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  ساخت واژه در دیوان حافظ
  

  s.sadeqi.sss@gmail.com *سوره صادقی ساناز

 مرکز تهران واحد اسالمی آزاد شناسی دانشگاه زبان دکتري دانشجوي
  کلباسی ایران دکتر

   فرهنگیشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات استاد زبان 
 

  چکیده
 ایران بدانیم، معـانی و مفـاهیمی کـه در دیـوان             ياغراق نخواهد بود اگر حافظ شیراز را حافظه       
 يي تفکـر، فرهنـگ و تـاریخ و جـوهره    کنـد عـصاره  حافظ، روح خواننده را به خود مجذوب می  

ان، هـاي منتـشر شـده در ایـر    امروزه شاهد هستیم که بیشترین کتاب   . تجربیات قوم ایران است   
هـاي   شـیوه هـدف ایـن پـژوهش بررسـی       . دنباشـ هاي حافظ و شعرش می    درباره یکی از ویژگی   

اخت اشـتقاقی واژه در  سـ  مشتق با توجـه بـه کتـاب    -ق و مرکب تشخیص واژگان مرکب و مشت    
 تحلیلـی انجـام     -این پژوهش به روش توصیفی     . می باشد  )1391( ایران کلباسی   از فارسی امروز 

ي عالمه قزوینـی و قاسـم   ورد بررسی در این تحقیق چاپ دهم نسخهدیوان حافظ م .شده است
پژوهـشگر از   در ایـن مقالـه،   .وسط انتشارات شقایق چاپ شده است  ت 1381غنی است که سال     

هـاي بدسـت    گیـري   و بر اساس نتیجـه دیوان حافظ را بررسی نموده است     » ي«تا  » الف«مطلع  
 ی اشـتقاق ي و پـسوندها شوندیـ پ،  مـشتق -رکب مایکلمات مشتق، مرکب  ازمیزان استفادهآمده  

جـزء  و  ی اشتقاقي و پسوندهاشوندی به صورت پی فعلریجزء غ، بن حال و بن گذشته ی،   فعل ریغ
 هـاي   دادهلیـ  به دست آمـده از تحل جینتا .را مشخص کرده استحرف اضافه و همینطور  یفعل

 مشتق و مرکـب و  يها ژه ساخت واژه در شعر حافظ، کشف عناصر سازنده وا   یبررس پژوهش   نیا
 مـا را بـا   ی بررسـ نیـ  انیهمچن. باشد ی و اشتقاق در شعر او م بی ترک يندهای فرآ گری د ییاز سو 

 قرن هـشتم آشـنا خواهـد کـرد و در     یعنی مشتق و مرکب در زمان حافظ        يا  اصول ساخت واژه  
  . کردسهی مقااری حافظ را با زبان معوانی دی توان ساختار زبانی متینها

   
   22/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله12/5/1398 : دریافت مقالهتاریخ

  

 واژگان کلیدي
  ساخت واژه*
  واژه*
  تکواژ*
  وند تصریفی*
  وند اشتقاقی*
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  مقدمه
سراي زبان فارسی شبهه بزرگترین غزل الدین محمد حافظ شیرازي، بیلسان الغیب شمس

دادن به شعر،   حافظ زیباشناسی است که براي جلوه.ا آمد او در قرن هشتم در شیراز بدنی.است
گیرند و به رقص در  کلمات در شعر او جوشیدن می. گزیند ها را برمی ترین کلمات و واژه یفظر
در شعر او واژه به قدري در . بخشد آیند و موسیقی دلنشین شعر او روح آدمی را نشاط می می

 .جایگاه شعر نشسته که گویی مخلوق دست طبیعت است و نه ساخته و پرداخته دست انسان
تواند نقش بسزایی براي استخراج   توجه به شهرت در میان فارسی زبانان میدیوان حافظ با

 ةری داتی موجب محدودی نسبت به آثار ادبیناآگاه .اصول ساخت واژه فارسی داشته باشد
 ندی با فقر واژگان فرآاز این رو .شود ی ميا  ساخت واژهيها وهیواژگان و به کار نبردن ش

 ی زبان فارسيا  که با شناخت اصول ساخت واژهی صورت در؛خواهد شد شتری بيریگ قرض
 دی تولي زبان برای درونيها یی کرد و بر توانادی را از درون خود زبان تولدی واژگان جدتوان یم

هاي ساخت  گیري از متون ادبی و کهن به شیوه پژوهشگر در نظر دارد با بهره . کردهیواژه تک
 هدف از این . دست یابدتحقیقاي این  ل ساخت واژهواژه در دیوان حافظ بپردازد و به اصو

ی از گذشتگان یها  سازي علمی در زبان فارسی و فراهم کردن داده هاي واژه تحقیق بررسی روش
تواند مورد استفاده کاربران امروز فارسی   دیوان حافظ است که حاصل این کار میدرویژه ه ب

ساخت واژه در شعر حافظ، کشف عناصر  یپژوهش بررس هدف این همچنین. زبان قرارگیرد
 و اشتقاق در شعر او بی ترکيندهای فرآگری دیی مشتق و مرکب و از سويها سازنده واژه

 قرن یعنی مشتق و مرکب در زمان حافظ يا  ما را با اصول ساخت واژهی بررسنی ا.باشد یم
 سهی مقااری با زبان مع حافظ راوانی دی توان ساختار زبانی متیهشتم آشنا خواهد کرد و در نها

 و کشف راز ی زبانشناسنهی در زمتواند ی ساخت واژه در شعر حافظ می رو بررسنیاز ا .کرد
 ساخت ی در بررسی پژوهش سعنی در انیبنابرا.  سودمند باشداری حافظ بسي شعرهايماندگار

  .خواهد شد)  ي( تا )الف( اشعار حافظ از مطلع يها واژه
  

  چارچوب تحقیق
 موانع برون زبانی  .ع برون زبانی و موانع درون زبانی      موان: زي دو مانع عمده بر سر راه دارد       سا  واژه

گردد و موانع درون زبانی به ساختمان زبان مربوط است که به امکانـات           به فرهنگ جامعه بازمی   
هـا   سـازي زبـان فارسـی در برخـی عرصـه        شود، دسـتگاه واژه     و فرآیندهاي ساختواژه مربوط می    
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 نشی و گـز يسـاز  موضـوع واژه ). 30: 1376طباطبایی، (ها ناتوان  د است و در برخی عرصه     توانمن
 امـر  نیـ  قرارگرفتـه و ا انیرانی سالهاست که مورد توجه اگانهی بيها   در برابر واژه   ی فارس يها  واژه

 توسـط  ایـ  و ی بـه طـور گروهـ   یقاتی فرهنگستان، ارتش، مؤسسات تحقلی از قبییها  در سازمان 
ــنو ــراد  وسندگانی ــه طــور انف ــان ادامــه دا ي مترجمــان ب ــاکنون  .رد صــورت گرفتــه و همچن ت

تـوان یافـت کـه بررسـی      هاي فراوانی در این زمینه صورت گرفته، ولی هنوز مواردي می   پژوهش
کلباسـی،  ( مـوارد اسـت   رسد، ساختمان واژه یکی از این      ها ضروري به نظر می      تر درباره آن    بیش

1391 :11 .(  
شناسی و ادبیات باشـد   تواند نقطۀ عطفی میان علم زبان    در حوزة ادبیات می   بررسی ساخت واژه    

تـوان بـا در نظـر      ارتباط جهـانی مـی  يهگیري واژگان در دور     قرض يو با توجه به تسریع مقوله     
اي این روند را در مسیري قرارداد که بـا توجـه بـه پـذیرش افـراد            هاي ساخت واژه    گرفتن شیوه 

 واژگـان بیگانـه را بـه     توسط ساختارهاي درونی زبان تولید کرد و کاربرد        جامعه، واژگان نوین را   
 مـشتق بـا توجـه بـه     -هاي تشخیص واژگان مرکب و مشتق و مرکـب          شیوه . رساند دکمترین ح 

براسـاس  . اند  بیان شدهی ایران کلباس، از )1391(» واژه در فارسی امروز   ساخت اشتقاقی   «کتاب  
گان مرکب غیرفعلی وجود دارد و همچنـین مفهـوم واژگـان           نوع ساخت، براي واژ    12این کتاب   

زیـرا براسـاس   . مشتق غیرفعلی در این کتاب متفاوت با دستورهاي سـنتی زبـان فارسـی اسـت       
اما در اینجـا ایـن   . شود اي که از فعل گرفته شده باشد، مشتق نامیده می  دستورهاي سنتی، واژه  
تقاقی باشـد، بـه عنـوان واژه مـشتق محـسوب      اي که داراي ونـدهاي اشـ   باور وجود ندارد و واژه    

  .شود می
 حافظ کلمات مشتق، مرکب وانی در دگر در نظر دارد مشخص کند کهدر این پژوهش، پژوهش

 ریجزء غ، بن حال و بن گذشتهی،  فعلری غی اشتقاقي و پسوندهاشوندیپ،  مشتق-  مرکبای
 و کدام کمتر شتریافه کدام بحرف اضو همینطور  یجزء فعلو  ی اشتقاقشوندی به صورت پیفعل

    ي براتواند ی پژوهش منی اهاي  دادهلی به دست آمده از تحلجینتا ؟رفته استبه کار 
  .رود به کار نی ساخت واژگان نوي برانی مشابه در چهارچوب ساخت واژه و همچنهاي پژوهش

  ییدستور ساختگرا
 کردنـد و  ی می بررسیلی و تحلیفی، صرف را از منظر توص شناسان ساختگرا   زبان ستمی قرن ب  در
، زبـان را  گـر یفارغ از اطالعات سطوح د   ،ی بر آن داشتند که با مطالعه جداگانه سطوح زبان         یسع
 به زی نی به مطالعات صرفاقی مطالعات ابتدا در سطح واج بود و پس از آن اشت          نیا . کنند لیتحل
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 اری بـس یاز نظر ساختمان درون بر آنان روشن شد که ممکن است واژگان     تی واقع نیا.  آمد ودوج
 ي کردنـد کـه دارا     هیـ  کـوچکتر  از واژه تجز      يواژه ها را به عناصـر      ،انیساختگرا.  باشند دهیچیپ

 ییشناسـان مکتـب سـاختگرا      زبـان  ).5-3 : 2006 ،کاتامبـا ( بودنـد    ي نقش دسـتور   ای و   یمعن
 زبـان  نیـ ا. نـد  واژگـان زد لیـ  و تحل عیـ  بودند که دست بـه تقط      یشناسان  زبان نی، اول ییکایآمر

 از ی برخی آنان دست به بررسرای، ز واژگان داشتند  لی و تحل  عی تقط ي برا ی منطق یلیشناسان دل 
 ي دستور نوشـتار ین زبان ها حتی اایبه حال با آن روبرو نشده بودند و          زبان ها زده بودند که تا     

 قرار ی مورد بررسی مهم نبود که چه زبان   نی بنابرا . زبان شناسان نداشتند   نی ا یی راهنما يهم برا 
 واژگان مهم بود که مـستقل از سـاختارها و دسـتورها      ی بررس ي برا یلی تحل وهی بلکه ش  ردی گ یم

      اسـت کـه بـه       ی، کـس   دوسوسـور زبـان شـناس اهـل ژنـو          نـان یفرد ).12: 1،2011آرنوف(باشد  
 1906 ي سال ها  نی خود ب  ی دانشگاه يدر درس ها    شکل داد و   نی نو ی زبان شناس  ي ها شهیاند
      ری مـس نیـی  سوسـور در تع ي هـا شهیـ اند . گذاشـت ی علمـ  ي ا هیـ  را بر پا   ی زبان شناس  1911تا  

 آمـد  دیـ  پدی گونـاگون یشناس  زباني موثر افتاد و پس از او مکتب ها  اری بس دی جد یشناس زبان
 مکتـب هـا      نیـ ا.  اسـت  ییکای، کپنهاك، و آمر    پراگ ی زبان شناس  يکه از همه مهمتر مکتب ها     

 و عمومـاً سـاختگرا   مودنـد ی پ ي نسبتاً جداگانه ا   يها سور الهام گرفتند بعداً راه    که از نظرات سو   
: 1387،یبـاطن ( داننـد    ی مـ  ا ساختگر یشناس  اعتبار سوسور را آغازگر زبان     نیبه ا .  شدند دهینام
 نظر بـا هـم مـشترك      نیدر قبول ا  ) ییکای و آمر  ییاروپا (یی هردو نوع ساختگرا   اگرچه ).77-78

 آن قرار دارد و وجود دو   ندگانی مغز گو  ای مستقل است که در ذهن       ي ساختار بودند که هر زبان   
 سـاختگرا در  یشناسـ   کشور از زباننی ساختگرا در ا یشناس  باعث شد که زبان    کایعامل در آمر  

 يگـر ید  و ییکای سرخ پوست آمر   انی بوم انی گوناگون م  ي وجود زبان ها   یکی.  گردد زیاروپا متما 
 يوجود زبـان هـا و فرهنـگ هـا         .  کشور است  نی رفتارگرا در ا   یناسظهور و رواج مکتب روان ش     

 و یشناسان بـا شـتاب بـه بررسـ     زبان  بود تا مردم شناسان ورومندی ني ازهی انگکای در آمر یبوم
 رشـد و  کـا یآمر  است که درییعامل دوم رفتار گرا  .  بپردازند ا فرهنگ و زبان ه    نی و ضبط ا   تیث

 انگـذار یکـه بن  دیلئونارد بلومف.  گذاشت ری کشور سخت تاث   نیا  در یشناس  زبان ي و رو  افتینمو  
    حـوزه    را دریی رفتـارگرا می تـا مفـاه  دی کوشـ ی است بـا شـدت مـ     ییکای آمر ییمکتب ساختگرا 

  .)82-81همان،(برد به کار زی نیشناس زبان
  

                                                             
1 Aronoff 
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  : اشاره کرد ری به موارد زتوان ی مییکای آمري ساختگرایشناس  زباني هایژگی ونیمهمتر از
 کـه از گفتـار   ي اکرهی پییکای آمرانی از نظر ساختگرا:س زبان و ملموینی جنبه عي رو هیتک

 هیـ تنهـا مـواد اول    ) شده نوشته ای ضبط شده    ی واقع يجمله ها (به دست آمده باشد      يمردم عاد 
  .ردی زبان مورد استفاده قرار گکینوشتن دستور   کشف وي براتواند ی است که ميقابل اعتماد

 و ینـ ی عاتیـ  زبان بـه دنبـال واقع  یشناسان در بررس   زبان نی از آنجا که ا    :ن معنا  گذاشت کنار
 و قابـل مـشاهده      ینـ ی ع ي کـه ظـاهر    ستی ن يزیآنجا که معنا چ    از  گشتند و  یقابل مشاهده م  

  زبـان  نیـ بـه نظـر ا    .  خـارج کردنـد    یشناسـ   زبـان  ي معنا را از حوزه    ی، ناچار بررس  داشته باشد 
 شـده اسـت   نیـی  تعشی که از پـ یقی دق ي ها کیان به کمک تکن    تو یشناسان ساخت زبان را م    

.  مجـزا نگـه داشـت   گریکـد ی از دیـ ، سطوح مختلف را با    زبان يساختار فیکشف کرد، و در توص    
 کشف نمود و سـپس بـه کـشف        ي زبان را بدون توسل به اطالعات دستور       يها  واج دینخست با 
 کار بـدون  نی آنها پرداخت و ابیک تري هاوهیو ش ) ي نحوي واحدهانی کوچکتر یعنی( تکواژها  

 گفتـار  رهیـ  از زنجي هـر قطعـه ا  ایـ درباره ساخت جملـه     .  انجام شود  ییتوسل به اطالعات معنا   
 بـه دسـت    یی نمود تا سـرانجام واحـدها      هی تجز ي توان به عناصر کوچکتر    یمعتقدند که آن را م    

  .میی گوی نباشند که ما آن را تکواژ مهی قابل تجزگری که دندیآ
، مطالعه صرف و محض زبـان فـارغ از   ی سوسور نسبت به زبان شناسینشی بي ها یژگیو ز ا یکی

 ي و کاربردی و نقش ارتباط   فهی، وظ  فرهنگ ا،ی جغراف ،ی همچون جامعه و طبقات اجتماع     یعوامل
 "1یـی کـل گرا " سوسور عبارت اسـت از       ینشی ب یژگی و گرید.  شده است  نییامثال آن تع   زبان و 

 پنداشـت کـه هرکـدام    ی کـل مـ  کیـ  لیء زبان را به عنوان عناصر تشکاو اجزا "2یی ذهنگرا"و
 ي مطـرح شـده از سـو   ي نظـر میآراء و مفـاه .  در درون آن کـل بـه عهـده دارد       ی و نقش  گاهیجا

 آورد دیـــ را پدیی اروپـــایـــی و ســـاخت گرایی ســـاختگرایشناســـ سوســـور مکتـــب زبـــان
و مشخـصاً   یتکواژشناسـ  ،ی واج شناسـ ییکـا ی آمرییدر سـاختگرا  ).12-10: 1390رمقدم،یدب(

  بـه نحـو و   ی آنها مـدنظر قـرار داشـتند و توجـه انـدک     يطبقه بند ها و تکواژها و   استخراج واج 
 بـود  دهیـ ، معطوف گرد شدندی زبان محسوب م   ي سطوح باال  ی که مقوالت انتزاع   يمقوالت نحو 

  ) .16همان،(
  

                                                             
1 universalism 
2 idealism 
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 دیوان حافظ
عـه و تعـدادي    مثنوي، چندین قط غزل، چند قصیده، دو500دیوان حافظ که مشتمل بر حدود  

هاي گوناگون، به زبان فارسی و دیگر        کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه        رباعی است، تا  
هاي خطّی ساده یا تـذهیب شـده آن در    شاید تعداد نسخه. چاپ رسیده است   هاي جهان به    زبان

هـاي غربـی از هـر دیـوان      هاي ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیـه و حتـی کـشور     کتابخانه
 شایان ذکر اسـت ایـن پـژوهش بـر       )267-265: 1380خرمشاهی،  (فارسی دیگري بیشتر باشد     

دهـم در   عالمه قزوینی و قاسم غنی انتشارات شقایق، چاپ   ياساس دیوان حافظ از روي نسخه     
  . صورت گرفته است1381سال 

  )صرف(واژه خت سا
در سـاخت واژه دو  . سـت  ا1یط این تحلیـل واژك واحد بس . است» صرف«ساخت واژه، بخشی از     

ها توجه دارد بـه دو      بنابراین صرف که به هر دو این الیه       . وجود دارد 3 و اشتقاقی  2ي تصریفی   الیه
در صرف تـصریفی بـه بخـشی از واژه     :گردد تقسیم می5 و صرف اشتقاقی 4قسمت صرف تصریفی  

در ایـن قـسمت کوشـش    . اردار د شود که به طور مستقیم با نقش نحوي آن سـروک            پرداخته می 
بـه  . به سبب نقش آن در جمله، مورد مطالعه قرار گیرد         ،  مجموعه تغییرات ساخت واژه    ،شود  می

» م-«و » رو «،»مـی «از سه جزء » روم می«و » ها«و  » مرد«از دو قسمت    » مردها«عنوان مثال   
 مطالعـه در صـرف   هـاي مـورد     واژك. اند  ها مربوط   تشکیل شده است که به نقش نحوي این واژه        

در صـرف اشـتقاقی بـه آن بخـش از سـاخت واژه توجـه       . نامنـد   مـی  6تصریفی را واژك تصریفی   
شود که به خود واژه، فارغ از نقش نحوي آن، تعلق دارد و در واقع ساختی است که از طریق                می

یا » دان«و » گل«از » گلدان«شود که     به طور مثال هرگاه گفته      . آید  آن خود کلمه به دست می     
هـاي   واژك. ساخته شده است، مطالعه اشتقاقی صورت گرفتـه اسـت       » خانه«و  » کار«کارخانه از 

. هـا نقـش واژه سـازي دارنـد          این واژك . نامند7مورد مطالعه در صرف اشتقاقی را واژك اشتقاقی       
  ). 20 ـ19: 1391، کلباسی(اند  نیز نامیده9 یا واژه سازي8صرف اشتقاقی را صرف قاموسی

                                                             
1Morpheme 
2Inflectional 
3Derivational 
4MorphologyInflectional 
5Derivational Morphology 
6Inflectional Morepheme 
7MorphemeDerivational 
8Lexical Morphology 
9Word Formation 
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  واژه
  :توان از چهار نظر تعریف کرده را میواژ

 یـک  شـده، داراي  تـشکیل  هجـا  چنـد  یا یک از که است آوایی ساخت آوایی واژه یک  نظر از. 1 
 آن پایـان  و درآغـاز  تـوان مـی  دارد، یعنـی   وجـود » درنگ«یک   آن پایان آغاز و  در و است تکیه

  .کرد سکوت
 واحـدهاي  مراتـب  سلـسله  در و شـده  تـشکیل  واژك چنـد  یـا  صـرفی از یـک     نظرساخت از. 2  

  .رودمی کار به» گروه«در ساختمان  زبان دستوري
  .دارد داللت منفرد مفهوم چند یا یک بر که معنایی واحد یک از است عبارت معنایی نظر از.3 
   نوشـته،   در معمـول  طـور  بـه  کـه  معنـی  ایـن  اسـت، بـه    امالیی وحدت امالیی داراي  نظر از. 4 

   ).21-20: 1391کلباسی، (شودمی رعایت  آنطرف دو در ايفاصله
  )تکواژ(واژك 

دار زبـان اسـت کـه در سلـسله مراتـب واحـدهاي        دار یا نقـش     ترین واحد معنی    کوچک» واژك«
آن را  واژك مفهـوم انتزاعـی دارد،تظـاهر عینـی     .رود دستوري زبان در ساختمان واژه به کار می      

 است، به ایـن معنـی   3ها مشروط به بافت     وقوع واژگونه  .اند  نامیده2هاي آن را واژ گونه       و گونه  1واژ
به طور مثال در زبان فارسی    . شود  هاي متفاوتی از آنها ظاهر می       هاي متفاوت صورت    که در بافت  

ــشانه زمــان گذشــته،   ــواع آن » واژ« صــورت عینــی آن ،اســت» واژك«مفهــوم  انتزاعــی ن        و ان
ها بـه دو دسـته    واژك. هاي آنند، مانند رفت، خورد، افتاد و خرید واژگونه  id, -ād, -d, -t-یعنی 

هـایی   واژك، واژك آزاد.)22 ـ  21 ،1391کلباسی، (گردند   تقسیم می5 و واژك مقید4واژك آزاد
باید توجه داشت که هر واژك آزاد، یـک      . رود، واژك آزاد نام دارند      که به طور مستقل به کار می      

، واژك مقیــد ).29: 2007، 6فالــک(توانــد یــک واژك آزاد باشــد  اژه، نمــیواژه اســت امــا هــر و
  .)همان(گویند  شوند را واژك مقید می هایی که به طور مستقل ظاهر نمی واژك

  
  

                                                             
1Morph 
2Allomorph 
3Context 
4Free Morpheme 
5Bound Morpheme 
6Falk 
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  وند و پایه
وندها، عناصري هستند که در ساخت واژه نقش دارند؛ و سطح کارایی آنها، فقط در هنگام 

تعداد وندهاي موجود در . هاي مقید هستند وعی از واژكوندها ن. اتصال به واژك دیگر است
وند، واژکی است که فقط هنگام اتصال به ). 16 ـ 15: 2003، 1کریستال(زبان، محدود است 

پایه . اند  نامیده5یا ریشه4 را گاه ستاك3پایه). 44: 2006، 2کاتامبا(شود  ها ظاهر می دیگر واژك
وندهاي تصریفی، حالت . شوند قاقی به آن متصل میواحدي است که وندهاي تصریفی و یا اشت

دهند و وندهاي اشتقاقی، مقوله دستوري و یا معناي واژه را دگرگون  صرفی واژه را تغییر می
  ).46همان، (کنند  می

بیناونـد و ونـد   ،  8، میانوند 7پسوند6وندها با توجه به جایگاه و نحوه اتصال به پایه به انواع پیشوند            
 پیـشوند  :شـوند    تقـسیم مـی    11و درون ونـد   10و درونـی موسـوم بـه پیراونـد        ،  9گسسته پیرامونی 

آید به قسمت آغازي کلمه و در نوشتار به سمت راست آن متـصل   طور که از اسمش بر می   همان
 بـه  میانونـد . چـسبند   نوشتار به سمت چـپ آن مـی   به قسمت پایانی کلمه و در  پسوند. دشو  می

اي که از قبل در زبان وجـود داشـته    نی ساختمان ریشه یع. کند  درون ساختمان ریشه رسوخ می    
وند مختص    درون. در زبان فارسی میانوند وجود ندارند     . شود  شکند و درون آن وارد می       است، می 

شـود ولـی در زبـان     هاي سامی است و در برخی از واژگان دخیل عربی در فارسی یافت می      زبان
ـ     درون. فارسی وجود ندارد   اي اسـت کـه در ریـشه همخـوانی وارد      د واکـه وند در واقـع نـوعی ون

واکـه  : ماننـد . شود و چون از دو بخش تشکیل شده وند گسسته درونی نیز نامیده شده است        می
/O/   هایی از قبیل آلمانی وجـود دارد ولـی در زبـان فارسـی یافـت          پیراوند در زبان  . »رسوم« در

                                                             
1Crystal 
2Katamba 
3Base 
4Stem 
5Root 
6Prefix 
7Sufix 
8Inflix 
9Discontinuous Affix 
10Circumfix 
11Transfix 
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 آغازي کلمـه و بخـش دیگـر بـه     این وند گسسته پیرامونی که بخشی از آن به قسمت  . شود  نمی
  ).69 ـ 67: 1389شقاقی،  (شود قسمت پایانی همان کلمه متصل می

  وند تصریفی و اشتقاقی
ونـدهاي  . دهنـد   نقـش نحـوي دارنـد و مقولـه دسـتوري واژه را تغییـر نمـی       1وندهاي تـصریفی  

توانـد     مـی  این واژه جدید خـود    . آورند  نقش واژه سازي دارند و واژه جدید به وجود می         2اشتقاقی
اي براي ساخت واژگان دیگر باشد تا ونـدهاي تـصریفی و اشـتقاقی دیگـري بـه آن متـصل                پایه

: 2001،  3آکماجیـان (آینـد     به طور معمول وندهاي تصریفی پس از وندهاي اشتقاقی مـی          . شوند
, از وندهاي اشـتقاقی قـرار مـی گیرنـد     در زبان فارسی گاه بعضی از وندهاي تصریفی قبل          ). 44

خـوردن  «در  » د-« و  » برتري و پیش ترك   «در  » تر- «،»دهاتی و تاسیساتی  «در  » ات- «مانند
  .)24: 1391کلباسی، (» و زدن

  واژه از نظر ساخت اشتقاقی
  . بسیط و مرکب و مشتق: گردد واژه در فارسی از نظر ساخت اشتقاقی به سه دسته تقسیم می

بنابراین خود فاقد ساخت صرفی هـستند   هاي آزادند،   کلمات بسیط معادل واژك   :واژه بسیط :الف
هاي صرفی، پایه واقع شوند، ماننـد نیـک، دل   توانند در ساختو تنها به عنوان عناصر بسیط می  

  ).35: 1391کلباسی، (
  ).35همان،(اند، مانند نیکدل کلمات مرکب از دو یا چند واژك آزاد ساخته شده:واژه مرکب:ب
یک یا چند واژك آزاد با یک یا چند وند اشـتقاقی سـاخته    از ترکیب 4واژه مشتق:واژه مشتق : ج

 است؛ بدین معنـی کـه کلمـه غیـر     5ب در زبان فارسی فرآیندي پایگانی   فرآیند ترکی . شده است 
ي غیر بسیط دیگر پایـه    تواند در ساخت کلمه     شود خود می    بسیطی که از این فرآیند حاصل می      

  ).36 ،همان(» کم کاري«ر د» کم کار«واقع شود، مانند 
  روش پژوهش

   در ابتـدا بـه صـورت    . دو روش مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت        به طورکلی ایـن پـژوهش بـه         
از آنجـا کـه در تحقیقـات متعـارف علمـی، جمـع آوري اطالعـات یکـی از          اي بـوده و کتابخانـه 

                                                             
1Inflectional Affix 
2Derivational Affix 
3Akmajian 
4Complex 
5Hierarchical 
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 هـاي هاي دانشگاهی و همچنین پایگـاه مهمترین اقدامات است، پژوهشگر با مراجعه به کتابخانه      
ها و مقـاالت مـرتبط   آوري کتب، پایان نامهالکترونیکی داخلی و خارجی اقدام به مطالعه و جمع        

به موضوع کرده و سپس اقدام به یادداشت بـرداري و تـدوین مباحـث الزم و ضـروري و جمـع                       
هـاي غیـر بـسیط از دیـوان حـافظ      پـس از آن تمـام واژه  . ها و مطالب نمـوده اسـت   بندي یافته 

  .اند از نظر ساخت، دسته بنـدي و به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفتهاستخراج شده و
توصـیفی از آن جهـت کـه نگارنـده از           .  تحلیلی استفاده کرده است    -همچنین از روش توصیفی   

هاي جمع آوري شده براسـاس آنچـه   هرگونه پیش داوري خودداري کرده و تنها به توصیف داده 
هاي بدست آمـده  پردازد و تحلیلی از آن جهت که تحلیلیکه در پیشینه پژوهش مطرح شده م      

  .اسخگویی به مباحث بعدي خواهد بوددر طول پژوهش، مبنایی براي پ
  جامعه آماري 

جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش به بررسی الگوهـاي سـاخت واژه در دیـوان حـافظ از      
  کـه 495وان حافظ تا غزل  دی1ي در این پژوهش از غزل شماره     .باشدمی» ي«تا  » الف«مطلع  

شایان ذکر است کـه بـراي دادن    .، مورد بررسی قرار گرفته استباشد  می367 تا 9ي از صفحه
فرحنـاز الماسـی   ي از پایـان نامـه   » ر« تـا    » الـف «در این پژوهش، مطلـع        کامل جامعه آماري 

  . شده استاستخراج) 1395(
  یفی کلیتحل

 مراحل انجام پژوهش طی در.  باشدی میفی کلیداده ها تحل لی مراحل تحلنی از سخت تریکی
که  بود  خاصیبی ترکایو فت با  قرارگرفتن واژه دردر این تحقیق .وجود دارد یشکالتمهمواره 

 مرکب از يها  واژهی خاص بازشناسیدگیچی پنیهمچن. کند ی مریی تغشی مقوله دستوریگاه
 يه مقولصیتشخ ي راستا، برانی همدر. ی فعلهاي  و افعال مرکب از گروهي نحوهايگروه

با توجه . استفاده شده است» نامه دهخدا لغت« و »نیفرهنگ مع« واژگان از گونه نی ايدستور
 به صورت کامل ي و مشخص سازییمرحله شناساه است  کردی پژوهشگر سع، مشکالتنیبه ا

  .پذیردانجام 
  ی کملیتحل

     ی کمـ لیـ  تحلیعنـ ی ي مرحلـه بعـد  یفـ ی کلیـ حل در دست داشتن اطالعات بدست آمده از ت  با
 پژوهشگر پس از گردآوري اطالعات و منابع الزم جهت بیان اصـول و مفـاهیم           .داده ها آغاز شد   

هاي غیر بسیط را به طور دقیق مورد بررسـی  ي بعد، نوع ساخت تمام واژه ساخت واژه در مرحله   
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یکروسافت آفیس اکسل اقدام به ذکر آمـار و  گیري از نرم افزار ماقرار داده است و سپـس با بهره     
 مشتق و همچنین پیشوندها و    -فراوانی به دست آمده از کاربرد کلمات مشتق و مرکب و مرکب           

پسوندهاي اشتقاقی و بن حال و بن گذشته و حـروف اضـافه در کلمـات مرکـب و پیـشوندهاي            
  .فعلی و جزء فعلی نموده است

 مشتق کمتر بـه  - کلمات مرکب بیشتر و مرکب1ر شماره براساس نتایج به دست آمده در نمودا  
  .اندکار رفته

   مشتق-اي واژگان مرکب، مشتق، مرکب نمودار دایره-1شماره 

  
  
  
  

بیـشتر و پیـشوند   » نـا « پیـشوند اشـتقاقی      2براساس نتایج به دست آمده طبق نمودار شـماره          
 پـسوند   3 اسـاس نمـودار شـماره        طور  بر   همین. کمتر به کار رفته است    » واژ«و  » ال«اشتقاقی  

ــتقاقی  ــتقاقی  » اِ«اش ــسوندهاي اش ــشتر و پ ــده«، »اون«، »اور«، »او«، »اش«بی ــین«، »ان  ، »ان
، »ور«،  »گـسار «،  »گانـه «،  »گـر «،  »کر«،  »کده«،  »شن«،  »زار«،  »چه«،  »بار«،  »ایزه«،  »ایک«
  . اندکمتر بکار رفته» یون«و » نا «،»مان«،»وند«
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  اي پیشوندهاي اشتقاقی غیر فعلیمیله نمودار -2شماره 
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 اي پسوندهاي اشتقاقی غیر فعلی نمودار میله-3شماره 
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هـاي حـال    بیـشتر و بـن    » دار« بـن حـال      4 نمـودار شـماره      ازبراساس نتایج بـه دسـت آمـده         

، »بنـد «، »انگیـز «،  »انـدیش «،  »انـداز «،  »افشان«،  »افزون«،  »افروز«،  »آویز«،  »آمیز«،»آساي«
، »چـین «، »جـوش «، »پرسـت «، »پـذیر «، »پیمـا «، »پریش«، »پرس«،  »بوس«،  »بر«،  »باش«
، »شـناس «،  »سـتان «،  »زیـب «،  »ریـز «،  »رس«،  »دوز«،  »خـواه «،  »خـوار «،  »خرام«،  »خوان«
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، »گـار «،  »زگـدا  «،  »گـسار «،  »گـزین «،  »کـوب «،  »کـش  «،»کن«،  »فشان«،  »فروش«،  »شو«
  .اند کمتر بکار رفته»هست«و » ورز«، »نما«، »نشان«، »نوش«، »نشین«، »گشا«

  
  بن حالاي	لهی نمودار م-4شماره 
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هـاي  بیـشتر و بـن   » بـست «و  » دیـد « بن گذشـته     5براساس نتایج به دست آمده طبق نمودار        

، »بریـد «،  »آزرد«،  »افکنـد «،  »افروخـت «،  »آلود «،»آسود«،  »آورد«،  »آمد«،  »آراست«گذشته  
، »رســت«، »زاد«، »رســید«، »داد«، »خــورد«، »خواســت«، »خریــد«، »پیوســت«، »برگزیــد«
، »شـنید «، »شـنفت «، »شـست «، »شکـست «، »شـد «،  »شایـست «،  »سوخت«،  »زد«،  »رفت«
، »گســست«، »گذشــت«، »گذاشــت«، »گرفــت«، »کــشت«، »فکنــد«، »فروخــت«، »شــورید«
  . اندکمتر بکار رفته» نوشت«، »مرد«، »گفت«، »گشت«، »کِشت«، »کرد«، »گشود«
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 اي بن گذشته نمودار میله-5شماره 
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بیشتر و جـزء غیـر   » بر«و » فرو« جزءغیر فعلی   6براساس نتایج به دست آمده از جدول شماره         

نطور براساس نتایج به دست آمده از جـدول شـماره   همی. اندکمتر بکار رفته » در«و  » باز«فعلی  
، »آوردن«، »آمیخـتن «هـاي فعلـی   بیـشتر و جـزء  » کـردن «و » شـدن «،  »آمدن« جزء فعلی    7
ــروختن« ــشاندن«، »اف ــتن«، »اف ــیدن«، »انگیخ ــدن«، »پوش ــتن«، »چی ــدن«، »خواس  ،»خوان
ــتن«، »گــشتن«، »گــذاردن«، »کنــدن«، »کــشیدن«، »دادن«، »ریخــتن «،»رســیدن« ، »گف
  . اند کمتر بکار رفته»یافتن«و » نمودن«، »گزیدن«
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 جزء غیرفعلی اي نمودار میله-6شماره 
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 اي جزء فعلی نمودار میله-7شماره 
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شدن کردن آمدن پوشیدن دادن رسیدن چیدن گزیدن
  

  
، » ربـ «اضـافه  بیشتر و حرف » بی« حرف اضافه 8براساس نتایج به دست آمده از جدول شماره  

  . اندکمتر بکار رفته
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 اي حروف اضافه نمودار میله-8شماره 
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  نتایج

 مشتق کمتر به کـار   -براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش کلمات مرکب بیشتر و مرکب            
. ر به کار رفتـه اسـت      کمت» واژ«و  » ال«بیشتر و پیشوند اشتقاقی     » نا«پیشوند اشتقاقی   . اندرفته

ــسوند اشــتقاقی  ــسوندهاي اشــتقاقی بیــشتر و » اِ«همینطــور  پ ، »اون«، »اور«، »او«، »اش«پ
، »گانـه «، »گـر «، »کر«، »کده«، »شن«، »زار«، »چه«، »بار«،  »ایزه«،  »ایک«،    »انین«،  »انده«
هاي بیشتر و بن» دار«بن حال . اندکمتر بکار رفته  » یون«و  » نا«،  »مان«،»وند«،  »ور«،  »گسار«

، »انگیـز «،  »انـدیش «،  »انـداز «،  »افـشان «،  »افـزون «،  »افـروز «،  »آویز«،  »آمیز«،»آساي«حال  
، »جـوش «،  »پرسـت «،  »پـذیر «،  »پیمـا «،  »پـریش «،  »پـرس «،  »بوس«،  »بر«،  »باش«،  »بند«
، »ســتان«، »زیـب «، »ریــز«، »رس«، »دوز«، »خـواه «، »خــوار«، »خـرام «، »خــوان«، »چـین «
، »گـداز «،  »گـسار «، »گـزین «، »کوب«، »کش«، »کن«، »فشان«،  »فروش «،»شو«،  »شناس«
از . انـد کمتـر بکـار رفتـه     » هست«و  » ورز«،  »نما«،  »نشان«،  »نوش«،  »نشین«،  »گشا«،  »گار«

، »آورد«، »آمـد «، »آراسـت «هاي گذشـته  بیشتر و بن» بست«و » دید« بن گذشته طرفی دیگر 
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، »خریـد «،  »پیوسـت «،  »برگزیـد «،  »بریـد «،  »آزرد«،  »افکنـد «،  »افروخـت «،  »آلود«،  »آسود«
، »شایـست «، »سوخت«، »زد«، »رفت«، »رست«، »زاد«، »رسید«، »داد«، »خورد«،  »خواست«
، »کـشت «، »فکنـد «،  »فروخـت «،  »شورید«،  »شنید«،  »شنفت«،  »شست«،  »شکست«،  »شد«
، »گفـت «،  »گـشت «،  »کِشت«،  »کرد«،  »گشود«،  »گسست«،  »گذشت«،  »گذاشت«،  »گرفت«
» بـاز «بیشتر و جزء غیر فعلی   » بر«و  » فرو«جزءغیر فعلی   . اندکمتر بکار رفته  » نوشت«،  »مرد«
هـاي  بیشتر و جزء» کردن«و » شدن«، »آمدن«همینطور جزء فعلی   . اندکمتر بکار رفته  » در«و  

، »خواسـتن «، »پوشـیدن «، »انگیخـتن «، »افـشاندن «، »افروختن«، »آوردن«، »آمیختن«فعلی  
، »گــذاردن«، »کنــدن«، »کــشیدن«، »ریخــتن«، »رســیدن«، »دادن«، »چیــدن«، »خوانــدن«
و در نهایت حرف اضافه     . اندکمتر بکار رفته  » یافتن « و »نمودن«» گزیدن«،  »گفتن«،  »گشتن«
  . اند، کمتر بکار رفته»بر«بیشتر و حرف اضافه » بی«

 نگارنـده در جریـان   ل اینکه او. باشدپژوهش انجام گرفته از دو جنبه داراي اهمیت کاربردي می         
هـا و  نامهاین پژوهش سعی نموده تا منابع و مباحث مرتبط با بحث ساخت واژه را از کتب، پایان     

آوري نماید تا این پژوهش خود بتواند بـه عنـوان مرجعـی بـراي مطالعـه،                 مقاالت مختلف جمع  
هاي ایـن  ده از تحلیل دادهنتایج به دست آم   اینکه    دوم .آگاهی و ارجاع به دیگر منابع قرار گیرد       

هاي مشابه در زمینه دیوان حـافظ در چهـارچوب سـاخت واژه و              تواند براي پژوهش  پژوهش می 
  .رودهمچنین براي ساخت واژگان نوین به کار 
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  چکیده

هر نویسنده با . قد داستانجدید، روشی است براي نبررسی ساختار فرم و طرح، در نقد ادبی 
اي تازه از بروز هاي روایی دریچهاي خاص از روایت، و استفاده از تکنیککارگیري شیوهبه

به طور معمول این هنر نویسنده است که . گشایدرخدادهاي داستانی به روي مخاطب می
ها شامل دیدگاه، شخصیت، مؤلفهاین  ،هاي زیباشناسانه در داستان را خوب پرداخت کندمؤلفه

نگاه ساختارگرایانه به آثار ادبی به .  در طرح مشهودند وشوندمی... کانون روایت، انواع گفتار و
ساز فهم و دهد زمینهسبب وجود این عناصر در متن و الگوهایی که اجزا را به هم پیوند می

مام کوشش ساختارگرایان در همین سازد؛ تدرك هرچه بهتر ادبیات داستانی را فراهم می
کپرهاي جن «و » ظهور آهوها در« داستان دودر این پژوهش ساختار روایی. ه استزمینه بود

رار ژنت توجه به نظریه ساختارگرایی ژ نوشته بهرام حیدري با» اللی«از مجموعه داستان » زده
نظریه ژرار ژنت قابل  با  مذکور داستاندو: این نتایج حاصل شدمورد بررسی قرار گرفت و 

هایش استفاده کرده  براي پردازش داستان»گفتار«بررسی هستند و بهرام حیدري از عنصر 
  .ن محتوا و داستان هماهنگی ایجاد کند بی توانستهاست و

   5/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله24/4/1398 :تاریخ دریافت مقاله

 واژگان کلیدي
  شناسیروایت*
  ساختارگرایی*
  ادبیات اقیمی*
  بهرام حیدري*
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  مقدمه

نویسندگان با تخیل خود هر روز به این زندگی رنگی . اندر و روایت در تالصق همزندگی بش
هایی که با هاي جهان و روایتبراي درك پدیده. آفریننددهند و داستان جدیدي میجدید می

هایی که میراث هاي ادبی و داستانزندگی بشر پیوندي ناگسستنی دارند و نیز فهم گفتمان
نویسندگان . گري را شناختهاي روایت و روایت ملت هستند، باید شیوهفرهنگی و تاریخی هر

ي نوشتن را برعهده ندارند بلکه با به خدمت گرفتن ابزارهاي براي حفظ این میراث، تنها وظیفه
داستان شکلی از یک زبان است و هر . دهندهاي خود شکل میمهم و حیاتی زبان، به اندیشه

روایت، دستور زبان داستان است . که دارد، داراي دستور زبان استداستان با توجه به منطقی 
هایی که نویسنده با به خدمت گرفتن زبان و دراماتیزه ها و شیوهها،  اندیشهیعنی همان تصمیم

با تکیه بر نظریه ساختار گرایی ژرار ژنت  در این پژوهش .بخشدکردن وقایع به آنها عینیت می
از مجموعه داستان اللی اثر بهرام » هادر ظهور آهو« و »رهاي جن زدهکپ«به تحلیل دو داستان 

ین دو داستان اگري نویسنده و دستور زبان او در تا به چگونگی روایتحیدري خواهیم پرداخت 
شناسی ارائه خواهیم داد و سپس کار ابتدا تعریفی از روایت و روایت براي این.دست پیدا کنیم

 ساختارگرایی؛ همچنین  به نظریه ادبی فرمالسیم روس و نظریه ادبینگاهی کوتاه خواهیم کرد
  .گذري خواهیم کرد پیدایش ادبیات اقلیمی در ایرانبه چگونگی 

  روایت

اي که ارتباط میان آنها گونه به؛واقعی یا تاریخی یا خیالی استاي از حوادث نقل رشته1روایت
اي د و در میان آنها پیوندي زمانی و انگیزهنشاین حوادث بازتاب یکدیگر با  و باشدوجود داشته

روایت  .سر و کار دارد، و با زندگی در جریان  روایت با عمل داستان در زمان،وجود داشته باشد
: 1387،میرصادقی(. کندآید و داستان را نقل میمی »چه اتفاقی افتاده است؟«در جواب سوال 

یعنی ابزاري هستند که  اند؛ها حاصل کنشگريروایتروایت اهمیت ویژه دارد و   کنش در)127
نمایند و این  میبازها داستان را روایت .کند بازگو میمخاطبنها داستان را براي آ با نویسنده
           . دهاي کنش بر آن استوار باشدهند که ارتباط عاملاي صورت می شیوهباکار را 

  )23: 1391کوري، (

                                                             
1.Narration 
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بازگویی اموري است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما  روایت،«استمایکل توالن نیز معتقد 
قصه نزدیک است اما رخدادها غایب و  به مخاطب و گوینده حاضر و ظاهراً.فاصله دارند

  )1383:16توالن،(».دورند

هایی میان ساختهروایت دست«: داردبیان می» ها و راويروایت«گریگوري کوري در کتاب 
هایی که کارکردشان انتقال داستان است و این کارکردها وابسته ساختهدست: نداارتباط آگاهانه

گویی است و نقل ها، روایت و داستانساختهکارکرد دست.... ها است به نیت سازندگان آن
یابد که هدف ارتباطی داشته باشد و بر انتقال تصادفی داستان با نوعی از فرآیند امکان می

  ) 27: 1391ري، کو(» .استوار نیست

ي روایتی ممکن است بافتی بیانی وجود داشته باشد که میرصادقی معتقد است که در قطعه
ي اي با مواد و مصالح یکسان به دو شیوهممکن است قطعه. مفهوم کلی غیر روایتی ارائه بدهد

اقعی جا اگر داستان را توالی حوادث ودر این . مختلف یکی شرح و دیگري روایتی عرضه کند
میرصادقی، . (ي تخیل صورت می گیردتاریخی یا ساختگی بدانیم تسخیر عمل به وسیله

1387 :126(  

    نقل یا انتقال  اي بازگویی،آنچه در داستان از طریق گونهتوان گفت، در پایان این بند می
 توالی مند و دارايي رخدادها و حوادثی است که رابطهدارندهروایت است که در بر، یابدمی
  .ی هستندزمان

  شناسیروایت
 سی داستان نیزدر برر مطالعات صورتگرایان و ساختارگرایان عالوه بر تحول در بررسی شعر،

. نهاد بنیان را شناسیروایت نام به در حقیقت دانش ادبیانقالبی پدید آورد و 
  )1368:143ایگلتون،(

در کتاب دستور  1969رف در سال تودو شناسی را براي نخستین بار تزوتاناصطالح روایت
شود که مقصودش از این او یادآور می. ي قصه به کار بردزبان دکامرون به معنی دانش مطالعه

اصطالح، تنها بررسی ادبیات داستانی نیست، بلکه معنی وسیع این اصطالح مد نظر او است و 
: 1371اخوت،(.گیرد بر میفیلم و ادبیات نمایشی را درامی اشکال روایت از قبیل اسطوره، تم
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شناسی ساختارگرا بوده است، یافتن یکی از مواردي که همواره مورد توجه محققان روایت )7
به دلیل اینکه . ها و قواعد حاکم بر قصه و داستان استزبان داستان یا همان قانونمندي دستور

    م بر آن را شناسایی و توان قواعد حاکاي دارند، میهاي عامیانه، ساختار نسبتاً سادهقصه
  )33-36: همان. (طبقه بندي کرد

شناس با کشف منتقدین و محققین روایت. گویندشناسی میبه علم شناخت روایت، روایت
سرایی نویسنده ي داستاني داستان به شیوهوار عناصر تشکیل دهندهالگوها و ساختار اندام

نمایند و به نویسنده را براي مخاطب ترسیم میکنند و از آن طریق دستور زبان دست پیدا می
  .رساند آن شیوه یاري میاو در درك

  فرمالیسم روس

ي نقد ادبی، در روسیه به  در حوزه1تم، جنبشی با نام مکتب فرمالیسمي اول قرن بیسدر نیمه
) 207: 1389موران، . (فرمالیسم روس یکی از منابع مهم ساختارگرایی است. وجود آمد

. سم نامی است که مخالفان جهت تحقیر و کوچک شمردن این مکتب به آن داده بودندفرمالی
  )172: 1391شمیسا، (

 ماده و تمهید در شعر؛ و  از،هاي روس به جاي اصطالحاتی مانند محتوا و فرمفرمالیست
ماده یا محتوا همان منابع خام زندگی و زبان . کردنددر رمان استفاده می3طرح و 2داستان

شناختی اي زیباییبندي همان وقایع زندگی و زبان به گونهمره و تمهید یا فرم شکلروز
  ) 43: 1395تسلیمی، . (است) هنري(

، نه از اشاره به چیزي بیرون از )تمهید(جوشد زدایی در شعر از زبان آن میدانیم که آشناییمی
یابی گیرد بلکه از سازمان نمیزدایی در رمان نیز از نیروي بیرون از خود سرچشمهخود، آشنایی

به زبان ساده باید گفت که ویژگی هنري در شعر با ناآشناکردن . خیزدآن در فرمی ویژه بر می
گیرد اما در رمان این ویژگی مد نظر نیست، یعنی تقابل میان زبان رایج و زبان زبان صورت می

کته را نباید فراموش کرد که البته این ن. ادبی نیست بلکه تقابل میان طرح و داستان است

                                                             
1.Formalism 
2.fabula 
3.siozhent 
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 نیست بلکه آن را به معناي ویژه یعنی ترتیب ممکن 1ی روایت نوعجا به معنايداستان در این
تواند آن را درذهن کند و مخاطب پس از خواندن میرخدادها که مولف آن را سازماندهی می

چون  همي خام و غیر ادبی،پس داستان ماده) 213- 214: 1389موران،(.مجسم کند
هایی از این رویدادها ي گزینش و برجسته نمودن گوشهرویدادهاي تاریخی است و نحوه

در پایان باید ) 44: 1395تسلیمی ،. ( لذا طرح شکل ادبی داستان استي طرح است،برعهده
یکی از دستاوردهاي مهم فرمالیسم روس ) فبوال(و داستان ) ژنت  سو(گفت که تفاوت بین طرح 

  .ظر ساختارگرایان را به خود جلب کرد و آن را تکمیل کردنداست که ن

  ي روایتی  ساختارگرانظریه
توان گفت که ساختارگرایی یک شیوه و روش است و سخن آن، این است که به طور کلی می

یعنی هر پدیده، جزئی از یک ساختار . شودهر جزء یا پدیده در ارتباط با یک کل بررسی می
تیب ساختارگرایی بین مباحث سنتی ادبیات از قبیل بدیع و بیان و عروض بدین تر. کلی است

  )207: 1391شمیسا، . ( ائتالفی به وجود آورده است،شناسیهاي جدید زبانو قافیه و یافته

مهم نیست، مهم این » گویدمی« از ساختارگرایان آمریکایی معتقد است آنچه متن 2هاریس
: همان. (شده است» ساخته«گونه یعنی ساخت کلمه چهاست که متن به لحاظ مورفولوژي 

208(  

  روایتساختار 
. توان به وضوح دو جنبه افراطی موضوع را مشاهده کرددر بررسی ساختاري روایت می

اند و هم به جستجوي بوطیقاي ساختارگرایان هم به جستجوي بوطیقاي خرد داستان بر آمده
یقاي خرد جدا کردن ساختارهاي داستانی پایه بوده هدف ساختارگرایان از بوط. کالن داستان

بندي حداقل عناصري مسئله اول آنها ترکیب. سی داستان و قوانین ترکیب آنهاعناصر اسا: است
اي البته این مسئله. گر قابل بتواند شئ معین روایت را بداندشود مشاهدهاست که سبب می

ها وجود دارند، هر جا که روایت. ي نیستگذارنامدر تعریف، اما تمرین مناسب براي است 
انسان باشد روایت هم هست، و در بین ناظران بر سر این که چه چیزي روایت هست و چه 

توان به سرعت با هرگونه توصیف نظري را می. اي وجود داردچیزي روایت نیست توافق گسترده
                                                             

1. story 
2.Harris 
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د که اصالً چه نیازي به کنها محک زد و همین این پرسش را مطرح میاي از واقعیتگستره
شوند، نظریه اي خلق و شناخته درك میها بدون هیچ نظریهتوصیفات نظري داریم؟ اگر روایت

  تواند داشته باشد؟ چه کارکردي می

. ساختارگرایان دو پاسخ براي این دو پرسش دارند که ممکن است دیگران را قانع کند یا نکند
 آنها به ا کردن ساختارهاي بنیادین روایت، ربط دادنیکی از اهداف آنها در تالش براي جد

است تا اصالً بتوانند )  ساختارهاي بنیادین منطق و دستوربراي مثال،(ساختارهاي بنیادین دیگر
  ) 133: 1383اسکولز، . (هاي ذهنیت انسان را درك کنندپیکربندي

و ) شفاهی، پیش تاریخیساده کوتاه، همگانی، (رسد ي روایت از یک طرف به اسطوره میعرصه
ضمن آنکه برخی ) پیچیده، طوالنی، فردي، مکتوب، تاریخی(از طرف دیگر به رمان مدرن 

) گشاییشخصیت، موقعیت، کنش و گره(کند را براي بررسی ساختارگرایی حفظ می هاویژگی
  )91همان، . (ي بسیار عالی براي بررسی ساختارگرایان استعرصه

اند؛ ان ادبی در تحلیل ساختار روایت سطوح گوناگونی را در نظر گرفتهپردازتا به حال نظریه
        ي روایت سخن گفت و سه عنصر اصلیارسطو اولین بار به صورت علمی و نظري درباره

     .هاي اصلی روایت در نظر گرفت گفتگو را به عنوان جنبه-3 شخصیت و - 2 طرح  - 1
هاي روس براي روایت سطوح مختلفی در نظر ز فرمالیستشناسان ساختارگرا به تبعیت اوایتر

 تودورف در دستورتزوتان : براي مثال.  در مورد روایت داردگرفتند که هر کدام دیدگاه خاصی
ها به کنش. کنندعمل میهاي نحوي چگونه عناصر روایی مانند مقوله«: روایت بررسی کردزبان 
) 151: 1385مکاریک، (» .هاهاي آنها به صفتو ویژگیها ها به اسمشخصیت. اندها شبیهفعل
   توان این را نیز اضافه کرد تودورف معتقد بود که تغییر وضعیت در داستان یکی از می

دهد و داستان هاي اصلی روایت است؛ زیرا با تغییر یک رویداد، رویدادي دیگر رخ میویژگی
  . متن- 3رفت، پی -2 گزاره، -1 گرفت  اصلی در نظرادامه دارد و براي روایت سه واحد

  ژرار ژنت 
 که وارد دانشگاه شد تا کنون تمام 1949او از سال .  به دنیا آمد1930ژرار ژنت در سال 

او ساختگرایی را به ) 308: 1372احمدي، . (اش را یکسره در این محیط گذرانده استزندگی
ها گیري از دستاورد فرمالیستمن بهره ض،تر به کار گرفت، براي بررسی رماناي معتدلشیوه
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ي ساختارگرایی را تکامل بخشید، هرچند که این تمایز  شیوه فبوال-سوژنتبین یعنی تمایز 
       ي ساختارگرایان است، اما به دست ژنت با ظرافتی خاص قابلیت پذیرش همهورد م

ت به سطوح مختلف، تمایزي او توانست با تقسیم روای) 231: 1389موران، (.پذیري یافتانطباق
ند و سه سطح از آن کتر شوند پرداختههاي روسی میان قصه و طرح قائل میرا که فرمالیست

  )146: 1392ویدوسون،سلدون و (.گزارش سخن و قصه،: عبارتند ازاین سه سطح .را معرفی کرد
  .گري نیز مشهورندکه به داستان، روایت و  روایت

  1 داستان-الف

به معناي دقیق «.ایت شده و شرکت کنندگان متن استاي از رخدادهاي روچکیده داستان 
» بازسازي«) »سطح«یا(که آن را جهان ... تر است کلمه داستان بخشی از یک برساخت بزرگ

جهانی که اشخاص داستان در آن زندگی . نامندیعنی واقعیت داستانی می) یا باز نموده شده(
  ) 15: 1387کنان، (» .پیوندندنیز به وقوع میکنند و رخدادها در آن می

  2 نقل یا روایت-ب

      . گوینداي از رخدادهاي موجود در متن که به آن گفتمان نیز میرخدادها یا زنجیره
  .نه ترتیب رخدادها به شکل واقعی) 231: 1389موران، (

  3گري روایت-ج

روایت را در قالب پیامی ) نویسنده(تنده گري اشاره دارد به فرایند ارتباط که در آن فرسروایت
توان گفت همان عمل لذا می) 10: 1387کنان، . (کندارسال می) مخاطب(براي گیرنده 

  .گویی براي مخاطب استداستان

  

                                                             
1. histoire 
2.recit 
3. narration 
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او معتقد است که این سه سطح . توجه بیشتر ژنت به مؤلفه دوم یعنی نقل یا روایت است
  : توسط سه مشخصه

  .صدا یا لحن  با هم در تأمل هستند): وجه یا حالت  ج): بزمان دستوري  ): الف

  زمان دستوري) الف

  :هاي زیر استآرایش و چینش رخدادها در روایت بر اساس زمان که داراي مؤلفه

 :1نظم و ترتیب

ترتیب زمانی رخدادهاي داستان نسبت به ارائه همین رخدادها در «  منظور از نظم و ترتیب 
شود، زمانش با در این میان متنی اگر روایت می) 72: 1386لوته،  (».گفتمان روایی است

به عبارت دیگر رخدادها به . آیدپریشی به وجود میخوانی نداشته باشد نوعی زمانداستان هم
نگر به نگر و آیندههاي مانند گذشتهشود که مؤلفهاي بی نظم در داستان ترتیب داده میگونه

 .آیندوجود می

روایت رخدادهاي داستان پس از نقل رخدادهاي سپري شده متن است گویی : 2نگر گذشته)1
  . کندرخدادها به گذشته رجعت می

گویی داستان به . روایت رخدادهاي داستان پیش از نقل رخدادهاي اولیه است: 3نگرآینده) 2
  .کندي داستان نقل مکان میآینده

جع به نظم  در قالب کلماتی مثل اولین و دومین و هایی راگزاره«: گویدکنان در این باره می
  )65: 1387کنان، (» .دهند پاسخ میانی؟چه زمین و قبل و بعد و غیره، به پرسش آخر

  

  

                                                             
1. order 
2. flash back 
3. flash forward 
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 :1مدت یا تداوم

ي زمانی رخدادها در داستان و اینکه چه میزان از متن به روایت آن  رابطه بین گستره
 . اختصاص داده شده است

 :2بسامد

افتد و چند بار در متن بیان شده باشد بسامد ک رخداد در داستان چند بار اتفاق می اینکه ی
         ، گزارش تکرار بین روایت و داستان بیرون از زمان کوتاهی را که توسط ژنت. است

 را و آن) 113: 1980ژنت، (نامد شود، بسامد روایت میپردازان و ناقدین رمان مطالعه مینظریه
 :کندرفی میسه نوع مع

دهد و یک بار نیز در متن بیان یعنی رخدادي که در داستان یک بار روي می:  بسامد مفرد)1
  . شودمی

  .یعنی یک رخداد در داستان یک بار روي دهد و چندین بار در متن بیان شود:  بسامد مکرر)2

متن فقط یک بار یعنی رخدادها در داستان چندین بار اتفاق بیافتد ولی در :  بسامد بازگو)3
  . بیان شود

 :وجه یا حال و هوا) ب

ي قصه و متن اما بیشتر وجه تابعی است از رابطه. شود وجه از طریق فاصله و دیدگاه خلق می
یعنی راوي از دیدگاه چه کسی ) 232: 1393اسکولز، . (با منظرها سر و کار دارد تا رخدادها

 . کندداستان را روایت می

  :فاصله

آید که راوي داستان هنگامی پدید می«فاصله . گري و داستان است فاصله بین روایت به معناي
اي است که داستان از صافی ذهن او در این حالت راوي میانجی. هاي آن باشدیکی از شخصیت

                                                             
1. duration 
2. frequency 
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گري و داستان  فاصله بین روایت؛هرچه میزان مداخله راوي بیشتر باشد. شودگذرانده می
شود که خواننده گري زمانی ایجاد میترین فاصله میان داستان و روایتشود و کمبیشتر می

ي فاصله در سطوح زیر ژنت در مؤلفه) 372: 1387تایسن، (» .حضور راوي را احساس نکند
  :سازداستخدام کالم را از هم جدا می

 ایت شده، نقل مونولوگ یا دیالوگسخن رو ( گفتار مستقیم(  

: 1383توالن، (» .نقل مو به موي کلمات واقعی شخصیت است«: گویدباره میتوالن در این
گویی اشخاص به صورتی هاي داستان و یا تکدر این نمونه گفتار گفتگوي شخصیت) 105

این موضوع توهم «. گیردشود و در درون گیومه قرار میدست نخورده در متن بیان می
      ه حالی به سبکی تازه مطرح آورد، هر چند همیشه و در همرا باز می» صرف«محاکات 

  )149: 1387کنان، (» .شودمی

 سخن غیر مستقیم یا سخن انتقالی  

به سخن غیر . شود سخن غیر مستقیم استها که از زبان راوي بیان میگفته یا افکار شخصیت
  . شودنیز گفته می» گزارش افکار«مستقیم 

 سخن غیر مستقیم آزاد  

بدون . کندرات و عواطف شخصیت در صدایش بروز پیدا میدر سخن غیر مستقیم آزاد، تفک
 و نیز از گفتمان دستوري استفاده شود» او گفت«یا » ندیشیدا«آنکه از گیومه و عباراتی مانند 

از نظر دستوري میان گفتار مستقیم و غیر «گونه سخن این. شوداول شخص استفاده نمی
  )149: همان(» .مستقیم قرار دارد

  والحن یا آ) ج

اینکه چه کسی داستان را . شودمطرح می» گوید؟چه کسی می« لحن یا آوا در پاسخ سوال 
  .شود دیدي استفاده میيگوید یا از چه زاویهمی
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 : کانونی شدگی

  تفاوت قائل ) گرکانونی(شود ژنت میان راوي و شخصیتی که داستان از کانون او روایت می
به » صداي راوي«سازي در روایت و به کانونی» هاي رواییشیوه«او معتقد است که . شودمی

ي دید شدگی این است بخشی از روایت که از زاویهگردد، لذا منظور از کانونیگري بر میروایت
اگرچه ممکن است راوي در حال گفتن داستان «. روایت شود) گرکانونی(یا چشمان شخصیت 

  )347: 1387تایسن، (» . دیگري تعلق داشته باشدتواند به شخصیتي دید میباشد، اما زاویه

نگرد و گر کارگزاري است که میکانونی. گر استشدگی، کانونیفاعل کانونی«: گویدکنان می
کانونی . شدگی، کانونی شده استمفعول کانونی. شودهاي او در متن روایی ثبت مینگریسته

  )101: 1387کنان، (» .کنداش میگر مشاهدهشده کسی یا چیزي است که کانونی

  شدگی از نظر ژنتبندي کانويطبقه

  ):سازي نشدهدیدگاه برتر، کانونی(کانون صفر  )1

 دیدگاهی است که راوي از پشت سر یا باال«. رودهاي کالسیک به کار میاین شیوه در روایت
راوي داراي جایگاهی برتر ) 97: 1371اخوت، (» .کندهاي داستان نگاه میبه وقایع و شخصیت

  .به داناي کل یا راوي همه چیزدان نیز موسوم است. است و به تمام امور و وقایع واقف است

  :  کانون صفر یا بازنمود ناهمگن-الف

راوي با درون داستان یا با . ردچون داناي کل، نقش راوي نقال را دادر این حالت راوي هم«
  » .ها نیستیعنی راوي جزو شخصیت. ها ناهمگن استشخصیت

  : کانون صفر یا بازنمود همگن- ب

راوي با درون داستان یا با . چون داناي کل، نقش راوي نقال را دارددر این حالت راوي هم«
  )73: 1382ی، فلک(» .هاستبه عبارت دیگر راوي جزو شخصیت. ها همگن استشخصیت
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  سازي درونی کانونی )2

کانون داخلی بوده و منشاء آن یک یا چند شخصیت . در این روایت بیننده دانش محدود دارد
گویی درونی یا شود که با سبک تکسازي در روایتی دیده میاین نوع کانونی. از داستان است

  . سخن مستقیم آزاد بیان شود

  سازي بیرونیکانونی )3

. گرددي ثابت ندارد و در پی خبر میچشم راوي یک نقطه.  شاهد ماجرا استراوي عینی و«
       » .دهدها کمتر است و یا به عللی اگر اطالعاتی دارد بروز نمیاطالعاتش از شخصیت

  )98: 1382فلکی، (

  :ع دیدگاهدر پایان این قسمت مروري خواهیم داشت بر انوا

نویسنده قبل از اینکه  .  نسبت به داستان نشان می دهد      روش نویسنده و جایگاه راوي را     1دیدگاه
گیـرد؛ تـا جـایی کـه ممکـن          ي نگارش آن تصمیم می    ي شیوه داستانش را بنویسد، ابتدا درباره    

  ) 75: 1368سلیمانی، . (است قوانین و مقرراتی هم براي خود وضع کند

  انواع دیدگاه

  دیدگاه داناي کل) 1

رود و راوي تمـام اعمـال، رفتـار، فکـر و      بیشتر بـه کـار مـی       هاي کالسیک ناین شیوه در داستا   
  .ها را نقل می کندکارکرد شخصیت

  دیدگاه داناي کل محدود): 2

داستان است که رفتـارش بـا افعـال    ) اصلی یا فرعی(هاي  در این دیدگاه راوي یکی از شخصیت      
  . یت استدر این دیدگاه روایت محدود به ذهن یک شخص. کندسوم شخص نمود پیدا می

  
                                                             

1. Point of View 



   ...تحلیل ساختار روایی دو داستان              رخسار زبان                1398، تابستان 9اره شم  /
 

35

  دیدگاه اول شخص) 3

د و شـو نقـل مـی   ) اصـلی و فرعـی    (هاي داستان   در این دیدگاه داستان از دید یکی از شخصیت        
تواند بـه درون ذهـن   در این دیدگاه راوي نمی. روندبه کار می) من(افعال به صورت اول شخص      

  .هاي داستان ورود کنددیگر شخصیت

  می و پیدایش آنادبیات اقلی
ها ي فرهنگدر همه. شود خوانده می1رمان محلیاقلیمی در زبان التین معموالً به نام داستان 
     هاي اقلیمی عموماً بر وجود عناصر مشترکی هاي ادبی در تعریف داستانالمعارفو دایره

هاي محیط و طبیعی و بومی تاکید چون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و ویژگیهم
  ) 147:  ب1377میر صادقی (و ) 272:  الف1382ري، گ. (شده است

. نویسی را به خود گرفته بوددر نخستین سالهاي دهه چهل، مصالح ادبی جنبه نوینی از داستان
هاي دیگرگون زیرا دیگر تهران کانون دید نویسندگان نبود و نویسندگان در جستجوي شیوه

از این رو در همین ) 301: 1366 عابدینی، میر. (پردازندزندگی به مناطق ناشناخته کشور می
ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بود که منجر به تثبیت ریشهها با گسترش مدرنیسم بیسال

در اوایل این دهه ایجاد ... ي متوسط جامعه شدشد فراگیر طبقهو صنعتی و رداري نظام سرمایه
ي هایی از سوي تودهساز واکنشینهزم) موسوم به انقالب سفید(هاي اجتماعی اقتصادي رفرم

هاي بست در مبارزهها و ایجاد بنسرکوب.  شد1342 خرداد 15و قیام ) قیام مذهبی(مردم 
انقالب در ملل . آمیز روشنفکران را به ضرورت قیام قهرآمیز مسلحانه معتقد ساختمسالمت

در .  سویی تئوریک بخشیدنیز به این اعتقاد سمت و... و ویتنام ومختلف از جمله چین، کوبا 
ها و جریانات مخفی مسلحانه شکل گرفت، به رغم ي چهل، سازماني اول دههنتیجه از نیمه

  بیست، ي شیفتگی روشنفکران عصر مشروطه در برابر تفکر غرب و نیز رویکرد وطنی دهه
 در... »بازگشت به خویشتن«ي بی، اندیشهمدرنیسم وارداتی غري چهل در واکنش به شبهدهه

هاي لذا جستجو در اعماق هویت شرقی و بازگشت به فرهنگ. میان روشنفکران اوج گرفت
ي قلم بدستان شد و از رهگذر گرایش بود که ادبیات اقلیمی ي همت همهبومی و آیینی وجهه

  ) 76- 77: 1388روزبه، . (و روستاي گسترش یافت

                                                             
1. Regional novel 
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و )   تهران1346گذشته سجدسلیمان، درم1319 متولد (ها ابتدا منوچهر شفیانی در همین سال
نشین بهره از فرهنگ و آداب مردم روستاهاي بختیاري) 1321متولد (پس از آن بهرام حیدري 

 ادبیاتی مبتنی بر فرهنگ ات رئالیسم کارگري در ایران شدند؛جستند و از شکل دهندگان ادبی
   عدنان غریفی، توان به نویسندگان مکتب جنوب میاز دیگر . و آداب و رسوم اقلیم جنوب

 محمد ایوبی و آرش آذرپناه ،ناصر تقوایی، احمد محمود، احمد آقایی، منصور و نسیم خاکسار
  .اشاره کرد

 تحلیل ساختاري دو داستان

 »در ظهور آهوها«:  اولداستان

  خالصه داستان
 ن، ازر به آ و تظاهخاطر نبود آگاهی ایی است، در مدرسه بهي راهنمآقاي مرادي معلم مدرسه

هنوز به آن سطح شعور ) قشر فرهنگی(او از اینکه این قشر از جامعه . کندهمکارانش دوري می
در . گویداند بسیار خشمگین است و مدام به آنها ناسزا میو آگاهی که مد نظر اوست نرسیده

ع مالی هایی که وضکند، او از دهاتیاین داستان آقاي نادرپور معلمی است که رباخواري می
. کندگیرد که این رفتار نادرپور اسباب ناراحتی مرادي را فراهم میخوبی ندارند سود پول می

او به خانم امامی . ي آقاي مرادي استآموزي است که مورد عالقهدر این داستان ایرجی دانش
 او را گیرند و قصد کتک زدنکند، معلم ها از او کینه میزند که تظاهر به آگاهی میمتلک می

  .دهند باالخره در پایان داستان این کار را انجام میو دارند

  »در ظهور آهوها«: حلیل ساختارروایی داستانت
  : نظم و ترتیب

داستان با یک . است) خطی(شمارانه به صورت کلی گاه» در ظهور آهوها«آرایش زمانی داستان 
  .دگردآغاز می) هاي کالسیکداستانتعادل اولیه در (تعادل 

هنوز ... آمد زنگ بزند راه افتاد معاون که می... کرد قرار به ساعت نگاه میدم در کالس، بی«
هاي کوتاه پهلوي ها بیرون نریخته بودند که از حیات خارج شد و رفت روي برجستگیبچه

  )37: 1358حیدري، (» .مدرسه، زیر آفتاب ایستاد
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  :موتدا

 .  یعنی درگیري ایرجی با معلمان اختصاص دارد بیشتر حجم داستان به یک اتفاق ساده

  :بسامد

رخداد اصلی (در این داستان بسامد به شکل بسامد مکرر است یعنی متلک زدن ایرجی 
  .شودیک بار اتفاق می افتد و دو بار توسط دو نفر در داستان بیان می) داستان

  :وجه یا حال و هوا

  :فاصله

اي محدود و چون داستان گونههم به آنه استاده کردشدگی استفینجا از کانوراوي فقط یک
گري و  فاصله بین روایت.کندنگر استفاده نمینگر و گذشتهپریشی آیندهخطی است و از زمان

  .داستان بسیار اندك است

  انواع گفتار

  گفتار مستقیم )1

  )37: همان(» ...بابا روشنفکر چی«: آقاي بهرامی گفت

  )37: همان(» ...کنند میرهاي مردم رو از راه به دبچهاینا فقط «: معلم علوم گفت

  )38: همان(» ...سالم محمدجان«: مرادي گفت

  )42: همان(»!یکار خورده میگه یه ملیون ملیون؟ یارو دویست هزارتومن از بیه«:معاون گفت

  گفتار غیر مستقیم )2

این  بستان بود،دفوتبال بین معلم هاي راهنمایی و ي مسابقه... دیروز عصر که شنیدي؟«
این خانم امامی که این «دخترها هم بودن، ایرجی هم دیده بود و بین شاگردا گفته بود که 
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        خونه، اگه راست میگه، چرا شلواراش عمداً اونقد تنگن که همه ادعا داره که کتاب می
  )39: همان(» ش و چرا میاد تماشاي فوتبال بازيچسبن به بدنمی

حاال یکی اومده بدهکاري رو بده، سود پول آورده البد، ! ها«: گفته شد...  وهاي معاون در دل
اومده دعوا داره و باید آقاي نادرپور بره پاسگا واسطه بشه و حق داللی بگیره، حاال یکی اومده 

  )40: همان(» ...ه تیغ بخوره، تیغ بزنه بیچاره روک

وخت !  ریخته بشهه و چاي حاضر بشه، ونه نباید استکانا شسته بش«: مرادي با تنفر اندیشید
حرفی زد آقاي معاون، مگه حرفاي آقاي معاونم قبوله، فقط هرکی هر چه میگه ! خواد اصالًنمی

هرچند تصمیم گرفته ...ها طرفهنوز درست پی نبرده با کیمحمد بیچاره ه...اونم تعریف میکنه
  )40: همان(» ... ول کنه بره بنایی

  ادگفتار غیر مستقیم آز )3

اما به خود گفت که با گوش دادن، به حشرات فهمانده که حرفها و وجودشان را براي دو «
  )40: همان(» ... دقیقه توانسته تحمل کند

  )41: همان(» .. .دانست حاال در دلها چه خبر است،آقاي نادر پور می

گذرد آگاهی ها الاقل به آنچه در وجودشان میکه بچه... مرادي عمداً طوري سر تکان داد«
  )44: همان(» .دارند

  :ن یا آوالح

  .است) راوي نقال(راوي در داستان ظهور آهوها داناي کل 

  :کانون روایت 

راوي داناي کل . هاي روایتی از نوع کانون صفر یا بازنمودن ناهمگن استکانون روایت یا تیپ
د راوي نقال است و جزو ها برود و از فکر آنها باخبر شوتواند به درون فکر شخصیتاست و می

  .هاي داستان نیستشخصیت
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  :دیدگاه

  .کندسوم شخص مفرد استفاده می) ي دیدزاویه(راوي داناي کل است و نیز از دیدگاه 

  )41: همان(»...شود چیزي بگویدمرادي دید که نمی«

  :کانونی شدگی

  )40: همان(» ... گفتدبمؤدید که آقاي نادرپور شنیده و پا شده، ولی باز مالیم و معاون می«

  .کانون روایت اندکی بر دید آقاي نادرپور لغزیده است

       ي روایی ژرار ژنت را دارد به بیان دیگر داستان این داستان قابلیت تطابق با نظریه
     شناسان غربی به آن اعتقاد دارند، پیروي از دستور زبان جهانی که روایت» درظهور آهوها«

  .کندمی

  »کپرهاي جن زده«:  دومداستان
  داستاني  خالصه

زن . کندها صحبت میبیند که مراد بلند بلند با مردهشود و میزن مراد نیمه شب بیدار می
کند و مراد پس از مدتی به کمک گل محمد و قپان به آشفته تمام اهالی روستا را بیدار می

که مبادا جن و از ما بهتران دور کپر اهالی روستا از ترس این. خوابدگردد و میرختخواب برمی
  ... برد شان نمید خوابنباش

  »کپرهاي جن زده«: داستانتحلیل ساختار روایی 
برخی .  نوشته شده استاقلیم جنوبهاي بر اساس خرده فرهنگ» کپرهاي جن زده«داستان 

خاص با برخی  اعتقاد دارند که اجنه در مواقع  خصوص ایل بختیاريهاز اقوام ساکن در اقلیم ب
این داستان با . کنندهاي خاصی مثل صداقت و پاکی دارند ارتباط برقرار میها که ویژگیآدم

  .پردازدها میشمارانه به این خرده فرهنگ گاهیروایت
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  :نظم و ترتیب

نویسنده در این . شمارانه استبه صورت گاه» زدهنکپرهاي ج«آرایش زمانی در داستان 
  . بهره نبرده است) نگرنگر و آیندهگذشته(پریشی صر زمانداستان نیز از عن

  :تداوم

از ابتداي ) هایی که دور کپر استحرف زدن مراد با اجنه(رابطه بین رخداد اصلی داستان با 
  . داستان تا پایان حفظ شده است

  :بسامد

تان یک فرد است یعنی رخداد اصلی داسنوع بسامد م از» زدهکپرهاي جن«ن بسامد در داستا
  .بار اتفاق افتاده و در متن داستان یک بار نیز ذکر شده است

  : وجه یا حال و هوا

  :فاصله

گري و داستان شدگی فاصله بین روایتو استفاده نشدن از کانونیبا توجه به راوي داناي کل 
  .بسیار کم است

  انواع گفتار

  :گفتار مستقیم )1

  )166: 1358، حیدري(» حاال چه میکنه؟ کجاس؟«: گل محمد گفت

باز تا حاال خوب بود کشور و . ترسه، اگه زد باسنگ کشتش چی ببا اونم می« : گفت...بسگل
  )168: همان(» شوهرش پیششون بودن

  )170: همان(» ححاال برو سرجات بخواب تا صب« : قپان گفت
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  )172: همان(» همینا گوشت مردمو آب کردن پاك«: فرنگ گفت

  )173: همان(» ر خوب زهره ترك نمیشه واالبد بخت خاو«: گلی جان گفت

  :گفتار غیر مستقیم )2

هرچه هس، از همین بلندیه و  ...همه جا اومدیم پاي این بلندي از«:  می اندیشیددلبر بزرگه ...
  )171: همان(» ...این گودالها

  )172: همان(» ...آدمیزاد چیه«: قپان اندیشید

  :گفتار غیر مستقیم آزاد )3

اند، پس باید با وقار و آرامش و که کسانی، از ما بهتران، به بدن مراد فرو رفتهقپان در فکر بود «
  »بزند بدون سبکی حرف

  )170: همان(» آیدگل محمد و قپان در دل گفتند دارد به هوش خودش می...«...

  »سر عالمت داد که بروید عیب نداردباالي سر مراد با دست و خاور از «

شدند که راستی حاال داخل کپرها، دور و بر ر اصل کاري نزدیک میزنها بی اراده به فک«... 
  »...ي هست؟ بود؟ هست؟»چیز«کپرها، 

  )171: همان(» ...رفتند توي اتاقهاشد و میدر دل می گفتند که کاش پاییز و زمستان می«...

  )172: همان(» دانست که گل محمد به فکرش واقف است و به دید پنهان کندقپان می«
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 : لحن یا آوا

  :راوي

ها ناهمگن است و به درون است و با شخصیت) راوي نقال(در این داستان راوي داناي کل 
راوي خود نویسنده است که از بیرون . کندرود و افکار آنها را روایت میها میافکار شخصیت

  .پردازدداستان به روایت داستان می

  :دیدگاه

  .کندص براي روایت استفاده میراوي داناي کل از دیدگاه سوم شخ

  :کانونی شدگی

» زدهکپرهاي جن«کانونی سازي می تواند از دیدگاه راوي بر دیگران بلغزد که در داستان
  )ن صفر بازنمودن ناهمگنکانو(. نلغزیده است

هاست که عمده بار روایت را برعهده ي شخصیتگفتار و اندیشه» زدهکپرهاي جن«در داستان 
 ،محوراین روایت خطی و دیالوگ. برد میها روایت را پیش با نفوذ به افکار شخصیتراوي. دارند
  . هاي کالسیک استي داستانویژه
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  گیرينتیجه

تـوان بـه مفـاهیمی چـون طـرح، انـواع راوي، و انـواع گفتـار و         با مطالعه روایت در کل متن می      
هر داستان  و ارتبـاط اجـزا آن اسـت           انسجام ساختمان طرح در     . چگونگی بیان داستان پی برد    

 هـاي داسـتان کلی بهرام حیـدري در      به طور   . سازدي روایت یک داستان را مبرهن می      که شیوه 
  شـمارانه یـا خطـی اسـتفاده         گـاه  ي از روایت به شـیوه     »کپرهاي جن زده  «و  » در ظهور آهوها  «

 علـت خطـی     د؛ بـه همـین    گیرفاصله نمی ) کالسیک(هاي خطی   هاي داستان کند و از مؤلفه   می
  . آیدنگر به ندرت به چشم مینگر و گذشتهپریشی از نوع آینده، عناصري چون زمانبودن

ها از نوع بسامد مفرد است و تداوم بیان رویدادها به شدت زیاد است کـه گـاه         بسامد در داستان  
ها در قالـب  ستانتوجه به اینکه دا یک رویداد تمام حجم داستان را به خود اختصاص دهد اما با    

  .  نمی تواند ضعف محسوب شود؛داستان کوتاه هستند

نلغزیده » زدهکپرهاي جن «تواند از دیدگاه راوي بر دیگران بلغزد که در داستان         سازي می کانونی
) راوي نقـال (از نوع کانون صفر با بازنمود ناهمگن است یعنی راوي از باالي یا پشت سر                و است

ظهـور  در «داسـتان  در وگـر داسـتان نیـست   هاي کـنش زد و جزو شخصیت  پرداگري می به روایت 
 و لغزش داشته )آقاي نادرپور (شخصیت داستان    بر   راوي دیدگاه   اي کوتاه به گونه بار   یک »آهوها

نویـسنده از  . فاصـله روایـت بـا بیـان راوي کـم اسـت       در دو داستان. به او مجال بروز داده است 
هـا از چـشم افـراد    یت بهره نبرده است، توصیف و نمایش صـحنه هاي مختلف رواها و گونه  شکل
 در . استهاداستانشناختی در  این امر باعث کاهش عناصر زیبایی آید لذا گر به چشم نمی   کنش

مـستقیم و گفتـار    ، گفتـار غیر   )دیـالوگ (فتـار مـستقیم     گ: ویـسنده از انـواع گفتـار       ن دو داستان 
) دیالوگ(با استفاده از گفتار مستقیم      ) فرستنده(یسنده  نو. غیرمستقیم آزاد استفاده کرده است    

ي راوي با بیان روایت کم کـرده اسـت و برخـورد مخاطـب             ي روایت فاصله  گونهو شکل نمایشی  
     هنگ داسـتان  ست کـه ایـن امـر باعـث کنـد شـدن ضـربا           با رخدادهاي داستان زیاد ا    ) گیرنده(

  مـستقم آزاد فاصـله تغییـر       ار غیرمـستقیم و غیر    ها با استفاده از گفتـ     ستانشود، در برخی دا   می
گیـري  توان گفت بهرههنگ داستان جلوگیري کند و میند اما نمی تواند از کند شدن ضربا     کمی

بـوده   پیـشبرد روایـت داسـتان    ترین شگرد وي بـراي اصلی) دیالوگ(نویسنده از گفتار مستقیم   
  . د و توانسته بین محتوا و داستان هماهنگی ایجاد کناست
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  . ظرح نو،ران ته،عباس مخبري ترجمه). و اضافات

  . میترا، تهران،)ویراست سوم (نقد ادبی) 1391 (،یروسشمیسا، س
  . بازتاب نگار، تهران،روایت داستان) 1382 (،حمودفلکی، م
 . مینوي خرد،تهران.د شهبازيمحم يترجمه،)چاپ اول(ها و راويروایت)1391(،ریگوريگکوري،

زاده و  منصوره شریفي ترجمه،)چاپ اول(فرهنگ اصطالحات ادبی) 1382 (،ارتینگري، م
 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران )ویرایش مهران کندري

 ، تهران، امیر نیک فرجامي ترجمه،اي بر روایت در ادبیات و سینمامقدمه) 1386 (،اکوبلوته، ی
 .مینوي خرد

      نویسی داستانهنر نامهواژه) 1377) (ذولقدر (،یمنتم  و میرصادقی،مالجمیرصادقی، 
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  . کتاب مهناز،تهران) چاپ اول(
 .سخن ، تهران،نویسیراهنماي داستان )1387( ،میرصادقی، جمال

  محمد نبوي و مهراني ترجمه ،)چاپ دوم (هاي ادبیدانشنامه نظریه) 1385( ،رنمامکاریک، ای
  . آگه، تهران،مهاجر

 . نگاه، تهران،ردان ناصر دورانبرگ ،هاي ادبیات و نقدنظریه )1389 (،موران، برنا
 . تندر، تهران،)جلد اول (صد سال داستانی ایران) 1366 (،سنمیرعابدینی، ح

  .امیرکبیر: تهران. از ساختارگرایی تا قصه) 1393 (،ومنناظمیان، ه
  

Genette Gerard (1980), "narrative discourse", Translated by: gane E. lewin, 
Ithaca new York, Comell University. 
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   براساس رویکرد فمینیستی"رضا امیرخانی" در رمان رهش "لیا" تحلیل شخصیت

  

  saramoosavipour@gmail.com *سیده سارا موسوي پور

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

  

  چکیده

 هاي اندیشه با ادبی متن ي رابطه که است ادبی نقد ايه شاخه از یکی فمینیستی نقد
ي رضا  شخصیت اصلی رمان رهش نوشتهداین مقاله قصد دار. میکند بررسی را فمینیستی

   هدف این مقاله شناسایی . دویکرد فمینیستی تحلیل و بررسی کنامیرخانی را براساس ر
ک زن است که جریانات داستان  و چگونگی شخصیت پردازي او به عنوان ی"لیا"ویژگی هاي 

چرخد و نشان دادن اینکه چگونه کاراکتر اصلی نمایان کننده ي ارزشهاي  حول محور او می
نویسنده و فمینیست فرانسوي، ) 1937(وري هلن سیکسواز تئبراي این هدف . ینیسم استفم

ها در  بلن تقاو چند نمونه از ایاستفاده شده کند  انه را واژگون میآنجا که تقابل هاي دوگ
که در پایان این نتیجه حاصل شد که کاراکتر اصلی داستان هم شده است داستان بررسی 

نقش کلیدي در جهت پیشبرد هدف فرهنگی داستان داشته است و هم با واژگون کردن برخی 
  . به بازیابی هویت و ارزش زنان پرداخته استاز تقابلها

22/5/1398:                          تاریخ پذیرش مقاله       2/5/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  

  

 واژگان کلیدي
  فمینیسم*
  تقابلهاي دوگانه*
  هلن سیکسو*
  رهش*
   رضا امیرخانی*
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  مقدمه

 جنبشی عنوان به میالدي شصت ي دهه اواخر در فمینیسم جریان شود می گفته گرچها
 شکل بود، آورده فراهم را زنان سختی و رنج موجبات که موجود انسانی وضعیت با مخالف
 قرن آغازین هاي دهه در باید را فمینیستی دنق اصلی هاي ریشه ،)650 : 2003 راغب،( گرفت
دانیم   می).200: 1386 برسلر، (کرد جستجو است گرفته نام خواهی ترقی ي دوره که بیستم

. است جسته بهره گوناگون نظریات از و است گسترده بسیار فمینیسم رویکردهاي ي که دامنه
ه کرده رویکرد پساساخت گرایی یکی از نظریه هایی که نقد فمینیستی فرانسوي از آن استفاد

 به فمینیستی عالقه ي مداوم رشد شاهد زنان مطالعات حوزه در 1980 دهه ي اواخر در. است
 و ادبی انتقاد به آغاز در که بوده ایم پست مدرنیسم و ساخت شکنی ينظریه پساساختارگرایی،

 جریانها این مهم و نفوذ اب شخصیتهاي رورتی و فوکو لیوتارد، دریدا، که می پرداختند  فرهنگی
 ژولیا همراه به فرانسوي فمینیست و نویسنده سیکسو هلن .)261 :1387 وینست،( هستند

 و دریدا از تاسی بر عالوه که هستند فرانسوي فمینیسم پیشگامان از ایریگاري لوس و کریستوا
 از  گیري بهره با سوسیک   هلن.کردند پیروي دوبوار سیمون از گرایانه، پساساخت دررویکرد الکان
است و   گشته استوار  تایی دو  هاي تقابل بر  مردانه  ادبیات  که  است باور  این بر دریدا،  ژاك نظریه

مرد همواره با هرآنچه مثبت است و زن . دارد امتیاز  دیگري بر  قطب  یک  همواره ها تقابل  این در
  . با ویژگی هاي منفی سرو کار دارد

  بیان مسئله

خودآگاه یا ناخودآگاه به بازتاب رضا امیرخانی  دارد نشان دهد که چگونه ن مقاله سعیای
داستانی .  استفاده کرده است"رهش" در رمان اي زنانه براي پیشبرد هدف داستاناندیشه ه

گیرد و با  که در آن با کشمکش هاي زنی مواجهیم که یکه و تنها در مقابل مسائل قرار می
کند تمامی  دارد از قبیل زن بودن، مادر بودن و رابطه با همسر سعی میوجود مشکالتی که 

آنها را مدیریت کند و در تمام مدت از هدف و دغدغه اصلی اش که نجات شهر است دست 
شخصیت پردازي کاراکتر اصلی . کشد و تا پایان معتقد است که باید براي شهر کاري کرد نمی

شود  نمونه از تقابل هاي دوتایی که در داستان دیده میق آن چند یبه گونه اي است که از طر
     وارونه ، احساس/ و عقلسخن گفتن/سکوت، کنش پذیري/کنشگريدیگري،/همچون اصل
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منجر به شناخت عمیق الیه هاي پیچیده شخصیت اصلی رمان شده امر همین  وشود  می
  .جام گرفته استتحلیلی ان -صورت توصیفیه  شیوه ي تجزیه تحلیل این پژوهش ب.است

  پیشینه پژوهش

 است یافته انجام امیرخانی رضا کتابهاي با ارتباط در گوناگونی تحقیقات و مقاالت تاکنون
 " ،"بیوتن رمان در فراداستان شگردهاي بررسی و نقد تصنعی پسامدرن " عناوین با مقاالتی
 ،")بیوتن او، من رمیا،ا (امیرخانی رضا رمان سه در داستانی عنصر چند شناختی زیبایی تحلیل

 ارمیا رمان در نابهنگامی و زمان شکست بررسی" ،"امیرخانی رضا از رمان دو بر نقدي"
 سبکی هاي ویژگی بررسی" ،"امیرخانی رضا بیوتن رمان در شهر آرمان ،"ژنت دیدگاه براساس

 هاي دیدگاه مبناي بر رمان تحلیل بدون شک. انتقادي شناسی سبک براساس او من رمان
 " مانند است گرفته قرار پژوهشگران از بسیاري توجه مورد دوگانه هاي تقابل و فمینیستی

 رمان در تقابل و دوگانگی" و "ببوس را خداوند ماه روي رمان در دوگانه هاي تقابل بررسی
 برگزیده اثر جایزة 1397 سال در که رهش رمان مورد در پژوهشی  اما. "خلیفه سحر هاي

 صورت کرد خود آن از را احمد آل جالل ادبی جایزه دورة یازدهمین بلند تانداس و رمان بخش
 ها پژوهش سایر به نسبت متفاوت رویکردي با که حاضر يمقاله بنابراین. است نگرفته

 سیکسو هلن دوگانه تقابلهاي و کلی صورت به فمینیستی رویکرد براساس را زن شخصیت
  .دگرد می تلقی نو پژوهشی کند، می تحلیل

 خالصه داستان

ش داستان زنی است که با زاویه دید اول شخص رویدادهاي وابسته به زندگی .ه.رهش یا ر
زن، جوانی به نام لیا است که با همسر و فرزند پنج ساله اش زندگی . کند خودش را بازگو می

 معاون ،لیا و شوهرش عال تحصیل کرده رشته معماري هستند که اکنون شوهر. میکند
ري منطقه یک تهران است و لیا خانه دار است و از فرزندش که بیماري آسم دارد نگه شهردا

پیداست که این دعواهاي . شود داستان با دعوایی میان این زن و شوهر آغاز می. کند داري می
جدي و غیر جدي همیشه بوده اما اختالفات اساسی بین آنها بر سر تعبیر و تفسیر این دو از 

، پیشرفت شغلی ) شوهرش در مورد روش مدیریت شهرينتقاد همیشگی لیا بها(توسعه شهري 
)  ساخت و سازهاي بیهوده و خراب کردن خانه ها و محله هاي قدیمی(و مسکن سازي ها
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     در واقع زن داستان تنها کسی است که یک تنه هم به مدیران شهر انتقاد دارد هم . است
بیدار کند و یادشان بیاورد که شهر و خانه ها چگونه خواهد شهروندان را از خواب غفلت  می

  .چه چیزي در حال وقوع است بوده و

  چارچوب نظري پژوهش

شاعر تا زمان  و نویسنده روانکاو، شناس، زبان  فیلسوف،)Helene Cixous ،1937(هلن سیکسو، 
تی به دلیل اینکه هردو اصالبا او ) Jacques Derrida، 1930-2004(حیات ژاك دریدا 

داشته و از نظریات زبان شناسانه و دیدگاه هاي ي نزدیکی ري داشتند، رابطهالجزای
 اصطالح. دارد اعتقاد دوگانه هاي تقابل کردن واژگونه ساختارشکنی او تاثیر پذیرفته است و به

 زبان در binary. است شده گرفته  binary oppositionانگلیسـی  اصـطالح از دوگانـه تقابلهاي
 binaryدارند قرار یکدیگر کنـار در کـه سـتارگانی به و است بودن دوگانه ي نشانه یسیانگل

star شود می گفته )Guddon, 1999: 82(. و درونی تضادهاي آشکارسازي به شکنی شالوده 
 ایدئولوژیکی و فرهنگی هاي دانسته و باورها هاي زمینه دهـد نشـان تـا پردازد می مند نظام

 ).Irvine, 2004: 3(شوند وارونه توانند می و نیستند قطعی و مسلم چندان شده، پنداشته مسلم
 دهد نشان و بردارد را تقابلها این چنگ از رهایی هاي گام نخستین تا است برآن شکنی شالوده

 بر شکنی ساخت. دارد حضور دیگر ذاتی در نهفته اي گونه به تقابل سویه از وجهی چگونه که
 خویش، جایگاه حفظ براي شوند می ناگزیر گاهی تقابلها این چگونـه دده نشان که است آن

 فکري نظام در که تغییراتی با دریدا. )184: 1380 ،ایگلتون (سازند واژگـون یا معکوس را خود
 معتقداو ). 168: 1378 مقدادي، (ساخت دگرگون را دوگانه هاي تقابل مفهوم آورد پدید غرب
 از هریک در و است استوار دوگانه یا دوجزئی هاي تقابل از امینظ بر غرب متافیزیک که است
: 1386 ،برسلر (پردازد می آن با مخالفت به او که چیزي است، برتر مفهوم دو از یکی ها تقابل
 نگاهو  پردازد می خویش نظریات بیان به زبان در دوگانه هاي تقابل بر تکیه با سیکسو ).153

 گوید می سیکسو. دهد می قرار انتقاد مورد را محوري نرینه صطالحا در و ساالرانه مرد مردانه،
 است برتر مرد آنها در که دوگانه هاي تقابل و دهیم انجام واسازي دوگانه هاي تقابل در باید که
 بالعکس بلکه نیست فقدان نماد تنها نه زن که است عقیده این بر سیکسو زیرا کنیم برعکس را

 خود پروژه رادیکال وجه نیز، »آمده دنیا به تازه زن «کتاب در وي. ستا تکثر و باروري نماد زن
 و مرگ گوید میاو . کند می معرفی موهوم دوتایی هاي تقابل تمامی افکندن زیر به و شکستن را
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 این خود دارند، جاي دوتایی هاي تقابل میان تاریک واحه در و پدرساالر تفکر دل در خشونت
 مرگ و خشن اساساً اند، نشسته زن/ مرد عمده و بزرگ تقابل ایهس زیر جملگی که ها تقابل
 تفکر عرصه. داند می دیگري زوال و تخریب در را بقایش و حضور شرط سوي یک که چرا آورند،
  ).96:1382 فرزاد،(است جویی-برتري منازعه است، جنگی منطقه یک اندیش، دو و گرا-ثنویت

    بزار تحلیل شخصیت زن رمان رهش بکار گرفته نظریات هلن سیکسو در ادامه به عنوان ا
به این ترتیب مقاله پیش رو نخست به تحلیل تقابل هاي دوگانه موجود در داستان . شوند می
 جنس کتابش در دوبوار سیمون که همانطور. است و دیگري اصلنخست پردازد، تقابل  می
  و از منظر هلن سیکسو زن اند آمده حساب به مردان دیگري همواره زنان کرده، استدالل دوم
 جدا مرد از  زن کند، می پیدا  موجودیت  مردانه  مفاهیم و  واژگان  حسب بر تنها  مردانه  جهان در
تقابل دوگانه دیگر . »دیگري « زن و  است »خویش «واقع مرد در گردد؛ می  مشتق  آن از یا

ساالري سبب شده که مردان باشد که در طول سالها فرهنگ مرد کنشگري و کنش پذیري می
زن داستان مفهوم اکوفمینسم هم به عنوان کنشگري در تحلیل . کنشگر باشند و زنان مطیع
کرده، توضیح یط زیست حتبدیل به یک کنشگر در زمینه ماو را یکی از ویژگی هاي زن که 

 عقیده مفهومی که به ارتباط چیرگی بر طبیعت با تسلط بر زن اشاره دارد و.  شده استداده
 تقابل سکوت و همچنین. رود می پیش طبیعت براي نبرد موازات به زنان آزادي براي دارد نبرد

 چالش بر غلبه باسخن گفتن که به عقیده ي هلن سیکسو در کتاب خنده ي مدوسا زنان باید 
 و در نهایت هم به تقابل عقل و. پذیرندلمرو حاشیه اي را نشوند و قاز دام سکوت رها گفتاري 

  .احساس در داستان اشاره شده است

  تقابل هاي دوگانه در داستان

  دیگري/اصل

 در مرکز قرار داشت و اصل بود و تمام فضیلت ها مثل علم، ،از نظر فمینیسم در جامعه مرد
زن فاقد توانایی کسب این فضیلت ها و تنها به .  ابداع، شجاعت به او اختصاص داشتخرد،

 و اصل بود و زن "من"واقع مرد  در. رفت ه به مرد به شمار میعنوان یک عضو مکمل و وابست
گوید که زن موجودي متعلق   می"جنس دوم"سیمون دو بوآر در کتاب مطرحش . "دیگري"

شود و این خصیصه توسط قانونگذران، کاهنان، فیلسوفان،  به جنس دوم و کهتر قلمداد می
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جنس مرد همه چیز است و جنس " که شود نویسندگان و دانشمندان مصرانه اشاعه داده می
 زنان در مقایسه با مردان که "همیشه ). 101 : 1397، 1دوبوآر  ("زن فقط ضمیمه اي ناچیز

زنان در این . شده اند شدند با صفت هاي منفی تعریف می انواع اصلی بشري شناخته می
یر بشر شناخته جامعه به خاطر نداشتن قضیب و توانایی فیزیکی آنان به عنوان دیگري و غ

اما در این داستان شاهد شکسته شدن چنین ساختاري . )Abrams, 1999: 89(میشدند 
  . هستیم

              مردها فقط ظرف "در خط هاي ابتدایی داستان از زبان زن داستان آمده است که 
اصال ... قبلترنه از شب قبل، نه از دو روز قبل، از ماه ها قبلش، شاید حتی از سالها...شکانند می

از مردي اینقدر برده ...شکاند از چند شب بعدش ظرف می...از همان سال که ازدواج کردیم
. خواهد چانه ام را بگیرد با دستش می": گوید درا ادامه راوي می).  7: 1396امیرخانی،  ("بود

ی در این جمله ها حکایت از وجود ضعف. "نه بخاطر ترس، بخاطر تماس. کشم سرم را عقب می
گوید شوهر اصرار دارد که بلند بگو تو که  ینکه زن زیر لب چیزي می امرد دارد چرا که پس از

همان ابتدا شاید متوجه این موضوع شویم که دعوا چه جدي بوده باشد چه غیر ! خیلی مردي
کند و مردي را به زنش  جدي این مرد است که با وجود ظرف شکاندن احساس ضعف می

شده است اما با  اید در یک نظام مردساالر زن باید تسلیم اقتدار شوهر میش. دهد نسبت می
  . کند ترسد و در مقابل ایستادگی می زنی روبرو هستیم که نمی

داند هرچند این  همین زن همانند اکثریت زنان ایرانی مرد را پناه و سقفی براي زندگی اش می
ارد و همیشه دعواهایی دارند که همسرش کاستی هاي رفتاري د. سقف چندان بلند نباشد

قدر که  همان. و خانواده است ي زندگی، شوهرتردید را براي زن به همراه می آورد اما دلبسته
عقیده دارد با شکستن آخرین سفال توسط شوهرش که نماد عشق و مشترکاتشان بود، پیوند 

   خواهد  دلم می" :خواهد آن را حفظ کند هم می قدر زندگی شان هم به ویرانی رفته همان
خواهد زیر سقف خانه  او دلش می).10: 1396امیرخانی،  ("تکه هاي سفال را به هم بچسبانم

  . ویالیی شان از خشم هاي گاه و بیگاه همسرش چشم پوشی کند

زن شخصیتی است مستقل با دیدگاه هاي جدي چرا که او یک زن سنتی، دومی و دیگري 
گیرد بلکه با   که نه تنها از خواسته هاي مردش مایه نمینیست، دغدغه هاي خودش را دارد
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آن در تضاد هم هست و پیوسته به نوع مدیریت شهري او و هم صنفانش نقدهاي جدي دارد، 
شود مانند پیشنهاد زن به رفتن از شهر  حتی گاهی به تعبیر شوهر مانع پیشرفتهاي او نیز می

 است قطعا مانعی براي پیشرفت شغلی تعبیر تهران که براي شوهري که معاون شهردار منطقه
او همچنین از ساخت و سازهاي . امکان دارد دلیل اختالفات جدي در زندگی شود شود و می

کند  دهد، خانه هاي قدیمی را ستایش می بیهوده در شهر بیزار است، قطع درختان آزارش می
ما زنی را . اش را ترك کندو به دلیل بیماري فرزندش دوست دارد تهران شهر آبا و اجدادي 

بینیم که فردي متعهد است و قصد اصالحات دارد، چه در خانه چه در جامعه و مسائل  می
    توان گفت ابدا زنی درجه دوم و دیگري  دهد پس می مهم شهري را مورد مداقه قرار می

  .تواند باشد نمی

خوب و مثبت با پدر و عشق در بیان خاطرات گذشته و کودکی زن هم نشانه هایی از رابطه ي 
. و عالقه پدر به مادرش وجود دارد و خبري از تسلط پدر و درجه دوم بودن مادر لیا نیست

اما در . پدرساالري در خانه پدري زن نبوده است و لیا براي دیگري بودن تربیت نشده است
من را  .قرار نیست بچه هرچه خواست همان بشود": گوید بخش دیگري از داستان شوهر می

 "بچه را مثل خودت بار می آوري. در بچگی اینطور تربیت نکرده اند که حرف، حرف من باشد
دهد که برعکس خانواده ي زن، پدرساالري در خانه مرد وجود  این نشان می). 25: همان (

  .داشته است

 که مرد در هایی سیکسو اعتقاد دارد در تقابل هاي دوگانه وارونه سازي باید انجام گیرد و تقابل
 توصیف شوهر زمان تمام کردن دعوا در). 153: 1386 ،یزدانجو(آنها برتر است معکوس شود 

آغوش گرفتن فرزندي که از صداي شکستن ظرف بیدار شده حاکی از عدم وجود مرکزگرایی 
بینیم که در متن آمده که فرزند خودش را از دست پدر آزاد  مردانه در خانه است به ویژه می

دهد که حامی  واضح مقابله با تفکري را نشان می طوره متن ب. رود سمت اتاق د و میکن می
دیگري را معکوس =اصل و زن=و تقابل دو قطبی مرد. قدرت مرد باشد و زن را دیگري او بداند

       لیا شاعري عال را قبول ندارد از من ای". پدر جایکاه ویژه اي در خانه ندارد. دهد نشان می
لیا همچنین زن مستقلی است و عقیده به ). 29: 1396 ،امیرخانی ("د که شعر بگویمخواه می

خواهد هویتش وابسته به چیزي یا کسی خصوصا مرد زندگی اش  استقالل هویت دارد نمی
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لیا "کند بینیم که چندین بار نام کوچک خود را تکرار می باشد در دیالوگ هایش با فرازنده می
  ."هستم

  کنش پذیري/ گريکنش 

کند که از دیرباز  سیمون دوبوار ناقد و نظریه پرداز فرانسوي در نظریه ي خویش استدالل می
مردان به حساب آیند؛ » دیگري «فرهنگ مردساالر جوامع بشري سبب گردیده، زنان همواره 

ر بنابراین مردان کنشگرا و زنان کنش پذیر هستند و این کنش پذیري زنان در اجتماع منج
شده آنان با چهره هایی فرودست، ستمدیده و با صفاتی منفی و مردان با چهره هایی سلطه، 

ي در حقیقت نظریه ). 104 : 1382زیبایی نژاد، (مستبد و با صفاتی مثبت شناخته شوند 
مسلم این  قدر. سیمون دو بوآر مبتنی بر تحمیل فرهنگ و تمدن مردساالر بشري بر زنان است

زن از اصل و وجود اصلی یا همان زنانگی اش به دور افتد و مطیع و همراه این امر سبب شده 
  ). 92 : 1392محمدي، (فرهنگ گردد 

توان دریافت که زن داستان شخصیت  با تامل و واکاوي در رمان رضا امیرخانی به وضوح می
 به توانند دست داند که زنان براي موفقیت و خودشکوفایی می لیا می. منفعلی ندارد

       ماجراجویی بزنند و وارد جامعه شوند  و زمانیکه فرصت پیش می آید لیا هم به دنبالش 
کرد که با خالقیت بیگانه  اوایل شاهدیم که لیا در حوزه ي کاري اش احساس می. رود می

)  22: 1396 ،امیرخانی ("کار خالق ازم بر نمی آمد"شده است حتی جایی در داستان گفته 
زند و در  ریزد و دست به ماجراجویی در مورد باغ سفارت می معیارها را به هم میاما این 

اما شوهر فقط نگران جایگاه و موقعیت شغلی خود است هراس دارد . شود نهایت موفق هم می
ماجراجویی اتفاقا از بارزترین . که نکند اقدامات همسر باعث خدشه دار شدن موقعیت او شود

تان است، در مورد فرازنده و ریختن روغن کارگرانش پاي درخت، و ویژگی هاي زن در داس
شک بردن به اینکه افتادن پسرش در جوي ربطی به آنها داشته باشد هم همینطور است که در 

  !شود که سوء ظن خالصی تو مقابل با واکنش تند همسر روبه رو می

 ،یزدانجو(شود  ل قرار داده میبه اعتقاد سیکسو زن در فلسفه و ادبیات همواره در سویه انفعا
آنها فرزندي بیمار . اما در اینجا شاهد این ویژگی در مرد هستیم نه در زن) 155- 153 :1386
زن هرچند سخت اما با این مسئله کنار آمده و سعی کرده آن را بپذیرد و مدیریت کند . دارند
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 همراه کردن فرزند با خود اما همیشه آرزو دارد که شوهرش هم اینطور باشد چرا که همیشه از
کرد و حتی سرفه اي کوچک هم شوهر را راهی برگشت به  و بردن او به مهمانی ها امتناع می

  !کرد خانه می

دهد از مشکالت  لیا با اینکه عاشق فرزند و نقش مادري است و عاطفه اش را نشان مخاطب می
اینکه چقدر داشتن فرزند گوید که باعث شده شغلش را از دست بدهد و  مادر بودن هم می

 "کردم که مادري یک شغل کامل باشد هیچوقت خیال نمی": گیرد بیمار تمام وقتش را می
او معمار است و دغدغه . مادري او را به لحاظ شغلی هم عقب رانده بود). 21: 1396 ،امیرخانی(

ند کارهاي پاره دا شهر و مسکن سازي ها را دارد اما به دلیل مادر بودن جایگاهی ندارد و می
با اینکه از وضعیت خانه ها آگاه است اما کاري از دستش . وقتش، جزئی و پیش پا افتاده است

دادم ایلیا بزند، بس که کار  گاهی هاشورها را می": کند بر نمی آید و شغلش را رها می
شدم "!: بنابراین تعجبی ندارد که همچین فردي خود را مادر بزرگ بنامد. "مزخرف بود

  ). 23 : همان ("مادربزرگ تمام وقت فرزند کوچکی که آسم داشت

زنان معمار کجا هستند؟ نوشته ي دسپینا استراتیگاکوس "توان نقبی زد به کتاب  در اینجا می
کنند اشاره دارد و اینکه چطور  که به کم شدن تعداد زنانی که در این حرفه فعالیت می

شد خود را به طراحی داخلی و ارتقا دادن  ن توصیه میمعماري قلمرو مردان بوده و حتی به زنا
شود همان کار پاره  لیا هم در نهایت مجبور می!. ها، انبارها و کمدها محدود کنند آشپزخانه

    وقت خود را رها کند و به قول خودش کار به دست کسانی بیفتد که در نقشه هایشان 
شد، نماها زیبا تر و سازه ها  چاق تر میرفت و البی هاشان  ایوان ها روز به روز آب می"

  )23 : همان ("شد ضعیف تر می

قرار نشان از وابستگی به مردان و سلطه گري آنان و غیرفعال بودن زنان   لحن عاطفی و بی
دارد اما  لیا لحن عاطفی و ناآرام ندارد و برعکس گفتارهایش در معنا پراهمیت هستند و لحن 

نگرانی هاي . دهد نباید لزوما افکارش همسو با مردش باشد یبسیار قاطع است که نشان م
ما . شود واقع از طریق زن داستان بازگو می فرهنگی که احتماال هدف اصلی نویسنده است در

بینیم، توصیف زن از شهرش،  این را در دغدغه هاي زن و شخصیت پردازي هاي داستان می
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هایش  اي مردم جامعه خصوصا مردان، کشمکشانتظارات او از شهر آرمانی اش، توصیف رفتاره
  .با عال شوهرش که به او به عنوان یکی از مسئوالن شهري نقدهاي جدي دارد

  اکوفمینیسم و کنشگري لیا

. خورد که حاکی از کنشگري زن داستان است در جایی از داستان اکوفمینیسم به چشم می
       او . سایه ها را دور هم جمع کندآنجا که لیا قصد دارد از طریق بازي بچه ها با هم هم

شود  من فکر کردم اینکار شروعی می":گوید که طرح هایش را اینطور براي زن همسایه می
براي کارهاي جمعی دیگر مثال جمع آوري کاغذهاي باطله، مثال توي همین حیاط بچه ها یاد 

ا حتی جمع آوري درست شود کاغذ باطله را خمیر کرد و ازش مقوا ساخت ی بگیرند چگونه می
همه قرار بگذارند یک روز خاص زباله هاي خشکشان را پایین بیاورند و .زباله هاي خشک

لیا براي ) 151: 1396 ،امیرخانی ("...مستقیم بدهیمشان یا حتی بفروشیمشان به بازیافت
خواهد به فرزندش، فرزندان  محله اش، براي شهرش دغدغه هاي محیط زیستی دارد و می

اکوفمینیسم هم مربوط به زنانی است که اصلی ترین . ه و حتی همسایه ها آموزش دهدبقی
اکوفمینیسم یا فمینیسم بومگرا جنبشی . اعضاي جلوگیري از خطرات محیط زیستی شدند

عملگرا و دانشگاهی است که به بررسی منتقدانه رابطه میان چیرگی طبیعت و بهره جویی از 
فمینیست فرانسوي، فرانسوا دااُبون واژه  1974ـین بـار در سـال بـراي اول. پردازد زنان می

پارساپور، (شود  اکوفمینیسـم را به کاربرد؛ اتفاقی که سومین موج فمینیسم نیز شناخته می
بینند  کنند که زنان آسیب بیشتري از آلودگی محیط زیست می  آنها استدالل می)78 :1392

بین نابرابري . ي آنها است که از طبیعت دفاع کنندوظیفهو پیوند خاص تري با طبیعت دارند و 
بینند یعنی دست اندازي مردان به زمین و به تاراج  جنسی و چیرگی بر طبیعت ارتباط می

اکوفمینیسم نظریه اي است که به . کنند بردن منابع آن را با با رفتارشان با زنان همانند می
یستی سـر بـــرآورده اســـت، مـــثال از تدریج از حوزه هاي مختلف فعالیتهاي فمین

  ).Garrd,1 :1993(.ـــیط زیســـتی و آزادي حیواناتجنبشـــهاي ضـــد هســـته اي، مح

      ي خانه ،)نشستن پاي بید مجنون در حیاط(ش  توصیف راوي از محل زندگی کودکی ا
. دن به مادر طبیعتزنده بودن یعنی متصل بو"بزرگش و محیط اطراف خصوصا درختان  مادر

خورد اما زنده اند چون  درخت تکان نمی. چیزي که به مادر طبیعت متصل باشد زنده است هر
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، توصیف لیا از روستاي همسرش، رفتنش با کوه )52: 1396امیرخانی،  ("ریشه در خاك دارد
حاال فکر کندیم که  قدیم تر ها گاهی آویشن و کاکوتی هم می"همراه فرزند، و اشاره به اینکه 

نقش طبیعت و اهمیتش )  49: همان ("آویشن دست درازي به طبیعت استکنم کندن  می
  .در زندگی زن کامالً آشکار است

  سخن گفتن/ سکوت

هر زنی "گوید  سیکسو در این مورد می. سخن گفتن در نظر فمینیست ها بسیار مهم است
ن قلبش افزایش می یابد و ضربا .شناسد عذاب پیش روي جمع ایستادن و سخن گفتن را می

گریزند و از همین روي است  شوند، زمینه بحث و زبان می گاهی کلمات به کل فراموش می
تمردي عظیم است چرا . که سخن گفتن زن حتی لب گشودنش در جمع فتحی مقهورانه است

 نشیند که که با فرض همین تمرد سخنانش به تقرب همواره بر گوش هاي مردانه ناشنوایی می
   ).Selers, 1994:88( "تنها قادر به تمییز زبانی هستند که مردانه سخن بگوید

شود که لیا سخنرانی کند و از عقاید و افکارش  در مهمانی شغلی شهرداري اتفاقی سبب می
او در این . هایی خالف انتظار و متفاوت از کلیشه هاي همیشگی صحبت. صراحتا صحبت کند

خود را از کلیشه هاي معانی عده اي نجات داده و از مفهوم شهر سخنرانی زنی آزاد است که 
آیه اي هم . دهد کند و دیگران را هرچند براي لحظاتی تحت تاثیر قرار می آرمانی صحبت می

اورد که این نشان از هوشمندي و آگاهی او دارد که مورد استقبال مدیران هم  از قرآن هم می
ده از آن در ستان آمده براي استفاده یا به تعبیري سواستفاگیرد البته همانطور که دا قرار می

داند بعد از سخنرانی خود را اینگونه  لیا تفاوت خود را با بقیه می! تبلیغات محیطی شهري
). 98: 1396، امیرخانی ("من وصله اي ناجور بودم روي پیرهن این مهمانی": کند  توصیف می

بیند و  شهردار او را متعهد، غیور و صریح می. شود اما پس از آن وارد مرحله ي بزرگتري می
کشد، زن در  این سخنرانی به نوعی هم تقابل زن و مرد را به پیش می. دهد ماموریتی به او می

دریدا  .شود تقابل مرد و زن در این قسمت خنثی میشود و هم  برابر مرد به رخ کشیده می
و  ان گذشته مرکز گرایی مردانه داردزب .کند ساالر را با نرینه سخن محوري نفی می زبان مرد

 ).267: 1390،تسلیمی(پاشد زن و مرد را از هم می جمله تقابل یدا معناهاي پابرجاي تقابل ها ازدر
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گوید گفتار زن حتی وقتی نظري یا سیاسی است  در واقع همانطوري که هلن سیکسو می
  .نهد  در دل تاریخ میاو روایتش را. هرگز ساده، خطی یا کلی و ابژکتیو نیست

. شود در مقابل شوهرش حرفی براي گفتن ندارد حتی ابتدا از سخنان همسر ناراحت می
یزد اما  همانطور که در متن آمده کسی جز ایلیا پسرش پس از ایراد سخنرانی برایش دست نم

 و همسرش هم. کنند بینند شهردار استقبال کرد او را تایید می اینکه می همانها پس از
در توصیف مرد دیگر داستان یعنی فرازنده هم اینطور آمده است که ادبیات . شود خوشحال می

  .کند درهم برهم دارد و کلمات را اشتباه ادا می

  احساس/عقل

 مسئله. هستند منفی زنان مقابل در و مثبت هاي ویژگی داراي مردان که عقیده این يادامه در
 غیر و گرا سنت شوهر داستان این در. است منطقی بی و احساس مقابل در منطق و عقل دیگر

 عکس کروك ماشین با سفر در اگر که کند می تصور او مثال است شده داده نشان منطقی
 و. است دار روف سان ماشین خریدن مخالف یا فتد می خطر به شغلی موقعیت ،بگیرند

. دارد اهمیت اداري عیتموق چون دارند پراید عمدتا اداره هاي بچه که است این استداللش
. است منطقی غیر مسائل به نسبت واکنشش اکثرا همین براي سنت گرفتار است فردي شوهر
 جلوي سر موي پوشاندن به اش اشاره واکنشش اولین خورد می زمین تاب روي از زن وقتی

 را بانکی حساب از برداشت پیامک وقتی اما یدهد نم جواب را همسر تلفن یا. است زائر محمد
 هم خانوادگی مهمانی در شان همسران و مدیران ظاهران توصیف. گیرد می تماس بیند می

  .هاست خانواده تدین بررسی راه  افراد ظاهر چگونه که است زدگی سنت همین از نشان

  نتیجه گیري

کاراکتر لیا در رمان رهش به دنبال بیان اندیشه هاي اعتراض آمیز در مورد وضعیت زنان 
ت بلکه با بررسی دقیق زوایاي شخصیتش در داستان دیدیم که در پی واژگون جامعه نیس

هاي دوگانه و احتماال معیارهاي جامعه مردساالر بوده است به نحوي که دیدیم در  سازي تقابل
این واژگون سازي زن از وضعیت انفعال، کنش پذیري، ضعف، ترس و تسلیم خارج است و با 

ر در سخن گفتن، اعمال و رفتار روبرو هستیم که در سویه زنی فعال، کنشگر، شجاع، جسو
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نه زن دست کم گرفته شده است نه ارزش هایش . منفی تقابل هاي دوتایی ذکر شده قرار ندارد
 شاهد بودیم که زن اصل و مرد دیگري بارهاحتی . ر نادیده گرفته شده استبه عنوان زن و ماد

  .قرار گرفته است

زنی که . و در داستان قدم زدیم از طریق چشمان زن دیدیم و با اما رویدادهاي داستان را
متن . کند ل خودش دغدغه مند می مثو) نگرانی براي شهر(ائل مهم را درگیر مسخوانندگان 

کنند خصوصا اگر   خوانندگان چه زن و چه مرد با او همدردي میهطوري نوشته شده است ک
  .شوند د با لحظات زن همراه میزن ستیز نباشند و در کنارش متعهد هم باشن

خواهد بگوید زن بودن سخت است  کند گاهی می ترسیم میرا یک زن نی هاي نگرانویسنده 
 باهوش، یاخواهد تمام زنان جامعه اش همانند ل کند گویی می اما هرگز او را تضعیف نمی

و  زبان زنانه  با انتخاب او. باشند قوي و در پی گرفتن حق،رنجآگاه و هنگام درد و ، صریح
از نظام قدرت سرپیچی کند و تجربیات است که  خواستهاز تیررس زبان مردانه خارج شدن 

  . زنانه، امور خانوادگی، احساسات زنانه و مادري را در متن به وجود بیاورد

 مرزهاي از ونقش هاي جنسیتی موجود در ذهن ما را پاك است تا  کرده تالشرضا امیرخانی 
تصویري مناسب از زن امروزي به دست دهد و ، با ایجاد کاراکتر مثبت و ندکعبور  جنسیتی

         به وفادار بیش و کم دیدگاهی از  امامحترمانه و و پیش رونده باشد طوري بنویسد که
ي هر که نمایندهشخصیت مقابل زن یعنی شوداستان، درونی  هاي الیه در اسالمی هاي سنت

شود چهره اي قابل بخشش تصویر  در پایان بی وفا محسوب می ریاکار و افراد خشک مذهب،
        مرد دلش تعهدرسد که زن با وجود تردیدهایی نسبت به  شود و اینطور به نظر می می
ده و کهنه، رگه هایی از گاهی با وجود رهایی از افکار پوسی و حتی خواهد به زندگی برگردد می

وجود فضاي سرد  باد، این است که شو و دیده میگفتمان غالب مردساالري در ااسارت در 
  . داند و نگران است که برایش به اندازه کافی زیبا نباشد خود را وابسته به شوهر می ،عاطفی
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نوشتۀ » هایش چشم«هاي غیر کالمی در رمان   ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر
  بزرگ علوي

  

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

   دانشیار دانشگاه سمنان 

  یدري آبکنارغزاله ح

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
 معضالت بیانِ به گرا واقع اي شیوه به که بزرگ علوي است اثر ترین مطرح »هایش چشم« رمان

 عناصرِ از خود داستان نمودن گراتر براي هرچه واقع علوي. پردازد می سیاسی و اجتماعی
 کارکردهاي این مقاله در است؛ بنابراین، دهبر بهره گسترده صورت  به غیرکالمی ارتباطات

. است گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد »هایش چشم« داستان در غیرکالمی ارتباطات و رفتارها
 که دهد نشان اي رشته میان دیدگاهی و توصیفی - تحلیلی روشی با تا است برآن تحقیق این

 پیشبرد در و بوده آگاهانه اندازه هچ تا غیرکالمی در این کتاب ارتباطات هاي مشخصه کاربرد
 بررسی با همچنین. است داشته نقش آن به اجتماعی و سیاسی زمینۀ بخشیدن و داستان
 را کتاب چشم و عنوان غیرکالمی رفتارهاي بسامد میان رابطۀ غیرکالمی رفتارهاي فراوانیِ
 گرا واقع و استاند پیشبرد جهت در آگاهانه علوي که دهد می نشان پژوهش این .سازد آشکار
 نیز، که از اجتماعی و هاي سیاسی  دغدغه.است برده بهره غیرکالمی ارتباطات از آن نمودن
نظیر عنصر  ارتباط غیرکالمی برخی از عناصر واسطۀ است، به داستان رئالیستی هاي ویژگی

 مانند ارتباط غیرکالمی هاي ویژگی از تعدادي. یابد بیشتري توانسته است نمودمحیط، 
 کاربرد گستردگی که برخوردارند باالیی بسامد از »چشم« و »پیرازبان» «رفتارهاي حرکتی«
  .است تأمل قابل داستان، موضوع و همخوانی با عنوان دلیل به »چشم«

17/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله3/5/1397 :تاریخ دریافت مقاله   

  
  

 واژگان کلیدي
  غیرکالمی ارتباطات*
  بدن زبان*
  داستانی ادبیات*
  علوي بزرگ*
  هایش چشم*
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 مقدمه

گراي ایرانی است  هاي واقع یکی از رمان) 1375 -1281(اثر بزرگ علوي » شهای چشم«رمان 
لحن ... «. زمان با روایت داستانی رمانتیک، سعی در آشکار نمودن معضالت جامعه دارد که هم

هاي عشقی اروپایی، یک اثر را به  آثار علوي چه بسا رئالیستی است و صرفاً تأثیر داستان
هاي  گونه است، منتها با گرایش نیز همین) 1331(هایش  شمچ. کند رمانتیسم بدل نمی
هایش علوي، ضمن پرداختن به بخشی از  چشم«). 84 :1383تسلیمی، (» اجتماعی و سیاسی

هاي روحی فرنگیس، زنی  زندگی هنرمندي مبارز به نام استاد ماکان؛ به موشکافی در حالت
هایش   رمان، پیدا کردن صاحب چشممحور اصلی این. زیبا از طبقۀ ثروتمند پرداخته است

: گوید نویسی خود می بزرگ علوي دربارة شیوة داستان). 2 :1391، آقاخانی صادقی و(» است
این کاري بود که . توانستم، بنویسم من سبک رئالیسم را انتخاب کردم، چون طور دیگري نمی«

در من » داستایوسکی« که البته تحت تأثیر نویسندگان بزرگ دنیا بودم و یقین دارم. من کردم
طور رومن  خیلی تأثیر داشت و نویسندگان آلمان، استفان تسوایک، آرتور شمینسلر و همین

درویشیان، (» من از اینها یاد گرفتم و اینها نویسندگان سرشناس رئالیسم دنیا هستند«روالن، 
1375 – 1376: 42.(  

رن نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول در از اوایل ق ي جنبشی ادبی، حدوداًرئالیسم به منزله«
ي دوم و سوم قرن  شکل غالبِ نگارش داستان بود؛ با پیدایش مدرنیسم در دهه1914سال 

بیستم، جنبش رئالیسم رو به افول گذاشت لیکن رئالیسم به منزله ي سبکی از داستان نویسی 
ینی و بیانِ فارغ از عواطف ي عرئالیست ها بر مشاهده... استمرار یافته و هنوز هم وجود دارد

داستان نویس رئالیست در پی این است که خودِ واقعیت را، بی هیچ . شخصی تأکید می کنند
هدف داستان « در واقع ).27:1389پاینده،( ».پذیر کنداي، براي خواننده دسترسدستکاري

رو به رو » دگیخود زن«نویسان رئالیست این است که خواننده از راه ادبیات تا حد امکان با 
  )29: همان(» .شود، نه نسخه اي بدلی و تحریف شده از زندگی

. ي جهانی واقعی است و نه آرمانیگرا در پی ارائه نیز مانند دیگر نویسندگان واقعبزرگ علوي 
در روایتِ داستان به کار برده است، استفاده از انواع کارکردهاي یکی از شگردهایی که او 

            در این مقاله سعی بر آن است با روشی  . و زبان بدن استغیرکالمی ارتباطات
هاي ارتباطات غیرکالمی در رمان  اي، به بررسی مؤلفه رشته  تحلیلی و با رویکرد میان-توصیفی 
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کردن این مسأله  هدف از این تحقیق مشخص. نوشتۀ بزرگ علوي، پرداخته شود» هایش چشم«
اند یا خیر و تا چه اندازه  می آگاهانه توسط نویسنده به کار رفتهآیا ارتباطات غیرکال: است که

است و  هرکدام از این رفتارها فراوانی بررسیاند؟ مورد دیگر  در پیشبرد داستان نقش داشته
تا چه اندازه توانسته بر اساس میزان بسامد آن » چشم« کاربرد رفتار پرداختن به این مورد که

د؟ و درنهایت این نکته که این رفتارهاي غیرکالمی تا چه حد از تحت تأثیر عنوان کتاب باش
 ند؟لحاظ سیاسی و اجتماعی قابل تحلیل و بررسی هست

 پیشینۀ تحقیق - 1

نامه صورت گرفته است؛  در زمینۀ ارتباطات غیرکالمی، تعدادي پژوهش در قالب مقاله و پایان
هاي   غیرکالمی در مجموعه داستانبررسی و تحلیل ارتباطات«). 1388(نراقی، فریبا : از جمله

 واحد تهران مرکزي؛ رضی و -نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی پایان. »کلیله و دمنه
، »مرزي در روایت بیهقی از بر دار کردن حسنک وزیر تحلیل روابط برون«). 1389(افراخته 

). 1390( و حاجتی ؛ رضی58 – 29، صص 69مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، پاییز، شماره 
مجلۀ مطالعات ادبیات کودك، بهار . »هاي ارتباط غیرکالمی در داستان دو دوست تحلیل نشانه«

بررسی «). 1392(؛ کالهچیان و جمشیدي 114 - 91، صص1، شمارة 2و تابستان، دورة 
 مجلۀ ادبیات داستانی، تابستان،. »کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکالمی در شازده احتجاب

). 1394(؛ محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادي احمدیانی 134 -  109، صص 3شماره 
بوستان (فصلنامۀ شعرپِژوهی . »تحلیل و رمزگشایی ارتباطات غیر کالمی در بوستان سعدي«

، دي ماه؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در زمینۀ تحلیل و توصیف 8، دانشگاه شیراز، دورة )ادب
   .تانجام نگرفته اس» هایش چشم«ن کارکرد زبان بدن در رما

 ارتباط غیرکالمی؛ چیستی و چرایی؟  -2

 مهم ترین و قدرتمندترین ابزار در رشد اجتماعی انسان می باشد که می تواند در ،ارتباطات
برخالف آنچه به نظر می رسد ارتباط . تمام سطوح زندگی او و جامعه تأثیر مستقیم بگذارد

ي تعریفی دقیق از ي آن ارائهوضیح نیست، بلکه کارکرد پیچیدهکلمه اي آسان و بی نیاز از ت
 به شخصی از اطالعات انتقال معنی به ارتباطات«. این کلمه را تقریباً ناممکن ساخته است

 ها، آگاهی انتقال به را خود بیداري ساعات از درصد پنج و هفتاد ما بیشترِ. است دیگر شخص
اساسی ترین ابزار  ).Pease, 2004: 323( ».دهیم می ختصاصا دیگران به عقایدمان و ها اندیشه
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هنگامی که فرد از طریق ابزار زبان با فرد دیگري «. برقراري ارتباط میان انسان ها زبان است
اي میان آنان شکل می گیرد که آن را در هیچ جاي دیگر طبیعت ارتباط برقرار می کند رابطه

ندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاري و نوشتاري، مهم همین توانایی برگردا. نمی توان یافت
 اما توجه به این نکته ضروري است )24 :1393 بولتون،( ».ترین امتیاز بشر، یعنی زبان است

که ارتباطات تنها شامل گفتار و کالم نمی باشد، بلکه از رایج ترین شیوه هاي برقراري ارتباط 
را  ما ارتباطات از کل درصد شصت - اجتماعی اسشن انسان -  هال. تی که به ادعاي ادوارد

با در نظر گرفتن این مطلب  .)Pease, 2004: 323( .است تشکیل می دهد، ارتباطات غیرکالمی
ارتباط انسانی فرایندي است که یک شخص « : می توان تعریفی کامل تر از ارتباطات ارائه داد

ه از پیام هاي کالمی و غیرکالمی ، با استفاد)یا اشخاص(مفهومی را به ذهن شخص دیگري 
 ).81:1385کروسکی، مک و ریچموند( ».منتقل می کند

 هاي کنش و رفتارها مثال براي. است غیرکالمی ارتباطات شامل انسانها تعامل از مهمی بخش
 و دهند انتقال دیگران به را آنها احساسات و ها نگرش توانند می افراد يچهره هاي حالت آدمی،

 همچنین .باشند کالمی هاي پیام تأثیرگذارتر از ي زیاديتا اندازه توانند می حرکات این
ویژه زمانی که  کنند، به هاي اجتماعی بازي می رفتارهاي غیرکالمی نقش مهمی در موقعیت«

 :Mehrabian, 2009(» طور صریح بیان کند دهنده قادر نباشد و یا نخواهد احساساتش را به پیام

ر کالمی نه تنها می توانند مقصود گوینده را بدون نیاز به کالم و گفتار انتقال  پیام هاي غی).76
هاي غیرکالمی  پیام«دهند، بلکه قادر هستند بر پیام هاي کالمی نیز تأثیر بگذارند، در واقع 

. روند جهت جایگزینی، تقویت و همچنین گاه براي تکذیب یک پیام کالمی به کار می
هاي غیرکالمی  نشانه... هاي کالمی شوند تواند جانشین نشانه آسانی می هاي غیرکالمی به نشانه

  » تر نمایند یا بر آن تأکید کنند هاي کالمی را برجسته توانند، معانی پیام اغلب می

)Furnham, 2000: 3.(  
 منتشر اندکی کتابهاي انسانی، ارتباطات غیرکالمی هاي جنبه مورد در 1960 ي دهه اوایل تا«

 ارتباطی فرآیندهاي کامل بررسی براي که شدند متوجه... مؤلفان از تن چند بعدها اما. بود شده
 پیام هاي رفتاري کارکردهاي ».گرفت نظر در نیز را غیرکالمی و کالمی هاي کانال باید الزاماً

: توان به این موارد اشاره کرد کردها میلعمآن از جمله گوناگونی در ارتباطات انسانی دارند، 
که به  هاي غیرکالمی براي آن نشانه. اند ول، رفتارهاي غیرکالمی براي بیان احساسات ضروريا«



  ...هاي  ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر           رخسار زبان          1398، تابستان 9شماره   /
 

65

عملکرد دیگر ارتباطات غیرکالمی . افراد نشان دهید براي شما ارزشمند هستند نیز مفید است
هاي غیرکالمی به  و نهایتاًً پیام. کند این است که قدرت و وضعیت اجتماعی شما را آشکار می

). Solomon and Theisis , 2013: 178(» کند که رفتارهایتان را تعدیل کنید کمک میشما 
نظریه ي ارتباطات با نظام ها و الگوهاي ارتباطی اي سر و کار دارد که  «قابل ذکر است که

طیفی از مهندسیِ ارتباطات تا زبان شناسیِ زبان را پوشش می دهند و با حوزه هاي بسیار 
برنتیک، علوم کامپیوتر، دورسنجی، نشانه شناسی و عصب شناسی، رابطه متنوعی، مانند سی

 ). 29 :1385مکاریک، (» .الگوهاي زبانی موضوعیت زیادي در نظریه ي ادبی دارند. دارند

ها و  میان شخصیت» ارتباط«نیز به سبب آنکه » نویسی داستان«ارتباط غیرکالمی در 
دهندة ساختار داستان است، نقش مهمی دارد و  لترین عوامل شک کنشگرهاي داستانی، از مهم

    با تکیه بر رفتارها و عکس العمل هاي شخصیت ها کمک فراوانی به شناخت بیشتر آن ها 
تواند به فهم بهتر  گیري این نوع از ارتباط در داستان می از این رو بررسی عوامل شکل. می کند

  . یاري رساندویژه رمان رئالیستی  زوایاي ساختار روایت و به

  »هایش چشم«بررسی کارکردهاي زبان بدن در رمان  -3
 نویسی داستان در رئالیسم عرصۀ پیشگامان از و ایران برجستۀ نویسندگان از علوي، بزرگ
 معضالت بیانِ به گرا واقع اي شیوه به که اوست اثر ترین مطرح »هایش چشم« رمان. است ایرانی

 عناصرِ انواع از خود داستان نمودن گراتر واقع هرچه رايب علوي. پردازد می سیاسی و اجتماعی
است و بدین وسیله توانسته است بر جزئیاتِ  برده بهره گسترده صورت به غیرکالمی ارتباطات

نیز،  اجتماعی و هاي سیاسی دغدغه .حوداث داستان و ویژگی شخصیت ها تأکید بیشتري بورزد
 داستان، نمود غیرکالمی برخی از عناصر واسطۀ است، به داستان رئالیستی هاي ویژگی که از

ظاهر فیزیکی، اشاره  مانند ارتباط غیرکالمی هاي در ادامه، برخی از ویژگی. است یافته بیشتري
در این داستان با توجه به کارکردهاي روایی و  حرکتی، همچنین پیرازبان و حرکت و رفتارهاي

پردازي در داستان مورد بررسی قرار خواهند  ها و نیز زمان و مکان و صحنه هاي شخصیت کنش
  .گرفت
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 ظاهر فیزیکی -4-1

هاي غیرکالمی که ما از دیگران  کالمیِ مربوط به ظاهر فیزیکی مانند سایر پیامهاي غیر پیام
  :؛ این اهمیت به دالیل زیر استدکنیم، مهم هستن دریافت می

  .شوند فت میهاي ظاهر فیزیکی، اول از همه دریا  نخست اینکه، پیام-
ها، در ابتدا تأثیري قوي بر تمایل یا عدم تمایل ما براي برقراري ارتباط با   دوم؛ این نوع پیام-

  .گذارند دیگران می
  .هاي ظاهر، تأثیري قوي بر چگونگی گسترش یا عدم گسترش روابط دارند  سوم؛ این پیام-
  .روند رة دیگران به کار میهاي اولیه دربا  چهارم؛ آنها، اغلب به منظور ایجاد قضاوت-
هاي اولیه دربارة دیگران ممکن است جزئی از خصوصیات فرد باشد یا نباشد   پنجم؛ قضاوت-
  ).105 :1385، کروسکی مک و ریچموند(

ارتباط غیرکالمی توسط ظاهر فیزیکی، از سوي عواملی همچون قد، مو، ظاهر و لباس، 
گیرد که در ادامه هر  صورت می... فاده از عینک و، استعمال دخانیات، استمصنوعات و زیورآالت

هاي این داستان و  و بر اساس شخصیت» چشمهایش«کدام از این عوامل را در داستان 
  .کنند، بررسی خواهیم کرد هایی که آنها با یکدیگر برقرار می ارتباط

  قد -4-1-1
 بر سایرین برتري دارند شود؛ اشخاصی که قد بلندي دارند اغلب، قد با قدرت و سلطه تداعی می

افراد قدبلند ممکن است در ... شوند رسد در طول مکالمات بر سایر افراد چیره می و به نظر می
مجاب کردن دیگران و تحت تأثیر قرار دادن رفتارشان تسلط و برتري کلی داشته باشند 

 ).129 :1385، کروسکی مک و ریچموند(

تواند  خصی است که بر فرنگیس تسلط کامل دارد و میخداداد، جوان مبارز و نترس ایرانی، ش
نتیجه تنها شخصیتی است که در این  داند مجاب کند، در او را به انجام آنچه خود صالح می
این جوان بلند و باریک با وضع آشفته، تنها کسی بود که «: کتاب با قد بلند تعریف شده است

 در مقابلِ خداداد، فرهاد). 109 :1394ي، علو(» کرد زده به من نگاه نمی هاي عشق با چشم



  ...هاي  ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر           رخسار زبان          1398، تابستان 9شماره   /
 

67

کند، فردي  او بر خالف آنچه تظاهر می). 165: همان(گیرد؛ جوانی با قد کوتاه  میرزا قرار می
 .دکن جرأت که بعد از آزادي از بند، آشنایی استاد و فرنگیس را انکار می است کم

  )ریش و سبیل(موي صورت  -4-1-2
قیافه، بانفوذ، شجاع، کوشا، متکی   احتماالًً فردي بالغ، خوشمردي که صورتش موي زیاد دارد

در داستان ). 133 :1385، کروسکی مک و ریچموند(به خود و آزاداندیش ارزیابی خواهد شد 
گذاشت که  سبیل می«: خوانیم در توصیف خواستگار ایتالیایی فرنگیس می، »چشمهایش«

 این جوان کم سن و سال قصد داشت با در واقع). 84 :1394علوي، (» تر جلوه کند  مسن
شخصیت دیگر کتاب که داراي . دگذاشتن سبیل خود را فردي بالغ و متکی به خود نشان ده

قد با سبیل مشکی  در سینما او را متوجه آن مرد جوان کوتاه«: سبیل است فرهادمیرزاست
اش از گذاشتن   انگیزه توجه به این که او فردي سیاسی و مبارز استبا ).165 :همان(» ...کردم

  .دتواند معرفی خود به عنوان فردي بانفوذ، کوشا، آزاداندیش و شجاع باش سبیل می

   ظاهر و لباس-4-1-3
پارچه، رنگ، بافت . دهد نحوة لباس پوشیدن ما، اطالعات بسیار زیادي دربارة ما به دیگران می«

مان با  ینکه چه کسی هستیم، رابطههایی را دربارة تفکر ما، ا مان پیام و سبک آراستن اندام
» کند منتقل می] به دیگران[هاي ما  ها، سالیق، اهداف و آرمان هایمان، نگرش دیگران، ارزش

 ).134 :1385، کروسکی مک و ریچموند(

نقش مهمی براي بیان موقعیت اجتماعی، سطح اقتصادي » چشمهایش«لباس در این داستان 
و همچنین اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی مملکت دارد؛ و فرهنگی و ویژگی اخالقی افراد 

فرنگیس که از شرایط مالی بسیار خوبی برخوردار است و به پشتوانۀ پدر و همسر سابق خود 
پوشد، انتخاب او همواره  هاي غیررسمی نمی موقعیت اجتماعی مناسبی دارد، هرگز لباس

د بود التوي گشادي که آن روزها مپ «:پوششی است که نمایانگر سطح باالي موقعیت وي باشد
 )37 :1394علوي، (» ...یخه و برگردان سرخ رنگ ابریشمی. پالتو سیاه بود. بر تن داشت

) 251: همان(و پوشیدن لباس اتوکشیده و مرتب ) 33 :همان(لباس بودن  آراستگی و خوش
فقیت و اعتبارش و  حرفه، میزان موهمچنین با فرهنگی او و -استاد نیز با موقعیت اجتماعی

 کراوات خوش. پوشید او هنوز کت تابستانی و شلوار خاکستري می«:  وي هماهنگ استتفکرات
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 است فردي نیز  سرهنگ).165 :همان(» رنگ عنابی و خال سیاهی داشت. رنگی بسته بود
 همواره او اساس همین بر باال، اجتماعی و اقتصادي سطح داراي و طلب جاه جدي، قدرتمند،

 که معموالً لباس فرم به تن )215 :همان (است شده معرفی آراسته و پوش شیک يفرد
 قابل تر، کفایت با افراد شود می موجب خود فرم، لباس باید توجه داشت که پوشیدن.دارد

  ).134 :1385 کروسکی، مک و ریچموند (برسند نظر به تر باهوش و اعتمادتر،
 شـده  نقاشـی  افـراد  غیرکالمـی  هـاي   ویژگـی  دیگر و لباس داستان، هاي  شخصیت پوشش از غیر

 نویـسنده  روزگـار  سیاسـی  و اجتمـاعی  شـرایط  از مخاطب بهتر هرچه درك به نیز استاد توسط
 کـشف  جـشن  «تـابلوي  توصـیف  حجـاب را در    کـشف  از زنـان  شرم و نارضایتی  . کند  می کمک

  :کنیم مشاهده می »حجاب
آید، شود که دارد از اتاق بیرون میمیطرف راست هیکل نحیف زنی چهل و پنج ساله دیده «

 بر سیاهی لچک. است انگیز غم اما دلنشین، و موقر زن قیافۀ. کند می گریه این زن تن بر لباس
 دیده سیاه حصیر از زنانه فرنگی کاله یک لچک روي و است زده گره گلو زیر و کرده سر
 )51 :1394 علوي،( »...و وا رودزن گویی از موم ساخته شده و چیزي نمانده آب شود ...شود می

هاي اجتماعی مختلف  هایی نیز به لباس افراد با مشاغل یا موقعیت عالوه بر این موارد، اشاره
 :همان(، لباس مناسب نیمچه پزشک )156 :همان(کاران  مردي با لباس کاسب: شده است

  ).231 :همان(، درویش با پیراهن سفید و عباي ابریشمین )205

  نوعات و زیورآالتمص -4-1-4
هایی را دربارة موقعیت اجتماعی و اقتصادي دیگران  پیام... ها، جواهرآالت، زمین، ملک و هدیه

... دهندة میزان قدرت، ثروت، شخصیت، موقعیت اجتماعی، اقتصادي و کنند و نشان منتقل می
مصنوعات شخصی و غیرشخصی به کار رفته در این داستان  ).17 :1390رضی، (است 

 .دکن هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی می کمک فراوانی به فرستادن عالمت» چشمهایش«
اسباب و اثاثیۀ منزل او نیز ) 37 - 34 :1394علوي، (عالوه بر اتومبیل آلبالویی شیک فرنگیس 

نفس و جسور  کنندة توان مالی، موقعیت اجتماعی، شخصیت با نفوذ، داراي اعتمادبه منعکس
 :توان به موارد زیر اشاره کرد  جملۀ آن لوازم میاز. این زن است
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دیوارهاي خوشرنگ، قالی «؛ )67 :همان(» اي از بلور تراش، چلچراغ، گلدان بزرگ نخل اسهک«
   )71 :همان(» رومیزي ماهوت«؛ )68 :همان(» خوش نگار

و تودار آالیش اتاق استاد معرف شخصیت فرهنگی، درونگرا، متفکر   در مقابل، لوازم ساده و بی
روي میز . دو صندلی راحت و یک میز گرد تنها اثاثیۀ آن بود. اي بود اطاق ساده«: تاوس

 ).190:همان(» شد کوچکی یک گلدان پر از گل دیده می

  دخانیات -4-1-4-1
سیگارکشیدن «. شود دخانیات از دیگر عناصر غیرکالمی است که جزو مصنوعات محسوب می

هاي جایگزین است که  یکی از عادت... هاي درونی است گیريها و در نمایش بیرونی آشفتگی
کنند تا تنش خود را که برگرفته از  افراد جامعۀ پر از فشار و استرس امروزه از آن استفاده می

موقعیت و زمان  ).126 :1389پیز، (» برخوردهاي اجتماعی و شغلی است، آرامش دهند
   . ده دیگران انتقال دههایی را ب تواند پیام استفاده از آن نیز می

اي با خود استاد صحبت کنند و مالحظه فرمودند  اعلیحضرت همایونی برگشتند که چند کلمه«
» ...خاطر مبارکشان آزرده شد. خواهد سیگاري آتش بزند که نقاش در سرسرا ایستاده و می

داند و  ش میاستاد یک مبارز تمام عیار است و شاه را دشمن خود، مردم و مملکت). 16 :همان(
هاي فردي و  او که با دیدن این شخص زخم. حتی حاضر نیست تصویري از او بکشد

هاي درونی خود اقدام به کشیدن سیگار  اش سر باز کرده، براي غلبه بر آشفتگی اجتماعی
اي جز  کند که البته پیام آشکار این حرکت مقابل باالترین مقام مملکت در فرهنگ ما نشانه می

 .تاعتنایی نیس یسرکشی و ب

او هنگام نگرانی، ناراحتی، فشار و ترس . سیگارکشیدن فرنگیس ارتباطی مستقیم با استاد دارد
زمانی ). 133 :همان(شود  زمانی که با بازگویی خاطرات اندوهگین می: آورد به سیگار روي می

ورد سرهنگ که قرار است به درخواست استاد، تقاضاي بخشش فرهادمیرزا را کند و نگران برخ
شنود و با وجود اضطراب فراوان  و زمانی که خبر دستگیري استاد را می) 224 :همان(است 

  ).238 :همان(تفاوت نشان دهد  ناچار است خود را خونسرد و بی
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  عینک-4-1-4-2

افرادي که «. از دیگر مصنوعات شخصی که توان القاي مفاهیم فراوانی را دارد عینک است
 ،کروسکی مک و ریچموند(» تر، و درستکارترند کوش تر، سخت ه نظر باهوشزنند ب عینک می

استاد، که عینک عنصر : در این داستان تنها دو شخصیت داراي عینک هستند). 150 :1385
، جدي، متفکر،  هاي شخصیتی او نظیر دقیق مناسبی است براي برجسته نمودن برخی از ویژگی

فرد دیگر پدر فرنگیس است؛ او فردي ). 31 :1394علوي، (درستکار، کاردان و با نفوذ بودن 
تر است و  عاقل) مادر و فرنگیس(است صبور، مهربان، با مالحظه که از دیگر اعضاي خانواده 

 )86 :همان(تصمیم گیرندة اصلی مسایل خانوادة اوست 

   اشاره و حرکت-4-2

. ي کالمی تأثیرگذار و قابل توجه باشندها توانند به اندازة پیام هاي غیرکالمی می ها و اشاره پیام
هاي غیرکالمی ما با یکدیگر  زمانی که پیام«: اي است که اهمیت حرکات و اشارات به اندازه

گوییم  ها را باور کند و یا حداقل آنچه را که می همخوانی داشته باشند، مخاطب میل دارد آن
د، مخاطب بدون آنکه از دلیلِ آن آگاه ها مغایرِ هم باشن کند، اما اگر پیام خوبی درك می به

  ).Calero, 2005: 89(» گوییم شک خواهد کرد باشد، به آنچه می
ها، معموالً بر این مسأله که یک حرکت به صورت  در بررسی حرکات اندام«باید توجه داشت 

ند، منفرد مورد تفسیر قرار نگیرد؛ بلکه یک دسته از رفتارهاي به هم پیوسته مدنظر قرار گیر
 ). 7 :1382برسیج، (» شود تأکید می

در داستان که سهم فراوانی در ادامه به تحلیل و بررسی برخی از رفتارهاي حرکتی 
 :خواهیم پرداختدارند، » هایش چشم«

  رفتارهاي حرکتی -4-2-1
غیرکالمی بر این باورند که مطالعۀ رفتار جنبشی جداي از ] ارتباط[امروزه بسیاري از محققان «

همچنین الزم است بدانیم فرهنگ، ... مورد است معنی و احتماالً بی عیت و محیط تقریباً بیموق
هاي جغرافیایی و قومی، موقعیت اجتماعی و حتی پیشینۀ آموزشی ما، در  تربیت، خاستگاه

 ). 158 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» کنند ها و حرکات هم ما را یاري می معنی اشاره
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ایران نیز در بررسی رفتارهاي ...  بر موقعیت و محیط، شرایط فرهنگی، اجتماعی وبنابراین عالوه
الزم به ذکر است که در این داستان گاه . ، نقش خواهند داشت»چشمهایش«حرکتی داستان 

  :دده اي خاص می نویسنده خود، توضیحی مختصر در مورد پیامِ یک حرکت یا اشاره
اي  بلند شدم، خداحافظی کردم، ثانیه«: گوید چنین میولین مالقات با استاد افرنگیس در 

خیز شد و  فقط از روي صندلی نیم. خواهد با من دست بدهد اما او نشان نداد که می. ایستادم
هاي احترام به مهمان در فرهنگ ایرانی، برخاستن  یکی از نشانه: ؛ پیام)79: همان(» من رفتم

احترامی  خیز شدن بیانگر بی ر مقابل نایستادن و نیممیزبان هنگام ورود و خروج ایشان است و د
اي محترمانه از طرف استاد  فرنگیس با مکث خود در انتظار بدرقه. و ارج ننهادن به مهمان است

امتناع ) دهندة ارتباط و احوالپرسی است که نشان(ماند، اما استاد نه تنها از دست دادن با او  می
دهد که ارزشی براي شخص او قائل  اي زن، آشکارا نشان میکند، بلکه با بلند نشدن به پ می

 .نیست

هر چند . شد هایش گرد و فروزان می لرزید، چشم زد تمام بدنش می وقتی حرف می] خداداد[«
یک . زد کرد و به عقب می نشدنیش را از پیشانیش رد می هاي رام انداخت و زلف لحظه چنگ می

شد،  کوشید به کلماتی که از دهانش خارج می گر میکرد و با دست دی دستش را در جیبش می
هاي گوناگون در  پنج انگشت دست راستش دائماً در هوا به شکل. صورت و هیکل بدهد

آمیز جهت القاي دیدگاه سیاسی  اي نمایشی و مبالغه خداداد شیوه: ؛ پیام)116 ،همان(» آمد می
خود را در این زمینه با لرزش بدن، برد و خشم، هیجان و اشتیاق  و اجتماعی خود به کار می

کردن به لحاظ  به گفتۀ نورتن، مبالغه«. گذارد ها و حرکات دست به نمایش می حالت چشم
 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» .گر است هاي ارتباط فیزیکی، مشهودترین حالت در حالت

180.(  

  کردن لمس -4-2-1-1
شود و احتماالًً آخرین حسی   ما ایجاد میالمسه اولین حس از حواس پنجگانه است که در«

کردن و تماسِ  لمس  «.)Burgoon, 2016: 146(» کند است که در زمان مرگ، ما را ترك می
روند و براي بقا و رشد طبیعیِ  بدنی، ابزاري غنی و محکم براي برقراري ارتباط به شمار می

  ).297-298 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» ها ضروري هستند حیوانات و انسان
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، کارکردي عاشقانه است که بین استاد و »چشمهایش«کارکردهاي بساوایی در داستان 
به دو نمونه از این . افتد و بیانگر دلبستگی عاطفی این دو به یکدیگر است فرنگیس اتفاق می

 :مکنی ارتباطات صمیمانه اشاره می

دهد با فشردن بازو آغاز  یس رخ مینخستین ارتباط صمیمانۀ بساوایی که بین استاد و فرنگ
بازویم را به بازویش «: دیاب ها ادامه می شود و این ابراز عشق و محبت با نوازش و فشار دست می

با دست «؛ )151 :1394علوي، (» فشار دادم و او دستش را روي دست من گذاشت و فشار داد
 شکل از لمس ممکن است در این«). 189 :همان(» زیر بازوي مرا گرفت و مرا به اطاقش برد

حمایت از شخصی که سست و متزلزل شده است به کار رود، اما غالباًً براي ابراز نزدیک بودنِ 
فرنگیس دچار ). 301 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» گیرد رابطه مورد استفاده قرار می

ن موضوع شده است، با استاد متوجه ای. تزلزل شده و از ادامۀ رابطۀ عاشقانه با استاد مردد است
  .دکن ورود فرنگیس به منزلش بازوي او را گرفته و به داخل هدایتش می

  رفتار دست-4-2-1-2
 مغز و بدن اعضاي بین ارتباط بیشترین و اند بوده انسان تکامل در ابزار ترین مهم ها دست«

 و هارپر ونیز، چون دانشمندانی نظر از (Pease, 2004: 32) .است مغز و دست ارتباط به متعلق
 دیگران، با ارتباط مهم وسیلۀ و منبع دومین بشر هاي دست نیز غیرکالمی ارتباطات در ماتارازو،

  ).301 :1374 فرهنگی، (است چهره حرکات از پس
 به صمیمانه و عاشقانه لمس صورت به بیشتر غیرکالمی، ابزاري عنوان به کتاب این در دست،

 دستش«: است و نیز تهاجم عاطفی احترام قدرت، خشم، نمایانگر هگا حال این با است رفته کار
 :1394 علوي، (»بود کرده قالب بود بسته سیاهش پیراهن روي که براقی قرمز کمربند به را

 تهاجمی حالت نمایانگر است اي اشاره ها، جیب باالي یا کمربند در فرورفته هاي شست«) 37
 آراسته، ظاهر از فرنگیس با برخورد اولین در ناظم آقاي برداشت). 111 :1389 پیز،(» ...عاطفی

 خود زیبایی تأثیر تحت را او دارد قصد زن که بود این او بیان لحن و زیبا چهرة رفتار، شیوة
 تسلط براي فرنگیس غیرکالمی هاي شیوه از یکی. کند گمراه را او تصنعی رفتاري با و دهد قرار

 سایر کنار در خود، فاخر پالتوي کمربند در دست دادن رارق او، با برخورد اولین در ناظم بر
  .بود حرکات و رفتارها
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  هاي چهره حالت - 4-2-2
هاي ارتباطی که از طریق حرکات یا وضعیت اعضاي بدن ارسال  زبان بدن عبارت است از پیام«

 :Henslin, 2007(» باشند هاي حرکتی شامل رفتار و حاالت چهره نیز می این پیام. شود می

ترین منبع  دانشمندان علوم رفتاري، عموماًً، بر این موضوع توافق دارند که چهره، مهم«. )547
هاي خاصی را افشا سازد بلکه  تواند هیجان چهره، نه تنها می... هاست اطالعات در زمینۀ هیجان

 صورت ).128 :1393بولتون، (» تواند آنچه را که براي دیگران واقعاًً مهم است انتقال دهد می
، )اخم(تواند مخالفت  انسان با صورتش می«کند؛  رسانی ایفا می انسان نقشی اساسی در پیام

 :1384وود، (» خود را نشان بدهد) نگاه گرم و صمیمانه(و تحسین ) باال بردن ابروها(شک 
در . کنند هاي غیرکالمی را منتقل می اعضاي چهره گاه به صورت مجزا و گاه با هم پیام). 304

شده توسط هر یک از اعضاي صورت را به طور جداگانه مورد بررسی قرار  هاي ارسال دامه پیاما
  .دخواهیم دا

   لب و دهان -1- 4-2-2
ترین عضو  نه تنها دهان پر جنب و جوش. اند عنوان آوردگاه چهره توصیف کرده دهان را به«

 .)205 - 204  :1385، سکیکرو مک و ریچموند(»رود یاترین عضو نیز به شمار میبدن، بلکه گو

تواند سوز درونیش را پنهان کند اما از تمام خطوط صورتش، از  کرد می خیال می] استاد[«
اي که  داد، از لرزه زد، از سکوتی ناگهان که به او دست می هایش برق می سرخی که در چشم

اشارة ). 168 :همان(» شد گرفت، پریشانی و تشنج او احساس می لبان خشک او را فرا می
استاد سعی دارد نگرانی و . آگاهانۀ نویسنده به عملکرد زبان بدن در این بند کامالًً مشهود است

هاي استاد ناشی از فشار عصبی فراوانی  شدن و لرزش لب خشک اما اضطراب خود را پنهان کند
  .دکن است که تحمل می

 ها چشم -2- 4-2-2

زمانی که ما به چهرة . ز ارتباطات غیرکالمیارتباط بصري نوع مستقیم و قدرتمندي است ا«
کنیم، در درجۀ اول به چشمان او توجه کرده و سعی داریم  منظور او را  یک فرد نگاه می

هاي ایشان نخستین گام به سوي  بنابراین، نگاه کردن به اشخاص و دیدن چشم. دریابیم
رفتارهاي متعدد «. )Bhardwaj, 2008: 326(» برقراري دوستی و ایجاد احساسات مثبت است
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. )Burgoon, 2016: 73(»هاي میان فردي، انتقال دهند چشم قادرند معانی مختلفی را در زمینه
. کند نقشی اساسی در داستان ایفا می» چشم«آید،  بر میعنوان این رمان گونه که از  همان

 کرده است گردد، نویسنده سعی می» هایش چشم«عالوه بر آن که داستان حول محور تابلوي 
که شامل نگاه کردن، پرهیز از احساسات ناگفتنی را با پرداختن موشکافانه به رفتارهاي چشمی 

علوي توانسته است . بیان کندباشد،  نگاه، نگاه متقابل، نگاه یک سویه و توصیف هاي چشم می
تقل هایشان من هاي مختلف به وسیلۀ کارکرد چشم ها را در موقعیت مفاهیم مورد نظر شخصیت

هاي فرنگیس و یا پردة  توان به ذکر دقیق جزییات در توصیف چشم  از آن موارد می،کند
   .هایش اشاره کرد چشم

ترینِ این کارکردها تنها بخش کوچکی است از گستردگی عالئم  تحلیل چند نمونه از مهم
 :که باالترین بسامد را در این رمان داردچشمی 

 استاد چنان است که سعی داشت از نگاه مستقیم به هاي فرنگیس در نظر قدرت نفوذ چشم
پرهیز از نگاه معموالًً کنشی «. چشمان او اجتناب کند، تا بیش از پیش دچار عشق زن نگردد

گرداند معموالًً کامالًً  هایش را از نگاه کردن به دیگري برمی شخصی که چشم. عمدي است
 مک و ریچموند(» .شود نگاه نکردن ترغیب میکند و تا حدودي به  آگاهانه اقدام به این کار می

این . هاي تو مرا به این روز انداخت چشم: گفت به من می] استاد[«): 221 :1385، کروسکی
دیدي که چشم به  نمی. هاي تو را نداشتم تاب و تحمل نگاه. نگاه تو کار مرا به اینجا کشانده

 ). 179 :1394علوي، (» دوختم؟ زمین می

که بسیاري  درحالی. اند هاي عاطفی بوده  منبع ارزشمند اطالعاتی دربارة حالتها همیشه چشم«
هایی هستند که  ها یکی از قسمت توان تحت کنترل خود درآورد، اما چشم از اجزاي چهره را می
در ). 218 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» توان بر آنها اعمال داشت کمترین کنترل را می
» چشمهایش«در داستان ) ها هیجان(ز رفتار چشم که براي بیان عواطف ادامه به چند مورد ا

 :دگرد اند نیز اشاره می به کار رفته

  ).207 :1394علوي، (» .کرد هاي پر از کینه و حسد به من نگاه می جمعیت با نگاه«
  ).211: همان(» به او نگاه کردم... هاي ملتمس با چشم«
  ).235 :همان(» نگاه تحقیرآمیزي به او انداختم«
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  ).239 :همان(» سوزد کنم که دلتان به حال من می من از نگاه وحشتزدة شما احساس می«

 ن خندید-3- 4-2-2

هاي گوناگون  هاي مربوط به چهره است که در موقعیت خنده عالمتی نیرومند و یکی از نشانه«
تواند حاوي معانی  میخنده عالوه بر پیام شادي و دوستی . باید با دقّت مورد بررسی قرار گیرد

هاي این  اکثر خنده ).7 ،1392کالهچیان، (» مختلفی از جمله خشم، تنفّر و تمسخر نیز باشد
هاي داستان براي پوشاندن اندوه درونی خود، از رفتار  داستان ساختگی است و شخصیت

 مغایر دهد که فرد، عملی کامالًً زمانی رخ می«کنند، این عمل  زدن استفاده می غیرکالمی نقاب
  ).Solomon and Theisis, 2013: 164( »کند انجام دهد با آنچه در واقع احساس می

 و منعکس کننده هایش همواره آمیخته با درد است استاد که غم مردم و مملکت را دارد، خنده
زند؛  تمام حالت در لبخندیست که دور لبان او پرپر می«: دغدغه هاي درونی وي می باشد

 نیست، خندة ذاتی است، نشانۀ تلخی زهري است که زندگانی او و مردم دور و بر خندة عارضی
چه : خواست بگوید این لبخند از فرط تأثر است، مثل اینکه استاد می...کرد او را مسموم می

  ).32 :1394علوي، (»چشیم افسوس ما تلخی آن را می. دتواند باش شیرین است، چه شیرین می
 دلرباي فرنگیس نیز شاید در نگاه اول قابل تشخیص نباشد اما به مرور هاي غم نهفته در خنده

هاي این زن در طول داستان نقابی است براي پوشاندن  خنده شود، راز آن بر مخاطب آشکار می
هاي مصنوعی  با همان خنده«: ، احساساتی که از آشکار شدن آن هراس دارداحساسات واقعی او

فتم عقدکرده هستم و تا چند روز دیگر به پاریس برخواهم و روي گشادة ساختگی به او گ
  ).249 :همان(» گشت

  گریستن - 4- 4-2-2
ها و  ها در همۀ مکان کند که تمامی انسان اشک از عواطف و انفعاالت متعددي تعبیر می«

اي از غم و اندوه  تواند نشانه گریستن می...«). 14: 1389لطفی، (» گیرند ها از آن بهره می زمان
 Solomon, and(» دیدگی باشد و یا ناشی از شادي بیش از اندازه، ناامیدي، خشم و آسیب

Theisis, 2013: 162.(  

هاي فرنگیس اغلب به  گریه. حاصل درد و غصه است» چشمهایش«ها در داستان  تمامی گریه
 او اشک گاه با یادآوري خاطرات. استاد مربوط است که نشانۀ تأثر، اندوه  و نیز درد عشق است
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» ...شاید هم تر شده بود. زد هایش برق می چشم. فرنگیس حرفش را قطع کرد«: ریزد می
نگاهش «: گوید هایی که درگذشته براي او ریخته می و گاه از اشک) 98 :1394علوي، (
گریۀ فرنگیس در برابر ). 241 ،همان(» هاي اشکبار من افتاد، یکه خورد به چشم) سرهنگ(

ریزد، از دردِ   اشکی که فرنگیس مقابل این رفتار خداداد می. عاشقانه ندارد،خداداد اما منشأ
این . هق هق گریه سر دادم. بغض گلویم را گرفت«: عاري ندانستن و ناآگاهی است، از دردِ بی

  ).127 :همان(» دیدم نخستین باري بود که خود را در برابر مردي زبون می

 پیرازبان - 4-3

اند که هیجانات انسان با توجهِ  محققان دریافته. نحوة بیانِ گوینده«از پیرازبان عبارت است 
صرف به لحن، زیر و بمی، نحوة اداي کلمات، آهنگ و میزان کالم و بدون در نظر گرفتنِ 

دهندة پیام، بلکه  عنوان انتقال نه تنها به» آوا«در واقع ... محتواي پیام نیز قابل تشخیص است
 :Bhardwaj, 2008(» .کند پیام نیز نقش مهمی را در ارتباطات ایفا میکنندة  عنوان کامل به

سکوت عبارت است از «. شود هاي دهانی از جمله سکوت می پیرازبان شامل تمامی نشانه ).313
تواند  سکوت نوعی از ارتباطات غیرکالمی است که می. عدمِ ارتباط کالمی و یا رفتارهاي آوایی

  ).Wood, 2010: 490(» نتقال دهدهاي تأثیرگذاري را ا پیام
رفتارهاي غیرکالمی نقش بسیار مهمی در ارتباطات داستان  عنوان یکی از پیرازبان به

و پس از رفتار چشم، درکنار رفتارهاي حرکتی بیشترین فراوانی را کند  ایفا می» چشمهایش«
خر، احترام، هاي مختلفی چون خشم، ناراحتی، اندوه، تمس هاي داستان پیام شخصیت. دارد

 و یا سکوت خود به یکدیگر انتقال ، حالت صدا، کیفیت صدابه وسیلۀ لحن بیان... ترس و
ها، دلیل نحوة بیان  دهند و در موارد زیادي، نویسنده با بیان احساسات و هیجانات شخصیت می

  :دشو به ذکر چند نمونه از چنین رفتارهایی پرداخته می. کند و یا سکوت آنها را بازگو می
نویسنده خفقان موجود در فضاي کشور، عدم اعتماد مردم به یکدیگر و تظاهر به آسودگی از 

کند؛ سکوتی که  بیان می) 5 :1394 علوي،(» آسا سکوت مرگ«ترس حکومت را با عبارت 
 .داعتمادي ندار ناشی از ترس و اضطراب است و پیامی جز دلهره و بی
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گیرد  اش بهره می ها و زیبایی ظاهري ظم نه تنها از ویژگیفرنگیس براي تحت تأثیر قرار دادنِ نا
: دتر کن تر و مالیم بلکه سعی دارد براي نفوذ بیشتر بر وي، لحن و آهنگ صداي خود را دلنشین

  .)35 :همان(» ...با لحنی شیرین و مهربان گفت«
 طنین آهنگ صداي برّنده و تیزش«: کند گونه وصف می فرنگیس طرز بیانِ خداداد را این

پروا و انقالبی است که  خداداد فردي بی) 117 :هما(» انداخت، مثل چکشی که به فلز بخورد می
سعی دارد فرنگیس را منقلب کند، بنابراین کیفیت صداي او براي نفوذ هرچه بیشتر بر مخاطب 

  .بهتر است بلند، محکم و قاطع باشد، بدون لرزش و نوسان

  ط محی-4-4
 و ها شخصیت هاي ویژگی آشکارکنندة رئالیستی، هاي داستان در محیط توصیف و پردازي صحنه
زمانی که افراد با یکدیگر «. )93 :1387 کنان، ریمون (است ایشان روحی  و ذهنی شرایط

» گذارد هاي محیط اطرافشان بر تعامل آنها تأثیر می کنند، معموالًً ویژگی ارتباط برقرار می
)Knapp, 2014: 91.(تأثیر زیادي بر رفتارهاي ارتباطی دارد، از جملۀ آنها  عوامل محیطی 

 مکان، و که زمانالزم به ذکر است . دنور اشاره کر و توان به جذابیت، رنگ، مکان، زمان می
    شخصیت هاي رمان فقط وقتی فردیت  «دارد رمان هاي رئالیستی روند در نقشی اساسی

؛ )31 ،1389الج، (».خاص شده قرار گیرندیابند که در پس زمینه اي از زمان و مکانِ می
  که هر دو داراي بسامدي یکسان نیز » چشمهایش«بنابراین عوامل زمان و مکان در داستان 

  .می باشند، کمک فراوانی به واقعگرا شدن داستان نموده اند

  رنگ-4-4-1

 زیادي حالت توان تا حدود رود می هایی که در محیط به کار می مسلماً باً استفاده از رنگ«
به چند ) 344 :1385، کروسکی مک و ریچموند(» روحی و حال و هواي محیط را کنترل کرد

  :دشو نمونه از کاربرد رنگ در این داستان اشاره می
کنند، زن لباسی سبز رنگ   مالقات میناظم فرنگیس را براي بار دوم در خانه اوزمانی که 

فرنگیس . دي، امنیت، صلح و راحتی خیال استسبز، نشان خونسر). 68 :همان(پوشیده است 
او که تاحدودي ناظم را شناخته دیگر در مقابل او . کند در قلمرو خود احساس امنیت می

  .بیند موضعی سرسختانه ندارد و نیازي به درگیري نمی
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هاي داستان دیده  رنگ سفید که نشانۀ خلوص و پاکدامنی است تنها در تن یکی از شخصیت
مادرم «:  که اهل دعا و نماز است و ساده اندیش،ادعا زنی بی. و مادر فرنگیس استشود و ا می

  ).181 :همان(» گر بود زیر چادر نماز سفید فقط صورتش جلوه... سر جانماز نشسته بود

  مکان- 4-4-2

 مشخص نام ذکر با را آن که جهان از اي قطعه یک در روایی متون و داستان افتادن اتفاق«
 خواننده در را واقعیت پندار این و دارد؛ پی در را مکان وحدت... و تهران بوشهر، لمث کند، می

 ما احساس که بخوریم بر واقعی و زنده هاي شخصیت به تا شود می باعث نیز و آورد می به وجود
» هاست شخصیت زندگی و رویدادها وقوع محل و داستان زمینۀ پس مکان،. انگیزانند می بر را
  ).61: 1391صادقی،(

) پاریس(و اروپا ) ایران(گیرند، تهران  یکدیگر قرار میبا دو مکان مهمِ این داستان که در تقابل 
نویسنده با توجه به موضوع داستان که بیان مسائل و مشکالت اجتماعی و سیاسی آن . است

یران، هرچه فضاي ا  .دوره بوده، توانسته است تفاوت این دو محل را تا حدودي به تصویر بکشد
آور و پر از بی اعتمادي است، اروپا و شهر پاریس، مکانی است  ویژه تهران دلگیر، دلهره به

). 89 :1394علوي، (» براي خارجیان همه کار آزاد استدر فرانسه«: مناسب براي تحققِ آرزوها
ه توان به تحصیل خود ادامه داد، بلک نه تنها در اروپا که در این رمان نماد آزادي است می

          : هاي سیاسی شد هاي اجتماعی سخن گفت و وارد فعالیت شود از دغدغه تر می راحت
زدند و من لذت  از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مذلت مردم حرف می«

  ). 92: همان(» شوم بردم که دارم با آنها اُخت می می
هاي غیر قابل تحمل،  رار دارند شامل خیابانترِ داستان که در تهران ق هاي جزئی مکان
هاي تنگ، مدرسۀ محقر، خانۀ پر شوکت فرنگیس، خانۀ دلباز استاد، سینما، زندان،  کوچه

نویسنده با پرداختن بسیار اندك به طبیعت و در مقابل توجه فراوان به . باشد می... پاسگاه و
 تصویري رئالیستی از این توانسته است هافضاي داخلی و بیرونی محل سکونت شخصیت

 آشکار را ها شخصیت درونی حاالت تنها نه مکان و محیط بر تکیه با علوي. ها ارائه دهد مکان
در توصیف خانۀ فرنگیس .است کرده ارائه نیز درك قابل و گرا واقع فضایی بلکه است ساخته

 اي روي آن کاسه. شتمیز گرد کوتاهی در وسط اطاق قرار دا. هال بسیار زیبا بود«: خوانیم می
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چلچراغ که از سقف خوشرنگ .فروخت از بلور تراش گذاشته بودند و در آن گل میخک جلوه می
 )67: 1394علوي، (» کرد آویزان بود، تمام هال را روشن می

   زمان- 4-4-3
دهیم  راستی بر آنچه انجام می زمان بخشی از ارتباطات کالمی و غیرکالمی است تا حدي که به

 مک و ریچموند(ما تابع زمان هستیم . کند کنیم حکومت می  که براي آن صرف میو زمانی
شود،  زمان عنصري است که در همۀ رویدادهاي داستان محقق می«. )362 :1385، کروسکی

هایی بی زمان هستند، اما  هاي غیررئالیستی عموماًً روایت داستان... نه در یک رویداد خاص
پاینده، (» کنند هایشان را زمانمند می  با وسواس فراوان داستاننویسندگان رئالیست معموالًً

1389 :62.(  
 را زمان حاکم بر این داستانعلوي جهت اراثه ي پردازشِ داستانیِ زمان در رمان خود، بناي 

 از عنصر زمان براي بیان حال و هواي محیط ایران در وي.  اول می نهددورة حکومت پهلوي
اي که مخاطب پس از خواندنِ داستان، از شرایط نامناسب  کند، به گونه آن روزگار استفاده می

اقتصادي، اوضاع و احوال نامساعد سیاسی، خفقان حاکم بر جامعه، یکدل نبودنِ مردم، از بین 
شهر «: شود در آن برهه از زمان آگاه می... رفتن اعتماد و اطمینان نداشتنِ مردم به یکدیگر و

ها از  ترسیدند، خانواده آمد؛ همه از هم می کس نفسش در نمی د، هیچتهران خفقان گرفته بو
ها از سلمانی و  ها، و فراش شان، معلمین از فراش ها از معلمین ترسیدند، بچه کسانشان می

  ).5 :1394علوي، (» شان باك داشتند ترسیدند، از سایه دالك؛ همه از خودشان می

  نور و نورپردازي- 4-4-4

کند، این ادراك ممکن است  گیري ادراك ما از یک محیط کمک می زي به شکلنور و نورپردا«
 :Knapp, 2014(»شود را تحت تأثیر قرار دهد هایی که از طرف ما ارسال می بتواند نوعِ پیام

.  نور در این داستان نقش مهمی در دركِ مخاطب از فضاي مد نظر نویسنده دارد)115
آلود خانه  زده و حزن خوبی فضاي غم شی خانۀ رعیتی از استاد، بهنورپردازيِ تیره و تاریک در نقا
در عین حال در نور تیرة شب . خانۀ نوبنیاد و آراسته ایست«: کند و حتی مملکت را تداعی می

بر قلۀ کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس . آید زده به نظر می شوم و وحشت
  ).57 :1394علوي، (» ...است
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گیرد، تا  صورت می) 178 :همان(نۀ فرنگیس و استاد نیز در پرتو نور مالیم مهتاب قرار عاشقا
  .حس آرامش، نزدیکی و خرسندي را القا کند

 گیري نتیجه -5

طور آگاهانه از انواع ارتباطات  دهد بزرگ علوي در کنار روابط کالمی، به این بررسی نشان می
هاي اصلی و فرعی  هریک از شخصیت.  استغیرکالمی نیز در پیشبرد داستان استفاده کرده

از جمله نوع و میزان خندیدن و گریستن، سهمی فراگیر در به کارگیري رفتارهاي غیرکالمی 
استعمال دخانیات، نحوه پوشش، قد، مو و استفاده از مصنوعاتی چون عینک و موارد دیگر 

هاي  کاربردِ پیام. جامدان هاي شخصیتی ایشان می دارند که به شناخت هرچه بیشتر از ویژگی
شود بلکه در  شخصیت ها ختم نمیحاالت و رفتارهاي ظاهري و ویژگی بهغیرکالمی تنها 

نویسنده . یابد نمود میباشد نیز که شامل نور، رنگ، مکان و زمان میاشیاء و محیط زندگی نیز 
االت چهره و دهان،  مانند حبا توضیحات گاه به گاهِ خود در مورد برخی از رفتارهاي غیرکالمی

سعی در باال بردن درك مخاطب از پیام ارسال شده توسط آن رفتارهاي حرکتی، لمس و دست 
 .حرکت دارد

بسامد باالي . تر است میزان کاربردِ برخی از عناصر زبان بدن مانند چشم، در این کتاب گسترده
دهی اساس  زه که در شکلها، به همان اندا کارکرد رفتار چشم بیانگر این مسأله است که چشم

هاي غیرکالمی نیز از اهمیت  داستان و عنوان کتاب نقشی عمده دارند، در انتقال حاالت و پیام
هاي چشمی ارزش این عنصر غیرکالمی  نویسنده با پرداختن فراوان به پیام. بسزایی برخوردارند

پیرازبان و سکوت از دیگر . کند شود، آشکارتر می را که در نام اثر و همچنین نام تابلو دیده می
عناصر ارتباط غیرکالمی است که در کنار چشم و رفتارهاي حرکتی از فراوانیِ بیشتري نسبت 

تواند در انتقال هرچه  استفاده از رفتارهاي حرکتی نه تنها می. ها برخوردار است به سایر ویژگی
جزییات و در نتیجه فهم بیشتر تر نویسنده از  ها مؤثر باشد، بلکه موجب توصیف دقیق بهتر پیام

هاي پیرازبان نظیر لحن، تن صدا، مکث   مؤلفهصحیحهمچنین کاربردِ . گردد مخاطب از متن می
ها،  شده توسط شخصیت هاي ارسال کردن و تکمیل پیام برجسته به و سکوت در این کتاب

شقانه، افکار  و توانسته است اطالعات فراوانی راجع به احساسات عاکمک فراوانی کرده است
  . هاي سیاسی و اجتماعی آنها در اختیار مخاطب قرار دهدانقالبی و نگرش
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هاي شخصی دارند،  هاي غیرکالمی نیز کارکردهایی فراتر از نشانه در این میان تعدادي از پیام
لی از این دست ارسال ائها تنها به دلیل برقراري ارتباط، بیان احساسات شخصی و مس این پیام

 مفاهیمهایی انتقال  هدف از ارسال چنین پیام. کنند وند بلکه اهدافی واالتر را دنبال میش نمی
 هاي مشخصهانواع کارگیري  علوي که خود از فعاالن سیاسی بوده با به. اجتماعی و سیاسی است

 زمان و مکان، تا حدودي توانسته است به بازگویی به خصوص عناصر محیطی مانندغیرکالمی 
که مضمون اساسی رمان است، یاسی و اجتماعی ایران در دورة حکومت پهلوي اول جریانات س
هاي سیاسی و در اثر خویش، دغدغهارتباطات غیرکالمی ه این ترتیب با تکیه بر بپردازد و ب

ها و حاالت اشخاص، ذکر دقیق جزییات رفتارهاي   همچنین کنش.اجتماعی خود را مطرح کند
اند راهکاري باشند  رسیم رویدادها در مکان و زمانی معین توانستهظاهري، آوایی و حرکتی و ت

چنانکه کاربرد ارتباطات غیرکالمی به ارائۀ تصویري . گراتر نمودن داستان در جهت هرچه واقع
اي از  هاي زندگی و اجتماع کمک فراوانی کرده است و به روایت داستان جلوه عینی از واقعیت

و جدول فراوانی عناصر غیرکالمی در این رمان به شرح زیر نمودار . حقیقت بخشیده است
  :است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ...هاي  ارتباطدها و فراوانیِبررسی کارکر           رخسار زبان          1398، تابستان 9شماره   /
 

82

   رفتارهاي غیر کالمی در رمان چشمهایش-1جدول

  

  

  

  

  

 کالمی غیر رفتارهاي فراوانی

 قد 12
 مو 15
 لباس 27
مصنوعات و  31

 زیورآالت
 دخانیات 14
 عینک 3

 
  

 ظاهر فیزیکی

 رفتارهاي حرکتی 71
 دست 30
 لمس  14

  اشاره و حرکت
 

 لب و دهان 13
 چشم 80

 خندیدن 25
 گریستن 13

 چهره

 پیرا زبان زبان پیرا 72
 رنگ 15
 مکان 21
 زمان 16
 محیط  نور 12
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   چشمهایش رمان در کالمی غیر  نمودار فروانی رفتارهاي-1شکل 
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  اکنون تا آغاز از لوگوس مفهوم ررسیب
 

 hdaneshgah@yahoo.com*آذرپیک علیرضا

 فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس
 احمدي پروین

  مرصاد سبز قلم پژوهشی - علمی موسسه پژوهشگر

  

  چکیده
 کلمه، سخن، گفتار، عقل، مانند متعددي معناهاي که آن بر افزون لوگوس باستان، یونان در 

 پیشاسقراطیان نزد در. نیستاز آنان  یک هیچ کامل طور به اما ؛پذیرد میرا ... و تناسب تعریف،
 با لوگوس از سوفسطائیان رفته رفته .کند می هدایت را جهان که است کلی عقل همان لوگوس
. دانست می پیامبر یا رسول معادل را آن یهودي فیلون و کردند یاد گفتار و سخن عنوان

 و کامل انسان همان لوگوس عربی ابن نزد در. نامید می اهللا کلمه و مسیح را آن مسیحیت
 زبان را لوگوس آید می شمار به معاصر فیلسوفان جمله از که نیز هایدگر. است محمدیه حقیقت

 دریدا نزد در و دکر می بیان ،دهد می نشان را خودش ،خودش طریق از که چیزي عادلم و
  .است خداوند تجلی معناي به و نوشتار با معادل لوگوس

و سعی شده است به این  باشد می بررسی مفهوم لوگوس از آغاز تا اکنون تالش ما در این مقاله،
 مقام همان  این پژوهش لوگوسهاي یافتهرپرسش پاسخ داده شود که لوگوس چیست؟ طبق 

 و گفتاري جوهر مفهومی، جوهر افزاییِ هم با که است کلمه فرامکان و فرازمان وجودي جامع
هدف این مقاله، پس از . شود می پدیدار_کلمه گیري شکل و پدیدارها تجلی موجب نوشتاري

گرش فلسفی مکتب  بر مبناي نآن، بیان تعریفی از »لوگوس«بررسی انواع تعاریف از مفهوم 
  .اصالت کلمه است

   17/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله6/5/1398 :تاریخ دریافت مقاله

  

 واژگان کلیدي
  لوگوس*
  کلی عقل*
  کامل انسان*
  جامع وجودي مقام*
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  مقدمه) 0_1( 
   چیست؟لوگوس 

 از کیی  کلمه این. است گرفته خود به متفاوت هاي معنی که بوده یونانی اي کلمه لوگوس
 مسیح میالد از پیش سال صد هفت که بود یونان فلسفی دارسم در رایج اصطالحات ترین مهم

 شد اسطوره و قسامه مانند تري قدیمی اصطالحات جانشین و شد برده می کار به ها خطابه در
 عقل را لوگوس هراکلیتوس بار نخستین براي. رفت می کار به خاصی هاي معنی در تنها که

 لوگوس هراکلیتوس زمان در چند هر. انستد می هستی بر حاکم کلی جهانی قانون یا جهانی
  :از عبارتند که پذیرفت می مختلفی هاي معنی

 حقیقی، تاریخ چه خیالی چه گزارش یا داستان مانند شده نوشته ای گفته چیزي هر - 1
  .کلی طور به گفتگو یا صحبت

 ،شود می یمنته اعتبار و ارزیابی و ارزش ي ایده طبیعی طور به »بیان« ي گفته پیش ي ایده - 2
  .شهرت چنینهم

  .است خویشتن با گفتگو یونانیان ي عقیده به ها نفی و ها اثبات سنجیدن و اندیشیدن مفهوم - 3

  .شود می برهان یا دلیل و علت شامل لوگوس دیگر مفهوم - 4

 یعنی داریم را واقعی لوگوس عبارت» بهانه« یا» توخالی هاي واژه« هاي معنی مقابل در - 5
  .موضوع حقیقت معنی

  .تمام هاي اندازه اندازه، - 6

 هاي نوشته در مکرراً عقل یا ریاضی نسبت دقیق معنی در لوگوس نسبت؛ رابطه، ارتباط، - 7
  .است رفته کار به ارسطو و افالطون

  .قاعده یا عمومی اصل - 8

  .است نزدیک 4 و 3 بند معانی به آشکارا معنا این ؛عقل ي قوه - 9

  .اشیا ذاتی طبیعت ي شده نديب صورت بیان یا تعریف -10
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  )53_46: 5 ج 1376 گاتري، سی کی (متحد یا هماهنگ -11

 یونانی اسم« :که است آمده راتلج فلسفی المعارف دایره در شده ذکر هاي معنی بر عالوه
. است شده گرفته مهم، معنی با چیزي گفتن معنی به - legein- یونانی فعل از-logos- لوگوس

 اوقات گاهی (و نظریه توصیف، معناي به و است متنوعی معنایی ي گستره یک داراي واژه این
 کاره ب نیز نثر و عقل اصل، ،)عقالنی ي قوه (خردمندي، نیروي خرد، تبیین، ،)واقعیت مقابل در
 لوگوس معناي باب در ادواردز پل المعارف دایره در )818 و routledg, 1998, vo,15(. رود می

 است» گویم می من« معناي به lego فعل ي ریشه از لوگوس یونانی سما« :که است شده گفته
 هاي زبان بیشتر در و گرفته بر در را ها تعریف از متنوعی ي گسترده یک کالسیک ي دوره در که

 نسبت، جهانی، ي محاسبه ،فرض پیش نظریه، تبیین، استدالل، گفتار، کلمه، معناي به مدرن
  )Edwards, 1967,vo, 158( .است رفته کاره ب) بشري خواه ،الهی خواه (عقل و اصل دفاعیه،

 معناي به که است فلسفی و کالمی اصطالح یک لوگوس که شده گفته آکسفورد فرهنگ در
 نوافالطونی و هلنستیک کالمی و فلسفی هاي مکتب در ولی است عقل و سخنرانی گفتار، کلمه،
) مسیح (تثلیث دوم شخص معناي به نیز نمسیحیا میان در و عقل و کلمه معناي دو به بیشتر
 )oxford, 1970, v1,404(. است

 معادل  در مکتب اصالت کلمهو بوده فلسفی هاي مکتب تمام در مهم ي اواژه لوگوس بنابراین
 که فرازمان، باشد می ساحتی از کلمه ،مقام جامع وجودي. است کلمه مقام جامع وجوديِ

  چون هرگیرد می نظر لوگوس تمام تعاریف پیشین را در براز این م. فرامکان و فرابعدي است
یک فارغ از تضاد روبنایی در زیربنا و بر طبق دیالکتیک ادراکی، درکی از لوگوس و مقام جامع 

  .ندهستوجودي کلمه 

 تشریح مفهوم مقام يهدف ما در این مقاله ضمن بررسی نظر فالسفه در مورد لوگوس، ارائه
 این مفهوم ي در نهایت مقایسهو رگاه مکتب فلسفی اصالت کلمهاز نگجامع وجودي و لوگوس 

  .است هاي دیگرنظرگاه از در مکتب اصالت کلمه با سایر تعاریف
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  پژوهش ي پیشینه) 0_2( 
ونان یي  فالسفهاز نگاه  متعددي ها و مقاالت تحلیل ،تفاسیر »لوگوس« مفهوم بررسی ي درباره

تاریخ یونان باستان تالیف دابلیو کی سی گاتري : از جمله است شده ارائه باستان، شرق و غرب
در سیزده جلد ، که به فراخور فیلسوف مورد نظر در مورد لوگوس و خصوصیات و ویژگی هاي 

یا در متاب هستی زمان هایدگر فصلی را به . لوگوس در هر دوره به تفصیل مورد بحث می شود
 حمیدرضا انصاري،: ( مقاالت متعدد از جمهو همچنین در. بررسی لوگوس پرداخته است

 فراز بر رد) 1390 (مهدي کناري، معماري، خبازي بر دریدا هاي اندیشه و آراء تأثیر) 1383(
 مفهوم (لوگوس) 1386 (سیدسروش زاده، دریدا،  هاشم ژاك ي اندیشه در دوگانه هاي تقابل
 استفاده تفاسیر این ي برگزیده ردموا از تحقیق این در که ،)...هایدگر و ي اندیشه در زبان
 تفاسیر، تمامی  تا کنوناند کرده تفحص و تحقیق مقاله این نگارندگان که جایی تا اما ؛شود می

 تعاریف و بیان زمینه این در و بوده غرب و شرق ي فالسفه نگاه از لوگوس تعریفو  بیان ،شرح
 تعاریف بر افزون شده سعی شپژوه این در. شود نمی مشاهده چنداناي نوآورانه  وجدید

 امر این  کهشود ارائه نو تعریفی تعاریف، این نقد ضمن خالصه، طور به شرح و غرب ي فالسفه
 مورد مقاله این در بار اولین براي و نداشته سابقه گذشته تحقیقات از یک هیچ در طبع به

  .گیرد می قرار بررسی

  تحقیق هاي مسئله) 0_3(
 به هاست آن به گویی پاسخ پی در نوشتار این که را مسائلی توان می شد، بیان چه آن بر بنا

  :کرد خالصه زیر صورت

   لوگوس چیست؟_1

  ؟آیا مفهوم لوگوس با کلمه ارتباط دارد؟ این ارتباط به چه صورت است_2

  ؟چگونه است مکتب اصالت کلمه ي فلسفهارتباط لوگوس با مفهوم وجود در  _3

  پژوهش روش) 0_4(
  .است تحلیلی و توصیفی بنیادي، اي، کتابخانه صورت به پژوهش روش
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  تحقیق نظري مبانی) 0_5(
  هراکلیتوس نگاه از لوگوس) 5_1(

. رسد می ظهور به آتش در که است نوري لوگوس دیداري تمثیل تنها هراکلیتوس نگاه از
 دنینادی و یگانه خداي مفهوم به ملطی اندیشمندان سایر و تالس همانند نیز هراکلیتوس

 برخالف خدا از هراکلیتوس تلقی طرز. کرد لوگوس به مبدل را آرخه ي ایده و شده تر نزدیک
. شود می نمایان اضداد کشمکش در فقط که است وجود وحدت صورت به یونان اساطیر

  )51 :1391کاپلستون، (

 شود مین وحدت مانع تنها نه اضداد کشمکش که دهد می نشان اي دایره حرکتی در هراکلیتوس
 هاي سامانیهناب و کشمکش يهمه با جهان بنابراین ؛است اساسی واحد وجود براي بلکه

 وصف در هراکلیتوس که اوصافی. است لوگوس آن و دارد نهایی مقصد و معنی یک ظاهري
 اشاره ها آن به بعدي سطرهاي در و است مانده یادگار به وي از قطعاتی در کند می بیان لوگوس

  .شود می

 همه که کنیم قبول اتفاق به که است حکیمانه آري؛ لوگوس به اما نسپارید گوش من به) 1
  .است واحد چیز

  .یابد می افزایش خود خودي به که است لوگوس یک داراي روح) 2

 یابند، معرفت آن به توانند نمی آدمیان حال این با است معتبر جاودانه لوگوس این چه اگر) 3
  .شنیدند را آن بار نخستین براي که آن از پس حتی لکهب آن شنیدن از پیش فقط نه

 همگان براي که باشد چیزي آن هدایت تحت تا دهیم رخصت خویش خویشتن به باید ما) 4 
 زندگی چنان آدمیان غالب .نیست معلوم همگان براي لوگوس حال این با نیست، معلوم

  )miller, 1981: 165(.اند وردهآ چنگ به را خویش خاص عقل آنان از یک هر گویی که کنند می

 و وجودي حقیقت عنوان به لوگوس که آید برمی هراکلیتوس ي اندیشه و کالم از تردید بدون
 ي گفته و لوگوس میان دقت به وي زیرا است شده نهاده ودیعه به آدمی در فراانسانی خصلتی
 ».آري لوگوس هب ولی نسپارید، گوش من به«: گوید می که زمانی. گذارد می تفاوت شخصی
 و قانون مبین لوگوس«: سخن دیگر به. شود می ساطع هستی حقایق تمام واژه این از بنابراین
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 جهانی نظام پیوستگی زیرین هاي الیه اضداد در تقارن یا پارچگییک بر که شود می اي قاعده
 فتیمعر هراکلیتوس دیدگاه از لوگوس کلی صورت به )marcovich, 1967:8. (کند می داللت

 منطقی شرحی جهان قانون از و است جهان بر حاکم ثابت، اصل یک عنوان به که است منطقی
 به هستی ي همه اما نیستند آن درك به قائل ها انسان ي همه که دهد می ارائه حقیقی و

 و زاده شریف. (سازد می آشکار را چیز همه وحدت حقیقت و یابد می موجودیت آن ي واسطه
 امور کثرت که است مسئله این به معتقد هراکلیتوس بنابراین) 50-49: 1395 صفاري،

 نخستین مبدأ و اصل عنوان به را آتش هراکلیتوس. است یگانگی و وحدت از نمودي موجودات
 و اصل آتش و آید می وجود به آتش از است موجود چه آن است معتقد و پندارد می جهان
 انسان که داند می کمالی قانون و جهان خرد یا لوگوس همان را آتش او. است چیز همه جوهر

  )235: 1357 خراسانی،. (کند می سیر آن جانب به

  رواقیون نگاه از لوگوس) 5_2( 

 آراي از الهام با هراکلیتوس هاي اندیشه و افکار ي کننده منعکس ترین اصلی عنوان به رواقیان
 را جهان کل که است نهایت یب اصلی و واحد ي ماده یک لوگوس که رسیدند درك این به وي

 هراکلیتوس، از سیتأ با رواقی فکري ي نحله متفکرین از آریلیوس مارکوس. کند می هدایت
 را طبیعت رواقیون) Duchesne, guillemin,1963, 40. (دانست می جهان فرمانرواي را لوگوس

 گیرد می بر در را چیز همه که فراگیر و شمول جهان قانون یعنی عام قانون یک تبلور عنوان به
 شکل را جهان است، کلی ي قاعده ترین متعالی که لوگوس ها آن دیدگاه از. آورند می شمار به

 ي اندیشه در شود می یاد طبیعی قانون به آن از که قانون این )Craig,1998: 818(. بخشید
 طبیعت ي ادهار همان خدا ي آرته رواقیون، نظر از. است برخوردار محوري جایگاه از رواقیون

 بر زندگی« رواقی پیروان رو این از. است خداوند وصف یا مظهر روشنی به طبیعت زیرا است،
 خداوند که نددانست می طبیعی هاي قانون یا خدا ي اراده از پیروي معناي به را »طبیعت اساس
 قوانین طبق بر زندگی ارانه،پرهیزگ زندگی قرار این به. است کرده مقرر عالم ي اداره براي

 را چه هر رواقی که رسید جایی به اعتقاد این. شد می دانسته خدا ي اراده به تسلیم یا طبیعت
 تام نیکی و خدا ي اراده با منطبق را همان و پذیرفت می ،آورد می دست به زندگی در
 فوگل،. (رسید می آرامش به و شد می مسلط خود بر خدا، قانون پذیرفتن با آدمی. دانست می

1380 :166(  
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 در لوگوس. دادند قرار خود بینی جهان ي پایه را لوگوس ي درباره هراکلیت ي نظریه رواقیون
 بر  می باشد، کهابدي و ازلی قانونی مثابه به که شد تعبیر تقدیري یا طبیعت به رواقی ي فلسفه

 به را آن و ساخته برجسته را) لوگوس (عقل نظري ي جنبه رواقیون. است حاکم عالم کل
 تاریخی تحول دیالکتیک هلنیسم، عصر ابتداي در. کردند بدل شناختی کیهان اصل یک صورت

 ارگانیک کلیت. شود می بازتولید رواقی يفلسفه مفهومی ساختار هیئت در تمام دقت با
 اجرایی، فرد و جامعه مدنی، زندگی و عقل سیاست، و فلسفه آن در که یونانی شهر دولت

 و شدند تجزیه تمامی به ،یافتند می وحدت فراگیر قانون قالب در همگی که بودند ناپذیر جدایی
 واکنش در. دادند قانون و اقتصاد و سیاست انتزاعی نیروهاي تمرکز و امپراتوري به را جایشان

 مقام در که بخشیدند رواقی لوگوس و عقل به را خود جاي یونانی لوگوس و عقل تحول این به
 کلی عقل در جزئی هاي عقل مشارکت. دارد انتزاعی و کلی سراپا تیماهی عالم، بخشنظام اصل

 در فرد سیاسی مشارکت جانشین تسلیم، و زهد بر مبتنی فردگرایانه اخالق میانجی به
  )281: 1378 فرهادپور،(. شد مدنی زندگی و شهر دولت

 تواند یم موجودي هر که اجسام در پراکنده نیروي از است عبارت رواقیون نگاه از طبیعت
 جهان پدیدارهاي بر حاکم قوانین و نظام به طبیعت لفظ. برسد خود طبیعی کمال به آن توسط
 با جهان که این نخست: است اصل دو بر مبتنی رواقی اخالق واقع در. شود می اطالق مادي
 عقل انسان، ذاتی طبیعت که آن دوم ؛پذیرد مین استثنایی هیچ که شود می اداره مطلق قانون
 و صادقی افالطون. (است یکسان لوگوس با رواقیون نگاه در طبیعت قانون و عقل و است

  )178_151: 1390 براز، فرنگیس

  سوفسطائیان نگاه از لوگوس )5_3( 

 تا برند می کاره ب عمومی سخنرانی ایراد توانایی همان  به عنوانرا لوگوس نیز سوفسطائیان
 افالطون اما است سوفسطایی یک ي مشخصه فتص سخنوري، فقط که اند گفته برخی که جایی
. بیند می نزدیک هم به نیز را ها آن چند هر گذارد می فرق گريسوفسطایی و سخنوري میان

 یا گفتن سخن از( کلمه این وسیع معناي و است مشهور نیز »لوگوي هنر« به سخنوري فن
 ،آن به مربوط هنر از که شد می باعث) اندیشه و عقل استدالل، تا گرفته کردن سخنرانی
          بدي ،)بعد به 90d (فایدون در سقراط. گیرد صورت متفاوتی بسیار هاي برداشت

 »لوگوي هنر« در شایسته تربیت فقدان از ناشی را - لوگوي نوع هر از بیزاري - »گریزيدانش«
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 شود می معتقد بشنود که سخنی هر به نبیند مناسبی تربیت هنر این در شخص اگر. داند می
 که این جاي به شد، خود خطاي متوجه که بار چندین و برد می پی سخن آن بطالن به سپس

 از ترتیب بدین. شود می بدبین) ها استدالل (لوگوي خود به سازد متهم را خودش ناپختگی
 بتواند باید بفهمد را چیزي کسی اگر بود معتقد سقراط. افتد می دور حقیقت و معرفت مسیر

 براي را آن بتوانند باید شناسند می را چیزي که کسانی او باور به .کند بیان آن ايبر لوگوسی
 تنها نه که است »لوگوس هنر« سخنوري، )4،6،1 خاطرات، کسنوفون،. (دهند توضیح دیگران
. است اقناع آن هدف و هست نیز) آرگون (واقعیت برابر در عقیده یا نمود بلکه استدالل و سخن

 به و است دموکراتیک هنر چیزي هر از قبل سخنوري. است زور از بهتر اقناع اعتبار، نظر از
 نیکو ها آن اصلی هدف. باشد داشته درخششی جباریت در تواند مین قضایی یا سیاسی صورت
 فلسفه، يمطالعه عمومی، يها خطابه به پرداختن حین در ترتیب بدین. بود گفتن سخن
 سی کی. (ساختند خود ي پیشه هم را مترادف کلمات انمی فرق و شناسی معرفت زبان، دستور
  )38_33 :1375: 10ج  گاتري،

 زیادي خوب کارهاي تواند می. است خنثی ارزشی نظر از و دارد اي العاده فوق قدرت لوگوس
 ،8 هلن، گرگیاس،. (دهد رواج را محبت و لذت و ببرد بین از را نفرت و ترس دهد، انجام
 عادالنه فریبی است ممکن است، آمیزفریب که هنگام آن در حتی وسلوگ) 290 کراناس،_دیلز
 نظر به که تراژدي توهمات در که اي گونه به گرداند پیش از بهتر را فریفته شخص و بوده

 »اقناع هنر« فقط خود خودي به لوگوس اما گیرد صورت است سخنوري منظوم قالب گرگیاس
 قاضی: سازد قانع تواند می بخواهد که را کسی هر باشد داشته مهارت آن در کسی اگر که است

 در را شهروندان از اي دسته هر و انجمن در را مردم شورا، مجلس در را نمایندگان دادگاه، در را
 همین فقط که بود مدعی گرگیاس) 452 گرگیاس افالطون،. (باشند آمده گرد که جایی هر

 او بود، مرتبط باطل و حق با فن آن که چند هر. دیگر چیزي نه و آموزد می را سخنوري هنر
 سخنیک شاگردان اگر گفت می بلکه ،)95 منون (دهد می تعلیم) فضیلت (آرته گفت نمی

  )همان( .کرد سرزنش را ها آن نباید گیرند کار به بد مقاصد براي را خود مهارت
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  افالطون نگاه از لوگوس )5_4(

 ي شیوه با هماهنگی در را زبان ماهیت هب پرداختن روش سوفسطایی گفتگوي در افالطون
) لوگوس (سخن تثبیت ما هدف«: کند می توصیف چنین امور ماهیت به پرداختن در معمولش

 محروم فلسفه از باشیم محروم آن از اگر زیرا ؛است موجودات هاي گونه از یکی عنوان به
 سخن ببینیم باید اکنون هم پس. است مصیبت ترین بزرگ محرومیت این که مانیم می

  )260a ؛1446 ،3 ج ،1380 افالطون،( ».چیست

 وجود گوید می و دهد می قرار متغیر وجود مقابل در را ثابت وجود نیز »تیمائوس« ي رساله در
. شود می دریافت )logos( گفتار ي وسیله به هم متغیر وجود و )noesis( عقل ي وسیله به ثابت

 لوگوس به را اشخاص خویش ابتکاري مناظرات با سقراط که گوید می سقراط معرفی در
 توسط که صحیحی فعل و عمل به را ها آن و کرد می هدایت اخالقی مفاهیم یقینی و حقیقی
 ناصواب و معیوب عقول را سقراط کار ي نتیجه وي. کرد می رهبري بود شده واقع معقول

 تعریف« يارائه وگوسل معانی از یکی بنابراین ؛دانست می سلیم و صائب عقول به مخاطبان
  )212 :1386عبداهللا، ،سیرت نیک. (گرفت می انجام سقراط توسط که است »درست

 از و است نامیده »لوگوس ایکوس« و »میتوس آورتوس « را تیمائوس ي رساله مطالب افالطون
 تعبیر نماراست سخن به لوگوس ایکوس از و کند می تعبیر راست داستان به میتوس آورتوس

: گفت توان می بلکه نیست تقابل افالطون نگاه از لوگوس و میتوس میان يرابطه. کند می
 لوگوس به رسیدن براي راهی میتوس یعنی ؛گیرد می قرار لوگوس طول در میتوس اصوالً«

 معناي در تدریج به که  بودهداستان و روایت حکایت، معنايبه  افالطون نگاه از میتوس. است
 توجیه و رسیدگی محاسبه، شمردن، معناي به هم لوگوس. است رفته کار به نیز نمایشنامه

 معانی این به گاه هر ولی رفته کار به نیز اصطالح و لغت سخن، اطالع، عقل، معناي به که است
 تیمائوس، ي رساله در. باشد» دادن پس حساب« همراه که است کردنی نقل مراد رفته، کار به

 استفاده لوگوس از غالباً چه اگر لوگوس، گاهی و اندخو می موتوس گاهی را خودش گفتار
 توجیهی ي عرضه به توان مین چون گوید می و برد می بهره ایکوس از مرتب صورت به و کند می

 موتوس به باید بود امیدوار عالم منشأ و خدایان چون موضوعاتی از دقیق و سازگار کامالً
 تیمائوس. راند می سخن محتمل لوگوسی زشار به پایبندي مورد در و باشیم خوش دل محتمل

 ،کند می جستجو را شونده چیزهاي محتمل هاي لوگوس تفریح قصد به کسی وقتی «:گوید می
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 ،17 ج گاتري، سی کی(» ...افزود خواهد اش زندگی به اي هوشمندانه و معقول سرگرمی
90_112(  

  ارسطو نگاه از لوگوس) 5_5( 

 معناي به) لوگوس (logos یونانی ي کلمه از برگرفته -logic- منطق ي کلمه که است شده گفته
 استراترن،. (بود شده متداول گفتمان قواعد معناي به ارسطو روزگار در که است زبان و کلمه

 اشیا چیستی و مفهوم یا تعریف معناي به را لوگوس ارسطو ،ها معنی این بر عالوه) 18: 1383
 ترکیبی عنوان به را لوگوس وي) 220،244 ،1379 رسطو،ا. (است برده کاره ب جوهر ویژه به و
 کار به معنی از عریضی تنوع در را آن حقیقت در اما کند می تعریف »دار معنی بیان« از

 قیاس و قضیه رساله، جمله، چونهم منطقی اصطالحات ي نماینده اغلب لوگوس و گیرد می
  .است منطقی

 ترین ظریف حامل و دورتر ماده از که داند می نفس بخش ترین عالی را عقل یا نوس ارسطو،
 ترین کلی و ترین عالی شناخت در انسان وي نظر به. است شناسیمبدأ و ذهن و روح وظایف

 که اعم معناي به: دارد معنا دو) عقل (موس ایشان رأي به بنا. است نفس مدیون انتزاعیات
 شهودي نیروي یا عقلی شهود ور،منظ که اخص معناي به و است کلی طور به تفکر نیروي مراد
 نظم، و موزونی هر علت را) نوس (عقل آناکساگوراس، که گوید می وي. است مفهوم ي واسطه بی
 ،1375 گمپرتس،. (داند می طبیعت ساختمان در چه و زنده موجودات ساختمان در چه
34/3-1426(  

  یهودیت نگاه از لوگوس )5_6( 

 لوگوس. وحی و تقدیر خلقت،: است ارتباط در تصور و نامع سه با یهود دینی متون در لوگوس
 و بیان باب در اي نظریه بیشتر یهودي لوگوس ولی است عقل ي درباره اي نظریه بیشتر یونانی
) نوس یا لوگوس (عقل فیلون نظر از )50_1 ،اقدم عبدي(. است گفتار و سخن یا بیرونی اظهار
 در لوگوس. خداست مولود نخستین و مادي هانج و خدا بین ي واسطه و موجودات ترین عالی
 در موجودات سایر به نسبت برتري و تقدم وجود با و است تر فزون خدا به نسبت قطعاً وي نظر
 تفاوت مسیحی الهیات تصور با لوگوس از فیلون تصور بنابراین ؛است مخلوق موجودات ي زمره

 :بود قائل جنبه دو یا عملکرد دو وسلوگ براي وي )routledg.1998.vo15, 818(. دارد آشکاري
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 بحث از ناشی معرفت) ب .است مثل غیرمادي عالم همان که خود درون از ناشی معرفت) الف
 دیگر .اند غیرمادي مثل و هایی روگرفت که است عالم این مرئی اشیاء آن از منظور که گفتگو و

 لوگوس از شود می اريج و صادر سرچشمه از که نهري چونهم مرئی اشیاء لوگوس که این
 با مطابق اندیشه دیگر، عبارت به )29/1-527 ،1368 کاپلستون،. (شود می ناشی لمث عالم

 لوگوس فیلون. است شده متجلی لوگوس با مطابق هم گفتار و نطق و خداست در ذاتی لوگوس
 و انیغیرجسم جوهري و تورات ي فرشته با معادل و عالم این ساختمان براي خداوند ابزار را
 طریق از که خداست ابزار و وسیله لوگوس وي نظر به. داند می خدا صداي و غیرمادي »کلمه«

 مبارك تثلیث دوم شخص و) خدا (پدر با گوهر هم »کلمه« این و سازد می متجلی را خود آن
 ,the oxford English dictionary, 1970, vo1(. نیست -گویند می مسیحیان که چنانهم-

v1404( هرگز فیلون ي فلسفه مسیحی، تثلیث ي عقیده برخالف که است جهت همین به 
 با مستقیم تماس که نهد می تعالی بر تأکیدي چنان وي زیرا ؛پذیرد مین را »تجسد« ي نظریه
 افالطون مثل با نوعی به فیلون لوگوس )31/1-529 ،1368 کاپلستون،(. کند می منتفی را ماده
 مباحثی افالطون ي اندیشه در خداوند با مثل ارتباط ي درباره ون،فیل از قبل. است خورده گره

 این به که ؛دارد قرار خداوند ذات از خارج مثُل، که بودند معتقد محققان بعضی. بود درگرفته
 به دارد، قرار خداوند درون در مثل که باورند این بر برخی و نهاد خداییبرون نام توان می نظریه

 این در. نهاد خداییدرون عنوان برداشت این بر توان می که هستند وي هاي اندیشه عبارتی
 مثل همان تقریباً را مثل عالم که کرد مطرح نحو این به حلی راه اسکندرانی فیلون بین،

 religious philosophy,agroup of(. شد قائل وجودي ي مرحله سه آن براي و پنداشت

essays, p 27_38(  

. است هویت هم وي ذات با خداوند ي عاقله ي قوه یا خداوند ذهن مثابه به لوگوس اول ي مرحله
 کار به مثل ي گیرنده بر در که جهانی یعنی عقالنی جهان براي هم را لوگوس مرحله این در
 به هم و است ارسطو نزد در )mind( ذهن معادل جا این در لوگوس ولفسون نظر به که برد می

 نظر طبق بر. داند می مثل و عقالنی جهان مکان را لوگوس یعنی ،کند می استعمال مکان معناي
 مرحله این در لوگوس عبارتی، به .است )forms( یا صور مکان ذهن، یعنی متفکر روح ولفسون

 مراحل این در لوگوس نوعی به )philo, p230_234( .است خداوند مخلوق روحانی ذهن دلامع
 ذهن مثابه به که دوم ي مرحله در اما است؛ دياب و ازلی صفات داراي ترتیب به وجودي
 زیرا ؛است برخوردار ابدي صفت از است، ذات از غیر صفت به و شده جدا ذات مخلوق روحانی
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 نزد در لوگوس سوم، ي مرحله در. است شده جدا خداوند ذات از خاصی زمانی يبرهه یک در
 ي مسئله با او نگاه در وسلوگ وجودي ي مرحله این. است جهان در جاري و ساري فیلون
  )328 -325 همان (.یابد می پیوند جهان با خداوند ارتباط

  مسیحیت نگاه از لوگوس )5_7( 

 زد می قدم بهشت در که تورات خداي مسیحی، متکلمان از بسیاري که است معتقد یوستینوس
 او. شد متجسد ناصري عیسی بدن در بعدها که است لوگوس همان گفت سخن واح و آدم با و

 نجات اسباب نیز مرگش با و کند می راهنمایی پدر خدمت به را انسان لوگوس که است معتقد
 در. کرد استفاده سخن و فکر معناي به لوگوس مفهوم از وي. کند می مهیا خود با را او اتحاد و

 ولی. است شناخت غیرقابل و مخفی و درونی که است فکر-سخن شکل به لوگوس انسان،
 خارجی و شودمی تلفظ و آورده زبان بر کلمه شکل به یا برهان-سخن شکل به وسلوگ همین
 خارجی یک لوگوس نیز پسر و است شناخت غیرقابل که است درونی فکر همان پدر. است
 خداي ولی است، دوم خداي یک لوگوس اصطالح به ،شود می خارج و آورده زبان بر که است

  )44_5 ،1382 ایلخانی،. (کائنات ي همه از قبل مخلوقی اما است مولد یا مخلوق که مرتبه کم

 به. است آفریده او در را جهان خدا که داند می اي کلمه یا کل عقل همان را عیسی یوستینوس
 وحی این از دیگر جزئی و آمد فرود عیسی بر انجیل و تورات صورت به یوح از جزئی وي نظر
 کتب کل همان هم مسیح و است شده ارزانی افالطون و سقراط ویژه به و فالسفه به نیز

) 6/2- 305 ،1374 بریه،. (است ایزدي يفره یا الهیه حکمت یا خدا پسر یا اسرائیل بنی مقدس
 بنابراین) 415/1 ،1373 راسل،. (داند می یکی لوگوس با را مسیح نیز یوحنا انجیل ي نویسنده

 اصطالح به و رساند می خدا به را انسان و احدیت به را کثرت که است اصلی) لوگوس (کلمه
. است مخلوقات کثرت و خدا احدیت میان حدفاصل کلمه یا لوگوس. است جهانی منجی

  )70/1-569 همان،(

 درك فلسفه هدف که بود معتقد و دانست می الهی لوگوس همان را مسیح کلمنس، لوگوس
 عالم و شد درك قابل خود لوگوس در خدا که بود معتقد اوریگنس. است لوگوس یا کل حقیقت

- هم را لوگوس ایشان. است سرمدي او مانند و بود همراه او با ازل از هم لوگوس و کرد خلق را
 ایشان، رأي به بنا. دانست آن معلول و پدر از تر پایین ي مرحله در و پدرخوانده خداي ذات
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 ایشان نظر از بنابراین است؛ مخلوق عالم کثرت منشأ و مثل محل الهی عقل عنوان به لوگوس
 سه با متناظر نیز اوریگنس) 60- 56 ،1382 ایلخانی،. (گیرد می صورت لوگوس طریق از خلقت
 نیز را نفس و مسیح عیسی یا لوگوس مترادف را عقل خداوند، ذات را احد فلوطین؛ ي مرحله

. دارند قرار یکدیگر طول در گانه سه هاياقنوم این که بود معتقد و دانست می القدس روح
 طریق از و است خداوند و موجودات بین ي واسطه که است خلقت از اي نمونه کلمه، یا لوگوس

  )6_60 ،1376 کلباسی،. (اند شده خلق مخلوقات آن

  عربی ابن نگاه از لوگوس )5_8( 

 جستجو »کامل انسان« مفهوم در باید را مسیحیت لوگوس مفهوم مشابه اسالمی، عرفان در
 است کرده اشاره کامل انسان به هم و کلمه به هم الحکمفصوص در کلی رطو به عربی ابن. کرد

 فصل اولین در ،شود می آغاز) کلمه (نبی یک نام به کدام هر که فصل هفت و بیست این از و
 فصل در مختصر طور به. است پرداخته کامل انسان به توجهی قابل طور به آدمی فصل در یعنی

 در را خود عین خواست تعالی خداوند که هنگامی :کند می صیفتو چنین را کامل انسان آدمی،
 انسان این که جا آن از. آفرید را) کامل انسان (آدم کند، مشاهده) کامل انسان (جامع کون

 اکمل طور به را خود حق، عبارتی به. است حق براي اي آیینه ي منزله به است، وجود به متصف
 ي آیینه مثل و روح بی را عالم خداوند چون این، بر فزونا. کند می مشاهده انسان این در واقع
) کبیر انسان (عالم روح ي منزله به است، جامع و فاصل يکلمه که را کامل انسان دید، زنگاربی

 به وي طریق از حق و است چشم مردمک ي منزله به حق براي کامل، انسان چنینهم. آفرید
. گردانید زمین روي بر خویش ي خلیفه را او خداوند. کند می ترحم ها آن به و نگرد می خلق
 اسماء بعضی بر عارف تنها که مالئکه برخالف وي. اوست وجود به وابسته عالم بودن پا بر پس

 به افتقارش خاطر به عظمتش تمام با کامل انسان اما ؛است الهی اسماء جمیع جامع هستند،
 حق ي زیبنده که ذاتی واجب یا الوجودي واجب صفت از وي بنابراین. است متمایز وي از حق

 گفت توان می نیز دیگر منظري از) 48_56 :1365الحکم،فصوص. (باشد می محروم است
 عقل عربی، ابن لوگوس به توان می عفیفی، نظر به زیرا است محمدیه حقیقت همان »کلمه«

 بیشتر لوگوس/ لمهک این ظاهراً اما گفت، نیز رواقیون) لوگوس (کل عقل افالطون، نوس اول،
 از. است جاري و ساري جهان در رواقیون لوگوس همانند زیرا است، رواقیون کل عقل شبیه
 هاي لقب محمدیه، حقیقت و کامل انسان عنوان بر عالوه لوگوس به عربی ناب عفیفی، نظر
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» یاول يماده« و» هیولی« ،»االعلیقلم« ،»کتاب« ،»الحقایقحقیقت« ،»قطب« قبیل از دیگري
 براي عمده ي جنبه و ویژگی سه توان می مختلف هاي لقب این وجود با کل، در. دهد می

 در .انسانی و عرفانی وجودشناختی، هاي جنبه: کرد تعیین عربی ابن نظر از) کلمه (لوگوس
 طور به را اشیا و حقایق تمام یعنی است الحقایقحقیقت همان لوگوس وجودشناسی، ي جنبه
 یک در فزونی، به رو نه و دارد نقصان به رو نه جزء، نه و کل نه است، داده جاي خود در مطلق
. گیرد می تنشأ آن از جهان ،شود می ناشی کل از جزء که چنانهم و است نامشخص کالم

 نهایت در و گردد می آگاه خویش از ،کند می پیدا معرفت خودش به آن طریق از خداوند
) ص (محمد با) لوگوس (کلمه عرفانی ي جنبه در .است ندخداو تجلی نخستین الحقایق،حقیقه
 حقیقت. است ارتباط در او) مثال (حقیقت با بلکه وي جسم و شکل با نه البته است مرتبط
 تمام در فعال اصلی وي حقیقت صورت، این در عبارتی به. است الکلمجوامع) ص (محمد
 يآیینه کامل انسان و است کامل سانان همان انسانی ي جنبه در کلمه .هاست الهام و ها وحی
 از و دارد مستقیم و بالفصل اي رابطه حق، با کامل انسان است الهی اسماء و صفات نمايتمام

   )the mystical philosophy, 66_85(. شود می درك کل و جزء وحدت وي، طریق

  هایدگر نگاه از لوگوس )5_9( 

 سخن معنی به یونانی زبان در واژه این. است legein ي ریشه از لوگوس ي واژه هایدگر زعم به
 نگاه یک با. است آوردن جمع معناي به یعنی ورزد می تأکید آن بر هایدگر چه آن هم و گفتن

 این براي که متکثري و گوناگون هاي معنی از یک هیچ به هایدگر که گفت توان می اجمالی
 واژه این براي شایسته نامی را ها آن و ندارد اعتماد است شده ذکر فلسفه تاریخ طول در واژه

 پدیدارشناسی مفهوم به که جا آن »زمان و وجود« کتاب ي مقدمه در هایدگر. داند مین
 بیان ارسطو و افالطون نزد لوگوس معانی تعدد به اشاره با لوگوس بند ذیل در پردازد می
 را واحد و بنیادین معنایی هرگز و بوده یکدیگر با تقابل در ها معنی و ها مفهوم این که دارد می

 و گفتن سخن مبنايبر  که است چیزي لوگوس که عقیده دارد هایدگر .دارند نمی عرضه
 فراهم را چیز یک ي جلوه مجال که است حقیقتی آن لوگوس واقع در. باشد آدمی آوري زبان
 که شد گفته رت پیش. سازد می ممکن را چیزي آمدن ظهور به و تجلی دیگر بیان به یا آورد می

 بنابراین ؛است گفتن سخن legein معانی از یکی و داند می مرتبط legein با را لوگوس هایدگر
 بدین ،گوید می سخن آن مورد در فرد که بوده چیزي آن ساختن آشکار معنا این در لوگوس
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 باب در چیزي گذارد می لوگوس. کنندگی روشن به شبیه است اي معانی داراي لوگوس ترتیب
 داشته بیان را اظهارکنندگی شأن لوگوس بنابراین ؛شود دیده است، آن مورد در سخن که شیء

 به است phainomenon یونانی ي ریشه از که »پدیدار« خود طرفی از. است پدیدار متوجه و
 آشکار در لوگوس که جاست این در نکته اما ؛کند می آشکار را خود که است چیزي آن معناي
 در که است شیء خود این عبارتی به. ندارد تام استقالل چیزي ساختن متجلی و کردن
 به معنایی که نیست ذهن این دیگر بیان به و شود می متجلی و آید می پدیدار لوگوس ي آیینه

 اشیاء خود آمدن ظهور به و کردن جلوه واقع در آید می ظهور به چه آن بلکه بخشد می پدیدار
  )2: 1386هاشم زاده، ( .است

 این تا برد می کار به را اش پدیدارشناسانه روش هایدگر لوگوس، و پدیدار هاي واژه فهم در
 ي واژه که )phainomenon( فاینومنون یونانی اصطالح. دهند نشان خود در را خود ها واژه

 که چیزي معناي به )phainesthai (ینستايفا لفع از گردد برمی آن به )phanomen( فنومن
 که این جالب). 38 :1389 هایدگر،. (است آمده آشکار و دهندهنشان خود دهد می نشان را خود
 معناي به ابتدایی ي ریشه در که است گفتار مثابه به لوگوس مفهوم به پدیدار از مفهوم این

 نزدیک شود می گفته آن از گفتار در که چیزي ساختن آشکار به که است بوده یونانی دلون
 جانب از ()apophainesthai( آپوفاینستاي تري دقیق طور به را گفتار نقش این ارسطو. است
  ) 43 ،1389هایدگر،. (داند می) دادن نشان خود

 است دادن قرار روشنایی در و روشنایی در آوردن معناي به فاینو از واکیمیان شکلی فاینستاي
 یعنی ،دهد می نشان خودش در را خودش که چیزي  مثابه به باید را پدیدار اصطالح پس

 هاهستنده ي همه دیدگاه بنابراین )38: 1389هایدگر،. (دانست است، آشکار که چیزي
 نظر در. دهد نشان را خود نشان، خود تا داد قرار نور پرتو در توان می را ها آن که اند پدیدارهایی

 هایدگر،. (رددا تفاوت هستی با و است... و ها ایده درخت، انسان، خدا، از اعم هستنده هایدگر
 حکم، عقل، به را آن که است فلسفه بنیادین هاي مفهوم از نیز لوگوس مفهوم) 295: 1381
 که عقلی را لوگوس بیشتر امروزه. اند کرده تفسیر و ترجمه نسبت و دلیل تعریف، مفهوم،
 اما ؛کند می صادر احکامی مفهوم و دلیل مبناي بر که گیرند می نظر در است شناخت بر مبتنی
 گفتار کهبل شد ذکر باال در که مفاهیمی نه مفهوم این بنیادین معناي است معتقد هایدگر

 خود که هستند متافیزیکی و سیستماتیک بروز اي گونه به مفهوم و حکم عقل، بنابراین ؛است
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 چیزها خود دادن نشان براي گفتار موارد سایر بر را راه و تحمیل شده بیان که گفتاري بر را
 گفتار بروز از مفهومی و عقلی ي شیوه این گرفتن نادیده معناي به این البته ؛کنند یم مسدود
 اساس بر که است گفتارها سایر غیاب و فوق معناي به گفتار تقلیل هایدگر سخن بلکه نیست

  .کنند اظهار را خود تا داد مجال هم ها آن به باید چیزها) آشکارگی (ناپوشیدگی

 بیان که طور همان لوگوس چیست؟) حکمی و منطقی گفتار لزوماً نه( گفتار مثابه به لوگوس
 چیزي یعنی است؛ آن ي درباره گفتار که چیزي ساختن آشکار معناي به است یونانی دلون شد
 گفته آن مورد در که چیزي آن گذارد می گفتار معناي به لوگوس. شود می گفته آن از که
 ارغنون کتاب در را گفتار این ارسطو. دهد اننش را خود خودش، جانب از خودش، ،شود می

 حقیقت بیان راه تنها عمالً و کاهد می فرو منطق به را گفتار آن در که است کرده بیان) منطق(
 کتاب در ارسطو البته ؛است هایدگر نقد مورد که دهد می تقلیل حکم ي گزاره به را چیزها
 گفته آن ي درباره چه آن گذارد می -نآ منطقی شکل صرفاً نه -گفتار که کرده بیان اخالق

 دیدن مجال یعنی آپوفاینستاي در آپو پیشوند. دهد نشان را خودش خودش، جانب از شود می
  ).43 :1389 هایدگر،. (دادن

 بروز آن در را خودشان چیزها که است برخوردار سزاییه ب اهمیت از) دیدن مجال (آپو
 مجال چیزها تا دارد دادن مجال نقش که این اول نظر، مورد معناي به گفتار بنابراین ؛دهند می

 داراي و شود می گفته آن از را چه آن تواند می گفتار  کهاین مدو و دهند نشان را خود یابند
 صوت این دهد مجال صوت، بیان، اعالن، مانند است دهندگی نشان خود از متفاوتی اشکال

 رخ حقیقت ايگزاره فرم در لزوماً گفتار این چنینهم. باشد گفتن در یا نوشتن در تواند می
. طلبند می را دادن نشان خود از متفاوت مجال بودنشان ي شیوه به توجه با چیزها و دهد مین

 پس باشند؛ چیزها بروز مجال از دیگر اشکال ندتوان می... و لمس و موسیقی سکوت،
 شود می گفته اش بارهدر که چه آن به دادن مجال یعنی هایدگر نزد در پدیدارشناسی

هاشم زاده، ( .آشکار کنند را خودشان خودشان، خاص ي شیوه به چیزها آن تا) پدیدارها(
1386 :2(  

       به دیگر سوي از و دارد حقیقت بودن محورسوژه به نقدي سو یک از هایدگر جا این در
 طریق از گفتار و است هاچیز گیارآشک از راه، یک البته گفتار. کند می وارد آن بودن محورابژه

 دادن نشان امکانات سایر از او بلکه نیست حقیقت گی آشکار براي راه تنها منطق، روش و گزاره
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 که کس آن تنها هایدگر نظر به. خاموشی امکان مثالً گوید می سخن خودشان توسط چیزها،
 به توان می که است گزیدن خاموشی در .دهد فرا گوش دیگران به تواند می ،گزیند می خاموشی

 گفتگو ي چرخه در که چیزي یافت، دست دیگري بودن ي شیوه ي درباره فهمی فهمی، هم
 بودن الل معناي به خاموشی که کند می اذعان هایدگر) 1394:84 فیگال،. (نیست یافتنی دست
  )219 :1389 هایدگر،. (نیست

  دریدا نگاه از لوگوس )5_10(

 بدل نوشتار به صرفاً و شده تهی خود شناختی هستی و ابتث محتواي از لوگوس دریدا، نظر در
 با معادل را س لوگوکه است ارسطو و افالطون هاي دیدگاه مقابل در وي دیدگاه. است گردیده

 به را واقعیتکه  ندگفت می گفتار و سخن فراسوي به اصطالح به و نددانست می صور و ها ایده
 »محوريلوگوس« حضور متافیزیک کتاب در دریدا )117 همان اقدم، عبدي (.کشید می تصویر

 او نظر از. دهد می قرار پرسش تحت متافیزیک این وجوه ترین بنیادي از یکی عنوان به را
 حضور چونهم را هستی و برد می نام آن از افالطون که است متافیزیکی بنیاد محوريلوگوس

 با جدال و باوريافالطون با همبارز »محوريلوگوس« حضور متافیزیک با ضدیت. شناسد می
 انصاري،. (نماید می رهبري را آن دریدا که گردند می نهضتی ي دهنده شکل دوتایی هاي تقابل

1383:53(  

 اصالت صدا یا آوا جهت این از ،صداست بر تمرکز معناي به لغوي نظر از سنتریسمفنو مفهوم
 پیروان. است بوده صدا و آوا اولیه هاي انسان برقراري ي وسیله اولین واقع در .کند می پیدا

 نوشتاري زبان سال هزار از بعد و آمد وجود به گفتار و آوا و صدا ابتدا که معتقدند فنوسنتریسم
 و محوريواژه یا لوگوسنتریسم فرعی هاي مقوله از خود فنوسنتریسم اما است شده ایجاد خط یا

 نیافته دست کالمی زبان به هنوز نسانا که باشد می زمانی تا فنوسنتریسم. است محوريکالم
 فایدروس ي رساله در نوشتار ي تخطئه به حضور متافیزیک با غربی محوريکالم ي ریشه. است

 از کالم یا لوگوس نوشتار در که دلیل این به دقیقاً افالطون رساله، این در. گردد برمی افالطون
. داند می ارتباط نامشروع و برآشوبنده شکل را نوشتار افتد می جدا_پدر از_ خود تکوین مکان

 و آوامحوري بنیان یعنی نوشتاري، کالم به گفتاري کالم برتري دریدا )1385:234 مکاریک،(
 نوشتار در و دارد حضور گفتار در معنا که فکري بنیان این به او. ندارد باور را محوريکالم

 از نوشتار که را دیدگاه این یعنی تاس نپذیرفته هم را مقابل مورد. دارد انتقاد است، پنهان
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 که کرد تأکید و نامید محورينوشته را باور این او. است حاضر آن در معنا و است برتر گفتار
 به. ندارد قبول را غیاب بد حضور برتري دریدا خالصه. است غایب نیز نوشتاري متن در معنا

 نوشتار با تفاوتی نظر این از و است شده ساخته فاصله و تمایز اساس بر نیز گفتار گمانش
  )137 ،1370 احمدي،. (ندارد

  لوگوس از نگاه مکتب اصالت کلمه) 6_1( 

، لوگوس را یک امر وجودي  گذشته به مفهوم لوگوس مکتب اصالت کلمهي فالسفهوراي نگاه 
 نظر برخالف زیرا  شودبازتعریفشناسی عریانیستی  تحت لواي وجودبایست می که داند می

 در پردازد میجا که به مفهوم پدیدارشناسی  آن» وجود و زمان« کتاب ي مقدمهدر  هایدگر
 که این دارد میذیل بند لوگوس با اشاره به تعدد معانی لوگوس نزد افالطون و ارسطو بیان 

 و دارد نمیو هرگز معنایی بنیادین و واحد را عرضه   در تقابل با یکدیگر بودهها معنی و ها مفهوم
 و تمامی تفسیرها و تعبیرها اند شده قائل براي لوگوس دیربازیی که از ها مفهومدیگر و » کلمه«

 توانا نیستند ها معنی این و اند ساختهدر این وادي همواره معناي بنیادین این کلمه را محجوب 
) 38 :1389، هایدگر(.  پاسداري کنندآنین لوگوس را فروشکافی کرده و از تا معنی بنیاد

 قائل براي لوگوس دیربازمفهوم لوگوس و دیگر معانی که از  معتقد است ت کلمهمکتب اصال
 يیک معنایی بنیادین از کلمه  در این وادي همواره هر و تعبیرهاتفسیرها و تمامی اند شده

 زیربنا بلکه در گر نیستند و هیچ از این معانی در تقابل با همدیاند ساختهلوگوس را عریان 
 بعد و نهایت بی تواند میقیقت عمیق است که یک یا چند معناي ثابت و مفهوم لوگوس یک ح

، بعدي از این مفهوم را  گذشته به مفهوم لوگوس هر یکهاي نگاهتمام .  بپذیردمتغیرمعناي 
 باشد، داشته برهیچ یک به جامعیت این مفهوم که تمامی مفاهیم را در اما  اند کرده بازنمایی
 باشد میهمان مقام جامعیت وجودي کلمه » لوگوس«کتب اصالت کلمه از نگاه م. اند نپرداخته

 زمان -اما بر اساس شرایط مکان ؛ شناخت استغیرقابل فرامکانی و در واقع -فرازمانیکه 
براي این منظور ابتدا باید درك .  را ارائه دادآن تعریف و ادراکی از توان میزیستی خاص 

  . در ذیل به این مفاهیم خواهیم پرداختکه دصحیحی از کلمه و وجود کلمه ارائه کر
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  آن و وجود تعریف کلمه) 6_1_1( 

 تشکیل نشانه هر سوسوري الگوي در   .است »وجهی دو« الگویی ، سوسور دیدگاه از نشانه مفهوم
 داللت آن به دال که مفهومی  signifie» مدلول«و   صوتی تصویر signifiant » دال «  :از شده
 یک به را مفهوم یک بلکه نام، یک به را شیء یک نه   زبانی ينشانه سوسور، دید از  .کند می

 يرابطه که مدلول و دال میان پیوند از ناشی است کلیتی   ينشانه و دهد می پیوند صوتی تصور
 نشانه، وجه دو این که شود می متذکر سوسور  .نامند می داللت اصطالحاً   را مدلول و دال بین

  )28: 1389کالر، ( .نیستند دیگري بر مقدم کدام هیچ و دارند یکدیگر به متقابل   وابستگی

ر مدلولی اشاره داشته  کلمه فقط یک نشانه یا دالی که باندیشند میشناسان  زبانآن گونه که
 تشکیل ي مرحله بسیط است که کامالًوجود کلمه داراي یک سیستم باز و   بلکهباشد، نیست

 - 1د ثابت دو بعاما هنگامی که کلمه از لحاظ  باشد میهمانند انعقاد نطفه  معنایی، ي جوهره
ثابت بعد - 2و ) گانی واژهاي فرهنگ کلمه در آن اي نامه لغتمعناي مشترك (بعد ثابت معنایی 

 گسترش )لو نح جمعی ملل هاي خودآگاهدر   خاصي کلمهآن تاریخی يتبارنامه(مفهومی 
اطالق دالی که بر  «حتی شد پایان بی هاي ماهیت داراينی گوناگون  زباهاي بازيدر پیدا کرد و 

: 1 ج :1396 ،آذرپیک و همکاران(. ، تصغیر و تحقیر کردنش استآنبه » کند میمدلول اشاره 
کلمه نیز خود  بعد جوهري .آن ابعاد جوهري و ماهیتی افزاییِ همست فراتر از کلمه، کلی) 158

 بعد -1: عبارتند از آناساسی  جوهري سه ساحت. افزاست مه مجزا اما داراي چندین ساحت
آذرپیک و همکاران، (.  نوشتاريي جوهرهبعد  -3و   گفتاريي جوهرهبعد  -2  معناییي جوهره
 است که به محض ورود کلمه به هر یک آن هنري هاي جنبهو ماهیت کلمه ) 34: 2 ج: 1396

رود کلمه به شریعت ادبی سمبولیسم، ماهیت  بعد از ومثالً کند می ادبی بروز هاي شریعتاز 
 ماتریال و ي جنبه یک کلمه از این رو )139: 1398، موالنا( .شود می نمایان آننمادگرایی 

 در نزد ملل و مردمان و شود می آن نوشتاري و گفتاري هاي جوهرهشامل که  قراردادي دارد
-  یک جنبهو ؛ متمایز داده است متفاوت، تشکیل نوشتار و صوت متفاوت وجغرافیايمختلف با 

 ي جوهره آنو  مه استچهاربعدي که بنیاد، ستون، روح و اصل موجود شدن یک کلي غیر
  .باشد می آنمعنایی 

 آن  جوهري و ماهیتیِهاي ساحت افزایی همست فراتر از در نگاه مکتب اصالت کلمه، وجود کلی
 اي تازه هاي ماهیتجدید  هاي پتانسیل است که با کشف خودتنظیمو یک سیستم باز 
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که  زیستی یک پدیده نباشد  چیزي است که جزء ساختار ارگانیک وآن؛ و ماهیت آفریند می
جوهر ) 138: 1398، موالنا( .آید می به وجود نآن از نظر زیستی نقصانی در  شودآناگر فاقد 

 از  شودآند  فاق که اگربوده چیزي است که جزء ساختار ارگانیک و زیستی یک پدیده آننیز 
ست که باعث موجودیت یک اي شاکلهدر واقع جوهر . آید می نقصان به وجود آننظر زیستی در 

 ي همه وجودگراي پیشین که ي فالسفهوارون نگرش . شود میوجود در بعدي از هستی 
ند، در مکتب اصالت کلمه، فقط انسان و کلمه داراي دانست میموجودات را داراي ماهیت 

  )همان(. ند به مقام فرارو برسندتوان می و ماهیت هستند

هیچ   و به راستیسازند می توأماناین دو پدیده همدیگر را » کلمه_انسان«در نگرش بنیادین 
انسان موجودي بسیط است و با کشف هر بعد در درون . کدام بدون دیگري وجود ندارند

کلمه همانند انسان تناروحی پس . دمد می به درون کلمه خودآگاه یا ناخودآگاه را آنخودش، 
ذرپیک و آ( .رسد می در هم، به مقام وجود  گوناگونهاي ماهیت و ها جوهرهدارد که از حلول 

، وجود عریانیستی کلمه نیز همانند ) کلمه_انسان(در تئوري ) 159، 1ج : 1396همکاران، 
چون وجود  همکه  جوهري و ماهیتی، نه اینهاي ساحت افزایی همست فراتر از انسان، کلی

 نشا ابعاد جوهريافزایی هم از کلی فراتر ط مانند حیوانات، جمادات و نباتات، فقها پدیدهدیگر 
 مقام جامعیت _ 1: کرد بررسی سه وجه کلمه را از توان میبنابراین ) 164: همان( .باشند

 _هکلم « و مشتقاتمع مصنوع مقام جا _3 و کلمات مقام متکثر موجودي _2 وجودي کلمه
    »پدیدارها

   یا لوگوسمقام جامعیت وجودي کلمات) 6_1_4( 

خت وجود  سپس بر اساس شناو شود می کلمه از نظر وجودي تعریف ،در مقام جامعیت
 بعدي و فراییه در مقام جامعیت، وجودي فرا کلم. رسید از کلمه به درکی دیالکتیکیتوان می

 در  زمانی موجودیت یافت- ر جهان مکانیی د که وقتباشد می»  هستی-کلمه« آن، نمود دارد
یعنی وجود چیزي فراتر از  یابد می چهاربعدي ذاتی » پدیدارها-کلمه« در کالبد مقام تکثر

هر چیزي  )42: 2 ج: 1398مکاران، آذرپیک و ه(.  است» پدیدارها-کلمه« و جهان چهاربعدي
 ياین توده  کهیدآ می به وجود و بدون صورت ، گنگ نامفهومي توده از یک در هستی

 ي توده که اي مرحله.  همان مقام جامعیت وجودي کلمه است گنگ و نامفهوم،صورت بی
 بار -  شناخت استغیرقابل که براي انسان - بخش هستی وجود  بدون صورت از، گنگ ونامفهوم
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که نه جوهر است، نه مکان، نه زمان و نه بعد و فقط یک  شود میمعنایی را بر هستی متحمل 
در این مرحله است که  .شود میمند  هستینمود یافته و» 1 هستی-کلمه« اهی محض استآگ

مقام جامعیت وجودي . برد می از وجود اي بهرههر چیزي با توجه به بار معنایی خاص خود 
 طورو نامفهوم و بدون صورت به  گنگ ي توده  است که در»معناییبار « لوگوس همان یا کلمه

ام جامعی است که  یا مقکل ي دارنده در بر اي شاکله براي هر چیزي یا هر و بالقوه حضور دارد
پس لوگوس در . شود میمند ، هستیبرد می وجود آن که از اي بهرهبه با توجه »  هستی-کلمه«

   و تمام ها»هستی- کلمه« و تمام مکتب اصالت کلمه مقام جامعیت وجودي تمام معناها
        پیش از وجودمند شدن يمرحله» هستی-کلمه«در واقع . ها است»پدیدار-کلمه«
 در انگاري و مرکب تکثر و تضادیتی بسیط داردو چون این مرحله جامع بوده» پدیدار-کلمه«

 پیش که لوگوس را عقل کیهانی، نظم کیهانی، سخن، ي فالسفهبرخالف نظر .  راهی نداردآن
 بسیط است که نهایت بی کلمه یکجودي ، مقام جامعیت ودانند می... ر، نوشتار و گفتاکلمه،

 لوگوس یا از این رو )همان(. کند می و عریان پروراند میتمامی تعاریف گفته شده را در خود 
 زمان معناها و پیش از ماده، جوهر، صورت، مکان، تمام سرمنشأمقام جامعیت وجودي کلمه 

 آن از جزئی عقل نیست که بتوان گفت پذیر تقسیم .و تا به ابد ادامه داردآمده از ازل . است... و
 زیرا گفتار و نوشتار و کلمه همگی است یا گفتار و نوشتار و کلمه بوده آنو نظم جزء دیگر 

 هاي ساحت افزایی همهمگی از . ندهست »پدیدارها -کلمه« و هستی چهاربعديمتعلق به جهان 
 تواند می لوگوس تنها لذا. ندا داده را تشکیل چهاربعدي  کلی متعلق به جهان،جوهري و ماهیتی

 و موجودیت هر زبان و فرهنگی که حاصل زبانی خاص است که مقام جامع وجودي کلمه باشد
و تولید   جمعی خویشخودآگاهدارد، توانسته است با شعور را  خود ي ویژهپدیدارهاي - کلمه

 عریان سازد از لوگوس یا مقام جامعیت وجودي کلمه را هایی پردهمکاتب اندیشگانی خاص، 
 پس اند بوده عنی لوگوسی  کلمهامعیت وجودي  مقام جي کلمات متکثر خود زادانهآنزیرا 

 زبان خاص دارد آنی  جمعخودآگاه و ناخودآگاه ریشه در اند داشته خاصی که از لوگوس كدر
 جوهري پیدا ي شاکله خداوند روح کلی یا مقام جامع یا وجودي است که ممکن است مثالً

 تفکر و عرفان اسالمی در .در هستی فراوان است آن ظهور و حضور هاي نشانه اما باشدنکرده 
و رند ایام مقام متکث.  مقام متکثرندمقام جامعیت انبیا بوده و سایر انبیا) ص(نیز حضرت محمد 

است البته   در هستی و زبان نیز کلمه مقام جامعیت وجودي.ها آنالقیامه مقام جامعیت یوم
                                                             

 . ذات و معنا استکلمه در این جا به معناي روح،_ 1
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، نیست بلکه باشند می گفتاري و نوشتاري که قرارداد بین افراد بشر هاي جوهره کلمه منظور از
     حاصل قرارداد نیست، ازلی و  وبوده معنایی است که در حکم روح کلمه ي جوهرهذات 
 در ها زمان و ها مکان نیست، همواره با حفظ بعد ثابت خود در وراي پذیر تقسیمست، ابدي

  )45:همان( . نیستزمان اما خود تابع مکان وسیالن و حرکت است 
  مقام متکثر موجودي) 6_1_5( 

     » پدیدار-کلمه«است، » پدیدار-کلمه«نمود مقام متکثر موجودي در جهان چهاربعدي 
 .برده است  از زمان و مکاناي بهرهکه   جوهري و ماهیتیهاي ساحت افزایی همست فراتر از کلی

 و ماي باالتر هستی را در بر گرفته هر کدام با ه از جوهر فرایی جوهري کهاي ساحتدر واقع 
 معنایی و معناي ي جوهره صاحب اند برده) لوگوس( که از مقام جامعیت کلمه اي بهرهتوجه به 

، دارند می که از ماي باالتر از خود دریافت جوهريو  معنا آن با توجه به و شوند میخاص خود 
 موجود شدن و يدر واقع مقام متکثر موجودي، عرصه. شوند میر پندامتمایز، بعدنگر و مرکب

  )10-5، 1398سلیمانپور،  (. استشمار بی هاي ماهیتپذیرفتن و کسب 

  مقام جامع مصنوع) 6_1_6(

و  یندپدیدارها-  در جهان چهاربعدي و کلمه تصرفبرآینداین پدیدارهاي مصنوع ) الف
ي ها پدیدهخود مقام جامع خواندن ) ب .عدي استا موجودات چهاربی وجود از مها آنموجودیت 

 تمام خصایص اي خانهزیرا هیچ   ذهنی است و در واقعیت وجود نداردکامالًمصنوع یک قرارداد 
 تمام انسان.  داشته باشدتواند می نو  زمین را در خود نداردهاي خانهو ابعاد موجودي تمام 

 هاي خانهاما خانه تمام خصوصیات  د موجود انسان را در خودش دارهاي ویژگیخصایص و 
 ( .جهان را در خود ندارد، پس مقام جامع خواندن مصنوع حاصل ذهن و یک قرارداد است

  )همان

  بحث و بررسی) 7_1(

 مقام _1 : هستیمرو روبه آنوجه از وجود و نمودهاي  جا گفته شد که ما با سه تا به این
 مقام _2.شود میمند  هستیآناز  »ستیه-کلمه«جامعیت وجودي کلمه که وجودي به نام 

 مقام جامع مصنوع _3.است»  پدیدار-کلمه« در جهان چهاربعدي، آنمثکثر موجودي که نمود 
هر معنایی که از مقام جامع وجودي  .و حاصل قرارداد است مشتق شده پدیدارها - که از کلمه
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  معنایی خاص خودي جوهره ، معناآن از ماي باالتر به تناسب روح و ذات شود میکلمه دریافت 
 ي تودهدرخت با توجه به بار معنایی که از » هستی-کلمه« لوگوس مثالً دکن میرا دریافت 

 شناسان زباندر واقع برخالف نظر . شود میمند  جوهرهدارد می و گنگ دریافت صورت بی
   تشکیل  قبل از حتی، آید می ابتدا تصور صوتی کلمه به وجود  پندارند میگرا که ساخت

 از وجود و در جهان فرابعدي معنایی ي جوهرهجهان چهاربعدي، معنا در  در»  پدیدار-کلمه«
» هستی-کلمه«) لوگوس( معنایی دریافت شده از مقام جامعیت ي جوهره .شود می مند بهره

 و ساختار اریک بافت...  زیستی، حرکتی، تناروحی، تصویري وهاي جوهره با افزایی همدرخت در 
 بنابراین، جوهره ي موجودي که .  که درون یک ساختار و بافتار باالتر استدهد می تشکیل را

کمی ساحت ماده، این ساحت ) الف: ، سه ساحت مستقل و هم افزا داردهستی مند شده است
ساحت انرژیایی، این ساحت نیز تعریف کمی و ریاضی ) ب. است و تعریف ریاضی می پذیرد

                    ژي، این ساحت تعریف ریاضی و کمی ندارد و به کیفیت ساحت فراانر) ج. رددا
جوهره ي گفتاري و نوشتاریکلمه، اغلب داراي دو ساحت ماده . ها مربوط است» پدیدار- کلمه« 

و کمیت . ؛ زیرا این دو سطح را می توان در اشیاء و کلمات اندازه گرفتو انرزي می باشد
اما سطح فرا انرژي مربوط به جوهره ي معنایی کلمه پدیدارها .  زند پدیدارها را رقم می- کلمه

به زبان  )240، 1ج: 1396آذرپیک و همکاران، . است که سطح کیفی ان را به وجود می آورد
هم درون سیستم دیگر   که آنبیند میمحور ما هر چیزي را درون یک بافتار  درك کلمهتر ساده
 دو چیز متجلی » هستی-کلمه«بع از ط و به )لوگوس(کلمه  وجوديز مقام جامعیت لذا ا. است
 ناگزیر براي پذیرفتن موجودیت و شکل ارتباطی در زمین که ها» پدیدار-کلمه« )الف :شود می

 نوع تشعشع و منابع ادراك بر بنا که ها» پدیدار-تشعشع« )ب.از کالبد نوشتاري و گفتاري است
را بر اساس  پدیدارها_ انسان کلمهز این روا. باشد می قابل ادراك... براي حیوانات و نباتات و

 نباتات و ،و حیوانات کرده جمعی و فردي درك ناخودآگاه و خودآگاهو هفت  پنج منبع شناخت
مقام جامع . دیابن شناختشان، درمی جمادات تشعشع پدیدارها را بر اساس منابع درك و

 هستی بار -یعنی کلمه بخشد مین  تعیشود میچه که در هستی پدیدار  وجودي به هر آن
 معناي آنپدیدارها - و در کلمهدارد میمعنایی خاص را از مقام جامع وجودي کلمه دریافت 

 مند بهرهوجود   پدیدارها از- کلمه بدین گونه  وکند میگرا و بعد پندارخاص را متمایز، مرکب
پدیدارها -  تمام کلمه وها هستی _مقام جامع وجودي در واقع براي تمام کلمه. شوند می

از این رو لوگوس همان مقام جامع وجودي  . پدیدارها است- روح و ذات کلمهبوده ومشترك 
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به عبارت . گر است و وجود دهنده و هدایتبخش هستی اندیشه و اصل ي سرچشمهکلمه و 
 راهی ندارد، واحد آن  و تضاد درباشدمی بخش روحانی هستی ، مقام جامع وجودي کلمهدیگر
وارون نظر  .فرازمانی و فرا مکانی میسر نیست ابعدي، ماهیت فربنا بر آنو شناخت  است

مقام جامع وجودي دانست  هراکلیتوس که تنها حواس را مجرایی براي درك و دریافت آن می
محور، عقل، وحی، شهود و منبعی به نام تاریخ و انواع توسط حواس کلمه لوگوس یا کلمه

گر جهان و تمام تعاریفی  پس نظم جهان، عقل هدایتي قابل درك است جمعی و فردخودآگاه
خصوصیات مقام جامع وجودي که تا به حال از لوگوس انجام پذیرفته همه و همه از کلمه و 

بنابراین لوگوس   مادي لوگوسند؛ي جنبه کلمات یا مقام موجودي متکثر وت گرفته کلمه نشأ
 سخن آن چیزي باشد که فرد در مورد آنار ساختن  به معناي آشکتواند میدر این معنا ن

   و هستند »  پدیدارها- کلمه« شود می چیزي که در سخن گفتن آشکار آن بلکه گوید می
آذرپیک و همکاران، ( . اند برده )مقام جامع وجودي کلمه( از لوگوس اي بهره پدیدارها - کلمه

 از ، نهدارد برمی پنداري اشیا و مرکبنگريذا سخن گفتن پرده از تمایز و بعدل)78، 2ج : 1396
در واقع لوگوس .  پدیدارها است-پنداري کلمهنگري و مرکبلوگوس که وراي تمایزات و بعد

 و محور انسان بگذرد تا تبدیل به کلمه در مقام متکثر موجودي شودباید از صافی شعور کلمه
.  مادي نداردهیئتی است که  گنگ، نامفهوم وصورت بی ي تودهمقام جامع وجودي کلمه همان 

» گوید می سخن آن چیزي است که خود در مورد آنلوگوس آشکار ساختن  «هایدگراز نگاه 
 مادي کلمه است و از هیئت سخن گفتن از نگاه مکتب اصالت کلمه همان حال آن که

 مقام جامع( لوگوس که یصورت در یابد میموجودیت   گفتاري و نوشتاريهاي جوهره افزایی هم
     ، گنگ و نامفهوم است که صورت بی اي توده و پذیرد می مادي نهیئت) وجودي کلمه

 هستی از مجراي شعور -کلمه  سپسو شود می مند بهره آناز لحاظ معنایی از »  هستی-کلمه«
چه که در  زیرا هر آن دهد می پدیدارها را شکل و فرم -انسان و مقوالت پیشینی ذهن کلمه

     و یا مشتقات اند کلمه هستند که مقام متکثر موجودي  پدیدارها-مه یا کلآید میسخن 
 این دو و ؛ و حاصل قراردادنداند گرفتهت صنوع نشأ پدیدارها که از مقام جامع م- کلمه

مجال  (معناياز نظر هایدگر گفتار به «.  از لوگوس دارنداي بهرهسطه فقط اوا بای  واسطه بی
شکال  داراي او تا چیزي مجال یابد خود را نشان دهد ردنقش مجال دادن دا) دیدن دادن

 در نوشتن یا تواند میو این صوت  ست مانند اعالن، بیان، صوتمتفاوتی از خود نشان دهندگی
 این ي همهو  )296، 1381هایدگر، ( »...و یا حتی در سکوت، موسیقی و لمس ...در گفتن باشد
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 پدیدارها در -همه و همه مظاهر مادي کلمه... و  اعالن، بیان، صوت، سکوت، لمسها نشانه
 مادي و اومانیستی از لوگوس ی هایدگر برداشت.باشند میجهان چهاربعدي هستند و لوگوس ن

 ي ریشهاز » پدیدار« است که مبرهن .شود می چیزها آشکارکنندگیارائه کرده است که سبب 
 اما آیا  گرفته شده استکند یم چیزي که خود را آشکار آن به معناي phainomenon یونانی

 کلمه در معناي روح، ذات و معنا و مقام جامع -؟ شود میپدیدار بدون حضور کلمه آشکار 
 از نگاه مکتب اصالت کلمه، پدیدارها بدون کلمه چه در مقام جامعیت وجودي و چه -وجودي

 بدون اصوالً  حضور خارجی ندارد و استآندر مقام متکثر موجودي که زبان ماهیت اجتماعی 
 پس این لوگوس نیست که باعث آشکار شدن و متجلی ساختن شود میکلمه پدیداري آشکار ن

 کلمات یا مقام ي یا پدیدار آیینهء عبارتی شیبه . پدیدارها هستند- بلکه کلمهشود میچیزها 
، گ گناي توده لوگوس که ي نه در آیینهشود می آشکار آن و در پیوند با  استمتکثر موجودي

برخالف هایدگر این ذهن است که با .  هستی است- کلمهي سرچشمه بدون صورت و نامفهوم،
 پدیدارها را کشف و _ و کلمهبخشد میي از لوگوس به پدیدارها معنا مند بهره و بندي مقوله
در  .شوند می متجلی و آشکار  پدیدارها_کلمه آن و هنگام سخن گفتن یا مظاهر کند میخلق 

شناختی خود تهی شده و لوگوس از محتواي ثابت و هستی «:گوید میر، دریدا مقابل هایدگ
 که کند می، هر چند ابراز )82- 41: 1390خبازي کناري، ( ». به نوشتار بدل گردیده استصرفاً

دریدا براي . منظور نهایی نبوده است حضور/ گفتار یا غیب/ استیالي یکی از طرفین نوشتار
 این واژه برد میرا به کار » نوشتار /گفتار«عجیبی به نام ي واژه از این وضعیت رفت برون

ه فراسوي  که نه گفتار حاکمیت دارد نه نوشتار، به معناي رفتن بکند میوضعیتی را توصیف 
 ریشه دارد و به تر عمیق مشترك در یک نظام ي ریشه این .گفتار و نوشتار هم نیست

 نوشتار را -از نگاه دریدا نقش سر. وابسته است» ر نوشتا-سر«تر به نام یخاستگاهی ابتدای
 مدلول به برتري نوشتار به گفتار داللت -در واقع سر. کندی مدلول ایفا م-مدلول یا سر

و  اند یافتهجا تکوین   بلکه به خاستگاهی اشاره دارد که نوشتار و گفتار هر دو از آنکند مین
  )همان( . مکانی نشانه و ابزار است-مانیینات ز شرط تحقق تعرد. کند میرا مطرح » رد«مفهوم 

 را معادل مقام جامع آنبا توجه به رویکرد دریدا و تعریف مکتب اصالت کلمه از لوگوس که 
 لوگوس به معناي - 1: اشکال بر نگرش دریدا وارد دانست چندتوان می، داند میوجودي کلمه 

 که همان  است در جهان چهاربعدينوشتار یعنی اصالت دادن به مقام متکثر موجودي کلمات
 پدیدارها به عنوان - در واقع دریدا به کلمهو باشد می آن ریز و درشت هاي ماهیتزبان و 
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 از نگاه -2 .است شناخت غیرقابلو   لوگوس یک امر فرابعديحالی کهلوگوس اصالت داده در 
 حالی که است در مکانی و فرافرازمانی امر کلمه یکمکتب اصالت کلمه مقام جامع وجودي 

مند است امري زمان»  مدلول-سر«و »  نوشتار-سر «اصطالحاتکه برگرفته از » رد«مفهوم 
 مطلق یعنی پذیرفتن زمان براي لوگوس که ي گذشته.  مطلق اشاره داردي گذشتهاست و به 

مقام جامع .  نامفهوم و یک مقام جامع وجودي است،صورت بی گنگ، اي توده و فرازمانیامري 
اما خود مفهوم و معناي خاصی  ؛ستمعناها که جامع تمام مفاهیم و کند میحکایت از چیزي 

و شکستن اقتدار و » رد« دریدا نیز در قالب مفهوم ساختارشکنیپس . کند میرا برجسته ن
زیرا چیزي که   نتوانسته است تعریف جامع و کاملی از لوگوس ارائه دهدها تقابلحاکمیت 

   تواند مین) همان(» .است مکانی نشانه و ابزار _قق تعینات زمانیخود شرط امکان تح«
چیزي که از گذشته به جاي مانده و در زمان حال دنبال «. تر از هر امر دیگري باشدابتدایی

چیز خود معلول ) 82-41: 1390خبازي کناري،  (»دهد می ارجاع آینده به زمان هم و شود می
  .باشدمکان، زمان و مکان میدیگري است که فراتر از تعین، ا

  نتیجه
 با روند این. است پذیرفته متفاوتی معناي فلسفه تاریخ طول در لوگوس گذشت همان گونه که

 وي .شد آغاز دانست می هستی بر حاکم جهانی قانون یا جهانی عقل را لوگوس که هراکلیتوس
 که رواقیون نگاه از.رسد یم ظهور به آتش در که دانست می نوري را لوگوس دیداري تمثیل تنها

 است نهایت بی اصلی و واحد ي ماده یک بودند لوگوس هراکلیتوس افکار و آرا ي کننده تکمیل
 قانون یعنی عام قانون یک تبلور عنوان به را طبیعت و کند می هدایت را جهان کل که

          معانی نبی از. آوردند می شمار به گیرد می بر در را چیز همه که فراگیر و شمول جهان
به عنوان  را لوگوس سوفسطاییان بودند گرفته نظر در لوگوس يکلمه براي که شماري-بی

 بتوان که نیست چنان کلمه این تحولی سیر. بردند می کار به عمومی سخنرانی ایراد توانایی
 به رسی این که گفت توان می جد به اما کند می دنبال را نزولی یا صعودي خطی سیر یک گفت
 کلمه این معناي شدن تر نزدیک آن چیزي نیست جز و است شدن و جریان در چیز یک سمت

 کند می معرفی عقل یا نوس همان را لوگوس افالطون ادامه در چنان چه). کلمه (به) لوگوس(
 يریشه نیز ارسطو. است لوگوس همان و مثل دهد می شکل را مثل در موجود هاي صورت که

به  جواهر ویژه به اشیا چیستی و مفهوم یا تعریف معناي به را آن و گرفته سلوگو از را منطق
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 یا عقل عنوان به و کرده صعود مرتبه یک لوگوس یهودي فیلون نگاه از اما برد؛ می کار
 واقع در. خداست مولود نخستین و مادي جهان و خدا بین ي واسطه و موجودات ترین عالی

 از. شده متجلی لوگوس با هم گفتار و نطق و است خداوند رد ذاتی لوگوس با مطابق اندیشه،
. شد متجسد ناصري عیسی بدن در بعدها که است لوگوس همان خداوند مسیحیت نگاه

 در که بوده لوگوس همان سخن و فکر که گوید می و گذارد می فراتر این از را پا یوستینوس
 و آورده زبان بر کلمه شکل به وسلوگ همین ولی است شناخت غیرقابل و مخفی درونی، انسان
 منبع به شود نزدیک و باشد داشته اشاره عقل خود به آن که از بیشتر لوگوس. شود می تلفظ
 انسان همان را لوگوس که عربی ابن نگاه از فارغ. شود می نزدیک کلمه  یعنی اندیشه و عقل
 از معاصر يفالسفه داده جاي خود در مطلق طور به را اشیا و حقایق تمام که داند می کامل
. اند پرداخته لوگوس ي مسئله به نوشتار و گفتار به دادن اصالت با یک هر دریدا و هایدگر جمله

 اما اند پرداخته لوگوس عنوان به کلمه از ساحتی به یک هر دریدا هم و هایدگر هم چند هر
 که دهد می نشان این و اند نپرداخته لوگوس عنوان به» کلمه وجود «به کامل طور به یک هیچ

 از گفتار و نوشتار بوده که دو این از فراتر چیزي بلکه نیست نوشتار تنها یا گفتار تنها لوگوس
 ، بنابراین مقام جامع وجودي کلمه به عنوان تعریف کاملی از لوگوساست گرفته نشأت آن

الف نظر دیگران دربردارنده ي تمام تعاریف پیش از خود و جامع تعاریف می باشد؛ زیرا بر خ
او . که لوگوس را مثبت قلمداد می کنند، نظر هایدگر به ویژه دریدا متفاوت و منفی است

 ولی مکتب .و در برابر آن میتوس را طرح می کند لوگوسنتریسم را متافیزیک و توهم می داند
م معانی زیرا جامع تما. اصالت کلمه  همه ابعاد مثبت و منفی تعاریف لوگوس را در بر می گیرد

  . لوگوس می باشد

. 
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  منابع
 یلدا و کلمه کلید جهان هاي چشم) 1396( اهورا، هنگامه آذرپیک، آرش و مسیح، نیلوفر و

  .، تهران، روزگارهولوگرافیک

  .مرکز نشر تهران، ،)هرمنوتیک و شکنی شالوده (متن تأویل و ساختار) 1370 (بابک احمدي،

  .خوارزمی تهران، لطفی، حسن يترجمه تیمائوس،) 1380 (افالطون

  خوارزمی تهران، لطفی، حسن يترجمه گرگیاس، ،)1380( افالطون

 نشر تهران، دوم، چاپ اي، حمزه شهرام ي ترجمه ،آکویناس با آشنایی) 1383 (پل استراترن،
  .مرکز

 دوم، چاپ خراسانی، الدین شرف دکتري ترجمه ،)مابعدالطبیعه (متافیزیک) 1379 (ارسطو
 .حکمت تهران،

 زیبا، هنرهاي ي نشریه ،»معمار بر دریدا هاي اندیشه و آراء تأثیر«) 1383 (حمیدرضا انصاري،
  60_49 ص ،18 ي شماره

  .سمت تهران، اول، چاپ رنسانس، و وسطی قرون در فلسفه تاریخ) 1382 (محمد ایلخانی،

  .مولی ،تهران خواجوي، محمدي ترجمه ،مکیه فتوحات) 1381 (الدین محی عربی، ابن

، تصحیح و تعلیق ابوالعالء عفیفی، لبنان، بیروت، فصوص الحکم) 1365(ابن عربی، محی الدین 
  .بی تا

 تهران، دوم، چاپ دوم، جلد داوودي، مراد علی ي ترجمه ،فلسفه تاریخ) 1374 (امیل بریه،
  .دانشگاهی نشر مرکز

  .جیبی هاي کتاب انتشارات تهران، ،یونان فیلسوفان نخستین )1357 (الدین شریف خراسانی،

 ششم، چاپ اول، جلد بندري، دریا نجف ي ترجمه غرب، ي فلسفه تاریخ) 1373 (برتراند راسل،
  .پرواز کتاب تهران،
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  .دیباچه کرمانشاه، ،زمینی فرا یک هاي نوشته ماه) 1398( مهوش، سلیمانپور،

 ي واژه تطبیقی ي رابطه بررسی«) 1395( سمیه حامدآباد، صفاري و محمدرضا زاده، شریف
ي ، دورهماهنامه ي باغ نظر ،»ایرانیان ي اندیشه در چلیپا نشان و هراکلیتوس منظر از لوگوس

   .42 ي ، شماره13

، 1 جلد مجتبوي، الدین جاللسید يترجمه ،فلسفه تاریخ )1391( چارلز فردریک کاپلستون،
  .فرهنگی و علمی انتشارات تهران،

 قوام مهدي ي ترجمه ،)هراکلیتوس (یونان ي فلسفه تاریخ )1376 (دبلیو گاتري، سی کی
  .روز فکر تهران، پنجم، جلد صفري،

 تهران، دهم، جلد فتحی، حسني ترجمه ،یونان ي فلسفه تاریخ) 1375 (دبلیو گاتري، سی کی
  .روز فکر

 تهران، فتحی، حسني ترجمه سیزده، ج یونان، ي فلسفه تاریخ) 1377 (دبلیو گاتري، سی کی
  .روز کرف

  .هرمس تهران، صفوي، کوروش  ي  ترجمه دوسوسور، فردینان) 1386 (جاناتان کالر،

 اول، چاپ سوم، جلد لطفی، محمدحسن ي ترجمه ،یونانی متفکران ،)1375 (تئودور گمپرتس،
  خوارزمی انتشارات سهامی شرکت تهران،

مه ي کارشناسی ارشد پایان نا ( لوگوس، معنایی تطور  سیر)1383(اهللا  نعمت اقدم، عبدي
  ، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)دانشگاه عالمه طباطبایی

  .، تأملی در باب تفکر مدرن، تهران، طرح نوعقل افسرده) 1378 (فرهادپور، مراد

  .ي محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر، ترجمهتمدن مغرب زمین) 1380(فوگل، اشپیل 

  .، ترجمه شهرام باقري، تهران، حکمتي بر هایدگردرآمد) 1394 (فیگال، کونتر

  .سبز ي اریکه تهران، ،هخامنشی ي ملکه آخرین هاي عاشقانه) 1398 (مارال موالنا،
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 و مهاجر مهران ي ترجمه ،معاصر ادبی هاي نظریه ي نامه دانش) 1385 (ریما ایرنا مکاریک،
  .آگاه تهران، نبوي، محمد

  .چشمه تهران، رادمهر، فریدالدیني ترجمه ،وسهراکلیت) 1390 (فیلیپ رایت، ویل

  .ققنوس تهران، جهادي، سیاوش ي ترجمه ،زمان و وجود) 1389( مارتین هایدگر،

ي  ترجمهمدرنیسم، گرایی از مدرنیسم تا پست ي انسان اي درباره نامه) 1381 (هایدگر، مارتین
  .ریم رشیدیان، تهران، انتشارات نیعبدالک
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  چکیده

انجام گرفته گیلکی   جغرافیایی و تنوعات گویشنواحی بینبررسی  ارتباط  ا هدفمقاله حاضر ب
هاي مختلف جغرافیایی، تفاوتنواحی در در این پژوهش تالش گردید تا نشان داده شود  .است

هایشان هاي رایج گیلکی از گویشوران گیلک زبان و صحبتادهداین منظور به . گویشی هست
 نواحی هاي گیلکی که گویشداد نشان در این پژوهش هابررسی داده. گردیدآوري جمع

 نواحی در نتایج حاکی از آن است که. هایی دارند تفاوت) شرقی و غربی(مختلف جغرافیایی
لذا از . شود دستوري و نحوي مشاهده میمختلف جغرافیایی، تنوعات گویشی به لحاظ آوایی،

هاي غیر زبانی ر جغرافیایی به عنوان یکی از متغیاین مطالعه این نتیجه حاصل شد که ناحیه
شود اما زبان فارسی در مقام زبان معیار و زبان غالب در جامعه بر  مییسبب گوناگونی گویش

   . دارد بسزاییثیرأتنوعات گویشی ت
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  مقدمه - 1

. دهدهاي بنیادي مورد مطالعه قرار میهاي علمی و نظریهشناسی، زبان را با روشعلم زبان
ز انسان ا. کتدهاي شگفت انگیز انسان است که وي را از حیوان متمایز میزبان یکی از توانایی
    کندو تبادل اطالعات انجام هاي خود در جامعه ارتباط برقرار میگروهیطریق زبان با هم

. پس زبان عالوه بر نقش تبادل اطالعات، نقش تعامل اجتماعی را نیز بر عهده دارد. دهدمی
ي با عظمتی، دستاوردهاي علمی بسیاري داشته است که باعث ارتباط با بررسی چنین پدیده

        شناسی، شناسی با علومی مانند فلسفه، روانزبان. اي علمی دیگر شده استهحوزه
شناسی در ارتباط شناسی، آموزش و مردمشناسی، ادبیات، حقوق، علوم سیاسی، جامعهعصب
هاي ي میان طبقات گوناگون جامعه، تفاوتهاي میان زبان و جامعه، رابطهدر بررسی. است

 گوناگونی زبانی و به طور کلی، مباحث متنوعی مربوط سیتی و طبقاتی،جغرافیایی، تمایزات جن
دهد که ما  دقت در لهجه و گویش فرد کامالً نشان می.شودبه محیط زندگی انسان مطرح می

  .کنیماهل کجا هستیم و با چه زبانی صحبت می

 غرافیایی و شرایط جشناختی زبان، به عواملی چون مسافت، موانع طبیعیدر بررسی جامعه
 شود زیرا چنین عواملی توأم با عوامل اجتماعی دیگرچون کوه و منطقه جغرافیایی اشاره می

  .خانواده، جنسیت، سن و شغل در زبان افراد بسیار موثر هستندمانند تحصیالت، 

پژوهش حاضر با تأکید بر عامل منطقه جغرافیایی به بحث در زبان در باب گوناگونی زبانی یا 
شناسی اجتماعی، محققان بر این باورند شناسی زبان یا زباندر جامعه. پردازدمی شیتنوع گوی

اي بسیار هاي منطقه موانع و فواصل در پیدایش گویش،مشخصات جغرافیایی مانند مسافتکه 
  .اهمیت دارند

بر این باور است که مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه از مفاهیم اساسی و ) 1387(دبیرمقدم 
شود تعریف شناسی هستند و نخستین پرسشی که پژوهشگر با آن روبرو میپر کاربرد در زبان
  گویش کامالً روشن نیست و چنین تعابیري وتعریف اصطالحاتی مانند زبان. این مفاهیم است

. اي هستندها منطقهمعتقد است که گویش )2003(کوك ). 2006وارداف ( ابهام دارندتا حدي
پس چنین . ظی، دستوري و واژگانی متفاوتندبان معیار هم به لحاظ تلفاز زها  گویش

هاي متفاوتی که در مناطق گوناگون جغرافیایی با  دارند و گروهطاصطالحاتی به جامعه ارتبا
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فرامکین (برندهاي متفاوتی را به کار میکنند گویش، لهجه و گونهمیهاي متنوع زندگیفرهنگ
  ).2014و دیگران،

یا چند زبان رسمی کاربرد داشته باشد، جامعه دو زبانه یا ي که در آن دو زبان رسمی اجامعه
بنابراین یک جامعه زبانی بطور همگن از زبان ).1393مدرسی،(شود نامیده میچند زبانه

هاي شناسان بر این باورند که اصطالح گویش در مورد تفاوتبسیاري از زبان. کنداستفاده نمی
هاي تلفظی هاي زبانی و اصطالح لهجه تنها در مورد تفاوتو واژگانی ِ گونهتلفظی، دستوري 

  ).1393مدرسی، (شودآنها به کار گرفته می

. هایی، معیارهاي زبانی و غیر زبانی مورد توجه هستندهایی یا گوناگونیچنین تفاوتدر بررسی 
در . ی، جنسیتی و مانند اینهاهاي غیر زبانی عبارتند از مسایل فرهنگی، جغرافیایی، سیاسمعیار

  .دگیر قرار میبررسی و مطالعهپژوهش حاضر بحث جغرافیایی و منطقه اي مورد 

هاي زمین مشخصهاي و فیزیکی که بر وجود  جغرافیاي منطقه، یا به عبارتیمنطقه جغرافیایی
رین تو مشخصترین کند؛ یکی از مهممحیطی خاص داللت میهاي و مناطق مختلف با ویژگی

گویندگان یک زبان با توجه به .  تأثیرگذار است زبانیهايعواملی است که بر گوناگونی و تفاوت
زبان را با افرادي که در یک کنند و اند، زندگی میمنطقه جغرافیایی که در آن به دنیا آمده

   .برندکار میکنند، متفاوت بهمیمنطقه جغرافیایی دیگري زندگی 

. در سطح وسیع مورد استفاده قرارگیرد، داراي تنوع گویشی فراوان استاساسأ هر زبانی که 
هاي  هاي گویش نواحی روستایی در مقایسه با نواحی شهري تمایل بیشتري به حفظ ویژگی

ي آن جامعه ارزش  هاي سنتی همچون پلی ارتباطی با پیشینه گویش. محلی خود دارند
  ).1: 1389حیدرپور، (بسیاري دارند

   جغرافیایی و وسعت استان گیالن موقعیت-2

 در که است رانیا یشمال يها استان از یکی لومترمربعیک 14042 مساحت با النیگ استان
 واقع تالش یشرق يها دامنه و یغرب البرز یشمال يها دامنه و خزر يایدر یغرب جنوب کرانه
. استکشور يها استان نیزتریخ حاصل و نیباتریز ن،یسرسبزتر از یک این استان ی.است شده
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 و یکوهستان هیناح ،یکی: است صیتشخ قابل هیناح دو الن،یگ استان در يناهموار نظر از
 يها يناهموار مجموعه از یقسمت بخش، نیا: مرتفع و یکوهستان یۀناح . پست هیناح ،يگرید

 شرق در سمام يها کوه تا نقطه نیتر یشمال در آستارا رود دره از که است خزر يایدر جنوب
    البرزي ها کوه و تالش يها کوه عنوان تحت مجزا مجموعه دو شامل و است شده دهیکش

سازمان پژوهش و برنامه ریزي (شوند یم جدا هم از درودیسف دره لهیوس به که شود یم
  .)1397آموزشی،

 

  هاي استان گیالننقشه ناهمواري

 بالفاصله که است خزر يایدر یجنوب کهیبار النیگ هموار و پست هیناح: هموار و پست یۀناح
 از ها قسمت یبعض در. رسد یم تالش و البرز يها کوه يپا تا آن امتداد و شده شروع ایدر از

 رسد؛ یم حداقل به جلگه وسعت چابکسر، تا رودسر نیهمچن و تالش و آستارا محدوده جمله
  .شود یم ضیعر جلگه درود،یسف امتداد در که یدرحال
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  هاي استان گیالننقشه پستی و بلندي

 رودخانه نیتر پرآب درودیسف. است لومترمربعیک 200 56 معادل رود نیا زیآبر حوضه وسعت
 کرده هیهد استان نیا مردم به را زیخ حاصل النیگ ازی سهم گفت توان یم که است النیگ

 درکردستان 1 چشمه چهل يها کوه از که دارد نام اوزن قزل رود، نیا یاصل شاخه. است
 لیمنج در و یکش زه را زنجان و جانیآذربا يها آب از یبخش خود ریمس در گرفته، شمهسرچ

     نامیده  درودیسف النیگ يسو به پس، آن از و ونددیپ یشاهرودم نام به يگرید شعبه به
سازمان پژوهش و (شودمی کوه هاي چهل چشمه به زبان محلی، چهل جِم گفته. شودمی

هاي فرهنگی، آب و هوایی،  هر منطقه جغرافیایی، عالوه بر تفاوت).1397ریزي آموزشی،برنامه
. ؛ در گویش و زبان محلی خود نیز متنوع هستندهاي زندگی و مسایل زیست محیطیشیوه

  برند که به لحاظ اهالی هر منطقه در این استان، گویش و گونه محلی خود را به کار می
   . شناختی متفاوت هستندهاي زبانویژگی

 پیشینه -3

ویژه گیلکی، نخستین بار از سوي هاي شمال ایران بهها و لهجهي گویشتحقیق درباره
شناسان کشورهاي اروپا قبل از دانشمندان، به تحقیق و پژوهشگران اروپایی آغاز شد و زبان

پژوهشگران روسیه تزاري در این زمینه . هاي ایرانی از جمله گیلکی پرداختندبررسی گویش
. )1385پورهادي، (اولین محققی که دستور گیلکی را نوشت، برزین بود. دم بر سایرین بودندمق
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هاي جنوبی دریاي خزر را مدون و براي هاي حوزهاین ایران شناس، کلیه نکات مربوط به زبان
  .آن دستور نوشت

 جغرافیایی هايتوان به دو گروه اصلی غربی و شرقی بر اساس قرابتایرانی را میزبان و گویش 
گروه غربی به دو گروه شمال غربی و جنوب غربی تقسیم می شود که  .و ساختاري تقسیم کرد

دسته بندي هاي . گرددگویش گیلکی از جمله زبان هاي ایرانی شمال غربی محسوب می
  . متفاوتی از گویش هاي رایج در گیالن توسط پژوهشگران ارایه شده است

هاي ایرانی، به تعریف زبان، گویش و گونه ناختی خود از زبانشدر بحث رده)1392(دبیرمقدم
ها و زبان. داندهاي رسمی میوي زبان فارسی را زبان رسمی و دیگران را زبان. پرداخته است

  .اندها بررسی شدهگویشها به لحاظ نظام حالت، مطابقه و ترتیب سازه

گویند که ن هاي گوناگون سخن میمعتقد است مردم گیالن به زبا) 15-14: 1385(هادي پور
الن، گیلکی شرق گیالن با یگیلکی شامل گیلکی رشت، گیلکی مرکز و غرب گ: ازعبارتند

گویش . مرکزیت الهیجان، گالشی، گیلکی رودبار، تالشی، تاتی، کردي کرمانجی و لري لکی
رد غیر گیالنی گیلکی رشت از زبان فارسی تأثیر زیادي پذیرفته است؛ به طوري که امروز یک ف

هاي آوایی یا صرفی برخی ویژگی. با کمی دقت می تواند گفتگوي گیلکی را کم و بیش دریابد
طاهري و حسینی (اندهاي فارسی جایگزین شدهشود و بعضا با واژهدر گیلکی مشاهده نمی

  .  )160: 1396ماتک،

ت را از جنبه هاي متنوع  به هر روي، بسیاري از محققان ایرانی و غیر ایرانی گویش هاي متفاو
در ادامه مقاله، . مورد بررسی قرار داده اند؛ که هر یک از آن ها دستاورد ارزشمندي داشته است

  . پژوهش هاي مرتبط با موضوع ارایه می شوند

     ایرانی و غیر ایرانیمطالعات دستور نویسان و زبان شناسان -1- 3

 سته روس، بنیان گذار بخش زبان هاي ایرانیایران شناس برج)2012( یوا و دیگرانیراستارگ
در انستیتوي زبان شناسی فرهنگستان علوم روسیه مدتهاي مدیدي پژوهش هاي ارزنده اي 

در . ها زبان گیلکی را از جنبه تاریخی، آوایی، دستوري مورد توجه قرار داده اندآن. داشته اند
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در بیشتر موارد .  توجه بوده استاین مطالعه زبان گیلکی رشت بیشتر از مناطق دیگر مورد
 و توجهی به  گونه هاي الهیجانی و دیگر شهرستان ها  رشت است رایج درنمونه ها از گیلکی

  .نشده است
ترین و  ریشه و ماده افعال از مهممعتقدند که  )1387 (پوری و سبزعلخاله شهی کیتیضار

هاي تشکیل   است که میان لغتریشه جزءِ بنیادي واژه. هاي هر زبان است ترین قسمت اساسی
ها را در بردارد و ماده از  ده لغوي مشترك است و معناي اصلی آن لغتادهنده یک خانو

  زبانبهماتتوان بسیاري از م با استخراج ریشه ها می. شود  به ریشه ساخته میییافزودن جز
ها را در   فعلماده هاي فعلی، اساس ساخت. هاي ایرانی را در حوزه معنایی و دستوري گشود

  .  از تعدادي ریشه محدود مشتق شده انددهند و غالباً هاي مختلف تشکیل می گویش
هاي تاتی، تالشی و گیلکی از گروه زبانهاي ایرانی شمال غربی اند که در حاشیه دریاي گویش

 شده ها بسیاري از عناصر زبانهاي ایرانی دوره باستان و میانه حفظ در این گویش. خزر رایج اند
ابتدا به ریشه و ماده هاي فعلی و چگونگی ساخت آنها در نگارندگان، در این مقاله . است

، سپس وجوه تشابه و تفاوت آنها را در این حوزه با یکدیگر پرداخته اندهاي مزبور  گویش
  .کرده اندبررسی 

س زبانی به بررسی فرآیندهاي آوایی گویش گیلکی بر مبناي اطل )1393(قلی فامیان و بصیرت
 پژوهش، تهیه اطلس زبانی، تشخیص فرآیندهاي آوایی در سطح آنهدف از . پرداخته اند

 ارزیابی مبناي آوایی در تقسیم گیلکی به بیه پس در مناطق غربی و بیه پیش در ،گیالن
 نوع فرآیند 18ها پس از جمع آوري داده از گویشوران گیلکی، آن.  بوده استمناطق شرقی
. از نظر آنها میان تنوعات آوایی و متغیر جغرافیایی همبستگی وجود دارد. ناختندآوایی را بازش

در شهرستان هاي غیر مرکزي استان و در رأس آن رودسر در به عالوه مشخص شد که 
  .  بسامد فرآیندهاي آوایی بیشتر از شهرستان هاي مرکزي استان استمجاورت استان مازندران 

 با به بررسی ساخت فعل ماضی در گویش گیلکی شرق گیالن )1396(پورالخاص و همکاران
ها تلفظ و شیوه گویشوران این آن.  پرداختندتمرکز بر شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل

شناخت و توصیف دقیق ساختار فعل ، ها  آنهدف از انجام پژوهش. نمودندمناطق را واکاوي 
 توصیفی دقیق و علمی از ساختار ندداشتآنها سعی . بودماضی در گویش گیلکی شرق گیالن 

د که ساختار فعلی در رسیدنآنها در نهایت به این نتیجه . فعلی در این گویش ها ارایه دهند
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عالوه بر آن تفاوت هاي آوایی، . گیلکی شرق از لحاظ وجه و نمود با زبان فارسی تفاوت دارد
  . نمودندواژگانی و ساختاري بسیاري میان این دو مشاهده

  بانی نظري تحقیق م-4
زبان پدیده اي یک دست . ، گوناگونی زبانی مطرح استبررسی هاي  زبانی مبتنی بر جامعهدر 

عوامل متعددي را زبان شناسان اجتماعی معرفی کرده اند که عبارتند از متغیرهاي . نیست
  ).141: 1393مدرسی، (زبانی و غیر زبانی

یایی، سن، قومیت، جنسیت، شغل ، طبقه عبارتند از منطقه جغرافمتغیرهاي غیر زبانی 
      اجتماعی، خانواده و مسایل فرهنگی جامعه همگی سبب ایجاد گونه هاي متفاوت زبانی 

در بررسی هاي زبان شناسی . تنوعات زبانی در همه زبان ها مشاهده می شود. می شوند
 که نزدیک تر است، اجتماعی اعتقاد بر این است که که تغییرات زبانی به مناطق جغرافیایی

  ).145: 1393مدرسی، (این نظریه را موج نامیده اند. زودتر سرایت می کند
   روش شناسی پژوهش-5

هاي متفاوت گیلکی غربی و شرقی  پژوهش حاضر درصدد آن است که در ابتدا دریابد که گونه
تاثیر زبان سپس به . دهندهایی را نشان میها و چه شباهتدر مناطق جغرافیایی چه تفاوت

براي جمع .  توصیفی است-شیوه کار تحلیلی. پردازد فارسی بر گونه هاي گیلکی بطور کلی می
سواد و  آوري داده ها، از تعدادي از گویشورهاي بومی گویش گیلکی ساکن رشت، باسواد و بی

همچنین از منابعی مانند . عمل آمد  سال بصورت تصادفی مصاحبه به65 تا 35حدود سنی 
هدف از این تحقیق این . است شده گرفته ها در این زمینه بهره نامه ها و پایان ها، کتاب گفرهن

عالوه بر . است که نشان دهد منطقه جغرافیایی و مسافت در ایجاد گوناگونی زبانی تاثیر دارد
  .  شود ها با زبان فارسی نیز مقایسه و تطبیق داده میآن قیاس، داده

ب دریاي خزر واقع شده است که براساس آخرین تقسیمات استان گیالن در جنوب غر
مردمان هریک از این . ن به مرکزیت شهر رشت قرار دارد شهرستا16جغرافیایی داراي 

از این میان . گوینداي یا گونه جغرافیایی آن منطقه سخن میها به گویش منطقهشهرستان
   ها و گیرند تا تفاوترار میسرا در این مطالعه مورد بررسی قهاي رشت و صومعهگونه

از آن جایی که زبان فارسی بر این گویش ها سایه انداخته . ها مشخص شوندهاي آنمشابهت
با این بررسی از یک سو به . است، در نهایت با زبان معیار کشور نیز مورد مقایسه قرار می گیرند
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اي علمی ثبت شوند و بقاي گویش ها کمک می شود که داده هاي مناطق مختلف در بحث ه
از سوي دیگر معیار جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد تنوعات زبانی مورد 

گیرد که تا چه حد قدرت گذشته خود را حفظ کرده است و زبان فارسی یا ارزیابی قرار می
یعنی مکان (عوامل دیگري مانند مهاجرت بر کاهش نفوذ این عامل مهم تنوعات زبانی

  . تأثیرگذار بوده است) رافیایی و منطقهجغ

   قلمرو جغرافیایی پژوهش- 6

استان است که زبان مادري اکثر مردم  شاخه شمال غربی هاي ایرانی زبانزبان گیلکی از گروه 
و از غرب با  مازندرانیگیلکی در محدوده استان گیالن از شرق با گویشوران . است گیالن

همجوار است و در درون محدوده خود داراي  تاتیو از جنوب با گویشوران  تالشیگویشوران 
   . )2000رودیگر، (هایی است گونه

زبان  .هاي حاشیه خزر است و در مجموع زبان هاي شمال غربی ایرانی زبانزبان گیلکی از گروه 
 گالشیو ) شرق گیالن(، بیه پیشی )غرب گیالن(کی، مشتمل بر سه لهجه بیه پسی گیل

مردم شمال غربی گیالن، به . باشد می) اي و کوهستانی گیالن و غرب مازندران مناطق کوهپایه(
گیلکی . کنند باشد تکلم می تالشیکه زبان  هاي کناره دریاي خزر گویشز خانواده زبانی دیگر ا

توانند  داشته و گویشوران این دو زبان تا حد نسبتاً زیادي می زبان مازندرانینزدیکی زیادي با 
بخشی از  شبکه استانی گیالنگیلکی تنها در ایران رواج دارد و . سخنان هم دیگر را بفهمند

گیلکی به عنوان زبان رسمی جلسات . کند هاي تلویزیونی خود را به این زبان اجرا می برنامه
 شکل زیر مجموعه ).2012راستارگییوا و دیگران،(است تعیین شده شهرستان رشتشوراي 

  .دهد هاي حاشیه دریاي خزر را در قالب نقشه نشان می زبان
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www.Wikipedia .org 

   یافته و بحث-7

افیایی وابسته به آن دراین بخش داده هاي زبانی جمع آوري شده به لحاظ آوایی و مسایل جغر
  .در نواحی غربی و شرقی مورد مطالعه قرار می گیرند

  گوناگونی آوایی - 1 - 7

در گویش هاي گیلکی غربی و /e/   یا /a/ در بعضی از واژه ها با واکه هاي   /i/در رشتی واکه 
 .دهد را نشان می /i/ گوناگونی آوایی واکه 1 جدول شرقی جایگزین می شود؛

 /i/ واکه یی آوای گوناگون1جدول 

 گونه غربی گیلکی فارسی انگلیسی

ti kitậb رشتی 
 Your book کتاب تو 

te kitậb 
 ضیابر و گسکر

 
/u/ در رشتی در همجواري با دیگر آواها به /ṻ/؛)2جدول  ( تبدیل می شود 
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 /u/گوناگونی آوایی واکه 2جدول 

لیسیانگ  رشتی گونه هاي دیگر فارسی 

smoke دود dṻ dud 
muddy گل الود tṻl tul 

  
گذارند و دچار تغییر یا تحول  ي گفتار، بر یکدیگر تأثیر می نشینی در زنجیره آواها هنگام هم

 همانندي،  2همگونی:  عبارتند از1برخی از این گونه تغییرات و فرایندهاي آوایی. شوند می
توان گفت فرایندهاي آوایی نوعی تغییر  لذا می .7اضافه ،6حذف ، 5قلب ،4الابد ،3اي واکه

  .آیند ها یا عناصر واجی زبان به حساب می ساختاري در مشخصه
   همگونی همخوانی-1-1- 7

قبل از  /n/در شکل گفتاري گویش گیلکی رشتی همانند زبان فارسی هرگاه همخوان لثوي 
در واقع از . شود  دولبی تبدیل می/m/د، آن همخوان به شو  واقع/p/ یا /b/ دولبی  همخوان

سازي حرکات  ور با ساده کند و گویش لحاظ جایگاه تولید به همخوان بعدي شباهت پیدا می
 در جدول زیر قاعده همگونی همخوانی در .گونه کلمات را ادا کند تواند این تر می عضالنی راحت

 :گفتار گیلکی ارایه می شود
  :مانند

  فارسی                                    گیلکی             
  /zenbur/  [zembur]    زنبور   
  /ʃƏnbƏ/  [ʃƏmbƏ]    شنبه 
  /dunbƏ/  [dumbƏ]  دنبه  
   /zƏnper/ [zəmper]     پدرزن  
 /dunbal/  [dumbal]  دنبال  

  
                                                             
1 Phonological processes 
2 Assimilation 
3 Vowel Harmony 
4 Change 
5 Metathesis 
6 Deletion 
7  Epenthesis 
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  هاي  همگونی واکه-1-2- 7
. دهد یم رخ يساز هیشب و ردیگ یم قرار خود جوار هم ي واکه ریتأث تحت واکه کی ندیفرا نیا در
 ي واکه يها مشخصه به هجا کی ي واکه يها مشخصه مجاور، يهجا دو در که معنا نیا به

 یتوجه قابل تعداد و ساده مصوت هفت یلکیگ زبان در. (کند یم دایپ شباهت گرید يهجا
 در که است یلکیگ صوتم نیپربسامدتر از /ə/ مصوت دارد، وجود /ow/ مانند مرکب مصوت

  .) ندارد وجود یفارس زبان

  :مانند
  فارسی                              گیلکی             
  /bedo/  [bodow]           بدو  
  /beʃur/  [buʃur]           بشور  
  /bebor/  [bobor]          ربب  
   /bəzæn/ [bəzən]           بزن 

 

  حذف -1-3- 7

حذف ممکن است . شود ي گفتار حذف می اي از زنجیره آوایی حذف، همخوان یا واکهدر فرایند 
  :به دو صورت باشد

  حذف همخوان پایانی : الف
  حذف همخوان میانی: ب
  

  حذف همخوان پایانی) الف
به عبارتی هرگاه در ترکیب آواها نوعی . شود در این فرایند یک واحد آوایی آخر کلمه حذف می

ي گفتار بوجود آید که خالف نظام صوتی زبان باشد، یک  احدهاي زنجیرهنشینی بین و هم
  ).55 : 1384پورهادي، (شود  واحد آوایی از آن حذف می
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  فارسی                           گیلکی             
  /dæst/  [dəs]                  دست    
  /dust/  [dus]                     دوست  
  /rast/  [ras]                    راست  
   /duzd/ [duz]                      دزد  
   /pust/ [pus]                     پوست 

  
  : مانند. شود گاهی در کلمات مرکب همخوان میانی حذف می) ب
  

  فارسی                                گیلکی             
  /tʃændta/  [tʃenta]            ند تا چ  
  /dæstmal/  [desmal]             دستمال 

    
  قلب -1-4- 7

این فرایند را . کنند ي گفتار، گاهی دو همخوان کنار هم جایشان را با هم عوض می در زنجیره
گویند که بیشتر در گفتار عامیانه یا توسط کودکان که تازه شروع به  فرایند آوایی قلب می

  :مانند. نددپیو اند به وقوع می صحبت نموده
  فارسی                                 گیلکی

  /qofl/  [qulf]                             قفل 
  /aks/  [ask]                               عکس  

/mæʃğ/  [mæğʃ]                       مشق 
/mədrəsə/  [mərdəsə]           مدرسه  

  /kebrit/  [kerbit]                     کبریت 
/buʃqab/  [buxʃab]                  بشقاب  

/məsxərə/  [məxsərə]            مسخره  
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  اضافه-1-5- 7
. شود ي واحدهاي آوایی همنشین اضافه می اي به زنجیره در این فرایند آوایی، همخوان یا واکه

شود و  ي پایانی گفته می د به آن اضافهي گفتار اضافه گرد هرگاه یک واج به آخر یک زنجیره
  :مانند. شود اطالق میاضافه میانی هرگاه یک واج در وسط یا شروع یک کلمه اضافه شود به آن 

  
  فارسی                                گیلکی

  /fen/  [fənd]                    فن 
  /sen/  [sənd]                           سن 

  :مانند. شود  صامت بین دو مصوت مشدد میگاهی نیز
  فارسی                                 گیلکی

  /dula/  [dulla]                    دوال  

هر چند که در مناطق متفاوت، گونه هاي متنوع گیلکی صحبت می شود اما تأثیر زبان فارسی 
ي رشت که هنگام بررسی زبان کردهي قشر فرهیخته و تحصیلدر میان گویشوران نماینده

با توجه به گرایش به تلفظ . ها بیشتر مشخص استگیلکی گویشور ما بودند در تلفظ واکه
ها صورت شود که این جایگزینیمی هایی که با فارسی مشترك است مشخصفارسی در واژه

  :گیردمی

  جایگزینی آوايoبه جاي آواي  u هایی که در واژهuي آن یشینهي تاریخی پ کشیده
  .»درست «dorost، »تشکر  «təšəkkor: است

  جایگزینی آوايe به جاي آواي i که iي آن است کوتاهِ تاریخی پیشینه :ebtedå 
  .و غیره» اتحاد «ettehåd، »ارتجاع «ertəǰå، »ابتدا«

  جایگزینی آوايå به جاي آواي a که āي آن است پیشینه :xulåse» خالصه« ،åftåb 
  .وغیره» راضی «råzi، »آفتاب«

هاي مکرر ثیر داشته است، گرچه پس از تلفظأاي حتی در ضبط متون تاین موضوع تا اندازه
تر طور که پیش  طور کلی همانبه. کردندخود گویشوران معموالً این تلفظ را تصحیح می

  . ظاهرا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته استåگفتیم آواي 
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بهره ها از فارسی، گیلکی غربی و شرقی و انگلیسی دادن مثالهاي زیر، براي نشانهدر نمون
  .ها داشته باشنداي نسبی میان آنگرفته شده است تا بطور همزمان خوانندگان مقایسه

   نشانه جمع-2- 7
جدول  (/on/ ختم می شود و در گویش شرقی به /ận/در گویش گیلکی غربی نشانه جمع به 

3.(  
 

 1 نشانه جمع 3 جدول

انگلیسی        گویش غربی گویش شرقی فارسی 

tree  درخت dirậxt dậr مفرد 

trees  هادرخت  dirậx.ton dậr.ận جمع 

 
چنین .  تولید می شود/ṧận/در گیلکی، نشانه جمع براي بستگان و حضار با افزودن پسوند 

  در  /Ina/   شبیه است که معادل/uṧận/ و /aṧận/نشانه اي به نشانه سوم شخص جمع
  )4جدول  (.زبان فارسی است

 
 2نشانه جمع  4جدول 

 گیلکی فارسی انگلیسی

Their mother مادراینا mậrậṧận 
  

  حرف تعریف معرفه و نکره -3- 7
 براي /a/غربی معرفه در گیلکی با افزودن حرف تعریف معرفه ساخته می شود؛ در گیلکی 

استفاده ) آن( براي /u/و ) این( براي /i/در گیلکی شرقی . به کار می رود) آن( براي /u/و ) این(
  )5جدول  (.می شود
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 1حرف تعریف  5جدول 

  گویش غربی گویش شرقی انگلیسی

this /i/ /a/ 
that /u/ /u/ 

 حرف تعریف

 
 . در زبان فارسی هستند/ra/در گویش شرقی، معادل  /ǝ/گویش غربی و در  /ậ/نشانه مفعولی 

  )6جدول (
 2حرف تعریف  6جدول 

 گویش غربی گویش شرقی فارسی
 kitabậ kitậbậ کتاب را

  
  )7جدول  (. در پایان یک اسم در گیلکی، اسم نکره درست می شود/i/با افزودن پسوند 

 
 3حرف تعریف  7جدول 

 گیلکی فارسی انگلیسی

A woman زنی zậnậki 

در تالشی قبل از یک  / yǝ / در گیلکی شرقی و /yek ta/ در گیلکی غربی ، /itậ/هنگامی که 
  )8جدول  (.اسم نکره ساخته می شوداسم قرار می گیرند، 

 4حرف تعریف  8جدول 

سیفار انگلیسی  گیلکی غربی گیلکی شرقی تالشی 

A book کتابی yậ kitab yậk ta kitab itậ kitab 
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  ضمایر شخصی -4- 7
 هاي غربی دیگر ضمایر شخصی در رشتی و گونه 9جدول 

  رشتی  گونه هاي غربی دیگر  فارسی انگلیسی
I من Mận mận  

you تو tu tu  
He/she/it او un un  

we ما am^ am^  
you شما ṧumậ umậ ṧ  

these این ها aṧan aṧận 
those ان ها uṧận uṧận 

 
  ملکیضمایر  -5- 7

 گری دی غربيها  و گونهی رشتی ملکریضما 10جدول

 انگلیسی  فارسی گونه هاي غربی دیگر  رشتی

mậ mi مال من mine 

tậ ti مال تو yours 
un Un ậ (i) مال او His/her/its 

Amậ ami مال ما our 
ṧima ṧimi مال شما yours 
uṧậnậ uṧậni مال انها theirs 

aṧậnậ aṧậnậ (i) مال این ها theirs 
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               حروف اضافه -6- 7
/jậ/  در گویش غربی و   /ji/ در گویش شرقی معادل /az/ هر دو مانند . در زبان فارسی است

  )11جدول  (.پسوند عمل می کنند
  

  

  1حروف اضافه 10جدول 

 گیلکی غربی گیلکی شرقی فارسی
 raji     rậjậ از راه

 

/e/ یا /re/ در گیلکی غربی و /be/ در گیلکی شرقی معادل /barâye/12جدول ( . در زبان فارسی هستند(   
 

 2حروف اضافه11جدول 

  غربیگیلکی گیلکی شرقی فارسی

 hasậne - براي  حسن
 mebe mậrǝ براي من

  

/ậ/ در گونه غربی و /ǝ/ در گیلکی شرقی معادل /be/ در زبان فارسی هستند و بعد از متمم خود قرار می 
  )13جدول  (.گیرد

 

 3  حروف اضافه12جدول 

 گیلکی غربی فارسی انگلیسی
To Ali به علی aliyậ 

To Hasan به حسن haậsnǝ 
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   حرف ربط-7- 7
/u/ در گیلکی غربی و /o/ در گونه شرقی معادل حرف ربط /v/در زبان فارسی هستند  .  

 
 فارسی انگلیسی

Ahmad and Hasan  حسنواحمد   amậd o hasǝn گیلکی شرقی 

Me and my father  پدرمومن  mận u mi peir گیلکی غربی 

   هجمل -8- 7

/vậsti bậdậnim ksyim, ḉisim, koyǝ bậmoyim/ گیلکی 

 فارسی   ازکجا امده ایم, چه هستیم,باید بدانیم که هستیم
We should know who we are, what we are and where are we come 
from 

 انگلیسی

/xậyliyậnậ jǝxtǝrậ ṧo/ گیلکی 

 فارسی  از یادخیلی ها رفته است
It is forgotten by many سیانگلی  

 

/amậ dur durậ zǝmậtǝ ṧinim/ گیلکی 

 فارسی  ما به زمان هاي دورتعلق داریم
We belong to past time انگلیسی 

 

/xu pǝlậyậ buxurd, xu dậs – u dimậ  buṧust/ گیلکی 

 فارسی  پلویش راخورد و دست و صورت خود را شست
He ate his rice and washed his face and hand انگلیسی 

 

        همانطور که تحلیل و توصیف داده ها نشان می دهد تنوع در گونه هاي زبانی به چشم 
، چینش کلمات در جمله و ویژگی هاي دستوري نشان می دهند که نوع تلفظ. می خورد

از این رو می توان . تفاوت هایی میان منطقه هاي جغرافیایی گیلکی غربی و شرقی وجود دارد
اما از سوي . ی و قومیت را از عواملی دانست که سبب تنوعات گویشی می شودمنظقه جغرافیای
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توسعه  زبان فارسی و افزایش گویشوران این زبان در تغییر اصالت این گوناگونی بی تأثیر  دیگر
وام در مباحث زبان شناسی مربوط به گیلکی مشاهده می شود که زبان فارسی سبب . نیست
 که ظاهراً از زبان فارسی وام گرفته شده است، در åي واکه. است و تغییرات در گیلکی گیري

 āي تاریخی ي آن واکهشود که با فارسی مشترکند و ریشهها دیده میتعداد کمی از واژه
  ).2012راستار گییوا و دیگران،( »خواب«  xåb: کشیده است

ان معیار تغییرات دیگري را شاید به مرور زمان و با افزایش افراد تحصیلکرده در این استان، زب
در تأیید .  نیز شامل شود و دیگر منطقه جغرافیایی تنها و قویترین عامل تنوع در گیلکی نباشد

  .چنین ادعایی در ادامه مقاله به شواهد پیشین ارجاع می کنیم

  تأثیر زبان فارسی - 9 - 7
ي رشت که کردهي قشر فرهیخته و تحصیلتأثیر زبان فارسی در میان گویشوران نماینده

با توجه به . ها بیشتر مشخص استهنگام بررسی زبان گیلکی گویشور ما بودند در تلفظ واکه
شود که این هایی که با فارسی مشترك است مشخص میگرایش به تلفظ فارسی در واژه

  :گیردها صورت میجایگزینی

: ي آن استاریخی پیشینهي ت کشیدهuهایی که در واژه u  به جاي آوايoجایگزینی آواي  -
təšəkkor»  تشکر«.  

، »ابتدا« ebtedå: ي آن است کوتاهِ تاریخی پیشینهi که i به جاي آواي e جایگزینی آواي -
ertəǰå» ارتجاع«.   

 åftåb، »خالصه« xulåse: ي آن است پیشینهā که a به جاي آواي å جایگزینی آواي -
  .»آفتاب«

راستار گییوا (ا تحت تأثیر زبان فارسی به زبان گیلکی راه یافته است ظاهرå ، آواي طور کلیبه
ها همان گونه که در جدول فوق رفته با توجه به نظام همخوانهمروي). 2012و دیگران،

: همان( .هاي زبان فارسی چندان تفاوتی ندارندها با همخوانشود، این همخوانمشاهده می
. هاي فارسی هستنداري وجود دارند که دقیقا همانند واژههاي بسیدر زبان گیلکی واژه ).32

 به dəridəهاي وصفی همانند صورت: اند، مثالًبرخی از آنها احتماالً از فارسی وام گرفته شده
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هاي هاي وصفی بازنمایی مستقلی از صیغه در زبان گیلکی این صورت.»شرمگستاخ، بی«معنی 
ها ي معانی این صورتگستره. اطی بین آنها وجود داردشان هستند که در هر صورت ارتباصلی

و ) »دریده، گستاخ «dəridəمقایسه کنید گیلکی . زبان فارسی استمعادل آنها در تر از محدود
ها حتی بعضی از واژه. »حیادریده، گستاخ، بی«) 2؛ »پاره، شکستهپاره، تکه «)däride 1فارسی 

رو مثالً دشوار از این. شوندسی به صورت فارسی تلفظ میتأثیر زبان فارتحت در گفتار گیلکی 
گیلکی کدام درست در) » و پز، آشپزيپخت«( poxtəpəzي بتوان گفت که در خصوص واژه

. شوداي گیلکی بوده و فقط همانند فارسی تلفظ میاست؛ آیا از فارسی وام گرفته شده یا واژه
 pəxtəpəzرود صورت گیلکی ، انتظار می»پختن، آماده کردن غذا «pəxtənهمسو با فعل 

  ).همان جا(داشته باشیم

  گیري نتیجه -8

 نواحی مختلف هاي زبانی نشان می دهد که تنوعات گویشی و گوناگونی زبانی دربررسی داده
 که در نواحی متفاوت استان گیالن هاي شرقی و غربیگویش. جغرافیایی به چشم می خورد

جامعه ( جغرافیاییناحیه. ایی، واژگانی و دستوري تفاوت هایی دارند به لحاظ آوتکلم می شوند،
این تنوعات بی تأثیر نیست؛ اما با  به عنوان یکی از متغیرهاي غیر زبانی در )زبانی آن ناحیه

رسد که تفاوت ها به ویژه گسترش زبان معیار و افزایش مهاجرت به مناطق مختلف به نظر می
  . کم رنگ شده است و زبان فارسی بر گیلکی تأثیر داشته استدر حوزه آوایی و نوع تلفظ 
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  پیوست

  آوانگاريهاينشانه

  واآ نشانه آوا نشانه
n همخوان(صامت .1 ن( 
l ل p پ  
r ر b ب 
y ي d د 

)واکه( مصوت .2  t ط-ت  
a ˊ─ k ك 

e ─ˏ g گ 
ә درباره ي about در انگلیسی q غ-ق  
ă Í f ف 
i اي v و 
u او s  ص-س-ث  
ou وا  š ش 
ă أئو z ظ- ض-ز- ذ  
ăi أاي ž ژ 
ei إي x خ 
uo اؤ h ح- ه  

سایر نشانه ها.3  č چ 
 ج j نشانه ي کشش :

 م m نشانه ي تهی 
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Abstract 

This paper examines the relationship between  geographical region and dialectical 
diversities in Guilaki. The objective of this study is  to show an indication to the 
issue that in  different geographical regions; very close towns or cities in the case 
of distance; there can be seen variations and almost different regional dialects. The 
data of current study has been collected amongst native people  and their 
conversations  in natural contexts. This investigation  has shown that the Western 
dialects are different  from the Eastern ones. Thus some dialectical variations  
regarding phonetics and phonology, grammatical or syntactic features have been 
observed in different geographical regions. Therefore, a geographical regions as 
one of non –linguistic factors   cause these diversities. However, Persian language 
as a standard  and  dominant  language  has a remarkable effect on these dialectical 
diversities. 
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Abstract 

In ancient Greece, Logos had many different meanings such as mind, speech, 
word, definition, etc., but not all of them are comprehensive. In Pre-Socratic 
period, Logos was equated to the general reason, which guides the world. 
Gradually, Sophists used Logos as speech, and the Jewish Philo considered it as 
the Prophet. Christianity called it Jesus and the Word of Allah. Ibn Arabi thought 
Logos as the perfect man and the truth of Muslim prophet of Muhammad. 
 Heidegger, as a contemporary philosopher considered Logos as the language and 
believed that it manifests itself via itself. Derrida thought Logos as the equivalent 
of writing and considered it as the manifestation of God. In this article, we try to 
explore this concept and its meaning, so the main question of this paper is this: 
what is Logos? Findings of this study show that Logos is the Comprehensive 
existentialism, which is beyond the time and location of the word, which by the 
synergy of conceptual substance, spoken and written essences make the 
phenomena manifest, and forms the words. Besides exploring the meaning of 
Logos, the purpose of this article is to present a definition of Logos on the 
philosophical view of Orianism. 
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Abstract 

The novel of “Her Eyes” is Bozorg Alavi’s most famous work which deals with 
political and social issues of the country, realistically. In order to present his story 
in the most realistic way, Alavi has lavishly used the elements of non-verbal 
communication; therefore, this article aims at studying and analyzing the 
implications of non-verbal communication in the story of “Her Eyes” by taking 
advantage of an analytical-descriptive method and an interdisciplinary approach. 
This article intends to show to what extent the author has intentionally used these 
elements and how much they have contributed to the political and social context of 
the story in this book. Also, by examining the frequency of such non-verbal 
behaviors, reveals the relationship between the abundance of eyes’ non- verbal 
communication and the title of the book. This study displays that Alavi has 
consciously used the non-verbal communication to advance the story and make it 
realistic. Political and social concerns, which are also the features of the realistic 
stories, have been more outstanding due to the non-verbal communication(such as 
environmental element) being present in the story. Some non-verbal 
communication features such as “motor behaviors”, “tonality”, and “eyes” have 
been very frequently used. Having been used as the title of the story, “Eyes” has to 
be more importantly considered among others. 
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Abstract 

Feminist criticism is one of the branches in literary criticism 
which investigates the relationship between literary texts and feminist ideas. This 
paper intends to analyze the main female character of the novel (RAHESH) by 
Reza Amirkhani based on the feminist approach. The main purpose of the present 
paper is to identify the characteristics of Lia, ways of her personifications as a 
woman and to show how Lia as a main character represents feminist values. For 
this purpose, Helene Cixous’s theory (1937), French feminist writer who has 
disintegrated the binary oppositions has been used and some of the binary 
oppositions in the novel have been investigated. Finally, the results demonstrated 
that the main character of novel not only played a key role in advancing the 
cultural purpose of the story, retrieved women's identity and value by overturning 
of some binary oppositions. 
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Abstract 

The study of the structure of form and plan, in a new literary criticism, is a method 
for criticizing the fiction. Each author opens new doors to the audience by 
applying specific methods of narration, and using narrative techniques. Typically, 
this is the author's art that fosters aesthetic components in the fiction. These 
components include the viewpoints, personality, narration center, types of speech, 
etc., which are evident in the plan. The structural view on literary works, due to 
the elements within the text and the patterns connect these elements, make better 
understanding of fictions. All of  the structuralists tried to make the same. In this 
study, the narrative structure of two stories “In the appearance of deers” and “The 
elfin sheds” from "Lali Story Series" by Bahram Heidari were investigated based 
on Gerard Genette’s theory. Results revealed that the two stories can be evaluated 
by Gerard Genette theory, and Bahram Heidari has used "speech" as an element to 
process his stories and could harmonize the content and the story. 
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Abstract 

It would not be an exaggeration to consider Hafez–e- Shiraz as an Iranian 
memory, the meanings and concepts of his poems that fascinate the reader are the 
extract of the thinking, culture, history and essence of Iranian folk experiences. 
Today, we find that most of the books published in Iran are about one of the 
properties of Hafez and his poetry. The aim of this study is to investigate the 
complex words and to obtain data on word formation in Hafiz poems by a 
descriptive-analytical method. The selected Hafez poetry  in this study is the tenth 
edition of Allameh e Qazvini and Qasem e Ghani published by Shaghayegh 
Publishers in 2002. In this paper, the researcher has examined the corpus from "A" 
to "Y" in his poems. Based on the results achieved,  the frequency of derivative, 
compound or compound-derivative words, prefixes and derivational suffixes(non-
derived from a verb), the root of present and past, the verbs, and also the 
prepositions have been determined. The results obtained from the data analysis of 
this study can be used for similar researches related to this theoretical framework 
as well as the formation of Persian novel words. 
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