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 نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري
  

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

  دانشیار دانشگاه سمنان  

  زهرا رحیمی 

  نان دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سم

  چکیده
ایـن عنـصر امـروزه    . ترین و نمودارترین عنصر در حـوزه محـسوسات اسـت      عنصر رنگ، برجسته  

شـود و بـسیاري از      وري محـسوب مـی      هـاي هنـري و بهـره        مهمترین عنـصر در بـروز خالقیـت       
فریـدون  . برنـد  هنرمندان و بزرگان ادبی از آن براي انتقال مفـاهیم مـورد نظـر خـود بهـره مـی            

گونـه تکلفـی بـراي      شاعرانی است که عنصر مذکور را با آگـاهی و بـدون هـیچ              مشیري از جمله  
 تحلیلی انجام شده، این   -روش توصیفی در این مقاله که به      . برد  کار می تصویرسازي در شعرش ب   

موضوع در اشعار وي مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً نتایج حاصل، حاکی از این بود که عنصر           
کننده حوادث شخصی و مسائل اجتماعی بوده کـه بـر روحیـه شـاعران                 رنگ در اشعار وي بیان    

  .وارد آمده است

هـاي شـاد، مظهـر     هاي وهم و اختناق، و رنگ دهنده سایه هاي تیره، نشان   در شعر مشیري، رنگ   
هـاي آبـی و سـبز در اشـعار ایـشان، بـرخالف نظرهـاي                  دیگر اینکه رنگ  . شادي و امید هستند   

  . و آرامش هستنددیگران، تعبیري از روشنی

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

 واژگان کلیدي
  معاصر شعر  *
  مشیري فریدون * 
  رنگ عنصر * 
  هروانکاوان تحلیل *
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  مقدمه - 1
همچـون گربـه   «بـر اثـر   » فرویـد «نخستین بار توسـط   نقد روانکاوانه رویکردي در نقد است که     

ي اثر تکیه داشت     نویسنده وياین نقد در ابتدا بر روانکا      .صورت گرفت » پو  ادگارد آلن «از  » سیاه
هاي داستان استوار  گردان وي بر تحلیل شخصیت و شخصیت      ها این رویکرد به وسیله شا     که بعد 
و معتقـد  بر تحلیل ناخودآگاه به عنوان یکی از منابع اساسی رویـا تاکیـد دارد              روانکاوي   .گردید

 دیـدگاه در تحلیـل      نای. ي ناخودآگاه چیزي بیش از کلمه نیست       است که عنصر تشکیل دهنده    
 کـارل  .گیـرد   آثار ادبی مورد استفاده قـرار مـی      ها در تحلیل   آثار ادبی بعدها توسط سوررئالیست    

اسـتفاده  ) ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعـی     (  از مفهوم ناخودآگاه در دو سطح      گوستاو یونگ 
در هـد کـه     د تـشکیل مـی    هـایی   رکـی تایـپ   آناخودآگاه جمعی را نـشان و نمادهـا و           .نماید می

   .هاي اجتماعی فرد وجود دارد فرد وابسته به محل زندگی و ویژگیناخودآگاه جمعی هر 

به عنوان یکی از ایـن آرکـی      ،   نسبت به رنگ   یونگ مستقیماً  اگرچه    در این رابطه باید گفت،    
دهنده از   عنصر تشکیل  با هر   نمادین ی از آنجا که روش وي برخوردي      ها دیدگاهی ندارد ول    تایپ

  . توان به بررسی آن نیز پرداخت در این راستا می ، ناصر ناخودآکاه جمعی هر فرد استع

هـاي   سـبز و زرد را رنـگ   ، قرمـز  ، چهار رنـگ آبـی  ) سیاه و سفید  ( هاي فام  لوشر بعد از رنگ   
نیـاز بـه     ،  اظهـار وجـود    ،  محبت ،  نیاز به خشنودي   ،  ر نیازهاي روانی  اصلی دانسته است؛ که بیانگ    

فـرد متعـادل در انتخـاب بـه         .فقیت و نیاز به چشم انتظار بودن و امید داشتن اسـت           عمل و مو  
 )1384 ، لوشر(.دهد می انتخاب اول تا پنجم خود قرار هنجار این چهار رنگ را در

 بیان مسئله -2

از دیرباز تاکنون مورد     ،  ترین و نمودارترین عنصر در حوزه محسوسات       عنوان برجسته ه  ب ،  »رنگ«
امـروزه   . بوده و همواره روح و روان آدمی را مسحور قدرت نافذ خویش نموده اسـت           توجه انسان 

شود؛ چنانکه بسیاري  هاي هنري و بهره وري محسوب می    رنگ مهمترین عنصر در بروز خالقیت     
گها  مدیون استفاده خالق از رن- به اذعان خویش    -» گوته«از بزرگان ادبی و هنري جهان چون        

هـا از خـود      انـسان در برابـر رنـگ      ) 2:1395  بیرانونـد و همکـاران،    ( انـد  دهو توجه دقیق بدان بو    
نیم خودآگاه و ناخودآگاه ما است و مـا بـا     ،  رنگ قسمتی از خودآگاه    .دهد هایی نشان می   واکنش

این واکنش ها فقط روانی و یا ادراکی        .دهیمدریافت رنگ در رفتارمان از خود واکنش نشان می        



7 نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري   رخسار زبان         1397، تابستان 5شماره  /

ترین تعریـف    از این رو رنگ کامل     .ت جنبه فیزیولوژیک هم داشته باشند     نیستند بلکه ممکن اس   
شـود و خـارج از ذهـن مـا رنـگ        ست که در مغز و روان مـا ایجـاد مـی           یک پدیده سایولوژیک ا   
هاي روانـی افـراد تـشخیص داده         ها حالت  در عصر حاضر به کمک رنگ      .مفهومی نخواهد داشت  

بـه وسـیله آنهـا درمـان       ،  روانی و خواه جـسمانی و بـدنی       خواه   ،  ها ري از بیماري  شود یا بسیا   می
تـأثیر رنـگ بـر روان     .گویـد  ها از انگیزه درونی افراد سـخن مـی    پس نگاه مکرر به رنگ     .شود می

، کنـد   ذهنی نویسندگان و شاعران کمـک مـی  جریان انسان تا جایی است که نه تنها به خوانش      
هـاي مختلـف بهـره     از آن در زمینـه   اسـت و بلکه تحوالت بسیاري در علوم دیگـر ایجـاد کـرده      

هـا و   درك حکایـت رنـگ   .رود هاي روانی و جسمی به کـار مـی         برند؛ مانند تشخیص بیماري    می
بـه یـک    همـانطور کـه تعلـق افـراد          .ها متعلق به ضمیر ناخودآگاه جمعی اسـت       نقش نمادین آن  

ناشـی از    ،  احـساسات ها هـم ارزش نمـادین        رد رنگ در مو  ،  شود فرهنگ باعث واکنش مشابه می    
طبیعت فرد و تجربیاتی است که او نسبت به رنـگ آگاهانـه یـا ناآگاهانـه پنداشـته اسـت و در                     

خالصـه اینکـه هـر رنـگ      .شـود  تـرجیح یـا تنفـر از آن مـی      ،  نهایت باعث عالقه به رنگ خـاص      
  .)6ص  ، 1382 ، عطاري و فالحی( .شخصیت روانی شناختی کامالً مستقلی دارد

هاي نمود رنگها و مفاهیم تصویري و به خصوص نمادین آنهـا، آثـار مکتـوب و             یکی از عرصه  
ادبی ملتهاي گوناگون است، عنصر رنگ در ادبیات و به خصوص شعر ملل، از دیرباز مورد توجـه        

هاي پیدایش خویش به ویژه هنگام استفاده از اجزاي           شعر فارسی نیز از آغازین دوره     . بوده است 
هـاي ادب منظـوم فارسـی، بـا رنگهـا       بسیاري از عاشـقانه . بهره برده استطبیعت، از این عنصر    
از قرن ششم و با ورود جدي و گسترده مضامین عرفانی به شـعر فارسـی،         . آشنایی دیرینه دارند  

عنـصر رنـگ بـراي تجـسم و محـسوس سـاختن امـور معقـول و مـاورایی وارد عرصـه شــاعري           
  ).2:1395فر،  کالهچیان و نظري.(شد

بلوهـایی خیـالی و نگـارین ترسـیم     تا ، اش ئر واژگانی بنا به قریحه شاعرانه کمک ذخاشاعر به 
شـاعر و نقـاش   « .پـردازد  آمیزي این تـابلو مـی   ر اساس عناصر رنگین طبیعت به رنگکند و ب   می

تـرین ایـن ابزارهـا فـرم و      مهـم  ، گیرند انگیز ابزارهاي مشترك به کار می براي ارائه تصاویر خیال 
 . )104 ، 1384 ، شمیسا و کریمی( .»رنگ است

هـاي درونـی    گیرد تا ارزش هاي حسی به کار می گاهی رنگ را به خاطر زیبایی   ،  شاعر معاصر 
هـا را موضـع    ا فرا نهاده و مفـاهیم نمـادین رنـگ    آن را پدیدار سازد و زمانی هم از این مراحل پ          
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هاي درخشان بـه صـورت       ک رنگ تفکرات خویش را به کم     ،  دهد تا از این راه     توجه خود قرار می   
هر انسانی متأثر از محیط طبیعی خویش است و بسته به روحیه یا          چرا که   . کشدنماد به تصویر    

متنفر است و انعکاس ایـن   ، ورزد و از رنگی دیگر عشق می ، مسلک و اندیشه خود به رنگی خاص  
، هـا  به طـور کلـی رنـگ    .نماید یگري م  گفتار و نوشتار او جلوه     ،  همواره در اعمال   ،  تمایل یا تنافر  

انـسان ملتهـب و آشـوب زده      .دهی شخصیت افـراد دارنـد      تأثر عمیقی در روند خالقیت و شکل       
شـاعر  « .بـرد  به رنـگ پنـاه مـی    ، جهت بازگرداندن آرامش و نشاط از دست رفته خویش   ،  معاصر
او  .بـرد  مـی امعه اي اسـت کـه در آن بـه سـر             هاي زندگی خویش و ج     راوي صادق لحظه   ،  امروز

کشد و چنـین اسـت    خود به تصویر می در اشعار ، ها و زشتیها را همچون نقاشی زبردست     زیبایی
 »انسانها و حوادث عصر اوسـت  آیینه روحیات شاعر و ، که شعر رنگین امروز بر خالف شعر دیروز  

 . )141 ، 2003 ، عصوفر(

از  ، دین رنگ در شعر معاصـر     ترین بستر نما   گسترده ،  بر خالف سیر گرایش شاعران کالسیک     
، گیرد و از آنجا که شاعر از شـعر      ی و حوادث حاکم بر جامعه نشأت می       مسائل سیاسی و اجتماع   

هـداف سیاسـی   به عنوان ابزاري براي بیان عقاید و احساسات خود و حتی به منظور رسیدن به ا     
، شخصیت شـاعر معاصـر  لذا تأثیرات مسائل سیاسی و اجتماعی در   ،  کند و اجتماعی استفاده می   

جنبشی از درون به بیرون  ،  اساساً نگاه شاعران معاصر    .مستقیماً با گزینش رنگها در ارتباط است       
بـه   ،  کوشند تا با استفاده از عناصر عینی چون طبیعـت و محـیط پیرامـون               است؛ یعنی آنان می   

کیفیت بیرونی اشیاء    ،  ها رنگ چرا که با   ،  تداعی تصورات ذهنی و روحیات شخصی خود بپردازند       
  . )1386 ، لوشر( »ادراك انسان ها استبلکه زائیده کیفیت  ، ها نیست و پدیده
شـاعر بـا    .نقـش مـؤثري دارد   ، ها از عناصري هستند کـه در آفـرینش تـصویر شـاعرانه       رنگ

 در ساخت تشبیهات و استعاره هـاي پویـا و متحـرگ گـام               تواند  استفاده هنرمندانه از رنگها می    
تحریـک   ،  حس بینایی افراد را براي بهتـر بـه تـصویر کـشیدن خیـاالت شـاعرانه                 ،  رنگها .بردارد

 از هـا  سـخنانی را بگوینـد کـه واژه    ، شوند تا به مخاطب   عاملی می  ،  کنند و گاه به عنوان زبان      می
مسلم است عنـصر رنـگ بـه    «: گوید در این زمینه می  ) 1381( شفیعی کدکنی  .بیان آن ناتوانند  

اي دارد و از     نی در تـصویرهاي شـاعرانه سـهم عمـده          حوزه محسوسات انسا   ترین  ردهعنوان گست 
هـا در غیـر مـورد     رهگـذر توسـعه دادن رنـگ   هاي خاصی از    مجازها و استعاره   ،  ترین ایام  قدیمی

 چنانکه بسیاري از امور معنوي که به حـس بینـایی در        ،  طبیعی خود در زبان وجود داشته است      
   .»اند نشان داده می شده ، هاست ه از صفات رنگبا صفتی ک ، آیند نمی
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در روانشناسی رنگهـا    .ها است  د که نتیجه تأثیر فیزیولوژیک رنگ     هر رنگی معنایی روانی دار    
قرمز یعنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کـسب کامیـابی و محـرك اراده           «: آمده است 

یـا  » تـأثیر اراده «یعنـی    ،  قرمـز  .شـود  هاي شور زندگی را شـامل مـی         و تمام شکل   براي پیروزي 
  . )1378 ، علی اکبر زاده(»پذیري اراده فرد است مظهر انعطاف ، در حالی که رنگ سبز ،»قدرت اراده«

هـاي عینـی و جزئـی در     دست یـافتن بـه جنبـه    ، هدف از بررسی شعر و ادبیات در هر عصر     
زندگی و شخصیت شـاعر   ، جتماعیا ، لذا تأثرات سیاسی   .جهان مطلوب و واقعی شاعر بوده است      

   .ها در ارتباط مستقیم است تصاویر و به ویژه رنگ ، عناصر ، با گزینش واژه
، انـد  یـدون مـشیري خـصوصاً بـه آن پرداختـه     از جمله مضامینی که اکثر شـعرا عمومـاً و فر        

بـر   ،  توصیفات و تصاویري که در اشعار این شاعر نمـود پیـدا کـرده              .شناسانه است  مباحث روان  
این عنصر یکـی از اجـزاي مهـم صـور خیـال و      ؛ )4 ص  ،1385  پناهی،( اساس عنصر رنگ است   

 کـه بعنـوان یکـی از عناصـر مهـم زیـان        همچنین از ابزار کاربردي نمادپردازي در شـعر اسـت،         
شود و شاعران و ادیبان در نقل تجربه شعري از          رمزگونه شاعران و بیان نمادین آنها شناخته می       

  ) 2:1392رنجبر و نجاتی، . (اند رافت و تأثیر آن بهره بردهتنوع و ظ
از خـصوصیات   ، مشیري به کمک عناصر رنگین طبیعـت و نیـز بـه مـدد اسـتعارات خیـالی                

فریدون مشیري از آن دسته از شاعران معاصر هـستند   .کند ها و افکار خود صحبت می   شخصیت
ار اسـت و بـدین جهـت از    اي برخـورد  هویرسازي براي آنها از اهمیـت ویـژ  که رنگ در شعر و تص  

اي بسیار درست و اصولی و متناسب با معنا در جایگاه خود بهـره بـرده              با شیوه  ،  ها اکثریت رنگ 
آنهـا   .هایی طبیعی هـستند   مشارکت عاطفی ناخودآگاه با پدیده    این شاعر همواره خواهان      .است

بر  .اسیت و عنایت خاصی دارندمظاهر رمز و رازهاست حس    ،  هایی که در طبیعت    به توصیف رنگ  
حــوزه باورهـا و عقایـد و در    ، هـاي بیـانی تـصویرپردازي    کـارگیري شـیوه  بایـن اسـاس آنهـا در    

ر  به آنها دبخشی ها و اکثریت کار بردن رنگبدر هر حال    «  .اندیشد روانشناسی بسیار ماهرانه می   
بـه عبـارت دیگـر     .دکنـ  هاي روحی شـاعر کمـک بـسیار مـی     زبان به نشان دادن ذهن و دغدغه  

ها داللـت   هیم ذهنی و نمادهاي محتواي نوشته کند و بر مفا    نمایان می  فرضی شاعر را     هاي  طرح
 .)4ص  ، 1385 ، پناهی (کند می

 .بـرد براي تصویر سازي بکار می   ،  مشیري رنگ را در شعر با آگاهی و بدون هیچگونه تکلیفی          
روح  .ریـزد کند و رنـگ را بـا ظرافـت مـی       میاز رنگ به دقت استفاده       او در تصاویر شعري خود    
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بعضی وقـت هـا   اگرچه  ، توان دریافتبرد میهاي آرامی که به کار می  در رنگ  ،  طلبی او را  آرامش
گ و خـون و غـم و   به ضرورت زمان و مکان از واژه هایی سود می جوید که بـوي سـتیزه و جنـ        

تـوان   مـی  ، عار چـاپ شـده ایـن شـاعر    در هر حال با دقت در تمـامی اشـ     .تراود اندوه از آنها می   
 . شناسانه از رنگ این گونه بیان کرد هاي بهره گیري روان اي شعري او را در زمینهه ظرافت

با توجه به آنچه گذشت و اهمیت کاربرد رنگ در ادبیـات و نقـش آن در بیـان شخـصیت و                 
نگارنـده در   ، ر این زمینهافکار شاعر یا نویسنده و نظر به جایگاه غیرقابل انکار فریدون مشیري د  

 .این مقاله کوشیده به بررسی و تحلیل روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مـشیري بپـردازد           
بـه عنـوان شـاهد و مثـال          ،   اشعاري از تمام مجموعه شعرهاي فریدون مشیري       لذا در این راستا   

ال هـاي مختلـف بـه    انتخاب و بررسی خواهد شد و با توجه به اینکه این مجموعه شعرها در سـ        
نام فریدون مشیري بیشتر تکرار شده است و این تکرار نام بـه دلیـل مجموعـه               اند،  چاپ رسیده 

  . شعرهاي متعدد او در سال هاي متفاوت است که به چاپ رسیده است
  پیشینه -3

کنون پژوهشی به صـورت  صر رنگ در اشعار فریدون مشیري تادر زمینه بررسی روانکاوانه عن  
هایی که در زمینـه   قسمت به معرفی پژوهشنگرفته است؛ بر همین اساس در این   علمی صورت   
   :از جمله .پرداخته شده است ، صورت گرفته ، رنگ در شعر شاعران معاصر بررسی عنصر

اي به بررسی نماد رنـگ در آثـار سـعدي پرداختـه       در مقاله 1394پاشایی فخري در سال     .1
و نتایج نشان داده که سیاه، سرخ و سفید        بوده  تحلیلی   -روش کار در این تحقیق توصیفی     .است

  .ها در اشعار سعدي هستند پرکاربردترین رنگ
سیاه پربسامدترین رنگ در آثار وي، حکایت از روزگـار سـیاه خفقـان و دردآوري اسـت کـه         

هاي معشوق بهـره   شاعر در آن به سر برده است و گاه سعدي از رنگ سیاه براي توصیف زیبایی               
سفید در اکثر موارد با سیاه همراه شده و سعدي از رهگذر تقابل سفیدي و سیاهی، هم                . برد  می

 - کـه عـدم وجـود رنـگ اسـت     -به آفرینش زیبـایی پرداختـه و هـم بـدین وسـیله سـفیدي را             
تر نشان داده و رنگ سرخ را نیز اغلب براي نشان دادن سرخی لب یار، بکـار          تر و پررنگ    برجسته

  .برده است
روانشناسی رنـگ در روایـت     « تحقیقی تحت عنوان     1393در سال    یا و حوتی نژاد   ذبیح ن . 2

نگارندگان با توجه به موضوع مقاله به بررسـی رنـگ در           ،  را به نگارش درآورده اند     »وامق و عذرا  
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انـد و  منابع فرهنگی کشورمان پرداختـه   مهترینعذرا به عنوان یکی از سه روایت مهم از وامق و    
شناسـی رنـگ ایـن    هاي روانتفاده از دیدگاه لوشر به عنوان یکی از مهترین چهره     در ادامه با اس   

در نهایت بیان کرده اند که باالترین فراوانی متعلق به رنگ قرمز است         .پژوهش را انجام داده اند    
و  ، جنـگ  ، زنـدگی  ، شناسی کارکرد این رنگ به منزله رنـگ عـشق   و با توجه به این که در روان 

این گونه تحلیل کرده اند که حـضور پـر رنـگ عـشق وامـق عـذرا        ، شود گرفته می  مرگ در نظر  
جنگ میان دو کشور مصر و یمن و مرگ غم انگیـز ایـن عـشقتان در پایـان داسـتان را دالیـل                   

  . گر آن است هده بسامد باالي این رنگ و تداعیمشا
اشـناختی رنگهـا در   اي به تحلیـل ابعـاد معن       در مطالعه  1391انصاري و همکاران در سال      .3

 بار از رنگها در مثنوي به  2275اند؛ در این تحقیق نشان داده شد موالنا           مثنوي معنوي پرداخته  
سیاه، سـفید، سـبز،   : صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده است که آن رنگها عبارتند از            

کـاربردترین آن    کـم پرکاربردترین رنگ در اشعار مولوي، رنـگ زرد و . قرمز، زرد و مشتقات اینها    
مولوي مرادش عالوه بر وصف طبیعت رنگها، تعبیر از حاالت مختلف انـسان و         . رنگ سفید است  

و در این راه، گاه از تشبیه، اسـتعاره، کنایـه و یـا              . طبیعت پیرامون در موقعیتهاي مختلف است     
  .رمز بهره برده است

 پیـري  با جوانی تقابل«  عنوان تحت تحقیقی 1391 سال در صفابخش و ششده رحیمی. 4
 بـه  مقالـه  این در نگارندگان  اند، درآورده نگارش به را »نظامی تصاویر در رنگ عنصر اساسی بر

 و انـد  پرداختـه  رنـگ  عنـصر  اساس بر پیري و جوانی مختلف مضامین و تصاویر تحلیل و بررسی
 کـامالً  بیـان  شـیوه  و اصخـ  تعابیر و تصاویر  نو، مضامین ابداع و خلق با نظامی که اند کرده بیان

  .است آورده وجود به خویش عصر شعر در جدید جریانی تصویري
اي به بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشـعار           در مطالعه  1391سیفی و مرادي در سال      .5

در این پژوهش کوشـش شـده اسـت بـسامد کـاربرد             . اند  نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب پرداخته     
ر تصاویر شعري این دو شاعر بررسی شده که بر اسـاس آن مـشخص شـد               رنگها و جایگاه آن، د    

بر ذهـن  پرکاربردترین رنگ در اشعار نیما و سیاب است که نشان از غلبه سیاهی که رنگ سیاه،   
هـاي   داللتهاي مشترك این رنگ در اشعار هر دو شاعر، گـواه شـباهت زمینـه   . و روح شاعر دارد   

رسی همه جانبه اشعار دو شاعر، مؤید اشـتراکات قابـل توجـه        بر. اي آنها به یکدیگر است      اندیشه
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عـالوه بـر ایـن، بـسامد کـاربرد و مفـاهیم و       . در تجارب فردي و اجتماعی و سیاسـی آنهـا دارد        
  .داللتهاي رنگهاي سفید، سرخ و زرد نیز در اشعار آنها مشابه است

  اهداف مقاله -4

  هدف اصلی

  ن مشیريبررسی روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدو

  ف فرعیاهدا

   در اشعار فریدون مشیريدین عنصر رنگهاي نمابررسی زمینه .1

  رنگ و تجسم آن در مباحث روانشناسی بررسی تحلیل عنصر. 2

هـاي بـه   هاي اشعار مشیري با استفاده از تعامل و تقابل رنـگ           تصویرپردازيبررسی هدف    .3
  کار رفته در اشعارش 

  سواالت پژوهش  -5

  سوال اصلی

  مباحث روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري چگونه است؟

  فرعیسواالت 

  زمینه هاي نمادین عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري چگونه است؟. 1

عنصر رنگ و تجسم آن در مباحث روانشناسی در اشعار فریدون مشیري بـه چـه صـورت     . 2
  است؟

هاي به کـار رفتـه   از تعامل و تقابل رنگمشیري در تصویرپردازي هاي خویش با استفاده        . 3
  کرده است؟در اشعارش چه اهدافی را دنبال می
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  هاي پژوهش فرضیه  -6

  فرضیه اصلی

  . عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري از ابعاد روانکاوي برخوردار است

 فرضیه هاي فرعی

 و سیاه هايگرن و آرامش دهنده نشان مشیري شعر در مالیم هايرنگ و آبی ،  سبز رنگ .1
  . است بدبینی و یاس با همراه و ناآرام درونی دهنده نشان ، تیره

 مـسائل  و شـاعر  شخـصی  حـوادث  تحت ،  نماد عنوان به هارنگ مشیري فریدون اشعار در .2
  . است آمده وجود به اجتماعی

 دنبـال  نیـز  اجتماعی هايجنبه در ،  عرفانی نمادهاي از نظر صرف را خود اهداف مشیري .3
  . است کرده
  مفاهیم و مبانی نظري تحقیق  -7

  :گردد مفاهیم و مبانی نظري تحقیق تحت عناوین ذیل ارائه می
  رنگ چیست؟1,7

، دهـد مـی  ارائه هارنگ از شناسی روان که تعریفی با دارند رنگ از فیزیک و هنر که تعریفی
 از یقـین  طـور  بـه «  ،نویـسد مـی  اتریـشی  مشهور شناس روان »بیر الریش «دکتر .است متفاوت 

 کـس  هیچ ،  کرد مشاهده رنگ بزرگی به چیزي طبیعت در توانمی ندرت به شناسی روان لحاظ
 همـه  .نشود برانگیخته احساساتش و عواطف ،  غریزه و بگیرد قرار طبیعت برابر در تواندنمی ما از
 خواهـد  هـایی اکـنش و خود از هارنگ برابر در انسان» . بریممی لذت هارنگ درك و دیدن از ما

 در رنـگ  دریافـت  بـا  مـا  و ماسـت  خودآگاه نا و خودآگاه نیم ،  ناخودآگاه از قسمتی رنگ .داشت
 بلکـه  ،  نیـستند  ادراکـی  یـا  و روانی فقط هاواکنش این .دهیممی نشان واکنش خود از رفتارمان

 پدیـده  یـک  تعریـف  ترینکامل رنگ رو این از .باشند داشته هم فیزیولوژیک جنبه است ممکن
 مفهـومی  رنـگ  مـا  ذهن از خارج و شود-می ایجاد ما روان و مغز در که است سایکوفیزیولوژیک

   )1388فرد،  بختیاري(داشت نخواهد
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 سـلطه  زیـر  بـه  را وي و انـد کرده احاطه را بشر اطراف همواره هارنگ دست دور هايزمان از
 حاضـر  عـصر  در« .اسـت  بوده خود یطمح هايرنگ تاثیر تحت همواره انسان و انددرآورده خود
 خـواه  ،  هابیماري از بسیاري یا شودمی داده تشخیص افراد روانی هايحالت هارنگ کمک به نیز

 . )1381 ، اللهی آیت( »شودمی درمان آنها وسیله به ، بدنی و جسمانی خواه و روانی

   مفاهیم عنصر رنگ2,7

حاالت و خصایص روحی هر انـسان   ، هنگیفر ، به محیط جغرافیایی زمینه مفاهیم رنگ،    
ممکن است یادآور موضوعی باشد و هـر قـومی ممکـن     ، لذا هر رنگی در محیط خاص     .دارد

. رنگی را دوست بدارد و از رنگی نفـرت داشـته باشـد      ،  است به مناسبت اوضاع اقلیمی خود     
ریـشه در    ، به دلیل حرکت خیزشی و جوشـشی آن      انتخاب رنگ توسط شاعر،      یروحینه  مز

  . احساسات و عواطف و تامالت درونی دارد و در اشخاص مختلف متفاوت است

بـا    ،  ها چندان گـسترده نیـست       دایره واژگان ساده در زمینه رنگ      در زبان فارسی گرچه   
یـا سـاختن     ،  و افزودن آن به اسم رنگ      )آسمانی ،  روشن سیر  ،  مانند تیره ( استفاده از صفات  

، بلـوط  ،  نـارنج  ،  فیروزه ،  مانند گل ( ه آخر نام هاي برخی چیزها     ب» ي«صفت با افزودن حرف   
ه و انـواع و درجـات مختلفـی از          دایره واژگان رنگ ها توسعه یافتـ       )خاکستر ،  الجورد ،  زغال 

  . )1381انوشه  (ها را در بر گرفته است رنگ

 شان از حـواس پنجگانـه، بـه حـس بینـایی و در الزامـات        یاشعار به دلیل ویژگی تصویر    
رنـگ در زبـان یـک شـاعر مقولـه      . مربوط به این حس، بیشتر به عنصر رنگ متکی هستند   

تواند فضاي شـعر      شاعر از طریق رنگ می    . شود  شناختی محسوب می    مهمی از لحاظ زیبایی   
  ).19:1394آذرانداز و باقري حسن کیاده، (تر کند تر و گسترده خود را پرجاذبه

آمیـزي تـصاویر شـعري خـود معمـوال از        رنـگ و ادب فارسی نیز شاعران بـراي   در شعر   
  . گیرند اره مدد میاستع
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   رنگ سیاه1,2,7

رنگ سیاه نمایانگر مـرز مطلقـی اسـت       «:دارد   ر در توصیف از رنگ سیاه ابراز می       ماکس لوش 
ایـن رنـگ نـشانه    . سیاه بیانگر پوچی و نابودي است. که در فراسوي آن زندگی متوقف می شود      

  .)1384لوشر  (»ا انصراف نهایی استتسلیم ی ، ترك عالقه

این رنـگ را    .و رنگ اندوه و مرگ است      ،  اضطراب ،  وحشت ،  غم ،  ظلمت ،  رنگ سیاه نماد شب   
. رنگ شیطان و اهریمنان دانسته اند و رنگی براي پوشیدگی و رازداري و جنایت و دزدي اسـت             

–این رنـگ   .ی این رنگ استجامعه سیاه و غیره نمایانگر تاثیرات منف    ،  کلماتی چون سال سیاه   
 نشان کتمان و رازداري است و سالکی که خرقه سیاه مـی پوشـد؛باید اسـرار                 -که رنگشب است  

   .)1348 ،کاشفی سبزواري (طریقتی خویش را مخفی بدارد

   رنگ سفید2,2,7
 مـرادف  رنگـی  بـی  بـا  اغلب که سفید رنگ تحلیل در «است سفیدي  ،  سیاه رنگ مقابل نقطه

، بـوده  آزادي و صـلح  نماد سفید رنگ. یافت توان می را تزکیه و لمس قابل غیر معصومیت است
 لبـاس   ،  چـین  چـون  کشورها برخی در سفید البته .است سفید صلح پرچم رنگ جهت همین به 

 سـفید  بنـابراین . اسـت  داشته را معنا همین ،  نیز عباسیان و غزنویان قلمرو در و بوده ماتم و عزا
 قاسـم  و نیکوبخـت  (»اسـت  طبیعـی  فـوق  عناصر و وحشت و مرگ نماد  ،خود مثبت مفهوم در

 . )1384، زاده

 کفـن  پوشـیدن  چنانکه کند می ایفا مثبتی مفهوم نیز عزا و مرگ درنشانه سفید گاهی البته
 دیـن  در. اسـت  بـرین  جهان در خیري به عاقبت و سعادتمندي آرزوي نماد مردگان براي سفید
 . )1361، نژاد پاك( است شده تاکید بسیار سفید لباس پوشیدن نیز اسالم

 اسـت  آمـده  سـلطانی  نامـه  فتوت در. دارد خاصی نمادین مفاهیم نیز عرفان در سفید رنگ
 و روشـن  دلـی  آن پوشـنده  که است این نشان پوشند؛ می سفید خرقه که آنگاه تصوف اهل«که

  .)1348،سبزواري کاشفی (»دارد کینه و حقد غبار از عاري
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  )قرمز(گ سرخ رن3,2,7
رنـگ قرمـز    ؛  )1386شـفیعی کـدکنی،     (اسـت    عشق و ایثار ،  قدرت ،  آتش نماینده رنگ این

از این رنـگ   ، هاي راهنمایی براي نشان دادن حالت توقف  به همین دلیل در چراغ     ،  فرمانده است 
) سآنیمـو  (اند که حاالت مردانگی     را نمادي از قدرت مردانه دانسته      رنگ قرمز  .شود استفاده می 

در ژاپـن نـشانه خوشـبختی و در     ، در مصر این رنـگ محـافظ آتـش       .دهد را تحت تاثیر قرار می    
  .)1378 ، علی اکبر زاده( ها نشانه آزادي بود ها و کمونیست دیدگاه سوسیالیست

ندگی و تـشدید رویـش   به عالوه رنگ قرمز را نماد حیات و زندگی و عامـل مـوثري در سـاز        
 در کل قرمز عالوه بر نماد شـور . )1367 ، ایتن( اند کننده هیجان و شورش دانسته     گیاهان و بیان  

تقریبـا بـه همـین مفهـوم رایـج       ، نشانه شرم و حیا و عشق است و در اکثر دنیا          ،  و نشاط و خون   
  .)1376 ، بایار (است

   رنگ زرد4,2,7

هـاي   این رنگ در زمینـه     .یالی معناي متفاوتی دارد   رنگ زرد هنرها و شاخه هاي مختلف خ       
انگیـز خورشـید و نـور و هالـه نـورانی             دنیـاي شـگفت   سمبلی از ماوراء     ،  نقاشی هنرمندان قدیم  

 . در ادبیات ما چندان ارزشی نـدارد      ها  اما این رنگ  ) 1384 ،  ایتن (فدیسین آیت قداست آنها بود    
نشات گرفتـه از بیمـاري بنـام یرقـان           ،  ي است مفهوم منفی این رنگ که نشان از ضعف و بیمار         

رنـگ زرد در شـعر و نثـر فارسـی بـراي           .است که در گذشته منجر به مرگ هزاران نفر می شد          
 نـاتوانی و دوران طـوالنی رنـج عاشـق بـه کـار رفتـه اسـت         ، پیـري  ، بیمـاري  ، خـزان  ،  غم ،  ترس

  . )1384 ، نیکوبخت و قاسم زاده(

 .این رنگ در کشورهاي مختلف مفاهیم خاصی دارد   .نگی است رنگ زرد رنگ ابدیت و جاودا     
و تاحدودي در کشور ایران رنگ زرد رنـگ مقـدس اسـت و بـه             در چین و تمدن مسیحی غرب     

این رنگ دور سـر آنهـا را در         اي از    معموال هاله  ،  همین دلیل هنگام کشیدن تصاویر بزرگان دین      
 رنـگ  ، جهـانی  فرهنگ در کلی طور به و فارسی ادب و عامه فرهنگدر  ، با این حال .گیرد بر می 
 زرد رنـگ  مفهـوم  اصلی مفهوم گویند .)1378 ، توکلی (است ناامیدي و بال ، یأس ،  خیانت ،  رشک

 زردي بـه  کـه  بـود  یرقـان  نام به بیماري – است بیماري و ناامیدي و یأس نشانگر که -ایران در
  . )1378 ، زادهاکبر علی (شد فراوان میر و مرگ موجب و داشت شهرت
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   رنگ بنفش5,2,7
، عارفانـه  و متفکرانه هاياندیشه نشانگر است؛ آبی و قرمز نمادین مفاهیم جامع که رنگ این

 در گذر دوران از نمادي و انددانسته تقوا رنگ را بنفش .است نفس عزت و وقار و روحانیت رنگ 
  .)1378 ، توکلی (مرگ به زندگی از دنیا این

   رنگ سبز6,2,7
 زیـرا  اسـت؛  محـشر  و رسـتاخیز  به عقیده ،  ایمان نماد ،  هارنگ ترین ارام مقام در ،  سبز رنگ

 و اسـت  نجـات  انتظـار  و ایمـان  مظهـر  سـبز  ،  مذهبی رسوم و آداب در .است دوباره حیات سبز
 همتـان  عالی از نشانی عرفانی اصطالحات در سبز رنگ .است پاکی و تقدس نشانل ،  آبی همانند

 عـالی  از نشانی عرفانی اصطالحات در سبز رنگ .است پوشیدن به ،  سبز مرگ .است ندال زنده و
 شده انداخته زمین بر که ايبافته هم به خرقه پوشیدن به ،  سبز مرگ .است دالن زنده و همتان

 اتفـاق  سـبز  مـرگ  شود؛ بسنده آن به زیبا لباس از هرگاه پس است؛ شده اطالق ندارد ارزشی و
 شـود مـی  شـادمان  ذاتـی  جمـال  شادابی با رویش و سبز قناعت با اشزندگی رازی افتاد؛ خواهد

  . )1376 ، کاشانی عبدالرزاق(
  رنگ آبی7,2,7

 و متعـادل  و بـالغ  اشـخاص  عالقـۀ  مـورد  بیشتر و است آرامش و صلح ،  ایثار نماد آبی، رنگ
 فناپـذیري؛  نماد را یاب ، هاچینی .است پیروزي و امید ، ایمان و معنویت رنگ ،  آبی .است متواضع

، اسـترالیا  در داننـد؛ مـی  ظلمت از نمادي را آن ، یونانیان افسردگی؛ و خلقی بد رنگ ،  هاانگلیسی
 و تـرس  کنندة تداعی ،  ایتالیا و فرانسه در ،  خونسردي و آسایش ،  برزیل در ،  وفاداري و صمیمیت 

 . )1376 ، شمیسا (است طغیان و خشم نماد ، سویس در و حسادت ، پرتغال در

 اسـت  منسوب 1جونو همسرش و) مشتري( ژوپیتر خدایان خداي به آبی ،   سمبل فرهنگ در
 بـسیار  معموال ،  آبی رنگ .)همان  (شودمی محسوب تقدس و عصمت و مذهبی احساسات رمز و

، باسـتان  مصر در .کندمی تداعی را معنوي خلوص و امنیت ،  حقیقت در و شودمی ارزیابی مثبت
، درسـتی  ،  شادي ،  پاکدامنی ،  وفاداري ،  فروتنی ،  دادگري نماد ،  نسب چاپ در و حکمت نهنشا آبی 
 دو و سـی  میـان  از نیـز  بـودایی  کهـن  متـون  طبق .است جاودان خوشبختی و عشق،  نیک آواز 

                                                             
1 juno 
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 انگلیسی کلیساي .است نیلی هاییچشم داشتن یکی ،  باشد دارا باید بزرگ مرد یک که امتیازي
 پرهیزکـاري  و طاقـت  ، الهی امور به عشق ،  امید نشانه را آبی ،  کنندمی دنبال را 1ساروم سنت که
  . )1370 ، سپهري ( داندمی

   مطالعات فرهنگی رنگ3,7
 هـر  در .دهنـد مـی  انتقـال  را متفـاوتی  سـمبولیک  مفـاهیم  مختلـف  هايفرهنگ در هارنگ
 پدیـد  معنایـشان  هـا رنگ بین اهآن که است روابطی بر مبتنی ،  رنگ هر از مردم تلقی ،  فرهنگی

، عـدد  ،  رنـگ  صـورت  بـه  و دارنـد  وجود فرهنگ هر در که هستند هایینشانه ،  نمادها .آورندمی
مختلـف مفـاهیم    هـاي   فرهنـگ  در هـا رنـگ  میـان  ایـن  در .کنندمی خودنمایی غیره و شکل 

 روابطـی  برمبتنی  ،  هررنگ از مردم تلقی ،  فرهنگی هر در .دهندمی انتقال را متفاوتی سمبولیک
 معنـاي  بـه  سـیز  ،  غرب در مثال عنوان به .آورندمی پدید معنایشان و هارنگ بین هاآن که است

 و دشـمنی  بـه  زرد و انقـالب  یـا  عـشق  بـه  قرمـز  ،  عزاداري به سیاه ،  خلوص به سفید ،  امیدواري
 و اعتمـاد  بـه  زرد و پرهیزکـاري  به سفید ،  چین در که حالی در .شودمی داده نسبت توزي کینه

 جـاه  معناي به قرمز ،  هندي فرهنگ در .شودمی مربوط عالقگی بی و کدورت به سیاه و صداقت
 معناشناسـی  بـه  اسـت  کوشـیده  گزارشـی  در تـازه  تولید گروه زمینه همین در . . . و ارزوست و

 . بپردازد مختلف ملل و هافرهنگ نزد در اصلی هاي رنگ مفهوم

 زنـدگی  شیرین وقایع گر نمایان چنین هم و است تولد رنگ بیغر هاي کشور در سفید رنگ
 طـرف  از . اسـت  عـزاداري  نشانه چنین در که حالی در شود می ظاهر جشن صورت به که است
 بـا  کـه  ارتبـاطی  دلیـل  بـه  شـاید  ( ،است عزارادري نشانه غربی هاي کشور در سیاه رنگ دیگر

 جداگانـه  تعبیـري  ملـل  فرهنـگ  بـه  یبـستگ  که است خون رنگ قرمز رنگ ).دارد شب تاریکی
 و میـشود  زندگی باعث که است حیاتی ماده خون چون زندگی معناي به ( باشد داشته اندوت می
 فـال  نـشانه  قرمـز  رنـگ  چنـین  در .است رنج و جراحت از اي نشانه خون چون مرگ معناي به

  . است مرگ نشانه ترکیه در نیکو
 را رنـگ  همـین  کـه  حالی در کند می تداعی را یتازگ و سالمت و نشاط سبز رنگ امریکا در

 دلخـواه  رنـگ  سبز رنگ ،  دهند می ارتباط بیماري با ،  دارند فراوان هاي  جنگل که هایی کشور در
 حـساب  بـه  منفـی  رنـگ  ،  رنـگ  این اندونزي مناطق از برخی در که حالی در . هست نیز اعراب

                                                             
1 sarum 
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 تجهیـزات  آمریکـا  در کـه  حـالی  در ،  سـت  بـاال  تکنولـوژي  معـرف  سـبز  رنـگ  ژاپن در .آید می
 در زرد رنـگ  مکزیک در و بنفش رنگ برزیل در. دهد می فراري را مردم ررنگ سبز الکترونیکی

 در اسـت  مردانه رنگ ،  آبی رنگ ها آمریکایی نظر از ،  هستند عزا رنگ تیره قرمز رنگ عاج ساحل
 رنـگ  امریکـا  در ،  رود می شمار به مردانه رنگ قرمز رنگ بیشتر فرانسه یا و بریتانیا در که حالی

 اسـت  زنانـه  زرد رنـگ  دیگـر  کـشورهاي  از بـسیاري  در کـه  حـالی  در اسـت  زنانه رنگ صورتی
  .)تا بی،راد احمدیان(

 هـایی  چـالش  نیـز  و سـتدها  و داد بـا  همیـشه  ،  دیگر علوم و ها حوزه با آن ارتباط و ادبیات 
، شـعر  در ویژه به ادبیات در رنگ ،  جامدان می دیگري بر یکی ي سلطه به نیز آگاه که است همراه

 توجـه  با رنگ عنصر ،  دارد حضور گوناگون خیال صور در موارد بیشتر در و مستقیم شکل به گاه 
 گونـاگونی  هـاي  نظریه فرهنگی مطالعات و شناسی مردم نظر از ، گوناگونهاي   فرهنگ و عقاید به
  . است داده ارائه مردم مختلف عقاید درباره را

 تـاثیر  تحـت  که است کسی کمتر و هشیارند رنگ شناختی روان قدرت به نسبت افراد اغلب
 مـا  شخـصیت  بـا  بایـد  پیرامـونی  هـاي  رنـگ  ،  زیـستن  بهتـر  یا بهزیستی براي .نگیرد قرار رنگ

، سـن  چـون  هـایی  ویژگـی  اسـاس  بـر  تواند می رنگ به نسبت فرد هر واکنش .باشند هماهنگ
 شـود  تبیـین  محلـی  هـواي  و آب حتـی  و اقتصادي -تماعیاج هاي گروه یا قومی تعلق ،  جنس 

  . )2001 ، خو(
 امیـال  و شـناخت  ، احـساس  ، هیجـان  ، خلـق  کـه  داشـت  وجود باور این ،  دور هاي گذشته از

 مـذهب  ،  فرهنگ هر در تقریباً نور و رنگ از ،  ترتیب بدین .گیرند  می قرار رنگ تاثیر تحت انسانی
 در رنـگ  ،  باستان مصر در مثال براي .جستند می سود متعدد هاي بیماري درمان براي جامعه و

 خـط  و تزئینـی  هـاي  نقاشـی  در زنـده  هـاي  رنـگ  از و رفت می کار به زندگی هاي جنبه همه
 در معبـدها  .شـد  مـی  اسـتفاده  ،  کـرد  مـی  زینـت  را معبـدها  و ها مقبره ،  ها خانه که هیروگلیف

   کـار  بـه  نیـز  شفابخـشی  هـدف  با بلکه دندبو پرستش براي مکانی فقط نه ،  باستان مصر فرهنگ
 بـه  را خورشـید  هـاي  اشعه که شدند می ساخته اي گونه به ها اقاط معبدها این در .رفتند می

 دایـره  (دادنـد  می قرار آن معرض در درمان براي را بیماران و آوردند می در کمان رنگین صورت
  . )2001 ، بریتانیکا المعارف
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  اشعار فریدون مشیري کاربرد عنصر رنگ در  -8
ایـن ابهـام   . اند رنگها با گذر زمان از مرزهاي معانی ظاهري، در طول زمان معانی رمزي یافته  

هـا زیبـایی بخـشیده و موجـب شـده اسـت تـا               هاست که بدان    و چند الیه بودن معانی در رنگ      
. ار بگیـرد لذت ببرد و تحت تأثیر آن قـر مخاطب با کشف روابط و معانی پنهان آن، از اثر هنري            

انـصاري و  .(یکی از اهداف شاعر در بکار گـرفتن رنگهـا در شـعر، اثرگـذاري بـر مخاطـب اسـت                 
  .کند این موضوع در اشعار فریدون مشیري نیز صدق می) 2:1393خزعلی، 

 او بـراي  تصویرسازي و شعر در رنگ که است معاصر شاعران از دسته آن از مشیري فریدون
 و درسـت  بـسیار  اي شـیوه  با ،  ها رنگ اکثریت از جهت بدین و ستا برخوردار اي ویژه اهمیت از

 مـشارکت  خواهان مشیري .است برده بهره ،  خود روحیات با متناسب و معنا با متناسب و اصولی
 بیـان  و طبیعـت  در هـایی  رنـگ  توصـیف  بـه  او .اسـت  طبیعـی  هاي پدیده با ناخودآگاه عاطفی

 بکـارگیري  در اسـاس  ایـن  بـر  .دارد خاصی ایتعن و حساسیت ،   ها آن طریق از خود احساسات
 در« .اندیشد می ماهرانه روانشناسی ي حوزه در و عقاید و باورها ،  تصویرپردازي بیانی هاي شیوه

 هاي دغدغه و ذهن دادن نشان به زبان در آنها به بخشی اکثریت و ها رنگ بردن کار هب حال هر
 بـر  و کند می نمایان را شاعر فرضی هاي  رحط دیگر عبارت به .کند می بسیار کمک شاعر روحی

  . )1385 ، پناهی( .»کند می داللت ها نوشته محتواي روحیات و ذهنی مفاهیم
 کـار  بـه  تـصویرسازي  بـراي  ،  تکلیفـی  گونـه  هـیچ  بدون و آگاهی با شعر در را رنگ مشیري

 .ریـزد  مـی  رافتظ با را رنگ و کند می استفاده دقت به رنگ از خود شعري تصاویر در او .برد می
 بعـضی  چـه  اگـر  دریافـت  توان می برد می کار به که آرامی هاي رنگ در ،  را او طلبی آرامش روح
 و خـون  و جنـگ  و سـتیزه  بوي که جوید می سود هایی واژه از مکان و زمان ضرورت به ها وقت
 تـوان  مـی  شاعر این شده چاپ اشعار تمامی در دقت با حال هر در .تراود می آنها از اندوه و غم

 . کرد مشاهده او احساسات بیان و روحیات در را او شعري هاي ظرافت

  هاي گرم در اشعار فریدون مشیري مفهوم و مصداق رنگ 1,8
هاي گـرم در اشـعار فریـدون مـشیري، نیـاز بـه ذکـر          براي درك بهتر چگونگی کاربرد رنگ     

  :باشد ها ابیات ذیل قابل اشاره می هایی است، از جمله این مثال مثال
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 ابـر  آن بـازي  در چیـست / بـرگ؟  دلکش همهمه در چیست/ آب؟ مبهم زمزمه در چیست«
  )1390  ، مشیري( »خیال ژرفاي به گونه این برد می را تو که / بلند آرام آبی این روي/ سفید؟

 ابـر  ، برگ دلکش همهمه ،  آب مبهم زمزمه چون کلماتی بردن کاربه   با قطعه این در مشیري
 داشـتن  دوست .است طبیعت در او دقت و لطیف روح بیانگر ، خیال ژرفاي ، بلند آرام بیآ ،  سفید

 روح بـراي  آبـی  رنـگ  از اسـتفاده  و کند می مشخص را او سرزنده و سالم روح ،  مشیري طبیعت
 اي گونـه  بـه  را زنـدگی  زیبـایی  خواهد می طریق این از و است پرواز خیالی هاي لحظه  ري،یمش
  . دهد نشان اآنه معنوي روح با و زیبا

  تو هواي در پرم که کبوتري چون من                      روشنی و آرام آبی آسمان تو«
 »تـو  پـاي  بـه  بریـزیم  خـویش  شـرم  اشک با        کنم چین دانه را تو هاي ستاره شب یک

  . )1381 ، مشیري(
 اسـت  دهکـر  تـشبیه  روشنی و آرام آبی آسمان به را خود معشوق) تو( مشیري قطعه این در

 بـا  کـه  کند می تصور بخش آرام و روشن قدري به را آن و رسد می روشنی و آرامش به آن در که
 خـود  آرامش مشیري قطعه این در .یابد دست آن هاي ستاره و برسد آسمان اوج به تواند می آن
، خـود  معشوق و آسمان پاکی و آرامش چنین برابر در و آورد می دست به خلوص و امنیت در را
  . ریزد می شرم اشک 

 و آبـی  آسـمان  / پـاك  ،  خورده باران ،  شسته هاي شاخه / خاك بوي/ سبزه بوي ،  باران بوي«
  )1390 ، مشیري( ». . . .بید سبز هاي برگ / سفید ابر

 زنـدگی  از زیبایی و درست درك بیان به . . . ،  سبزه بوي ،  باران بوي چون کلماتی با مشیري
 بـوي  استـشمام  بـا  کـه  گیـرد  می نشأت ،  دارد زندگی به که امیدي از همسئل این و کند می ارائه

 و یابـد  دسـت  چیـز  همه به تواند می آن با که کند می پیدا دست آرامشی به . . . و باران و خاك
  . است کرده دریافت درستی به را زندگی اصل
  »جانی خسته بام به بر کشیده                ارغوانی درخت دیدم سحر«
  )1390 مشیري،  (»دیگرانی فکر که خوش بهارت             گفتم آهسته ارغوان گوش به«
 هـاي  گـرایش  بـا  افرادیـث  و هنرمنـدان  را ارغوانی  ارغوانی،   رنگ  رنگ،   شناسی روان نظر از

 از دارند دوست را این که کسانی و دارند لطیفی روح و احساس با معموالً و پسندند می فرهنگی
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 اسـت  شـادي  و ظریـف  رنـگ  رنـگ،   ایـن   کنند،   می اجتناب زندگی زننده و بوعمط نا هاي جنبه
 فـردي  سـرزندگی  و امیري نشانه را ارغوانی درخت مشیري نیز قسمت این در). 1375 کارگیا،  (

 ایـن  بـه  دادن امیـد  دلیـل  به را درخت این بعد بیت در و است شده ناامیدي دچار که داند می
   .کند می تحسین شخص

 کـشد  مـی  بـر / رعـد  بـزرگ  طبـل / گـوش  به رسد می اي وهلهله وساز آواز/ ها دست درو از«
  )1379 مشیري، .  (»جوش آورد می را فشرده ابر دل در فسرده خون/ برق سرخ شالق ز خروش

 سـرزندگی  و شـادي  از سـخن  قطعـه  درایـن  شـاعر  که شد متوجه توان می شعر این آغاز از
 و سـرزندگی   زند،   می آدمی جان و گوش به که وشناییر و خورشید سرخی با شود می که زند می

  . کرد دریافت را نشاط
  ناب سرخ شود می آن از دریا که       آفتاب از زاید برون دوسرخی«

  غم سرخ یک شادي سرخ یکی        وعدم حیات سرخی،  دو شگفتا
  آمدن باز جشن افشانی گل                   آمدن فراز وقت صبح یکی   

  )1380 مشیري،  (»خون اشکِ سرخی اش،  سرخی همه      نگون شوکت،  اوج از عصر،  یکی
 در کـه  آتـشی  اسـت،    تـش آ نماد سرخ رنگ  ها،   رنگ روانشناسیدر   شده بیان که طور همان

 بـا  مشیري و دارد مردانه طبیعت و خواران خون خوي و خلق نظیر شود؛ می ور  شعله انسان روح
 نـشان  مختلف هاي گونه به را خود احساسات و روانی هاي حالت  ارد،  د سرخ رنگ از که شناختی

 زادن و و دلبـستگی   عاطفه  نشاط،    سرزندگی،   از نشان تواند می حاالت این از یکی که است داده
 و شـدن  زنـده  و بیـدار  از سـخن  مـشیري  در آن  که سرخی دو واژه مانند  باشد،   هم نیز و مردن 

را  کنـد  مـی  دریافـت  غـروب  از که ناامیدي و تیرگی و از  کند می دریافت صبح از که خوشحالی
 ماننـد  او رفـتن  که است کرده تشبیه سرخی به را شهید آخر مصرع در همچنین. دهد می نشان

  . شود می چکیده خون رفتنش از که است غروبی
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  هاي سرد در اشعار فریدون مشیري  مفهوم و مصداق رنگ2,8
  :گردد هاي شعري ارائه می لاین بخش نیز با ذکر شاهد مثا

 مـوي  الي البـه  در / نگاه چون آئینه در صبحگاه افکند / موي سپید پیري غم کشید آهی«
 خـاطرات  در / زد حلقـه  اشک مضطربش دیرگاه در / سیاه موي تارِ یک / دید خویش کافور چو

 »یدسـپ  مـوي  تـار  یـک  / بـود  دیـده  آئینـه  در نیـز  پـیش  سـال  سی / دوید خود تاریک و تیره
 . )1390 ، مشیري(

 کنـد  می یادآوري و دارد اشاره موها شدن سفید و پیري دوران بیان به مشیري قطعه این در
 شـده  پیـر  کـامالً  کـه  زمـانی  تـا  بود شده سفید او موي تار یک که اي  لحظه از انسان چگونه که

 بـه  بـه  منجـر  مـشیري  گذشته یاد و حسرت قطعه این در .است گذشته زود چگونه زمان ،  است
 کـه  آن رنـگ  خالف قسمت این در سفید اي گونه به و است شده ،  مو سفیدي کلمات بردن کار

  . دارد اندوه و غم از نشان ، است روشن
 سـپیده  زنـده  سـر  شـبی / سیاهی درین گرفته دلم ،  گرفته دلم ،  گرفته دلم / را خدا بخوان«
  )همان( »آیا؟

 اسـت؛  رفتـه  کـار  بـه  درستی به خود جاي در سفید و سیاه رنگ رفتن کار به قطعه این در
 خـدا  سمت به رفتن و کردن صدا با که است شخص اندوهناکی و دل گرفتن از نشان سیاه رنگ
 . برسد روشنی و سفیدي به تواند می

 و سـربی  میـان  رنگـی / غبـارآلود  سخت و دود آیینه/صبح آسمان/ قفس هاي میله پشت از«
 تـاراج /خاکـستر  تـوده  و روان سـرب / کـرد  نگـاه  را زمین /هنوز آن در شد می/ کبود/ خاکستري

  .)1380 ، مشیري (»نیلوفر آشیانه
 کـه  قلبی که دهد می نشان و است داده نشان کبود رنگ با را آسمان مشیري قسمت این در

 آن بـا  تـوان  مـی  سخت که شود می گرفته و کبود قدري به است شده پر کینه آلودگی با آن در
 شـاعر  دل گرفتگـی  و ناامیـدي  از نـشان  شـعر  این در کبود .رسید عشوقم و آسمان روشنی به

  . است شده بیان کبودي رنگ با که است
  خبر؟ و حال چه ، ايدرخشیده خوش               سحر چراغ اي روشن ما چشم«

  ) 1380 ، مشیري ( خطر؟ و خشم و طوفان همه      سیاه شبان آن از گذشتی چون
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 در ،  را دوران آن جامعـه  اتفاقـات  دربـاره  خـود  هاياندیشه و اساتاحس مشیري شعر این در
 کـه  ناامیـدي  و خفقان دوران مشیري ،  شعر این اول بیت در .است کرده بیان سیاه شبان صورت

 دو ایـن  خوانـدن  بـا  خواننده و کندمی بیان سیاه رنگ قالب در را است کرده دریافت ها ظلم از
 . شد خواهد دوره آن لمظ و نفرت و ناامیدي متوجه بیت

  گیري نتیجه  -9
 مـسائل  .شـود  مـی  استفاده زدایی آشنایی و شعري زبان کردن ترمشخص براي بیشتر هارنگ
 نیارو و روحی مسائل ترمهم همه از و اجتماعی هايرسالت به بودن متعهد و سیاسی ،  اجتماعی

 تخیل نیروي با تا شده باعث مشیري فکري بینش .شودمی شاعران اشعار در رنگ بروز به منجر
 دیگـر  و کنـد  بیـان  زیبـایی  با شعر تندیس در را خود روحیات تصاویر ياندیشه ،  ژرف گاهیآ و

 تقیلـد  تا سات کرده سعی و رهانیده تکرار يدایره از را خود ،  رنگ عنصر بردن کار به با او اینکه
 در نواندیـشی  و نـوزایی  بـا  و مـستقل  طـور  بـه  خـود  و گذاشته کنار گذشتگان شعر از را صرف

 يکننـده  بیـان  عنـوان  بـه  هارنگ مشیري اشعار در .دهد  می نشان را خود روحیات بکر مفاهیم
 بـه  شـود مـی  شـناخته  ،  آمـده  وارد شاعران يروحیه بر که اجتماعی مسائل و او شخصی حودث
 هايرنگ و ناقاخت و ترس و وهم هاي سایه يدهنده نشان آلود غم و تیره هايرنگ اینکه دلیل
 و آبـی  هاي رنگ دیگر اینکه . است بوده رهایی و امید و شادي مظهر،  آبی و سرخ و سپید و شاد
 نکتـه  این و هستند آرامش و روشنی از تعبیري ،  دیگران نظرهاي برخالف مشیري اشعار در سبز
  . باشد مشیري اشعار در توجهی قابل مسئلۀ تواند می
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  منابع
شناسی عنصر رنـگ در شـعر عاشـورایی       ، زیبایی 1393 خزعلی، انسیه،    انصاري، نرگس،  -

-107معاصر فارسی و عربی، دو فصلنامه ادبیات شیعه، سال دوم، شماره سـوم، صـص                
141.  

، تحلیـل ابعـاد معناشـناختی       1391انصاري، نرگس، صیادانی، علـی، اسـدي، صـدیقه،           -
  .40-21اره سوم، صص ها در مثنوي معنوي، فصلنامه در دري، سال دوم، شم رنگ

 انتـشارات  ، )2 ج فارسی،  ادب دانشنامه(فارسی،   ادب نامه فرهنگ  ،  1381 حسن،    انوشه،   -
  . دوم چاپ اسالمی،  ارشاد و فرهنگ وزارت

: تهـران  دوم،  چـاپ  حلیمـی،   محمدحـسین  ترجمـه  رنگ،  کتاب ، 1367 یوهانس،    ایتن،   -
  . سوره انتشارات

 چـاپ  عفـاف،   انتـشارات  پرسـت،   ژالـه  بهروز ترجمه رنگ،  رعناص ، 1384 یوهانس،  ایتن،   -
  .ششم

آمیـزي در   ، عنـصر رنـگ و حـس   1394آذرانداز، عباس، باقري حسن کیاده، معـصومه،        -
  .سرودهاي مانوي، هشتمین همایش پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی

 انتـشارات     تهـران،   اول،   چـاپ   آن،   کـاربرد  و رنگ مبانی  ،  1381 اهللا،   حبیب  اللهی،   آیت -
  . ارشاد و فرهنگ وزارت

 نـشر : تهـران  اولـف  چاپ  ستاري،   جالل ترجمه  آتش،   رمزپردازي  ،  1376 پیر،   ژان بایار، -
  . مرکز

  . فخراکیا انتشارات تهران،  اول،  چاپ ارتباطات،  و رنگ ، 1388 حمیدرضا،  فرد،  بختیاري -
آمیـزي آن   ، نماد رنگ و حس  1395بیرانوند، نسرین، آریان، حسین، کاظم خانلو، ناصر،         -

متـون زبـان و ادبیـات    ثالث، فصلنامه تخصصی تحلیل و نقـد   هاي اخوان  در تصویرسازي 
  .27فارسی، شماره 

، بررسی نماد رنگ در آثـار سـعدي، فـصلنامه تخصـصی             1394پاشایی فخري، کامران،     -
  .29شناسی نظم و نثر فارسی، سال هشتم، شماره سوم، پیاپی  سبک

: تهـران   هجـدهم،    جلـد   پیـامبر،    آخـرین  و دانـشگاه  اولـین   ،  1361 یدرضا،  س  نژاد،   پاك -
  . اسالمی فروشی کتاب انتشارات
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ادبـی،   هـاي  پـژوهش  نامـه  فـصل   معاصر،   شعر در ها رنگ نماد  ،  )1385(مهین،    پناهی،   -
  . پاییز و تابستان ، 13 و 12 هاي شماره 

هنـر،   رشته ارشد کارشناسی نامه انپای  سینمایی،   تصویر در رنگ  ،  1378 حمید،    توکلی،   -
  . مدرس تربیت دانشگاه 

، روانشناسی رنگ در روایت وامـق و  1393نژاد، سید خلف،  نیا عمران، آسیه، حوتی  ذبیح -
  2.عذرا، چیدمان، سال دوم، شماره 

 عنـصر  اسـاس  بـر  پیـري  بـا  جوانی تقابل  ،  )1391(ناصر،    صفابخش،    غالمرضا،    رحیمی،   -
 و ادبیـات  دانـشکده   تهـران،    دانـشگاه   فارسی،   ادب شناسی  متن  می،  نظا تصاویر در رنگ
  . 1 شماره چهارم،  سال جدید،  دوره انسانی،  علوم

در اشـعار نیمـا و    » رنـگ سـیاه   «بررسی و تحلیـل     «،  1392رنجبر، جواد، نجاتی، داود،      -
  .فصلنامه پژوهشهاي ادبی و بالغی، سال اول، شماره چهارم» ،»محمود درویش

  .سروش انتشارات: تهران دوم،  چاپ ، 1370 سهراب،   سپهري، -
، بررسـی تطبیقـی بـسامد کـاربرد رنـگ در اشـعار       1391سیفی، طیبه، مرادي، کبري،    -

  .4، سال 3نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب، ادب عربی، شماره 
تهـران،   هـشتم،   چاپ فارسی،   شعر در خیال صور  ،  )1381(رضا،   محمد  کدکنی،   شفیعی -

  . آگاه انتشارات 
اختـران،   نـشر   تهـران،     فارسی،   شعر اجتماعی زمینه  ،  1386 محمدرضا،    کدکنی،   شفیعی -

  . اول چاپ 
 انتـشارات : تهـران   هفـتم،    چـاپ   سـپهري،    سـهراب  به نگاهی  ،  1376 سیروس،    شمیسا،   -

  . مروارید
 آمیـزي  رنـگ  در حـافظ  شخـصی  سـبک   ،  )1384(پرسـتو،     کریمـی،     سیروس،    شمیسا،   -

  . 25 شماره ادبیات،  و زبان فصلنامه ي، شعر تصاویر
الري،  مـودود  محمدعلی شرح و ترجمه  الصوفیه،   اصطالحات ،1376 کاشانی، عبدالرزاق -

  . هنري حوزه انتشارات اول،  چاپ سعیدي،  بابا گل کوشش به 
  .دارالکتاب بیروت، األولی، الطبعۀ النقداالدبی، ،)2003 (جابر، عصفور، -
تهـران،   تبلیغـات،   و رنـگ  روانـشناسی  ، )1382(رضـا،     فالحـی،    علـی،    یوسـف   عطاري،   -

  . گلگشت انتشارات 
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  . میشا انتشارات: تهران دوم،  چاپ تربیت،  و رنگ ، 1378 مهدي،  اکبرزاده،  علی -
محجـوب،   جعفـر  دکتـر  اهتمام به سلطانی،  نامه فتوت  ،  1348 واعظ،    سبزواري،   کاشفی -

  .ایران فرهنگ دبنیا انتشارات: تهران اول،  چاپ 
 بالغـی رنگهـا در   -، تحلیل کارکرد محتوایی1395فر، فاطمه،  کالهچیان، فاطمه، نظري   -

  .32، پیاپی 4شناسی ادب فارسی، دوره جدید، شماره  غزل عطار، متن
تهـران،   اول،  چـاپ  ویـدا،   زاده،  ابی: ترجمه ها،  رنگ روانشناسی ،  )1386(ماکس،    لوشر،   -

 . درس نشر 
 انتشارات  تهران،    ،  2 جلد  ،  12 چاپ  صبحدمان،   نفس بازتاب  ،  )1390(یدون،  فر  مشیري،   -

  . چشمه
معاصـر،   شـعر  در رنـگ  نمـادین  هـاي  زمینه  ،  1384 علی،    زاده،   قاسم ناصر؛  نیکوبخت،   -

 .18 شماره کرمان،  باهنر شهید دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه 
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  هاي فایزدشتی جلوه اساطیر در دو بیتی  
 

  com.yahoo@mortazavi.sfm*سیده فاطمه مهدوي مرتضوي

  بوشهرواحد  دانشگاه آزاد  زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري
  

  
 چکیده

او بـا بیـانی کلـی و دیـدگاهی دیگـر بـه        .خاصی دارنددر شعر فایز دشتی اساطیر جلوه و شکوه         
وي گـاهی فقـط اسـاطیر    . کند گوناگون یاد میشهای نگرد و از اساطیر مختلف با بیان     جهان می 

کند و گاه نیز به اسطوره سازي با کمـک حـوادث و شخـصیت          ملی و یا مذهبی کهن را بیان می       
اعم از اساطیر مذهبی و ملی پیش از اسالم       وي به اساطیر مختلف     . زندهاي غیر ایرانی دست می    

این مقاله با روش توصـیفی و تحلیـل       . و پس از اسالم و نیز اساطیر غیر ایرانی توجه داشته است           
هاى آن را در اشعار فایز دشتی، شـاعر بـزرگ بوشـهري،     محتوایی، میزان تأثیر اسطوره و بن مایه   

خـست، اشـعار فـایز مـورد مطالعـه و بررسـی،       ن. مورد کندوکاو و تجزیه و تحلیل قرار داده اسـت   
 رفتـه در ایـن اشـعار،    کـار بـه  هایی از اساطیر ایرانی، غیر ایرانـی و اسـاطیر مـذهبی        سپس نمونه 

هـاي  هـا حـاکی از آن اسـت کـه گـرایش      یافتـه . ه استاستخراج و مورد شرح و تحلیل قرار گرفت 
اي او بـوده و منظـور    خانـه ات مکتـب اي فایز، متأثر از مطالعۀ عمیـق شـاهنامه و تعلیمـ          اسطوره

فایز توانـسته   . نگارنده از نگارش این مقاله، نمایاندن جایگاه اساطیر و تأثیر آن در شعر فایز است              
کـار  هاي خود، نوع حماسه را به ادبیات غنایی وارد کنـد و اسـاطیر بـه             است در بعضی از دوبیتی    

وجود آمدن سبکی نو در دوبیتـی   آنها باعث بهکارگیريرفته در اشعار، با هدف قبلی انتخاب و به    
  .شده است

  
  
  
  

18/9/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله8/9/1397:تاریخ دریافت مقاله   
  

 واژگان کلیدي
  یفارس  شعر*

  ریاساط*  
  یتیدوب*  
 بوشهر* 

  یدشت زیفا* 
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  مقدمه
ترین هاي گوناگون تعریف شده است، اما کاملاسطوره داراي مفاهیم گوناگون است و به شیوه

اسطوره، نقل کنندة سرگذشت قدسی و مینوي است، «: گویدالیاده میتعریف ارائه شده توسط 
به بیانی . راوي قصه اي است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است

دولت سر و به برکت کارهاي نمایان و برجستۀ  کند که چگونه ازدیگر، اسطوره حکایت می
اي، نوع نباتی خاصی، جزیره: اجزایی از واقعیتیا فقط  موجودات مافوق طبیعی، واقعیتی

  )14: 1362، 1الیاده( ».انسانی و نهادي پا به عرصه وجود نهاده است سلوکی و کرداري
این تعریف الیاده تقریبا ً معنایی جهان شمول یافته و توسط مذاهب و مکاتب گوناگون و یا 

تواند به هر داستانی اطالق شود یبر این اساس اسطوره نم. محققان مختلف پذیرفته شده است
  . ؛ بلکه باید حتماً بیان مینوي و قدسی سر گذشتی باشد که پایه گذار امر یا اصلی است

هاي بعد مورد تقلید سایرین امر یا اصلی که توسط شخصیتی مقدس انجام گرفته و در دوره
سبت به سایر تعاریف همین تعریف با تمامیتی که ن. واقع و به عنوان الگو قلمداد شده است

ها و بنابراین در بررسی اسطوره در شعر نیز همین نشانه. دارد، در این اثر نیز پذیرفته شده است
ها را راجع به اسطوره پذیرفته و از این رو امور انجام شده توسط اولیا، پیامبران، امامان، نکته

یرا گستردگی ابعاد شخصیتی، فرشتگان و بزرگان را نیز نوعی اسطوره قلمداد خواهیم کرد؛ ز
برخورداري از عنصر قداست، قدرت اعجاز، مقبولیت عام و همگانی، همه از عواملی هستند که 

 الگو کنند وهاي قداست را دور منش و شخصیت برخی افراد به ویژه پیامبران ایجاد میهاله
  . گردندشدن و اسطوره بودن را موجب می
اند، با اند؛ ولی خاصیت ماورایی خود را حفظ کردهگون شدهدر طول زمان اساطیر گرچه دگر

 فراي، اسطوره را از اصول .روندجدایی ناپذیر آن به شمار میشعر پیوندي دیرینه داشته و اصل 
دنی . داندها پیوسته میشمارد و آن را با کهن الگوزیربنایی ساختار و قال بندي ادبیات برمی

  )44: 1383جواري،.(شمارندمی بیات را منتج و مستخرج از اسطوره هالوي استراوس نیز ادژورمون و 

دینی و مذهبی خود را از دست داده، تبدیل  به این صورت که سبب می شوند اسطوره کارکرد
اساطیر کال وراي ادبیاتند و ارزش اسطوره، ارزش  اما برخی معتقدند به یک داستان زیبا شود؛

                                                             
1 - Eliade, Mircea 
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اسماعیل ( .تجربۀ ادبی خاصی به شمار نمی رود هادبی خاصی نیست و درك یک اسطور
  )73: 1377پور،

ذهن شاعران را به خود مشغول کرده و در اشعار به صور گوناگون،  در هر صورت اساطیر همواره
  :هاي مختلف بوده استالبته شیوة ظهور آنها به گونه. اند نمود داشته

  
زیرا  شوند؛یط زمان و مکان باززایی میگاه اسطوره ها به نحوي جدید و متناسب با شرا -الف

مرزهاي  زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه اي دارد و در جریان زمان و در اسطوره در هر
نقش  هایی شود وخوش دگرگونیجغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن است دست

  .اي بپذیردتازه
  .بردمی قیقت نوعی تلمیح به کارگاه شاعر عین یک اسطوره را یادآوري کرده و در ح - ب

  )213: 1378سرکاراتی، (    
هایی که اسطوره پردازد؛هاي تاریخی میگاه نیز شاعر به اسطوره سازي با کمک شخصیت

قدرت انطباق پذیري با شرایط و تفکرات جامعۀ جدید را ندارند، جاي خود را به اساطیر جدید 
هاي تاریخی، گونه اي اساطیري به خود  شخصیتدر این گونه اسطوره سازي غالباَ. می دهند

 )73: 1377اسماعیل پور،. (گیرند و به صورت نمونه و الگوي عصر نوین درمی آیندمی
در این بین، اساطیر ممکن است مربوط به کشور و مذهب شاعر باشند و گاه نیز از وراي مرزها  

ها از شود که در اسطورهده میگاهی مشاه. آمده و ذهن شاعر را به خود مشغول کرده باشند
  . رمانس استفاده شده است

ها و  هاي خیالی منظوم و منثور را که شرح حادثه هاي نخستین میالدي، قصه در قرن«
هاي  هاي عجیب و غریب، ماجراهاي شگفت انگیز، عشق هاي غیر عادي، صحنه شخصیت

). 406: 1380ایرانی، .(»دمی نامیدن»رمانس«احساساتی و پرشور و اعمال سلحشورانه بود، 
هاي  ها یا ضدارزش هاي رمانسی مظهر یکی از قشرهاي اجتماعی یا نماد یکی از ارزش شخصیت

هاي مختلف،  اي براي موقعیت کنند، یا بهانه جامعه و زمانه خاصی هستند که در آن زندگی می
  .از بالهت آمیز و طماعانه گرفته تاعاشقانه و مفرّح هستند

اي  هاي اصیل زاده هاي خیالی است که جنبه سرگرم کننده دارد و به قهرمان قصهرمانس بیشتر 
اند و به ماجراهاي عاشقانه اغراق  هاي زندگی روزمره به دور بوده یابد که از واقعیت اختصاص می
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زدند و با جادوگران و  آمیز، دلبسته و در راه رسیدن به محبوب، به اعمال جسورانه دست می
  .جنگیدند یر میهاي شر شخصیت

نام . رمانس به ندرت داراي محتواي اخالقی و تعلیمی است و به کلی متفاوت از اسطوره است
هاي خیر و شرّ بوده و هر  هاي اصلی آن نام هاي رمانتیسم قهرمانان و شخصیت شخصیت

هاي دوره رمانس و افسانه، نام گذاري  در داستان. کند شخصیت، متناسب با نام خود عمل می
هاي  طور مستقیم به ویژگییعنی نام، عنوانی بود که به یا تمثیلی بود،ه طریق مستقیمب

  .کرد شخصیت اشاره می
بوجود آمد و در قرن دوازدهم در » هزار و یک شب«هاي  تحت تاثیر قصه» رمانس«شکل 

- د بهدر ابتدا شعر روایتی بود و بع» رمانس«. هاي دیگر راه یافت فرانسه رونق گرفت و به کشور
توان گفت که رمانس جامع بین در پایان می. تدریج به نثر گرایید و عمومیت بیشتري یافت

  .عشق و حماسه است
  بیان مسئله

هاي جهان اطراف   که انسانها براي پدیده فرزند زمانی. سطوره فرزند دوران کودکی بشر استا
  .ساختندگونه میهاي آرمانخویش داستان

تراشد و به این ترتیب هاست که براي رویدادها علت و انگیزه میاناسطوره حاصل تخیل انس
اي از حقیقت ها به آرزوهاي خود جامه دهد و همچنین با اسطورهها پیوند میتخیل را با واقعیت

  .پوشاندمی
. هاي خاصی دارند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است ، اسطورههمۀ تمدنهاي بشري

هاي مشترکی با هم دارند و از جمله دآگاه جمعی بشر است؛ زیرا جنبهاسطوره، زادة ناخو
مانند اسطورة آفرینش، نخستین انسان، زن، مرگ، پایان . ویژگی آنها مقدس بودنشان است

که میان ... جهان، بهشت و هزاران اسطورة دیگر دربارة انسانها، جانوران، گیاهان، جمادات و
. تبلور اساطیر بیش هر چیز در هنر و ادبیات بوده است. دها مشترك هستن بسیاري از فرهنگ

استفاده از اسطوره در شعر،  .شود  پردازي بیشتر در شعر نمایان می در ادبیات ایران نیز اسطوره
ها و  هاي رازآلود اسطوره شوند از جنبه ها بازتابی زیبا می کند و این واژه ها را بارور می واژه

بازتاب . ین شعر جایگاه مناسبی براي خلق و بازآفرینی اسطوره استهمچن. اي باورهاي اسطوره
ویژه در قالب صنایع شود، به ها در آثار شاعران دیده میاساطیر و بازآفرینی آنها در همۀ دوره

شاعر  بینی  بدیعی مانند استعاره، تشبیه و تلمیح، که اغلب، این بازتاب ارتباط مستقیم با جهان
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همان صورت ثابت و باستانی، بدون  گاه شاعر، اسطوره را به . این عناصر داردو توانایی بالقوة 
شخصی و اجتماعی خویش، آنها را   هاي گاه با توجه به انگاره کند و دخل و تصرف وارد شعر می

ها الهام بخش  در واقع اسطوره. کرده، تصویر جدیدي از آن اسطوره ارائه می دهد بازآفرینی
هاي  ها در تصویر سازي و آفرینش اند و پویایی برخی اسطوره یخ ادبیات بودهشاعران در طول تار

  .فایز نیز موثر بوده است
ها به این پرسش شود پس از بررسی انواع اساطیر در اشعار فایز،  در این پژوهش کوشش می

   :پاسخ داده شود
  جایگاه اساطیر در شعر فایز چیست و چقدر از آنها متأثر بوده است؟

 ها در شعر فایز، چه بازتاب و نمودي در سطح شعر فارسی داشته و دارد؟ زترین اسطورهبار
  پیشینۀ تحقیق

هاي مهد اساطیر است و ادبیات فارسی و در راس آن شاهنامۀ فردوسی،  ایران یکی از سرزمین
از این جهت . هاي گوناگونی از اسطوره و نمادهاي اساطیري را بازتاب داده است جلوه

هاي گوناگون با  هاي بسیاري در این زمینه انجام گرفته است که برخی از آنها از جنبه پژوهش
. موضوع این پژوهش مرتبط بوده و به عنوان منبع و پیشینۀ قابل استفاده و طرح هستند

کار رفته در اشعار فایز، به طور مستقل پژوهشی صورت اگرچه در موضوع شناساندن اساطیر به
  :توان برشمرد  از جمله منابع و مقاالت مرتبط با این پژوهش، موارد زیر را میاما. نگرفته است

هاي مربوط به  کتابی است شامل شرح اسطوره: »تاریخ اساطیري ایران«) .1395(آموزگار
 .آفرینش که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است

که از منابع مورد استفاده در  انیاییشناس روم از اسطوره: »اندازهاي اسطوره چشم«).1392(الیاده
  .نظري این پژوهش است مباحث

  .»اسطوره در شعر حمید مصدق«).1391(حسن زاده میرعلی و حسینی کلباسی
بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر، با نگاهی به «).1391(سلمانی نژاد مهرآبادي و سیف

  .»شعر موسوي گرمارودي
شامل معرفی و شرح : »ها در ادبیات فارسیوارهو داستانفرهنگ اساطیر «).1388(یاحقی

این کتاب نیز از منابع مورد استفاده در متن پژوهش . ها در ادبیات فارسی است اسطوره
  .باشد می
  



 هاي فایزدشتی جلوه اساطیر در دو بیتی           رخسار زبان               1397 تابستان، 5شماره  /
 

33

  اهداف تحقیق 
هاي خاص دارد، انجام این تحقیق  اي جلوهکه در شعر فایز نمادها و نامهاي اسطوره از آنجا 

یا و تأثیرات سبکی در حوزة ذهن و زبان فایز دشتی الزم و ضروري براي روشن شدن زوا
آن جنبۀ ارجاعی براي پژوهندگان ادبیات و شعر استان بوشهر  که نتیجۀ تحقیقی . نماید می

  .خواهد داشت
  بررسی اساطیر در دو بیتی هاي فایز

مسی  هجري ش1209 هجري قمري برابر با 1250محمدعلی دشتی متخلص به فایز در سال 
 هجري قمري برابر با 1330بوشهر متولد شد و در تاریخ   در کردوان، یکی از روستاهاي دشتی

فایز براي بیان مضامین و احساسات .  هجري شمسی در سن هشتاد سالگی درگذشت1289
عاشقانه و پرسوز و گداز خود، قالب دوبیتی را برگزید و در این قالب چنان موفق ظاهر شد که 

هاي فایز در تعداد دوبیتی. آیدگوي فارسی به حساب می طاهر، دومین شاعر دوبیتیبعد از بابا
هاي فایز به کوشش مجموعه ترانه. هاي چاپ شده و منسوب به او، متفاوت استمجموعه

 ذکر کرده 494 قرار گرفته است، تعداد دوبیتی ها را  عبدالمجید زنگویی که در این مقاله منبع
ها در این مجموعه هاي مقالۀ حاضر، شمارة دوبیتی در ارجاع دوبیتیشمارة مندرج.( است
 ).است
. ها را یافت توان رد پاي اسطوره فایز هم، مانند اشعار دیگر شاعران، میهاي  دوبیتیدر 

. کند اي و معاشرتش با علماي مذهبی وي را با احادیث و روایات آشنا میخانهتحصیالت مکتب
هاي او بیانگر این است که شاهنامه را خوانده و با سیاري از دوبیتیاز طرف دیگر  مضامین ب

ها و اساطیر و قصص و روایات است  توجه و توسل به افسانه«. هاي آن آشنا بوده استداستان
چه، دل و . کند که روح سرکش فایز را آرامش می دهد و اشتیاقش را هر چه بیشتر سیراب می

ها پناهنده شود و  پرشور را چاره اي نیست جز این که به افسانهاي چنین دین باخته و سودازده
تر و دریاوارتر از شاهنامه  بیان مطلب کند بر وفق اندیشه و در این زمینه چه منبعی عظیم

فایز براي بیان این شیفتگی و شوریدگی و به تصویر کشیدن ) 68: 1387زنگویی (».استاد توس
و در این میان، هم اساطیر و  گیردها کمک می و داستانآن، مانند شاعران دیگر، از اساطیر

  .کند هاي غیر ایرانی استفاده میها و داستانگزیند و هم از اسطورههاي ایرانی را برمیداستان
هاي  هاي ایرانی، اسطوره ها را در شعر فایز به سه دستۀ اسطوره توان اسطوره بنابراین می

  .قسیم کردهاي دینی ت ایرانی و اسطوره غیر
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  هاي ایرانی اسطوره
هاي ها، جنگل، کوههاي پر برف و دره سرزمین بیابان. بزرگ است ایران قلمرو تضادهاي «

هاي گوناگون آن ویژگیهاي جغرافیایی در فرهنگ این سرزمین موثر و فرهنگ... سرسبز
گ مردم و باید توجه داشت گسترة غنی شعر، فرهن... هاي متفاوتی را شکل داده استاسطوره
  )31: 1385 2هینلز(».هایی است که از دیرباز بر باورهاي مردم این سرزمین تاثیر نهاده استاسطوره

آید که او با شاهنامه به عنوان یکی از مهمترین منابع اساطیر هاي فایز چنان برمیاز  دو بیتی
أثیرپذیري در ذهن ایرانی آشنا بوده و تحت تأثیر اشعار فردوسی قرار گرفته است؛ اما این ت

اي خشن و رزمی، کند و در آسیاب تخیل او حماسه با روحیهعاشقانۀ فایز جلوة دیگري پیدا می
  .شودنرم و عاشقانه می

جوید و دل خود را به  بهره می» رستم، سلم، سیاوش، فرنگیس، افراسیاب«هاي  وي از اسطوره
دان جنگ است، دل او نیز در تالطم و طور که رستم در کارزار و می همان. کند رستم تشبیه می

هاي خود را از این  در این دوبیتی، فایز از داستان سیاوش بهره برده و وجه تشبیه. عتاب است
شود سیاوش مورد ظن هاي گرسیوز سبب میچینیسخن. داستان استخراج کرده است

 و دختر افراسیاب، کند، اما فرنگیس، همسر سیاوش گیرد و افراسیاب قصد کشتن وي را می قرار
شود و رستم با حمله به توران، انتقام در نهایت سیاوش کشته می. کند وي را به فرار تشویق می

فایز با اشاره به این داستان و کاربرد تشبیهی آن، تصویري زیبا . گیردخون او را از افراسیاب می
  .از عشق پرسوز و گدازش ترسیم کرده است

  

  )26: 1387فایز(

                                                             
2- Hinnells, John R 

  ب استدل من همچو رستم در عتا
 

  چو توران ملک سلم از او خراب است 
 

  رقیب گرسیوز و فـایـز سیـاوش
 

  فرنگیس عشق و دل افراسیاب است 
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خورد، اشکبوس کشانی است که با که نامش یک بار در اشعار فایز به چشم می اسطورة دیگري
 خاقان چین را همراهی کرد و بود که در هاماوران، سپاه  اشکبوس دالوري. کند رستم نبرد می

 .در جنگ با ایرانیان، به دست رستم کشته شد
بیند که اسیر و کشتۀ  اشکبوس مین فایز با تشبیه معشوق خود به رستم دستان، خود را همچو

  . معشوق است

  )125: 1387فایز (
هاي شاهنامه، رستم، معروفترین شخصیت اسطورهاي  باید توجه داشت که در بین اسطوره

. ایرانی که نماد قدرت و شجاعت و شکوه است، بیشترین توجه شاعر را به خود جلب کرده است
ت مورد از رستم با القاب گوناگون اي، هفشاهنامه   اسطورة24این در حالی است که در بین 

رستم در سفر به . خوردخوان نیز دو مورد به چشم میاستفاده کرده است و همچنین نبرد هفت
هاي زیادي رو به رو  مازندران از هفت مهلکه گذشته است و در این سفر پر مخاطره با دشواري

خوان تشبیه  به نبرد هفتفایز نیز درد  فراق و سختی هاي رسیدن به معشوق را . شده است
 .کند می

  )212: 1387فایز(
هاي شاهنامه اي هستند که شاعر دو بار در اشعار خویش مورد  بیژن و منیژه از دیگر اسطوره

بیژن پسر گیو گودرز، به فرمان کیخسرو براي دفع گرازان رهسپار . ار داده استاستفاده قر
منیژه با . رود او با فریب همراه خود، گرگین، به بزمگاه منیژه دختر افراسیاب می. شودارمان می

شود افراسیاب از دلباختگی آنان مطلع می. بندد و او را به توران میبرد دیدن بیژن به او دل می
سپس رستم . پردازداما منیژه پنهانی به تیمار او می. کشدن را درون چاهی به بند میو بیژ

 تا 239: 1388ك یاحقی .ر.(دهدشود و بیژن را از چاه نجات میبراي نجات او عازم توران می

  بتا زلف تو سر از سرکشان برد
 

  به میدان گوي حسن از مهوشان برد 
 

  بت فایز چو رستم بود دستان
 

  در میدان، کشانی ره کشان بردکه  
 

  مسلسل حلقه حلقه روي دلبر 
 

  همچو عنبر  دو گیسویش فتاده  
 

  دل فایــز فشرده تــار زلفش 
 

  چو رستم در نبرد هفت پیکر  
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گوید و وي را مایۀ رهایی از غم و تنهایی  فایز در این ابیات با معشوق خود سخن می  )240
 .داند می
  

  )235: 1387فایز(
بهمن یکی از چهار پسر اسفندیار . کند در جایی دیگر شاعر، بیژن و منیژه را با بهمن همراه می

اسفندیار پس از تیر خوردن، او را به رستم سپرد که به «. است که در زابلستان همراه او بود
همان ترتیب که به سیاوش، آیین رزم و بزم و پادشاهی را آموخت، بهمن را نیز تعلیم 

رستم با آن که برادرش زواره با پرورش بهمن همداستان نبود و «) 234: 1388یاحقی (».دهد
همن را نزد خود برد و هنرها اندیشید که از وي به زابستان بد خواهد رسید، بمی

بهمن پس از گشتاسب به سلطنت رسید و با ) 223: 1379رستگار فسایی (».آموخت
فایز با تشبیه خم ابروي یار به برندگی . لشکرکشی به زابلستان، اتتقام خون پدر را ستاند

خواهد  کشد و می هاي او به تیرهاي رستم، زیبایی معشوق را به تصویر می شمشیر بهمن و مژه
  .چون بیژن در بند عشق  یار گرفتار شود

  )314: 1387فایز     (
.  نبرد او با رستمکه فایز در اشعارش به کار برده، اسفندیار است و  اي شاهنامه  دیگر اسطورة

 103او در بند . اسفندیار، شاهزادة ایرانی، پهلوان، گسترندة دین بهی و پسرگشتاسب است
  )500: 2 ج 1394یشتها .(فروردین یشت ستوده شده است

زردشت ) 273: 1381ك بهار.ر.(یاد شده است» یل دلیر«از اسفندیار در یادگار زریران با صفت 
ي اسنفدیار در غلبه بر ارجاسب تورانی و تبلیغ دین زردشت، او را به پاس خدمات و پهلوانی ها

اسفندیار با وعدة تاج و تخت از طرف پدر، روانه .  پذیر ماندرویین تن کرد، اما چشمان او زخم

  بتا بیژن صفت در چه گرفتار
 

  مـنیـژه وار اگــر هستی وفادار  
 

  کمند زلف بگشا چون تهمتن 
 

  تو فایز را ز چاه غم برون آر  
 

  خم ابروست یا شمشیر بهمن 
 

مژه یا  نیزه  یا  تیر  تهمـتن   
 

بت فایز منیژه سان به یک بار  
 

به چاهم درفکن مانند بیژن   
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گیرد،  که رستم می در تمام این جنگ شگفت، دشوارترین تصمیمی . شودجنگ با رستم می
دهد و رستم با تیري  ف اسفندیار را به وي نشان میزال نقطه ضع. کشتن اسفندیار است

فایز با استفاده از این . دهد گیرد و به زندگی وي خاتمه می هاي اسفندیار را نشانه می چشم
کند و دل خود را شبیه به اسفندیار  اسطوره، به جدایی سخت و دردآورش از معشوق اشاره می

گذارد که پایان آن جز دوري و  دم در راهی میاش ق داند که بر خالف میل باطنی تن می رویین
  .عذاب نیست

  )350: 1387فایز (
است که در نهایت در پیوند زال و رودابه، این عشق براي نشان دادن همان تضاد اجتماعی «

اي است براي پیدایش باید به وحدت برسد و وحدتی که گویی این رابطه نیز خود زمینه
شبی رودابه . شودزال گرفتار عشق رودابه، دختر مهراب کابلی می) 139: 1393مختاري (».آن

 کمک زال با بوسه بر موي رودابه، به. آویزد گشاید و از بام کاخ می زلف کمندآساي خود را می
فایز با استفاده از این اسطوره، با . بوسد رود و تمام شب محبوب خود را می آن از دیوار باال می

کند تا دیدار عاشقانۀ زال و رودابه براي او و  تمام جان اشتیاق دارد که دست تقدیر یاري 
  . معشوق او نیز اتفاق بیفتد

  )489: 1387فایز (
رود و از شیرین، خسرو، فرهاد، شبدیز  هاي عاشقانۀ نظامی می  شاعر این بار به سراغ اسطوره

خسرو پرویز از مشهورترین شاهان ساسانی، به شکوهمندي و جالل . آورد سخن به میان می
 معشوق و زن خسرو بود و عشق افسانه اي آن دو به هم ، همراه با رقابت شیرین،. روف استمع

طبق مستندات تاریخی، شیرین . فرهاد کوهکن، از زیباترین داستانهاي عاشقانه درایران است

دال دیدي جدایی زیستی تو  
 

نه فوالدي نه سنگی، چیستی تو    
 

نمردي از خدنگ رستم هجر   
 

  اي رویین تن، آخر کیستی تو نه 
 

اگر امشب کند اقبال یـاري   
 

   حصاري به دست آرم من آن ماه 
 

چو رودابه کمند زلف مشکین    
 

  کاري  کند فـایز جـزایـش بـوسـه 
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شخصیتی واقعی است که نزد خسرو داراي منزلتی ویژه بود و در وجود او نفوذ بسیار 
 ) 618: 1368 3نك کریستن س.ر.(داشت

فایز خود را به فرهاد . همچنین خسرو اسبی به نام شبدیز داشت که بسیار مورد عالقۀ او بود
کند که در مقایسه با خسرو پرویز به وصال معشوق قدیمی خود نرسید و  کوه شکن تشبیه می

  . داند درد جانکاه دوري از او را مانند لگدمال شدن با سم شبدیز می

  )365: 1387فایز (
 

موجود متوهم «. است» پري«خورد،  بیشتر از همه به چشم می که در اشعار فایز  اسطورة دیگري
 که اصلش از آتش است و به چشم نیاید و غالبا نیکوکار است به عکس دیو که بدکار صاحب پر

درآیین مزدیسنا، پري به عنوان یکی از مظاهر شر و از جمله دامهاي ) دهخدا، ذیل پري(».باشد
موجوداتی پلید و فریبکار، همردیف دیوها و . اهریمنی معرفی و از آن به زشتی یاد شده است

مروزه مفهوم آن در زبان فارسی، بازماندة برداشتی کامال متفاوت از کلمه پري در اما ا. جادوان
ادب فارسی است که آن را موجودي خجسته، شکوهمند و از جنس زن اثیري، سرشار از جمال 

دربارة فزونی ) 2 تا 1: 1378ك سرکاراتی، .ر.(اندو زیبایی، در مقابل دیو و اهریمن پنداشته
با او  بندد و پنهانی  به پریزادي زیبارو دل می گویند او در جوانی  ر فایز میکلمۀ پري در اشعا 

بندد که این رابطه نهانی را فاش نسازد و با کسی در  فایز عهد می. کند رابطۀ عاشقانه برقرار می
گیرد و در پاسخ زنش که کم و بیش از  اي بین فایز و زنش درمی میان نگذارد؛ روزي مشاجره

 : کند شود، معشوق پریزاد خود را چنین وصف می ر میماجرا باخب

                                                             
3 -Cristen sen.Arthur 

نگیز کرده    مکحل چشم شورا
 

  چو شیرین عشوه با پرویز کرده  
 

تن  فایز  چو فرهاد کمرکن     
 

  لگــدکوب سم شبدیز کرده  
 

  بی نیاز است  تو خوبی، او ز خوبی 
 

  تو سروي آن پریرخ سروناز است  
 

  مـرنج  از راستـی  دلـدار  فـایـز 
 

  تو بازي آن نکورخ شاهباز است  
 )57: 1387زیفا(                                
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در نجوم کهن، مشتري را سعد «. از خدایان باستانی است) دناهی(اسطورة ایرانی دیگر زهره 
هره را سعد اصغر که داللت دارد بر تأنیت و خنثی بودن و حسن وجه و فرح و زنامند و اکبر می

شادي، و در اصطالح، کوکب اهل طرب و ستارة مخصوص زنان و مخنثان و ظرفا و اهل زینت و 
: 1388یاحقی(».سخریه به او اختصاص داردتجمل است و لهو و طرب و عشق و ظرافت و 

تجسم او در آبان یشت، زنی است جوان، «. اندزهره را ایزد بانوي آب یا آناهیتا نیز نامیده) 432
خوش اندام، بلند باال، زیبا چهره با بازوانی سفید و اندامی برازنده، کمربند تنگ بر میان بسته، 

در گوش، تاجی با صد ستاره، هشت گوش بر سر، با طوقی زرین بر گردن، گوشواره چهارگوش 
فایز معشوق را )  25: 1395آموزگار (».هایی درخشان در پا با باال پوشی زرین و پرچینکفش

 .  کند داند که با طلوع خود، سیاهی هجران را به روز روشن تبدیل میچون  زهره می

  )109: 1387فایز(
هما و  گیري از آرایۀ ایهام تناسب، اشاره به حیوان اسطوره اي هما و هم به افسانۀ  فایز با بهره

دة البته توجه شاعر، با توجه به تناسب هما و استخوان و دام، بیشتر به پرن. همایون داشته است
اي است که گاه از آن با نام مرغ سعادت هاي مردمی، هما مرغ فرخندهافسانه در«. هما است

اگر سایۀ او بر کسی افتد او را سعادتمند و اگر بر تارك کسی نشیند او را به . شودنیز یاد می
در بهرام یشت آمده است اگر کسی استخوان یا پري از ) 443: 1385هینلز (».شهریاري رساند

ین مرغ با خود داشته باشد، شکست او غیرممکن بوده و آن شخص داراي شکوه و احترامی ا
همچنین اعتقاد بر این بود که هما مرغی است ) 535: 2 ج1394ك یشتها .ر.(بسیار خواهد شد

فایز باز هم اشاره به معشوق خود دارد و هماي خوشبختی را بودن با او . آزارخوار و بیاستخوان
 . داند می

  )467: 1387فایز(

  سحر چون زهره از مشرق برآمد 
 

   نگارم همچو مه از در درآمد 
 

  ز فیـض  مقــدم  دلـدار  فـایـز 
 

  بحمداله شب هجران سرآمد  
 

  هماي دولت ار افتد به نامم 
 

  جهان سکه زند از نـو به نامـم  
 

  برآرد استخوان از سینه فایز 
 

  که تا گردد همایون مرغ، دامم  
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- مهرگیاه، گیاهی است به شکل دو انسان نر و ماده که دست در گردن یکدیگر، به هم پیچیده
ومرث پس از در اساطیر کهن هست که از نطفۀ کی«. انداند و پاها را در یکدیگر محکم کرده

بهار نظر داده . مرگ، آبی بر زمین ریخت که دو گیاه از زمین رست، به نامهاي مشی و مشیانه
  از شیرة مهرگیاه براي رام ) 796: 1388یاحقی (».گیاه ریواس از جنس همین مهرگیاه است

  زیفا شعر در یرانیا ریاساط. 1 شماره جدول
 فایز با استفاده از این اسطوره، باز هم .شده استکردن قلوب و جلب دوستی استفاده می

کند  شود و در واقع خود را به مهرگیاه تشبیه می وفاداري عمیق خود به معشوق را یادآور می
 . گردد که بعد از مرگ، عشق و عالقۀ او به محبوب سبب روییدن مهرگیاه از تربتش می

  )222: 1387فایز (
  ایرانی هاي غیر اسطوره

. ایرانی است هاي غیر خورد استفاده از اسطوره که در اشعار فایز به چشم می هایی یکی از شاخصه
ل آن خورد و شاید دلی بیشتر به چشم می» مجنون«هاي انسانی غیرایرانی،  از بین اسطوره

که از استفادة  تعبیر دیگري . همذات پنداري فایز و ناکامی در رسیدن به معشوق خود است 
هاست که نمادي از عشق خود فایز  توان کرد، عشق پاك آنفایز از اسطورة لیلی و مجنون می
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  ز هر دلجو مجو رسم وفا را 
 

  ز هر آهو مجو مشک خطا را  
 

   فایز جو وفا کز بعد مردن ز
 

  دمد از تربتش مهرگیا را  
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  )226: 1387فایز(
خواهد عشق  کند و در کمال نامیدي از وصال، از او می فایز معشوق خود را به لیلی تشبیه می

 .دیگري جز فایز در دلش نپروراند

  )292: 1387فایز(
که شاعر استفاده کرده، ماجراي ذوالقرنین یا همان اسکندر  هاي غیر ایرانی یکی دیگر از اسطوره

چون ذوالقرنین همه جهان بگرفت وقتی «. و گذر از ظلمات و پیدا کردن آب حیات است
واي از مرگ که آخر : افتاد ملک را؟ گفتچه : گفتند. نشسته بود از مرگ یاد کرد، زار بگریست

. گشت تا بتواند خود را از مرگ دور کند ايو به دنبال چاره) 54: 1364صفوي (».می باید مرد
فایز با استفاده از این اسطوره، از جدایی و دوري از . دست آوردن آب زندگانی نبودچاره جز به

تالش و اشتیاق، باز هم از  کند که با همۀ گوید و خود را به اسکندر تشبیه می معشوق سخن می
 .ماندهمان آب حیات است، باز می وصال معشوق که

  

   )283 : 1387فایز(
  
  
  

  غم دنیا خورم با حسرت یار 
 

  و یـا گریـه کنـم مـن  بـا  دل  زار  
 

  انه فایز همی ترسم شود دیو
 

  چو مجنون رو نهم بر دشت و کهسار  
 

  بت لیـلی وشم خورشید عالم 
 

  مه برج حیا بانوي اعظم 
 

  تو بعد از فایز شیرین زبانت 
 

  مشو با مردم ناجنس محرم  
 

  سراغ جان جانان از که پرسم 
 

  نشان ماه کنعان از که پرسم  
 

  چو اسکندر به ظلمت رفت فایز 
 

  گذار آب حیوان از که پرسم  
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   شعر فایزاساطیر غیر ایرانی در. 2جدول شماره 
 
 
 
  
 
  
  
  
  دینی هاي سطورها

از ، باورهاي دینی انسان نخستین«. اساطیر در میان پیروان مختلف ادیان جایگاه ویژهاي دارند
عیل اسما(».گیردگردد و بعدها در زمانهاي متأخرتر، به گونۀ ادیان شکل میاسطوره ها آغاز می

  )14: 1387پور
. ها آمیخته شده استزندگی برخی از پیامبران چه در زمان حیات، چه پس از مرگ، با اسطوره

مقدس بودن پیامبران، ابعاد وسیع شخصیت و مقبولیت آنها در دید عموم مردم، سبب شده 
  .   اي از اساطیر قرار گیرنداست در هاله

 و هبوط او از بهشت )ع(رش به کار برده، حضرت آدمکه فایز در اشعا هاي دینی یکی از اسطوره
 و حوا به فریب ابلیس در )ع(طبق آیات قرآن کریم در سوره هاي بقره، اعراف و طه، آدم. است

دست بردند و به ) شجرة ممنوعه، درخت معرفت نیک و بد(هیأت مار، به میوة درخت زندگی 
لد برین خود را بودن با معشوق و جدایی از فایز خ. دلیل ارتکاب این گناه از بهشت رانده شدند

همذات ) ع(در واقع فایز با حضرت آدم . دانداو را رانده شدن از بهشت و افتادن به دوزخ می
  . داند کند و درد و رنج جداییاش را مانند هبوط آدم از بهشت می پنداري می

  )7: 1387فایز(
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  بودیم جا  مرا خلد برین دي
 

  کنونم دوزخ است امروز ماوا  
 

  ده دي، نماند فایز امروز نمان
 

  خدا داند چه باشد حال فردا  
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گوید  که می بیند تا جایی فایز با تلمیح به این داستان قرآنی، غم و اندوه خود را بسیار عمیق می
 .اندبه یقین هنگام آفرینش، خاکم را با آب غم و اندوه، آمیخته

  )287: 1387فایز (
 و )ع(خضرهاي دینی مورد توجه فایز قرار گرفته است، حضرت  که در اسطوره مورد دیگري

با وي  )ع( و الیاس)ع(در سفر اسکندر به ظلمات و یافتن آب زندگانی، خضر.  است )ع(لیاسا
بادیه  به سوي ) ع(خضر. یابند نوشند و حیات جاودان می آنها از آب زندگانی می. شوند همسفر می

گمراهان و  براي راهنمایی  اولی  .گردد  به جانب دریا روان می)ع(رود و الیاسو صحرا می
 )464تا  463: 1353ك بلعمی.ر.(ها براي نجات غرق شدگان و هدایت کشتی دومی

  )95: 1387فایز(
و ماجراي سرد شدن آتش بر او به خواست خداوند را نیز در اشعارش ) ع(فایز، حضرت ابراهیم

کند و با رفتن در دل آتش عشق،   تشبیه می)ع(او خود را به حضرت ابراهیم. انعکاس داده است
 .خواهد آتش هجران را بر او سرد کند از معشوق خود می

  )142: 1387فایز(
روایت بناي . گوید سخن می) ع( به دست ابراهیم) ع(ی شدن اسماعیلفایز در جاي دیگري از قربان

فایز . در باب او مشهور است و درقرآن نیز ذکر شده است) ع(کردن اسماعیل خانه کعبه و قربانی
کند که با کمال میل حاضر است در راه معشوق و به خواست  تشبیه می) ع(خود را به اسماعیل

  در این دنیا بسی اندوهناکم 
 

   مـردن نباشد هیچ بـاکـم کـه از 
 

  یقـین روز ازل تـقدیر فـایز 
 

  به آب غم عجین گردیده خاکم  
 

  شینم در امان باد بت زورق ن
 

  خدایش از بالیا حرز جان باد  
 

  به دریا باد فایز، یارش الیاس 
 

  به صحرا خضر با وي همعنان باد  
 

  صنم عشق تو همچون نار نمرود 
 

  مرا در منجنیق عشق  فـرسود  
 

  خلیل آسا  رود  فایز  در آتـش 
 

  برد، کن زود  تو قل یا نار کونی  
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تر براي اسک حج نیز تلمیح دارد تا بتواند هجران خود را ملموسبه من او حتی . او قربانی شود
 .مخاطب به تصویر بکشد

  )324: 1387فایز(
 براق و به به نام معراج است که سوار بر اسبی در شب ) ص( اسطورة دیگر اشاره به پیامبر اکرم 

را ) ص(فایز در این بیت با استفاده از تشبیه تفضیل، جایگاه واالي پیامبر. شودرفرف میروایتی 
 .داند شایسته رفتن به معراج  نمی) ص(کس را جز پیامبر هیچ که  به تصویر کشیده است؛ چنان

  )145: 1387فایز (
صبر مثال .  است)ع(حضرت ایوب برد؛ که فایز در اشعارش از آن بهره می اسطورة دینی دیگري 

 اهد مرهمخوگیرد و این بار خطاب به معشوق، از او می  مورد توجه شاعر قرار می)ع(زدنی ایوب
 . را ندارد)ع(دوري و فراق را بجوید؛ زیرا فایز حوصله و صبر ایوب زخم 

  )147: 1387فایز (
او به . افتد در کوه طور اتفاق می)ع( موسیطبق آیات قرآن، سخن گفتن خداوند با حضرت

روز چهلم پس از . گیردکند و روزه میفرمان الهی در دامنۀ کوه طور چهل روز عبادت می
 . رودگشودن روزه، به میقات می

  خیال کشتن من داشت جانان 
 

  کدامین سنگدل کردش پشیمان  
 

  ندانست عید فایز آن زمان است 
 

  که گردد در مناي دوست قربان  
 

به صعوه منصب بلبل ندادند  
 

   شمیم گل  نـدادند به  نیلوفر 
 

  چرا فایز به جز اوالد هاشم 
 

  کسی را رفرف و دلدل ندادند  
 

  به محبوبی ندارد  وفا دخلی 
 

  جفا هم بیش از این خوبی ندارد  
 

بتا زخم دلم را مرهمی نه  
 

   فـایز  صبـر  ایـوبـی   ندارد  که 
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: 1386نیشابوري (» .چون رسید بدان جاي که فرمان بود، حق تعالی کالم خود بشنوانیدش«
 )ع(،  از تکلم حضرت حق با موسی)ص(م و منزلت پیامبر اکرمفایز ضمن اشاره به مقا) 211

  . گوید سخن می

  )155: 1387فایز(
 بلقیس، هدهد و آصف بن ، )ع(هاي دینی مورد استفاده فایز، حضرت سلیمان  دیگر اسطوره

 سورة نمل، هدهد، غیبت خود را با سفر به سرزمین سبا و دیدن 24 و 23در آیات . برخیاست
   که دربار با شکوهی دارد و به جاي پرستش خداي یگانه، خورشید را ) بلقیس(حکومت زنی

یا را  سورة نمل آصف بن برخ41 و 40همچنین در تفسیر آیات . کند می پرستند؛ توجیه می
کنند که علم کتاب نزد وي است و به تعبیري اوست که تخت سلطنت  مردي توصیف می

فایز با . آوردمی )ع(بلقیس را در یک چشم به هم زدن از سرزمین سبا به درگاه حضرت سلیمان
کند که به دیار یار رفته و فکر و  هدهد تشبیه می به این داستان قرآنی دل خود را به تلمیح 

- همچنین دل خود را در مصرع دیگر مانند آصف می.  به دنبال اوست)ع(چون سلیمانخیال او 
 .دست آوردن معشوق استانگارد که در پی به

  )160: 1387فایز (
 و یوسف و زندان زلیخا، از دیگر اساطیري است که فایز از آن بهره )ع(ي حضرت یعقوبماجرا

حسادت برادران و در . رسد به اوج می)ع( با تولد یوسف)ع(داستان حضرت یعقوب. گرفته است
 در مصر پس )ع(یوسف. کند  را به درد دوري و نابینایی دچار می)ع(، یعقوب)ع(چاه انداختن یوسف

داستان عاشق شدن زلیخا و . آیدبه غالمی زلیخا و پوطیفار درمی با ماجراهایی از برخورد 
توان با سیاوش که نامادري اش سودابه، بر او شیفته زندانی شدن او بر اثر تهمت زلیخا را می

کند که درد دوري از   تشبیه می)ع(فایز خود را به یعقوب. شده و تهمت زده بود، مقایسه نمود

  عسل از معدن زنبور خیزد 
 

  کالم اهللا ز کوه طـور خیـزد  
 

  بشنو تو فایز  اگر نشنیده اي 
 

  به قبرت یا محمد نور خیزد  
 

  دل من همچو هدهد در سبا شد 
 

  خیالم چون سلیمان در قفا شد  
 

  دل  فـایـز  ز استـحضار  بـلقیس 
 

  مثـال  آصف  بـن برخیا  شد  
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همان  کند که گرفتار خیال وصال معشوق که   تشبیه می)ع( دلش را به یوسفمعشوق دارد و
 .شودزلیخاست، می

  )206: 1387فایز(
فایز باز هم با تلمیح به داستانی قرآنی، .  است)ع(اسطورة دیگر حضرت  مریم و حضرت  مسیح

در واقع آن رایحه را شبیه بوي زلف معشوق و یا . بیند ها مینسیم  شب را متفاوت از همۀ نسیم
شناسد که بنا به آیات قرآن، چون به می) ع(مانند دم مسیحایی فرزند مریم شمیمی فرازمینی

 مردگان، ازجمله  معجزات حضرت عیسی به شمار زنده کردن. شدندرسید، زنده میمردگان می
 .رفتمی

  ) 356: 1387فایز (
ر در مقولۀ روز محش خورد رستاخیز، قیامت وکه در شعر فایز به چشم می دیگر اسطورهاي

، فرشتۀ اسرافیل با دمیدن در صور در روز قیامت. معادشناسی و بینش مربوط به آخرت است
شاعر با تلمیح  به ماجراي  زنده شدن  . شودبیداري  مردگان و آشنایی روح  با حقایق میباعث 

افیل در کند که یاد و خاطرة معشوق تا روز قیامت و دمیدن اسر مردگان، این نکته را بازگو می
 .ماندصور، در وجودش  باقی می

  
  

  سحر گاهان ز غم با باد شبگیر 
 

  کنم یعقوب سان این قصه تقریر  
 

به مصر تن  زلیخاي خیـالت  
 

  گرفتـه یوسف دل کرده زنجیر  
 

  نسیم امشب عجب دفع غمی تو 
 

  یقین دارم نه از این عالمی تو  
 

  شمیـم زلـف یــار  فـایـزستـی 
 

  و یا زانفاس ابن مریمی تو؟ 
 

  که تا گشتی ز من دور  تو پنداري 
 

  ندارم در نظر چشم تو منظور  
 

  رود از سر خیـالش فـایز آن دم 
 

  که آواز سرافیل آید از صور  
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  اساطیر دینی در شعر فایز. 3جدول شماره 
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بیژن و منیژه، زال و مانند . ت کاربرد اساطیر عشق استنظر اسدر اشعار فایز آنچه مطمح 

ربردن این کارسد که منظور فایز از بهبه نظر می... رودابه، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون و
هاي مختلف تبلور یافته و در داند که در قالباساطیر، این است که او عشق خود را ازلی می

فایز اساطیر حماسی و ایرانی را به شکلی زیبا و با استفاده از . رسدزمان خودش به اوج می
که روحیۀ  ییتا جا. کند هاي تشبیه، تلمیح، استعاره و ایهام وارد شعر غنایی و عاشقانه می آرایه

  .اندازد یابد و نقش جدیدي در دوبیتی درمیسخت و خشن حماسه صیقل می
  نتیجه گیري

به عنوان نفر دوم در  فایز دشتی یکی از شاعران برجستۀ بوشهري است که در دوبیتی سرایی 
از آن جایی که ادبیات زاییدة ذهن و منبع آن، الهام و شهود و . ادبیات فارسی مطرح است

که فایز خلق کرده است برگرفته از ضمیر  اخودآگاه شاعر است، در نتیجه شعرهاییضمیر ن
  .ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی است

هاي ملی و مذهبی  ها، به ویژه اسطوره که از اسطوره رسد فایز با آشنایی عمیقی   به نظر می
ده است، در خلق اشعار دست آوربلکه به صورت مطالعه و تجربه به البته نه به صورت آکادمیک، 

هاي بویژه خوانش شاهنامه و تاثیر شخصیت. بسیار توجه داشته است خود به اساطیر و روایات،
هاي او مشهود است؛ چنان که او اشعار آن بر ضمیر ناخودآگاه شاعر، در بسیاري از دوبیتی

: ن گفتتوا بخشد و حتی می هاي اساطیري رنگی دیگر میغنایی خود را با حضور شخصیت
  .سبکی نو را در قالب دوبیتی رقم زده است

کهن الگوهاي حماسی است و تب و    از مهمترین و بارزترین کهن الگوها در اشعار فایز دشتی، 
بازتاب  براي  او از رمز اساطیر . کشد  خود را در تشبیه، ایهام و تلمیح به تصویر می تاب عاشقانۀ
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اش بهره برده و این اشعار  تفکر دینی و مذهبیاحساس خود در هجران معشوق و همچنین
رسد که او  به نظر می از طرفی .  نما از احساسات پاك و فرهنگ مردم جنوباي است تمام آینه

داند، زیرا از ازل وجود داشته و در زمانهاي مختلف با حوادث متفاوتی  عشق خود را امروزي نمی
تا خود شاعر و ... ، خسرو شیرین، لیلی و مجنونبیژن و منیژه، زال و رودابه. مطرح شده است

 .معشوق او 
- ه اسطور ه،اسطور این .است داشته توجه پريهمه به  از بیش اساطیر انواع بین در  فایز دشتی

 شده اینجا مطرح در ملی اياسطوره عنوان به رو این از  است پر کاربرد در ادبیات فارسی اي
 و دارد تمایل اسطورة آفرینش به بیشتر وي مذهبی، و ملی اساطیر بین در دیگر از سوي. است
 حتی و دارند اندکی او نمود اشعار در اسالمی و تاریخی هاي شخصیت .پردازد می آن به اغلب

نام آدم ، پیامبر  ذکر به او تنها پیامبران، بین در .کندمی یاد آنان ماجراهاي از نام ذکر بدون گاه
     نام انجام ذکر بدون گاهی آدم اسطورة به اشاره .می پردازداسالم، موسی، یوسف و عیسی 

 ماجرا به ذکر بیشتر و کند می یاد اساطیر از نام ذکر بدون و مبهم صورت به اغلب وي .شود می
  .گردد می دیریاب گاه اشعارش در اساطیر دریافت رو این از پردازد؛ می

در این میان را به خود اختصاص داده است؛    کاربرد اساطیر در اشعار فایز رقم قابل توجهی 
 دوبیتی، به اساطیر ایرانی 494که از میان  به طوري. بیشتر توجه فایز به اساطیر ایرانی است

 همچنین تنها پري،  نوزده درصد نمود اساطیر را به .درصد اشاره شده است 71/60  بار، 51
درصد، استفاده شده که  96/5 بار، 5اساطیر غیر ایرانی در کل از . خود اختصاص داده است

 با کل اساطیر موجود در شعر  که در مقایسه. بار تکرار بیشترین رقم را داشته است3مجنون با 
 33/33 بار ،28اساطیر مذهبی نیز . ، تقریبا شش درصد کل اساطیر را شامل می شودفایز

 بار، حضرت آدم، 4اند و از بین آنها حضرت موسی و حضرت عیسی با درصد به کار رفته
   . بار، بیشترین تکرار را داشته اند3حضرت یوسف و پیامبر اسالم نیز با 
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 کیدهچ

هایی است که  از متناش ناشناس استکه نویسنده) ستایش بهمنتفسیر  (زند وهمن یسن
دست  که از روي مکاشفه بههاي حوادث جهان به ویژه پایان جهان استییدربردارندة پیشگو

ا در پایان جهان در رؤیا براي زردشت اهورامزدا رویدادهاي پیش روي آیندة ایران ر. اندآمده
ها در ایزد دانایی است و احتماالً به این سبب، پیشگویی) بهمن(=وهمن . گویی کرده استپیش

نثر این کتاب ساده و روان است و از نثرهاي . استیسنی به نام وي به زبان اوستایی گرد آمده
هاي مرکب در متن پهلوي زند پژوهش حاضر به بررسی نام. رودخوب پهلوي به شمار می

 ،اند سازي بررسی شدهنظر قواعد واژهمرکب ازهاي در این پژوهش، نام. پردازدوهمن یسن می
هایی از این متن براي ها و الگوهاي مختلف ساختِ واژه استخراج و نمونه شیوهکهصورتاینبه

، مشتق، مرکب و عبارت )ساده(یط سازي به چهار نوع بسنظر واژهنام از. استشدههر الگو آورده
هاي مرکب واژه. واژه هستندنظر ساختیک شامل الگوهاي مختلف ازشود که هرمیتقسیم

 .ء ترکیب، تنوع و گوناگونی بسیاري دارنداجزایک از نوع دستوري هربراساس 

   30/11/1397: له                                تاریخ پذیرش مقا23/11/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

 واژگان کلیدي
  یسن وهمن زند *
  سازي واژه* 
  اشتقاق* 
 ترکیب *

  وابستهآزاد و مرکب*  
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   مقدمه- 1

  زند وهمن یسن -1- 1

) زند(= مطالب کتاب از ترجمه و تفسیر .زند وهمن یسن در واقع ترجمه و تفسیر اوستاست
است که در این متن عنوان شده. استستودگر یا سودگر نسک و وهمن یسن گرفته شده

است، در رؤیا به زردشت نشان اهورامزدا چهار دورة جهان را که نماد هر کدام یکی از فلزات 
دورة اول مصادف با دوران پادشاهی .زرین، سیمین، فوالدین و دورة آمیختگی آهن: داد

گشتاسب و ظهور زردشت و دورة دوم مصادف با پادشاهی اردشیر کیانی و دورة سوم مصادف با 
نژاد است مپادشاهی خسرو انوشیروان است و دورة چهارم دورة حکومت دیوان ژولیده مويِ خش

هاي پهلوي متن اصلی اوستا و ترجمه. که مصادف با پایان هزارة زردشت به شمار آمده است
احتماالً اولین نسخه مکتوب از این زند .مورد استفادة تدوین کنندة زند، امروز در دست نیست

ن یک  از زند وهمن یس.باشددر دورة پس از پادشاهی انوشیروان، در پیش از اسالم نوشته شده
 نثر پارسی این متن .تحریر پازند و دو تحریر پارسی، یکی منثور و دیگري منثور در دست است

  ).170-174: 1377تفضلی، (رست است و از نظر نگارش نادنامفهوم و مبهم 

  سازي واژه-2- 1

خت نظر سامیانه نام ازهاي ایرانی در زبان. واژه است هاي صرف یا ساختسازي یکی از شاخهواژه
). 304: 1389ابوالقاسمی ( مرکب و عبارت، مشتق،)ساده(بسیط : شودمیبه چهار دسته تقسیم

 و یک یا تعریف نام بسیط تنها از یک تکواژ آزاد و نام مشتق از یک یا چند تکواژ آزاد این در
عبارت نامی است که از حداقل سه جز ترتیب، همین به. شودمیتشکیلچند تکواژ وابسته 

  .اضافه باشد شده که یکی از آنها حرف کیلتش

نظر ساخت از دو یا چند تکواژ آزاد  تعریف از برمرکب است که بنا هاي موضوع این نوشته نام
توانند مستقل می طور کدام از این تکواژهاي آزاد خود به که هرداشت باید توجه.اندشده ساخته

گیرند تا می مرکب، این تکواژها در کنار هم قرار هاي نامکه در  چندهر. بسیط یا مشتق باشند
وابسته آزاد و مرکببندي دیگر به دو گروه مرکبیک تقسیم مفهومی جدید را برسانند، اما در

نظر نحوي مستقل  شونده ازآزاد اجزاي ترکیبکتابی در مرکب میانۀدر فارسی. شوندمی تقسیم
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اما در . رساننداین استقالل، هر دو با هم مفهومی جدید را میرغم از یکدیگر هستند و علی
باشد که یکی از آنها مفهوم نظر نحوي و نیز این ویژگی می وابسته، وابستگی این اجزاء ازمرکب

  ).312: 1389ابوالقاسمی : ها براي تعریف(کند یا کیفیتی را به جزء دیگر اضافه می

 در فصلی دستور تاریخی زبان فارسین ابوالقاسمی در ها را محس این نوع بررسی ساخت نام
- باستان، ایرانیهاي ایرانی اختصاص دارد، در سه دورة ایرانی سازي در زبانجداگانه که به واژه

سازي در در این اثر ضمن بیان قواعد و الگوهاي واژه. است داده دري انجامغربی و فارسیمیانۀ
- هایی براي هر ساخت آوردهاست و نمونه شده ن سه دوره انجاماي نیز بین ایهر دوره، مقایسه

در این مقاله آوانویسی کلمات براساس روش ). 357-304: 1389ابوالقاسمی (است شده
. بـاشدیـم) 1370: راشد محصل (کتاب زند وهمن یسنها براساس و ترجمه) 1388(مکنزي 

ابوالقاسمی (شده اساس الگوهاي تعریف برزند وهمن یسنمرکب در متن هاي هاي نامنمونه
  . اندشدهاستخراج) 79-38: 1391 و کلباسی 334-337: 1389

  هاي مرکب نام-2

  خاص اسم← بسیطاسم +  بسیطاسم -2-1

ērān-šahr» ایرانشهر، کشور ایران«  šahr» سرزمین،کشور؛
 »شهر

ērān»  ،سرزمین(ایران (
 »آریاها

hōšīdar-māh»  ر نام پس(هوشیدر ماه
 »)زردشت

māh» ماه« hōšīdar»هوشیدر ،
 »اشیدر

 صفت مرکب←مشتق/ بسیطاسم + مشتق/بسیط اسم -2-2

anīgīh-kāmag» کامه، بدخواهزشت «)anāgīh-
kāmagīh» کامی، بدخواهیزشت«(  

kāmag»  ،کامه
 »میل

anāgīh»  ،بدي
 »آسیب

dawāl-kustīg»  دوال کُستی، چرمین کمر
 »)کستی چرمین(

kustīg» ی، کست
 »کمربند مقدس

dawāl»  ،پوست
 »دوال
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pīm-menišn» اندیشناك« menišn»  ،منش
از مصدر » اندیشه

menIdan 
  »اندیشیدن«

pīm»،اندوه، درد
 »محنت

ruwān-dōst» دوستروان «)ruwān-dōstīh 
 )»دوستی، دوست داشتن روانروان«

dōst» دوست«  

 

ruwān» روان« 

xešm-tōhmag» تخمهخشم« tōhmag » خمه، ت
 »نژاد، خاندان

xešm» خشم« 

  اسم مرکب←صفت بسیط +  بسیطاسم - 2-3

xwar-šēd» خورشید«  šēd» درخشان(=شید(« xwar»  خور=)خورشید(« 

 صفت فاعلی مرکب←صفت فاعلی مشتق + مشتق/بسیط اسم -2-4

anāgīh-xwāstār» بدخواه «)anāgīh-
xwāstārīh» بدخواهی«(  

xwāstār از مصدر 
xwAstan 

 »ستنخوا«

anāgīh» ،بدي
  »آسیب

 

dēn-burdār» ردار، مؤمن دینب« burdār از مصدر 
burdAn» بردن« 

dēn» دین« 

gēhān- ārāstār»  آرایندة جهان، نظم دهندة
 »جهان

ārāstār از مصدر 
ārāstan» آراستن«  

gēhān» ،گیهان
 »جهان

 صفت مفعولی مرکب←مادة ماضی +  بسیطاسم -2-5

xešm-wišūd» زاده شده از زادهخشم ،
  »خشم

wišūd- از مصدر 
wišūdan»  زادن

 »)اهریمنی(

xešm» خشم« 
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  اسم مرکب← بسیطاسم + مشتقصفت  -2-6

anōšag-ruwān» روان انوشیروان، انوشه«  ruwān» روان« anōšag»  ،انوشه
 »مرگبی

  صفت مرکب←مشتق/ بسیطاسم + صفت بسیط -2-7

ābād-xīr» خوشـبخت «)ābād-xīrīh 
 )»یخوشبخت«

xīr» کار، چیز« ābād» آباد« 

arwand-asp» تیزاسب، داراي اسب تند«  asp» اسب« arwand»  ،تند
 »تیز

frāx-anīg»  فراخ پیشانی، داراي طالیۀ بسیار
 »)صفت سپاه دشمن(

anīg»  ،پیشانی
  »پیش

frāx»  ،فراخ، پهن
 »جادار، فراوان

frāx-gōyōd»  صفت ایزد (دارندة چراگاه فراخ
 »)مهر

gōyōd»  چراگاه
وتحلیل  براساس تجزیه(

و ترجمه کلمه در 
  » )اوستایی

frāx»  ،فراخ، پهن
 »فراوان

pērōz-baxt» پیروز بخت«  

 

baxt»  ،بخت، اقبال
» قسمت، سرنوشت

اسم که در واقع مادة (
  )ماضی است

pērōz» پیروز« 

gišnag-zīyišn» زي، داراي زندگی کـــوتاهکوتاه «
)gišnag-zīyišnīg»زي، داراي زندگی هکوتا

 )»کوتاه

zīyišn»  ،زندگی
 »گذران

gišnag»  ،کوتاه
 »کوچک

jud-dēn» جدادین، بددین« dēn» دین، مذهب« jud» جدا، ضد« 
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jud-gōnag» جداگونه، دیگرگون« gōnag» گونه، شکل jud» جدا، ضد« 

jud-kāmag» جداکامه، با خواست متفاوت« kāmag»  ،کام، آرزو
 »هدف

jud»  ،ضدجدا« 

jud-kēsag» جداکیسه، جداخواسته« kēsag» کیسه« jud» جدا، ضد« 

jud-kēš» جداکیش، غیرزردشتی« kēš»  ،کیش، آیین
 »مذهب

jud» جدا، ضد« 

jud-ristag» جدا راه، مخالف« ristag» راه، روش« jud» جدا، ضد« 

jud-dēw»  صفت دریاي چیچست(بدون دیو(« dēw» دیو« jud» جدا، ضد« 

nēst-frazand» فرزندبی« frazand»  ،فرزند
  »بچه

nēst» نیست« 

nēst-xīr » چیز، تهیدستبی« xīr» چیز، کار«  nēst» نیست« 

rōšn-kirb»  صفت (روشن پیکر، داراي تن روشن
 »)آذر فرنبغ

kirb»  ،کالبد، پیکر
  »تن

rōšn» روشن« 

wad-tōhmag» بدسرشت، بدنژاد« tōhmag»  ،تخمه
ماهیت، سرشت،

  »تطبیع

wad» بد« 

wad-hunar» بدهنر، کم استعداد« hunar» هنر، مهارت«  wad» بد« 

wattar-tōhmag» بدتخمه، بدنژاد« tōhmag»  ،تخمه
  »نژاد، خاندان

wattar»  ،بد
 » ناپسند

weh-zīyišn» داراي زندگی بهتر« zīyišn» زندگی« weh»  ،به، نیک
 »خوب
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 لی مرکبصفت فاع←صفت فاعلی مشتق + صفت بسیط -2-8

huwaršt-warzīdār» دهندة کار نیک،  انجام
  »کردارنیک ورزنده

warzīdār از مصدر 
warzīdan 

ورزیدن، انجام «
 »دادن

huwaršt 
نیکوکار، «

 »پرهیزگار

kirrōg-kardār» ور، صنعتگرپیشه« kardār از مصدر 
kardan»  ،کردن

 »انجام دادن

kirrōg»  ،هنرمند
 »صنعتگر

xūb-wirāstār» آرایندهآراینده، خوبنیک« wirāstār از مصدر 
wirāstan 

 »ویراستن«

xūb» خوب، نیک« 

 اسم مرکب←مادة ماضی + صفت بسیط -2-9

ahlaw-dād» اهلوداد، صدقه«  dād- از مصدر 
dādan» دادن«  

ahlaw»  ،اهلو
 »پرهیزگار

  صفت مرکب←صفت بسیط + صفت بسیط -2-10

harwisp-āgāh» اگاههمه«)harwisp-āgāhīh 
  )»همه آگاهی«

āgāh»  ،آگاه
 »کاردان

harwisp» همه« 

 صفت فاعلی مرکب←مادة مضارع +  بسیطاسم -2-11

āz-parist» آزپرست، حریص، آز-
 »مند

parist- از مصدر paristīdan 
  »پرستیدن«

āz» آز، حرص« 

kūn-marz» گرلواط« marz- از مصدر marzīdan 
  »گیري کردنجفت«

kūn» مقعد«  
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sūrāg-mān» نشین، غارسوراخ-
-سوراخ «sūrāg-mānāh(» نشین

 )»نشینینشینی، غار

mān- مادة مضارع از مصدر 
māndan» ماندن، زندگی کردن«  

sūrāg» سوراخ«  

 

dryā-mān»  ،دریانشین
-dryā(» کنندة در دریا سکونـت
mānīh»  دریانشینی، سکونت در

 )»دریا

mān- مادة مضارع از مصدر 
māndan» ن، زندگی کردنماند« 

dryā» دریا« 

kōf-mān» نشینکــــوه «)kōf-
mānīh» نشینیکوه«( 

mān- مادة مضارع از مصدر 
māndan» ماندن، زندگی کردن«  

kōf» کوه« 

  اسم مرکب← بسیطاسم + عدد -2-12

haft-kišwar» اقلیم کشور، هفت هفت«  kišwar»  ،کشور
 »اقلیم، سرزمین

haft» هفت« 

  اسم مرکب← بسیطاسم +  بسیطاسم -2-13

amurdād-yasn»  امرداد یسن
 »)هاي اوستانام یکی از بخش(

yasn»  نام فصل(یسن(« amurdād»  امرداد
 »)نام امشاسپند(

aštād-yasn»  نام (اشتاد یسن
 »)هاي اوستایکی از بخش

yasn»  ستایش، پرستش(یسن(«  aštād»  اشتاد) نام
 »)ایزد راستی

baGān-yasn» نام  (بغان یسن
 »)هاي اوستایکی از بخش

yasn» قسمت » ستایش، پرستش
معنی یسن را در هر سه جا متفاوت 
نوشته اید به نظرم باید اینطور باشد 

  »)ستایش، پرستش(یسن «

baGān»  ،بغان
 »خدایان

bun-gyāg» جاي، زادگاهبن« gyāg» جاي«  bun»  ،اساس، نهاد
 »بن



59 ... در متن پهلويهاي مرکب نامبررسی            رخسار زبان         1397، تابستان 5شماره   /     

būmag-deh» نام  (، زادگاهبوم ده
  » )نی استمکا

deh» ده، سرزمین، کشور«  būmag»  ،بوم
 »سرزمین، کشور

drō-dādestān» قضاوت دروغ« dādestān» داد، داوري، قانون«  drō» دروغ، فریب« 

moG-mard» مرد، مرد مغمغ« mard» مرد«  moG» مغ« 

  )صفت مفعولی مرکب جانشین اسم (خاص اسم←مادة ماضی +  بسیطاسم - 2-14

baxt-āfrīd» بخت آفرید«  

  

āfrīd- از مصدر 
āfrīdan» آفریدن« 

baxt بخت، « اسم
 »تقدیر، سرنوشت

  آزاداسم←مشتق/اسم بسیط + مشتق/ بسیطاسم -2-15

gām ō gām» گام به گام« gām» گام، قدم« 

gōnaggōnag» گون، گوناگونگونه« gōnag»  ،گونه
 »شکل، نوع

gyāg gyāg» جاي جاي« gyāg» جاي« 

tāgtāg» یکی تک، یکی تک« tāg» تا؛ تک، تنها« 

  صفت مرکب←مشتق/اسم بسیط + عدد -2-16

dō-zang» دوپا«  zang»  ،ساق پا
 »قوزك پا

dō» دو« 

ē-sad-sālag» صد سالـــهیک «)ē-sad-sālagīh» صد یک
 )» سالگی

sālag» سال، ساله« ē-sad» صدیک« 

30-sālag »  سی سالــه «)sih-sālagīh» سی سالگی«(  sālag سال، « اسم
  »ساله

 

sih سی« عدد«  
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  صفت مرکب←صفت بسیط +  بسیطاسم - 2-17

dēn-rāst» دین راســت «)dēn-rāstīh»  راست
  )»دینی، دین راست داشتن

rāst»  ،راست
 »مستقیم 

dēn» دین« 

tan-drust» تنـــدرست «)tan-
drustīh»تندرستی«( 

drust»  ،درست
 »سالم

tan» تن« 

  صفت مرکب←مشتق/یطاسم بس + قید -2-18

dagr-zīyišn» داراي طول عمر زیاد «)dagr-
zīyišnīh» دیرزیست، طول عمر«(  

zīyišn»  ،زندگی
 »عمر

dagr»  ،دیر
 »طوالنی

ul-drafš» برافراشته درفش، داراي درفش باال گرفته« drafš»  ،درفش
  »پرچم

ul» باال« 

was-marag» شماربی« marag»  ،عدد
  »شمار

was» بس، بسیار ،
 »فراوان

was-ōz»نیرومند، بسیار نیرو« ōz»  ،زور، نیرو
  »قدرت

was»  ،بس، بسیار
 »فراوان

was-xwāstag»ثروتمند، دارا« xwāstag 
  »خواسته، ثروت«

was»  ،بس، بسیار
 »فراوان

was-frazand» بسیار فرزند«  

 

frazand»  ،فرزند
  »بچه

was»  ،بس، بسیار
 »فراوان

  مرکب اسم←یطاسم بس + صفت بسیط -2-19

ganāg-mēnōg»مینو، اهریمن گناگ«  mēnōg» مینو« ganāg»  ،پلید
 »فاسد
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spēd-razūr» سپید بیشه« razūr» بیشه«  spēd» سپید« 

weh-rōd»  نام یک رودخانه(بهرود« rōd» رود« weh»  ،به، نیک
 »خوب

weh-dēn» دین به، دین زردشتی« dēn»  ،دین
 »مذهب

weh»  ،به، نیک
 »خوب

 مرکب اسم←مادة مضارع +  بسیطاسم -2-20

daštān-marz» مرز، نزدیکی با زن در حال دشتان
 »ناپاکی زنانه

marz- از مصدر 
marzīdan 

گیري جفت«
 »کردن

daštān»  دشتان
 »، زن قاعده)قاعدگی(

 فاعلی مرکب صفت←اسم مصدر/اسم + مادة ماضی -2-21

wišād-dwārišn» که بدون کستی راه میکسی-
بدون کُستی راه  «wiSAd-dwārišnīh(» رود

 )»رفتن

dwārišn 
از مصدر » حرکت«

dwāristan 
حرکت کردن، «

  »)اهریمنی(دویدن 

wišād-» از » گشاد
 wišādanمصدر 

 »گشادن، باز کردن«

wizard-wars» موي موي، هشته گشاده« wars» موي«  wizard- از مصدر 
wizArdan»  جدا

 »کردن

  فاعلی مرکب صفت← بسیط اسم + صفت مفعولی مشتق -2-22

wizārdag-wars» موي موي، هشته گشاده« wars» موي« wizārdag»  ،گشاده
 »جدا، هشته
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  مفعولی مرکب صفت←صفت مفعولی مشتق  + قید -2-23

ul-grift» باالگرفته، برگرفته« griftag»هگرفت«  ul» باال« 

 اسم مرکب←مادة مضارع  + اسم بسیط -2-24

rist-āxēz» خیزرستا« āxēz- از مصدر 
āxistan 

 »برخاستن«

rist» مرده« 

  

  گیرينتیجه

از نظر ساخت اشتقاقی واژه، به سبب برخورداري از طیف وسیعی از واژگان،  زند وهمن یسن
-ویژه در موضوع ساخته  که آن را در مطالعات دستور تاریخی باست هاي خاصیویژگیداراي 

- تاریخی آنچه در باب واژه هاي دستوردر کتاب. سازدواژه و ساخت اشتقاقی حائز اهمیت می
هاي کلیِ حاکم بر است قواعد و الگو میانه آمدهویژه در فارسیه هاي ایرانی، بسازي در زبان

هاي بیشتري بر این بود تا نمونه این پژوهش تالش. هایی بسیار محدود استبا نمونه يسازواژه
 هاي جدید را بر استخراج نماید و نیز الگوسازيشدة واژهاختههاي شن الگورا در متن با توجه به

 . اساس متن تعریف نمایدامروز یا بر سازي در فارسیهاي درباره واژهمبناي پژوهش
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  بررسی تغییرات معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی

 sabaenayaty@gmail.com * صبا عنایتی

   شناسی دانشگاه اصفهان دانشجوي دکتري زبان

  چکیده

 در واژه ها یی معناراتییتغ. شود ی مراتیی دستخوش تغي متمادانیزبان در طول سال
 به سه یی معناراتیی مطالعات انجام شده درباره تغدر.  استراتیی تغنی انِیتر جیاز را

 یی معناراتیی تغلی دال،یی معناراتییانواع تغ:  اشاره شده استمیدسته مختلف از مفاه
 حرف یی معناراتیی از انواع تغیوقت. یی معناراتیی تغي ساز و کارهاایم زیو مکان

 ریی مثال تغي برارند؛ به همراه داراتیی تغنی است که ایجیمقصودمان نتا میزن یم
 راتیی انجام تغي را برایی هازمیشناسان مکان زبان.  حذف آن از زبانایمدلول واژه 

به طور مشخص،  . هستندی اصلزمی کرده اند؛ مجاز و استعاره دو مکانینی بشی پییمعنا
 را که از متون نثر یهقی بخیواژه از کتاب تار چند یی معناراتیی نوشته تغنیما در ا

 است نی رو اشیپرسش پ. میکن ی می است، بررسي قمري از قرن پنجم هجرماندهیباق
 داد و حی کلمات را توضنی ایی معناراتییتوان تغ ی شده می معرفي هازمی با مکانایکه آ

 مطالعه نشان نی اجهینت. ری خای مدعا وجود دارد نی ادیی تأي برایخی تاري شواهدایآ
شوند  ی منیی مجاز تبندی شده با فرای بررسي هااژه غالب ویی معناراتییدهد که تغ یم

  . ادعا سود بردنی انیی تبي برازی نیخی از شواهد تارتوان یو م
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  مقدمه- 1

شناسی تاکید بسیاري بر نگاه  هاي زبان مطالعات جدید در معناشناسی مانند بسیاري از شاخه
اطالعات موجود از . شود ها جلب می هواژشناسان به تغییرات درزمانی دارد و طبیعتا توجه زبان

 در طول هواژشناسان را نسبت به معناهاي سیال یک  هاي هند و اروپایی، زبان تاریخچه زبان
  ).372-373: 2010، 1ریمر(است   ن حساس کردهزما

:  مختلف از مفاهیم اشاره شده استدر مطالعات انجام شده درباره تغییرات معنایی به سه دسته
  . هاي تغییرات معناییکارودالیل تغییرات معنایی و مکانیزم یا سازانواع تغییرات معنایی، 

صودمان نتایجی است که این تغییرات به همراه زنیم مقیرات معنایی حرف میاع تغیوقتی از انو
  .  یا حذف آن از زبانهواژدارند؛ براي مثال تغییر مدلول 

بیش از هر تغییر دیگري نسبت مستقیمی با فرهنگ  و تغییرات معنایی دالیل متفاوتی دارند
ما به هر  زبانی رها هستند ادالیلکند که این تغییرات از قید  آرالتو بیان می. یک جامعه دارد

  ).189: 1384، 2آرالتو(نیاز نیستند  حال از توجیهات زبانی بی

. اند نام بردهاستعاره و مجازاز) 27: 2001 (4 و دشر3تروگاتهاي تغییر معنایی ورد مکانیزمدر م
: 2010(ریمر براي مثال . هایی دارندپوشانیها همبنديطور که خواهیم گفت این دستههمان
- ها، تمایز سه از این اختالفما، مستقل. مجاز را جزء انواع تغییرات آورده استاستعاره و ) 375
 مورد بررسی هاي تغییرات معنایی واژگان را در زبان فارسیپذیریم و مکانیزم باال را میگانه

  .دهیمقرار می

  که از را از کتاب تاریخ بیهقیهژوادر این نوشته تغییرات معنایی چند به طور مشخص، ما 
پرسش پیش رو این . کنیمبررسی میمانده از قرن پنجم هجري قمري است، متون نثر باقی

 معنایی این کلمات را توضیح داد و توان تغییراتمیهاي معرفی شده است که آیا با مکانیزم
  .آیا شواهدي تاریخی براي تأیید این مدعا وجود دارد یا خیر

                                                             
1Riemer 
2Arlotto 
3Traugott 
4Daher 
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  بحث نظري-2

  انواع تغییرات معنایی-2- 1

اولی توسعه معنایی .  جاي داد2 و تخصیص1 توان تغییرات را در دو دسته تعمیم  میر گام اولد
رسیدن « تنها براي arriveواژهدر انگلیسی . اي وسیع از چیزهاست اي محدود به طبقه از طبقه

تخصیص در . کاربرد دارد» رسیدن«است، اما امروز در معناي عام  شده استفاده می» به ساحل
داشته است و امروز به » شخص جوان« معناي  girlواژه. دهد  گستره معنا را کاهش میمقابل،

تر از  جالب است که تخصیص در تغییرات معنایی رایج. شود اطالق می» شخص جوان مونث«
دو نوع دیگر از تغییرات معنایی که نسبت به تعمیم و تخصیص با بسامد کمتري . تعمیم است

ترفیع نوعی ارتقاي معنایی  .شوند  معنایی نامیده می4 و تنزل3 ترفیعافتند در زبان اتفاق می
است اما امروزه به معنی خانمی است که در  داشته» خانم« تنها معنی  queenواژه. است

تنزل معنایی فرآیندي عکس . باالترین مرتبه سیاسی در یک نوع نظام خاص حکومتی قرار دارد
رفته است،  ها به کار می عناوینی که براي اشاره به خانمبراي مثال در انگلیسی . ترفیع است
 این چهار دسته به ). 42-44: 2003، 5ترسک(روند   به عنوان دژواژه به کار میامروز اکثرا

ها کافی  خودي خود براي توضیح پیچیدگی و گوناگونی انواع تغییرات معنایی در تاریخ زبان
هاي خانواده  معناي بهار به تابستان، در بسیاري از زبان در التین از verواژهبراي مثال . نیستند

) 376-373: 2010(ریمر توان توضیح داد؟  این تغییر را چگونه می. است رومیایی، تغییر کرده
 در نظر 6 به عنوان دو گونه از تغییر مجازي راصیبراي حل این مشکل دو فرآیند تعمیم و تخص

. کند می  تغییر 7 به معنایی نزدیکواژهن معناي مجاز فرآیندي است که در آ. گرفته است
شود دو معنا به هم  تواند به طرق مختلف تعبیر شود اما در این مورد گفته می نزدیک بودن می

اند اگر مصادیق آنها چه از نظر زمانی و چه مکانی به هم نزدیک باشند و یا معناهاي آنها  نزدیک
 بهار و تابستان دو فصل مجاور هستند که چه از verدر مثال . نزدیکی مفهومی داشته باشند

                                                             
1generalization 
2specialization 
3melioration 
4pejoration 
5Trask 
6metonymic change 
7contiguous 
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بعضی از مصادیق تنزل و ترفیع معنایی هم . اند نظر زمانی و چه مفهومی به هم نزدیک
مجاز ابزار قدرتمندي است که بسیاري از تغییراتی را که با . توانند در قالب مجاز تعبیر شوند می

 1 علم بدیعشناسان از این ابزار را زبان. ندک بندي سنتی قابل توضیح نبودند، تببین می دسته
شناسی کاربرد   دارد اما در زبانعلم بدیعاستعاره ابزار دیگري است که ریشه در . اند گرفته

 مثال )43: 2003(ترسک . ها بر شباهت یا قیاس استوارند استعاره. است وسیعی پیدا کرده
عنوان سري که روي بدن قرار دارد  در ابتدا تنها به head .روشنگري براي استعاره دارد

است اما امروزه به وسیله استعاره براي هر چیزي که در باالترین نقطه نسبت  شده استفاده می
 معناي مدیر یک مجموعه یا سر بطري را headتوانیم از  به بقیه قرار دارد کاربرد دارد و ما می

  .خوانش کنیم

   تغییرات معناییدالیل-2-2

توان مشاهده کرد که این   تا به اینجا درباره انواع تغییرات معنایی گفته شد، میبا توجه به آنچه
 معنایی اتفاق ها مبهم هستند و هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا تغییرات بندي تقسیم

تالش براي یافتن علت تغییرات و فراتر رفتن از توصیف صرف به قرن . دهند افتند نمی می
  ).377: 2010، ریمر(گردد  می بیستم باز

باشند متأثر از البته پیش از این گفتیم که تغییرات معنایی بیش از آنکه منشا زبانی داشته
هاي ذاتی ذهن   تغییر زبانی را نتیجه ویژگی2در همین رابطه بلنک. زبانی هستندعوامل برون
راري ارتباط از منظر کاربردشناسی گویشوران  قصد برق. داندهاي اجتماعی می کنش بشر و برهم

موفق دارند و هر زمانی که احساس کنند استفاده از راهبرد جدید، درصد موفقیت آنها را باالتر 
نیز ) 1984(3بارش). 64- 63: 1999بلنک، (زنند  برد، دست به نوآوري در زبان می می

 زبان هنجارهاي ویژه. داندپذیربودن تغییر معنایی را به دلیل ماهیت هنجارهاي زبانی می امکان
اند، هنجارهایی فرضی هستند که زیرشمول هنجارهاي باالدستی که شامل هنجارهاي معنایی

  ).25: 2001به نقل از تروگات، ( گیرند  ارتباطات قرار می
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آنچه در مورد تقدم و اهمیت دالیل غیر زبانی بر دالیل زبانی گفته شد درست به نظر می رسد 
شناسان خود را از بیان دالیل ربوطه نشان می دهد زبانهاي ماما با این وجود بررسی نوشته

  .نیاز نمی دانندزبانی بی

در کتابش در انتهاي بخشی که به تغییرات معنایی پرداخته است، ) 47-45: 2003(ترسک 
 1926، در مقاله 1شناس فرانسوي، میه زبان. کندچنین نقل مینظرات میه و تروگات را این

او این قوانین . قوانین کلی حاکم بر تغییرات معنایی را شناسایی کنداست که  خود تالش کرده
  :است بندي کرده در قالب سه اصل صورت

 تغییر در جهان - 1
 تغییر در بافت زبانی - 2
 گیري تغییر ناشی از قرض - 3

غییرات او سه گرایش در ت.  تروگاتاست1989 و 1982هاي  کار جالب دیگر در این زمینه نوشته
  :دهد  میمعنایی را پیشنهاد

. شوند توصیفات خارجی از حقیقت تبدیل به توصیفات داخلی از درك و ارزیابی می - 1
است،  داشته) توصیف خارجی(» لمس کردن« که تنها معنی  feel واژهبراي مثال 

شود و البته دسته بزرگی از احساسات را نیز  امروزه به ادراك ناشی از لمس اطالق می
 .گیرد در برمی

شوند، یعنی آنها معنایی را   و داخلی تبدیل به معناي بافتی میتوصیفات خارجی - 2
خارج از «معناي  but. بخشند کنند که ساختار آشکاري به گفتمان می کسب می

است و امروز نقش گفتمانی را  را کسب کرده» به جز«داشته و سپس معناي » چیزي
 .کند در ایجاد تقابل بازي می

 زمانی  probably. شود ت و باورهاي گوینده بنا میمعنا با شیب صعودي بر پایه ذهنی - 3
داد، در حالی که امروز ارزیابی گوینده از واقعه را نیز نشان  می» احتماال«فقط معناي 

 .دهد می
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اشتراك هر سه گرایش در حرکتی است که از سمت خارج و عینیت به سمت داخل و ذهنیت 
ست که این حرکت در تغییرات معنایی مشاهدات تروگات حاکی از این ا. قابل ردیابی است

  نیرویی فراگیر است 

شناسان شناختی مجاز و استعاره از منظر شناختی، واقعی و در عین حال به قدر  براي زبان
اي  آنها استعاره و مجاز را عملگرهاي شناختی پایه. کننده تغییرات معنایی هستند کافی توصیف

فهمد، تقابل میان  که زبان را در قالب این دو ابزار میبراي کسی . دانند در ساز و کار زبان می
ها این  به هر حال غیرشناختی. دار نیست بندي انواع آن چندان معنی علت تغییر معنایی و طبقه

بیشتر کارهاي نویی که درباره تغییر معنایی انجام . دانند کننده نمی دلیل را چندان قانع
طبق . به عنوان منشا تغییرات معنایی تاکید دارند 1کردن تضمن است بر نقش قراردادي شده

اي نظیر استعاره و  این ایده، براي فهمیدن چرایی تغییرات معنایی نباید به عملگرهاي شناختی
 در بافت تبدیل به واژهمجاز متوسل شد، بلکه باید بررسی کرد که چگونه خوانش ما از معناي 

آورد  کردن تضمن این امکان را فراهم می راردادينظریه ق. شود جزئی از معناي واژگانی آن می
هاي پیشین خود در باب نقش چندمعنایی در فرآیند تغییر معنایی  تا یک مرحله به تعمیم

اضافه کنیم و از طرفی مالحظات کاربردشناسی را نیز در فهم تغییر معنایی دخیل بدانیم 
  ).379-378: 2010ریمر، (

 ی تغییرات معنایهايمکانیزم- 3-2

هایی که در دو بخش قبل در مورد انواع تغییرات معناي و دالیل آنها انجام شد، عالوه بر بحث
روگات  نظر تاز: هاي تغییرات معنایی وجود داردبندي سومی نیز در مورد مکانیزمتقسیم

همانطور که در بخش اول گفته . هاي تغییر معنا هستند مکانیزماستعاره و مجاز) 27: 2001(
اند اما از آنجایی بندي کردهاي استعاره و مجاز را در قالب انواع تغییرات معنایی طبقههشد عد

ها کنیم توجه ما معطوف به نتیجه است و مکانیزمکه وقتی در مورد انواع تغییرات صحبت می
 سومی روگات را بپذیریم و دستهبه روند تغییرات معنایی نظر دارند، بهتر است همین رویکرد ت

  .هایمان اضافه کنیمبنديهم به دستهرا 
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: ر معنایی سه چیز وجود داردتوان گفت در هر تغیی هاي قبل، می بخش به توضیحات با توجه
کند و زمانی تشریح می تغییر زبان، مکانیزمی که فرایند تغییرات معنایی را در روندي درنتیجه

به عبارت دیگر نتیجه تغییرات زبانی با . کنندیین میدلیل یا دالیلی که این اتفاق زبانی را تب
با دالیلی عمدتاً توان  را مییند درون زبانی تبیین می شود و این فرآیند درون زبانیبیان یک فرآ

هاي معنایی روي محور هم مانند افزایش و کاهش واحد (بیرون زبانی و گاهی درون زبانی
  .تبیین کرد) نشینی

ها در زمان نگارش  و معناي آن را انتخاب کردهاریخ بیهقیکلماتی از کتاب تما در این نوشته 
 دخیل در این کنیم مکانیزم سپس سعی می فارسی امروز با هم مقایسه کرده وکتاب و

  .  از متون بین این دو دوره بیازماییمهتغییرات را حدس بزنیم و صحت آن را با استفاد

علت اصلی چنین انتخابی در دسترس بودن . اندمتون مورد استفاده در این نوشته متون منظوم
جو در وامکان جست.  است1خطاي غنی از آثار منظوم ادبیات فارسی به صورت برمجموعه

کردن مشکالت ناشی از چنین محدودیتی سعی براي کم. اي براي ما فراهم بودچنین مجموعه
ها آن)  صنایع ادبییعنی بدون عناصر خیال و(شعري  غیرکه جنبهشد ابیاتی انتخاب شود 

  .برجسته باشد و کلمات مورد نظر ما در آن ابیات معناي ملفوظ و واقعی داشته باشند

 ها بررسی نمونه-3

. ترین متون نثر زبان فارسی است که در قرن پنجم نگاشته شده استتاریخ بیهقی از قدیمی
ان فرمانروایی او تا گر چگونگی به قدرت رسیدن مسعود غزنوي و حوادث دوراین کتاب روایت

هاي زیبا و توصیف هاي این کتاب استفاده از واژگان و ترکیباز ویژگی.  استشقبل از مرگ
ها در تاریخ بیهقی به طرق  واژه.)34 :1394،حاج بابایی (ها استدقیق احواالت فردي و مکان

- ده قرار نمیبعضی از آنها به کلی متروك شده و دیگر مورد استفا. اند متحول شدهمختلفی 
دسته . اندهایی هستند که با حفظ معناي قدیم معناي جدید گرفتهروهی دیگر واژهگ. گیرند

عناي اند و با طی کردن روندي خاص از مهایی هستند که دچار تغییر معنایی شدهسوم واژه
 تههاي مورد نظر ما جزء دسواژه.)1392: نژادصحرایی و محمدي(قدیم به جدید منتقل شده اند
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عربی (اگر هم فارسی نیستند هایی را انتخاب کنیم که  تالش کردیم واژهما. سوم هستند
زیرا . تحوالت معنایی آنها به دلیل تحول معنایی اتفاق افتاده در زبان عربی نباشد) هستند
زبانان قرار گرفته باشد  فارسیمورد استفاده معنایی اي عربی در قرن پنجم در است واژهممکن
چنین تغییرات .  ما واژه از نو وارد زبان شده باشد معنا متروك شده و دوباره در دورهو آن

  . توان تبیین کرداي را با پیگیري سیر آنها در زبان فارسی نمیمعنایی

 اقبال)1(

او به «: به کار رفته است» توجه و عنایت«اند به معناي اقبال در تاریخ بیهقی آنگونه که گفته
کاران به  خدمت و آن خلوت برفت، همه کرد سخت بزرگاقبالیامیر بر وي  دامغان رسید،

تا قرن هفت و  . )22: 1368بیهقی،  (»چشمی دیگر بدو نگریستند که او را بزرگ دیده بودند
  :هشت اقبال به همین معنی به کار رفته است

   و شوکت خار آخر شدي باد دخوتن/  که به اقبال کله گوشه گلزدیشکر ا
  )166، غزلیات، غزل ظحاف(

  :دهددر همین قرون هم خود را نشان می) بخت و شانس(اما معناي جدید از اقبال 

  نی شمس الدداری از بخت و اقبال چنان بمگر/  ندارد رويداریست که ب که بخت من چنان خفته
  )1860مولوي، دیوان شمس، غزلیات، غزل (

معنایی شده و سپس قدیم ابتدا دچار چند حاضر معناي یعنی در میانه عصر بیهقی تا دوره
از  اقبال و بخت در بیت باال و بسیاري همنشینی واژه. معناي اولیه به تدریج متروك شده است

 میان معناي  موجود نشینی و مجاورتهمبر اثر رسدنظر می به در واقع. وجود داردابیات دیگر 
، اقبال هم معنی بخت شده و معناي  معناي جدید آناقبال و] یا حتی منسوخ[کمتر مصطلح 

  . این روند از مصادیق مجاز است. قدیم خود را از دست داده است
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اش بر اي است که وقتی سایهاي هما پرندههاي اسطورهطبق باورشاید جالب باشد که بدانیم 
در این باور ) میدفرهنگ فارسی ع. (سر کسی بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید

  . نزدیک بین توجه پرنده و بخت خوش آدمی آشکار استاي رابطهاسطوره

  آهنگ)2(

بیهقی،  (»قلعه کردیم آهنگ روز ما«: به کار برده است آهنگ را به معناي قصد واژهبیهقی 
- صحرایی و محمدي(دهدحمله هم می قصد البته ادعا شده است که آهنگ معناي.)59: 1368

بیهقی مؤید این ادعا رجوع به متون نزدیک به عصر . راه نیست این گفته پر بی.)1392: نژاد
  :نامه فردوسی آمده استدر شاه. است

 دار یک امروز با خویشتن هوش/ دار بدو گفت زال اي پسر گوش
 در آهنگ و در کینه ابر بالست/ که آن ترك در جنگ نر اژدهاست

  عد ز آهن کالهز آهنش سا/ درفشش سیاهست و خفتان سیاه
 )2فردوسی، شاهنامه، کیقباد، بخش (

. کندو به چیزي در رابطه با جنگ اشاره میدر ابیات باال آهنگ صرفاً معناي قصد کردن ندارد 
 و کار نظامیجنگ . توان با مجاز تبیین کردرا می» موسیقی«به » قصد حمله«گذر از عبارت 

گذر از موزون . آهنگ و موزون شوندظامی باید همهاي نکند؛ نیرورا تداعی مینظم و همراهی 
  .هاي نظامی به موسیقی، نوا و صداي موزون هم کار سختی نیستبودن نیرو

   ترانه و موسیقی و صدا←کار نظامی و موزون بودن←قصد حملهقصد و 

 به دالیل هادر شروع جنگ. شده همراه استتبیین زبانی باال با یک واقعیت تاریخی و شناخته
همنشینیِ قصد حمله و موسیقی در جهان . شده استمختلف از نواهاي حماسی استفاده می

و » سنج«، » کوس«هایی مثل  واژه در ابیات پایین.ع مؤیدي بر توصیف زبانی باال استواق
  .همنشینی دارند یکار جنگبا توصیف ساز و» شیپور«

 انی چون بود ساز جنگ کچنان / انیرانی ادندیرده برکش
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  دی و صف برکشنیی کوس روبزد / دی آن سپه را بدابی افراسوچ
  )5، پادشاهی نوذر، بخش همان (

  
 ي دراي و هندپوری سنج و شهمان/ ي نادندیبفرمود تا برکش

  ي نامداران پرخاشجوابا/ ي بنهاد رواووشی سي سوبه
  )11، داستان سیاوش، بخش همان(

  :ارتباطی وجود داردظ تاریخی ه لحا عالوه بر آن بین قصد سفر و نواي موسیقی هم ب

  کاروان استي که درامیگو/ دیای میور بانگ مؤذن
   همان استی که دوستيبازآ/ ي  که کردی آن همه دشمنبا

  )79 غزلیات، غزل ،سعدي(

در   هماز آنجایی که.  آهنگ ظن به استعاره نیز بردواژهالبته شاید بتوان در مورد تغییر معنایی 
توان این را به  آواي موسیقی، نوعی از نظم و هماهنگی وجود دارد، میقصد جنگ و هم در

  .عنوان وجه شباهتشان در نظر گرفت

  جاندار)3(

 درآمد و بر  گفتنديجاندارغالمی که او را قماش گفتندي و شمشیردار بود و در دیوان او را «
  ودارسالح«بیهقیاین واژه در تاریخ  معنی .)177: 1368بیهقی،  (»شیر زخمی استوار کرد

  . است » نگهبان جان پادشاه

، خواجوي )7قرن (، موالنا )6قرن (دهد در آثار نظامی، سنایی و خاقانی ها نشان میبررسی
قرن (عطار نیشابوري .  شده است استفاده همین معنیدار درجان) 8قرن (کرمانی و حافظ 

ت اما بیتی از او وجود دارد که با هر دو هم جاندار را در معناي نگهبان به کار برده اس) هفتم
 .توان آن را خواندو قدیم می) زنده، جانورموجود (معناي جدید 

  ساختخواهم ی مزی سوخت و نخواهمیم /  تاختخواهم ی گردِ تو مجاندارمتا 
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   خواهم باختی من باشم با تو همتا /  که نرد عشقت شب و روزي شاد بزتو
 )39، شماره 29 باب نامه،عطار، مختار(

که حرکت هر جانداري از «: چنین گفته است» ناظر و منظور«در قرن یازدهم وحشی بافقی در 
و هاتف ) قرن یازدهم(در اشعار بیدل » قدرت او است و کثرت تغییر عالم شاهد بر وحدت او

زدهم رسد از قرن یابه نظر می. معناي جدید جاندار به کار رفته است) قرن دوازدهم(اصفهانی 
توان از انواع مجاز این تغییر را می. تر از آن فرایند تغییر معنایی روي داده استیا کمی قبل

 جان نزدیک است و از سوي دیگر محافظ از نظر مکانی به شخص دارندهدانست زیرا شخص 
  .شخص محافظ خود داراي جان است

  جان دارنده← جان کنندهمحافظت

به بیان عامیانه شاعر با .  معنایی در کار شاعران سخت نیست از تغییرپیدا کردن این گونه
این خلق جدید گاهی از سوي گویشواران .  خلق کندمعانی جدیديکند تا کلمات بازي می

در مورد واژه ) در باال(شعر عطار . شودگیرد و موجب تغییر معنا میزبان مورد استقبال قرار می
 .به نوعی ایهام دارد» جاندار«

  انیگر)4(

 در متن بیهقی .)422: 1368بیهقی،  (»باید کشید اگر سخن را دراز کشمی مگرانیابرام و «
گرانی به معناي مشقت، آزار و سختی به کار رفته است و در معناي جدید به هر چیز باارزش و 

-  مشقت و سختی.و جدید نوعی قرابت مفهومی دارندقدیم هر دو معناي . شودپر بها اطالق می
در واقع چیز . کندند میم ارزش راه براي به دست آوردن چیزي متحمل می شویم آن چیزاي ک
زیر تواند به صورت ند تغییر معنایی میروپیشنهادي براي . آیدند آسان به دست نمیمارزش
  :باشد

  ارزشمندي←زیادي←سنگینی←مشقت
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برد رکااي  در دوره نا گران به هر چهار معدهد که بیهقی نشان میرجوع به آثار بعد از دوره
  .داشته است

  :در قرن پنجم» سنگینی«معناي 
   رخش زعفرانیشد آن ارغوان / شکم گشت فربه و تن شد گران

  )25فردوسی، شاهنامه، منوچهر، بخش (
  

  :در قرن پنجم» زیادي«معناي 
   و با او سراناووشی سسپهبد /  گرانی سپاهرانیکه آمد ز ا

  )5همان، داستان سیاوش، بخش (
  

  :در قرن ششم» زیادي«معناي 
 یکوش ی اگر در طلبش ميمعذور / ی پوشای ي که خورای ز دنهیآن ما

  ی عمر گرانبها بدان نفروشتا /  هشداررزدی نگانی همه رایباق
 )157، رباعیات، رباعی خیام(

  
  :در قرن هفتم» ارزشمندي و مشقت « معناي 

  یگران ی بین گرایابی کم که / ی از مستان کرانی ساقي اریمگ
  )2702مولوي، دیوان شمس، غزلیات،  غزل (

  
   گرانان جهان رطل گران ما را بساز /  دورم بادای اهل ریصحبت من و هم

 ) 268، غزلیات، غزل حافظ(
 بزرگ است در تناسب با گران مصراع اول هم رطل گران که به معناي پیمانهدر بیت اخیر 

ن بابت که نوشیدن شراب زحمتی در پی دارد می توان تواند معنی سنگینی بدهد و هم از آمی
 . کردانشاز آن معناي استعاري مشقت خو
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 گران را نشان معناي واژهتوان گفت نموداري که سیر حدسی ما از دگرگونی به طور کلی می
ر درست به نظر ؛ هر چند که به جهت مفهومی این سیداد به جهت تاریخی درست نیست،می
هاي تاریخی سه معنی اول گران وجود  دورهدهد در همه شواهد نشان میدر واقع. رسدمی

 در ها هم به شکلی که و ترتیب از آنها رواج بیشتري داشته استاي یکیداشته اما هر دوره
زبانی ما کفایت الزم براي نشان بنابراین در این واژه شواهد درون. نمودار باال  آمده است نیست

  . معنایی را ندارنددادن سیر فرضی تغییر

 گران در معناي امروزي بر اثر کاهش واژهرسد این است که  میترظر محتملناما آنچه به
 .بها است مرکب گرانواژه گران در معنایش به و انتقال  بها بر روي محور همنشینیواژه معنایی

  .این فرآیند از نوع مجاز است

 یکوش یگر در طلبش م ايمعذور / ی پوشای ي که خورای ز دنهیآن ما
  ی عمر گرانبها بدان نفروشتا /  هشداررزدی نگانی همه رایباق

  )157خیام، رباعیات، رباعی (

 شوخ)5(

دل  و لشکري یک و گربز پیش خواهد آمدشوخ چون روز شود خصمی سخت  اي آزادمردان،«
پروا دارد  بی شوخ معناي گستاخ و در اینجا.)483 :1368بیهقی،  (»ا بخواهد زددارد، جان ر

 و نه بیشتر رئالمحتواي آن که (  فردوسی در شاهنامه). 1392: نژادصحرایی و محمدي(
  : داردشوخ معنایی منفی) انگیز استخیال

  اووندیبگشت از ره داد و پ / چنان بدگهر شوخ فرزند او
   داستاننی من ادمی دانا شنز /  خون پدر گشت همداستانبه

  )2شید، بخش فردوسی، شاهنامه، جم(
  

  شسته شدهاهدی دل و دیشوخه ب / گر از تو دل مردمان خسته شد
   شاه جهان بر جهان پادشاستکه /  بدان کت هواستی کامرانکنون
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  ) سال بود43همان، پادشاهی قباد (

معشوق :  شوخ به ادبیات غنایی شاهد وجهی دوگانه از آن هستیمواژهدر قرون بعد و با ورود 
  . اردلرباي ناسازگ

   آموختي و ناز و عتاب و ستمگرجفا /  آموختي و دلبریمعلمت همه شوخ
  )32، غزلیات، غزل سعدي(

   کمانکش بر عزم غارت آمدي جادوکان /  خود نگه دارمانی دل اياز چشم شوخش ا
  )171، غزلیات، غزل حافظ(

   راای احی ثانست یاتی غمزه تو حکه /  او بنگري به غمزه شوخت به سوایو 
  )212، دیوان شمس، غزلیات، غزل ولويم(

.  واژه به شعر عاشقانه چنین معناي مثبتی از آن مراد شده است اینعجیب نیست که با ورود
یکی از عوامل تغییر معنایی کلمات در زبان این هایی دارند و شعرا معموالً چنین استعمال

همنشین » شوخ «ها واژهد که در آندر این میان ابیات بسیاري هم وجود دار. استفارسی 
  . شده است» شنگ«

  ی مهشی شکی و ی و فراغتیکنج/ یشاهد شوخ شنگ و با بربط و ن
  )39، رباعیات، رباعی حافظ(

   گور تنگنی ترا زردیگ ی نمدم /  شوخ و شنگيزاد ا  و زندهيا زنده
  )89، بخش دفتر دوم معنوي، مثنويمولوي، (

رفتار، شادمان و شنگول، حرکات، شیرین خوش:شنگ در فرهنگ معین چنین معنایی دارد
توان گفت این همنشینی موجب تغییر می. گرظریف، خوشگل، عیار، دزد، شنگول، حیله

مثل ( شوخ که در متون اولیه واژهدر واقع .  نوعی از مجاز است کهمعنایی شوخ شده است
به ادبیات غنایی معنایی با ورود ) معناي منفی(پروا دارد معناي گستاخ و بی) تاریخ بیهقی

 که یکی از - شنگیابد و سپس با همنشینی با واژهمی)  معشوق خواستنیِپرواییِبی(دوگانه 
  : آن نزدیک شده است به معناي امروزي-ي و شنگولی استرفتارمعانی آن شیرین
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  ی چو نمک شور جهان،ینی نمک،یشوخ / ی چو شکر در دل خلق،ینی شکر،یشنگ
  )63غزل ، سعدي، غزلیات(

  ي طرفه جگرخوارنی ز،ی شوخی خوش نمکنیز / ي نادره دلدارنی زی شنگاي بچه
  )779، غزل عطار، غزلیات(

پروایی و  بیدر واقع میان واژه.  عجیب نیست شوخ، به شکلی که در باال گفتیم،تحول معناي
  حدودطبعی و طنازي از حد وگر شوخا. گستاخی با طنازي نوعی قرابت معنایی وجود دارد

  .طبیعی استگستاخی حالت افراطی شوخ. شودخود خارج شود به گستاخی تعبیر می

   طنازي←گویی بداهه←پرواییگستاخی و بی

 بدرقه)6(

 »حد رساند و بکرد و ایشان را به سر راه بیرون کندهبدرقنامه رفت به بدرِ حاجب تا با ایشان «
 به کار »راهنما و نگهبان قافله«به معناي   معناي بدرقه در این جمله.)941: 1368بیهقی، (

بدرقه در تاریخ بیهقی اسم حرفه بوده و در حال حاضر یک مفهوم شده است که . رفته است
عالوه بر آن معناي راهنمایی و محافظت در . معنایش مشایعت و همراهی مهمان یا مسافر است

  .کاهش پیدا کرده استبه همراهی  کاربرد قدیمی

همراهی ←)3( همراهی به قصد محافظت ←)2 (نگهبان همراه←)1( همراه هبانِراهنما و نگ
  )4) (کنندگیو مشایعت(

به کار برده شاعر قرن هشت در غزلیات خود بدرقه را صرفاً به معناي محافظت اي اوحدي مراغه
  :ش قائل نشده استو نقش راهنما را برای

  دهی دست غلط از ديریو برگ که تيروز / هم بدرقه او گردد، هم راهبر او باشد

  )243اوحدي، غزلیات، غزل (
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  :، در قصاید خود چنین بیتی دارد13قاآنی شیرازي،شاعر قرن 

  به عذر آنکه نکردیمش از چه استقبال/ بایدخورد باده روزه کنون به بدرقه
  )الدوله گویه  در ستایش امیراالمرا العظام حسین خان نظامقاآنی، قصاید،(

 

  .کردن دارد ه دیگر معناي همراهیدر اینجا بدرق
  
  گیري نتیجه-4

میان معناي جدید اي که در بخش قبل بررسی کردیم توانستیم نوعی از ارتباط را  واژه6در هر 
یرات هاي اصلی تغی که استعاره و مجاز مکانیزماشاره کردیمپیش از این . و قدیم برقرار کنیم

 واژه بر حسب مجاز 6این  تغییر معنا در دعا است وها مؤید این اتایج بررسین. معنایی هستند
هاي استعاري را نیز تشخیص داد و کارتوان سازومی» آهنگ«واژه  البته در مورد .تبیین شد

  . هاي بیشتر استتر از میان این دو نیاز به بررسی دادهگیري با اطمینان باالبراي تصمیم

. بق باشند با واقعیت مطاتوانند  میها حدسواردالب مگیري سیر تغییرات نشان داد که در غپی
    تر حوش عصر بیهقی معناي قدیم پرکاربرد است و هر چه به زمان حاضر نزدیکودر حول

ها معموالً هر دو معنا را  واژههاي میانهدر دوره. یابدمتري میمی شویم معناي قدیم کاربرد ک
شاید بررسی . یابی نبوددر متون منظوم قابل ردروند حدسی ما » گرانی «رد واژهدر مو. دارند

  . باشدگر ین مورد یاريمتون نثر بتواند در ا

حال باید . گیري از متون منظوم اشاره کردیم بهرهها و دلیلدوم به محدویتدر پایان بخش 
در واقع سؤال . راهه برده باشدبپرسیم استفاده از متن منظوم تا چه حد ممکن است ما را به بی

 شاید .  عصر خود باشددهنده زبان روزمرهتواند بازتاب چقدر میاست که متن منظوماصلی این 
اول آنکه در زبان فارسی متون . ها لطمه نزنداده از متون نظم به سیر بررسیبه دو دلیل استف

عر  شناصر خیال و دیگر ارکان سازندهاً شعر نیستند؛ یعنی لزوماً تمامی ابیات منظوم عنظم لزوم
براي . گرددهاي عصر ما و زبان روزمره ما بازمیدلیل دوم به نزدیکی میان سروده. را ندارند
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مراجعه به متون نثر و ردیابی تغییر : تر کردن آن دو پیشنهاد وجود داردگسترش کار و دقیق
  . معانی در فرهنگ عامه

حرف ) زبانیبانی و برونزدالیل درون(این نوشته قرار نداشت در مورد دالیل تغییر معنایی 
تواند از دالیل با این وجود مناسب است به این سؤال بپردازیم که آیا خود شعر می. بزند

هاي زبانی از آنجا که بازي. تغییرات معنایی و به ویژه چند معنایی واژه در روند تحولی آن باشد
 است شاید پاسخ مثبت توان گفت یکی از عناصر کلیدي آنشود و میدر شعر فراوان دیده می

  .ین سؤال چندان دور از ذهن نباشدبه ا
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 و انگلیسی استانبولی،  ترکیفارسی، هاي زبان در مصغرساز وندهاي بررسی بینازبانی
  فرانسه

  
   com.yahoo@86kazemi.f*کاظمی فروغ دکتر

  مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشیار
  صالح يغفور گلناز

  مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه زبانشناسی دکتري دانشجوي
  

  چکیده
حبت به براي بیان کوچکی و معمدتاً آنها  .هاي دنیا معمول هستند مصغرساز در زبانوندهاي 
 چهار در مصغرساز وندهاي تحقیق این در .شوند استفاده می مفهوم تحقیر در روند و گاه کار می

 به ،این مطالعه. است گرفته قرار بررسی مورد استانبولی ترکی و فرانسه انگلیسی، فارسی، زبان
وضعیت در خصوص   انجام مطالعه اي قیاسیآن پردازد و هدف غرسازها از منظر صرف میمص

ژوهش شامل چهار هاي پ داده . مذکور استهايزبان و میزان استفاده از آنها در وندهاي مصغر
 تلویزیونی از ۀشصت دقیقه برنامگفتار   نیزن وهانس کریستین اندرسهاي  داستان از داستان

 کارگیري به  و فرانسهاستانبولی ترکی هاي زبان که در دهد می نشان ها یافته .هر زبان است
  دو زبانهاي  داده درهمچنین. است ز زبان هاي فارسی و انگلیسیا بیشتر ي مصغرسازپسوندها

 چهار زباندر آید  به نظر می.  استکاربرد نداشته در مفهوم تحقیر این وندهافرانسه و انگلیسی 
   .در حال واژگانی شدن هستندمصغرساز  ي وندهامورد بررسی، بسیاري از

  
 

  8/9/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله1/9/1397:تاریخ دریافت مقاله

  
  

 واژگان کلیدي
  مصغرساز وندهاي *
    فارسی*
  استانبولی  ترکی* 
   انگلیسی* 
   فرانسه *
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 مقدمه
 کار به گفتار زبان در اغلب و شوند می یافت صغرشدهم شکل بهکلماتی  ،دنیا هاي زبان در
 مصغرها .کنند منتقل را کاهش حتی و محبت کمی، کوچکی، مفهوم نوعا و نوشتار تا روند می
 پسوند، از استفاده با ،اضافه کلمۀ یک توسط .داد نمایش گوناگونی هاي شیوه به توان می را

 روي بر مطالعه این اما تاکید .یندهاآفر این همۀ از اي آمیزه یا و سازي وکوتاه میانوند و پیشوند
احساس محبت  و عاطفه کوچکی، 1مصغرساز وندهايپس .است وندافزایی طریق از مصغرسازي

 ،کمپ (روند می کار به هم تحقیري صورت به پسوندها این ها زبان برخی در .کنند می بیانرا 
  ).2،2007براك و گیلیس

 مانند هایی زبان در. دارند سازمصغر وندهاي در زایایی از اي تردهگس ۀحیط ها زبان از بسیاري
 هر از تقریبا توانند می وندها این روسی و صربی اسپانیایی، لیتوانیایی، فنالندي، آلمانی، ،هلندي

 مشتق نیز قیدها و صفات از روسی مثل ها زبان برخی در حتی و شوند مشتق ذاتی اسم
 معنایی عوامل بر ناظر تنها وندها این کاربرد که دهد می نشان وضوح به واقعیت این .شوند می

 گرامی و محبت بیان براي ابزارکاربردشناسی یک اساسا بلکه. نیست کوچکی معنی انتقال براي
 استفاده نیز تحبیبی هاي اسم ساختن برايمصغرساز وندهاي  ).321:همان(نیز هست داشتن 

 تقریبا و رود می کار به صمیمی دوستان و خانواده ضاياع بین در معموال ها اسم این شوند می
 . )1382،زعفرانلو کرد( شود می  دیده ها زبان تمام در

 ذهن در آنها زایایی به شوند می دیده گوناگون هاي زبان ةخانواد در مصغرسازها که واقعیت این
 براي ستنده باالیی احساسی ضمنی معنی داراي سازهامصغر که ازآنجا. گردد می باز بشر

 غیررسمی ،مصغر هاي ساخت درنتیجه. هستند مناسبی ابزار همدردي و همدلی از رمزگشایی
 مطالعات در همچنین 3درسلر و باربارس .کنند می القا را صمیمیت حتی و بودن آشنا بودن،

                                                             
1 -Diminutives 
2 -Kampe, Brook, Gillis 
3 -Babaress & Dressler 
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 که شود می شرایطی آوردن فراهم موجب که کردند مشاهده را خاصی اجتماعی شرایط خود
 ).31: 1،2013وات( کند می تبدیل سرزنش و هجو به را کوچکی

ساز و میزان استفاده از اضر آن است که وضعیت وندهاي مصغرپیش رو در پژوهش حۀ مسال
 و بتحبی  تصغیر،ۀو از میان انواع این وندها که در زمینآنها در چهار زبان مذکور چگونه است 

ه در صدد آن است تا به این مقال .تر است جرای نوع آنها روند در هر زبان کدام می تحقیر به کار
 در ؟این وندها کاربرد بیشتري دارنددر کدامیک از این زبانها ها پاسخ دهد که  این  پرسش

هاي   معانی آنها اکتفا شده و به جنبهساز و هاي پیشین به ذکر پسوندهاي کوچک پژوهش
توانند  وندهاي مصغرساز میکه از آنجا  .صرفی و کاربردشناختی آنها توجه چندانی نشده است

زیرا حالت روحی هر فرد، مستقیما با انتخاب کلمات او زبان احساس گوینده را مشخص کنند 
زبانی میان این چهار زبان نشان خواهد داد که  بیناۀمطالع، ارش در ارتباط استبراي بیان افک

کارش اف تر تر و راحت یحرده فرصت ابراز صدر کدامیک از این زبانها تنوع این وندها به گوین
 .دهد مییا واقعه  رانسبت به یک فرد

 هاي زبان ةخانواد از انگلیسی و فرانسه فارسی،  یعنی،شده انتخاب هاي زبان حاضر تحقیق در
 تعلق ژرمنی و ایتالیک ایرانی، و هند ةعمدۀ شاخ سه به ترتیب به و هستند اروپایی و هند

ده دا روش گردآوري .است آلتایی هاي زبان ةخانواد به متعلق نیز استانبولی ترکی زبان و دارند
براي آن که بتوانیم هم زبان نوشتار و هم گفتار را مورد بررسی  .اي است ها به صورت کتابخانه

ن سانس کریستین اندره دانمارکی ةهاي نویسند چهار داستان کودکانه از داستانقرار دهیم 
 قوهاي وحشی و دخترك کبریت فروش، ك زشت، چهار داستان جوجه ارد.انتخاب شدند

هاي   از برنامه دقیقه60همچنین  و مورد مطالعه قرار گرفتندهاي قرمز به هر چهار زبان  کفش
 ساز وندهاي مصغرسپس .ها انتخاب شدند آوري داده زیونی مربوط به هر زبان براي جمعتلوی

   .بندي شدند  و طبقهشناسایی
 

                                                             
1 -Watt 
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خارجی و داخلی مطالعات پیشینۀ   

 اند شده انجام تاکنون کشور از خارج و داخل در متفاوتی تحقیقات مصغرساز وندهاي زمینۀ در
ند معنایی  به چ)1396(بامشادي و قطره . کرد خواهیم اشاره آنها از برخی به بخش این در که

 پسوند را دلسوزي و تحبیب معرفیاند و یکی از کاربردهاي این  فارسی پرداختهدر ي -پسوند 
کنند که از   آنها همچنین اضافه می.شود  دیده می"طفلی"کنند که در نمونه هایی مثل  می

 و مانند آن نیز همین کاربرد "داداشی"صورت کوتاه شدة اسم خاص افراد و یا مواردي همچون 
  .توان درك کرد بی را میتحبی

در زبان فارسی و ساز سوندهاي تصغیر پ به مطالعۀ رده شناختی )1394(نورایی نیا و شریفی   
    اسامیبه هرگاه ارسیك ف-سوند پرسند که  پردازند و به این نتیجه می گویش سیستانی می

جانداران  -جانداران انسانبه ترتیب ( جانداريسلسله مراتب  طبقۀ باال و پایینمتعلق به 
 در حالی که .را به ذهن متبادر می کنندمعناي شباهت ، اضافه گردند)  هاانسان و بی جانغیر
. دهد گردد و معناي تحبیب می  اضافه میسوند تنها به اسامی خاصگویش سیستانی این پدر 

ختواژي و معنا شناختی پسوند اي تحت عنوان بررسی سا در مقاله) 1392(مقدم کیا و شفیعی 
هاي  کنند که به رغم اهمیت صورت زبان فارسی به این نکته اشاره میساز چه در  کوچک

است و  قی علمی در این زمینه انجام نشدهگونه بحث نظري یا تحقی ده تاکنون هیچکوچک ش
اللفظی آنها بسنده  و معرفی انواع وندها و معانی تحتپژوهش گران عمدتا به ذکر مطالب کلی 

ها و ابزارهاي  رسند که یکی از روش ان در این پژوهش به این نتیجه میآن .اند کرده
ساز وکارهاي کاربردشناختی  استفاده از ،ی عالوه بر ابزار ساختواژين فارسسازي در زبا کوچک

  .است
هاي ساختاري و معنایی کلمات  بررسی ویژگی" در مقالۀ خود تحت عنوان )1387(غالمی 

کنند که پسوندها نقش بسیاري در بیان معنی   بیان می" زبان هاي روسی و فارسیمصغر در
 پسوندها در زبان روسی قابل تعداد این .لمات مصغر دارندتحبیبی به ویژه در قالب و ساختار ک

 با زبان روسی براي در زبان فارسی در مقایسه .شوند د و با بسیاري از اسامی ترکیب میان توجه
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غالمی معتقد است شاید .  کلمات مصغر با معنی تحبیبی پسوندهاي کمتري وجود داردساخت
 یي بیان معانی تصغیر در زبان فارسی را به شکلها مین دلیل است که زبانشناسان شیوهبه ه

  .اند قرار دادهگذرا و سطحی مورد بررسی 
زبان فارسی  ررساز بیشتر به معرفی این وندها ددیگر مطالعات انجام شده بر روي وندهاي مصغ

 ،)1973( پیسیکف ،)1388( رواقی ،)1382( توان فرشیدورد کنند که از آن جمله می اکتفا می
  .را نام برد) 1388( کلباسی و )1384( الزار

 از که دهد می نشان  نتایجاست، شده انجام اردن در اي محاوره عربی روي بر که تحقیقی در
 بافت یک بنیان و احترام محبت، بیان چون ادب مثبت راهبردهاي مصغرسازهم براي وندهاي
 درتحمیل تقلیل براي ادب منفی راهبردهاي صورت به هم و شود می استفاده تعاملی دوستانۀ

 داده نشان  دیگرتحقیقی  در. )1،2010بدارنه( شود می استفاده منفی بیانات ترکردن نرم ویا
 جمله از رومانس هاي زبان دیگر به نسبت فرانسه در مصغرساز وندهاي اهمیت که شده

 از را اناهمیتش بنابراین و اند شده واژگانی بیشتر وندها این فرانسه در است کمتر اسپانیایی
  .)2،2012بیدو( اند داده دست

  زبا میان در مصغرساز کنند که وندهاي اشاره میبه این نکته  پژوهش خود براون و درایر در
 تا شوند می اضافه اسامی به که هستند اشتقاقی وندهاي اکثرا آنها .نیستند غیرمعمول دنیا هاين

 ها زبان برخی در. است همراه احساسی ییمحتوا با اغلب که کنند اشاره آن از کوچکی نمونه به
 نیز قیدها و صفات همراه به بلکه نیست اسامی مختص تنها تحبیب-تصغیرنشانۀ  هلندي مانند
 فورتین .) 3،2009درایر براون،( چسبند می اسامی به عموما ها نشانه این اگرچه .شود می دیده

 زیرا .هستند اشتقاقی دهايون مصغرساز وندهاي که کرد ادعا توان نمی که معتقد است
 فوال، چون هایی زبان جمله از هستند تصریفی آنها در وندها این که اند شده یافت هایی زبان

   .)49 : 4،2011فورتین(بانتو  و والمان
                                                             
1 -Badarneh 
2 -Bidaud 
3 -Brown & Dryer 
4 -Fortin 
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  وندهاي مصغرساز
 ها ساخت این .هستند عاطفی هاي ساخت از بخشی تحبیبی- تصغیري یا مصغرساز وندهاي

 این مورد در که آنچه .دهند می  نشان گفتار محتواي به سبتن را ندهگوی احساسات و رفتار
 و ساختار ولی است مشابه زبانها ۀدرهم آنها نقش و معنی که است این است جالب ها ساخت
 .است متفاوت دیگر زبان به زبانی از معناداري طرز به آنها نحوي صورت
 قرار بحث مورد محققان توسط يا گسترده طور به تحبیبی- تصغیري وندهاي منشا موضوع
 این گسترش در مهمی نقش جاندار اسامی که باورند این بر آنها بیشتر امروزه .است گرفته
 ارزش که معتقدند محققان برخی :دارد وجود فرضیه دو زمینه این در اند کرده بازي وندها

 و پدر میان نسبی ۀرابط تعیین معتقدند دیگر برخی و است روند این آغاز ۀنقط بودن خودمانی
 تصغیر ارزش براي معنایی اصلی الگوي حیوانات در نابالغ و بالغ میان و ها انسان مورد در فرزند

 کنند می تائید را دوم فرض اسالوي هاي ن زبا و یونانی زبان از هایی داده .است وتحبیب
 انتظار که هایی فرهنگ در تحبیبی غنی هاي سیستم ).15: 1،2011کورتولیسی و استکوئر(

 دارند اساسی نقش شود بیان آشکارا خاص طور به محبت ابراز و کلی طور به احساسات داریم
داند  نمی جایز را احساسات دادن نشان چندان ساکسون آنگلو فرهنگ مثال عنوان به.
 . )28 :2،2012اسپاسوسکی(

 است غیرترکیبی آن معنی گاهی ولی دهند می کلمه به ترکیبی معنايمصغرساز  وندهاي گاهی
  .رود می کار به صورت دو هر در   ino وند ایتالیایی در مثال .کنند می ایجاد جدید معنی یک و

nasino/telefonino  در .)3،2009دوبلدر،فاست،المپیتلی (کوچک ینیب/ تلفن همراه 
 کوچکی دادن چون نشان یلیدال از فراتر ،مصغرسازها از استفاده بحث به امروزه زبانی مطالعات

 در مثال براي .کند می مهیا را جدید تفسیر یک امکان مطالعات این و شود می توجه چیزي
 کوچکی مفهوم با کمی ارتباط که شود می صحبتمحسوس  نا مصغرسازهاي از امروزه هاي زبان

                                                             
1 -Körtvélyssy & Stekauer 
2 -Spasovski 
3 -De Belder,Faust&Lampitelli 
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 هلندي مثال .دارد جامعه آن هاي ارزش ۀرمزگون  نمایش با بیشتري ارتباط و دارند ادبی نظر از
 بگویند خواهند می آنچه به بودن راحت و مثبت حس یک معموال مصغرسازها کردن اضافه با ها

 اشتقاقی مصغرساز وندهاي که گفت توان نمی راحتی به ).36 : 2013وات،( کنند می اضافه
 اشتقاقی و زایایند و بینی پیش قابل ، مند قاعده چون هستند تصریفی .تصریفی یا هستند
 داراي وندها این پس  .سازند می جدیدي ةواژ و کنند می عوض را معنی چون هستند

 ها  به معرفی وندهاي مصغرساز موجود دراین زبان،در این بخش .نیستند مرزمشخصی
  .کنیم بندي می هتحلیل و طبق را بر اساس آنها ها  و دادهها برخی نمونهسپس و پردازیم  می
  :فارسی -1

اند و از وندهاي  مصغر زبان فارسی اظهارنظر کردهي محققان بسیار در مورد تعداد وندها
 :توان به موارد زیر اشاره کرد  از جمله رایج ترین این وندها میاند که بسیاري نام برده

برد ولی معتقد  از پسوندهاي مصغرساز متفاوتی نام می )1382(یدورد فرش: چه -پسوند-1- 1
 1-3جدول .  فعال هستند"ك" و "چه"پسوندهاي  ،ست که از میان تمامی این پسوندهاا

  :دهد  را نشان میپسونداین ي نمونه ها
  

  چه- پسوند نمونه هایی از کاربرد:  1جدول 
  اسم مصغر  اسم  ردیف

  کتابچه  کتاب  1
  قالیچه  قالی  2
  صندوقچه  صندوق  3

  
  

 تنها را تصغیري معنی در پسوند این ایچه–  واجگونهکند که  بیان می )127 :1388 (کلباسی
 نام نایژك و نایژه کلمات در ژك – و ژه-  واجگونۀ از همچنین او .توان یافت  میدریچه کلمه رد

  .برد می
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1-2-نیز معتقد است که )1388( رواقی: ك- پسوند تنها دو وند "چه"و  پسونداین 
–هاي   است که این پسوند داراي واجگونه معتقد1پیسیکف .باشند ساز زبان فارسی می مصغر

ك هستند و –ها همگی  در جدول ذیل نمونه .باشد که می–اکه و - فک،-  ،وك-  یک،
  .شود هاي باال درآنها دیده نمی واجگونه

 ك-  کاربرد پسوند:   2 جدول
  

  
 استفاده نیز تحقیر براي و منفی بعد در تواند می محبت و کوچکی بیان بر عالوه پسوند این

  .در واژه مردك ك–مانند  کاربرد  .شود

کند که   زبان فارسی نام برده و عنوان میاز این پسوند پرکاربرد)1384(الزار :ي-پسوند -3- 1
 دو نمونه زیر از همین نوع قابل .سازد میدر ترکیب با اسم خاص معناي تحبیب این پسوند 

  .مشاهده است
  

 ي- پسوند کاربرد: 3جدول
  اسم مصغر  اسم  ردیف

  مصی  معصومه  1
  کتی  کتایون  2

  
 ،کند به پسوندهاي دیگري نیز اشاره میچه -ك و - هم عالوه بر پسوندهاي ) 1973 (2پیسیکف

 اوله–پسوند  ه در ساخت واژگانی با معناي تحقیردر ترکیب با کلمات جاندار،-به عنوان مثال 

                                                             
1 -Peisikov 
2 -Peisikov 

  اسم مصغر  اسم  ردیف
  دخترك  دختر  1
  اتاقک  اتاق  2
  پیامک  پیام  3
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 .رود ي بیان معنی کوچک به کار می از آن برااز زبان ترکی وارد فارسی شده و) لو- اولو،- (
  .هرچند این وندها کم کاربرد هستند

  ترکی استانبولی- 2 
  پسوندهاي زایاي ترکی استانبولی است که با اسم،این پسوند از جملۀ : cik-پسوند-1- 2

 ظاهر گوناگونی هاي بافت در پسوند  این.آید  صفات و اعداد ترتیبی نیز میاسامی خاص،
. ارند کاربرد دآنها کوچکی دادن نشان و محبت ابراز براي حیوانات اسامی اب جمله از .دشو می

  :است در جدول زیر دو نمونه آمده
ci- پسوند کاربرد :4جدول k 

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Ayi 

  خرس
Ayicik  

  کوچک خرس
2  Kedi  

  گربه
Kedicik  

  کوچولو گربه

  
 اکثر در و موارد برخی در محبت ابراز براي که آید می نیز خاص اسامی همراه به پسوند این

  :مانند نمونه زیر. رود می کار به تحقیر جهت کوچکی به اشاره براي موارد
ci-پسوند  کاربرد: 5جدول kدر معناي تحقیر و تصغیر   

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Ayşe 

  خاص اسم
Ayşecik 

  لکوچو عایشه
  )تحقیر براي طعنه با بیشتر(

  
 / çik- جمله از مختلفی هاي واجگونه داراي پسوند اینمعتقد است که )  2013( 1گوکنل

cükواجگونه  که است  cükیدآ می نیز افعال ریشه همراه به.   
 cik- هاي پسوند واجگونه کاربرد: 6جدول

                                                             
1 -Göknel 
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  اسم مصغر  فعل  ردیف
1  Öp  

  بوسیدن
Öpücük 

  بوسه ي کوچک
2  Gül  

  خندیدن
Gülücük  

  کوچک لبخند

انی شده و به واژه موجب حذف واج پای شوند می ختم kواج  به که صفاتی در واجگونه این
که رود ولی در مورد اسامی  فات به کار میص تشدید براي پسوند این کلی طور به  چسبد، می
شود مانند   استفاده می- çik شود و از واجگونه ي  نمی  حذفشوند این واج  ختم می kواجبه 

  :نمونه هاي زیر
  

ci– پسوند بردکار :7جدول kدر تشدید صفات  
  مصغرصفت   صفت  ردیف

1  Küçük 
  کوچک

Küçü-cü-k 
  کوچک خیلی

2  Kopek  
  سگ

Kopek- çik   
 سگ کوچک

3  Kitap 
  کتاب

Kitapçik 
 کتابچه

  
 ضمایر آن از پس باید حتما بدهد را محبت ابراز معنی آنکه براي که-   ciğim ۀ واجگونو

  .شود می استفاده خاص اسامی و خانوادگی هاي نسبت با پسوند این .بیاید ملکی
  
  

ci واجگونۀ کاربرد :: 8 جدول ği m   -در اسامی خاص   
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Baba 
 بابا

Baba+ci+ğim 
  من  )عزیز( باباي

2  Teyze Teyze+ci+ğim 



93   ...هاي مصغرساز در زبان وندهاي بررسی بینازبانی    رخسار زبان  1397، تابستان 5شماره /  

  من )عزیز( ۀخال خاله
  

2 -2 -پسوند :- cak از حسی ،کوچکی مراهه به و آید می واژگان برخی همراه به پسوند این 
 این نوع را در زیر نشان کوچولو توله واژة . )445: 1،2010کورنفیلت( بردارد در نیز را محبت

  .دهد می
  -cak پسوند کاربرد: 9جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Yavru 

 بچه ، توله
Yavrucak 

  کوچولو توله

2 -3-پسوند ceğiz  -:هاي واجگونه داراي پسوند  این cağiz / çağiz و çeğiz می نیز 
  :شود می استفاده محبت و ترحم احساستصغیر و بیان  براي و باشد

ceği- پسوند کاربرد :10جدول z در معناي تصغیر و تحبیب   
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Kuş  
 پرنده

Kuşçağiz  
  )بیچاره (پرنده

2  Kiz 
 دختر

Kizcağiz  
  )بیچاره (دختر

  /iş/ -oş   /-o/ -i/ -k– هايپسوند -4- 2
اي کوتاه کردن یک کلمه به تمامی این پسوندها برکنند که  عنوان می) 2007(کترز و آکسوکچ 

با توجه به  ،ا معموال در مخفف کردن اسامی خاصتوان گفت این ونده روند، در واقع می کار می
  .بافت آوایی آن اسم کاربرد دارند

 کاربرد سایر پسوندهاي مصغر: 11جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Ali Aliş 
2  Göbek 

  مشک
Göbiş 

 هاي بچه شکم به اشاره براي بیشتر

                                                             
1-Kornfilt 
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  شود می استفاده توپول
3  Fadime Fadik 

4 Didem Dido 

5 Ercüment Erci 

  
  انگلیسی -3

 مثال ویرزبیکا .در مورد تعداد وندهاي مصغرساز در زبان انگلیسی عقاید گوناگونی وجود دارد
اما برخی دیگر مانند  . است ie- تنها داراي پسوند مصغرمعتقد است که انگلیسی) 1985(

دانند و  پسوندهاي زبان انگلیسی می  را-    ling وlet ، - ette تنها) 1985(کوئرك
ترین و زایاترین   به طور کلی رایج.نامند  را نشانگرهاي صمیمیت میie/-y–پسوندهایی چون 

اند موارد زیر  ج هستند و واژگانی نشدهه نیز رایوندهاي مصغرساز براي انگلیسی که امروز
  :هستند

 داند، از زایاترین پسوندهاي انگلیسی میاین پسوند را یکی ) 1987(1کانن :- let  پسوند-1- 3
 اند، ژگانی که با این پسوند ساخته شدهمعتقد است که برخی از وا  )2003( 2هرچند اشنایدر

  .اند اژگانی شدهو
lپسوند کاربرد:  12جدول et-  

  اسم مصغر  اسم  دیفر
1  Book 

  کتاب
Booklet  

  کتابچه
2  Drop 

  باران قطرات
Droplet  

  باران کم قطرات
  

 دنشو می استفاده محبت ابراز یا و اسامی کردن مخفف رايبمعموال :  y /–ie-پسوند-2- 3
  .)2003،اشنایدر(

                                                             
1 -Cannon 
2 -Schneider 
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 ie-و  -yپسوندهاي  کاربرد: 14-3جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Thomas Tommy  
2  Dadبابا dady 
3  Aunt عمه/خاله Auntie 

4  Kittenگربه  kitty 

3 -3-پسوند : et /- ette  به داده انجام انگلیسی وندهاي زایایی برروي که تحقیقی در براوو 
 به فرانسه زبان از پسوندها این ورود ۀپیشین به و کند می اشاره مصغرساز پسوند دو این

  . )139: 1،2009براوو( کند می اشاره انگلیسی
et: پسوندهاي کاربرد: 15جدول  /- et t e   

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Cigar 

  )برگ(سیگار
Cigarette 
 سیگارمعمولی

2  Cabin 
  ،اتاقک کابین

cabinet 
قفسه کابینت،  

  
3 -4 -پسوند -ling : شود، اما محققانی چون   میاستفاد پسوند این از معدودي موارد درهرچند

 او مثال عتقدند که این پسوند در انگلیسی امروز نیز داراي زایایی است،م) 1994(2آیتچیسون
ماهی ( fishling جدیدي مثل ةزند که دوستی در هنگام ماهیگیري دست به تولید واژ می

  .زده است) کوچولو
lپسوند  کاربرد: 16جدول i ng -  

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Duck 

  اردك
Duckling 
 جوجه اردك

                                                             
2-Bravo 
2 -Aitchison 
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3 -5-پیشوند mini  - : استفاده کوچکی دادن نشان براي اشیا برخی اسم با پسوند این 
 نیز را pico / - nano / - micro - پیشوندهاي پیشوند، این به خود ۀمطالع در رآلب .شود می
  .)1،2010آلبر( اند یافته فراوان کاربرد تکنولوژي و علمی متون در امروزه که افزاید می

mi پیشوند کاربرد : 17جدول ni  -  
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Bus  
 اتوبوس

Minibus 
  )بوس مینی( کوچک اتوبوس

2  computer 
  

nanocomputer 

 :فرانسه  - 4
اند و از  دهاي مصغرساز فرانسه واژگانی شدهمعتقد است که بسیاري از ون )2012(بیدود 

  :ره کردترین انها اشا توان به برخی از رایج است با این حال می اهمیت انها کاسته شده
et - : پسوند -1- 4  براوو( :شود می استفاده کوچکی بیان براي et- پسوند ازمذکر اسامی در 
  :مانند نمونه زیر. )2009،

  -et پسوند کاربرد : 18جدول
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Un jardin  
 باغ

Un jardinet 
  کوچک باغ

 استفاده نیز خاص اسامی با ندپسو این از . شود می استفاده  ette- پسوند از مونث اسامی در
  . شود می

  
et پسوند کاربرد:  19 جدول t e  -  

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Anne  

  )خاص اسم(آن
Annette 

  کوچولو آن

                                                             
1-Albair 
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 کلماتی صورت به شده ساخته کلمات تدریج به و شده استفاده گذشته در پسوند این از
  .)1995 ،1دلهاي.(است چسبیده فعل به پسوند این مثال براي. اند درآمده مجزا معنی با مستقل

et پسوند کاربرد: 20جدول  t e   - در فعل 
  اسم مصغر  فعل  ردیف

1  Allumerسوختن Allumetteکبریت  

4 -2-پسوند on –  :است یر آمده زبراي این پسوند نمونه هاي :  
  on- پسوند کاربرد: 21 جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un aigle 

 عقاب
Un aiglon  

  بعقا جوجه
2  un chat  

  گربه
un chatton 

  گربه بچه

  :است رد بیشتري را به خود اختصاص دادهاین پسوند کارب:- ot پسوند-3- 4
  -ot پسوندکاربرد : 22 جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un ile 

 جزیره
Un îlot  

  کوچک جزیره
2  Un frère  

 برادر
Un frèrot  

  کوچک برادر
3  Un chien 

 سگ
Un chiot  

  سگ توله

  
   .)2،2011مروان (مونث براي elle- پسوند و مذکر براي  eau-  پسوند-4- 4

 پسوندهاي مصغر مذکر و مونث کاربرد:   23 جدول
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Un elephant 
 فیل

Un éléphanteau 
  فیل بچه

                                                             
1 -Delhay 
2 -Morvan 
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2  Une prune 
 آلو

Une prunelle 
 آلوچه

3  Une ruelleکوچه  
  باریک

Une rue 
 کوچه

  
  :)مونث براي(ine-  یا) مذکر براي(in-  دپسون-5- 4

  مونث و مذکر مصغر پسوندهاي کاربرد: 24 جدول
  
  
  
  
انسه است که ساز زبان فر این پسوند یکی از پسوندهاي کوچک : ceau /-celle- پسوند-6- 4

  .چسبد  اسم میبه پایۀ
  -ceau /-celle پسوندهاي کاربرد : 25جدول 

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un lion 

رشی  
Un lionceau 

  شیر بچه

4 -7-پسوند -ule  : واجگونه داراي پسوند این -cule  که در اینجا به کار نرفته باشد می نیز 
  .است

ulپسوند  کاربرد: 26جدول e- 
  م مصغراس  اسم  ردیف

1  Vein 
 رگ

Veinule 
  کوچک رگ

2  Animal 
 جانور

Animalcule 
  بینی ذره جانور

  
  

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un tableau 

 تابلو
Un tableautin 

  کوچک تابلو
2  Une botte 

 چکمه
Une bottine 

  چکمه نیم
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   زبان مورد مطالعه4بررسی آماري کاربرد وندها در 
 و پردازیم ي  کاربرد مصغرسازها در پیکره میبررسی آمارها به  اکنون پس از ذکر نمونه

 :کنیم هاي آماري  را  ارایه می اي و جدول نمودارهاي مقایسه
  :فارسی درساز مصغر وندهاي1- 4

  فارسی در مصغرساز وندهاي: 27جدول 
  ي-  ك-  چه-  وندهاي مصغر

    1    تصغیر
  2  3  2  تحبیب
    1    تحقیر

                

  
  1نمودار 

 این همچنین تنها .است داراي بیشترین فراوانی "ك"زبان فارسی وند مصغرساز هاي  دادهدر 
 و دو وند مصغرساز دیگر تنها در معنی تحبیب وند است که در معنی تحقیري به کاررفته است

اوله در این پیکرة زبانی داراي نمود –ه و –ایچه،–همچنین واجگونۀ . اند کار رفته و تصغیر به
از طرفی . کاربرد هستند نبودند زیرا همانطور که در بخش معرفی این پسوندها گفته شد کم

رفت نیز یافت  ي نیز که براي مخفف کردن اسامی اشخاص به کار می-بق گفتۀ الزار، پسوندط
  .نشد

  :استانبولی ترکی درمصغر  وندهاي-  2- 4
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  استانبولی ترکی در مصغر وندهاي: 28جدول
وندهاي 

  مصغر
cik  -cük  çik- ciğim 

 - 
-cak  -ceğiz  iş  

oş- 
-o -k -i 

             1  1  3  تصغیر
  1  1  4  2  1  2  1        تحبیب
                    1  تحقیر

  
 که است  در مفهوم تحقیر به کار رفته- cikاز میان وندهاي مصغرساز ترکی استانبولی تنها وند 

-، ciğim  - ،-cakوندهاي مصغر  همچنین.داراي فراوانی کمی نیز در پیکرة زبانی می باشد

ceğiz ، iş ، oş -،-o ،-k ،-i اند در واقع می توان گفت که  هکار رفت تنها در مفهوم تحبیب به
  .اند کار رفته فهوم تحبیب به ساز در مهاي مصغر بیشترین وند

  
  2نمودار
  

  :انگلیسی در تحبیبی- تصغیري وندهاي- 4-3
 انگلیسی در تحبیبی-  تصغیري وندهاي: 29جدول 

وندهاي 
  مصغر

-let -y/-ie  -et/-ette  -ling  Mini-  

  1  1  2    1  تصغیر
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        3    تحبیب
            تحقیر

  
  3نمودار

ینجا در کدام از وندهاي مصغر در ا  هیچ.موجود است )-mini(در زبان انگلیسی تنها پیشوند
-/y- پسوندهاي .اند و بیشترین فراوانی مربوط به فرایند تصغیر است معنی تحقیر به کار نرفته

ieاند  تحبیب به کار رفته تنها در معنی.  
  :فرانسه در تحبیبی- تصغیري وندهاي4- 4

  فرانسه در تحبیبی-  تصغیري وندهاي: 30جدول
وندهاي 

  مصغر
et/ette -on  -ot  -eau/-

elle  
-in/-
ine  

-ceau  -ule  

  1  1    1  1  2  5  تصغیر
      1  1        تحبیب
                تحقیر
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  4ودارنم

  in/-ine-به غیر از وندهاي فرانسه ،بیشترین فراوانی مربوط به فرایند تصغیر است و در زبان 
هیچ وندي در فرایند تحقیر به کار همچنین . اند بقیۀ وندها همه در مفهوم تصغیر نمود داشته

   .نرفته است
 هاي هر چهار زبان به صورت جدول و نمودار ن کاربرد وندهاي مصغر در کل دادهنوع و میزا

  : است و ارایه گردیدهذیل خالصه شده
  کل پیکره زبانی در مصغر وندهاي کاربرد:  31جدول

  زبان  وندهاي مصغر
  تحقیر  تحبیب  تصغیر

  جمع

  9  1  7  1  فارسی
  18  1  12  5  ترکی استانبولی

  8  0  3  5  انگلیسی
  13  0  2  11  فرانسه

  
  5ودارنم
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  گیري نتیجه
 این به استانبولی ترکی و فرانسه انگلیسی، فارسی، زبان چهار مصغرساز وندهاي یبررس با

 وندها این زبانها این ۀهم در و برند می بهره وندها این از زبان چهار هر که یافتیم دست نتیجه
 کاربردپیشوند به صورت ، به جز یک مورد در زبان انگلیسی که هستند پسوند شکل به غالبا
ن میزان استفاده از این وندها در میان این چهار زبان در زبان ترکی استانبولی و بیشتری .دارد

اند  فتهراین وندها در معناي تحبیب به کار  % 78در زبان فارسی . سپس در زبان فرانسه است
در معنی تحبیب به % 66در زبان ترکی استانبولی که داراي بیشترین کاربرد این وندها است .

ین وندها ا % 15و در زبان فرانسه تنها  % 37,5درحالی که در زبان انگلیسی تنها اند  کار رفته
دها در معناي هاي انگلیسی و فرانسه هیچ یک از این ون در زبان. اند براي تحبیب به کار رفته

شاهد تنها یک بار استفاده از این وندها اند و در فارسی و ترکی استانبولی  تحقیر به کار نرفته
 و فارسی زبان در وندها این تعدادتوان نتیجه گرفت   به طور کلی می.اي تحقیر هستیمدر معن

ن ها از تعداد ای در همه ي این زبان .محدودتراست فرانسه و ترکی زبانهاي به نسبت انگلیسی
  .اند دهاست و برخی از این وندها واژگانی ش وندها نسبت به گذشته کاسته شده
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  طاهره آرمیون

  شناسی همگانی ارشد زبان کارشناس
  

  چکیده
 هر  حال .است زبان شود،  ارتباط به کار گرفته می     گونه هر در که اريترین ابز   نخستین و ابتدایی  

زبـان،   یـک  جمعیـت  ازدیـاد  بـا . شود   می بیشتر آن کاربران تعداد باشد، تر  ساده ابزار این قدرچ
 و فرهنگـی  تجـاري،  معنـایی،  احـساسی،  تبـادالت  انواع زبانی که پیچیدگی کمتري را داراست،    

 هـاي  زبـان  ایران از تنوع گویشی،   .  دهد   می  انجام کمتر هاي  سوتفاهم با و روشنی به آن را  مشابه
 در هنـوز  دلیـل تنـوع زبـانی،      به آنها، میان ارتباطات ولی. برخوردار است  زیادي قومی و محلی

 .اسـت  کتـب  و به کارگیري متون   ارتباط، هاي روش از یکی. شود  نمی انجام قبول قابل سطحی
در  اساسی هاي چالش از و خط یکی شناسی  بتنی بر علم زبان   هاي م   عدم شناسایی و معرفی واج    

 از ابتکـاري  اسـتفاده . اسـت  بـوده  هـاي بـومی     هـا و زبـان      گـویش  ایجاد ارتباط نوشتاري، بـراي    
 داشـتن  عـدم  کـاري،  مـوازي  قومی، تعصبات خط، در فنوتیک نابجاي ورود مختلف، هاي  نویسه
 موجـب  دیگـر،  هـاي  بغـض  و حـب  از يبـسیار  و ها روي  تک جامع، طراحی خطی  براي الگویی
 محلـی  هـاي  گویش ها و   انواع زبان  در واحد براي خط   ساختاري  در طراحی و پردازش    واگرایی

هایی که با ابداع خـط، بقـاي خـود را تثبیـت              پژوهش حاضر با استناد بر زبان      .است شده کشور
 براي ابداع و یا تصحیح خط     زبان فارسی، الگویی کاربردي و روشمند       اند و با ارائه تاریخچه      کرده

هـاي محلـی و قـومی  طبـق چـارچوب و  الگـوي واردهـاف         ها و زبان در جهت همگرایی گویش 
                                                                                                                 . دهد اي ارائه می و به روش کتابخانه) 2015(

   25/11/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله15/11/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

 واژگان کلیدي
  گویش *
  زبان* 
  خط* 
 واج *

  همگرایی* 
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  مقدمه. 1
در ایـران تعـداد     . هر کشور، نقشی کلیدي ایفا می کنـد        مردم ملی وحدت ادبیات در  و زبان

فوذ زبان فارسی، سایر زبـان هـا و   به دلیل قدرت و ن   . اي، زبان و گویش وجود دارد       قابل مالحظه 
بـراي رفـع   . هاي جدید، کمتر مورد استفاده قرار می گیـرد  هاي محلی، بخصوص در نسل     گویش

هـاي محلـی،    ها، برخـی از عالقمنـدان بـه فرهنـگ و زبـان            این چالش و همچنین حفظ گویش     
هـا بـراي حفـظ     تاز جمله مهمترین این فعالیـ . اند اي انجام داده هاي مختلف و قابل توجه   تالش

هاي محلی، می توان به ایجاد الفباي خاص آن زبان یا گویش، و نگارش متون با استفاده                 گویش
اما با اینکه طی چند دهه اخیر، فعالیـت هـاي مهمـی در ایـن راسـتا صـورت       . از آنها اشاره کرد 

قبـول  هـاي محلـی، قابـل     هـا و گـویش      گرفته، ولی تعداد مخاطبین، گویشوران و کاربران زبـان        
لذا بیم آن مـی رود کـه   . همچنین نسل جدید بسیار بیشتر به زبان فارسی گرایش دارند . نیست

در ایـن مقالـه، بـا بررسـی     . هـاي محلـی بـه خطـر انقـراض نزدیـک گردنـد        ها و گویش   فرهنگ
. گـردد  اي از الفبا و کارهاي صورت گرفته درگذشته، چالش مذکور دقیق تر بررسی می             تاریخچه

هـا و هـدف گـذاري در نـسل جدیـد،       هـاي موفـق بعـضی از زبـان     اده از تجربـه  سپس بـا اسـتف    
  .هایی پیشنهاد می شود رهیافت

  پیشینه پژوهش. 2
 بیـشتر  که گرفت، صورت بسیاري جدال و ها  بحث خط، تاریخچه پیرامون گذشته، قرون در

 و اریختـ  بـه  خـط را   پیرامـون  بحـث  اخیر، سده در. شد منجر شکست به مختلف، دالیل به آنها
 جهـان  در معـدودي  کـشورهاي  لـذا . انـد   کـرده  مربـوط  شناسـی  باسـتان  و قدیم ملل هاي  زبان

متون موجـود مربـوط بـه زبـان         . کردند پیدا را آن به راجع نظر اظهار و تحقیق بحث، صالحیت
فارسی باستان به قرنهاي ششم تا چهارم پیش از میالد و فارسـی میانـه از حـدود قـرن چهـارم       

آثار به جا مانده از زبان فارسی  ). 1393:130دبیرمقدم،(د تا قرن نهم میالدي است       پیش از میال  
تـرین آن مربـوط بـه     دري پس از ورود اسالم به ایران با خط عربـی موجـود اسـت کـه قـدیمی              

هاي مانوي یافت شده در واحه ترفان در ترکستان چین است که تنهـا شـامل چنـد          نوشته  دست
ي  نوشـته  تـرین دسـت   با وجود این کهن. شود چهارم هجري مربوط میواژه است و به اوایل سده   

دار فارسی به خطی ماخوذ از عربی، کتاب االنبیه عن حقائق االدویه اثـر ابومنـصور موفـق                    تاریخ
). 1388:165بیـدي،  باغ(  است 447هروي به خط اسدي طوسی است که تاریخ کتابت آن سال           
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هاي دینی ایرانی   به خطوطی غیر از عربی توسط اقلیت       ترین آثار مکتوب فارسی دري      البته کهن 
مانند یهودیان، مسیحیان و مانویان و به خـط دینـی آنهـا، عبـري، سـریانی و مـانوي، پـیش از             

 تـرین   کامـل ). 1388:166همـان ،  (انـد     ترین نسخه موجود االنبیه به نگارش درآمده        کتابت کهن 
 کتـاب  بـراي  موبدان زرتشتی  را "دین خط" ای "دبیره دین". ست »اوستا الفباي «جهان الفباي
در ایـن خـط حـروف بـه یکـدیگر      . کرد ارائه پنحاه و سه نشانه و از راست به چپ   با اوستا دینی
و چنـد مـورد نـادر دیگـر و هـر واژه بـا            ) ك+ ش  (،  )ت+ ش  (پیوندند به استثناي ترکیب       نمی
یـز نقطـه اجـزاي ترکیـب را از      در کلمـات مرکـب ن     . شود  ي پس از خود جدا می       اي از واژه    نقطه

 یـا  "دبیـره  کـسب " نـام  به دیگري خط وي همچنین). 1388:28 ، همان(کند    یکدیگر جدا می  
 توانستند می آن با که ساخت عمومی استفاده براي حرف) 365 روایتی به (160 با "کلی خط"

 ط، پـنج  خـ  دو ایـن  از غیـر  فارسیان. بنویسند را آب شرشر صداي حتی صدایی، هر و اشاره هر
( شـدند   داخـل ) عربی از اي  شاخه (نبطی کلمات ها،  خط این از برخی در. نیز داشتند  دیگر خط

 پهلـوي  (اشـکانی  پهلوي به باستان فارسی زبان تاریخی، هاي کنش ادامه در)1365:98پاینده،   
 دري فارسـی  ( جدید فارسی نهایتا و) پارسیک یا نو پهلوي (ساسانی پهلوي ،)پهلوانیک یا کهن
 نیـز  الفبـا  حـروف  شـکل  و تعـداد  تـاریخی،  فراینـد  این در همچنین تحول یافت ) اسالم از پس

موجـود   رسـمی  الفبـاي  حرف 32 رسمی، فارسی زبان در که اکنون به تا کرد بسیاري تغییرات
  ).1343 : 259ناتل خانلري، ( است

  

  
  معاصر فارسی الفباي حروف جدول – 1 شکل

  
 هنـوز  دارد، هایی  ریشه چه کشور، رسمی و کنونی الفباي ینکها و الفبا، تاریخچه روي بحث

 ایـن  پـژوهش،  ایـن  در. باشـد  مـی  معاصر علماي بین تاریخی، هاي بحران و ها اختالف آبستن
 و حفـظ  بـراي  چـارچوبی  معاصـر،  هاي  توجه به داشته   با جدال مورد بررسی قرار نگرفته است و      

  .هد شدخوا ایجاد محلی هاي گویش و ها نزبا همگرایی
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  چارچوب نظري  . 3
 ارائه 3 و لهجه  2، گویش 1الگو و تعاریف نظام مندي براي تفکیک و تعریف زبان         ) 2015 (واردهاف

 نمی اغلب تفاوتی میان زبان، گویش و لهجه قائل           ها و کتب،    دربسیاري از ترجمه  . کرده است 
واردهـاف،  ( رهـا اسـت     هاي محلی، اجتماعی، سبک، سـیاق و ژان          زبان دربرگیرنده گویش   .شوند

.  اســت  و لهجــه ي گــویش در واقــع زبــان واژه اي پوشــشی اســت کــه دربرگیرنــده). 2015:54
ایـن  . هاي متعلق به یک زبان از منظر واژگان، آرایـش نحـوي و تلفـظ متفـاوت هـستند                   گویش

در ).  2015:38همـان، (شـوند  اي یا محلی نامیـده مـی       هاي منطقه   هاي زبانی گویش    تفاوت گونه 
 هـا،   گردشگري ها،  دوستی براي قوي بسیار پتانسیل خود که نواز گوش هاي  زیبایی ران یکی از  ای
نیـست   الزم. باشـد   مـی  ها  گویش و ها  زبان تنوع دارد، را کشوري نیاز مورد تبادالت از بسیاري و

 شـهر  به شهري از ایران با سفر   در کنید، سفر دیگر کشور به کشوري از باشید مجبور مانند اروپا 
 هـاي   جاذبـه  از بـسیاري  آن، پیرامون توان  و زبانی خواهید شد که می      گویشی شاهد تنوع  دیگر،

 مـودت،  بـه جـاي   تمـسخر،  فتنـه  اي زمانی،   دوره در متاسفانه. گردد مطرح تجاري و گردشگري
 آن امیـد  و اسـت  کاهش به رو امروزه که بود، کرده پیدا رواج ها  گویش بین عالقه، و بردن لذت
 پیـدا  رواج هـا،   گویش بین لذت ارتباط  بیشتر هرچه نوشتار، و خط در همگرایی ایجاد اب رود  می
اي و محلی است که تنها بـه     لهجه، روشی براي صحبت کردن گروهی اجتماعی یا منطقه .کند

  ). 2015:398همان،( گردد تفاوتهاي آوایی و تلفظ برمی
فارسی،کردي،گیلکی، تـاتی، تالـشی،    نندهاي ایرانی ما  هاي متنوع شامل زبان     زبان ایران، در

 هـا مربـوط بـه       گـویش  بیشترین. شود  می عربی صحبت  و ارمنی بلوچی وغیرایرانی شامل ترکی،   
 اي،  آمادیـه  هاي  شامل گویش  کردي زبان مثال عنوان  به .است کردي و ترکی فارسی، زبان هاي 
 کرمانشاهی، اي،  سیدي، سلیمانیه  ،سنندجی اي،  زنگنه رجابی، اي،  پاوه اي،  بانه باجالنی، اورامانی،
 گـور،  پـنج  هـاي   گویش شامل بلوچی ویا زبان  است گورانی اي،  گندوله گروسی، مکري، مریوانی،

این تنـوع زبـانی ناشـی از وجـود موقعیـت جغرافیـایی اسـت،                . باشد می نوشِکی وِنتسی، زابلی،
اي در  هاي زنجیـره  و گویشها  بنابراین لزوم ثبت خط یکی از عوامل مهم براي ثبت و حفظ زبان   

با توجه به تعاریف متعدد از زبان و گویش، در پـژوهش حاضـر           . ایران از جمله خط گیلکی است     
ایجاد خط نوشتاري خاص    ) 2015(در چارچوب تعاریف و الگوي زبانشناسی اجتماعی واردهاف         

.                                                                                                                                    قرار گیردشود که در قالب تعریف زبان طبق آن الگو هایی پیشنهاد و ارائه می براي زبان
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 مازنـدرانی،  ماننـد  خزر دریاي ي  حاشیه هاي زبان از، توان می ایران محلی هاي  زبان انواع از
 فریزنـدي،  نطنـزي،  ایران ماننـد  مرکز در .ها نیز نام برد نوع آنهاي مت   تالشی با گویش   و گیلکی

 یزدي، نائینی، سیوندي، اردستانی، شیرازي، اصفهانی، خوانساري، و گلپایگانی یی،  میمه یارندي،
 در سیستانی، مشهدي، مانند شرق در .هاي متنوع زبان فارسی هستند      سمنانی، گویش  کرمانی،

 در گـاهی . بـرد  توان نام ی که گویشی از زبان کردي است را می و کرمانشاه  همدانی، مانند غرب
 سـمنان،  در مثـال  عنـوان  بـه . کند  می تغییر ها  گویش این شهري، هر به نزدیک مناطق و توابع

 هـا و لهجـه   ها،گویش  زبان )1332: 83افشار،( زنند می حرف متفاوت ها اي  سرخه با ها السگردي
 سـاکنین  گـویش  اصـفهانی  گرگـان،  نـواحی  در بادياسـترا  تـر،  دقیـق  بصورت اي منطقه هاي

 کوهـستانی  منطقـه  در بختیـاري  انارك، اهالی انارکی گویش  قزوین، الموت در الموتی اصفهان،
 تهـران،  تجـریش  بـومی  اهـالی  براي خراسان، تجریشی  بیرجند در بیرجندي ایران، غربی  جنوب

 و آذربایجـان  در ن، خلخـالی  جوشـقا  در جوشـقانی  بختیـاري،  گروه از فرعی اي  لهجه چهارلنگ
 در خونـساري  خـور،  قـدیمی  دهـستان  در خـوري  تالش، از قسمتی و گیالن کوهستانی قسمت

 سـبزوار،  در سبزواري ایران، مرکزي هاي  دهستان از زفره در اي  زفره دزفول، در دزفولی خونسار،
 در رزاديشـمی  شـیراز،  شمال سیوند در سمنان، سیوندي  در اي  سرخه اصفهان، سده در سدهی
 در ایـران  غربـی   شـمال  از قـسمتی  در تالـشی  شیراز، در شیرازي شوشتر، در شوشتري سمنان،
 از قهرود در قهرودي نطنز، فرسخی پنج در فریزند در فریزندي مرکزي، ایران در عبدوي تالش،
 کفرانـی  کاشـان،  توابـع  از کشه در اي  کشه گیالن، در کسمائی کاشان، در کاشانی کاشان، توابع

 الرسـتان  در الري گـیالن،  در رشـتی مرکـزي    اصـفهان،  توابـع  از گز در گزي اصفهان، توابع رد
 لرسـتان،  در لکـی  لرسـتان،  در لري الهیجان گیالن،  در الهیجانی سمنان، در السگردي فارس،

 در اي  میمه لوت، کویر و مرکزي بیابان در مِهرجانی محالت، در محالتی مازندران، در مازندرانی
 توابـع  از ون در وِنـی  کاشـان،  توابـع  از نطنـز  در نطنـزي  نائین، در نائینی کاشان، توابع از میمه

 در یارنـدي  بختیـاري،  گـروه  در لنگـی  هفت غربی، و شرقی آذربایجان درتمام هرزندي کاشان،
 کاشـان،  در کاشـان  یهـودي  اصـفهان،  در اصـفهان  یهـودي  یزد، در یزدي کاشان، توابع یارند از 
 گــویش گبــري و درویــشان طبقــات از بعــضی بــین در درویــشی همــدان، در همــدان یهــودي

  ).1332 : 75افشار، (است  ایران ساکن زرتشتیان
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  آن  ثبت ابزار خوانش و تنوع. 3-1
 u تـا  o از خـوانش  نـوع  45 ،»او «ضـمه  خـوانش  براي دهد، می نشان فرانسه در تحقیقی

 حـروف،  و سـایر عالئـم    بـراي  یاري،بـس  آوایـی  تنوع مشابه، بصورت که ست بدیهی. دارد وجود
 آواي نـوع  45 از مثـال  بعنوان. دارند کاربرد آنها از تعدادي گویش، یا زبان هر در اما. دارد وجود
 در ولـی  دارد کـاربرد / u/و  / o/ آواي دو فقـط  دري، فارسـی  رسـمی  فعلـی  زبان در ،»او «ضمه

ــران محلــی هــاي گــویش  گــردد مــی فادهاســت آن تلفــظ شــش حــداقل نیــشابوري ماننــد ای
  ). 1365:17جنیدي،(
 نیـز  هـا  صـدا  و حـروف  سایر خوانش براي زیادي تنوع  ،/ او/  آواي براي حالت تعدد به باتوجه 

 بقـاي  حفـظ  در مهم امري ها  گویش و لهجه   زبان، آواهاي ثبت براي راهی یافتن لذا دارد، وجود
  .گردد می آن

 البتـه کتـب   . کند می و ویژگیهاي هر واج بحث    جایگاه، روش یا شیوه تولید       از زبانشناسی، علم
 از قبل تجوید هاي  کتاب. است موجود هند در میالد از پیش قرن پنج تا پانزده به مربوط تجوید
 مانده محفوظ فارسی و عربی به ها  آن محتویات ولی رفت، میان از مغول و عرب جنگ در اسالم
 بـراي  شـدند  مجبور و نیامد، بوجود یديتجو خط و شد کم علم این اصول به آشنایی  لذا. است

 عـالوه  ایـران،  در اسالم از قبل. بنویسند مفصل هاي کتاب در اي جداگانه شرح ،  کلمه خوانش هر 
. اسـت  داشـته  وجـود  مذهبی، کتب قرائت یا زمزمه ضبط براي مخصوصی حروف تجوید، علم بر

 آیـات  خـوانش  در داشـتند  یباسـتان  دینـی  کتـب  و تجوید علم از که سوابقی با ایران مسلمانان
   .دادند انجام شایانی خدمات قران،

 مدرسـان  از گروهـی  همـراه  به فرانسوي، شناس  زبان "پسی پل" 1896 تا 1886  هاي سال در
 International Phonetic(المللــی بــین آواشناســی انجمــن فرانــسوي، و انگلیــسی زبــان

Association(، نـشان  بـراي  اسـتانداردي  الفبـاي  تینی،ال الفباي يبرپایه   و نمود، تاسیس را 
 تـا  IPA تغییـرات  عمـر  طـول  در. کرد طراحی گوناگون هاي  زبان در ایجاد شده  صداهاي دادن
ــشجویان از ،2005 ســال ــا اســاتید و دان ــان ب ــاگون، هــاي زب ــان گون ــدگان، شناســان، زب  خوانن

 حـرف،  107 از نـون اک و گرفتـه،  کمک مترجمان و فراسازان  زبان   نویسان،  فرهنگ هنرپیشگان،
 دادن نـشان  بـراي  IPA الفبـاي . اسـت   شده تشکیل عروضی عالمت چهار و کننده،  تفکیک 52

 هجاهـا،  و هـا   واژه میـان  اتـصال  جملـه،  آهنـگِ  واج، مانند شفاهی هاي  زبان در بیانی هاي  حالت
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 اي  مجموعـه  و شـکري،   ي لـب    پدیده يوسیله    به شده  ساخته صداهاي گفتن، سخن زبانی  نوك
  .گیرد می قرار استفاده مورد نمادها از گسترده

  
  )2005لده فوگت، جانسون، (2005 در IPA جداول آخرین - 2 شکل

  
  ها گویش حفظ و ثبت براي جدید هاي نشانه چالش. 3-2
 از حـال  در فارسـی  زبـان  روزافـزون  نفـوذ  برابر در ایرانی هاي  از گویش  بسیاري دوره معاصر  در

 دسـتور  و الفبـا  محلـی،  هـاي   گـویش  و ها  زبان از تعدادي نشر و حفظ براي. هستند رفتن میان
 از  آنهـا  انـواع  در کـه  گیلکـی  بلـوچی،  تالشی، ترکی، کردي، الفباي مانند گردید، ارائه نگارشی
 جدیـد،  حروف ساخت براي آنها از ابتکاري ترکیبی و تغییر یا و فارسی سیریلیک، التین، حروف

 جدیـد  الفباهاي هاي  چالش ترین  اساسی از یکی الفبا با خوانش، و آوانگاري تداخل. شد استفاده
عالئـم و    گاهی خاص، هاي کشش یا و آوا صدا، ثبت دغدغه و نیاز دلیل به رسد می بنظر. است
 و اي سـلیقه  و نـسبی  امـري  هـا،  آوري نـوع  ایـن  از بـسیاري . انـد   کرده ارائه را هایی جدید   نشانه
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 تـر  جـامع  بـصورت  IPA سیستم وبه کمک زبانشناسی علم طریق از چالش این. هستند چالشی
  .باشد می پیگیري قابل

  
  شده ارائه محلی هاي گویش و ها زبان از برخی هاي جدول نشانه - 3 شکل
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 دیـدگاههاي  نگـرفتن  نظـر  در و مناسب الگوي ثابت، چارچوبی نداشتن دلیل به مواردي، در اما
 اقـشار  میـان  نفوذشـان  کـه  پرداختند هایی مرج و جهر گاه و کاري موازي به تبادلی، و تجاري

. ندارند جوان نسل در بخصوص قبولی، قابل مخاطبان تعداد و شد، ضعیف و کند بسیار مختلف،
در نهایـت    نوع نـشانه و نویـسه و       چندین ایجاد موجب مناسب، الگوي و ثابت چارچوب نداشتن

 پیشگیري از چـالش  شودکه یراي   ر می و در آینده این احتمال قویت      واگرایی و تشتت شده است،    
فراگیري خط نوین، نیازمند هزینه و      . آید بوجود بیشتري، هاي  الفبایی و نشانه   تنوع بعدي، هاي

 بـه . شـود  می انجام الکترونیکی ابزار با تبادالت و مراودات بیشتر آموزش است، از طرفی امروزه     
 امکانـات  و افـزاري   نـرم  سـواد  کمبـود  هـا،  نشانه باتنوع افزاري متناسب   نرم امکانات کمبود دلیل

 ،)محلی گویش یا زبان هر به ثبت و ضبط   براي هوشمند گوشی طراحی متناسب  مثال (عمومی،
 و هـا   زبـان  فراگیـري  موجـب دشـواري    خـط و نـشانه     تنوع. دارد وجود تبادلی، و تجاري چالش
 بوجـود  مختلف سنن و آداب و ها  فرهنگ از صحیحی درك آن نتیجه در که گردد،  می ها  گویش

 بسیار عوامل از یکی 1"واکنش زمان"کاهش  . شود  اقوام می  واگرایی و موجب انقطاع و    آید، نمی
تـر را   هاي سـاده  نشانه   همچنین بازخورد و کارآمدي    و است به خواندن در مخاطب    مهم ترغیب 

 لـذا  د،شـو  مـی  مخاطـب  واکـنش  زمـان  رفـتن  باال ها باعث نشانه تنوع. کند تبیین و توصیف می   
کتـاب و عـدم      از جمله، موجب کـاهش فـروش      . کند  می کم بسیار را ارتباطی و تجاري موفقیت

آشـنا   نا و جدید هاي نشانه با هاي محلی، استقبال خوانندگان از متون و کتب نوشته شده به زبان 
  .شود می

  ها توصیف و تحلیل یافته. 4
گـردد از   ري شامل سـه مرحلـه مـی       هدف گذاري در تحلیل براي دستیابی آسانترین خط نوشتا        

جمله در نظر گرفتن وضعیت جمعیت زبـانی، تعیـین جامعـه هـدف کـه بـراي دسـتیابی خـط              
مناسب ضروریست و در نهایت بیان روش دستیابی به آن، که در ذیـل بـه آن پرداختـه خواهـد        

  .شد
  
  

                                                             

٥ Response Time 
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  جمعیت زبانی وضعیت. 4-1
. کـرد  بنـدي  تقـسیم  گـروه  سـه  به یمحل زبان به تسلط داشتن در را مردم توان می امروزه

 یـا  سـال  میـان  افـراد  اغلـب  و دارند کافی تسلط محلی زبان به که است اول شامل افرادي  گروه
 قـرار  فارسـی،  زبـان  سـایه  زیر در آنها محلی زبان که هستند دوم، افرادي  گروه. هستند قدیمی
 سـوم،  گـروه  و. هـستند  فارسـی  زبـان  به گرایش حال در زبان، دستور و لهجه تغییر با و گرفته

 خـود  محلـی  مکالمات از اي توجه قابل قسمت و دارند خود محلی زبان از اندك بسیار اطالعات
 انواع تاثیر قوي  تحت که هستند جوان نسل از اغلب گروه این. دهند می انجام فارسی زبان با را

 دور خـود  محلی گویش و زبان از اي مالحظه قابل بطور اي،  رسانه چند هاي سیستم محصوالت
  .اند شده

  هدف جامعه. 4-2
 راه در هـدف،  جامعـه  لـذا  دارنـد  محلـی  گویش بر کافی تسلط اول، گروه که این به توجه با
 باید یعنی. گردد می سوم و دوم هاي گروه شامل محلی، گویش یا زبان حفظ براي ریزي برنامه
   .شود انجام ریزي برنامه جوان نسل و میانی، نسل براي

  هدف به هاي دستیابی  روش. 4-3
 مطالعـاتی  هـاي   مکـان  و مـسیر  در بایـد  هـدف مـورد نظـر،      جامعـه  بـراي  کـه  است بدیهی

 تا کرد، ریزي  برنامه موجود، امکانات از استفاده با و اي،  رسانه چند هاي  سیستم مانند شان،  جاري
 نـشانه یـا الفبـاي      ماننـد  جدیـد،  ابـزار  از اسـتفاده  به کردن مجاب. گیرد قرار بیشتر اقبال مورد

 تـاکنون  هـدف،  جامعـه  با توجه به عدم آموزش مدون در سطوح مختلف آموزشی بـراي            جدید،
 رسـیدن  بـراي  قبولی قابل کمک تواند می زیر موارد لذا. است نبوده بخش مورد توجه و رضایت  

  :باشد هدف به
  ي جدید نشانه ارائه عدم.  4-3-1

 ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ء ا  نـشانه،  32 شـامل  فارسی زبان الفباي
 بـه  تـوان  مـی  الکترونیکـی،  ارتبـاطی  وسـیله  هر با امروزه. ي است  ه و ن م ل گ ك ق ف غ ع

 هـاي  و تعریـف نـشانه   در دسـترس بـودن   . پرداخت ارتباط و نشر به فارسی هاي  فونت با سادگی
 گـردد  می هاي محلی گویش و ها  زبان مخاطبان اي، موجب افزایش    فارسی در نرم افزارهاي رایانه    

 بـراي  خـوبی  شـروع  و کنـد،  مـی  کمـک  فرهنگـی  مـراودات  و متون، کلمات، تر  آسان فهم به و
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 ارتبـاط  محلـی  هـاي   گـویش  همه با توان می فارسی فونت یک با لذا. بود خواهد اقوام همگرایی
 واکـنش  زمـان  فارسی، الفباي و حروف با جدید مخاطبان بیشتر آشنایی به توجه با. کرد برقرار

 مثـال  بـه عنـوان   . گـردد  مـی  بیـشتر  گویش آن با ارتباطی و تجاري موفقیت لذا و شود  می کم
 روبـرو  مشتري با بازار در بهتري اقبال با روزنامه، یا کتاب مانند محلی گویش با چاپی انتشارات

 هـا   بانسایر ز  و کردي ترکی، گیلکی، متن فارسی، الفباي با تواند می جدید مخاطب. شد خواهد
 معـانی   و صـحیح  خـوانش  دنبـال  بـه  سـپس . دارد  برمـی  را ارتبـاطی  قدم اولین لذا و بخواند را

  .رود، که پیشنهاد نگارندگان براي رفع این نقیصه ذکر خواهد شد می
   چند نویسه براي یک واج از استفاده عدم.  4-3-2
گفتـاري در تمـام دنیـا از    هـاي موجـود در زنجیـره     شناسان به دلیل جلوگیري از نارسایی       زبان 

بر این اسـاس    ). 1389:47افراشی،(کنند  نگار در مطالعات زبانی استفاده می       خطوط آوانگار و واج   
در  هاي خط فارسـی،ازجمله آن کـه      ها و برخی نارسایی     پژوهش حاضر براي رفع اینگونه کاستی     
 آوا هم هاي  براي  واج به کارگیري یک نشانه یا نویسه را       مقابل یک واج، چند نویسه وجود دارد،      

موجـب   و شـود  هاي کمتر اسـتفاده مـی       به کمک واج نگاري از نویسه      ترتیب بدین. کند  ارائه می 
 .شـود   می هاي یکسان کم    واج نوشتن در امالیی هایی  چالش همچنین. گردد می تر  آسان خوانش

     شـوند  ه مـی یکـسان،نوشت   واج بـا  واژگانی که معناي جداگانـه دارنـد ولـی       با برخورد صورت در
آنگونه کـه  . نمود رفع را ابهام این مفهوم جمله یا بند و پاراگراف و با استناد بر بافت،     از توان می

اي در نظـر گرفتـه      ي زبـان، گروهـی و سـازه         در زبان شناسی نقشگرا و شناختی، واحد سـازنده        
هـاي محلـی بـه       نخصوصا آنکه غیر از زبان فارسی، دیگر زبـا        ). 1989:26یول و براون،  (شود    می

ي  هـاي میانـه و باسـتان، ریـشه     دالیل مختلف تاریخی و عـدم وجـود پیـشینه مکتـوب از دوره            
تـوان   هاي متعدد داردمـی  واژگانی نامشخص دارند، براي به کارگیري یک واج که نویسه یا نشانه     

 بجـاي  "ت" حـرف  از کـردي،  الفبـاي  در مثـال  بعنوان.به راحتی یک نویسه به کار گرفته شود       
 بجـاي  "ز" حـرف  از ،"ص" و "س" و "ث" حـروف  بجاي "س" حرف از ،"ط" و "ت" حروف
 ت، پ، ب، آ، واج، 24 بـا  تـوان  مـی  لـذا . شود می استفاده  ،"ض" و "ظ" و "ز" و "ذ" حروف

ــاري   و، ن، م، ل، گ، ك، ع، ف، ق، ش، ژ، ر، ز، د، خ، ح، چ، ج، س، ــردي را واج نگ ــط ک ي، خ
  .کرد
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  ساس خوانش واجا بر نوشتار.  4-3-3
  مثـال  عنـوان  به. ها، آوایی وجود ندارد     در خط فارسی، در برخی واژه      "و"براي نویسه یا نشانه       

هـاي دیگـر محلـی از         هـا و زبـان      گویش در .شود  خوانده می  "خاهر"  که "خواهر" فارسی ي  واژه
ه بـر رعایـت     عـالو .این روش، .هایی پرهیز کرد    توان از به کارگیري چنین نویسه       جمله گیلکی می  

کاهد و این روش، در جلب     اصل اقتصاد از اشتباهات نوشتاري خط و عدم انطباق آن با زبان می            
.                                                                                                 دهد هاي قومی را افزایش می و  ایجاد رغبت مخاطب براي فراگیري زبان

  کلیدي براي واژگان IPA به کارگیري آوانگاري.  4-3-4
. شـود  مـی  هاي معتبر به کـار گرفتـه      فرهنگ لغت  در خوانش صحیح  براي امروزه  IPA سیستم

 را کلیـدي  کلمـات  جداگانه، فصلی یا پاورقی بصورت محلی، زبان با متون نشر همراه به توان  می
فراگیـري خـوانش     دلیـل  بـه  متـون،  نـشر  تمدید در که ست بدیهی. نمود ارائه آوانگاربه شکل   

  .گردد می کاسته IPA سیستم از استفاده میزان از صحیح،

  
  .مثال با IPA آوانگاري بر اساس نمونه - 4 شکل



  محلی هاي زبان و ها گویش براي خط در همگرایی    رخسار زبان      1397، تابستان 5شماره  /

 
 

118

  الفبایی  هاي رفع کمبود براي واجهاي ثانوي، جدول تعریف.  4-3-5
جـداول   تعریـف  بـا  را، ي آواهـا    ارائه در واجی هاي کمبود جهان، مخاطب پر هاي زبان از بعضی
 آواهـایی  ایجاد براي ترکیبی جداول واجی  انگلیسی زبان در مثال عنوان به. اند  نموده رفع واجی

  .است شده تعریف ندارند، اي مستقل نویسه که
  

  انگلیسی زبان در هاي جنبی واج  جدول از اي نمونه – 5 شکل
  .کرد تعریف را الزم صداهاي فارسی، الفباي با گویش انواع براي آن مشابه توان می

  )stress( تنش نمایش.  4-3-6
 براي ها   دیکشنري بیشتر در. برد می باالتر مخاطب براي را مطلب فهم خوانش، در تنش رعایت
  :زیر مانند. کنند می استفاده بزرگ حروف یا و  '  عالمت از کلمات تنش دادن نشان

'yellow (= YEL + low)    و یـا          sham'poo (= sham + POO)     و یـا  
com'puter (= com + PU + ter) 

. دهنـد  می نشان را آن تنش جمالت، امتداد در خط کشیدن با ها، کتاب از بعضی در همچنین
  :مانند

  1مثال شماره     :

   2مثال شماره     :
 

کنـد، در حالیکـه    اي با مفهوم عـام یـا خنثـی را بیـان مـی         ،مکان تنش، جمله  1در مثال شماره    
اسـت، بـه جملـه مفهـوم      ، نشان داده شده2ره تغییرمکان تنش در همان جمله که در مثال شما 

sh sion  ou  ow  oo  Ch tu  zh ee kh Ph Gh ترکیب 

 ش
 چ  او  اَو  اُو شن

 ژ  چ
اي 

 ق  ف خ  کشیده
  آوا

She tension out now Book chair   picture zhila  need khaneh   phone  Ghand  مثال  
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ي تنش یا استرس        از نشانه  لزوم در هنگام ). 2008:71کشاورز،(دهد  پرسش از دوم شخص را می     
  .کرد استفاده توان محلی می هاي ها وگویش درك مفهومی زبان براي در جمله

  نشر سنتی کنار در اي رسانه چند هاي سیستم از استفاده.  4-3-7
 نقـش  تـوان   نمی  ولی شده ها  گویش و ها  زبان حفظ باعث ها قرن طول در خط که است درست

 هـاي   روش انـواع . گرفـت  نادیده را دیگر نسل به نسلی از "ها  گویش سینه به سینه انتقال" مهم
 گفـتن،  سـخن  زبـانی  نـوك  هجاهـا،  و ها  واژه میان اتصال جمله، آهنگِ واج، ثبت براي آوانگاري،
 آواهـاي  شـنیدن  به نیاز حتما لذا. باشد می آموز زبان براي نسبی امري ا،آنه مشابه و کشیدگی

 گذشته در مهم امر این. دارد وجود صحیح، نشر براي آوانگاري، هاي سیستم کنار در زبان اولیه
 چنـد  هاي سیستم ارزان و توجه قابل رشد با امروزه اما. گرفت می انجام سینه به سینه بصورت

. اسـت  آمـده  بوجـود  سـنتی،  انتـشارات  کنار در تلفظ یا خوانش صحیح    قالانت امکان اي، رسانه
 کـال  یـا  و گـردد،   مـی  ارائه نیز الکترونیکی هاي  فایل زبان، هاي  کتاب بیشتر همراه به که بطوري
 آنهـا  از نمونـه  هـزاران  مثال بعنوان کند،  می پیدا نشر اي  رسانه چند و الکترونیکی بصورت کتاب
  .است شده ارائه نآمازو سایت در امروزه

  گیري نتیجه. 5
هـاي    نویـسه یـا نـشانه      بـه  اینکـه  تـا  است داشته بسیاري تغییرات خط فارسی،  تاریخ، طول در

. دارنـد  قـرار  مخاطـب  شـدن  کـم  تهدیـد  در ایـران  محلـی  هاي  گویش اما. رسید معاصر فارسی
 مختلفـی،  ايهـ   نـشانه  آنهـا،  خوانش و ثبت براي محلی، هاي  گویش عالقه مندان  و فرهیختگان

 نداشـتن  چـون،  مهمـی  هاي  چالش ایجاد باعث جدید هاي  نویسه در نوآوري و تنوع. کردند ارائه
 انـدك مخاطبـان،    تعـداد  کـاري،  موازي تبادلی، و تجاري مراودات سختی ثابت، فعالیتی الگوي

 در و عمـومی  و آمـوزش رایگـان و      فراگیـري  الکترونیکی، عـدم   هاي  سیستم در کاربرد دشواري
   .گردد می اقوام بین ارتباطی واگرایی جهنتی

 درکلیـه  دسترسـی آسـان    و عمـومی  آشـنایی  دلیـل  به فارسی هاي  نشانه پژوهش حاضر،کاربرد 
 و هـا   زبـان  همـه  بـین  نوشـتار  در همگرایـی  موجب ایجاد  ارتباطی را  و الکترونیکی هاي  سیستم
 هـاي  چـالش  رفـع  جهـت  در معرفی کرده است و این موضوع را نخستین گام      ایرانی هاي  گویش

  . نماید ، تبیین می شده ذکر
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هـاي    گویش و زبان محلی و قومی، به کـارگیري نـشانه           هر خوانش صحیح  حفظ براي همچنین
هاي متنـوع از یـک زبـان پیـشنهاد      هاي پر مخاطب، براي گویش     ثانوي و فرعی را همچون زبان     

شـود و در پـی آن         ئـه مـی   بدین طریق براي آواهـاي گویـشی نیـز واج متناسـب ارا            . کرده است 
. هـاي مزبـور بپـردازد    تواند به فراگیـري نـشانه   ي گویشی، با توجه به نیاز می       مخاطب و خواننده  

هاي ثانوي به کمک پژوهشگران و گویشوران خاص آن گویش، و حفظ و ثبـت آن نیـز بـه       نشانه
   . ودش همچنین مانع از واگرایی در خط نیز می. رساند شکلی یکسان و علمی یاري می

 و قیمـت مناسـب،     آسـان  دسترسـی  قابلیـت  بـا  اي،  رسانه چند هاي  سیستم اخیر، دهه چند در
هـاي بـومی      گـویش  و هـا   زبـان  نگهداري آواهاي  و ثبت براي مطمئن، جایگزینی نشر، هر همراه

  .    خواهند شد
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  ارشد آموزش زبان فارسیکارشناس 

  

  چکیده

ها و  نظران با نظریه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی داراي مشکالتی است که صاحب
برداري از ساختار  یکی از مشکالت آن انتقال و گرته. هاي خود به حل آنها توجه کرده اند روش
-هاي زبان تأکید می ملهساختگرایان بر ساختار ج. هاي زبان مادري در زبان دوم است جمله

کنند و دستور زبان زایشی بر این  وار زبان دوم اشاره می ورزند و رفتارگرایان به تکرار طوطی 
اما در انتقال دستور . گرددآموزان می باور است که درك ساختار زبان سبب توانش زبانی در نو

براي مثال ساختار جمله . زبان بهتر است از ساختارهاي مشابه و موازي دو زبان استفاده شود
کند که با این مقاله تالش می. هاي استداللی زبانهاي یادشده با همدیگر قابل قیاس اند

محور و خطامحور به مشکالت نحوي نوآموزان خارجی بویژه روسی و انگلیسی  رویکردي مسأله
اختارکرایی، نظر کند و مساله ي انتقال ساختارهاي نحوي را با ترکیب بخشی از نظریه هاي س

  . رفتارگرایی و زایشی مطرح نماید

   18/11/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله9/11/1397:تاریخ دریافت مقاله

 

  

  

 واژگان کلیدي
  دوم زبان *
  فارسی زبان* 
  محور مسأله* 
 منفی و مثبت انتقال *

  ها نظریه * 
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  مقدمه

یادگیري زبان .شان داراي ارزش خاص خود است هایی دارد که هر کدام یادگیري زبان دوم شیوه
ها و  تواند بسته به سبک لف یادگیري و فراگیري دارد که میدوم فرایندي است که درجات مخت

ها و فواید را  این ارزش). 455:1387داگالس براون،(آموز مفید واقع شود راهکارهاي فردي زبان
شود تلفیقی از اي که برگزیده می اما نظریه. گیریمدر قلمرو ساختارهاي نحوي زبان پی می

محور،خطا  که با روش و رویکرد مسأله فتارگرایی است،ژه ساختارگرایی ورنظریاتی چند بوی
  .محور و تمرکز بر یادگیري زبان دوم یادگیرنده است

 راي ساختار نحويکه هر کدام شان دا چرا. هاي خود را دارد زبان دوم هر کشوري مسأله
امکان دارد  آنجا که ساختارهاي هر زبانی با زبان دیگر متفاوت است، است و از اي ویژه

باره آموزگار   در این .برداري از زبان خود، زبان دوم را ناکارآمد کنند ادگیرندگان آن با گرتهی
وارش به فراگیرندگان زبان،  زبان دوم باید با تأکید بر ساختار زبانی آن و سپس با تکرار طوطی

ند و آنها مشکل آنان را برطرف نماید، به زبان دیگر آنان را مجبور سازد قاعده هایی را حفظ کن
 1محور توان آموزش مسأله این روش را می).222:1363هال، . نک(را طوطی وار پس دهند

مشکلی که از آغاز در پروسه یادگیري به "انجامد، نامید که خود به حل مسأله و مشکلی می
 این مشکل همان خطاهاي یادگیرنده است که در زبان).oneill,2010:8("آیدوجود می

  . اند ن پرداختهشناسی بسیار بدا

- ها می ي حاضر به بررسی خطاهاي نحوي فراگیرندگان زبان فارسی خارجی زبان مقاله
انتقال مثبت و (محور  هاي ساختگرایی و رفتارگرایی و روش مسأله پردازد که از درون نظریه

  .کند به حل مشکل آنها رو می) منفی

  چارچوب نظري

شناسی ساختگرا و  از جمله زبان رح شده است،اي در فراگیري زبان دوم ط هاي فکري مکتب
  :کنیم شناسی زایشی که به آنها اشاره می شناسی رفتارگرا و نیز زبان روان
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توانند از هم متمایز  ها می بدون هیچ محدودیتی زبان"که دیدگاه ساختگرایان این بود
فی اهمیت شناسان توصی ،آنچه براي ساختگرایان و زبان)15:1387داگالس براون،("باشند

ها و یا اجزاي کوچکتر است، طوري که این  داشت این بود که زبان قابل تجزیه به بخش
توان از لحاظ علمی مورد بحث و بررسی قرار داد یا مقایسه کرد و مجدداَ با هم  ها را می بخش

شناسان به سرعت به   زبان1950و 1940هاي  به تبعیت از چنین اصلی در دهه. ترکیب نمود
شناخته اقصی نقاط جهان جهت پرداختن به توضیحات موشکافانه تولیدات آن  بانهاي ناسوي ز

هایی  شناسان، رفتارگرایان توجه خود را به پاسخ در میان روان). 16:همان(ها گسیل شدند زبان
گیري بود،  کامالً قابل مشاهده معطوف داشتند، یعنی همان رفتارهایی که قابل درك و اندازه

 اقعی شامل یک سلسلهالگوهاي رفتارگرایی و . پاولف با سگ خود آزمایش کرده بوداین کار را
 هاي ابزاري، وار، یادگیري ي طوطیهاي گفتار یادگیري ها، شدن و شرطی اعمال کالسیک

در یک  شود و ي رفتار انسانی می سایر رویکردهاي تجربی در مطالعه و هاي تشخیصی یادگیري
 .see(رد و انتقال زبان را دستور کار خود قرار می دهد  کارب2سخن، جنبه هاي عملی

Akmajian and …, 1997: 343.(  

   در این"شود که هاي زبان آشکار میبنابراین در ساختگرایی فعالیت در تفاوت ساخت
 ها تماناین گف و غیره و نیز تحلیل معناشناسی گفتمان، واژه، نحو، بر ها فعالیت

هاي متفاوت به  و آموزگار زبان دوم با شناخت ساخت) Gatehouse,1998:3("شود تمرکزمی
نهد تا فراگیرنده  کند، و زبان دیگر عمداَ بر این تفاوت انگشت می ساختار زبان دوم تأکید می

اثرات  در این صورت خطاها تصحیح می شوند تا. بتواند با خودآگاهی به ساختار تازه نظر کند
      شود و مشکالت زبانی اش برطرف گردد و اگرچه به مثبتی بر انگیزش زبان آموز گذاشته

. نک(مشکل خطاهاي دستوري کمتر از خطاهاي واژگانی زبان آموزان است  گفته ي اولسون
زبان آموز باید ساختار دستوري زبان را . ، اما مسائل خود را دارد)497: 1372الس و همکاران، 

ود نشان دهد و با تکرار فراوان بتواند، ساختار تازه را و آنگاه این ساختارها را در رفتار خ بیاموزد
شود که جودي   می3بنابراین یادگیري،مسأله محور و دانشجو مرکز. در رفتار زبانی عادي کند

دراین فعال ).see:Mckimm,2007:13(آورد به شمار می 4فعال کیم آن را یادگیري مک
بارت دیگر به دستورات زایشی توان از دستور زایشی نیز یاري جست، به ع کردن می

هاي تازه را در دانشجویان خارجی  چامسکیایی نزدیک ساخت؛ یعنی از آغاز توانش، ایجاد جمله
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 5توانش. پدید آورد و آنگاه با تکرار آن کنش هاي جدیدي را در شرایط گوناگون به وجود آورد
هاي  ن دانش را در موقیعت که ای6گردد، در برابر کنش می در دستور زایشی به دانش زبانی بر

  ).Chomsky,1965:4(بندد درست به کار می

اخیراً کانون : اگردادي می گوید.ترین مشکل دانشجویان خارجی ساختهاي نحوي است مهم
هاي  هاي صرفی برداشته شده تا مطالعات مربوط به ساخت توجه از فراگیري برخی ساخت

هاي  هاي نحوي نیز همچون ساخت اختس). 293:1380اگردادي، (گیرد نحوي را هم دربر
در  .8 و انتقال منفی7انتفال مثبت.صرفی داراي دو گونه از انتقال در امر آموزش زبان دوم است

خوریم چرا که زبان اول و دوم داراي ساختاري مشابه  انتقال مثبت به مشکل چندانی برنمی
.  صریح و قیاسی بهره خواهد بردآموز از دانش زبان اول براي زبان دوم به گونه ي است و زبان

  ).230:1385یول، ( گیرد که ساختار دو زبان متفاوت باشد  اما انتقال منفی زمانی صورت می

در مقاله حاضر بررسی انتقال به ویژه روش منفی براي نشان دادن مسأله خطا و رفع آن 
ت و پیشنهاد می گیرد و تکیه اصلی ما بر این بخش از آموزش زبان اس مورد توجه قرار می

کنیم که دانش آموز تا آنجا که ممکن است، به شیوه ي فعال از روش منفی پرهیز نماید، در 
غیر این صورت از روشهاي ترکیبی در یادگیري ساختارهاي نحوي و سپس تمرین و تکرار 

  .استفاده کند

رسی  بر9داگالس بروان ضمن اشاره به روش منفی، زبان یادگیرنده را با تحلیل خطا
 یک از اینها در تصور یادگیرندگاندارد زبان دیگري نظام خود را دارد و هر  کند و اذعان می می

وي )1387:391(دارند دهند،شرکت انی خودشان را شکل میزبان دوم که خود محتواي نظام زب
پردازد و خطا در ساختارهاي  آموزي کودك و یادگیري زبان دوم می آنگاه به شباهت میان زبان

 کودك ..شبیه هر نوع یادگیري بشري استیادگیري زبان به طور اعم ":کند بانی را گوشزد میز
. شود شماري مرتکب می بی» اشتباهات«در یادگیري زبان از نظر دستور زبان بزرگساالن 

منطقی . بسیاري از این خطاها در نظام محدود زبانی که کودك در آن عمل می کند
 داگالس براون بدین معنی است که کودك یادگیري طوطی وار این سخن).393:همان("هستند

نیز دارد و با آنکه زبان آموز به یادگیري ساختار زبان نیاز دارد، باید به کودکانه و طوطی وار 
این روش بهتر می تواند زبان آموز را به دنیاي زبان دوم پرتاب . بودن یادگیري اش توجه داشت
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: را بیشتر می پسندد و از روشهاي دیگر ترکیبی پرهیز می کندرابرت هال روش کودکانه . کند
در اینجا بسیاري از مردم ممکن است بگویند ولی با این روش ما این شخص را وادار می کنیم "

که زبان خارجه را همان نحوي یاد بگیرد که یک کودك خودرو زبان یاد می گیرد، بدون این 
         آیا ما . توجهی به صحت گفتار خود داشته باشدبداند بدون این که  که دستور زبان را

می خواهیم به او یاد بدهیم که مانند یک نفر زاغه نشین بی سواد یا یک دهاتی بدون رعایت 
ما نیز در این مقاله از ). 232-231: 1363هال، ("اصول دستوري حرف بزند؟ به هیچ وجه

ن و یادگیري کودکانه به صورت تلفیقی بهره روشهاي ساختار زبان، پاسخهاي رفتاري زبانآموزا
می گیریم و پیشنهاد می کنیم تا آنجا که ممکن است از ساختار زبان اول یادگیران به روش 

و در صورتی که زبان دوم منفی و متفاوت با زبان اول است از روش  استفاده شود مثبت
یادشده برایندي از این روش بنابراین انتقال منفی ومثبت . تکرارطوطی وار بهره گرفته شود

  .تلفیقی است

  بررسی چند ساختار نحوي در انتقال منفی زبان فارسی

ما در اینجا به توصیف چند خطاي نحوي نحوي در آموزش زبان فارسی  به آنچه گفته شد، بنا
پردازیمو نشان می دهیم که چه راهی  ویژه زبان آموزان روسی میه به دانشجویان خارجی ب

  :ین مساله سودمند استبراي حل ا

در زبان روسی و انگلیسی معموالً صفت بیانی که خصوصیات و مشخصات اسم را بیان 
  :براي نمونه .آید پیش از موصوف می) 149:1381انوري،احمدگیوي: نک(دارد می

Good man = kharshoichelovek  

اما برخی از . تدر این دو زبان به معناي آدم خوب است که در زبان فارسی بر عکس آنهاس
 –دو کتاب : آید مانند صفات عددي و مبهم صفات فارسی نیز مانند آنها پیش از موصوف می

دو شیوه آموز در این  خورد که دانش می آموزگار زبان دوم معموالً به این مشکل بر .چند کتاب
 »اب چندکت«را » چند کتاب«شود، وي گاهی آدم خوب را خوب آدم و گاهی  دچار خطا می

آموز حالت وصفی را از حالت اضافی تشخیص  شود که دانش این کار زمانی دشوارتر می.گوید می
  .ندهد
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صفت بیانی است  الیه در زبان فارسی داراي ساختاري چون موصوف و خود مضاف و مضاف
معموال ترتیب مضاف و مضاف الیه روسی (در صورتی که در این دو زبان جاي آنها ثابت نیست 

، و این پدیده کار را مشکل ) مانند فارسی است اما صفت و موصوفشان فرق می کندو انگلیسی
آموزگار باید در ابتدا اشتباه یادگیرندگان را دریابد که چه تفاوتی میان زبان اول و دوم . کند می

آنهاست، و آنگاه ساختار زبان دوم را به آنها بگوید و سپس تمرین و تکرار کند و بسیار بپرسد 
ست کم در این مواردبا زبان دوم بیندیشند و مانند کودك که ساختار زبان مادري را یاد د تا

اي زایشی در  ها را به گونهخود نشان دهد و آنگاه بتواند آن گیرد، آنرا با عادت در رفتار زبانی می
  :همچنین است موارد دیگر. هاي دیگر پیاده نماید و اضافه) بیانی و غیر بیانی(صفات

معموالً اگر در زبانهاي روسی و انگلیسی دو فعل اصلی به کار رود، فعل دوم به گونه 
  :آید مصدري می

Yakhachugulat =I want to take a walk 

)به معنی قدم زدن و مصدرند  to take a walk و  gulat   که(

 بسا دیده چه. خواهم قدم بزنم می: اما در زبان فارسی فعل دوم داراي ساخت فعل التزامی است
و استفاده این وجه مصدري، ) قدم زدن(می خواهم قدم زد: گویند شده است که نوآموزان می

خوب است آموزگار زبان دوم ریشه این اشتباهات را . ناشی از گرته برداري از زبان اول است
شوارتر این کار را فعل آینده زبان فارسی د(بداند تا بهتر به کار اصالح زبان نوآموزان بپردازد 

کند، زیرا ساختار فعل آینده زبان فارسی برخالف مثال باال به زبانهاي روسی و انگلیسی  می
نوآموزان با .) شود این اختالفات باعث سردرگمی زبان آموز می(قدم خواهم زد:نزدیک است

ورزند، نهند و بر آن تأکید می تمرین در این اختالفات که آموزگاران عمداً بر آن انگشت می
اما در آموزش فعل آینده می توانند به شیوه ي قیاسی  .کنند اشکاالت زبانی خود را بر طرف می

به زبان اولشان تاکید کنند که هردو زبان انگلیسی و روسی ساختاري نزدیک به زبان فارسی 
 عل کمکی حذف می شود و تنها ترتیببا آمدن فعالمت مصدري  البته در انگلیسی. دارند

  :ارسی یکسان است براي نمونه قدم خواهم زداین گونه استکلماتش با ف

I will take a walk( =yabudugulat) 
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هاي  توانند ساختمان جملهکه نوآموزان می هاي التزامی فارسی است ی فهم فعلدر پ
زبانان به جاي اگر بگویم، اگر بروم و مانند  معموالً دیده شده است که خارجی. شرطی را دریابند

  .اند گرته برداري از زبان اول و چه بسا نادرست برند کهروم به کار میگویم، اگر میر میآن، اگ

زبانان آن  رود، ولی داراي ظرایفی است که خارجی  به کار می"روماگر می"در زبان فارسی، 
بهتر است آنان همواره براي زمان مضارع در جمالت شرطی از . برندرا به درستی به کار نمی

توضیح بیشتر این که این اشتباه از آنجا رخ . ندهد  التزامی استفاده کنند تا اشتباهی رخمضارع
  :گوینددهد که آنان میمی

If I say = yesliyaskazhu 

If I go = yesliyaidu 

 go =idu زیرا مثال فعل هاي ؛گفته می شوند"اگر می روم " و "اگر می گویم "به ترتیب  که
  .ست تا برومتر ا روم نزدیکبه می

ی در زمان هاي شرط هاي فراوان به آنها گوشزد نمود که در ساختار جمله باید با تمرین
) بروم:شناسه+بن مضارع+ب(جمله نخست از مضارع التزامی  مضارع ضروري است که در

اگر بروم به موقع ): شناسه+بن مضارع+ می(استفاده نمایند و در جمله دوم از مضارع اخباري
آنها در می یابد که "اگر می روم به موقع می رسم"گر معلم زبان دقت کند، با گفتن ا .رسممی

  .زبان اولشان چه ساختاري دارد

گاهی ادات :  زبان فارسی دو گونه است)Argumentative(هاي استداللی ساختار جمله
انگلیسی و اما در زبان  .روداستداللی کلمات ربطی در ابتداي جمله و گاه در میانه به کار می

روسی گفته شده است که واژگان استداللی بهتر است که در میانۀ سخن یعنی آغاز جمله دوم 
. معموالً باید ساختارش این چنین باشد). 365:1377:،پهلوانوا484:1387سرخابی .نک(بیاید

دین این جمله در زبان فارسی  ب. براي کارم به آن نیاز دارم» زیرا«خوانم  دارم زبان فارسی می
، "خوانماز آنجا که براي کارم به زبان فارسی نیاز دارم، زبان فارسی می":شودگونه هم گفته می

نظران  شود، اما صاحبنیز دیده می) روسی و انگلیسی(این صورت در زبانهاي خارجی  که
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نظران دستور  اگر این شکل را صاحب. تر است گویند شکل نخست رایج دستور زبان خارجی می
دهد و انتقال، مثبت خواهدبود، اما اگر تر بدانند آنگاه مشکل چندانی رخ نمی فارسی رایجزبان 

رسد که این دو به هر حال به نظر می. شکل دیگر رایج باشد آنگاه انتقال منفی رخ خواهد داد
در این صورت بهتر است که براي رفع مشکل به انتقال مثبت . السویه باشد در زبان فارسی علی

ها  ها و نظریه آورد، وگرنه نوآموزان باید تالش بیشتري از خود نشان دهند و به آن روشروي 
: بااین حال به نظر می رسد بهترین ساختار براي جمله هاي استداللی چنین است. عمل نمایند

این ساختار . "باید زبان فارسی بخوانم) پس(براي کارم به زبان فارسی احتیاج دارم بنابراین "
اروپایی  تجربه ي نگارندگان مقاله ي حاضر است که از فارسی سخن گفتن دانشجویانحاصل 

آنان معموال با . به ویژه کشورهاي شوروي سابق چون روسیه و گرجستان به دست آمده است
با این تفاوت که .این ساختار سخن می گویند که در زبان فارسی بسیار پسندیده و رایج است

به این "، "از این سبب"و مانند آن از واژگانی چون "پس" یا "نابراینب"آنان معموال به جاي 
مشکلشان فقط در این واژگانی است که به کار می برند   و مانند آن استفاده می کنند و"علت

نامناسب و قدیمی بودن این واژگان سبب گردیده است که نگارندگان، این ساختار را بهتر به (
  )." احتیاج دارم از این سبب فارسی می خوانمسیرفا به زبان: خاطر آورند

هاي خارجی فراوان است و ضرورتی ندارد که آموزگار زبان دوم بر  این موارد در زبان
تواند از نحوة به کار بردن زبان فارسی  ساختار زبان آنها مسلط باشد و چنان که گفتیم او می

یستند آنگاه باید بر سر آنها پافشاري کند نوآموزان دریابد که آنها با ساختار زبان فارسی آشنا ن
  . تا خطاهایشان را برطرف نماید

گویند ها چیزي را که بسیار دوست دارند، می هاي دیگر، این است که روس برخی از نمونه
گیرد، نه در حالی که خیلی خواستن در زبان فارسی به امور کمی تعلق می» خواهم خیلی می«

 اما در امور کیفی از فعل دوست ...خواهم وان میخواهم، خیلی نیخیلی کاغذ م: کیفی مانند
:  گویندها در این موارد می روس.خیلی فیلم دوست دارم :داشتن استفاده می کنند، مانند

yauchinkhachu filmآنها اگر .است» خواهم خیلی فیلم می«اللفظی  تحت  که ترجمۀ
  . اند چنین فارسی سخن بگویند دچار خطا شده
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آره به معناي تصدیق .هاي فارسی بافت جمله در ساختار و» بله«و » آره«همچنین است 
ممکن است . رود نیز به کار می» چه گفتی؟«: است ولی بله به معناي تصدیق ونیز چیزي چون

استفاده کنند که در این صورت باید از ابتدا به آنان بله » بله؟«به معنی » آره«زبانان از  خارجی
توان به آنها رفته می است و رفته»چه گفتی؟« که هم به معنی تصدیق و هم به معنی را آموخت

که انتقال منفی در ابتداي کار دشوارتر است، اما  چرا جایگاه آره و بله را با تمرین، انتقال داد،
ي باید تمرین و تکرار بیشتر.در ابتداي کار از انتقال منفی استفاده کنند.هنگامی که ناچار باشند

  .داشته باشند

      همکاران به آزمایش هایی اشاره می کنند که برخی از آنها به شیوه ي ضمنی  الس و
   آموزش ضمنی نه به نظام دستوري . اند)قیاسی(= و برخی به شیوه ي صریح ) استقرایی(= 

ها به می اندیشد و نه به انتقال مثبت این نظام اعتقاد دارد، اما آموزش صریح و قیاسی نه تن
تشریح نظام قاعده ها می اندیشد بلکه بر این باور است که قواعد زبان اول و دوم باید با یکدیگر 

توان در این نظام ی بنابراین انتقال مثبت را م). 491: 1372الس و همکاران، . نک(مقابله شوند 
رفت مشخص گردید که تمامی گروه ها پیش"در آزمایش هاي یاد شده . آموزشی سراغ گرفت

داشته اند، اما گروه هایی که آموزش قیاسی بر آنها عرضه شده بود به طور قابل توجهی بیشتر 
تنها در ). 492-491: همان ("گروه هایی که آموزش استقرایی داشته اند پیشرفت کردند از

برخی مواردي که زبان آموزان داراي استعداد کمتر بودند، نتایج آموزش ضمنی بهتر از قیاسی 
اما تاکنون که با زبانآموزان خارجی در ایران برخورد نموده ایم معموال داراي ). همان(ه است بود

  .استعداد خوبی بوده اند
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  نتیجه گیري

هاي زبان اول نوآموزان را بدانند، در غیر  آموزگاران زبان دوم بهتر است که ساختار جمله
ریابند که زبان آنها چه تفاوتی با زبان الي سخن گفتن فارسی آنها د این صورت باید از البه

ها را از زبان دومشان استخراج کنند و آنگاه با  فارسی دارد تا بر سر آنها تأکید کنند و خطا
توانند این رفتار را نوآموزان حتی پس از آن می. شان را سامان بخشند تکرار فراوان، رفتار زبانی

  .داي در ساختارهاي فراوان تعمیم دهن به گونه

توانند ساختارهایی را در شود که در ابتداي کار تا آنجا که میبه آموزگاران پیشنهاد می
براي مثال در آغاز کار بهتر .تر و قیاسی تر  است فارسی تدریس نمایند که به زبان آنها نزدیک

ن صورت در ای که را جایگزین آن نمایند، چرا» بله«استفاده نکنند و» آره«ي  است از کلمه
 همین گونه است. هیچگاه نادرست نیست» بله«ضمن آنکه .شوندچار خطاي کمتري مید

یابد باید از راه انتقال اما هنگامی که ساختار دیگري برتري می. هاي استداللیساختار جمله
با این همه، در صورت . گانه ساختاري، رفتاري و زایشی عمل نمودهاي چند منفی به شیوه

رار به حل انتقال منفی با تمرین و تک و زبان ناچاریم که از روش ضمنی وتفاوتهاي ساختاري د
این پیشنهاد می کنیم که آموزگاران در ابتدا طبقه بندي معقولی از بنابر. مسئله بپردازیم

  .آنگاه حتی المقدور از ساختارهاي مثبت آغاز کنند ساختارهاي مثبت و منفی به دست آورند و

  پی نوشت        
 -1 problem-Based  

2- pragmatic           

3-student center     

4-active learning    
5-competence         

6-performance         

7-positive trans        

8-Negative transfer 

9-error analysis        
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Abstract 

Teaching Persian language to forreiner students get into dificulties that 
theorists have paid attention to solve them by their theories and methods. 
One of these dificulties is copying and transfering the structure of mother 
tongue into second language. Structuralists emphasis on structure of 
sentences, and behaviorists suggest the parrot-like repetition of second 
language, and generative grammar believes that understanding the structure 
of the language is the cause of linguistic competence in the novices. In the 
transference of grammar however, it is better to use similar and parallel 
structures of the two languages, for example, the structures of deductive 
sentences of the mentioned languages are comparable together. The article 
investigates grammatic difficulties of foregner novids especially Rusian and 
English students based on problem-oriented and axis error, and propounds 
the problem of the syntactic transference by combination with some of the 
theorists of structuralism, behaviorism and generativism.  
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* positive and 
negative transference 
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Absrract 

The first device used in any connection is the language. If   this device be 
easier, the more users will utilize it. So, with the growing population of a 
language, the types of emotional, semantic, commercial, cultural, and other 
connections would be mentioned clearly and with less distraction. In Iran, 
there is a wide variety of local and ethnic dialects and languages. But mutual 
connection between them, for many reasons, are not an acceptable level. 
One of the methods of connection is the use of texts and books. But, not 
identify and introduce of phonemes by linguistics and scientific handwriting 
has been made great chalange or problem between different dialects, such as 
innovative in using of different alphabets, the introduction and using of 
phonetic in the alphabet, ethnic obsessions, repetitious work, the lack of a 
model for the implementation of a comprehensive handwriting, patterns, and 
many other problems. They cause divergence in the alphabet and structural 
structure, for handwriting in varieties of local dialects of the country.This 
study provide a systematic and purposive framework on   convergence of 
Handwriting in local dialects by providing the history of Percian writing, 
and inspired by languages and dialects that had been preserved by the 
handwriting.  This study is carried out according to the Wardhaugh (2015) 
and is done in a library method. 
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Abstract 
 Diminutive affixes are not uncommon among the languages of the world. 
Mainly, the term diminutive expresses a smallness and endearment and 
sometimes it is used in pejorative sense. In this research, a diminutive 
category is described in Persian, Turkish, English and French. This study is 
viewed the phenomenon of diminutives from morphological perspective 
and its main purpose is performing a comparative study of diminutive 
suffixes and determining the frequency of their usage in four mentioned 
languages. Research data involves four fairy tales by Hans Christian 
Andersen and 60 minutes of Television programs of each language. The 
results show the frequency of applying diminutives in Turkish and French 
is more than Persian and English and there is not an example of utilization 
of diminutives in pejorative sense in English and French. It seems that 
diminutives in all of these languages are being lexicalized. 
 

 

 

Keywords 

 * Diminutives 

 * Persian 

 * Turkish 
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* French 
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Abstract 
All languages change over the years, semantic changes are the 
most common type of these changes. In studies on semantic changes, 
there are three different categories: semantic changes varieties, reasons 
for the semantic change, and mechanisms of semantic change. Metonymy 
and metaphor are two main mechanisms.in this paper, the question 
before is whether these mechanisms could explain semantic changes of 
some words from the Tarix-e Beyhaqi book. The results of this study show 
that most of the changes would be described by metonymy and historical 
evidences can also be used to prove this claim. 

 

 

 
 

 

Keywords 

*  semantic 
change 

*  metonymy 

*  metaphor 



Rokhsarezaban  6 

Compound nouns in middle Persian text"zand 
wahman yasn" 

 

Fatemeh Sheybanifard*fsheibani91@yahoo.com 

PhD in Archaic Cultures and Languages 

Bahman Moradiyan 

 PhD in Archaic Cultures and Languages 

Abstract 

Zandof Wahman-yasn (=Interpretation of the praise ofWahman), whose 
author is anonymous, contains texts that containing predictions of the 
events of the world, especially the end of the world, which are derived from 
the revelation. Ahuramazda has foretold the events of the future of Iran at 
the end of the world in the dream for Zardušt. Wahman (= Bahman) is a 
knowledgeable god, and probably for this reason, the prophecies in 
Yasnwith his name has been gathered in Avesta. The prose of this book is 
simple and fluid, and it is considered a good prose of Pahlavi. The present 
research studies the compound names in the text of “ZandWahmanYasn”. 
In this research, the compound names are examined from the point of view 
of the rules of the wordformation.The methods of making word are 
extracted and examples of this text are presented for each pattern. The 
namesare divided into four groups: simple, derivative, compound and 
phrase, each consisting of different patterns from the structural point of 
view. Compounds are varied and categorized according to the type of 
grammar. 
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Seyyedeh Fatemeh Mahdavi Mortazavi* sfm.mortazavi@yahoo.com 

 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic Azad 
University, Bushehr Branch 

Abstract 

 In the poem of Fayez, the plain of mythology has a special glory. He looks 
at the world in a general statement and in a different perspective and 
mentions various myths in various ways. He sometimes mentions only 
ancient or religious mythology, and occasionally heals myths with the help 
of non-Iranian events and personalities.  He addressed various myths, 
including religious and national myths before Islam and after Islam, as well 
as non-Iranian myths.  This paper, by means of descriptive and content 
analysis, analyzes the extent of the influence of myth and its features in the 
poems of Fayez Dashti, the great poet of Bushehr.  First, Fayez's poems 
were studied and studied, then samples of Iranian myths, non-Iranians and 
religious mythologists used in these poems were extracted and analyzed 
and analyzed.  The findings indicate that mythical tendencies of  Fayezwere 
influenced by the profound study of Shahnameh and his schooling, and in 
order to write from this article, it was to show the position of mythology 
and its effect on Fayez poetry.Fayez  has been able to incorporate the epic 
type into the rich literature in some of his duplicates, and the mythology 
used in the poetry has been chosen with the aim of being used and has led 
to the emergence of a new style in dubbing. 
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Abstract 
The color element is the most prominent and graphite element in the field 
of sensibility; this element is today the most important element in the 
development of artistic creativity and productivity, and many artists and 
literary elites use it to convey their concepts. Fereydoun Moshiri is one of 
the poets who use this element with consciousness and without any 
complications for illustration in his poetry. In this article, which was done 
by descriptive-analytical method, the subject of his poems was examined, 
which ultimately results , Suggests that the color element in his poems 
reflects personal events and social issues that have come to the minds of 
poets. In moshiri poetry, dark colors represent shadows of revelry, and 
happy colors represent happiness and hope. Otherwise, the colors of blue 
and green in their poems, contrary to the opinions of others, are an 
expression of clarity and calm. 
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