطان است لشکرکشی به طرف ممالک     

ایـن پـول در     .و به جهت تهیه هزینه این دیوار مالیات یکساله را جمع آوري کنند             دیوار بکشند 
  )48: 1381اشرفی،( .مدت زمان کمی جمع آوري شد

  تحلیل اجتماعی و سیاسی جهانگشا

ـ    ، بلکه مؤلف گاهی به اوضـاع اجتمـاعی          جهانگشا تاریخ محض نیست      ان دوره ي مغـول و ایلخان
 خوارزمـشاهیان و انقـراض مـدنیت ایرانیـان در برابـر             می پردازند نظیر آنچه که باعث شکست        

خونخـوارش  دیگر که سبب پیشرفت کـار چنگیـز و اتبـاع     تاتار و نیز علّت هاي واقعی      ي حادثه
  . آورده است،گردیده

، آداب و رسـوم،  حکومتطرز :روحیات مغوالن را از البه الي نوشته هاي جوینی می توان فهمید        
شیوه هاي جنگ وگریز و حتّی نحـوه شـکار کـردن آن     ، روابط اجتماعی مردم،قوانین و مقرّرات  

  .در جهانگشا مندرج شده استها 

 کسی به سلطنت می نشست توانستند القاب و عناوین متعددي داشته باشند و اگر         مغوالن نمی 
ن را بـه همـان نـام مـی خواندنـد کـه از           و شاهزادگا  زودبر اسم خود لقب خآن یا خان را می اف         

 در مـدت زمـستان کـه       یاساي چنگیزي شکار در    .کودکی داشتند چه در حضور و چه در غیاب        
  .و شرایط خاصی همراه شده بودامري جدي محسوب می گردید و با قوانین  ،وقت جنگ نبود

زن و مرکـب و  از سالح هاي گوناگون تا درفـش و سـو  لشکریان مغول همه وسایل کار خویش را  
و نبایر یاسا بـسیار  تصرف در اموال مردگان در نظر مغوالن  .خود تهیه می کردند ساز و برگ آن     
مجـازات   .زیرا به فـال نیـک گرفتـه نمـی شـد         ،وا نبود آن را به خزانه راه دهند       زشت و مطلقاً ر   

بعـت از خـشم و   متا  زن از شوهر و شراب خوارگی و،فرزند از پدر  نافرمانی   .سرقت و زنا قتل بود    
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داشت مرتکب جاسوسـی و دروغ  افراد مغول با یکدیگر تنبیهی سخت و نزاع و زد و خورد  غضب  
 و مغوالن موظف بودند که هم نژادان خـود را یـاري دهنـد             .و سحر و جادو محکوم به مرگ بود       

غل هیچ مغولی را نمی توانستند به خدمت و غالمی برگزینند و این ش          .دیگران را قتل عام کنند    
 غالمی نمی توانست صاحب خود را ترك کند و اگر کسی بـه   مغلوب بود و هیچ   از آن ملت هاي     

شـعار،  ( .او پناه و غذا می داد و یا اگر او را می دید و نزد صاحبش نمی برد مستوجب قتل بـود                  
1384 :22(  

  ن خـود  نکته بسیار مهم درباره ي قبایل مغول و تاتار اهمیتی است که آنـان بـه تربیـت فرزنـدا            
می دادند تا ایشان را براي زندگی سخت بیابان و جنگ و ستیز و ایلغار و هجوم آمـاده کننـد و              

تیراندازي و شکار و سـواري  از سنین کم و آغاز کودکی به در این راه پسران حتّی اولّاد خانان را    
  .عادت می دادند که بر موقعیت هاي بعدي آنان مؤثر می بود

بـه خرافـات و شـیاطین و     . و تماشاي آنان مورد عالقه ي مغـول بـود  کشتی گیري و مشت زنی   
     از رعـد و بـرق سـخت      .امور عالم و سـحر و جـادو اعتقـاد داشـتند           ارواح خبیث و اثر آن ها در        

می ترسیدند و هنگام بروز آن ها از ترس ساکت می ایستادند و اگر کسی را برق می زد، کـسان     
در آب سرو تن و دست و رو نمی شـستند و بـا        تابستان ها   .راندندآن را تا سه سال از قبیله می         

ظروف زرین و سیمین آب برنمی داشتند و جامه ي شسته در صحرا نمی افکندند تا مبادا رعـد        
 . دسـتور هــایی در یاسـاي چنگیـزي مـذکور بــود     بـرق بـسیار حـادث شــود و در ایـن بابهـا      و
  )21 :1384شعار،(

  نخاندان جوینی در دربار مغوال

انگرد می زیستند که اقتصاد شبانی و زمین هاي مشترك براي چراگاه و      بیدر مغولستان افرادي    
چنگیـز بـه آن   یکی از آنها قبیلۀ قیات بود که ؛ و به قبایل متعدد تقسیم می شدند  کوچ داشتند 

تعلق داشت پدر چنگیز از دیگر طایفه هاي ایل خود جدا شد و خود را رهبر طایفـه اي سـاخت          
شمار بسیاري از مغوالن را گرد خود آورد او با هدف تسلّط و رهبـري یـافتن بـر جامعـۀ ایلـی       و  

 بـا  .سران دیگر طایفه ها و قبیله ها به جنگ پرداخت و یک یک بر آنان پیروز ي یافـت   مغول با   
 و از گان صحرا نشین که می دیدند در اردوهـاي خـود نیـاز بـه نظـم دارنـد          بزر ،برآمدن چنگیز 

ران زندگیـشان بـود   ذتحـصیل غنیمـت کـه از راههـاي گـ     به جنگ با بیگانگان براي    سویی هم   



79 ...سیري در زندگی ،افکار و اندیشه هاي       رخسار زبان             1397، بهار 4شماره  /

احساس کردند که رهبر حقیقی خود را یافته اند و به ایجاد امپراتوري عظیم             ؛  اهمیت می دادند  
  )10: 1382رجب پور،( .خود در مغولستان و توسعه آن پرداخت

 دیگر فرزنـدان   برجسته و عانت دوستان   افراد برجسته و مشهور خاندان جوینی با همکاري و است         
مـور  ، کلیـه ي ا    توانستند حـدود نـیم قـرن در دوره ي اسـتیال ي مغـول               ،الیق این آب و خاك    

آنان .مذهبی را در دست بگیرندفرهنگی و   ، اقتصادي ،مملکتی و اداري اعم از سیاسی، اجتماعی      
ي اوضاع و احیاي تمـدن  بر مسند وزارت و صدارت حکومت تکیه زده در پیشرفت ایران و بهبود      

  .و فرهنگ این سرزمین تالش فراوانی نمودند

 دیوان کـه از قـدیمی تـرین و مـشهورترین خـانواده      به لقب صاحبعلت اشتهار خاندان جوینی  
هاي نجیب ایرانی هستند، اشتغال برخی از بزرگان و افراد برجـسته ي ایـن خانـدان بـه شـغل                 

  ،این افراد در دولت سلجوقیان و خوارزمشاهیان   . است صاحب دیوانی در دوره هاي قبل از مغول       
د جـوینی از شـعرا،        سشـم داراي مشاغل مهـم و مـصدر خـدمات عمـده بودنـد،               الـدین محمـ 

و نثر و علم و عمـران و آبـادي خـدمات شـایان     بسط  نویسندگان و وزراء بنام ایران است که در         
 قزوینـی قاضـی نخجـوان       عمـاد الـدین   ،علوم ادبی را نزد      وي در ابتداي عمر    .تحسین انجام داد  

  .ها وارد خدمات دولتی شدخواند و بعد

 بـرادر  هوالگـو  جوینی پس از سرنگون شـدن خالفـت عباسـی بـه دسـت           عالء الدین عطا ملک   
احمـد  و تـا  گوزیر اعظم نخستین ایلخانان ایران از هالبزرگتر شمس الدین محمد صاحب دیوان      

 دانشمند در تاریخ سیاست و ملک داري و ادب ایـران زمـین       هر دو برادر مدیر و    ودار بود این    گت
  .ممتاز بودند

پـدر عطاملـک    .فضل بن ربیع حاجب خلفاي عباسی مـی دانـستند         جوینیان خود را از نوادگان      
مغول کـه در فاصـله میـان فتوحـات چنگیـز و             شهنگان  بهاءالدین محمد در خدمت حاکمان و       

  )8: 1386:رجب زاده( . بودند،ا معین می شدندبه ایران به حکومت غرب آسیآمدن هالگو 

  فراز و نشیب هاي زندگی عالءالدین عطاملک

در نوجوانی به دیوان راه یافت و از دبیران خـاص امیـر ارغـون     عطاملک چنانکه خود گفته است   
  .شد
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 سال و تا آمدن هالگو به ایران از سوي خان مغـول حـاکم همـه ي سـرزمین     پانزده  امیر ارغون   
    بـه اردوي قـاآن    بـراي گـزارش    مغـول کـه  حکمران  عطاملک چند بار    ؛رب جیحون بود  هاي غ 

پس از آمدن هالگو به ایران عطاملک از دبیـران خـاص   .چین و مغولستان سفر کرد    می رفت به    
اسماعیلیان را بررسد و بـه   از هالگو اجازه یافت تا کتابخانه ي نفیس و پس از فتح الموت   او شد 

رجب زاده ( .فت و ابزار نجومی و کتاب هاي ارزنده ي آنجا را جدا و نگهداري کرد        خزانه ایشان ر  
،1386: 11(  

بلنـدي کـه عطاملـک در دسـتگاه حکومـت داشـت دشـمنان و                به رسم دیرین و پایدار با مقام        
  . شمس الدین را آسوده نمی گذاشتندبدخواهان او و برادرش 

د   که هرچند .ک یزدي بودسرسخت ترین بدخواه پرکینه ي این دو مجدالمل    شمس الـدین محمـ
نتوانـست بـه وي    پـس از مـدتی چـون    ؛او را ترقی داده بود به بدگویی و دشمنی وي برخاسـت  

گوناگون و انگیختن قوي دسـتان   ياملک پرداخت او بارها با تهمت ها آسیبی برساند به آزار عط    
 اینان هر بار با توسل به حامیـان  و کوشید تا این دو برادر را از چشم ایلخان بیاندازد      حامی خود   

  .راندند و خاتونان مغول فتنه را از سر گذخود از شاهزادگان

در کار صاحب دیوان اثر نمی کند بـه آزار      چینی هاي او    ب  مجدالملک چون دید که مکر و اسبا      
 تا آنجا که آباقـا فرمـان داد تـا عالءالـدین را گرفتنـد و بـه اتهـام                    برادرش عالءالدین برخاست،  

سیـصد تومـان زر بدهـد آن را     متقبل شد که    به محاکمه آوردند عالءالدین     برداشتن مال دیوان    
، آزار می دادنـد  و او را زندانی ساختند و به انواع ضرب و شکنجه    گرفتند و بیشتر مطالبه کردند    

پریـشان احـوال شـد و    تا هرچه داشت واگذاشت و اموال فرزندان را نیز فروخت و داد و سـخت              
  )161: 1383نجیب زاده،( . مجدالملک باالتر رفتمرتبۀ

تـسلیت  عطاملک شرح مصیبت هاي سال هاي آخر عمر را در دو دفتر جداگانه نوشته، که اولی            
 االخوان نام دارد و دومی متمم آن اسـت و کـسانی بـا حمایـت شـمس الـدین صـاحب دیـوان،         

 مدعی سلطنت بود متهم سـاختند  انی با ارغون کهبیز تن لملک را به برداشتن مال دیوان و    مجدا
از آن  که مغـوالن    ) جادوگرانه(و سلطان احمد تگودار امر به محاکمه ي او داد چون نوشته هاي              

وضـع   و گروهـی از عـوام او را بـه    نـد ایلخـان امـر بـه قتـل او داد          .د او یافتنـد   نز ،وحشت دارند 
  )12:همان ( .قتل رساندند، به  بغدادیاران او را هم در اطراف مخصوصاً در .دلخراشی کشتند
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  شعراي هم عصر ويعطاملک و فضال و 

همـه اهـل فـضل و ادب و     ، عصر عباسیانهمچون آل برمک در   خاندان جوینی در دولت مغول،    
  .صاحب جود و کرم و هنرپرور و علم دوست بودند

ق بـه نکـاح شـیخ صـدرالدین ابوالمجـامع نـواده ي              . ه 671کی از دختران عطا ملک در سال        ی 
این شیخ صدرالدین حمویـه همـان کـسی اسـت کـه              .جوینی شافعی در آمد   بن حمویه    حمدم

 .و در دولـت ایلخـان بـسیار محتـرم بـود            ق بدسـت او اسـالم آورد      . ه 694غازان خان در سـال      
  )11 : 1384موسویان،(

ي شاعران پر آوازه ي معاصر برادران جوینی که در مدح ایشان سروده است یکی همام تبریـز              از  
این خاندان گفته و دیگر سعدي شـیرازي کـه در      است که مدیحه و مرثیه هاي بسیار درباره ي          

  .مدح ایشان قصاید زیبا و استوار سروده است

  :مشهور در مدح عالءالدین عطا ملک با مطلع است و از آن میان قصیده ي 

  کسی بهشت نگوید به بوستان ماند      ماندم باغ به دیدار دوستان کال

  که خط صاحب دیوان ایلخان ماند     کژ نیارم گفتو شیرین که  مسلسل خطی

  تاریخ نگاري جوینی

 که با کار حساس و پر گرفتاري به تألیف و تحریـر  الدین عطا ملک  ءمردان همچون عطا  از دولت   
بررسـیدن و  و بـه دقّـت و صـرف وقـت و گـردآوردن منـابع              ، که فراهم آوردن آن      اثري تاریخی 

پرداخته است نمی توان متوقع بـود کـه بـه همـه ي دقـایق       ،یات نیاز دارد   روا اقوال و سنجیدن  
تـصرف خراسـان بـه دسـت       چنانکه در سـخن از ،او خود به این دشواري آگاه بوده .احوال برسد 

کشتار و ویرانـسازي مغـول نمـوده کـه خراسـان را      ی که از صفپس از و ،چنگیزلشکر تولی پسر    
بلخ را خود چنگیز خان نیـست کـرد و احـوال سـه      رات و نیشابور؛بلخ و مرو و ه     :چهار شهر بود  

اکثر احیـا   .کرد قامت را مستخلص  باقی نواحی را لشکر بفرستاد و        .شهر دیگر نیز یاد خواهد شد     
  .اموات گشتند
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  :تاریخ جهانگشاي اشاره کرده و گفته استبه سختی کار خود در تألیف 

ت او بـر ضـبط احـوال             تحـصیل   اگر فارغ دلی باشد که روزگار بر تعلیق و           مـصروف کنـد و همـ
عقـد  و آن را در     )رهـایی نیابـد   (در زمان طویل این شرح یک ناصیت تفصی نکند         .مشغول باشد 

 محرّر این کلمات را با آنکـه طرفـۀ العینـی    کتابت نتواند کشید تا بدانچه رسد که از روي هوس         
     ت نـزول اخنالسـی   فرصـ ی در در اسـفار بعیـد یـک سـاعت        چه مگر    زمان تحصیل میسر نیست،   

 و اما سواي مقـام علمـی و دانـش وسـیع تـاریخی             .د و آن حکایات را سوادي می نویسد       می کن 
این حقیقت که بسیاري از  ، قوي که عالء الدین در فن انشاء و علم و هنر و دبیري داشته            دستی

اي شـاهد  حاصل مـشاهده ي اوسـت کـه در جـ    وصف و شرح هاي آمده است تاریخ جهانگشاي    
ارزشـی   ، از رویداد ها به وصـف آن پرداختـه  عینی حاضر در صحنه ي وقایع و دولت مردي آگاه  

  )14 :1386رجب زاده ،( .سنگ و کم نظیر به اثر تاریخی او داده است گران

  خدمات عطا ملک جوینی 

و  حوزه ي حکـومتی خـود روبـر   از جانب یکی از کارگزاران مغول در     ی  فتملک هرگاه با مخال   عطا
ز آن پـس  وي دیوان انشاء را به نحوي بازسازي کـرد کـه ا   .بی محابا او را عزل می کرد   ،می شد 

عطـا ملـک در    .بلکه اغلب به فارسی و گاه به مغولی نوشـته مـی شـد          ،نامه ها دیگر نه به عربی     
  .اعتبار بخشیدن به پایگاه هاي اسالمی، کوشش فراوانی بکار برد

احـداث کردنـد کـه    دستور داد نهري منـشعب از فـرات          .جف بود عمده ترین این پایگاه ها در ن      
ق . ه666در سـال  .ق به نجـف رسـید    . ه 672آب این نهر سال      .و نجف را مشروب می کرد     کوفه  

ـ بنا کرد ) ع(کاروانسرایی در نجف نزدیک آرامگاه امام علی       او در  .رین در آن سـاکن شـوند  تا زائ
 وي براي رونق بازرگانی و تجارت، امر به ضـرب  .نکردآبادانی بغداد نیز از هیچ کوششی فروگذار     

در خوزستان دسـتور   .ي مسی داد و توانست با این اقدام کار داد و ستد را آسان تر گرداند    سکه  
اقـدام   ،س از ایجاد حکومت مغولی در ایـران       همچنین براي اولین بار پ     .داد دارالشفایی ساختند  

اي حاصل از طغیان و سیل فرات را ترمیم کرد و بـه  خرابی ه .حج کردمراسم  مجدد  به برقراري   
  .بازسازي سد ناحیه ي قمریه در بغداد فرمان داد
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اجـازه یافـت کـه بـراي مالحظـه ي کتابخانـه ي          وکـ هوال، جـوینی از     در قلعه هاي اسـماعیلیه    
از کتـابی در  اطالعات خود را دربـاره ي وقـایع حـسن صـباح       رود و    ))میمون دژ ((صباحیان به   

شش سال از حکمرانی جـوینی در بغـداد در   .. و الیق نگهداري باشد فراهم آورد   تابخانه  همین ک 
سـلطنت احمـد    و هفده سال آن مقارن ایام حکومت اباقا و یک سال هم در زمـان              وکهوالزمان  

  .تکودار بود

 سایر ایرانیانی که خالصانه به خدمت مغوالن در آمدند،        همانند   ،عطاملک و سایر خاندان جوینی    
 در زمان ارغون شاه مورد خـشم       جوینیخواجه شمس الدین محمد      .رنوشت دردناکی داشتند  س

  .و پس از ضبط کلیه ي اموال به وضع فجیعی به قتل رسیدخان قرار گرفت 

ه شـدت در بـاب آن هـا انتقـاد     در تاریخ جهانگشاي خود ب   که جوینی    ییکی از گروه هاي بزرگ    
 پیـروي سـلطان محمـد از اندیـشه هـاي       رزمشاهی است که  عمال و فرماندهان لشکر خوا     ،کرده

ناثواب سرداران خود که به تفرقه ي سپاه و جنگ هاي تـدافعی عقیـده داشـتند باعـث قتـل و                 
یـاد  از این رو جوینی از اعمال آنان با زبان طنز و تحقیر         .نددبی گناه ش  کشتار بسیاري از مردم     

و مـسخره  ء هزانـسبت مـی دهـد خـالی از اسـت     پس اگر صفاتی را هم براي این افـراد          .می کند 
  )8 : 1369صفا،( .نیست

شـهرت فـوق   و  جوینی کارخانجات بغداد به واسطۀ تشویق او اعتبـار          ملکدر عهد حکومت عطا   
و در عراق داراي دستگاه سلطنتی بود و ملک که مردي کریم و بخشنده       العاده بهم رساند و عطا    

می فرستاد و یک قسمت عمده از آن هـا    بار ایلخان   مبالغی هنگفت تقدیمی و هدیۀ در     هر سال   
اقبـال آشـتیانی    ( .کارخانجات سعی بـسیار داشـت     پارچه هاي قیمتی بود در اصالح و رونق آن          

،1364 :558(  

بواسـطۀ نایـاب شـدن سـیم و زر     خواجه صدرالدین خالـدي زنجـانی   در اهل ایلخانی و صدارت     
از جملـه   این خواجه در موقع رایج سـاختن چـاو       و لطمۀ بزرگی به پارچه هاي گرانبها وارد آمد       

به ایلخانـان و شـاهزادگان   احکامی که داد یکی نیز آن بود که نسج پارچه هاي زربفت جز آنچه           
  . موقوف شد،تعلق داشت
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که بار دیگر خزانه مملکت به تدبیر خواجه رشید الدین فضل اله معمور گردیـد و              در عهد غازان    
 ؛ رو بـه فراوانـی گذاشـت   و مقدار ایـن دو فلـز در ممالـک ایلخـانی     شدمعاملۀ به زر و سیم آزاد  

  )559:همان( .رواج یافتمجدداً بافت پازچه هاي قیمتی 

  نتیجه گیري

 عالوه بر دارا بودن  مالحظه می شود که تاریخ جهانگشاي جوینی     ، آنچه که ذکر شد    هبا نگاهی ب  
ده ي آن بـا مهـارتی      دارد و نویـسن   نیز موقعیـت برجـسته اي       در زمینه ي ادبی      ،ارزش تاریخی 

معایب اري در دربار مغوالن بر بسیاري از      د خدمتگز خاص و منحصر به فرد توانسته است با وجو        
طري که به ایران و اسالم داشته بسیاري   و معضالت جامعه انگشت بگذارد و نویسنده با تعلق خا         

  .داده استاز اعمال و رفتار هاي این قوم ویرانگر را مورد انتقاد قرار 

آنچه منابع تاریخی بدست می دهند آن است که عطـا ملـک جـوینی بـا پـشتکار فـراوان و بـا                         
در جهت دستیابی به اهـداف  ایلخانی گام هاي بلندي استفاده از حضور معنوي خویش در دربار    

امـروزه   کـه و آرمان هاي فرهنگی برداشته و البته در این مسیر چنان موفـق طـی طریـق کـرد           
 هم پایه و برابـر بـا      ،فرهنگن و جستجوگران وادي تاریخ نقش او را در تجدید حیات            پژوهشگرا

  .قلمداد می کنند ...همچون خواجه نصیرالدین طوسی و بزرگان و اندیشمندانی 

بیش از همـه    آنچه    جوینی،  خدمات و اقدامات ارزشمند    آشکار است، در کنار تمام    به هر ترتیب    
مند و بسیار مـشهور    کتاب ارزش  نگارش   ،را فراهم آورده  اش  نگی  اشتهار و موجبات جاودا   اسباب  

  . استتاریخ جهانگشا
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  منابع

 .اهل قلم:یان،تهران،سرگذشت خوارزمشاه)1381(مجید، ،اشرفی
،تاریخ مغول از حملـه چنگیـز تـا تـشکیل دولـت تیمـوري،               )1364(اقبال آشتیانی ،عباس،  

 .امیرکبیر:تهران 
و شـرح   ،گزیده تـاریخ جهانگـشاي جـوینی ،انتخـاب     )1384(عطا ملک بن محمد،  جوینی،

 .نشر قطره:جعفر شعار،تهران 
د،     جوینی د  مـه  عال ،تـاریخ جهانگـشاي جوینی،تـصحیح      )1384(، عطا ملک بن محمـ محمـ

 .دستان:تهران قزوینی،
سرگذشت حاکمان مغول ایـران زمـین ، بـه اهتمـام            ،) 1386( عطا ملک بن محمد    ،جوینی

 .میرانیان: عالمه  محمد قزوینی ،تهران ان و به تصحیحسید شاهرخ موسوی
د قزوینـی ،سـه          )1384(عطا ملک  ،جوینی م    ،تاریخ جهانگشا ،تصحیح محمـجلـد،چاپ سـو
 .دنیاي کتاب:،تهران

 .اهل قلم:و،تهرانک،سرگذشت مغوالن در ایران از چنگیز تا هوال)1383(هاشم ، رجب زاده،
 .اهل قلم: ن خان ،تهران ،سرگذشت غازا)1383(هاشم، رجب زاده،

 .فردوس:تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسی ،تهران ،)1369(ذبیح اله ، صفا،
ــد،جــوینی مــصحح محمــدبن ،تــاریخ جهانگــشاي جوینی،) 1387(، عطــا ملــک بــن محم

 .هرمس:  قزوینی ،تهرانعبدالوهاب
 .هنگ مکتوبفر: ،تاریخ و فرهنگ تمدن ایران ،تهران)1384(عباس، قدیانی،
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  کلیله و دمنهاز "باب بازجست کار دمنه"ریخت شناسی

  )براساس نظریه والدیمیر پراپ(
 * a.hasanzadeh@semnan.ac.ir علی میر زاده حسن عبداهللا دکتر

 
 سمنان دانشگاه دانشیار

  

  سمیه میکده

   رشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنانکا
  

  چکیده
بی از در دوره معاصر نقد ادبی کانون توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است و آثار اد

گرایی  هاي نقد ادبی، منجر به ایجاد مکتب ساخت پیشرفت.شود دیدگاههاي مختلفی بررسی می
انواع یکی از ریخت شناسی  . گردید"ن دوسوسورفردینا"با الهام از نظریات زبانشناسانه 

هاي ساختاري را کوشد روابط متقابل بین واحد ق میمحقّدر آن  است که رویکردهاي نقد ادبی
در نتیجه بتواند به یکی از مهمترین اهداف پژوهش یعنی تعیین . بررسی و تجزیه و تحلیل کند

ست قرن بیستم با هاي نخ ی از دههاین شیوه تحلیل. ست یابدچارچوب علمی براي داستان د
ه را گونه بود که او هر قص روش کار پراپ این . پراپ آغاز شد"هاي پریان  ریخت شناسی قصه"

ها را براساس ماهیت این  سپس آن. دکر وچک تقسیم و با یکدیگر مقایسه میهاي ک به قسمت
شان ه ها و روابط متقابلقصاین پژوهش بر آن است . درک ه توصیف می با یکدیگر و با کل قص

، ریخت ه را براساس نظریه والدیمیر پراپاز کتاب کلیله و دمن"باب بازجست کار دمنه"که 
  .شناس روس واکاوي کند

 8/2/1397 :         تاریخ پذیرش مقاله                       23/1/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  
 

 واژگان کلیدي

  نقد ادبی *
  ریخت شناسی *
  قصه هاي پریان*

 والدیمیرپراپ *

  کلیله و دمنه *
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  مقدمه
 و ، منظر، روشایی که در چارچوب مطالعات ادبی قرار داشته لب نوشته، اغتا اوایل قرن بیستم

ولی پیدایش مکتب فرمالیسم روسی . کردند وجو می ابزار بررسی خود را بیرون از متن جست
شناختی را رقم زد که در واقع هر گونه بررسی و تحلیل که به  نوعی دگرگونی جدید روش

 و نیااگررتصو تمطالعا"اي که گونه  به.شود میکند مردود شناخته  بیرون از اثر راه پیدا می
 در و آورد پدید نقالبیا نیز نستادا یـسربر در ،عرـش یـسربر در لتحو بر وهعال نیااگررساختا

  ).143: 1368ایگلتون،("نهاد ناـبنی یـشناس تـیروا منا به را بیاد نشدا ،حقیقت

 اسالم از پیش به فارسی، اتادبی تاریخ در آن گوناگون هاي شکل به روایت خلق سابقه هرچند
 ادب در. است غرب فرهنگ محصول ادبی نوع یک عنوان به آن بررسی و تحلیل اما گردد می باز

 یک را روایت ارسطو. دارد تعلق ارسطو به داریم سراغ روایت از که تعریفی ترین غربی،کهن
  :داند می تام امر یا کامل ي حادثه

 که است امري آغاز. باشد داشته نهایت و هواسط و آغاز که است امري تام امر" 
 در اما باشد، آمده دیگري چیز دنبال که نباشد آن مستلزم خویش ذات به

. آید می وجود به یا و دارد وجود طبیعت حکم به که هست اوامري خود دنبال
 است عبارت آن و باشد آغاز برخالف معنی این برعکس که است امري پایان اما
 در اوقات بیشتر یا همیشه طبیعت، حکم به و خویش اتذ به که چیزي از

 عبارت هم میانه. نباشد دیگري چیز آن دنبال در اما باشد دیگر چیز دنبال
 در دیگري امر همچنین و آید دیگر امر دنبال خویش ذات به که امري از است

  ).8 :1386سودا، آتش("بیاید آن دنبال

 از بخشی که کند می وادار را او و کند می نشیندل و جذاب مخاطب براي را داستان ،روایت
 داستان هاي شخصیت با. بیندیشد آن به راجع. دهد اختصاص داستان مطالعه به را خود فرصت

 جامع اي تنه منزله به توان می را روایت. تصورکند ها آن جایگاه در را خود و کند پنداري ذات هم
 باشد شخص یک تواند می راوي. کند می ودنماییخ آن در نویسنده ترفندهاي تمامی که دانست

. باشد سنگ تخته یک مانند جان بی شیء یک تواند می نیز و شود می نقل او زبان از داستان که
 اتفاقّات همه ما و کند می تعریف ما براي را وقایع و کرده سیر داستان هاي صحنه تمامی در او
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. کند می همراه خود با را ما و شود می پیشرو يراو. کنیم می دریافت راوي چشمان دریچه از را
 تا روایت بحث اهمیت. باشد می قصه و داستان شناخت در مهم مباحث از یکی روایت شیوه

 شود پرداخته کامل طور به آن در روایت اصول قصه یا داستان یک در اگر که است جا آن
  .ندک برقرار شناسی زیبایی اصول با مستقیمی ارتباط تواند می

 جوانی نسبتاً علم شناسی روایت ولی است بشر خود قدمت به روایت گرچه"
 کتاب در تودوروف بار اولین و گذرد نمی دهه چند از بیشتر آن عمر از که است

 علم" عنوان به را) Narratology(شناسی روایت واژه "دکامرون زبان دستور"
 رمان و داستان قصه، سیبرر به تنها البتّه که برد می کار به "قصه مطالعه
 نمایش و رؤیا فیلم، اسطوره، قبیل از را، روایت اشکال تمامی و نیست محدود

  ).7 :1371اخوت،("گیرد می بر در

  :کند می تعریف طور این مفید و مختصر را روایت توالن مایکل

 هم کنار در غیرتصادفی صورت به که حوادثی از است ملموسی توالی"
  ).10همان،("اند آمده

 و است داده انجام روایت به راجع اي ویژه هاي پژوهش که کسانی از یکی عنوان به نیز گرماس
  :پردازد می روایت تعریف به اینگونه است، گرفته قرار ساختارگرایان توجه مورد

 به مشارك یک از شیء یک یا ارزش یک انتقال از است عبارت اساس در روایت
 که است وصفی گفته یک شامل نوعی روایت. پیرفت یک. دیگر مشارك

 "وجهی"اي گفته آن دنبال به کند؛ می مشخص را او موقعیت و فاعل ویژگیهاي
 و شوند می معرفی بحث مورد فاعل باورهاي و ها ترس آرزوها، آن در که آید می

 با ارزش جابجایی آن در که متعدي اي گفته و. دارد اشاره آن با مرتبط برکنشی
  ). 148 :1383اسکولز،(شود می نجاما موقعیت تغییر

 رهنمون مشخّص سمت این به را ما و کند روشن را ما ذهن تواند می حدودي تا تعاریف این
 را حوادث از اي سلسله و توالی روایتی هر در ما که است این تعاریف، وحدت نقطه که کند

 را روایت اساس و ایهپ که هستند شده زنجیر حوادث سلسله این که اي گونه به. داریم پیشرو
 سیر و پایان و آغاز داراي.دارند یکدیگر با منظّمی ارتباط حوادث این. دهند می تشکیل



89 ...ریخت شناسی باب بازجست کار دمنه         رخسار زبان           1397، بهار 4شماره  /  

 طور همین و یابد دست اي جداگانه نتیجۀ به خود تواند می روایت بخش هر .هستند مشخّصی
 هاي هنظری ترین اساسی. کند می بیان خواننده براي را روایت از کلی گیري نتیجه یک راوي

 گریما، ژنت، ژرار بارت، تودوروف، پراپ، چون هم پردازانی نظریه به شود می مربوط روایت
 علم در را تأثیر بیشترین پریان هاي قصه شناسی ریخت کتاب تألیف با پراپ. برمونواکو

 در زبانشناسی علم غنی مفاهیم از استفاده به بارت و تودروف. است گذاشته شناسی روایت
 در و داند می متمایز هم از را روایت و داستان قصه، عامل سه ژنت. هستند معتقد اسیشن روایت

 به است شناس معنی یک خود که آنجا از نیز گریما. کند می تدوین مستقّلی نظّریه راستا این
 کارکردهاي که  این وجود با برمون. کند می توجه بیشتر شناسی معنی دیدگاه از نیز روایت
 و دهد می تغییراتی یا روایت کارکردهاي توالی در اما پذیرد می و داند می درست را پراپ روایی

  .کند می تقسیم) پیچیده(مرکّب و ابتدایی دسته دو به را آن

  شناسی ریخت روش و پراپ
شناس  ي مطالعات ادبی که نخستین بار والدیمیر پراپ، مردم علمی در حوزه«شناسی ریخت
. مطرح کرد) م1928(شناسی قصه در مهمترین اثر خویش، ریختآن را ) م1970-1895(روسی

بندي کرد و از همین رو مطالعات  ها طبقه پراپ آثار فولکوریک را بر پایه قواعد صوري آن
هاي  ها بر پایه واحد شناسی نامید و آن را به معنی توصیف حکایت خویش را، ریخت

: 1376انوشه،(»و با کل حکایت به کار بردشان و مناسبات این واحدها با یکدیگر  دهنده تشکیل
منتشر شد، گرایش 1928هاي پریان در سال  شناسی قصه زمانی که ریخت«). 2/735

فرمالیستی در روسیه از چشم افتاده بود، به همین خاطر نه خارج از روسیه ترجمه شد و نه 
اي تأثیرات  پارهاما به هر حال داراي . اصول آن هرگز در یک گردهمایی به بحث گذاشته شد

ي پراپ را براي مطالعه اسطوره و تغییر معناي آن از  براي نمونه کلود لوي استروس شیوه. بود
بررسی ). 1: 1379خراسانی،(»شکل و ساختار خودش به کار گرفت و حتی آن را گسترش داد

یخت ر"ساختارگرایانه داستان را می توان از جنبه اي دیگر مورد توجه قرار داد و آن را 
هاي  هاي ساختارگرایی و یافته  اندیشهتوان حاصل جمع ریخت شناسی را می.  نامید"شناسی

این نظریه نخستین بار توسط . پردازد ه میکه به بررسی ساختار و فرم قصشناسی دانست  زبان
  .)30 :1387حق شناس،(والدیمیر پراپ روس بیان و اثبات شد
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مانند هر مکتب ) راییگ یی یا صورتگرا شکل(گرچه پیدایش مکتب فرمالیسم "
حال ران قدیم دارد اما به هر هاي قبلی در آثار متفکّ ها و زمینه دیگري، ریشه

 ویکتور شکلوفسکی در روسیه سالی که. گردد م برمی1914تاریخچه آن به سال
ور  منتشر کرد که به عنوان نخستین سند ظه"رستاخیز واژه"یی به نام  رساله

  .)43:1380شایگان فر، ("ناخته شده استمکتب فرمالیسم ش

دانستند و معتقد بودند که در بررسی   یا فرم محض می اثر ادبی را شکلها در واقع فرمالیست
 به وجود دانستند که انگیزه  محتوا را عاملی می اینان. تکیه باید بر فرم باشد نه محتوااثر ادبی

 شکل بیان کند و فرم  اندیشه را بیان می در واقع این محتوا است که.شود آمده شکل اثر می
 که، اگر محتوا را در گونه بدین .اي با هم دارند  البته فرم و محتوا ارتباط دوسویه.اندیشه است

 ساختارگرایان نظر برخالف عقیدهاین . حرفی براي گفتن نداردنظر نگیریم، فرم به تنهایی 
  .اند فتهاي براي فرم در نظر گر است که برتري قابل مالحظه

 یا هر نوع ادبی دیگر مقصود فرمالیست از شکل، قالب ظاهري شعر یا داستان"
نیست بلکه صورت یا شکل در یک نوع ادبی عبارت است از هر عنصري که در 

شرط این ارتباط با دیگر عناصر یک ساختار منسجم را به وجود آورده باشد به 
بدین لحاظ . ان اثر ایفا کنداي را در کل نظام هم که هر عنصر، نقش و وظیفه

ردیف، نحو، هجاها، همه اجزاي یک متن مانند صور خیال، وزن عروضی، قافیه، 
، صنایع مختلف بدیعی بویژه ت شعر یا داستانها، آهنگ قرائ ها و مصوت صامت
نویسی، نوع ادبی،  فنون داستان.... و تضاد، تلمیح و، استخدام، ایهام تناسبایهام

به دیگر سخن تمام عناصري که بافت . شوند  شکل محسوب میزاویه دید، جزء
  .)43: همان("سازند شناختی  اثر را می تار منطقی و زیباییو ساخ

 انجام در زمینه روایتهاي سترگی  وهشفرمالیسم روسی که پژهاي ماندگار در  از جمله چهره
 از اش هاي ساختارگرایانه ه و تحلیلبه واسطه تجزیوي . باشد  والدیمیر پراپ روس میه استداد
ه وان از نمایندگان عمده این مکتب بت ا می او ر. استهاي عامیانه روسیه شناخته شده هقص

به کار بردن آن اظهار  پراپ که اصطالح ریخت شناسی را از گوته گرفته، بعدها از .شمار آورد
گونه به آن اشاره این هاي پریان  ههاي تاریخی قص در کتاب ریشهکند و خود  پشیمانی می

  :کند می
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شناسی که من از گوته گرفتم، و زمانی در  ه اصطالح ریختباید اقرار کنم ک"
نزد من بسیار عزیز بود، و من معنایی نه تنها علمی بلکه تا حدي فلسفی و 

من . ها اصطالح مناسبی نبود انه به آن بخشیدم، پس از همه اینحتی شاعر
تر، محدودتر  گفتم، بلکه از مفهوم دقیق  میشناسی سخن بایستی از ریخت نمی

بایست عنوان کتابم را  گفتم، و می سخن می"ترکیب"تري، یعنی از  صحیحو
گذاشتم هاي پریان می هترکیب قص .بایست تعریف کرد،  را می"ترکیب"ی ا حتّام

  .)113:1371پراپ، ("تواند بسی چیزها معنی دهد زیرا می

ه از  قص و پنجاههاي پریان برآن است که حدود یکصد هی قصهاي تاریخ پراپ در کتاب ریشه
 وي .ها پرداخته است رون کشیده و به تحلیل ساختاري آنه روسیه را بیاي عامیانه داستان

ها را شناخت همعتقد است باید قص .ه را دریافت کرد و سپس به تحلیل ساختاري آن اجزاي قص
 .ت یک اثر بیشتر پی بردتوان به ماهی ونه است که می این گ.و ارتباطش با دیگر اجزا پرداخت

  .در واقع هر داستانی نیز مبتنی بر ترتیب منظم علت و معلولی حوادث و وقایع است

  خویشکاري چیست؟
  :گوید هاي پریان می  ترجمه کتاب ریشه هاي تاریخی قصهدمهاي در مقّ فریدون بدره

"يخویشکار"ه را پراپ کار ثابت قهرمانان قص"هاي  هنامید و بر روي هم در قص
ها  ري تشخیص داد که آرایش متوالی آنپریان روسی سی و یک خویشکا

28ص("داد ه پریان را نشان میساخت قص(.  

لزومی ندارد که . دهند هاي قصه انجام می یت است که شخص همان کارها و وظایفیخویشکاري،
شناسی  ریخت"کتابپراپ در . داشته باشدري مورد نظر پراپ رااي سی و یک خویشکا ه قصهر

این اجزاي به هم پیوسته چگونه کند که  ه، بیان میاجزاي قصبا مشخص کردن "قصه پریان
اند ه را تشکیل دادهساختار قص .توان نمودار  می. پردازد ل میت تجزیه و تحلیدر واقع او به کیفی

یکی از ریح وضعیت آغازین که بعد از تشگونه توصیف کرد ه پریان را اینکلی قص ،
که این غیبت، مستقیم یا غیرمستقیم منجر به وقوع کند صه غیبت اختیار میهاي قّ یتشخص 

ش به دست ا اخباري راجع به قربانی. شود در این میان شریري وارد صحنه می. شود مصیبتی می
  .آورده و سعی در فریفتن او دارد
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"هاي پریان، به ویژه در پی عناصر یا  هپراپ در تجزیه و تحلیل مجموعه قص
بینی  هاي اتفاقی و پیش  عناصر یا ویژگیو) ها ثابت(ویژگیهاي تکرارشونده

ها یا افراد این  یتوي نتیجه گرفت که هر چند شخص. بود) متغیرها(ناپذیر
ها ظاهراً بسیار  هقصگوناگونند ولی کارکردهایشان در قصت کنش آنها ه و اهمی

 هم بنابراین. پذیر است بینی شرفت داستان، نسبتاً ثابت و پیشیاز دیدگاه پ
 کارکرد وجود دارد که 31تعداد و هم توالی این کارکردها ثابت است؛ فقط

 فارغ از اینکه ها یت کارکردهاي شخص.شوند همیشه در توالی یکسان ظاهر می
اند و  هصشوند، عناصر ثابت و تغییرناپذیر ق چگونه و به دست چه کسی انجام می

20 :1387،ابوالفضل حري(دهند ه را تشکیل میمؤلفه هاي بنیادین هر قص(."  

با حروف  و آن را کند خویشکاري تجزیه میپراپ این توالی را به هفت "
که با حروف بزرگ (نمایاند تا از خویشکاریهاي بعدي نخستین الفباي یونانی می

این . متمایز سازد) است  هدد دیگر نموده شد و نمادهاي متعالفباي التین
ها وجود  هاندازند و از طرفی در همه قص  میه را به حرکتها قص خویشکاري

ه از قهرمان قص. آید میپدید "کمبود یا فقدانی" عمل شروري  در نتیجه.ندارند
شود ه قربانی قهرمان قصاست ممکن . شود که آن را برطرف سازد خواسته می

اي به طور  هبا توجه به این که هیچ قص. قربانی باشدز یا قهرمان فردي متمایز ا
خویشکاري "ه تنها یک در نتیج. کند  دو قهرمان پیروي نمی همزمان از

 کننده  یاري،رو می شود که یا ري روبهقهرمان با آدم خی .وجود دارد"قهرمان
ر مورد آزمایش قرار وسط آدم خی وي ت.کند است یا دشمنانه با او برخورد می

نیروي مافوق طبیعی یا با کمک یک و خود  قهرمان با اتکّا به توانایی .گیرد می
نشانه یا داغی که . پردازد  قهرمان به نبرد با شرور می.دهد واکنش نشان می

قهرمان به . وردخ شرور شکست می. کند کند پیدا می ص مییت او را مشخّهو
 کرده از دشمن رهایی که دریافتکند و با کمک نیرویی  سمت خانه حرکت می

ج بعدي او به پایان ه با بازگشت قهرمان و ازدواچندین قص. یابد می
  .)54ص("رسد می
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می    گاهی یک حرکت . پراپ معتقد است هر قصه ممکن است چندین حرکت داشته باشد
نکته قابل ذکر آن است که این حرکت ها . تواند به طور مستقیم به دنبال حرکت دیگر بیاید

ه به طور متوالی رخ نمی دهند بلکه ممکن است چند حرکت با هم آغاز شوند و گاهی همیش
   او ترتیب حرکت ها را به شکل هاي زیر بیان .  و حرکت دیگر آغاز شودقفیک حرکت متو

  :می کند

  : حرکت دیگر را دنبال کندیک حرکت مستقیماً)1

 1. A                             W  

                        2.                                   A2W 

  :حرکت جدیدي پیش از پایان حرکت اول آغاز می شود)2

 A.1                          W                                K       ………      G   
                   2.K                                    a  

  : پیچیده اي به وجود می آیدداستانی به نوبه خود قطع شود و نمودگار نسبتاًممکن است )3

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

                 1.  

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

                              2  .  

                                                   3.  

 خاتمه قصه ممکن است با دو شرارت هم زمان آغاز شود و نخستین پیش از دومین کامالً)4
  :یابد

     1  .2A                                            9K  

                              2....................................................      .  
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                                                                          1K  

  :دو حرکت ممکن است پایان مشترکی داشته باشد)5

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

1 .                                            {      

          2.  

  :گاهی قصه اي دو جست و گر دارد)6

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

   2.   

                   1.                          ˃y               {    

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

  

 )186-184 :1386راپ،ك پ.ر (                                                                       

گوید ت در کتاب دستور زبان داستان میاخو:  

"آدم(هپراپ بازیگران قص داند را شامل هفت تیپ می) ههاي قص:  

 یاري -5 اعزام کننده -4) جستجوگر یا قربانی( قهرمان- 3 بخشنده - 2آدم خبیث  - 1
 .)19ص(" قهرمان قالبی-7) شاهزاده خانم( شخص مورد جستجو-6دهنده 

هایی که بر آن وارد شده است، توانسته نقطه شروعی براي  رغم تمام کاستی  پراپ علینظریه
روش تحلیلی  از اي که دیگر پژوهشگران به گونه. ان این حوزه باشددیگر نظریه پردازان و فعالّ

نظریه توان این موضوع را کتمان کرد که  ولی نمی. اند نقدها وارد کرده و بر آن  او تأثیر پذیرفته
ه  وارد کردشناسی د را در علم روایتاي جدی لیلی وي کامالً نوین است و دریچهشیوه تحو 
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ه  تمامی قصدارد که الزم نیست ند و بیان میک او سی و یک خویشکاري را ذکر می.است
  .ها شوند  تنها شامل تعدادي از آنتوانند برخوردار از این سی و یک خویشکاري باشد بلکه می

  :  استترتیب این به کند می معرّفی پریان هاي قصه در پراپ که اريخویشک یک و سی

 - 5،(Q)نهی نقض– 4،(k)نهی - 3،(e)) دورشدن(غیبت -2،(i)آغازین ي صحنه - 1
 - 10،(x)) نیاز(کمبود - 9،(X)شرارت - 8،(j)فریبکاري -7،(w)خبردهی - 6،(W)خبرگیري

 واکنش -13،(D)بخشنده کار ناولی -12 ،)↑(قصه قهرمان حرکت - 11،(Y)پیونددهنده لحظه
 سرزمینی به سرزمینی از انتقال - 15،(Z)سحرآمیز وسیله به دستیابی - 14،(H)قهرمان

 رفع -19،(V)پیروزي - 18،(M)عالمتگذاري -17،(L)) مبارزه(کشمکش -16،(R)دیگر
 صورت به رسیدن - 23،(S)نجات -22،(P)تعقیب -21 ،)↓ (قهرمان بازگشت -20،(E)شر

 کار انجام -26،(T)دشوار کار -25،(F)جعلی قهرمانی دروغ دعوي -24،(O)ناشناس
 - 30،(Tv1)تغییرشکل -29،(Dv)افشاگري - 28،(I)شدن شناخته -27،(A)دشوار

  ) N(عروسی -31،(Pu)مجازات

  .)206-203: 1368 پراپ،(

  "باب بازجست کار دمنه"حکایت اصلی
  :گوید می کتاب سرگذشت و پیشینه درباره دمنه و کلیله کتاب مقدمه در مینوي

 فراهم باب پنج ،درpanchatantraپنجهتنتره بنام بود بهندي کتاب اصل
 ساسانی پادشاه قباد پسر خسرو انوشروان عصر در مروزي طبیب برزویه آمده؛

 از ها آن اغلب که افزود ان بر چند حکایات و ابواب و درآورده پارسی به را آن
 از آنرا مقفع ابن اسالمی فرهنگ راندو مبادي در بود؛ هندي دیگر مآخذ

 پارسی نگارش از نهاد؛ نام دمنه و کلیله کتاب و کرد نقل تازي به پارسی
 کرده ترجمه»زبان بهرگونه «مقفع پسر تازي ترجمه از و برزویه

 آن رودکی ابوعبداهللا فارسی بزرگ سخنگوي نخستین شد؛درعصرسامانیان
 فارسی به باز وي از پس درآورد؛ زيامرو فارسی نظم به را المقفع ابن کتاب

 الدین معین الملک نظام ابوالمعالی غزنوي بهرامشاه عهد هب تا کردند؛ ها ترجمه
 و بود، دیوان منشی عبدالصمدکه احمدبن عبدالحمیدبن محمدبن بن نصراهللا
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 غزنین یافته نما و نشو و شده متولد خود و بود، شیراز از عبدالصمد او جد
 این آن و. کرد ترجمه فارسی نثر به دیگر بار را مقفع پسر نهدم و بود،کلیله
  )،ز1383. ( است خواننده دست به اکنون که کتابست

 که هستند حیوانات نیز آن قهرمانان و شود می بیان حیوانات زبان از دمنه و کلیله هاي داستان
 باب چهارده در کتاب. کنند می گوشزد ما به را اخالقی رهنمودي رفتارشان و سخن ضمن در

 داستان و گذارد می میان در برهمن با را موضوعی هند راي باب هر در. است شده تنظیم
 براي حکایات. کند می مطرح را موضوعی حکایت چند قالب در سپس. پذیرد می شکل بدینگونه

 دمنه و کلیله نویسنده. باشند می آموزنده و تأثیرگذار بسیار نظر مورد مطلب کردن روشن
 قالب در را سیاسی و اخالقی مضامین شیوا و سلیس زبانی بکارگیري با تا است کرده شتال

 به اصلی مطلب بسط و شرح براي تمثیل بکارگیري هنر. کند بیان تأثیرگذار و پندآموز حکایات
 فراهم کتاب این در انسانی جامعه مناسبات از اي مجموعه حقیقت در. شود می دیده وضوح
 که است هایی باب بر کتاب مبناي. باشد اي آزاده انسان هر راهگشاي واندت می که است آمده

 حکایت هر پایان در. کند می روایت آن البالي در را حکایاتی و کرده مطرح را خاص موضوعی
 هاي ویژگی از داستان در داستان شیوه از استفاده. آید می عمل به گیري نتیجه آن از معموالً هم
 اصلی درونمایه توانند می اپیزودیک هاي داستان این واقع در. باشد یم کهن داستانی آثار

 صدد در پردازي سخن شیوه این بکارگیري با نیز نویسنده. دهند جلوه تر رنگ پر را داستان
  باب"است  شده سعی پژوهش این در .دهد توضیح مخاطب به را خود هاي اندیشه که است

 واکاوي روس والدیمیرپراپ شناسی ریخت نظریه اساس بر دمنه و کلیله از"بازجست کار دمنه
 با میزان چه تا بررسی موردباب  که دهیم پاسخ سؤال این به پایان در کنیم می تالش. شود

  دارد؟ هماهنگی پراپ الگوي

  :"باب بازجست کار دمنه"خالصه

شت بر  هنگام بازگ.رود  شبی پلنگ نزد شیر می*شود میکشتن گاو پشیمان شتاب در شیر از 
هی که دمنه  کلیله و دمنه را راجع به گناپلنگ گفت و گوي*گذرد می کلیله و دمنه مسکن

اما خواهد که او را ترك کند  کلیله از دمنه میگو و در این گفت*دشنو میمرتکب شده بود، 
به شادي دعوت کند و حتی کلیله را نیز  از عملی که مرتکب شده اظهار خرسندي میدمنه 
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هر آنچه را که شنیده براي او رود و  گ بعد از شنیدن ماجرا به سراغ مادر شیر می پلن*کند می
روز بعد مادر شیر سراغ شیر *پوشیده بماندکه این راز  خواهد کند و از وي می تعریف می

خواهم تفحص این کار را بکنم هر چند  می: گوید  شیر می.بیند رود و او را اندوهناك می یم
دانم اما چون  گوید می  مادر می.دانی بگو گوید اگر مطلبی می درش می به ما*سودمند نیست

شیر گفت بیندیش و هر آنچه فراخور نصیحت و شفقت است، . توانم بگویم ام نمی قول داده
 شیر از *کند کند و شیر هم تأیید می مادر شیر عیوب آشکار کردن راز را بیان می. انجام بده

 *کند مادر شیر به دمنه اشاره می. ص خطاکار اشاره کندبه مجمل به شخخواهد  مادرش می
خواهد که او هم  از مادرش می. دهد دمنه را بیاورند دستور می. کند  لشگریان را احضار میشیر

مادر * دمنه چون اوضاع را چنین دید تالش کرد با مکر و حیله خود را رها کند*حضور یابد
شیر خواست دمنه را . واگرانه دمنه قرار بگیردسخنان اغشیر ترسید مبادا شیر تحت تأثیر 

گوید که دمنه  مادر شیر با زیرکی به شیر می*  دمنه زندانی شد*ببندد و به قضات بسپارند
 شیر گفت تا تفحص کامل نکنم او را *فریبکار است و هر چه زودتر باید او را کشت

کند   را یادآوري میاي گذشتهه رود و کلیله نصیحت میکلیله پنهانی به دیدار دمنه *کشم نمی
 غمگین و افسرده ، کلیله*شود گوید اگر رازش را افشا کند رنجش دو برابر می میاما دمنه 

سکوت کرد حیوانی که با دمنه در زندان بود گفتگوي این دو را شنید اما *ردبازگشت و م* 
ه این کار را هر چه شیر به قضات دستور داد ک*روز بعد مادر شیر از وي خواست دمنه را بکشد

داند  ي این ماجرا چیزي می  قضات جمع شدند و گفتند هر که درباره.تر انجام دهند سریع
 قاضی دستور داد او را به زندان *گناهی خود گفت سخنانی براي اثبات بی ًمجددادمنه *بگوید

 روزبهشده به  دمنه نارحت .دهد  کلیله را می خبر مرگ کلیله به نام روزبه، دوست*بازگردانند
دمنه . کند  دمنه او را از گنجی که متعلق به او و کلیله است آگاه می*دهد پیشنهاد برادري می

خواهد نزد شیر  می و در مقابل آن از روزبه دهد دارد و سهم کلیله را به او می سهم خود را برمی
 *جریان قرار دهد، دمنه را نیز در گویند ه هر سخنی راجع به دمنه میبرود و مراقبت کند ک

 . خواستند شهادت بدهندحاضران دوباره از .آورند روز بعد دمنه را در حضور جمع از زندان می
 دمنه .بهتر است اعتراف کنی که گناهکاري تا نجات یابی: قاضی گفت. اما کسی سخن نگفت

قاضی . حرف قاضی را قبول نکرد و از وي خواست براساس حدس و گمان حکم صادر نکند
 شیر گزارش را به مادرش نشان داد و مادرش گفت دمنه قصد .ارش کار را براي شیر فرستادگز
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 او * بر تو واجب است که امروز شهادت دهیگوید میبه پلنگ مادر شیر * کشتن ملک را دارد
به نیز  با شنیدن این خبر، حیوانی که در زندان همراه دمنه بود .ماجرا را براي شیر تعریف کرد

به . شیر دستور داد دمنه را بکشند* حیوان ماجرا را تعریف کرد. اهد کسی را فرستادعنوان ش
  *دمنه آب و غذا ندادند تا مرد

   عملکرد و نوع شخصیتشخصیت ها،
توان بدان دست یافت، مطرح کردن نقش  ها می مسئله مهمی که در تحلیل ساختاري داستان

برد عرصه  ویژه که پراپ از آن ها نام میشخصیت در داستان است که در واقع سی و یک نقش 
  .شود عملکرد این شخصیت ها محسوب می

اشخاص داستان عامل یا معلول رخدادها هستند؛ یعنی آنها یا اعمال را انجام  «
دهند یا رخدادها برایشان پیش می آید و به هر جهت معناي خود را از  می

 دیگر بدون وقایع، داستان از سوي. نسبتی که با آنان دارند به دست می آورند
بنابراین همواره باید به رابطه دو . و شخصیت داستانی موجودیت نمی یابد

  ).167: 1377اخالقی،(»جانبه و تنگاتنگ شخصیت و طرح داستان توجه داشت

بندي  ي اصلی تقسیم کنند در هفت دسته که گاه یک یا چند نقش را ایفا میها  این شخصیت
  :ازشوند که عبارتند  می

 شود، اما معموالً ها می ت، گاه قربانی توطئهدالوري جستجوگر اس: قهرمان«
و به هر رو زنی که قهرمان در شاهدخت یا در مواردي زنی نیکوکار . پیروز است

زمایشگر قهرمان و سپس بخشنده یا پیشگو که نخست آ. جوي اوستو جست
رمان که قهرمان را به رستنده قهدوستان قهرمان یا یاوران، ف. شود یاور او می

د قهرمان دروغین یا شیا. شریر که دشمن قهرمان است. فرستد میموریتی مأ
  ).145: 1388احمدي،(»کند که خود را به جاي قهرمان معرفی می

براي . بندي گاه یک شخصیت ممکن است در یک داستان چندین نقش ایفا کند در این تقسیم
رمان داستان باشد، در نقش شریر نیز در مثال ممکن است یک شخصیت ضمن آن که قه

داستان ظاهر شود یا برعکس چند شخصیت در داستان یک نقش را بر عهده بگیرند، که این 
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حلیل کارکردها و پراپ با تجزیه و ت. شود در داستان به نحو منسجمی بیان مینظام ساختاري 
 به در ساختار داستان، هاي هر داستان و بررسی ارتباط این عملکردها عملکردهاي شخصیت

صرف نظر از اینکه چه کسی و «هاي هر داستانی  نتیجه دست یافت که عملکرد شخصیتاین
: 1388هارلند،(»آیند ه عناصر ثابت و پایدار به کار میچگونه آن ها را به تحقق برساند، به منزل

246 .(  

ایر عناصري است که در کند، تنها نام و نژاد و س ن آنچه که در هر داستان تغییر میبنابرای
طی روابط مکرر و مشخص و همیشگی که داراي ساختارهاي مشخص «معرفی ظاهري

اي در کنار یکدیگر قرار داده  براساس قواعد از پیش تعیین شده) 82: 1380شایگان فر،(»است
در این بخش ضمن استخراج . زند قواعد ساختار داستان را بر هم میاند و سرپیچی از این  شده
  .پردازیم  به تحلیل حکایت و عرضه نتایج می و نوع عملکرد آنها،هاي این حکایت صیتشخ

  نوع شخصیت  عملکرد  شخصیت
در عین حال ترسو و . رعنا، مستبد و خودخواه  شیر

  تجربه بی
  قهرمان

ور را در نظر م هوشیار و تمام جوانب اباتجربه،  مادر شیر
  .گیرد می

  گر قهرمان یاري

در عین حال محتاط که پا را از . كشغالی زیر  کلیله
گر  زبانی نصیحت. نهد گلیم خویش فراتر نمی

هاي او را  گاه نصیحت دارد اما دمنه هیچ
  .پذیرد نمی

  گر شریر یاري

  شریر  .چین، خائن، دو بهم زن و چرب زبان سخن  دمنه
  یاري گر قهرمان  .ندک زده عمل نمی اندیش است و شتاب عاقبت  پلنگ
 نسنجیده خود را به خطر جا که وح تا آنل ساده  روزبه

  .افکند می
  گر شریر یاري

شود و در زمان  ها را متوجه می باهوش، نکته   زندانیحیوان
  .کند الزم آشکار می

  گر قهرمان یاري
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  : وضعیت آغازین- 1
اي   اعضاي خانوادهشود؛ مثالً  با یک صحنه آغازین شروع میطبق نظریه پراپ هر قصه معموالً

این صحنه با این . شود شود یا قهرمان آینده با ذکر نام و موقعیت خود معرفی می برده مینام 
 در باب بازجست کار .شناسی مهمی است شود اما عنصر ریخت که خویشکاري محسوب نمی

. شود و گوي راي و برهمن آغاز می با گفت هاي کلیله دمنه صحنه آغازین به مانند دیگر باب
به لحاظ زمانی و مکانی نیز این داستان در گذشته . کند  ابراز پشیمانی می کشتن شنزبهشیر از

  i.ده است. اتفاق افتا

  : گفتگو-2

دهد، درونمایه را به نمایش  گفتگو در داستان یکی از عناصر مهم است، پیرنگ را گسترش می«
 در ریخت شناسی ).463: 1380میرصادقی،(»کند ها را معرفی می گذارد و شخصیت می

 شیر و گويو بخشی از گفت. شود ها دیده می وگو در انواع خویشکاري هاي پراپ، گفت صهق
پرسید که موجب . ه دیدار پسر آمد او را چون غمناکی یافتدیگر روز مادر شیر ب«مادرش

چیست؟ گفت کشتن شنزبه و یاد کردن مقامات مشهور و مآثر مشکور که در خدمت من 
ملی شود و هر گاه که در مصالح ملک تأ  خاطر من دور نمیادی کوشم ذکر و هر چند می. داشت

. کنم و از مخلص مشفق و ناصح واقف اندیشم دل بدو رود و محاسن اخالق او بر من شمرد
ک دلیل است بر شهادت هیچ کس برو مقنع تر از نفس او نیست و سخن مل: مادر شیر گفت

گرداند و بر خاطر  ساعت قلقی تازه میدهد و هر  واهی میگناهی شنزبه گ آن چه دل او بر بی
 ).129: 1383منشی،(».....ست و یقین صادق و برهان کرده شده خواند که این کار بی می

کند و او را عامل شرارت  اشاره می) شریر(یابد که مادر شیر به دمنه ها تا آنجا ادامه می گفتگو
  .کند معرفی می

  :خبرگیري -3
شبی پلنگ تا بیگاهی «: رگیري پلنگ به طور اتفاقیخب. خبرگیري کارکرد حکایت است

ورده بود و کلیله روي به دمنه آ.  گذرش افتاد، چون بازگشت بر مسکن کلیله)شیر(پیش او بود
طور خبرگیري شریر   همین).128: 1383منشی،(»راند آنچه از جهت او در حق گاو رفت باز می
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و وصایت نمود که پیوسته «او خبر بیاوردخواهد براي   می از وي روزبهبه دادن گنجی بهکه 
 W).149: همان(»آگاهاند کند و او را می نچه در باب وي رود تنسمی میآپیش ملک باشد و از 

  :کاري  فریب-4
کاري، خود را تبرئه  نمایی و فریب کند با مظلوم هاي محاکمه دمنه وي سعی می در تمام صحنه

ان نداشتم که مکافات نصیحت و ثمرت خدمت این هرگز گم« او با بیان جمالتی اینچنین.کند
اگر من خود را جرمی «)134: همان(»خواهد بود که بقاي من ملک را رنجور و متأسف گرداند

لکن واثقم بدین تفحص که مزید اخالص من ظاهر . شناسمی در تدارك غلو التماس نکنی
  j.داند خود را ناصح و مشفق شیر می) 135: همان(»گردد

  :نهی -5
 را عاقبت وخیمی که متوجه او خواهد شد و  را از ادامه فریبکاري نهیکند دمنه لیله تالش میک

هول ارتکابی کردي و این غدر و غمز را مدخلی نیک «شود  اما موفق نمیکند به وي یادآوري 
 و ایمن نتوان بود که ساعت به ساعت به وبال باریک جستی و ملک را خیانت عظیم روا داشتی

 آن معذور ندارد و در تو را درو هیچ کس از وحوش ذ شوي و تبعت آن به تو رسد آن مأخو
ن معونت و مظاهرت روا نبیند و همه بر کشتن و مثله کردن تو یک کلمه تخلص تو از آ

  K).128: همان(»شوند

  :واکنش قهرمان - 6
کند یا  دهد یا به کسی کمک می واکنش قهرمان اولین اقدام اوست؛ یا کاري را انجام می

کسان فرستاد « فریبکاري دمنهبا آغاز شیر  در باب بازجست کار دمنه.کند اي را طرح می نقشه
پس بفرمود تا دمنه را . و لشگر را حاضر خواست و مادر را هم خبر کرد تا بیاید

  H).132: همان(»بیاوردند
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  :رفع شر -7
شیر بفرمود تا او را ببستند و «نهبعد از اثبات گناهکاري دم. رسد شریر به جزاي اعمال خود می

باحتیاط بازداشت و طعمه او بازگرفت و ابواب تشدید و تعنیف تقدیم نمودند تا از گرسنگی و 
 E).156: همان(»تشنگی بمرد

اتی که اند و دیگر اتفاقّ تنظیم شدهص هاي کوتاه و حکایات حول یک موضوع مشخّ غلب داستانا
 حال با توجه .شوند شود براي تکمیل موضوع اصلی آورده می در داستان به ذکر آن پرداخته می

هاي مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار  تواند به شیوه  موضوع اصلی داستان می،به دید نویسنده
دهد و با حضور  ا مبنا قرار میر نویسنده ذکر یک رذیلت اخالقی ، در حکایت فوق.بگیرد

  .پردازد ه بسط هدف خود می قهرمان، یاریگران قهرمان و شرور بشخصیت

  :کند ها را به این شکل رده بندي می پراپ قصه

  )پیروزي-کشمکش(I-Hخویشکاري بسط قصه از طریق - 1

حل مسأله یا انجام دادن -مأموریت و کار دشوار(N-M بسط قصه از طریق خویشکاري- 2
  )کار دشوار

- یت و کار دشوار و مأمورپیروزي- کشمکش(NM وIH بسط قصه از طریق خویشکاري- 3
  )حل مسئله

  .)201 :1368پراپ،(هاي دیگر  بسط قصه از راه- 4

 به این . و گفتگو در آن بیش از سایر عناصر نقش دارداین قصه، داراي یک حرکت است
 و مشورت، قهرمان اندیشی با چاره. شود ترتیب که اوضاع آرام با ورود یک شریر متزلزل می

شریر حذف . پردازد به نبرد می. کند ه نبرد با شریر ورود پیدا میاو به صحن. شود فراخوانده می
 و به پیروزي شود  در واقع کشمکشی آغاز می.گردد می شود و قهرمان پیروز از صحنه باز می

  . ستم کردن و یاري رساندن. چارچوب این قصه بر دو محور اصلی استوار است .شود ختم می
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  انگیزشها
ها در قهرمانان  ویشکاريکه موجب به وجود آمدن خ و اهدافی است ر از انگیزش، دالیلمنظو

بخشد، اما با وجود این،   زنده و ممتاز میاي کامالً ها به قصه صبغه انگیزش «شود داستان می
این ). 153: 1368پراپ،(» ثبات ترین عناصر قصه هستند ها جزء ناپایدارترین و بی انگیزش
ها به ساختار  توان با تکیه بر آن تان دیگر متفاوت است و نمیبا داسها در هر داستانی  انگیزش

 در باب بازجست کار دمنه، شیر با انگیزه از بین بردن ظالم و .یک نوع داستانی خاص پی برد
همراهی دیگر یارانش نیز همچون . رود تا دمنه را ازبین ببرد ، گام به گام پیش میکارتخیان

دمنه نیز با انگیزه نجات خود و این که دوباره . زه مشابه شیر استنیز داراي انگی... مادر، پلنگ و
  .خود را نزد شیر محبوب سازد، با فریبکاري و نیرنگ سعی در انحراف دیگران دارد

  نتیجه گیري
هاي پراپ،  قصهشناسی  الگوي ریخت. شود  به نوعی متن بازخوانی می،شناسی در نظریه ریخت

هاي  توان آن را بر روي قصه  علمی و دقیق است که میهاي تحلیل ساختاري براساس روش
هاي کار دشوار، انجام کار   پراپ بسط قصه را از طریق خویشکاري.ادب فارسی نیز اعمال کرد

کلیله و دمنه . داند دشوار و مبارزه، پیروزي و یا از اجتماع هر دو و یا بدون هیچ کدام از آنان می
اي دارد و با  هاي زبانی و ادبی، اختصاصات ویژه ز نظر تحلیلگیرد که ا در دسته آثاري قرار می

 سبک ،ها و اسجاع بکارگیري شعر، الفاظ و ترکیبات خاص، اشعار عربی، تشبیهات، استعاره
 بسط قصه از طریق خویشکاري مبارزه و "بازجست کار دمنه"باب در . یابد بیانی متمایزي می

شده، تعداد اعمال به دست آمده تا حد زیادي با در تحقیق انجام . شود پیروزي مشاهده می
 روند باب بازجست .شناسی پراپ پیش رفته و نتایج مثبتی نیز دربرداشته است الگوي ریخت
تا رسیدن به فاجعه نهایی سه حرکت . اساس حرکت از آرامش به اوج فاجعه است کار دمنه بر
زمان در این . کنند یش تغییر میها کم و ب ها، شخصیت متناسب با تغییر حرکت. وجود دارد

 پراپ از نظرگاه  گفتتوان می. هاي سنتی نامعین و نامشخص است قصه به مانند دیگر داستان
خورد و   هم میبردر ادامه این وضعیت ثابت . شود ت کامل با یک وضعیت ثابت آغاز مییک روای

  .کند ه نمود پیدا میوضعیت تعادل دوبارشود و در پایان روایت این  دچار عدم تعادل می
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گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان ثالث با تاکید بر منطق مکالمه ي 
  باختین

  مهتاب صادق نژاد
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

  

   چکیده

، صاحب نظریـه منطـق مکالمـه   میخائیل باختین . نسان هاست گفتگو مهمترین رکن ارتباطی ا  
  .گفتگو را حاصل تعامل متقابل گوینده و شنونده می داند که در بستر اجتماعی شکل می گیرد              

نـشان مـی دهـد کـه     مروري انتقادي بر زندگی و حیات فکري و اندیشه هاي میخائیل باختین             
تاثیرات به سزایی بـر   » استالین« تبدادي  شرایط و فضاي حاکم در زمان حکومت تک صدا و اس          

شکل گیري و تبلور اندیشه ها و افکار و آثار او داشـتند چنـین دیـدگاهی در مـورد اخـوان نیـز        
ــت ؛ اخــوان    ــادق اس ــر دموکراتیــک    ص ــضاي غی ــون بــاختین در ف ــکوت و سانــسور  چ  س

 و آزادي  ترین سـخنان را در اشـعار خـود نمـودار مـی سـازد و فریـاد آزادي         پهلوي،دموکراتیک
ر زمـستان را مـی تـوان    اشـع ا.  پهلوي می پردازد یخواهی سر می دهد و به مبارزه با تک صدای    

 پرتـرس شاعر با استفاده از زبان و بیان سمبلیک اوضـاع  . طلیعه ي چنین افکاري به شمار آورد   
وان عمده ترین شگردهایی کـه اخـ  . و تهدید و خفقان آمیز ایران پس از کودتا را نشان می دهد     

چنـد صـدایی ، روایـت ، بینامتنیـت ،     : براي فضا سازي گفت و گو به کار می گیرد عبارتنـد از      
وق در اشـعار دفتـر   این مقاله بـه تـشریح مـوارد فـ    . کاربرد ضمایر من و تو ، گزاره هاي خطابی      

  .اخوان می پردازدزمستان 

  

  

   29/4/1397: اریخ پذیرش مقاله  ت                            24/4/1397:تاریخ دریافت مقاله
  

 واژگان کلیدي

   میخائیل باختین*

   منطق مکالمه*

  چند صدایی * 

  اخوان ثالث * 

   زمستان*
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  مقدمه  -1

انسان وارسـته اي    . میخائیل باختین روسی فیلسوف و پژوهشگر اجتماعی سده ي بیستم است            
سانی حقانیـت و مـشروعیت مکالمـه        که سعی در اشاعه ي فرهنگ واالي مردمی ، موجودیت ان          

 مکالمـه و مناسـبت میـان    او منطق مکالمه را بنیان سخن دانست و معتقد بود معنا در           . داشت  
در این طرح او به دنبال دیگر صدایی بود کـه           ) 490 : 1378مقدادي ؛   ( افراد ساخته می شود     

او در دوره . ر اسـت  فادر تنـ ) مونوفـونی (مترادف و با تک صدایی    » ونیپولیف» «چند صدایی «با  
ین ، هر نوع تفکر م اندیشی و انعطاف ناپذیري رژیم تک صدایی استال       اي زندگی می کرد که جز     

 او که اندیشه گر فرهنگ با نیتی مکالمه اي است در اعتراض     .و آزادي بیان را سرکوب می نمود      
طرح الگـوي منطـق گفـت و گـویی سـعی      به استبداد و تک آوایی به گفت و گو روي آورد و با     

ـ      . داشت نظام حاکم را به چالش بکشاند         ا تاریـک  لذا پر ثمرترین دوران زندگی اش مقارن شد ب
ترین دوره ي تاریخ اخیر روسیه و بدین سان بود که دموکراتیک ترین اندیشه هـاي بـاختین در    

مکالمـه ، خنـده ، آزادي و        : غیر دموکراتیک ترین دوره هـا شـکل گرفـت و موضـوعاتی چـون                
از نظر نگارنـده چنـین دیـدگاهی در مـورد اخـوان نیـز               . دموکراسی مورد توجه او قرار گرفتند       

به این معنی که اخوان نیز مانند باختین در جامعه ي اسـتبداد زده و خفقـان آور            . ست  صادق ا 
زمانه اي مکالمه ستیز و ناآزاد را تجربه کرد که صدایی جز صداي خود کامه سـاواك از      پهلوي ،   

شــرایط اجتمــاعی ، سیاســی در کیفیــات و شــکل گیــري اشــعارش و . آن شــنیده نمــی شــد 
روح حساس و افکار و عواطف جمـع گـراي و         . ار بودند   بسیار تاثیرگذ گاههاي موجود در آن     دید

 تک صدایی را تاب نمی آرود و عشق بـه وطـن و مـیهن و درد اجتمـاع او را بـه                    ،مردمی اخوان 
گفتگو در شعر واداشت تا در برابر حکومت خودکامـه زمـان خـود فریـاد آزادي خـواهی را سـر                      

ان خـود  حاکم بر زم  شرایط  استعاري ، زبانی نمادین و  با  بخصوص در دفتر زمستان ، شاعر        .بدهد
زبان شعر اخوان زبانی یکدست نیست و آمیزه اي از آواهـاي گونـاگون و           . را به تصویر می کشد      

حتی متقابل است که شاعر براي برقراري ارتباط و تعامل با اجتماع از تمهیدات گوناگونی سـود             
  . می جوید 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش 1-1

.  ضرورت این پژوهش را بیشتر می گرداند نگرش هاي اجتمـاعی بـه اشـعار اخـوان اسـت           آنچه
ی ایـران و   وقف تبیین اوضاع سیاسـی و اجتمـاع    اخوان بهترین سالهاي شکفتگی شعري خود را      

وضع حال مردم و روشنفکران در طول سالهاي سیاه پس از کودتـا کـرده اسـت و حقیقتـا ایـن              
ی و ظرافت خاصی در پـیش دیـدگان خواننـدگان و آینـدگان مجـسم        اوضاع و احوال را با زیبای     

بنابراین پژوهش حاضر کوشیده تا ظرفیت هـاي گفـت و گـویی    . کرده و به تصویر کشیده است   
  .  تبیین نماید یشعر اخوان را با رویکرد باختین

  پرسش پژوهش  1-2

 آیا اشعار اخوان ثالث از ویژگیهاي منطق گفت گویی برخوردار است ؟ .1
 اخوان از چه شگردهایی براي ایجاد گفتگو در اشعارش سود جسته است ؟ .2

 پیشینه ي پژوهش 1-3

منطق گفتگویی یا مکالمه باختین در آثار مختلف مطرح شده و مقاالت متعددي نیـز بـر    اگرچه  
جـستجوهاي انجـام   درآمـده بـا توجـه بـه     اساس این الگو در حوزه ي ادبیات فارسی به نگارش  

بـاختین مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه         اخوان ثالث بر اساس الگوي منطق گفتگویی        گرفته اشعار   
  :است ولی برخی پژوهشگران به بررسی اشعار دیگر شاعران از این منظر پرداخته اند از جمله 

   دنیاي تک صدا و چند صدا در اشعار       حضور دو ) 1387(حسین زاده   غالمغالمرضا 
 .میخائیل باختین  وانشی در پرتو منطق مکالمه خ: حافظ 

 این نتیجه رسیده است که حافظ همانند باختین تک صدایی و چند صدایی را               نویسنده به 
در دوران کودکی ،مدرسه و زمان حکومت شاه شیخ و امیر مبارز تجربه کرده و ایـن تجربـه    

 .در اشعارش منعکس شده است
     نیما یوشیح بررسی تطبیقی نظریه ي گفت و گوي      ) 1393(دکتر قدسیه رضوانیان

 .و میخائیل باختین
که نیما هـم چـون بـاختین معتقـد اسـت شـعر کهـن                 است رسیده نتیجه این به نویسنده

،مجالی براي بروز آواهاي گوناگون نبوده و با نزدیک کردن شعر به نثر و داستان و وصفی و             
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ر برابـر  شعر می خواهد روح و مسائل زمانه خویش را باز تاب دهد و راهی نو د        روایی کردن   
 .شعر فارسی بگشاید

          گفت و گو در شعر فـروغ       ) 1393(دکتر علی اکبر باقري خلیلی و مرضیه حقیقی
 .فرخزاد با تکیه بر منطق مکالمه میخائیل باختین 

نویسندگان معتقدند شعر فروغ چند صدا و گفتگو گـر اسـت و ایـن امـر برآمـده از اوضـاع                 
. گی شخصی و شیوه هاي تربیتـی اوسـت    اجتماعی بسته و تک صدا ، محیط زند        -سیاسی

فروغ با اندیشه هـاي بـاختین را مـی تـوان در مبـارزه هـر دو بـا        از این رو هم نوایی اشعار      
 . اجتماعی تک صدا و مکالمه ستیز جستجو گرد-ساختار سیاسی

              دگردیـسی منطـق    ) 1394(دکتر علی اکبر بـاقري خلیلـی و مرضـیه حقیقـی
 .از آرمانگرایی تا درونگرایی : ور گفتگویی در اشعار قیصر امین پ

 و از مهـم تـرین   نویسندگان معتقدند شعر قیصر امین پور در فـضایی گفتگـویی قـرار دارد            
ابزارهاي خلق چنین فضایی می توان به دیگر صدایی ،گفتار دوسـویه ،بینامتنیـت و گـزاره         

 .هاي خطابی شاعر اشاره کرد
  حدود و روش پژوهش1-4

 تحلیلی و واحد تحلیل ، اشعار مرتبط با منطق گفتگویی در دفتـر     – روش این پژوهش توصیفی   
در استناد به اشعار زمستان اخوان نسخه ي زیر مورد اسـتفاده قـرار       . زمستان اخوان ثالث است     

تهـران   24 ستان ، چ  ،زمـ 1386زمـستان   : مجموعـه اشـعار مهـدي اخـوان ثالـث           : گرفته است   
  .زمستان

 چهارچوب نظري پژوهش  1-5

   منطق گفتگویی باختین1-5-1

ترین ، تیـزبین    ذار منطق مکالمه و یکی از ژرف اندیش         بنیانگ) 1895-1975(میخائیل باختین   
ترین و گیرا ترین چهره هاي فرهنگ اروپایی در قرن بیستم است کـه افکـار و آراء او در زمینـه        

) tzvetantoodorof(ادبیات اصالت خاصی دارد تا جایی که منتقدي چون تزوتـان تـودروف          
     گــویی میخائیــل بــاختین برجــسته تــرین اندیــشمند شــوروي در  وي را در کتــاب منطــق گفت
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. ات در سده ي بیستم معرفی می کنـد      علوم انسانی و نیز بزرگترین نظریه پرداز ادبی       گستره ي   
عصري که باختین در آن می زیسته ، بدلیل حکومت خودکامه و تمامیت خـواه رهبـران حـزب             

 شوروي و بخصوص استالین عصري پر اختناق ، استبداد زده ، شادي ستیز و تهـی از      کمونیست
مروري انتقادي بر زندگی ، آثـار و حیـات   . اندیشه هاي دموکراتیک و دنیایی مکالمه گریز است   

فکري باختین نشان می دهد که او در دوره اي می زیست که جزم اندیشی و انعطـاف ناپـذیري     
 .تفکر و آواي مخالف را به شدت سرکوب می کند صداي استالین ، هر نوعرژیم خودکامه و تک 

از طرفی، فعالیت هاي فکري مربوط به حوزه نقد ادبی نیز تحت تاثیر زبـان شناسـی سـاختاري          
بود و به دنبال طرح نظریه سوسور درباره مقوله هاي زبان و گفتار، گفتار امري فردي محـسوب                   

-23: 1382مقـدادي،   (اریخی و اجتماعی گفتار پرهیز می شـد         می شدو از پرداختن به وجوه ت      
در چنین شرایطی ، باختین با تاکید بر ماهیت تـاریخی و اجتمـاعی زبـان ،آن را بـه زبـان        ) 24

هاي اجتماعی و ایدئولوژیکی گوناگونی تقسیم کرد و تاکید نمود کـه زبـان و گفتـار در جامعـه                
در واقع باختین با اتخاذ این رویکرد . ود می گیرند  هاي مختلف ،فضا ،لحن و رنگ متفاوتی به خ        

وبا پذیرش وجهه اجتماعی زبان و به تبع آن گفتار، و ارزش نهادن به متونی کـه از زبـان مرکـز            
کـه آواهـا و صـداهاي    - و به ارائه زبـانی چنـد الیـه و مرکـز گریـز        گرا و واحد اجتناب می کنند     

 می پردازنـد، ضـمن مخالفـت بـا زبـان        –شود  اجتماعی گوناگون در آن به نمایش گذاشته می         
شناسی فردي و ذهنی سوسوري و ساختارگرا، به مبارزه با هر گونه تک آوایی و اقتدار استالینی          
برخاست ؛ از این رو، مباحث تک صدایی و چند صدایی کـه مهـم تـرین شاخـصه هـاي منطـق          

یی را بـه نحـوي شایـسته         و متونی که چند صـدا      شی دارند باري ارز مکالمه هستند،نزد باختین    
 تمــایالت )1389:21اکبرآبــادي،رضــی و . (رخوردارنــدبازتــاب مــی دهنــد از ارزش بیــشتري ب

جزمیـت  اجتماعی و آرمان هاي آزادي خواهانه ، باختین رابرآن داشت تا در اعتراض به ارعـاب،        
تگـویی ،  گرایی استبداد و تک آوایی رژیم حاکم به گفتگو روي آورد و با طرح الگوي منطـق گف           

الیـت بـاختین بـا تاریـک     عبارت دیگر پر ثمرتـرین دوران فع  ه  ب. نظام حاکم را به چالش بکشد       
یعنی دموکراتیک ترین اندیشه هایش در غیر دموکراتیـک تـرین   .  روسیه مقارن بود  ترین دوره   

   )34 : 1387ك ؛ غالمحسین زاده و غالمپور ، -ر( دوره شکل گرفت 

آثـار  .کالمـه اي او از متـون، خاسـتگاهی سیاسـی واجتمـاعی دارد              رهیافت باختین و خوانش م    
بـاختین عمیقـا ضـد    « :  گفتـه انـد      چنانکـه باختین در واقع واکنشی است بر ضد زمانـه اش ،            



 110 ...گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان     رخسار زبان                1397، بهار 4شماره       /

سـلدون و  . ( خواهی و تک گویی است هتر آنکه گفته می شد او ضد تمامیت و ب » است استالینی
ـ       ) 59: 1384ویدوسون،   اختین هـم مـورد توجـه بـسیاري از نظریـه         منطق گفتگـویی قبـل از ب

. ( مکالمه را بنیـان سـخن معرفـی کـرد     پردازان بوده اما ابتکار باختین در این بود که او منطق   
او اعتقاد داشت همان گونه که اساس گفتار کـاربرد شخـصی زبـان بـه                 ) 98 : 1378احمدي ،   

( خن ادبی به منظور گفتگوسـت   منظور ایجاد مکالمه است ، هر شکل بیان ادبی نیز گونه اي س            
   ) 103: همان 

. که همه ي انـواع ادبـی پیـشین را در خـود دارد     باختین رمان را عالی ترین نوع ادبی می داند    
رمان از نظر او کانون همه ي صداهاي منفرد و پراکنده پیش از خـود ، جایگـاه صـداها ، زبانهـا           

تین در کتاب مسایل بوطیقاي داستایفسکی باخ. ایدئولوژي ها و جهان بینی هاي متفاوت است         
، داستایفسکی را به خاطر وجود کثرت صداها ، آگـاهی هـاي جداگانـه و چنـد آوایـی              ) 1929(

می داند و معتقد اسـت کـه او بـا اسـتفاده از رهیافـت        » چند آوایی «اصیل صداها ، خالق رمان      
 ،وضوح شنیده می شـوند  مکالمه اي دست به خلق فضایی متنی زده که در آن چندین صدا به             

که آن را مقابل رمان تک آوایی یا مونوفونی تولـستوي قـرار مـی                ) 98-101 : 1378احمدي  ( 
دهد و اظهار میدارد که در آنها تنها صداي مسلط ، صداي راوي است که بر دیگر صداها برتـري    

  .براي باختین ، رمان تک آوا غیر گفتگویی است . و هژمونی دارد 

در آن هژمونی اندیشه هاي جزمی صداي حاکم حرف اول و آخـر را مـی زنـد نـوعی        دنیایی که   
  .اقتدار خودکامه ، تمامیت خواه استبدادي غیر دموکراتیک از نوع استالینی در آن وجود دارد 

کـه در  جانبـه دانـست   باختین را می توان در معناي دقیق کلمه ، شخصیتی جند بعدي و همه      
، یعنـی بـاختین زبـان شـناس را       بعد وي   ن شاید بتوان این جنبه یاُ     میان ابعاد شخصیتی باختی   

چرا که در بطن هر آنچـه بـاختین انجـام داده و گفتـه          . مهم ترین و برجسته ترین آنها دانست        
است ، مفهوم بسیار برجسته ي زبان وجود دارد و بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه بـسیاري از                     

.  یا در مورد زبان هستند و یا از زبان نشات می گیرنـد     مفاهیم ، نظریه ها و واژه هاي فلسفی او        
به بیانی ساده تر می توان گفت که زبـان در حقیقـت نقطـه ي شـروع و سـنگ بنـاي مفـاهیم                 

  ) 28-29 : 1387غالمحسین زاده ، . ( کلیدي و اندیشه هاي اوست 
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قد بـود تفـاوت آن   نام فرا زبان شناسی قرار داد و معته گفتار را موضوع دانش جدیدي ب    باختین  
: با زبان شناسی در این است که موضوع زبان شناسی محدود به زبان و واحـدهاي آن از قبیـل                  

فتـار اسـت کـه در    است ولی موضوع فرا زبان شناسی سـخن یـا گ          ... واج ، تکواژ ، واژه ، جمله و       
ناختی ، جـزء  از نظر باختین ، گفتار عالوه بر ماده ي زبان شـ  . ود نمی یابد    گفته هاي منفرد نم   

نامیده می شـود و منظـور از آن ، زمینـه ي منحـصر     » زمینه ي گزاره«اساسی دیگري دارد که    
  ) 58-59 : 1373تودوروف . (بفرد تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی است 

بان خنثی نیست ، بلکه یک پدیده باختین در مکالماتش در مورد ماهیت زبان معتقد است که ز          
 اجتماعی اسـت و بـر آن   –ک است که شدیداً تحت تاثیر شرایط مادي         ایدئولوژی –ي اجتماعی   

  )491 : 1378مقدادي ك (منطق مکالمه حکمفرماست

باختین فردیت و زندگی به خودي خود بی معناست و آن زمـانی معنـا پیـدا مـی       ي  در اندیشه   
  )203 : 1384: انصاري . (کند که در تعامل و گفت و شنود با دیگري باشد 

  سان شناسی فلسفی باختین  ان1-5-2

امـا او آثـار و همـین    . آثار باختین در ژانر ادبی و زبان شناسی نوشته شـده انـد    علی رغم اینکه    
از ) 161-162 : 1384انـصاري ،  (طور شیوه ي تفکر خود را انسان شناسانه توصـیف مـی کنـد        

 عنـصر جامعـه   نظر باختین گفت و گو زمانی شکل می گیرد که در کنار ماده ي زبـان شناسـی         
او در دوره ي پدیدار شناسی اولیه ي زندگی خود با دیدگاهی هستی  . شناختی نیز حاضر باشد     

اجتماع بـا  « از دیدگاه باختین . شناختی به انسان سعی کرده به جوهر و سرشت انسان بپردازد    
 و موجودیت انـسان و جهـان آدمـی   ) 67 : 1377تودوروف ( »  ظهور شخص دوم آغاز می شود    

گـري یـا گفـت و شـنودي را بـر            باختین بنیان مکالمه    . معنا می یابد    » ارتباط ژرف   « تنها در   
همین رابطه ي بین خود و دیگري بنا نهاده و آگاهی نـسبت بـه مفهـوم دیگـر بـودن را الزمـه                  

بیش از هر چیز از مـارتین بـوبر   »  تویی –من « باختین در رابطه ي  . برقراري مکالمه می داند     
طه ي واقعـی میـان   اساس پیدایش کتاب من و تو ، راب. معروفش ، من و تو بهره می گیرد     و اثر   
   ) 23-24 : 1390بوبر ، . (ي انسانی بوده است » تو «  و »من « یک 
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چیزي که از ابتداء مرا متاثر می کند و بـا نامیـدن مـن آغـاز مـی شـود ، از             : باختین می گوید    
یعنـی از طریـق سـخن و آهنـگ     ... ) مـادر و  ( ن دیگـران  دنیاي خارج و با جاري شدن بـر زبـا    

در ابتـداء  . عاطفی آن و ارزش هاي بیان شده در آن ، به جزیی از آگاهی من تبدیل مـی شـود              
دیگران کلمات و قالب هـاي زبـانی و   . من صرفاً از طریق دیگران است که از خود آگاه می شوم        

مات و اشکال هستند که اولـین تـصور مـن از         و همین کل  آهنگ نواخت آنها را به من می دهند         
  . خودم را بنیان می نهد 

   گفت و گو در شعر اخوان -2

او نیـز از حیـث   . اخوان ثالث نیز همچون باختین زمانه اي مکالمه ستیز و نا آزاد را تجربه کـرد     
اجتماعی در جامعه اي تک صدا می زیسته کـه تنهـا صـداي حـاکم بـر جامعـه آن روز صـداي           

 فرهنگـی شـکل گرفتـه از    – اجتمـاعی و اقتـصادي       –سـاختار سیاسـی     . مه ساواك بود    خودکا
ماهیت حکومت سلطنتی و سلطه جوي پهلـوي از یـک سـو و فـضاي اجتمـاعی ایـران پـس از                 

 فضاي تک صدا و مکالمه ستیز را ایجاد کـرده بـود کـه    ، از سوي دیگر1332 مرداد   28شکست  
قتـصادي از ویژگـی   و وضـعیت بـد ا  قارت ، نبودن آزادي بی عدالتی ، اختالف طبقاتی ، فقر ، ح    

ی بـر  ب بعالوه زندگی سنتی و مذهبی و تا حدي استبداد محور پـدر کـه شـ    .هاي آشکارش بود    
( نواي پسر گوش می سپرد و از سر دلسوزي زنگ خطري بـراي اخـوان بـه صـدا در مـی آورد                       

 عاشقانه دوستش مـی  –قی که او را از قدم نهادن در وادي موسی       ) 23ص   : 1387شاهین دژي   
 مدتی کوتاه خود را از موسیقی دور داشـت       رد و اخوان اگر چه به احترام پدر        باز می دا   –داشت  

   . مجدانه او را به عالم هنر و عرصه ي شاعري می کشانداما جوشش و عشق درونی،

 او وسـیله   اخوان را به گفت و گو در شعر وا می داشت و شـعر بـراي   و عواطف جمع گراي،   افکار  
شعر محصول بیتابی انسان    : اي براي ایجاد ارتباط و رسالتی عظیم بود ، چنانکه خود می گوید              

وقتی با شعر هاي روایی اخـوان روبـرو      . در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می گیرد            
. ( نطـق مکالمـه اسـت    می شویم بی شک اولین ویژگی عمده اي که به چشم می آید حضور م              

. در روایت هاي اخوان ، گفتگـو هـا از طریـق راوي پـیش مـی رود        ) 136 : 1393: خوان ثالث ا
معنی که شاعر اندیشه را به راوي منتقل می کند و راوي از زبان شخـصیت هـاي روایـت                  بدین  

بنابراین در این گونه روایت ها ، کمتر با عنصر گفت و گو به شیوه مـدرن           . آنها را بیان می کند      
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اما بهر حال او از این عنصر نیز همچون سایر عناصر داستانی ،          .  روبرو هستیم    ن پردازي  داستا و
  حضور طبیعـی در شعر هاي روایی اخوان منطق گفت و گوها . تفاده می کند    صحیح و به جا اس    

  )7: 1391برامکی،-شادروي منش(.ها را تایید می کند شخصیت

   انسان شناسی فلسفی در اشعار اخوان -3

 ، شاعر بود اما نه شاعري که از رنج خویش بنالد ، بـل شـاعري کـه جـز از رنـج دیگـران                 اخوان
رمز عظمت او و آن روحی که در شعرش دیده شده اسـت ،     . براي او خود در میان نبود       . ننالید  

عر یعنی صمیمیت یعنی صـداقت یعنـی    از نظر او ش   ) 147: 1387: شاهین دژي   . (همین است   
از درد دیگران داشتن یعنی زخم دیگران را خوردن ، اگر فریـادي هـست   دردي داشتن ، حرفی     

   )339همان . (صورت خارجی این معانی ذهن است ،و شوقی 

که شاعر موظف است کـه بـا مـشکالت و مـسائل             اخوان در گفتگوهایش بارها تکرار کرده است        
ي مـردمش را بـشناسد و   شاعر باید نیازها. جامعه اش درگیر باشد و بکوشد که آنها را رفع کند     

اخوان غم مردم خـود را  . آنها را در اشعارش با شیوه ي هنري و لطافت هاي شاعرانه بازگو کند          
بینم چو به تاراج رود کـوه    « ) . 341: همان  ( گو کرده  است     داشت و این غم را در اشعارش باز       

در نظـر   ) 67 : 1391 ،اخـوان ثالـث   (   دل خوش نشود همچو گل از خرده خویشم           /زر از خلق    
من سخن از آتش آدم شدن  « : گوید  ف است که به آدمیت رسیده باشد و می          اخوان شاعر موظ  

  ) 331همان ( » در خویشتن گویم 

 سـالهاي سـکوت و سانـسور ، کـه     1347او در عصر غیر دموکراتیک و جزم اندیش پهلوي سال          
 اختین دموکراتیـک تـرین   نداشت چـون بـ  کمتر کسی از بیم ساواك جرات بیان هیچ سخنی را       

من البته خـالی از توجـه   « :  سخنان را که موخره از این اوستا به چاپ رسیده است گفته است       
وقتـی مـی بیـنم ملـت مـا ،      بدبخت و بیمارمان هرگز نبوده ام و نمی تـوانم باشـم   به جامعه ي  

لی و انـسانی ،  جامعه ي ما با این همه ثروت و غناي طبیعی و موجبات رشد و زندگی آزاد و عـا     
است خوب و روشن مـی دانـم و مـی      کاراین چنین بیمار و گرسنه و فرومانده و سیه روز و تبه           

ایـن  از ( » مـسلما آرام و سـاکت نمـی تـوانم بمـانم      بینم به چه علت هایی چنین است ، خوب   
 بیشتر از آن هم به جرم سیاسی محبوس بوده و شکنجه کشیده             هر چند ) 155 : 1391اوستا ،   

  .بود و به قول خودش سیگار روي دستش خاموش کرده بودند و چه ها و چه ها 
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  : او مرثیه گوي وطن مرده ي خویش است . اخوان درد وطن دارد 

 : 1363ارغنـون  ( من مرثیه گوي وطن مرده ي خویـشم             »        امید و چه نومید   «گویند که   
66(   

   شگردهاي اخوان در فضا سازي گفت و گو -4

 آثار خویش را بر شیوه اي گفتگویی پیش برده که مهمترین شگردهایی که اخـوان بـراي            اخوان
)       روایـت –بینامتنیـت  ( چنـد صـدایی      -1: ایجاد فضاي گفت و گویی بکار می بندد عبارتند از           

  گزاره هاي خطابی -3 تو      –کاربرد ضمیر من -2

   چند صدایی4-1

    بینامتنیت4-1-1

نخست،حوزه فرامتن است که در آن زمینـه  .ر دو ساحت صورت می پذیرد  فهم گفتگویی متن د   
ــت           ــا باف ــه ب ــمن رابط ــتن ض ــر م ــاحت ه ــن س ــد؛در ای ــی ده ــا م ــتن معن ــه م ــت ب و باف

هـر مـتن در حقیقـت کـنش و     .با متون دیگر نیز مرتبط می شـود     ...اجتماعی و فرهنگی،سیاسی،
گفتگـویی متن،مربـوط بـه    حوزه دیگـر فهـم   .واکنشی نسبت به متون پیش و پس از خود است  

ن متنی است که در طی آن،گفتارها و آگاهی هاي گونـاگون در متن،رابطـه اي               وداللت هاي در  
در صورت تداوم چنین تعاملی است که گفته هـاي موجـود در مـتن،       .تعاملی و مکالمه اي دارند    

  شــکل مــی )Plolyphony(اعتبــاري یکــسان پیــدا میکننــد و مکالمــه گــري و چنــد آوایــی
 است که متن و داللت هاي موجـود  )Monophonis(نقطه مقابل چند آوایی، تک گویی    .دگیر

درآن تحت جهان بینی واحد و هماهنگی فروکاستی قرار دارد که نویسنده به متن تحمیل مـی              
  .کند

در خزانه ي واژگان باختین بعد از مفهوم بنیادین منطق مکالمه یا گفت و شـنودي نزدیکتـرین           
مکالمه که تقریبا مترادف با آن به کار می رود مفهوم دو صدایگی یـا گفتـار دو              مفهوم با منطق    

در تقابـل بـا تـک     )Plolyphony(مکالمه در الگوي باختین برابر با چند صـدایی         .است  سویه  
ــاختین از منطــق گفتگــویی همــین خاصــیت  .  اســت  )Monophonis(صــدایی  منظــور ب
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سط خود باختین مـورد اسـتفاده قـرار نگرفـت بلکـه             که این اصطالح ابتداء تو    بینامتنیتی است   
دانشمندان و منتقدان بعدي از جمله ژولیـا کریـستوا ایـن اصـطالح را وضـع کردنـد از ایـن رو                

  ) 103 : 1378احمدي . ك .ر(سرچشمه بحث بینامتنیت را باید در آثار باختین جست 

کلمـات  ( بـه زبـانی شـامل    جن. بر اساس نظر باختین هر گفتار از دو جنبه تشکیل شده اسـت            
ی کـه در آن بافـت و موقعیـت اجتمـاعی     نبا  و جنبه ي فراز...)اشکال حرفی و نحوي و آهنگ و    

گفتار مد نظر است یعنی هر گفتار در شـرایط اداء شـدن تـشخص و تعـین خـود را در بافـت و         
تـار  بعبـارتی هـر گف  . اي که در آن حادث می شود ، کسب می کند    فضاي فرهنگی و اجتماعی     

ی که اساس این خاصیت بینامتن. اقع می شود در ارتباط با گذشته و آینده است که مورد فهم و        
اخوان ثالث به خـوبی دیـده مـی    ر اشعاشکل گیري چند صدایی و گفتگو در آثار هنري است در    

  .شود 

 اخوان در شعر زمستان به دنبال ایجاد فضاها و صداهاي متفاوت است و در این رویکرد بـیش از       
من کوشـیده  « : چنانکه خود می گوید . هر کس و هر چیز تحت تاثیر نیما و بیان روایی اوست        

( »  ام از راه میان بري از خراسـان بـه مازنـدران بـروم از خراسـان دیـروز بـه مازنـدران امـروز               
می بینم که در شعر زمستان ایـن امـر تحقـق مـی یابـد و شـعر        . ) 112 : 1385محمدي آملی   

ان از دل شعر کهن بیرون آمده و شاعر آن را به  آرامی بـا نیمـاي مازنـدران پیونـد           ستان اخو زم
اخوان هیچ گاه ارتباطش با سنت هاي ادبی شـعر فارسـی قطـع نـشده اسـت شـعر                    . زده است   

که ) 119-120: همان  . (زمستان را می توان اولین پیوند جدي شعر اخوان با شعر نیما دانست              
امتنی آثار اخوان است که موجب شکل گیري فضاي گفتگـویی مـی             این خود موید خاصیت بین    

با استفاده از این شگردهاسـت کـه      می کند و     چنین گفتگو هاست که متن را چند آوایی       . شود  
شاعر نشان می دهد وامدار سخن پیشینیان است و با این شیوه بـه صـداهاي دیگـر نیـز اجـازه          

ند و حضور یـک راوي دیگـر را نیـز در شـعر      و چند صدایی ایجاد می ک     ظهور در متن می دهد      
خود نشان می دهد و با شعر و سخن او وارد مکالمه می شود و بدین ترتیب فضا را براي ایجـاد                   

  ) 315-316: 1387شاهین دژي . ( گفتگو هموار می سازد 

م استعمال و مخفـف  مهجور ، کاز نمونه هاي مشهود در شعر اخوان می توان کلمات و ترکیبات      
سا ، لولی وش ، پاسخ دشنام ، آمدستم ، گرمگاه ، به اکراه و بعـد هـم مـصادر                  یازیدن ، تر   چون
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ــا ا   ــاره بــ ــرخم همــ ــخ گفــــت      فمــ ــد پاســ ــی خواهنــ ــر نمــ ــال معــــین نظیــ   عــ
برنیارد کرد ، دید نتواند حتی فعل آمدستم که مثال هاي باال تنها از شعر زمستان گرفته شـده                   

و کمتر شاعري مانند اخـوان ، اینقـدر       تداعی می کند    گذشته شعر فارسی را     است و کامالً زبان     
اخوان توانست در حساس ترین مقـاطع ادبـی   . سخنش گسترده و موضوع اشعارش متنوع است     

مرهون تـالش او  و این  ره آوردهایش آشنا کند ش خوانندگان جدي شعر را با نیما و با شعر خوی  
ان شعر سنتی و نـو شـد و بـا اینکـار     اخوان باعث آشتی تدریجی خوانندگ . و شعرهاي نو اوست     

   ) 227: 1385محمدي آملی . ( پلی زد میان سنت و تجدد 

   روایت 4-1-2

پیشبرد روایت با تکیه بر گفتگو باعث می شود که صـداي شخـصیت هـاي دیگـر نیـز در کنـار          
بیان روایـی مهمتـرین ویژگـی منطـق گفتگـویی      . صداي نویسنده بروز پیدا کند و شنیده شود  

ر اخوان است که به او اجازه آفرینش فضاها و موقعیت هاي حضور دیگـران و طـرح جهـان                  اشعا
بینی و ایدئولوژي را می دهد و شعر را از سطح تک معنایی به چند معنایی می رساند و به شعر             

رویکرد گفتگویی اخوان در همه ي مجموعـه هـاي شـعري اش         . او ویژگی گفتگویی می بخشد      
ص در دفتر شعر زمستان اخوان شـاعري راوي اسـت و از روایـت بـراي     بچشم می خورد ، بخصو 

. القاي اندیشه ها و پیشبرد اهداف اجتماعی و تبیین هیجان هاي عاطفی خویش بهره می بـرد             
در ایـن کتـاب اخـوان نالـه ي     . او در مجموعه ي زمستان راوي قصه ي دردمندي خـود اسـت            

شده از فریب یـک سـراب کـه بیابـانی هولنـاك را             ست ، بیدار     ا دردآلودي دارد و امید نومیدي    
  ) 266 : 1387شاهین دژي . ( امید رهایی از آن نیست  هیچ پیش چشم می بیند که

 است و ما صداي کسانی را در این شعر       1332این شعر تصویر گر فضاي اجتماعی پس از مرداد          
رابـر فـشار و زور خفقـان و    می شنویم که آرمانهایشان به باد رفت و با تجربه هاي همه تلخ در ب           

اخوان همچون بـاختین راوي قـصه ي تلـخ حـاکم بـر        . نبودن آزادي قلم و بیان قرار گرفته اند         
زمانه ي خود است و چون سوداي مکالمه و گفتگو در سر دارد در نقش یک منتقد اجتماعی بـا        

اکم سیاسـی و  لحاظ شرایط اجتماعی و فضاي حـ ه بازتاب آن شرایط دست به انتقاد می زند و ب   
  .یباترین انتقادها را رقم می زند با زبانی استعاري و کالمی نمادین به گفتگو می پردازد و ز
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کسی سر بر نیـارد   / سرها در گریبان است     / سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت       / زمستان است   
/  لغـزان اسـت   که ره تاریک و/ ر جز پیش پا را دید نتواند  نگ/ کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را        

به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سـوزان           / و گر دست محبت سوي کسی یازي        
  .است 

صداي گوینده ي این شعر صداي سوژه ي تک افتاده و عرف ستیزي اسـت کـه بیگـانگی را بـر          
ده و با ساختاري استعاري و نمادین مسائل اجتماعی ، ایدئولوژیک را وارد شعرش کـر      نمی تابد     

  )39: 1388پاینده ( و همانند داستایفسکی دست به خلق فضایی چند آوایی می زند 

نمادهـایی از مـردم دردمنـد و انـدوهگین     . در بیشتر روایت ها ، شخصیت ها نمـادین هـستند          
و  مهر سکوت بر لبانشان کوبیده شـده اسـت       برند که  روزگار شاعر که در خفقان مطلق بسر می       

 به اهداف روایت که بیان رنج ها و دردهاي مردم جامعه است ، نزدیک مـی            راوي با انتخاب آنها   
  .شود 

منظومه هاي داستانی اخوان بی شک موفق ترین شعرهاي او بشمار می آیند ، بهره مندي ایـن               
. آنها را بـه مـرز جـاودانگی رسـانده اسـت         ،منظومه ها از عنصر روایت و بکارگیري قصه مناسب        

ن عمدتا بر نقل قصه اي متکی است ایـن قـصه در درون یـک روایـت                ساختار و شکل شعر اخوا    
جاي دارد و اخوان خود راوي قصه هاي از یاد رفته است که با بهره گیري از تمثیـل بـه روایـت          

  ) 299 : 1385محمدي آملی (گري می پردازد 

براهنی می گوید روایت هاي شعري اخوان هنگامی زیبـا و در اوج هـستند کـه شـکل سـاده ي       
منظومه هایی چون شکار ، سگ هـا و  . خود را از دست داده و تبدیل به تمثیل و اسطوره شوند          

  ) 303: همان (گرگ ها ، میراث ، کتیبه 

رسـتانی  شاعر انقالبی مجا) ر پتوفیوشاند(منظومه ي سگ ها و گرگ ها که مضمون آن از شعر     
تمثیلـی از انـسانهاي جامعـه     سگ ها و گرگ هـا و از زبان  روایت شده قصه ايو قهرمانی است    

براي تکـه اسـتخوانی دم مـی    است که برخی سگ صفتانه علی رغم دشواري و سختی همچنان   
 آزادگانی هستند که سرما و گرسنگی را تحمـل مـی کننـد زیـرا بـه              برخی و در عوض  جنبانند  

   : اربابان بروند ند و نمی خواهند زیر یوغآزادي ایمان دار



 118 ...گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان     رخسار زبان                1397، بهار 4شماره       /

/ کشد مانند گرگان بـاد زوزه  / هوا تاریک و طوفان خشمناك است /  و تر  هوا سرد و برف آلوده      
بر آن خاك اره هاي نرم خفـتن  / کنار مطبخ ارباب آنجا / ولی ما نیک بختان را چه باك است ؟  

وز آن تـه مانـده هـاي        / عزیزم گفتن و جـانم شـنفتن        / چه لذت بخش و مطبوع است وآنگاه        / 
چـه اربـاب عزیـز و    / چه عمر راحتی دنیاي خـوبی  / شد استخوانی و گر آنهم نبا  / سفره خوردن   

   .بلی اما تحمل کرد باید / ولی شالق این دیگر بالیی است / مهربانی 

در شعر معاصر اخوان تنها کسی است که زیباترین شکل روایـت را در شـعر جـاي مـی دهـد و                   
می دانـد و  » کار شب پا«و » آمینمرغ «البته در این امر خود را متاثر از برخی اشعار نیما چون       

من مثل بعضی کارهاي الیوت شعر گفته ام که در آنها روایت هست مثل پـاره   « حتی می گوید    
اي از کارهاي سعدي شعر گفته ام ، مثل فردوسی شعر گفته ام و مثل خودم شعر گفته ام مـن                 

 می گوید من روایـت  و) 248: 1387،حسین پور چافی . (  » خود روایت را نوعی شعر می دانم      
 و در جـایی   )308 :همان. ( را به حد شعر اوج داده ام ، اما شعر را به حد روایت تنزل نداده ام               

  : حتی خود را راوي می خواند و می گوید 

/ راوي افسانه هاي رفته از یـادم  / باز می گویم همچنان که گفته ام باري   / راویم من راویم آري     
  )  199 : 1385محمدي آملی (ن شده تاریخ  جغد این دیوانه ي نفری

   کاربرد ضمایر من و تو 4-2

و انـسان شناسـی فلـسفی     می گوید و منطـق گفتگـویی   هان رابطه هایی که بوبر از آن سخن    ج
  .که موجودي اجتماعی است بی معناست » دیگري«یا  » غیر«باختین بدون وجود عنصر 

انسان در رو به رویـی بـا تـو مـن مـی      :  نویسد چنین می» من و تو«بوبر در کتاب معروف خود  
 : 1380بـوبر ،  ( واقعیت نمی یابد  » تو«به عنوان یک موجود مستقل هرگز بدون   » من«شود و   

 . می گـویم » تو«شدم ، » من «دارم وقتی احتیاج »تویی«براي شدن به    » من«از نظر بوبر    ) 20
  ) 160: همان . ( حیات واقعی هنگامه مواجهه است 

نیـز حـضور دارنـد و    »  او و ماتو،«نیست در شعر او     » من«نروایی   اخوان تنها عرصه ي فرما     شعر
دنیاي چنـد صـداي اخـوان را مـی تـوان در        . است  » من«حضورشان بسی پر رنگ تر از حضور        

 و انسان شناسی »هانیتبین االذ» «دیگري« غیر  –رابطه ي من    «  بر اساس    یرویکردي باختین 
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» منیت«و » من«ي تک صدا که بر   به این ترتیب که برخالف دنیا     . ل کرد   فلسفی تجزیه و تحلی   
که همـه چیـز را   . یا غیر است » دیگري«و » تو«تاکید دارد دنیاي چند صداي اخوان مبتنی بر    

تا جائیکـه  . با دیگري می بیند حتی حیات و زندگی و موجودیت انسانی را در دیگري و مکالمه      
پس دانستی جانم و نیک بدان که فرقـی فـاروق و اصـولی            « : گوید  در موخره از این اوستا می       

است بین من هایی که در پس پشت شعرهاست زین حس تا آن حس صد گـز رسـن ، و بـدان                   
 هـزار خـروار تفـاوت بهـا     است اما مثقالی هزاران»من « اگر چه     » من شخصی و خصوصی   «که  

» من فـوق بـشري  «تا چه رسد به » شريمن عالی ب«و نیز با  » عمومی و اجتماعی   من    «دارد با 
و هم بدان جانم کـه در حـال و هـواي بعـضی          » ابر رندان آفاقی  ،  ابر مردان   من برتران ،  « یعنی  

تغنیات و تموجات و خرامشها آدم اگر آدم باشد ، سرشت و طبیعـت او چنـان مـی رانـد و مـی             
دان کـه بـر مرزمـشترك     او عروج و ارتقاء یابد ، برتـر و بـاالتر چنـ           »من شخصی «رساندش که   

در آن حدود و حـوالی بخرامـد ، حتـی         یابد و پیوسته     تل و دریافتها و عواطف آدمیان دس      احوا
زند و گاهی از من انسانی و بشري نام می برد و مـی گویـد مـن نـزد بعـضی                »  انا الحق    «دم از 

ایـن  ه از   مـوخر  ( .حقیقـت انـسانیت اسـت     و  » انـسان «فیلسوفان مثل ابـن سـینا عینـاً همـان           
  ) 123-124 :1391اوستا،

می گوید در غزل گویان ما بسیار کمند کسانیکه توانـسته انـد مـن خـود را بـه مـن دیگـران               و  
ی کمال دست یابند که مـن خـصوص   ا آنچنان به اوج زیبایی و جمال به         نزدیک و مربوط کنند ی    

در پـس  » مـن «کنند و بزرگان علم معنـی و هنـر کـه    خود را براي همه لذت بخش و دلنشین        
 و گاهی هـم حـافظ و بعـضی    پشت شعرشان بشري و عمومی است چنانکه در شعر خیام هست        

) 133: همـان   (ی شک از همین رهگذر است که سخن خیام جهانی را مسخره می کنددیگر ، ب  
  .است و این خود نشان دهنده توجه شاعر به من فراتر از من بشري 

 را در زندان می سراید ، ضـمیر مـن را در          آن 1332همچنین در شعر فریاد که پس از شکست         
می برد آنجا که کشورش را مانند خانه اش دانـسته کـه پـس از     معنی من جامعه بشري به کار     

اسـت  » من انسانی اجتماعی    «شکست به راستی آتش گرفته و مراد او از ضمیر من در این شعر             
  .  شکست خورده است که این شکست را تحمل کرده بود و در واقع او سخنگوي انسانی
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ش هـا را ،  پرده ها و فر/ این آتش هر طرف می سوزد /  جانسوز یخانه ام آتش گرفته است آتش    
و ز میان خنده هایم تلـخ  /  لهیب آتش پر دود  هر سوي می دوم گریان در من به /تارشان با پود    

   ! اي فریادمی کنم فریاد اي فریاد/ ته ي سوزان از درون خس/ ناشاد و خروش گریه ام / 

 در اشعار ابتدایی اخوان من هـاي شخـصی و عـاطفی هـم دیـده مـی شـود در اولـین                       هر چند 
ه عـشقی شکـست     و تجربـ  »  مـن شخـصی    « شـاعر از   »یاد«  ي منظومه از دفتر زمستان ؛ قطعه     

  : خورده خود می گوید 

  آن شب که عالم عالم لطف و صفا بود/ هرگز فراموشم نخواهد گشت هرگز 

   چشمک می زد و رویش به ما بود و زشوق /ران و هستی لذتی داشتمن بودم و تو

هـاي عـاطفی و   » مـن و تـو     «  که بسامد باالیی از ضـمایر        » نغمه ي همدرد   «و نیز درمنظومه    
  . شخصی را به خود اختصاص داده است 

 به کاش از عمر شبی تا/خواب نفرستد و از راه سرایم نبرد       / تشنه ام امشت اگر باز خیال لب تو         
ن روح مـن در گـرو زمزمـه اي شـیری      /شبنم زلف تو را نوشم و خوابم نبـرد        / سحر چون مهتاب    

/ زین سکوتی که تو را می طلبد نیـست عمیـق   / حلقه مزن من دگر نیستم اي خواب برو / است  
   .وه که غافل شده اي از دل غوغایی من 

 » مـن و تـو   «طه به دو ضمیر  و شناسه هاي مربو ذکر است که در بررسی آماري ضمایر      ه  الزم ب 
در شعر اخوان ، هر گاه این دو ضمیر در یک گزاره به صورت متصل و منفصل به کار رفته است               

  .ده است  بدست آم1ست و نتایج جدول شماره ، یکی محاسبه شده ا

  میزان کاربرد ضمایر من ، تو : 1جدول شماره 

جمع دو ضـمیر در       تو  من  منظومه
  هر منظومه

  6  -  6  یاد
  22  5  17  نغمه همدرد
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  43  8  35  ارمغان فرشته
  12  3  9  خفته

  36  4  32  بی سنگر
  11  -  11  سترون

  10  -  10  در میکده
  34  15  19  هر جا دلم بخواهد

  14  2  12  نظاره
به مهتـابی کـه بـه گورسـتان مـی           

  تابید
2  2  4  

  23  1  22  سه شب
  -  -  -  سگ ها و گرگ ها

  17  -  17  فراموش
  24  -  24  فریاد

  14  11  3  مشعل خاموش
  2  -  2  مرداب 

  38  12  26  براي دخترکم الله و آقاي مینا
  26  12  14  زمستان

  24  13  11  گزارش
  3  1  2  لحظه

  5  4  1  روشنی
  46  14  32  گرگ هار

  26  7  19  بیمار
  50  17  33  فسانه

  8  -  8  آب و آتش 
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  15  8  7  پاسخ
  24  -  24  سرود پناهنده

  8  -  8  لحظه ي دیدار
  -  -  -  دپن

  16  10  6  آواز کرك
  18  -  18  چاووشی

  5  -  5  هستن
  57  17  40  شکار

  641  166  475  جمع هر ضمیر در تمام منظومه
  

  خطابی هاي گزاره 4-3

 گفتگـوي  اساسـی  عنـصر  و شـود   مـی  بیان کسی به خطاب همواره سخن هر باختین نظر بر بنا
 پژوهنـده، (. اسـت  مقابـل  طـرف  ي تجربـه  یا) seeing the other (دیگري ي مشاهده واقعی،
1384 :20 .(  

 ماهیـت  بـر  کـه  اخوانند اشعار خطابی هاي  گزاره ترین  برجسته ندایی  و امري ،پرسشی هاي  گزاره
 خطـاب  این که شود  می ادا کسی به خطاب در همواره اخوان اشعار دارد داللت او شعر گفتگویی

 جامعـه  «بـه  خطاب در و گرفته موا طبیعت از نمادین صورت به یا و است خاص شخص یک یا
 گفتگوهـاي  و هـا   خطـاب  از ممنـسج  یلیتحل بخواهیم اگر و برد  می کار به »خود زمان بر حاکم

 و دارنـد  داللـت  گفتگـو  فرآینـد  بـر  کـه  بپردازیم هایی  گزاره و ها  جمله به باید دهیم رائهاخوان ا 
 ندایی-امري-پرسشی ايه  گزاره منظور این براي. است محسوس آن با مواجه در مخاطب حضور
    :است آمده دست به زیر نتایج و هگرفت قرار آماري بررسی مورد اخوان زمستان دفتر
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  گزاره هاي خطابی : 2جدول شماره 

جمــــالت   منظومه
  پرسشی

 جمــــالت 
  امري

جمـــالت 
  ندایی

جمـع کــل در  
  هر منظومه

  -  -  -  -  یاد
  15  5  10  -  نغمه همدرد

  6  2  1  3  ارمغان فرشته
  19  3  13  3  خفته

  23  6  5  12  بی سنگر
  13  6  4  3  سترون

  1  -  -  1  در میکده
  10  3  7  -  هر جا دلم بخواهد

  2  2  -  -  نظاره
ــه بــه     ــابی ک ــه مهت ب

  گورستان می تابید
1  2  6  9  

  11  8  3  -  سه شب
  5  1  3  1  سگ ها و گرگ ها

  6  6  -  -  فراموش
  7  6  -  1  فریاد

  5  -  -  5  مشعل خاموش
  2  -  -  2  مرداب 

اي دختــرکم اللــه و بــر
  آقاي مینا

-  8  2  10  

  13  6  5  2  زمستان
  21  5  8  8  گزارش
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  2  1  -  1  لحظه
  5  2  -  3  روشنی

  17  8  5  4  گرگ هار
  9  5 4  -  بیمار
  9  5  3  1  فسانه

  -  -  -  -  آب و آتش 
  9  -  3  6  پاسخ

  22  11  7  4  سرود پناهنده
  6  4  2  -  لحظه ي دیدار

  9  4  4  1  پند
  16  4  8  4  آواز کرك
  25  5  6  14  چاووشی

  13  11  -  2  هستن
  25  7  4  14  شکار

  345  134  115  96  جمع کل گزاره ها
  

  پرسشی هاي جمله -4-3-1

 او نظـر  از . اهمیـت خاصـی مـی دهـد        پرسش و مسأله طرحي است که به      پرداز نظریه باختین
). 93 :1378 احمـدي،  (اسـت  حـضور  بیـان  و مکالمـه  تـداوم  هاي  پایه ترین  مهم از یکی پرسش

. شـود   می کالم در گفتگویی فضاي تداعی موجب که است اي  گزاره ترین  مهم پرسشی هاي  گزاره
 جمـالت  اخـوان  شـعر  در و است پاسخ و پرسش نوع از مکالمه اخوان، شعر در مکالمه دیگر نوع

. اسـت  داده اختـصاص  خود به را باالیی بسامد که است گفتگو اصلی هاي  زمینه از یکی پرسشی
 ،در قطعات اولیه قبل از سرودن شـعر زمـستان ،تعـداد جمـالت پرسـشی                  زمستان عهمجمو در

 از بعد بسیار کمتر از منظومه هاي بعد از زمستان است و هرچه به شعر زمستان و منظومه هاي             
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 انـسان  و فلسفی جنبه ها  پرسش اغلب و شود  می افزوده پرسشی جمالت تعداد بر  ، رسیم  می آن
 اقتـصادي،  فقـر  پهلـوي،  صدایی تک و دارد اجتماع و جامعه درد اخوان. کنند  می پیدا شناختی

 مـشغول  خـود  بـه  را او گـر   پرسـش  ذهن همه و همه طبقاتی اختالف آزادي، نبودن عدالتی، بی
 اخوان هاي  پرسش اکثر. کشاند  می پیش پرسشی خطاب سوي به را او گفتگوي فضاي و کند  می
 سرچـشمه  شـاعر  زمـان   ي جامعـه  در نـاگوار  حـوادث  و زمانه بر حاکم اوضاع به نسبت یأس از

 خـود  زمـان  هـاي  عـدالتی   بـی  بـه  نسبت اعتراض. است اعتراضی هاي  پرسش عمدتاً که گیرد  می
  .اخوان

 کـه  سـروده  گـزارش  شـعر  در تـر   عریـان  انـدکی  کرده بیان زمستان شعر در که را چه  آن اخوان
 اکثـر  خداسـت  بـه  نـسبت  گونه ابخط اي قطعه که گزارش قطعهدر  . گوید  می خداوند به خطاب
  .است شناختی انسان و فلسفی هاي پرسش نوع از شاعر هاي پرسش

 کـه  جویـد؟  کـه  پرسـد؟  کـه / کیست؟ تو جانشین اي   مرده گر تو/ اند  ردهم ها  قندیل و شمع همه
 بـه  روزي بودنـد  کـه / بلند سپهر هاي  صخره مگر/ نیست پسندیده این اي  زنده وگر/ دهد؟ فرمان
 در نیـست  دگـر / خـدا  اي آب و توفـان  و مهـر  مگـر / اند؟  پییچیده تو نهی و امر از سر/ تو فرمان

  تو؟ پیر ي هپنج

 حکایـت  کـه  کرك آواز قطعه همچنین. است مشهود اخوان خطابی هاي  گزاره در اعتراضی بیان
  :کند می زمان حاکمان فریبکاري از

 هـر  راه.. بـد  بـد .... بـده ... دانی  می خوب! جان کرك ایمانی؟ چه امیدي؟ چه ، .... بد بد ...... بده
 بـسته  در و اسـت  تنـگ قفس  /ست بسته نظر بال پر، و بال تنها نه/ ست  بسته خبر پیغام و پیک
 بـد    بـده  را لخـت ت آواز ایـن  مـن / آوازت نـاز  خوانـدي،  خـوب  گفتی، راست! جان کرك. است

   .سوگند هم و لبخند هم بود دروغین...بد

 اجتمـاعی  یـأس  زتـصویري ا  ،  رود  مـی  شمار به اخوان موفق شعرهاي از که چاووشی منظومه در
 روز آن ي  جامعـه  در موجـود  راه سـه  از و دهـد   می دست بهاو   خورده فریب نسالن هم و     شاعر

  بازگشت بی. گزیند می بر را سوم راه شاعر که کند می حکایت
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 / داریـم  بـر  توشه ره ابی / است آهنگ بد بینم  می که سازي هر و / است تنگ دلم بس اینجا من
  است؟ رنگ همین آیا کجا هر آسمان ببینیم / بگذاریم برگشت بی راه در قدم

 پیام اینجا کسی اینجاست؟ کسی پرسم  می! هاي شمایم با من! هال/ اینجاست؟ کسی   :ادامه در
 نـور  نیـست،  صـدایی  بینـد   می و مانندي؟ دوست دست گرم فشار لبخندي؟ که یا نگاهی آورد؟

  )همان( .نیست پایی رد هم اي مرده نگاه از حتی نیست آشنایی

  ندایی جمالت 4-3-2

 در مخاطـب . اسـت  داده اختـصاص  خود به را اخوان اشعار از توجهی قابل بخش ندایی جمالت
 گفتگـو  هر در. گیرد  می قرار خطاب مورد مستقیم غیر گاه و مستقیم صورت به گاه ها  جمله این
 را کـالم  کـه  مخاطب .2 ؛کند می تولید  را سخن که متکلم  یا  دهفرستن. 1 دارد وجود عامل سه

 تحقـق  مـل عا اگرسـه . شـود   می بدل و ردمیان متکلم و مخاطب      که کالمی. 3 ؛کند  می دریافت
 داده قـرار  ،"او "شـخص  سـوم ،   "تـو  "شـخص  دوم ، "مـن  "شخص اول شخص سه برابر گفتگو
بـا تـو    ) کـسی یـا چیـزي     (اره ي او  دربـ )مـتکلم (مـن   : شود  می چنین گفتار طبیعی منطق شود،

سخن میگوید ؛که میتوان وجوه مختلف منطق طبیعی گفتـار را بـر حـسب موضـوع                 )مخاطب  (
  :سخن ، بدین شکل قرار داد 

  .حماسی آثار در 1 رابطه   گویم می سخن تو با او درباره من  -1

  .تعلیمی آثار در 2 رابطه   گویم می سخن تو با تو درباره من  -2

  .غنایی آثار در 3 رابطه   گویم می سخن تو  بامن هدربار من  -3

 خطـاب  طـرف  سـخن  در مـستقیم  طور  به مخاطب یا"تو " دوم رابطه در رابطه سه این ن یام از
 که غیرمستقیم مخاطب یک و دارد مستقیم مخاطب یک سخن صورت این در که گیرد  می قرار

 جملـه  از نـدایی  جمـالت ). 18-16: 1385 پورنامـداریان،  (شـود   مـی  اثر خوانندگان تمام شامل
 را آن و شـود   مـی  مکالمـه  وارد مخاطب تو با مستقیم طور به سخنور آن در که است هایی  زمینه
 برخـوردار  چـشمگیري  بـسامد  از اخـوان  اشعار در ها  گزاره این کاربرد. دهد  می قرار خطاب مورد
  .است
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و عاشقانه هاي شاعر را شـامل        که بیشتر اشعار غنایی      زمستان شعر مجموعه اولیه هاي  قطعه در
مـستقیم مـورد      مخاطب در آنها به طور     که استمستقیم  نوع   از اخوان خطابهاي اکثر می شود، 

برخـوردار بـوده    بـسامد کمتـري    در این مجموعه ها ،گزاره هاي ندایی از        .خطاب قرار می گیرد   
 تحـول  و انزمـست  شـعر  بـه  اخـوان  شدن نزدیک با. ي داردتروملموس   عاطفی و شخصی جنبهو

 وخطـاب هـا  خورد  مـی  چـشم  بـه  اییند جمالت  اکثر در ،سیاسیاجتماعی مفاهیم فکري شاعر، 
افـزوده شـده و مخاطـب بـه     پیدا کرده و بر تعداد گزاره ها ي نـدایی      اجتماعی و حماسی جنبه

  .صورت غیر مستقیم مورد خطاب قرار می گیرد

  امري جمالت 4-3-3

 هـا  جملـه  ایـن  در اگرچـه  اسـت  امـري  جمـالت  اخوان شعر رد مکالمه ایجاد هاي  زمینه دیگر از
 و دارد حـضور  مخاطـب  هـم  جمـالت  نوع این در اما است آمرانه لحن و صدایی تک با حاکمیت

 بـرخالف  نیست نقش صاحب گفتگو فرآیند در که است پذیرا و منفعل حضوري مخاطب حضور
 بـسامد  از،  شـعري  یـات ح فکـري  فـضاي یـافتن    تحـول  بـا ،   اخوان شعر در پرسشی هاي  جمله
 مـشاهده  قابـل  خـوبی  بـه  مـوارد  این نیز 2شماره جدول در که شود  می کاسته امري هاي  گزاره
  .است

  نتیجه -5

 ي  زمانـه  از اش  شخصی تجربه داشتن خاطر به اخوان که است آن از حاکی پژوهش دستاوردهاي
ـ  افشاگر و تلخ زبانی با اجتماعی منتقد یک مقام در معاصر، صداي تک  موضـوعات  و مـسائل  هب

 مثال و مخصوص سبکی نیز نثر در که اخوان. است داده شناختی زیبایی بویی و رنگ اجتماعی
 و زنـده  هـاي   شخـصیت  از اسـتفاده  بـا  آشناسـت،  نمـدر  پردازي داستان عناصر با و دارد زدنی

 بـه  ذهنـی،  فضاهاي در روایت بیان ملموس، و جاندار توصیفات طبیعی، هاي  دیالوگ و پرتحرك
 بازتـاب  را خـویش  ي  زمانـه  مـسائل  و روح گرایانـه  فراواقع بیان از استفاده و روایت رساندن اوج

 و نیمـا  از پیـروي  بـا  شـاعر  و دارد  وجـود  بینـامتنی  مناسبات اخوان روایی متن در. است داده
 دنیـاي  از را شـعر  شـعر،  کـردن  روایـی  و وصـفی  و داستان خصوص  به نثر به شعر کردن نزدیک
 راهـی  گونـه   بدین و است داده سوق خویش روزگار انسانی دردهاي روایت دنیاي به حالیال  وصف

 ساختاري و نمادین کالمی از برخورداري دلیل  به اخوان اشعار. است گشوده فارسی شعر برابر در
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 و اسـت  گـشته  سـویه  چنـد  و شده برخوردار معنایی هاي  الیه از تمثیل از گیري  بهره و استعاري
 را آن و بدهـد  پولیفـونی  و آوایـی  چنـد  کیفیتـی  اشـعارش  بـه  اسـت  توانـسته  یلهبدینوس شاعر
 در زمـستان  شـعر  مجموعـه  در را روایی،اخـوان  بیـان . گردانـد  متفاوت صداهاي حضور ي  عرصه
 چنـد  بـه  معنـایی  تـک  سـطح  از را او شـعر  و دهـد   می قرار اجتماعی سمبولیسم شاعران ردیف

 ي  اجـازه  او بـه  و بخـشد   مـی  گفتگـویی  ویژگـی  شـعراو  بـه  گرایی سمبل این. رساند  می معنایی
 و دهـد   مـی  را شان  ایدئولوژي و بینی جهان طرح و دیگران حضور هاي  موقعیت و فضاها آفرینش

،  داسـتان  هاي  آدم اخوان، اشعار بودن نمادین ودجو با. کند  می ایجاد مکالمه منطق وسیله بدین
 طـرح  بـه  نمادین زبانی با که است اشعاري اخوان راشعا بهترین. کنند  می جلوه باورپذیر و واقعی

 بـودن  دارا علـت  بـه  اخـوان  شـعر . پردازد  می فلسفی و فکري و اجتماعی سیاسی، مسائل بیان و
 تـرین  مهم بینامتنیت وروایی بیان که دارد گرا رمان و اي مکالمه هویتی تجدد و سنتی هاي  مؤلفه

 احـساسات  بیان به زمستان دفتر ابتدایی هاي منظومه اکثر. است اخوان گفتگویی منطق ویژگی
 موفـق  هـاي   نمونـه  از کـه  زمـستان  شـعر  به شدن نزدیک با شاعر .است   پرداخته شاعر شخصی

 فـردي  احـساسات  بـه  توجـه  و شخـصی  دنیاي به تعلق از ،اوست فکري تحول نمودار  و او اشعار
 و اجتمـاعی  هـاي   اندیـشه  از اشـعارش  اکثـر  در او. پـذیرد   مـی  اجتماعی صبغه و گیرد  می فاصله

 امـري  و اییند پرسشی، هاي  گزاره. گوید  می سخن غیر و من ي  رابطه و شناختی انسان و فلسفی
 در. دارند داللت او شعر گفتگویی تماهی بر که اخوانند اشعار خطابی هاي  گزاره ترین  برجسته از

 اخـوان  بـدیع  هـاي  زيسا فضا و است مشهود کامالً اعتراضی بیان اخوان پرسشی هاي  گزاره اکثر
 حـضور  بخـش  انعکاس است توانسته شاعر و دارد روایی شگردهاي بر او دستی چیره از حکایت

 بـا  اخـوان  اشعار نوایی هم رو این از. باشد نویسنده صداي کنار در دیگر هاي  شخصیت صداهاي
 مکالمـه  و صـدا  تک اجتماعی سیاسی ساختار با دو هر مبارزه در توان  می را باختین هاي  اندیشه

 دارنـد  آن از حکایـت  اخـوان  شعر گفتگویی منطق هاي  ویژگی نهایت در. کرد جو و جست ستیز
  .کرد بررسی دیدگاه این از هم را اشعار از اي پاره توان می رمان بر باختین تأکید رغم علی که

  

  

  



 129 ...گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان     رخسار زبان                1397، بهار 4شماره       /

   منابع
  مرکز : تهران . متن تاویل و ساختار) 1378 . (بابک ، احمدي

   زمستان ،) 1335 : اول ج ( تهران ؛ چهارم و بیستچ  ، زمستان) 1386 (هديم ، ثالث اخوان
  ،کـافی  مرتضی اهتمام به ثالث اخوان مهدي نامه یاد برگی، بی باغ) 1387 (ــــــــــــــــــــ

  زمستان ، تهران 2 چ
  نزمستا) 1344 اول چ ( ، تهران نوزدهم چ ، اوستا این از) 1391 (ــــــــــــــــــــ
  زمستان  ) 1330چ اول ( ارغنون ،چ هفدهم تهران ،  ) 1391( ــــــــــــــــــــ 

 : تهـران  ، پوینده محمد ي ترجمه. آزادي ، خنده ، مکالمه سوداي) 1373 . ( میخائیل ، باختین
   .آرست
 منطـق  بـر  تکیـه  بـا  فرخـزاد  فروغ شعر در گو و گفت – حقیقی مرضیه ،اکبر علی،  خلیلی باقري

 شـماره  ، شـشم  سـال  شـیراز ) ادب بوسـتان  (پژوهشی شعر مجله – باختین میخائیل ي المهمک
  مازندران دانشگاه  ،22 پیاپی ، 1393 ،زمستان چهارم
 امـین  قیـصر  اشعار در گفتگویی منطق دگردیسی – حقیقی مرضیه – اکبر علی – خلیلی باقري

 دانـشگاه ،    ص23،   1394 ستانتابـ ، 64 شـماره ،   ششم سال ، گرایی درون تا آرمانگرایی از : پور
   مازندران

 فـرزان  : تهـران  ، عطـاردي  الهـام  و سهراب ابوتراب ي ترجمه ، تو و من) 1380 (، مارتین ، بوبر
 روز

فصل نامه زبـان و ادب  »نقد شعر زمستان از منظر روانکاوي الکان «  )  1388(پاینده ، حسین ،     
   46-28،ص 42پارسیب ،ش

 بـه  تطبیقی نگاهی با مولوي انداز چشم از گو و گفت شرایط و فلسفه«) 1384( ، لیال ، پژوهنده
   .34-11 صص) 3 (77 دفتر ، ها بررسی و مقاالت.  »بوبر و باختین آراي

 ، 3 شـمار  ، عرفـانی  مطالعات . »عرفانی غزل و گو و گفت منطق«) 1385 . (تقی ، پورنامداریان
  30-15 صص

ــاختین المــه ،خنــده ســوداي مک .1373پوینــده ،محمــد ، ؛شــرکت تهران. ،آزادي ؛ میخائیــل ب
  .چ اول.  هنري آرست-فرهنگی
      .  » بیـستم  قـرن  در ادبیـات  پـرداز  نظریـه  تـرین  بزرگ : باختین« ) 1373 . (تزوتان ، تودوروف

   آرست : تهران ، پوینده محمد ي ترجمه ، باختین لمیخائی : آزادي ، خنده ، مکالمه سوداي
 داریـوش  ي ترجمـه  . بـاختین  مـسخاییل  گـویی  و گفـت  منطق) 1377 . (ــــــــــــــــــــ

   .مرکز : تهران ، کریمی
   .امیرکبیر : تهران . فارسی معاصر شعري هاي جریان) 1387 . (علی ، پورچافی حسین
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 ، بـاختین  میخائیـل  و نیمایوشـیج  گـویی  و گفـت  نظریـه  تطبیقـی  بررسی – قدسیه ، رضوانیان 
  )پژوهشی علمی (1 شماره چهارم سال 1393    بهار ، معاصر سیپار ادبیات

راهنمـاي نظریـه ادبـی معاصـر ،ترجمـه عبـاس مخبـر،        )1384(سلدون، رامان و پیتر ویدوسون ،  
  تهران، طرح نو

 اخـوان  مهـدي  روایـی  شـعرهاي  در روایـت  شگردهاي . اعظم ، برامکی . محمد منش، شادروي
   1391 زمستان و پاییز 2 شماره ، 2 دوره – فارسی ادب ، فارسی ادب ، ثالث

 ثالـث  اخوان مهدي اشعار تحلیل و نقد شهریار شهر سنگستان ،    )1387(.  شهریار دژي، شاهین
  ، سخن تهران ،

 . روزگـار  : تهـران  . بـاختین  میخائیل) 1387 . (نگار ، پور غالم ؛ رضا غریب ، زاده حسین غالم
   .پل : نتهرا . دیوان) 1381 . (فروغ ، فرخزاد

 ، پرتـو  در خوانـشی  ؛ حـافظ  اشـعار  در چندصدا و صدا تک دنیاي دو حضور ،ـــــــــــــــــ  
 علمـی  57 شـماره  ، 1387 بهـار : شـناخت :فلـسفه و کـالم       ، بـاختین  میخائیـل  مکالمه منطق

   .پژوهشی
   .تهران ،) ثالث اخوان مهدي شعر و زندگی (، چگور آواز) 1380 (محمدرضا ، آملی محمدي
 بـه  بـاختینی  رویکـردي  : مکالمـه  منطـق  و جویس«) 1382 : (فرزاد ، بوبانی ؛ بهرام ، مقدادي
   .29-19 صص ، 15 شماره ، خارجی زبان هاي پژوهش. »جویس جیمز اولیس

ــامور  ــق ن ــن ، مطل ــاختین«) 1387 . (بهم ــت ، ب ــدي و گف ــدایی و گومن ــه : چندص  ي مطالع
   .414-397 صص ، 57 شماره ، انسانی علوم ي نامه پژوهش و »باختینی پیشابینامتنیت

 ، خنـده  ، مکالمـه  سوداي »اجتماعی زبانشناسی پیشگام : باختین«) 1373 . (رومن ، یاکوبسن
   .29-27 صص ، آرست : تهران ، پوینده محمد ي ترجمه . باختین میخائیل : آزادي
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  ) تاریخ بیهقیبا تکیه بر میانجیگري در(اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوي 

  mostafa.arezomand@gmail.com* آرزومند لیالکل مصطفی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشجوي دکتري 
  قزوین) ره(

              دکتر سیده مریم ابوالقاسمی

  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده 

هاي مهم نقش بسیاري داشتند و دائماً شاهد در دربار غزنوي افراد با نفوذ در تصمیم گیري
اي از نمایش نفوذ این گري هم جنبهشفاعت. هاي مختلف هستیمها در تصمیم گیريحضور آن
ها در دربار غزنوي تصویري از گريدر این پژوهش با تبیین و بررسی انواع میانجی. افراد است

به این منظور ابتدا حدود معنایی و کالمی شفاعت بررسی شده است . شوددربار غزنوي ارائه می
الملک به عنوان مانیفست سیاسی قرن و پس از بررسی شفاعت در سیاستنامه خواجه نظام 

توان در طور کلی می به. گري در تاریخ بیهقی پرداخته شده استپنجم، به بررسی شفاعت
گري، کسب منافع تقاضاي شفاعت: گري را ذیل چهار عنوان بررسی نمودتاریخ بیهقی شفاعت

. هاگريعتشخصی در شفاعت، شفاعت از گروهی خاص، دالیل سیاسی و حکومتی قبول شفا
- ها صوري بوده و عالوه بر نجات شفاعتگريها حاکی از آن است که بسیاري از میانجییافته

که دربار نتیجه این. پذیر نیز در میان بوده استگر و شفاعتشونده، منافعی براي شفاعت
وي، بین چون مسعود غزنبندهاي سیاسی بوده و با وجود پادشاهی دهنوغزنوي کانون انواع زد

ي خود در چنین جوي هیچ کس از آینده. فضا براي انواع سعایت و اعمال نفوذ مهیا بود
مطمئن نبود و دائم شاهد فروگرفتن و سپس آزاد کردن و یا مصادره و قتل افراد در دربار 

  . توصیفی انجام شده است-این مقاله به روش تحلیلی. غزنوي هستیم

10/5/1397:                             تاریخ پذیرش مقاله    1/5/1397:تاریخ دریافت مقاله   

  

 واژگان کلیدي

   اعمال نفوذ*

   تاریخ بیهقی*

 دربار غزنوي* 

  میانجیگري* 
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   مقدمه- 1

 تاریخ بیهقی از آثار گران سنگ قرن پنجم است که اطّالعات بسیار زیادي از آداب و رسوم 
بیهقی از نقل «. ي داخلی و خارجی حکومت غزنوي را در بر داردمردم و دربار و روابط پیچیده

- ه همان گونه که روي داده است، پرهیز ندارد و در مورد آن چه نمیآن چه روي داده است، ب
دهد و این چیزي است تواند همه چیز را به بیان آرد، ظاهراً سکوت را بر نقل دروغ ترجیح می

مطالعه و تفحص در تاریخ بیهقی ) 124، 1375زرین کوب، . (»کندکه خواننده به او اعتماد می
  . برهه از تاریخ ایران، بسیار الزم و سودمند استمند به شناخت آنبراي عالقه

گري گري و میانجیهاي بارز دربار غزنوي که در تاریخ بیهقی نموده شده است، شفاعتاز جنبه
تر شدن وضعیت داخلی حکومت غزنوي، راه گشا این موضوع با وجود این که براي روشن. است

اند، واقع نشده قی و حکومت غزنویان قلم زدهاست، مورد توجه محقّقانی که در باب تاریخ بیه
  .است

با توجه به جو توطئه و انهاء و اشرافی که در دربار غزنوي وجود داشت، طبیعی است که هیچ 
توانست به فرداي خود اعتماد داشته باشد و کسانی که روابط بهتري با پادشاه و کس نمی

- هاي این روابط میانجییکی از جنبه. خوردارندبزرگان دربار داشته باشند، از موقعیت بهتري بر
  .پذیرفتهاي گوناگون و با اهداف مختلف انجام میهایی است که به روشگري

گري در دربار در این پژوهش سعی شده است تمامی رفتارهایی که به صورت شفاعت و میانجی
بررسی شود؛ تا هاي ذکر شده در تاریخ بیهقی آمده است، به صورت دقیق غزنوي و حکایت

براي این منظور . بتوان گوشه اي دیگر از روابط تاریک دربار غزنوي را، مورد تحلیل قرار داد
ابتدا به ذکر حدود معنایی و کالمی و اعتقادي شفاعت و سپس به نمود شفاعت در سیاست 

- مهنامه خواجه نظام الملک، پرداخته شد، تا خواننده ضمن آشنایی با حدود معنایی و سرچش
سپس به بررسی جو . ي غزنوي آشنا شودهاي چنین تفکّري، با اندیشه و جو سیاسی دوره

اي شده است و پس از آن به موضوع اصلی ما که همانا بررسی ي دربار غزنوي اشارهتوطئه
  . ها در دربار غزنوي است، پرداخته شده استگريمیانجی
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  تحقیق پیشینه – 1 - 1

یادنامه  که مجموعه اي از آنها با عنوان الت بسیاري نوشته شده استادر باب تاریخ بیهقی مق
بیهقی موجود است، و عالوه بر ان هم کم و بیش مقاالتی در نشریات دانشگاهی به چاپ 

مقاالت موجود در باب تاریخ بیهقی «اما نکته اي که قابل ذکر است، این است که . رسیده است
یسندگان در باره بیهقی و کتابش می باشد، یعنی هرکس بیشتر اظهار نظر و طرح دیدگاه نو

در پژوهش ) 129، 1389مدرس زاده،. (»سعی کرده است افکار خود را بر بیهقی تحمیل کند
حاضر سعی بر آن است، براي هر گونه قضاوت، بر آن چه از زبان بیهقی جاري شده است، تکیه 

  .ب گرددشود و از تحمیل برداشت شخصی بر تاریخ بیهقی اجتنا

   تعاریف– 2

گري تعریفی نیامده است، اما با هاي جامعه شناسی و علوم اجتماعی براي شفاعتدر کتاب
گري براي طلب خیر توان گفت که شفاعت به معنی میانجیتوجه به منابع دینی و احادیث، می

احترام براي فرد یا گروهی، توسط فرد یا گروهی دیگر که پیش شفاعت شونده داراي ارزش و 
خاصی باشند، آمده است که بیشتر به انبیا و امامان و بزرگان دین و شهدا نسبت داده شده 

همین موضوع به صورت فرهنگ خاصی نزد عموم مسلمانان به خصوص شیعیان، ظهور . است
کرده است و با توسل به ائمه و اماکن متبرکه و امامزادگان براي خود از درگاه خداوند طلب 

چه در متون لغت براي روشن شدن حدود معنایی و کالمی شفاعت به ذکر آن. کنندشفاعت می
  .پردازیمو کالم آمده است، می

 معنی لغوي شفاعت -1 –2 

اند در به معناي جفت در مقابل طاق دانسته» شفع«ي را از ماده» شفاعت«در کتب لغت 
تا در صورت جرم از تبعات شود ، به شفاعت شونده منضم می»شفیع«حقیقت شفاعت کننده، 

این تعریف با کمی تغییر در کتب .ي باالتري نائل آیدجرم خود نجات یابد یا آن که به درجه
، ابن درید )927 ،2کتاب العین ،ج(خلیل بن احمد فراهیدي : مختلف لغت آمده است، از جمله

معجم ( ابن فارس ،)65، 3القاموس المحیط، ج(، فیروزآبادي )298، 2ترتیب جمهره اللغه، ج(
 ) المقاییس اللغه، ماده شفاعه
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همانند : الشیء ) شفع، یشفع، شفعا(«:  فارسی المعجم الوسیط آمده است–در فرهنگ عربی 
، و همکارانانیس . (»آن را جفت قرار داد. آن چیز را بر آن افزود که دو تا یا دو برابر شد

: الشفاعه«:، آورده استي شفعاز ماده هاي متفاوت صیغهها و ذکر بابو ضمن)  1386،1038
کسی که از حق شفعه .پارتی، واسطه، شفیع، شفاعت کننده: الشفیع/ واسطه شدن، شفاعت،

  ) 1039همان،(» .استفاده کند و ملکی را طبق قانون شفعه تملک کند

به معنی ) وتر(به معناي جفت گرفته شده و نقطه مقابل ) شفع( يي شفاعت از ریشهکلمه«
راغب در مفردات گفته . اندپس ضمیمه شدن چیزي را برچیزي شفع گفته.  و تنهاستتک

اند که شفیع  شفاعت را نیز از آن جهت شفاعت گفتهظاهراً. ضم الشی الی مثله: الشفع: است
کند و کند و هر دو مجموعاً پیش خدا اثر میخواهش خویش را به عمل ناقص طرف منضم می

شفاعت گاه به معنی تکوینی است، گاه به معنی . وسیله و کمک استشفیع به معنی واسطه و 
ي اسباب و وسایل زندگی نسبت به که کلیهشفاعت از جهت تکوینی یعنی این. تشریعی

3/ یونس . (اندبات و رساندن رحمت خدا به خلق واسطه و شفیعمسب (ا از جهت تشریع میام -
)  35/مائده. ( جلب رحمت و مغفرت خداوندتوان گفت کلیه اعمال وسائل و شفیعانند در

  )138،ص1370خاتمی،(

   شفاعت در علم کالم-2-2

هاي زیادي در بین علماي کالم از گذشته تا در باب شفاعت در کالم اسالمی مطالب و بحث
در این مورد، نخست بحث کلی و معنی شفاعت در کالم بررسی شده و . کنون مطرح بوده است

  . شودي شفاعت به اجمال بیان میف دربارهسپس نظر مذاهب مختل

ال ترك ضرر باشد از غیر برسبیل تضرّع و آن در ؤشفاعت اصطالح کالمی وساطت باشد و س«
و منظور این است که در روز رستاخیز ) 1،838کشاف، جلد.(ي حضرت رسول استاسالم ویژه

- عفو و مغفرت کرده، واسطه میاز بندگان و امت خود به پیشگاه خداوند طلب ) ع(اولیا و انبیا 
  )1065-2،1064،ج1373سجادي، (».شوند

منظور از شفاعت در آخرت آن نیست که مجرم با « :همچنین در فرهنگ علم کالم آمده است
کمک شفیع جلو مقررات خدایی را بگیرد و نقض قانون کند، بلکه مقصود از شفاعت در آخرت 
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ي رساندن احکام قرار ي هدایت و واسطه وسیلهآن است که همانطور که عده اي را در دنیا
اهل سنت شفاعت را مخصوص . داده، آنها را در آخرت وسیله ي مغفرت خویش قرار داده است

دانند، اعم از شفاعت عامه در رستاخیز یا شفاعت گروهی خواص براي ترفیع یا ) ص(پیامبر 
زخ درآمده باشند، سایر انبیاء و تنها در مورد شفاعت گناهکارانی که به دو. رهایی از دوزخ

به عقیده معتزله شفاعت براي مطیعین و توبه کاران . مالئکه و علما و شهدا شفاعت توانند کرد
است و باعث ترفیع مقام آنها خواهد بود ولی به اعتقاد امامیه براي گناهکاران از اهل ایمان 

، 345 تا 258، صص 1زان، ج و در این مورد به تفسیر المی) 139، 1370خاتمی، (» .است
، ارجاع داده شده 285تا 257، ذیل واژه عدل الهی،صص3مقاالت االسالمین ایضاً بحاراالنوار،ج

  .است

ي شفاعت دارند و هر فرقه دلیلی براي اعتقاد هاي مختلف عقاید و آراء متفاوتی دربارهفرقه
معتزله و خوارج اصوالً «: استدر اعتقاد فرق مختلف در باب شفاعت آمده . خود ذکر کرده است

که وارد در آتش جهنم شد، دیگر از آن اند کسی پس از اینمسأله ي شفاعت را منکر شده
شود و بزرگان ادیان، اهل سنت و اشعریه و کرامیه گویند، شفاعت محقّق می. نجات نیابد

 )1065، 1373، 2سجادي، ج(» .شفاعت گنهکاران کنند تا از عذاب جهنم نجات یابند

گناهکار و مرتکب گناه کبیره هرگاه بدون «:ي اشاعره در باب شفاعت این گونه است کهعقیده
-واسطه میتوبه بمیرد، کیفر و مجازات او دست خداست که اگر خواست او را به واسطه یا بی

  )28-27، 1370خاتمی، (»  .دهدبخشاید و هرگاه نخواست، عذابش می

به خالف معتزله که معتقد است هر کس بدون توبه بمیرد شیعه معتقد به شفاعت است «
البته شفاعت از نظر شیعه داراي خصوصیاتی است و با . گرددمشمول مغفرت و شفاعت نمی

  )41همان،(» .شفاعت از نظر اشاعره متفاوت است

   شفاعت در قرآن-3 – 2

تا به نظر قرآن جاست پس از بررسی اجمالی آراء فرق مختلف در باب شفاعت که گذشت، به
 که خود جنگ هفتاد و دو ملتی - هاکریم در این مورد بپردازیم و هر گونه قضاوت در باب فرقه

  . را به صاحبان خرد واگذاریم- است
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آیات قرآن از حیث «. در قرآن کریم آیات متعددي آمده است که به موضوع شفاعت اشاره دارد
 و 166بقره،(یات نافی شفاعت به نحو مطلق، آ– 1. داللت بر اصل وجود شفاعت دو دسته اند

اي نیست و شفاعت به طور مطلق آید که هیچ کس در قیامت کارهاز این آیات برمی).  254
) 109 و طه،86زخرف، (در برخی آیات، مانند .  آیات همراه با استثنا– 2. مردود است

اند و شفاعت ه مثبت شفاعتظاهر آیات همراه با استثنا این است ک. استثناهایی وارد شده است
با جمع بین این آیات . کنندغیر استقاللی را که به اذن و رضایت خداي متعال است، اثبات می

توان گفت از نظر قرآن شفاعت استقاللی مردود و شفاعتی که به اذن و رأیت خداي متعال می
   )7،  1391مصباح،(» باشد، پذیرفته است

توانند شفاعت کنند، اشاراتی ضمن بررسی که چه کسانی میدر باب شفاعت کنندگان و این 
 و مپیامبر اکر) 28-26انبیا، (، گران در قرآن شامل فرشتگانشفاعت«ا ها گذشت، امنظر فرقه

شود است و از روایات نیز معلوم می) 105 و مومنون، 143 و بقره ، 86زخرف، ( ،امامان معصوم
اي که قلمرو شفاعت د و این سلسله ادامه دارد، به گونهشفاعت کنندگان دیگري نیز وجود دارن

»                                               .رسدشود و حتی به یک مومن میضعیف می
  )18-17همان،(

   میانجیگري و شفاعت در سیاست نامه- 3

 دینی که يفهي اعتقاد و به عنوان یک مؤلچه ذکر شد اجمالی بود در باب شفاعت در حوزهآن
اما براي بررسی شفاعت و . آمدبراي روشن شدن حدود اعتقادي شفاعت، الزم به نظر می

 خواجه نظام الملک که حکم يگري در تاریخ بیهقی الزم است نگاهی هم به سیاستنامهمیانجی
ن ي مورد بحث ما، یعنی قرن پنجم را دارد، نیز انداخته شود تا نمود ایمانیفست سیاسی دوره

  . بشناسیم،ي خاص نیزهر تفکّر سیاسی آن دو درمعنی را

داري المعارفی در امور مملکتتوان آن را خط مشی کلی حکومت و دایرهدر سیاستنامه که می
گري جنبه بارزي ندارد و روابط میان مردم و حکومت در قرن پنجم دانست، شفاعت و میانجی

هایی از شفاعت ختلف آمده است، نمونههاي مهایی که در فصلو فقط در ضمن حکایت
- در سرتاسر این کتاب تنها در هفت مورد به موضوع شفاعت بر می. شودخواستن دیده می

 که از این تعداد هم. هاي کتاببابها است، نه در مباحث اصلی خوریم که آن هم در حکایت
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 در سیاست نامه، ي سیاسی دارد که به ترتیب ذکر آنگري جنبهتنها در سه مورد شفاعت
  . شودآورده می

 در فصل سوم، در مورد شفاعت امیر اسماعیل ابن احمد سامانی از عمرولیث نزد خلیفه، – 1
هیچ دل مشغول مدار «: گویدآمده است که امیر اسماعیل به عمرولیث که در بند اوست، می

من خرج شود روا دارم که من در آن تدبیرم که جان تو را از خلیفه بخواهم و اگر همه خزینه 
خواجه نظام الملک . (»اندي که تو را به جان گزندي نرسد و باقی عمر به سالمت بگذرانی

  )28-1347،27طوسی،

در این مورد فقط به قصد امیر اسماعیل ابن احمد سامانی مبنی به درخواست شفاعت از 
 این شفاعت رخ داده عمرولیث نزد خلیفه سخن به میان آمده است و معلوم نشده است که آیا

  .ي آن چه بوده استاست یا نه، و در صورت انجام شفاعت، نتیجه

: گوید در فصل سیزده در داستان خیانت قاضی و تنبیه او توسط سلطان محمود، می– 2
دیگر روز سلطان محمود مظالم کرد و خیانت قاضی با بزرگان بر مال بگفت و پس بفرمود تا «

 مردي «نگونسار از کنگره درگاه بیاویختند، بزرگان شفاعت کردند که قاضی را بیاوردند و سر
  )116همان، (» .تا به پنجاه هزار دینار خویشتن را بازخرید» پیر و عالم است

،  مردي دیلمی را به کدخدایی، در »اردم«  در فصل چهل و یکم در داستان پذیرفتن– 3
 ماه با اردم سخن نگفت و روي گران پس سلطان الپ ارسالن یک«: گویدانتهاي حکایت می

ی شفاعت کردند و بسیار بگفتند تا دل خوش کرد و از سر این حدیث کرد تا بزرگان در خرم
  )223همان، (» .درگذشت

اند و هر دو شفاعت شونده و شفاعت پذیر هر سه مشخصگر و شفاعتدر دو مورد اخیر شفاعت
مربوط بودن هر دو ماجرا به حاکمان  جالب، ينکته. هم مورد قبول واقع شده است

است و این شاید مربوط باشد به مسلک حکومت داري ترکان، که ) غزنوي و سلجوقی(ترك
  .مستلزم جستجوي دیگري است

گري در توان نتیجه گرفت که وساطت و میانجیچه از سیاستنامه ذکر شد، می آنياز همه
دارد و این چند مورد هم در طبیعت کالم  جایگاهی نطوسیر سیاسی خواجه نظام الملک تفکّ
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این . ها را دلیل بر اعتقاد خواجه نسبت به این روش دانستتوان آنذکر شده است و نمی
بینیم از مجموع هفت موردي که در حکایات فصول شود باور کرد که میمطلب را وقتی می

 آن که هیچ کدام از ي سیاسی دارد و دلیل دیگرمختلف آمده است، تنها سه مورد آن جنبه
میانجی اختصاص وجود گري و لزوم فصل هاي کتاب سیاست نامه، به طور مستقل به شفاعت

 به لزوم واسطه بین لشکریان و –هاي لشکرها و التماساندر حاجت–در فصل سی و یکم . ندارد
ی از زد ي رعایت سلسله مراتبی دارد و هیچ رنگپادشاه اشاره شده است که این مورد هم جنبه

  . شودو بندهاي درباري در آن دیده نمی

4 -توطئه در دربار مسعود غزنوي جو   

این مطلب را . هاي بسیار توصیف شده استدربار غزنویان به زد و بندها و جاسوسی و توطئه
 دولت مثل اریارق يموران عمدهأها توسط متوان از به همراه داشتن زهر قاتل و تعویذمی

 و محتاج بیامد، – و در هر موزه دو کتاره داشت –جدا کردند ) اریارق(ه از پایش موز«. دریافت
» بندي آوردند سخت قوي و بر پاي او نهادند و قباش باز کردند، زهر یافتند در بر قبا و تعویذها

  )274، 1385بیهقی، (

ه موقعیت گر آن است که خود اهالی دربار غزنوي بهمراه داشتن کتاره و زهر و تعویذ نشان
 توطئه وقتی با پادشاهی فردي دهن بین، مثل اعتمادي و جواین وضع بی. خود مطمئن نبودند

در چند جاي تاریخ . کندشود، اوضاع را صد چندان ناامن و آشفته میسلطان مسعود همراه می
خداوند حلیم و کریم است ولیکن بس «. بیهقی به دهن بینی سلطان مسعود اشاره شده است

  )72همان،(».ونده استشن

» .اما این خداوند بس سخن شنو آمد و فرونگذارند او را این همه کارها زیرو زبر کنند«
  )277همان،(

اند از محمودي قومی ساخته«: گوید ي همان صفحه از زبان احمد حسن میمندي میدر ادامه
  )277همان، (»...  .مسعودي و به اغراض خویش مشغول، ایزد عزّه ذکره عاقبت به خیر کناد و

هاي ایرانی تباري مثل ي تاریخ بیهقی، پس از توصیف فضاي بعد از برافتادن حکومتدر مقدمه
پیداست که «: سامانیان و صفاریان و بوئیان و به حکومت رسیدن نوخاستگان ترك، آمده است
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رهنگی اتکایی و بدبینی و در نهایت هم قدمی با فحاصل چنان دورانی جز بیمناکی و بی
ناك و در هراس باشد و پسر از پدر بددل و تواند بود که پدر از پسر بیممتزلزل و بدفرجام نمی

  )22، 1383فیاض،(» .ناخشنود

گرایش سران کشور نخست به محمد «:  توطئه در دربار غزنوي ذکر شده استو در ترسیم جو
وري و گستاخی هواداران و سپس روي برتافتن از او و روي آوردن به مسعود، آنگاه کینه

مسعود، به خصوص آنها که در زمان پدر او مطرود بوده و با پیروزي وي ناگهان به قدرت 
رسیده بودند و در پی آن بودند که انتقام خود را از مخالفانشان بگیرند، بدان گونه که 

یک تن این قوم نوخاسته نخواهند گذاشت که از پدریان «: خوارزمشاه در حق آنان می گوید
» نوخاستگان«که » پسریان«و » پدریان«و کشمکش و کینه آشکار و پنهانی بین » بماند

تبدیل ) جاسوسی(شدند، دربار مسعود را به یک کانون توطئه و تحریک و مشرفیخوانده می
  )34، 1349ندوشن، (» .کرده است، که نتیجه آن ناایمنی و هرج و مرج و بی اعتمادي است

 اول يعود حکومت را در دست دارد بزرگان زیادي که همه از رجال دستهاي که مسدر دوره
ي دربار و خودکامگی سلطان، مورد کینه کشی وتهمت  توطئهدر همین جواند، حکومت غزنوي

توان به علی قریب، شوند که از آن میان میقرار گرفته و به دستور مسعود، کشته یا زندانی می
میر یوسف، احمد ینالتگین، حسنک وزیر، سباشی حاجب، بگتغدي و غازي سپهساالر، اریارق، ا

اند، تا آلتون تاش خوارزمشاه، اشاره کرد که یا نابود شده و یا در آستانه ي نابودي قرار گرفته
حدي که بوسهل زوزنی نیز که از بزرگان پسریان است، از خشم مسعود محروم نبوده و اموال او 

  .نیز مصادره شده است

هاي مختلف سیاسی، نظامی، مالی، مشرفی، سیاست خارجی، دینی و  به عرضهجه توبا
اجتماعی، که همه در اختیار کامل سلطان بود، فروگرفتن و از بین بردن هر مقامی براي 

- ي خارجی نیز، راضی نگهعالوه بر مسائل داخلی، در عرصه. سلطان غزنوي بسیار آسان بود
کردن در جهان به جست و جوي قرمطی جهت رضایت دل ي عباسی و انگشت داشتن خلیفه

که خود هدفی دیگر که ، دینیيت و اداي وظیفهخلیفه، براي سلطان غزنوي یعنی مسلمانی 
ي بنابراین جدا از جو آلوده. ت و تأیید از حکومت بغداد را به دنبال داشتهمانا کسب مشروعی

ي سیاست داخلی موع نمایانگر اوضاع آشفتهو انهاء و اشراف که در مج» پسریان«و » پدریان«
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ي سیاست خارجی نیز مبانی عملی سلطان غزنوي، جلب رضایت خلیفه و در است، در عرصه
عوض کسب مشروعیت براي سلطان غزنوي بود، که خود مبنایی براي فروگرفتن و از بین بردن 

 کسی فروگرفته طبیعی است که در چنین اوضاعی، هر گاه. بوداشخاصی مثل حسنک وزیر 
شود، در پی برانگیختن شفیعانی براي رهایی خود خواهد بود و از طرفی چون هیچ کس به 
وضع فرداي خود اطمینانی نداشت، همه در پی کسب هوادار و هم چنین جلب توجه سلطان 
بودند، که یکی از بهترین موقعیت ها، هنگامی است که بتوان از فرد با نفوذي نزد سلطان 

  .کردوساطت 

گري را ذیل چهار عنوان بررسی توان در تاریخ بیهقی شفاعت به طور کلی می- 4
  : نمود

   تقاضاي شفاعت گري - 1

   کسب منابع شخصی در شفاعت -2

   شفاعت از گروهی خاص-3

  هاگري دالیل سیاسی و حکومتی قبول شفاعت-4 

. ها صوري بودی از موارد شفاعتاز جمله این که در خیل. انددر این میان نکاتی چند قابل توجه
دادند، فقط هدف این بود که او را مثالً در بعضی موارد، شخصی را که مورد غضب قرار می

بخشیدند، هم چنین افراد با نفوذ بترسانند و با شفاعت کردن کسی از او به اصطالح او را می
ز بود که سلطان بر گاهی آن قدر رأي شان در دربار مهم بود و وجودشان پیش سلطان عزی

گذاشت آن وقت بدون آن که کسی ها را بر اشخاصی باز میخالف میل باطنی خود، دست آن
مثالً در باب حصیري و پسرش با خواجه . فرستادبفهمد، شخصی را از طرف خود به شفاعت می

  ...  .احمد حسن و 

پذیر و و شفاعتگر هاي درگیر در شفاعت از شفاعت حفظ مقام و موقعیت سیاسی طرف
  .تأثیر نبودها بیگريشونده در حکومت هم در شفاعتشفاعت



141 ...اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوي          رخسار زبان         1397، بهار 4شماره  /

که معموالً ي اول ایننکته. گري در تاریخ بیهقی ذکر چند نکته ضروري استدر باب شفاعت
جا حرفی از هاي بزرگ و مهم هستند و در هیچشونده هر دو از شخصیتگر و شفاعتشفاعت

گران کنند، معموالً شفاعت گروهی در مورد شخصی شفاعت میآن جا که. مردم عادي نیست
  :گویدمثالً در مورد فضل ربیع و شفاعت طرفداران او نزد مأمون می. افراد بانفوذي هستند

چون مدتی سخت دراز درعطلّت بماند پایمردان خواستند، که مرد سخت بزرگ بود و ایادي  «
 مأمون را نرم کردند و بر وي خوش جستند تا دلداشت نزدیک هر کس، و فرصت می

  ).25 ، 1385بیهقی، . (»گردانیدند، تا مثال داد که به خدمت باز آید

جستند باید به مأمون نزدیک  ناگفته پیداست که مطمئناً کسانی که نزد مأمون فرصت می
جایی  فضل ربیع در مورد در همچنین باز و شود افراد معمولی نیستندباشند پس معلوم می

  :گویدیم

با خود یار گرفت، در باب فضل ربیع عنایت ) حسن سهل(عبداهللا طاهر، حاجب بزرگ، وزیر را «
این جا نیز شفاعت کنندگان، ). 28همان، (» کردند، تا حضرت خالفت بر وي به سر رضا آمد

  .حاجب بزرگ و وزیر مأمون هستند

خاندان، یا قوم هم، معموالً کند، آن  همچنین آن جا که شخصی بانفوذ از گروهی شفاعت می
اند، که معموالً نزد کسی مثل وزیر اعتبار دارند و یا این که براي هاي بزرگ و با نفوذاز خاندان

هاي شفاعت قاضی صاعد از میکائیلیان، پایمردي. اندامنیت حکومت و از لحاظ سیاسی مهم
آن جا که ترکمانان از خواجه حاجب غازي در باب لشکر، شفاعت با کالیجار از گرگانیان، یا 

  .کنند، همه مصداق این مورد استاحمد عبد الصمد تقاضاي شفاعت می

اي وجود دارد و شونده رابطه و دوستیگر و شفاعتي دیگر این که معموالً بین شفاعت نکته
اي ي دوستیها نظري بیندازیم متوجه خواهیم شد که عهد مودتی و سابقهچون در روابط آن

ها بوده است یا این که مثل شفاعت بو نصر در حق ابوالحسن عراقی نزد سلطان مسعود، ن آنبی
  :سنخیتی بین شفاعت کننده و شفاعت شونده هست در این مورد آمده است

که نام کتابت برین مرد بود در باب وي سخن گفت و شفاعت کرد تا و آخر بونصر بحکم آن«
   )743همان،(» امیر دل خوش کرد
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شود، هر چند در مواردي ها مورد قبول واقع میگريي دیگر این که معموالً اغلب شفاعتنکته 
براي مصلحتی است؛ مثالً در مورد درمیش بت و یا در باب بوجعفر کاکویه و یا در باب حصیري 

مثالً شفاعت احمد بن ابی دواد . شودو پسرش، اما در مورادي نیز شفاعت مورد قبول واقع نمی
ي آخر این که معموالً خود سلطان یا خلیفه از کسی، مستقیماً شفاعت نکته. ر حق بودلفد

کرد، مثالً در مورد حصیري و پسرش، سلطان مسعود بونصر را نزد خواجه احمد حسن نمی
  :گویدفرستد و به او میگري میبراي شفاعت

  ) 214همان، (» این چه گفتم با تو پوشیده دار و این حدیث اندریاب «

گري کند و احمدبن ابی دواد را به شفاعت همچنین خلیفه نیز در مورد بودلف همین کار را می
  :گویدفرستند و به او میمی

  ).222همان،(» چنانچه البته به قلیل و کثیر از من هیچ پیغامی ندهی و هیچ سخن نگویی  « 

ء الدوله، خود خلیفه مستقیماً از او در باب بو جعفرکاکو عال.  اما یک مورد استثناء وجود دارد
  :کندنزد مسعود شفاعت می

  )  . 13همان، (» اي نیشته بود تا سپاهان بدو بازداده آیدامیر المومنین به شفاعت نامه«

توان ترس خلیفه از پیشروي مسعود به ترین آن را میاي دارد،که مهمکه دالیل سیاسی ویژه
  . کندیز براي کسب رضایت خلیفه، شفاعت او را قبول میسلطان مسعود ن. سمت بغداد دانست

ها، ها براي تبیین مطالب ذیل عنواندر این جا ذکر این نکته ضروري است که در آوردن نمونه
هایی که بیهقی آورده است و حقایق و گزارشاتی ي کالم بین حکایتجهت جلوگیري از اطاله

چون اساساً هدف در این . کی صورت نگرفته استکند، تفکیکه از روابط درون دربار ذکر می
  .ي غزنوي استمقاله نمودن اوضاع تفکّري و جو حاکم بر افکار حکومتی دوره

  :گري تقاضاي شفاعت-1 - 4

  : این تقاضاها معموالً به دو صورت است 

  .کند که در مورد او شفاعت کند کسی از شخصی با نفوذ تقاضا می-الف
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ي دوستی و مودتی از قبل شونده سابقهگر و شفاعتدر چنین مواردي معموالً بین شفاعت
یعنی یک نوع جایگزینی رابطه . نامیموجود دارد و همان است که امروز به اصطالح باندبازي می

  .شودتر میبا آوردن نمونه ها این مساله روشن. به جاي ضابطه

، فضل از عبداهللا طاهر، حاجب بزرگ مأمون که با فضل پس از عفو کردن مأمون فضل ربیع را
کند تا نزد مأمون برود و در مورد شغلی که قرار است به او دوستی تمام داشت ،درخواست می

  .واگذار شود، بپرسد

تلطّفی دیگر باید کرد تا پرسیده آید که مرا به کدام درجت بدارد و این به تو راست «
  )26، 1385بیهقی، (»آید

خواست توانست در مورد شغلی که به فضل ربیع میرساند که عبداهللا طاهر می عبارت می این
اي که با عبداهللا داشت، او را واگذار بشود، شفاعت کند و در واقع فضل با استفاده از دوستی

  .دهدشفیع خود قرار می

او نزد خواجه ي دیگر، تقاضاي بوالفتح بستی است از بونصر مشکان، مبنی بر شفاعت  نمونه
  .احمد حسن

: دراه بوالفتح بستی را دیدم خلقانی پوشیده و مشگکی در گردن، و راه بر من بگرفت و گفت«
ي بزرگ کشم، شفاعتی بکنی، که دانم دل خواجهقریب بیست روز است تا در ستورگاه آب می
  ) 215همان، . (»خوش شده باشد و جز به زبان تو راست نیاید

نصر مشکان نزد خواجه احمد حسن از اعتبار زیادي برخوردار است؛ چون معلوم است که بو
فرستد و اصالً بونصر به سلطان هم در جایی دیگر او را براي شفاعت از حصیري و پسرش می

  .دهدرسد و بوالفتح او را شفیع قرار میهمین منظور در راه بود که به بوالفتح می

گري از او نزد سلطان مسعود رزمشاه مبنی بر شفاعتي دیگر تقاضاي علی تگین از خوانمونه
  :است

به آموي رود و آنجا با لشکر مقام کند و واسطه شود تا خداوند سلطان عذر من بپذیرد و حال «
  )487همان، . (»لطیف شود 
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 :یا فریاد خواستن ابوالقاسم کثیر از بونصر مشکان و وساطت بونصر از او نزد سلطان مسعود

استادم زد و فریاد خواست، استادم به امیر رقعتی نبشت و بر زبان عبدوس پیغام او دست به « 
بوالقاسم کثیر حق خدمت قدیم دارد و وجیه گشته است، اگر ) گویدتا آن جا که می.... (داد

  )498-499همان،(» راي عالی بیند وي را دریافته شود

بزینهار «:اعت از آن ها نزد مسعود یا تقاضاي ترکمانان از خواجه احمد عبدالصمد مبنی بر شف
ي بزرگ خداوند عالم، سلطان بزرگ ولی النعم آمدیم تا خواجه پایمردي کند سوي خواجه

  )694همان، . (»احمد عبدالصمد بنویسد و او را شفیع کند که ما را با او آشنایی است

گري شفاعت جایی دیگر ترکمانان از خواجه احمد عبدالصمد نزد سلطان مسعود درخواست 
  :کنندمی

ردي پیر بخاري هاي منهیان، رسول بدرگاه آمد، از آن ترکمانان سلجوقی، مودمادم این ملطّفه«
اي داشت به خواجه بزرگ سخت به تواضع نبشته و گفته که ما ، نامهدانشمند و سخن گوي

 و عاقبت خطا کردیم در متوسط و شفیع و پایمرد، سوري را کردن که وي متهور است و صالح
خوب نگاه نداشت، الجرم خداوند سلطان را بر آن داشت که لشکر فرستاد و معاذاهللا که ما را 

اگر بیند . و این چشم زخمی بود که افتاد بی مراد ما. ... ي آن بود که شمشیر کشیدیمیزهره
اش و ي بزرگ بحکم آنکه ما را به خوارزم نوبت داشته است بروزگار خوارزمشاه آلتونتخواجه

حق نان و نمک بود، بمیان این کار در آید و پایمرد باشد و دل خداوند سلطان را خوش کند تا 
  )712-713همان، (»عذر ما پذیرفته آید

ي این موراد بین ها این است که اوالً بی استثناء، در همهي این نمونهمطلب قابل توجه در همه
. ي بوده است و حق نان و نمکی وجود داشتارابطه) شوندگان(شفاعت کننده و شفاعت شونده

ي دیگر این که شفاعت کنندگان هم معموالً از افراد با نفوذ هستند و نزد شخص و نکته
اي حق نان و پذیر از احترام زیادي برخوردارند و خود شفاعت کنندگان هم به گونهشفاعت

  .کنندیاي که با شفاعت شوندگان دارند را کامالً رعایت منمک و دوستی
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  .خواهند تا به شفاعت کسی نزد دیگري برودسلطان یا خلیفه از شخصی می:  ب

در خواست سلطان مسعود از بونصر مبنی بر شفاعت حصیري  و پسرش نزد خواجه احمد 
این چه گفتم با تو، پوشیده دار و این حدیث اندریاب خواهی به فرمان ما و خواهی از « :حسن

ایم که ایشان را  بدو نرسد و به پسرش، که حاجب را به ترکی گفتهدست خویش، چنانکه المی
 )214همان،(» ترساند و توقف می کند، چنانکه تو در رسی و این آتش را فرو نشانیمی

جز آن ): خلیفه(گفت «:درخواست خلیفه از احمد بن ابی دواد مبنی بر شفاعت در مورد بودلف 
وي، واگر بار ندهد خویشتن را اندر افکنی و به نشناسم که تو هم اکنون نزدیک افشین ر

خواهش و تضرّع و زاري پیش این کار باز شوي، چنانکه البته به قلیل و کثیر از من هیچ 
پیغامی ندهی و هیچ سخن نگویی تا مگر حرمت تو را نگاه دارد که حال و  محل تو داند، دست 

 اگر شفاعت تو رد کند قضا کار خود بکرد از بودلف بدارد و وي را تباه نکند و بتو سپارد و پس
 )222همان، . (و هیچ درمان نیست

پذیران داشتند و هم چنین از گران معموالً احترام زیادي نزد شفاعتدر ابن مورد هم شفاعت
ها نیز شفاعت شونده. افراد مهم دربار بودند و آن شخص هم به این موضوع وقوف داشت

 خلیفه داشتند و از افرادي بودند که دربار وجود آن ها را براي محبوبیت زیادي نزد سلطان یا
در واقع افرادي بودند که خود سلطان یا خلیفه . دانستکشور و حکومت الزم و مغتنم می

  .داشتندنسبت به آن ها حساسیت داشتند و جانب شان را نگه می

  :کسب منافع در شفاعت -  2 -4

  :شتیگر براي چشم دا تشکر از شفاعت-الف

در بعضی موارد فرد شفاعت شده براي کسب منافعی دیگر و این که بتواند در جایی دیگر 
کند و هدفش از تشکّر آن است که اي براي خود قرار دهد، از او تشکّر میشفاعت گر را واسطه

. بتواند حسن نیت شفاعت کننده را نسبت به خود حفظ کند تا در آینده هم هوادار او باشد
  :گویدفضل ربیع به عبداهللا طاهر این گونه میمثالً 
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و پیغام داد که، گناه مرا امیر المومنین ببخشید و فرمود که به خدمت درگاه باید آمد، و من «
دانم که بمن رسیده است که تو دراین باب چند این همه بعد از فضل ایزد ، عز ذکره از تو می

تلطّفی : گویددر ادامه می... .ین امر حاصل گشتاي و کار بر چه جمله گرفته تا اتلطّف کرده
  ) 26همان،(» ...   .دیگر باید کرد

واضح است که تشکر فضل از عبداهللا طاهر به خاطر کسب منفعتی دیگر است و با تشکر کردن 
ي خودش، در پی این است که حمایت عبداهللا از او و ذکر خاندان خود و جاه و نام گذشته

اي قرار دهد تا در آینده هم جانب او را  حفظ کند و در واقع او را واسطهطاهر را در باب خود
  .نگه دارد

دشمنان کار خویش بکرده بودند و خداوند سلطان آن « و یا در مورد تشکر آلتونتاش از بونصر 
خیانت که از بزرگی او سزید و من دانم که تو این ي مخلص بیي یگانهفرمود در باب من، بنده

از خداوند هیچ عیب نیست، عیب از .... تر گشتم و رفتم باشی، من لختی ساکندریافته
  )77همان، . (»بدآموزان است، تا این حال را نیک دانسته آید

داند که دشمنان، بعد از آن هم ساکت نخواهند ماند و این جا نیز واضح است که آلتونتاس می
نفی کنند، بنابراین با تشکر کردن از بونصر امکان دارد که دوباره نظر سلطان را در مورد او م

اي حمایت او را از خود حفظ کند تا چنان چه در دربار اتفاقی افتاد، حافظ خواهد به گونهمی
  .منافع او باشد

  : قبول شفاعت براي کسب منفعتی-ب

شد، مثالً گاهی شفاعتی براي کسب منفعت و یا محبوبیت نزد سلطان و یا خلیفه پذیرفته می
رود و پس از در مورد حصیري و پسرش ، وقتی بونصر به شفاعت نزد خواجه احمد حسن می

گوید که دل سلطان را نگاه زند و به خواجه میآن که از محبوبیت آن ها نزد سلطان حرف می
چه دادند پدر و پسر، چوب به تو بخشیدم، اما آن«: گویددارد، خواجه احمد حسن در جواب می

  )216همان، (» ید دادسلطان را با

 معلوم است که خواجه احمد براي کسب محبوبیت نزد سلطان، شفاعت بونصر را در باب 
رود تا نظر و خود نیز در ادامه به شفاعت آن ها نزد مسعود می. کندحصیري و پسرش قبول می
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 خواجه به در هر دو مورد. در مورد بوالفتح نیز به همین منوال است. سلطان را بیشتر جلب کند
  )15- 16- 17همان، . (کندخاطر ترس از سلطان و کسب محبوبیت، شفاعت بونصر را قبول می

 در مورد شفاعت خلیفه از بوجعفرکاکو عالء الدوله نیز سلطان مسعود براي کسب رضایت 
  . کندخلیفه، شفاعت او را قبول می

  :گر شفاعت کردن براي کسب منفعت براي شفاعت-ج

مثالً در موردي . گر دنبال منفعت و محبوبیتی براي خود استرد هم خود شفاعت در بعضی موا
اند به و خطی بداده«. کندکه خواجه احمد حسن از حصیري و پسرش نزد مسعود شفاعت می

طوع و رغبت، که به خزانه  معمور سیصد هزار دینار خدمت کنند و این مال بتواند داد، اما 
، شفاعت بنده را در باب ایشان رد نباید وا نباید، اگر راي عالی بینددرویش شوند، و چاکر، بین

  )218همان، (»کرد، و این مال بدیشان بخشیده آید و هر دو را به عزیزي به خانه فرستاده شود

 مطمئناً براي خواجه احمد، حصیري و پسرش آن قدر مهم نیستند که از آن ها شفاعت کند و 
 فرو گیرد، ولی فقط براي این که بتواند نزد سلطان محبوبیتی ها راخواست آنحتی خود می

  .کندکسب کند و براي جستن منافع دیگر، از حصیري و پسرش شفاعت می

گري آلتونتاش از مسعود نزد سلطان محمود هم وضع به همین صورت است  در مورد شفاعت
اگر بدان وقت بود که پدر ما «: شودي سلطان مسعود به آلتونتاش این گونه ذکر میکه در نامه

خواست که وي را ولیعهدي باشد و اندر آن راي خواست از وي و دیگر اعیان از بهر ما را جان 
بر میان بست تا آن کار بزرگ با نام ما راست شد، و اگر پس از آن چون حاسدان و دشمنان 

ست که آن راي نیکو را که دل او را بر ما تباه کردند و درشت تا ما را به مولتان فرستاد و خوا
در باب ما دیده بود، بگرداند و خلعت والیت عهد را به دیگر کس ارزانی دارد، چنان رفق نمود و 

ساخت و داشت و حیلت میلطایف حیل به کار آورد تا کارما از قاعده بنگشت و فرصت نگاه می
 آورد، و ما را از مولتان باز یاران گرفت تا رضاي آن خداوند را به باب ما دریافت و به جاي باز

  )73همان، (» .خواند و به هرات باز فرستاد

یعنی آلتونتاش . معلوم است که یک آینده نگري مرموزي از طرف آلتونتاش در کار هست
خواست از قبل جایگاه داد که بعد از محمود، مسعود به پادشاهی خواهد رسید و میاحتمال می
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- کند به همین خاطر وقتی محمود حرف از والیت عهدي میخودش را در دربار مسعود حفظ 
دارد و در واقع بیشتر در پی کسب منفعتی براي خود در آینده زند، جانب مسعود را نگه می

  .است تا این که به فکر سلطان مسعود باشد

 : شفاعت از گروهی خاص- 3 – 4

روه و قوم هستند که یا در این موارد شفاعت از یک فرد نیست در واقع شفاعت شونده یک گ
  :مثالً موارد زیر. هاي دیگري استگر و آن ها وجود دارد و یا براي مصلحتدوستی بین شفاعت

گفت قاضی ملک داند که خاندان میکائیلیان خاندانی « :شفاعت قاضی صاعد از میکائیلیان
م پس از اند و آثار ایشان پیداست و من که صاعدقدیم است و ایشان در این شهر مخصوص

فضل و خواست ایزد، عز ذکره و پس از برکت علم، از خاندان میکائیلیان بر آمدم و حق ایشان 
اگر امیر بیند، در این باب فرمانی دهد، چنانکه از دیانت و همت او ... در گردن من الزم است

و آن اوقاف اند، بنوا شوند سزد تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده اند و مضطرب گشته
. »امیر گفت، رضی اهللا عنه، سخت صواب آمد. زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد

  )33همان،(

معلوم است که شفاعت قاضی صاعد از میکائیلیان به خاطر حقی است که از میکائیلیان در 
از طرفی خود قاضی صاعد هم نزد مسعود محبوب است، لذا شفاعت او . گردن قاضی است

  .شودرفته میپذی

  . مورد بعدي شفاعت حاجب غازي است از لشکر که این ظاهراً همیشگی بود

  )192همان، . (»کردامیر سخن لشکر همه با وي گفتی و در باب لشکر پاي مردي ها او می«

آید که حاجب غازي از طرف امیر اجازه داشت تا در باب لشکر از ظاهر کالم بیهقی برمی
شود در این مورد همه چیز از قبل تعیین شده بود که راین معلوم میبناب. گري کندشفاعت

  .گرفت سیاسی حکومت انجام می-واضع است این کار براي حفظ قدرت نظامی

  :یا شفاعت باکالیجار به زبان پسر و رسولش از گرگانیان نزد مسعود
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ش را با رسول شنبه سیم جمادي االخري رسولی آمد از آن باکالیجار و پسر خویو روز سه«
فرستاده بود، و عذرها خواسته بجنگی که رفت و عفو خواسته و گفته که یک فرزند بنده بر در 
خداوند به خدمت مشغول است بغرنین، و از بنده دور است، نرسیدي که شفاعت کردي، 
برادرش آمد بخدمت، و سزد از نظر و عاطفت خداوندگار که رحمت کند تا این خاندان قدیم به 

  ). 687همان، . (»م دشمن نشودکا

همچنین است شفاعت احمد عبدالصمد از ترکمانان نزد مسعود در این موارد هم گروه شفاعت 
کنندگان از افراد با نفوذ و احترام اند و هم شفاعتگر محبوبشونده هم از جهتی نزد شفاعت

  .هستند و در واقع قبول شفاعت از طرفی حفظ احترام آن ها است

 هاگريدالیل سیاسی و حکومتی قبول شفاعت - 4- 4

افتاد، و این دالیلی داشت، گاه کسب منفعت شخصی و گاه ها معموالً مقبول میگريشفاعت
در مورد کسب منفعت هاي شخصی و محبوبیت شخص شفاعت . مصلحتی سیاسی و امنیتی

عنی دالیل سیاسی و ي دیگر آن، یپذیرنده درجاي خود توضیحاتی داده شد، و اکنون به جنبه
. مثالً در مورد قبول شفاعت خلیفه از بو جعفر کاکو نزد سلطان مسعود. پردازیمحکومتی آن می

ترسید با عزل مسعود در پی آن بود که بعد از پدر به سلطنت برسد و از جانبی هم خلیفه می
ي براي خالفت کاکو، اصفهان به هم بریزد و در تدبیر آن بود که سلطان مسعود را که تهدید

دانست که اگر بوجعفر کاکو که از توانست باشد، راهی خراسان کند و از طرفی دیگر میمی
. دیلمیان بود، آزرده شود، چه بسا دیلمیان مثل قبل خطراتی براي خالفت ایجاد کنند

ي همه. همچنین مسعود هم در پی جلب رضایت خلیفه و تأیید و حمایتش براي سلطنت بود
به . ل باعث شد تا شفاعت خلیفه در باب بوجعفر مورد قبول سلطان مسعود قرار بگیرداین عوام

  .پردازیمبررسی موارد دیگري می

و مرد «: در مورد فضل آمده است:  پذیرفتن شفاعت طرفداران فضل ربیع توسط مأمون-  الف
  )25همان، (» بزرگ بود و ایادي داشت نزدیک هر کس

هاي سیاسی شفاعت طرفدارانش را در ون به خاطر مصلحت اندیشی معلوم است این جا نیز مأم
بینیم که عبداهللا طاهر، حاجب بزرگ و حسن سهل، وزیر حق او قبول می کند و در ادامه می
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بنابراین رد کردن شفاعت طرفداران . کنندمأمون از او تقاضاي شفاعت در حق فضل ربیع می
 هم ریخته کند و مأمون با توجه به آن، شفاعت فضل امکان داشت اوضاع سیاسی حکومت را به

  . کندآن ها را قبول می

آلتونتاش ضمن گفتار خود : پذیرش سلطان محمود، شفاعت آلتونتاش را در حق علی قریب: ب
، هم شهامت دارد و چنو زود بدست مرد هم نام دارد« :گویدبا مسعود در مورد  علی تگین می

 و خویشاوندانست، خداوند به گفتار بد گویان او را به باد ندهد نیاید و حاسدان و دشمنان دارد
و امیر جواب فرستاد که چنین کنم و علی مرا به کار است شغل هاي . که چنو دیگر ندارد

  ) 51همان،. (»بزرگ را و این مالشی و دندانی بود که بدو نموده آمد

مرد هم نام دارد (ن زیادي داشت، فهمیم که علی تگین طرفدارا با نظر به گفتار آلتونتاش می
شد، از طرفی وجود علی و فرو گرفتن او باعث خشم طرفدارانش می....) و خویشاوند انست.... 

و چنو ( کند تگین براي حکومت نیاز بود که آلتونتاش این موضوع را نزد سلطان یادآوري می
علی مرا (... ین امر واقف است و سلطان مسعود هم به ا) و چنو دیگر ندارد.... زود بدست نیاید

ها، سلطان مسعود، ي این مصلحتبنابراین با توجه به همه...) بکار است شغل هاي بزرگ را 
  .کندشفاعت آلتونتاش را قبول می

و ما بسیار نصیحت کردیم و «:گویدبونصر می. در شفاعت بونصر و اطرافیان در حق آلتونتاش: ج
از وي خطا نرفته است . ان، حشم و چاکران و تبع بسیار داردگفتیم چاکري است مطیع و فرزند

» که مستحق آنست که بر وي دل گران باید کرد و خوارزم ثغر ترکان است و در وي بسته است
   )70همان،(

 آلتونتاش چاکري است مطیع و از وي -1:شودکه پذیرفتن شفاعت به چند دلیل بود معلوم می
تواند باعث ایجاد بدبینی در دیگر چاکران امیر در مورد او میخطا نرفته است، بنابراین خشم 

بنابراین دربند کردن و کشتن او .  فرزندان و حشم و چاکران و تبع بسیار دارد-2.مسعود شود
 خوارزم ثغر ترکان -3. تواند آن ها را دل آزرده کرده و به خونخواهی آلتونتاش برانگیزاندمی

ن نظر هم فرو گرفتن او به مصلحت نیست و براي مسعود خطر از ای. است و در وي بسته است
ها و در نظر گرفتن جوانب مجبور است براي حفظ بنابراین مسعود با این مصلحت اندیشی. دارد

  .ها را در حق آلتونتاش بپذیردامنیت حکومت خود و کنترل اوضاع، شفاعت آن
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رم جنگ با غوریان بود و مقاصد در این مورد چون مسعود گ:  پذیرفتن شفاعت درمیش بت-د
دهد که شفاعت فرستادگان درمیش بت را بپذیرد تا در وقتی نظامی دیگري داشت ترجیح می

  .مقتضی به جانب او هم برود

خداوند را «: گویدرود می خواجه احمد حسن وقتی براي شفاعت اریارق  نزد مسعود می-ه
  )270همان،(» ن اریارق دیر بدست شودوالیت زیادت شده است و مردان کار بباید، و چو

 این جا نیز معلوم است که سلطان براي از دست ندادن شخصی با کفایت و این که براي 
  .پذیردکنترل اوضاع به اریارق نیاز دارد، شفاعت خواجه احمد حسن را در باب او می

 زبان عبدوس به نویسد و بر وقتی بونصر براي شفاعت ابوالقاسم  کثیر به مسعود نامه می- و
فاما چاکران و بندگان خداوند بر کشیدگان پدر نباید که «گوید که دهد و میمسعود پیغام می

خواهد که و این وزیر سخت ناالن است و دل از خویشتن برداشته، می. به قصد ناچیز گردند
 است، بوالقاسم کثیر حق خدمت قدیم دارد و وجیه گشته. پیش از گذشته شدن انتقامی بکشد

  )498- 499همان،. (»اگر راي عالی بیند، وي را دریافته شود

بر کشیدگان پدر « :گویدمثالً می. کند این جا نیز می بینیم که بونصر به چند دلیل اشاره می
معلوم است شخصی مثل ابوالقاسم کثیر که سرشناس است .  »نباید که به قصد ناچیز گردند

اظ سیاسی به حکومت ضربه بزند و این کار باعث زیاد شدن تواند از لحخشم گرفتن بر او می
بدخواهان مسعود و دربار خواهد شد و مسعود با توجه به این، شفاعت بونصر را در حق کثیري 

  .کندقبول می

- در مورد پذیرش شفاعت با کالیجار از گرگانیان، امیر مسعود از وزیر و اعیان دولت راي می-ز
نماید که این پسر را خلعت دهند و با رسول بخرمی بنده را صوابتر می«: گویدخواهد، وزیر می

بازگردانند که ما را مهمات است در پیش، تا نگریم که حالها چون شود، آنگاه بحکم مشاهدت 
  )687همان،(» .تدبیر این نواحی ساخته آید، باري این مرد یکبارگی از دست بنشود

مهمات دیگر در پیش بود و هم چنین براي این که در شود که چون از گفتار وزیر فهمیده می
  .افتدگیري نشود که عواقب دارد، شفاعت با کالیجار مقبول میها عجوالنه تصمیمباب آن
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کند و قصد حمله به آنان را دارد وزیر،  وقتی مسعود به شفاعت ترکمانان بی اعتنایی می-ح
کند تا شفاعت د که مسعود را متقاعد میکنخواجه احمد عبدالصمد، به چند نکته اشاره می

از جمله آماده نبودن لشکر و ستوران و یکسوارگان به خاطر ) 694-697همان، . (آنان را بپذیرد
کمبود آذوقه و در مقابل، آماده بودن ترکمانان و داشتن آذوقه، بی خطر بودن ترکمانان و 

ی لشکریان مسعود، همچنین بندگی نمودن آن ها و اظهار تسلیم از جانب آن ها، خستگ
کند از روي مصلحت، ي این دالیل مسعود را مجبور میهمه. سختی و درشتی راه تا نسا
  . شفاعت ترکمانان را قبول کند

 در مورد وساطت از خواجه احمد عبدالصمد توسط بو نصر نزد سلطان مسعود نیز وضع به -ط
ل آن به کارهاي خداوند باز گردد که وزیر خل... «: گویدبونصر این گونه می. همین منوال است

) بونصر (گفتم ..... و صواب و صالح در میان گم شود .... بدگمان تدبیر راست چون داند کرد؟ 
خداوند را امروز مهمات بسیار پیش آمده است، اگر راي عالی بیند، دل این مرد را دریافته آید، 

ه، بانگ بر آن کس زده آید تا هوش و دل و اگر پس از این در باب وي سخنی گویند بی وج
  )702همان،(» .بدین مرد باز آید و کارهاي خداوند نپیچد و نیکو پیش رود

گردد و بدبین در این مورد هم واضح است فرو گرفتن خواجه خللش به کارهاي مسعود باز می
ر میان کند و صالح و صواب دشدن نسبت به وزیر او را در مصلحت اندیشی حکومت سست می

شود و نهایتاً براي این که کارهاي خداوند نپیچد و نیکو پیش رود، شفاعت بونصر در گم می
  .شودحق خواجه احمد عبدالصمد پذیرفته می

  نتیجه گیري

ها صوري یابیم در خیلی از موارد شفاعتگري در دربار غزنوي درمیبا بررسی موضوع شفاعت
دادند فقط هدف این بود که او را ورد غضب قرار میمنظور این است که شخصی را که م. بود

  .بخشیدندبترسانند و بعد با شفاعت کردن کسی دیگر به اصطالح او را می

ها بی تاثیر نبود، همچنین گريحفظ مقام و موقعیت سیاسی افراد در حکومت هم در شفاعت
  .یرندهگر و هم شفاعت پذحفظ موقعیت فردي و کسب محبوبیت براي هم شفاعت
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هاي بزرگ و مهم هستند، و آن جا نیز گر و شفاعت شونده هر دو از شخصیتمعموالً شفاعت
  .کنند، معموالً شفاعت گران افراد بانفوذي هستندکه گروهی در مورد شخصی شفاعت می

اي وجود دارد و هر جا که کسی از گر و شفاعت شونده رابطه و دوستیمعموالً بین شفاعت
ی از کسی یا کسی از گروهی شفاعت کرده است چون در روابط آن ها نظري کسی یا گروه

  .ي دوستی بین آن ها بوده استبیندازیم متوجه خواهیم شد که عهد مودتی و سابقه

شود، هر چند در مواردي ها مورد قبول واقع میگريي دیگر این که معموالً اغلب شفاعتنکته
رمیش بت و یا در باب بوجعفر کاکویه و یا در باب حصیري براي مصلحتی است؛ مثالً در مورد د

مثالً شفاعت احمد بن ابی دواد . شودو پسرش ، اما در مورادي نیز شفاعت مورد قبول واقع نمی
ي دیگر این که معموالً خود سلطان یا خلیفه از کسی مستقیماً شفاعت در حق بودلف، نکته

 سلطان مسعود بونصر را نزد خواجه احمد حسن کرد، مثالً در مورد حصیري و پسرش،نمی
تر این که در باب بوجعفرکاکو عالء الدوله، خود ي جالبفرستد اما نکتهگري میبراي شفاعت

  .کند که دالیل خاصی داردخلیفه مستقیماً از او نزد مسعود شفاعت می

اي خاص ل جوالن عدهشود که دربار غزنوي محي موارد مذکور نهایتاً به این نکته ختم میهمه
سامان دربار غزنوي است و این وضعیت با حضور بوده است که نشان از اوضاع مبتذل و نا به

پادشاه دهن بینی چون مسعود که روش خاص انهاء و اشراف را هم به کار گرفته بود، به نهایت 
است که در چنین اوضاعی . شودي آشفتگی و کامرانی گروهی موقعیت طلب منجر میدرجه

  .ي درباریان از اعتبار می افتدتمامی ضوابط تحت تأثیر روابط پیچیده
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  بررسی برخی از گونه هاي استفهام، امر، نهی، ندا در غزلیات شمس تبریزي
  

  hataminia.sima@gmail.com* دکتر سیما حاتمی نیا
  

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی
  
  
  

  دهچکی
هاي شناخت اثر ادبی بررسی کاربرد جمالتی است که به صورت غیر مستقیم در  یکی از راه

معانی ثانوي به کار رفته است و اینکه آیا به اقتضاي حال خواننده توجه شده یا نه و تا چه حد 
این مقاله در نظر دارد که . ي زیبایی شناسی آن اثر است بر خواننده اثر گذار بوده که جنبه

هاي جمله از لحاظ استفهام، ندا، امر و نهی و اغراض ثانوي آنها که مولوي با  رخی از گونهب
شناخت و احاطه بر کالم و اشراف بر ظرفیت هاي وجودي معانی آن را به کار برده، بیان نماید، 
کاربرد این گونه ها در کالم موالنا قطعاً وجه ساختگی نداشته و کامالً خود جوش بوده و 

ي معانی که از ذهن خالقّش تراوش نموده، می باشد و ذکر این اغراض  فته از سرچشمهبرگر
. ي ارتباطی محکمی بین ذهن خواننده و شاعر استثانوي در شعر موالنا، در حقیقت رشته

بر جذابیت و دلنشینی ) امر، نهی، ندا، استفهام(ي موالنا در کاربرد این گونه جمالت  بیان شیوه
در غزلیات .  است و به مقتضاي حال مخاطب اغراض ثانوي را بیان نموده استمعانی افزوده

شمس، واقعیت وجودي موالنا به صورت کالم بر زبانش جاري شده، غیر از تفکر موضوعی در 
مورد اشعار، اغراض ثانوي بخش عظیمی از اشعار موالنا را به خود اختصاص داده که دریایی از 

  . بخشد گوارا و ذهن خسته را نشاط می ،هایش شیرین عهشعر از آن جاري شده که جر
  

22/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله10/5/1397:تاریخ دریافت مقاله   

  

 واژگان کلیدي

   اغراض ثانوي*

   گونه ها*

  استفهام*

   مقتضاي حال* 
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  مقدمه
هاي خبري به صورت یکنواخت از نظر ساختار به شکلی یکسان و دور از جذابیت،  بیان جمله

کالم وقتی به اقتضاي حال مخاطب باشد به صورت . براي خواننده خسته کننده است
هاي امري، نهی، استفهام و ندا مطرح می شود و کالم  غیرمستقیم اغراض ثانوي در قالب جمله

هاي مختلف معانی ادا شود، توجه خواننده را به خود معطوف داشته و  هر چه قدر با این گونه
استفاده از صور خیال مهم است، اهمیت اهمیت کاربرد این گونه جمالت به همان نسبت که 

می افزاید و هر شاعري در بطن جمالتی که ونه هاي کالم بر بالغت آن چه کاربرد این گ. دارد
چه . بیان می کند به نوعی شخصیت درونی خویش و همچنین اهداف خود را ابراز می نماید

هی و ندایی باشد که از عمق بسا خواستگاه شعر برخی از نویسندگان در همان استفهام، امر و ن
خواهد مورد توجه خواننده واقع شود و هدف شاعر صرفاً در همان گونه هاي کالم  وجود می

آنچنان باال ) ندا، استفهام، امر، نهی(قابل بیان باشد و تأثیرگذاري کالمش در قالب این گونه ها 
آن را ادا کند از این رو الزم باشد که نتواند به صورتی دیگر از کالم یعنی تصویرسازي و خیال 

دانسته شد که به علم معانی با دیدگاهی تازه نگریسته شود تا معانی بزرگ گونه هاي کالم 
شاعران در ذهن خوانندگان با رسیدن به تصویر اعماق، هدف شاعر در ذهن خواننده نقش 

  . گیرد و مقصودش بیشتر قابل درك شود
 ذهن خوانندگان و ایجاد انگیزه جهت توجه به معانی و هایی در رویکرد این مقاله طرح پرسش

  : اغراض ثانوي در غزلیات شمس است
   چه اندازه شعر موالنا در غزلیات شمس به مقتضاي حال بوده است؟- 1
   در دیوان شمس معانی ثانوي چه اندازه بر قدرت اثر گذاري کالم موالنا نقش داشته است؟- 2
جهان یافت می شود که به اندازه ي موالنا از این نوع قدرت بیان  آیا اثري در بین آثار ادبی - 3
استفاده کرده باشد و نفوذ کالمش همگام با آهنگ، ) استفاده مکرر از استفهام، ندا، امر، نهی(

  خواننده را به عمق خواستگاه ذهنی موالنا ببرد؟ 
ندا، استفهام، امر،  ( تا چه اندازه امواج دریاي دیوان شمس که هر کدام طنینی خاص دارد- 4

داران معانی قرار گرفته است؟ آیا بالغت و جذابیت و آهنگین بودن  مورد توجه دوست) نهی
اشعار در دیوان شمس مرهون به کارگیري جمله هاي امري و نهی و استفهام و ندا و همچنین 

  اغراض ثانوي است؟
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 غزل 18ا به کار رفته حدود ه در دیوان شمس تبریزي عالوه بر ابیاتی که در البه الي غزل
 غزل به صورت جمالت امر و نهی و همچنین 160مطلق به صورت استفهام و چیزي حدود 

در بین آثار جهان بی   بیت به صورت ندایی آمده است که از نظر بالغت و معانی1800بیش از 
  . نظیر است

  مواردي از اغراض ثانوي در جملۀ استفهامی
   دي استفهام، براي آرزومن- 1
  »کی برسد بهار تو؟ تا بنمایش نما    زرد شدست باغ جان از غم هجر چون خزان «

  )24، ص 1368موالنا، (
با زبان ساده و فصیح و با ذکر جملۀ استفهامی آرزو می کند که جان زرد شده اش بر اثر فراق 

تفهامی هر چه زودتر با دیدار محبوب تازه و بهاري گردد، یعنی غرض ثانوي در این جملۀ اس
  . آرزوي دیدار محبوب است

  : و یا 
  »تا تو چو آب زندگی بر گل و بر سمنرسی  ود آفتاب تو در دل چون حمل رسد کی ب«

  )925همان، ص (
برج حمل، شرف آفتاب است که در فروردین ماه گل و گیاه حیات می گیرند غرض ثانوي از این 

  .استفهام بیان آرزوي شاعر جهت دیدار با محبوب است
   استفهام، براي انکار یا استفهام انکاري-2
    هاي هر چهره از آن دریاست یک قطره  مالحت«

  »به قطره سیرکی گردد کسی کش هست استسقا؟
  )26همان، ص (

: غرض ثانوي در این بیت تصویر اعماقی است که خواننده باید از آن دریافت کند چون می گوید
رفت حقیقی است با اندك شناخت هرگز سیر کسی که تشنۀ محبوب حقیقی است و تشنۀ مع

  . نمی شود
   استفهام ارشادي-3
  »مغز نداري مگر تا کی از این پوست پوست  ها کن چو مار سر تو برآور زیار پوست ر«

  )177همان، ص (
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غرض ثانوي در این بیت درك ارزش وجودي فرد از خود که با ذکر جمله اي استفهامی ارشاد 
  . نموده است

  » که بر سر تو نشست افعی بیدار    و کجا خفته اي نمی دانی برادرا ت«
  )424همان، ص (

در اینجا ارشاد جهت هشیار بودن و رهایی از غفلت با استفاده از لفظی مجازي و طرح پرسش 
  .مورد نظر شاعر بوده است

   استفهام تعجبی-4
  یران شدم زین بوي خوشاي فتنۀ روم و حبش ح«

  »رداي مصطفی؟پیراهن یوسف بود یا خود 
  )8همان، ص (

غرض ثانوي از طرح این گونه استفهام، تعجب به گونه اي زیبا و آراسته با تلمیح به پیراهن 
یوسف که به چشمان یعقوب بینایی بخشید و ردایی که پیامبر آن را به حضرت خدیجه 

  . بخشید
  
  : و یا در بیت

    این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این«
  )666همان، ص (  »خضر است و الیاس این مگر یا آب حیوانیست این

شاعر مقصود اصلی اش ذکر تعجبی بوده که با استفهامی زیبا و جذاب همراه اهنگی خاص که 
  . بر بالغت آن افزوده و براي خواننده دلنشین است بیان نموده است

  
   استفهام تعجیزي-5
     سر گه پاي میدان گاه کوبیم ما بی پا و سر«

  »ما کی به فرمان خودیم؟ تا این کنیم و آن کنیم
  )513همان، ص (

ن تسلیم و رضا در برابر قدرت مطلق خداوند و عجز و ناتوانی بشر در برابر ارادة  بیاغرض ثانوي
  . باري تعالی می باشد
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   استفهام حسرتی- 6
  ضر و کوثري از آب حیات خوشتري ي خ چشمه

  را؟ چرا؟ز آتش هجر تو منم خشک دهان چ
  )25همان، ص (

  . در حسرت دیدار یار ماندن غرض ثانوي است که از این گونه استفهام دریافت می شود
ي حالت درونی اوست بیان می کند و بر  شاعر گاهی به زیباترین وجه استفهام را که نماینده

ل می کند تأثیر گذاري کالمش می افزاید و با استفاده از لفظی مجازي هدفی و غرضی را دنبا
شاعر مخلوقی پري «. که خواننده در وراي لفظ و گونه هاي آن پی به غرض اصلی شاعر می برد

زده و مجذوب است که زبان را مانند مردم عادي به کار نمی برد بلکه با شوریدگی ناشی از 
  ). 31، ص 1358ریچرز (» الهام آسمانی سخن می گوید

  جمالت امري
   زیاد است که در حوصلۀ این مقالهبه حدي این گونه ي امريوسعت استفاده ي موالنا از 

  . نمی گنجد و فقط به ذکر نمونه هایی از اغراض ثانوي در جمالت امري اشاره می شود
     امر ارشادي- 1
  »جلوه کن آن دولت پاینده را      خنده بیاموز گل سرخ را «  

  )103، ص 1368موالنا، (
سیلۀ صور خیالی خندیدن گل توصیه شده که غرض ثانوي درك یک خصلت اخالقی به و

  .خواننده از آن لذت می برد
  »تا بگیرد در کنار خویش یارت ساقیا  بگیر و از خودي رو بر کنار بی خودي از می«

  )62همان، ص (
از خود بی خود شدن و ترك خود نمودن که موجب قرب الی اهللا می شود را به وسیلۀ ذکر 

  . در قالب جمله اي امري توصیه نموده است)مست کنندگی(صفت ذاتی شراب 
   امر تهدیدي-2

  »رنگ شب تیره را تاب مه یار نیست    اي غم از اینجا برو ورنه سرت شد گرو       «
  )178همان، ص (
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در این نمونه معانی ثانوي وسیعی در وراي الفاظ پنهان است که با کمک تصویر اعماق دور 
شود که به وسیلۀ جملۀ امري غم را به رنگ شب تیره  نمایی از ان در ذهن خواننده تداعی می

تشبیه کرده و با بیان گرو بودن سر آن را تهدید به رفتن نموده است و از یک طرف حسن 
براي ادراك ذکر این گونه ازامر مطرح کرده است که بر بالغت و جذابیت بیت تعلیل زیبایی 

  . افزوده است
   امر تعجیزي-3
» فَأتوا بسورةٍ مِن مِثْلِهِ«حکم نمودن آمر به عجز مخاطب از اتیان به مأمور به چون آیۀ کریمۀ «

» ور قرآنی باشدمقصود آن است که شما عاجزید از تالیف کالمی که شبیه به سوره اي از س
  ).81، ص 1376مازندرانی، (
  »اگر تو واقف رازي بیا و شرح بکن      بلند همتی و چشم تنگ ترك مرا«

  )777، ص 1368موالنا، (
ي امري عجز مخاطب از اتیان به مأمور به می باشد هدف شاعر  گونه جمله غرض ثانوي از این
شمس (همتی و چشمان نافذ ترك من تو از شرح و آگاهی نسبت به بلند : این است که بگوید

  . عاجز هستی و نمی توانی بر راز ان آگاه شوي و قطعاً قادر به شرح آن نیستی) تبریزي
  »ماشی را بگیر و لوبیا کن تو      من از قندم مرا گویی ترش شو «

  )713همان، ص (
: کند کهشاعر با امر نمودن یک امر محال و نشدنی می خواهد غرض خورد را این چنین بیان 

ذات من خوش خلقی است و خشمگین نمی شوم تو نمی توانی مرا خشمگین کنی، همچنانکه 
  . را به لوبیا تبدیل کنی نمی توانی و محال است که ماشی

  . که غرض ثانوي در عجز و ناتوانی مخاطب در انجام کاري نشدنی و محال است
   امر انتخابی-4
  »یا بنده را ما لطف تو شد صوفیانه ماجرا  و برو حجت مجو یا تو خود برخیز یا باده ده «

  )6همان، ص (
  .باشد توسط مخاطب ي امري و غرض انتخاب یکی از اوامر می بیان جمله

  »یا قوت صبرش بده در یفعل اهللا ما یشا   خونخواه را لطف و مراعاتی بکن یا این دل«
  )11همان، ص (
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  که مختصر و با ایجاز) لطف و رحم، صبر(ت غرض شاعر از جملۀ امري، خواهان یکی از دو عنای
  . دعایی نموده که در قالب جمله هاي امري و انتخابی آن را براي خواننده جذاب نموده است

  : و از این نوع بیان در شعر عطار دیده می شود
  »یا نه در خونم کش و خــــاکم بکن      یا از این آلودگی پاکم بکن «

  )4، ص 1371عطار،(
  یی امر دعا-5
  »فخرش ده و نازش ده تا فخر بود مارا    یا رب دل بازش ده صد عمر درازش ده «

  )28همان، ص (
شاعر چهار جملۀ امري دعایی به صورت ایجاز ذکر کرده و همین امر باعث ایجاد آهنگی زیبا و 

و این شیوة طرب انگیزي کالم براي  طرب انگیز شده است که براي خواننده تأثیرگذار است
      قصود اصلی، خاص موالنا در دیوان شمس بی نظیر است و فصاحت کالم را به اوج ذکر م

سخن فصیح یعنی سخن درست و قابل فهم و احیاناً زیبا و «: با توجه به این جمله. می رساند
  )549، ص 1363فرشید و رد، (» .شور انگیز

  : و نمونه ي دیگري از امر با اغراض دعایی
  »او همه لطف است جمله یا ربش پاینده دار  را از لبش پاینده دار ن لطف ها یا ربا ای«

  )398همان، ص (
   امر التماسی- 6
  »بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست      بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست«

  )166همان، ص (
در اینجا آرزوي دیدن محبوب و شنیدن سخن او را که غرض ثانوي این جمالت امري است را 

  .ربرد زیباي صور خیال تأثیر گذار نموده استبا کا
  : ي دیگر و یا در نمونه

  
  »تَعالْ یا فَرج الهم فاتِح االقْفال    تَعالْ یا مدد العیش و السرور تَعال «

  )512همان، ص (
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شاعر با توانایی کاربرد ایجاز، امر التماسی را به گونه اي بیان نموده که بر تمام ذهن خواننده اثر 
  )بیا اي یار زندگی و شادمانی بیا اي گشایش غم ها و گشایندة قفل ها. (ار باشدگذ

  نهی
و تحریم است، اما گاهی غرض از آن » انجام ندان«در اصل براي طلبِ ) فعل امر منفی(نهی 

  ). 128، ص 1372شمیسا، (مطالب دیگري است 
  هایی از اغراض ثانوي در جمالت نهی نمونه

    نهی ارشادي- 1
  »فریاد مدده مال یتیمان بمخور دست ب   جان صرفه مکن روز ببردي به سخن یساق«

  )859، ص 1368موالنا، (
   نهی دعایی-2
  »سر خوشان عشق را ناالن مکن    اي خدا این وصل را هجران مکن «

  )754همان، ص (
  . که غرض ثانوي از این گونه نهی دعا بوده است

   نهی توبیخی-3
     در روضۀ دیگري مجو از من سخن دیگر برو«

  »ستم خریداز آن حسن و از آن منظر بجو که من
  )532همان، ص (

در مصراع اول غرض ثانوي به صورت توبیخ بیان شده است که مطلق مخاطب را از انجام آن کار 
  . منع کرده است

  )براي عاقبت کار( نهی تهدیدي -4
  »شويجمع نشین ورنه پریشـــان     خشم مکن خواجه پشیمان شوي  «
  »ورنه چو جغدان سوي ویران شوي    تیره مرو خیره مشو زین چمــن «

  )1347همان، ص (
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هدف اصلی شاعر در این دو بیت از بیان جمله به صورت نهی تذکر دادن عاقبت کار است و 
مخاطب را از ادامه خشم و رفتن به راه تیره و یادآوري عواقب آن و آوردن مثال جغد، ترسانده 

  . وع دور اندیشی و عاقبت نگري از این نوع جملۀ نهی دریافت می شودو یک ن. است
  نــدا

غزلیات شمس سرشار از جمالت ندایی است، موالنا به بهترین وجه از این گونه کالمی بهره برده 
  . و کالمش را زینت داده است

   نــداي حسرتی- 1
  اي بی تو نگشته بخت بیدار    اي بی تو حرام زنــدگانی «  
  »آخر چه شود مــرا به یاد آر    رده ز دل مرا فراموش اي ک  

  )395همان، ص (
  »وي نالۀ خوش سوزانم آرزوست                       اي چنگ پردهاي سپاهانم آرزوست«  

  )173همان، ص (
  . هدف از بیان منادا حسرتی است که با تمام وجود شاعر آن را به مخاطب منتقل کرده است

  ) کامیشاد( نداي مسرتی -2
  مگذار شاهدان چمن را در انتظار      شم و اي چراغ روان شو بسوي باغ اي چ«

  )419همان، ص (
  »یک دو ابریشمک فــــروتر گیر     با عشـــق بازي از سر گیــــر مطر  

  )437همان، ص (
  . شاعر با مدد حسن درونی اش، شادکامی و مسرت را به مخاطب القا می کند

   نداي تعظیمی-3
  : ی که بزرگداشت و بزرگ شمردن و عظمت بخشیدن غرض ثانوي آن است در این بیتندای

   خیل و حشم بیرون خرام اي محتشم اي بردرت«
  »زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا

  )6همان، ص (
غرض ثانوي از بیان جملۀ ندایی بزرگ شمردن و عظمت بخشیدن به مخاطب مورد نظر شاعر 

  . می باشد
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  گیري نتیجه
در دیوان شمس تبریزي فن کاربرد جمله از نظر گونه هاي امري، نهی، ندا و استفهام به 

 بیان ،و جمالت غیرمستقیم در آن قابل درك است اي آهنگین و ساده که غرض ثانوي شیوه
  . شده است

استفاده از این امکانات کالمی، شیوة خاصی به سبک موالنا در غزلیات شمس بخشیده که در 
آن بر   براي مؤثر کردن کالم و اثربخشیاز این روان شاعران دیگر کمتر یافت می شود زب

مخاطب از تکرار این گونه ها بهره گرفته، مثالً فعل امر و نهی و کلمات استفهام را با تکرار و 
اي بیان نموده که هم روي آهنگ کالم تأثیر زیبا دارد و هم در درك معانی  تأکید به گونه

ن مؤثر بوده است به طوري که نفوذ معانی جمالت در ذهن خواننده را بیشتر کرده ثانوي آ
به تفحص و بررسی این گونه هاي کالمی در غرلیات شمس توجه نشده اگر هم تحقیقی . است

 و زیبایی کاربرد معانی و گونه هاي آن در غزلیات شمس بسیار ابتدایی بودهصورت گرفته 
بررسی علم معانی با سبک . د که باید بیشتر به آن توجه شودبررسی گسترده اي را می طلب

موالنا در غزلیات شمس به گونه اي مرتبط است که فرد خود را در میان دریایی از غزل که 
همچون آب ساده و روان که هر موجبش آهنگی خاص دارد شنا می کند و غرق در معانی پر از 

  . شود می) شمس(انتظار طلوع خورشید موالنا 
در البه الي تمام جمالت، غواص ذهن موالنا جستجو گري است که خواننده را به دنبال خود 

هاي استفهام، ندا، امر و نهی،  ونهگي  و با به کارگیري ماهرانهبه اعماق معانی الفاظ می برد
  .، عمق معانی را برجسته و دوچندان می کنداغراض ثانويبراي بیان 
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  هاي رایج لشنیالمثلجستاري در ضرب

 shekoofe.dehghani105@gmail.com *محمد رضائی

   و زبان هاي باستانیکارشناس ارشد فرهنگ

 شکوفه دهقانی

  کارشناس حقوق

  

  

  چکیده 

. ها هستندالمثل ضرب،اي ملت و طایفه،در بین هر قوم فرهنگ و ادب عامه  یکی از موارد
 در اي اخالقی و نکتهاي از بیان است که معموالً تاریخچه و داستانی پندآموزالمثل گونهضرب

 میدانی سعی شده شمار زیادي -در این مقاله به روش تحلیل . نهفته استهاپس بعضی از آن
،  و بعد از آندجمع آوري گرد، افت قدیم ارسنجانهاي گویش لشنی متعلق به بالمثلاز ضرب

د که خود  و هم چنین نحوه کاربرد آن در میان مردم تعیین گردودآوانگاري و مفهوم یابی ش
   ها شامل نکات اخالقی هستند که معموالً همراه با طنز است و حاکی از المثلاین ضرب

این دهندة  نشان،ها دقت شودیز اگر به آنها نهر کدام از این مثل. بینی این طایفه استجهان
ساخته ... یک یا چند اصل زیباشناسی چون تناسب، سجع، تکرار، تشبیه واست که بر اساس 

  .اندشده

  27/4/1397:   تاریخ پذیرش مقاله                             17/4/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  

 واژگان کلیدي

   گویش لشنی *

   ضرب المثل *

  طنز*

  آموزه اخالقی *

   زیباشناسی *
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   مقدمه –1

  بیان مسأله -1- 1

ها به ناپذیر در پژوهشاي امري گریزه به فرهنگ و تمدن هر ملت، قوم و طایفهامروزه توج
اي است که شامل دانش، دین، هنر،  فرهنگ یا تمدن کلیت در هم تافته«روند و شمار می
 هم چون عضوي ها و توانایی و عادتی که آدمیداب و رسوم و باورها و ضرب المثل، آاخالقیات

هر قومی در باید گفت که در فرهنگ  ) 39 : 1358آشوري ، ( » . آورد از جامعه به دست می
باید بیش از پیش به ؛ بنابراین فرهنگ و ادب عامه قرار داردکنار فرهنگ و ادب رسمی، 

، ات مذهبینگ بهترین موازین اخالقی و معتقدفره«  زیرا .فرهنگ و ادب عامه توجه کرد
، اسالمی ندوشن( » . گیرد و خود را در آن می پروردمی باورها و آداب و سنت ها  را تفکرها و

ادب عامه در دنیا به فولکلور معروف است، این کلمه اول بار توسط ویلیام جی  ) 24 : 1354
صادق هدایت نخستین کسی بود که فولکلور . شناس انگلیسی به کاربرده شدتامس، باستان

کند که در بیان می» فولکلور یا فرهنگ توده«اله او در مق. را در ایران به کار برد) دانش عامه(
کشورهاي التینی زبان پس از وضع لغات دیگر، باالخره به این نتیجه رسیدند که فولکلور 

                   )5:1394ذوالفقاري،(.شودترین لغتی است که شامل تمام دانش عوام میجامع
ها، عقاید، آداب و رسوم، ها، ترانهها، افسانههدر فولکلور یا همان دانش و ادب عامه سخن از قص

  . است... ها وها، متلها، بازيها ، چیستانها، ضرب المثلها،گویشآیین

 .ها هستندالمثلهاي مهم فرهنگ و ادب عامه ضربیکی از بخش، که در باال گفته شد همانطور
و به دانستند وشتن و خواندن نمیرانی که مردم ندر روزگا« ها قدمت بسیاري دارند؛المثلضرب

که آنها را به گذشته اند حوادث و سوانحی بر آنان میکردههر حال و هر کیفیت زندگی می
کشیده و عوارض ها طول میاي که شاید مدتعصاره حادثه«داشته است،تفکر و تأمل وا می

شده است تا به آسانی می، گنجانده ر یک جمله یا عبارت، سرانجام دآوردهبه بار مینیک باید 
) 3: 1391داورپناه، (» .از هر نسل به نسل بعدي منتقل شوددر یادها بماند و سینه به سینه 

مثل یکی از « داند و معتقد است که میهاي بسیار قدیم  مثل را مربوط به زمان نیزبهمنیار
، از آنکه خط بنویسیدباشد، انسان پیش از آنکه شعر بگوید و قبل ترین ادبیات بشر میقدیم

و شاملو نیز ) ز :1369بهمنیار،(» برده است اختراع مثل نموده و در محاورات خود به کار می
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هاي ذهن و اندیشه روشن هوشمندان ترین تراوشالمثل یکی از کهنضرب« معتقد است که 
ها و کتیبههاي تاریخ به یادگار مانده است و به همین سبب مانند گمنام است که از دوردست

  ) 7: 1376،شاملو(» .گو و خدشه ناپذیر داردوگفتهاي باستانی اعتبار و سندیت بینوشتهسنگ

بر اساس متون «که پرداختند چنانها میهاي قدیم دانشمندان به گردآوري مثلو از زمان
             » . حکم و تحقیق علمی آن اقدام نمودتاریخی اولین بار ارسطو به جمع آوري امثال و

   ) 63شماره : 1347کتیرایی، (

المثل در لغت به معناي مثال زدن است و مردم در گفتگوهایشان براي اینکه منظور خود ضرب
شعر یا فقط تواند یک بیت المثل میضرب. کنندها استفاده میاز ضرب المثلرا بهتر بفهمانند 

 ؛انداري تعاریفی از مثل ارائه دادهیسان بشگرهوپژ .اي معروف باشدیک مصراع شعر یا جمله
نویسد که مثل به معناي داستانی است که میان مردم شهرت یافته است و آن را  معین میمثالً

یا اینکه  )ذیل واژه مثل: معین( خود به نظم یا نثر حکایت کنند براي ایضاح مطلب و مقصود
شهور و گاه آهنگین، حاوي ، متاهاي است کوداستان جملهیا مثل «:ذوالفقاري معتقد است که

، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل اندرزها
ته است و با روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلیت در بین مردم شهرت و رواج یاف

  )233:1394ذوالفقاري،( » برند آن را به کار می ،تغییر یا بدون تغییر

 دهندة بینی است که نشان جهانفی که از مثل شده است سخن از اندیشه ویدر بیشتر تعار
زبان گسترده و کهن ما نیز هزاران مثل و سخن نغز  گ هر ملت، قوم یا طایفه است و درفرهن

وجود دارد که هر کدام داراي یک جهان ذوق و اندیشه و مالحت و حسن تعبیر در اداي 
 زیرا  مساله اساسی در ؛ و این خود ویژگی ادب عامه است )56: 1376دهخدا،  (».مقصود است 

 )92:1354پور،آریان(هاي هنري آن هاي اجتماعی آن است نه ویژگیادبیات عامیانه ویژگی
یم و در رویارویی با  در مقابل نامالیمات مقاومت کنفهمانند که چگونهها به ما میرب المثلض

ها درسی یریم در واقع هر کدام از این مثلامعه چه روشی را در پیش بگهاي جفراز و نشیب
 بنابراین این امثال آئینه تمام نماي زندگی و ،است از زندگی و چگونه زندگی کردن است

  .ي و معنوي سازندگان آنهاستحیات ماد
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  روش پژوهش  -2- 1

ها از طریق مصاحبه با ه میدانی است که یافت-اي روش پژوهش در این تحقیق روش کتابخانه
شم زبانی یکی از نگارندگان که خود با ال تا کهنسال بدست آمده، همچنین گویشوران میانس

  . کار گرفته شده استه ها بتر دادهگویش لشنی آشنایی داشته، در تجزیه و تحلیل بهتر و دقیق

   اهمیت و ضرورت پژوهش -3- 1

اي است که در گذر تاریخ از نسلی رد و گنجینهر دل و جان یک ملت داها ریشه دالمثلضرب
اندن الفاظ و عبارات و درك به نسل دیگر سینه به سینه انتقال یافته است که با شنیدن یا خو

هر قوم آشنا شد و در ، باورها و افکار و آداب و رسوم توان با عقایدشان به درستی میمعانی
به همین دلیل در . دهدک ملت را نشان میه ماهیت فرهنگ یاست ک یواقع آیینۀ تمام نمای

ا ها آگاه بودند به ثبت و ضبط آنهنی که از اهمیت و اعتبار این مثلهاي اخیر اندیشمنداسده
رثمر در جهت حفظ و ماي تالشی است مثها در هر ناحیه بنابراین حفظ این مثل،پرداختند

ي بعدي و تالشی است براي هادن و فرهنگ براي نسل کنونی و نسلاشاعه میراث غنی تم
، شناخت گویش لشنی و پژوهشسازي آثار زیباي ادبیات شفاهی هدف عمده این مکتوب
و اطراف آن و تحلیل مختصر  در میان مردم ارسنجان هاي رایجسازي ضرب المثلمکتوب
ت ها  مد،بسیاري از امثال پیش از اینکه در آثار نویسندگان یا شعرا ظاهر شوند«  زیرا .آنهاست

ها سینه به سینه نقل ها و قصهدر زبان و گویش عامیانه مردم رایج و سایر بوده و همانند افسانه
   )90: 1366وکیلیان، (» .اندشده

 روند و هایی که داراي آثار مکتوب هستند از بین میهاي صرفاً شفاهی زودتر از گویشگویش
ی از تالش محققین و  بخش،بنابراین؛ شوندمحلی شفاهی به مرور زمان فراموش میلغات 

تواند این باشد که تا آنجایی که امکان دارد این لغات به دایره واژگان زبان پژوهندگان می
  . ا حرکت و پویایی زبان ادامه یابدافزوده شده ت
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  پیشینه پژوهش-4- 1

 و حکم ز فرهنگ امثالهاي فراوانی نوشته شده است االمثل به طور عام کتابدر مورد ضرب
            درباره  همچنینهاي حسن ذوالفقاريالمثلدهخدا گرفته تا فرهنگ بزرگ ضرب

توان به موارد زیر ها و مقاالت فراوانی نوشته شده است که میهاي فارس نیز کتابالمثلضرب
  :اشاره کرد

، )1383( از محمد جعفر ملک زاده »ي زرقانیفرهنگ مثلها، اصطالحات و کنایات عامیانه«
هایی از این کتاب که در بخش) 1384(از اکبر اسکندري، نسرین اسکندري » ارسنجان نامه«

از حسین آزاده » هاي شمال فارسالمثلضرب«. هاي ارسنجان پرداخته استالمثلبه ضرب
 از جواد »)المرد(هاي شمالی خلیج فارس هاي محلی پس کرانهضرب المثل«، )1388(

 )1393( علی حکمت از» فرهنگ نامۀ استهبان«، )1391(یمان خداداي عسگري چاوردي و سل
هاي استهبان شناسی است در ضمن بحث به برخی مثلکتاب گویشکه  با این مورد اخیر

  .پرداخته است

  :مقاالت 

   ، )1356(از پریچهر گرگین پور و حمدي محامدي » المثل قشقاییپنجاه و پنج ضرب«
نقش «، )1356( از صادق همایونی» )ضرب المثل هاي فیروزآباد(یران هایی از فولکلور اگوشه«

          از مصطفی ندیم» هاي شیرازي با نگرشی بر جامعه شناسی زبانالمثلحیوانات در ضرب
           »هاي زنانه در شهرستان المرد فارسالمثلشناختی از ضربتحلیل جامعه«، )1379( 

             نگاهی به «، )1391(سگري چاوردي و زهرا یادعلی محمد جواد ع از مجدي موحد،
  .. و)1395(سادات هاشمی و مریم محمودي  از زینب ال»هاي شهرستان دارابالمثلضرب

طایفه لشنی صورت هاي المثل تاکنون پژوهش مستقلی درباره ضرببا توجه به موارد باال،
  .آیدمیرفته است و این تحقیق اولین پژوهش به شمار نگ
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   بحث و بررسی-2

   گویش لشنی –2-1

این طایفه از . ر استهاي سرزمین ایران و جزو طوایف لُطایفۀ لشنی یکی از بزرگترین طایفه
خان زند جزو سپاهیان خان زند به  ایل لُر و از طایفه زندیه هستند که در زمان سلطنت کریم

پراکنده شدند و گروهی به ایل قشقایی و پس از انقراض سلسله زندیه این طایفه . 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
  . کنندزندگی می)  ورامینهاي تهران، شهریار،شهرستان(و در استان تهران ) ریزنی

    هاي گویش لري است که مربوط به گویش مورد بحث یعنی گویش لشنی نیز از شاخه
گویشهاي لري را به دو دستۀ گویش لري ) 1380(روبینز که . شودهاي جنوب غربی میگویش

دستۀ اول گویش استانهاي فارس، کهگیلویه و بویر . بزرگ و لري کوچک تقسیم کرده است
شود و دسته دوم در برگیرندة گویش استانهاي حمد و چهار محال و بختیاري را شامل میا

  .  گویش لشنی جز دسته دوم است.لرستان، ایالم و خوزستان شمالی است

شناسی و آوانگاري بخشی از فرهنگ گویش« شناسی باید گفت که در مورد گویش و گویش
     هاي قراردادي برگرفته از حروف التین نشان است که چگونگی تلفظ سر واژه را با نشانه

تواند به ما کمک ها میالمثلشناسی در ضربو همین گویش) 32: 1377، صفوي(».دهدمی
هایی را که برخی ملل قبل از ورودشان به نوردد و زبانقرون را در می« شناسیکند زیرا گویش

 اطالعاتی درباره مردمی ،توانندها می بازسازي بازسازي کند و این،اندکردهتاریخ بدان تکلم می
» .ان و آداب و رسومشان به ما بدهند، روابط اجتماعیشگفتند، نژادشانکه بدان زبان سخن می

   ) 289: 1378سوسور، (

   واژه هاي لشنی ضرب المثل شده -2-2

، به صورت ی، در اینجا واژه هاي لشن مفاهیم ضرب المثل هاي این مقالهدر راستاي درك بهتر
، با اندکی تفاوت در تلفظ ذکر می گردد که اغلب این واژه هاآوانگاري همراه با معنا و مفهوم 

  .  بیشتر در محاورات به کار می روددر گویش رسمی و
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، حاسم )سوراخ  (  ]silax[ سیالخ ) استخوان  (  ]ostogun[ ، استوقون )برادر  (  ]Barar[ برار 
 ]Hasem[  )  قاتوق )خواستم ، ]qatoqe[  )  می )غذا ، ]mi[  )  پس گوش فراخ )مو ، ]Pas e 

gusv faraxeh[  )  فیت )بی خیال ، ]fit[  )  پرره )فوت ،]parreh[  )  حونه )دوك ،]huneh[  
، کته )خون  (  ] xin[، خین )استخوان  (  ]sakal[، سکل )تلخ (  ] tahleh[، تحله )خانه ( 
]kateh[  )  سیزن )انبار ، ]sizen[ )  ایال )وزن ، ]? Ila[  )  پرسون )از این طرف ، ]porsun[      

 owe?[ ، اووخل )می گذارد  (  ]meleh[ مله ،  )بخور(  ] boher [ ، بوحر)پرسان، پرسیدن ( 

xal[  )  خوو )آب همراه با موج و طغیان ، ]?ow[  )  رووا )خواب ،] ruw[  )  می یوره )روباه ،   
 ]miyowreh[  )  آسیواش )می برد ، ]?asivoesv[  )  هل هل سر )آسیابش ، ]hel hel sar[      
  . )داشته باشد(  ] doshteh boyeh[ ، دوشته بویه )حرکت سر ( 

  هاي رایج در فرهنگ شفاهی گویش لشنی  ضرب المثل–2-3

گرفته است که تحقیق مورد نظر بر روي ارسنجان و خصوصاً روستاهاي اطراف آن صورت 
ه خاطر لفظ  لذا ب.م این منطقه به وفور دیده می شودضرب المثل و کنایه در محاورات مرد

، شنونده را مشتاق می کند که ساعت ها پاي صحبت پیرمردان و پیرزنان شیرین این گویش
این خطه بنشینند و به هیچ وجه احساس خستگی نکنند و در ضمن شایان ذکر است که 

  . مقاله خود به گویش لشنی آشنایی داردایننگارنده 

هاي این گویش که پس از مصاحبه و  برگزیده از رایج ترین ضرب المثلالمثلضربچندین 
 صورت مختصر  و به ساکن این مناطق جمع آوري گردیدهگفتگو با تعدادي از کهنساالن

اند که ته شدهها بر پایه یک یا چند اصل زیباشناسی ساخ این مثل.شده استتوضیح داده 
در زیر به برخی از این اصول . ها شده استالمثلهمین امر باعث تاثیرگذاري بیشتر این ضرب

توانند در چند ها میالمثلالبته ناگفته نماند که برخی از ضرب.شودزیباشناسی پرداخته می
، هم سجع، توانند هم تناسب داشته باشندهاي قرار گیرند یعنی میبنديدسته از این تقسیم

  . اند تنها در یک دسته آمده؛که براي اینکه سخن به درازا نکشد.... هم طنز و هم 
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  ها  ضرب المثل–2-4

  سجع

شود که کالم سجع باعث می. شود، سجع استها دیده مییکی از اصول زیباشناسی که در مثل
  . گرددن میمین آهنگینی باعث گوشنوازي سخن و تاثیر بهتر سختر گردد و هآهنگین

                                      geda boyi geda sefat naboiy. گدا بویی گدا صفت نبویی-

  .گدا ، فقیر باشی ولی گدا صفت نباشی: مفهوم

  Hasem qatoqe nunom boyeh qatel e junom biحاسم قاتوق نونم بویه قاتل جونم بی  -

کار یا چیزي از کسی یا چیزي انتظار : مفهوم) ونم شدخواستم قاتوق نونم باشد ولی قاتل ج (
  .شودداري ولی برعکس می

  .بین دو واژه قاتوق و قاتل جناس متوازن است

 . Paye e kateh xamir kerdeپاي کته خمیر کرده  -

  .بین دو واژه کته و کرده سجع متوازي است)  پاي مال مفت نشسته  ( 

   Sayad a ?asb biyofteh vali a ?asl name?ofteh. یوفته نمید اَ اَسب بیوفته ولی اَ اصلشای -

کسی : براي کسی که با اصل و نسب است مفهوم ) .اُفتدشاید از اَسب بیافتد ولی از اصل نمی (
  . کند همیشه آن اصالت خود را حفظ می،که از خانواده با اصل و نسبی باشد

  .بین دو واژه اسب و اصل سجع متوازن است

  . Har keh pistareh , hi ses bistarehتره، نیشش بیشترهکه پیشهر  -

، هر کس قوم و خویش نزدیک تر است: مفهوم) هر کس پیشتر است، نیشش بیشتر است  (
 .زبانش دراز تر است
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  . تره سجع متوازي استتره و بیشبین دو واژه پیش

   ardes e bexteh , ? alakes e ?avixteh?. ، اَلکش آویخته  آردِش بخته–

         ) کارهایش را به اتمام رسانده  (– 1: مفهوم )  و الکش را آویزون کرده پختهآردش را  (
  . بین دو وازه بخته و آویخته سجع است)  عمرش رو به اتمام است  ( – 2

  . Puses e kandeh mandeh dombes، منده دمبش  پوسشِ کنده–

  .کار رو به اتمام است : مفهوم ) انده است پوستش را کنده است فقط دمبش م ( 

  .بین دو واژه کنده و منده سجع متوازي است

  a ?unja mandeh a ?inja rondeh?. ، اَ اینجا رونده  اَ اونجا منده–

براي کسی که به بن بست رسیده و راه پیش و پسی :  مفهوم)از اونجا مونده، از اینجا رانده(
  . ندارد 

  .  و رونده سجع متوازي استبین دو واژه مونده

  . axeh bary me ?ow nareh bary to nun dareh? اَیه بري مِ اُوو ناره بري تو نون دره –

  .چیزي که براي کسی سود داشته باشد: مفهوم ) اگر براي من آب ندارد براي تو نون دارد ( 

  تکرار

اي که توجه مخاطب روي واژهشود تکرار باعث می. یکی دیگر از مباحث زیباشناسی تکرار است
شود، بیشتر شود و گوینده مقصود اصلی خود که بیشتر روي آن واژه تکراري قرار که تکرار می

  . گرفته است، به خوبی برساند

  Barar cu?e poste bararehبرار چووه پشت براره  -

  .برادر است) حامی ( برادر حمایت کنند : مفهوم 
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  . المثل روي برادر استه در این ضربواژه برادر تکرار شده است ک

   eisa be dines musam be dines?عیسی به دینش موسام به دینش  -

 رأي و نظرش براي خودش هر کسی: مفهوم) ی به دین خود موسی هم به دین خودعیس (
 . محترم است

  . واژه دینش تکرار شده است تا مفهوم را به خوبی برساند

   Ba hel hel e sar rah merreh. ه با هِل هِل سر راه مرِر-

عیف شده و روزهاي آخر عمرش براي اشاره به آدم پیري که ض: مفهوم) خیلی ضعیف هست (
  .گذراندرا می

  . رساندهل هل تکرارش نهایت ضعف را می

 . Xin , xin miyarehخین ، خین می یاره -

شود و این کار خون ریزي میام گرفتن باعث خون و یعنی انتق: هوممف) خون، خون می یاره (
 . کند ادامه پیدا می

دهد خون حتماً پشت سرش با خون همراه است که این واژه خون تاکیدي است که نشان می
  .رساندمثل به خوبی میه مفهوم را ب

  . Kases yeh ja kola sam yeh ja، کالشم یه جا  ملکی یه جا-

  .قول خودش هم نیستروي : مفهوم )  جا کالهش هم یک جاکفشش یک (

  .دهندة این است که سر جاي خودش هیچ چیزي نیستتکرار یه جا به خوبی نشان

  . Porsun , porsun merren harat پرسون ، پرسون مررن هرات –

 .درسی را بلد نباشی باید سؤال کنیاگر مقصد و آ: مفهوم) پرسان، پرسان می روند هرات (
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  .رساندردن را میتکرار واژه پرسون، اهمیت سوال ک

   اوو که اَسر گذشت چه یه کله چه صد کله  -

?ow keh a sar gozast ce ye kaleh ce sad keleh .  
  )  از سر گذشت چه یک کله چه صد کلهآب که (

م یا کند بدهکاریش کرود که دیگر برایش فرقی نمیدر مورد آدم مقروضی به کار می: مفهوم
  .زیاد باشد

ا یک و صد، به خوبی مفهوم این که خیلی براي آدمی که مورد نظر است، فرقی تکرار واژه کله ب
  .رساندکند را مینمی

  تناسب 

به هر حال براي . هاي لشنی اگر دقت شود دو یا چند واژه با هم تناسب دارنددر بیشتر مثل
د که اي بتواند شکل دلنشینی داشته باشد، باید آن جمله تناسب داشته باشاینکه هر جمله

  . هاي لشنی نیز از این قاعده مستثنی نیستندمثل

 . قوم و خویش اَگه گوشتت بوحره استوقونت دیر نمندازه  -

Qom o xis ayeh gustet e bohereh ostoqunet e dir nemendazeh .   

قوم و فامیل خیر : مفهوم) زد اندا، استخوانت را دور نمی را بخوردقوم و خویش اگر گوشتت( 
  . شود خواهد و هیچ وقت بد نمیخود را میقوم 

  .واژه گوشت و استخوان در دو طرف مثل با هم تناسب دارند

  . کنی مرده دِش نی که باالي سرش گربه میگوري -

Gowri ke balay sares gerbeh mikoni mordeh des ni .   

 بیهوده داشتن طمع خامم و: مفهوم) ده داخلش نیستکنی مرقبري که باالي سرش گریه می(
  .یعنی این کار براي تو منفعتی ندارد
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  .بین واژگاه مرده، گور و گریه تناسب وجود دارد

 Sir danes e suzonde fit be mas mikoneh. ، فیت به ماس می کنه  شیر دنشه سوزونده-

از کس دیگري ضربه خورده ولی : وممفه .)شیر دهنش رو سوزانده، فوت به ماست می کند (
 .  به همه بدبین شده نسبت

  .بین واژگان شیر و ماست تناسب وجود دارد

  Dasse e sekesseh vabal e gardenehدس شکسه وبال گردنه -

  جور کسی را کشیدن  :مفهوم) دست شکسته وبال گردن هست( 

 .بین دست و گردن نیز که از اعضاي بدن هستند تناسب وجود دارد

  . Be ?arus mi yen beraqs miye hejleh kajehکجه به عروس می ین برقص می یه حجله -

 گیري بهانه: فهومم) گه حجله کجهگن برقص میبه عروس می (

 .بین عروس، حجله و رقص تناسب وجود دارد

  . To keh lalay baladi cera xowet namiyowreh تو که الالي بلدي چرا خووت نمی یوره –

ودش همه کاري بلده در مورد کسی که خ: مفهوم) بردتو که الالیی بلدي چرا خوابت نمی (
  .دهدولی انجام نمی

  .بین الالیی و خواب تناسب وجود دارد

  ایال بوفتم بوو اَم مرده اوال بوفتم ننم مرده

 ?ila boftem bowam mordeh , ?ula boftem nanam mordehh .  
انی از چه ددر جایی که نمی : هوم  مف)ام مردهام مرده اون طرف بیفتم ننهاین طرف بیفتم باب (

 .کسی حمایت کنی
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  . بین پدر و مادر تناسب وجود دارد

  جناس

     در . گرددیکی از صنایع بدیع لفظی جناس است که باعث هر چه زیباترشدن سخن می
 البته ه باعث زیباتر شدن سخن گردیده اس،هاي لشنی نیز جناس وجود دارد کمثل

 که معموالً در حرف اول با هم هستنداس ناقص اختالفی ها، جنبیشتر این جناس
  .اختالف دارند

  Hame yeh ?ow bowreh to yeh xow همه یه اوو بوره تو یه خوو –

  خیال بودن ، بیدر قید چیزي نبودن:  مفهوم )همه را آب ببرد تو را خواب  (

  .بین دو واژه اوو و خوو جناس اختالفی در حرف اول است

  . a kakay e naxoru bey be kakay e boxour?نخورو بیر بی به کاکاي بخورواَ کاکاي  -

 است که منظور این: مفهوم ) خورد بگیر بده به برادري که بخور هست از برادري که نمی (
تواند نخورد ولی آن کسی که نخورده عادت کرده به نخوردن ، کسی که یک عمر خورده نمی

 . ه آن که خورده پس از او باید بگیري بدهی ب

  .بین واژه بخورو و نخورو اختالف در حرف اول است

  Hasem qatoqe nunom boyeh qatel e junom biحاسم قاتوق نونم بویه قاتل جونم بی  -

  .بین دو واژه نون و جون اختالف در حرف اول است

  Si sowme sow mobtalayehسی شوم شو مبتالیه  -

  .تهیدست هست و وضع مالیش بده: فهوم م) براي شام شب مبتال هست (

  . بین شو و شوم جناس افزایشی است
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  تشبیه و استعاره 

         براي اینکه سخن بهتر جا بیفتد و مخاطب بهتر بتواند با مثل ارتباط برقرار کند، در 
هاي لشنی این تشبیه و المثلدر ضرب. هستیم ا با تشبیه و گاهی استعاره روبروهالمثلضرب

  .بیشتر این استعارات، استعارت حیوانی هستند. استعاره معموال با طنز و کنایه نیز همراه است

  )          کنه ، چکه ول نمیبارون ول کرده . ( کنهچیکه ول نمی. بارون ول کرده  -

  Barun vel kerdeh chikeh vel namikoneh 

ه در مفهوم نیز اشاره شد بارون و گونه کهمان. ، شاکی هستاونی که هیچکاره هست: مفهوم
  .چکه به ادم شاکی و ادم هیچ کاره اشاره دارد

  . enga mordey keh a gur der ?uma?انگا مرده اي که اَ گور دِر اوما -

   .فردي که الغر و ضعیف باشد: مفهوم)  مرده اي که از گور بیرون درآمدهانگار (

  تشبیه انسان الغر به مرده

  میو مارِ اَ سیالخش بکشی دِربا زبون خوش  -

     Ba zabun e xos miyu mare a silaxes bakesi der  

با زبان خوب و خوش و : مفهوم)  شود مار رو از سوراخ بیرون بکشیبا زبون خوش می(
  .شود هر آدم بدجنسی را رام کردصالحیت می

  .مار استعاره از آدم بدجنس است

           a xers mi kanden qanimateh?  اَ خرس می کندِن غنیمته–

 .   ز آدم خسیس منفعت بردن غنیمت استا: مفهوم) از خرس مو کندن غنیمت هست (
 .خرس استعاره از آدم خسیس است

  . Sag siyah o safid narehسگ سیاه و سفید ناره  -
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گ س. رودهاي بدجنس و پست به کار میمورد انساندر : مفهوم) سگ سیاه و سفید ندارد(
 .دم پست استآاستعاره از 

  . Ba doa?a ye gorbeh siyah barun namiyaیا  با دعاي گربه سیاه بارون نمی–

افتد هر چه خدا بخواهد با دعاي کسی اتفاقی نمی: مفهوم) یادبا دعاي گربه سیاه بارون نمی (
 . شودمی

  .گربه سیاه استعاره از آدم بدخواه و بد طینت است

  . Sakal dare huneyeh sag jam kerdenسگ جمع کردن  سکل در حونه –

  از آدم خسیس کمک خواستن و توقع داشتن : مفهوم) استخوان در خانه سگ جمع کردن (

 .سگ استعاره از آدم خسیس است

  . Xosa bayi ke ruw a azes farar konehا ازش فرار کنه  خوشا باغی که روو–

زمانی بکار می بریم که فرد این ضرب المثل را :  مفهوم)خوشا باغی که روباه ازش فرار کند (
  . استعاره از آدم منفعت طلب است: روباه.  جویی با ما قهر و ارتباطش را قطع می کندمنفعت

  طنز

اي نی سخن با یک طنز لطیف همراه است که اگر تلخی گزندههاي لشالمثلمعموالً در ضرب
هایی که در باال اشاره شد، در بسیاري از مثل.  بکاهددر مفهوم آن باشد، این طنز از آن تلخی

  . هایی از این طنز دیدتوان رگهمی

  Zamines sefteh a cis gow mi?inas.  زمینش سفته اَچیش گوو می ینش -

ط مساعد نیست دیگران را اوضاع و شرای: مفهوم. مند استزمین سفت هست ولی از گاو گله
  .کندبهانه می

   . a I dom boride har ci biyey bar (var) miya?می یا) ور(ده هر چی بی یِی بریاَ اي دم بر -
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    مورد کسی که روزي یک نقش بازي در : مفهوم) ین دم بریده هر چی بگی بر می یاداز ا (
  .کند و جزء هر کار خالفی استمی

   Mo miyem nareh to miyey boses.  مو می یم نره تو می یی بوشش -

  ) می گم نره تو می گی بدوششمن  (

  . a siyoes hamey c hard mikoneh?آسیواِش همی چی حرد می کنه  -

    .معده اش سالم است همه چیز می تواند بخورد: مفهوم ) آسیابش همه چیز خرد می کند (

  . دهدبا یک طنز ملیح سالم بودن معده را نشان می

  . alaf e dar e huneh tahleh?علف در حونه تحله  -

  ) علف در خونه تلخ هست(

که گفتن این مثل با یک ریشخند نیز . کندی که با فامیل معامله و وصلت نمیبراي کس: مفهوم
  .همراه است

  . Dorur migeh keh xar parreh miriseh می ریسه 1دروغ می یه که خر پرره -

  ) خیلی غلو می کند (

 )گویند، پرره میریسندا آن ریسمان میلشنی به دوکی که ب درگویش (  )parreh(پرره 

  . aye ?ow caq mikerd , qurbayeh caq bi?، قورباغه چاق بی  اَیه اوو چاق می کرد–

 کار بیهوده انجام دادن : مفهوم) رد ، قورباغه هم چاق بود اگر آب چاق می ک ( 

  . اَ گدا چه یه نونی بسسونی چه یه نونی بیدي  -

?a geda c yeh nuni bassuni c yeh nunni bidi  
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 . کندبراي فقیر یکسان است فرقی نمی: مفهوم)  چه یک نان بگیري چه یک نان بدهیاز گدا (

  )  گور داره تا کفن داشته باشه. (گور داره تا کفن دوشته بویه -

  Gur dareh ta kafan doshteh boyeh   

   .، هیچی نداردتهیدست و فقیر است: مفهوم

  کنایه

ها چه در گویش لشنی چه در بقیه المثلبیشتر ضرب .هاي زباشناسی استی از بحثکنایه یک
  .شودها آورده میهاي ایران زمین حالت کنابه دارند که در زیر بعضی از این مثلالمثلضرب

                      Sow o ruzes yeki biyeh)شب و روزش یکی شده. ( شو و روز یکی بید-

    .کشد، خیلی زحمت میلی زیاد هستیتش خمشکال: مفهوم

   . Ta toil natonbeh gowdi por nabaتا تُلی نتنبه گودي پر نبا  -

 . گیردرمایه اي نباشد آبادانی صورت نمیتا س: مفهوم) تا تلی خراب نشود گودلی پر نشود(

  . Pas e gus faraxehپِس گوش فراخه  -  

  خیالی است کنایه از بی

  .ن گندم دي یِیم دسِ مردِم اَیه نحردیم نو-

?aye naxari yeym hun e gandem di yeym das e mardem   
داشتیم ولی آن را تجربه اگر چیزي را ن: مفهوم) اگر نان گندم نخریدیم، دست مردم دیدیم(

 کنابه از تجربه داشتن. کرده ایم

  . Ru   ani keh rixt diye namixu james kerd، دیه نمیو جمش کرد روغنی که ریخت -
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کاري که از بیخ خراب شد کنایه از اینکه ) خت ، دیگه نمی شود آن را جمع کردروغنی که ری(
  .درست کردنش محال است

  . Mi ye a mas mikeseh می یه اَماس می کشه –

  و کنایه از کار دقیقبسیار دقیق بودن و نکته سنج بودن: مفهوم) کشدمو را از ماس می(

  . Gowes zeydehده گوو اِش زی -

  در مخمصه افتادن و گرفتار شدن کنایه از ) گاوش زاییده(

  . Poye ?ow e xal nesessehhپوي اوو خل نشسهِ  -

 کار بیهوده انجام دادن : مفهوم ) پاي آب خل نشسته(

  . Pase de darya meleh darya xosk miyuپاش دِ دریا مِله دریا خشک می یو -

   کم رزق و روزي بودن کنایه از ) شود گذارد دریا خشک میمیپایش را در دریا ( 

  . Barf e sar e koh hesبرف سر کُه هس  -

  .آخراي عمرش هست:  کنایه از اینکه ) برف سر کوه هست(

   . Ceryes dam badeh چراغش دم باده –

 . عمرش کوتاه هستکنایه از اینکه) چراغش جلو باد هست(

  نتیجه گیري 

هاي گویش لشنی را که به المثل بر آن بوده است تا شماري از ضربش این پژوهشسعی و تال
این . ثبت و ضبط کند، و هم چنین مکتوب نبودن ل قدمت و کهنگی و در دسترس نبودندلی

ها در المثلهمچنین ضرب. این طایفه آشنا شویم  و عقایدشود که با فرهنگها باعث میمثل
ها و دیگر  بودن این مثل طنز هم به دلیل؛ی هم حائز اهمیت استشناس بالغی و زیباییسطح

ایم که بر پایه زیباشناسی این ها ما به این نتیجه رسیدهدر این مثل. هاآنحالت کنایی داشتن 
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    اند، بعضی داراي یک ویژگی مانند سجع یا تناسب هستند و برخی از ها شکل گرفتهمثال
دهند داراي چند اصل زیباشناسی مانند تکرار، سجع، شکیل میها را تها که عمدة مثلمثل

  .هستند... اشتعاره و

   منابع 
   . گستره، تهرانشناسی هنر،جامعه،)1354(،پور، امیر حسنآریان

   . مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تهران،ها و مفهوم فرهنگتعریف، )1358(، ، داریوشآشوري
  . یزدانزها، تهران،، رو )1370( ، اسالمی ندوشن، محمدعلی

 انتشارات ،نامه بهمنیاري، به کوشش فریدون بهمن، تهرانداستان ،)1369 (،بهمنیار، محمد
   .دانشگاه تهران

هاي مجموعه اصطالحات و ضرب المثل، )1391( ،داورپناه، جمیله ، ترکمان، غالم حسین 
   . انتشارات ایالف،، شیرازشیرازي
 یده و شرح امثال و حکم، فرج اهللا شریفی گلپایگانی، تهران،، گز )1376( کبر، ، علی ادهخدا
   .هیرمند

  . سمت،زبان و ادبیات عامه ایران، تهران،)1394(،ذوالفقاري، حسن
 ،شناس، تهرانشناسی، ترجمۀ علی محمد حقنتاریخ مختصر زبا،)1380(، روبینز،آر اچ

  .انتشارات کتاب ماد
،  نازیال فرزان خلخالی ، ترجمۀهاي زبانشناسی همگانیدرس،  ) 1378( ، ردنیان دو، فسوسور
  تهران 

 جامع لغات و اصطالحات، تعبیرات، ضرب المثل هاي فارس، کتاب کوچه،)1376(شاملو، احمد،
  . مازیاربا همکاري آیدا سرکیسیان، تهران،

   . سخنبان شناسی نظري، تهران،، ز )1378( صفوي، کوروش، 
مجله زبان و »  حکم دهخدا یادداشت هایی درباره ي امثال و« ، )1347( یرایی، بهمن، تک

  .63، شماره ادبیات
  .امیرکبیر،فرهنگ معین، تهران، )1378(،معین، محمد 

  . امیرکبیر،تهران، ، تمثیل و مثل)1366(وکیلیان، احمد، 
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An inquiry Lashani verbs 

 

Mohammad Rezaiee * shekoofe.dehghani105@gmail.com 

MA in  Culture and Ancient Languages 

Shokoufeh Dehqâni  

 BA in Law 

 

One of the subjects of folklore and folklore among each nation,, nation and tribe is 
counterfeit. Proverbs are, for example, a form of expression that usually has a 
history and a fictional narrative and moral point of view behind some of them.In 
this article, the method of analytical-research has tried to collect a large number of 
countertops of calligraphy belonging to the old tissue of Arsanjan,And then, it will 
be translated and conceptualized, as well as how it will be used among the people, 
which themselves include these ethical points that are commonly associated with 
humor, indicating the globalization of this tribe.Each of these parables, if given to 
them, indicates that they are based on one or more aesthetic principles such as 
proportionality, reference, repetition, likeness, and so on. 
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at the odes of shams Tabrizy 
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Abstract  
One of the ways in recognizray literary work in investigating apply sentences that 
use indirectly in secondary concepts creaming or Is there any attention to reader’s 
situation or not and how it has effects on readers and also aesthetics aspect. This 
project wants to show some kinds of sentences in way of asking, affair, inhibition 
and evocation and surrounding words and weaning capacity and also show using 
this kind in melena’s word that are not artificial at all and is compactly to his 
creative mind. Saying this secondary meaning in Molina’s poet in foot is strong 
relation bottom reader’s min and poem. His dutiful expression at using this 
sentences (aching, affair, inhibition, evocation) increasing meanings attractiveness 
and used secondary meanings in circumstances of reader’s situation In Shows ads. 
Molopo’s reality existences says on word without subject Cal think about peon 
and secondary maenads are huge part of Mallon’s work that flowing poet sea of 
that. And his draught is sweat and make joy of tired mind.  
 

 

5b5b   
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Abstract Keywords: influence, TarikheBayhagi, Ghaznavi court, mediation 
 
 
In Ghaznavi's court, influential people played important roles in making 
decisions and we are constantly seeing them in different decisions. 
Intercession is an aspect of the perception of these individuals.In this 
research, a description of the types of mediators in the Ghaznavi court is 
presented with a picture of the Ghaznavi court.To this end, the semantic 
and verbal limits of intercession are first examinedand after examining 
intercession in SiasatnamaKhwajaNizam al-Mulkas the fifth-century 
political manifesto,an interactive survey has been conducted 
inTarrikheBehaghi.In general, it is possible to examine the intercession 
under the following four categories:asking for intercession, gaining 
personal interests in intercession, intercession from a particular group, 
political and governmental reasons for intercessions.The findings suggest 
that many mediations were formaland in addition to saving the intercessor, 
there are also benefits for intercessor and intercessor.The result is that the 
court in Ghazni was the center of a variety of political assassinationsand 
despite the reigning kingdom like MassoudGhaznavi, space was available 
for all kinds of hostility and influence.In such an atmosphere nobody was 
sure of his futureand we are constantly witnessing the arrest and then the 
release, or confiscation and murder of people in the Ghaznavi court.This 
paper has been done by analytical-descriptive method. 
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Abstract: 
         Dialogue is the most important link in humans. Mikhail Bakhtin, the 
dialoguelogic theoretician, considers dialogue as the result of interaction 
between the speaker and the listener, which is formed in the social context. 
A critical review of Mikhail Bakhtin's life and thoughts reveals that the 
conditions and atmosphere in the era of Stalin's dictatorship and 
authoritarian leadership had a profound impact on the formation and 
manifestation of his ideas and thoughts. Such kind ofattitude and ideology 
seems true for Akhavan Sales. Similar to what Bakhtin did, Akhavan Sales 
showed the most egalitarian words in his poems and calls of freedom and 
liberation in the non-democratic atmosphere of Pahlavi's silence and 
censorship and dealt with Pahlavi’sdictatorship. The poetry of the “Winter 
Collection” can be regarded as an advent of such thoughts. The poet, using 
the language and the symbolic expression, portrayed the perversion of 
Iran's post-coup condition.The most commonapproaches that the Akhavan 
Sales used for establishing dialogue was through polyphony, narration, 
intertextuality, using “I” and “you” pronouns, and addressing statements. 
This article outlines the above-mentioned points in the Akhavan Sales 
“winter collection” poems.  
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(Based on morphological theory of Vladimir Propp) 
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Associate Professor at Semnan University 
SomayyehMeykadeh 
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    Abstract 
In contemporary literary criticism has been the focus of many scholars and 
literary works are studied from different perspectives. Developments in 
literary criticism, leading to the creation of linguistic school structuralism 
inspired by the theories of "Ferdinand de Saussure" was. Morphology of a 
variety of approaches to literary criticism where researchers attempt to 
study and analyze the interaction between structural units. The result can be 
one of the most important objectives of the study is to determine the 
scientific framework for the story. The analysis Began of the first decades 
of the twentieth century With "Morphology of Fairy Tales" Propp. Methods 
Prop So he divided the story into small pieces and was compared with each 
other. Then they will be based on the nature of the story and described 
mutual relations with each other and with the whole story. This study is the 
story of the book KalilawaDimna According to Vladimir Propp, 
Morphology Analysis of the Russians. 
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A Survey of the Life, Thoughts and Ideas of Atâ-
Malek Juvayni 
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 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic 
Azad University, Dehaghan Branch 
    

 
Abstract 
 
According to history resources, Juvayni Dynasty took their ancestors’ jobs and 
positions adequately. The dynasty included a series of prominent men who, for three 
to four generations, worked as well-known figures for bureaucrat organizations and 
did their responsibilities without concerns for governors’ who were mainly non-
Iranian. 

Juvayni dynasty are a true sample of the particularly bureaucrat social class of  Iran 
who, as this article explains, have left a good lasting reputation of themselves in the 
history of Iran. Conducting a research about a dynasty who had a significant role in the 
Iranian bureaucratic life even in the most critical days of the society is of great 
significance. Also, the dynasty’s  way of continuous sustainability and endurance 
against the dictatorship of ignorant people and destroyers such as Mongols is a 
remarkable point which this article deals with. 

 

 

 

Keywords 

*Juvayni Dynasty 

* history resources 

* succession             

* social class 

*bureaucratic     
organizations 



Rokhsarezaban  6 
The Use of Metaphor in the Youth’s Speech: 
A Cognitive Approach 
 
Maryam Rashidi* marmarashidi@gmail.com   

PhD Student in Linguistics at Islamic Azad University, 

Sari Branch 

Mas’oudAsadi*  
Assistant Professor at Islamic Azad University, Sari Branch 
Abstract 
In cognitive semantics, metaphor has been assigned a new meaning, aiming 
to evaluate the meaning of a more abstract field expressed in a more 
concrete field. Using a descriptive-analytic method within the framework of 
Laykoff’s contemporary theory of metaphor, this research aimed to explore 
metaphor development and to study the function of metaphor expressions in 
the conversations of high school students. Attempts were to find out the 
frequency of the metaphors used by the young people for expressing their 
opinions and intentions. The statistical population of this research included 
all 5000 high school students (aged 15-18) studying at some high schools in 
the academic year 2015-2016, of whom a sample of 550 students was 
selected using the random cluster sampling method. We used interviews 
and a questionnaire to collect the data required for this research. The data 
extracted from the ordinary conversations of the students were analyzed by 
quantitative statistical techniques, including the frequency distribution of 
the metaphors and the chi-square test. The metaphors in the data were 
classified based on their semantic functions and relevant mapping. The 
results indicated a significant difference between the metaphorical 
expressions used by male and female students. The findings revealed that 
male students used more metaphors in their conversations than females did. 
The findings also showed that structural metaphors were the most frequent 
ones used by both groups. In addition, orientational metaphors had the 
highest frequency of occurrence among male students, while female 
students most frequently used ontological metaphors.  
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Abstract  

Jakobson’s communication function, the Russian linguist and literary 
theorist, analyzes communication functions which are language, message 
(poetry), transmitter (poet), receiver (reader). The communication between 
reader and literary text has been many poet’s worry. Very much that in 
/poetry, literary text, receiver/ triangle the ones who had payed more 
attention on literary text had seen less welcomes and vice in versa. 

In this article we tried to analyze the communication function of 
VAZHANEH style based on Jakobson communication functions and find 
the answer of this question that, how can we adapt and analyze the 
VAZHANEH style with jakobson communication functions? 

For this, some VAZHANEH style poetries from different poets has been 
selected and analyzed. Based on conclusions of this research in this kind of 
writing, sometimes the poet pays more attention on the message of text and 
sometimes he pays more attention on the receiver; but the attention on 
message(poetry) is more than other functions because it delays the process 
of understanding of the meaning for the receiver and makes them search for 
it. 
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VAZHANEH and Structural linguistic 
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Abstract  

Ferdinand de Saussure (1857_1913) , is a Swiss linguist and one the most 
important features of semiotics who defined cause and effect also 
introduced linguistic and speech system, synchrony and diachrony, 
paradigmatic axis and syntagmatic axis. also VAZHANEH is a style that 
ArashAzarpik has represented and improved based on structural linguistic 
and Saussure’s definitions, which gets improvement from cause and effect 
definition, paradigmatic axis and syntagmatic axis, and language grammar. 

This article includes survey and analyze on VAZHANEH style and 
Saussure linguistic definitions and on how this style gets improvement from 
language grammar (structural linguistic) from the view of philosophical-
literary school. 

Some examples have been chosen that can be generalized to other 
VAZHANEHs and have improvements from language grammar and 
paradigmatic axis and syntagmatic axis. The goal of this article is, 
analyzation of a kind of writing (VAZHANEH) based on structural 
linguistic grammar. 
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