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  سخن سردبیر
 پژوهشی، مقاالتی را به –بسیاري از نشریات دانشگاهی و غیر دانشگاهی حتی علمی 

. ات ادبی و زبانشناختی در آنها با تسامح به کار رفته اندیچاپ رسانده اند که اي بسا نظر
این تسامحات همواره بیراه نبوده اند، زیرا اگر نویسندگان و کاربران نظریات بخواهند، 

اما مقاله ها . ، آنها را پویاتر خواهند کرداً آزاد از نظریات داشته باشندشتی نسبتبردا
مقاالتی که با کژ فهمی از نظریات و بیرون از  .فهمی هایی همراه اند گاهی با کژ

  .؛ در این نشریه به مرحله پذیرش و چاپ نرسیده اندچارچوب ها نوشته شده اند
؛ پیوند بسنده اي جایگاه زبانی و ادبی نوشته شده اندمقاالت حاضر اگرچه در دو        

؛ بلکه  فقط درباره زبان و ادبیات نیستندبا هم دارند؛ به گونه اي که می توان گفت آنها
که  ؛ مقاالت نخست تا سوم این شمارهند ترتخصصی ادبی و در نتیجه –مقاالت زبانی 

 به فرم یی شناختی به قلم آمده اند، و زیباويبه ترتیب بر پایه عناصر داستانی، ساختارکا
 چهارم به زبان ادبی و فلسفی می گراید و سه مقاله و ساختار زبان گرایش دارند، مقالۀ

آخر کم و بیش در زبان و ادبیات به همدیگر پیوسته اند و برخالف بسیاري دیگر که 
ضیح آنکه خوانش تو. معموالً تالش هایی براي مقاله سازي اند، تازگی هایی را در بردارند

  زیباشناختی در داستان نجدي بر اساس دغدغه اجتماعی نویسندگان–جامعه شناختی 
. می کوشد دردهاي اجتماعی را در فرم اثر بکاودبا توجه به فرم اثر نوشته شده است که 

 در پی تحلیل ذهن و زبان شعري از فروغ فرخزاد بر "....کمیت و کیفیت زبان  "مقالۀ 
   به"...... ساختارکاوي "مقاله . پایه نظریه اي خیامی درباره زمان است که تازگی دارد

؛ افزون بر آن که  قرائتی آزاد ارائه می دهد، روایتۀگونه اي مرکز گریز از نظریه ها اولی



یش می گذارد، همین ساختار مقایسه اي کارکردهاي مشابه آثار ادگار آلن پو را به نما
  به چشم "خسرونامه" و "شیرینو خسرو " نخست نیز درباره عناصر داستانمقالۀدر 

 پنجم و ششم هم دغدغه هایی از زبان زنانه و تفاوت آن با زبان مردانه مقالۀ. می خورد
ندگانی که پایانی به وسواس ها و تجربه هاي نویس مقالۀ را نشان می دهند؛ همچنین در

  .، بر می خوریمبیش و کم درگیر زبان بومی خود هستند
 از ژرفاهاي  بایدکوتاه سخن آنکه نوشته ها پیش از آنکه فاخر و عالمانه باشند؛     

تنها در نوشتن رمان و شعر . وسواس و دغدغه نویسنده برخیزند درد، درك، تجربه،
میان می آورد، بلکه به گمان ما هر  به نیست که نویسنده و شاعر تجربه هاي عمیقش را

 در علوم انسانی و ادبیات به آن احساسات، تجربیات، دغدغه ها و نوشته اي به ویژه
    از این دست با روان خواننده بازياي نوشته  .است  اجتماعی نیازمند هاي فردي ودرد

هیز از مقاله مهمترین سازوکار پر. می کند و او را همزاد پندارانه درگیر خود می سازد
  . سازي همین روش است

ما عمیقا بر این باوریم که روش حاضر از کژ فهمی ها می کاهد و حتی به موضوع هاي 
  .تکراري تازگی می بخشد

  علی تسلیمی
  1396ماه تیر
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   تحلیل  و بررسی تطبیقی
  خسرو و شیرین و خسرو نامه با تکیه بر عناصر داستانی

   com.gmail@ltr.fahimiرضا فهیمیدکتر 
                                                                     استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

  :چکیده  
ار نیشابوري اگر چه از نظر خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوي و خسرو نامه منسوب به عطّ

قدرت شعري و اهمیا از نظر عناصر داستانی تا حدودي ت در یک درجه و یک سطح نیستند ام
 عاشقانه است و موضوع آنها ، اثري اثرهر کدام از دونمایه  از نظر محتوا و درو.شباهت دارند

تأثیر نظامی بر سرایندگان . پس  از طی مراحلی به وصال می رسند عشق دو دلداده است که 
هر چند   .بعد از خود و از جمله سراینده خسرو نامه مطلبی است که نباید از نظر دور داشت 

به معنی یکسان  اما این به هیچ وجه ررسی شده اندب  عناصر داستانجنبهکه این دو اثر از 
در پژوهش حاضر دو این دو اثر از نظر عناصر داستان و شیوه  .دانستن جایگاه این دو اثر نیست

داستان سرایی با یکدیگر مقایسه شده اند و وجه تشابه و تمایز  آن دو مورد بررسی قرار گرفته 
،  همچون نداشتن پیرنگ قويعناصر در برخی .استو شواهدي هم براي هر دو مورد ذکر شده 

 شباهت وجود دارد و در برخی ،یکسان بودن زبان شخصیت هاي داستان و یکنواختی لحن
و و شیرین بیشتر درونی و در رعناصر تفاوت هایی وجود دارد از جمله عنصر جدال در خس

 از کنواخت تر،در خسرو و شیرین یشخصیت عنصر  نیزخسرونامه بیشتر بیرونی است و 
  12/4/1395.خسرونامه است

  
  

 21/4/1395 :تاریخ پذیرش مقاله                         12/4/1395: تاریخ دریافت مقاله

 
   

  
  
  

  واژگان کلیدي
  خسرو و شیرین*
   خسرونامه *
   عناصر داستان* 
  تحلیل ساختاري* 
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  مقدمه 
  داستان سرایی و ادب غنایی

 در شعر فارسی، .ادب غنایی در اصل اشعاري است که احساسات و عواطف شخصی را بیان کند
رت داستان ، مرثیه ، مناجات ، بث الشکوي، گالیه و تغزل در قالب هاي غزل ادب غنایی به صو

خاستگاه ادبیات غنایی اشعار . ، مثنوي ، دوبیتی ، رباعی و حتی قصیده سروده می شود
نظم . احساسی و عاطفی و اشعار عاشقانه است که در ادبیات ما نوع دوم شهرت بیشتري دارد

از متن پهلوي قیان با ترجمه منظومه مشهور ویس و رامین داستان هاي غنایی در عصر سلجو
و این شعر کهن ایرانی سرمشق شاعر بلند آوازه عرصه داستان .آن به زبان دري ادامه یافت

قرن ششم از نظر به نظم درآمدن داستان هاي غنایی . سرایی یعنی نظامی گنجوي قرار گرفت
و مجنون و  خسرو وشیرین لیلیهایی چون آثارگرانب و.با وجود نظامی بیش از پیش درخشید

پس از نظامی شاعران توانمندي چون امیر خسرو دهلوي، خواجوي . هفت پیکر پدید آمد
  .کرمانی و عبدالرحمان جامی شیوه او را ادامه دادند

  پیشینه تحقیق
در مورد آثار نظامی و از جمله خسرو و شیرین تحقیقات گوناگونی انجام شده و مقاالت 

دکتر . اما در مورد خسرو نامه تحقیق چندانی صورت نگرفته  ي نوشته شده استمتعدد
شفیعی کدکنی در  کتاب زبور پارسی و همچنین در مقدمه کتاب منطق الطیر در مورد این اثر 

این کتاب توسط احمد سهیلی خوانساري چاپ شده است اما از دیدگاه . توضیحاتی داده اند
این زمینه چه به صورت کتاب و چه به صورت مقاله منتشر نشده مقایسه اي تاکنون اثري در 

  .است
گل و (در این مقاله سعی شده است که خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوي و خسرو نامه 

منسوب به عطّار، از نظر عناصر داستان و همچنین برخی از موارد صور خیال مورد ) هرمز 
 ضروري به نظر می رسد که انتساب داختن به این نکتهدر این زمینه ابتدا پر. بررسی قرار گیرد 

  .خسرو نامه به عطّار تا چه حد صحیح است 

استاد دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه منطق الطّیر و نیز در کتاب زبور پارسی یادآور شده اند 
ت که خسرو نامه که منسوب به فرید الدین عطّار نیشابوري است ، از شاعري دیگر عطّار نام اس

  ) 33:1383عطار نیشابوري ،(. وخسرو نامه نام اصلی الهی نامه عطّار است 
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  ) 38:1378، کنیشفیعی کد(.نیز به این موضوع اشاره کرده اندکتاب زبور پارسی دکتر شفیعی در
  .ون ذکر سراینده آن سخن رفته استرو نامه با عنوان منظومه و بدبنابراین در این مقاله ازخس

  سرو نامه خ داستان خالصه 

  فرزندي کنیز خود صاحب قیصر از. ت که صاحب فرزند نمی شد قیصر پادشاه روم زنی داش
در صدد زن پادشاه . می شود اما قبل از تولّد فرزند وي به قصد جنگ از روم بیرون می رود 

د را  قتل برساند ، اما یکی از کنیزکان با حیله مانع این کار می شود و فرزناست که طفل را به
به دایه اي می سپارند و دایه با کشتی به سمت آبسکون و از آنجا به سمت اهواز حرکت می 

رسند ، باغبانی که کودك خود را از دست داده است آن دو  دایه و طفل به خوزستان می.کند 
کند و آنها  دایه قبل از مرگ ماجرا را براي باغبان و همسرش تعریف می. را به خانه می برد 

شود  می  هرمز سر آمد همه اقران . در تربیت طفل می بندند و نام او را هرمز می گذارند دل 
خواهر بهرام به نام گلرخ هرمز را دیده و . و با بهرام پسر پادشاه خوزستان دوستی می گزیند 

نبردي که در ...کند  فراهم میدایه گلرخ روزي مقدمات دیدار این دو را . عاشق وي می گردد 
 سپاهان روي می دهد ، هرمز با دالوري سپاهیان سپاهان را شکست  شاه خوزستان و شاه بین

سول به نزد قیصر روم فرستاده می شود و درآنجا قیصر رپس از آن هرمز به عنوان . می دهد 
وقتی که هرمز براي انتقام گرفتن از شاه سپاهان عازم است در راه . فرزندش را می شناسد 

  اما به . که دختر خود را خدمتکار محبوسین نموده استالر زنگیان می شودگرفتار قلعه سا
هرمز از راه دریایی که روم را به سپاهان متصل می ...  یابدکمک دختر ساالر زنگیان نجات می

د سپاهان شده و طبیب خاص پادشاه می  به طور ناشناس واروي. کند راهی سپاهان می شود
 و .فروز خواهر پادشاه سپاهان و کنیز وي حسنا نیز دل می بندددر آنجا به جهان ا. گردد 

فرار می  به روم  شبانه از سپاهانسپس خسرو. جهان افروز کنیزش حسنا را به خسرو می دهد
 با )خسرو (در نهایت گل و هرمز  . کند و دوباره بازگشته و شاه سپاهان را شکست می دهد 

پس از سالها زندگی .  به نام جهانگیر می شوندازدواج می کنند و صاحب فرزنديیکدیگر
پس از مرگ هرمز ، گل . مشترك هرمز را افعی در خواب می گزد و هرمز بر اثر آن می میرد 

  .  که همان جا جان می دهد  شود  و آنقدر در ماتم وي می گریدبر سر خاکش مجاور می
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  عناصر داستان 

رانه و آوردن تشبیهات و استعاره هاي زیبا یکی چه نظامی در توصیفات و تمثیالت شاع اگر آن
  نظر داستان پردازي قابلازاما خسرو و شیرین وي ارسی است، از موفّق ترین شاعران ادب ف

یسی به صورت جدید و با چهارچوب مشخص ود توجه داشت که داستان نلبته بایا.  است تامل
ه نزد یونانیان اصول خاصی براي آن ژو بویاما در ادبیات غرب . در کشورما قدمت چندانی ندارد 

سین کرد و امیر ارسالن و داستان هاي عامیانه کهن ادبیات ما هم مانند ح. شده است تعریف 
  .د ن و انسجام و پیرنگ قوي ندارند از این موضوع مستثنی نیست...

  ، هسته داستان، طرح داستانپیرنگ

وي و رابطه علت و معلولی است به گونه اي یکی از مهم ترین عناصر داستان داشتن پیرنگ ق
که یکی از تفاوت هاي قصه هاي عامیانه و داستان، داشتن یا نداشتن پیرنگ است و دیگري 
مانعی است که بر سر راه قهرمان داستان وجود دارد و این سد، مانع کوچکی نیست که به 

یرنگ تنها به شکل اثر مربوط البته باید توجه داشت که پ.حتی بتوان آن را از میان برداشترا
به همین دلیل ما در بررسی طرح و پیرنگ با . نمی شود بلکه با محتواي آن نیز مرتبط است

به عبارت دیگر اگر پایان . دالیل حوادث و رابطه علت و معلولی آنها نیز سر و کار داریم 
در .امل نیستداستانی غیر منتظره باشد و حوادث داستان شگفتی ساز شود ، پیرنگ آن ک

پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع « : کتاب عناصر داستان نیز به این مطلب اشاره شده است
این مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و . نیست  بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است 

  )64: 1385میرصادقی ، (».معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه اي مرتب شده است

در داستان خسرو و شیرین این خود شاعر است که از رسیدن به وصال جلوگیري می کند و 
ره داستان مانع یا وجود ندارد و یا آنقدر جزئی و ناچیز است که ارزش مطرح شدن به عنوان گ

 نرسیدن خسرو و شیرین به یکدیگر می شود گاهی بهانه جوییهاي مانعی که سبب. را ندارد
هر دو شخصیت داستان شاهزاده هستند، هر دو از . هیچ مانعی وجود نداردخسرو است و گاه 

و طبقه باالي جامعه هستند و مشکل طبقاتی، قانونی، قبیله اي، اعتقادي و اخالقی وجود ندارد 
جالب تر اینکه هم خسرو به شیرین عالقه مند است وهم شیرین دلداده خسرو است و به خاطر 
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وي حتی با دیدن تصویر خسرو . ظر می کند و به مداین می آیدوي از حکومت و قدرت صرف ن
.  و راه مداین پیش می گیرد و خسرو نیز شیرین را بهترین گزینه می دانددبه او دل می بند

علیرغم همه شرایط مذکور باز این دو تا اواخر داستان به وصال نمی رسند وخواننده پیش خود 
هر بار که خسرو از شیرین کام می طلبد، . وجود داردسوال می کند که چه مانعی بر سر راه 

. شیرین می تواند مساله ازدواج را مطرح کند و در این صورت است که داستان پایان می یابد
اما شیرین دالیلی را مطرح می کند که منطقی نیست، یک بار در جواب خسرو می گوید که 

نظر منزلت اجتماعی کمتر از خسرو خود را الیق وي نمی داند در حالی که شیرین هم از 
 می و دیگر در جواب درخواست خسررنیست پس چگونه ممکن است که الیق خسرو نباشد و با

 که چون در گرما گرم عشق است وصال درست نیست و این هم نمی تواند دلیل معقول و گوید
ر پیشنهاد ازدواج که اگ مناسبی باشد، یک بار نیز آبروي خود را بهانه قرار می دهد در صورتی

  .را مطرح می کرد ازاین نظر نیز مشکلی وجود نداشت

 خسرو و شیرین هر در عین حال کهکه چرا   است اینتاملابل نکته دیگري که در این زمینه ق
 ازدواج می کند و حتی پس از  مر گ  روم هم هستند اما خسرو با مریم دختر قیصردو دلداده

داده خود که به خاطر خسرو حتی از تاج و تخت هم گذشته که با دل مریم نیز به جاي این
که  که هیچ دلیلی بر امتناع خسرو از این ر اصفهانی می رود همچنانکّازدواج کند به سراغ ش

شیرین را با کاوین و پیوند از آن خود کند وجود ندارد، هنگامی که خسرو حاضر به ازدواج 
به عبارت دیگر نظامی با .لیلی ذکر نمی گردد کار هیچ د اینرسمی با شیرین می شود براي

هنر وقدرت نمایی بی نظیري که دارد، در داستان خسرو و شیرین پیرنگ قوي و محکمی به 
 و همین امر کار نبرده است و شاید با این کار می خواسته هوسرانی خسرو را بیشتر نمایان کند

 از مهم ترین تا داستان زیراسبب شده است که خسرو و شیرین به قصه بیشتر شبیه باشد 
 قوي وجود ستان پیرنگ و رابطه علت و معلولیتفاوت هاي قصه و داستان این است که در دا

 مطلب در مورد هر دو اثر خسرونامهو این )64: همان . (ك.  ردارد اما در قصه این گونه نیست 
   .و خسرو و شیرین صادق است
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  جدال و کشمکش

 بیشتر جدال هایی درونی است اما در خسرو نامه شیرین وجود داردایی که در خسرو و جدال ه
یوه  شهر دو اثر به. جدال ها بیشتر بیرونی است یعنی کشمکش درونی شخصیت ها کمتر است

 قضا و قدر در داستان تاثیر دارد و آن را تصادفی ،داناي کل یا سوم شخص مفرد نقل شده اند
  . بیشتر است اجزاي داستانارتباط ا و قدر کمتر ومی نماید اما در خسرو نامه تاثیر قض

که روایت نظامی ازداستان خسرو و شیرین  نکته اي که در اینجا ذکر آن ضروري است این
در روایت هاي دیگر و نیز آنچه فردوسی . باروایت دیگران  و از جمله فردوسی متفاوت است

 بلکه خوبرویی است که اده اي نیستدرباره این داستان سروده شیرین ملکه ارمن یا بانوي نژ
بر طبق روایت فردوسی خسرو، شیرین را .  و اصل و تبار اشرافی و عالی نداردت اسظاهراً رومی

ي داشته و مدتی بین آنها جدایی و سرّ که از طبقه پایین جامعه است و از سالها قبل با وي سر
 و دوازده هزار کنیزك وجود دارد  سه هزار زناافتاده به حرمخانه خویش می فرستد که در آنج

به . نداردشیرین به تصویر می کشد وجود براي همه شکوه و عظمت که نظامی  و خبري از آن
د روایت فردوسی به واقعیت نزدیک تر باشد در حالی که در روایت نظامی بیشتر نظر می رس

یر پ«وب در کتاب شادروان دکتر زرین ک. جنبه عامیانه و فوق عادت بودن آن لحاظ شده است
به این مطلب اشاره کرده اند که در نوشته هاي آن دسته از » گنجه در جستجوي ناکجاآباد

له حمزه مورخان اسالمی که ظاهراً از مآخذ پهلوي یا منقوالت آنها آگاهی داشتند ازجم
ام وال، یعقوبی، مسعودي در مروج الذهب ، گردیزي و بلعمی، هیچ کداصفهانی، مولف اخبار الط

  )94 :1383ین کوب، زر: (ك . ر. به اصل قصه شیرین اشاره نکرده اند

  زبان اشخاص

یکی از عناصر مهم داستان گفتگواست که به وسیله آن شخصیت ها معرفی می شوند و داستان 
گفتگو همچنین خصوصیات جسمانی ، روحانی و اجتماعی شخصیت ها را نیز . پیش می رود

در مورد گفتگو چنین می ي در کتاب فرهنگ اصطالحات ادبی  مارتین گر. معرفی می کند 
  )1382 :96گري ، ( » . استسخنان و مکالمات شخصیت ها در هر نوع اثر ادبی گفتگو«:نویسد
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در خسرو و شیرین نظامی همه افراد داستان به یک زبان صحبت می کنند در صورتی که در 
رو که ابتدا یک شاهزاده و  داشته باشد خس زبان مخصوص خود راداستان باید هر فرد یا گروه

سپس شاه است، فرهاد که از طبقه اي پایین تر است و شیرین که شاهزاده اي ارمنی است 
 باربد و نکیسا و دیگر شخصیت هاي داستان همه به یک زبان شاپور) یت نظامیواطبق ر(

که خود خواسته پیش صحبت می کنند و گویا به این دلیل است که نظامی داستان را آنگونه 
  .برده است

خسرو نامه هم  مورد آنچه در مورد برخی از عناصر داستان در خسرو و شیرین گفته آمد در
صادق است یعنی در خسرو نامه هم داستان از روال معقول و منطقی و پیرنگ محکم و قوي 

ز  احتی می توان گفت شدت ضعف خسرو نامه از خسرو و شیرین نظامی. نیستر دابرخور
 که پیشتر هم گفته شد یکی از عناصر مهم و شاید مهم همانگونه. جهت مذکور بیشتر است

 به میان یی در خسرو نامه سخن از دریا. داشتن رابطه علت و معلولی است،ترین عنصر داستان
جزیره آبسکون متصل می کند و هرمز و کنیز از آن عبور کرده اند  به آمده است که روم را 

 و چگونه گل یک ماه آیا چنین دریایی وجود داشته است و اگر بوده کدام دریاست؟حال آنکه 
 باید توجه داشت که زمان و مکان در . بدون غذا داخل صندوق و در دریا زنده می ماند

حماسه، زمان ومکان واقعی نیست و حتی می تواند خیالی باشد اما در داستان زمان و مکان 
  .باشدنمی تواند خیالی و موهوم 

   که گلرخ بود در صندوق ده روز چنین گفت آن سخنگوي دلفروز                        
     گهی شد تا ثري گه تا ثریا                                     فتاده در میان آب دریا    

  یوق  گهی در قعر دریا گه به ع        گرفتار آمده در آب و صندوق                       
     گهی رفتی به سر مانند گردون    گهی رفتی به بن چون گنج قارون                  
     مهی بر ماه و ماهی گرد راهی      در آن صندوق گلرخ ماند ماهی                     
  )189 : ر نیشابوري ، بی تاعطا  (                                                                                   

    اجه  و مخاطب با سوالی بدون پاسخ موهاز جمله موارد دیگري که علیت نادیده گرفته شد
روز خواهر شاه سپاهان بیمار می شود و هرمز به عنوان می شود هنگامی است که جهان اف
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 اما به روز سخت واله و شیداي خسرو می شودافطبیب بر بالین وي حاضر می گردد، جهان 
 آنکه کاري کند که خود به وصال خسرو برسد، کنیزش حسنا را که سخت زیباست به جاي

  .خسرو می دهد و خسرو به وي مشغول می شود

مورد دیگر هنگامی است که خسرو در قلعه ساالر زنگیان زندانی است، ساالر زنگیان دختر خود 
و آدمی خوار هستند، که اسیران را را خدمتکار محبوسین نموده است و در خدمت وي پنجاه دی

قربانی کرده و می خورند، سخن راندن از دیو و موجودات خیالی نیز از جمله مواردي است که 
جایگاهی ندارد و عالوه بر این ساالر زنگیان با اینکه در داستان ـ داستان به معنی خاص آن ـ 

 محبوسین می يا به خدمتکارپنجاه دیو آدمی خوار در خدمت داشته است چگونه دختر خود ر
 نظامی داستان را به گونه اي پیش می برد که خسرو هرگاه از ،گمارد؟در خسرو و شیرین

 می پذیرد که به  درخواست او راشیرین کام می طلبد، شیرین موافقت نمی کند و تنها زمانی
یه گل نزد ا اما در خسرو نامه، شبی دصورت کابین و پیوند باخسرو پیمان زناشویی ببندد،

ي گل می برد و همان شب گل و خسرو تا صبح از ی به قصر و سراخسرو می رود و او را پنهان
  .جام وصال سرمست می شوند

تشخصی  

شخصیت ها قهرمانان داستان هستند که با اعمال و گفتار خود  داستان را بوجود می 
ک را با خصوصیات شخصیت پردازي خلق شخصیت هاي داستان است که نویسنده هر ی.آورند

اخالقی و روحی معین در دنیاي داستان و نمایشنامه می آفریند و انگیزه رفتار و گفتار اشخاص 
در کتاب عناصر داستان در . ساخته شده همه از خصوصیات خلقی و روانی آنها مایه می گیرد

ظاهر ... اشخاص ساخته شده اي را که در داستان ، نمایشنامه و « : تعریف شخصیت آمده است
از دیدگاهی شخصیت را می توان  ).84:1385میرصادقی ، ( » .می شوند ، شخصیت می نامند

شخصیت هاي ایستا آنهایی هستند که یا . به دو گروه کلی یعنی ایستا و پویا دسته بندي کرد
اما شخصیت هاي پویا به . در طول داستان تغییر نمی کنند و یا تغییر آنها بسیار اندك است

یت هایی گفته می شود که خصلت ها ، جهان بینی ها ، عقاید و یا ویژگی هاي آنها شخص
   )93: همان . ( ك. ر. دستخوش تغییر نگردد
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یز بر اساس تفکر از یعنی همه چ. شخصیت هاي خسرو و شیرین تا حدودي یکنواخت هستند
ن گونه باقی از است و تا پایان هم همیبسخسرو شخصیتی هو. می رودپیش ه  شد تعیینقبل

در . شیرین شخصیتی اخالقی است و همه چیز به نفع اخالقی بودن او پیش می رود. می ماند
 و براي پیش بردن تفکر و اندیشه شاعر  هستند که در خدمت شاعرندحقیقت این شخصیت ها

در بعضی از قسمت هاي داستان شخصیت ها مجبورند که پندها و احکام . خلق شده اند
ن باشد که نظامی می  را به خواننده منتقل کنند و شاید دلیل این موضوع ایاخالقی نظامی

 خسرو و شیرین نظامی و مهمترین دلیل براي اینکه. ی و شرعی را حفظ کندخواهد ادب عرف
بعد از سروده . الدین اسعد را از میدان به درکند همین موضوع استرامین فخر  وتوانست ویس

مین درحاشیه قرار می گیرد، چون در آن مسایلی مطرح می شدن خسرو و شیرین، ویس ورا
نظامی در خسرو و شیرین به یک تاریخ . شود که با فرهنگ ایران پس ازاسالم سازگاري ندارد

اقع ه تخیلی می شوند، یعنی با عالم وشخصیت هاي خسرو و شیرین  گا. نگار شباهت دارد
. یی داستان سازگار نیستبه واقع گران جکه بایا نیکی مطلقند یا بدي محض . داردمطابقت ن

می توان گفت که شخصیت فرهاد در مقایسه .  به طور ناگهانی تغییر می کندورشخصیت خس
شنیدن خسرو تنها با . با شخصیت خسرو و همچنین شیرین تا حدودي واقع گرایانه است

م با شیرین دل اما فرهاد در برخورد مستقی. تعریف هاي شاپور از شیرین عاشق وي می گردد
د و مطلق ندر خسرو نامه شخصیت ها به اندازه خسرو و شیرین ایستایی ندار. در گرو او می نهد

دو عنصر حادثه و . وادثی که در خالل داستان پیش می آید متنوع و فراوان استح. نیستند
آن را و یکی از دالیلی که . جدال که از عناصر داستان هستند در خسرو نامه گسترده تر است

شاپور ، پادشاه نیشابور با اینکه به عدل و داد . می توان رمانس نامید همین موضوع است
فیروز . انجام می دهد که با عدالت سازگاري نداردمعروف است در عین حال گاهی کارهایی 

روز شخصیت هاي دیگر همچون جهان اف. ستشخصیتی است که گاه مثبت و گاه منفی ا
خواهر پادشاه سپاهان، حسنا کنیز جهان افروز و حتی صیادي که صندوق گلرخ را از آب گرفته 

یا بد  کدام از آنها را نمی توان خوب محضو بیرون می آورد، ایستا و مطلق نیستند، هیچ 
می در خالل داستان خسرو و شیرین مطرح می کند در پندهایی که نظا. محض دانست

  . به جز مواعظ و اندرزهاي پایان داستان ،ته شده اسخسرونامه کمتر گفت
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   لحن و گفتگو

کلماتی که نویسنده یک اثر انتخاب می کند در اثر ادبی می تواند مفهوم حالت یا حال و هواي 
ممکن است لحن به شکل . خاصی را برساند که عبارتی یا جمله اي باید به آن حالت بیان شود

ه یا فطور یکنواخت ، با آب و تاب ، با بدگمانی و یا به صورت لطیعصبانیت ، عجز و البه ، به 
اما آنچه که در اینجا مورد نظر است لحن پدید آورنده داستان نیست بلکه لحن .غیره باشد

  .شخصیت هاي داستان است

حالتی که در یک متن ادبی گوینده نظرش را براي «: رمز لحن را اینگونه تعریف می کند اب
  )265 :1384ابرمز،  (» . می کند ونده بیانشن

تی در خسرو و  خسرو و شیرین تقریباً یکنواخت است و این یکنواخ ولحن گفتگو در خسرونامه
 حتی گاهی با لحن خود شاعر که راوي لحن شخصیت ها. شیرین بیشتر به چشم می خورد

 از گفتگوي یکی اگر قسمتی. و به عنوان داناي کل داستان را بیان می کند. است در می آمیزد
 است نمی  مربوط به کدام شخصیتاز شخصیت ها انتخاب شود و خواننده نداند که این گفتگو

درخسرونامه نامه اي که گل به خسرو می نویسد و از فراق و ناخوشی . دتواند آن راتشخیص ده
شکایت می کند  و در خسرو و شیرین سخنان شیرین در پاسخ خسرو هنگامی که از وي مراد 

  . است از آنچه ذکر شد ايمی طلبد ، نمونه
  فراقت آتشی در جانم افکند                               چنان کز جان برون نتوانم افکند

  ...     ز هجرت چون سفالی شد شکسته     دلم گر بود سنگی گشت خسته               
  در آب زندگانی کرده پنهان        مرا هر ساعتی صد مرگ ، هجران                      

   اگر با من درآمیزي صواب است             دلم پر آتش و چشمم پر آب است           
  )145: عطار نیشابوري ، بی تا (                                                        
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   و کشمکشجدال

صیت ها با یکدیگر درمی افتند و گاهی شخ. جدال و کشمکش مقابله نیروها و شخصیت هاست
گاه انسانی به جدال با نیروهاي خارجی یا موانع طبیعی یا قوانین اجتماعی و یا سرنوشت و 

نیز ممکن است کشمکش درونی باشد که در این صورت شخصیت در برابر . تقدیر بر می خیزد
دال را به  طور کلی جبه. و یا طغیان او در برابر ترکیبی از همه اینهاست.خود طغیان می کند

   )74:1385میرصادقی ،( . ك. ر. عاطفی و اخالقی تقسیم کرده اندچهار دسته یعنی جسمانی،ذهنی،

 نیست بلکه به توافقی اي يجدال گاه به پیروزي یکی از طرفین می انجامد و گاه هیچ پیروز
، اما بیشتر ارد  وجود دبیرونی هم در خسرو و شیرین جدال  اگرچه . مسالمت آمیز می انجامد

رونی، جدال هم جدال درونی دارد و هم جدال بی  به عنوان مثال فرهاد.درونی استجدال 
دن کوه بر زبان جاري می کند است و این از سخنانی که هنگام کنش درونی او با خود و بخت

 تا حدودي نیز در این  وپیداست و جدال بیرونی او جدالی است در جهت تسخیر کردن طبیعت
 یعنی جدال با حوادث  و .خسرو نامه جدال بیرونی بیشتر است دال موفق است اما درج

  .طبیعت و فایق آمدن بر آنها

که دایه خسرو را به سمت  زمانی. مان ابتداي داستان شروع می شود جدال از هدر خسرو نامه
 به خاطر گریه و و. اهواز می برد، گروهی از راهزنان بر کاروانیان می تازند و همه را می کشند

زاري دایه و اینکه دلشان به حال کودك می سوزد آنها رانمی کشند، کودك و دایه به 
اد که از پهلوانان بنام خوزستان می رسند و از اینجا جدال شروع می شود و نیز نبردي با بهز

ي و که  ان است پیش می آید یا آنچه که براي گلرخ در طی داستان اتفاق می افتدشاه سپاه
  .ر همه این جدال ها پیروز می شودد

     سر مه رهزنان در اره دیدند بریدند                      شبانروزي به ماهی ره 
   ز حلق آن خلق در خون غرقه کردند            حلقه کردندبه گرد کاروان بس

    که بی من چون بود این طفل را زیست            دل آن دایه بگربسی از درد
    به  جان  آخر  ببخشیدند  او  را      دیدند او را            بس بیچاره می چو

  )34: عطار نیشابوري، بی تا (. برهنه پاي و سر بر دست می برد         ماند با آن بچه خرد           کنیزك 
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  :درونمایه

 هماهنگی و درون مایه سبب ایجاد.یکی از مهم ترین عناصر داستان درون مایه داستان است
به عبارت دیگر درون مایه فکر حاکم و مسلط بر داستان است و .وحدت در کل داستان می شود

در اصطالح ادبیات درونمایه و مضمون عبارت است «.عناصر دیگر داستان را به هم می پیوندد
از فکر اصلی و مسلط در هر اثري، خط یا رشته اي که در خالل اثرکشیده می شود و موقعیت 

 نمایه هر اثر جهت فکري و ادراکی نویسنده اش را درو... اي داستان را به هم می پیوندده
  )174:1385میرصادقی ،(  ».نشان می دهد

این درونمایه ها . هر دو داستان با وجود عاشقانه بودن از درونمایه هاي اخالقی برخوردارند
. ید بیرونی مطرح شده استانعکاس اندیشه هاي سرایندگان آنهاست که به عنوان زاویه د

کند و حضور او کامالً محسوس است و آنچه در ذهن دارد  نظامی بیشتردر داستان دخالت می
گاه از زبان شخصیت هاي داستان و گاه از زبان خودش به عنوان داناي کل و راوي بیان می 

ه جهان بی کل داستان براي این سروده شده است که در نهایت نتیجه گیري شود ک کندو گویا
 و سرنوشت شخصیت ها وقهرمانان داستان براي هر کسی می و دلبستگی را نشاید تاعتباراس

سراینده خسرونامه در پایان داستان که مرگ قیصر و پادشاهی جهانگیر را . دتواند اتفاق بیفت
ه شدن به خود بر حذر می  غرّو انسان را ازمطرح می کند به مرگ پیش از مرگ اشاره دارد 

ارد و می گوید که مبادا به جایی برسی که حتی از شیطان سبقت بگیري و مبادا مانند گاو د
بر هم هنگامی که پیروزي خسرو  نظامی. اب غافل باشی و ناگهان جهان خونت رابریزدقص 

 می کند جهان را مشعبدي می داند که نیازي به بازي آموختن ندارد و در پی هر بهرام را بیان
  . وخواري اي به انسان می رسانديرلذتی دشوا

    ز عشق خود نپردازي به حق تو بق تو          چو بردي از بسی شیطان س
     تو را زین ناکسی خویش تا کی              غره شدن زین بیش تا به خود

   بکلی میل کش چشم هوي را              را         اگر شایسته اي راه خدا 
  عقبی  سیاستگاه   از    بیندیش دنیا                     هبرآي آخر دمی از چا

  که خون او بخواهد ریخت در راه                 کجا آن گاو قصابست آگاه    
  )246: تا عطار نیشابوري ، بی( چو گنجشکی فرو ماندي از آن بار   کار              اگر آگاه بودي گاو از آن 
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  :صحنه آرایی

 محل جغرافیایی داستان باتمام :عبارتند ازان را تشکیل می دهند ه داستعواملی که صحن
کار و پیشه شخصیت ها و عادات و راه و روش  ،ویژگیهاي آن، زمان یاعصر و دوره وقوع حادثه

زندگیشان، همچنین محیط کلی و عمومی شخصیت ها، مثل محیط روحی، مذهبی، فکري، 
زمان و مکان . اطفی و احساسی و خصوصیات خلقیاخالقی، اجتماعی و شرایط و مقتضیات ع

زمان و مکانی که در آن عمل داستانی صورت « .وضع و حالت شخصیت ها را نشان می دهد
ساساً در هر دو داستان صحنه هامطابق با  ا)449: همان(».می گرد را صحنه می گویند

ک طبقه مورد توجه هرچند در خسرو و شیرین تنها ی. ه اجتماعی آنهاستشخصیت ها و پایگا
 طبقات دیگر چندان توجهی نشده است در خسرونامه تنوع بیشتري در این زمینه  بههستند و

توصیفات . در هر دو این منظومه ها تطابق صحنه با شخصیت ها رعایت شده است. وجود دارد
اما . دهر دو بسیار زیبا و دل انگیز است، هر دو شاعر یک موقعیت کلی زمانی را بدست داده ان

حال آنکه در داستان باید زمان و مکان مشخص باشد . به طور دقیق زمان رامشخص نکرده اند
صحنه . البته ابهام زمان ومکان در خسرونامه بسیار بیشتر از خسرو و شیرین است. و نه مبهم

ه به عنوان مثال می توان در خسرونام. پردازي این دو شاعر فضا و رنگ داستان را در خود دارد
 و در خسرو و » به کوه رخام و دیدن پیر نصیحتگررسیدن خسرو و جهان افروز و یارانشان«به 

اشاره کرد که گویی » به لشکر کشی خسرو پرویز براي جنگ با بهرام وپیروزي وي«شیرین 
  .مخاطب خود رادر صحنه حاضر می بیند

     یکی کوه بلند آمد پدیدار                     چو بگذشتند از آن دریاي خونخوار        
    درختان گشته گرد حصن انبوه            یکی حصن رخامین بر سر کوه                
        جوانمردانش در پی گشته پس رو    بر آن حصن قوي بررفت خسرو                

  بود از نور        که چون شمعی فروزان   به پیش آن صفه اي می دید از دور            
    در آن محرابگه پیري دوتا بود                         بساط صفه دوخ و بوریا بود             

  )253: عطار نیشابوري ، بی تا ( 
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  :زاویه دید

زاویه دید در حقیقت شیوه اي است که با آن راوي بین شخصیت . هر روایتی یک راوي دارد 
 ابرمز در فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی زاویه دید را. کندها و خواننده  ارتباط برقرار می

 و  که به مدد آن شخصیت ها، گفتگوهامی داند نده سبک یا سبکهاي تثبیت شده یک نویس
. :ك .  روقایع را که مجموعاً روایت یک اثر را تشکیل می دهند به خواننده معرفی می کند

  ). 281: 1384ابرمز، (

.  زاویه دید به سه نوع جسمانی ، ذهنی و شخصی تقسیم شده استدر کتاب عناصر داستان ،
  )1385 :385میرصادقی ،. : ( ك. ر

علیرغم اینکه زاویه دید بیرونی در هر دو این منظومه ها وجود دارد و شاعران به عنوان سوم 
شخص و داناي کل داستان رابازگو می کنند، اما همیشه ثابت نیست وگاهی به مناسبت، زاویه 

رامی » نامه گل به خسرو«در خسرونامه . ید تغییر می کند و به اول شخص بدل می شودد
با عنوان داناي کل باداستان برخورد نمی کند و این  دیگر ، در این قسمت شاعر. توان مثال زد

  .سبب می شود که شخصیت ها به مخاطب نزدیک تر شوند
     که بی نامش به مویی نیست راهی      سر نامه به نام پادشاهی                         

       ز یادش پرگهر تیغ زبانها    ز نامش پر شکر شد کام جانها                            
    بزن ، ره بر خیال کاروان زن        ز عشق نامش آتش در جهان زن                    

    که گل بی روي تو برگی ندارد                                ی ندارد   مرا بی تو غم مرگ
    یقین دان زندگی مرگست بی تو                         گل صد برگ بی برگست بی تو

  کسی کز خویش برهاند تمامم                             منش گر خواجه ام کمتر غالمم
  )37: ار نیشابوري ، بی تا عط(                                                         

ه دید یو شیرین زامثالً در بخش گفتگوي خسرو با.  نظامی هم گاه زاویه دید را تغییر داده است
این تغییر . نی یعنی از سوم شخص به اول شخص تغییر یافته استبیرونی به زاویه دید درو
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 در حقیقت، شخصیت.  بیشتر آشناشودها شود خواننده با ذهنیات شخصیت زاویه دید سبب می
  . ناخواسته و ناخودآگاه حقیقت خود را برمال می کند،

  :توصیف 

شاید بتوان گفت که هیچ شاعري از نظرنوجویی و نوآوري در سخن به پاي نظامی نرسیده 
ونه تنها از تکرار گفتار دیگران بلکه .  کس را نپذیرفته استعاریتوي به قول خودش . است

خت شعر و شیوه بیان اهمیت اگر چه شاعر به روسا. ري کرده استودداازتکرار گفتار خود نیز خ
زیرا شعر وي .  نمی توان وي را فرمالیست یا صورت گراي محض دانستابسیار می دهد ـ ام

شعري یکجانبه نیست که تنها به لفظ بپردازد بلکه مفاهیم دینی، عرفانی و حتی کالمی هم در 
هات  ی صورت زیبایی از صور خیال بهره مند است و تشبخسرونامه هم به. آن مطرح شده است

 به کار رفته تحسین برانگیزاست هرچند نظامی در این زمینه  بر  در آنو استعاراتی که
سراینده خسرونامه هم تقدم دارد و بدون شک سراینده خسرونامه از م فضل و هم فضل تقد

  .نظامی تاثیرپذیرفته است

»عناصر و ایجاد مجموعه اي از روابط گوناگون همچون پیوندهاي ع درنظامی با رعایت تنو 
 حشو و مفاهیم تکراري را درون بیت راه نمی دهد و به  ،تصویري، ایهام، تناسب، طباق و غیره

عکس حجم بیت در بسیاري موارد براي بیان شاعرانه او کفایت نمی کند و شاهد اختاللهایی از 
 اگر از دید صور خیال به ) 49: 1373حمیدیان، (» .یمرهگذر ایجاز مفرط در سخن او هست

درخسرونامه با اینکه از تشبیهات و استعارات بسیار زیبا خسرونامه نگاه کنیم مشهود است که 
 به عبارت دیگر . به چشم می خورد از خسرو و شیرینو هنري استفاده شده است، تکرار بیشتر

و استعارات وجود دارد در خسرونامه کمتر تنوعی که در خسرو و شیرین از جهت تشبیهات 
مورد بررسی اگر بخواهیم همه صورخیال و بویژه تشبیهات و استعارات این دو شاعر را . است

بنابراین در اینجا تنها به بیان چند مورد از تشبیهات و . قرار دهیم در این مختصر نمی گنجد
ورشید به کار برده اند بسنده می استعاراتی که دو شاعر در وصف صبح، شب، طلوع و غروب خ

 .کنیم
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  :وصف طلوع خورشید
  سرشب را جدا کرد از تن روز            سحرگه کافتاب عالم افروز
   به زیر پرّ طوطی خایه زر                نهاد از حوصله زاغ سیه پر

  )44: 1384، نظامی گنجوي(ف خاکیان انگشت برداشت ز حر     شب انگشت سیاه از پشت برداشت

  زخواب انگیخت مشتی بی خبر را    دم بگشاد پر راحبچو مرغ ص
  ایی پرآتشیبه جوش آمد چو در      جهان از چهره خورشید سرکش

  )214: عطار نیشابوري، بی تا( در پرنیان شدعروس آسمان         ر زیر گرد زعفران شدزمین د
                                                                                                  

  : توصیف شبو اینک
  )126: 1384، نظامی گنجوي(گوشنهاد ازماه زرین حلقه در        چو شب زلف سیاه افکند بر دوش  

     )169: عطار نیشابوري، بی تا(چو زلف ماهرویان طرازي                       شبی بود از سیاهی و درازي
                                                                           

والنی بودن شب است بیشتر به توصیف شب پرداخته اند و از تشبیهات و هرگاه هدف بیان ط
استعارات بیشتري استفاده کرده اند و خواننده عمالً طوالنی و دیرگذر بودن شب را احساس 

مدنظر نبوده است گاهی تنها در یک بیت توصیف می کند اما هنگامی که طوالنی بودن شب 
تشبیهات و استعاراتی که در این دو منظومه به کار رفته است بسیار زیبا و دل انگیز  .تسشده ا

ل است، در توصیفات و بویژه توصیفات نظامی ایجاز دیده می شود و این ایجاز به هیچ روي مخّ
تشبیهات موجود اکثراً . هم وجود دارد هرچند که گهگاه تعقید هایی اندك  فصاحت نیست

 هم وجود دارد مانند تشبیه محسوس به محسوس هستند اما تشبیهات معقول و انتزاعی
  :ی اسب شیرین به زمانهتیزگام

  )158: 1384، نظامی گنجوي(  بیدارچوشب کارآگه و چون صبح              اندیشه رفتارزمانه گردش 

اما  بدیعنداکثر تشبیهات در این دو منظومه . ی هستنددر خسرونامه هم تشبیهات اغلب حس
و نظامی در همان طور که پیشتر اشاره شد در خسرونامه تکرار بیشتر از خسرو وشیرین است 

  .این زمینه گوي سبقت را از دیگران ربوده و کمتر شاعري به پاي وي می رسد
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  تشخیص

تصویر بهار . ، متحرك و پویا استدر هر دو اثر مظاهر طبیعت همه جاندارند و طبیعت زنده
حیوانات و پرندگان نیز معمولی . گلها و گیاهان همه به گونه اي زنده انگاشته شده است

نها نگریسته شده است،  ماه و خورشید و ستارگان از نوعی دیگرند و از زاویه اي نو به آ ،نیستند
لند و به طور کلی همه هستی  نوشانوش و ندیمی مشغو ، زهره هر کدام به سماعثریا عطارد و

  :متحرك و پویاست

  )204: 1384نظامی گنجوي ، (  آب بدین خاکش دواند تیز چون   خوابخیالم را بفرمایم که در

  )259: 1384، نظامی گنجوي( عنان خویش مسپاربدین ابلق   زنهارشب و روز ابلقی شد تند 

  .ق فرض کرده استی ابلبس اشته و شب و روز رانظامی خیال را جاندار پندا
  :در خسرونامه در وصف چنگ می گوید و

  ی جمله بیرون شکم داشتپرگ و              یکی پیري که او در پشت خم داشت
   شده چون مصلحان در زیر چادر                بسان دختري در پیش مادر

  )247: ، بی تا یشابوريعطار ن(                                                                 

  .گ را هم جاندار انگاشته است شاعر حتی نی و دف و چن در ابیات باال
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  :نتیجه

 زیادي بین  اما تشابهات محتواي یکسانی ندارند  خسرونامه خسرو و شیرین و منظومه اگر چه 
اثر بسیار به از نظر عناصر داستان این دو  با وجود تفاوت در جزئیات . آنها به چشم می خورد

  آنچه اما.، به طور کلی برتري خسرو و شیرین بر خسرو نامه غیرقابل انکار استندهم نزدیک
 نیزکند شیوه پرداختن به عناصر داستان است و در این زمینه  تر می این دو اثر را به هم نزدیک

ت و  اسآشکارقدرت شاعري نظامی و تاثیرش بر شاعران پس ازخود .  استموفق ترنظامی 
از نظر . بیشتر شاعرانی که پس ازوي در این راه گام نهاده اند ریزه خوار خوان وي هستند

  به طور کاملعناصر داستانی این دو اثر با معیارهایی که امروزه براي داستان وجود دارد
 زیبایی و جذابیت خاصی بیان با منظومه هر دو ، مطابقت نمی کنند اما صرف نظر از این مورد

دو شاعر و بویژه . و هنرمندانه استبدیع تشبیهات و استعارات هر دو اثر بسیار . ده استگردی
نظامی، بدیعترین تشبیهات و استعارات را باکمترین تکرار به کار برده اند و این حکایت 

  .ازمهارت و قدرت تصویر سازي آنها دارد

  

  

  

  

  

  

  

  



   ...بررسی تطبیقی تحلیل و             رخسار زبان                                      1396تابستان، 1شماره  /     
  
  

  
  

 

25

 

  منابع

  .1384رهنما، ران،انتشارات تهترجم سعید سبزیان، ابرمز،ام،اچ،فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی،م ـ1

ـ اشرف زاده، رضا، فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوري، چاپ دوم، انتشارات 2
  .1370آستان قدس رضوي، 

  .1373تهران، نشر قطره، ـ حمیدیان،سعید،آرمانشهر زیبایی،گفتارهایی درشیوه بیان نظامی،چاپ اول،3

ریتر ، هلموت، دریاي جان ، ترجمه عباس زریاب خویی و مهر آفاق بابیوردي ، چاپ دوم، تهران ،  -4
  .1377انشارات الهدي ، 

  .1383تهران، انتشارات سخن، ،چاپ ششم،ناکجاآبادـ زرین کوب،عبدالحسین،پیرگنجه درجستجوي 5

 چاپ اول تهران، نشر طار،، نگاهی به زندگی و غزل هاي عـ شفیعی کدکنی، محمدرضا، زبور پارسی6
  .1378آگه، 

  .1383 نشر میترا، ،ـ شمسیا، سیروس، انواع ادبی، چاپ نخست، از ویرایش چهارم، تهران7

 الدین، خسرونامه، به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساري، تهران، ـ عطار نیشابوري، شیخ فرید8
  .بی تاانتشارات زوار، 

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی الطّیر منطقدین، عطار نیشابوري، شیخ فرید الـ 9
  .1383 ی، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن،کدکن

  فروزانفر ، بدیع الزمان ، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوري ، -10
  .1381 ، هرمسچاپ اول، تهران، انتشارات 

رهنگ اصطالحات ادبی در زبان انگلیسی ، ترجمه منصوره شریف زاده ، چاپ گري ، مارتین ، ف -11
  .1382اول ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 

  .1386میر صادقی ، جمال ، ادبیات داستانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات سخن ،  -12

  .1385هران ، انتشارات سخن  ،میرصادقی  ، جمال ، عناصر داستان ، چاپ پنجم ، ت -13

حید رو و شیرین، تصحیح و حواشی حسن وـ نظامی گنجوي، حکیم الیاس ابن یوسف، خس14
  .1384دستگردي، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، چاپ ششم، تهران، نشر قطره، 

 .1320، اقبال ، ید الدین عطار نیشابوري،  تهران جستجو در احوال و آثار فر  نفیسی، سعید،-15



  ... ساختار کاوي قصه هایی از پو   رخسار زبان                             1396تابستان ، 1شماره   /       
 

26

  ساختار کاوي قصه هایی از پو
  com.yahoo@Hamidoost_M*دوستدکتر معصومه حامی 

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی
  دکتر علی تسلیمی

        دانشیار دانشگاه گیالن
  

  چکیده
. رودهاي ادبی به کار میشناسی از رویکردهایی است که در بررسیو روایتگرایی ساخت
هاي هاو قصهپراپی و کالسیک خود براي متون کهن، اسطورهةگرایی به شیوً ساخت معموال
ها توان آن رهیافت اخیر نیز میةرود، اما در برخی از آثار  نویسندگان دو سدبه کار می عامیانه

  .ستادگار آلن پو از جملۀ این آثار اآثار .  کار بسترا، به
اي تکرار شونده ۀ روسی به گونهن هاي عامیا کارکرد مشابه را در همۀ قصهپراپ سی و دو

 به بررسی کارکردهاي  واوستروش پراپی و متاثر از  این مقالهشیوه ي کار . کندپیشنهاد می
  و»گودال و آونگ«، »گربۀ سیاه«، »ازگوقلب ر« قصۀ چهارهاي پو، بویژهمشابه در قصه

نفرت، قتل، : کندمیمعرفی   راهااین قصه بنیادي هاي کارکردو پردازدمی» بشکۀآمونتیالدو«
ها، در این ها و گسترش برخی از کاهشجنایت و پنهان کردن جنازه درون ساختمان، همرا با

  . به صورت الگویی تکرار می شودهاداستان
  
  
  
  

 

 

                    12/3/1396 :تاریخ پذیرش مقاله                             4/3/1396:  دریافت مقالهتاریخ
  
  

  

  واژگان کلیدي
  پراپ *
  پو  *
   داستان* 
   گراییتخ سا*
  کارکرد*
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  مقدمه 
اي عامیانه ارائه گردیده بسیاري هگرایانه از آغاز براي قصههاي ساختار   با توجه به اینکه نظریه

-این آثار می. شناسی را دارندتهاي ساختاري و روایاز آثار ادبی امروز هنوز ظرفیت بررسی
هاي یکی از نظریه. خود را نشان دهندهاي بیشتر گرایانه ارزشهاي ساختاربا بررسیتوانند 

کتاب برجستۀ . است شناختی والدیمیر پراپشناسی یا روایت، ریختگراییساختارپیشگام 
هاي و فرمی قصه به بررسی تشابه ساختارهاي صوري او) 1928پراپ(»شناسی  قصه ریخت«

که حرکت خود ( فنالند به نوعی رویاروي شیوة مکتب« باید گفت این جریان. پردازدروسی می
  ). 24: 1384مکاریک،(».گیردقرار می) کردرا از محتوا آغاز می

کوتاه شاعر و نویسندة داستان آمریکایی،  ) Edgar Allan poe ) 1809-1849ادگار آلن پو 
و » بشکۀ آمونتیالدو«، »گربۀ سیاه«، »قلب رازگو«، »سقوط خانۀ آشر«.تجنایی و انتقادي اس

هاي سورئالیستی و در عین حال گوتیک، مضحک و گروتسک اوست از قصه» گودال و آونگ«
در به «او ) ousby،1996  :306(استشدهجمع)  Tales (» هاقصه«اي به نام که در مجموعه

سناك همچون مرگ، دیوانگی، جنایت، بیماري و زوال هایی بیمارگون و ترکارگرفتن موضوع
قهرمانان آثار او . هاي از پا افتاده و دیوانه مهارت داشتشخصیت، استاد بود و در خلق آدم

   )436: 1368گلشیري، (» .هاي ذهن و گناهنداغلب گرفتار وسوسه
اخیر ظرفیت هاي نویسندگان دیگر دو قرن هاي پو بیشتر از قصهرسد که قصهبه نظر می
( نامند تا داستان  میTale)( بیشتر قصه ژه که آنها را بوی. ري را داراستهاي ساختابرابرسازي
Fiction  .( با وي کارکردهاي ونظریه ي پراپ . تر استچرا که به ساختارهاي کالسیک نزدیک 

 نظریه تی می توان گفت که اینحچنانکه . برداشتی آزاد در این مقاله به کار رفته است
زیرا نظریه ي گریما و دیگران درباره ي کارکردها و کنشگران به . گریمایی نیز به شمار می رود

در این مقاله چند کارکرد بنیادي که معموال در . اپی و ادامه ي کار اوسترگونه اي آزاد پ
 .داستانهاي پو تکرار می شوند، معرفی شده اند

  ساختار گرایی و روش آن
. استبه زبان دیگر دغدغۀ اصلی ساختارگرایی نظام . پردازده بررسی نظام میگرایی بساختار

ساختار گرایی با  )Jelisiv، 2002 :241.(  برابر دانسته شده استنظام حتی گاه با ساختار 
هاي علمی ژوهش از پاي شاخهبه کند نقد ادبی رامند تالش میهاي نظامپافشاري به بررسی

هاي منظم و الگوهاي براي نمونه به بررسی چگونگی رابطه) Bain،1991 :1395. (تبدیل کند
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پردازد که نه در یک اثر و مجموعه آثار یک نویسندة خاص، بلکه گاه در سرتاسر مکرري می
توان به نحوة خاص عملکرد ذهن نویسنده پی ها میشود و براساس این رابطهادبیات پدیدار می

گرایی این است که هر اثري در توازي و تقابل یک الگو تارساخ در حقیقت سخن اصلی. برد
 ،ترین معناي خود روشی است که واقعیت را نه در چیزهاي یگانهدر گسترده«شود و آفریده می

   )Guerin،1992 :285( » .کندبلکه در روابط میان آنها جستجو می
ر جزئی آن براساس ظاهر هاي ادبی را علیرغم تفاوت در ظواهتوان پدیدهبر این اساس می

متشابهشان مشترکاً مورد مطالعه قرار داد و در اساس با هم تطبیق داد و از آن جا که چنین 
اي انتزاعی است در این شیوه اي بیش از آن یک واقعیت عینی و ملموس باشد، مطالعهمطالعه

 یک مضمون از معیار کامالً عینی براي جدا ساختن«چرا که . هایی روبه روییمبا دشواري
کند با مضمون جدیدي روبه روست، مضمون دیگر وجود ندارد و آن جا که پژوهنده فکر می

   )1368:33پراپ،( ». اي از مضمون قبلی می انگارد و بالعکسپژوهندة دیگر  آن را فقط گونه
شکل با این حال هر پدیدة ادبی با دارا بودن عناصر ثابت و طرح بنیادینی که اثر براساس آن 

ی  الگویبه عنوان ،تواند ذهن منتقد را بر آن دارد تا آثار را علیرغم عناصر متغیرشانگرفته می
  .مورد بررسی قرار دهد مشترك

پردازد و آن دسته قوانین کلی به ساختارهایی می« گفت ساختارگرایی توان از این رهگذر می
دریدا معتقد است  ). 129: 1368ایگلتون،(» .که بر ساختارها حاکمندکند را بررسی می

مندي ساختارگرایی همواره در جستجوي شکل یا کارکردي سازمان یافته برحسب یک قانون«
- می» . ها در قالب آن فقط در همبستگی با متحد و متضاد خود معنا می یابندکه مولفهدرونی 

   )1385:87نوریس،( باشد

 آن نهفته است،در چند معنا بودن اصطالح هاي مطالعات ساختارگرایی از آن جا که از دشواري
- هاي آلن پو براساس واحدهاي منفرد ادبی آن میمقالۀ حاضر به ساختارهاي مشترك داستان

هایی که پدیده. هاي داستانی پو را به قوانین محدود تقلیل دهدکوشد پدیدهپردازد و می
یابند ر ارتباط با یکدیگر معنا میعلیرغم اجزاء یگانه و جدا از هم، به دلیل مناسبات خاصشان د

هاي آن از رغم تفاوتها را به توان داستان میبر این اساس. شودو به صورت الگویی تکرار می
اي لحاظ ترکیب بندي و ساختارهایشان مقایسه کرد و بدین ترتیب شباهتشان را در پرتو تازه

اندروي « وناگون یک قصه چون اي گ ورسیون ه-  به گفتۀ پراپ–یعنی  همچنانکه : نشان داد
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هاي دیگر آن دنبال شود و شباهتبا یک پیش بینی آغاز می) (Andrew of creteکرتی
به مثابه ورسیون هاي متفاوت یک نیز گوناگون  هايقصه،  )Propp : 1994، 60(گردد می

کا به نظریه با اتشناسی ساختاري روایت. ند قابل ارائه امتعدد  ساختارگرایانهکارکرد  باقصه
ها و اگرچه با عناصر متغیر، حذف( هاي مشترك، مشابه و تکرار شونده ها و ریخت سازهبه پراپ

 - 2کند،  شخصی خانه را ترك می-1معموالً در همۀ قصه ها : اشاره دارد) هایی چندجانشینی
در پی به  تبهکار -4شود،  ممنوعیت نادیده گرفته می-3شود، قهرمان از انجام کار منع می

پراپ، .( کند  قهرمان ازدواج می-31شود، تبهکار مجازات می- 30...دست آوردن اطالعات  است
 از هاي مختلفهاي بسیاري از آلن پو به مثابه ورسیونبدین ترتیب قصه ) 1368:121-122

. ندابا همهاي فراوان ها و توازيآوري داراي مشابهتشود که به گونۀ شگفتیک قصه ارائه می
  )1388:76تسلیمی،.( را در جاهاي دیگر کمتر می توان یافتهاي پو ولی مشابهت داستان

   آلن پو و خالصۀ آن ها هايقصه
هاي پو، با وجود تنوع در مضمون ،که به طور کلی شامل دو     در یک نگاه کلی بعضی از قصه

استان به صورت که در چند دسی هستند، داراي ساختاري مجزایند دسته ترسناك و پلی
  :نمایدها به شکل زیر جلوه میالگوي مکرر این داستان. شودمتوالی تکرار  می

اعتراف راوي به کشتن شخصی، سپس سعی بر پنهان کردن او و در نهایت لو رفتن جسد به 
بشکۀ «،  »گربۀ سیاه«، » قلب رازگو«ي داستان ها. اي توسط خود راويصورت  احمقانه

اي از این ما ابتدا به بیان خالصه. موضوع بررسی این مقاله است»گودال و آونگ« و» آمونیتالدو
  .دهیمها را از این منظر مورد بررسی قرار میپردازیم و سپس ساختار آنها میداستان

است و روایت مردي است که  به چاپ رسیده1843  این داستان در سال :قلب رازگو
بانی خود را وارد او با مهر. رسانداش به قتل می گونههاي کرکسپیرمردي را به خاطر چشم

- در شب هشتم در حالی که چشم،کند و پس از یک هفته زیرنظرگرفتن اومیدنیاي پیرمرد 
  .رساندهاي پیرمرد باز است او را به قتل می

کند و هنگامی که افسران پلیس راوي جسد را پس از تکه تکه کردن در کف اتاق جاسازي می
دهد که اتفاقی رخ پردازند به آنان اطمینان می پیگیري مسئله به تفتیش ساختمان میبراي
- این ظاهرسازي چندان دوام ندارد چون صداي قلب پیرمرد بار دیگر آزارش می.  استنداده
 صداي قلب پیرمرد را از ،کوشد با سر و صدا کردن و کوبیدن صندلی بر کف اتاقاو می. دهد
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ها را از روي جسد تختهتا اما صدا بلندتر و بلندتر شده و راوي را وامی دارد افسران پنهان کند 
  . کنار بزند و به قتل اعتراف کند

شرح پشیمانی و اعتراف مردي است . است چاپ شده1843 این داستان در سال :سیاهۀ گرب
کشد چون میاین اندوه چندان طول ن. کشداي را به دار میکه تحت تأثیر مشروبات الکلی گربه

گرچه در این امر . کوشد گربۀ دیگري را که شباهت زیادي به گربۀ  اولش دارد، بکشدراوي می
زند عالقۀ بیش از اندازة گربه به آن چه بر نفرت راوي نسبت به گربه دامن می. ماندناکام می

جانور فرود دارد تا بر کلۀ بدین ترتیب روزي که جانور به پاهایش پیچیده، تبري برمی. اوست
آورد و سپس جنازه زن را الي جرز فرود  می) زن ( آورد اما با دخالت زنش تبر را در مغز او 

چیند به دیوار آجري را با سیمان و گچ می. کنداي که در خانه هست مخفی میدیوار سردابه
ۀ او وقتی مأموران براي بازپرسی به خان. اي که هیچ چشمی قادر به تشخیص آن نباشدگونه
دهد و هنگامی که مأموران  نشان میانآیند، او همه جاي خانه، از جمله سردابه را به آنمی

 او براي نشان دادن استحکام دیوارها با عصا چند ضربه به ،شوند تا خانه را ترك کنندمجاب می
-زند، که متعاقب آن صداي خوفناکی در سردابه میدیواري که جسد زن در آن قرار دارد می

اي بر باالي سرش ریزد و مأموران، جسد تجزیه شدة زن را به همراه گربهپیچد، دیوار فرو می
  .کنندکشف می

 به چاپ 1842 با عنوان پاندول و چاه نیز شناخته شده و در سال  این داستان:گودال و آونگ
ان عنوان راوي داستان مردي بی نام است که از سوي دادگاه به دلیلی که در داست. رسیده است

افتد که به گمان راوي گوري شود و در مکانی تنگ و تاریک میشود محکوم به مرگ مینمی
گیري کند اما کوشد دیوارهاي زندان را اندازهاو می. است اما در حقیقت درون یک سلول است

 در این. افتدکند و می پایش به مانعی گیر میآید وقتی دوباره  به هوش می.شود میبیهوش
.  با سقوط در آن بمیرد، گودالی وجود دارد که ممکن استیابد که در میان اتاقهنگام درمی

 چوبی بسته شده و نزدیک است آونگ داس اي به تختهبیند که با طنابسپس خود را می
بدین ترتیب موشها قبل . مالدها میغذاهایی را که در سلول دارد به طناب. مانندي او را بکشد

وارهاي سلول به سمت مرکز به پس از آن دی. دهندمدن آونگ، او را از مرگ نجات میاز فرود آ
افتد که به هر مرگی نگرد و چنان به وحشت میاو به درون گودال می. آینددرمیحرکت 
 و درست هنگامی که نزدیک است به درون گودال .دهد جز افتادن درون گودال میرضایت

  . گیردشوند و دستی او را مییده میسقوط کند، دیوارها به عقب کش
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ست و روایت انتقام راوي از  به چاپ رسیده ا1846  این داستان در سال :بشکۀ آمونتیالدو
آمیزي براي هاي او طرح موفقیتراوي به خاطر ریشخندها و دشنام. ، فورچوناتو استدوستش

  .پردازدانتقام میآورد و با خونسردي به روایت این جویی از او به عمل میانتقام
کشاند و سپس در دخمه اي اش می به سرداب خانهتیب به بهانۀ چشیدن شراب او رابدین تر

کشد و با آجر و ماله به  متر به زنجیرش می2متر و ارتفاع  سانتی90 و عرض 120به طول 
ون دخمه هاي بلندش که از درها و نالهجیغسپس براي آرام کردن . پردازدکردن دخمه میتیغه

هاي شب به پردازد و کار تیغه کردن دیوار اتاق را تا نیمهشود به تقلید صداي او میشنیده می
دهد که پس از گذشت  نیم بدین ترتیب کارش را چنان با موفقیت پایان می. رساندپایان می

  .قرن هم کسی از جایگاه فورچوناتو مطلع نمی شود
 هابررسی ساختاري داستان

- ها نشان میه که پیش از این نیز مطرح شد، نگاهی به درونمایه تکرارشوندة داستانگون همان
  استها ساختار زیر به کار رفتهدهد که در آن

  ).دهد راوي خودش را لو می(  لو رفتن ← پنهان کردن جسد ← قتل  ← )اعتراف ( روایت 
در حقیقت . رساندبه قتل میاز این نقطه نظر اهمیتی ندارد که راوي چرا و چگونه مقتول را 

ها روایت اعتراف گونه داستان. هاي زیباشناسی و روایی داستان هستندبرگ   شاخ و،توضیحات
بنابراین . انجامدبه قتل و در همۀ موارد، انتقام عنصري ثابت است که به قتل میکسی است 

 و همین باشدمیت  این نفرشرحها بخش آغازین داستاندر حقیقت . نتیجه همیشه ثابت است
اي  رویدادهاي گذشته و به گونهراوي به بیان. دهدهاي بعدي سوق میامر راوي را به واکنش

  .پردازدمیبدان اعتراف 
ها نیز عوامل در همۀ داستان. رودداستان با شرح درگیري راوي با یکی از نزدیکانش پیش می

 طرف مقابل برانگیزد و باعث شود تا از او  متفاوتی وجود دارد که کینه و نفرت راوي را نسبت به
- شود چشمآن چه سبب کینۀ راوي می» قلب رازگو« به طور مثال در داستان . انتقام  بگیرد

  : هاي کرکسی پیرمرد است
چشم زاغ : چشمش مانند چشم کرکس بود! آري همین بود! فکر می کنم چشمش بود«

  )175: 1376باسمنجی ،(» کمرنگ با غشایی بر رویش
  

  :پردازد   و راوي به بیان تالشش براي انتقام، از آن چه مایۀ آزارش بوده می
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ام را غیر ممکن بود بتوانم نقشه. هر شب درست در نیمه شب، اما چشم همیشه بسته بود
همان . بازِ باز. چشم باز بود. داد چشم شیطانیش بودپیرمرد نبود که آزارم می. عملی کنم

     )178: همان(.  شدبودم غیظم بیشتر میهطور که به آن زل زد
آورد، اندوهی است دلیل انتقام عنصري متضاد است آن چه او را به خشم می» گربۀ سیاه«در 

  .دارد تا انتقام بگیردکه در جان راوي رسوخ کرده و او را بر آن می
 و ترس که از این نفرت بود من هنوز آن قدر از مایۀدل سابق در وجودم باقی مانده

حیوانی که روزگاري مرا آن چنان دوست داشت به اندوه درآیم اما این احساس اندوه کم 
سرانجام جنون بر من مستولی شد و یکسره مرا . کم جاي خود را به خشم و عصبانیت داد

  )         186: همان(.  در چنگ خود گرفت
  هاي کاذبنشانه

دانستم  به دارش کشیدم چون می:دگویانتقام میراوي درباره دلیل » گربۀ سیاه «در داستان 
دلیل خشم راوي » بشکۀ آمونتیالدو«ویا در .  من آزاري نرسانده استمرا دوست دارد و به

ها و ریشخندهاي اوست که با لبخندهاي راوي همراه نسبت به دوستش فورچوناتو، زخم زبان
نگاهی به راوي . دان اهمیت ندارداگر چه دلیل این انتقام و کینه از حیث ساختاري چن. است

، »لبخند و نفرت« است که او صفات در همۀ داستان هاي مورد بررسی این مقاله نشانگر آن
اي که می توان تحت عنوان مسئله. را با هم دارا است» اندوه و نفرت«و » نفرت و مهربانی«

در طول هفته پیش از «: دگویمی»  قلب رازگو«براي مثال در . هاي کاذب از آن نام بردنشانه
  : گویدمی» گربۀ سیاه «  و یادر .تر از همیشه بودمآن که او را بکشم با پیرمرد مهربان

دانم دلیلش نمی.  اما در خود من به زودي احساس تکدر و نفرت خفیفی به گربۀ تازه ایجاد شد
به . کردناراحتم میرسید که عالقه و توجه شدید جانور به من عصبانی و به نظر می. چه بود

تازه، تبدیل به تلخی و نفرت کندي و تدریج این احساس تکدر و ناراحتی من، نسبت به گربۀ 
  )188:  همان(. شد
مطرح است، در » بشکۀ آمونتیالدو « هاي متضاد دراي که تحت عنوان حسهمچنین مسئله   

ستان لبخندها در توازي با در این دا. هاي کاذب دارد تطابق جالب توجهی با نشانه،جزئیات
  .هاي فورچوناتو استانتقامی که انگیزش اصلی آن ریشخندها و زخم زبان. آیدانتقام می

اي به دست فوچوناتو نداده بودم تا در حسن نیت من   من نه با زبان و نه با عمل خود بهانه



  ... ساختار کاوي قصه هایی از پو   رخسار زبان                             1396تابستان ، 1شماره   /       
 

33

.  شدیم محو نمیهاگونه که خلق و خوي من بود در برابر او لبخند از لبتردید کند همان
  )239: همان(

هاي کاذبی چون لبخندزدن و توان گفت انگیزش رایج، انتقام است که با نشانهبر این اساس می
  .گیردشود و الف همواره براساس یک انگیزش پیچیدة روانی از ب انتقام میاندوه آمیخته می

  ها پارالل در ساختمان داستان
ا در آغاز، هها، هماهنگی داستان مطالعات ساختاري داستانمسئلۀ حائز اهمیت دیگر در زمینۀ

 بنابراین ما با در نظر .توان آن را به شکل پارالل مطرح کردهاست که می آنمیانه و پایان بندي
همۀ داستان . کنیممی مشاهده را هاي جالب توجهیها نظم و توالیگرفتن اجزا منفرد داستان
» بشکۀ آمونتیالدو«و »  سیاهگربۀ«، »قلب رازگو« سه داستان .دشوها با شرح راوي آغاز می

دهد  راوي فقط اتفاقات گذشته را شرح می»گودال و آونگ«اما در . شرح به همراه اعتراف است
اي که نشان داده  به گونه»گودال و آونگ«استان به طورکلی در د(و اعترافی در کار نیست 

  ).ایماز سه داستان دیگر مواجهخواهد شد ظاهراً با ساختاري متفاوت 
- پس از این مرحله، آرامش ابتدایی و آغازین صحنۀ داستان، با عمل انتقام گیرنده از بین می

کند و جسدش را کف اتاق اش میکشد، تکه تکهراوي پیرمردي را می» قلب رازگو«در . رود
بشکۀ «در. کند پنهان میکشد و الي جرز دیوارراوي زنش را می» گربۀ سیاه «در . کنددفن می

تنها در . کندبرد و الي دیوار پنهان میراوي دوستش را به درون سرداب می» آمونتیالدو
د که دهاست که اعتراف و درنتیجه انتقامی در کار نیست و راوي شرح می»  گودال و آونگ«

 که کف گیرد و نزدیک است به درون گودالی سلول قرار میچگونه در محاصرة دیوار و کف
  . سلول وجود دارد سقوط کند و بمیرد
عنصر مشترك و . ها با عنصر ثابت دیوار مواجه هستیمناگفته پیداست که در همۀ داستان

اي در حقیقت محتوا مسئله. کندها رهنمون میمکرري که ما را به محتواي زیرساختی داستان
اساساً ساختارگرایان هیچ گاه . است که هیچ گاه ساختارگرایی در پی روشن ساختن آن نیست

توجه آنان عمدتاً معطوف به این است که متون چگونه «کنند بر معنا به طور اخص، تأکید نمی
کشف معنا همواره از ) 137:  1386برسلر، ( » .دهنددهند نه این که چه معنایی میمعنا می

مسئلۀ قرائت یک متن در ساختارگرایی « طریق قواعد مشتمل بر آثارست چنان که باید گفت 
» . ها همراه باشدهایی رضایت بخش براي ادغام بعد معنایی در بررسی ساختارباید با یافتن راه

  )208 :1379اسکولز،( 
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- اي هر چند گذرا به بعد محتوایی عناصر میبه همین جهت براي ارایۀ تفسیري دقیق اشاره
ست که دیوار  ا در داستان نشانگر آنسست بودن دیوارها: توان گفت میگشا باشد وتواند راه 

. کندهاي هستی منعکس میامنیت راوي، چندان محکم نیست و نگاه پو را به اساس دیواره
  .دیوارهایی که بنیان آن نامطمئن، سست و لرزان است

 به صورت منفرد و متوالی مورد مطالعه قرار داد توان آن راجزء دیگر این ساختار پاراللی که می
کوشد بار دیگر همه چیز را به حال اولش راوي با پنهان کردن جسد می. انتقام استمرحلۀ 

کوشد جسد را از مأموران پلیس می» قلب رازگو« در. امش دست نمی یابدبرگرداند اما بدان آر
صداي قلب مقتول راز . دهدپنهان کند اما با سر و صداي قلب مقتول آرامشش را از دست می

  .زندد و آرامشش را بر هم میکناو را افشا می
صدایم را بلندتر کردم تا از . تر شدمشخص. ادامه پیدا کرد. صداي زنگ آشکارتر شد

بی شک حاال رنگم خیلی پریده ... شرش خالص بشوم اما زنگ ادامه یافت و واضح تر شد
- چکار می. زدم با این حال صدا بیشتر شدتر و بلندتر حرف میبود اما با صداي روان

توانستم بکنم؟ صداي فرو خوردة خفۀ تندي بود که درست مثل ساعت جیبی که توي 
  )182: 1376باسمنجی،(. پارچه پیچیده شده باشد

کوشد جسد زن را از مأموران مخفی کند اما صداي پشت دیوار، نیز راوي می» گربۀ سیاه « در 
کوشد هم ، راوي می »تیالدوبشکۀ آمون«در  . شودبه عنوان کنش مقتول، مانع این آرامش می

و ناله هاي  یعنی فریاد -با ساختن دیواري از آجر، جسم دوستش را پنهان کند که کنش 
در این داستان . زند آرامش  ایجاد شدة موقتی را بر هم می- فورچوناتو: شخصیت دوم داستان 

هم پنهان کردن و لو رفتنی وجود ندارد » ال و آونگگود« دادنی در کار نیست چنان که در لو
 و در نهایت صحنۀ پایانی، ).شوداي که بعداً تحت عنوان مقولۀ کاهش ازآن یاد میمسئله(

پس از همۀ هاي مورد مطالعه، ترتیب در داستانبدین. هاستبازیافتن آرامش آغازین داستان
  .گرددها، آرامش به صحنۀ داستان باز میهول و هراس

عناصر مشترك و ثابت دیگري نیز در . ها که در باال ذکر شدغم سه بخش اساسی داستانعلیر
در ادامه به چند مورد از این . کندها حضور دارند که ارتباط ساختاریشان را آشکارتر میآن

  :شودعناصر اشاره می
    کنش و واکنش

زند که  راوي را رقم میاوج تشویش_ است که معموالً جیغ و فریادها در داستان_کنش مقتول 
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ها توازي کنش مقتول و واکنش راوي یا قاتل ما در این داستان. رودبا واکنش راوي از میان می
چنان _ه سوي آرامش نهایی صحنۀ داستان توازي این کنش و واکنش، داستان را ب. را داریم

اعتراف راوي پس آن چه باعث » قلب رازگو«دهد براي مثال در سوق می_که با آن آغاز گشته
 قلب شود، صداي سوت مانند،از جلب اطمینان افسران پلیس، راجع به رخ ندادن قتل می

کنش از سوي مقتول دفن شده به واکنش راوي . شودپیرمرد است که از کف اتاق شنیده می
زند و او براي آن که افسران پلیس به راز اوپی نبرند، با صداي بلندتر حرف می. انجامدمی
  .دهد تا مانع رسیدن صداي قلب پیرمرد به افسران پلیس شوداش را تکان میدلیصن

دادم، صندلی را که رویش نشسته بودم فحش می. گفتمپرت و پال می. دهنم کف کرده بود
. شدکشیدم اما صدا مافوق همه چیز بود و پیوسته بیشتر میدادم روي تخته ها میتکان می

  )نهما(...  بلندتر و بلندتر
صداي بلند و . کنش وجود دارد اما واکنش راوي حذف شده است» گربۀ سیاه«در داستان 

شود که پلیس را متوجه واري از پشت دیواري که جسد زن در آن پنهان شده ، شنیده میضجه
بشکۀ «کنش در . واکنش وجود نداردکند، اما جوابی از سوي راوي یا قاتل به عنوانجسد می
هاي تیز و بلند و واکنش، تقلید صداي آن توسط اد، ناله، ارتعاش زنجیر و جیغ فری»آمونتیالدو
  .راوي است

. تر از او صدا زدمبلندتر و محکم. صدا در صداي او انداختم. صداي او را تقلید کردم«
پاراللی که در همۀ .  بدین ترتیب با پارالل کنش و واکنش مواجه هستیم)240:همان(»

  . خوردرسی این مقاله به عنوان عنصري ساختاري به چشم میهاي مورد برداستان
  مکان

شود، مکان هاي کم و بیش جزئی تکرار میها با تفاوتعنصر ثابت دیگري که در همۀ داستان
« در .  آن پنهان کندکوشد، جسد را درگیرد و راوي میمکانی که واقعه در آن شکل می. است

» گربۀ سیاه «در . کند است که پیرمرد در آن زندگی میمکان، کف زمین و اتاقی» قلب رازگو
هم سرداب و الي دیوار جایی است » بشکۀ آمونتیالدو«در. مکان سرداب و الي دیوار استاین 

مکان » نگگودال و آو«کند و در داستان که رواي دوستش فورچوناتو را در آن حبس می
بدین ترتیب . ردراوي را در خود فرو بخواهد سلولی است که گودي کف اتاق و دیوارهایش می

ابت خورد سه عنصر ثها به چشم میشود و آن چه مشترکاً در آنمکان ارائه میالگوي ثابتی از 
  :  شوند و عبارتند از میاست که به صورت الگویی تکرار
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  ابهام از چیستی دیوارها .1
 مباهات به ساختن دیواري محکم .2
 .سسستی و ریزش دیوارها .3

بشکۀ «و » گربۀ سیاه«چنان که در . شودویت دقیق دیوارها در داستان مطرح میوجود و ه.1
از عناصر اصلی داستان، دیواري از آجر و یا سیمان است تا جسد در آن مدفون » آمونتیالدو

  .گیردشود که مبهم بودن وجود چنین دیواري به طور واضح از سوي راوي، مورد اشاره قرار می
 : آمده است» بۀ سیاهگر« به طور مثال در 

در یکی از دیوارها یک حفرة . کنمسرانجام تصمیم گرفتم آن را در دیوار سرداب مخفی 
.  اجاق یا بخاري ساخته شده بود در ابتدا به منظور دودکش البدساختگی وجود داشت که

   )191همان ،  ( »
  :کنیمنیز مشاهده می» بشکۀ آمونتیالدو«چیزي که دقیقاً در 

 متر ظاهراً 2متر و ارتفاع  سانتی90 و عرض 120نی دیگري دیدیم به طول تقریباً دخمه درو
براي هیچ منظور خاصی ساخته نشده بود و تنها فضاي میان دو ستون غول پیکري را تشکیل 

  )244: همان(. داشتها را نگه میمی داد که سقف سردابه
تواند طرح ندازة دیوارها مینیز کوشش راوي براي کشف چیستی و ا» گودال و آونگ«در 

  .دیگري از ابهام از چیستی دیوار در داستان باشد
دیواري بود ظاهراً از سنگ بسیار صاف و . ام سرانجام به مانعی سخت برخوردهاي گشودهدست

هاي قدیمی در من القاء کرده بود گام در حالی که با تمامی سوءظنی که حکایت. لزج و سرد
این کار به هیچ روي نمی توانست ابعاد واقعی اتاقم را . را دنبال کردمدیوار . داشتمبرمی

   )165: همان. (مشخص کند
عنصر مشترك و ثابت دیگر دربارة مکان، مباهات راوي به ساختن دیواري محکم و مخفی . 2

به . است» بشکۀ آمونتیالدو«و » گربۀ سیاه«، » قلب رازگو«هايداشتن مقتول در آن در داستان
هیچ «: گویدکردن جسد و جاسازي آن میراوي پس از مخفی » قلب رازگو« مثال در طور

  ». توانست چیز مشکوکی در آن ببیندچشمی حتی چشم پیرمرد نمی
نظیر چنین مباهاتی را دربارة کشیدن دیوار در برابر جسد مشاهده می » گربۀ سیاه«و یا در

  » . فی در آن دیوارها مشاهده کندبه طوري که هیچ چشم تیزبینی نتواند اختال«: کنیم
  :» بشکۀ آمونتیالدو«و در
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جلوي تیغۀتازه، . یش ساروج کشیدمرو.  آخرین آجر را با فشار در جاي خود گذاشتم
نیم قرن است که هیچ . ها را بر هم چیدم تا روکش دیوار به صورت گذشته درآیداستخوان

  )246: همان.  (ها نگذاشته استآفریدگاري دست به آن
سرانجام سومین عنصر، ریزش و سستی دیوارها است که به عنوان عنصري ثابت و مشترك . 3

دهد و به افشاي راز مطرح است و که داستان را به مرحلۀ بعدي یعنی لو رفتن راوي سوق می
عناصر مشترکی که در . ها را آشکار کردیمتا بدینجا ما طرح اصلی داستان. انجامدوي می
ها مسائلی که می توان مشترکاً آن. ود دارد و به مثابه روابطی بر آنها حاکم استها وجداستان

هاي مورد بررسی پیشنهاد را مورد مطالعه قرار داد وبر اساس  آن الگوي زیر را براي داستان
  :کرد
Aبخشی که حاوي اطالعات اولیه ( . پردازدراوي به اعتراف می) صحنۀ آغازین : (  اعتراف

  ).هاي داستان و پذیرش ذهن خواننده بر قبول انجام انتقام است صیتشخدربارة 
Bگیرد کشمکش درونی و بیرونی شکل می. شودیک عامل بیرونی باعث عدم تعادل می:  نفرت

  ) کینه. (گرددو کشمکش با قربانی آغاز می
Cارد، راوي از گذگیرد یا ممنوعیتی را زیر پا میوقتی قربانی هشداري را نادیده می:  انتقام

شود وراوي شخصی گیرد که حرکت واقعی قصه از این مرحله به بعد آغاز میقربانی انتقام می
 . را به قتل می رساند

 Dکند و پیروزي و آرامش موقتی در راوي جسد قربانی را پنهان می: پنهان ساختن جسد
 . گیردداستان شکل می

Gدهد و داستان پایان میقانه خودش را لو میراوي به روشی احم:  لو رفتن توسط خود راوي -
  .یابد

  عناصر متغیر
ها ي موجود در داستان، عناصري وجود دارند که تأثیري بر عملیات  در میان تمامی شباهت

ها را تحت نظم و شناسی آنهاي ریختبدین معنا الزم نیست به خاطر هدف. داستان ندارند
  .یاد کنیم و بقیه را تعمیم دهیمن موارد را در داستان تریفقط کافی است مهم. ضابطه درآوریم

توان آن را عناصر متغیر نامید؛ چرا که ابزارهایی هستند که در داستان به کار عناصري که می
در حقیقت آن چه . توانند خارج از عملیات داستانی جانشین یکدیگر شوند میشوند وگرفته می

«  گفت نظیر چیزي است که رامان سلدن در کتاب توانهایی میي چنین جانشینیدرباره



  ... ساختار کاوي قصه هایی از پو   رخسار زبان                             1396تابستان ، 1شماره   /       
 

38

« : نویسداو می. کندشناسی ساختگرا مطرح میذیل عنوان روایت» راهنماي نظریۀ ادبی معاصر
نحو، مدل اساسی . شودهاي زبانی و مقدماتی آغاز میاي قیاسنظریۀ روایتی ساختگرا از پاره

نخستین تقسیم بندي . کنندوایتی صحبت میتودوروف و دیگران از نحو ر. قوانین روایتی است
اژدها را با شمشیر خود ) نهاد(شوالیه . نهاد و گزاره استنحوي واحد جمله، تقسیم آن به 

. تواند هستۀ یک  قصه حتی یک قصۀ کامل باشدبدیهی است که این جمله می) گزاره(کشت 
اخت را اریم، همان ساگر به جاي شوالیه، یک اسم خاص دیگر یا به جاي شمشیر تبر بگذ

اما آن چه این جا مدنظر ماست، ) 107:  1372رامان سلدن،(» . ایمهمچنان حفظ کرده
توان از آن تحت عنوان عناصر ارتباطی به مسائل نحوي و زبانی ندارد و در یک نگاه کلی می

کردن جسد به طور مثال می توان از ابزارهایی متفاوتی نام برد که براي پنهان . متغیر نام برد
ق، توفال و تشت ابزارها، تخته پوش کف اتا» قلب رازگو«در. شوندها به کار گرفته میدر داستان

دهند جاي خود را به آجر، گچ، دیلم آهنی، سیمان و آهک می» گربۀ سیاه«آب هستند که در 
  .ابزارها عبارتند از استخوان، آجر، ساروج، ماله و زنجیر» بشکۀ آمونتیالدو«و در 

ایی که راوي راز خود را توسط آن عناصر و ابزاره» گربۀ سیاه«و » قلب رازگو«هاي ر داستاند
که لو دادنی در کار » بشکۀ آمونتیالدو«ر کند به ترتیب صندلی و عصا هستند و دافشا می

  . نمایدنیست، شمشیر دودم قرون وسطایی جلوه می
تواند جانشین انزوا، تنهایی و بیم می» دوبشکۀ آمونتیال«توان گفت سرماي سردابه در حتی می

بر این اساس همواره . ها شود و جز عناصر متغیر به حساب آیدو هراس محیط بر سایر داستان
هایی سخن گفت که تأثیر چندانی بر توان از تغییرات و حتی حذفدر میان تمام مشترکات می

  . روابط کلی داستان ندارند
ها سلسله تغییرات توان در داستان می بر مطالعات ساختارگرایانه، حاکمبه طور کلی طبق قواعد

  :زیر را داشته باشیم
سازي که در کاهش، افزایش و معکوس) اش سخن گفته شد که پیش از این درباره(جانشینی 

این مباحث اگر چه خارج از بحث ساختاري به . ادامه مفصالً به توضیح هر یک می پردازیم
هاي داستانی، ما را در آشکار ساختن ها و شاخ برگشاره به تغییرات و جانشینیرسد، با انظرمی

  .بخشداي ویژه میدهد و به آن جلوهطرح بنیادین داستان یاري می
  کاهش و گسترش 

اگر یک عنصر اضافی را به « : نویسدمی» هاي پریان دگرگونی قصه« والدیمیر پراپ در مقالۀ 
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گسترش یا افزایش داریم و در مورد عکس آن کاهش و کاربرد این داستان بیفزاییم آن وقت 
   )287:  1385تودورف،( » . ها در مطالعۀ موضوعات مهم استها براي کل قصهروش

یابند و بدین ترتیب مقولۀ گسترش و کاهش از یکدیگر جداناپذیرند و در ارتباط با هم معنا می
و » قلب رازگو«هاي در داستان.  خواهیم بودبراي درك مفهوم هریک ناگزیر از بیان دیگري

توانیم کاهش و گسترش را در ما می» گودال و آونگ«و » بشکۀ آمونتیالدو«، » گربۀ سیاه«
گربۀ «، »قلب رازگو«هاي داستان در صحنۀ آغازین.هاي مختلف داستان ببینیمعناصر و قسمت

 درنتیجه  قتل و»گودال و آونگ«ما در ود دارد؛ ااعتراف به قتل وج» بشکۀ آمونتیالدو«و » سیاه
وجود  توانمی .ایمکه براساس فرم سه داستان دیگر، با کاهش الگو مواجهاعترافی در کار نیست 

شایسته ( .را در سه داستان دیگر به صورت گسترش مطرح کرد) اعتراف به قتل(کارکرد این 
تن کنشگرها و مشارك ها، الگوي یادآوري است با تغیر رویکرد و زاویه دید یعنی در نظر گرف

  )صورتبندي دیگري به خود خواهد گرفت کنشی
اي خودش به شکل احمقانه» گربۀ سیاه «و » قلب رازگو«هايدر پایان داستانهمچنین راوي  

ما . کاهش یافته است» گودال و آونگ «و »  آمونتیالدوبشکۀ« در که این بخشدهد می لورا 
   .کنیم که در جاي خود بدان خواهیم پرداخت مشاهده میکاهش را در مبحث راوي نیز

  معکوس سازي
فرم « . کندسازي هم از جمله مسائلی است که بر طرح اصلی داستان خدشه وارد نمی معکوس

به کارگیري مرد به جاي زن و ) 279: همان(» .شودبنیادین اغلب به متضاد خود تبدیل می
سازي اي از معکوستواند نمونهگوي واحدي هستند میهایی که داراي البالعکس در داستان

کنیم و راوي در به طور مثال ما در ارتباط با راوي و مقتول این تضاد را مشاهده می .باشد
راوي، » قلب رازگو« در داستان.  می کندها همیشه مردي است که به قتل اعترافداستان

عنصر راوي ثابت است اما این بار مقتول » اهگربۀ سی«در داستان . رساندپیرمردي را به قتل می
آن که رودرروي راوي است مرد » بشکۀ آمونتیالدو « در . وي استبه جاي پیرمرد، زن را

- ما از آن به عنوان گسترش یاد می»گربۀ سیاه«ناتو و چیزي که در جوانی است به نام فورچو
یابد  میه یک نفر تقلیل ب»ل و آونگگودا«که در ) به و زنگر(نیم، تقابل راوي است با دو نفر ک
  ).کاهش ( 

حائز اهمیت باشد چرا که با گذشتن از الیۀ تواند می» گودال و آونگ «چنین کاهشی در 
ظاهري داستان فرقی میان مقتول و راوي نمی بینیم و این همانی بین راوي و مقتول ذهن را 
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ا سه داستان دیگر دارد الگوي کاهش هایی که برغم تفاوت به کند که این داستان رامجاب می
ساختارهایی که دقیقاً از یک الگوي خاص پیروي . اي از ساختار همان سه داستان بداندیافته

  .حساب آید به»گودال و آونگ«ترش یافتۀ داستان تواند الگوي گسکه می. کنندمی
  د و راوي بدان اشاره وجود دار» قلب رازگو« پیرمرد و راوي که در به طور مثال، این همانیِ 

  :کند می
ناله از درد یا . اي است از وحشت آدمیهمین موقع نالۀ ضعیفی شنیدم و فهمیدم ناله

آمد که از اي بود که از اعماق روح آدمی باال میته صداي فروخوردة خفه. اندوه نبود
هاي بسیاري درست نیمه شب. شناختماین صدا را خوب می. وحشت بلند شده باشد

با انعکاس هولناکش وحشتی . آمدها وقتی دنیا به خواب رفته بوداز دل خودم درمیشب
دانستم که شناختم و میآشفت گفتم که آن صدا را خوب میکه همۀ وجود مرا برمی
  )179: باسمنجی. (پیرمرد چه احساسی دارد

- تقالها و شکنجه »گودال و آونگ«را نیز همچون » قلب رازگو«بنابراین عجیب نخواهد بود اگر
گربۀ «گونه، با مطرح کردن این همانی زن و گربه در داستان به همین. هاي روح راوي بدانیم

ه یک نفر تقلیل توان گسترش دو شخصیت در تقابل با راوي را توجیه کرد و آن را بمی» سیاه
د به شکل کنایی از سوي راوي مور این دو شخصیت مسئله اي است که »این همانی«. داد

  :   گیرداشاره قرار می
هاي سیاه همه آورد که گربهزنم که کمی خرافاتی هم بود اغلب این گفتۀ قدیمی را به زبان می

البته نه اینکه زنم این حرف را جدي گفته باشد و . اندهایی هستند که تغییر شکل دادهعجوزه
ه  ک)184: همان .(اً یادم افتادمن هم این نکته را بی اختیار نوشتم شاید به این دلیل که تصادف

توانیم آن را به صورت الگوي توازي راوي و مقتول و حتی الگوي کاهش یافتۀ آن یعنی می
  .روییم، مطرح کنیمبا آن روبه» گودال و  آونگ «وجود یک شخصیت در داستان چنان که در 

  . دادمورد مطالعه قرارها را بر اساس روش پیشنهادي فوق توان بسیاري از داستانبنابراین می
روشی که ما را در بدست دادن الگویی از طرح اصلی داستان یاري دهد و بتوان براساس آن 

  .ها را کشف کردساختار اصلی داستان
  هاها و شخصیتنقش

  گر، مددکار، دختر شاه و پدرش،هاي قصه را به تبهکار، بخششها و شخصیتپراپ نقش
کند که گریما و لوي تقسیم می) 122:  1386پراپ،( مان دروغین اعزام کننده، قهرمان و قهر
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: نک.( کنندهاي دوتایی را طرح میهاي شخصیتی، تقابلها و تقابلبر پایۀ تفاوتاستراوس 
هاي پو به هاي داستانها در شخصیتاین تقابل) .69:  1388، تسلیمی،62- 60 :1378مقدادي،

معموال قاتل  و جانی ، شخصیتی روان . کندخودنمایی میو قربانی ) جنایت کار ( صورت قاتل 
یرمرد در هاي کرکسی پچشم: دهدپریش و بیماردارد و قربانی تاوانی بیش از گناهش پس می

بدون علت خاصی نفرت » گربۀ سیاه«گربه در .علت نفرت راوي است» قلب رازگو«داستان 
شود،ودوست راوي ه دفاع از گربه کشته میهیچ گناهی مگر بانگیزد و زن راوي بیراوي را برمی

  .دیگر پو همچنین است داستانهاي.رسدتنها به خاطر یک تمسخر به قتل می»بشکۀ آمونتیالدو«در
   بحثنتیجۀ

ساختارگرایی از یک سو با پرداختن به روابط بین اجزاء یک پیام ادبی و بررسی ساخت آن و از 
هایی در توضیح این مشترك، سبب بروز دشواريدیگر سو با مطالعه آثار به صورت الگویی 

ها، که کار ساختارگرایی را در مقایسه با فرمالیستآن چه دامنۀ . استمبحث از نقد ادبی شده
دهد بررسی اجزاي ثابت و الگوهاي نهند، وسعت میاساس کارشان را بر فرم و ساختار بنا می

ی ساختارگرایی مدعی است که همۀ براساس یک تعریف کل. آثار ادبی است مشترك متشکلۀ
هاي خاصی همچون توان به یک الگو تقلیل داد و برحسب قانونمنديالگوهاي آثار ادبی را می

ها بررسید و از آن جا که بهترین عرصه، براي چنین مطالعاتی روایت و هماهنگیتقابل و توازي 
ها را نشان دهد ل داستانهاي اصیکوشد با بررسی عناصر ثابت، طرحساختارگرایی می. است

ها و اند و با کاهشها از یک الگو و طرح شکل گرفتهاي که بتوان ادعا کرد که همۀ روایتگونهبه
  .اندهایی ذیل یک الگو قابل بازیابیگسترش

دهند متغیر و گرچه این امر بسته به دیدگاه و نوع نگاه کسانی که آثار را مورد مطالعه قرار می
هاي همۀ نویسندگان را از این منظر به عنوان داستانتوان حال میبااین. بود سیال خواهد

  .روایتی ساختارگرایانه مورد بررسی قرارداد
ها و ها، جانشینیها، حذفتوان براساس توالیپو را میهاي کوتاه آلندر این میان داستان

طرحی که . اي دست یافت ویژهها به الگویی واحد تقلیل داد و به طرح بنیادین وسازيمعکوس
که » گودال و آونگ«و » بشکۀ آمونتیالدو»«گربۀ سیاه«، » قلب رازگو«هاي عالوه بر داستان

دست «، » برنیس«هاي پو همچون مورد مطالعۀ این مقاله هستند در بیش از نیمی از داستان
تکرار ...  و» ویلسنویلیام«، » تدفین پیش هنگام«، » زوال خانۀ آشر» «اي دریک بطرينوشته

ي واحد با سه ا نیز می توان بر اساس همین الگور» گودال و آونگ«داستان متفاوت . شودمی
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هایی مورد ها و گسترشمنتها با کاهش) گو، بشکۀ آمونتیالدو و گربۀ سیاهقلب راز (قصه 
  .  قرار دادبررسی 

هاي همه نویسندگان پذیرفت  داستان         بنابراین اگر نتوان چنین ادعایی را درباره ساختار
ها را براساس الگوي پیشنهادي هاي پو مشاهده و آنتوان مصداق آن را در داستاندست کم می

  .فوق مطالعه کرد و به الگویی مشترك دست یافت
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   دیلمی حماد حسین زاده
  ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکارشناس

 

  چکیده
. کردندیتوجه مشناختی و فرمالیستی در آثار ادبی هاي زیباییشناسان ادبیات کمتر به اندیشهعهجام

آنان میان . آوردندي فرمالیستی روي ها به روش، بنیامین و مارکوزهکهایمر، هوراما برشت، آدورنو
 اصرار یارجاعسیسم در محتواهاي اجتماعی و برونمارک. سم و مارکسیسم آشتی برقرار کردندفرمالی

ناسان ادبی یاد شده شاما جامعه. کرد ارجاع پافشاري میهاي ادبی و خودورزید و فرمالیسم در شکلمی
نویس نباید مستقیماً به جامعه ر این باور بودند که داستاند و بمیان برداشتنها را از این مرز بندي

  بهتر به نمایش کشیدهشکالت اجتماعیشود و هم متر می در این صورت هم خود متن خواندنی.بنگرد
- ما در آثار بعدي به فرم و زیباییگرایش داشت اهاي محتوایی مارکوزه در آثار اولیه به جنبه. دنشومی

از کار طاقت فرسا،  سخن او در این آثار این است که انسان باید خالصۀ. ادت دشناسی نیز اهمی
ساحتی بودن و نیازهاي دروغین مادي آزاد شود تا به نیازهاي واقعی چون عشق و ستمدیدگی، تک
  .آزادي دست یابد

 گردد تا از دیدهاي غریب ارائهها، نمادها و زاویهایه باید هنرمندانه و با استعارهمو دروناین محتوا 
دي ما را به اسارات یک  از بیژن نج»ریزيروز اسب«داستان . دعوامانه بودنش هر چه بیشتر فاصله گیر

د، کناش آگاه میدست دادن هویت اصلیساحتی شدن و از گاري یعنی تکاسب و نیز عادت او به بند
-  هدف مقاله معرفی جامعه.ي و فرمالیستی استانگارانه نیست بلکه هنرم و سادهمستقیاین آگاهی 

  .گیردانجام میشناختی مبتنی بر فرمالیسم است که به روش توصیفی تحلیلی 
 بر پایۀکه با من دویده اندیوز پلنگانی از مجموعه داستان » ریزيروز اسب«این مقاله به بررسی داستان 

 .زدپردااز دیدگاه مارکوزه میشناختی به ویژه شناختی و زیباییهعریات جامنظ
  

 18/11/1395 :تاریخ پذیرش مقاله                          9/11/1395: تاریخ دریافت مقاله

 

  واژگان کلیدي
  ریزي داستان روز اسب*
  ساحتی  انسان تک*
  مکتب فرانکفورت*
  شناسیزیبایی*
  خود ارجاعی*
  برون ارجاعی*
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  مقدمه 
شناسی در مکتب امعه شناسی ، روانشناسی و زیباییپردازان جاز نظریه)1(مارکوزههربرت 

ه آنها در  نقد آثار مارکس و فروید و نیز گرایش ب بر پایۀ)2(مکتب فرانکفورت. فرانکفورت است
 میالدي 1928هاي اجتماعی در سال این مؤسسه با پژوهش. استکفورت آلمان بنا شدهفران

 به نیویورك انتقال یافت  پس از تبعید اعضاي آن توسط هیتلر1933ر کرد و در سال آغاز به کا
، اعضاي دیگر آن هورکهایمو . ود ادامه داد در فرانکفورت به کار خ1950اما دوباره در سال 

هابرماس و . ارندم و بنیامین بودند و هنوز کسانی هستند که به این مکتب وفادآدورنو ، فرو
اي یهودي در هربرت مارکوزه در خانواده). 154:1395تسلیمی،  (اند از این گروهپیتر برگر

بعد از جنگ در دانشگاه . در جنگ جهانی اول به ارتش آلمان پیوست. برلین به دنیاآمد
هاي  از چهرهوي.دکتراي تخصصی گرفت و آنگاه در برلین به کار انتشارات پرداختفرایبورگ 

هاي محتوایی و اجتماعی و ادبی در آغاز با گرایشدرخشان این گروه است که در نقد آثار 
. را ارائه داد) 1964 (ساحتیتکانسان و) 1955(روس و تمدن اچون ارجاعی خود آثاري برون

در این . شناسی ادبی رو کرد بود که به روانشناسی و جامعهمارکس و فرویدتأثیر این آثار تحت
اما . شدم اثر در آثار ادبی نشان داده میفررویکرد مسائل اجتماعی مستقیماً و بدون گرایش به 

نظران  از نظر مارکوزه و صاحب.به فرم اثر نیز توجه گردید) 1977(بعد زیبایی شناختی در 
رت، هنر اصیل هنري است که پیش از هر چیز همچون ابزاري براي رهایی دیگر مکتب فرانکفو

قهرمانان این . مارکوزه و آدورنو به ستایش از قهرمانان مدرنیست برخاستند. کندعمل می
- مند و هنري ایدئولوژي بورژوایی را مردود شمردند و در متن زیباییها به نحوي نظامداستان

  ).412: 1388مکاریک، (ردنداي نقش بازي کشناختی پیچیده
دوباره ). 1373(هایی چون یوز پلنگانی که با من دویده اندبیژن نجدي داراي مجموعه داستان

هاي فرمی است که داراي گرایش) 1380( و داستان هاي ناتمام )1379(از همان خیابان ها 
وي داراي در آثار  اما آنچه ها نیز نظر دارد محتواهاي اجتماعی و روانی انسانوي به. است

  .شناختی استهاي فرمی و زیباییاهمیت اولیه است گرایش
 بر پایۀ ندا از مجموعه یوزپلنگانی که با من دویده »ریزيروز اسب«به بررسی داستان این مقاله 

  .پردازداختی آثار یاد شده از مارکوزه میشنشناختی و زیبایینظریات جامعه
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  پیشینۀ تحقیق
 مقاالت بسیاري نوشته شده است که از »يریزروز اسب«داستان بیژن نجدي و دربارة آثار 
از محمدجواد صابري است که از دیدگاه » ریزينگاهی به داستان کوتاه روز اسب«جملۀ آنها 

شکنانه نقد شالوده«مقالۀ . فلسفی و هگلی بنده و ارباب و از خود بیگانگی بنده یاد کرده است
از حمید عبدالهیان و فرنوش فرهمند به » کشانن نجدي و شب سهرابدر دو داستان از بیژ

لیال محمدپور و . پردازدمایۀ داستان میشکنانۀ دریدایی و ایجاد تردید در درونبررسی شالوده
به تحلیل » هاسازي در داستان کوتاه دوباره از همان خیابانبرجسته«علی تسلیمی در مقالۀ 

توان به  از مقاالت مربوط دیگر نیز می.اندد موکاروفسکی پرداختهفرمالیستی با نظریۀ کارکر
بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقاي شناختی در یوزپلنگانی که با من «مقالۀ 
کند فضاي میانی از جهان در این مقاله محقق تالش می. از لیال صادقی اشاره کرد» انددویده

هاي نجدي ایجاد کند و به توصیف آن یقاي شناختی در داستانمتن و جهان خواننده را با بوط
از » هاي بیژن نجديعوامل شاعرانگی در داستان« اي به نام حمید عبدالهیان در مقاله. بپردازد

داند چرا که داراي عناصر هایی شاعرانه میها را داستانهاي نجدي آنفرمالیستی بودن داستان
هاي بیژن نجدي ین مقاله به بررسی عناصر شاعرانه در داستانوي در ا. شعري فراوان هستند

  .شناختی این داستان نپرادخته است جامعه-شناختی اما هیچ اثري به بررسی زیبایی.پردزادمی
  چارچوب نظري 

پذیرفتند و به سیسم کالسیک را هاي اشتباه مارکبینیکفورت پیشنظران مکتب فرانصاحب
در مارکسیسم کالسیک گفته شده بود که . مارکسیستی تن دادندهاي دگرگونی در اندیشه

 مارکوزه. ارگران خواهد بودثم کارگر سبب دگرگونی و نابودي استار بیش از حد طبقۀثماست
 رفاه کارگران افزودند و از نابودي خود و وقوع ه سرمایه داران با دانستن آن، ب:گویدمی

  ).14 : 1362 ، مارکوزه. نک (سوسیالیسم جلوگیري کردند 
 خود را به کارگران بخشیدند تا آنها کمتر کار کنند و با این کار بخشی از ارزش افزودةآنان 

-  آمد که پیشرفت هنگامی پدید)3(ارزش افزوده. آزادي و فراغت بیشتر در زندگی داشته باشند
، کارگر شدیتر م هر چه ماشین و تکنولوژي پیشرفتهگونه کههاي علمی و فنی پدید آمد بدین

تی بیشتر ا طبقرفت و فاصلۀخزانۀ کارفرما میطلبید و درآمد کارگران دیگر به کمتري را می
کارفرمایان نیز براي . اندتر شدهتر و درماندهکه ناتوانیافتند شد و آنگاه کارگران در میمی

السیک گفته در مارکسیسم ک. ردندک کارگري دستمزد آنها را بیشتر میجلوگیري از انقالب
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: گوید میمارکس. اندازدمی شکوفایی فردي را به مخاطره میهاي علشد که پیشرفتمی
 , Popenoe(، بی پناه از خویشتن بیگانه شود شود که انسانماشین و کارخانه سبب می

 هاي آنگفت که تمدن و پیشرفت می»تمدن و مالمت هاي آن«فروید نیز در .)578 :1971
  )69 : 1389فروید، . نک (کند حدود و سرکوب میامیال فردي را م

. ا نظارتی ندارد قربانی قید و بندهایی است که خود بر آنه،گیرد که فرد نتیجه میمارکوزه
  . شودري و از خود بیگانگی می امروزي دچار بیماانسان در جامعۀ

 را به پذیرش ردجامعه ي مدرن صنعتی افزون بر اینکه ف: گوید  می»وس و تمدنرا«وي در 
- میرا وادار این جامعه فرد . کندلزامات دیگري نیز بر او تحمیل میدارد، ااصل واقعیت وا می

انی کردن شود با قرببدین معنا که فرد مجبور می.  نهدوري اقتصادي گردنکند به اصل بهره
در مارکوزه.)320 : 1390ژیمنز ،  (اش را تسلیم کارفرما کنديانرژي غریزهاي آزاد خود، وقت

. کندنولوژي بر فردیت یاد و انتقاد میبیش از همه از پیامدهاي ویرانگر تک»انسان تک ساحتی«
او بدین باور است «. سازدو او را از خود بیگانه میزند تکنولوژي به شیء شدگی فرد دامن می

 انسان را از او سرانجام آزادي نیروي نوآوري و اندیشیدن و ،که ماشین و کار بسیار در کارخانه
مارکوزه و .)156 : 1390تسلیمی ،  (»سازداو انسان تک ساحتی و یک سونگر میو از گیرد می

 از  امروزيعۀفرسا و دستمزد کم در جامرند که انسان بر اثر کارهاي طاقتاریک فروم بر این باو
بهره  دهد، بییماري و خودبیگانگی نجاتهایی که او را از بآزادي و عشق ورزیدن و سرگرمی

- نابودي سرمایهاگر انسان بتواند این حق را با . نیازهاي واقعی انسان آزادي و عشق است. است
 است که آید اینرایط فعلی کاري که از دستش بر میتر است اما در شداري بگیرد شایسته

 برايقت آزادي که در اختیار دارد،  کند و از وري کامل خود را حسمختافرد، ضرورت خود «
  ).71 :1362مارکوزه ،  (»شکل دادن به زندگی خصوصی و جمعی خود، بهره جوید

در ادبیات ها را مستقیماًادبیات این شکلشناسی نظران جامعهبسیاري از صاحب
گونه که مبارزات کارگر و سرکوبی کارفرما و تقابل میان بدین. کردندجستجو می

از همین رو آنان در پی آثار . اده شودفرودست و فرادست باید به روشنی نشان د
از دیدگاه جورج لوکاچ، بالزاك تصویر همه جانبه از . رئالیستی بالزاك و دیگران بودند

فرمالیستی از هاي مدرنیستی و رمان). 124: 1386زرافا، (کند میجامعه را باز تولید 
بر این باورند که  اما برشت، آدورنو، بنیامین و مارکوزه. کننداین کار خودداري می

آنها فرمالیسم و . توانند به این کار بپردازنداي مدرنیستی و فرمالیستی بهتر میهرمان
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گویند متن در ابتدا باید به خود ارجاعی زنند و میم را با یکدیگر گره میسمارکسی
بپردازد و زیبایی خود را در درون متن نشان دهد و ظاهراً به بیرون از خود یعنی 

 ارجاعات مارکوزه.  کمتر ارجاع دهد، اما در باطن خود به برون ارجاعی بپردازدجامعه
 "بعد زیبایی شناختی"و در مقالۀ . دکنپسند را نفی میغیرهنري، مستقیم و عوام

- پسند بودن آن یاد مینهد اما تلویحاً از امکان عوامگردن میگرچه به آثار رئالیستی 
 و مارکوزه). 58: 1384مارکوزه، (گیرد  پی میاشکند و رئالیسم را با شکل هنري

که تنها از استثمار کارگر نظران مکتب فرانکفورت معتقدند که ضرورتی ندارد صاحب
ز خود بیگانه و هاي اجتماعی و سیاسی پی ببریم، بلکه با دیدن یک شخص ابه ستم

هاي امد ستمها پیتوانیم بگوییم که این بیماريهاي دیگر میگرا و استعارهپوچ
پردازند، ها و نمادهاي خود به این امر میهایی که با استعارهداستان. اجتماعی است

دهند و در گام دوم به زش هنري و خود ارجاعی را نشان میدر گام نخست ار
اثر ادبی تعهدات آورند، با این کار ضمن اینکه ارجاعی رو میعی و برونمشکالت اجتما

  .شودزدگی دور میت، هر چه بیشتر از ابتذال و عواماد نبرده اساجتماعی را نیز از ی
  

  »روز اسبریزي«بررسی داستان 
هایش به اسبی که براي مسابقه و سواري مناسب بود عالقه داشت، قاالن خان در میان اسب

سپارد تا نگل و رودخانه آن را به دخترش میزدن در جشود و پس از گشتزي سوارش میرو
ند همه کن زین سوارش شود، همین که حرکت میند بدونکآسیه هوس می. خشکش کند

آسیب ببیند و پاکار را تهدید ترسد که آسیه قاالن خان می. ریزندچیز را در دهکده به هم می
هنگامی که قاالن خان . ي نداردگردد و اما اسب دیگر به زین عالقه ایآسیه سالم بر م. ندکمی
قاالن خان . بیندبگذارد با ضربۀ اسب دست چپش آسیب میاسب خواهد زین را روي می

کشد ا وساطت پاکار و آسیه اسب را نمیگوید دو لول را بیاورد، بشود و به پاکار میعصبانی می
-بیند و زخمفشار شالق و بارهاي گاري آزار میاسب در زیر . بنددو سپس آن را به گاري می

بینند کشند و می از مدتی گاري را از اسب کنار میپس. ارددها و اندامش بر میهایی بر لب
  .کند او را دوباره به گاري ببندنداند تعادلش را حفظ کند و تالش میتواسب نمی

مایه نیست که از کلیت و ساختار محتوایی آن لذت ببریم، داستان نجدي تنها داراي یک درون
هاي شاعرانه و فرم رویم و به جنبهفرو می و جمالت آن لحظه به لحظه بلکه در عناصر جزیی
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افزاید تا شاعرانگی و هاي متن میشناسی و استعارهاین عناصر به زیبایی. بریماش پی میگرایانه
  :تر گرددهاي آن برجستهخود ارجاعی

نجدي، (روز خودش را لخت کرده بود و سرمایش را به تن اسب می مالید 
1373 :25.(  

  )26: همان(ره از یالم می ریخت تاریکی شب قطره قط
همین که صبح نوك پا نوك پا رسید، دهکده، خودش را از تاریکی بیرون 

  ).27: همان(کشید 
 

دم از نحوة بهر کلیت داستان دمکه خواننده افزون بداستان پر است از اینگونه عبارات شاعرانه
اش ون متن بدون ارجاع بیرونیا در درتواند اسب رخواننده می. بردبیان و شگردهایش لذت می

گرماي آفتاب بی«آفریند؛ اندیشد و صور خیال میاسبی که گاهی مانند انسان میفرض کند، 
: همان(» هاي کالغ روي درختان غان بودکالهی از دسته.  زمین افتاده بودپیش از برف، روي

برون (یابد  می مطابقتتو با واقعیشود  نزدیک میاما روایت گاهی به زاویه دید یک اسب). 24
واسطۀ اسب آوري آن را از نگاه مستقیم و بیزبان دیگر خواننده به گونۀ هیجان؛ به )ارجاعی

با دست چپی که به گردنش بسته شده بود و با دست راست مشت شده قاالن خان «: نگردمی
  ).23: همان(» دور یک دو لول وارد اصطبل شد

داند ه چه معنی است و مهمتر اینکه نمیتواند شکستن دست بپذیرد که اسب نمیخواننده می
علت و معلول چیزي است . دانداسب رابطۀ علت و معلولی را نمی. خود عامل و علت آن است

دو چیز علت و معلول را که در زبان انسان پدید آمده و به گفته ي هیوم انسان ها از توالی 
ه اش واقعیت را بهتر دریافته است کبه گاه غیرانسانیسب با نگاه گاه کنند و شاید اانتزاع می

از آنجا که انسان با . یابد در نمیراکم طبیعت علت و معلولدست. علت و معلولی در کار نیست
داند که  و نمیکندمییابد که کار را دشوارتر نگرد، در نمیهاي خود، به جهان میفرضپیش

یر از همین رو، نگاه سادة اسب به جهان برایش غ. کندتر از آن است که فکر می سادهواقعیت
ها فرضوانندة داستان نجدي باید پیشبه سخن دیگر خ. نمایدمنتظره و در نتیجه دشوارتر می

هاي خود فرضاستان او براي خوانندگانی که پیشها را بهتر ببیند، اما درا کنار بزند تا واقعیت
اننده را در نمونه احساسی که اسب نسبت به ابر دارد خوبراي . اند دشوار استرست کردهرا د

آید مانند ابر نشیند یا پدید میکی که روي اسب میهر چیز سب. دهدوضعیت ابهام قرار می
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پاکار سوراخهاي دولول را «، )22: همان (»شد) من(مثل یک مشت ابر سوار اسب «است، آسیه 
هاي بین سقف و شانه. طرف اصطبل آمده صدایی مثل باران ب. به طرف صورت اسب گرفت

  ). 24: همان (»اسب، پر از ابر شد
ها شناختی و فرمی منتقدین فرانکفورت به تأثیراز فرمالیستتلویحاً گفته شد که بحث زیبایی

ین است که جهان از  ازاویه دید متفاوت.تغییر زاویه دید و یا ایجاد زاویه دید متفاوت است
همین .  می شودهبه نمایش گذاشت) اسب(رسوناژ داستان هاي پدغهها و دغدیدگاه، تجربه

. تواند خود را با دیدگاه اسب نزدیک کند گاهی میها را نداردجاست که اگر کسی آن تجربه
کانونی سازي عبارت از آن .  می نامد)4(این دیدگاه چیزي است که ژنت آن را کانونی سازي

: 2001برتنز، . نک( نگاه یکی از پرسوناژها بلغزانداقعاً دراست که نویسنده بتواند خواننده را و
بنابراین زاویۀ دید و .  را دریافت نمایدهر چه بیشتر احساسات اواي که خواننده به گونه). 75

اننده را به راوي ممکن است دوم شخص باشد اما راه خو. سازي با راوي تفاوت داردکانونی
 دید این شخصیت است اما راوي  در این صورت زاویۀها باز کند،دیدگاه یکی از شخصیت

ر روي اسب است اما گاهی سازي بدید و کانونیدر داستان نجدي معموالً زاویه . دیگري است
  .وم شخص و گاهی اول شخص استاش سراوي

بعد از آالچیق ها . بعد از درخت ها یورتمه رفت. اسب بعد از پل دوید
... سرم را برگرداندم که به عقب نگاه کنم . گردنم را باال کشیدم. ایستادم

  ). 25: 1373نجدي، (
 

بیان کانونی سازي را بهتر مشاهده کنیم که اسب احساسات زاویه دید یا هنگامی می توانیم 
ود آسیه را به بوي کند و صداي آسیه به علف و ختر به ما عرضه می را هر چه طبیعیشده

  .اندعناصر زندگی اسبترین  جنگل و علف مرکزي)22: نک، همان(کند جنگل تشبیه می
 به زدایی داستان روز اسبریزي نجدي و داستان خولوستومۀ تولستويتفاوتی که میان آشنایی

متغیر است، خولوستومه، همواره خورد، افزون بر این که راوي این داستان برخالف چشم می
اي  اسب به گونهداستان خولوستومهاز سوي دیگر در . نمایدتر می زاویه دیدش نیز طبیعی

. کندهاي آنها یاد مییطلبید و از جاهگوها سخن مین است که مستقیماً از جهان انسانفراانسا
کند انحصارطلبی انسان زدایی و زاویۀ دید اسب اشاره می ضمن آنکه به آشناییاشکلوفسکی

  :نماید گوشزد میرا از زبان اسب در داستان خولوستومهها
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 در ضمن، چیزهایی استها در یک چنین مطمئنم که تفاوت اساسی ما با آدمحاال کامالً «
دهد که به داریم، همین نکته به ما اجازه میها هایی که ما بر آدممزیتبدون در نظر گرفتن 

ها آدمت اعالم کنیم که ما در سلسله مراتب موجودات زنده جایگاهی به مراتب واالتر از جرأ
شود ولی  ارتباط بودند، با کلمات معین میهایی که با من درها، حداقل آدمفعالیت آدم. داریم

  ).92: 1385اشکلوفسکی، (» کندهایمان معین میها را کارفعالیت
بلکه اسب و انسان به هم آید ها سخن به میان نمیطلبی مستقیماً از این جاهدر داستان نجدي

ار گوید و بسی از احساسات خود نسبت به آسیه میاسبشوند به ویژه آنجا که نزدیک می
  :کندطبیعی نقش یک عاشق را بازي می

روي آن ایستاده مثل یک . آسیه سطل را وارونه کرد. سطل کنار دیرك بود
. اسب را بغل کرد. گرمایش را به تن اسب مالید. مشت ابر سوار اسب شد

، اسب و »هی«ت همین که گف. موهایش را روي آرواره هاي اسب ریخت
  .)22: 1373نجدي، (آسیه دهکده را به هم ریختند 

  
ه مانند یکدیگرند سخن ها کهاي خود و انسان و خشم، عواطف احساسات ازدر جاهاي دیگر نیز

شناسان  نام دارد که زیبایی)5(زداییاین فرآیند در فرمالیسم آشنایی. آوردبه میان می
ند و براي ک را پیشنهاد می)6(برتولت برشت فاصله گذاري. اندتی از آن بهره جستهیسسمارک

چیز معمولی، روزمره و عادي، «. ها را باید ناآشنا آفریدشخصیت: گویداثرگذاري بیشتر اثر می
شود و توجه شود، قابل مالحظه نشان داده می آشنایی انسان با آن دیگر درك نمیکه از شدت

 همان لحن این سخن بر پایۀ.)239: 1377، برالو (»شودجلب میخاص همگان به آن 
زدایی است؛ چیزي که بر پایۀ ییتکنیک در هنر همان آشنا«: گویدکلوفسکی است که میاش

 (Shklovsky, 2000: 18))7(»دشوارسازي فرم و افزایش دشواري و زمان درك استوار است
.  

شناسی اقشاتی که با زیبایییز با همۀ منهاي دیگر چون آدورنو، بنیامین، مارکوزه نتیسسمارک
یسم مارکوزه حتی براي اینکه رئال. شونداند، گاهی به آن نزدیک میفرمالیستی داشته

 ثیرکند و تأپسند متهم میناختی نفی کند آن را به هنر عوامشسوسیالیستی را در بعد زیبایی
  ).74: 1384ارکوزه، نک، م. (شود حتی بر طبقات اجتماعی یادآور میگرا راشناسی فرمزیبایی
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- در که راوي داستان پی گفته شد:»داستان روز اسبریزي«گردیم به آشنایی زدایی ویژة باز می
ین تغییر در اواخر داستان شدت یابد و اشخص به سوم شخص و برعکس تغییر میپی از اول 

کند و این کار یایان کلمه به کلمه تغییر پیدا میابد تا جایی که راوي جمله به جمله و در پمی
  .سازد داستان را بیشتر برجسته میشناختیامر زیبایی

اسب دیگر نمی . من دیگر نمی توانستم بدون گاري راه بروم یا بایستم
  ...من دیگر نمی توانستم . توانست بدون گاري بایستد یا راه برود

  ...اسب 
  ...من 

  )28: 1373نجدي، ... (اسب 
  

از خود شوند و این یگانگی نشانۀ یبایی در نزد خواننده یگانه می زاین دو راوي در اینجا به
اري از آثار ادبی با با توجه به اینکه اسب در بسی.  به مثابه آدمی استهویتی اسببیگانگی و بی
هاي هاي فرمی به محتواي ارجاعی ستماینجاست که با این بازي. استپنداري شدهانسان همزاد

خوریم، اما با چند الیۀ بر می) فرادست و فرودست ( قاالن خان به اسباجتماعی به مثابه ستم
تب فرانکفورت نظران مکگرا خواستۀ مارکوزه و صاحببی فرماثر ادبینیم که یک نامستقیم، می

  .ندکرا نیز برآورده می
آید این پرسشی که پیش میاما . کندفرمالیسم به خودارجاعی متن رو میکنم که تأکید می

-ورزیدهنی بوده و با فرمالیسم مخالفت میها که همواره در پی ارجاع بیروتیسسمارکت که اس
 اند؛ آدورنوگرا گشودههاي فرمتیسسآیند؟ این گره را مارک چگونه با خود ارجاعی کنار میاند،

 کشد، مارکوزهین شگردهاي سینمایی را به پیش میکند، بنیاممعرفت منفی را پیشنهاد می
- همگی تالش می. کندگذاري را پیشنهاد میکند و برشت فاصلهات غیر هنري را نفی میارجاع

- نمایی گردند و گروهی از شخصیتاي درشتتکه شوند، دستهها تکهرخی از واقعیتکنند تا ب
. د تا نامستقیم به حقایق بیرونی ارجاع داده شوندنزمینه کشیده شوهاي رانده شده، به پیش

 و اش بازتابتوان در شکل غیر هنريحقایقی که آنها را کمتر می).180: 1390تسلیمی، (
  . از خود بیگانگی را به خوبی انتقال داده است)8(انتقال داد؛ اسب در این خودگویی 

اي سنگینی گاري بر پشت او که به گونهاسب مانند انسانی است که بر اثر کار مفرط و 
او دیگر به . رسیده است خود بیگانگی آورد به از میتکنولوژي و نوعی از ماشین را به یاد
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او . بهره استهاي آزادي و عشق به آسیه بیاست و از ساحتساحتی بدل گردیدهموجودي تک
شود نشانۀ انسانی میاینکه اسب به گاري بسته . استاراده بدل شدهیبه جزیی از ماشین ب

- زند بیشتر آسیب میپا میوبیشتر دستزند و هر چه پا میواست که در شرایط سخت دست
  .رود میوبیند و در باتالق فر

کرد  حتی از زین اسب نیز پرهیز می قبالًشود در حالی کهاسب براي تنبیه به گاري بسته می
ذشته و عشق به آسیه را فراموش کند که شرایط خوب گاز خود بیگانه میاین تنبیه چنان او را 

  .دهدي است که بوي جنگل مینون فقط گارکند و اکمی
گانی است که شد هویت قبلی خود ندارد مانند همۀ راماي براي پیدا کردناسب دیگر دغدغده

ي است که آزادي و عشق را شهر کنونی همچون واقعیت سرکوبگر. اندشهروندان یک شهر شده
زادي را محو به آسیه و نیز آ انسانی است که عشق او – اسب زند و در بند کنندةواپس می

  .استکرده
  

  نتیجه گیري
 آن هم محتواي بیرونی و - محتوا کالسیک در آثار ادبی فقط دغدغۀ وهاي اولیهیستسمارک

ة نظرانی همچون مارکوزه به نحورفته صاحباما رفته. انداشتهد) فرادست و فرودست(طبقاتی 
ر بودند که بیان غیر هنري یک اثر آنان بر این باو. اندشناسی اثر نیز توجه کردهبیان و زیبایی

تر با آن دشمنی این با شگردهاي فرمالیستی که پیشبنابر. تواند چندان تأثیرگذار باشدمین
- انش آثار فرمالیستی نیز رو آوردهورزیدند، آشتی کرده و با استفاده از آن به آفرینش و خومی

ممکن . ارجاعی بودن آن پرداختندناند؛ به زبان دیگر همزمان به خود ارجاعی بودن متن و برو
هاي گذشته روز اسبریزي داستانی غیر انقالبی دانسته شود اما با یستساست در خوانش مارک

 اسب با همۀ .توان آن را انقالبی و انسانی نیز قرائت نمودا میگرهاي فرمیستسنگاه مارک
ت تازه و قرار گرفتن در تواند تمثیلی از انسان باشد که در وضعیاش مینمادهاي پیچیده

وي در گذشته آزاد و رها بود اما . اش را از یاد برده باشدموقعیت تکنولوژي جدید خود گذشته
تواند آزادي را دریابد و او را چنان به خود مشغول کرده است که دیگر نمی) گاري(ماشین تازه 
اش قادر به گام  گارياو خاطراتش را با آسیه فراموش کرده و اینک تنها با. عاشق باشد

 و او دیگر در میلِ دیگران و تکنولوژي جهان جدید میلِ خود را از یاد برده است. برداشتن است
 .خواستبه آن ساحتی در آمده است که خود نمی
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  پی نوشت
1- Herbert Marcuse 
2- Frankfurt School 
3- Plus Value 
4- Focalization 
5- Defamilirization 
6- Distancing 

 متن قبلی اشکلوفسکی از ترجمه فارسی استفاده شده، اما در این متن از ترجمۀ انگلیسی - 7
زیرا ترجمۀ فارسی این متن با اهداف مقاله سازگار نبوده، از جمله . استهبهره گرفته شد

  .شدالح آشنایی زدایی در آن دیده نمیاصط
8- Soliloquy   
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 چکیده

است و به دلیل ترکیب چند وجهی و استعاري اش به هاي انسان معاصر ي زمان یکی از درگیريمقوله
از میان شاعران زن ایرانی کسی که بیش از همه به طور . توان تعریفی از آن ارائه داددشواري می

 میان مجموعه اشعار وي، دو دفتر آخر او بازتاب  از. است هستی مدارانه به زمان پرداخته، فروغ فرخزاد
ي دلهره آور زمان را در بر انسان و چالش آشتی ناپذیرش با جنبه» ابديتنهایی «اي از مفهوم گسترده

» باد ما را خواهد برد« در این مقاله سعی شده است با دیدي نو در باب زمان به بررسی شعر . دارد
هاي این طبق نتایج و رهیافت. پرداخته شود» کمیت و کیفیت زمان«ي فروغ فرخزاد بر اساس نظریه

حاکی از پیامدهاي بعد طولی و خطی زمان است » باد ما را خواهد برد«بتدائی شعر پژوهش، بخش ا
هاي ها و توصیفات بخش انتهایی شعر ما را با تاویلولی صحنه پردازي. که کمیت زمان را در پی دارد

. انجامدمی کند که به قصد تجسم همین دم مطرح شده است و به کیفیت زمانیمتفاوتی رو به رو می
کمیت و کیفیت زمان، با استناد به سخنان هایدگر و کوندرا   ي کلیاتی در بابین پژوهش ضمن ارائها

  .پردازدفرخزاد می» باد ما را خواهد برد«به خوانش شعر 
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  مقدمه. 1
مقوالت استوار بود و  )کمی (زمان خطی و نجومیي بر پایهدر باب زمان سنتی  رویکرد

 نخستین بار اوگوستین .گرفت میوار از زمان را در براضیمتعارف استداللی و ری
)Augustine(به کیفی بودن زمان اشاره »حضور - خود «يایده  در کتاب اعترافات با طرح ،

 کانون مباحث »حال ابدي«و » ستري و برون گستري ذهندرون گ«، »حافظه و انتظار«. کرد
-نماینده اوگوستین براي حافظه« .را در کتاب اعترافات به خود اختصاص داده است اوگوستین

-می دست به حواس راه از که جهان لذات از گردانروي تا درون، به رو است روح چرخش ي
 هانريپس از او  ).65: 1380د،لوی (»کند جو و جست خویش درون را ابدیت و خیر آیند

 سیالن «بر مبنی خود هايدیدگاه يارائه با »یاد و ماده «کتاب در )Bergson( برگسون
 در نو رویکردي به »کیفی - کمی یادآوري «و »خاطره يحافظه - عادت يحافظه«، »ذهن
 اقتباس به جویس، و پروست چون نویسان داستان از بسیاري که طوري به پرداخت زمان باب

- سازي زمان منجر هاي اوگوستین و برگسون به کیفیکاوش (.اندآورده روي شیوه بدین او از
، انسان ازلی و جمعی يخاطره بلکه برگسون، نظر مورد فردي ايِ خاطره زمان تنها نه.  )شد

 آن؛ مانند و تناسخ به مربوط هاياندیشه و گمشده بهشت به بازگشت جاودانگی، ياندیشه
   .دارد جاي کیفی زمان يزمره در نیز بازگشتنی و اي چرخه زمان ییعن

ي  شناسانه از درگیري هستیکمیت و کیفیت زمان رویکرد دیگري در باب زمان است که
کمیت زمان، برآیند زمان کمی است؛ یعنی زمان کمی، زمان خطی «. گیردمایه میهایدگري 

). 15: 1391تسلیمی،(» آورداش پدید میر خطیاست و کمیت زمان، رنجی است که زمان با گذ
رود؛ کمیت ایستد، اما رنج گذر آن از میان میزمان نمی«کیفیت زمان برخالف زمان کیفی  در

  .)16: همان (» شود-یابد، اما کیفیت آن گسترده میزمان گسترش نمی
» خواهد بردباد ما را «این مقاله با نگرشی نو، به بررسی کمیت و کیفیت زمان در شعر 

هاي مهم در اشعار فروغ نگاهی ژرف به یکی از جنبه. پردازدمی )1345 -1313(فروغ فرخزاد 
. شودر است که با مرگ و سقوط تهدید میي از دست دادن لحظات حاضگذر زمان و دلهره

در جویی شاعر گیري و چارهجهتي گرداند نحوهي اشعار او ممتاز میچه این شعر را از بقیهآن
هاي کافکا گیرد که از جنس رویکرد را در پیش میاياین شعر، شاعر رویهدر . برابر زمان است

و هدایت در باب مواجهه با زمان نیست، بلکه همچون خیام نگرشی کامجویانه و مادي به زمان 
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  بدین،کندآور زمان استفاده میکمیتی و مرگدر جهت بافت » ي باداستعاره« فروغ از .دارد
بار است، از آنجا معنی که؛ زمان ما را نابود خواهد کرد و اکنون که این زمان داراي کمیت مرگ

  .اش را دگرگون کنیمتوانیم اندازه زمان را گسترش بدهیم، پس باید کیفیت و چگونگیکه نمی
 

  ي تحقیقپیشینه
ار فرخزاد شعر اب باره،العاتی در اینکنون مطي تحقیق باید گفت تاي پیشینهدرباره   

ي زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان شناسی استعاره«ي مقاله. صورت نگرفته است
به بررسی ) 1388 سیما حسن دخت فیروز، -لو عالیه کرد زعفران- ارسالن گلفام (»شناختی
ري را هاي قرارداي زمان در اشعار فروغ فرخزاد پرداخته است تا انواع مختلف استعارهاستعاره

زمان به عنوان مفهومی انتزاعی بر « : پردازد کهاین مقاله به بررسی این مفهوم می. باز نماید
ي شود و استعارهاند، فهمیده میانتزاعی و ملموساساس مکان یا شیئی متحرك، که هر دو غیر

 مختلف هايهاي بنیادینی است که به وفور در زبانیکی از استعاره» ي مکانزمان به مثابه«
هاي این نگرش به بررسی زبانشناسی و فلسفی استعاره) 3: 1388گلفام، . (»شوددیده می

کتابی به نام  اما.  فلسفی مورد نظر ما نیست-پردازد و به آن معناي استداللیشعري می
پرداخته » کمیت و کیفیت زمان«بررسی از علی تسلیمی براي اولین بار به » هاي خیامرباعی«

  .پردازدي همین نظریه میه بررسی شعر فروغ فرخزاد بر پایهبپژوهش  ین  و ااست
  بحث و بررسی. 2

   کمیت و کیفیت زمان1,2
شود که به پیامدهاي حاصل از ؛ به بعدي از زمان اطالق می)Quantity of time(کمیت زمان 

ستی که لف ه نیروهاي مخاي انسان بامواجهه. ان کمی و خطی اشاره داردعوامل ویرانگر زم
کند و ضعف انسان در رویارویی با آن نیروها را نشانگر می شود، نظم جهان درون را مختل می

- ناك و نابوديي بیرونی زمان و زمان شتاب، همان اندازهکمیت زمان«. وجه کمیت زمان است
-میرا به دلهره و رنجی تراژیک وارود و آدمی بازگشت به پیش میگر است که در خطی بی

ا بار زمان رهاي تلخانند بوف کور صادق هدایت که جنبهآثاري م). 102: 1391تسلیمی،(» دارد
کمیت زمان، پیامد «بنابراین . گراید در این گروه جاي داردکند و به پوچی تلخ میمنعکس می
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رود و فقط باید روپی، پیري و مرگ که از میان نمیبار زمان خطی است؛ آنت هراسناك و اندوه
  .)15: همان (»با کیفیت فراموشی، سرگرمی و مانند آن از میانش برد

هاي   محرك، که با فراخوانی لحظه است)Quality of time(   وجه دیگر زمان کیفیت زمان 
. شودکند و به حل تناقضات و بیگانگی درون و بیرون نائل می ترس و دلهره را کمرنگ می

ي لحظات اکنون تی بر پایه ي مطلوب از هسجست نتیجهکیفیت زمان وجه مثبت دارد و به باز
 زمان کیفی که به گذشته و برخالف «اشاره دارد؛ بخش ایستاي زمان و حجم و بعد دادن به

کرد یا  ابدیت و بازگشت به گذشته یاد میگفت، ازنگریست و اگر از اکنون سخن میحال می
یادآوري خاطرات گذشته و ). 108همان،(» دانستاي براي جاودانگی معنوي میآن را توشه

 در غیر این صورت ؛شودیفیت زمان ختم مینوستالژیک در صورتی که خوشایند باشد به ک
  . زمان کیفی را در بر دارد

   و کمیت زمان)Heidegger(هایدگر  .2,2
ي هایدگر هر فرد با زمانِ حقیقی و واقعیِ گره خورده به هستی خویش، داراي در فلسفه 
 روبهرو شماري بی هايزمان با هاانسان تعداد به که طوري به؛ زمان منحصر به فرد استیک 

گاه سقف انتخابات انسان تمام شود، مرگ و تنهایی او نیز فرا ي هایدگر هربه عقیده. هستیم
در اي راز آمیز و عارفانه تجربهي ي زمان دوري یا نگرش به زمان به مثابهگستره. رسدمی

بخشد، توجه به زمان ي او برجستگی ویژه میي هایدگر معنایی ندارد؛ آنچه به فلسفهفلسفه
ي گذشته و آینده در فلسفه. ي بشر استهایی است که خاص رویهکمی بر اساس ویژگی

از نظر «. شودمعنایی اگزیستانسیال دارند و معناي تاریخی از آن ها استنباط نمی هایدگر
انسال خود، انسان به لحاظ اگزیست.  است و گذشته و آینده نداردهایدگر زمان، صرفا حال

 مغایر با دیدگاه .)139: 1391خاتمی،(» گاه گذشته و آینده نیستهمواره حال است و هیچ
که موجودي متناهی ي هایدگر انسان به دلیل اینتین که منجی ابدیت بود، در فلسفهآگوس

این امر که زندگی انسان با مرگ و تناهی گره خورده .  یابد راه)ابدیت(وجود ه ناتواند باست نمی
کمیت (کند و دلهره و مالل انسان معاصر ایدگر را با نیست انگاري توأم میي ه، فلسفهاست
 :هایدگر بر این باور است که .شودگر می را نشان)زمان

یچ حل و فصل هستانی در  بودن، ه-  جهان-  زاین تعریف شود، یعنی، پایان در- دا» پایان«اگر مرگ «
هستی دیگري هنوز ممکن است؟ چه برتر و چه پست » بعد از مرگ«این باره انجام نشده است که آیا 
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هستانی چندان بهتر از امور و امکان آن را به طور » جهان دیگر«ي امور تواند مسالههیچ چیز نمی. تر
  ).252: 1392صنعتی،(» حل و فصل کند» جهانیاین«

 زمان کیفیت و کمیت به آوردن روي اساسی علت هایدگري، يشناسانهستیه درگیري
 در  همان است کهي هایدگر در فلسفه و ترس از مرگ]Dasein(] 1(ي دازاین  دلهره.است

ي دیگر هم ازاین چهرهد. شود کمیت و رنج گذر زمان یاد می از آن بههاي خیام،کتاب رباعی
دست کم . گیردخوشایند باشد، کیفیت زمان نام می که اگر دارد و آن موقعیت فعلی آن است

اي دست یابد که خود به خود معنی تواند به معرفت و تجربهدر موقعیت کنونی انسان می
فهم حقیقی از جهان، برابر با دانستن اموري واقع در آن نیست، بلکه دانستن «. خوشایندي دارد

این امر مخصوصاً در مباحثی که  .)38: 1392راتال،( » کنیمین امر است که چگونه در آن زندگیا
 فیلسوفی مرگ اندیش هایدگر. خوردتر به چشم میدهد بیش در مورد آزادي ارائه میهایدگر
زند و دازاین می  ولی با گریزهایی که به آزادي دهد؛ این خود کمیت زمان را نشان میاست و

 ي، به کیفیت زمان رواهمیت داردکه براي او د دانمیي گزینش اموردر را  اصالت عمل دازاین
دهد که جهان ها میبودن از هست» مستقل«تعالی به دازاین امکان آزاد بودن و  «. آورده است

» کندگونه که جهان خودش را به دازاین تحمیل میگونه که هست ببیند و نه آنرا آن
  ).284: 1392صنعتی،(

بر زمان اکنون نهفته ي کیفیت زمان با تکیه ظریهي مرکزي مباحث هایدگر و ننقطه   
طرح .  بدون چرا، بدون فرجام و بدون هدف استزندگی«: ي هایدگرچرا که به عقیدهاست؛ 
با از این امر  هایدگر .)179: 1389احمدي، (» هاي ما هدف فوري دارند نه هدف نهاییاندازي

در همچنین . رسد  به فرجام ساالري می ولی متافیزیک همواره؛کندگري یاد میعنوان ویران
 اهمیت گذشته به خاطر کمک به فهم ما از زمان اکنون و طرح اندازي براي آینده هایدگرنگاه 

هایی بین زمان گذشته و اکنون قادر به فهم حال است؛ چرا که ما از طریق یافتن همانندي
گذشته . ور شودته غوطهبه این معنا نیست که دازاین باید در گذشامر هستیم ولی این 

                                                             

هستی و «و زاین؛ به معنی » جاآن«معنی دا؛ به . ترکیب شده است» sein« و »da«دازاین از دو واژه ي  - 1
اي است است؛ بنابراین دازاین به معنی هستنده» ...وجود، مفاهیمی چون زیستن، اقامت گزیدن، بودن، حضور و 

  . جا داردکه رو به آن
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به .  تا فهمی از آینده صورت گیردگشایدخود را به روي ما میاکنون  ،قلمروئی است که در آن
  :عقیده ي هایدگر

گذشته، امري گذشته است و : گویدي چیزي در آویخته در اکنون خویش میدازاین به مثابه«
مره است که در اکنون تکاپوهایش باز ي اکنونِ روزاین همان گذشته. آورد توان بازآن را نمی

» بینداي امرِ گذشته را نمیعنوان چنین اکنون مشخص شدهاز این رو، دازاین به. ماندمی
   ).69: 1383عبداللهی،(

  کوچک و بزرگي منطقه گرایی قالب الگوي استعاري کوندرا به مثابهکیمیت زمان در. 3,2
ان را  کیفیت زم،»پیوند قطبی«ي گیري از واژها وامب» هاي خیامرباعی«علی تسلیمی در کتاب 

- بررسی امر تراژیک موجود در ریشهدهد و بهاي و عرفانی قرار میدر تقابل با گفتمان اسطوره
هاي خیام که در زیر دارد که رباعیاو بیان می. پردازدهاي سنتی فرهنگی و ادبی ایران می

ند قطبی ند، با برخی از شعر هاي عارفانه پیوساخت خود از بافت کیفیت زمانی برخوردار
اي و حال اگر بتوان گفتمان اسطوره. کنندبرخی اصال پیوند قطبی برقرار نمیتر و با ضعیف

موجودیت : عرفانی را قطب بزرگتر و گفتمان خیامی را قطب کوچکتر در نظر گرفت، باید گفت
مطابق با . ادیده گرفته شده استهمواره توسط قطب بزرگتر ن، )خیامگی(این قطب کوچکتر 

وشت خویش فردیت، آزادي و حق مالکیت در تعیین سرن: رویکرد قطب بزرگتر مفاهیمی مانند
انسان به سبب نارسایی و عدم بلوغ ذهنی باید به موازین و الگوهاي . باخته استمفاهیمی رنگ

نظام کیهانی است و از این قطب بزرگ و پدرساالرانه که برآمده از حوالی سرنوشت به تقدیر 
  در حالیکه خیامگی بر موقعیت خالق فردي وسازد گردن نهد؛میانسان موجودي منفعل 

  .موقعیت ارادي او تاکید دارد
 هاي زمانیگونه کیفیت، این] 1[ )ي کوچکزمینهپس(اي گرایی عرفانی و اسطورهمنطقه   

 اثر» رمان، حافظه، فراموشی«ا در کتاب میالن کوندر. تابدنمیبرآمده از مکتب خیامی را بر
ي  یک اثر هنري را در حکم پس زمینهاو تاریخ فراملی. دهدهنري را در دو پس زمینه قرار می
پس . نامدي کوچک میه در آن بوجود آمده جزء پس زمینهبزرگ و تاریخ کشوري یک اثر را ک

  هاي ملیت مزبور ا و پیش داوريه باورها و سلیقه هي بزرگ براي بررسی ارزش آثار بزمینه
  
  .ي کوچک و بزرگ از گفته هاي میالن کوندرا الهام گرفته شده است پس زمینه-1
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د این است که کافکا، خود آورتمثیلی که او براي این مدعا می. دهدجهی نشان نمیتو
 )گرایی بزرگهمنطق(ولی آثارش را به زبان آلمانی ) گرایی کوچکمنطقه(اي است اهل چک نویسنده

 با الهام از این .شناختوشت امروزه کسی او را نمینویسد؛ چرا که اگر به زبان چک می نمی
 واقف بود که از سوي هم میهنانش هاي پیش در سده گفتمان خیامی:توان گفتباور کوندرا می

ان خود ت و تاریخ زمي ملنادیده گرفته خواهد شد؛ بنابراین در وراي گفتمان شناخته شده
به ( ذات شده استي بزرگ ادبیات جهانی همهبا پس زمینبه عبارتی خیام  .سخن گفته است

از این رهگذر به . )ظاهر شده است» ي کوچکتروریسم پس زمینه«به شکل : ندراقول کو
  . رسیممی» میالن کوندرا«ات رهیافتی هم سو با نظری

ناتوانی «: هاي کوچکمنطقه گرایی ملت. ردرایی باور دا     کوندرا همچنین به دو منطقه گ
:  و منطقه گرایی بزرگ)41: 1385کوندرا،(» ي بزرگنظر آوردن فرهنگ خود در پس زمینهدر به 

» کندنویسند احساس نمیبا توجه به غناي ادبیات خود، نیازي به دانستن آنچه دیگران می«
 دهد؛ ولیگانش بها می و نویسندگرایی کوچک به ملتدر تقابل با آن، منطقه. )41: همان(

ي زمینهبزرگ و پسي  میان پس زمینه.کندگرایی اعتنا نمیگرایی بزرگان، به ملیمنطقه
کیفیت زمانی   بینابینی وجود دارد که برخواسته از کمیت زمانی ويزمینهکوچک، یک پس

  . است و هر دو قطب را دارد
د، این همان کنیاد می ]1 [»ي سنگینیاستعاره«ا ي هولناك یک زندگی بکوندرا از واقعه   

علی . است» سبکی«ي کوندرا بر گفتهي مقابل آن کیفیت زمان یا بنانقطه. کمیت زمان است
 .کندیاد می)  qualtity of time (»کیمیت زمان«تسلیمی از این وضعیت بینابین با عنوان 

اگر در . یفیت و کمیت ساخته شده استاي تازه است که از جمع میان ککیفیت زمان واژه« 
  تر از ي کمیت و کیفیت برابر هم باشند و یکی از آن دو چندان برجستهشعر یا داستانی اندازه

  
براي روشنگر شدن .  دیدتوان می»بار هستی« بازتاب عینی کمیت و کیفیت زمان را بیش از همه در رمان - 1

واژگان قالبی نهفته در رمان بار هستی که کوندرا از آن با عنوان سبکی هر چه بیشتر این مطلب، این دو زمان با 
شکند، به زیر خود خم می سنگین ترین بار، ما را در هم می«. و سنگینی یاد می کند، معادل سازي شده است

وندرا، ک(» ...در عوض، فقدان کامل بار موجب می شود که انسان از هوا هم سبک تر شود، به پرواز درآید... کند
1382 :35(  
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برد از » باد ما را خواهد«شعر (). 16: 1391تسلیمی، (» دیگري نباشد، داراي کیمیت زمان است
 ). ي این گروه استجمله

» حافظه و فراموشی«از طرفی، بر مبناي مفاهیم ) سبکی و سنگینی(کمیت و کیفیت زمان 
 پیش را »هستی فراموشی «اصل رهایدگ و کوندرا. از دیدگاه هایدگر و کوندرا بنا شده است

 اصل فراموشی هستی از .شد مطرح اول جهانی جنگ يبحبوحه در که جریانی کشند؛می
ي هایدگر هنگامی که انسان به عقیده. ي کوندرا داردمنظر هایدگر معنایی متفاوت با عقیده

ولی  .شودسپارد؛ به دازاین غیر اصیل تبدیل میتکنیک پرسش از هستی را به فراموشی می
ي او رمان، به  به عقیده.گیردکوندرا بین حافظه و فراموشی هستی، حالتی متوازن در نظر می

  .ي انسان مدرن ابزاري براي فراموش نکردن هستی استعنوان حافظه
-حافظه چیزي است که از انسان. داشتن حافظه، معادل بلوغ و پیچیدگی است: کوندرااز نظر «

-سازد؛ در عین حال حافظه باري است بر دوش انسان و براي آنمتفاوت میها، افراد مستقل و 
» بار را تحمل کرد، باید انسان به ارزش نمایی آن ایمان راسخ داشته باشد که بتوان این

  ). 54: 1381آندرس،(
رویارو شدن با رویدادها به شکل گذرا که توأم . در جهان معاصر این دو در ستیز باهم قرار دارند

 و در تقابل با آن گالویز شدن با چیزهاي همیشه حاضر )سبکی، کیفیت زمان(ا فراموشی است ب
ي این رانه. برند مدام در چالش باهم به سر می)سنگینی، کمیت زمان(که در بطن حافظه است 

شود تا شعر  به سمت سبکی و  ما نیز وجه بارز دارد و منجر میفراموشی در شعر مورد بررسی
  .مان میل کندکیفیت ز

  زمانی در شعر باد ما را خواهد بردکمیت و کیفیت کاربست وجوه . 3
  

  هاي دادهارائه. 1،3
- دلهره من کوچک شب در / با برگ درختان میعادي داردباد/ افسوسمن،  شب کوچک  در - 1
  ).198: 1388فرخزاد،( ستویرانی ي

ظرف زمانی باید با مظروفی پر شود . ي زمانی است که اشاره به واحد زمانی عمر داردشب، داده
واژگان شب کوچک، افسوس، میعاد درختان با باد . ي چگونگی گذر عمر باشددهندهکه نشان

- ، وجه منفی زمان را که برآمده از نتایج زمان کمی است نشان می)اي نقیضه استکه به گونه(
 که بر ویرانی و تخریب شب کوچک نشانگر عمر اندك است و تصادم باد با برگ درختان. دهد
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در صورتی که بتوان باد را در معناي ضمنی . شودداللت دارد وجه کمیت زمان را نشانگر می
ي پویندگی و ي منعقد شدن نطفهایزد زناشویی در نظر گرفت، تصادم آن با برگ ها نشانه

 ولی اگر آید و به کیفیت زمان اشاره دارد؛بالندگی است که نیروي حیات بخش به حساب می
ي شعر نیز در توجیه وجه که ادامهبه عنوان ایزد مرگ در نظر گرفته شود و با توجه به این

تمام تمهیداتی که در این بند به کار برده . رود؛ بر کمیت زمان اشاره داردمنفی زمان پیش می
، در جهت تدارك میعادگاهی است که بر تخریب و )ي ویرانیشب کوچک، دلهره(شده است 

خود شاعر نیز بر مرگ زود هنگام و عمر اندك خود پیش آگاهی . ویرانی عمر شاعر داللت دارد
 است دازاین يدلهره آوریاد) ویرانی يدلهره(است  شده یاد آن از بند این در که ايدلهره .دارد

  ).فهمد می را ویرانی و مرگ دیگر حیوانات برخالف دازاین(
من به / نگرم میخوشبختی به این غریبانهمن / وي؟شن را میوزش ظلمت/  گوش کن- 3

  ).198همان، (  خود معتادم نومیدي
ترکیبات و . شاعر منفعل است و در رکود و سکون، ناظر بر تحرك عناصر پیرامونش است 

نیز وجه )  خوشبختی، نومیديظلمت، غریبانه نگریستن به(عناصر به کار برده شده در این بند 
ي جالب توجه این است که شاعر به نومیدي خود نکته. دهدمخرب و کمیت زمان را نشان می

 این. و بر سرما و رکودي که فضاي اطراف او  را احاطه کرده است خوگر و معتاد شده است
 آن به گریستنن غریبانه و نیست خوشبختی گر تداعی ما براي مسلما اندوهبار و ظلمانی فضاي
  .ندارد جایی

ماه سرخست و / گذرد اکنون چیزي میشبدر / شنوي؟ را میوزش ظلمت/  گوش کن- 4
/ انبوه عزادارانابرها، همچون / استبیم فرو ریختن و بر این بام که هر لحظه در او / مشوش
  ).198همان،( را گوئی منتظرند ي باریدنلحظه

هت ایجاد فضاهاي تازه براي غنا بخشیدن بر جنبه هاي شاعر با تکرار مفاهیم بند قبل، در ج
یابد و به هاي کمیتی زمان و گذر لحظه را در میشاعر این نشانه. کندکمیت زمانی استفاده می

) جویدکه در انتهاي شعر در جهت وجه کیفیتی زمان به او توسل می(اش مخاطب ضمنی
آور است و وزش ظلمت نیروي مرگ. داردا میدهد و او را به چاره جویی و اندیشه وانتقال می

اي که در بندهاي آغازین شعر بر فضاي درونی شاعر پرتو دلهره. به کمیت زمان اشاره دارد
ي زمانی به معنی شب داده. هاي هستی متبلور می شودافکنده بود اینک در قالب تمام پدیده
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حرکت . شوددارد تهدید میي وزش ظلمت که بر مرگ داللت عمر اندك است و به واسطه
ماه سرخ و . است) زمان کمی(چیزي نامفهوم در شب مابه ازایی براي ساعت و گذر لحظه 
ها را احاطه کرده است در حال مشوش است و بام که به عنوان سرپوش، فضاي زندگی پدیده

 به شعر این در فروغ. ي عزاداران ناظران مرگ و ویرانی هستندفرو ریختن است و ابرها به مثابه
. آوردمی روي انگارينیست به است، نگشته مکشوف او براي حقیقتی چون. رسدمی هیچی
 فروپاشی با بنابراین. بگنجاند خود باور در را صوري جهان از غیر جهانی حقیقت تواندنمی شاعر

-بی و اعتقاديبی براي زمینه و شودمی مضمحل نیز تاریخی فراگرد جهان، شدن ویران و
-  و همین امر باعث می.شودمی فراهم شاعر براي جهان بودن غایتمند و معناداري به عتماديا

  .شود در بندهاي بعدي به کیفیت زمان پناه ببرد
ماند از باز می/ و زمین دارد/ لرزد دارد میپنجره شبپشت این / هیچو پس از آن، / ايلحظه - 5

هایت را دست/ سبزاي سراپایت /  توست من ونگران/  یک نامعلومپنجرهپشت این / چرخش
  ).199همان،(من بگذار دستان عاشق اي سوزان، در خاطرهچون 

پنجره . کنددهد و بر زمان گذرا و ناپایدار اشاره میي زمان کمی را نشان میلحظه، گستره
در » پنجره«اي است که شاعر از طریق آن ناظر رکود و ویرانی زمین است؛ بنابراین دریچه

شاعر به . واژگان دست و عاشق، داللت بر کیفیت زمان دارد. دمت کمیت زمان قرار داردخ
اي انگیخته است به یاد خاطرههاي خارجی آن را برها که محركاي از تداعیي رشتهوسیله

ي شاعر اشاره دارد و از عناصر زمان کیفی محسوب اي سوزان به گذشتهخاطره. افتدسوزان می
- آیند شاعر است؛ بنابراین  از عناصر کیفیت زمان محسوب می یادآوري آن خوششود؛ ولیمی

  .شود
ما را باد /  من بسپارعاشقهاي هاي لبنوازشبه /  از هستیحسی گرم را چون  لبانت و- 5

  ).199همان،( ما را خواهد برد باد/ خواهد برد
 با قبل بندهاي مفهوم تکرار با شاعر. کندمی دعوت حال و لحظه فراخوانی به را شاعر دلهره،

 قهر يچهره بوده هرچه بند این تا. است تازه تصاویر و فضاها ایجاد پی در تمثیالتی يارائه
 يجنبه و رود می پیش به زمان طول در شعر اجزاي تمام اینجا تا عبارتی به ؛است بوده زمان

 توصیفات و هاپردازي صحنه بنداین  در اما. دهدرا نشان می رونده پیش و خطی زمان دردناك
واژگان و داده هاي شعري نیز نیرو بخش و گرم  .شودمی طرح دم همین تجسم قصد به
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 نخستین بندهاي از را شعر آخر بند دو که ناگهانی برش...). حسی گرم، نوازش، عاشق: (هستند
 او يلحظه هر. کندمی شروع اکنون هم از و نو از شاعر که است مطلب این گویاي کندمی جدا

 بعدي يلحظه با یا گذشته با را آن او و ناب و خالص است حالی زمان ،دوباره است آغازي
 چنین درك براي. دارد بر در نیز را معنایی گسست ظاهري شعر، گسست. کندنمی تلفیق

 در آزادانه فردیت درك جز راهی ندارد، وجود خطا و برد آزمون براي مجالی آن در که موقعیتی
. ماندنمی باقی دارد پی در را او فعلی رستگاري که روابط از گسترده و عظیم ايمجموعه دل

 و عینیت مستلزم امر این که دهدمی تن طبیعت با دوستانه ايرابطه به بقا براي شاعر بنابراین
 که داندمی ولی نگردمی هست که گونهآن را جهان شاعر دیگر، عبارتی به. است گراییواقع
 رشد گوناگون و شماربی جهات در عزیمت ينقطه به اتکا با آزادي از برخوردار و آگاه انانس
 فائق خویش از ترس و بیگانگی بر ،انسان و طبیعت با واسطهبی پیوندي با ؛ بنابراینکندمی
 است اراده با و مختار موجودي جااین در شاعر .است عشق همان عزیمت ينکته این که آیدمی
. است گرویده پیرامون محیط با مطلوب سازگاري به ،خویش توانایی و هدف به آگاهی با که

- چاره و راه زندگی ينحوه این با شاعر. کندمی دعوت حال و لحظه فراخوانی به را شاعر دلهره،
- می شود غیر ارادي پرتاب شده است و با مرگ تهدید میکه دنیایی این از شد برون براي اي

 است )کیفی، کیفیت زمان و کمیت زمان (زمان سه هر مصداق بهترین از شعر این بند. یابد
  .است استوار خیامی کیفیت و اکنون بر اشتکیه ولی
    تحلیل داده ها. 2،3

  )زمان کیفی(گرایی در شعر فروغ گري و ذهن روایت-1
وي زمان وقتی را. کندهایش نقش یک راوي را دارد که گذشته را نقل می در اکثر شعرفروغ

زمینه و سایه رانده دهد و زمان حال به پسکند زمان حال را از دست می گذشته را نقل می
آن «:  توأم است)نوستالژي(گرایی و روایت خاطره  شود؛ ازین رو اغلب اشعار فروغ با ذهنمی

 در شعر مورد بررسی ما فروغ ولی ).1388: 180فروغ،  (»... آن روزهاي خوب/ روزها رفتند
هاي اشعارش مربوط به  گیرد که از لحاظ وجودي گویی حوادث و صحنهاي را پیش میویهر

  . زمان حال است
گیرد و ي شبه تاریخی به خود میپردازد، شعرش گونه   وقتی راوي به نقل گذشته می

  فقدان آنامر بیانگر تأسف از این .دهداش شرح و بسط  میبراي باور پذیر ساختن آن به نوشته
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در .  انجام داده بودپروستچه که ؛ همانند آنراوي، سعی در حفظ آن داشتکه چیزي است 
ي شاعر را در هاي بر باد رفتهها و ارزشبختیچون گورستانی خوشاین شعر، گذشته که هم

 بر باد ، »...من به نومیدي خود معتادم«: امیدي کشانده استي ناخود بلعیده و او را به ورطه
 از پستوي درون تر بها داده بود،ها کم  در گذشته به آنها که شاعراین خوشی. رودی میفراموش

 ابتذال و »باد ما را خواهد برد«شعر . دنخوانکشند و او را به شادباش فرا میاو سرك می
گیرد، کشد با این تفاوت که راه گریزي که شاعر در پیش میبیهودگی زندگی را به تصویر می

  . ستمتفاوت ا
  )کمیت زمان(مالل هایدگري  -2

 مالل را هایدگر. گیردنشأت می» مالل هایدگري«، از »را خواهد بردباد ما «شعر لزوم بررسی 
 چون قدرتی است که ما مالل. نواخت، عینی و سنجش پذیر استداند که یکبعدي از زمان می

  .                    داردك منفی از زمان را براي ما در بر  و ادرا استرا احاطه کرده
هاي ساعت به طور عقربه کنیم، نگاهمان بر زمان متمرکز نیست،وقتی ما به ساعت نگاه می«

به همین . شویمکنند که ما به دست قدرت نامرئی زمان پس زده میعینی و سنجشی تأیید می
اریکسون، (» یماي اشتغال پس بزنکنیم پوچی و بیهودگی را با گونهخاطر است که تالش می

1385 :254 .(  
ي ما با زمان تعیین نوع برقراري رابطه. پس مالل، همان زمان گریزنده و لمس نشدنی است

  : کند مالل را در سه رده دسته بندي میهایدگر. ي مالل استکننده
این نوع مالل، ناشی از . رساندیک نوع مالل ناشی از زمان انتظار است که ما را به پوچی می

رسد و مالل ي موعود، انتظار به سر میپس از رسیدن لحظه. حمیل وضعیت و شرایط استت
توان به علت نمیگیرد که از درون ما سرچشمه مینوع دومی از مالل . بنددنیز رخت می

شرایط و وضعیت، . هاي متنوع آن را زدودکشیتوان با وقتنمینیز مربوط دانست و  معینی
در اینجا زمان از تمام . بر می گزینیم آن را کند؛ بلکه با میل و رغبتنمیخود را به ما تحمیل 

در نوع اول گویی زمان، محرکی است که با گذر حوادث . روابط معنی آفرین تهی می شود
 ایستاست و از رساند، ولی در مالل نوع دوم زماني موعود میپشت سر هم ما را به لحظه

  .حرکت باز مانده است
 در این صورت .تر است و به ذات زمان نزدیکترتر و بزرگ سوم از مالل، کلیي   گونه

در پیوند با حالت هاي وجودي مالل این نوع  .گویی خود هستی مسخ و دگرگون شده است
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 وجودي داراي ژرفاي عمیق و مالل. شودمیي خاصی مربوط نبشر است و به شیء و حادثه
از میان رفتنی و وقت کشی نیز بازي حتی با که است تر و غیر قابل مقابله عمیقسرشتی 

 این هایدگر. گرددچه آشناست، ناگهان به چیزي غریب و بیگانه تبدیل میزیرا هر آن؛ نیست
  . داندناشی از امکانات استفاده نشده میرا نوع سوم مالل 

 ه آن است کهپوچی، مشروط ب. اندافق زمان مثل سواحلی است که یک دریا را در میان گرفته«
تواند هستی را با مالل و خستگی به همین خاطر زمان می. چیزي باید با مضمون پر شود

  ). 258: 1385اریکسون،(» هستی باید بر اساس لحظه تصمیم براي بودن بگیرد. تحریم کند
  .تداعی گر مالل نوع سوم استفضاي موجود در بندهاي نخستین این شعر 

  )مرگ آگاهی و کمیت زمان(ي پروا و مراقبت هایدگر - 3
 به را هایدگري مراقبت و پروا اصطالح نوعی بهشعر ) 3(و ) 2(در بند  »کن گوش « يواژه   

 به مراقبه نه البته. کندمی یاد »آگاهی مرگ « عنوان با آن از هایدگر که خواندمی فرا ذهن
 معنی جااین در بلکه دارد؛ عهده به را نفس هواي از مراقبت يحوزه که آن عرفانی معنی

 شرایط این طبق که شودمی یادآور را مرگ برابر در شخص موجودیت و دارد اگزیستانسیالی
 صورت این در کند، انتخاب آگاهی مرگ يپایه بر را خود اگزیستانسیال امکانات تمام باید فرد

  . دارد اصیل هايانتخاب او که است
) من به نومیدي خود معتادم/ بانه به این خوشبختی می نگرممن غری/ گوش کن وزش ظلمت را می شنوي؟(
  ).198: فرخزاد(

-ي وجود انسان را بر فرد آشکار میگر هراس است که هستی موجود، شیوهي هایددر فلسفه«
مرگ امکانی است که بر تمام . کند و احساس موقعیت و برخورد حیاتی با آن را بنیان می نهد

گیرد و این نیستی ود شخص در میان دو نیستی قرار میوج. راندهاي دیگر فرمان میامکان
  ).32: 1380نظري،(» است که واقعیت دارد هر چیز دیگري پوچ است

 اغلب از فروغ نمایی که . هاي اکنونی استانی پوچی درنگ بیشتر بر نا امیدي   یکی از مع
 که بازي نمودها و ظواهر ي تئاتري استکشد به مانند صحنهجهان در شعرهایش به تصویر می

 از این هایدگر.  که سرشار از درد و رنج استانجامدها به تراژدي میگاه اوج این شوخی. است
  :کندمی بازي زمان نیز یاد

 به -ي حاضر خود در پیوند با آینده و گذشته، با مرگ و زایش از بدلی بودناکنون، لحظه«  
 من است؛ یعنی در وقت خود و براي وقت خود آزادانه کشد و این تقدیراکنونی اصیل سر بر می

ام تا در در آن افکنده شده. که اختیاري در آن داشته باشم بدون آن نقشی را بازي کنم،
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ي بدون تماشاگر و تشویق به بازي بپردازم، اما به تنهایی و منحصراً محض انجام بازي صحنه
  ). 5: 1389ادواردز، (» یممن است و فراسوي آن چیزي نیست» خود«که همان 

  )زمان کیفی(ي حال بودایی لحظه و تقابل آن با )کیفیت زمان(ي اکنونی  لحظه– 4
ي مطابق با الهامات سپهري و تعلیمات بودائی و فضاي پراکنده در این شعر ما به یک نتیجه

شته و رسیم و آن زندگی در حال گسترده و کسب استعداد الزم براي وانهادن گذنهایی می
گر را به کناري نهاد؛ ولی فروغ در هاي ویرانگريباید از لحظه لذت برد و حساب. آینده است

ذن که با گشودن راه الهام براي فرد، او را به سوي ي گسترش یابندهاین شعر برخالف حال 
  .ونی تأکید داردکشاند، به طور مستمر بر خودآگاهی زمان اکنناخودآگاهی می

 براي ما رهزنی باشد براي ورود »هیچ«؛ ممکن است این »!  و پس از آن هیچايلحظه    «
ذن، راهی براي شناخت حقیقت  «.ي حال بودائیو کامیابی از لحظه» هیچستان سپهري«به 

» اصلی وجود و درك کمال هر لحظه، رسیدن به وحدت و یگانگی از طریق بودن در حال است
رسد که به باورهاي به هیچی می» اد ما را خواهد برددر ب« ولی شاعر ).9: 1385کلمنتس،(

اسلوبی . داندکه ذن هیچی را اساس دارائی و کمال مطلوب می در حالی؛نهیلیستی نزدیک است
ها تهی کرد تا این هیچی منبعی براي که مطابق با آن باید درون را از تمام مطالبات و خواست

به . رسد فرد در آن به یگانگی با همه چیز میاي شود کهرسیدن به برترین فرجام و لحظه
که درحالی). 17: 1362فروم و دیگران،(» و ابدیت است) سونیاتا(زمان حال، مساوي خأل «: عبارتی

- یابی به بیشترین امکانات براي دست، اساس کامیابی را در امکان گزینش حتی حداقلفروغ
. ي نجومی است که با شتاب در حال فناستي فروغ، همین لحظهلحظه«. داندها میترین لذت
. ترسد که عمر در حال سپري شدن باشد و او هنوز زندگی خود را نزیسته باشدفروغ می

  )303: 1376شمیسا، (» متأسف است و عجله دارد
 برخالف روح زندگی معاصر، نفس امري منفی و حقیر به  سنتیهاي بودیسمدر آموزه   

ند که هدف ذن این نیست که انسان زندگی زاهدانه با سرکوبی امیال ناگفته نما. آیدحساب می
در ذن خداوند نه «. ي خودآگاهی امیال را ذوب و ناپدید سازدخواهد در سایه بلکه می،بسازد

 ).178: 1362فروم و دیگران،(» خواهد حتی از خداذن آزادي مطلق می. انکار و نه تأیید شده است
ي زمان کیفی قرار  دارند، بودیسم در حوزه یکدیگرهایی که این دو باوتو تفاها یکسانیجدا از 
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 او  استفروغ در این شعر بر خالف یک ذنیست به تفاهم و یگانگی با هستی نرسیده. گیردمی
  . گرایدي کمیت زمان است که به کیفیت میدر سایه

  »کیفیت زمانی«و » عالم فرد «- 5
شود و اخالقی مورد پذیرش اکثریت، به فرد تحمیل میي مدرن امروزي، اصول در جامعه

که تابع شخصیت و رفتارهاي هر کس بیش از آناند ساختارگراها نشان دادهطور هم که همان
در این . شودهاي اجتماعی تعیین میها و ساخت صورتبنديخوي فردي باشد، توسطوخلق

اعضا لت غایی خود است، بنا بر این شعر، من و فردیت شاعر محدود به خویشتن است و خود ع
به » کمیت زمان«با نزدیک تر شدن و ارتباطی شاعر، » ي جهانیدهکده«ي و گستره

. کندیاد می» عالم فرد«، از این مبحث با عنوان هایدگر. شود می، کوچکتر و فردي تر»کیفیت«
 باورهاي بربنا ولی. مدانجامی انگاري نیست به حیات زدن واپس با اخالق، نیز باوري معنا در

- می ختم اکنونی هايکیفیت به گویی آري به انگارينیست شعر، اینفضاي  با مطابق و مدرن
   .شود

) بود هایدگر هايبحث اصلی مدار که (کندمی بازگو شعر این در فروغ که دیگري يمسأله
 در تاریخ، تنش در حصورم آزادي از اینکه بر عالوه هایدگر. است انسان يآزادانه زندگی ينحوه

 زمان کمیت بارز وجه که زندگانی يعرصه بازگشتبی آزمون در و اجتماع و تن وضعیت چالش
 ناب يلحظه در تاریخی، غیر تنش در «را آن چنینهم راند؛-می سخن دارد خود بطن در را

 آشپزخانه، یا اداري يروزانه کارهاي در همسایه، پراکنی شایعه در خود، از گذر وجه در حاضر،
- می قرار آزمون مورد ،)138: 1389ادواردز،( » »خود «از گریز در تلویزیون، یا سفر از گریز در

  .شودمی نشانگر را آن زمانی کیفیت و دهد
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  نتیجه گیري
در .  در این شعر با نظمی منطقی قابل فهم است و شعر چهارچوب زمانی دارداندیشهساختار 

چه وجود دارد که آگاه به حال است و با سیماهاي مبدل، جویاي آن» من«این شعر فقط یک 
 هايکاوش در که گونهآن انسان، یک يحافظه ما شعر این در. در زمان، گم شده نیست

ها از سطح آگاهیِ او به حال ها و ناامیديغفلت. بینیمنمی را داشت مرکزیت پروست و برگسون
گوید همه چیز رو به ویرانی است و این دغدغه وجود دارد که او در این شعر می . نکاسته است

ي مرگ و گذر زمان و باد چه بسا باد نماینده. ود برسدپیش از ویرانی انسان باید به کامیابی خ
.  اما فروغ در این لحظات کوتاه زمان به کیفیت آن پناه می برد.در نتیجه کمیت زمان است

چیزي که در شعر  ( است که از ثبت تاریخ وار خاطرات گذشتهبنابراین شاعر به این باور رسیده
  .  روي برگرداند و به ثبت لحظه و حال روي بیاورد)شاهد آن هستیم... ایمان بیاوریم

شاعر به این نتیجه می رسد که براي کمرنگ کردن چهره ي قهر زمان باید به تمنیات 
 زمان کمی نظر دارد، به عبارتی در اصل این شعر به کیفیت برآمده از. درونی توسل جست

 ازین رو این شعر، هر دو قطب کمیت زمان .لذت ناشی از برون رفت از گذر و رنج ناشی از زمان
  .و کیفیت زمان را به یک میزان دارد بنابراین در گروه کیمیت زمان جاي دارد
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  چکیده
م واژگانی یکی از انواع  انسجا.دهد خود پیوند میاز انسجام امکانی است که عناصر زبانی را با قبل و بعد 

یی، شمول آ ، همتکرارشامل  و آید  میهاي مربوط به هم به دست  در اثر انتخاب واژهانسجام است که
   . است...واژگی و جزء آوانویسی، ایی یا ترادف، تضاد یا تقابل، هممعن معنایی یا جزء و کل، هم

در منتخبی از اشعار گروه را انسجام واژگانی ابزارهاي که اند  ر این مقاله نگارندگان تالش کردهد  
 دو اثر از به این منظور .نندراهیمی بررسی کاب آهاري و جعفری کودك و نوجوان از عرفان نظرسنّ

که تعداد - دم  تازهيصلح مثل چاو  یس جهان با گچ نور بنویاه تخته سيروشاعران یادشده با عنوان 
 ربرد ابزارهايکاو کیفی ی ارزیابی کم به  و انتخاب-استها تقریباً یکسان  کار رفته در آن واژگان به
 یريگ و با بهره تحلیلی -به روش توصیفیکه پژوهش این  .داخته شپرددر شعر این دو شاعر  انسجامی

انسجام واژگانی در ابزارهاي  کارگیري به بیانگر ،هانجام شد انسجام ینۀ و حسن در زمیدي هلیاتاز نظر
 و تکرار ی انسجام واژگانابزارهايدهد که  نشان می  واستدر هر دو شاعر اشعار کودك و نوجوان 

  .استبوده اعران کودك و نوجوان شاین  بیشتر مورد توجه ییآ هم
 

  

   17/10/1395   :                         تاریخ پذیرش مقاله  2/10/1395 : تاریخ دریافت مقاله

   

   

  واژگان کلیدي
   کودكیات ادب*
   شعر*
   انسجام واژگانی*
   جعفر ابراهیمی*
  عرفان نظرآهاري*
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1 .مهمقد 
گیرد  هر نظامی که به پیچیدگی زبان انسان باشد ناگزیر در معرض مطالعات گوناگون قرار می

رسد و  م زبانشناسی نیز اگرچه به صدو پنجاه سال میعمر عل). 9: 1367اسمیت و ویلسون، (
جز عدة  در این مدت تحولّات عظیمی را پشت سر گذاشته، اما نتایج ضمنی و انقالبی آن به

از اصطالحات مربوط ). 8-4: 1363هال، (معدودي براي قشر عظیمی از مردم ناشناخته است 
. انسجام استاصطالح  - گرفتهتفاده قرار هاي اخیر بسیار مورد اس که در دهه–به زبانشناسی 

، هلیدي(اي داللت دارد که در فهم متن دخالت دارند  هاي معنایی بینامتنی انسجام بر رابطه
 در سطوح ودو جمله با یکدیگر است  ۀ رابطۀانسجام یا پیوستگی نتیجتوان گفت  و می ) 1985

 ۀبر اساس نظری). 1976و حسن،  یديهل( گیرد  میآوایی، معنایی، نحوي و منطقی زبان شکل
 ممکن است که در واقع ؛هاي متن داشتن انسجام است یکی از ویژگی )1976( هلیدي و حسن

 توان گفت که آن متن انسجام ندارد، زیرا متنِ ا نمی ام، و زیاد باشدکم انسجام یک متن ۀدرج
 یفدر تعر ).8 :1389 ،نامداریان و ایشانیپورنقل از (توان متن نامید  فاقد انسجام را نمی

 متن است ي واحدهای و درونی ارتباط معناشناختي از متن انسجام به معنایمعناشناخت
متن عالوه بر روابط ساختاري میان اجزاي یک در تشکیل  .)177: 1392 و رضانواز، يگشمرد(

طریق عوامل  از  که این روابطداي نیز وجود دار درون جمله و بند، تعدادي روابط معنایی فراجمله
: 1390مرآت، (ندنک  میود ظاهري پیدامواژگانی نانسجام جایگزینی و  انسجام نظیر ارجاع، حذف،

298.(  
اي است که میان واحدهاي واژگانی زبان به لحاظ  انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه

 م تداوم و انسجا،شود و متن از طریق این روابط  می ایجادشان با یکدیگر محتواي معنایی
واحدهاي واژگانی به خودي خود، داراي انسجام  انسجام واژگانی، ةدر حوزالبته  .یابد می
و به ادوات ربط صوري  کنند  میها برخی دیگر را تفسیر  به این مفهوم که برخی از آن؛تندهس

پروینی و  (شود  می تقسیم2آیی و هم 1اصلی تکرار ۀاین گونه انسجام به دو دست. نیاز ندارند
 واژگانی نظرات متفاوت و   انسجامانواعنیز ی انسجام و بندي کلّ در تقسیم). 40 :1393، نظري
یشانی،ا( دهد  میامل انسجامی را نشانواي از ع  نمونه1شمارة جدول  .عی ارائه شده استمتنو 

1393 :16(.  
                                                
1  .repetition 
2  .collocation 
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 اي از عوامل انسجامی  خالصه:1 ة شمارجدول
  

  1انسجام غیرساختاري
  10اي مقایسه .4 9حرف تعریف .3 8اي اشاره .2 7ضمیري .1  6ارجاع. الف    5 نوعی گرهۀرابط  4عنصر  3روابط انداموار  2روابط عنصر سازنده

  دستوريعوامل انسجامی   11مرجع هم    
  17اي  جمله.  3  16فعلی.  2  15میاس.  1  14جانشینی و حذف. ب

  18طبقه هم

جوابی که بعد از سؤال : مثال  13ها مجاورت جفت. 2    12پیوندي. 1    ... .آید و پیشنهاد میپذیرش که پس از . آید می
  23جزء و کل .4 22تضاد معنایی .3 21معنایی هم .2 20تکرار .1  19عام. الف

  25گستر هم  یا  24طبقه هم
  30تشابه.   3  29گذارينام.   2  28برابري.   1  27 )موردي(اي  نمونه. ب

  32طبقه هم  یا  31مرجع هم

  هنوز: مثال  26تمدیدي. 3        

  33ختاريانسجام سا

  عوامل انسجامی واژگانی

      36کهنه و نو) اطالعات(دهی  سازمان. ج  35بسط مبتدا ـ خبر. ب  34توازن. الف

  
 ایجاد واژگان و بخشی از طریق دستور ۀ بخشی از انسجام به وسیل،بر اساس این جدول

 که شود ي و انسجام واژگانی تقسیم میی انسجام دستورانسجام به دو گروه کلّ بنابراین .شود می
ترادف معنایی، تضاد   و تکرار،شوند محسوب میبزارهاي دستوري ز ا جایگزینی احذف و ارجاع،

                                                
1- non-structural cohesion  2- componential relations 
2-  

3- organic ralations  4- device 
4-  

5- typicaltie relation  6- refrence 
6-  

7- pronominals   8- demonstrative 
8-      

9- definite article   10- comparative 
10-  

11- co-refernce   12- conjunctive 
12-  

      14-substitution                                    & ellipsis 13- adjacency pairs  
14-  

15- nominal   16- verbal 
16-  

17- clausal   18- co- classification          
18-  

19- general   20- repetition 
20-  

21- synonymy   22- antonomy 
22-  

23- metonymy   24- co-classification 
24-  

25- co-extention   26- continuative 
26-  

27- instantial   28- equivalence 
28-      

29- naming   30- semblance 
30-      

31- co-refernce   32- co-classification 
32-      

33- structural cohesion  34- Parallelism 
34-      

35- theme-rheme fevelopment 36- given-new organization  
36-  
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واژگی و  واحدمعنایی،البته گروهی چند. گنجند  میمعنایی و شمول معنایی در انسجام واژگانی
  ).76 :1392نوا،قوامی و آذر( اند شمردهبرعوامل انسجام واژگانی  جزءواژگی را نیز از

 هلیدي و حسن از ابزارهاي انسجامی در سه  بندي تقسیم طبق  بردر تحقیقاتی که
 و که کاربرد جایگزینی، حذفشد  مشخّص ،ی شش، ده و دوازده سال انجام شدگروه سنّ

ی سنّهاي  در تمامی این گروه -ندشو که ازجمله ابزارهاي انسجامی محسوب می-حروف ربط 
بیشترین کاربرد را  کاربرد ضمایر  و نیز)عین واژه(انسجام واژگانی تکرار  پایینی داشته و بسامد
  .)5 :1394 ،محرابی ساري(  استداشته

 کودك و نوجوان و در شعر دو شاعر ی انسجام واژگانارزیابیحاضر هدف از پژوهش 
روي تخته سیاه جهان با گچ «کتاب این منظور  رايب.  است آن دو با همیفی و کی کمۀیسمقا

 .برگزیده شدندآهاري  از عرفان نظر»دم اي تازهــصلح مثل چ« ابراهیمی و  از جعفر»نور بنویس
در جنس  همیردو شاعر غ هاي توانایی نشان دادن ،ها از دو شاعر متفاوت ت انتخاب سرودهعلّ
که شاید در ظاهر سهل و ساده  استاشعار کودك و نوجوان  در کارگیري واژگان منسجم به

 اشعار منتخب  به دلیل اینکههمچنین .طلبد  میهاي خاص خود را ، اما هنرمنديدنشان ده
 این مقاله تحلیل یک نمونه از شعر  بودند، دريتر از اشعار عرفان نظرآهار  کوتاهیمیجعفر ابراه

   . نمونه از شعر ابراهیمی آمده استدونظرآهاري و 
  
  پژوهشۀپیشین. 2

 . مختلفی انجام شده استهاي  بررسی انسجام و انسجام واژگانی در متون فارسی پژوهشةدربار
تحلیل انسجام و هماهنگی «  ،)1382 یري،ش (»یعوامل انسجام در زبان فارس« مقاالت

روند رشد کاربرد ابزار انسجام « ،)1392قوامی و آذرنوا، ( »انسجامی در شعري کوتاه از شاملو
 ینسجام واژگان در ایینقش تکرار آوا« ،)1394 ،ساري محرابی (»زبان واژگانی در کودکان فارسی

تحلیل انسجام و هماهنگی « و )1389ي، و نوروززاده ینغالمحس( »ی فارسیشعر عروض
ی یها ه مقالجملهاز )1395مسبوق و دلشاد،  (»الزمان همدانی  مضیرّیه بدیعۀمانسجامی در مقا

ام بررسی عوامل انسج ةا دربارام. اند  واژگانی پرداخته مهستند که به بررسی انسجام و انسجا
 کاربرد عوامل  ۀجعفر ابراهیمی و مقایس در شعر کودك و نوجوان عرفان نظرآهاري و واژگانی

 تنها پژوهش در این زمینه . نشده استمنتشر پژوهشیدر اشعار این دو شاعر انسجامی 
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 و عرفان یمی جعفر ابراهیدة در اشعار برگزی انسجام واژگانی بررساي با عنوان نامه پایان
   . ت که این مقاله برگرفته از آن استي اسنظرآهار

  جعفر ابراهیمیآهاري و عرفان نظر آشنایی با. 3
 1353 در سال ، ادبیات کودك و نوجوانة زن معاصر در حوزةشاعر و نویسند ،يعرفان نظرآهار

 ادبیات انگلیسی تحصیالت ۀپس از دریافت مدرك کارشناسی در رشتاو . در تهران به دنیا آمد
. ق به دریافت مدرك دکتري شد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد و موفّۀشتخود را در ر

ه است که برخی از دي منتشر کرد ادبیات کودکان و نوجوانان آثار متعدۀنظرآهاري در زمین
 توان به او می آثار از .اند هاي انگلیسی، فرانسه، ترکی، کردي و عربی ترجمه شده ها به زبان آن

، لیلی نام تمام دختران زمین است ،خطی هاي خط نامه ،عم خداچاي با ط هاي کتاب
روي تخته سیاه جهان با گچ کتاب  .د اشاره کرهاي ابر پشت کوچهو  ؟ات کجاست پشتی کوله

انسجام از جهت در این پژوهش است که   قطعه شعرهجده شامل از این شاعر نور بنویس
  . است قرار گرفتهی مورد بررسواژگانی

ادبیات کودکان و ص به شاهد از نویسندگان و شاعران معاصر هیمی متخلّجعفر ابرا
تان اردبیل و  در اسشهرستان نمین» حور« در روستاي 1330 مهرماه 21 در نوجوانان است که

، یک سنگ و یک دوستبه  توان  از آثار او می. ادبی به دنیا آمدۀذوق و قریحاي با  در خانواده
بوي ، خورشیدي اینجا خورشیدي آنجا، آب مثل سالم، ستآسمان ابري نی، آواز پوپک

تا کجاي ، فصل خون مهتاب  ،پوپک آواز، پلی به سوي شعر، هاي خیس در کوچه، گنجشک
 شعر   قطعه32 شامل »دم چاي تازهصلح مثل «شعر   ه مجموع. اشاره کردآسمان دومو آسمان 

  .قرار گرفته است  ررسیبمورد در این پژوهش است که » د«و » ج«ی براي گروه سنّ
 

  تحلیل انسجام واژگانی اشعار منتخب جعفر ابراهیمی. 4
  » هستمت«شعر  .4-1

  همیشه خواب من
  خیال من

  !اي تو بوده
  همیشه فکر و ذکر من

  سؤال من
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  اي تو بوده
  اي تو در وجود من همیشه بوده

  تمام بود من، نبود من
  !اي تو بوده

  و شعر من، سرود من
  اي تو بوده

  یشه هستمتهم
  ).4: 1392ابراهیمی، (پرستمت  و می

  
  »هستمت« انسجام در شعر :2 ةشمارجدول 

  تعداد  هاي انسجام نمونه   انسجامعوامل
  5(» تو«)/  بار4(» همیشه«)/  بار5(» اي بوده«  تکرار

  5  ) بار9(» من«)/  بار2(» ت«)/ بار
  -  -  شمول معنایی یا جزء و کل

/ »سرود«و » شعر«/ »وجود« و »بود«  معنایی یا ترادف هم
  2  )دمعنایی بافت مقی هم(

  2 »خیال«و » خواب«/ »ذکر«و » فکر«  آیی هم
  1  »نبود«و » بود«  تضاد یا تقابل

  
تکرار  ).13: 1382، شیري(آیی  همتکرار و  : اساسی داردۀانسجام واژگانی دو گون :تکرار .الف

وند آن دو عبارت و دو بند و در نهایت ایجاد یک واژه در دو عبارت یا دو بند مختلف باعث پی
هایی  ه  تکرار واژ»هستمت«شعر  در .)13: 1395مسبوق و دلشاد، (شود  انسجام آن متن می

در » ت«در نقش فاعل و » تو«در نقش قید، » همیشه«الیه،  در نقش مضاف» من«همچون 
ه خواننده را به خود لی توجالیهی و مفعو هاي مضاف ستمت، به ترتیب در نقشپر  هستمت و می

در » بودن« همچنین تکرار .ه قرار داردها در مرکز توج دارد و به اصطالح، تکرار واژه معطوف می
  . تناسب زیبایی آفریده است-است» هستمت«که  - این شعر با عنوان آن

توان  میدو واژه را در صورتی : نویسد میلر به نقل از الیپنیتز می :دفاا تریمعنایی  هم. ب
 اگر این تعریف را اساس .معنا دانست که ارزش صدق جمله با جایگزینی دو واژه تغییر نکند هم
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معنا در نظر بگیریم، اما با محدود کردن این  اي را هم  شاید نتوانیم هیچ دو واژه،قرار دهیم
در  ).13: 1390 نژاد و سرسرابی، پهلوان(معنا بنامیم  هایی را هم توانیم واژه تعریف به بافت می

معناي وجود به (» بودن«و » اي بوده«در » بود«کلمات معنایی یا ترادف  در مبحث هماین شعر 
 و »شعر« ةدو واژ .کنند د جلوه میمعنایی بافت مقی در نوع هم» سرود« و »شعر« و )داشتن

رار گیرند و  و مورد استفاده قوندتوانند جایگزین همدیگر ش بنا به بافت در جاهایی می» سرود«
آوا  شمول و متشابه یا هم هاي هم از واژه. گیرند نام می» بافت مقید«معنایی  به همین دلیل هم

  .در این شعر استفاده نشده است
 را ییآ اصطالح باهم.  در زبان هستندیج رای معمولي از الگوهایکی ها ییآ باهم :آیی هم. ج

 کند، ی می را همراه  که آنیه هر واژه با واژگان داشت کیدهاو عق.  کردی معرّف بار فرثیننخست
 یهمراه:  شده است مانندیز نیگري دیف تعاری، زبانیج و راول معمةید پدیناز ا. مرتبط است

 ین از ای که برخینینش  همۀ و رابطاي یشه کل  زبانی، واژگانی تداعی، واژگانيها  خوشهی،واژگان
: 1387 ، و کرامتی یزديیفیشر (آیند یبه کار نم ی در زبان فارسییآ  همی در بررسیارهامع

آیی   با هم»خیال« و »خواب«و » ذکر«و  »فکر«واژگان  یدر شعر مورد بررس ).220-225
  .اند بخشی شعر کمک کرده متداعی به انسجام

، متضاد نامیده ند باش یکدیگرضد» معنی«مختلف و در » صورت«دو کلمه که در  : تضاد.د
 با یکدیگر  در تضاد یا تقابل» نبود« و »بود«دو فعل در این شعر  .وبی و بدي مانند خشوند، می

 .ندقرار دار
 
  »صلح«شعر . 4-2

  دم صلح، مثل چاي تازه
  صلح، مثل آفتاب

   درختۀسای
گانهمثل یک لباس بچ  

  !رخت روي بند
  هاي کودکان صلح، مثل خنده

  مثل ابرهاي آسمان
  صلح، مثل کوه، در سکوت
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  ! توت درختۀمثل سای
  صلح، مثل نان

  مثل آب، توي جویبار
  .)15: 1392 یمی،ابراه! (صلح، مثل اول بهار

  »صلح« انسجام در شعر )3(جدول 
  تعداد  هاي انسجام نمونه   انسجامعوامل

 2(» درخت«)/  بار2(» سایه«)/  بار6(» صلح«  تکرار
  4  ) بار10(» مثل«)/ بار

  2  »توت«و » درخت«/ »جویبار«و » آب«  شمول معنایی یا جزء و کل

  معنایی یا ترادف هم
  )معنایی بافت مقید هم(» آسمان«و » ابر
  )معنایی بافت مقید هم(» نان«و » آب«
  »رخت«و » لباس«

3  

  آیی هم

/ »سایه«و » درخت«/ »دم تازه«و » چاي«
و » رخت«/ »رخت«و » بند«لباس، «
»و » آسمان«/ »آسمان«و » ابر«/ »گانه هبچ
 »جویبار«و » آب«/ »آفتاب«

7  

  2  »آفتاب«و » ابر«/ »آفتاب«و » سایه«  تضاد یا تقابل
  1  )یک دست(یک لباس   واحدواژگی

 تکرار .ندا تکرار شده» مثل«و » درخت«، »سایه«، »صلح«واژگان  این شعردر  : تکرار.الف
 تأکید شاعر بر این ۀ همخوانی دارد و نشان- است» صلح«که -  شعربا عنوان » صلح «ۀکلم

دهد که قصد مانند کردن و شیبه  نشان می» مثلِ «ۀهمچنین شاعر با تکرار کلم. مفهوم است
  .ها را دارد دانستن مفهوم مورد نظر خود با دیگر مقوله

شود که در   محسوب مییاي جانشین شمول معنایی رابطه:  یا جزء و کل1شمول معنایی. ب
نژاد و  پهلوان(سته است  یک یا چند وابةعالو هاي شامل به مول مفهوم واژهها زیرش آن واژه

تري برخوردار است و معنی چند  اي را که از معنی گسترده الینز واژه). 16: 1390سرسرابی،

                                                
1- hyponym 
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 ة واژ3 را زیرشمول2شمول نامد و واژگان هم می» فراگیرنده« به اصطالح ،شود  می1واژه را شامل
این . دي دانست متعدۀتوان نوعی رابط میمول معنایی را انسجام واژگانی ش. داند فراگیرنده می

شناسی راه یافته است، براي مثال اگر گوسفند زیرشمول پستاندار  اصطالح از منطق به معنی
پس گوسفند زیرشمول حیوان است . شود نیز زیرشمول حیوان می» پستاندار «،باشد

  .هدد  شمول معنایی را نشان میۀ رابط1 ةنمودار شمار ).38-35: 1391صفوي،(
  

  
  یی شمول معناي اعضاۀ رابط:1 ة شمارنمودار
و » آب«در این شعر  ،ل انسجامی شمول معنایی مطرح شده به مطالبی که در مورد عامبا توج

  .هاي شامل و زیرشمول گنجاند توان در مقام واژه را می» توت«و » درخت« و ،»جویبار«
چند واژه در مفهوم  اگر . کردواعی تقسیمتوان به ان معنایی را می هم :معنایی یا ترادف  هم.ج

این نوع .  شوندیکدیگر ین جانشتوانند ی می مفهومین در چن، باشندیمعن  همشان یضمن
 ی ضمنیمعن  همتوان یرا م» بابا«، »برو بابا «ۀدر جمل. نامند می ی ضمنییمعنا هممعنایی را  هم
 جانشین ،اي برحسب بافت ه واژهست کد آن امعنایی بافت مقی هم. دانستنیز  »ییدا «یا» عمو«

  نیزمعنایی تحلیلی هممنظور از  .ی گرددمعنی با آن تلقّ  هم، دیگر شود و در آن شرایطي ا واژه
سازي واژه با  معنایی مطلق باشد، ولی جانشین ها نوعی هم آن است که بین بعضی از واژه

این در  ).110-108: 1383 صفوي،( ترکیبی از شرایط الزم مفهوم آن همیشه مقدور نباشد
 همچنین . قرار دارندمعنایی مقید به نوعی در هم» نان«و » آب« و ،»آسمان«و » ابر« شعر

  .گنجاند یلی تحلییمعنا همتوان در  را نیز می» رخت«و » لباس«

                                                
1 - superordinate 
2 - co-hyponym 
3 - hyponym 
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  :اند از عبارتشود که  هاي مختلفی را شامل می تقابل معنایی گونه:  تضاد یا تقابل.د
- ها  که در میان صفت» بزرگ و کوچک«، »سر در گم«هایی چون   صورت:1جتقابل مدر

ج قرار شوند، در قالب تقابل مدر بندي می گیرند و به لحاظ کیفیت درجه قرار می
  .گیرند می

- خاموش /روشن« دیگري است، نظیر ة متقابل، اثبات واژة نفی یکی از دو واژ:2لتقابل مکم« ،
  .»مرد/ زن«، »بسته/ باز«

ند، مثل  قرار دار دوسویه با یکدیگرۀها در رابط  این دسته از متقابل:3دوسویهتقابل  -
   .»فروش/ خرید«

در چنین تقابلی . است» آمد« و »رفت « بارز و آشکار این نوع تقابلۀ نمون:4قابل جهتیت -
  .مستلزم حرکت به یا از سوي گوینده است» رفت«نسبت به » آمد«

که به نظر » چاه/ راه « و»نامرد/ مرد«، »فنجان/ لفی«هایی مانند  واژه :قابل ضمنیت -
محسوب   انگر نوعی تقابل ضمنیالب تقابل واژگانی بررسی شوند، بیرسد باید در ق می
  ).120-117 :همان (شوند می

 نوعی تقابل را به ذهن متداعی» آفتاب «با» ابر« و ،»آفتاب « با»سایه «نظرشعر مورد در 
 زیرا نفی یکی ،ل گنجاندمبحث تقابل مکم  را درها توان آن  میرسد که  می و به نظردنکن می

   .مستلزم اثبات دیگري است
 ین معییها  زبان با واژهیک کلمه در یک که درپی ی و پیشگی به ارتباط همییآ هم :آیی هم .ه

آل بویه ( هم انتظار ذکر شدن دارد یگر دۀ کلمه، کلمیک يچنانکه با ادا. شود یدارد، اطالق م
و » درخت«، »دم تازه«و » چاي«کلمات » صلح«در شعر  ).25: 1391 ي، و نظريلنگرود

و » آب«، »آسمان«و » آفتاب«، »آسمان«و » ابر«، »رخت«و » بند«، »لباس«، »سایه«
  .اند آیی به انسجام شعر کمک کرده با عامل هم» جویبار«
به   هومی میان دو واژه مفۀ براي اشاره به نوعی رابطواحدواژگی اصطالحی است که: واژگیواحد. و

  ).105: 1383صفوي، (است اي دیگر  که یکی به مثابه واحد شمارش براي واژه رود یکار م

                                                
1- gradable opposition 
2- complementary opposition  
3- symmetrical opposition 
4- directional opposition 
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براي » قبضه «، واحد شمارش»کت و شلوار«براي » دست«براي نمونه واحد شمارش 
مثل یک لباس «در » یک لباس« در این شعر .»گل«براي » دسته« واحد شمارش  و»تفنگ«
تعبیر شده است و به کار بردن این واحد شمارش براي » یک دست لباس«در واقع به » گانه هبچ

  .دنام دار» واحدواژگی«م واژگانی لباس در نظام معنایی، انسجا
که دو نمونه از آن در این مقاله - یمی جعفر ابراهاز  دم صلح مثل چاي تازهبررسی کتاب 

 بار تضاد 36 بار تکرار، 82آیی،   بار هم113دهد که در کتاب یادشده  شان می ن-ارائه شده است
 بار 1 بار واحدواژگی و 3 بار جزءواژگی، 11 بار شمول معنایی، 23معنایی،   بار هم21یا تقابل، 

گرفته از طبیعت، با  آیی واژگان الهام بسامد باالي کاربرد هم. آوانویسی به کار رفته است هم
کوه، دشت و «و » باد و باران«؛ »آب و جویبار«؛ »ماه، خورشید و آسمان«ظیر واژگانی ن

دوستی، ارزش  مفاهیم زندگی، عشق، نوع. دهندة عالقۀ وافر شاعر به طبیعت است نشان» جنگل
با الهام از طبیعت و با پیامی اخالقی و محکم در این ... وقت و هشدار به غنیمت شمردن آن و

. رسانند هاي واژگانی و تکرارها به القاي این مفاهیم یاري می آیی و هماشعار مطرح شده است 
 بسامد کاربرد ابزارهاي انسجام واژگانی را در اشعار جعفر ابراهیمی نشان 2نمودار شمارة 

  .دهد می

39%

13%

7%

8%

4% 1% 0%

میبسامد کاربرد انسجام واژگانی در اشعار منتخب جعفر ابراهی: 2نمودار شمارة   
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  آهاريعرفان نظر اشعار منتخب  تحلیل انسجام واژگانی .5
  »خطی است این فرشته خط«. 5-1

  ست خطی ساده است و خطاین فرشته 
  ست زیر و یک کمی خجالتی سربه

  دهد لباس او بوي سیب می
  ست دامنش حریرِ سبز و صورتی

  هایش از ستاره است گوشواره
  ست سنگ قیمتی تاجش از شهاب

  هاش چین چشم نقطههاي  سرمه
  ست هایی از طالست، زینتی ریزه

  اي بهشت توي دستش است هتکّ
  ست هاي کوچکش، قیامتی خنده

  دشمنی همیشه در کمین اوست
  ست دشمنش بد و حسود و لعنتی

  هاج و واج مانده روي این زمین
   ست اي غریب و پاپتی او فرشته

  این فرشته راستش خود تویی
9: 1393نظرآهاري،  (ست ات حکایتی  فرشتهۀقص.(  
  

  »خطی است این فرشته خط« انسجام در شعر :4 ةشمارجدول 
  تعداد  هاي انسجام نمونه  عوامل انسجام

» خط«/ ) بار2(» دشمن«/ ) بار4(» فرشته« / ) بار14(» است«  تکرار
  ) بار2(

4  

شمول معنایی یا جزء و 
  کل

و » سنگ قیمتی«/ »لباس«و » دامن«/ »صورتی«و » سبز«
  »زینتی«و » طال» «گوشواره«/ »طال«

4  

در مفهوم محفوظ به حیا و با (» خجالتی «و» زیر سربه«  معنایی یا ترادف هم
  )دمعنایی بافت مقی هم(» حکایت«و » هقص«/ )حجب

2  
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  آیی هم

 و »حسود«/ »ستاره«و » سنگ شهاب«/ »قیمتی«و » تاج«
ه سر ب«/ »چشم«و » سرمه«/ »پاپتی«و » غریب«/ »لعنتی«

و » دشمن«/ »زینتی«و » طال«/ »خجالتی«و » زیر
و » سرمه«/ »حریر« و »دامن«، »لباس«/ »لعنتی«
 »قیامت«و » بهشت«/ »چشم«

11  

/ )تباین(» قیامت«و » زمین«/ »پاپتی«و » فرشته«  تضاد یا تقابل
  )در مفهوم دنیا و آخرت(» بهشت«و » زمین«

3  

کاربرد  ۀزمینی مختلف کودکان در هاي سنّ وه عملکرد گفتمانی گرۀبا مقایس :تکرار. الف
گیري آنان  کودکان، میزان بهره این نتیجه تأیید شده است که با افزایش سنّي انسجامی هاابزار

نیز شعر این در  .)14 :1394، ساريمحرابی(روندي تصاعدي دارد تکرار انسجام واژگانی  ابزار از
ه است که این تکرار به دش تکرار  رار گرفته،دلیل اینکه در جایگاه ردیف ق به ،»است«فعل 

که بخشی از عنوان -نیز  »فرشته «ةهمچنین واژ. کند انسجام موسیقایی شعر کمک زیادي می
هاي  تکرار واژه. یت این واژه از نظر شاعر است اهمۀ نشانچهار بار تکرار شده که - شعر است

   .ندکن نمیچندانی ایفا نقش  شعربخشی  جامانسدر » خط«و » دشمن«
    شمول معنایی یا جزء و کل.ب

را شامل ممکن است مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر همچنان که قبالً اشاره کردیم، 
را به شمول معنایی . معنایی برقرار خواهد بود  شمول ۀرابطبین آنان شود که در این صورت 

هم جایگاه  ،ه آن است که یک واژشمول معنایی همنام .دکنن ناهمنام و همنام تقسیم می ۀدست
صفوي، (هاي زیرشمول را به خود اختصاص دهد   شامل را اشغال کند و هم جایگاه یکی از واژهةواژ

1383 :99-121.(  
 و »سبز« که واژگان باید گفت در شعر مورد نظر  شمول معنایییمانسجاابزار در تحلیل 

همچنین  .ندگیر  میقرار »رنگ«ل  شامة واژةشمول در حوز در نقش واژگان هم» یصورت«
سنگ «شمول نیز زیر» طال« و »طال«شمول زیر» گوشواره«، »لباس«شمول زیر» دامن«

با  گرفته وشمول معنایی ناهمنام جاي   در باالبراساس تعاریف و دنشو محسوب می »قیمتی
   .اند کرده کمک بخشی شعر حضور خود به انسجام
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  معنایی  هم.ج
گویند  مینیز  تی قابل جایگزینی باشند، مترادفی که در سیاق و عبارمعنای به کلمات هم

 ةا ترادف در این قطعه شعر، دو واژمعنایی ی  همۀدر مقول). 15: 1390نژاد و سرسرابی،  پهلوان(
هایی جایگزین  توانند در جمله  حجب و حیا بنا به بافت میدر مفهوم با» خجالتی« و »زیر سربه«

  .»حکایت«و » قصه« همچنین است موقعیت کلمات .شوندهم و مترادف محسوب 
  آیی   هم.د

ها   مصرعيا  آن است که رشتهیی شعر روایک ۀالزمشود و  این شعر نوعی شعر روایی محسوب می
در ایجاد این پیوند و انسجام  »ییآ هم «یعنصر واژگانرسد  یبه نظر مکه  بزند یوند پریگیکدرا با 
کنند گونه تقسیم می دورا به آیی واژگانی  باهم ).77: 1385 ی،هنگفر( دارد اي یژه ویتاهم :
پذیرد که این تشابه یا برحسب  آیی واژگانی برحسب تشابه صورت می باهم. نشینی و متداعی هم

 معنایی واحد واژگانی نسبت به یکدیگر مربوط ۀآید و یا به مؤلّف اي پدید می هاي حوزه انتخاب
نشینی به  آیی هم اهم نوعی ب-گیرد قرار می» اسب«آیی با  در همکه - »شیهه«براي نمونه . است

حسب آیی متداعی است که بر نوعی باهم با هم » پیر«و » تیر«که آمدن   در حالی.آید حساب می
و » لباس « و»دامن«واژگان در این شعر  ).307: 1391صفوي، (تشابه صورت گرفته است 

و » سرمه«، »پاپتی«و » غریب«، »لعنتی«و » سودح«، »ستاره«و » سنگ شهاب«، »حریر«
و » دشمن«، »زینتی«و » طال«، »قیمتی«و » تاج«، »خجالتی«و » زیر سربه«، »چشم«
جانشینی، به انسجام واژگانی ابیات از نوع آیی، چه از نوع متداعی و چه  در باهم» لعنتی«

  .اند تحکیم بخشیده
  تضاد یا تقابل . ه 

محسوب  متضاد ، دیگر باشدة مخالف واژاي که معناي یکی ه شد، دو واژهکه قبالً اشار همچنان
بندي وجود دارد یا نه، تمایز  اما گاهی بر اساس اینکه آیا بین دو زوج متضاد درجه. ندشو می

تماً  ح،ي که بلند است حتماً زن است، اما قد،براي نمونه شخصی که مرد نیست. شوند قائل می
بنا به این تعاریف .  دیگري هم وجود داردة کوتاه و بلند، اندازةن اندازکوتاه نیست؛ زیرا بی

شناسان کاربرد اصطالح  برخی زبان. نامند پذیر می بندي را زوج درجه» بلند« و »کوتاه«
  ).15: 1392راد،  نسیمی(کنند  ناپذیر استفاده می بندي هاي درجه را فقط براي زوج» متضاد«
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به ذهن » شیطان« اگر از صفت لعنتی  در این شعر،تقابلدر مبحث انسجامی تضاد یا 
 وجود تقابلنیز نوعی » قیامت«و » زمین«کلمات  در .در تضاد است» فرشته«متداعی شود، با 

نظر باشد، مبحث  مورد» آخرت«و » دنیا«مفهوم » بهشت«و » زمین«همچنین اگر از . دارد
  عالوه بر شمول معنایی در»صورتی«و  »سبز« همچنین .کند انسجام واژگانی تضاد جلوه می

 جاي ناپذیر بندي  جایگاه متضادهاي درجهدر و گنجند می انسجام واژگانی تباین نیز  ةحوز
  . گیرند می

دهد که این شاعر ابزارهاي انسجام  نشان می يعرفان نظرآهار اشعار منتخب  بررسی
ستیزي، ارزشِ زندگی و مرگ،   لمطلبی، ظ واژگانی را در خدمت گرفته تا مفاهیم قناعت، عدالت

عرفان و شناخت انسان از خود و در نهایت پروردگار بزرگ را هنرمندانه و با ذهنی خالق به 
تیغی دل، سنگفرش  تخته سیاه جهان، تماس با خدا، استکان نور، جوجه. تصویر بکشد

ها و با  به آنبخشی  واژگان و ترکیباتی هستند که شاعر با انسجام... کهکشان، کلید خدا و
کاربرد .  عرفانی خود گرفته است هاي واژگانی و تکرارها در خدمت موضوع و اهداف آیی هم

. شود وضوح مشاهده می باالي عوامل انسجام واژگانی در اشعار منتخب عرفان نظرآهاري نیز به
ضاد یا  بار، ت91 بار، تکرار 116آیی  دهد که انسجام واژگانی هم نتایج این بررسی نشان می

 بار در 1 بار و واحدواژگی 4 بار، جزءواژگی 19 بار، شمول معنایی 16معنایی   بار، هم28تقابل 
 بسامد کاربرد 3نمودار شمارة .  به کار رفته استروي تخته سیاه جهان با گچ نور بنویسکتاب 

  .دهد ابزارهاي انسجام واژگانی را در اشعار عرفان نظرآهاري نشان می
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بسامد کاربرد انسجام واژگانی در اشعار منتخب عرفان نظرآهاري: 3نمودار شمارة   

   

  گیري   نتیجه.6
نوع انسجام مبتنی این . شود  یک متن مربوط میهاي واژگانی کلمات نی به رابطهانسجام واژگا

. شان با هم دارند یه به محتواي معنایاي است که واحدهاي واژگانی زبان با توج  رابطهبر
 ابزارهاي انسجام واژگانی به منظور ر تا هفت سال، قادر به استفاده ازکودکان در سنین چها

هاي انسجام واژگانی  ی از میان زیرمجموعههاي سنّ سازماندهی کالم خود هستند و تمامی گروه
  .آیی، به تکرار تمایل بیشتري دارند ویژه در میان تکرار و هم به

 اشعار سجام واژگانی در با هدف بررسی و تحلیل کاربرد عوامل انکه- شاین پژوه
ر هاي عوامل انسجامی د دهد که نمونه  نشان می-جعفر ابراهیمی و عرفان نظرآهاري انجام شد

 بیانگر آمده از این تحقیق دست آمار به .گر است هی جلوهتوج آثار هر دو شاعر به میزان قابل
 انتخاب ةدهند  نشانر اشعار این دو شاعر وآیی و تکرار د گانی همبسامد باالي انسجام واژ

کار رفته و  واژگان به ۀمقایس .ی مخاطبان مورد نظر است سنّةه به رد واژگان با توجةشد حساب
 :  کهدهد ینشان مابزارهاي انسجام واژگانی در اشعار این دو شاعر 
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 ی در حال،یردگ ی مقصود خود بهره میان بيا بریعت مربوط به طبيها  از واژهیمی جعفر ابراه.1
 درك و فهم  متناسب و در حديها  را با استفاده از واژهی عرفانی معاني عرفان نظرآهارکه

 . کشد ی میرنوجوانان به تصو
2.اشعار -ندشو  محسوب میدو شاعرهر که مخاطبان مشترك - نوجوان یه به گروه سنّ با توج 

 ی با معاني در مقابل، نظرآهار؛ قابل فهم استیز کودکان نیگروه سنّ يتر و برا  سادهیمیابراه
 . کرده است یچیده پی، اشعار خود را کمیعرفان

 در ،گر است  او جلوهي شعريها  نمونهیشتر است که در بیتی خصوصیمی اشعار ابراهی کوتاه.3
 استفاده کند و یشتري موضوع خود از واژگان بیان بيدهد برا ی میح ترجي نظرآهارکه یحال

 دو جنس یدگاه موضوع از دیانم دو شاعر را در انتخاب واژگان و ب، تفاوت مسلّیژگی وینا
تر سخن بگوید و شاعر زن بر آن  دهد که کوتاه  شاعر مرد ترجیح می.کند ی میمتفاوت تداع

  .است که تمامی جزئیات مفهوم مورد نظر را شرح دهد
دهد که کاربرد  نشان میشده  کار گرفته به درصد عوامل انسجام واژگانی ۀمقایس

ه ه بتوجالبته .  برابر استر دو شاعر با مقدار ناچیزي تفاوتدر اشعار هانسجام واژگانی  ابزارهاي
نسجام واژگانی بزارهاي اکاربرد این دو شاعر ا ها، تصاویر ذهنی، هدف و مخاطب مشترك دیدگاه

نسجام بزارهاي ا بسامد اۀیانگر مقایسب 4 ةشمارنمودار  .نماید نسبتاً یکسانی را ضروري می
  .واژگانی اشعار منتخب دو شاعر است
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نویسی

جعفر ابراهیمی عرفان نظرآهاري

  انسجام واژگانی در اشعار منتخب جعفر ابراهیمی و عرفان نظرآهاريۀ مقایس:4 ةنمودار شمار
  

 کودك و نوجوان این تحقیق نخستین گام براي یافتن درجۀ کمی انسجام واژگانی در اشعار
توان به بررسی عوامل انسجامی دیگر  در گام بعدي می. جعفر ابراهیمی و عرفان نظرآهاري است

  .تر پرداخت در آثار منتخب کودك و نوجوان از دیدگاهی گسترده
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  بررسی سبک گفتاري زنان قزوین بر اساس دو متغیر سن و تحصیالت

 
  besharati1982@gmail.com                                *شبنم بشارتی

   دانشگاه آزاد واحد تاکستان زبان شناسیدانشجوي دکتري
  یر ارجمندينازنین امسیده دکتر 

  استادیار دانشگاه آزاد واحد تاکستان
  دکتر مرجان طاهري اسکویی

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تاکستان
 

  چکیده
در بین افراد سبک هاي گفتاري متفاوتی . زبان یک عامل اجتماعی و ارتباط دهنده بین انسانها است

، انپژوهشگرهدف .  آن قرار می گیرندوجود دارد که این تفاوت ناشی از موقعیت و بافتی است که در
آنها در بررسی هاي خود به . بررسی سبک گفتاري زنان شهر قزوین در موقعیت هاي مختلف بوده است

دنبال آن بوده اند که، انواع سبک گفتاري زنان قزوین چیست و چه رابطه اي بین سبک گفتاري با 
: اله ابتدا مفاهیم کلیدي پژوهش از جملهسن و تحصیالت زنان شهر قزوین وجود دارد؟ در این مق

 جنسیتی بیان شده و سپس به بررسی دو -سبک، زبان و جنسیت و دالیل پیدایش گونه هاي زبانی
  .متغیر سن و تحصیالت و تاثیر آن در سبک گفتاري زنان قزوین پرداخته ایم

    
 
  
  
  
  
  

 

 1/2/1396   :      تاریخ پذیرش مقاله                          28/12/1395 : تاریخ دریافت مقاله
  

  واژگان کلیدي
  سبک*
  زبان و جنسیت*
  زبان زنان*
  سن *
  تخصیالت*
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  : مقدمه -1
زبان پدیده بسیار پیچیده اي است که می تواند افراد یک جامعه را به یکدیگر پیوند داده و یک 

 2 و فیشمن1در نیمه قرن بیستم با ظهور زبانشناسانی چون لباو. واحد اجتماعی بوجود آورد

برخی زبان .  به طور جدي مورد توجه قرار گرفتتأثیر عوامل اجتماعی در ساخت وکاربرد زبان،
 بین دو اصطالح جامعه شناسی زبان و زبان شناسی 3شناسان از جمله فیشمن و هادسن

زبان خاص انسان است یا به عبارت دیگر، زبان نوعی رفتار اجتماعی . اجتماعی تمایز قائلند
 گیرد، که یکی از آنها مطالعه امروزه زبان شناسی ابعاد وسیعی را در بر می. انسان می باشد

مسأله اي که باید در اینجا به آن اشاره کرد، این است که سبک گفتار در . زبان اجتماع است
، 4جوامع زبانی در بین افراد متفاوت است که این امر به عوامل غیر زبانی همچون سن

اي اهمیت این تحقیق از این لحاظ دار.  مربوط می گردد7 و فرهنگ6، جنسیت5تحصیالت
است،که می توان رابطه اي میان متغیرهاي غیر زبانی سن و تحصیالت در کاربرد زبان در 

این تحقیق . مکالمات روزمره زنان قزوین در چارچوب زبان شناسی اجتماعی برقرار ساخت
در این  .رابطه بین سبک گفتاري را با توجه به دو متغیر سن و تحصیالت بررسی می کند

مطرح کرده، و ) 1972(گان ابتدا انواع سبک گفتاري را بر اساس نظریه لباوتحقیق نگارند
سپس به بررسی دو متغیر سن و تحصیالت و تاثیر آن در سبک گفتاري زنان قزوین پرداخته 

 سال بوده و با دو متغیر 40 الی 20 نفر از زنان 100در این تحقیق جامعه آماري . اند
در این پژوهش از روش . مورد بررسی قرار گرفته اند) یدانشگاهی و غیردانشگاه(تحصیالت 

سواالت مطرح . میدانی و پرسشنامه براي گردآوري داده ها از جامعه آماري انتخاب شده است
چه رابطه اي بین سبک گفتاري زنان قزوین و سن آنها وجود دارد؟ : در این مقاله این است که

ائل بسیار جدید و به روز و مورد توجه جامعه مساله زبان و متغیر هاي اجتماعی آن، از مس
چارچوب این . شناسان زبان بوده و بررسی هاي بسیاري در این زمینه در حال انجام شدن است

 .    می باشد) 1972(پژوهش مبنی بر نظریه لباو
 
 
   

1 .Labov, W.  2. Fishman, P. 3. Hudson, R. 4 .age 5.education  6 .gender 7 .culture 
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  مفاهیم کلیدي پژوهش-2
  1 سبک1-2

سبک از جمله عواملی است که به کاربرد زبان در موقعیت هاي اجتماعی گوناگون مربوط می 
به طور کلی زمانیکه از گونه هاي زبانی متفاوت در موقعیت ها و بافت هاي اجتماعی . گردد

 3لی زبان شناسان بین به طور ک. مختلف استفاده می شود، در اصطالح آن را سبک می نامند
یکی از مشهورترین الیه بندي هاي سبکی  . سبک براي زبان هاي مختلف قائل شده اند5تا 

 یا Aسبک  .است  در زبان قائلو D  وCو  B و Aلباو به پنج سبک . مربوط به لباو است
  یا سبک Bکسب .سبکی است که شخص در گفتار روزمره به کار می برد ،2سبک محاوره اي

، سبکی است که شخص در مواجهه با مصاحبه گر به کار می برد و )3نیمه رسمی(محتاطانه 
 یا سبک  Cسبک .طبیعی است که در چنین سبکی میزان توجه شخص به گفتار زیاد است

سبکی است که در آن شخص متن را می خواند، این سبک معموالً براي تحقیق  ،4خواندنی
بدین ترتیب که پژوهشگر متن را تهیه . وایی مورد استفاده قرار می گیردروي گوناگونی هاي آ

می کند و مؤلفه هاي مورد نظر خود را در آن متن می گنجاند تا گویشوران با خواندن آنها 
  که میزان توجه به گفتار در آنها خیلی و  D سبک . تنوعات آوایی را منعکس کنند

 را 5 افراد با دقت زیاد فهرستی از واژه هاDدر سبک . ک ها هستندباالست، رسمی ترین سب
که حاوي واژه هایی هستند که به لحاظ گوناگونی آوایی مورد توجه پژوهشگر (می خوانند 

 که بیشترین میزان توجه به گفتار را می توان در آن مشاهده کرد، و در سبک ) است
 خوانده می شود و این با تأکید روي تفاوت بین دوگونه 6نیفهرستی از جفتهاي کمینه واژگا

 ).190: 1368، به نقل از مدرسی،1972لباو(یک متغیر زبانی است
 
 
 
 

1.style 2. colloquial 3. semi formal 4. reading 5. index verborum 6. minimal pairs word list 
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  زبان و جنسیت2-2
 اما جزئی از آنها از نظر کاربردي و زیبایی ،ارگیري زبان وجود داردهاي متفاوتی براي به ک راه

 زبانی دیگر که برروي گفتاریکی از عوامل غیر . شناختی یا اخالقی بر سایر راه ها برتري دارند
گفتار زنان در هر جامعه زبانی از گفتار مردان متمایز .تاثیر بسیار زیادي دارد، جنسیت است

فتار زبانی خود، از حساسیت بیشتري نسبت به مردان برخوردارند و از زنان نسبت به ر. است
زنان سعی در کاربرد . صورتهایی که اعتبار اجتماعی پائینی دارند، کمتر استفاده می کنند

ویژگی هاي زبانی معتبر داشته و به سبب نقشی که در آموزش زبان به فرزندان خود دارند، این 
اغلب تفاوت هاي جنسیت بنیاد زبانی در حوزه واژگان . می نمایندویژگی ها را به آنان منتقل 

زنان در مسیر اصلی حرکت کرده و به . زنان از دشنام و واژگان منفی دوري می کنند. است
به کار برده و خانمها   را2 و الهی1مردان صفاتی چون با استعداد. انحراف کشیده نمی شوند

 ).21-20: 5،1996یول( می برند رابه کار4 و دلپسند3صفاتی چون قشنگ
 

 

  6 زبان زنان1-2-2

 اعتقاد دارند، که زنان و مردان Small Antillesدر ) 7از جمله قبایل کارائیب(قبایل بسیاري
به زبان زنانه 8لیکاف. به زبانهاي مختلفی صحبت می کنند یا به لهجه هاي متفاوتی تکلم دارند

 .سه زمینه واژگان، نحو و تلفظ استزن و مرد در به اعتقاد وي تفاوت زبانی . اعتقاد دارد
 . وي مشخصاتی را براي گفتار زنان بیان می کند، که در زیر به آنها اشاره می کنیم

  
گردگیري، : واژه هایی که مورد استفاده زنان می باشد در حوزه عالئق آنها قرار دارد مانند - 1

 ...و
از دیگر ویژگی هاي زبانی زنان ) مزهبا (cute، )جذاب (slickاستفاده از کلماتی چون  - 2

   استفاده ) باحال، معرکه(cool است، اما مردان از صفاتی که نشانگر قدرت است چون 
 .می کنند

 
 

1. Brilliant 2.divine 3.pretty 4.nice 5.Yule, G. 6.Women Language 7. Caribs 8. Lake off, R.  
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  . پرسشی و آهنگ خیزان به کار می برندزنان همواره جمله هاي خبري را با حالت- 3

 The food is very delicious? isn`t it?              
 you،) خوب( well عباراتی چون. استفاده می کنند) 1تردید نماها(زنان در گفتارشان از - 4

know)  می دونی( ،I think) این حس را به وجود می آورد که گوینده با اطمینان ) فکر کنم
  . صحبت نمی کندکامل

  .بسیار است) So(استفاده زنان از قیدهاي کثرت چون  - 5
 هاي  بدین ترتیب که زنان از واژه .گفتار زنان نسبت به گفتار مردان بسیار مؤدبانه تر است- 6

 وشایند و مناسب استفاده میزننده یا خشن استفاده نمی کنند و از کلمات خ
 ).56-51: 1973لیکاف،(کنند

 
   هاي زبانی2ونی گوناگ3-2

طبقه  منطقه جغرافیایی،: از جمله عوامل گوناگونی هاي زبانی می توان به موارد زیر اشاره کرد
جامعه شناس زبان جامعه ي زبانی را . اجتماعی، جنسیت، قومیت، سن ، سبک وتحصیالت

ی شبکه ي در هم تنیده و پیچیده اي از تبادالت زبانی می داند که اعضاء آن دانش و نگرش
ضیاء حسینی، ( مشترك درباره ي الگوهاي کاربردي زبان خود و دیگر اعضاء این شبکه دارند

عقاید خود را در باره گوناگونی زبان چنین بیان می ) 1974 (4و رادمن 3فرامکین). 207 : 1388
که هر فردي داراي گونه زبانی خاص خود می باشد که ویژگی هاي زبانی او را منعکس : کنند

هر فرد با توجه . هر زبان داراي گونه هاي فردي ، محلی و اجتماعی متفاوتی است . یدمی نما
به منطقه خاص جغرافیایی که در آن متولد شده و رشد یافته، ممکن است ویژگیهاي زبانی 

در یک منطقه معین، عوامل اجتماعی نیز به نوبه خود سبب بوجود آمدن . متفاوتی داشته باشد
 که در چارچوب هر یک از گویش ها یا لهجه هاي جغرافیایی گونه هاي تنوعاتی می گردند

 . اجتماعی نیز مطرح می شود که باید مورد بررسی قرار گیرند
 
 

1.hedges 2. variety 3. Fromkin,V. 4. Rodman, R.  
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  متغیر تحصیالت1-3-2

ار و رفتار زبانی افراد نحوه گفت. از جمله عوامل گوناگونی هاي زبانی متغیر تحصیالت می باشد
 .در یک جامعه مطابق درجه تحصیالت آنها تشخیص داده می شود

افرادي که از تحصیالت باالیی برخوردارند در گونه زبانی خود از رسمی ترین سبک و از 
گستردگی امکانات گفتاري استفاده می کنند و قادرند در موقعیت هاي مختلف گونه زبانی 

. تحصیالت، به خوبی می تواند منش اجتماعی را در یک فرد نشان دهد. دمناسبی را به کار برن
گفتگو رسمی تر باشد به همان اندازه دقت و توجه بیشتري به گفتار می شود  به هر میزان که

. و در نتیجه سبک گفتار با سطح گفتگوي تحصیل کرده هاي جامعه تطابق بیشتري می یابد
 به ا پژوهشگران الزم می دانند کهاینجدر .ت استسبک گفتگو تحت تأثیر شدید تحصیال

و  /θ/به / t/در پژوهش جامعه انگلیسی زبان نیویورك به بررسی تبدیل  : نظریه لباو اشاره کنند
 در واژه  /θ/ جايبه / t/به کارگیري .  پس از واکه پرداخته شده است/r/همچنین تلفظ

 در گفتار اقشار پایین، متوسط و با ال می  فاقد اعتبار اجتماعی /throught/  و /thing/هاي
.  که ویژگی معتبر است ؛ خاص اقشار باالي حامعه می باشد /θ/ تلفظدر حالیکه وقوع . باشد

 به عنوان یک ویژگی معتبر carپس از واکه در واژه اي مانند / r/همین بررسی به کارگیري  در
ها تعلق افراد به یک طبقه اجتماعی بلکه نه تن. زبانی توسط قشر اجتماعی باال به کار می رود

واقعیت اجتماعی چون تقلید و تمایل به تشابه براي راه رفتن به طبقات باالي اجتماع موجب 
 در طبقه متوسط . پرداخته شده استپس از واکه/ r/تنوعات زبانی شده و میزان به کارگیري 

 گیرد، چون می خواهند خود را پائین در سبک رسمی گفتار از طبقه باالي اجتماعی پیشی می
اجتماعی باال نزدیک کنند و آنها به طور افراطی به کاربرد صورت هاي معتبر و به  به طبقه

 ). 199: 1368مدرسی،(می پردازند 2"تصحیح افراطی"گفته لباو 
 
   متغیر سن2-3-2

باشد که عامل مهم دیگر در پیدایش گوناگونی ها و تنوعات زبانی در سطح یک جامعه سن می 
در سطح یک جامعه افراد در سنین مختلف، الگوهاي رفتاري متفاوتی . دارد3جنبه بیولوژیک

بنابراین ارتباط متغیرهاي زبانی و متغیر سن را باید از دو جنبه یعنی درجه بندي سنی . دارند
 .زبان گروه هاي سنی متفاوت، با هم فرق دارد. و نسل مورد بررسی قرار دهیم
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در . هر گروه سنی، گرایش هایی ایجاد کرده که او را از گروه سنی دیگر جدا می سازدتعلق به 

 در سنین. بین نوجوانان رفتارهاي مغایر هنجارهاي جامعه از جمله رفتارهاي زبانی رواج دارد
 .کمتر صورتهاي غیر معتبر بیشتر از بزرگساالن می باشد

 
، معتقد است هر فرد در طول دوران زندگی خود حداقل سه مرحله )1383(حاجی کاظمی

دوران کودکی و سنین - 1;مختلف را که از نظر زبان شناسی داراي اهمیت است، طی می کند
 دوران نوجوانی و جوانی و -2اولیه زندگی که قواعد و واژگان پایه زبان را می آموزد، سپس 

سالی، که در دوران بزرگسالی فرد از لحاظ رفتار زبانی به الگوهاي ثابت  مرحله بزرگ- 3سرانجام 
پژوهش ها نشان داده که سنین . تري نسبت به مراحل قبلی زندگی خود دست می یابد

 .نوجوانی و جوانی بیشتر تمایل به استفاده از صورتهاي غیر معتبر زبانی می باشد
  
  

 نفر داراي تحصیالت 50وین هستند، که  نفر از زنان قز100جامعه آماري این پژوهش
 نفر دیگر، داراي تحصیالت غیردانشگاهی و همچنین نیمی از آنها داراي سن 50دانشگاهی و 

  .می باشند ساله 40 تا 31 سال و نیمی دیگر 30 تا 20
  
 
 
  

  تحصیالت جامعه آماري1جدول

 درصد تحصیالت

 50 دیپلم

 32 لیسانس

 15 فوق لیسانس
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 3 دکتري

 100 جمع
  

 درصد 3 درصد فوق لیسانس و 15 درصد لیسانس، 32 درصد نمونه داراي مدرك دیپلم، 50
 کارگفت 5 سوال و با توجه به 10در این تحقیق پژوهشگران پرسشنامه اي با . دکتري  بوده اند

براي هر کارگفت . دعوت، تعارف، درخواست، عذرخواهی و خداحافظی: زیر را مطرح کرده اند
است که سبک را می سنجد و ) الف تا د(سش در نظر گرفته شده و پاسخ پرسش ها از دو پر

در . این سبک ها به ترتیب رسمی محترمانه، رسمی عادي، محتاطانه و محاوره اي می باشند
این پژوهش پس از مطرح ساختن پرسشنامه و گرفتن آمار مورد نظر در ارتباط با تک تک 

ت یافتیم، که در مورد کارگفت دعوت، افراد از سبک محتاطانه، در کارگفت ها، به این نتایج دس
مورد کارگفت هاي تعارف و خداحافظی از سبک رسمی عادي، و در مورد درخواست و 

  . عذرخواهی از سبک رسمی محترمانه بیشتر از سایر موارد استفاده کرده اند
  
   رابطه ي سبک گفتاري و سن زنان قزوین - 3

در سبک گفتاري رسمی محترمانه، رسمی ) 1متغیر مقوله اي(یاس اسمیدر این پژوهش مق
پس از تحلیل داده ها، رابطه دو متغیر سبک گفتار و . عادي، محتاطانه و محاوره اي می باشد

   نشان می دهیم 2 سن مشخص شد که آنرا در جدول
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1.categorical variable  

 پرسش موجود در 10 نفر بودند که هرکدام به 100جهت انجام این پژوهش، جامعه آماري 
با  2 همانطور که در جدول .اندرا به وجود آورده پاسخ 1000سخ داده و تعداد پرسشنامه پا

سال از سبک رسمی ) 30-20(توجه به ارقام و داده ها مشاهده می شود، زنان جوان سنین 
سال ) 40-31(محترمانه بیشتر و از سبک محاوره اي کمتر استفاده می کنند و زنان سنین 

محترمانه بیشتر و از سبک محاوره اي کمتر استفاده می ازسبک رسمی عادي و سپس رسمی 
  .     کنند

                                
 نتایج حاصل از تحلیل داده ها در این بخش نشان می دهد که هر دو گروه سنی تمایل به 

دارند و از سبک محاوره اي کمتر استفاده می کنند و ) محترمانه و عادي(کاربرد سبک رسمی
  .فزایش سن زنان شهر قزوین کاربرد سبک رسمی تر و مودبانه تر بیشتر نمی شودبا ا
  
  
  
  
  

  جدول توافقی سن و سبک گفتاري2جدول

  سبک گفتاري  

  
 الف

 همحترمان رسمی
 ب

 رسمی عادي
 ج

  محتاطانه
 د

 محاوره اي
 جمع

 500 71 88 145 196  سال30 تا 20از 
 سن

 500 72 90 170 168  سال40 تا 31از 

 1000 143 178 315 364 جمع 
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 رابطه ي سبک گفتاري و تحصیالت زنان قزوین  -3
 

  جدول توافقی تحصیالت و سبک گفتاري3جدول

 
 
  

و تحصیالت نیز مقوله ) متغیر مقوله اي(به دلیل آنکه سبک گفتاري داراي مقیاس اسمی 
 3ي این دو متغیر جدول توافقی این دو به صورت جدول یان رابطهاي شده است، براي ب

  :شودارائه می
  

 پرسش 10 نفره هرکدام به 100فته شد جهت انجام این پژوهش، جامعه آماري همانطور که گ
در این جدول با توجه به ارقام و داده ها . اند پاسخ را به وجود آورده1000پاسخ داده و تعداد 

اینگونه مشاهده شد که افراد گروه دانشگاهی و غیر دانشگاهی هر دو از سبک رسمی محترمانه 
اوره اي کمتر استفاده می کنند، تنها با این تفاوت که گروه غیر دانشگاهی بیشتر و از سبک مح

بیشتر از گروه دانشگاهی از سبک رسمی محترمانه و سپس رسمی عادي وکمتر از سبک 
پس نتایج حاصل از تحلیل داده ها در این قسمت نشان می دهد . محاوره اي استفاده کرده اند

نشگاهی تمایل به کاربرد سبک رسمی محترمانه دارند، یعنی که هر دو گروه دانشگاهی و غیر دا
 .با کاهش تحصیالت زنان شهر قزوین کاربرد سبک رسمی تر و مودبانه تر کمتر نمی شود

  سبک گفتاري  

  

 الف
 محترمانه رسمی

 ب
 رسمی عادي

ج 
 محتاطانه

 د
 جمع محاوره اي

 تحصیالت 500 79 91 153 177 دانشگاهی

 500 73 78 162 187 غیردانشگاهی

 1000 152 169 315 364 جمع 
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    رابطه ي سبک گفتاري و انواع کارگفت هاي زنان شهر قزوین -5

باط بین انواع نگارندگان ضمن انجام این پژوهش به نتیجه دیگري نیز دست یافتند و آن ارت
بر اساس سواالت مطرح شده در پرسشنامه هر دو .  کارگفت ها و سبک هاي گفتاري است

پس از تحلیل داده ها رابطه ي میان کارگفت ها و سبک . سوال مربوط به یک کارگفت بود
 . ارائه می دهیم4هاي گفتاري مشاهده شد که آنرا در جدول 

  

 گفتاري جدول توافقی کارگفت ها و سبک 4جدول

  

الف رسمی 
 ب رسمی عادي محترمانه

ج 
 محتاطانه

د 
محاوره 
 جمع اي

 200 36 75 43 46 دعوت

 200 41 35 80 44 تعارف

 200 11 8 74 107 درخواست

 200 7 24 29 140 عذرخواهی

 200 57 39 80 24 خداحافظی

 1000 142 178 316 364 جمع

ک محتاطانه ، براي تعارف و خداحافظی بیشتر از  ، براي دعوت بیشتر از سب4با توجه به جدول
سبک رسمی عادي، براي درخواست و عذرخواهی بیشتر از سبک رسمی محترمانه استفاده 

  .شده است
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   نتیجه گیري-6

پس از بررسی هاي الزم و مطرح ساختن تاثیر سبک گفتاري زنان قزوینی بر اساس دو متغیر 
- 40(و ) 20- 30( رسید که با توجه به دو گروه سنیسن و تحصیالت، به این نتیجه می توان

تمایل بیشتري به کاربرد سبک رسمی محترمانه و ) 20-30(سال، زنان گروه سنی کمتر) 31
سال تمایل بیشتري به کاربرد سبک رسمی ) 31-40(گروه. سپس سبک رسمی عادي دارند

ان شهر قزوین گفتار در نتیجه با افزایش سن زن. عادي و سپس سبک رسمی محترمانه دارند
با توجه به  . آنها رسمی تر نمی شود بلکه تمایل به استفاده از سبک محاوره اي بیشتر می شود

، افراد هر دو گروه سبک رسمی محترمانه را )دانشگاهی و غیر دانشگاهی(گروه تحصیلی
ک رسمی برگزیدند به طور کلی، زنان شهر قزوین سبک گفتار رسمی دارند، که این آمار در سب

محترمانه بیشتر بوده و حتی کاربرد این سبک در بین غیر دانشگاهیان از افراد تحصیلکرده 
این امر می تواند دلیل بر آن باشد که شاید آنها می خواهند به این . دانشگاهی بیشتر می باشد

 و طریق گفتار خود را به سطح افراد تحصیل کرده دانشگاهی برسانند، گفتار خود را ادبی تر
 .رسمی تر جلوه دهند
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 هاي میانجی در گویش تاتی جوبنی بررسی همخوان

  mirmiran@guilan.ac.ir  *سید مجتبی میرمیران دکتر 

           دانشگاه گیالنو ادبیات فارسی زبان استادیار 

  علی علیزاده جوبنی         دکتر 

  ي زبان و ادبیات فارسی ادکتر

  چکیده

گویش تاتی رودبار زیتون تنها نماینده زبان تاتی در استان گیالن است که بویژه تحت تأثیر فارسی 
مار گویشوران تاتی در ش. رسمی و گویش همجوار گیلکی قرار دارد و رو به اضمحالل می رود

گستردگی رودبار، شرایط ویژه جغرافیایی و . شهرستان رودبار، چهل تا پنجاه هزار تن برآورد شده است
بافت کوهستانی آن و وجود سپیدرود موجب شده میان گونه هاي متفاوت گویشی و از جمله گویش 

رفی، نحوي و واژگانی جلب توجه تاتی رودبار، تفاوت هایی شکل گیرد که تمایز آنها در شاخص هاي ص
این مقاله به معرفی همخوان هاي میانجی و تحوالت آنها در گویش جوبنی به عنوان یکی از . می کند

این مقاله نشان می دهد که همخوان هاي میانجی که در . گونه هاي گویش تاتی رودبار می پردازد
، -j–استفاده قرار می گیرند، عبارت از گویش جوبنی بنا به ضرورت هاي دستوري یا ساختواژي مورد 

-y- ،-n- ،-k- ، -h- ، -g-  و–r-از میان این همخوان هاي میانجی، آنها که در ملتقاي .   می باشند
  می باشند که بویژه -r– و -j–دو واکه در پیشوندهاي فعلی مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از 

  .  قرار گرفته است  کمتر مورد توجه پژوهشگران-r–میانجی 

  

  

 13/12/1395   :                           تاریخ پذیرش مقاله  2/11/1395 : تاریخ دریافت مقاله

  

 

 

  واژگان کلیدي
   همخوان میانجی *
   گویش رودباري *
   گونه تاتی جوبنی *
  تالقی واکه ها *
   هم آیی پیشوندهاي فعلی*
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  مقدمه

شهرستانی پهناور ) 1115:1387عربانی، اصالح ( هزار نفر 102رودبار زیتون با جمعیتی بالغ بر 
گستردگی .  تشکیل می دهند از بافت جمعیتی آن را تات هانزدیک به نیمیاست که 

شهرستان رودبار از یک سو و بافت کوهستانی و شرایط جغرافیایی آن از سوي دیگر به انضمام 
عبور سپیدرود از وسط رودبار که این شهرستان را به دو پاره شرقی و غربی تقسیم می کند، 

 در موجب شده است بخش بزرگی از جمعیت این شهرستان در قالب توده هاي جمعیتی
این شرایط اقلیمی و . روستاهاي دور از یکدیگر در دره ها و دامنه کوه ها پراکنده شوند

محیطی در گذر زمان در ارتباط زبانی میان گویشوران تاتی رودبار تا اندازه اي اختالل ایجاد 
همچنین .  است و مانع انسجام آنها شدهکرده و به ایجاد فاصله زبانی میان گونه ها انجامیده

 و تفاوت آنها در آبادي هاي آنتنوع شرایط آب و هوایی و محیطی وسعت شهرستان رودبار، 
پوشش گیاهی و جانوري و در نتیجه فرآورده در اختالف ارتفاع از سطح دریا موجب شده است 

باشندگان آن تفاوت هاي شگرفی هاي کشاورزي و دامی، شکل زیست و پیشه ها و مشاغل 
مثالً . افزوده استي تاتی گونه هامیان نیز به نوبه خود به تفاوت واژگانی  آید که این امر پدید

در حالی که باشندگان آبادي هاي حاشیه سپیدرود به کشت برنج می پردازند، ساکنان 
ارتفاعات، بیشتر به دامداري و کشت گندم و جو و باغداري اشتغال دارند و در حالی که اقتصاد 

ت زیتون متکی است، در برخی دیگر به دلیل ارتفاع از سطح دریا برخی روستاها اساساً به کش
ي  و زبانهاهمچنین وجود توده هاي جمعیتی که به گویش ها. اساساً زیتون به عمل نمی آید

گالشی سخن می گویند، میان آبادي هاي تات ز جمله کردي، ترکی، لري، تالشی و دیگر ا
ت میان  این ویژگیها موجب شده اس.ه استنشین، مانع انسجام زبانی گویشوران تاتی شد

که در جاي جاي شهرستان پراکنده هستند، در طول زمان، گویش آبادي هاي تات نشین 
تفاوت هاي محسوسی در واژگان، صرف و نحو و شاخص هاي دستوري پدید آید و مانع از 

این . دشو تاتی رودبار براي گویش و همه پذیرشکل گیري یک گونه مشخص و هویت متمایز
از این رو .  هاي میانجی هم می شودهمخوان شامل تا اندازه ايتفاوت ها چنانکه خواهیم دید، 

ترجیح داده در این مقاله که به بررسی همخوان هاي میانجی در گویش رودباري می پردازد، 
روستاي جوبن .تمرکز شودرودبار ر گونه جوبنی به عنوان یکی از گونه هاي گویش تاتی بشد 

 نفر است که ساکنان آن به 1500ه دهستان رستم آباد جنوبی با جمعیتی بالغ بر ی از پانزدیک



111  …هاي میانجی  بررسی همخوان                   زبانرخسار                          1396 تابستان 1    شماره /

البته تاتی رودبار متأثر از فارسی رسمی و گویش گیلکی قرار . گویش تاتی سخن می گویند
هر . دارد و در حال از دست دادن شاخص هاي تاتی و رو به اضمحالل در فارسی و گیلکی است

به سمت رشت حرکت می کنیم، بر تأثیر گیلکی افزوده می شود، بگونه اي که چه از رودبار 
  .گویش آبادي هاي مرزي رستم آباد شمالی بسیار به گیلکی رشت نزدیکی می برد

یکی از موضوعات مهم در بررسی زبان ها و گویش ها، پراکندگی صامت هاي میانجی و شرایط 
ی همخوانمیانجی به همخوان: یانجی آورده استصادقی در تعریف همخوان م.کاربرد آنها است

 که معموالً اولی در پایان تکواژ واکهگفته می شود که در روي زنجیر گفتار، براي جدا کردن دو 
 به این صورت در واکهبرخورد دو . قبلی و دومی در آغاز تکواژ بعدي قرار دارد به کار می رود

 هاي میانجی در این است همخوانویژگی .  شود نامیده می(hiatus) ها واکهاصطالح، التقاي 
ه تمایز معنایی ایجاد که در زبان تقریباً در تقابل با هیچ واج دیگري قرار نمی گیرند و در نتیج

  ) 25:1380صادقی، (. نمی کنند

 زبان وابسته است، به کاربردن انبرخالف واج ها که به کارگیري آنها به اراده و انتخاب کاربر
 از این رو . تحمیل می کندان میانجی را ضرورت هاي زبانشناسی به کاربرهمخوان هاي

پدیدار شدن آن وابسته به محور همنشینی و ناشی از  میانجی، همخوانی است زاید که همخوان
 غیرگزینشی بودن توزیع همخوان هاي میانجی )58:1358نجفی، . (بافت آوایی دستوري است

ز نظر ساختی و واجشناسی، داراي نقش مساوي هستند و بدان معناست که این همخوان ها ا
اما ضرورت ) 273:1370حق شناس، (. هیچ کارکردي جز جلوگیري از توالی واکه ها ندارند

هاي زبانشناسی که کاربران زبان گفتار را مجبور به استفاده از همخوان هاي میانجی می کند، 
توزیع این همخوان ) 9:1378شقاقی، . (دیا واژگانی باشن) دستوري( آوایی، صرفی ممکن است

هاي  بدین معنا که انتخاب همخوان .تعیین می کندواکه هاي پیشین و پسین ها را آرایش 
در مشخصات آوایی با واکه پیشین یا این میانجی ها میانجی، بر پایه مشابهت هایی است که 

  )141:1380مشکوة الدینی، . (دنپسین و یا با هر دو دار

-  ،Pâ-y-izمانند - y-، همخوان هاي در زبان فارسی هاي میانجیهمخوان بررسی  درصادقی
 مانند bedin ،(t)مانند - niyâ-k-ân ، -d مانند -xastagi ، -kمانند - pâ?in ، -gمانند -?

zadateš ،(v/w) مانند zâno(v/w)ân ،(h) مانندbâhâš ،-j- مانندkârxâne-j-ât و
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(č) مانندanzali-č-i اما همخوان هاي میانجی  که از )  25:1380صادقی، (است را ذکر کرده
- ، - j - ،-y-بررسی شواهد واژگانی در گویش جوبنی شناسایی شده اند عبارت از همخوان هاي 

n - ،-k- ، -h - ، -g - و  -r -در این گویش همخوان هاي میانجی .   می باشند-j- و -r -   
.  ی روند که در نوع خود قابل توجه استهمچنین در هم آیی پیشوندهاي فعلی نیز به کار م

-   و -w-  و - v-  و - t- و  - d- ، - ?-بدین ترتیب در سنجش با فارسی معیار، همخوان هاي 
č-در مقابل در این گویش، میانجی هاي  .  در گویش جوبنی به کار نمی روند-n - و -r- به  

ر گویش جوبنی، هم در صرف و میانجی ها د. کار می روند که در فارسی معیار دیده نمی شوند
استاجی و حسینی در بررسی میانجی ها در گویش شاهرودي، . هم در نحو زبان دیده می شود

به این نتیجه رسیده اند که پراکنش میانجی در زبان معیار، غالباً واجی و ساختواژي است و 
ان به کار نمی کاربرد میانجی در بافت نحوي، یک ویژگی گویشی است که در زبان معیار چند

این موضوع، اهمیت و گستره کاربرد میانجی را در ) 209:1389استاجی و حسینی، . (رود
  .گویش ها نشان می دهد

  را -r-  و - j- ،-y - ،-n - ،-k- ، -h - ، -g-در این مقاله نخست توزیع همخوان هاي میانجی 
   - r- و - j-یانجی بررسی می کنیم و پس از آن به بررسی همخوان هاي مدر گویش جوبنی 

عبارات و جمالت شاهد از گویش جوبنی که در .در هم آیی پیشوندهاي فعلی خواهیم پرداخت
علیزاده (این پژوهش به آنها استناد شده است، همگی از نخستین فرهنگ گویش تاتی رودبار 

ه است، این واژه نامه که بر پایه گونه جوبنی نگاشته شد. استخراج شده اند) 1389جوبنی، 
ذیل سرواژه ها متضمن عبارت هایی به عنوان شاهد مثال است که عیناً در این پژوهش مورد 

در موارد . در پایان هر عبارت، صفحه مربوط به آن ذکر گردیده است. استفاده قرار گرفته اند
هر . معدودي که شواهد کتاب قاصر بوده اند، از شواهد پژوهش هاي میدانی استفاده شده است

ا که ضرورت ایجاب کرده است، در تشریح همگونی ها و تفاوت ها، شواهدي از دیگر گونه ج
هاي گویش تاتی رودبار، دیگر گویش هاي تاتی و یا گویش همجوار گیلکی با ذکر منابع به 

  .خدمت گرفته شده اند

  پیشینه بحث و پژوهشهاي پیشین

ر تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران در سنجش با دیگر گونه هاي تاتی، گونه هاي تاتی رودبا
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. تاکنون دو واژه نامه از گویش رودبار زیتون منتشر شده است. گویش شناسی قرار گرفته اند
نخستین فرهنگ گویش تاتی رودبار زیتون را با تمرکز بر واژگان گونه ) 1389(علیزاده جوبنی 

ه این واژه نامه، به همخوان در دستور مختصر و نُه صفحه اي بخش دیباچ. جوبنی نوشته است
 "پژوهشی در گویش رودباري"هاشمی تکلیمی در کتاب . هاي میانجی اشاره اي نشده است

که مشتمل بر فرهنگ واژگان این گویش به انضمام بررسی شاخص ) 1391هاشمی تکلیمی، (
ر سبزعلیپور د. هاي دستوري آن است، از همخوان هاي میانجی سخنی به میان نیاورده است

کتاب توصیف گویش تاتی رودبار که به بررسی گونه تاتی روستاي انبوه از گویش تاتی رودبار 
او از همخوان هاي میانجی . تمرکز دارد، به همخوان هاي میانجی اشاره کوتاهی داشته است

.  می باشند-a- و -y - ،-k - ،-h - ، -g-تاتی انبوه، پنج مورد را ذکر کرده که عبارت از  
 - a-مثالی که ایشان براي میانجی . که مورد اخیر، درست نمی نماید)  40:1389:ورسبزعلیپ(

  .  را در اینجا باید میانوند به شمار آورد-a-است که mer-a-bân ذکر کرده اند 

حاجی زاده . در باره گونه تاتی جوبنی تاکنون فعالیت هاي پژوهشی معدودي انجام یافته است
، ساختار واجی و صرفی گونه تاتی جوبنی ه کارشناسی ارشد خوددر پایان نام) 1390(جوبنی 

علیزاده جوبنی در مقاله فعلهاي پیشوندي در گویش تاتی رودیار . را بررسی نموده است
. معناشناختی پیشوندهاي فعلی در گونه جوبنی پرداخته استبررسی به معرفی و ) 1394(

م انطباق را در تاتی جوبنی در مقایسه با در رساله دکتري خود نظا)  1394(راحله ایزدي فر 
بررسی  تاکستانی، هزاررودي و کرینی چهار گونه دیگر از زبان تاتی شامل تاتی اشتهاردي،

 مورد توجهچندان بدین ترتیب تاکنون همخوان هاي میانجی در گونه جوبنی . کرده است
  .  قرار نگرفته استپژوهشگران

   جوبنینهدر گو هاي میانجی همخوانتوزیع . 1

اکنون به بررسی همخوان هاي میانجی در تالقی واکه ها در گونه جوبنی از گویش رودباري می 
یک نکته که شایسته توجه است این است که در گویش رودباري گاه دو واکه بدون . پردازیم

این . میانجی در کنار یکدیگر قرار می گیرند که در اینصورت واکه دوم همواره تکیه بر است
که ) شغال (šâ'âlو ) مادر (mâ'ârالقی حتا ممکن است در یک واژه بسیط باشد مانند ت

  .  تشخیص داده می شود) شال (šâlو ) مار (mârبواسطه همین تکیه و تمایز میان دو واکه از 
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 ، - j - ،-y - ،-n - ،-k - ، -h-همخوان هاي میانجی در گویش جوبنی عبارتند از همخوان هاي 
-g - و  -r- هاي میانجیاز میان آنها،. در بخش نخست به آنها خواهیم پرداخت  که -j - و -r -

  . که آنها را در بخش دوم بررسی خواهیم کرد هم آیی پیشوندهاي فعلی نیز به کار می رونددر

  -n- میانجیهمخوان.1,1

، )من (mo که ضمیرهاي  به کار می رودهنگامیو در تالقی دو همخوان  - n-میانجی . 1,1,1
to )تو( ،âmâ) ما ( وšomâ) واکه واژه اي که به پیش ازکه به واکه ختم می شوند، ) شما

  )1 (:بیایندآغاز می شود 

mo-n-o to-n-o ame mallemّم مان   من و تو و معل 

âmo-n-o šomo-n-o ame hamsâdonما و شما و همسایگان ما     

mo-n-om âhâmمن هم می آیم     

to-n-om ahay آیی    تو هم می  

  me-n-am loxt âbem sânâv konem  â: تکلیمینمونه در گونه 

  )352:1391هاشمی تکلیمی، . (ما هم لخت می شویم شنا می کنیم

  : بیاید نشانه مفعول(â)پیش از) آن ((o)و ) این ((i)اسم اشاره وقتی .2,1,1

o čuxâš e marday te čiye نهادينقش  ()117(آن مرد بسیار الغر با تو چه نسبتی دارد؟(  

   O-n-â hič či nevâ âdiyan نقش مفعولی ()30(به او چیزي نباید داد(  

  -g-همخوان میانجی . 2,1

-  و  /eو در فاصله دو واکه در ساخت اسم مصدر از برخی اسم ها و صفت ها این میانجی 

i ،به کار می رود مانندکه وند ساخت اسم مصدر است :  
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hamsâde)  همسایه (←hamsâde-g-i  

البته چنانکه ) 41:1389سبزعلیپور، . (را از گونه تاتی انبوه ذکر کرده استxânanda-g-i سبزعلیپور نیز  
 از میان واکه پایانی صفت و وند اسم ساز،در فاصله  ساخت اسم مصدر، غالباً درخواهیم دید،در گونه جوبنی، 

 که از فارسی رسمی ن وامواژه هایی دانسترا می تواgi-اسم هاي مختوم به  استفاده می شود و- y-میانجی 
  در تاتی رودبار، تنها در ساخت اسم - g-از آنجا که میانجی  در مجموع . راه یافته اندي رودباربه گویش

بافت واجی آن را به می توان ) a/e(با توجه به دوگانگی واکه پایانی در تاتی رودبار مصدر به کار می رود، 
  . نشان دادi-g-a/eصورت 

  -y- میانجی همخوان.3,1

مهمترین موارد کاربرد آن به شرح . این میانجی پربسامدترین میانجی در گویش رودباري است
  :زیر است

ساخت در در این گونه، )14:1389علیزاده، (. می باشد(on)گونه جوبنی نشان جمع در .1,3,1
اصله واژه و نشان جمع در ف- y- میانجی ختم می شوند- u و - iواکه هاي واژگانی که به جمع از
 یک وجه دیگر هم روا است و آن توالی دو - uدر اسم هاي ختم شده به واکه . ی شودآورده م

  .واکه است که در این صورت، واکه دوم همواره تکیه بر است

xâlu) دایی (←xâlu-y-on/ xâlu'on)  دایی ها(  

lu) بوته (←lu-y-on/ lu'on) هابوته   (  

zuni) زانو (←zuni-y-on)زانوان (  

sezâvâri) رنج و عقوبت (←sezâvâri-y-on)  رنج ها و عقوبت ها(  

sezâvâri-y-on bekašiyom tâ te râ peley âkordom  

  )177(رنجها کشیدم تا تو را بزرگ کردم 

kudi lu-y-on â pâ umani  
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  )239(روي بوته هاي کدو پا نگذاري 

 oی به واکساخت جمع، آن واکه با گردش ختم شود، در - â و - e هايواکهاما اگر اسم، به 
  :مانند. به آن افزوده می شود،به عنوان هجاي تکیه برجمع ه نشانتبدیل می شود و سپس 

xone) خانه (←xono'on)خانه ها (  

xurde) بچه (←xurdo'on)بچه ها (  

kote) پسر (←koto'on)  پسران(  

Pâ) پا (←po'on)پاها(  

Kelkâ) دختر (←kelko'on) ندخترا(  

iyâ ye jâ mardom e xono'on borâvar e 

 )60(از اینجا خانه هاي مردم پیداست 

me xurdo'on čekâček jing konon   

  )112 (فرزندانم همیشه دعوا می کنند

te po'on â eškenom  

  .پاهایت را می شکنم

.  می شودصفت افزودهاسم یا به پایان - iاز افزودن معموالً  اسم مصدر در گویش رودباري.2,3,1
 ختم می شوند، نیاز به میانجی واکهصفت هایی که به اسم ها و  در ساخت اسم مصدر از لذا

  .  تبدیل می شودe، به باشدâاگر واکه پایان اسم، . می باشد- y-گاهاست که این میانجی 

gorsene) گرسنه (←gorsene-y-i)گرسنگی(  

kutâ) کوتاه (←kute-y-i)قصورکوتاهی ،(  
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gele)  ،لهشکایتگ  (←gele-y-i)گلگی(  

xupâ)  نگهبان خرمن از حمله خوك (←xupe-y-i)نگهبانی خرمن از حمله خوك(  

guyâ)  گویا، سخنگو (←guye-y-i)   گویایی( 

hamzomâ)  ،باجناقهم داماد (←hamzome-y-i)باجناق بودن(  

  : می باشد مانند(â)یش رودبارينشانه مفعول در گو. 3,3,1

yerâγon â bošustâm  33(لباسها را شسته ام(  

- میانجی میان مفعول و نشانه مفعول، ختم شود، -u یا- i -،â- ، oواکه هايمفعول به حال اگر
y -دبه کار می رو:  

âbarde bâzi-y-â bebâxtam 27(بازي برده را باختیم(  

ame šâli yâ xaray âkate  34(در شالی ما شپشک افتاده است(  

te pâ yâ ogur46 (پایت را  بردار(  

mo i kelkâ yâ nexâstame  222(من این دختر را نمی خواستم(  

mâyi xâš me galu yâ âše 32(استخوان ماهی در گلویم فرو رفت(  

xo g lu-y-âd gitگلوي مرا فشرد    

mânto-y-âbexiمانتو را خرید   

مانند . دافزوده می شو-âختم شوند، این واکه حذف و نشانه مفعول - eدر اسم هایی که به واکه
xoneدر مثال زیر :  

čete ame xonâ biyâfti 112(چگونه خانه ما را یافتی؟(  

 به یکدیگر عطف o با حرف ربط که-âیا - iواکهدر فاصله اسم ها و صفت هاي مختوم به.4,3,1
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  : مانندمی شوند،

musâ-y-o ali -y-o mo  

  . و علی و منموسی

 واکه ختم شود، میان واکه و کسره اضافه،  که مضاف به،در صورتیدر ترکیبات اضافی. 5,3,1
  :مانند.  می آید-y-میانجی 

kârd e jâ mâi-y-e eškom â beškâtom  

  )44(با کارد شکم ماهی را شکافتم 

 وقتی اسم مختوم به واکه، با کسره اضافه به حرف اضافه پسین افزوده شود، میان اسم و 6,3,1
  : مانند، می آید-y-کسره اضافه، میانجی 

vânjom â loγâvi-y-e miyon darinjin 

  )71(گوجه فرنگی را داخل ظرف لعابی خرد کن 

loγmâ xo galu-y-e jâ jegit âdây xo xurdon â  

  )103(لقمه را از گلوي خودش گرفت و به بچه هایش داد 

 بدین در گونه جوبنی )بودن (-ah و به تعبیري، شناسه فعلفعل اخباري از مضارع  7,3,1
  :رف می شودصصورت 

om ،)هستم(،i) هستی( ،e) هست( ،am) هستیم( ،an) هستید( ،on) هستند(  

،  واکه در جایگاه پایانی یک اسم یا صفتوقتی.  صیغه هاي آن با واکه آغاز می شودکه تمامی
.  استفاده می شود-y- از میانجی واکه مجاور شود، در تالقی دو "بودن" صیغه اي از فعل با

  :مانند

mo ali -y-om    من علی اَم       
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te del rezâ -y-e  آیا دل تو راضی است؟     

diri tâ lâ te čamberâ-y-om 114(دیروز تا حاال چشم به راه تو هستم(  

  : فعلهاي مانند،شودختم می - e یا-iبه واکه آنها گذشته فعلهایی که ستاك8,3,1

bexi) خرید( ،âkəši)  کشید( ،beji)  جوید( ،âpeči) یدپیچ(،beči) چید(،beše)  رفت (
beze) زد(  

 )مانند شناسه هاي گذشته نقلی و گذشته شاده (شناسه هایی که با واکه آغازمی شوندبه وقتی 
  . استفاده می شود-y- از میانجی ، در تالقی دو واکه،وصل می شوند

ye tâ mors e tâs bexi-y-âm  
  )   89(یک کاسه مسی خریده ام 

ye kolu angir bexi-y-om  
  )173(یک کیلو انگور خریدم 

ame gandom â ge beči-y-am aham te re yâvar  
  )279 (گندم خودمان را که چیدیم به کمک تو می آییم

ستاك گذشته ساخته می شود، در به e- وند تکیه بر از افزودننیزاز آنجا که صفت مفعولی 
  :مانند.  اجرا می شودساخت صفت مفعولی از ستاك این گونه فعلها نیز همین قاعده

beze)زد (←bezi-y-e)  زده شده(  

bexi)  خرید (←bexi-y-e)  خریده شده(  

به ستاك گذشته و با حذف an-نشان مصدري از آنجا که مصدر در گونه جوبنی از افزودن 
 ساخته می شود، در ساخت  از فعل پیشونديفعلیپیشوند یا از فعل ساده پیشوند تصریفی
  :این امر معموالً با اشباع مصوتی همراه است. ها نیز همین قاعده اجرا می شودمصدر از این فعل
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beze)  زد (←zi-y-an)زدن(  

bexi)  خرید (←xi-y-an)  خریدن(  

 واکه می شود وقتی به شناسه هایی که با ختمu- فعلهایی که ستاك حال آنها به  واکه .9,3,1
دو وجه روا است که یک اري این فعلها صرف مضارع اخبمی شوند متصل می شوند، در آغاز 

  :عمده ترین این فعلها عبارتند از. می باشددر تالقی دو واکه -y-استفاده از میانجی وجه آن، 

gutan) گفتن (←gu  

rutan)  فتنر (←ru 

kustan)  کوبیدن (←ku 

  :مانند 

har če gu-y-om nokul kone 

  )261. (بی توجهی می کندهر چه می گویم 

 در فاصله دو  ختم می شوند،(e) که به واکه ییاسم هادر ساخت صفت نسبی از . 10,3,1
 یا اینکه دو واکهبدون میانجی در کنار یکدیگر قرار می گیرند  وبه کار می رود-y- میانجیواکه،

  :که در اینصورت واکه دوم همواره تکیه بر است

čire)  اخم (←čirei/čire-y-i  )اخمو(  

kine)کینه (←kinei/kine-y-i )کینه اي(  

  :این قاعده بویژه در ساخت صفت نسبی از جاینام ها پرکاربرد است

kafte←/kafteikaft e-y-i  )اهل روستاي کفته(  

filede←filedei/filede-y-i  )اهل روستاي فیلده(  
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ganje←ganje-y-I / ganjei)اهل روستاي گنجه(  

وبنی یکی است و به کمک قرینه هاي بدین ترتیب ساخت صفت نسبی با اسم مصدر در گونه ج
  .معنوي از یکدیگر بازشناخته می شوند

 آغاز می be مصدر در چند فعل مشخص درگونه جوبنی با پیش فعل یا وند تصریفی .11,3,1
  ،مانندشود

bebreštan) برشتن(  

ر  به کا-y- میانجی وند و همخوان آغازین، با همخوان آغاز شود، میانِاین فعلها درصورتی که
  :مانند. می رود

be-y-injiyan) انجیدن، خرد کردن، ترید کردن(  

  -k- میانجی همخوان4.1

مانند . به پایان اسم ساخته می شودay– مصغر در گویش رودباري از افزودن به طور کلی اسم
marday)  مردك (وzenay)اگر اسم به واکه . )زنک–e ختم شود، این واکه در ساخت اسم

  در ay–اشتقاقیاز آنجا که وند . به پایان اسم افزوده می شودây–مصغر حذف می شود و 
باز می -k-موارد تالقی واکه اي،  است، به همین دلیل در ak–حقیقت، شکل ابدال یافته 

رفتن اسم مصغر پیش یکی از موارد این تالقی، قرار گ.  و در فاصله دو واکه قرار می گیردگردد
  : مانند می باشد، on–از وند جمع 

Zen) اسم مصغر←) زن  :zenay←جمع اسم مصغر  :zena-k-on  

kote) مصغراسم←) پسر:kotây← مصغراسم جمع :kotâ-k-on  

xurde) مصغراسم←) بچه  :xurdây← مصغراسم جمع :xurdâ-k-on  

  . م مصغر را به کار می برندولی در کاربرد زبان معموالً به جاي اسم جمع، جمع اس

–این اسم هاي مصغر پیش از نشانه مفعولییکی دیگر از موقعیت تالقی واکه اي، واقع شدن 
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âمی باشد، مانند:  
kuji xurdâ-k-â harifi  

  )202(حریف بچه کوچک هستی؟   
 همواره نشانه تصغیر نیست، بلکه ممکن است متضمن معناي تحبیب، تعریف و ay–البته وند 

  . آن باشدجز

  -h- میانجی همخوان. 5,1
 مانندپایان می یابد،به واکه ستاك حال برخی فعل ها در گویش رودباري، 

) دادن(diyanو فعل-še:ستاك حال) رفتن(šiyan فعلو-â:ستاك حال) آمدن(umiyanفعل
  این فعلها از در صرف مضارع اخباري. -be:ستاك حال) بودن (biyan فعلو-de:ستاك حال

به کار می  میانجی -h-، آغاز می شوندواکهبا شناسه هایی که بهآنها القی ستاك حال و در ت
 (assimilation)ستاك حال در این فعلها براي همگون سازي واکی پایانی واکه . ودر

در این حالت، تالقی دو واکه به .  می شود شناسه، دستخوش دگرگونی آغازین واکهمتناسب با
  o-o و ââ ، a-a ، u-u-: بودزیر خواهد یکی از وجوه 

enekan hafte â-h-âm  
  )  48(هفته آینده می آیم 

بدون میانجی واکه دارند که در آن توالی دو  دیگر همصرفیاین صیغه ها معموالً یک وجه 
  : تکیه بر است،دیده می شود و هجاي دوم در همه موارد

šo'om/šohom   و ši'i/ši-h-iو  šu'u/šu-h-u  

  : نمونه از این فعل ها صرف شده استدو مضارع اخباري ،در جدول زیر
اول شخص   مصدر

  مفرد
دوم 

شخص 
  مفرد

سوم 
شخص 

  مفرد

شخص اول 
  جمع

دوم شخص 
  جمع

سوم شخص 
  جمع

umiyan 
  )آمدن(

 

â-h-âm a-h-ay  â-h-ây  a-h-am  a-h-an  â-h-ân  

šiyan 
  )رفتن(

 

šo-h-
om/šo'om 

ši-h-i/ši'i  šu-h-
u/šu'u  ša-h-

am/ša'am  ša-h-
an/ša'an  šo-h-

on/šo'on  
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  -j- میانجی همخوان. 6,1

  به پایان اسم افزوده می -iوند تصریفیبراي ساخت صفت نسبی، در گونه جوبنی، . 1,6,1 
  :مانند. شود

teyron)  تهران(← i-teyron) تهرانی(  

rašt)  رشت (←i-rašt)رشتی(  

به کار می -j-میانجی ایانی و افزایه نسبت، پایان یابد، میان واکه پ(i) به واکه اما اگر اسم مکان
  :مانند.رود

nesfi←nesfi-j-i)یاهل روستاي نصف(  

piri ←piri-j-I  )   اهل روستاي پیري(  

  -r- میانجی  همخوان. 7,1

از زبان هاي  گونه هاي گویشی رودبار نیست بلکه در بیشترگویش مختص به - r-میانجی 
 این میانجی در  از آنجا که ولی،دیده می شود(Caspian languages)حاشیه دریاي خزر 

 قرار محققانتاکنون کمتر مورد توجه زبان معیار وجود ندارد، در پژوهش هاي گویشی نیز 
ستاك ، haiz-ریشهاز  ( خاستنفعل  این میانجی در شکل پیشوندي از براي مثال. گرفته است

-vi-r گویش گیلکی در در*) haiza–و ستاك مضارع * haišta–ماضی ایرانی باستان 
ištan)  ،123:1366پاینده( درتالشیگویش ، در vi-r-ašte)  ،گونه در  و)296:1386مسرور

سبزعلیپور . دیده می شود) 295:1394سبزعلیپور، (ve-r-eâšte درتاتی خلخالگیلوانی از 
ز  که پس ا زاید سخن گفته اند-r-دربحث توصیف پیشوندهاي فعلی تاتی انبوه رودبار، از 

،  اند در این باب ذکر کردهتنها مثالی که ایشان. اي فعلی می آیدبرخی پیشونده
vir.eštâ.y.en)  در آن،می باشد که) برخاستن -vi را پیشوند و rاید دانسته اند را ز .

 در این مثال، اگرچه میان دو واکه قرار rکه به نظر می رسد همخوان ) 93:1389سبزعلیپور، (
 ) stâ-ریشه (  باشد که بر فعل ایستادن bar-  شکلی از پیشوند vir- گرفته است، اصلی و

- همخوان در گونه گیلکی غرب گیالن، در بحث از نشانه مفعول نیز پورهادیاما . وارد شده باشد
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r-،شواهدي براي آن دانسته و  میانجی  را که پس از اسم ها و ضمایر مختوم به واکه می آید
  )106:1387پورهادي، . (ذکر کرده است

  در هم آیی پیشوندهاي فعلی هم دیده می شود که جداگانه به آن -r-در تاتی رودبار، میانجی 
 در آنها به کار می رود به شرح زیر -r- مهمترین بافت هایی که میانجی .خواهیم پرداخت

  :است

می  است که بالفاصله پس از مفعول (â)در گویش رودباري، نشانه مفعول، گفتیم که 1,7,1
  :.آید

ali hasanâ bezeعلی حسن را زد      

 همخوان، این واکه و نشانه مفعول، میانباشدe-واکه  مفعولی مختوم به اگر مفعول، ضمیراما 
  :  می آید- r-میانجی

me -r-â xande bordi  

  )52(آوردي مرا به خنده 

ame -r-â bosujoniye 

  )180) (به تنگنا آورده است(ما را سوزانده است 

 : تبدیل می شودe–بهي،  اواکهبراي ایجاد همگونی (â) مفعولی  گاه نشانه،این حالتدر 

me -r-e bebâxš emru polâ šel bebiye 

  )185(مرا ببخش امروز پلو شل شده است 

مانند برخی گونه ها در . در این زمینه میان گونه هاي تاتی رودبار تفاوت هایی دیده می شود
به کار می - b-  ، میانجی - r-میانجی  به جاي  در این موقعیت،،، سرخن و گزندوآبسرگونه 

 به کار می رود و پس از te ضمیر مفعولی  فقط پس از- r-میانجی ،در گونه مرکزي رودبار. درو
  :  استفاده می شود- n-از میانجی دیگر ضمایر، 
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o dâz â me -n-â âda  
  )333:1390هاشمی، . (آن داس را به من بده

on ixonâ te -r-â xây baxšian    
  )334:1391هاشمی تکلیمی . (او این خانه را به تو خواهد بخشید

برخاستن، از : هشتن  (ištan به فعلâ- فعلیپیشوندهنگامی که در گونه جوبنی . 2,7,1
میان پیشوند  برسد، در فاصله )122:1387منصوري و حسن زاده، ) (*-hâištaایرانی باستان 

  :    استفاده می شود- r-وان میانجی از همخو واکه آغازین، 

ištâm-r-âdemo30. ( دیگر خسته شده ام  (  

  استفاده می - r- با این فعل، از میانجی u– نیز در تالقی پیشوند فعلی مرکزي رودباردر گونه 
در گویش ) برخاستن( vi-r-ištan  سنجیدنی است باکه) برخاستن (u-r-ištan: شود

  )123:1366پاینده، ()451:1382مرعشی، (،)475:1381نوزاد، (گیلکی 

یدن، ریز انج  (enjiyan/ injiyan فعل  باâ- فعلیپیشوندتالقیگونه جوبنی در در . 3,7,1
 :    به کار می رود- r-،همخوان میانجی )کردن، ترید کردن

tor e jâ imon â â-r-enjiyom  

  )30(با تبر هیزم ها را خرد کردم 

 مضارع اخباري صیغه هاي باهر یک از (xu)و ،(â) فعلی  پیشوندهايدر تالقی. 4,7,1
، در گونه جوبنی از  آغاز می شوندهمگی به واکهکه (om,i,e,am,an,on)) بودن(-ahفعل

  .  استفاده می شود- r-میانجی 

dâr â vuz â-r-e)  بر درخت گردو است(  

pul zemin xu-r-e)  پول روي زمین ریخته است(  

و  ، آلیزه اي ی رودبار همچون گویش دارستانی و الکه اياي گویشدر برخی دیگر از گونه ه
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 از - r- میانجی، به جاي و صیغه هاي فعل بودنâ-در تالقی پیشوند فعلی صرفاً سرخنی 
  : استفاده می شود-j-میانجی 

dâr â xoj â-j-e)  بر درخت، گالبی است(  

te do'onâ šekar â-j-e)  شکر در دهانت باشد(  

  گونه جوبنییشوندها در فعلهاي پیشوندییی  پهم آ. 2

یی پیشوندهاي فعلی در گویش   بطور گسترده در هم آr و j هاي میانجی همخواناز آنجا که 
معرفی در گویش رودباري پیشوندهاي فعلی نخست شایسته است رودباري به کار می روند، 

پرداخته دو میانجی  شود و سپس به بررسی شواهد این در باره آن دادهتوضیحات مختصري و
  . شود

و فعل ناگذر ه، پیشوندي، مرکب، عبارت فعلی می دانیم که فعل در زبان فارسی به اشکال ساد
یکی از ویژگی ) 115:1384ناتل خانلري، .(می شودمرکب دیده ) فعلهاي الزم یک شخصه(

دي، فعلی فعل پیشون. هاي زبانهاي حاشیه دریاي خزر، بسامد فعل هاي پیشوندي در آنها است
) 24:1386انوري و احمدي گیوي، . (است که از یک فعل ساده و یک پیشوند ساخته می شود

پیشوندها به لحاظ زبانشناسی تاریخی، جانشین قیود یا حروف اضافه هستند و معانیی همچون 
الزار پیشوندهاي ) 120:1382خانلري، (. را به فعل می افزایند... جهت، تأکید بر وقوع فعل و

. رنگ شده استي اصلی آنها کمابیش در فعل پیشوندي کما معنلی را قیدهایی می داند کهفع
، بسامد فعلهاي پیشوندي و پیشوندي گویش رودباريیکی از ویژگیهاي )323:1384الزار، (

. .، به گونه اي که در آن بیشتر فعل ها پیشوندي یا مرکب پیشوندي هستندمرکب در آن است
 ، با تمرکز بر گونه جوبنیپیشوندهاي فعلی گویش تاتی رودباررسی در برعلیزاده جوبنی 

مانند bar-، )فراهم کردن (e.git.anمانند e-، ) باز گرفتن (â.git.anمانند â-پیشوندهاي
bar. kord.an) بیرون کردن( ،-da مانندda.gand.an) داخل کردن(،-je مانند

je.git.an) فرو گرفتن( ،-jo مانندjo.xot.an)  خفتنفرو( ، -xu مانندxu.čâld.an)  فرو
مانند u-، )ریختنفرو  (xo.kord.anمانند xo-و شکل تخفیف یافته آن ) فشردن

u.sbit.an) برمکیدن ( و شکل تخفیف یافته آن-o مانندo.gut.an) را ذکر کرده ) برگرفتن
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هد  با استناد به شواکه) 19:1389 و علیزاده جوبنی، 162:1394علیزاده جوبنی، (. است
  dar.omi.yanمانند  dar-، باید پیشوندهاي)1389علیزاده جوبنی، (فرهنگ تاتی رودبار

- و ) یافتن (i.yâft.an مانند i-و )کسی را صدا کردن (dâ.xond.anمانندdâ-،)درآمدن(
bâ مانندbâ.šond.an) در میان این پیشوندها، . را هم به آنها افزود) جنباندن گهواره-je /  -
jو -joپیشوند فعلی هاي متفاوتی از صورت jir) و پیشوندهاي  ) زیر-da و-dâ صورت هایی

 شده  واکیدگرگونیتخفیف و  شرایط متفاوت آوایی دچار در هستند که dar-از پیشوند فعلی 
  . اند

 همخوان از  که اولی به واکه پایان یابد و دومی به واکه آغاز شود،دو پیشوند فعلیدر هم آیی 
بدیهی است که هم آیی پیشوندهاي فعلی تابع ضرورتهاي .  می شوددهمیانجی استفا

 در زبان کاربردي با یکدیگر ي فعلی که در باال نام برده شد،پیشوندهامعناشناختی است و همه 
ونه جوبنی  هاي میانجی در تالقی پیشوندهاي فعلی در گهمخواناستفاده از . تالقی نمی کنند

 بر سر یک فعل پیشوندي که با xu- یاâ ،  -u-یشوندهايیکی از پهنگامی دیده می شود که
در چنین شرایطی دو واکه به یکدیگر .  افزوده شوند آغاز می شودâ- یا o ، -u–پیشوند 

  گرفتن، قرارقرار (â.ši.yan بر فعل پیشوندي (u)مثالً هنگامی که پیشوند . برخورد می کنند
  . یم افزوده می شود، با چنین وضعیتی روبرو هست)دادن

   دو پیشوند را ایجاب می کند؟ همآیی،ضرورتهاي زبانشناختی یا معناشناختی چه اما

در برخی از فعلهاي پیشوندي، به مرور زمان و در اثر کثرت استعمال، پیشوند به مثابه جزئی از 
را که به خاطر آن با فعل همراه شده  حرف اضافه اي فعل درآمده است و دیگر نقش قیدي و

گفته می ) dead prefix( مرده ین پیشوندهایی اصطالحاً پیشوندبه چن.  نمی کنداست، ایفا
 semantic)نقش معناییبه عبارت دیگر، پیشوندهاي مرده پیشوندهایی هستند که . شود

function) در این حالت، گاه .  به کلی از میان رفته استیا پیشوندها در آنها کمرنک شده
.  منسوخ شده است،رده است که ساخت غیرپیشوندي فعلپیشوند چنان به فعل پیوند خو

به همین )  اوریشتندر گویش رودباري و آریشتن اومین ،فارسی معیار وزبان مانند آمدن در (
 و گاه آنها را در نحو زبان، همانند فعل هاي ساده استصرف و دلیل گاه رفتار این فعل ها در 

قاعدتاً  در ساخت منفی از فعل هاي پیشوندي، مثالً. ه فعل هاي ساده به شمار می آورندزمر
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 در گونه u.mi.yan حال آنکه ساخت نفی از قرار گیرد،میان پیشوند و فعلوند نفی باید 
فرشیدورد می نویسد که در زبان . که به مثابه فعلهاي ساده است استnu.mi.yanجوبنی 

، "آوردن" و "آمدن"چون  و در مصادري "آبستن" در صفاتی چون (â)فارسی امروز، پیشوند 
این در حالی است که ) 154:1384فرشیدورد، . (پیشوندي مرده و غیرفعال به شمار می رود

به معناي ضدیت و تضاد جزئی معنادار بوده و براي افزودن ، "آوردن" در فعل "آ"پیشوند 
فعل  همچنین . ساخته شده استburt.an  در تقابل با â.burt.an، چنانکهخدمت گرفته شده

  در آن â- بوده و پیشوند gam- از ریشه gmata*- جزء فعلی مرکب از پیشوند و"آمدن"
 و منصوري و 111:1393حسن دوست، . ( را افاده می داده است به سمت متکلمجهت حرکت
 که بر برخی از فعلهاي می کندبه همین دلیل، نیازهاي زبانی ایجاب ) 21:1387حسن زاده، 

در از این رو . ، مجدداً پیشوند وارد شود... و، تأکید، حالتن معناي جهتپیشوندي، براي افزود
 پیشوند فعل پیشوندي بوده است، مجدداًدر اصل،  که خود "آمدن" بر فعلفارسی معیار نیز

شاهد تالقی دو ...  افزوده شده و در فعلهاي برآمدن، بازآمدن، درآمدن، فرو آمدن، فرود آمدن و
 می  واردهاییمجدداً پیشوند) آمدن (u.mi.yanی جوبنی هم بر فعل در تات. پیشوند هستیم

به ) ور آمدن خمیر( به معناي حرکت کردن خمیر به سمت باال u.r.u.mi.yan چنانکه شود،
  .کار می رود

   در گونه جوبنیي فعلی پیشوندهادر هم آیی-r- میانجی همخوان. 1,2

، یا به )آمدن(umiyan مانندu-ي فعلی پیشوندها به u-هنگامی که پیشوند فعلی . 1,1,2
/ قرار گرفتن  (âšiyan مانندâ–و یا به پیشوند فعلی ) آوردن(ordan مانند o-پیشوند فعلی 

  : فاصل می شودواکه میان دو - r-، میانجی افزوده شود) بریدن  (âbiyanو ) قرار دادن

umiyan)  آمدن (←u-r-umiyan) 51() ور آمدن و باال آمدن خمیر(  

  : فعل هم دیده می شودساختمتعديمین ویژگی در ه

ordan) آوردن (←u-r-ordan)پیش آوردن، تحقق بخشیدن (xodâ umarore)  خدا
  )براي کسی پیش نیاورد

âšiyan)  قرار دادن/ قرار گرفتن (← u-r-âšiyan)هم زدن مایعات (  
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âbiyan)  بریدن (← u-r-âviyan) دارستانیدر گونه ) فرو بلعیدن 

   پیشوندهاي فعلیهم آییدر -j- میانجیمخوانه.2.2

یا بر پیشوند ) آمدن (umiyanمانندu- پیشوند فعلی   بر رويâ-هنگامی که پیشوند فعلی 
 o-پیشوند فعلی بر xu- فعلیپیشوندهنگامی که در آید و یا )آوردن ( ordan مانند o-فعلی 
 - j-میانجی  فعلی،پیشوندهايد، در تالقی ارد شوو) آمدن (umiyan مانند u-یا ordanمانند

 تبدیل می omiyan به  ايواکه با تخفیف umiyanفعل گاه در این موقعیت، . به کار می رود
  :شود

umiyan)  آمدن (← â-j-omiyan)به حالتی در آمدن(  

 gav âjome  29(  به سخن درآمد(  

xâ zâr âjâyمی خواهد به گریه بیفتد   .  

ordan)  آوردن (← â-j-ordan)لتی را در انسان، حیوان یا چیزي ایجاد کردنحا(  

ordan)  آوردن (← xu-j-ordan)بسیار بار آوردن درخت(  

به در آن - j- میانجی  و معموالً جاري است نیز این قاعدهordanدر وجه واداري از فعل 
  :    ابدال می شود- č-میانجی 

uroniyan← xu-č-uruniyan  

 نیزبه کار می رود ) ورآمدن خمیر (u-r-umiyanجاي   که گاه به u-r-u-j-umiyanدر فعل
  : به کار می رونددر کنار یکدیگر -j- و -r- بواسطه دو میانجی هاپیشوند

umiyan ) آمدن (← u-r-u-j-umiyan  
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  در گونه جوبنی پیشوندهاي فعلیهم آیی در همخوان هاي میانجیجدول پراکندگی 

  شواهد   فعلی دومپیشوند  همخوان میانجی  پیشوند فعلی اول
u -r- o u-r-ordan 
u -r-  â u-r-âšiyan/ u-r-âviyan  
u -r- u u-r-umiyan/ u-r-u-j-

umiyan 
xu -j- o xu-j-ordan/ xu-j-u-r-

uniyan 
â  -j-  o  â-j-ordan/ â-j-omiyan   

   هاجدول پراکندگی همخوان هاي میانجی در گونه جوبنی بر پایه مهمترین فعل

  پیشوند
  فعل

â u xo 

umiyan)  آمدن(  â-j-omiyan u-r-umiyan 
u-r-u-j-umiyan  

- 

ordan) آوردن( â-j-ordan u-r-ordan xu-j-ordan 
oroniyan) واداري  وجه

ordan(  
-  -  xu-j-uruniyan

ištan) خاستنبر( â-r-ištan    -  
injiyan) خرد کردن( â-r-enjiyan - - 
âšiyan) حرکت دادن( - u-r-âšiyan - 
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   گیرينتیجه

از بررسی شواهد واژگانی در گونه جوبنی از گویش تاتی رودبار که همخوان هاي میانجی 
-  ، - y - ،-n - ،-k-عبارت از در هنگام همنشینی دو واکه به کار می روندشناسایی شده اند و 

h - ، -g -  ،-j- و -r - می باشند که از میان آنها تنها میانجی هاي  -j - و -r-دو واکه در فاصله 
از بررسی شواهد آشکار می شود که پربسامدترین . به کار می روندپیشوندهاي فعلی تالقی در 

ر  کمترین بسامد را دارد و تنها د- g- میانجی .می باشد- y-میانجی در گویش جوبنی، میانجی 
. تنها در ساخت صفت نسبی به کار می رودنیز - j-میانجی . ساخت اسم مصدر به کار می رود

استفاده اما .  تنها در فاصله فعل و شناسه و در تالقی دو واکه همنام به کار می رود- h-یانجیم
دیده در تالقی پیشوندهاي فعلی، معموالً در موقعیت هایی - r- و - j-از همخوان هاي میانجی 

، o– بر سر یک فعل پیشوندي که با پیشوند xu- یا â ،  -u-می شود کهیکی از پیشوندهاي  
-u یا -âمنحصراً پیشوند ي فعلی،از میان این پیشوندها. آغاز می شود، افزوده شوند –u  

گاهی در کنار پیشوند همنام خود قرار می گیرد که در اینصورت در فاصله آن دو همواره از 
  . استفاده می شود- r-میانجی 

  

  پانوشت ها

از  حتی المقدور  د، رخ می دهدر فاصله میان دو واژهنجا که تالقی واکه ایمعموالً آاز  .1
 .جمله ها و عبارت ها به عنوان شاهد استفاده شده است

عبارت ها وشواهدي که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرند از نخستین فرهنگ  .2
استخراج شده است که تنها واژه نامه از ) 1389علیزاده جوبنی، (واژگان گویش تاتی

رار، در ارجاع به این منبع، به شماره صفحه براي پرهیز از تک. گونه جوبنی می باشد
 ذکر  سایر منابع، اطالعات منابع،اکتفا شده است؛ بدیهی است که هنگام ارجاع به

 . شده است
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Abstract 

Tatic dialect of Roudbâr e zeytoun is the only representative of Tatic 
language in Guilan province which, is being totally devastated under the 
influence of formal Farsi language as well as neighboring dialect of Gilaki. 
The number of Tatic speakers in Roudbâr is estimated 40 to 50 thousands. 
Factors such as the expanse of Roudbâr, its geographic characteristics and 
existence of Sepidroud River have caused differences among various types 
of dialects, including Tatic dialect of Roudbâr. Such differences make the 
dialects noticeably distinctive in grammar and lexis. The essay identifies 
hiatus and its changes in Juboni dialect, as a branch of Tatic dialect of 
Roudbar, and indicates that the consonants hiatus which are used in Juboni 
dialect upon grammatical and lexical necessities are “j, y, n, k, h, g, r”, 
among which “j” and “r” are also used between two neighboring vowels in 
verbal prefixes. It is notable that the consonant hiatus “r” has been mostly 
neglected by the researchers. 
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Abstract 

 
Language is a social factor which connects people. There are different 
speech styles among individuals; such difference is due to the 
circumstances in which they live. The purpose of this paper is to study the 
speech style of women of Qazvin in different situations. The authors have 
sought to find answers to the following questions: What is the relationship 
between speech style and age among women of Qazvin? What is the 
relationship between speech style and education among Qazvin’s women? 
In this article, first, the key concepts – including style, language, gender 
and different reasons for the appearance of linguistic varieties – have been 
stated, and then the variables 'age' and 'education' and their impact on 
speech style of women of Qazvin have been studied. 
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Abstract 
Cohesion provides an opportunity for joining linguistic elements to their 
previous and after ones. Lexical cohesion is one which is achieved through 
using lexical relations such as repetition, meaning inclusion (partial and 
whole), synonyms, antonyms, and homonymy. 
This article intends to study the lexical cohesion in a selection of children’s 
poems by Erfan Nazar Ahari and Jafar Ibrahimi. In order to do so, two 
poems of mentioned poets – With Light Write on Blackboard of the World” 
and “Peace Just Like Freshly-brewed Tea” – which have nearly the same 
number of words, have been selected and considering the quantity and the 
quality, the cohesion tools which have been employed in them have been 
assessed,. This research, which has been carried out with a descriptive-
correlative method and by using the ideas of Halliday and Hasan on 
cohesion, represents the lexical cohesion tools used in both poets’ 
children’s poems and shows that “repetition” and “homonymy” are the 
most frequently used ones among the other ones. 
 
 
 
. 
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*  Erfan nazar Ahari.. 
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Abstract 
The issue of time is one of the contemporary human’s concerns. Due to its 
multi-faceted and metaphorical composition, it is difficult to provide a 
definition for time. Among Iranian female poets, Forough Farrokhzad deals 
with time more ontologically than others. Poems in two recent books of 
hers have wide reflection of the concept of human’s “eternal loneliness” 
and his irreconcilable challenge with the daunting aspect of time. This 
paper intends to study the concept of “Quantity and Quality of time” in 
“The wind will carry us” by Forough Farrokhzad, with a different view of 
time. As the findings and result of this study suggest, first part of the poem 
presents the consequences of the linear aspect of time which causes the 
quantity of time. However, the setting and descriptions in the final part of 
the poem face us with different interpretations which have been presented 
in order to visualize the very concept of “moment” and lead us to quality of 
time. This study, in addition to providing an overview of the concepts of 
quantity and quality of time, reads “wind will carry us” referring to 
Heidegger and Kundera’s thoughts. 
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*  quantitative time 

*  qualitative time 
*  quality of time   
* quantity of time 

* Forough's poem. 
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Abstract 

Literary sociologists pay little attention to aesthetic and formalistic thoughts in a 
literary work. However, figures such as Brecht, Adorno, Horkheimer and Marcuse 
have shown a tendency toward formalistic methods; they reconciled formalism 
with Marxism in their works. Marxism insists on social and referential content in 
a text, while formalism has its insistence on the self-referentiality of a text and its 
literary form. The mentioned literary sociologists go far beyond these 
boundaries; they share an interest in a storywriter who does not look at the 
society directly. In such point of view, the text becomes more readable and also 
the social problems will be depicted even better. Although Marcuse has shown 
tendencies for content-related aspects in his early works, he adds ‘form’ and 
‘aesthetics’ to such aspects in his later works. Throughout his works, he suggests 
us to be free from hardworking, struggle against oppression, leave our spurious 
needs and avoid being one-dimensional people. Doing so, one can become free 
and accomplish their true wills such as love. Such content and theme must be 
presented in a work artistically, by using metaphors, symbols, and strange points 
of view, in order not to be vulgarized. Bijan Najdi’s short story “Horse-pouring 
Day”, exposes the reader to the captivity of a horse, its habit of being a captive, 
and alienation. The mentioned exposure is not presented directly and simply but 
in an artistic and formalistic technique. 

This article analyzes the short story “Horse-pouring Day”, from the short story 
collection The Leopards Who Have Run with Me, employing sociological and 
aesthetical theories, specifically Marcuse’s thoughts. 
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Abstract          
Structuralism and narratology are approaches which can be used in literary 
studies. Structuralism, in its Proppian and classic form, is normally applied 
in studying ancient texts, myths and folktales. However, such approaches 
can also be employed for investigating works from the last two centuries, 
such as works by Edgar Allan Poe. Propp proposes thirty one functions and 
seven actors which are similar and frequently used in Russian folktales. 
This paper investigates similar functions in selected tales of Allen Poe 
Tales – ''The Tell-Tale Heart'', ''The Black Cat'' and ''The Cask of 
Amontillado'' – which have similar features to Propp’s theory: hatred, 
murder, crime and hiding a body in a building – with some minor 
differences – have been typically and repeatedly used in the mentioned 
tales. 
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Fictional Elements in Khosrow and Shirin and Khosrow Nameh: A 
Comparative Reading 
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Abstract 

Khosro and Shirin, written by Nezami Ganjavi, and Khosro Nameh, 
attributed to Attar Neyshabouri, despite not being in the same level of 
significance and poetic strength, are highly similar  regarding their fictional 
elements. Considering the content and themes, both works are romantic: 
either of them is a romance about two lovers who pass an arduous journey 
through the hardships in order to join each other. The influence Nezami had 
on poets after him, including the writer of Khosrow Nameh, should not be 
ignored. It also needs to be mentioned that, comparing these works does not 
mean that they have the same status in literature. The current research, 
draws a comparison between the mentioned works in terms of fictional 
elements and storytelling techniques, scrutinizes the works to find 
similarities and differences, and provides evidence for them. There is 
similarity among some elements, such as lack of an intense plot, having the 
same characters and tone, and monotony, while some elements are 
different. For instance, element of strife seems to be more internal in 
Khosro and Shirin but external in Khosro Nameh.  

 

Keywords 

*Khosro and Shirin  

*Khosro Nameh      
*fictional elements 

*structural analysis 
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