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  کلمه اصالت مکتب نگاه از داریپد مفهوم یبررس

  
   com.yahoo@hdaneshgah*علیرضا آذرپیک

  

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
  

   پروین احمدي
  

  مرصاد سبز قلم پژوهشی - علمی موسسه پژوهشگر
  

  دهیچک
 پدیدارهاي مانند ؛گیرد می قرار انسان یآگاه و ادراك ي حیطه در که ستا يزیچ هر داریپد
 ؛شود می گفته زین علم ي ماده به داریپد کلمه اعم يمعنا به .یانفعال و شناسی زیست ،يماد

 معدود از یکی نیا. گیرد می تعلق آن به علم و است متحقق خارج عالم در که يزیچ آن یعنی
 نیا در ما تالش. اند داده ارائه» داریپد« مفهوم از انپدیدارشناس و فالسفه که است یفیتعار

 شود داده پاسخ پرسش نیا به شده یسع و است اکنون تا آغاز از داریپد مفهوم یبررس مقاله
 ...و دگریها هگل، هوسرل، چون اي فالسفه نزد در شده  ارائه فیتعار ایآ و ست؟یچ داریپد که

  ر؟یخ ای است کامل

 بعد کی يدارا که است قیعم قتیحق کی داریپد ي واژه پژوهش نیا هاي یافت ره و جینتا طبق
 داشته انیب را متغیر ابعاد نیا از یکی یلسوفیف هر که بوده ریمتغ ابعاد نهایت بی و ییمعنا ثابت
 يمبنا بر داریپد از یفیتعر انیب دار،یپد از فیتعار نواعي اارائه از پس مقاله نیا هدف. است
  .است کلمه اصالت یفلسفا مکتب اصول

  

   30/2/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله20/2/1398 : تاریخ دریافت مقاله

  

  

 واژگان کلیدي
  داریپد*
  نومن*
  محورحواس کلمه *
  داریپد -کلمه*
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  مقدمه) 0 - 1(

  ست؟یچ داریپد
به معناي چیزي است  phainomenon2 یونانی ي ریشه از مأخوذ phenomenology1 اصطالح

عالوه بر این یکی دیگر از معانی . شود مییعنی چیزي که ظاهر و پدیدار  نمایاند میکه خود را 
به معنی تصویر و نیز با   photoلفظ فنومنولوژي درخشش و ظهور است و از همین رو با لفظ

 دارهایپد که پرسش نیا به پاسخ يبرا) 20: 1375الیاده، (. ارتباط دارد» فانوس«لفظ فارسی 
 قیتصد را »فرارونده سمیآلدهیا« کانت. اندازیم می کانت ي ایده به مختصر ینگاه ستند؟یچ

 زهایچ (هانومن و) شوند می آشکار که گونه آن زهایچ() دارهایپد (هافنومن نیب که کرد می
 یاول ي درباره فقط توانیم می ما که بود یمدع و گذاشت زیتما) هستند نفسه فی که گونه آن
 ،اند شده آشکار که طور آن زهایچ ،یآشکارگ ،اه یآشکارگ و )45 -30 ،1929 کانت،(. میبدان

  .اند گرفته قرار توجه مورد یخاص هاي شیوه به که اند یجهان در هاي ابژه یعنی ؛هستند

 که طور آن زهایچ دارها،یپد: اند برده کار به دوم يمعنا در را دارهایپد ان،پدیدارشناس يهمه اما
 اي شیوه به که جهانند يزهایچ بلکه ستندین ینروا هایی وضعیت ها آن هستند، شوند می آشکار
  )10-9 ص1389 ،تیاسم ژوئل(. اند گرفته قرار توجه مورد خاص

 واقع در. شود می افتیدر انسان ادراك توسط که است اي واسطه بی امر خاص، یمعن به داریپد
 که يزیچ هر یعنی شود می اطالق باشد تجربه متعلق تواند می که يامر به داریپد کانت نگاه از
 محض ي ماده مقابل یطرف از یمعن نیا به داریپد ،نماید می تظاهر ما يبرا مکان و زمان در

  )96 :1369،ینوال محمود(. دارد قرار ذوات مقابل گرید طرف از و شناخت

 ،باشد می ذهن و واقع حد دو لقاء حاصل که است یشناخت آن دار،یپد هوسرل، نگاه از اما
 اصالت و یمعن اصالت هاي فلسفه در که گونه بدان هوسرل پدیدارشناسی در پدیدارها نیبنابرا
 در که است یتیواقع داریپد بلکه. ندارد یارتباط محض تیذهن و تیواقع با ،شود می طرحم واقع

 داریپد نیبنابرا) 97 :همان(. است يقصد ای یمعن حاصل گرفته، قرار انسان شناخت ي حیطه
 حد دو برخورد حاصل داریپد بلکه باشد خود مقام خود که ستین یمستقل امر هوسرل، نظر در

                                                             
  فنومنولوژي _1
 فنومن_ 2
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 دو هر واقع و یمعن اصالت از پدیدارشناسی جهت نیا از. است ییشناسا مورد و ییشناسا فاعل
 و فکر تصرف و تأثیر محصول را داریپد هم از ذهن و واقع استقالل از نظر صرف با و کند می گذر
  )همان(. داند می دو هر واقع

 درك نمایند می را خود که طور آن و یمفهوم و یقبل قوالب از برکنار را واقع امر میبتوان ما گرا
 يامر داریپد گرید سخن به. ایم شده نائل ءیش خود ای داریپد ادراك به صورت نیا در م،یکن
 ،نماید می ظاهر ادراك زیح در را خود که چه آن از ریغ به يبار چیه حاصل یعنی است یعیطب

) 98:همان(. ندارد یمفهوم و نگري کلی يصبغه ای اندیشی مصلحت رنگ نوع چیه و ستین
 فاعل از مستقل که ستین محض یواقع امر و نبوده یذهن ماتقدم مفهوم حاصل داریپد نیبنابرا

 دو هر واقع و ذهن آن ي سازنده که است یآگاه ي واسطه بی ي داده بلکه. باشد ییشناسا
  )99 :همان. (باشد می

 ینیع جهان چه اگر که کند می هیتک نکته نیا به خود پدیدارشناسی در زین سارتر پل ژان
 را عبارت نیا سارتر. جهان به نسبت یآگاه از عبارتند جهان قتیحق اما دارد وجود ما از رونیب

) ینفسان من( ي سوژه ذهن در آن وجود به قائم و بسته را جهان و نموده اخذ هوسرل از
  )73: 1330،سارتر(. داند می

شناسی و  معناشناسی و زباني حیطه مکتب اصالت کلمه در هاي مؤلفهیکی از » پدیدار -کلمه«
 گذارد می نقد ي بوته پیشین را به ي فالسفهکه تعریف پدیدار از نگاه  باشد می زبان ي فلسفه

 در قالب مفهوم  رانفسه فی ء شیزیرا معتقد است که هر کدام از فالسفه تنها وجهی از تعریف 
 لذا در  از ابهام قرار دارداي هالهچنان چیستی و چگونگی پدیدار در  همو ؛اند نمودهپدیدار بیان 

فلسفی  - اصالت کلمه در این نگرش ادبیبر بنا»  پدیدار-کلمه«مکتب اصالت کلمه مفهوم 
  .حائز اهمیت وافري است

، »پدیدار«  در مورد مفهومدیدارشناسپ ي فالسفه بیان نظریات هدف ما در این مقاله ابتدا
و در نهایت ) مکتب اصالت کلمه( فلسفی در این نگرش» پدیدار - کلمه« مفهوم ي ارائهسپس

  .با نگاه فالسفه ي گذشته به پدیدارها است»  پدیدار-کلمه« مقایسه ي مفهوم
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  : پژوهشي پیشینه) 0 -2(
ان ارائه شده پدیدارشناسمتعددي توسط  هاي تحلیلتفاسیر و  بررسی مفهوم پدیدار يدرباره
 اما تا جایی که ؛شود می این تفاسیر استفاده ي برگزیدهکه در این تحقیق از موارد است 

 شرح و بیان تعریف پدیدار از نگاه ، تمامی تفاسیراند کرده تفحصنگارندگان این مقاله تحقیق و 
ري و تعاریف جدید چندان مشاهده  در این زمینه بیان نوآوو  شرق و غرب بوده استي فالسفه

 غرب و شرح به طور خالصه، ي فالسفهدر این تحقیق سعی شده عالوه بر تعاریف . شود نمی
 بع این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشتهبه ط. عاریف، تعریفی نو ارائه شودضمن نقد این ت

  .ردگی می و براي اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرار سابقه نداشته

  : تحقیقهاي مسئله) 0 -3( 
 به هاست آن به گویی پاسخ مسائلی را که این نوشتار در پی توان میچه بیان شد،   آنبربنا

  :صورت زیر خالصه کرد

   پدیدار چیست؟- 1

   به چه صورت است؟پدیدارهانقش کلمه در درك و دریافت  - 2

  ه است؟ چگوننفسه فی ء یشچیست و ارتباط آن با »  پدیدار-کلمه« - 3

  :روش پژوهش) 0 -4( 
  .باشد می، بنیادي، توصیفی و تحلیلی اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

  :مبانی نظري تحقیق) 0 - 5( 

  :پدیدار از نگاه فالسفه) 1 -5(
  .پردازیم می »پدیدار« در مورد مفهوم انپدیدارشناس و فالسفه نظرات یبررس به حال

  

  



9  …مکتب نگاه از داریپد مفهوم یبررس     رخسار زبان     1397 پاییز و زمستان، 7و 6شماره  /

  افالطون) 1 - 5 -1( 
 نینخست افالطون. است آن داریپد ای نمود و نفسه فی ء شی فیتعر فلسفه یاساس مسائل از یکی
 قتیحق افالطون نظر از. شود می قائل آن داریپد و نفسه فی ء شی زیتما به که است یلسوفیف

 تنها يماد عالم يایاش و است محقق »مثل« عالم در ها آن معقول ذات ای اءیاش ي نفسه فی
  )485-475: 1380 افالطون،(. متفاوتند خود اصل با که هستند نفسه فی قیحقا نیا از ينمود

 ي نفسه فی قتیحق از ریغ که یابد درمی را نمودهایی فقط عالم نیا در انسان افالطون، نظر در
 از سر و بشکافد را عالم سقف آن، عروج و نفس تکامل با تواند می انسان نیهم اما هستند مثل
  )248-247 ،همان(. کند مشاهده هستند که گونه آن را لمث قیحقا تا کند رونیب آن

 را تفاوت نیاار دیپد و نفسه فی ء شی انیم هاي تفاوت به شدن قائل وجود با افالطون نیبنابرا
 انیم تیثنو قالب در افالطون از پس کیکالس يفلسفه واقع در .داند می ياالمرنفس تفاوت

 تیواقع و قتیحق محسوس عالم دگاهید نیا در .یابد می توسعه معقول ذات و محسوس عالم
  )46: همان(. دارد قرار آن يورا که است يزیچ از يداریپد و نماد تماماً بلکه ستین

 ملکوت همان یقیحق يایدن که نیا انیب با نیفلوط مانند نوافالطونیانی افالطون، از بعد
. اند ورزیده تأکید داریپد و ولمعق ذوات زیتما بر است، يماد يایدن مقابل ي نقطه و ها آسمان

 نوسیآگوست داد رواج را افالطون کالم که يشمندیاند ترین مهم اما) 113: 1370 ل،ینگدیهال(
 قیحقا نیا نباشد، چه و باشد اي اندیشیده ذهن چه که داند می سرمدي يامور را قیحقا او .بود

  )119: همان. (متمایزند محسوس امور از و صادق

  نتکا) 1 -5 -2( 
 یعنی ،دانست می امر دو محصول را شناخت مسئله نیا با مواجهه در کانت یوسط قرون از پس

 خواهد معرفت حصول به منجر عامل دو نیا بیترک و ذهن عملکرد و یحس اتیتجرب ای شهود
  )26: 1380 ،ییطباطبا(. شد

 از .بود واهدنخ زین معرفت متعلق ضرورتاً نباشد، یحس ي تجربه متعلق چه آن هر نیبنابرا
 يزیچ یعنی نهد می نام »داریپد« آید می دست به یحس ي تجربه در که را چه آن کانت یطرف
 ادراك فاهمه مقوالت از یکی قالب در تواند می فقط و است گرید زیچ از یحالت ای نمود کی که



10  …مکتب نگاه از داریپد مفهوم یبررس     رخسار زبان     1397 پاییز و زمستان، 7و 6شماره  /

 ندیدرآ شهیاند به مقوالت وحدت با مطابقت در ییایاش عنوان به نمودها که ییجا تا: شود
 است داریپد فقط کانت نظر از نیبنابرا ؛)Langton.rae,2006:248(. شوند می دهینام »داریپد«

. است خارج شناخت ي حیطه از است داریناپا چه آن هر و باشد شناخت متعلق تواند می که
 »نومن« او که را چه آن و است فنومن ای داریپد تنها معرفت متعلق که است معتقد کانت

 اساساً و مطلق طور به باشد، داشته وجود داریپد يورا است ممکن که یمبهم امر یعنی نامد می
  )scharfstein,ben ami, 1998:499 (.است خارج معرفت دسترس از

 در که داشت آن از اي تجربه توان می تنها و کرد تجربه هست که گونه آن را ءیش توان نمی رایز
 که رسد می نظر به. گیرد می صورت یذهن يفاهمه مقوالت رهگذر از و زمان و مکان چارچوب

 فاعل ذهن با مواجهه در و کند می افتیدر را خود خواص) یذات نه( یخارج یعلت از داریپد
 خود یخارج علت به نسبت که نیا نیع در و شود می بندي صورت آن مقوالت طبق بر شناسا
 گرید زیچ با که شود می یقتل مستقل يامر ذهن در گیري شکل از پس است، محض يرابطه
  .ندارد رابطه

  یفاراب) 1 - 5 -3( 
 ارائه تیواقع از ارسطو که يریتفس و ارسطو یفلسف دستگاه نقد در یفاراب گرید يسو از

 ءیش لیتحل با یفاراب ،یابد می دست تیماه و وجود یکیزیمتاف زیتما يهینظر به ،دهد می
 را آن تیواقع که است ء شی وجود نیا که ندک می انیب ت،یماه و وجود عنصر دو به موجود

  )47: 1405 ،یالفاراب (است آن وجود به ءیش تشخص تمام و دهد می لیتشک

  سینا ابن) 1 -5 -4( 
 عدم با همراه که است متقرر يامر تیماه ،سینا ابن »تیماه به وجود يافاضه« يهینظر در اما
 مبدأ به یراقاش وجودي ربط یعنی وجود ي ضهافا با و) 5: 1375 ،سینا ابن. (است معدوم تیماه

 ءیش ز،ین سینا ابن یفلسف ساختار در که شود می لیتبد موجود تیماه به )الوجود واجب(
. ستین مطرح آن داریپد و نفسه فی ءیش زیتما و است تیماه و وجود از یبیترک خود نفسه فی
 اتیماه و دارد تحقق الذاتب و اوالً که است نفسه فی یقتیحق وجود زین مالصدرا نظر از

 از وجود تبع به و بالعرض و ثانیاً که هستند خاص وجودات ظهور ای وجود یقیحق نور هاي اشعه
  )112: 1360 ،يرازیش نیصدرالد(. اند شده مند بهره قتیحق
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  مالصدرا) 1 -5 - 5( 
 شود می فاضها ها آن به وجود که داند مین متقرر يامور را اتیماه ،سینا ابن برخالف مالصدرا

 وجودات از ينمود و جلوه که است نیا به تیماه اعتبار تمام و است اتیماه منشأ وجود بلکه
 مطرح داریپد و نفسه فی ءیش زیتما مالصدرا نظر در نیبنابرا) 35: همان. (است جزئی و خاص
 اردیپد ای نمود ت،یماه و است نفسه فی ءیش ای آن قتیحق ءیش وجود که معنا نیا به .است

  .یابد می بروز و ظهور وجود تبع به که است ءیش

  هگل) 1 -5 -6( 
 از تحقق اي مرحله که تجلی روح و دانست میهگل پدیدارشناسی را تحقیق در باب پدیدارها 

 البته عین ،آید میجا و اکنون به دست  پدیدار سیر ذات است، حقیقتی که این. آن است
 و صیرورت آن است و رسیدن به علم و شناخت  از سیراي مرحلهحقیقت مطلق نیست ولی 

  )32: 1371مجتهدي، (. مطلق مستلزم توجه به همین علم و شناخت پدیدار است

 ؛نامد می »فنومن« ای »دهیپد «است بوده »ءیش« تر پیش را چه آن خود ي فلسفه در هگل
 و ادهم از ءیش .کند می نقض را اش وجودي استقالل آن، کامل یوابستگ که يزیچ یعنی

 صورت بوده، زیچ ذات ای یدرون یهست »خود به بازتاب« عنوان به ماده .آید می فراهم صورت
 ای يگرید به بازتاب يجنبه نیا. شود می شمرده یرونیب یهست ای »يگرید بازتاب« زین

 حکم در »صورت« رو نیا از. شود می سبب را زیچ یگدهیپد که است يگرید به یوابستگ
 خود ماده و گیرد می بر در را ماده صورت اما ؛شود می دانسته ذات حکم در »ماده« و شینما
 به صورت از اي پاره ای صورت زین ماده یعنی ده،یپد ي زمینه ای ذات پس. است صورت از اي پاره

  )1410 :هوسرل. (است »دهیپد« صورت یول ،رود می شمار

 ندیفرآ قیطر از بلکه خود، در قطف نه ،شود می ظاهر چه آن ي همه داریپد گر،ید عبارت به
 صورت ترین ساده با امر نیا و دارد یتجل است بشر تفکر يبرا يضرور يندیفرا که یکیالکتید

 نیا پدیدارشناسی از هگل مقصود واقع در )همان( .آید می دست به روح مطلق ي ایده تا یآگاه
 در که است روح نیا يو نظر به .است مطلق روح ظهورات و جلوه هست که چه آن هر که بوده
 نومن« جز يزیچ پدیدارشناسی يو نزد در قتیحق در. است کرده دایپ مختلف ظهورات خ،یتار
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 رو نیهم از و است یشناختن »مطلق« که بود معتقد کانت برخالف يو رایز ستین »یشناس
  )همان( .کرد می فیتوص روح ای من عنوان با را مطلق

ار با هستی یا با  است که میان پدیداي رابطهانت در تصور  هگل و کپدیدارشناسیفرق اساسی 
 چون مطلق گوید می اما هگل  شناخت استغیرقابلنظر کانت هستی   به.مطلق وجود دارد

  )4: 1384دارتینگ، ( .شناختنی است بدان جهت به عنوان من یا روح قابل توصیف است

 از طرفی هگل ارزش پدیدارها و ؛یستاصالتی که پدیدارها براي کانت داشتند، نزد هگل دارا ن
چرا که در پدیدار نیز . پذیرد نمی، داشت میرا در حصول شناخت، آن گونه که افالطون بیان 

، هر چند که شناخت کامل نیست و دهد می از دیدار رخ اي گوشه یا  از عین شناختاي لحظه
. کند مییده نمایان آن را باید تاریخی و تکاملی دید که در نهایت جوهر خود را در پد

.  فرایند تحقق آزادي در تاریخ استي منزله هگل، شرح و تکامل آگاهی بشر به پدیدارشناسی
  )17: 1384جهانبگلو، (

  هوسرل) 1 -5 -7( 
 عرصه نیا در لسوفیف ترین مهم اما اند کرده ارائه ینظرات داریپد مورد در زین يگرید ي فالسفه
 از را انسان یآگاه گر،یکدی از واسطه بی و باواسطه یاهآگ کیتفک با که ؛باشد می هوسرل

 یتینیع یحت است ممکن و شوند می ظاهر يو ذهن در واسطه بدون که یذهن پدیدارهاي
 خاص یالتفات وجه دو یذهن تیفعال هر است معتقد هوسرل .کند می مطالعه باشند، نداشته

 لیدل به خاص ي لحظهیک  در پردازد می تفکر به موردش در ما ذهن که يزیچ یعنی دارد
. نباشد ینیع يموجود ،یذهن وجه آن است ممکن که آن حال ،شود می موجود یذهن التفات

  )18 :1386 هوسرل،(

 ای و نمایاند می را خود که يزیچ يمعنا به phainomenon یونان یي ریشه از يفنومنولوژ
  .شود می ظاهر که يزیچ یعنی داریپد و کند می داریپد

 مکان و زمان در که يزیچ هر یعنی باشد، تجربه موضوع تواند می که يامر به داریپد عواق در
 حاصل که داند می یشناخت نوع آن را داریپد هوسرل. شود می اطالق ،نماید می تظاهر ما يبرا

 شناخت ي حیطه در که است یتیواقع داریپد. باشد تیذهن و تینیع ي محدوده دو بیترک
 است اي واسطه بی امر خاص، يمعنا به داریپد .است یتین و معنا حامل و گیرد می قرار انسان
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 را خود که گونه آن را موضوع کی میبتوان اگر .شود می افتیدر انسان ادراك توسط که
 ادراك به که است صورت آن در م،یکن درك نیشیپ هاي قالب و ها مفهوم از برکنار و نمایاند می
 است، یعیطب يامر داریپد بگوییم توانیم می گرید اعتبار به .ایم هشد نائل موضوع خود ای داریپد
 ؛ستین ،نماید می ظاهر ادراك ي محدوده در را خود که چه آن از ریغ به يبار چیه حامل یعنی
  )همان (.ندارد یمفهوم يصبغه ای اندیشی مصلحت رنگ نوع چیه و

 يبرا است آغاز ینوع بلکه بد،ای خاتمه ادراك کی با که ستین يامر داریپد جهت نیهم به
 خود با میمستق لقاء یدارشناسیپد .ستین متصور آن يبرا یانیپا که شتریب ییشناسا و افتیدر

 وجود ادراك، موضوع بدون ادراك واقع در. باشد می آن ي واسطه بی تیماه درك و موضوع
 ادراك مورد مرا از ادراك نبودن یخال نیهم و است يزیچ ادراك همواره ادراك پس .ندارد
 عالم موضوعات با همواره ما .شود می دهینام توجه ای تین پدیدارشناسی اصطالح در که است
 از مراد .آورد می وجود به را داریپد که است واسطه بی هاي نسبت نیهم .میدار ینسبت یهست

 ریاس و یکل میمفاه که آن از قبل است موضوع خود با میمستق مالقات ،واسطه بی هاي نسبت
 مبدل يجماد به را داریپد الیس تیواقع و بدهند یخاص رنگ آن به شانهیاندصالح اغراض
 در تیماه نیبنابرا ؛بدهند تیمطلق شهیهم يبرا تیواقع هاي جلوه از اي جلوه به و سازند

 داریپد صورت به انسان ادراك و یآگاه شعور، در که است يزیچ آن از عبارت پدیدارشناسی
  .شود می آشکار

 نظر در باطن بدون ظاهر و ظاهر بدون، باطن و است ختهیآم هم به باطن و ظاهر دار،یپد هر در
 واقع در .باشد قتیحق از منقطع که ستین صرف نمود و ظاهر تنها داریپد .شود نمی گرفته

 موضوع و ییشناسا فاعل باطن، و ظاهر نیماب يصور یدوگانگ که است آن بر پدیدارشناسی
 استقالل ذهن و نیع يبرا پدیدارشناسی .ببرد نیب از را نیع و ذهن وجود، و تیهما ،ییشناسا

  )همان(. ستین قائل

  دگریها) 1 -5 -7( 
 فعل از ،گردد برمی آن به فنومن ي واژه که نومنونیفا یونانی اصطالح دگریها نگاه از اما
. است آمده کارآش و دهنده نشان خود ،دهد می نشان را خود که يزیچ یمعن به ينستایفا
 گفتار مثابه به لوگوس مفهوم به داریپد از مفهوم نیا که است نیا جالب) 38: 1389 دگر،یها(
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 که يزیچ ساختن آشکار به که است بوده یونانی دلون يمعنا به ییابتدا ي ریشه در که است
 تري دقیق صورت به را گفتار نقش نیا ارسطو. است کینزد ،شود می گفته آن از گفتار در

 یونانی ي ریشه بنابراین) 43: 1389 دگر،یها(. داند می )دادن نشان خود جانب از( ينستایآپوفا
 و ساختن آشکار با ادیبن در دو، هر در شهیر نیا و گردد برمی ينستایفا به لوگوس و داریپد

 و افتهی تینیع يزیچ يمعنا به لزوماً نه لوگوس و داریپد واقع در .است نسبت در شدن آشکار
 تا .است دادن »دنید مجال« بلکه ،)است قتیحق بروز از اي گونه خود که( منطق يمعنا به نه
 و زهایچ قتیحق فهم تیوضع نیا در. دهد نشان خود ي شیوه به خود، در را خود بتواند يزیچ

 خودش _در_ را خودش« که است يزیچ داریپد نیبنابرا شود می مهم شانیآشکارگ ي نحوه
 آشکار گفتار، عنوان به لوگوس و» دهد می نشان را خود خود، قیطر از البته دهد می نشان

 نویفا از یواک انیم یشکل زین ينستایفا .شود می گفته آن از گفتار در که است يزیچ ساختن
 به دیبا را داریپد اصطالح پس. است دادن قرار ییروشنا در و ییروشنا در آوردن يمعنا به

. دانست است آشکار که يزیچ یعنی دهد می نشان _خودش_ در را خودش که يزیچ مثابه
 در توان می را ها آن که اند ییدارهایپد ها،هستنده يهمه دگاهید نیبنابرا )38: 1389 دگر،یها(

 خدا، از اعم هاهستنده دگریها نظر در. دهند نشان را خودشان خودشان، تا داد قرار نور پرتو
 لوگوس مفهوم) 295: 1381 دگر،یها(. دارد تفاوت یهست با و ستا ...و ها ایده درخت، ،انسان

 نسبت و لیدل ف،یتعر مفهوم، حکم، عقل، به را آن که است فلسفه نیادیبن میمفاه از زین
 گیرند می نظر در است شناخت بر یمبتن که یعقل را لوگوس شتریب. اند کرده ریتفس و ترجمه

 و اي ریشه يمعنا است معتقد دگریها اما کند می صادر یاحکام مفهوم و لیدل يمبنا بر که
 و کیستماتیس بروز اي گونه به مفهوم و حکم عقل، نیبنابرا ؛است گفتار مفهوم، نیا نیادیبن

 يمعنا به لوگوس. کنند می لیتحم شده انیب که يگفتار بر را خود که هستند یکیزیمتاف
 را خود خودش، جانب از خودش، ،شود می گفته آن مورد در که يزیچ آن گذارد می گفتار
 تا دارد دادن مجال نقش )دادن دنید مجال (يمعنا به گفتار دگریها نظر از .دهد می نشان

 و شود می گفته آن از را چه آن تواند می گفتار ثانیاً و ددهن نشان را خود ابندی مجال زهایچ
 تواند می صوت نیا و صوت ان،یب اعالن، مانند است یدهندگخودنشان از یمتفاوت اشکال يدارا
 و دهد مین رخ قتیحق اي گزاره فرم در لزوماً گفتار نیا نیچنهم. باشد گفتن در ای نوشتن در
 سکوت،. طلبند می را دادن نشان خود از متفاوت هاي مجال بودنشان، ي شیوه به توجه با زهایچ

 در پدیدارشناسی پس .باشد زهایچ بروز مجال از يگرید اشکال تواند می ...و لمس ،یقیموس
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 به زهایچ آن تا )پدیدارها( شود می گفته اش درباره که چه آن به دادن مجال یعنی دگریها نزد
  .کنند آشکار را خودشان خودشان، ي شیوه

  کلمه اصالت مکتبپدیدار از نگاه ) 2_1( 

  محورحواس کلمه) 2_1_1(
 ابتدا از طریق حواس یان و پدیدارها، درك اعگرا تجربه و چه گرا عقلاز نگاه اغلب فالسفه چه 

و  پنجگانه صورت خواهد گرفت یعنی حواس پنجگانه از طریق بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی
 هاي داده عقل و فاهمه، ي قوه و سپس ذهن به کمک بندد می بر چشم نقش تأثريچشایی 

 پیشین دست ي فالسفه ي گفته و به تصورات بسیط یا مرکب به کند میحواس را ترکیب 
 نقش پذیرفتن حتی بینایی بدون شعوري پیشینی قادر به درك و ي قوهاما آیا چشم و  ؛یابد می

   ذهن خواهد بود؟ي صفحهالنفسه بر  فیء شیاز یک 

 پذیرفتن ذهن از یک پدیدار که منجر به تأثیرتا به حال فالسفه انطباع عین بر ذهن و 
؛ و هیچ یک اند کرده ذهن تعریف ي پیشینه، بدون رضف پیش را بدون شود می تصور گیري شکل

در واقع هیچ . پذیرد می را تأثر که چگونه ذهن از طریق حواس یک انطباع یا اند کردهتشریح ن
 .اند کرده ناي اشاره پیش از انطباع و کارکرد ذهن در چگونگی پذیرفتن انطباع ي مرحلهیک به 

  )231: 2ج :1396آذرپیک و همکاران، (

 تأثرکه آیا ذهن پیش از پذیرفتن انطباع یا   اول این.شود می مطرح سؤالجا چندین  یندر ا
 است؟ یا نه از پیش به شعوري مجهز است که به محض دریافت رنگ بی سفید و اي صفحه

؟ پاسخ واضح کند می بندي دسته را تعریف و تجزیه و تحلیل و ها آن از طریق حواس ها داده
 که ذهن یک لوح پندارند می اي عدهو  ه به فطري بودن امور معتقدند از فالسفاي عده .است

که آیا انطباع یک پدیدار بر ذهن در انسان و حیوان به یک صورت   دیگر اینسؤال. سفید است
   اما تفاوت در کجاست؟! خیرمسلماًاست؟ 

» ر داردمحوذهن انسان ساختاري کلمه«:  در یک جمله نهفته استها پرسشبه این پاسخ ما « 
  مکتب اصالت کلمه به فطري بودن امور در قالب بنابراین  ؛است» کلمه«و جنس آن از 

و انطباع پدیدارها بر ذهن انسان و حیوان را به علت  معتقد است»  ژنتیکی کلماتيخزانه«
حیوان از طریق در محور است و  در انسان از طریق حواس کلمه که-تفاوت در دریافت آگاهی 
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و هوش  محور است شعور انسان کلمهغالباًزیرا  ؛داند میاز هم متفاوت و متمایز  - عشعیزبان تش
بنابراین درك یک انسان با درك غریزي  ؛باشد میحیوانات حاصل درك زبان تشعشعی 

به این ترتیب . دباش میمتفاوت  محور که خاص انسان است،حیوانات از لحاظ زبان کلمه
 بدون کلمه پدیدارهامحور و درك  انسان نیز کلمهياس پنجگانه گفت که حوجرئت به توان می

 ء شی توان نمی نیست؛ و پدیدار را رو روبه نفسه فی ء شیزیرا انسان با یک  ؛باشد میممکن ن
 رو روبه»  پدیدارها_کلمه«محور با ي کلمه تعریف کرد بلکه ذهن و حواس پنجگانهنفسه فی

زیرا ذهن در بدو مواجهه با  ؛ات موجودیت نخواهد یافتهیچ پدیداري، بدون حضور کلم. است
و این یعنی م و بدون صورت دریافت خواهد کرد  گنگ، نامفهوتأثريیک چیز، انطباع یا 

 را که به کمک تأثرمحور که فطري انسان است این انطباع یا اما شعور کلمه ؛شکل بی اي توده
که از جنس   پیشینی ذهنهاي مؤلفهساس  بر اشود میحواس پنجگانه دریافت  اعضا و جوارح

 یا درك بندي مقوله... و ، از لحاظ جنس، شکل، رنگ، امتداد، ماده، کمیت، کیفیتاند کلمه
 و تصور دست تأثر ذهن این مقوالت را تجزیه و تحلیل و ترکیب و به . خواهد کرداي مشاهده

، عضو افزایی هممه، حاصل  درك و دیدن یک چیز از نگاه مکتب اصالت کلمثالً. خواهد یافت
 هرگاه یکی از این سه مختل و بینایی در سر، مرکز بینایی در مغز و شعور بینایی در ذهن است

 درك تمایزاتی و تشخیصی نخواهد و ؛شود می دیدن و درك چیزها دچار نقص و نارسایی شود
قوه و مرکز آن  عضو، افزایی هممحور و حاصل  کلمهکامالًپس درك توسط حواس پنجگانه . شد

آذرپیک و (. باشد میمحور در ذهن که از جنس کلمه است، و شعور کلمه اندام در مغز
 این در حالی است که فالسفه اي مانند جان الك، از کیفیات )198: 1ج : 1396همکاران، 

محسوس به منزله ي تصورات یاد می کند،  و تصورات را دو دسته ي تصورات بسیط و مرکب 
الك سردي و سختی تکه یخ، بو و سفیدي گل زنبق و مزه ي قند را مثالهایی از . می داند

 بر ما عارض کدام از این تصورات فقط از راه حواسزیرا هر . تصورات بسیط به شمار می آورد
از سوي دیگر ذهن می تواند از تصورات بسیط مایه ) 95: 1388، 5کاپلستون، جلد( . می شود

هیوم نیز مانند الك همه ي ) 96: همان(  . فعال تصورات مرکب بسازدگیرد و با آنها به وجهی
و ادراکات را به انطباعات و تصورات . محتواي ذهن را از سرچشمه ي تجربه بیرون می کشد

و تصورات را به . انطباعات داده هاي بی میانجی تجربه مانند احساسات اند. بخش می کند
.          ی کنداعات در اندیشیدن و استدالل وصف منسخه ها یا صورت هاي ذهنی خفیف انطب
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واضح است که فالسفه در ادراك پدیدار ها  ماهیت حواس پنجگانه  و  چگونگی )  281: همان(
   .   و مرادشان از حواس همان درك بی واسطه است. درك را مشخص نمی کنند

  پدیدار - کلمه) 1-2 -2(
 سپس و یصوت تصور ابتدا داریپد کی از کنند می ورتص که شناسان زبانفالسفه و  نگرش وارون
ي پنجگانه حواس توسط ابتدا انسان ذهن در گرفت خواهد شکل) یذهن تصور( ای ییمعنا تصور
 که محورکلمه شعور توسط ذهنمان در ییمعنا ناهمگون، و شکل بی ي توده کی ازمحور، کلمه
 ي توده (زیچ آن از یدرک ای معنا ما دال، از شیپ یعنی بست خواهد نقش ماست یذات و يفطر

 شکل معنا ای درك نیا به کرد میخواه یسع سپس ،افتی درخواهیم را) شکل بی ناهمگون
 با ما یصوت تصور از قبل حتی یعنی ؛آوریم می يرو کردن تصور و دنیکش ریتصو به و میبده
 واقع در میهست رنظ مورد داریپد به دادن شکل و معنا کردن تر پررنگ درصدد کردن ینقاش

 ينوشتار ي جوهره. است گرفتن شکل حال در مرحله به مرحله کلمه گیري شکل با زین داریپد
 يقرارداد طبق و بعد يمرحله در و شود می خلق يزیچ هر از هیاولنقش نگاره هاي  در کلمه
 ي توده و شود می گرفته نظر در یخاص اصوات ينوشتار و ییمعنا هاي جوهره يبرا یجمع

 و شد خواهد صوت و شکل و معنا در یهماهنگ و انسجام يدارا رفته رفته هیاول شکل بی
 نام به يندیفرا گیري شکل به منجر داریپد با يگفتار و ينوشتار ،ییمعنا هاي جوهره افزایی هم

  )237: 2ج: 1396آذرپیک و همکاران، ( .شد خواهد گذاري نام و داریپد_کلمه

 نیب متقابل ي رابطه واقع در .شود می نیمع و مشخص اي کلمه با ما نذه در داریپد هر نیبنابرا
 .است داریپد و يگفتار و ينوشتار ،ییمعنا هاي جوهره افزایی هم از فراتر یکل کلمه و داریپد

 کلمه، گیري شکل با واقع در .داد خواهد یزبان ينشانه لیتشک داریپد و کلمه متقابل يرابطه
 کلمه با یشباهت وجه که یپدیدارهای سپس و شود می فیتعر ما يگرامهکل شعور در زین داریپد
 يرابطه .شوند می فیتعر نیشیپ یزبان هاي نشانه آن توسط باشند داشته نیشیپ يدارهایپد -
  :داد نشان ریز شکل توسط توان می را داریپد -کلمه نیب
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. شود می شامل را ها مصداق و میمفاه انواع بلکه ستین خارج جهان در ء شی کی صرفاً داریپد
 گذشته در. است داریپد کی ي دهنده لیتشک شود می مرتسم ذهن بر که ییمعنا هر واقع در

 نومن وجود به یپ فنومن از ما یعنی بود نومن ای معقول ذات بازتاب اي آیینه همانند فنومن
  .گردید می داریپد ما بر و شتدا برمی نومن از پرده فنومن و بردیم می

 پدیدارها و یمعن يرابطه کهدر مکتب اصالت کلمه  گراقیعم شناسی معنی نگاه از و امروزه اما
 انواع بلکه ستین خارج جهان در مصداق تنها و ء شی کی صرفاً داریپد کند می یبررس را

 موجود خارج جهان در ءیش صورت به که ها آن چه. شود می شامل را ها مفهوم و ها مصداق
 چه پس .دهند می لیتشک را ها مفهوم و اند گرفته شکل یآدم ذهن در که ها آن چه و باشند
 در اما ستین موجود خارج جهان در که مرغیس چه و است موجود خارج جهان در که یسنگ
 از که است يزیچ داریپد .هستند داریپد همه و همه ،است موجود بشر محورکلمه ذهن و زبان

 برخالف نیبنابرا ،گیرد می آن از را وجودش و است وابسته خود از باالتر يما به يوجود لحاظ
 آن و گرفتند می نظر در یعال جنس کی ء شی يبرا تینها در که اخالفش و انییارسطو نگرش
 هاي جوهره و يوجود لحاظ از کلمه اصالت نگرش در پدیدارها ،بود ذات به قائم یعال جنس

یعنی هر جوهري در ارتباط ) همان(.باشند می خود از باالتر يما به وابسته دهنده لیتشک
ارگانیک با دگر جوهره هاي مرتبط و هم عرض، یک ساختار و بافتار جوهري خاص را سامان 

 پدیدار

 جوھره ی معنایی

 اریجوھره ی نوشت

 جوھری گفتاری
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 .می دهند و آن ساختار و بافتار، خود در نهایت مبدل به یک جوهره ي خاص مادري می شود
و هر کدام به .  ار و بافتار مادري باالتر محسوب خواهند شدکه البته جزء پیکره ي یک ساخت
که براي بافتار و ساختار خاص آنها حکم فرا جوهره را خواهد . جوهره ي باالتر قائم خواهند بود

داشت، البته با این توضیح که فراجوهره هرگز قابل شناخت نیست بلکه حقیقت وجودي اش 
 در ) 52: 1398قلی یار، . ( همانند روح. ان خواهد شدتنها از روي نشانه هاي آن بر ما عری

 بلکه ،گیرد می بر در را آن صورت که داشت نخواهد را ء شی ذات حکم ماده نگرش نیا با واقع
 ماده چون و هستند داریپد کی ظهور و شینما يبرا هایی وسیله و ها امکان ،صورت و ماده
 هر به و رفتیپذ خواهد تري گسترده فیتعر ردایپد نیبنابرا داشت نخواهد را ء شی ذات حکم

 نمود کلمه هر و ؛شود می گفته داریپد ،بدهد کلمه لیتشک ما محورکلمه شعور در که چه آن
 داریپد_کلمه افزایی هم واقع در. باشد می کلمه کی ظهور و نمود داریپد هر و است داریپد کی

 پس. داشت نخواهد وقوع امکان يگرید بدون یکی که دهند می یتناروح ساختار کی لیتشک
 يرندهیپذ تنها ماده و آید می فراهم معنا ای یآگاه و ماده افزایی هم از داریپد فیتعر نیا در

   .است گرفته باالتر يما از را وجودش ماده خود و بود خواهد معنا

  معنا گاهیجا) 3-1-2(
 در پدیدارها درك لیپتانس و آید می ایدن به پدیدارها درك لیپتانس با که است يموجود انسان

 ندیافر در نیبنابرا ؛است شده نهاده عهیود به يفطر و یذات صورت به انسان يشعور ي دایرهفرا
 رابطه نیا تیماه و گرفت خواهد شکل پدیدارها و معنا نیب یمتقابل ي رابطه یآگاه و درك
 بار ترین اصلی که زبان گیري شکل آغاز در که صورت نیبد. داد خواهد یزبان هاي نشانه لیتشک

 ي دایره در ییمعنا ءیش دنید از است، بوده یینایب ي قوه و چشم بر یآگاه و درك افتیدر
 مورد ء شی با گفتار و نوشتار افزایی هم قالب در معنا آن سپس و گرفت خواهد شکل ما يشعور
   ) 49 :2ج: 1396آذرپیک و همکاران، ( .شد خواهد داریپد -کلمه گیري شکل سبب نظر

جوهره ي معنایی، بنیاد، ستون و اصل موجود شدن یک کلمه است که در ساحت جوهره هاي 
سلیمانپور، . ( گفتاري و نوشتاري و هم افزاي آنها با هم شکل نهایی خود را پیدا خواهند کرد

  ويگفتار ،ییمعنا ي جوهره یعنی خود يهمتا با که یزمان تا زیچ ای ءیش )29: 1398
 متقابل ارتباط آمدن وجود به محض به و است موهوم امر کی افتهین متقابل رتباطا ينوشتار
 پس. دارند را آن درك ییتوانا همه که ؛بود خواهد یهست جهان در واقع امر کی داریپد_کلمه
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 یهست پدیدارها به که چه آن و جان و روح حکم کلمه و تن حکم داریپد مفهوم و مصداق
واژه و زبان و انواع دیدگاهها نسبت ... نا کلمه عالوه بر روح، شناخت، و در این مع. دارد ،دهد می

     .به کلمه را در بر می گیرد

   نقد و تحلیل ) 1-3( 
 کیالکتید قیطر از را پدیدارها هگل .کنند می آشکار را خود یطرق از پدیدارها ینگرش هر در 
 شهود و تجربه قیطر از را ارهاپدید هوسرل .بیند می دایهو و آشکار نومن و روح یبررس و

 کانت . و براي درك یک پدیدار پیش فرض ها را در اپوخه قرار می دهدبیند می انینما و آشکار
 تا دهد می ء شی به شدن دهید مجال که لوگوس قیطر از  راپدیدارها دگریها و حس قیطر از

 کی در همه اما ،سازد می آشکار خود قیطر از را خود که يزیچ .سازند دایهو و آشکار را خود
نهایتا توسط کلمه بیان و  همه شود می آشکار داریپد که یطرق که نیا آن و ندالقول متفق زیچ

 و سپس توسط کلمه در زبان تشخص و نمود شود می آشکار یعنی ابتدا پدیدار ؛ابراز می شوند
 داریپد از شیپ اپدیداره که کند میبیان اما وارون این نگرش مکتب اصالت کلمه  ؛یابد می

 شکل کلمه بدون يداریپد چیه. بشوند کلمه و باشند کلمه دیبا شدن داریپد نیح در و شدن
 داریپد مجال ء شی به گیري شکل نیح در که است کلمه واقع در. شود نمی انیعر و گیرد مین

 ي جوهره نوع گفت توان می حتی. دهد می ما محورکلمه شعور توسط شدن درك و شدن
 به داریپد یخصوص به ییمعنا ي جوهره هر قاعدتاً و است متفاوت پدیدارها نوع در ییمعنا

 خصوصاً و کلمه دل از پدیدارها گفت توان می یکل طور به .داد خواهد لیتشک را یخصوص
 هاي جوهره افزایی هم و ظهور با  کهاست کلمه نیا و. گرفت خواهند شکل ییمعنا ي جوهره

 با افزایی هم با کلمه و داریپد تا سازد میمهیا  را طیشرا و دهد می شدن داریپد ي اجازه خود
 در واقع هستی یک توده ي نامفهوم و بی فرم است که فقط و .سازند آشکار را خود گریهمد

 می تواند ساحت هایی از خود را بر ما بنمایاند؛ و هر کدام از   پدیدارگی_فقط از طریق کلمه 
و اصل این .  پدیدار را به فهم در آورده اند-احتی از آن کلمهجهان بینی هاي گفته شده س

در ساحت چهاربعدي  پدیدار شدن هستی توسط وجودي به نام انسان است که -فرایند کلمه
   .شاکله ي جوهري آن موجودمند شده است

 خود و ستین داریپد از خارج يزیچ »دادن دنید مجال« يمعنا به گفتار دگریها برخالف
 داند می داریپد ظهور و شدن دهید يبرا یمجال را -لوگوس -گفتار دگریها .است کلمه از يبعد
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 دهید يبرا یمجال نه داند می داریپد خود را »کلمه« کلمه اصالت مکتب نگرش که یحال در
 داریپد. دهد نشان خود قیطر از را خود لوگوس ای گفتارن آ قیطر از داریپد تا داریپد شدن

 یتیماه و يجوهر هاي ساحت و ابعاد افزایی هم از فراتر یکل کلمه .ستین کلمه از خارج يزیچ
 حتی ،کنیم می لمس ،شنویم می ،بینیم می کلمات با را زهایچ و ایاش ما.  استداریپد خود
 شعور بر که یدرک و یآگاه ای معنا و کلمات با چیزها از قبل ما واقع در .بوییم می و چشیم می

 از ما يشعور فراآگاه و ذهن و ایم کرده برقرار واسطه بی ارتباط شود یم مرتسم نمایگراکلمه
 شود بندي مقوله ذهنش که نیا از قبل انسان و. کند می بندي مقوله را زهایچ اتیخصوص شیپ

 در و شیپ ذهن ،بیند می رو روبه ... وبو فاقد رنگ، فاقد ،ناهمگون ،شکل بی زیچ کیخود را با 
را  ...و چگالش حجم، مکان، زمان، شکل، اندازه، بو، رنگ، جنس، مانند هایی مقوله داریپد نیح

 به و کند می درك زهایچ از یمتفاوت يمعناها ها مقوله نیا اساس بر و کند می بندي مقوله
 جادیا متفاوت يها مقوله حضور رایز میهست رو روبه متفاوت پدیدارهاي با ما لیدل نیهم

 در دیبا نیبنابرا ؛متفاوت داریپد و کلمه یعنی متفاوت ينامع و کرد خواهد متفاوت يمعناها
 کی خود مصداق چون. شود تجدیدنظر معناشناسی و شناسی زبان در مصداق فیتعر مورد
 يها مقوله از که   بودهداریپد- کلمه کی سنگ مثالً است یزبان ينشانه کی یعنی داریپد_کلمه

   .آمده فراهم ياریبس

  داریپد -کلمه -سنگ

  یکان -جنس يهمقول

  ...و يخاکستر د،یسف زرد، - رنگ يمقوله

  میحج و بزرگ تا کوچک اریبس ریسا از -اندازه يمقوله

  یکان هر مخصوص يبو -بو يمقوله

  ...و

 یمصداق تواند می دارد خارج جهان در ییازا هب ما چون که است داریپد - کلمه کی سنگ پس
  .است کرده عبور داریپد_کلمه يمرحله از داقمص  لذا؛داشت ارجاع آن به توان می که باشد
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  گیري نتیجه
 فالسفه، از یبرخ که نیا اول .شد روشن مسئله چند فالسفه نگاه از داریپد مفهوم یبررس با

 ء شی گرانید و  زیمتما داریپد از را نفسه فی ء شی ...و هگل مالصدرا، هوسرل، کانت، ،افالطون
 که دانند می يزیچ را داریپد  نیزها آن اتفاق به بیقر اکثر. ددانن می یکی را داریپد و نفسه فی

 که آن دوم. گیرد می قرار انسان شناخت و ادراك ي حیطه در و نماید می تظاهر ،شود می آشکار
 حضور یبرخ راستا نیا در و است مدرك ای یآدم شناخت و درك به منوط داریپد حضور

 سوم آن ،اند دانسته) ینفسان من( سوژه شناخت و ركد به قائم یبرخ و خود به قائم را داریپد
 که مبتنی - ، که، برخی از فالسفه پدیدار شناس مانند هوسرل و اخالفش براي درك پدیدارها

 پیش فرض ها و امور پیشینی را در اپوخه قرار می دهند؛ چون معتقدند - بر حس و شهود است
 حضور کلمه اصالت مکتب رون این نگرش، وااما. آنگاه است که می توان ذات شی را درك کرد

 انسان درك و پنجگانه حواس واقع در. داند می داریپد_کلمه گیري شکل به منوط را پدیدارها
 یمعن درك از بعد ای زمان هم ش،یپ که آن مگر کند مین درك را يداریپد چیه محورکلمه
 کلمات درك به نوطم پدیدارها درك پس کند، کشف و خلق داریپد يبرا متناسب اي کلمه

 لذا به اعتقاد .است کلمه از آن جنس که بوده ذهن و محورکلمه يپنجگانه حواس توسط
،  می اندیشدمکتب اصالت کلمه چون ذهن و حواس انسان کلمه محور است و با کلمات

وخه قرار ك پدیدارها و هستی کلمات را در اپهیچگاه نمی توان براي در... احساس می کند و 
زیرا بدون حضور کلمات درك ما .  اذعان داشت که شهود و درك حسی اتفاق افتاده استداد و

 درك توسط از  پس .فاقد شعور خواهد بودو انسانها چیزي شبیه درك حیوانات از هستی 
 بندي دسته یفیک و یکم لحاظ از مقوالت به توجه با را پدیدارها ذهن حواس کلمه محور،

 این در حالی است که درك و دریافت ؛آیند میجود ات به و و سپس تصورتأثر و کند می
 تصورات گیري شکل پس از و پدیدارها در نزد دیگر فالسفه در آغاز وابسته به کلمات نیست

  .شود مینقش کلمات مشخص 
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 اخوان ثالث» زمستان«تحلیل ساختاري شعر

  am_moghiss@yahoo.com*دکتر امیر حسن مغیث
  عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان                            

   طاهره موسیوند

  فرهنگیان همدان دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

  چکیده 

-موفّق از یکی او. است ایران معاصر شعر هايچهره مشهورترین از) امید. م (ثالث اخوان مهدي
 که شاعر سعی کرده او می باشدیکی از اشعار » زمستان«شعر  .نیمایی است شعر رهروان ترین

رت و محتوا ایجاد است در آن با استفاده از زبان ادبی فاخر، تناسب و پیوند محکمی میان صو
  بر»زمستان« در شعرانسجام عوامل بررسی  توصیفی به -در این مقاله با روشی تحلیلی . کند

 پرداخته شده است تا نقش روابط موجود بر عناصر )1976( حسن –پایه نظریه انسجام هلیدي 
ترین مت کلّی این شعر را ساخته است، تبیین و از این طریق مهاللساختاري این شعر، که د

اي که از  نتیجه. هاي ساختاري این شعر و رمز ماندگاري و زیبایی آن نشان داده شودویژگی
 این است که شاعر در این شعر با توجه فراوان به ساختار، انسجام آیداین پژوهش به دست می

 دستوري و ،و انسجام لغويصوري مناسبی به شعر بخشیده و با استفاده از روابط ساختاري 
 شعري را پدید آورده است که از نظر حسن انتخاب واژگان و مناسبات آنها در جایگاه وينح

 این روابط از استفاده باو همچنین  .تعاصر اس م از شعرهاي موفق،همنشینی و جانشینی
 ردیف و ها قافیه نشاندن جابه و کالم اجزاي از حاصل موسیقی و انسجامو عناصر  ساختاري

 غم احساس و تاریکی و پژمردگی و یأس و نومیدي از آکنده فضاي تا است توانسته مناسب
  .کند القا خواننده به را خود مبهم

   11/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله3/3/1398 :تاریخ دریافت مقاله

  

 

 واژگان کلیدي
   تحلیل ساختاري*
   انسجام* 
  زمستان  شعر* 
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 مقدمه 

   از او یکی  .ان است شعر معاصر ایرهاياز مشهورترین چهره) امید. م(مهدي اخوان ثالث 
گرایی، به  زبان، کهنحماسی بودن بیان روایی و داستانی،. ترین رهروان شعر نیمایی استموفّق

    آهنگ و برخی از کاربردهاي نحوي سبک خراسانی از و خوشکارگیري ترکیبات زیبا 
 از سیاسی یحصر زبان جاي به هاسال این در سرایندگان دیگر و اخوان. هاي شعر اوستویژگی

  . گرفتندمی بهره نمادین و سمبلیک زبان

. مشهورترین دفتر شعري اخوان، زمستان و مشهورترین شعر این دفتر نیز زمستان است
 ي شعر دارا.استشده مرداد سروده28  شمسی دو سال پس از کودتاي1334زمستان در سال 

 اما در ان آخرین فصل سال است، راوي مشغول توصیف سرماي سوزدر الیۀ اول: دو الیه است
 شاعر در به تصویر .کشدالیۀ زیرین، راوي یخبندان فضاي سیاسی کشور را به تصویر می

رانه عمل کرده و شباهت خفقان سیاسی با زمستان را به کشیدن فضاي سیاسی بسیار متبح
 ندهسرای شعري سبک دهنده نشان که است شعرهایی ازاین شعر  . توصیف کرده استیخوب
 نظر از هم و آن القاي و شاعر حالت و حال نظر از هم رسد،می نظر به زمستان شعر. است آن

 اخوان تأثیرگذار شعرهاي از بند هر در قافیه و ردیف چگونگی و بیرونی نماي و ظاهري شکل
     .باشد

کند دربردارنده  که جغرافیاي تاریخی ایران را با حسی نوستالژیک مرور می این شعر
انی ادبی بیان اي که به زب دي سرچشمه گرفته است، اندیشهصویرهایی است که از اندیشه واحت

ه ه و خیال او را در آفاق دوردست ب، اندیشهایشویژگیمستان و زنگاه شاعر بر . شده است
ص انی تشخّیخته و در قالب زباعر درآمهاي ش ها و دانسته  تجربهةگردش درآورده و با گستر

شعر . دهدمی یرساها فضان است که گویی شنونده را نیز در همآورده پدیدیافته، شعري
     را به تصویر کشور سیاسی فضاي بندان یختوا و مضمونی است که  حاکی از مح»زمستان«

 از دید رمانتیستی ه او اصوالًثالث را به سنّت باید از آن نوع دانست ک گرایش اخوان .می کشد
که در مقابل فرهنگ و  اعران معاصرف بسیاري از شالاو بر خ. ي داردژنسبت به سنّت نوستال

ن را دوست دارد و ین تمدهاي ا ام جلوه سر تعارض و ناسازگاري دارند، تمسنّت گذشته ایران
خورد؛  تر اشعارش براي این میراث غنی حسرت میاي که در بیشهورزد به گون یبه آن عشق م
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گاه توان گفت ن بنابراین می.ه درخشان از بین رفته استتکه آن سنّت و گذش حسرت از این
  . ل حسرت و خشم شکل گرفته استتاریخی اخوان مبتنی بر دو اص

شعر   .اوت داردهایی متف  فرهنگی در شعرهاي اخوان جلوه-هاي دردناك تاریخی بیان اندیشه 
فرهنگی   -خیاریهایی است که در زمینه حسرت و افسوس ت نیز از آن دسته شعر»زمستان«

، »آخر شاهنامه«ون توان این شعر را بعد از شعرهایی چ ر خلق شده است؛ اما میشاع
ترین  از زیباترین و ناب»کاوه یا اسکندر« و »ه شهر سنگستانقص«، »از این اوستا« ، »ارغنون«

ا معناي این آید که در صورت ی یبا این توصیف این سؤال پیش م.  دانستهاي اخوان سروده
   به نظر . یده است به این درجه از زیبایی رس»زمستان«عر چه رازي نهفته است که شعر ش

وري و ساختاري و ارتباط متقابل آن با هاي ص روي ظرافت، راز زیبایی این شعر در گرسدمی
  .نظر شاعر است اندیشه مورد

 و مشغولی دل ینمهمتر ساختارها، به پرداختن سو این به سوسور دو فردینان نظریات ظهور با
 زبان، بودن مند نظام فرضیه. است بوده ادبیات جمله از مختلف علوم در پژوهشگران دغدغه

 که را تمایزي همان و بدانند مند نظام هايسامان نیز را ادبیات که داشت آن بر را منتقدان
 بانز مطلق میان یافت، می همنشینی محور و جانشینی محور و گفتار و زبان میان سوسور

 مختلف هايجنبه و هامصداق به ساختارگرا شناسیزبان رویکرد. بیابند ادبی غیر زبان و ادبی
 هايسویه و هامصداق تا کوشد می منتقد نظریه این در. است معطوف گفتارها یعنی زبان

 مورد را عادت و هنجار از برگشت  یا پیروي چگونگی و مختلف انواع یعنی ادبیات، گوناگون
را با توجه به نقد  خواهد شعر زمستان اخوان ثالث این مقاله نیز می.دهد قرار تحلیل و یبررس

 .  آن مورد تحلیل قرار دهدساختاري و الزامات

 پژوهش پیشینۀ

و شـعر زمـستان از منظرهـاي         گرفتـه  صـورت  مختلفـی  تحقیقـات  او آثـار  و اخوان ثالث  دربارة
 شـده  قرارگرفتـه  تحلیـل  و توصـیف  و بررسی مورد رهابامختلف  هاي  گوناگون با توجه به نظریه    

-گرفتـه  صورتبارة اخوان ثالث و شعر زمستان       در که هاییپژوهش از هایینمونه در ادامه  است؛
    :شودمی ذکر است
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طـاهره   ،علـی محمـدي   ،هاي مهـدي اخـوان ثالـث   ها و سروده  بررسی و تحلیل عنوان کتاب     -1
، مقالـه در ایـن  . 1395 سـال  ،17  شـمارة پیـاپی  ،1شمارة ،ادب فارسیمجلۀ  قاسمی دورآبادي،   

    شاعران نـام شعرهایـشان را بـا دقّـت و وسـواس زیـاد انتخـاب         « :استچنین نتیجه گرفته شده   
هـاي آنهاسـت، بـا خوانـدن نـام         هـا و گـرایش     که شعر شاعران انعکاس اندیشه      از آنجا  .کنندمی

 عنـوان هـایی کـه شـاعران کالسـیک بـراي             .کرد خطوط فکریشان را بررسی    تواناشعارشان می 
شـویم، ایـن   ، ساده و محسوس اند و هرچه به زمـان حـال نزدیـک مـی          گزیده اند برشعرهایشان  

ت            . شوندمی ترتر و انتزاعی   پیچیده هاعنوان در حقیقت شاعران معاصـر بـه عنـوان بیـشتر اهمیـ  
  ».دهندمی

فـصلنامۀ   ،لـو علیرضـا نبـی   ،اه سـپهري شناختی زمستان اخـوان و پیـامی در ر   خوانش نشانه  -2
در شـعر زمـستان     « :کـه  اسـت  آمده مقاله این در. 1392 سال ،4 شمارة ، معاصر ارسیپ یاتادب

تـرس و ناامیـدي     «،  »شـاعر «توصـیفی   و منظومـۀ    » زمـستان «هـاي   توان به انباشـت   اخوان می 
ریس سـاختاري  هـاي آن، بـه مـات   هیپوگراماز تببین  رسید و پس » طبیعت بی رونق  « ،  »جامعه

اشـاره  »  ـ خفقان ـ نا امیـدي شـاعر    ترس و نا امیدي مردم ـ امیدواري شاعر به کمک دیگران «
  ».کرد

زبـان و ادب  فـصلنامۀ   حـسین پاینـده،      ،نقد شعر زمستان از منظر نظریـۀ روانکـاوي الکـان           -3
 در نقـد    یکی از اشتباهات متداول   « :که است آمده مقاله این در. 1388 سال ،42 شمارة ،پارسی

یا اصـطالحاً    این است که احساسات یا اعتقادات بیان شده توسط گویندة شعر         شعر در کشور ما   
هویـت  ر، هـم هاي ادبی متأخّریهمنظر نظاز . گذارندرا به حساب شخص شاعر می      »صداي شعر «

 آثـار شـاعران معاصـر کـه      خطـا در بررسـی  ایـن . و صداي شـعرکاري خطاسـت     شاعر پنداشتنِ
محقّقان ادبـی مـا اسـت، بیـشتر رخ     ها در دسترس    اي نسبتاً زیادتري از آن    نامهدگیعات زن اطال
  ».دهدمی

 پـیش  شناسی،هاي نقد ادبی و سبک، حسین خسروي، پژوهش زمستان شعر فرمالیستی نقد -4
 ي بسیار غنـی اسـت و      تصویرزمستان از لحاظ    « :با نتیجۀ به دست آمدة    . 1389، سال   1 شمارة

هـاي سـبک    کـه از ویژگـی  آرکائیـسم زبـانی  . یه، کنایه، استعاره و نماد دارد   نزدیک به سی تشب   
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گرایـی واژگـانی و نحـوي    بیش از سی مورد باستان .آن نمود بارزي دارد شخصی اخوان است در 
   » .اي نیز در آن وجود داردچندین ترکیب نو و چند اصطالح محاوره. شوددرآن دیده می

 و تحلیل  حسن- ي براساس نظریه انسجام هلیدي ساختار نقد ددی از زمستان شعر تاکنون اما
 نظریه اساس بر را اخوان »زمستان «شعر که است آن پی در پژوهش این. استنشده بررسی

 نظریه از استفاده با دهد؛ قرار تحلیل و تجزیه موردتوصیفی  - با رویکرد تحلیلی ساختارگرایی
 و زبانی عناصر کلّی طور به و نحوي و واژگانی نایی،مع و تحلیل روابط بررسی به ساختارگرایی

 شاعر نظر مورد پیام القاي در و سازد می را »زمستان «شعر ساختاري کلّیت که ساختاري
 محتواي و صورت انسجام و توازن وبپردازد  انسجام تکرار و قاعده دو به توجه با دارد، نقش
 و ها کتاب آن، انواع و انسجام و ساختار عریفت به بردن پی  براي.شود داده نشان زمستان شعر

 عنصر و »تکرار «قاعده اساس بر شعر و سپس گرفته شده قرار مطالعه مورد مختلفی مقاالت
 دو این عوامل برشمردن ضمن و بررسی متن این ساختاري امکانات از یکی عنوان به »انسجام«

 تصرّفاتی چه هاآن در و کرده یهایاستفاده چه عناصر این از شاعر که شده صمشخّ عنصر،
   .است بوده چه شعر پیام در تصرّفات این نقش و کرده

  مبانی نظري

ی و تحلیل خود را بیرون از  شیوه بررس و نقد ادبی، نگاهيها، بیشتر پژوهشتمتا اوایل قرن بیس
تاوردهاي فردینان دو سوسور در حوزه دسقرن کردند؛ اما در آغاز این  وجو میمتن جست

، مردود  متن هر نوع بررسی بیرون ازکهشد موجب مینه زنگرشی دیگري در این شناسی، زبان
 رعوامل برون زبانی داست و قراردادي زبان امري سوسور  زیرا با توجه به نظر ودناخته شش

ان در واقع نادیده گرفتن قائل شدن به چنین نقشی براي زب« .گذاردزبان هیچ تأثیري نمی
بعد از او یاکوبسن، .  به آنها بودو دادن نقش فرعی... ، اجتماعی، فرهنگی ومسائل تاریخی

رار  مورد مطالعه و بررسی ق را عمیقاًهها این نظری و بسیاري از فرمالیستهالیدي، تروبتسکوي 
که فرم و  ندها معتقد بودفرمالیست. ات کشاندندد و دامنه آن دستاوردها را به حوزه ادبیدادن

از . کندگیري فرم کمک می ن محتواست که به شکلبیان محتوا نیست، بلکه ایشکل، وسیله 
آنان به  .)6: 1388ایگلتون،( »آیدینظر آنان محتوا بستر و زمینه مناسب شکل به شمار م

که این اصول شود و این ها ساخته میمند بودند که اثر ادبی با آن قهالکشف اصول و قواعدي ع
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این منتقدان با این دیدگاه خود تنها . کند ی را از غیر ادبی متمایز میو قواعد چگونه متن ادب
هی ل بیرونی و غیر متنی توجمتن را اساس کار خود قرار دادند و به زندگی، شخصیت و عوام

 بگیري مکتکلهاي گسترده در حوزه ادبیات و نقد ادبی سبب ش این دگرگونی. دنداشت
  . ساختارگرایی شد

در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی « ی ساختارگرایمکتب
منتقدان ساختارگرا با  .)26: 1383اسکولز،( »دکند به دست دهاي که بررسی می آثار جداگانه

ا تأکید بر روابط میان عناصر ب...  و بارت نال، روکارهاي افرادي چون یاکوبسن، استراوس
اي ه دهبا پدیرابطه ها به تحقیق در  ر و مناسبات درونی میان آنتاسازنده در داخل هر ساخ

ف پرداختند تا اجزا و عناصر اصلی آنها و مختلف ادبی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختل
 متن،  هالیدي و حسن براي بررسی انسجام در.اطشان را در ساختار کلّی کشف کنندارتب

 د لفظی و نحوي آن مورد تحلیل قرار دادن ایی، روابط معنءساختار کلّی آن را در سه جز
 ءنیز براي بررسی کلّ هر اثر ادبی آن را به چند جز  تودوروف.)109: 1976هالیدي و حسن،(

او مسائل مربوط به اثر . دهد ا را  در ارتباط با هم مورد تحلیل قرار میه کند و آن تقسیم می
کند و  بندي می نبه معنایی تقسیممی متن، جنبه نحوي و جالته جنبه کادبی را به سه دس

یم هم مورد بررسی قرار ده اما براي تحلیل هر اثر ادبی باید این اجزا را در تقابل ب: دنویس می
آن زاي تار هر اثر ادبی به این معناست که اجبنابراین تحلیل ساخ .)33- 39: 1379تودوروف،(

هر پدیدة جزئی از یک . دنوثر بررسی ش ارتباط با کلیت اصلی آن ادیگر و دراثر در ارتباط با یک
ختارگرایان با سا .را درست و کامل فهمیدکلّ است و فقط در درون آن کل می توان آن پدیده 

که ساختارها بر دا کنند اشتند اصول و قوانین ثابت و تغییرناپذیري را پیاین روش، قصد د
 مراحل نقد ساختاري بیان بندي نهایی، باشد در جمع اگر قرار«. انده اساس آن شکل گرفت

   :شودتوان گفت که رویکرد نقد ساختاري از سه مرحله تشکیل میشود، می

دادن  نشان -3 بررسی ارتباط اجزا -2 استخراج اجزاي تشکیل دهنده ساختار اثر - 1
ذیر پ لتی که در کلّیت ساختار اثر هست و وجود معنا را در آن امکانالد

   ).10: 1382گلدمن،(»سازدمی
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 و فهم در جدید ابزارهاي از یکی) 1985 و1974 (حسن و هلیدي انسجام ظریهن - 2
 متن در انسجام وجود تشخیص براي آن از توان می که است ساختاري متون بررسی

 عدم یا وجود یادشده، نظریه در شده ارائه معیارهاي بر متن تطبیق با و کرد استفاده
شود، ه به مبانی نظري مربوط میایر موضوعاتی ک س.نمود اثبات را متن انسجام

  .شودآورده میهمزمان در طی مقاله و در بررسی شعر زمستان 

  بحث

 شـوند؛ می نامیده »متن انسجام «عناصر دارند، نقش ها جمله میان ارتباط ایجاد در کهعواملی«
 وجـود  مـتن  سـازندة  اجـزاي  میـان  که است روابطی و پیوندها مجموعه متن، انسجام از منظور

 انـد، قرارگرفتـه  هـم  کنار در تصادفی که گسیخته جمالتی از را متن روابط، و پیوندها این ارد؛د
  .)110: 1374پورساعدي،لطفی(» کنندمی تبدیل منسجم و یکپارچه کلّیتی به را آن و متمایز

 هـاي پـژوهش  در کـه  هستند گراییساخت شناسانزبان جمله از حسن، رقیه و هالیدي مایکل«
 ممکن ها،آن نظریۀ اساس بر. اندپرداخته متنی انسجام عنوان با متن ياجملهبین وابطر به خود
 هـم  کـه  شـود مـی  نامیده متن زمانی گفتار، یک ولی باشد، زیاد یا کم متن انسجام درجۀ است

 انـسجام  کـه  دارنـد  عقیده حسن و هالیدي. باشد داشته معنایی پیوستگی هم و صوري انسجام
 خواننـدة  «.)30: 1371،پورسـاعدي لطفـی  (»هـستند  زبان نظام جزء که است عناصري از ناشی
 ارتبـاط  ایجاد در فراوانی عناصر. یابد دست وجوددارد، متن در که سیستمی و نظام به باید متن
 آفریننـدة  کـه  را ابزارهـایی  و عناصـر  حسن و هالیدي. دارد نقش متن انسجام و ها جمله میان

 اینجـا  در. کنندمی تقسیم پیوندي یا و معنایی واژگانی، دستوري، دستۀ سه به هستند، انسجام
      پرداختـه  »زمـستان  «شـعر  سـاختار  در عناصـر  ایـن  بررسـی  به دو آن بندي تقسیم به توجه با

  :شود می

  لغوي انسجام .1

 بـا  خود محتوایی لحاظ به زبان واحدهاي که است ايرابطه بر مبتنی واژگانی، یا لغوي انسجام«
 و مهـاجر (».بگیـرد  خـود  بـه  انـسجام  و تداوم تواندمی روابط این واسطۀ به متن و دارند یگریکد

 بـه  متـصف  بالذات واژگانی واحدهاي که دارد را ویژگی این واژگانی، انسجام«) 68: 1376نبوي،
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 ربـط  ادوات بـه  نیـازي  وکننـد   می تفسیر را دیگر برخی برخی، که معنا این به هستند، انسجام
  تقـسیم  اصـلی  دستۀ دو به خود انسجام نوع این) 105: 2007محمد،(» .نیست آنها نبی صوري

 حـوزه  بـه  واقـع  در آیـی هـم . آییهمایش یا هم   -ب تکرار یا بازآیی   -الف: از عبارتند که.شودمی
 . است متن هر موسیقی و توازن با ارتباط در بیشتر تکرار که حالی در است وابسته معنایی

  ازآیی یا بتکرار. 1- 1

 به تکرار. شودمی تکرار آن از بعد هايجمله در جمله، یک از عناصري ارتباط، نوع این در«
 این درباره خود  اخوان:)104: 1388دهقانی،(»گیردمی انجام متن در گوناگون هايشکل

 روز، و شب. است تکرار نوعی خود زندگی. است زیبایی صنعت تکرار«: نویسدمی موضوع
 اخوان (»است تکرار شعر در قافیه و وزن. است آفرینش تکرار ما خود وجود سراپاي

 و زیباترین دنبال به زبان جانشینی محور در باید شاعر او دیدگاه از .)158 :1371ثالث،
 همان این. کند استفاده شعر همنشینی محور در آن از بتواند تا باشد واژه ترین موسیقایی

 محور طریق از واژگان انتخاب را شعر او. کند می رائها شعر از یاکوبسن که است تعریفی
 دانست می همنشینی یا مرسلی مجاز محور بر آن انتقال و کالم جانشینی یا استعاري

   ).51: 1383اسکولز،(

براي ئله این مس. سازي است افزایی و برجسته از عوامل ایجاد توازن و در نتیجه قاعدهتکرار 
افزایی چیزي  د قاعدهفراین«ه او معتقتد بود ک. مطرح شده استار از سوي یاکوبسن نخستین ب

       می به دست الق تکرار کترین مفهوم خود و این توازن از طری ست جز توازن در وسیعنی
  ). 150 :1380فوي،ص( »آید می

ار، یکی از که تکریکی این: توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد تأثیر تکرار را در شعر می
سیقایی، خواه در شعر باشد خواه در ت و در هر گونه نظم موامل مهم موسیقایی شعر اسعو

ه وقتی شاعر، موضوعی را در آورد و دیگر اینک وعی از توازن را به وجود میقی، تکرار نیموس
   آورد، قسمت قبلی را در ذهن مخاطب زنده  کند با هر تکراري که می رح میشعر خود مط

اي که عقیده یا  تکرار از قوي ترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیله«دلیل ه همین کند؛ ب یم
   .)99: 1388کدکنی، شفیعی( »کند فکري را به کسی القا می
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    شود،  دي میبن هاي آوایی، واژگانی و نحوي دستهها به سه گروه توازن از آنجا که توازن
ی، واژگانی و نحوي اي آوایه زه توازنو در سه ح»زمستان«عرتوان انواع تکرارها را در شمی

   :بررسی کرد

  آوایی  توازن .1-1- 1

هاي همسان، با ابزارهاي ایجاد توازن و موسیقی در کالم، تکرار زیاد واجترین مهمیکی از «
 است؛ البته ارزش این نوع تکرار در هنر بودن آن »نشینیمحور هم«تناسب و نظمی خاص در 

 »پذیر است ی تقسیم آوایی خود به دو بخش کمی و کیفتوازن. )107: 1388دهقانی، (»است
  .)113 :1377علوي مقدم،(

  کمی آوایی توازن .1- 1-1- 1

گ دارد و یکی ا موسیقی ارتباط مستقیم و تنگاتنوزن ب. توازن آوایی کمی به وزن مربوط است
شعر از عناصر یقایی ر موسوزن و عناص. ر همین عنصر وزن استیل اصلی توازن در شعالاز د

گویند که وزن  آنها می .داختارگرایان بدان توجهی خاص دارنمهمی است که صورتگرایان و س
تن سودمند است؛ چرا عر و درك و دریافت مسیدن به معناي شاز جمله عناصري است که در ر

ر وحیدیان کامیا ).همان(وجود داشته باشداهنگی  میان وزن و محتوا همالوکه به نظر آنان اص
با وزن خاصی مطابقت شعري بسته به محتوا و حالت عاطفیش  هر«: نویسد باره می در این

محتوا و حالت انفعالی شعرش ر، شاعر از میان اوزان شعر، وزنی را که با ت دیگاردارد؛ به عب
   .)61 :1386ار،وحیدیان کامی( »گزیند د، برمیهماهنگ باش

 ،موضوع شعر. استسروده »مفاعیلن«وزن  و بحر هزج را در »زمستان«ثالث شعر  اخوان
در حقیقت وزن شعر را از موضوع آن . شود مفاعیلن می عبارت نیزاین که وزن »زمستان است«

توان ردپاي آن را جست، میاین شعر ه در ترین مضمونی کمهم همچنین .استخراج کرده است
     این حسرت دردمندانه  ایران است؛ فضاي سیاسی و اجتماعیف بر سأمضمون حسرت و ت

  :براي نمونه در بند زیر. ته اسدرستی وزن مناسب خود را یافتهب

که سرما سخت سوزان / به اکراه آورد دست از بغل بیرون /وگر دست محبت سوي کس یازي«
پیش و دیوار ایستد در چ /آید برون، ابري شود تاریکنفس کز گرمگاه سینه می/ است
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 » دور یا نزدیک؟دوستانچشم  ز /شمچه داري چدیگر ت، پس نفس کاین اس/ چشمانت
   )97: 1356اخوان ثالث،(

   .تاس ماهنگی مناسبی برقراردین ترتیب در ساختار این شعر میان محتوا و وزن ه ب

  کیفی آواییتوازن  .2- 1-1- 1

کرار ت و از تند واج درون یک هجا یا کل هجا استوازن آوایی کیفی ناظر بر تکرار یک واج، چ«
بب ایجاد نوعی موسیقی آید که خود سی مصوت در محور همنشینی به دست مشدن صامت و

ی تأثیر در جنبه موسیقایی شعر، ارکرد لفظی، یعنوه بر کالاین توازن ع. شود درونی در شعر می
هاي  یژه اگر این نوع هماهنگیوهبد  کارکردهاي محتوایی و معنایی نیز داشته باشتواند می

علوي (»افتدعر مناسب باشد، بسیار مؤثر میت و زمینه موضوعی و محتوایی شبا موقعی صوتی
  . )116 :1377مقدم،

این .  است»آ«د شود، تکرار مصوت بلن اي که در این شعر دیده می تکرار آوایی برجسته
 تداعی معانی ؤثر در خدمتاي م ه ساختار این شعر استفاده شده و به گون بار در100مصوت 

رساند، طنین آه و  ه گوش می اولین چیزي را که ب»آ«صداي . گرفته استرد نظر شاعر قرارمو
ن صدا و آوایی که از تکرار این مصوت  دارد و ایهماهنگیحسرت است که با محتواي این شعر 

رساند؛ براي مثال در  خن را به ذهن خواننده میزد، حال و هواي معنایی و عاطفی سخی برمی
نی تاریخ الوح صداي آه و افسوس شاعر را در مسیر طوتوان به وض می »آ«کرارهاي بند زیر با ت

   :شنید

و دیدار کسی سر بر نیارد گفتن / سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است«
  )97: 1356اخوان ثالث،( »لغزان است که ره تاریک و/  نتواند،نگه جز پیش پا را دید/ یاران را

وان حروف قافیه  در این شعر بیش از هر واج دیگري به عن»آ«اینجاست که مصوت  نکته مهم 
 زمستان و /انیکس / زمستان/ دندان/سوزان / لغزان/گریبان: ر گرفته استقرا  و درونیبیرونی

 به عنوان »آ«ا انتخاب مصوت واقع اخوان بدر . ماه/ ، کوتاهپنهان/ گریبان ،جام /وام بگشاي،/ آي
انداز کرده  پایان خود را در گوش مخاطب طنین نی و بیالوف قافیه، این آه طیکی از حرو

مصوت  با  است که»ر،مس،«که در این شعر بسیار تکرار شده، صامت دیگري هایی  واج .است
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م شاعر در استفاده التزا .تناسب دارد» زمستان«شعر نام  که با سازند می را»رماس«واژة » َ– و ا«
ده و در القاي پیام مورد نظر شاعر به  موجب توازن آوایی این شعر شهااج وفراوان از این
   .»که سرما سخت سوزان است«: زیادي گذاشته استمخاطب تأثیر 

نمونه کرد؛ اهدهتوان مش یها را در سطر سطر این شعر نیز م توازن کیفی حاصل از تکرار واج
   :ها در جدول زیر آمده استاي از آن

  مصراع  واج
  کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را  ر
  مغموم وش لولی شبت، هر میهمان من، منم  م
  است زمستان سرد سیلی یادگار این، است برده سرما گوش حریفا  س
  دلتنگم بگشاي، در، بگشاي بیا/ بیرنگم نه از رومم، نه از رنگم، همان بیرنگ  گ
  پنهان هادست ان،گریب در سرها بسته، درها دلگیر، هوا  آ

  

 تر در سطح فعلاصل تکرار هجاهاست که این نوع تکرار بیشدسته دیگر از توازن آوایی کیفی ح
     است، « يها در فعل.شودمیدیدهدر افعال این شعر بسامد این تکرار . دهد ها روي می

 شعر در ا فضاي معنایی و بۀ زمان حال که نشان»َست-« هجاي »... وستم، برده استهآمد
است که  »َم-«گروه دیگري از این تکرار فعلی در شناسه . تکرار شده استبار 12، ارتباط است

م، ستآمده، دلتنگمم، بیرنگم، زنگم، روم ،نمم، مسالم«ون چهایی و فعلا هواژه بار، در 11
 درونی رار این هجا، صدایی کوبنده و محکم دارد که با معنايتک. است تکرارشده»... و بگذارم

- َ، -،آ«رار  تکااین شعر به آسانی قابل درك است که شاعر بل در با تأم.  داردشعر همخوانی
براي هماهنگی ش خود را الدر محور افقی و عمودي شعر نهایت ت...  و »مر، ن، ، س، مَ-َست، 

 خوانش این شعر در سایه توازن حاصل شده، مخاطبدر . ه کار برده استمیان صورت و معنا ب
 ،را که شاعر قصد انتقالش را داشته استاي  شود و آن اندیشه ا شاعر همراه میراحتی بهب

  .کنددریافت می
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  واژگانی توازن .1-2- 1

ان دایره مش در میال درونی و اجتماعی خود و متناسب با مضمون کبر اوضاع هر شاعر بنا
اعر براي خلق همترین ابزار شدر واقع م. کند واژگانی وسیع زبان خود واژگانی را انتخاب می

ار معنایی و موسیقایی م، واژگانی با بالو شاعران بزرگ در محور جانشینی کشعر، واژه است 
 خوبی پی برده است که یکی از شیوهه اخوان ب .کنند زیبا و سازگار با متن شعري انتخاب می

هاست؛ زیرا واژه  یقی آنکند، توجه به آهنگ و موس ها را بیشتر می هایی که عمق و تأثیر واژه
رساند  ام خواندن، آهنگی را به گوش میرساند، هنگ یوه بر معنایی که به ذهن شنونده مالع

وه بر البدین ترتیب در نظر وي هر کلمه، ع .دکن که اغلب به رساندن معناي آن هم کمک می
ان شعري اوست؛ هاي زب ز ارزش دارد و این یکی از مهمترین ویژگیبار معنایی از نظر آهنگ نی

  . ه خاصی داردن توجبه همین دلیل او در انتخاب واژگان به آهنگ و تکرار آ

     ساخته هجا از بزرگتر زبانی واحد تکرار از که است مربوط هایی توازن به واژگانی توازن«
 »باشد جمله یک حتی یا و گروه یک واژه، یک تکرار تواند می توازن این. شود می

ه، ردیف، این نوع توازن هم شامل تکرار آوایی کامل مانند تکرار جمل .)207 :1380صفوي،(
را در  ...واع سجع و  قافیه، انواع جناس، انشود و هم تکرار آوایی ناقص مانند می ...جناس تام و 

دهی به  دي در شکلهاي واژگانی، به آنچه نقش کلی ازندر اینجا از میان تو. گیرد برمی
   :شود اشاره میساخت این شعر دارد،

  جمله تکرار .1-2-1- 1

ت؛ زیرا هاي واژگانی، به تکرار جمله مربوط اسدسته از توازن پیش از این اشاره شد که یک
تکرار . آیند م میهایی است که در یک جمله از پی ه تکرار جمله در واقع تکرار مجموعه واژه

هاي سبکی شعر  ویژگیاز  ووان اخدر شعر هاي ایجاد انسجام ترین زمینهمهم یکی از هلجم
عر او شود که هسته مرکزي و محور افقی ش تی در شعر او تکرار میالجم ت و شبهالجم. ستاو

ترین تکراري  در این شعر مهم. ودش کند و مانع گسستگی ساختار کلّی شعر او می  میظرا حف
خواهند پاسخ سالمت را نمی«شود، تکرار سطر اول شعر یعنی  ه در سطح جمله دیده میک

آغاز بند بار در یکبار در آغاز شعر، کاست؛ یآمده بار در این شعر دواین سطر  . است»گفت
 از یک سو زیراته است؛ رار این سطر در زیبایی ساختار این شعر تأثیر زیادي داشتک. یپایان
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ار عر عرضه گردد و از سوي دیگر تکرت شب شده است احساس و تخیلی یکنواخت در کلیسب
نکته . ه کرده باشدوم مورد نظر شاعر آماداي مفهجنبه آهنگین و موسیقایی شعر را براي الق

هاي شعر   یکی از ویژگی،آغاز شعر با ابهام. امی داردمهم این است که این سطر، ساختاري ابه
سازد و  رو می ا طرح ابهام، خواننده را با درنگ روبهگونه آغاز کردن شعر باین. صر استمعا

در این شعر نیز تکرار این . ا در فرایند تکمیل شعر سهیم گردددارد ت یذهن او را به تکاپو وام
  .کند تر می سطر ابهامی، ذهن مخاطب را براي درك اندیشه مفهوم مورد نظر شاعر برجسته

دارد؛ زیرا  پذیري، خواننده را به بازنگري و بازخوانی دوبارة شعر وامی یوه پایاناین ش«
آسایشی ناشی از تمام شدن پذیري قطعی دارد به مخاطب خود، آرامش و  ی که پایانشعرهای
، که پایان »زمستان«الی که شعرهایی مانند دهد که چندان پایدار نیست در ح می ال را انتق

عر  با ذهن خود براي دستیابی به معناي نهایی شاي دارد، خواننده را به جدال از و رهاشدهب
ه در این گونه شعرها در واقع دنباله اندیش .)1289 :1389ن،الئی میالاري و دقدمی( »دارد وامی

ازي شعر ر یک از آنها نیز به بازخوانی و بازسشود تا ه شاعر در اختیار مخاطبان گذاشته می
  .کند پایانی تصویرها را بیان می گونه وسعت زمان و مکان و بی بپردازند و بدین

      ردیف و قافیه .1-2-2- 1

روش  .ت قافیه و ردیف اس،شود م میالکی دیگر از عواملی که موجب توازن واژگانی در کی
تی المقو. اي واژه نیستاي از تکرارهاي آوایی درون یک یا چند هج قافیه چیزي جز مجموعه

ین دلیل است که هنگام احد زبانی هجا برخوردار، و به همچون قافیه از ساختی بزرگتر از و
در شعر فارسی قافیه و  .)203 :1380فوي،ص(ریم گی یتوازن واژگانی بهره می قافیه از بررس

ویژه در شعر معاصر که موسیقی هي شعر نقش اساسی بر عهده دارد، بردیف در موسیقی کنار
رار کلماتی مشابه در پایان هر بند، تک.  استدهعر بر دوش کلمات محدودي گذاشته شش

 اخوان خود در نوشته. کندعر را دو چندان میتأثیر شکند که  نوازي ایجاد میموسیقی گوش
از نظر او . کند ه و ردیف در شعر اشاره میهاي نظري خود بارها به اهمیت قافی ها و گفته

 تعادل ظها و پیوندهایی براي حف بال قۀه منزلین تداعی ب زرة آرایش و زنجیرۀمنزله ب قافیه«
این نگرش از رهگذر نظام موسیقایی سبب  .)82 :1371ث،ثال اخوان( »و توازن آرایش است

   :قافیه داردنوع  سه، »زمستان«شعر. ها در زبان شعر او شده است تشخّص واژه
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به ترتیب و  ،»است«ردیف با  باشدمیل هشت واژه شامیک قافیه  که  بیرونیۀ اصلی وقافی )الف
   .زمستان /کسان ی/پنهان/ زمستان/ دندان /سوزان/  لغزان/گریبان:  ازاستعبارت

نزدیک، / تاریک: عبارتند ازبه ترتیب باشد که میه قافیه نکه مجموعاً قافیۀ فرعی و درونی ) ب
/ گریبانمرگی نیست، / دلتنگم، تگرگی نیست/ رنگمبی/ ناجور، زنگم/ رنجور بگشاي،/ آي
   .ماه/ آجین، کوتاه/ غمگینان، پنه

   .جام بگذارم/ ، وام بگزارمذوقافیتین )پ

؛ نداام دادهدو رسالت خود را به زیبایی انج ره شده گنجانده خوبیبه شعر کلیت در هاقافیه نای
موسیقایی و آهنگینی بر کلّ این د و هم محیط نار معنایی شعر نقش داریعنی هم در القاي ب

ل آید که بر تکرار آوایی کامردیف نیز از شگردهاي توازن شعر به حساب می .نداردهکشعر حاکم
رار در تمام بندها یکسان تک ؛گیرداي که به عنوان ردیف قرار میاز آنجا که واژه. مبتنی است

 »است «فدر این شعر ردی. ه باشد قافیه مورد توجتواند بیش ازشود، توازن واژگانی آن میمی
ر یان هعر در پاساختاري شة ، که مطابق قاعدژهعاده این واال کارکرد فوق .تبار تکرار شده اس 8

گذارد و  بند آمده است، در ذهن مخاطب اثري از همراهی و هماهنگی با شاعر به جاي می
اي عمده ه از جمله ویژگی. دست در کلّ شعر عرضه گرددشود که احساسی یک نتیجه این می

از . ف در شعر استهاي القایی قافیه و ردی ثالث همین آگاهی او به ارزش و توانایی شعر اخوان
   .دري دارنظی گیرد، قدرت القایی بی هایی که بدین منظور به کار می واژهاین رو

سویی ه کرد، همقش توازنی قافیه و ردیف در این شعر باید به آن توجنکته مهمی که در بحث ن
ن که در ای»َست–«هجاي  و »ن« و »ا«هاي هاست؛ به این معنی که واجهاي آنو تعادل واج

ز بسیار مورد را داشته به عنوان حروف قافیه و ردیف نی بیشترین بسامد شعر بسیار تکرار شده و
ها نشانگر دقّت شاعر در انتخاب واژگان  این همگونی و تشابه در واج. استفاده قرار گرفته است

بدین ترتیب اخوان با این تکرارها .  مورد نظر خود را به مخاطب انتقال دهدواند حساست تا بت
  .تساخته اسو هماهنگی کاملی را میان عناصر و اجزاي شعر خود برقرار وایی در شعر، همن
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  نحوي توازن  .1-3- 1

 این. آیدمی دست به بیت یک یا سطر یک داخل در نحوي هاي ساخت تکرار ازتوازن نحوي «
به وجود سازي نقشی ی و جانشینسازي نقشساخت، همنشین صورت تکرار بهدر شعر،  توازن

ترین توازن نحوي، تکرار ساخت ، مهم»زمستان«در شعر ). 223-221 :1380صفوي،(»آیدمی
 ا صرفاًي برخوردار است، در اینجدشناسی از معانی متعد بانح ساخت در زالاگرچه اصط« .تاس

 »ده است شدر معنی آرایش عناصر دستوري سازنده جمله در مرتبه واژگانی به کار برده
   :است آمدهمشابهز ساختارهاي  جدول زیر بعضی ادر). 221:همان(

  الف
  است گریبان در سرها - 1
  است لغزان و تاریک ره که - 2
    است سوزان سخت سرما که - 3
  است شب با روز یکسان - 4

  ب
   وش مغموم  میهمان هرشبت، لولی،من منم - 1
  رنجور خوردةتیپا سنگ من، منم - 2
  ناجور نغمۀ آفرینش، ستپ دشنام من منم - 3
  ج
  پنهان  هادست گریبان، در سرها بسته، درها دلگیر، هوا - 1
  غمگین و خسته هادل ابر، هانفس - 2
    کوتاه آسمان سقف مرده،دل  زمین- 3

  

 در محور عمودي یکپارچگی شعر خود به انسجام و ي مشابه،آوردن این ساختارهااخوان با 
انسجام برقراري  اعثباین تکرارها . اختار یکدستی به شعر خود بخشیده است و سافزوده است

نکته مهمی که در بحث توازن نحوي در این شعر باید به آن اشاره کرد،  .در کل شعر می شود
هاي   ما توازن،طورهاي آوایی و واژگانی است؛ یعنی در این س ا توازنهمسویی توازن نحوي ب
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جنبه زبانی و معنایی شعر را به بینیم و این ویژگی  ی و واژگانی را در کنار هم مینحوي، آوای
 وزنی، هماهنگی و هم هم«: فته استگهمچنان که ژاهن کوهن . خود رسانده استي الحد اع

ی رود و هدف کلّ دستگاه شعر بر ایجاد همنوایی کلّ وایی عناصر سازنده شعر به شمار مین
   .)138 :1368غیاثی،( :»استوار است

  آییهمهمایش یا . 2- 1

 در که مکرّري و مشترك نمود طریق از دیگر عنصر با عنصري ارتباط «به قعوا در آییهم
 ارتباط به ترواضح عبارت به«) 111: 2007محمد،(» .شودمی اطالق دارند مشابه هايبافت

 ايگونه به شود،می گفته دارد معینی کلمات با زبان یک در کلمه یک که مداومی و همیشگی
     .)111: 2007فرج،( »دارد شدن ذکر انتظار نیز دیگر اصخ کلمۀ کلمه، یک ذکر با که

 بندها هاي رابطه و شعر سطرهاي بین انسجام و کردن تر محکم براي ثالث اخوان شعر، این در
 دو به اینجا در شاعر. است برده بهره شایانی گونه به هم شیوه این از خود شعر کلّی ساختار در

: بندها از یک هر در و شعر افقی محور در بار یک است؛ کرده استفاده تناسب یا آیی هم از گونه
: دو بند/ )، دست و بغلپا، گریبان ،سر( ،)، پاسخ گفتن و دیدارگفتن، پاسخ سالم،(: یک بند

دم و (، )سرد و گرم(، )ترسا مسیحا و(: سه بند/ داشتن و چشمچشمابر و تاریک، سینه،   ونفس
 ،)روم و زنگ(: پنج بند/ ناجورپست و تیپاخورده، رنجور،  ،مغموم ،وشلولی: چهار بند/ )مسیحا

 ،سحر(: هفت بند/ وام و حساب: شش بند/ )سال و ماه(، )میزبان و میهمان(، )در و بگشاي(
، )شب و روز(، )مرده، زنده، تابوت، مرگ(، )گوش و سیلی( ،)سپهر  وگه، سحرامداد، آسمانب
 ،غمگین ،خسته ،گیردل( ،)دلدست و  گریبان، سر،(: هشت بند و ) و افروختن چراغظلمت،(

 و آیی هم رعایت که شود می مالحظه. ) مهر و ماهآسمان، زمین، هوا،(، ) غبار آلودهمرده ودل
 بند یک در کلمات بین معنایی ارتباط گونه این و شده حفظ شعر سراسر در واژگان تناسب

 شعر این عمودي محور در اسبتن و آیی هم این دوم گونه. است شده شعر انسجام باعث
 در  و زمستانسرد ،سرما ،لغزان چون مشابهی مختلف هاي نام از استفاده با شاعر. است مشهود
 در را خود شعر موضوعی وحدت است، شعر مضمون و معنا با کامل تناسب در که شعر، سراسر
 شعر ساختار رد دستیک و نواختیک را خود عاطفۀ و تخیل آن و کرده تقویت عمودي محور

  .استبخشیده انسجام
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  دستوريانسجام . 2

 متون انسجام باعث دستوري عناصر و جمالت ساخت که است این دستوري انسجام از منظور«
» .است شده ذکر متن در قبالً که اسمی جاي به ضمیر کردن جایگزین مانند. گردد

 ارجاع،: از عبارتند که. شودمی تقسیم نوع سه به انسجام نوع  این)59: 1388بامشکی،(
  .حذف جانشینی،

 متن جمالت بین که است متن در ضمیري عناصر مختلف انواع کاربردنبه ارجاع، از منظور«
 گونهاین«). 31: 1371پورساعدي،لطفی(» بخشدمی انسجام آن به و کندمی برقرار ارتباط
» باشدقرارداشته متن ندرو در هاآن مرجع که شوندمی متن انسجام موجب صورتی در عناصر

  .در انسجام مشهود استنقش ارجاع » زمستان« از شعر هاي زیردر مصراع. )134: 1378تاکی،(

 میهمان سال !میزبانا ! حریفا  .../ ،م نه از زنگ،منه از روم/ منم دشنام پست آفرینش، نغمۀ ناجور
دهد این سرخی  میت فریب/ را کنار جام بگذارمتحساب .../ لرزد پشت در چون موج میتو ماه

    ...بعد از سحرگه نیست

این . کرد مراجعه)من و حریفا(عناصر قبل از این ضمایر باید به » تو«و » م «ضمایر براي درك
 شعر رایکی از دالیل انسجام متن است که در این شعر پیوند واژگان و سطرهاي ارجاع 
   .استتر کردهمنسجم

این واژه، حذف منظور از «.  استحذفشهودتر است، استفاده از در این شعر آنچه کاربرد آن م
پور لطفی(» انسجام متن استعنصري به قرینۀ عناصر قبلی در متن به منظور به وجودآوردن

اط را باین نوع ارتنمونه هایی از  »زمستان«در سطرهاي ذیل از شعر  .)113: 1374،ساعدي
   :توان دیدمی

 / ...نگه جز پیش پا را دید نتواند] کسی[/ فتن و دیدار یاران راکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گ
 ابري شود ،آید بروننفس، کز گرمگاه سینه می /  ...بیرون بغل از دست آورد اکراه به] او[

  نزدیک]دوستان[چشم دوستان دور یا   ز/ ... در پیش چشمانتچو دیوار ایستد] نفس[/ تاریک
وش لولی] منم[، میهمان هر شبت] منم[منم من، / گشايدر ب] وت[ سالمم را تو پاسخ گوي، .../

 .../ دلتنگم] من[، ]در[ بگشاي ،بیا بگشاي در .../ نه از رومم، نه از زنگم، همان] من.../ [مغموم 
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اخوان (  ...]است[ها پنهان، دست]است[سرها در گریبان ، ]است[، درها بسته ]است [هوا دلگیر
  )97 -99: 1356ثالث، 

بسیاري . کندصل میهاي این شعر را به هم متها و مصراعجمله، این شعرهاي حذف شدة ژهوا
زیرا دریافتن . هاي مجاور آن جداکردها و مصراعتوان از جملهها را نمیها و مصراعاز این جمله

 و این دلیلی براي ها، میسر نیست بدون مراجعه به جمالت قبل یا بعد از آنهامعناي آن
  .نسجام متن استا

  )منطقی و معنایی روابط (پیوندي انسجام. 3

 ايمسئله جمله یک مثالً. دارد وجود منطقی و معنایی رابطۀ نوعی متن جمالت همۀ میان در«
 اضافه برآن مطلبی یا و ارائه آن براي شرطی یا و نتیجه یا دلیل بعدي جملۀ سازد،می مطرح را

 چنین اگر. کندمی عرضه مطلب آن براي مقابلی نکتۀ یا و اينمونه یا مثالی بسا چه و کندمی
 بیماران گفتار یا هذیان به شباهتبی متن باشد،نداشته وجود متن یک جمالت بین ارتباطی

 معنایی روابط مطالعۀ بحث، این در البته .بود نخواهد ندارند، فکري تعادل که اشخاصی و روانی
 خصوص به هاي جنبه مطالعۀ هدف بلکه نیست رنظ مورد کلی معناشناسی چهارچوب در

 هم توالی به که زبانی عناصر ساختن مرتبط و متن انسجام ایجاد در که باشدمی معنایی روابط
       » دارند نقش نیستند، مربوط هم به ساختار وسایل سایر توسط ولی گیرندمی قرار

 بین منطقی و معنایی روابط دي،هالی انسجام نظریۀ طبق بر .)114: 1374پورساعدي،لطفی(
 »زمستان «شعر در .سببی، تقابلی و زمانی ارتباط اضافی،: شوندمی تقسیم نوع چهار به جمالت

 ردپاي البته. است  و سببیاضافی ارتباط نوع از استفاده است، تر برجسته آن کاربرد آنچه
 که آیدمی وجود به زمانی افی اضارتباط « .یافت شعر این در توانمی نیز را دیگر هايارتباط
 - 114:همان(» کنداضافه مطلبی خود از پیش جملۀ معناي و محتوا دربارة متن، در ايجمله
 ی،حتوضی: شودمی تقسیم نوع سه به ارتباط این حسن و هالیدي انسجام نظریۀ طبق بر .)115

 ارتباط جمله، یک علف رویداد شودکهمی برقرار هنگامی سببی رابطۀ« و .ايمقایسه تمثیلی،
     شرط و هدف نتیجه، علت، روابط شامل و باشد داشته دیگر جمله رویداد با) سببی (علّی
  .)همان(» شودمی
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شود، سطرهایی که بعد   آغاز می» گفتپاسخ خواهندسالمت را نمی«ا سطر ب یکدر این شعر، 
 از ویرهاییی در باب تصکننده توضیح حالت اضافی دارد و بیان،آمده استاز این دو سطر 

البته . هن شاعر نقش بسته است در ذبه سالمسبب پاسخ نگفتن  است که از اوضاع جامعه
در ارتباط . تر یافت اي ملموسط اضافی را در این شعر می توان به گونهجنبه تمثیلی رواب

طلب مورد دي مشابه در ارتباط با آن مشود؛ سپس موارته یا مطلبی بیان میتمثیلی، ابتدا نک
ورت شود و صاستفاده از این شگرد، مطلب اول گسترش داده میا گیرد و برار میبررسی ق
پاسخ نگفتن او با دیدن . ثالث همین است جا نیز قصد اخواندر این. کند تري پیدا میملموس

 انآورد که نش می دیگرهایی تمثیل تمثیلی از اوضاع اجتماع استواقع،  درسالم که خود
درگریبان سر بندد، او نقش میدر ذهن  تمثیلی که  سبب ویناولّ.ه پرواز خیال شاعر استدهند

بند پایانی شعر،  در وخت و سوزان ي ستاریک و لغزان بودن راه، سرماپس  است؛ سبودن مردم
     ده همان طور که دی... .   وها غمگین بودن دلخسته و، بسته بودن درهادلگیر بودن هوا، 

هاي توضیحی و تمثیلی در محور طولی شعر خود  شاعر با استفاده از این جملهشود،  می
 ه در انسجام اینی کوه بر نقش مهمالافی عردید ارتباط اضتبی. کند انسجام پیوندي ایجاد می

   .ن شعر داشته استشناختی و شاعرانه بودن ای  زیباییۀشعر داشته، نقش اساسی هم در جنب
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 گیري نتیجه

    آشنایی با ط شاعر بر زبان و گستردگی دایرة لغات و تسلّ اشعار اخوان ثالث به واسطۀ
از این رو، .  برخوردار استقابل توجهیهاي دستوري و واژگانی زبان فارسی از انسجام ظرفیت

» زمستان«در شعر اخوان ثالث . بل توجه استاشگردهاي ایجاد انسجام در اشعار اخوان ق
در این شعر  .استبه طور گسترده بهره برده، دستوري و پیوندي سجام واژگانیشگردهاي ان

موع احساس جاخوان ثالث، گزینش واژگان با دقّت و وسواسی فراوان صورت گرفته است تا در م
روابط . ندبرخوردارمند هاي به کاررفته از ساختاري نظامواحدي را به خواننده القا کند واژه

شاعر در این . شعر استهوم بیانگر معنا و مف یگر با توالی و ترکیبی خاص شعر با یکدعناصري
ه فراوان به ساختار و فرم شعر، انسجام صوري مناسبی به شعر بخشیده و با استفاده شعر با توج

جا نشاندن قافیه موسیقی حاصل از اجزاي کالم و بهري چون تکرار، انسجام و از روابط ساختا
انسته است تا فضاي آکنده از نومیدي و یأس و پژمردگی و تاریکی و تو ردیف مناسب وها 

است که در عبارت  نکته جالب این شعر این.  کنداحساس غم مبهم خود را به خواننده القا
 »مفاعیلن« شعرو وزن شعر  اصلی ردیفو قافیه   موضوع شعر،  نام شعر،»زمستان است«

و اشد بمی جامعه بارحسرت اوضاع  و بیانگر این عبارت تمثیل همچنین.ه استشدگنجانده 
  .زمستان استنیز   اجتماعی و سیاسیروابط گویند درها مینماد
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  مهدي موسوي هاي نمایشی در شعر سید بررسی تکنیک
  

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

   دانشیار دانشگاه سمنان 

  مهسا زهیري
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 

  
  چکیده

 اغلب شاعران جوان، سرشار از يها  شعري جدید، سرودهيها به دلیل رواج انواع سبک
 متنوع از شعر يها گونه.  ادبی و درآمیختگی هنرهاي مختلف با ادبیات استيها ينوآور

 دیگر هنرها به وجود ری تحت تأث،داستانی، شعر روایی، شعرگرافی یا شعر نمایشی و سینمایی
ي ما در این پژوهش است،  مطالعهکه محور شعر نمایشی . اند افتهیایگاه خود را کم ج آمده و کم

چنین . پردازد یگرفته و به تصویرگري م  نمایشی شکليها کیگیري از عناصر و تکن با بهره
سیدمهدي . است... بسترساز برخورد نمادین با عناصر مختلف طبیعت، جامعه و در شعر،يا وهیش

رو، در  ازاین . در شعر خود بهره برده استها روشعرانی است که از این موسوي نیز یکی از شا
 و بررسی مستقیم آثار، سعی شده برداري ي، فیشا این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه

و حضور عناصر از نظر میزان تلفیق با هنر نمایش، ، مهدي موسويسید يها است که سروده
این عناصر، . در آن مورد بررسی قرار گیرد...) ور، صدا ومتن، گفتگو، نوع روایت، ن (نمایشی

    حساب ارسطو به» فن شعر«ي عناصر تراژدي در کتاب روزشدهیافته و بهصورت گسترش
 .آیدمی

 نمایشی در يها موجب برجستگی جنبه، پردازي  عنصر روایت و کارکردهاي شخصیتتمرکز بر
وگ، دستورالعمل صحنه و واژگان بصري موجود دیالوگ، مونول. هاي موسوي شده استسروده

  .، از دیگر عناصر نمایشی پرکاربرد در شعر موسوي استها صحنهدر 
  

2/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله24/4/1397 :تاریخ دریافت مقاله   

 واژگان کلیدي
  سیدمهدي موسوي*
  شعر نمایشی*
  عناصر نمایشی*
  نمایش*
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  مقدمه. 1
یونان در غرب، تاکنون همراهی شعر و نمایش از دنیاي باستان، چین و هند در شرق و 

در عرف ادباي امروز، تماس با اثر ادبی تنها از طریق «. خورد هاي مختلف به چشم می صورت به
هاي نمایشی ادبیات  توجه به این نکته براي درك آنچه ما جنبه. گیرد نوشتار انجام می

ا اثر ادبی از محض اینکه تماس و ارتباط مخاطب ب نامیم، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا به می
» .ي ادبیات پا فراتر گذاشته شده است جز نوشتار برقرار شود، در همان لحظه از حوزه طریقی به

اند ادبیات  واقع متون دراماتیک تا زمانی که اجرا نشده در) 205 و 204: 1384امینی، (
ز نی» شعر نمایشی«ي خواندنی که  نمایشنامه«) 121: 1389محمدخانی، . (شود محسوب می

شود که خواسته یا ناخواسته براي خواندن تصنیف  اي گفته می نامیده شده است به نمایشنامه
ي خواندنی  شاعري که نمایشنامه. شده است و نه براي پدید آوردن نمایشی در صحنه

مانند گفتاشنود، ساختار » هاي بیان نمایشی ساخت مایه«سراید، خواسته یا ناخواسته از  می
و زمان و مکان ... پردازي و جامگان و پردازي، بازیگري، صحنه تانی، شخصیتنمایشی طرح داس

و یا » وصفی و غنایی«کند و به کارکرد فنون و تمهیدهاي شعر  بندي کمتر استفاده می
  )51: 1393زاده،  اکرمی و رسول(» .دهد هاي داستانی، رغبت بیشتري نشان می منظومه

عبارت » شعر نمایشی«: نویسد چنین می» ر نمایشیشع«استاد شفیعی کدکنی نیز در تعریف 
اي تاریخی یا خیالی از زندگی انسان پرداخته  از شعري است که در آن به تصویر و تجسم حادثه

هرحال، انسان در  در شعر نمایشی به. گونه دخالتی در آن حادثه ندارد شود و شاعر هیچ می
ي اصلی نمایش بیان حادثه و تحلیل  فهوظی. پیوندي که با زندگی و طبیعت دارد مطرح است

ي اصلی وجود دارد که حوادث فرعی براي تصویر بیشتر و  همیشه یک حادثه. اشخاص است
آید انتریک   و آنچه به کمک این حادثه اصلی می)Action(. آیند بهتر آن حادثه به وجود می

)Intrigue(شود  خوانده می) . ،115: 1390شفیعی کدکنی(  
 بیشتر با شعر نمایشی و تلفیق هنر نمایش با ادبیات، ابتدا عناصر نمایشی را براي آشنایی

در اینجا مفهوم صحیح . داند ارسطو اساس هنر را در تقلید می«. کنیم وار مطرح می خالصه
او در کتاب پوئتیک، شش عنصر تراژدي را معرفی ) 23: 1363ملک پور،(» .تقلید، نمایش است

اي در اختیار بازیگر و با متن هماهنگ است،  هاي نشانه  که با نظام)lexis(عنصر بیان : کند می
 با این شده عرضههاي  سه عنصر بعد موضوع. )melos( عنصر موسیقی ،)opsis(عنصر دیداري 
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: 1382اسلین،( ).dianoia(مایه   اندیشه یا درون،)ethe( شخصیت ،)mythos(پیرنگابزارهاست؛
یافته و  عنوان یک علم و هنر مدرن، این عناصر گسترش بعدها در بررسی نمایش به )63

ها ارائه  هاي بیشتري را شامل شد که در ادامه توضیح مختصري از آن مجموعه ها و زیر شاخه
  .شود می

او در همین راستا، . هاي نیماستترین تئوريحضور عناصر نمایشی در شعر یکی از بنیادي
اقع حضور عناصر و در. در شعر نو مطرح کرد...  وکانکارکردهاي شخصیت، گفتگو، زمان و م

شعر اي مطرح است که هاي اصلی و صفت ممیزهعنوان یکی از مؤلفهنمایشی در شعر به
هاي شعري بعد از شناختن جریانشناسایی این عناصر در باز. اساندشنکالسیک را از نو بازمی

  )178: 1393مطوري و صدیقی، . (کننده و مهم داردنیما نقشی تعیین

  ي پژوهش یشینهپ. 1 .1
هاي نمایشی و سینمایی ي بررسی قابلیتهاي نگارنده، تاکنون در زمینهطورکلی، طبق یافتهبه

هایی در خصوص اشعار روایی  در شعر معاصر، کتاب مستقلی تألیف نشده است؛ تنها نمونه
  :نظیر. خوردکهن، به چشم می

  1384 حنیف، انتشارات سروش، هاي نمایشی شاهنامه، محمد قابلیت●
  1393 نیستان و سینما، فریده صدائی، شرکت سهامی انتشار، ●
هاي نمایشی شعر احمـد شـاملو یـا مهـدي      ي مرتبط در خصوص جنبه    توان چند مقاله  البته می 

  .بحث این تحقیق وجود ندارد اخوان ثالث یافت؛ ولی پژوهش مستقلی در آثار شاعر مورد
  مهدي موسوي دي سیدرباره. 2. 1

سراي  نویس، منتقد و ترانه شاعر، داستان،  در تهران1355  مهر10متولد سید مهدي موسوي 
تحصیالت او در . دشناسن می» مدرن پدر غزل پست«عنوان  ایرانی است که بسیاري او را به

 شعرهاي  هاي مهم او ایجاد کارگاه از فعالیت. ي داروسازي از دانشگاه فردوسی مشهد است رشته
چنین  هم. است بوده ... ودر شهرهاي مختلف ایران نظیر کرج، تهران، شاهرود، مشهد و داستان

 تخصصی غزل ي فصلنامه» همین فردا بود «ي نشریهسردبیري  1387 و 1386هاي  او در سال
صورت   اخیر توسط خوانندگان بسیاري بهياشعار او در دو دهه. را به عهده داشت مدرن پست

حتی «چاپ کاغذي، و قابل دسترس وي می توان به آثار مجاز،  از .را شده استموزیک اج
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» ها با موش«نیماژ، ) 1392( »غرق شدن در آکواریوم«فصل پنجم،  )1391(» ...پالك خانه را
 ،نیماژ) 1393(» ي تعداد گوسفندان رویه انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی« و نیماژ )1392(

  .اشاره کرد

  کوتاه به عناصر نمایشینگاهی . 2

ویژه در شعر امروز، بیان روایی و  یکی از ابزارهاي شایسته براي ساختارهاي منسجم شعر، به«
یابند، یا به  یم از اشعار غیر روایی تر منسجمشعرهاي روایی معموالً ساختاري . دراماتیک است

: 1383حسن لی، (» .آید یم پدید تر آساني روایی ها سرودهبیانی دیگر، انسجام ساختاري در 
212 (  

شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او و «
هایی را که براي خواننده در  یتشخصخلق چنین . کند، وجود داشته باشد گوید و می یمآنچه 
» .خوانند یمپردازي  کنند، شخصیت یمي داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه  حوزه

ها و سر  منظور آشنایی عمیق با اشخاص بازي، رسوخ در ذهن آن به) 84: 1376میرصادقی، (
. ها پرداخت شان، ناگزیر ابتدا باید به نماي ظاهري آن یروانهاي  یچیدگیپدرآوردن از 

  . گیرد یمي لباس و آرایش مورد بررسی قرار  جداگانه که در بخش )72 و 71: 1383مکی،(

از دو چیز شکل ) دستورالعمل صحنه(ها  یتشخصي  نهفتهي ناگفته و ها احساسها و  یشهاند
اي  از یک سو از کنش و واکنش دیالکتیکی درون هر موقعیت ویژه که ناشی از زنجیره. گیرد می
اسلین، . (آورد هاي پیشین است و از سوي دیگر، از واژگانی که بازیگران به زبان می یتموقعاز 

ي اصلی دستورالعمل صحنه نیز توصیف وضع صحنه و ذکر اعمالی است که  یفهوظ) 49: 1382
   )57: 1383،مکی(. افتددر آنجا اتفاق می

گفتگویی است فشرده و .  یک گفتگوي معمولی و روزمره نیستصرفاًمکالمه در نمایش 
. ظر برسد عادي جلوه کند و طبیعی به نکامالًباید . دار که وظایفی بس مهم به عهده دارد جهت

ظاهر شبیه مکالمات مردم کوچه و بازار است در حقیقت چیزي وراي   حال که به  عین یعنی در
 عناصر نمایشی درون متن نیز، در ارتباط نزدیک )126 ،همان(. آن و با کیفیتی دراماتیک باشد
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رود ي دید، کشمکش، پیچیدگی، تعلیق، بحران، اوج و فبا عناصر داستان، شامل روایت، زاویه
  .است

ترین جزء کامل و یا واحد ساختمانی نمایش است و در حکم سلول بنیادي آن  صحنه، کوچک
، همان(. شود هاي اصلی نمایشنامه نیز مشخص میبا ورود و خروج شخصیت. شود محسوب می

ها تکلیف شده  پردازند و آنچه را به آن یم دکور محلی است که بازیگران به ایفاي نقش )165
هر  )107: 1364،هولتن(. دهند یمی که تماشاگران آشکارا بتوانند ببینند، انجام صورت به

خصوصیات نمایشی، . اش، خصوصیات دیگري هم دارد یجسمانجسمی سواي خصوصیات 
. ها تأکید کرد روانی و شاعرانه که در بعضی شرایط اهمیت بیشتري دارند و باید روي آن

 خصوصیات که شامل حرکت، خط، جرم، بافت و رنگ از این) 42: 1383استیونسن و دبري، (
ي روانی خاصی در ذهن ها جنبهشود که هر یک  یمعنوان واژگان بصري یاد  آن اجسام است، به

  )125: 1364،هولتن(. مخاطب دارند
تواند فراوان حذف شود، فراوان تأکید کند، و کار بیانی بازیگر را با چنان  ترکیب نور می«

که روشن گردد نور صرفاً شرط تثبیت کار بیانی بازیگر نیست، بلکه خود نیرویی عیان کند 
   )135: 1370،پودوفکین(» .جزئی از این کار بیانی است

ي  نحوهچگونگی تدوین به تعداد عناصر مورداستفاده و . تدوین نوعی انتقال است میان دو نما
انتقال باید انگیزه و دلیلی وجود براي (این عناصر شامل انگیزه .  بستگی داردها آناستفاده از 

هر نماي جدیدي به معناي اطالعات (، اطالعات )داشته باشد، چه دیداري و چه شنیداري
پیش انداختن یا به تأخیر انداختن صدا عاملی براي خلق (بندي نما، صدا  ، ترکیب.)جدید است

ي دوربین و  یهزاو، .)ندک صدا بیننده را براي تغییر صحنه آماده می. فضا و تشدید عواطف است
  )43 تا 36: 1386تامپسون، . (تداوم

ي بینائی بشر را  وسیله به) مخصوصاً(ي شنوایی و هم  وسیله  تئاتر هنر ترکیبی است که هم به«
هر تصویر ) 190: 1371نوشین،(» .جوهر و علت وجودي هنر تئاتر همین است. سازد متأثر می

هاي مختلفی در  هر تصویر نشانه. تأثیرهاي گوناگون دارددر هر لحظه بر تماشاگران گوناگون، 
هر ). نامند آنچه نشانه شناسان آن را دال می(بر دارد که حاوي واحدهاي اطالعات و معناست 

  )20: 1382اسلین،. (ها در القاي معناي نمایش نقش دارند یک از این نشانه



  ...هاي نمایشی در شعر  بررسی تکنیک           رخسار زبان      1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /           
 

 
 

52

 نمایشی، وابسته به متن هستند مثل یابیم که بعضی از عناصر با توجه به اطالعات باال، درمی
، گفتار؛ و )نوعی معادل دستورالعمل صحنه و مضمون و ساختار متن به(شخصیت، پیرنگ 

صحنه و چیدمان، (مثل منظر نمایش ) بینایی و شنوایی(عناصر دیگر وابسته به حواس انسانی 
  ).صداها(و موسیقی ) هاي تدوین نور، سیماي ظاهري و روش

  شی وابسته به متنعناصر نمای. 3
ي اول  ایم؛ گونههاي نمایشی آثار مهدي موسوي، با دو گونه شعر مواجه در تحلیل جنبه

 .ي دوم شعرهایی با عناصر نمایشی پراکنده شعرهاي توصیفی و روایی است و گونه
  شعرهاي توصیفی و روایی. 1. 3

ها  یالوگددر خالل آن گاهی پردازد که  یمي نمایشی ا حادثه، شاعر به توصیف ها سرودهدر این 
 از. روایت در این گروه از شعرها حضور چشمگیري دارد. هایی هم گنجانده شدهو مونولوگ

اش نمود بیشتري دارد؛  یادبي ها جنبهکه هر نمایشنامه یا سناریوي فیلم، قبل از اجرا،   آنجایی
یل تحل  قابلتن بهتر پردازي مواجه ایم که در خالل م پیش از بازیگر، با شخصیت و شخصیت

پردازي و عناصر نمایشی متن در دو شعر  در این بخش به بررسی جزئیات شخصیت. است
  :»...حتی پالك خانه را«ي  مجموعهشعر اول از . پردازیم یمموسوي 

ــق خانـــه عقـــاب ــشت!  عاشـ ــدون پـــر برگـ   بـ
ــتش  ــید و دس ــه  را، روي رس ــگ خان ــت  زن   گذاش

ــشم  ــادر و در چـ ــد مـ ــس  دویـ ــاي او نِگریـ   تهـ
ــنش دارد     ــه در ت ــویري ک ــت ک ــشنه اس ــه ت   ک

ــ  ــرد  «ـ ــدامین خــزان اســیرت ک ــحر ک ــدام سِ   ک
ــم   ــال غ ــت س ــه هف ــز ک ــی انگی ـــودي   ب ــدا ب   ص

  مـرد خانـه نبـود     ... کـه چـشم گـشودم بـه         همین
   لــیال و مــرگ مجنــون بــود   ي حــدیث غمــزه 

ـــل درد    ــه شک ــسـرت را ک ــن پ ــاه ک ــده نگ    ش
  هــا ماندنــد کــه رفــت شــوکت خورشــید و ســایه

  جدیـــدي بــه غیــر غــم نــزدیمکــه هــیچ حــرف 

ــت، غر    ــب رفـ ــهیغریـ ــر بانـ ــشت  تـ ــدر برگـ    پـ
  ! کــه نداشــت يا  دوبــاره ســتاره  طلــوع کــرد 

  گریــست بعــد در آن بــازوان خــسته » ...ســالم«ــ  
  دارد کـه عطــش   کـه هفـت ســال و دو مـاه اســت    

ــرد     ــرت ک ــست و پی ــت نش ــه موی ــرف ب ــدام ب   ک
  !بگــو کجــا بـــودي؟   ... خوانــدمت امــا  چقــدر  

   عاشــقانه نبــود  !نــه...  امـــا  ات رسیـــد نامــه 
ــید ــه رس ـــا ات  نام ـــت  ام ـــون  وصی ــود  خ    ب

  !مـرد شـده     سـت تـا کـه         که هفت سال شکـسته      
ــا مـــا کنا  ــردي و ب ـــوچ ک ـــو ک ــت ــا هی ــد ه    ماندن
  ـــــ دم نــزدیم! فقــط کنـــایه شنیدیـــم و ـــــ آه
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ــ   ـــر م ـــودي و پ ـــرده ب ــد ینم ــرکس زدن ــا  ک   ه
ــد    ــت گفتن ـــا از عافی ـــدي و اینج ـــه دی   شکنج

   بیـــم شدنـــد  تـــرس و تمـــام شهـــر گرفتـــار
  شـــد» خــود «ي هـــر آنکــه مـــاند گرفتـــار واژه

ـــردم  کـــار  گرفتنـــد  طعـنـــه بـــه بـــاد را  م   
ـــت   ـــج دقـایق ـــس رن ـــه مـون ـــی ک ـــودم من   ب

ـــود    ـــم ب ــرش خ ــدر س ــدم پ ــردم و دی ــاه ک   نگ
ـــان  ــري می ــستـن اب ــدر شک ــق پ ـــود  ه ــق بـ  ه

  

ـــگاري ـــه خواست ــ  ب ـــن آمـدن ــاکس ـد م ــا  ن   !ه
ـــودي ـــرده ب ــد  نم ــسلیـت گفتن ـــار ت ـــد ب    و ص

ــن   ــودي و ای ــده ب ــو زن ــه ت ــا  بچ ـــد میتیه    شدن
  !!، شــدشــد یتــو رفتــی از بــرِ مــا و هــر آنچــه مــ

ــداي دردم را  ــردم و خــــوردم صــ   ســــکوت کــ
ــودم کــه ... و مانــدم کــردم  ســکوت    «!!عاشــقت ب

ــه ــاً ! ن ــدر واقع ــم نداشــت، پ ــود  غ ــم ب   !! خــود غ
ـــه  ــدر اگرچ ــ پ ـــود   غریب ـــق بـ ـــوز عـاش   ه، هن

  )21 تا 18: 1391موسوي، (                           

  :ها یتشخص

اینکه این روایت کوتاه در مورد غیبت و بازگشت پدر است، این شخصیت،   باوجود،»پدر«
ي قشر  دهنده است و نشان» نوعی«این کاراکتر . آید یمحساب   یا فرعی به2شخصیت درجه 

پردازي از طریق اعمال شخصیت و  شخصیت. شان است بینی صیات قابل پیشرزمندگان با خصو
ي زندگی او در ها کشمکش، که روایت در مورد »مادر«. کمی شرح و تفسیر صورت گرفته است

این شخصیت نیز . توان مادر را شخصیت اصلی روایت در نظر گرفت یمغیاب همسر است و 
. ت و اساساً غافلگیري مخاطب در آن نقشی نداردنوعی است، چراکه این شعر روایتی ساده اس

ما شخصیت مادر را در خالل گفتگوي عاطفی از زبان خودش و از طریق تصمیماتِ گرفته و 
یت فرعی دوم و درواقع راوي داستان  شخص،»پسر«. شناسیم یماتفاقات پشت سر گذاشته، 

کند و تنها از  ینما مخاطب در طول شعر چندان به شناخت از این شخصیت دست پید. است
عنوان   به،»مردم«. شود یم تر پررنگکه در دو بیت آخر این حضور  طوري به. حضور او آگاه است

نقشی در این صحنه ندارند . شوند یملشکر از طریق گفتگوي مادر معرفی  هاي سیاهی یتشخص
  .ولی در صورت بسط روایت و نمایشنامه شدن آن، حضور مؤثر خواهند داشت

 در این شعر نسبتاً کوتاه، گاهی شاهد توصیفات و توضیحاتی در خصوص :العمل صحنهدستور
، »بدون پر برگشت! عقاب عاشق خانه«: از آن جمله. هستیم... عملکردها، صحنه، حالت چهره و
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براي » نگاه کردم و دیدم پدر سرش خـم بـود«و »  کدام برف به مویت نشست و پیرت کرد«
دوید مادر و در «، »رسید و دستش را روي زنگ خانه گذاشت«. توصیف ظاهر و حاالت

نگاه کردم و «و » گریست بعد در آن بازوان خسته » ...سالم« ـ «، »هاي او نِگریست چشم
  .ها یتشخص، براي توضیح حرکات و رفتارهاي »...دیدم

: ر باشندي که در درون و بیرون ما در کارند باید در گفتار حاضا ناشناختهنیروهاي  :گفتگو
صورت سکوت، در  صورت معناي مصرح، یا ارجاع ضمنی، یا داللت ناخودآگاه پیام؛ یا حتی به به

 در روایت )187: 1387سارتر، . (کند ی زبان عمل میمثابهآمیزي که سکوت به  آن حالت کنایه
و ماجرا  پسر است که روایت را بر عهده دارد کنارگوییایم، یکی مذکور، با دو نوع گفتگو مواجه

سکوت نیز دهد؛ و دیگري، گفتگوي مادر و پدر که سکوت کرده است و حتی این  یمرا شرح 
  :در بیت زیر شروع شده» سالم« با .آید یمحساب  نوعی گفتگو به

  هـــاي او نِگریـــست دویــد مـــادر و در چــشم  
  

  گریـست  بعد در آن بـازوان خـسته        » ...سالم«ـ    
  )57: 1393وي، موس(                               

  .کند یمو با بیت پنجم تا هفدهم ادامه پیدا 

  :عناصر نمایشی متن

ي نمایشی متن ها جنبهي عناصر و  همهبه جهت کوتاهی شعر و ماهیت ادبی آن، گاهی یافتن 
با این رویکرد به . دشوار است و بررسی این عناصر باید به اقتضاي حجم شعر صورت گیرد

  .پردازیم یمود در شعر مذکور تحلیل عناصر نمایشی موج

اي است که  یوهشي  دهنده ي روایت، نمایش یهزاوي دید یا  یهزاو «:ي دید یهزاوروایت و 
ي نویسنده  رابطهکند و درواقع  یمنویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه 

دید در شعر مورد بحث، از نوع ي  یهزاو) 385: 1376میرصادقی، (» .دهد یمرا با داستان نشان 
ها را  یتشخصعینی و نمایشی است که شخصیت پسر روایت، حاالت ظاهري و اعمال دیگر 

کند و مادر  یمشخص و درونی تغییر  ي دید به اول یهزاوي داستان،  یانهمدر . کند یمبیان 
بنابراین . ندک یمآورد که مخاطب حوادث گذشته را از طریق آن بازیابی  یمسخنانی به زبان 
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از نگاه نمایش هرکدام از این . پذیرد، حال و گذشته یمروایت در این شعر در دو الیه صورت 
یی ها سکانس و ها برشي گسترش پیدا کند و از نگاه سینمایی با ا صحنهتواند در حد  یمها  یتب

ان یکی از عنو ي روایت پسر به یوهش. یی همراه استها بکي شعر با فلش  یانهمطرفیم که در 
عنوان شخصیت اصلی از طریق  ي روایت مادر به یوهش و فرعی کنارگویی استهاي  یتشخص

 از بیت هفتم و :کشمکش. درواقع گفتگو در پیشبرد این روایت نقش اساسی دارد. گفتگوست
. شود یمرسیدن نامه، کشمکش مادر با هنجارهاي غلط و نامالیمات جامعه و زندگی شروع 

ي که با بیت هشتم و ا گرهکم   کم:اوج.  بسیار پررنگ استها کشمکشیجاد این نقش مردم در ا
ردم را بـه بـاد طعـنـه«ایجاد شده بود، با » وصیت خون« رسد و  یمبه اوج » گرفتنـد کـار مـ

 دو بیت پایانی از :فرود. »که عاشقت بودم... سکوت کردم و ماندم«شود  یمدر بیت بعد گشوده 
که پدر تمام مدت  درحالی. رساند یم از داستان است که روایت را به سرانجام زبان پسر، بخشی

  .سکوت خود را نشکسته است و گویی این سکوت براي مخاطب، از شرح درد و رنج رساتر است

  :»...انقراض پلنگ ایرانی با«ي  مجموعهشعر دوم از 
  

ــوالنی اتوبــــوس بــــی   حرکــــت، اتوبــــوس طــ
ــک  ــه، عاشـــقان یـ ــراض ِ خفـ ــه بـــوي اعتـ   طرفـ

  !!بحــث تــن کنــار وطــن، انــدي و ساســی مــانکن 
ــی  ــه ب ــشی ب ــرف  مال ــرمی، ح ــا ش ــرگرمیيه   س

  فرشــته بــه غــول، مردهــاي آلــت و پــول ي هیــگر
   زني اتوبـــوس و حرکـــت تـــن، چـــادر ِ گرفتـــه

ــارو   ــرت از یـ ــشق و نفـ ــشجو ! عـ ــران دانـ   دختـ
ــوس و بغــل، پــچيهــا زوج ــچ ســعید و عــسل  ب   !پ

  خوانــدن دعــا و حــدیث وقــت خــوردن ســاندیس 
ــی   ــدفون چینـ ــوي هـ ــی تـ ــب دینـ ــث جالـ   بحـ
  !چند زوج و چنـد رفیـق، چنـد لنـز رنگـی ِ جیـغ               

  گـــرد ِ زن، تـــوي فکـــر پیـــراهن    چنـــد دوره
ــترس ــاعت... اسـ ــا و سـ ــازي ِ خ! هـ ــتیبـ ــا انـ   هـ

ــا و      ــد پ ــوي گن ــرقب ــه... ع ــا تپ ــسانیيه   ... ان
ــن   ــین ایـ ــالفطره بـ ــاتلین بـ ــانی  قـ ــه جـ   همـ

ــامی ز « ــده جـ ــاقیا بـ ــانیسـ ــراب روحـ   »ان شـ
ــانی  ــوق درمــ ــا حقــ ــرزي تــ ــرّك مــ   از تحــ
  دســت ســرد یــک دختــر، بحــث داغ ارزانــی     
ــیطانی   ــاه شــ ــود در نگــ ــرس دوزخ موعــ   تــ
ــستانی    ــت زمـ ــار، ژاکـ ــر بهـ ــل ابـ ــه مثـ   گریـ

ــه ــل النـ ــرده ي مثـ ــت گـ ــور وقـ ــشانی  زنبـ   افـ
ــوطی      ــوي ق ــه شــدن ت ــت مچال   »رانــی«عاقب

ــانی   ــوان افغ ــک ج ــل ی ــه بی ــه داده اســت ب   تکی
   تــوي راه مهمــانی  !چنــد مــوي ســیخ شــده   

ــانی   ــر عریـ ــوي فکـ ــی تـ ــانتوي رنگـ ــد مـ   چنـ
ــی ــشم چترهـــاي بـ ــصرف چـ ــارانی مـ ــاي بـ   هـ
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ــی     ــال ب ــل هنــري در کم ــپ و هیک   !خطــري تی
  یک زن بـدون دهـان، در سـرش شـب و سـرطان             
ــان دود و دروغ    ــلوغ در می ــهر ش ــوي ش ــه ت   پرس

ــ دســت ــاي در گ ــردنه   !ردن، محــض ِ امتحــان ک
ــزوه   ــروغ الي ج ــیر ف ــصل سردس ــا ف ــوقيه    حق

  !توي کیف، عکس دو مـرد     ! چشم زن به کیفی زرد    
  »شـــدنی« پیرزنـــی از تمـــام ِ بـــی يهـــا هیـــگر

ــه   ــول دی ــوي حــبس و پ ــه، ب ــوي ری ــوي درد ت   !ب
ــط نمــ     ــرار، خ ــماره و تک ــی ش ــد یه    انگــارده

ــاز و دســت دراز، در تمــاس دســت  ــداز چــشم ب   ان
ــد«و » کــاش«مــرد ِ  ــدها» الب هــا، خــسته از تعه  

ــی  ــاده شـــدند تـــوي ایـــستگاه، ولـ   همگـــی پیـ
ــسته ــستهيا خ ــر  و خ ــی يت ــان ِ ب ــري  از جه   خب

ــواب ِ راننـــده     ــرمنده، غـــرق ِ خـ ــوس شـ   اتوبـ
ــاعر مـــن، آخـــرین مـــسافر مـــن يا     رفیـــق شـ

  

   عرفـــانیيهـــا شیـــ در کافـــه، ريهـــا شهیـــر
ــانی  ــت پرتودرمــ ــنش تحــ ــاي غمگیــ   روزهــ
ــانی    پــــسران راســــت شــــده، دختــــر خیابــ
  جــاي مهـــر رد و قبــول مانـــده روي پیـــشانی  

ــت   ــا، دس ــک زن ِ تنه ــت ی ــیمانی  دس ــاي س   ه
ــدش گر  ــان لبخنــ ــدر میــ ــشیمانیي هیــ    پــ

ــ   ــخت م ــه س ــه چ ــد یک ــانی گذرن ــاي پای    روزه
ــدانی  ــاقو، بحـــث چنـــد زنـ   بـــوي آخـــرین چـ

ــ ــل بچــهدهــد یفحــش م ــه موبای ــستانیيا  ب    دب
ــه  ــل، تپـ ــشی داش آکـ ــا خودکـ ــانیيهـ    مرجـ

ــانی   ــاط پنهـــ ــولی، ارتبـــ ــدگی معمـــ   زنـــ
ــده  ــات مانـ ــار رویاهـ ــو کنـ ــيا تـ ــان ی و مـ   یمـ

  ...یدانـ  یهـیچ چـی نمـ     ... یفهمـ  یهیچ چـی نمـ    
ــی  ــسیر ب ــک م ــاده م ی ــصد، ج ــا ق ــوالنیيه    ط
ــ   ــاد مـ ــو بـ ــآ یدر تـ ــی ... دیـ ــداي ویرانـ   ...ابتـ

  )57 تا 54: 1393موسوي، (                         

است که شاعر توصیف شده است و ) مخاطب درون شعري(» تو« شخصیت اصلی :ها یتشخص
هاي فرعی مسافران دیگر اتوبوس هستند که هر یک در پرورش سوژه نقشی ایفا  یتشخص

گرد،  زن چادري، دختران دانشجو، سعید، عسل، جوان افغانی، زنان دوره: از جمله. کنند یم
هرکدام از این .  راوي ِ»من«پیرزن، بچه دبستانی، راننده و حتی خود اتوبوس با رنگ و بوي از 

ها، اخالق و طرز فکر خاصی را تداعی  یژگیوهاي تمثیلی هستند و  یتشخصها،  یتشخص
  .کنند یم

ي اصلی وقوع حوادث یعنی اتوبوس،  صحنه در ابتداي شعر، مکان و :العمل صحنهدستور
با . کند یمو توصیف بوي پا و عرق، ادامه پیدا » طوالنی«ي  واژهفضاسازي با . شود یممعرفی 

ها لحظه به  هاي آن یژگیوها و نمایش اعمال، رفتار و  یصندلتک مسافران روي  چینش تک
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گریه مثل ابر بهار، ژاکت «، » زني وبوس و حرکت تن، چادر ِ گرفتهات«. شود یملحظه تکمیل 
خواندن دعا و حدیث وقت خوردن «، »!پچ سعید و عسل  بوس و بغل، پچيها زوج«، »زمستانی
، »تکیه داده است به بیل، نوجوان افغانی«، »بحث جالب دینی توي هدفون چینی«، »ساندیس

چشم زن به کیفی زرد، توي کیف عکس دو «، »!هاي در گردن، محض ِ امتحان کردن دست«
چشم باز و دست دراز، از تماس «، »دهد به موبایل بچه اي دبستانی یمفحش «، »مرد

  .ي از یک نمایش باشندا صحنهتوانند  یمها  یصندلواقع هرکدام از  در... و» انداز دست

در انتها با مخاطب  روایت مطرح است و شکل کنارگویی و به ها صحنه گفتگو در این :گفتگو
گویی  هاي پایانی تک یتب راوي باشد و هم مخاطب شعر،  منتواند که هم می» تو«قرار دادن 

. یی از گفتگو مواجه ایمها نشانهي روایت همچنین با آوردن  یانهمدر . آید یمحساب  شاعر نیز به
و » ن دعاخواند«، »پچ پچ«، »ي سرگرمیها حرف«، »بحث تن کنار وطن«: عنوان مثال به
  .وجه در سکوت ترسیم نشده است هیچ درواقع فضاي اتوبوس در این شعر به. »دهد یمفحش «

  :عناصر نمایشی متن

ي دید راوي در این شعر داناي کل است که به شرح اعمال و  یهزاو :ي دید و روایت یهزاو
 است و تر کاملها بیشتر و  یتشخصراوي اطالعاتش از . پردازد یمها  یتشخصرفتار و درونیات 

 اگر :کشمکش. است) و شاید آخرین مسافر(اما گویی یکی از مسافران . نقشی در نمایش ندارد
توان اتفاقات هرکدام را رویارویی نیروهاي انسانی با هم در  یمهر صندلی را صحنه تصور کنیم، 

نهایت، در... یدهاي درونی، تضادهاي پوششی و رفتاري وترد و ها ترس، ها بحث. نظر گرفت
یی از این ها نشانهمقصد، همگی  ي شاعر تنها مانده در اتوبوس با جهان و مسیر بی مواجهه

ها، خواننده را در حالت  یتشخصمندي نسبت به عاقبت کار   عالقه:تعلیق. رویارویی است
. گویند چنین کیفیتی را در اصطالح حالت تعلیق می. دارد یمنگرانی نگاه  انتظار و دل

ها  یتشخصهاي ابتدایی که معرفی  یتبدر این روایت، تعلیق از همان ) 75: 1376، میرصادقی(
چراکه . یابد یمشود و تا پیاده شدن مسافران در ایستگاه ادامه  یمگیرد، شروع  یمدر آن شکل 

هاست و اینکه روایت  یتبذهن مخاطب از ابتدا درگیر دلیل معرفی اشخاص و ارتباط عمودي 
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ي که ا لحظهبه . شود یمتر  یکنزد روایت با هر بیت به اوج :اوج. کند یم چه هدفی را دنبال
  :شود یمشده با پیاده شدن و رسیدن به ایستگاه نمایان  یانبهاي  یروزمرگي  همهبیهودگی 

ــی     ــستگاه ولـ ــوي ایـ ــدند تـ ــاده شـ ــی پیـ   همگـ
  

  یمــان  یمــي و ا مانــده تــو کنــار رویاهــات     
  )57: 1393موسوي، (                          

ها و نمادهاي فراوان  یلتمثي که ا نقطه. ي فرود روایت است لحظهبندي شعر،   پایان:فرود
ها به نتیجه و هدف مورد نظر شاعر  یفتعرهاي معرفی و  یتب. کنند یمروایت معنی پیدا 

  . این بخش چهار بیت آخر را شامل می شود.رسد یم

  شعرهایی با عناصر نمایشی پراکنده. 2. 3

 در نگاه اول منقطع،هاي پیچیده یا  یتروا، به دلیل ها سرودهي نمایشی این گروه از ها جنبه
  : براي نمونه. در متن پراکنده استها آنآید؛ و عناصر دراماتیک  یمکمتر به چشم 

 ] سیاه پدري هیسا[ !خواهم یطالق م -
 نه می شود بروم! نه می توانم باشم

 رفتیخودت ... برو و یادت باشد خودت : 
 گمشو کثافت ِ هرزه! تو دیو هستی -
 ]اتاقي فوران پرنده تو! خوني صدا[
 
 قرار بود که با هم به اوج پر بکشیم -

 ...قرار بود که پشت و پناه هم باشیم
 !بس کن!! خوشم نمی آید، از قیافه ات :
 ]سکوت... رعد و برق... تردیدي سایه ... سکوت[
 

  سپید را می خواستي تمام پنجره ها
  
 خودش رفتهي زنی چروکیده گوشه [
 دلم به عشق تو هر غصه را تحمل کرد -

  ] مادري هیگر! غیج[ خواهم یطالق م  
 ]دانی مچاله سمت ِ درو حرکت چم[

 ...آه اگري و یادت باشد که روز... برو
 ...برو سراغ همان زن که عکس هایش در

  !خفه شو: 
  ]چشم هایی تر! سیلی اندوه[

 چه مانده است از آن روز جز گلی پرپر
 ] !خنجري اطمینان، بعد بوسه ي صدا[

 ...ببند آن دهنت را که حوصله دیگر
  ↓ک دختریيکه براي کجاست آن پسر -
 

  ... کهي کجاست آن پسر
 !!احمق خر! خفه شو :

 ]ناباوري و تکیه داده به دیوارها
 !بدتر... گذشت روز بد اما رسید به
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 پاییزي خیس کمربند و ناله ي صدا[
 و بعد می پاشد خون به ذهن گیج غزل

 ]...زن که به دستان مرد محکوم استي صدا
■ 

  و بچه که مثالً در اتاق خوابیده  ...

 و بعد می پاشد خون به هق هق بستر
 به سمت هیچ کس و هیچ چیز و هیچ نفر

  !طالق می خواهم -
 ]مادري گریه ! جیغ[
 

ــر    ــک دفت ــار ی ــالش، کن ــسی ب ــار خی   ...کن
  )75: 1394موسوي،(                        

در شعر باال عناصري نظیر شخصیت، دستورالعمل صحنه و گفتگـو نقـش پررنـگ دارنـد، ولـی                   
چنـدان ملمـوس   ...) روایت نمایـشی، پیرنـگ، تعلیـق، بحـران، اوج، فـرود و     (عناصر درونی متن   

ا با یـاري گـرفتن از   ه یتشخصي صریح  ارائه«این شخصیت پردازي ها، گاهی از طریق  . نیستند
 )87: 1376میرصـادقی،   (».صورت می گیردها  آنافکارشرح و توضیح مستقیم رفتار و اعمال و  

کـار رفتـه   ، به این منظور به»نه می شود بروم!  نه می توانم باشم  «هایی مثل   در شعر باال مصراع   
ایـن  . ر یـا بـدون آن  ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسی          یتشخصي    روش دیگر ارائه   .اند

 87: 1376میرصـادقی،  . (ناپذیر روش نمایشی اسـت   ها جزء جدایی    یتشخصروش عرضه کردن    
  .پردازي استگر این نوع شخصیتکتک زدن و ناسزا گفتن بیان در این شعر) 92تا 

ي ، در بعـضی از شـعرها  هـا  تیعنوان متن مختصري براي تعیین عملکرد شخص     دستور صحنه به  
 روایـت  ي هیـ کـردن مـتن، از بق     ) بولد(ق باز کردن پرانتز یا قالب و حتی ضخیم           از طری  موسوي

 تعیـین جایگـاه    . در شعر مذکور، از روش باز کـردن قـالب اسـتفاده شـده اسـت                .شوند یجدا م 
بـدون هـیچ   دسـتور صـحنه   ها در متن از این طریق مفید و راهگـشاست امـا گـاهی هـم               جمله
تکلیف رفتار و حرکت و گاهی حالت صـورت و بـدن        صرفاً خود متن،     که   شوندارائه می  يا  نشانه

   .کند یرا مشخص م
ي  همـه ایـن کـالم، حـاوي تقریبـاً     . هاسـت  نـشانه اي از  یچیـده پکالم بازیگر در صحنه، دستگاه     

ي  همـه از  . شـود   یمـ عالوه، جزئی از داستان نمایش محسوب         ي کالم شاعرانه است و به     ها  نشانه
ي بیـان وابـستگی اجتمـاعی یـا ملّـی شخـصیت نمـایش، سـود                   یلهوسـ ون  ، همچـ  ها  نشانهاین  

گویی در آثار نمایـشی و روایـی    دالیل ورود یک گفتگو یا تک      )218: 1374ستاري،  . (جویند  یم
. شـود  یمتفاوت است، گـاهی بـراي پیـشبرد اثـر و بـسط و گـسترش دادن وقـایع اسـتفاده مـ                      
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امـا  . گیـرد در این دسته از گفتگوها قرار می» خواهمطالق می« در شعر باال  )137: 1383مکی،(
گویی براي بیان خصوصیات درونی اشخاص یا نمایان کردن فکـر و    گاهی از آوردن گفتگو یا تک     

خوشم نمـی آیـد، از    «دیالوگ   در شعر باال،     )138: 1383مکی،(. شود ی آنان استفاده م   ي شهیاند
  .از این نوع گفتگوست »!بس کن!! قیافه ات

صحنه و گفتگویی از نشستن زنی خیابانی در ماشین شخـصیت اصـلی بـه        ي پایین،   ونهنم یا در 
 .آیددرمینمایش 

   رؤیاهـــــامي هیـــــهـــــدف بــــودم در مرث  بــــی 
ــ  ــ کــنم  یچــشم وا مـ    نمیـــب ی و پـــیش خــودم مـ

ــو کــس، از همــه ام از همــه خــسته   ...چیــز از مــن و ت
  

   سـالم  :ناگهان یک نفر آهـسته بـه مـن گفـت            
  اشــــینمدختــــري تنهــــا بــــر صــــندلی م

ــرو: زیــر لــب، آهــستهدیــگو یدختــرك مــ   ... ب
  )101: 1394موسوي، (                        

  عناصر وابسته به حواس انسانی. 4

هاي دیداري  ي مختلف است که هرکدام از جلوه ي چندین صحنه هر تئاتر یا فیلم در برگیرنده
دکور و فضا ارتباط . دگیرن متنوعی براي پیشبرد روایت و به تصویر کشیدن آن کمک می

هاي  در شعرهایی که جنبه. شود مستقیمی با طرح نمایش دارد و مطابق آن پردازش می
حساب  ها به ترین ویژگی  یکی از اساسیها و دکور صحنهنمایشی باالیی دارند، پرداختن به 

  . آید می

 شدید و تابش نور(تواند بیانگر احساسات گوناگون باشد  یم مختلف نورپردازيهمچنین 
ي ها رنگتواند حال و هواي جشن و شادي و سرزندگی را القا کند، و  یمکننده بر پیکره  خیره

ستاري، . (و همچنین موسیقی هماهنگ با حرکات و گفتار بازیگر.) کدر و تیره حزن و اندوه را
اي ي نمادین، بر جنبهفرما، عالوه بر  ي حکم یرهتفضاي تاریک و  گاهی شاعر از )228: 1374

عنوان نمونه در شعر پایین، هم زمان و مکان و هم  به. استفاده می کندزمان و مکاننمایش 
از . ها توضیح داده شده استخصوصیات صحنه و دکور و فضا مشخص شده، اعمال شخصیت
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پردازي نیز صورت گرفته  ي زردرنگ و شمع، نورطریق طوفان و باران، صداها و از طریق هاله
  :است

ــاید دل  ــود  شــ ــه بــ ــران گرفتــ ــامی ایــ   !تمــ
  دو چـشم تـر  ! یک جفت شـمع، یـک شـب جمعـه      

  ي از نـــــور زردرنـــــگا هالــــه بابــــا میـــــان  
ــته ــار آن فرشـــ ــودکیانگـــ ــین کـــ   ي غمگـــ

  ي شــگفتو کــاش همــان لحظــه!... بمــان: گفــتم
ــد زد ــد  ... لبخنــ ــد شــ ــب ناپدیــ   و در دل شــ

  

  شب بود و پشت پنجـره طوفـان گرفتـه بـود              
ــو    ــه ب ــان گرفت ــام غریب ــه ش ــري ک   دو دخت

  ي مـن جـان گرفتـه بـود         خـسته در خاطرات   
  ي انــسان گرفتــه بــودحــاال بــه خــود قیافــه 

ــب  ــاي ش ــن روزه ــود ای ــه ب ــان گرفت   زده پای
ــود    ــه ب ــاران گرفت ــره ب ــشت پنج ــا صبح،پ   ت

  )28: 1391موسوي،                        ( 
  

ا حد که دیدن و شنیدن ت  چرا؛نورپردازي حتی در شنیدن کلمات نیز وجود خواهد داشت«
ها، کارهاي  رؤیت نمودن هنرپیشه نور عالوه بر قابل. اند اي به یکدیگر مربوط قابل مالحظه

اوقات (برقراري حالت و عواطف در بینندگان، رساندن اطالعات : تواند انجام دهد دیگري نیز می
هاي  ، به وجود آوردن تأکید بر شخص یا چیزي، تأکید ارزش...)روز، حالت هوا، فصل و

، شاعر در شعرهاي دیگر خود )38 و 37: 1366مصطفایی، (» .اتیک، بهبود مکان و صحنهدرام
 رعد و برق و ، از حرکت دورانی پنکه و قطع و وصل نور، آسمان ابريگویی به همین منظور،

  . استفاده کرده استها، تأکید و تکیه بر بار دراماتیک صحنهي نورپردازيها جلوهعنوان غروب به
، و هاست نشانهتر بگوییم، واجد ساختاري از  یقدقحال شیء است و نشانه، یا  ین، درعجامه«

ي مذهبی و غیره است؛ نمودار وضع اقتصادي ا فرقهي اجتماعی و ملیت و  طبقهگواه تعلق به 
همچنین هر خانه تنها . کسی است که آن را پوشیده و نیز سن و سال او و بر همین قیاس

» .خانه هم هست ي مذهبی صاحب یدهعقلیت و وضع اقتصادي و ي م نشانهشیء نیست بلکه 
ها، هم در ایفاي نقش مؤثر است و   هرکدام از شخصیتظاهربنابراین ) 214: 1374ستاري، (

گیرد  درواقع اولین چیزي که مورد توجه مخاطب قرار می. هم در القاي محتواي کلی نمایش
رنگ است،  ي دیداري اثر کم داینکه جنبهدر شعرهاي نمایشی نیز باوجو. ظاهر بازیگر است

منظور تصویرسازي در ذهن  پردازي و هم به منظور شخصیت توصیف ظاهر و لباس، هم به
  . مخاطب، نقش مهمی دارد
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  چند زوج و چند رفیق، چنـد لنـز رنگـی جیـغ         
  

ــده     ــیخ ش ــوي س ــد م ــانی !چن ــوي راه مهم   ، ت
  )55: 1393موسوي،   (                         

هاي دیگر هاي شعر دوم ذکرشده در این پژوهش است، در این بیت و بیت باال، یکی از بیتبیت
ها ي آنهاي چهرهها، پوشش و ویژگیهمان شعر، شاهد توصیفی از سیماي ظاهري شخصیت

شود، بلکه با  ینمي آن تعریف  دهنده یک فضا تنها با عناصر بصري تشکیل«البته . هستیم
شود که تصویري براي گوش به  یمي نیز توصیف ا القاکنندهخص یا ي صداهاي شا مجموعه

آورند که تأثیرش بر تماشاگر صدها بار آزموده شده است، زیرا واقعیت این است که  یموجود 
براي جان ) 199 و 198: 1383روبین، (» . از بینایی براي توهم استتر حساسشنوایی محملی 

 و انواع مختلفش صدا و موسیقیتئاتر و سینما، کاربرد بخشیدن به هنرهاي نمایشی از جمله 
 صداها گاهی برخاسته از طبیعت هستند، گاهی مصنوعی و .هاست روشیکی از مؤثرترین 

. هاي مختلف هایی از نسل گاهی نیز شامل موسیقی و ترانهمخصوص زندگی شهري و ماشینی، 
ي از یک نمایش یا فیلم است، هم براي نمونه، در قطعه شعر زیر، که هر بند در آن، صحنه ا

ها را آراسته خصوصیات صحنه، هم پوشش و ظاهر، و هم در پایان صداي بلندگوي وانت صحنه
  :است

  گوشــــه ي کــــادر! یــــک نفــــر الت محــــض
ــرك  ــه ي چــ ــرت ِ آب رفتــ ــی شــ ــوي تــ   بــ
  !رود ِ در حرکــــــــت ِ بــــــــدون مــــــــسیر
  ایـــن طـــرف صـــحنه ي تـــصادف و مـــرگ    
ــب   ــاده روي نجیــــ ــاي پیــــ ــغ هــــ   جیــــ

ــا   ــه بــ ــو کــ ــاد تــ ــی دوي در بــ ــه مــ   گریــ
ــوط    ــا مربـــ ــط ِ واقعـــ ــی ربـــ ــهر بـــ   !شـــ
ــده   ــشی آینــــــــ ــر خودکــــــــ   خبــــــــ
  مـــن و تـــو تـــوي کوچـــه اي بـــن بـــست     
  عرعـــــــر یـــــــک بلنـــــــدگو در مـــــــتن

  

ــک    ــیگار ِ دووور از نزدیـــ ــوي ســـ   بـــ
ــرت  ــی ش ــس : روي ت ــک«عک   ! »تایتانی

ــده   ــه شـ ــمت کافـ ــه سـ ــاي بـ   زوج هـ
ــده    ــافه شــ ــردم ِ اضــ ــرف مــ   آن طــ
ــم   ــا هـ ــا بـ ــه هـ ــري گربـ ــت گیـ   جفـ

  مــی خــواهم مــن ولــی هــیچ چــی ن   
  آخــــرین اتــــصال ِ مــــا بــــه هنــــوز
  وســـــــط روزنامـــــــه ي دیـــــــروز 
ــان   ــه پایـــ ــاز ِ اینهمـــ ــر ِ آغـــ   فکـــ

  ...خبـــــــــر ِ هندوانـــــــــه ي ارزان
  )40: 1394موسوي،(                    
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  :واژگان بصري

در صحنه و دکور، هم ) رنگ، خط، جرم، بافت و حرکت(کاربرد این واژگان و عناصر بصري 
جهت فقط به  ازاین. هاست ا و هم براي درك بهتر احوال انسانی شخصیتمنظور انتقال معن به

 با نمودهاي ظاهري خود، از ها رنگ .پردازیم که در راستاي این دو هدف است هایی می نمونه
کند  این مسئله وجود یک تئوري درونی را ایجاب نمی. نظر روانی، مفاهیم متعددي دارند نقطه

ها، ناشی از منابع طبیعی  مفاهیم روانشناسی رنگ. است» دید«بلکه، حقیقتی بارز و قابل 
هاي واقع در طیف خورشید، مفاهیم عاطفی  هر یک از رنگ) 53: 1350نصیبی، . (هاست آن

ها در القاي  اغلب رنگ. ي داستان موجب آفرینش حاالت باشد تواند در زمینه دارد و می
  )55 و 54ن، هما. (احساس پدید آمدن یک حادثه نقش مهمی دارند

خط مستقیم یا افقی است یا عمودي و یا . اند یا منحنی یممستق، پیش از هر چیز یا خطوط
 معرف افق، چیزي افقیخط .  ممکن است کند و آرام و یا تند و سریع باشدمنحنیخط . مورب

خط . این خط معموالً معرف آرامش و سکوت است. در حال دراز کشیدن و استراحت است
توان در برج، در درخت، در دودکش و در  این خط را می. قدرت و استحکام است، خط عمودي

خطوط موربی که در زوایاي حاده یکدیگر را . ، خطی فعال استموربخط . ایستادن مردم دید
دهند گویاي خشونت، جنگ و نزاع، وضعیت و حالت  یمقطع کرده و تشکیل خطوط ناهموار 

. اند جذابطورکلی بیشتر مطبوع و   ولی بهاند فعالی نیز خطوط منحن« .عصبی و مانند آن است
ي زیبا یا انحناي شیب آرام یک ردیف تپه  کاسهیک مثال آشنا، انحناي یک ظرف با یک 

شده در متن، خطوط   درواقع گاهی کلمات یا اجسام اشاره)126 و 125: 1364،هولتن(» .است
شناسی،  ویژه از منظر نشانه  محتوا بهکشند که در انتقال یممختلفی را در ذهن به تصویر 

ي گر خط افقی و نشانهمثالً در شعر دوم این پژوهش، اتوبوس طوالنی بیان. تأثیرگذار است
 .عنوان لوکیشن خود بهره برده استسکونی است که شاعر بر آن تأکید دارند و از آن به

 با توجه به تکرار آن، استکان خط منحنی و نشانگر لطافت است کهدر شعر پایین، همچنین 
  .ي خطوط نمود داردبیشتر از بقیه
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ــن را   ــستی م ــد، گری ــتگاري ات آم ــه خواس   ب
ــشید ــه دم ک ــرده ... ک ــواي دم ک ــت در ه   !تن

  کــسی بــه مهمــان هــا چــاي را تعــارف کــرد 
ــر  ــو خــالی ت   ســه اســتکان خــالی شــد، دل ت
  ســه چـــاي تلــخ کنـــار لبــان قنـــد شـــما   
  سه چـاي تلـخ کـه خیـره شـدند بـر تـن تـو                

ــه گ ــی را  بـ ــازي عروسـ ــدي بـ ــه خندیـ   ریـ
ــت  ــاي غمگینــ ــد روي چــ ــه اي آمــ   تفالــ
  که سال هاست به من زنگ مـی زنـد هرشـب           

  

  در اســــتکان افتــــادي دو چــــشم روشــــن را  
ــن را    ــی تـ ــادري نخـ ــردي در چـ ــه کـ   مچالـ

  !راکـــسی عـــروس شـــدي روح خـــسته ي زن
  ســـه روز تـــوي اتاقـــت گریـــستی مـــن را    

  را» ... اصــالً«کــه قــورت داد تــو و جملــه هــاي 
ــه  ــن را  بـ ــواش دامـ ــشیدي یـ ــاق کـ   روي سـ

ــودن را   ــاي ک ــی چــشم ه ــده مــی گری ــه خن   !ب
ــه کــوك مــی کنــدت ســاعتی معــین ر        ↓اک

ــل   ــد فع ــشی بکن ــه خودک ــودن «ک ــده ب   را» زن
  )66: 1393موسوي،(                 

 دامن و حتی جنس استکانهمچنین در شعر باال، شاهد کارکرد گرفتن از بافت چادر نخی یا 
برند نیز معناي  یمگیرند و اثاثی که به کار  یمشیایی که بازیگران در دست ادرواقع . هستیم

تأثیر تابندگی نور زرد در تاریکی، در  در بیت زیر نیز )43: 1382،اسلین(. نمادین مهمی دارند
زرد که رنگ آفتاب است، داللت بر تابندگی، گرمی و «. کننده است فضاسازي بسیار کمک

  )54: 1350، نصیبی(» .کند سالمتی می
  ي از نــور زردرنـــگ ا هالــه بابــا میــان   

  
ــاطرات    ــستهدر خ ــود  خ ــه ب ــان گرفت ــن ج   ي م

  )28: 1391موسوي،  (                               

  :تدوین و حرکت دوربین
ي سینمایی ها جنبهترین هنرهاي نمایشی است، بررسی  که سینما یکی از مهم  آنجایی از

دستیابی به این .  تأثیرگذار باشدها آنشناسایی عناصر نمایشی تواند در  یمشعرهاي نمایشی 
کادر سینما مزایاي «درواقع . مهم از طریق بررسی تدوین و حرکت دوربین مسیر خواهد بود

دهد که موضوع موردنظر خود را  یمساز اجازه  که به فیلم اول آن. هنري قابل اهمیتی دارد
ط آنچه را که از نظر ذهنی و عاطفی اهمیت دارد نشان برگزیند، جدا و محدود سازد و به ما فق

تصویر، اساس ) قاب(دوم اینکه کادر . شود ربط حذف می ترتیب مواد غیر الزم و بی این به. دهد
ساختمان، » نما«ترتیب که به  این به. دهد یمرا تشکیل » نما«) بندي ترکیب(کمپوزیسیون 
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چین کردن  منظور دست  از تدوین به)87: 1383،استیونسن و دبري(. بخشد یمتوازن و معنی 
شود که  یمي مکانی و زمانی استفاده ها پرش تماشاچی و هاي چشمي مورد نظر، هدایت ها تکه

ي دیگري، متفاوت و  خالقانههاي تدوین مثل هر هنر  یوهش. ي خود را دارد یژهوهر یک دالیل 
 در شعرهاي نمایشی کاربرد دارند که ي رایج آن یوهشدر ادامه به بررسی چند . بسیار است

» .شود یمي مختلف گاهی از طریق تضاد انجام ها سکانس و ها صحنهتدوین نماها، «. پردازیم یم
  )71: 1370،پودوفکین(

ــگ، ــدان جن ــون و دود  می ــشق و خ   در وســط ع
ــود    ــده بـ ــر از درد مانـ ــین پـ ــی زمـ ــر لختـ   بـ
  یـــک فرصـــت خـــالی و یـــک اســـمان غـــرور 

  ا بایـــستد تـــا همیــشه در آنجــ  خواســت  یمــ 
ــن    ــراي دیـ ــرد بـ ــه بمیـ ــا کـ ــود تـ ــاده بـ   آمـ
  فرصــــت بــــراي فلــــسفه و گفتگــــو نبــــود 

ــرد    آ ــاه کـ ــهیدان نگـ ــزار شـ ــر مـ ــسته بـ   هـ
ــایین تپـــه  ــا دشـــمن رســـیده بـــود بـــه پـ   هـ

  جنــگ همــان لحظــه درگرفــت دشــمن رســید،
ــت  ــط دسـ ــرد از وسـ ــرواز کـ ــاك پـ ــاي خـ   هـ

  ...دشــمن رســید، شــهر لگــدمال شــد ولــی     
ــد  ــید، آمدنــ ــرد قــــصه نترســ   !هرچنــــد مــ

ــ    شـــوندهـــا میتقـــو فـــاتح واســـتندخ یمـ
ــر  ــار تیـ ــک و رگبـ ــت و موشـ ــاران گرفـ   آه... بـ

ــ ــتند یمـ ــد خواسـ ــوض کننـ ــا را عـ ــودن مـ    بـ
ــ ــتند یم ــه... خواس ــرد   عقرب ــگ ک ــب درن   ي ش
ــ ــتند یم ــت  ... خواس ــه داش ــیکن ادام ــگ ول   جن

ــهو هــشت ســال    ي شــیطان ادامــه داشــت حمل
ــان گذشــت   ــد، زم ــد و رد ش ــال آم   و هــشت س

ــمان گر   ــط آس ــت، فق ــال رف ــشت س ــستو ه   ی
ــبر     ــاي ص ــت از آن روزه ــده اس ــه مان ــاال چ   ح

ــود     ــستاده ب ــل خــودش ای ــردي درســت مث   م
  ولــی مــرد مانــده بــود ...دشــمن رســیده بــود

  بــا یــک خــشاب خــالی و یــک اســمان غــرور 
ــ ــت یمـ ــستد  خواسـ ــا بایـ ــل دنیـ    در مقابـ

ــرد    ــه بمی ــا ک ــود ت ــاده ب ــ،آم ــین فق   !ط هم
   غیـر از او نبـود      ییک شـهر بـود و مـرد، کـس         

  نهایــت انــسان نگــاه کــرد    بــر حجــم بــی  
ــدا  آن ــود خــ ــار خــ ــستاد کنــ ــرد ایــ    مــ

ــستاد ــرد ای ــت ... آن م ــر گرف ــال و پ   ســپس ب
  و جا گذاشت یـک جـسد و یـک عـدد پـالك             
  ...دشمن از ایـن معاملـه خوشـحال شـد ولـی           

  ي خورشــید آمدنــد  خانــه بــه هــا خفــاش
  د خـــدا شـــونداز هـــیچ آمدنـــد کـــه شـــای

ــیاه  ــیاه و شـــب سـ ــاه سـ ــیاه، مـ   !ســـال سـ
ــ ــتند یم ــد   خواس ــوض کنن ــدا را ع ــم خ    اس

  !، جنـگ کـرد    خواسـت  ینممرد  ... خواستند یم
  گذاشـت  ینمـ خـون شـهیدان     ... خواسـتند  یم

ــران ادامــه داشــت  ــه دامــن ای ــار خــون ب   رگب
  و هشت سـال تلـخ کـه بـر عاشـقان گذشـت             
  ...از ما شکست خورد هر آنچـه نگفتنـی سـت           

  جـز چنـد سـنگ قبـر         سنگ قبر، بـه   جز چند   
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ــده    ــاد مان ــه در ب ــر ک ــنگ قب ــد س ــز چن ــد ج   ان
  بـا اینکـه لحـن بــارش بـاران عـوض شـده ســت      

   خـود اسـت    ي چـه یبا اینکـه هـر کـس آمـده باز         
ــده اســت   ــو خــاموش مان ــوي ســبز ت   گرچــه گل

ــسته   ــه خـ ــا اینکـ ــام تق  بـ ــد تمـ ــانـ ــا هیـ   هـ
ــدند     ــد ش ــرد، ب ــم م ــون و غ ــا جن ــه ب ــا اینک   ب

  د تهمـــت کـــار غلـــط زدنـــدگرچـــه بـــه مـــر
ـرد    ـرد، مـ آه...و بــا اینکــه مــرد  ...بــا اینکــه مـ  

  با اینکـه رفتـه اسـت و تنـی سـرد مانـده اسـت               
  

ــده  ــاد مان ــه در ی ــد جــز خــاطرات جنــگ ک   ان
  بـا اینکـه اســتقامت یـاران عــوض شـده ســت    

ــدري گــرگ  ــص بن ــد اســت  بااینکــه رق ــا م   ه
  هــاي ســخت فرامــوش گــشته اســت آن ســال

ــلّ    ــده ک ــري ش ــه روس ــا اینک ــب ــا چفی   ه ه
ــدند   ــرد، رد شـ ــسد مـ ــه از جـ ــا کـ   و بنزهـ
  و مـــرد را از دفتـــر تـــاریخ خـــط زدنـــد    

ــن ــود قــصه   ای ــه ب ــی ي گون ــردان ب   گنــاه  م
   خـودش مـرد مانـده اسـت    يهـا  بر روي حرف 

  )33 تا 29: 1391موسوي، (                     

 و نماهاي مختلف از جنگ ها صحنهبینیم که از ابتدا تا اواسط شعر، روایت  یمدر این شعر 
رد بخش دوم وا» ال چه مانده است از آن روزهاي صبراح«شکل گرفته و سپس با یک بیت 

 جنگ و شخصیت مرد هاي سالي حاکم بر  یشهانداین بخش کامالً متضاد با . شویم یمروایت 
شود یا حتی اي حاصل مینامهها فیلمدرواقع با گسترش صحنه. به تصویر کشیده شده است

حساب بیاید که هر   بهتواند دو سکانس مختلف از یک فیلم کوتاه یا نماهنگ یمي شعر  یمهندو
در بیت اول شعر با نمایی درشت و نزدیک از مرد واقع،  در. است  آنیا نمایی از یت صحنه ب

کم نماهاي بعدي به  کم. ایم که این خود از تأکید دوربین روي شخصیت حکایت داردمواجه
ي ها برشاین . کشاند یمپردازد و مخاطب را به دل داستان  یمتوصیف صحنه و موقعیت 

تدوین گاهی نیز «. منظور دادن اطالعات و پیش برد روایت شکل گرفته است  از نماها بهمختلف
  )72: 1370،پودوفکین(» .افتد  اتفاق میها صحنهاز طریق توازي بین 

ــرار  ــازهق ــشت   ت ــاعت ه ــه، س ــوي کوچ ــن، ت   ي م
  

ــی ــو، تـــوي     و بـ   »چزّابـــه«قـــراري تیـــر و تـ
  

ــی   ــوي   و ب ــو ت ــراري ت ــهق ــت جبه   ي سردش
  )47: 1391موسوي، (                           

ــابه    ــزا و نوشـ ــن، پیتـ ــر و مـ ــزار دختـ   !هـ
  )47همان، (                                       
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عنوان نمونه از آن انتخاب شده، این توازي با اختالف زمان  ي باال بهها تیبالبته در شعري که 
مشخص » از جنگ بعد ها سال «ها تیشخصچراکه در ابتداي شعر موقعیت زمانی . همراه است

  :شود یم
ــم   ــنم آوردیــ ــوي جهــ ــش و بــ ــدیم آتــ   شــ

  
  بـــراي مـــدفن گمنامتـــان غـــم آوردیـــم   

  )46همان، (                                     
درپی زمان و مکان، یک روایت سیال ایجاد کرده است که اجزاي آن بین حال و  اختالفات پی

  :اند شده به هم مرتبط ي مختلف)ها یتب (ها صحنهگذشته شناور مانده و با 
  »پــدر بمــان بــا مــن   «: نخواســتم کــه بگــویم  

  
  کــــه منتظــــر باشــــم تــــا دوبــــاره در بزنــــی

  

  زمین نخواست تو را تا به من زمان بـدهی      
  )47: 1391موسوي، (                       

  !کــسی بیایــد و تنهــا پالکتــان برســد    
  )48همان، (                                  

ي نمونه. شود یمهاي باال بین حال و گذشته ارتباط برقرار  یتبهایی مثل  یتبز طریق واقع ا در
ي ها راه دیده می شود که در آن هر بند شامل هاي موازي در شعر زیردیگري از این روایت

 و نماهاي مختلفی ها صحنهبا . کنند یمطور موازي طی  متفاوتی است که سه شخصیت اصلی به
شوند و تقاطع  یم شخصیت مواجه ایم که درنهایت با بند آخر به هم وصل از زندگی این سه

  . افتد زمان اتفاق می ي روایت، همها شاخه و ها راهاین 
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ

  !اش کـه بایـست      یکیش گفت به پیکـان خـسته      
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ
  یکــیش بــا چمــدانی قــدم گذاشــت بــه راه     

ــارگر وســــط    شــــعر راه افتادنــــدســــه کــ
ــتمالی خــیس      ــد تــوي دس ــیش قــایم ش   یک
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ
ــدادادي    ــی خـ ــرو در غمـ ــت فـ ــیش رفـ   یکـ
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ
ــواب    ــري در خ ــوش دخت ــت در آغ ــیش رف   یک
ــارگر وســــط شــــعر راه افتادنــــد    ســــه کــ

ــس     ــرد و گری ــاه ک ــان نگ ــه خیاب ــیش رو ب   تیک
  یکــیش اســم کــسی را یــواش بــرد کــه نیــست 

ــوي دســت  ــاي ســیاه یکــیش عکــسی شــد ت   ه
ــشگاه   ــوي زایـ ــود تـ ــش بـ ــر زنـ ــیش فکـ   یکـ

ــوي چــشم  ــیس یکــیش زل زده شــد ت   هــاي پل
ــیش رئــیس     ــت پ ــت رف ــیش زن را برداش   !یک
ــادي   ــی ش ــسرت کم ــد از ح ــست ش ــیش م   یک

ــره  ــشت گـ ــیش مـ ــد در آزادي یکـ ــرده شـ   کـ
ــه دنیـــاي آرزو و کتـــاب     ــیش رفـــت بـ   یکـ

ــت   ــیش رفـ ــواب یکـ ــار جـ ــان در انتظـ   خیابـ
  یکــــیش را ســــر میــــدان اولــــی کــــشتند 
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  یکـــیش را ســـر میـــدان دومـــی کـــشتند    
  

ــدان ســـومی کـــشتند     ــیش را ســـر میـ   یکـ
  )26 و 25: 1393موسوي، (                     

  )73: 1370،پودوفکین(. گیرد یم و نماها صورت ها صحنهزمانی بین  گاهی تدوین با ایجاد هم
  ي زیـــــاد هیــــ گر، از پــــرم  یمــــ از خــــواب  

ــاز خـــواب    ز لمـــس دســـت هـــاشي، اپـــر یمـ
ــواب  ــاز خـ ــرم یمـ ــ، پـ ــم یمـ ــودمترسـ    از خـ
ــواب  ــاز خــ ــر یمــ ــشیپــ ــار خواهــ   ي، سرشــ

  

ــود     ــه خ ــده ک ــک پرن ــاد داد  از ی ــه ب   را ب
ــو گریـــه  ــواشکنـــ یمـ ــو یـ   ی زیـــر پتـ

   شــــدمتــــر وانــــهیددیوانــــه بــــودم و 
  یکــــش یمــــســـردرد داري و ســــیگار  

  )62: 1393موسوي، (                         
دو . ایجاد هیجان و سرعت بخشیدن به روایت و صحنه، بهره برده استشاعر از این روش براي 

ي الیت موتیف و براي  یوهشی نیز تدوین به گاه« .زمان حادثه، در دو مکان مختلف، ولی هم
  به عنوان نمونه در شعر زیر)74: 1370،پودوفکین(» .گیرد یمتأکید روي یک مضمون انجام 

از استفاده . متفاوت است، اما مکان و شخصیت یکی ستي با زمان ا صحنههرکدام از بندها 
ي مشابه در تک مصراع آخر بندها،  حادثه و عملکرد یکسان شخصیت در هر بند، و لوکیشن

  . براي تأکید بر مضمون است
  خوانــدم یصــبح جمعــه کتــاب مــ

  شــرح و تفــسیر شــعري از حــافظ
  

ــ ــدم یظهــر جمعــه کتــاب م   خوان
ــن  ــکوه وطـ ــاریخ پرشـ ــرح تـ   شـ

  

  خوانــدم ی کتــاب مــعــصر جمعــه
ــوي اویـــن    ــگی تـ ــدگی سـ   زنـ

  

  شب جمعـه بـه خـواب کـه رفـتم      
  همــه چــی واقعــاً مرتــب بــود    

  

   
  

ــشتند  ــعید را ک ــه س ــوي کوچ   ت
  

ــشتند  ــتاره را ک ــه س ــوي کوچ   ت
  

ــوي کوچــه امیــر را کــشتند      ت
  

  

  .چیز نبود  داخل کوچه هیچ 

  علــــت رنــــگ پــــرچم قرمــــز
ــز   ــصر فلـ ــوي عـ ــشافات تـ   اکتـ

  

  شناســــــی زن ن روايهــــــا راه
  دار شـــــدن امتیــــازات بچــــه  

  

ــوین  ــصاد نـ ــر روي اقتـ ــد بـ   نقـ
ــین  آ ــستر ب ــاطرات م ــرین خ   !خ

  

ــود  ــب بـ ــدگی لبالـ ــه از زنـ   خانـ
  شب شب بـود، تـا ابـد شـب بـود         

  )138 و 137: 1393موسوي، (  
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    گیرينتیجه. 5

کارگیري عناصر نمایشی به دو دسته تقسیم  هاي موسوي از نظر چگونگی به سروده) الف
  :شود می

در شعرهاي . و شعرهایی با عناصر نمایشی پراکنده) نمایشی( و روایی شعرهاي توصیفی 
پردازي، گفتار، دستورالعمل  ي اول، نقش عناصر نمایشی وابسته به متن مثل شخصیت دسته

در شعرهاي دسته دوم عناصر دیداري و . صحنه و عناصر نمایشی داخل متن، بارزتر است
 نمودار زیر میزان .ي بیشتري دارد هستند، جلوهي مستقیم با مخاطب  شنیداري که در رابطه

  .دهد ي موسوي را نشان می شده هاي چاپ پراکندگی انواع شعر نمایشی در مجموعه

پراکندگی شعرھای نمایشی

%۵٠.٢شعرھای غیر نمایشی 

%١٣.٢شعرھای نمایشی 

شعرھایی با عناصر نمایشی پراکنده 
٣۶.۵%

 
   درصدگیري از انواع شعر نمایشی در آثار مهدي موسوي-1نمودار 

ي  هاي نمایشی پایینی است، و نیمه اي جنبهها، دار با توجه به نمودار باال، تقریباً نیمی از سروده
ي  کننده نمودار بعدي مشخص. هاي مختلف از عناصر نمایشی برخوردار است صورت دیگر، به

  .گیري از عناصر نمایشی در هر مجموعه شعر مهدي موسوي است میزان بهره
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پراکنده

   شعر پراکندگی عناصر نمایشی در هر مجموعه-2نمودار 
در نمودار باال، تعداد شعرهاي غیرنمایشی، نمایشی، و شعرهایی با عناصر پراکنده را در هر 

  .کنیم مجموعه، مشاهده می
  :ي کاربرد عناصر نمایشی شیوه) ب

ها از زن، مرد، پیر، جوان و کودك حضور  در شعر موسوي انواع شخصیت: پردازيشخصیت
توان  همچنین می. شوند ب پیشبرد داستان میکنند و سب دارند و هر یک نقشی ایفا می

دهند و  ها یافت که اعمالی انسانی بروز می هاي حیوانی را نیز در برخی سروده شخصیت
طرف عمل کرده و  ها، بی موسوي در پردازش این شخصیت. هاي انسانی هستند گر ویژگی تداعی

بلکه سعی در استقالل گذارد،  ها به نمایش نمی خصوصیات و احساسات خود را در شخصیت
ها نیز تا  پردازي ي فکري او در شخصیت زمینه وجود، پس ها دارد؛ بااین بخشیدن به شخصیت

  .حدي نمایان است
، ضخیم نویسی و تفکیک از قلّابهاي مختلف مثل ایجاد  این مورد به شکل: دستورالعمل صحنه

ي   تنها از طریق شیوهگاهی نیز بدون عالمت ظاهري،. متن اصلی، در شعرها حضور دارد
  .تشخیص است و توجه به معنا، قابل خوانش اثر

گویی نمایشی یا  گاهی به شکل تک. شود وضوح در شعرها دیده می دیالوگ گاهی به: گفتار
ها و  این گفتارها از طریق بیان تفکرات شخصیت. شود کنارگویی جهت روایت، وارد شعر می

  .ازي و هم در پیشبرد روایت دارندپرد لحن سازي، نقش مهمی هم در شخصیت
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 از. ترین عنصر این بخش در شعر موسوي عنصر روایت است پرنقش: عناصر نمایشی متن
ي بیشتري  ي متن در شعر نمایشی باالست، روایت و دستورالعمل صحنه، جلوه که سلطه آنجایی
 است که در آن، ي غیرخطی گویی و به شیوه ي عناصر دارند؛ روایت اغلب از طریق تک از بقیه

عناصر دیگر نظیر . گیرد ها براي این منظور کمک می ها و صحنه شاعر از تصویرگري حالت
  .شوند افکنی، اوج و فرود نیز اگرچه با تأثیر کمتر اما دیده می تعلیق، گره

عملکرد . شوند رنگ، بافت، جرم، خط و حرکت، در بعضی شعرها نمایان می: واژگان بصري
دهی صحنه و فضا، و همچنین ایجاد آثار روانی مختلف در مخاطب   در شکلاصلی این عناصر

دهد که به ایجاد فضاي  ها را سیاهی و سرخی تشکیل می بیشترین حضور دراماتیک رنگ. است
  .انجامد تیره می

که بیشتر  کند، اما ازآنجایی هاي آن به دکور و فضاسازي شعرها کمک می نور و جلوه: نورپردازي
ها  افتد، شاهد نقش مستقیم نور در روایت آلود و شب زده اتفاق می  در فضایی وهمها سروده

  .نیستیم
. هاي صوتی، عنصر جدانشدنی شعرهاي موسوي است صدا، موسیقی و جلوه: صدا و موسیقی

این صداها شامل . تري دارد هایی با عناصر نمایشی پراکنده، نقش پررنگ ها در سروده وجود آن
  .یا حتی صداهاي طبیعت نظیر رعد و برق آیت... و ، سنجموسیقی، اذانگفتار، آواز، 

لباس، آرایش و (ها  موسوي در اغلب شعرها، از بیان سیماي ظاهري شخصیت: لباس و آرایش
گرایی و باورپذیري روایت  منظور واقع پردازي و هم به ، هم در جهت شخصیت)حاالت بیرونی

هاي مرده و کپی شده از هم  ثار موسوي، صرفاً شخصیتهاي موجود در آ شخصیت. برد بهره می
ها توجه نشده باشد؛ بلکه پویایی خود را  هاي مختلف درونی و بیرونی آن نیستند که به جنبه

  .اند حفظ کرده
گاه هر بیت . هاي مختلف روایت در شعر موسوي واحدهاي متفاوتی دارند صحنه: صحنه و دکور

هاي اضافه بر ساختمان  گاهی مصراع. شود، گاه هر بند اي جداگانه محسوب می شعر صحنه
موسوي از تمامی ابزار و لوازم موجود . کنند ها را بازي می ي صحنه قالبی شعر نقش پیونددهنده

  .کند منظور تزیین دکور و فضاسازي شعرها استفاده می در طبیعت و زندگی شهري، به
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صوص در شعرهاي نمایشی که روایت خ هاي مختلف تدوین، در شعر موسوي به روش: تدوین
هاي پرکاربرد  ها، از جمله روش تکنیک روایت موازي صحنه. خورد تري دارند به چشم می پررنگ

  .هاي موسوي است در سروده
شعرهایی با . نمایش است هاي مختلفی قابل شعرهاي نمایشی موسوي به شکل) ج

تر  یا شعرهاي کوتاه. کی درآیدتواند به شکل یک نمایش عروس هاي غیرانسانی، می شخصیت
حتی با گسترش دادن بعضی از شعرهاي بلندتر که . هاي کوتاه شود ها و فیلم تبدیل به کلیپ

هایی آوانگارد ترتیب داد و روي صحنه برد یا از  توان نمایشنامه روایت پر کششی دارند، می
  .عنوان نمایش رادیویی استفاده کرد ها به آن
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   ادبیات کالسیک فارسیهایی از نمونههاي آن درگرا و کاربستشناسی نقشنبافت در زبا 

   azadehsh194@gmail.com *آزاده شریفی
  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 

  

                                      دهچکی

مفهوم بافت اشاره به .  زبانشناختی استگرا و نقدشناسی نقشبافت یکی از مفاهیم کلیدي زبان
. گذاردو هم در تفسیر آن تأثیر میگیري متن محیط متن و عناصر آن دارد که هم در شکل

همچنین  .ت غیر زبانی؛ بافت خرد و کالن و بافبافت زبانی: شود مانندبافت به انواعی تقسیم می
ت را در تعیین باف.... هاي ممکن، بینامتنیت و هایی مانند زمان، مکان، جهانشناسان مؤلفهزبان

گرا تمایز میان بافت شناسی نقشهاي مهم بافت در زبانبنديیکی از تقسیم. اندمؤثر دانسته
  ،گرامند نقششناسی نظامگذار زبانبنیان ي،به نظر مایکل هلید. موقعیت و بافت فرهنگی است

ن گونه که یک متن بازنمود فرهنگ و نظام زبانی یابد همابافت فرهنگی در موقعیت نمود می
گفتمان در این معنا فرآیند . کندپیوند متن با بافت آن را تبدیل به گفتمان می. خود است

بافت هلیدي هم چنین . توري استتکوین و درك متن در سطحی وراي واژگان و عناصر دس
در این . ، عامالن گفتمان و وجه آن می داندزمینه گفتمان: موقعیت را متشکل از سه عنصر

هاي رایج بافت و اشاره به برخی الگوهاي مرتبط، الگوي هلیدي براي مقاله ضمن ارائه تعریف
 الگوهاي داده شده بر  هم چنین کاربست.گرددتبیین بافت و تفسیر رقیه حسن از آن بیان می

هاي عملی آنها در نقد هایی از ادبیات کالسیک فارسی نشان داده شده است تا قابلیت نمونه
  .متون مشخص گردد

30/1/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله21/1/1397 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  

 واژگان کلیدي
  گراشناسی نقش زبان*
   گفتمان*
    بافت فرهنگی*
   بافت موقعیت*
  سازي بافت*
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 مقدمه

. کردهاي اصلی مطالعۀ زبان در قرن بیستم بودند روی2شناسی زایشی و زبان1گراییساخت
گرایان که ملهم از نظریات ساخت.  بودن آنهاست3ویژگی مشترك این رویکردها توصیفی

اي سوسور زبان را شبکه« . کوشیدند تا زبان را در کلیت آن بررسی کنند  بودند ، می4سوسور
آورد؛ وي این شبکه روابط را ود میوجدانست که روي هم نظام یا سیستمی را بهاز روابط می

گرایان سعی در توضیح عناصر سازنده جمله ساخت). 79 : 1380باطنی، ( » نامید می5صورت
به ویژه ( گرایان  تأکید بیش از حد ساخت8. داشتند7 و جانشینی6با تکیه بر روابط همنشینی

عنی را کنار گذاشته و در بر صورت زبان باعث شد تا آنها مطالعه م) گرایان آمریکاییساخت
  .صدد توصیف صوري و عینی زبان برآیند

زایشی در - با طرح دستور گشتاري9شناس آمریکایی، نوآم چامسکی، زبان1957 در سال 
-، ساختبه نظر چامسکی. گرا پرداختشناسی ساخت به انتقاد از زبانهاي نحويساختکتاب 

؛ کنند زبان تأکید می10ند چرا که تنها بر روساختاگرایان از توضیح روابط میان جمالت ناتوان
  . ساخت تنها صورت عینیت یافته آن است  و رو11حال آنکه اصل معنا در ژرف ساخت

 زبانی تمایز قائل شد ، مطابق این نظریه، هرچند 13 و توانش12چامسکی همچنین میان کنش
 محدودیتِ انسان تنها بخشی از هاي زبان به طور بالقوه نامحدودند، اما به دلیلامکانات و جمله

چامسکی وظیفه دستور زبان را . آید که به کنش زبانی موسوم استاین امکانات به فعل درمی
تکیه بر توانش زبانی موجب انتزاعی . دانستتوصیف توانش زبانی و استخراج قواعد آن می

 آن کامالً نادیده شدن دستور زایشی گردید تا حدي که مطالعۀ زبان در شکل معمول و روزمره
شناسی باقی ماندن در سطح جمله و ناتوانی از توضیح معنی، دو اشکال اساسی زبان. گرفته شد

شناسان بعدي براي رفع این نقص به مطالعه معنی پرداختند و زبان. گرا و زایشی بودساخت
 در بافت کاربردشناسی عمدتاً به مطالعۀ زبان.  شدند14موجب ظهور شاخه نوین کاربردشناسی

شناسانی که مطالعۀ معنی را روش اصلی یکی از زبان. پردازدکاربردي آن در تعامل روزمره می
فرث عالوه بر تأکید بر مطالعۀ معنی، معنی را نه امري ذاتی یا .   بود15خود قرار داد ، فرث

ن مکتب، در ای. دانستقراردادي بلکه متأثر از ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی کاربرد زبان می
اي اجتماعی و در واقع بخشی از نظام اجتماعی است که براي رفع نیاز ارتباطی به زبان پدیده
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  صورت زبان تابع -دانست اي فطري می برخالف چامسکی که زبان را پدیده-وجود آمده است
مطالعۀ کارکرد زبان با توجه به نقش و . نقش آن و نقش نیز عامل ساماندهی معنی است 

 17ست که شاگرد فرث، مایکل هلیدي16گرامند نقششناسی نظامت اجتماعی، بنیاد زبانضرور
.  هلیدي نظریات فرث را بسط داد و به صورت مکتبی مستقل درآورد.  بنیان نهاد1960در دهۀ 

هايِ هلیدي زبان را نظامی از انتخاب. هستند » نقش« و » نظام« دو مفهوم کلیدي این مکتب
. دهد انجام می18ست که گویشور در سطوح مختلف با توجه به بافت موقعیتداناي مینشانه

هاي آورد که نقشها شبکۀ منظم و تودرتویی از روابط را پدید میمجموعۀ این انتخاب
زبان تحت . شودگوناگونی دارند و هر عنصر با ارجاع به نقش آن در نظام کلی زبان تعریف می

، این پردازدبه ساماندهی معنی میگیرد و رامون شکل میتأثیر ضرورت اجتماعی و محیط پی
هاي زبان در نظریۀ فرانقش.  موسوم است19»فرانقش« شناسی نقشگرا به کارکرد زبان در زبان

  : هلیدي عبارتند از 

پردازد  که به استفاده از زبان براي بیان تجربۀ شخصی از جهان می20فرانقش اندیشگانی « - 1
  .رودکار میث و حاالت و نهادهاي مربوط بدان بهو براي توصیف حواد

منظور از فرانقش بینافردي استفاده از زبان براي تعامل با مردم ، شروع : 21 فرانقش بینافردي- 2
یا ارتقاي روابط به منظور تأثیر گذاري بر رفتار دیگران ، بیان نقطه نظرات و تصحیح یا تغییر 

  .آنهاست

پیام براي متناسب سازي آن با توجه به دیگر عوامل متنی و ساماندهی : 22 فرانقش متنی- 3
  ).Thompson,2004 : 30 (»  زندبرون متنی فرانقش متنی را رقم می

گیرند و متحول  شکل میهاي زبانی در رابطۀ متقابل با کاربرد اجتماعیازسوي دیگر، ساخت
در آن به کار  محیطی که زبانکندبنابراین مطالعۀ زبان در بستر اجتماع ایجاب می. شوندمی
شناسان براي  زبان.. نیز بررسی شود... رود به لحاظ فیزیکی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و می

  .برنداشاره به چنین محیطی، اصطالح بافت را به کار می
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 تعریف و اهمیت بافت

فرهنگ در  . تشده اسبه بافت، سیاق عبارت و فحواي کالم ترجمه context  فرهنگ هزارهدر 
برخی . نیز در برابر آن به کار رفته است»  متن- زیر « ،  عالوه بر بافت و بافتارعلوم انسانی

ریشۀ آن ، . رسداند که درست به نظر نمیترجمه کرده» زمینه«ها و مترجمان، آن را به فرهنگ
contextus اسبی براي این معادل من» بافت« است؛ بنابراین » به هم بافتن«  التین به معناي

در ادامه .  داردشناسان توافق نسبی وجوددر تعریف بافت، میان زبان. رسداصطالح به نظر می
  :شودهاي بافت اشاره میتعریفبه چند نمونه از 

و جهان بیرون وجود دارد و ) دستور و واژگان(بافت را آن شبکه روابطی که بین صورت  -
 )425: 1369ساغروانیان،. ( داننددهد، می میدر حقیقت معنی خارجی زبان را تشکیل

کهنمویی پور و دیگران، . ( گویندشناختی یک عنصر زبانی بافت میبه محیط زبان -
1381 : 173( 

: 1379صفوي، . ( توان مجموعه عواملی دانست که در تعبیر معنی مؤثرند بافت را می-   
212(  

شود و هر آنچه در این محیط ر آن واقع می بافت محیط فیزیکی است که ارتباط د-        
ها، زبان بدن و حرکات طرفین، و آنچه هریک پیشتر گفته یا انجام ها، نگاهبدن: است؛ مانند 

 )(Gee, 2010: 11. گیرداند و دانش مشترك آنها که دانش فرهنگی مشترك را نیز دربرمیداده
، تأثیرگذاري بر محیط فیزیکی و فرهنگی «  بافت رابا توجه به تعاریف فوق می توان ارکان مهم

  . به شمار آورد» معنی و ارتباط برقرار کردن میان صورت زبان و جهان خارج 

پبش از پرداختن به تاریخچۀ تفکر دربارة بافت شایان ذکر است که با وجود اهمیت این مفهوم 
 در این باره صورت و نیز امکان کاربست عملی آن در نقد متون ادبی، تاکنون تحقیق جامعی

» هاي ادبیبررسی اهمیت بافت در پژوهش« اي با عنوان الهام الهیان در مقاله. نگرفته است
، سیاق و فحواي کالم درصدد توضیح د شأن نزولبا پیوند دادن بافت با مفاهیمی مانن) 1391(

جی و نظري میرحا. ی استشناختی و نمونه عملاین مفهوم برآمده است که فاقد چارچوب زبان
شناسان قدیم مسلمان بر اساس ترین زبانبررسی بافت متن از دیدگاه برجسته« در مقاله 

عرب تاریخچۀ مفیدي از تفکرات علماي بالغت و نحویان ) 1392(»  الگوي حازم قرطاجنی
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هاي ؛ هرچند این بررسی محدود به متون کالسیک عربی و الگودرباره بافت به دست داده اند
  . ستخرج از آنهاستبافتی م

 تاریخچه تفکر دربارة بافت

هایی بنديشناسان اجتماعی بیش از دیگران به بافت توجه کرده و تقسیمشناسان و زبانمعنی
 .اند؛ از جمله تقسیم آن به بافت زبانی و غیرزبانیتر کردن این مفهوم ارائه نمودهبراي روشننیز 
یی واحد زبان با دیگر واحدهاي گفتار یا متن و بافت بافت زبانی شامل روابط دستوري و معنا« 

» غیرزبانی شامل تمامی اشیا و اعمال پیرامون گوینده و شنونده و دانش مشترك آنهاست
  . هايِ جهان خارج از متن استها و تجربهبافتِ غیرزبانی برآیند ایده) . 212: 1379صفوي، (

تري از این مفهوم به دست نیم تصویر معقولهاي متنی زیر شاید بتوابا مشخص کردن سازه« 
  :دهیم 

  نوع متن یا ژانر ) 1
  موضوع، هدف و کارکرد آن ) 2 
  موقعیت فیزیکی و زمانی متن  ) 3
  موقعیتِ اجتماعی، فرهنگی و تاریخی متن ) 4
  گوینده / هاي نویسندههویت ها، دانش، عاطفه ها، توانایی ها ، باورها و انگارش) 5
  شنونده / گوینده یا خواننده/ یان نویسندهرابطۀ م) 6 
  ) 42: 1389وردانک، ( »   )23بینامتنیت( هاي همسان یا مربوط تداعی نوع متن با متن) 7

  : تاریخ بیهقیبراي مثال در 
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شناسی گفتمانی دارد ؛ تقسیم بافت به دو بندي دیگر بافت که اهمیت بسزایی در زبانتقسیم
گیرد و است که سخن در آن جاي می  بافتی24 منظور از بافت خردرد و کالن است؛دستۀ خُ

     .  به عوامل پیرامونی همچون عوامل جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد25بافت کالن
 )ذیل بافت: 1385ك داد، .ر(

داختند و شناسان و کاربردشناسان به طور گسترده به مطالعۀ بافت پرپیش از هلیدي، معنی
  به معرفی دو نمونه از این تحلیل گفتمانبراون و یول در . ه کردندالگوهایی براي تبیین آن ارائ

  :الگوها می پردازند 
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  :شمردهاي زیر را براي تبیین بافت برمی مؤلفه26هایمز -1 

  27فرستنده) 1
        28گیرنده) 2
  29موضوع) 3
  ....) و زمان و مکان ، حرکات بدن و صورت( زمینه ) 4
  ) نوشتار، مکالمه، عالئم راهنمایی و رانندگی( مجراي ارتباطی )5
  .........)     گفتگو ، افسانه ، نامه و ( شکل پیام ) 6
  رویداد    ) 7
  هدف          ) 8

)   1989:38( 
  :توان تصویر روشنی از بافت به دست داد  معتقد است با توجه به مختصات زیر می30 لویس- 2

  گوینده) 4مکان          ) 3زمان         ) 2      31هاي ممکننجها) 1

 )ibid:41(  33تخصیص) 8گفتمان پیشین    ) 7         32مورد اشاره) 6مخاطب       ) 5

  :شود تر شدن الگوي لویس، بیت زیر در این چارچوب بررسی میبراي روشن

  ه زبونی کشم از چرخ فلک ار غیر مرادم گردد         من نه آنم کچرخ بر هم زنم 

تواند حالت رجزخوانی و در این معنا بیت می. هاي ممکن بیت، حماسه استیکی از جهان
تواند از زبان اگر بیت در جهان مدیحه تفسیر شود می. ادعاي پیروزي در نبرد داشته باشد

دیوان یات عاشقانه اما اگر بدانیم که بیت از یکی از غزل. ممدوح و اشاره به قهر و غلبۀ وي باشد 
عاشقانه و عارفانه است سروده اي که غلبه با شعر است و در زمانه) 301غزل شماره  ( حافظ

در این حالت مورد اشاره نه حریف جنگی و یا دشمن . یابدشده، همین بیت معناي دیگري می
  : و با توجه به ابیات پیشین مانندبیگانه بلکه معشوق و جفاکاري او خواهد بود

  گشا پسته خندان و شکر ریزي کن            خلق را از دهن خویش مینداز به شکب
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و همچنین اختصاص بیشتر ابیات به وصف معشوق یا گفتگو با او ضرورت تفسیر عاشقانۀ بیت 
  .سازدبا توجه به بافت آن را آشکار تر می

 که در مورد زبان مالینوسکی.  دارد34توجه هلیدي به مفهوم بافت ریشه در آراي مالینوسکی
کرد، هنگام ارائۀ تحقیقاتش به  تحقیق می36وینیان موسوم به کري35ساکنان جزایر تروبریاند

زبان انگلیسی متوجه شد مسائلی در این زبان وجود دارد که تنها در فرهنگ اهالی این جزایر 
یط ، فرهنگ قابل توضیح است و امکان انتقال آن به زبان دیگر بدون توضیح دادن در مورد مح

اي تفسیرگونه براي حل این مشکل وي به ترجمه. و آداب و رسوم بومیان تروبریاند وجود ندارد 
)  (Halliday 1985:7.، اصطالح بافت موقعیت را ابداع نموددست زد و براي اشاره به محیط متن

از اصطالح وي همچنین براي اشاره به ساختارهاي فرهنگی و تأثیر آن بر رفتار و زبان اهالی 
شناسی که نظریات ابتدائی ولی درخورتوجه مالینوسکی را زبان.  استفاده کرد37بافت فرهنگی

فرث توجه به فرهنگ را در . زند، فرث نام داردبه آراي کامل و کاربردي هلیدي پیوند می
طور که پیشتر ذکر شد ،فرث مطالعۀ معنا را وظیفۀ همان. دانستمطالعۀ زبان ضروري می

  )Ibid: 8(» دانست معنی را نیز حاصل قرارگرفتن نقش در بافت می«  زبان و اصلی

یق ، بسط دهد تا قابلیت تطبیت را که از مالینوسکی گرفته بود فرث کوشید مفهوم بافت موقع
  :وقعیت به نظر فرث عبارتند ازعناصر سازنده بافت م« ؛ بر هر نوع متنی را داشته باشد

  وقعیت در م38 مشارکت کنندگان- 1

   کنش مشارکت کنندگان اعم از کنش زبانی و کنش غیرزبانی- 2

اشیاء و حوادث پیرامون ، مادامی که بر آنچه در : هاي مرتبط موقعیت شاملایر ویژگی س- 3
  گذارندحال وقوع است تأثیر می

  )ibid(»  تأثیر کنش کالمی - 4

بررسی تبادل معنایی در بافت سرانجام هلیدي با توجه به سه عنوان زیر چارچوب خود را براي 
  :دهد اجتماعی یا همان بافت موقعیت به دست می
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 به ویژه در متون نوشتاري –افتد اشاره دارد و گاهی   به آنچه اتفاق می39زمینۀ گفتمان« )1
داند که نمود هلیدي این مؤلفه را با نقش اندیشگانی زبان مرتبط می. است» موضوع«  همان –

  . است40)تعدي(ذرایی دستوري آن ساخت گ

 منظور کسانی هستند که در یک موقعیت گفتمانی حضور دارند و 41عامالن گفتمان) 2
 بیانگر 42این مؤلفه با نقش بینافردي زبان پیوند دارد و ساختار وجه.  همچنین رابطۀ میان آنها

  .آن است

جه گفتمان در و. پردازد به چگونگی عملکرد زبان در تعامل اجتماعی می43وجه گفتمان) 3 
 خبري، ساختِ اطالعاتی و انسجام -یابد و عواملی چون ساختِ مبتدانقش متنی زبان نمود می

پردازد ودو موضوع مهم را شامل وجه گفتمان به خودِ ارتباط می « )ibid:12(» در آن مؤثرند
گونه دهد که آنچه گفته شده چارتباطی نشان میمجراي. ارتباطیرسانه و مجراي: شود می

  )Hasan,2009 :179(»  قابل دسترسی است مثالً گفتار شفاهی یا دیداري 

  : توجه کنیدنامهقابوسبراي مثال به عبارات زیر از 

باید که مردم سخنگوي و سخندان باشد اما تو اي پسر سخنگوي باش و دروغگوي « 
از تو خویشتن را به راستگویی معروف کن تا اگر وقتی بضرورت دروغ گویی . مباش

  )47 : 1362عنصرالمعالی، ( » بپذیرند

زمینۀ گفتمان در همین متن کوتاه نصیحت پدر به فرزند و موضوع آن سخنوري و آداب آن 
تنی شونده که بنابر اطالعات برون مکننده و نصیحتعامالن گفتمان عبارتند از نصیحت. است

بر ابزار بیان و تأثیر مسلط است ، کننده در گفتمان حضور داردنصیحت. پدر و پسر نیز هستند
در مقابل نصیحت شونده در متن . گویددیده و باتجربه سخن میو از موضع فردي جهان

زبان در این تعامل در خدمت اعمال سلطه از . خاموش است و سهم ناچیزي از قدرت دارد
ام ، بسامد باالي افعال امري و انسججمالتساخت یکنواخت . طریق انتقال تجربه است

از لحاظ بالغی متن داراي تأکید و کارکرد . هاي متن هستنددستوري و واژگانی دیگر مشخصه
  . اقناعی و ترغیبی است
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) بافت سازي( متن و بافت   

داند که در بافت موقعیت مشخصی قرار گرفته اي از معناي اجتماعی میهلیدي متن را نمونه
        .هاي پیاپی از نظام معنایی است انتخابمتن در این تعریف فرآوردة محیط و حاصل. باشد

)1985:11(    

شود، پس بافت ها و متون میبافت موقعیت موجب رفع ابهام از جمله« توان گفت بنابراین می
رود و عالوه بر آن شامل چه که به توالی آواها و واژگان معروف است فراتر میبه این معنا از آن

از سوي ) 30: 1388العموش،( » گرددر گوینده و شنونده میفضاي محیطی و روانی حاکم ب
گرا گذشته از دو الیۀ ساختاري جمله و متن، الیۀ ساختاري سومی شناسی نقشزبان« دیگر، 

، به عنوان متنساخت گفتمان از رهگذر ترکیب . کنیمهم دارد که از آن به نام گفتمان یاد می
 پیداست. شودختی کامالً زبانی با بافت موقعیت به عنوان ساختی کامالً غیرزبانی حاصل میسا

 موقعیت تاریخی،شود که بتوان اثر ادبی را در بافت که وجود ساخت گفتمان سبب می
هاي فرهنگی، ادبی جغرافیایی، اجتماعی و ادبی آن قرار دهیم و آن را در سنجش با کل سرمایه

  ). 77 :1382شناس، حق(» ابی کنیمیک زبان ارزشی

گرا، بر این باور است که بافت تنها شناسی نقش، نظریه پرداز مشهور زبان44البته ویدوسن
هاي هاي پیشین نیست؛ بلکه تصورات دربارة آینده، فرضیهمحدود به محیط فیزیکی یا گفته

ر مخاطب از ذهنیت علمی، عقاید مذهبی، خاطرة نیاکان، باورهاي عمومی و فرهنگی و تصو
گر براین اساس، هر تحلیل (2004:42). گفتار، نقش دارندهمه در تعبیر یک پاره... نویسنده و

چنانکه . هاي معنایی پنهان در گفتمان باید به بازسازي بافت آن بپردازدبراي دریافت الیه
ة جهان که هاي مخاطب درباراي است از پیش فرضبافت زیرمجموعه« : نویسد می45بلومارت

به هر روي، تحلیلگر گفتمان باید تا جایی که  .گذاردتأثیر می} نزد او{ بر شیوة تعبیر هر گفته 
شود که هایی اطالق میفعالیتبه  مجموعه46بافت سازي . تواند به بازسازي بافت بپردازدمی

» دهندنا میاي از بافت آن مع با توجه به جنبه47کنندگان، به یک پاره گفتارطی آن مشارکت
(2006: 40)  
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  :به طور مثال در دو بیت زیر 

        و گر خواهی برآور دیدگانم   کنون خواهی بکش خواهی برانم                    

   به بند جاودان دار           و گر خواهی، برهنه کن به بازارو گر خواهی

می دهد؛ چرا که ه را نشانندشدن از جانب گویهاي فرهنگی تقاضاي شکنجهتوجه به جنبه
هاي شکنجه از جمله شیوه» برهنه به بازار گرداندن« و » بند کردن« ،»برآوردن دیدگان«

اي براي تسلیم توان بیت را تقاضاي عاشقانهاي که میبه گونه. کردن و رسوا نمودن بوده است
 خواهیم شد  متوجهاما اگر به نوع قافیه پردازي بنگریم. شدن به معشوق و خواست او دانست

؛ در حالی که چنین خطاب عاشقانه به معشوق بیشتر در قالب غزل که قالب آن مثنوي است
توان این ابیات را قسمتی از یک مثنوي عرفانی دانست که در میاز سوي دیگر، . دهدرخ می
وط به قسمتی اما اگر بدانیم این دو بیت مرب. کند کار به درگاه خداوند توبه میاي گنهآن بنده

موبد است که ویس نزد شاه) 133 : 1386فخر الدین اسعد گرگانی،( ویس و رامیناز داستان 
نماید که هیچ اقدامی از کند که عاشقِ رامین است و سپس تاکید میاعتراف می)  همسرش(

ه ؛ معناي این دو بیت از عرفانی و روحانی بتواند از عشق او به رامین بکاهدجانب شاه نمی
یابد و در واقع از تضرعی عاشقانه و شاید عارفانه به تهدید و اعتراف به مادي و زمینی تغییر می

  .شودخیانت تبدیل می

سازي بافت}فرآیند{بلومارت همچنین معتقد است که بافت به طور بالقوه همه چیز است و 
 بر معناي یک گفته تأثیر توانداي از بافت می به بیان دیگر، هر جنبه)2006:40(.پایانی ندارد

نهایت است از حاالت و حرکات ظاهري تا باورهاي مردم و بافت بی ، 48به قول پل گی.بگذارد
ممکن است بخش وسیعی از بافت در «. گیردتماعی و فرهنگی را دربرمیهاي اجنیز زمینه

د که با توجه به تعبیر معناي یک گفته به کار گرفته شده باشد اما، همواره این امکان وجود دار
  )2010:31 (»جنبۀ دیگري از بافت تعبیر متفاوتی از همان گزاره به دست دهیم 

هرچند . کند بنابراین، این مخاطب است که با توجه به امکانات بالقوة بافت متن را تفسیر می
هنگام گزارش دادن از محیط به تمام خصوصیات « . نویسنده نیز در تعیین بافت سهیم است

مجموعۀ این . می انگاردقیه را نادیده گزیند و بشود، بلکه انسان برخی را برمیه نمیاشار
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در نتیجه بافت انتزاع خصوصیات مخّیر . آوردی خارجی زبان را به وجود میخصوصیات معن
  )37 : 1391الهیان ، ( » محیط و تنظیم آن در هر شبکه است

این همان مشکلی .  باشد؛ اما کافی نیستدانیم ممکن است درستآنچه ما دربارة بافت می
مشکل چارچوب توجه ما را « .کند یاد می49»مشکل چارچوب« است که پل گی از آن با عنوان 

بریم؛ باید بار دیگر به بافت رجوع کند که هرگاه تحلیلی را به پایان میبه این نکته جلب می
 چرا که بافت  )37: 2010(» دهیمهاي دیگر بافت بسط کنیم تا تحلیل را با توجه به جنبه

  .  پیوسته در حال تغییر است

معموالً یکی « سازي فرآیندي پیچیده است، توان گفت اگرچه بافتبراي حل چنین مشکلی می
دیگر . شودها برتري دارد و متن بیشتر با توجه به آن تأویل میهاي بافت بر سایر جنبهاز جنبه

 شاید در نگاه نخست بیانگر ايمکالمهواژة .  دارند50اي مکالمهسازي ماهیتی، بافت و بافتکهآن
اي متقابل و متقارن باشد که فرستنده و گیرنده در آن سهم و قدرت مساوي دارند؛ اما رابطه

- انگاري و پیشهاي معنایی  به معناي تصادم جهانمکالمه. چنین تصوري کامالً نادرست است
سازي بافت«.اصم استوار است تا رابطۀ متقابلبر تقابل و تخهاي متفاوت است بنابراین بیشتر 

تواند معناي مورد نظر خود را  میمندتر مکالمهمتقابلی با قدرت دارد؛ یعنی طرف قدرترابطۀ 
 براي مثال، در قرون چهارم و پنجم تفکر (Blommaert, 2006: 40)»  به متن تحمیل نماید

رفانی غلبه دارد، پس بیشتر مفاهیم صوفیه با توجه به آن بینی عمدار بر جهاناشعري و شریعت
کند و تعریف اما کمی بعد در قرن ششم، عرفان عاشقانه و سکري غلبه پیدا می. شودتبیین می

  ) 54- 50: 1373نویا ، : ك .ر(. دهد مفاهیم صوفیانه ارائه میجدید و متفاوتی از

گراي هلیديشناسی نقشالگوي بافت در زبان  

به عنوان دو ) گفتار (52و پارول) زبان (51ترین نظریات سوسور، تمایز میان النگ از مهم یکی
     پردازان ترین نظریه ، از مهم54رقیه حسن.  53شناختی بودقلمروي مجزاي تحقیق زبان

ترین ، مهماز نظر وي. داندگرا، مطالعۀ بافت را در مطالعۀ پارول ضروري میشناسی نقشزبان
، چامسکی نیز همین اشتباه وجه به النگ و غفلت از پارول استگرا تشناسی ساختناشکال زبا

گرا تکوین زبان رابطۀ مستقیمی با کاربرد آن دارد شناسی نقشدرزبان« اما . شودرا مرتکب می
  ).2007:175(»  شودو کاربرد زبان عمدتاً پارول را شامل می
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از نظام زبانی که عناصر موقعیتی و فرهنگی در گزینشی « داند؛ هلیدي بافت را گزینشی می
 خود )ibid:120(» کند  متن را و متن گفتمان را رمزگذاري می55گرامر. آن نقش مهمی دارند

   .شودگرامر نیز به وسیلۀ بافت رمزگذاري می

  »  گذاردهاي درونی هر زبان میرود تأثیر پایداري بر ساختکار میبافتی که زبان در آن به« 

)Hasan,2009:172( نشان دادن این است که چگونه گرا متمایز استنچه در دستور نقشآ ،
     زبان تحت تأثیر کارکردهاي بافتی با به کار گرفته شدن در فرآیندهاي اجتماعی ساخته 

 براي مثال، بسامد باالي افعال مجهول و کاربرد کنایه در )Widdowson , 2004: 22( .شودمی
این کارکردهاي بافتی بیرونی . بازنمودي از شرایط مخوف و ناامن دربار غزنوي استتاریخ بیهقی

شیوة عملکرد زبان در بافت همان چیزي  .شوندبه صورت روابط معنایی درونی رمزگذاري می
هلیدي الگوي بافتی زیر را بر این اساس، . نامداست که هلیدي آن را نقش متنی زبان می

  :کند ترسیم می

  
)Halliday 1991d,volume 9: 257بھ نقل از Hasan,2009: 169(  

 فرهنـگ در  بـه نظـر هلیـدي،   .  با توجه به این الگو، بافت موقعیتی اجتماعی و فرهنگـی اسـت            
در واقـع فرهنـگ و   . یابـد  در متن نمـود مـی  )زبان(گونه که نظام   ، همان شودمیموقعیت معرفی 

بافـت  « . آینـد  در موقعیت و متن به فعـل درمـی  اي هستند که به ترتیبهاي بالقوهزبان صورت 
فرهنگی ناظر بر مجموعۀ امکاناتِ بالقوة بافتی و افق فکري مـشارکین کـالم در جامعـه اسـت و      
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هاي مـشخص  هاي محیطیِ بالفعلِ کاربرد کالم و ویژگیبافت موقعیتی مبتنی است بر چارچوب   
 بـه نقـل از مهـاجر و    50-49: 1973هلیدي (»شودبافتی که یک ارتباط معین در آن جاري می        

نبایـد فرهنـگ را   « شـود کـه   رقیه حسن پس از توضیح این الگو متذکر می) 24 : 1376نبوي،  
هـاي  اي از ویژگـی یافتـه فرهنـگ صـورت سـازمان   . هاي ممکن دانستاي از موقعیتتنها سیاهه 

منظـور از  در ایـن تعریـف   . هـاي ممکـن آن  هاي ممکن است با تمـام جایگـشت       ممکنِ موقعیت 
  )Hasan, 2009:169(» .ممکن، موقعیتی است که به لحاظ اجتماعی قابل درك باشد

    هاي مختلف روابط مشابهی نیز میان قسمت. شود فرهنگ نیز به وسیلۀ زبان ساخته می
اگر از پایانۀ نظام . برقرار است) دستوري و آواشناسی- شناسی، الیۀ واژيمعنی(شناسی زبان

، شیوه  کاربرديمنظور از گونۀ. ها هستند ریزنظام56و فرهنگی و گونۀ کاربرديبنگریم؛ قلمر
براي مثال، در قلمرو فرهنگی ایران عصر . زبانی متناسب با شرایط ارتباطی و فرهنگی است

اند مانند نامۀ رسمی، ؛ داشتههاي کاربردي متعددي امکان ظهورغزنوي در قرن پنجم گونه
  .....  و، مثنوي حماسی مدحیقصیدة

هاي آن را  حرکت کنیم؛ نوع موقعیت و نوع متن ریزنظام57اما اگر از سمت نمونه موردي
نگاري از دهند؛ یعنی فرهنگ جاري در دربار غزنوي و روابط درباریان و نیز تاریختشکیل می

  .  استتاریخ بیهقیمختصات متن 

 و بافتِ 59آرایش مادي موقعیت: داند جنبه می را داراي دو58رقیه حسن، بافت بالفصل گفتمان
پارول امکان / اي است که با قرار گرفتن در بافتآرایش مادي موقعیت، نیروي نهفته. 60مرتبط

 مانند امکانات غزل عرفانی و عاشقانه زبان فارسی که در شعر )2007:177(. یابدتحقق می
اره دارد که زبانِ هاي مشخصی اشدر مقابل، بافتِ مرتبط به چهارچوب .شودحافظ متجلی می

، زمینۀ گفتمان، عامالن گفتمان: بط از نظر وي شاملبافتِ مرت. سازدمتن آنها را روشن می
اي تکرار سازد که مجموعهبازگفت این امکان را فراهم می.  است61وجه گفتمان و بازگفت

اي ه62همایبراي مثال، تکرار بن. ها موجب پیوند بافت با متنی خاص شوندشونده از انتخاب
آنها را به .... و » تحمل سختی و مالمت مردم« ، » جان دادن در راه معشوق «اي مانند عاشقانه

کند و هم چنین شگردهایی مانند اغراق، کنایه و عناصر خاص بافت غزل عاشقانه تبدیل می
  .سازداستفاده از واژگان خاص آنها را برجسته می
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  نتیجه گیريخالصه بحث و 

سیر و گاه تغییر بافت زبانی و غیر زبانی هر دو در تف.  بافت آن بستگی داردمعناي متن به 
 که به بافت سازي –معنایابی متن از طریق قراردادن آن در بافت در واقع،  .معناي متن مؤثرند

د زمینه، عامالن و در نظر هلیدي، عواملی مانن. شود موجب تولید گفتمان می–مشهور است 
بافت موقعیت صورت بالفعل بافت فرهنگی . دهندقعیت را تشکیل میبافت مووجه گفتمان 

کننده این بافت فرهنگی تعیین. یابد میکلی است که در هر اثر خاص به شکلی متفاوت بروز
رقیه حسن ، بافت مرتبط با متن . شناختی آن استهاي زبانکاربردي متن و سایر کیفیتگونه

آن را در دو سطح آرایش مادي موقعیت و بافت مرتبط را بافت بالفصل گفتمان می داند و 
آرایش مادي موقعیت همان تحقق زبان در متن از طریق بافت است و بافت . دهدتوضیح می

به عالوه بازگفت را ) زمینه، عامالن و وجه گفتمان( مرتبط عناصر گفتمانی بافت موقعیت 
تواند باعث تعیین معنی نقشی دارد، میبنابراین بافت عالوه بر آنکه خود در  .شودشامل می

 .هاي نهفته آن گرددتغییر یا آشکار شدن جنبه
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  آموزش الفبا به غیرفارسی زبانان با استفاده از نرم افزارهاي آموزشی
  

  Azam_ajand1365@yahoo.com*ندژاعظم آ
   کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی 

  اسم پور مقدم دکتر حسین ق

  عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

  چکیده

هاي زبانی معین نظم یافته باشد، الفبا  هاي نوشتاري که بر پایه واج اي از نشانه به مجموعه
نگاشتن است که نماینده  خط فارسیدر  حروفدوگانه  و الفباي فارسی گروه سی. گویند

به این گروه از حروف، . نام دارندصدا حروف بیاست و  زبان فارسیها در  یا صامت ها  همخوان
یکی از شیوه هاي آموزش الفباي فارسی، .دوینگ حروف الفبا یا حروف هجاي فارسی می

امروزه نرم افزارهاي آموزشی بسیار زیادي در . آموزش از طریق نرم افزارهاي آموزشی است
زمینه آموزش الفبا وجود دارد که خارجیان به راحتی می توانند از این نرم افزارها استفاده 

هدف این مطالعه توصیف .  و جذاب  استاستفاده از این نرم افزارها بسیار آسان، راحت. کنند
در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده . نرم افزارهاي آموزش الفباي فارسی است

در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نرم افزارهاي آموزشی زیادي در این زمینه . است
 غیر. ئه شده استوجود دارد که نمونه هایی از این نرم افزارها در قسمت اصلی مقاله ارا

فارسی زبانان با استفاده از این نرم افزارها می توانند حروف الفباي فارسی را به راحتی و در 
  .مدت زمان کم یاد بگیرند

28/2/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله18/2/1398: تاریخ دریافت مقاله   

  

  

 واژگان کلیدي
  آموزش*
   الفباي فارسی*
   غیرفارسی زبانان*
   نرم افزار*
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  مقدمه

 حروف الفبا با هم مجادله می کردند؛ زیرا هراس داشتند که یونانیان باستان بر سر اختراع
علی رغم این ترس . استفاده از این حروف سبب کاهش قدرت انسان در استفاده از حافظه شود

. و وحشت، فناوري الفبا، فرهنگ شفاهی و گفتاري آنان را به فرهنگ نوشتاري مبدل ساخت
تراع کرد، هرگز تصور نمی کرد اختراع او  ماشین چاپ را اخ1452 در سال 1وقتی گوتنبرگ

بنیادي ترین دگرگونی را در شرایط زندگی متفکران تاریخ تمدن غرب به وجود آورد و فرهنگ 
سپس ویراستاران و چاپگران، حروف را استاندارد . نوشتاري را به فرهنگ چاپی تبدیل کرد

در نیمه . رس همگان قرارگرفتکردند و در نتیجه تولید انبوه فراهم شد و مواد چاپی در دست
هاي الکترونیکی و گسترش آن، انقالبی دیگر به وقوع دوم قرن بیستم، با اختراع فناوري 

حروف الفبا، ماشین چاپ و فناوري هاي الکترونیکی عمیقا در طرز برخورد و آگاهی . پیوست
ق شبکه هاي در حال حاضر دانش بشري از طری. انسانها از دنیاي خارج تاثیر گذاشته است

دید سنتی جوامع، فناوري را ماشین، . جدید اطالعاتی در حال خلق و تولید دوباره است
دستگاه یا ابزاري تلقی می کند که براي گسترش قدرتهاي فیزیکی و احساسی انسان به کار 
برده می شود اما فناوري، باالتر از ابزارهاي کمکی است و وسیله اي براي رسیدن به هدف و 

      از ریشه آن ) 2تکنولوژي(در واقع، معناي کلمه فناوري . یتی انسانی محسوب می شودفعال
گرفته شده است؛ بنابراین گرفتن تصمیمات عاقالنه در مورد استفاده از فناوري، ) 3واژه تکنیک(

فناوري در . به شناخت روشهایی بستگی دارد که از طریق آنها اجراي امور آسان می گردد
 .  بین استعدادها و قدرتهاي ماست و نقش آن تاثیرگذاري در دنیاي اطراف استحقیقت پلی

. کنند ها براي نشان دادن اصوات بین خود قرارداد می هایی است که انسان الفبا مجموعه عالمت
هاي نوشتاري  در عین حال بخصوص در زبان فارسی و عربی الفبا معموالً به نشانه

 ها واکهگویند و معموالً  صدا هم می ها را حروف بی شود که آن گفته می)صامتها(ها همخوان
ولی براي مصوتهاي بلند . گویند ها حروف صدادار می  نیستند و به آنجزء حروف الفبا) مصوتها(

شود و مصوتهاي کوتاه در فارسی بدون عالمت یا  گانه از سه تا از حروف الفبا بهره برده می سه

                                                             

1-Gutenberg 
2 -technology  
3 -technique 
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گانه، داراي  32این حروف.شود ـَ، ـِ و ـُ کمک گرفته می:  عربیت هايدر موارد ضروري با عالم
 یکسان از یک حرف ممکن است لیک حرف یا یک شک. اند اريهاي متفاوت نوشت حالت

متفاوت باشد و برعکس، ممکن است چند حرف متفاوت همگی اشاره به یک  واجچندنماینده 
نیز از سه تا از حروف الفبا ) ا، ي، و(گانه  بلند سههای واکهبراي نگاشتن .واج یکسان داشته باشند

هاي  واکه. شوند شکل نوشته می هم» ي«و » واو«، »الف«شود که با سه صامت  کمک گرفته می
) کسره ـِ(» زیر«، )فتحه ـَ (»زبر«هاي  کوتاه معموالً بدون عالمت و در موارد ضروري با عالمت

» حروف صدادار«ها  کاررفته براي واکه هاي به به عالمت. گردند مشخص می) ضمه ـُ(» پیش«و 
  .شود گفته می

 انواع الفبا

 خاص صداي یکدر این نوع از الفبا هر شکل تنها نشان دهنده : الفباي فونتیک 
از جمله الفباهاي فونتیک  المللی الفباي آوانگاري بین .فارسی درالفباي ب مانند است

 .ستا
 در این نوع الفبا هیچ شکل نوشتاري تنها یک صدا را نشان : الفباي غیر فونتیک

 .دهد نمی
 در این نوع از الفبا، برخی شکلها تنها به یک صدا و بعضی به : الفباي نیمه فونتیک

بیش از یک صدا اشاره دارند مانند شکل نوشتاري و در الفباي فارسی که هم صداي 
 .الفباي فارسی از این گروه است. دهد یصامت و هم صداي مصوت م

 پیشینه زبان فارسی

. است هاي ایرانی زبانو دسته  ایرانی و هندشاخه  زیر اروپایی و هندزبان فارسی از شاخه 
روند تاریخی زبان فارسی را به سه دوره . گردد می باز ایران باستان به فارسی زبان کهنپیشینه 

زبان فارسی امروزي ریشه در فارسی میانه دارد و فارسی . کنند تان، میانی و نو بخش میباس
 فارسی تنها زبان ایرانی و )Lazard, Gilbert1975:595-632(.میانه ریشه در فارسی باستان

  .است جا مانده ها نوشتارهایی به است که هر سه دوره تاریخی آن ثبت شده و از آن
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 که به جنوب غربی فالت ایران کوچپارسهاي قوم و تیره   یکی از گویشزبان فارسی به عنوان
هاي  که از این تیره بودند بر سرزمینهخامنش بود آغاز شد و با چیره شدن خاندان کرده

) زمان خود یعنی پارسی باستان در شکل آن(اي در فالت ایران و پیرامون، فارسی نیز  گسترده
 و هاي هند پارسی باستان مانند تمامی زبان. زبان چیره و زبان اداري این منطقه پهناور شد

بسیاري از . گوناگون هاي صرفی حالت آغازین زبانی بود با دستور زبان پیچیده، و داراي اروپایی
ز به آموختن فارسی روي آوردند و زبان منطقه وسیع شاهنشاهی هخامنشی نی  ایرانی مردم غیر

تر شدن دستور زبان پیچیده  ها به عنوان یکی از دالیل روند ساده ها و گسترش از این تماس
 اواخر دوره هخامنشی پارسی در).Richard N. Frye2011:5(کنند پارسی باستان یاد می

پارسی در . بود  یل شدهاي از پارسی میانه تبد هاي پیوسته به شکل اولیه سازي  باستان با ساده
گرفت ولی با چیرگی ساسانیان خود  زبان پارتیتأثیرات گوناگونی از  اشکانیانزمان شاهنشاهی 

فارسی . تبدیل به زبان برتر و زبان رسمی و اداري ایران شد و در منطقه وسیعی گسترش یافت
رفته زبان رایج بازرگانان و بعداً زبان دیگر قشرها مردم  میانه در مناطقی چون آسیاي میانه رفته

  )Richard N. Frye2011:5.(شد

  زبان فارسی در دوران باستان

. فتندگ می سهن بدان هخامنشی دودمان که بوده فارسی زبان باستانیِگونه  فارسی باستان
سده  به آناست که پیشینه  بیستوننبشته   سنگ زبان، این از نوشتاري هاي یافته نخستین

میت، ترجمه آرمان بختیاري و دیگران، رودیگر اش (گردد برمی میالد از پیش ششم
 هخامنشیرسد در زمان  است که به نظر می بوده میخی، باستان فارسیدبیره  ).110:1382

اي ادبی براي نوشتن  است و تنها دبیره رایج در میان هیچ گروهی از مردم نبوده دبیره
نیز وجود  ایرانی باستانهاي دیگرِ  همین زمان، لهجه در ).همان( است  بوده ها نوشته سنگ

است، مانند  پیموده  مهم دوران باستان، مراحل تکاملی را میپاي چهار زبان داشته که پابه
، که از آغاز تا ایرانی باستان .)خوارزمیو  اشکانیفارسی میانه (پارتی ، سغدي، بلخیهاي  زبان

 از پیش سوم و چهارم سده حدود تا بیستم، تقریباً از سده شاهنشاهی هخامنشیفروپاشی 
، مادي :است چهار گویش آن شناخته شده هاي ایرانی باستان زبان از گیرد، دربرمی را میالد

  .فارسی باستانو  اییاوست، سکایی
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  زبان فارسی در دوره میانه

در  سده هفتم پس از میالدتا  سده سوم پیش از میالد، به زبانی که از شناسی بندي زبان ردهدر 
که در  گویش مرکزي میانهزبان فارسی به . گویند است، میانه می  ، کاربرد داشتهزمین  ایران

در دوره میانه   زبان فارسیدستور .شود رواج داشت، گفته می ساسانیانو  اشکانیاندوران 
رودیگر . (است  بوده اسالمیدوره تر از زبان فارسی رایج در  ولی پیچیده باستانتر از  ساده

 پهلو به منتسب معنی به  پهلويواژه ).100:1383اشمیت، ترجمه آرمان بختیاري و دیگران، 
زبان پهلوي یا پارسی .  است، و به عبارتی زبان پارتیان بودهپارتی از واژه صورت خود که است

 و باستان پارسی میان مستقیمشکلی از زبان فارسی است که واسطه ) دريفارسی (میانه 
. باشد از این زبان به وجود آمده  امروزي است،که بعدها فارسی نو که فارسی امروزي میفارسی

فارسی «که از » فارسی نو«را براي » فارسی«هاي نخستین دوران اسالمی اصطالح  در سده
بردند، در نتیجه اطالق آن به فارسی میانه یعنی فارسی  میدگرگون شده بود به کار » میانه
» پهلوي«از این رو این زبان را در تقابل با فارسی نو .شد ل زمان ساسانی موجب ابهام میمتداو

چه از دید  پارسی میانهزبان فارسی امروز و )14:1389ژاله آموزگار و احمد تفضلی، (.نامیدند
در واقع تحولی که از فارسی باستان تا . واژگانی و چه از دید دستوري همانندي زیادي دارند

ارسی نو رخ است که از فارسی میانه تا ف است بسیار بزرگتر از تحولی فارسی میانه اتفاق افتاده
 .تاس  داده

 فارسی نو

پس از پیروزي اعراب در ایران، فارسی گفتاري همچنان به سوي خاور پیش رفت و به وسیله 
 عرب، فارسی، بسیار فاتحان براي. رسید کنونی افغانستان و فرارود به بازرگانان و سپاهیان

رو سرانجام   از همین. بودبیشتر از عربی، زبان تبلیغ و نشر اسالم در میان مردم این نواحی 
ها شد؛ و در همین مناطق، در  هاي محلّی از جمله سغدي و دیگر گویش فارسی جانشین زبان

: 569- 584ژیلبر الزار، (.زبان ادبی این جوامع گردید مرزهاي خاوري ایران، بود که فارسی
در این زمان هنوز کامالً از میان نرفته بود و  ساسانیان زمان ادبیفارسی میانه  )1372

 دیگري، ادبینوشتند ولی تقریباً در همین اوان زبان تازه  د و میگفتن به آن سخن می زرتشتیان
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 خاور ایران جان گرفت که همان زبان امروزي فارسی در دري فارسی از گویشیبر پایه 
 )همان( .نوشتاري است

 فارسی نوین

 ار وقاج ادبیات فارسی دوره با بعد به مشروطیتاي بر این باورند که ادبیات فارسی از دوره  عده
و ) خ..  ه1313در سال ( فرهنگستان ایرانویژه با تأسیس   صفویه و ماقبل آن متفاوت است و به

 گرایش که است  آمده وجود به فارسی زبان در نویندر ایران، یک دوره   ترجمهنهضتشروع 
چیده سازي زبان فارسی از عبارات و اصطالحات پی تري به برگشت و به پاکی و خالص عملی
در قاره آسیا فارسی یکی از عمده ترین، معتبرترین و منفذترین زبان هاي ایرانی  .دارد عربی

است، که امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی هویت فرهنگی ملی به شمار می رود چرا که در 
ت در ایران زبان نخس. بیشتر نقاط این قاره پهناور به وسیله این زبان تکلم و کتابت می شود

  .بیشتر مردم فارسی است

 هاي الفباي فارسی ویژگی

یکی است، اما الفباي فارسی داراي چهار حرف است که  الفباي عربیاساس الفباي فارسی با 
روف متناظر برخی از حروف فارسی با ح. استاندارد وجود ندارد عربیمتناظر آنها در  هاي  واج

در فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش » ك«خود در عربی متفاوت هستند؛ مثالً حرف 
» ك«که این حرف در عربی در این دو حالت بدون سرکش به صورت  حالی  در؛شود نوشته می
در حالت پایانی در فارسی بدون نقطه است، اما در عربی » ي«چنین حرف   هم. شود نوشته می

رخی از حروف در فارسی داراي بیش از یک شکل ب. شود نوشته می» ي« نقطه بصورت با دو
 .»هـ«هستند، مانند حرف 

 :حروف فارسی به ترتیب حروف .است حرف 33الفباي فارسی شامل 

 الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 و ـ ظ ـ ط ـ ژ ـ ز ـ  ر ـ ذ ـ د  :حروف یک شکلی  -
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 ك ـ ق ـ ف   ـ ض ـ ص ـ ش ـ س ـ خ ـ ح ـ چ ـ ج ـ ث ـ ت ـ پ ـ ب :حروف دو شکلی -
  ي ـ ن ـ م ـ ل ـ گ ـ

   ه ـ غ ـ ع :حروف چهار شکلی  -

 اُ    اِ    اَ  :مصوت هاي کوتاه  -

 اي او آ  :مصوت هاي بلند -

   او آ    اُ    اَ :دوشکلیمصوت هاي  -

 اِ اي   :مصوت هاي چهار شکلی  -

  نرم افزارهاي آموزشی

ستند و هاي موبایلی ه عامل هاي کامپیوتري یا سیستم عامل  افزارهاي آموزشی، تحت سیستم نرم
افزار کامپیوتر  افزار و سخت استفاده از نرم. شوند با هدف اصلی تدریس یا خودآموزي ساخته می

گردد؛ زمانی که محققان آمریکایی توانستند   سال پیش باز می40در آموزش به حدود 
ي ساز هاي شبیه هاي آنالوگ براي تولید داده هاي پروازي را انجام دهند تا از رایانه سازي شبیه

اي، سطح  رسانه افزار آموزشی با درگیرکردن کاربران با محتواي چند نرم. شده استفاده کنند
هاي مختلفی هستند؛ اما دو ویژگی، آنها را از  افزارها داراي ویژگی این نرم. برد تعامل را باال می

ک، اي مانند گرافی رسانه  محتواي چند یکی اینکه. کند هاي آموزش سنتی متمایز می شیوه
 دوم اینکه، یک نرم . درگیر شوندمواد آموزشی با زبان آموزانکند تا  عکس و صدا کمک می

این .  ارتباط برقرار کنندزبان آموزاندهد تا بهتر با   اجازه میدرسانافزار آموزشی آنالین، به م 
مچنینن ه .مند کنند  عالقه یادگیري را بهزبان آموزانکنند تا   کمک میدرسانافزارها به م نرم

  .ندشو وجود آمدن یک محیط یادگیري پربار و جذاب می باعث به
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 افزار آموزشی انواع نرم

هاي  با این حال، شرکت .افزارهاي آموزشی متعددي براي موضوعات مختلف وجود دارد  نرم
  افزارهاي آموزشی متفاوتی را پیاده افزار آموزشی با توجه نیازهاي هر آموزشگاه، نرم تولید نرم
 :از افزارهاي آموزشی عبارتند  بعضی از انواع نرم. کنند سازي می

 سیستم نوشتن: (Authoring System)هاي  کارت افزارها به عنوان فلش این نرم
اي مانند  رسانه توانند محتواي چند عالوه بر این، آنها می. باشند الکترونیکی می

 Crystal Disk Mark. مثل .ها را ایجاد کنند ها و آموزش ها، بررسی درس

 افزار گرافیکـی   نرم: (Graphic Software) افـزار    تواننـد از نـرم   آمـوزان مـی   دانـش
گرافیکی براي دریافت، ایجـاد و تغییـر تـصاویر موجـود در وب، در برنامـه خـود و یـا                

 هاي آنالیـن  افزارها براي ساختن ارائه این نرم.تصاویر آنالین در دسترس استفاده کنند
(presentation)  مثل .مفید است Corel Draw و .Maya 

 افزار مرجع  نرم: (Reference Software)افزارهاي مرجع را در  توانند نرم  میدرسانم
 دهد اصطالح  اجازه میکاربرانافزار مرجع به   نرم .هاي تحقیقاتی قرار دهند پروژه
 . مثل آرمانت.اشندها را در اختیار داشته ب نامه ها و لغت ها، اطلس ها، دانشنامه نامه

 افزارآموزشی نرم: (Tutorial Software)درسانافزار آموزشی، م  از طریق نرم 
اي دهند تا از آن   تدریس کنند و به آنها برنامهکاربران جدید را براي مطالبتوانند  می

افزار آموزشی، شامل  نرم.  را با سرعت خودشان یاد بگیرندمطالبطریق بتوانند 
 .، دادن زمان براي تمرین و ارزیابی عملکرد آنهاستکاربراندید به  ج مطالبتدریس

 .AutoCAD 2019مثل 

 هاي آموزشی بازي: (Educational Games) هاي  افزارها با همکاري شرکت این نرم
افزار براي کودکان بسیار موثر است،  این نوع نرم. شود سازي و آموزشی تولید می بازي
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 مثل بازي هاي آموزشی براي .شود ي موجب یادگیري میزیرا انگیزه آنها براي باز
 .پرورش حواس پنجگانه

 سازها شبیه: (Simulations)از طریق درساندهد تا م سازي اجازه می  افزار شبیه نرم 
 می توانند از این کاربرانبه عنوان مثال، .  آموزش دهندکاربرانتجربه مجازي، به 

 مثل .پرواز در یک هواپیما استفاده کنندافزار، براي به دست آوردن تجربه  نرم
Noxplayer. 

 افزار حل مسئله ریاضی نرم: (Math Problem Solving Software) این نوع
آموزان را  سئله دانشهاي حل م  ریاضی مهارتدرسانشود تا م افزار باعث می نرم

انجام افزار براي  توانند از این نرم  علوم میدرسانعالوه بر این، م .تقویت کنند
  .Math Formulas 9.6 Android  مثل.آزمایشات علمی استفاده کنند

  سایت ها و نرم افزارهاي آموزشی

  اپلیکیشن بچه ها الفبا
اپلیکیشن بچه ها الفبا از روش قابل توجهی جهت آموزش خواندن و نوشتن به افراد استفاده 

. بان ان انجام پذیرفته استطراحی منوهاي برنامه فوق متناسب با رده سنی مخاط. نموده است
استفاده از فونت مناسب، رنگ هاي زنده، آیکن هاي زیبا، عناصر و انیمیشن هاي گرافیکی 
جذاب در همه جاي محیط برنامه و همچنین چیدمان مرتب و اصولی آنها، از جمله نقاط قوتی 

دو بخش آموزش بچه ها الفبا شامل . هستند که در این اپلیکیشن اندرویدي به چشم می خورند
و بازي می شود اما سبک بازي هاي درون آن نیز به گونه اي می باشد که جنبه آموزشی برنامه 

  .این اپلیکیشن با روشی آسان و جذاب الفباي فارسی را آموزش می دهد. را حفظ می کند
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  سافت برنامه هاي اندرویدي تینا
لفباي فارسی را به همراه تصاویر متحرك این برنامه ها با استفاده از شعرهاي آهنگین، حروف ا

به این صورت که به ازاي هر حرف الفبا، فرد در باغ الفبا با داستانی جذاب به . آموزش می دهند
  .می گیرد صورت انیمیشنی روبرو خواهد شد و بدین نحو آن حرف را فرا 

   1 اپلیکیشن آموزش فارسی
این اپلیکیشن بیشتر . کال به همراه صدا استآموزش الفباي فارسی، اعداد، حروف، رنگ ها، اش

آگاه بدون  حالت بازي دارد و در این بازي زبان آموزان الفباي فارسی را به صورت کامال ناخود
  .هیچ سختی یاد خواهند گرفت

  اپلیکیشن آموزش الفباي فارسی
ر و صوت این اپلیکشین یک برنامه ساده و کاربردیست که آموزش الفباي فارسی در قالب تصوی

در این مجموعه شاد، با استفاده از شعرهاي آهنگین، حروف الفباي فارسی به همراه . است
با توجه به جذاب بودن هر بخش، افراد آن ها را . تصاویر متحرك به افراد آموزش داده می شود

  .چندین بار مرور می کنند و صدا و تصویر هر حرف را به خوبی فرا می گیرند
  Pimsleurوزش زبان فارسی پیمزلر مجموعه صوتی آم

اگر زبان آموز روزي یک درس را به طور .  درس آموزشی می باشد30این مجموعه در قالب 
افرادي که . دقیق و کامل گوش دهد، بعد از یک ماه بسیاري از کلمات فارسی را فراگرفته است

مراه با لهجه مربوطه و به عالقه به یادگیري زبان دوم دارند، اغلب قصد دارند که آن زبان را ه
فایل هاي صوتی این مجموعه به زبان آموزان کمک می کند که به راحتی . گیرند طور کامل فرا

  .لهجه و تلفظ زبان فارسی را بیاموزند
  

  RosettastoneTotale Farsiنرم افزار آموزشی رزتااستون فارسی
 

این نرم . بان فارسی در جهان استاین نرم افزار یکی از پرفروش ترین نرم افزارهاي آموزش ز
افزار براي زبان آموزان مبتدي که قصد یادگیري زبان فارسی را دارند بسیار مفید و موثر خواهد 
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) مقدماتی تا پیشرفته( سطح آموزشی است که براي تمامی سطوح 3این نرم افزار داراي . بود
ن از تصاویر و تکرار کلمات زبان این نرم افزار زبان فارسی را با بهره گرفت. مناسب می باشد

اصل یادگیري مبتنی بر یادگیري . فارسی و بدون استفاده از ترجمه یا گرامر آموزش می دهد
استون با داشتن ماهیت خودآموز خود مانند در اختیارداشتن  نرم افزار رزتا. زبان مادري است

 کشف خواهید نمود و یک معلم خصوصی است که با کمک او واژگان جدید و دستور زبان را
  .روش استفاده از مهارت هاي زبان جدید در مکالمات را می آموزید

  

  اپلیکیشن آموزش تعاملی الفبا و اعداد فارسی
این اپلیکیشن بازي محیط شاد و سرگرم کننده اي براي افراد فراهم می کند تا با عالقه و 

  .بگیرندتمرکز بیشتري نوشتن و تلفظ حروف الفبا و اعداد را فرا 
  Persian Alphabetاپلیکیشن 

افراد براي ورود به دنیاي خواندن و نوشتن، نیاز دارند که الفباي فارسی را آموزش ببینند، 
 به کمک انیمیشن و تلفظ Persian Alphabetآموزش الفبا و کلمات ساده فارسی با اپلیکیشن 

د مرحله به مرحله، نوشتن فرد با این اپلیکیشن می توان. صحیح حروف فارسی پیش می رود
این برنامه در کنار . حروف فارسی با استفاده از رنگ هاي زنده و نقاشی هاي آبرنگ یاد بگیرد

قابلیت هاي خوب امکان مشاهده پیشرفت فرد از میزان یادگیري الفباي فارسی را فراهم کرده 
  .است

  نتیجه گیري

 تحوالت زیادي به وجود آمده است، نانغیرفارسی زبا مختلف  مطالبامروزه در نحوه فراگیري
تر و بهتر مطالب درسی و آموزشی و حفظ  به طوري که آنها در پی آنند تا براي یادگیري سریع

نرم افزارها بخش مهمی از . هاي جدید و کار آمدتري را برگزینند اطالعات به دست آمده روش
نرم . رنده با محیط یادگیري دارندمنابع و مواد آموزشی هستند و نقش ویژه اي در تعامل یادگی
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افزارهاي آموزشی بر اساس جذابیت بصري و صوتی که ارائه می کنند، در میزان یادگیري زبان 
هاي آموزشی  هاي آموزشی جایگزین کالس نرم افزارهر چند. آموزان سهم باالیی را دارا هستند

هاي آموزشی  آموزشی با کالس نرم افزارهاي تفاوت. آیند شوند، ولی مکمل آن به شمار می نمی
هاي آموزشی باید هزینه بیشتري کرد، ضمن این که قسمتی از  در این است که براي کالس

هاي آموزشی هر  شاید در کالس. ها اختصاص داد وقت و زمان را نیز باید به حضور در کالس
 هر چند بار که یآموزشافزارهاي    یکبار بیشتر فرصت ارائه نداشته باشد اما با کمک نرممطلب

 افزارهاي آموزشی الفباي فارسی بسیار نرم. را مرور کندمطالب تواند   مایل باشد، میزبان آموز
زیاد است و جذاب هستند که زبان آموزان به راحتی در مدت زمان کم می توانند الفباي 

  .فارسی را یاد بگیرند

  منابع

  .، چاپ هفتم، انتشارات معیندستور آنزبان پهلوي و ، 1389تفضلی، احمد، . آموزگار، ژاله
  .سازمان سمت، زبان فارسی تاریخ ، 1373ابوالقاسمی، محسن،

  .فرهنگ نشر نو. چاپ هفتم ).3 از 1جلد (تاریخ زبان فارسی ، 1382،خانلري، پرویز
 ،محمد معینیر نظر دکتر ز ،86 شماره مسلسل8 جلد نامه دهخدا لغت، 1342،اکبر دهخدا، علی

  .نامه ، سازمان لغتدانشگاه تهران ،تهران
  .انتشارات آموزش و پرورش ،یروش تدریس فارسی ابتدای ،1365 ،صفارپور، عبدالرحمن

،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم کاربرد فناوري هاي جدید در آموزش، 1363 ،شهناز ذوفن،
  .انسانی دانشگاه ها

 هاي ایرانی باستان و ایرانی زبان ،لهاي ایرانی، جلد او ي زبانراهنما، 1382رودیگر اشمیت، 
 .ققنوس انتشارات دیگران، و بختیاري آرمانمیانه، ترجمه 

 آرمان، ترجمه هاي ایرانی نو زبان :هاي ایرانی، جلد دوم راهنماي زبان ،1383رودیگر اشمیت،
  .ققنوس انتشارات دیگران، و بختیاري

  . مرداد15 ،، بازیابیسایت واژه یابژه الفبا در دسترس در وا، 1392لغت نامه دهخدا، 
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  .569-584، صفحه 44شماره،مجله ایران نامه»ریشه هاي زبان فارسی ادبی«،1372. الزار، ژیلبر

 ،مجله کتاب ماه کودك و نوجوان ،»ن کودکانتحلیل شیوه هاي آموزش زبا«هدیه، شریفی،
  .1382، 70ش

  .، فرهنگ زبان فارسی نوین، انتشارات فراروان شناسی1394عالمه فلسفی، احمد، 
، تهران، سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، 1384همایون فرخ، رکن الدین، 
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   با توجه به فضاسازي ذهنی؛وضعیت خط فارسی و تغییرات احتمالی آن

  
  masoudpornorooz@gmail.com *مسعود پورنوروز 
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه گیالن 

  aref.hosseiny.j@gmail.com *عارف حسینی

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  دانشگاه گیالن

  چکیده
شود توصیفی از   کلی خط فارسی و معایب آن تالش میهاي ویژگیدر این مقاله با بررسی 

هاي  جایگاه خط فارسی و کارکرد این خط در پدیده. وضعیت امروز خط فارسی ارائه شود
زبانان و  پاسخی که فارسی. شود هاي اجتماعی سنجیده می امروزي مانند تلفن همراه و شبکه

دهند باعث  هاي جدید می شناسان به معایب خط فارسی و عدم امکان تطبیق آن با پدیده زبان
 از تغییر کلی این ؛ي خط فارسی اتخاذ شود شود آرا و رویکردهاي متفاوتی نسبت به آینده می

هاي اجتماعی براي  کاربران کم سن و سال شبکهنظام خطی به نظامی التین گرفته تا تالش 
دار بودن وضعیت امروز خط فارسی  ي مسئله دهنده استفاده از خطی به نام فینگلیش، همه نشان

ي فضاسازي در ذهن را   سعی بر آن است تا نحوه، با رویکردي شناختی،در پژوهش حاضر. است
  . نشان دهیم1قي تلفی نویسی با استفاده از فرضیه به هنگام فینگلیش

  
  
  
  
  
  

22/2/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله16/2/1398: تاریخ دریافت مقاله   

                                                             
1. Blending 

 واژگان کلیدي
  خط فارسی*
   فینگلیش*
   پیام نوشتاري*
  تغییرات خط *
  تلفیق *
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  مقدمه. 1
قدمت توانایی بشر در استفاده از .  هم منشأ و هم کاربرد متفاوتی دارند،نوشتن و سخن گفتن

ختی و شناختی حاصل در تاریخ شنا ي تغییرات زیست کننده زبان به قدمت بشریت و منعکس
نوشتار، یعنی نمایش نمادین زبان به شکل خطی قابل نگهداري، دستاورد . ست اتکامل او

خط و . شده است   زیرا تنها در خالل پنج هزار سال اخیر حاصل؛ استيفرهنگی نسبتاً جدید
 اجتماعی و ياه  بنا به ضرورت آن را انسان وداردانسان  ریشه در اجتماع و فرهنگ ،نوشتار

صورت گفتار و  زبان به .فرهنگی اختراع کرده و براي تثبیت زبان و گفتار به کار گرفته است
  .آید ی به شکل نوشتار درم،آنگاه به کمک خط

هاي نوشتاري هاي نوشتاري، چگونگی پیوند دادن زبان با نشانه نظامي هرویکرد غالب در مطالع
شناسی از  اي مجزا در مطالعات زبان حوزهعنوان بهري  نظام نوشتا،هاي اخیردر سال. است

  انجامهاي نوشتاري گوناگون  نظامي هدرزمیناهمیت خاصی برخوردار شده و مطالعات بسیاري 
شناختی نیز به   باعث شد رویکردهاي جامعه، در ایجاد تاریخ براي انسان،اهمیت خط.  استشده

  راازند تا وجوه مختلف زبان و فرهنگ یک جامعههاي متفاوت بپرد بررسی نظام نوشتاري زبان
ها ورود  یکی از این بررسی. آشکار کنند، شود ي خط در طول زمان منتقل می واسطه که به
  .هاي مرتبط با خط است شناسی شناختی به بحث زبان
 و شد ی مگرفته نظر در هم از جدا ي  دو عرصه، شناختي  زبان و مطالعهي ها مطالعه سال

 زبان ، اخیر ولی در چند دهه؛آوردند ی نوعی عملکرد شناختی بنیادین به شمار مرا زبانت ندر به
 گرفته نظر در بنیادین شناختی عملکرد یکعنوان   بهانسان فهم و يبند  مقولهآنتبع   بهو
 زبان دیگر بنابراین؛ است کرده ادغامهم   بارا مطالعه ي حوزه دو این شناختی و علوم شود یم

 عملکردهاي و  ذهني  بلکه اکنون ما از مطالعهشود ی جدا در ذهن محسوب نميا ان حوزهعنو به
  .کنیم ی مصحبت آن

  ي زبان پیامکی شناسان شناختی و غیر شناختی فارسی در حوزه مطالعات زبان. 2
طور  شناسان آن  باید گفت زبان،رسانی و تأثیر آن در زبان فارسی با توجه به اهمیت موضوع پیام

، به )1394( بامشاد .اند  نشدهعمل ي این اهمیت است در این زمینه دست به  شایستهکه
سازي  ها، ترکیب واژگان نامتجانس، استفاده از زبان کوچه، معادل تلخیص کلمات و واژه

تغییر (ي دیگري با عنوان  مقاله. ها پرداخته است دست آسیب   مشابه اینياي و موارد سلیقه
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توجهی  شده که در آن به بی  نوشته) 1394(توسط معمارزاده ) ین بها؟خط فارسی، به کدام
ت گفتار در این هاي فضاي مجازي بر نوشتار فارسی و عدم سندی به ادبیات فارسی، آسیبنسبت 
 هاي محدودیت و تحت شرایط که است زبانی يا  گونه، اینترنتی زبان .پردازد میفضا 
مجازي  فضاي در کاربران زبانی ارتباط  براياند، کرده وضع یاینترنت هاي رسانه که اي شده تعریف

اعضاي  و ندارد وجود یو یکدست همگن ي زبانی جامعه ،فضاي مجازي در. است آمده وجود به
 فضاي در زبان  یک حضور  میزان.باشند داشته ارتباط دیگران با مادري خود زبان با توانند می آن

 فارسی زبانی هاي گونه از یکی فارسی، اینترنتی زبان. دارد یبستگ آن زبانوران تالش به ،مجازي
 فضاي در بودن، البداهه  فی و غیررسمی کارآمدي، تعامل کاربران، سرعت، از متأثر که است

 روزانه زمان ،زبانان فارسی. شود می استفاده کاربران ارتباط زبانی براي الکترونیکی مجازي
 افزارهاي نرم تولید سو، یک از  بایدبنابراین. کنند ري میتوجهی را در فضاهاي مجازي سپ قابل
 خط تبدیل امالیی، یاب غلط فارسی، متون در استانداردسازي، رمزگذاري مانند فارسی زبان

 زبان ماشینی ي ترجمه و نوشتار به فارسی ي گفتار پیوسته تبدیل فارسی، خط به فینگلیش
 فضاي سوي دیگر، از و شود حمایت باال  بسیاردقت با فارسی به انگلیسی گفتاري و نوشتاري
 فضاي مجازي که داشت توجه باید. کرد اینترنتی استفاده زبان هاي کاستی رفع براي مجازي
 اختصارات ساختن در را خود سازي واژه خالقیت کاربران آن که است بزرگی آزمایشگاه همچون

 براي اینترنتی هاي رسانه باالي بسیارظرفیت  از توان همچنین می ؛کنند می تجربه ها سرواژه و
 هاي گویش کشور، فرهنگی هاي گنجینه از یکی. کرد استفاده فارسی زبان و ي خط توسعه

 آواهاي ي نویسه رقمی، صوتی فناوري از استفاده با. سراسر ایران را فراگرفته که است متنوعی
گردآوري  براي توان  میفارسی ادب و زبان فرهنگستان و راهنماي یونیکد در المللی بین

). 1391 خان، بیجن(افزود  فرهنگی کشور هاي اندوخته به را ي ارزشمند گنجینه این، ها گویش
 هیچ پژوهشی ،ي تلفیق اساس نظریه  بر، نوشتار فینگلیشبرايي بررسی شناختی  در زمینه

 (conceptual blending)ي تلفیق مفهومی  اما کارهایی که در آن به نظریه ؛صورت نگرفته است
بررسی فضاهاي ذهنی در متون خبري «توان به کارهایی چون   می،شده  و فضاهاي ذهنی اشاره

اشاره کرد که در آن به ) 172˗167: 1394(مري و همکاران ا از حیات ع»هاي ایران روزنامه
. ندا ي فضاي ذهنی پرداخته زبان در چارچوب نظریه هاي فارسی شده توسط روزنامه اخبار منعکس

شده، فضاي ذهنی شش متن خبري    که به روش توصیفی و تحلیلی انجام،ایشان در این تحقیق
 قرار موردبررسی  رااند زبان که به موضوعی واحد پرداخته ي متفاوت فارسی برگرفته از دو روزنامه
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اي ه گونه است که نویسندگان اخبار با استفاده از فضاسازي شده این ي حاصل نتیجه. اند داده
 افکار و عقاید خود را به مخاطبان القا کرده و انعکاس خبر را به سمتی که تیتر ،ذهنی متفاوت

در ) 229˗210: 1385(همچنین گلفام علوي . کنند گرفته هدایت می خبري بر مبناي آن شکل
آقا . شناختی پرداخته است  مشاهدات ذهنی و رواني شناسی از زاویه ي خود به معنی مقاله

ي  به بررسی وجه فعل در زبان فارسی با توجه به نظریه) 149˗140: 1391(ه و عباسی زاد گل
  .فضاهاي ذهنی نگریسته است

  چارچوب نظري. 3
 توجه با. »نیست يا  خودبسندهشناختی ي قوه ،زبان« که است باور این بر شناختی یشناس زبان

 که داد نشان توان ی مشود ی ممحسوب شناختی علوم هاي یم پارادااز یکی که باور این به
 2فوکونیه و ترنر.  قادر به تبیین برخی از تمایزات نیست،گرا یکردهاي صورترو از استفاده

 به سه تمایز اشاره ،گرا  صورتهاي یه تبیینی نظریتکفا براي نشان دادن عدم) 6: 2002(
ص همانندي و تشخی« که هویت یعنی دهند یها توضیح م آن. » و تخیلتلفیقهویت، «: کنند یم

عنوان   آنچه اساساً به معناي توانایی نگاه کردن به یک گل و تشخیص آن به ،»ها همسنگ شده
 ایجاد ارتباط بین مفهوم گل و گلی است که در جهان بیرون  ؛ این همان تواناستیک گل 

 معرفی »ها  و چیزهاي مقابل آنها یتیافتن هو« را تلفیق ،به همین منوال، فوکونیه و ترنر. است
 پیشرفت و باشند معنا گر یه توجتوانند ینم« تلفیق که هویت و دهند یها نشان م  آن.کنند یم

 خودنوبه   بهنیز تلفیق توانایی .»نیست یرپذ  امکان،تخیل یعنی ،بشر ذهن سوم منِ بدونها  آن
 انسان ناییتوا در خاص،طور   بهرا، آن توان ی مکه بسازد را چیزي تا گیرد ی مخدمت به را تخیل

ادعاي کلیدي معناشناسی شناختی این است که تخیل . ینی و البته زبان دیدآی هنري، خلق در
 ؛2002( فوکونیه و ترنر يها تالش. کند یانسان نقش مهمی را در فرایندهاي شناختی بازي م

 »خالق« يها  بخصوص جنبه ،سازي معنادر یافتن نقش تخیل در زبان و در فرایند ) 1999
. رساند ی مفهومی متلفیقها را به نظریه  ها، آن  بدیع و خالف واقعيها ت معنا مانند استعارهساخ

 مفهومی در تفکر و تلفیق مدافع این دیدگاه است که ،تلفیق ي  نظریهي ینهتحقیقات اخیر در زم
شده است که شواهد دال بر این   همچنین نشان داده. کند یتخیل انسان نقش اساسی بازي م

 انسانی از قبیل هنر، هاي یت مربوط به فعاليها تنها در زبان بلکه در سایر حوزه نایی بشر نهتوا

                                                             
2. Fauconnier and Turner 
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براي اینکه بتوانیم توضیح  . علمی یافت شده استهاي ینهاندیشه، اعمال مذهبی و سایر زم
 در .داشته باشیمآن  اب و موارد مرتبط 3کاملی از تلفیق داشته باشیم ابتدا باید نگاهی به استعاره

 کامالً متفاوت است با آنچه درگذشته در شود یعصر معاصر برداشت و تفسیري که از استعاره م
 و نه در دانند ی جایگاه استعاره را در اندیشه م،براي مثال در عصر معاصر. شد یمورد آن بیان م

 يساز هومست که هرلحظه با استعاره درگیر هستیم و تنها راه اندیشه و مف ااین بدان معنا. زبان
 ي حوزه(در رویکرد شناختی به استعاره، به دو عنصر مشبه . ردیگ یتوسط استعاره انجام م

 مبدأ براي اشاره به ي اصطالح حوزه.  شده استدی تأک5) مبدأي حوزه(به   و مشبه4)مقصد
  مقصد براي اشاره بهي  و حوزهدیآ ی که استعاره از آن به دست مرود یکار مه  مفهومی بي حوزه
، »بحث جنگ است«براي مثال . شود ی که استعاره به آن اعمال مرود یکار مه  مفهومی بي حوزه

 مفهومی يها  استعارهي هیدر نظر . مبدأي  مقصد است و جنگ حوزهي در این مثال بحث حوزه
، »کنیم  که با آن زندگی میییها استعاره«در کتاب  )25: 1980(  6که توسط لیکاف و جانسون

 مبدأ و يها  میان عناصر حوزهییها صورت درج یا نگاشت  را به7 مفهومیيها میان حوزهارتباط 
 ي  مبدأ در حوزهي  حوزهيها  حائز اهمیت اینکه معموالً تمام جنبهي نکته. دهد یمقصد نشان م

 است که مشخص ییها تی نگاشت یک استعاره درواقع محدودي حوزه. شود یمقصد نگاشته نم
براي .  از یک مفهوم مبدأ به مفهوم مقصد انتخابی نگاشت شوندتوانند ی مییها چه تناظرکند یم

  : استگونه نی باال اي  را در نظر بگیرید که نگاشت استعاره»وقت طالست «ي مثال استعاره
   . وقت متناظر است با طال.الف
   . ارزشِ وقت متناظر است با ارزشِ طال.ب
 با که ارزشمندي موارد با است متناظر آورد به دست انزم با توان می که    موارد ارزشمندي.ج

  .آورد به دست توان ی مطال داشتن
با مشکالتی که  هستند متناظر دنیآ ی مشکالتی که به خاطر از دست دادن زمان به وجود م.د

  .دنیآ یبعد از دست دادن طال به وجود م
 وقت طالست به ي ه از نمونه هرگاه با استفادنیست، بنابرا ا از تناظرهايا نگاشت مجموعه

در انتهاي این بخش .  از تناظرها مدنظر استيا ، در حقیقت مجموعهشود ی اشاره ميا استعاره
                                                             

3. Metaphore 
4. Target domain 
5. Source domain 
6. Lakoff and Johnson 
7. Mental domains 



110  …وضعیت خط فارسی و تغییرات احتمالی      رخسار زبان     1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /

 و است مفهومی يها باید به این نکته اشاره کرد که استعاره نگاشت اطالعات در بین حوزه
 .شود ی دیگر نگاشت نمي طور کامل در حوزه همچنین خصوصیات یک حوزه به

اند که بر اساس آن  چارچوب تحلیلی جدیدي را ارائه داده) 1997، 1985(فوکونیر و ترنر 
. شود تري نسبت به نظریات دیگر در نظر گرفته می یند شناختی کلیاعنوان فر استعاره به

آمیزه یا تلفیق از ترکیب مواد . نامند می  یا آمیزه8یند را تلفیق مفهومیافوکونیر و ترنر این فر
هاي  همانند استعاره در دیگر نظریه. دنآی وجود می  کامالً متمایز بهي هی از دو حوزمفهوم

توان در زبان   انسان است که تجلی آن را میي یندي فراگیر در اندیشهاشناختی، تلفیق نیز فر
 شامل چهار  مبدأ و مقصد، الگوي فوکونیر و ترنري در عوض دو حوزه. معمول و روزمره یافت

 ي مبدأ، ، حوزه10اند از فضاي عمومی که عبارت(ه فوکونیر هرکدام از این فضاها را  کاست 9فضا
این فضاهاي ذهنی شامل . گیرد یک فضاي ذهنی در نظر می) 11ي مقصد و فضاي تلفیق حوزه

شوند و درك  زمان مشخص در ذهن فعال می که در یکهستند اي از اطالعات منسجم  مجموعه
شناسی  مفهوم فضاهاي ذهنی در معنی. دهند  را نشان می واقعی یا تخیلیيیک سناریو

فوکونیر معتقد است که معنی چیزي از . مطرح شد) 1985(شناختی اولین بار توسط فوکونیر 
فوکونیر و ترنر . ساخته و قابل تعبیه در واژه نیست بلکه کاربرد واقعی زبان در بافت است پیش

اي از یک موضوع   مفهومی مورد ویژهي معتقد هستند که استعاره) 150˗140: 1998(
کند، چگونه عناصر را از  ها چگونه عمل می  اینکه نظام ادراکی ما در مورد حوزه؛استتر  گسترده

کند، چگونه بر  کند، چگونه دو حوزه را در هم ادغام می  دیگر منتقل میي اي به حوزه حوزه
هاي مجازي ما تا حد زیادي  دیشهان. سازد و غیره  جدیدي میي هاي موجود حوزه اساس حوزه

فوکونیر و ترنر،  ي بنا به گفته. شوند طراحی می  تجربیات ماي یافته هاي سازمان  حوزهي واسطه به
فضاي ذهنی اغلب . شود اي مفهومی است که دقیقاً در زمان درك ساخته می فضاي ذهنی، بسته

فضاهاي ذهنی . شود ر ساخته میت حال بسیار اختصاصی تر اما درعین  مفهومی کوچکي از حوزه
دیروز علی را « ي مثال، جمله  عنوان به. شوند  مفهومی ساخته میي اغلب بیشتر از یک حوزه

که ) گذشته(سازد تا فضایی براي واقعیت کنونی گوینده و فضاي دیگري   ما را وادار می»دیدم
 خاص و یک علی ي دهفضاي ذهنی دیروز داراي یک گوین.  بسازیم،شده است علی در آن دیده

                                                             
8. Conceptual integration 
9. Space 
10. Generic space 
11. Blended space 
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نویسی مواردي   به هنگام فینگلیشچون. ندهستتر  هاي مفهومی بسیار کلی  اما حوزهاستخاص 
 حاصل کار کهد نشو  طرز تفکر، فرهنگ، تاریخ، خط و زبان مبدأ با زبان مقصد تلفیق میمانند

اي ندارد و   یا دانشگاهی استفادهرسمی ،اداري  عمالً در ثبت متون ادبی،و استتولید خطی 
 نوشتار کهدهد  فضاي سومی را شکل می این نیز خود. اً در مکالمات غیررسمی نمود داردصرف

ساخت معنا را بر اساس عملکردهاي ذهنی پیچیده و ) 1997:17(فوکونیر . فینگلیش خواهد بود
 میان درact) ( کنشگیرد که هنگام فکر کردن، برقراري ارتباط یا  سطح باالیی در نظر می

 کنند که افراد براي برقراري ارتباط از زبان استفاده می هنگامی.رود به کار میdomains) ( ها حوزه
فوکونیر به این . کنند هایی را ایجاد می  حوزه،هاي جاري  از طریق اطالعات زبانی و بافتپیوسته

  .کند ها عنوان فضاها را اطالق می حوزه

  خط فارسی. 4
گیرد و در  هاي مختلف معموالً از راه تقلید صورت می  کتابت زبانانتخاب نوع الفبا و خط براي

انتخاب خط براي زبان فارسی نیز خارج از این . خوریم این مورد کمتر به ابداع و نوآوري برمی
شده است و این در حالی است   خط فارسی از خط عربی اقتباس. چهارچوب صورت نگرفته است

پس از اسالم، ایرانیان . شده بود   براي نگارش زبان عربی وضعکه ساختار نوشتار عربی از ابتدا
هاي نوشتاري سعی نمودند این خط را با زبان فارسی سازگار  ضمن الگو گیري از این نشانه

فارسی به ترتیب از » پ، چ، ژ، گ« گرچه تا قرن ششم و هفتم حتی براي نمایش آواهاي ؛کنند
دها با اضافه کردن چند نقطه و ویرگول، تا حدودي از بع. شد استفاده می» ب، ج، ز، گ«حروف 

طور نسبی با زبان  شده از عربی به  خوانی پیشگیري شد و خط اقتباس امکان بروز اشتباه و غلط
نکته اینجا است که اگر بنا بود این روند تطبیقی ادامه یابد، موارد بسیاري . شدفارسی هماهنگ 

ي زسا ي روند هماهنگ گرفت اما ادامه ها قرار می گیوجود داشت که باید مشمول این هماهن
ي مشکالت و  حال باید گفت که گویشوران فارسی، این خط را با همه درعین. تقریباً متوقف شد

ها اشاره  اي از این ناهماهنگی در ادامه به پاره. برند اند و از آن بهره می هاي آن پذیرفته دشواري
  .کنیم می

 هاي  عدم انعکاس مصوت[a e o]در خط   
 تشدیدي هاي مشدد بدون استفاده از نشانه کاربرد صامت   
 صدا یا ترکیب صدایی   خطی براي اشاره به یکي کاربرد چند نشانه  
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 آواي مختلف با استفاده از یک حرف الفبا نمایش چند  
    شـوند ولـی خوانـده     حروفی کـه نوشـته نمـی   (عدم انعکاس آوایی برخی حروف در مواضع خاص

  ).شوند می
          شـوند ولـی نوشـته        آواهایی کـه تلفـظ مـی      (عدم انعکاس نوشتاري برخی آواها در مواضع خاص

  ).شوند نمی
 زمان یک نشانه به دو آوا  داللت هم  
 چندشکلی حروف الفبا  
 نوع چرخش و جهت خطوط به هنگام نوشتن  
 ناهماهنگی شکل و حروف الفبا از جهت امکان اتصال  
  ،وندها و عناصر تصریفیناهماهنگی در اتصال کلمات مرکب  
 ها وپیش شدن آن گذاري و احتمال پس ها، شکل نقطه فراوانی نقطه  

ن معنی نیست که متصدیان زبان و خط در جامعه اقدام ایهاي خط فارسی به  توصیف نارسایی
به اصالح خط را با هر قیمتی مجاز شمارند و بدون بررسی تبعات گوناگون آن به اقدام اصالحی 

گاه منجر به تغییر و تبدیل  زبان هیچ  نوشتار مبادرت ورزند؛ گرچه تغییر الفباي یکي  در زمینه
واج وجود دارد  - انطباق میان نگارهلحاظ ازي الفبایی درجاتی ها خطدر میان . گردد زبان نمی

پریش   تواند پیامدهایی براي فرایندهاي ذهنی دخیل در افراد طبیعی و خوانش یمکه این امر 
ي آن وجود داشته ها واجیک میان نگاره و   به  ی خطی که انطباق یکطورکل  به. شدداشته با

یک   به  انطباق یکي آن، به نحوي، ها واجخطی که نگاره و  و 12)عمق کم(باشد خط شفاف 
ي  یندهنما ها نگارهي تیره برخی از ها خطدر . شود یم نامیده 13)عمیق(نداشته باشد خط تیره 

توان  یم. یابند یم با بیش از یک نگاره در خط نمایش ها واجبیش از یک واج هستند و برخی 
واج  - ي انطباق نگارهمند قاعدهي الفبایی را در طول پیوستاري بر اساس شفافیت یا ها خط

یی مثل اندونزیایی، آلمانی و اسپانیایی ها خط در یک سمت این پیوستار، .ي کردبند دسته
قرار ) ي تیرهها خط(یی همچون انگلیسی و عبري ها خطو در سمت دیگر، ) ي شفافها خط(

زیرا از   در خود دارد، خط فارسی استواحد درآن  راي شفاف و تیرهها واژه خطی که .دارند
 مانند(شوند  یمهاي همخوانی نمایش داده  یرهزنج صورت بهي فارسی فقط ها واژهطرفی برخی از 

                                                             
12. shallow 
13. deep 
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رو  ینازاشوند،  یم نمایش داده ها واکهي فارسی ها واژهو در برخی دیگر از ) مرد، خشک، سرد
راه پیوستار   یمهنتوان گفت خط فارسی در  یم پس).  مار، سار، بارانمانند(بسیار شفاف هستند 

  ).70˗62: 1385داناي طوسی و بلوچ، (شفافیت خط قرار دارد 

  14زبان پیامکی. 5

 هاي شبکه و ها روم  چت و ها در پیامک شده  استفاده رياختصا اصطالحات به پیامکی زبان
 براي نویسه تعداد کمترین با ها واژه نوشتن در پیامکی  زبان.شود می اطالق اجتماعی مجازي
نوشتن مثل  اصول رعایت از زبانی ي گونه این در خاطر  همینبه ،است مفهوم رساندن

 نگاه، یک  در.شود می پرهیز زبان دستور کامل رعایت و بزرگ، حروف بانوشتن  گذاري، نقطه
 تا آمیخته  هم در را اعداد و واژگان که دانست زبان در نوزاد گویشی توان می را پیامکی زبان

 تواند زبانی می با هر کس هر  در فضاي مجازي،.بسازد مقصود بیان براي را واژگان مختصرترین
 به نسبت زبان ریزان برنامه که است یعیو طب باشد داشته ارتباط دیگر زبان هر با کس هر با

 این که است شده  ثابت دیگر امروز. نگران باشند گیر همه فضاي این در خود ملی زبان جایگاه
 مانند طبیعی زبان یک  آن زبان واحد که نیست جهانی ي دهکده ي مجازي یک فضاي بسته

 تولید براي زبانی ي جامعه یک افراد که است  چندزبانهیفضای ،مجازي فضاي انگلیسی باشد بلکه
 است معتقد) 2001 :38( کریستال. هستند دیگر جوامع زبانی افراد با رقابت در بیشتر اطالعات

 است حاکم مجازي فضاي در ،15اسپیک نت به نام تعاملی و جهانی الکترونیکی، واحد زبان  یک
 باید باشد، چنین اگر .داستانداردهایش هستن و مقررات تابع کنندگان آن استفاده ي همه که

صورت  این. باشد حاکم ظاهر متفاوت به هاي محتواي زبان بر واحد صورت یک که داشت انتظار
بیجن (است  حاکم هم اینجا )مجازي حاکم است فضاي بر که هایی پروتکل و مقررات همان(

  ).1391:95خان،

   فینگلیش5-1
نظران زبان و  هاي عمده صاحب ی از نگرانی یک،هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی با توسعه فناوري

 نظیر درآوردي هاي نگارش من الشعاع قرار گرفتن زبان ملی و ترویج شیوه ادبیات فارسی تحت
هاي کوتاه  هاي الکترونیکی و پیام ها، پست روم در دنیاي چت .فینگلیش یا فارگیلیسی است

                                                             
14. SMS language 
15. Netspeak 
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)SMS(، ایرانیان داخل و خارج به . یافته است نوشتن عبارات فارسی با حروف التین رواج بسیار
 ي عنوان یک وسیله  اینترنت بهي وجود توسعه کاربرد آسان زبان فارسی در وب نیاز دارند اما با

اکنون براي رفع  ترفندي که هم. اند ارتباطی قوي، هنوز در این زمینه با مشکالت جدي مواجه
در این خط کاربران از . است» لیشفینگ«رود استفاده از خط ابداعی  این مشکل به کار می

در ادامه چند مثال از این  .کنند تا مطلبی را به زبان فارسی بنویسند حروف التین استفاده می
  .شده است ي نگارش ارائه شیوه

 

  فینگلیش

 

  آوانگاری

معنای 
کاربردی 
  در بافت

 

  تحلیل

 

 

Dg 

  

 

 

]ɗɪɢɘ[  

 

 

  دیگر

سی  روف انگلی دای ح دا ص س/ d/ابت ن نوی ا در ذھ نده ب
دای ؛انگاری شده  صدای آواھای فارسی تشابھ  یعنی ص

وان »دی« ی ھجای اول واژه ھ ھمخ  را D در فارسی ک
یش  در واژه ای Dgی فینگل پس در ھج ده، س امل ش  ش

در / g/ در فارسی با صدای »گ«ھمخوان دوم صدای 
ھ  انگلیسی ھمسان ده و درمرحل داری ش د فر پن د ای بع ین

  .داده است   رخحذف واکھ و ھمخوان آخر

 

Va  

 

]ɘvas[ 

 

  برای

وان  ھ»و«ابتدا متناسب با صدای ھمخ  در »آ«ی   و واک
داھای ی ص سان /a/و/ v/فارس سی ھم داری   در انگلی پن

ده د ش سمت بع د و در ق سی ،ان دد انگلی ا  3 ع ر ب را براب
ی  ھ در فارس دد س ابع دای انتخ ی / se/ و ص در فارس

  .است در انگلیسی شده threeجایگزین تلفظ 

 

Cela  

 

]ɑslək[  

 

  کالس

ال  د مث دایva3ھمانن اھی ص ھ گ اوتی ک ا تف ست، ب   ھ
ا حرف » ک«ھمخوان  ی ب ا cدر زبان فارس اھی ب  و گ

یkحرف  تھ م دای   نوش ین ص ود و ھمچن رای / se/ش ب
ی فینگلیش  در آخر واژه/ e/ی  عدد سھ در فارسی، واکھ

  .شود حذف می
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Daneshga  

 

 

nəʃgɑ :ɑd[
]stʔɑ  

 

 

انشگاه د
  است

 

وان  ذف ھمخ ر واژه/ h/ح وده و  از آخ شگاه ب ی دان
سان صاری واژه ھم دای اخت داری ص ت«ی  پن در » اس

دای  د ص ھ مانن ی ک ان فارس ی/ s/زب ظ م ود و  تلف ش
دد  ھمسان ا ع دا ب ھ» سھ«پنداری این ص ذف واک ی  و ح

دد  ھو در آخر جاب/ se/آخر  ا ع دا ب ن ص ایی ای  در 3ج
 .استانگلیسی 

  

 

Bd  

 

]ədəb[  

 

  بده

وان   ھمسان دای ھمخ داری ص ان »د«و  »ب«پن  در زب
داھای  ی ص و / b/فارسی با ھمتایشان در انگلیسی، یعن

/d./ 

  .ھا بین این دو ھمخوان است ھمچنین حذف واکھ

 ]zʔɑ[  حذف ھمخوان   از/z /ی  از بعد از واکھ/a/  

 

Fk 

 

]krəf[  

 

  فکر

ھ وان / e /ی حذف واک د از ھمخ ذف و ھمچن/ f/بع ین ح
  .داده  رخ/ k/بعد از ھمخوان  /r/ ھمخوان

  

U  

  

 

  

]ju[  

  

  تو

Uی ضمیر  ی اختصاری شده  ھمان واژهyou ان  در زب
سی  تانگلی ھاس ھ ب ن   ک انی در ذھ ورت واژگ ص

ت  گویشوران فارسی ان ثب ده   زب ا و ش و«آن را ب  در »ت
ا ب  زبان فارسی ھمسان ان معن رده و در ھم داری ک ھ پن

ی د وام کار برده کھ م ھ واژه  توان صاری ب حساب   ی اخت
  .آید

 ]ɑn[  نھ  Nھ سی ب ان انگلی ورت    در زب ھ«ص ھ »ن ذف فتح ا ح  ب
/)na (/سان ستھ و ھم ش ب سنده نق ن نوی داری   در ذھ پن

  .داده  رخ

  

Bw  

  

]ɑbɑb[  

  

  بابا

ا«ی  در واژه ھ» باب ھ ب ورت  ک ی   در واژهbwص
ی ام آوای اید  ک،فینگلیش درآمده باید گفت نوعی ادغ ھ ش

ویش سان آن را در گ وان ھم ت،  بت ر یاف ای دیگ ھ
کل»با«جایگزین ھجای دوم یعنی  ھ ش ھ  شده و ب ی  واک

/w/ درآمده کھ در خود زبان فارسی وجود ندارد.  

  

om  

  

]ʔom:dɑ:ɑnzp[  

  

  ُپانزدھم

ام الی انج دد در ح دد  ترکیب ھجا و ع ھ ع ده ک  در 15ش
واکھ و ھمخوان پنداری شده و  انگلیسی با پانزده ھمسان

  /.m/و  /o/بعد آن با صدای 

Cheto ]etoʃt[  وان   چطور ذف ھمخ سان/ r/ح ل آن ھم ھ قب ر واژه ک  از آخ
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ھ   ورت گرفت ز ص ده نی پنداری زبانی بین حروف برگزی
  .است

 

 

J 

 

 

]ɑbævʒd[  

 

 

  جواب

 

 

واب«ی  واژه روف»ج کل ح ھ ش ی ب  javab  در فارس
ھ  ھمسان پس ب ورت اخت  پنداری شده و س  /j/صاری ص

 . استنیز درآمده

  

  

  

  

Y 

  

  

]kəj[  

  

  

  یک

دای واژه ھ ص ت ک ک«ی  ابتدا باید گف ا »ی ی ب  در فارس
Yekصاری    ھمسان کل اخت ھ ش پس ب ده و س داری ش پن

Yاست درآمده .  

اال رخ ھ  و یا اینکھ مراحل ب ل مرحل ھ قب دیل داده ک  ی تب
صاری   رف اخت ھ ح دن ب وان , Yش ی  از واژه/ k/ھمخ

ھ«شکل ده و بھ ش   حذف»یک« ھ/ ye/-»ی ھ ب ده ک   درآم
تفادهYصورت  اختصار بھ ده   در نوشتار فینگلیش اس  ش

  .است

Teh ]hət[  ن واژه   تھران ھ در ای ران«ک سی »تھ روف انگلی ا ح دا ب  ابت
سان ای دوم رخ  ھم ذف ھج د ح ده و بع داری ش داده   پن

  .است

Aln ]ɑnlʔɑ[  ی  حذف واکھ  اآلن/a /است.  

  

  

  

Da3er30 

  

  

]ɑsresid[  

  

  

  دسترسی

وان  /.t/حذف ھمخوان میانی  دد / s/تبدیل ھمخ ھ ع  3ب
باھت  اطر ش ھ خ ی ب ھ«آوای وان  و »س  در »س«ھمخ

ان  ھزبان فارسی، جاب جایی این شباھت آوایی سھ در زب
ی  3عدد  فارسی و شابھ آوای در انگلیسی، ھمین فرایند ت

ھ  /si/ی  در زبان فارسی بین عدد سی و ھمخوان و واک
جایی  ھی دسترسی و ھمچنین جاب در ھجای آخر واژهرا 

سی را  30آوایی در زبان فارسی و عدد  ان انگلی در زب
  .کنیم مشاھده می

  

Ykm 

  

]ɑmkəj[  

  

  یک کم

اب واژه م«ی  انتخ امی lexicon از »یک راه تم ھ ھم  ب
داری آوای  اطالعات آوایی، نحوی و معنایی، ھمسان پن

  .ھا واکھواژه با حروف انگلیسی و سپس حذف 

  

Mrooz 

  

]zʊmrə[  

  

  امروز

روز« ل»ام وارد قب رف اول واژه در. م ظ ح ی   تلف
سی    ھمسان»امروز« ای انگلی پنداری کامل با آوای الفب

ای /: em/شود  کھ می" M"یعنی  یزدھمین حرف الفب س
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  .انگلیسی، اتفاق افتاده

Bshour ]rəʃʊb[  حذف واکھ  بشور  

Bgoo ]ʊbeg[  حذف واکھ  بگو  

Bza ]ɑrzəb[  حذف واکھ و ھمخوان  بذار  

ReCidi ]sidiər[  جایی ھجای  جابھ  رسیدی/si/ی   با نویسھC 

  

توان به چند دلیل  دست می  این هایی از ها و مثال ي این مثال طور که دیده شد در همه همان
  :ي نگارش اشاره کرد اصلی براي استفاده از این شیوه

       مانند ضعیف بودن امکانات     ؛هاي هوشمند    روي دستگاه  نبود شرایط مناسب براي تایپ فارسی بر
  ...کیبورد فارسی و

    در اسـتفاده شـده    کاراکترهایی به این شکل که با توجه به مقدار ؛اقتصادي بودن تایپ فینگلیش
کننـدگان از ایـن    توان اسـتنباط کـرد کـه اسـتفاده          تایپ فارسی می   ا نسبت ب  درتایپ فینگلیش   

 عنوان خطی هجا دارند و از خط فینگلیش بیشتر به  تر رساندن پیام    ي نگارش میل به سریع      شیوه
 ي ها مشاهده کرد تنها چیـزي کـه در ایـن شـیوه     توان از آوانگاري واژه می. کنند نگار استفاده می 
  .ي نمود آواها در خط است و تأثیر چندانی بر زبان فارسی ندارند کند شیوه نگارش تغییر می

شده از   ها در جدول و موارد اشاره شده در قسمت تحلیل داده  ارد اشارهدر ادامه با توجه به مو
گیري واژگان   حال به چگونگی این ادغام در شکل،توصیف فضاهاي ذهنی و تلفیق مفهومی

  .پردازیم  میفینگلیش
 دارد که بین طور که ذکر شد معنا در واژگان نیست بلکه در فرایندهاي مفهومی قرار همان

 به همراه معنا و  رازبان فارسیاگر . کند واقعی ارتباط ایجاد می غیرواقعی و هاي  موقعیت
ي مقصد در نظر بگیریم و الفباي واژگان  که به حروف و الفباي فارسی مزین شده حوزه یمفهوم

که تلفیق   ي مبدأ، آنگاه نویسی را حوزه  شکال بکار رفته در فینگلیشانگلیسی و اعداد و گاهی اَ
 ؛آید که به حالت رسمی و دانشگاهی کاربرد ندارد نوشتار سومی به وجود می؛ یردگ صورت می

این فضاي ذهنی . افتد اتفاق می) بیشتر در صفحات مجازي پیامک( فقط در نوشتار عامیانه بلکه
زبان  گویشوران  طرز تفکر و نیز تغییر نگرش دردو گر ادغام دو فرهنگ،  نشان،شده تشکیل
. کنند  راه رهایی از نوشتار زبان خود را ایجاد می،که با ایجاد این فضا است) فارسی(مقصد 
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 همخوان، حذف طور که مشاهده شد به هنگام نوشتار فینگلیش عواملی چون حذف واکه، همان
 واکه از نوشتار زبان مقصد درج ها، جایی همخوان هپنداري در صداي واژگان با اعداد، جاب همسان

ي پیچیدگی کارکرد ذهن در هنگام  دهنده اتفاق افتاد که این جریان نشانو مواردي از این قبیل 
 که ،هاي زبانی  بعضی از ساخت،ي فضاهاي ذهنی طبق نظریه. انی استهاي زب فضاسازي

 ممکن است فضاي ذهنی جدیدي را ایجاد کنند یا مرکز توجه را به ، نام دارند16 سازها فضا
هاي  ترکیبها یا  حروف اضافه، قیدها، رابطاند از  رتفضاسازها عبا. ییر دهندفضاي دیگر تغ

اي که به آن توجه نشده حروف نوشتاري  مسئله. روند کار میه فعل که داخل یک جمله ب˗فاعل
 را در ذهن مجسم کنید که با دانشجوي خود در حال یبراي مثال استاد دانشگاه. است

جاي تو بودم قطعاً براي  اگر من به« : بگویدیشاگر استاد به دانشجو. استي نوشتاري  مکالمه
فارغ از  (استي استاد   ابتدا فضاي ذهنی اول که گفته،»کردم ي تحصیل به خارج سفر می ادامه

هاي دانشجو قرار دارد و فضاي سومی که  و فضاي دوم که گفته) تفاوت جنسیت استاد و دانشجو
حال . ، ایجاد می شودایش امکان نداردسازد که امکان انجام آن یعنی رفتن به خارج بر استاد می

  : به دانشجو با حروف فینگلیش تایپ کند خطاب استاد همین جمله رافرض کنید
“agr mn B jaye to bdm gtan va3 edme tah30l B kharej mi Raftam”  

  
  
  
  

 

 

 

 

 

ف زبان  فضاي ذهنی اول حرو یعنی،هایی که ذکر آن رفت با تایپ فینگلیش ابتدا فضاسازي
 با فضاي ذهنی دوم که حرف الفباي ،دارند  واژگان با خودبه همراهمفهومی که فارسی 

                                                             
16. Space builers 

 زبان انگلیسی
 و همخوان واکه،(

)اعداد  
V,a,3 

لیشنوشتار فینگ   
Va3 

 فضاي عمومی

 زبان فارسی
واکه و (

)همخوان  
)براي (واسه  
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 شده و فضاي ذهنی سومی را که حاصل آن ند ادغامهستشکال انگلیسی و اعداد و گاهی اَ
لحاظ تحلیل گفتمانی به مواردي از توان  آورد، سپس می  به وجود میاستحروف فینگلیش 

کننده به فینگلیش  سوادي طرفین تایپ  بین استاد و دانشجو یا حتی کم ي نزدیک چون رابطه
آفرین نیست بلکه قسمتی  تنها مشکل ها در نوشتار زبان فارسی نه گونه فضاسازي این. نیز پی برد

 و بخشی از واقعیت نوشتار زبان فارسی را شکل داده است کهآید  حساب می از امکانات آن به
  .ي بهینه از این امکان بود  دنبال راهی براي استفاده،ا آنجاي مقابله ب باید به

 گیري نتیجه. 6
توان  هاي متفاوت به وضعیت امروزي خط فارسی، نمی  مسائلی که پرداخته شد و نگاهبهبا توجه 

 دست زبانان  از  براي فارسی رااین واقعیت را نادیده گرفت که خط فارسی کارکرد پیشین خود
 شده ،شناختی شناختی و هم به لحاظ جامعه  هم به لحاظ زبان،هاي فراوانی داده و دچار چالش 

شناختی امروز ایران و درگیري قدیمی بین سنت و  باید بپذیریم که وضعیت جامعه. است
شاید بتوان گفت . دهد مدرنیته در این جامعه خود را در سطح خط زبان فارسی هم نشان می

زبان باید وجوهات صلب این زبان  ي فارسی ن پویایی جامعهي آ واسطه براي پویایی زبان و به
. محورتر به جهان پیرامون نگریست تر و انسان اي امروزي دچار مسئله شوند تا بتوان به شیوه

ترین نمود زبان، خط است و فارغ از   و شاید بتوان گفت صلب،یکی از این وجوهات صلب زبان
تواند  شود همین کاهش صلبیت می ارسی گرفته میي زبان ف که چه تصمیمی براي آینده این

 این ،به باور نگارندگان. زبان ایجاد کند ي فارسی امکانات بسیاري را براي زبان فارسی و اندیشه
ي   ازجمله شیوه،شوند تغییرات احتمالی در خط فارسی که در نمودهاي مختلف آن دیده می

زند بلکه این  زبان صدمه نمی و هویت فارسیتنها به ساختار زبان فارسی   نه،نگارش فینگلیش
هاي قدیمی زبان فارسی فراتر رفت و به  ارچوبهرهایی از چ کند که با امکان را ایجاد می

  .اي نو رسید تجربه
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 .135˗154 ،20ي  رهشما.  پژوهیادب ،»فضاهاي ذهنی
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 تبلور وکتبی شفاهی بعد دو در ارتباط  این.است آن ارتباطی زبان، نقش کارکردهاي از یکی
نوشتار،   زبان.است نوشته صورت به آن زبان، کاربرد علمی هاي جنبه از  یکی.یابد می

  تقسیم ...و مطبوعاتی، ادبی، علمی اداري، چون هایی گونه به و دارد را خود اصخ هنجارهاي
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 به نیل جهت در. پذیرد تحقق زبان ارتباطی هدف تا برد کار به چگونه است، اداري مکاتبات
 صادرشده هاي بخشنامه براساس اداري، مکاتبات را در رایج خطاهاي هدف، پژوهش حاضر این
 احمر، علوم وپرورش، بانک، هالل آموزش(وسازمان اداره چندین بخش از ترین اصلی عنوان به

 تعبیر یا واژه کارگیري نویسی و به شیوة درست گرفته و قرار بررسی  مورد)فرمانداري و پزشکی
و  واژگانی عمدة بخش دو به را است به طوري که خطاها شده داده توضیح خطا مقابل در

   .آن، بیان گردیده است به مربوط بخش ذیل در یک هر موارد و نموده تقسیم دستوري

   9/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله1/3/1398: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه       

 به صورت یابه صورت کتبی و  ارتباط این .است آن ارتباطی نقش زبان، کارکردهاي از یکی
 چون هایی گونه و انواع که نامند می »نوشتار زبان« را زبان از مکتوب  استفادة. استشفاهی
 که هر کدام به صورت جداگانه از دارد ادبی و کودکانه علمی، آموزشی، مطبوعاتی، اداري،

نویسی مشترك  خوردارند و در یک اصل به نام درستاي بر ویژه نگارش ةشیو و آداب هنجارها،
 زبان از استفاده .باشد »معیارزبان « بر اساسباید زبان هاي گونهکدام از  هرهستند بنابراین 

 .بستگی دارد آننویسندة  و کاربر به مهارت ، توانایی و تسلط نوشتاري اداري دمقاص براي معیار
ها و داراي چه   نوشته نوع،جزء کدام اداري، هاي هنوشت یمبدان است الزم امر، این بهتر درك براي

  هستند؟ هایی ویژگی

 نوع ترین هزینه وکم ترین سهل حال عین در و هاست انسان بین ارتباطی وسیلۀ ترین ساده نامه،
نگاري  به رعایت اصول نامه افراد جهت همین به رود، می شمار به گروهی هاي رسانه انواع از

 مهم چندان دوستانه هاي نامه تحریر در  شاید نگاري نامهموازین  رعایت .کنند توجه کمتري می
 عدم ،بودن منسجم و ساده «مواردي چون؛ .است وضروري ثرمؤانواع مکاتبات  سایر در اما نباشد

 یک وموازین ها ویژگی از نگارشی وعالئم دستوري نکات رعایت بیگانه، لغات ذکر عدم اطناب،
، نوعی از دولتی غیر و دولتی از اعم رسمی،هاي  نامه کلیۀ) 9 :1389زاده، حسین(».است نامه
 عادي حالت از ،گیرد می خود به اداري صورت نامه وقتی« زیرا؛ دنشو می تلقی اداري هاي  نامه

 سازمانی اسناد  جزءاداري، مختلف مراحل طی از سپس و کند می پیدا تسندی و شود می خارج
ها و  ها در اداره به دلیل اهمیت نامه بنابراین) 121: 1374ثروت،(».شود می سپرده بایگانی به

 نویسی روان«.دارند معطوف آن نگارش اصول به دقیقی توجه نویسندگان ؛است الزم ،ها سازمان
 به و سازد می پذیر امکان را تفهیم زیرا است اداري هاي نامه نگارش شیوة اساس نویسی، ساده و

 محتواي همچنین )91: 1388دانشگر،(».ندارد نیاز مختلف هاي رداشتب و تفسیرها و توضیح
؛ باشد داشته دنبال به منفی یا مثبت اثر تواند می استناد، و نگارش نوع پیام، حیث از اداري نامۀ

 نوشته حکومت آن مقبول هاي ارزش برپایۀ که است حکومتی سند اداري هاي نامه اغلب«
باید ) 70صهمان،(».است مترتب برآن  ...و اسنادي قتصادي،ا حقوقی، سیاسی، آثار و شود می

 باشندموثر جامعه و فرد سرنوشت در توانند می نديس عنوان بهها  توجه داشت؛ نامه
  .ندنبرسا را نظر مورد و کامل مفهوم و دنباش خالی ابهام از است الزم دلیل همین به
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 مکاتبات و ها نامه «برخوردارند اي ویژه اهمیت از قانونی ارزش داشتن دلیل به اداري هاي نامه
 اما است ارتباطی وسایل سایر مکمل و ضروري بسیار گیرد، قرار استفاده مورد بجا اگر اداري

با ) 20: 1365زارع،(».شود می کارها در ورکود وقفه موجب شود، گرفته کار به حد از اگربیش
 نظر از سازمان سرنوشت به امور یانجر در اداري هاي نامه نقشگفت؛  توان می توجه به مطالب

 بد چنانچه و است شرکت یا سازمان سفیر واقع در نامه« .دارد بستگی آن شکست یا موفقیت
 خواست به اعتنایی بی موجب بلکه است  آن نویسندة اعتباري بی موجب فقط نه شود نوشته

 قدرت اداريمۀ نا خاصیت ترین مهم«) 23: 1380سمیعی،(».شد خواهد نیز شرکت یا سازمان
 وجمالت دشوار کلمات .شود دریافت بارخواندن یک با باید اداري نامۀ .است آن رسانی اطالع

 کاهد می قدرت ازاینوبیگانه  نادرست واژگان بردن کار به و کالم بر بستن پیرایه ابهام، طوالنی،
ا باید داراي ه  به طور کلی نامه)12: 1377طاهري،(».کند می مخدوش را پیام اصل بسا چه و

  .چهارچوب خاص خود باشند

  اداري هاي نامه اجزاي

 پیوستو  شماره تاریخ،: شامل .ي صفحه قرار داردباال، اولین قسمت نامه در سرلوحه - 1
زمانی آرم مخصوص ،آرم؛ هر سا.)قرار دارد  نامهکاغذ چپ سمت باالي در ترتیب به (

  .گیرد حه قرار میلو ه در وسط کاغذ نامه در قسمت سربه خود را دارد ک
 سازمان شخص، مخاطب، یا گیرنده از منظور .نامه موضوع و فرستنده گیرنده، عنوان - 2

 عنوان .گردد می خطاب آن به نامه که است سازمانی مقام یاو  سازمانی واحد یا
 .شود می درج »از «حرف با فرستنده عنوان و شود می ذکر »به«حرف بامعموال  گیرنده
 فوري اقدام و بررسی براي را اداري مکاتبات گردش سرعت و لتسهو که نامه موضوع
  .کند می فراهم

 هدف مبین بلکه نامه موضوع با مرتبط نه تنها که شود می گفته مطالبی به نامه، متن - 3
  .است نیز نامه

 مسئولیت پس یابد می تسندی، شدن امضا با نامه یک ساس او رکننامه؛  امضاي - 4
  .است نموده امضا را آن که است سازمانی مقام یا و شخص با نامه هر نهایی

 که شود می گفته اشخاصی یا سازمانی واحدهاي به درحقیقت رونوشت، گیرندگان - 5
  ..گردد می صادر ها آن عنوان به نامه رونوشت
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درج  کننده ارسال سازمان از مهري نامه، امضاي قسمتي انتها در سازمان، مهر - 6
  .کند می ایفا را داريا نامۀ ترشدن رسمی نقش که شود می

  بخشنامه

 سوي از که است ودستوراتی احکام«است؛  نامه بخش اداري هاي نوشته رایج هاي گونه از یکی
 از قسمتی یا همه آگهی براي متعدد هاي موسسه یا ها خانه وزارت در مدیریتی باالي مقامات

  ) 93: 1383ذولفقاري،(»شود می ارسال و نوشته معینی دستورهاي انجام و کارکنان

  ها بخشنامه انواع

: عبارتند از یداخل هاي بخشنامه ؛خارجی و داخلی:  ها دو نوع هستند به طور کلی بخشنامه
 مجلس هاي بخشنامه) الف: شامل هاي بخشنامه. کارگزینی امور) ج ادراي امور) ب وزارتی) الف

 هاي بخشنامه ،نوشتار این کار اصول از آنجایی که .وزارتی) ج دولت أتهی )ب اسالمی شوراي
 خود هاي نوشته در را زبانی رایج خطاهاي بتوانیم که آن راي بهستند اداري گونۀ از داخلی
 کارگیري به درست راه و بشناسیم را نادرست کاربردهاي گونه این باید ابتدا سازیم، برطرف

 دستوري و واژگانی نادرست وکاربردهاي خطاها ترین رایج براي حصول این امر. بدانیم را ها ن آ
 به رااز این خطاها  هریک صحیح شکل و استخراج ها نامه بخش بخصوص اداري هاي نامه در

سپس . است گردیدهارائه  آوردن نمونه با و نویسی و روش کاربردي آن درست ةقاعد همراه
 اصطالحی و تعبیري واژگانی، خطاهاي )1 ،عمده بخش دو به را اداري هاي نامه خطاهاي

 موارد داراي شده یاد بخش دو از یک هر که توضیح این باتقسیم شده،  دستوري طاهیخ)2
  .شوند می ذکر اداري هاي بخشنامه از مثال و توضیح همراه خودو  هستند متعددي

  اصطالحی و تعبیري واژگانی، خطاهاي

 .است هیممفا انتقال براي نویسنده ابزار و معنایی بستۀ ترین کوچک زبان، اساسی عنصر واژه،
 مقصود نوشته، فضاي مخاطب، نوشته، نوع .سازد می مرتبط معانی دنیاي با را ما واژه هر

  : عبارتند از مهم واژگانی خطاهاي .است واژه نوعکنندة  تعین همگی نویسنده،
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  بیگانه الگوهاي و تعابیر واژگان، نادرست کاربرد)الف

 پیامد تاریخی و اقتصادي علمی، ی،اجتماع فرهنگی، سیاسی، دالیل به زبانی گیري قرض
 نوع ترین رایج .است یکدیگر با انسانی جوامع قهرآمیز یا آمیز مسالمت هاي آمیزش برخوردها،

 .هاست تماس ترین قوي و ترین مستقیم نتیجۀ که است »واژگانی گیري قرض«گیري قرض
 ضوابطی و اصول باید که است بیگانه واژگان براي فارسی مناسب برابرهاي انتخاب گزینی واژه

 رسمی نهادهاي  آن نه تنها وظیفۀهاي روش دانستن و گزینی واژه امروزه «باشد حاکم آن بر
 ».هست نیز نویسندگان تک تکاست بلکه وظیفۀ  فارسی وادبیات زبان فرهنگستان چون

 ،»کارتابل«واژگان از استفاده اداري، هاي نامه بخش در جهت  همین به )170:1383ذولفقاري،(
 کار «واژگان از ترتیب به باید ها آن جاي به و است نادرست »سیتواسیون« و »اتوماسیون«

  : نمود استفاده  »کردن بندي دسته «یا  »شده تنظیم برنامۀ« و »خودکاربرنامۀ « ،»پوشه

  محترم ها، همکاران و شهرستان ادارات محترم رؤساي
  و احترام، سالم با

 نظرسنجی فرم و تکمیلی بیمۀ سوي از شده ارائه هاي طرح لیست پیوست به     
 نیز ها شهرستان محترم است، رؤساي  شایسته.گردد می ارسال حضورتان همکاران

 همکاران نظرات آوري جمع به نسبت خود کلیۀ همکاران به رسانی اطالع از پس
 به را و نتیجه نموده اقدام پیوست فرم اساس بر تکمیلی بیمۀ در نام ثبت متقاضی
 را خود نظر توانند می نیز محترم  همکاران.نمایند ارسال اداري امور مسئول کارتابل
  .نمایند ارسال اداري اتوماسیون طریق از مستقیماً

  با سپاس فراوان
  دیگر ي نمونه

  ها استان شعب محترم مدیران /مرکزي ادارات محترم سايؤر
  سیتواسیون تورالعملسد:  موضوع

  سالم با
 ،محترم بانک مدیره تهیأ  .......مورخ ........ جلسه صورت ......... بند اساس بر      احترماً

 و اجرایی دستورالعمل پیوست به سیتواسیون دستورالعمل با موافقت بر مبنی
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 دستور است هشمنداخو.گردد می ارسال شعب سیتواسیون عملکرد نحوة سیستمی
 کافی نظارت آن اجراي حسن بر و غابال شعب  کلیۀ به مقتضی نحو به مراتب ،فرمایید
  .فرمایند معمول

  با سپاس
  فارسی اصطالحات و تعابیر واژگان، نادرست کاربرد) ب

 جمله فهمی دیر و ابهام موجب زبان در پیچیده و فصیح غیر واژگان برخی کارگیري به     
 به که»نامه هامش«: جمله از هستند دیریاب و نامانوس عموم براي واژگان از برخی .شود می

، تر ساده هاي معادل وجود به توجه با. گردد می استفاده اداري هاي نامه در ذیل یا حاشیه جاي
  .به کار برده نشود آشنا نا هاي وجمله تعبیرها، است وشایسته مناسب

  باسمه تعالی
  مرکزي ادرات محترم رؤساي/ امور محترم مدیران
  .صندوق کسري یا فزونی اجرایی العمل دستور: موضوع
  باسالم

 جناب موافقت به عنایت مورخ            با            شماره بخشنامه پیرو احترماً     
 بازنگري خصوص در اداره این 27/12/90 مورخ ........... شماره نامه هامش ............آقاي

 پیوست به شده اصالح ودستورالعمل اعمال صندوق، کسري یا فزونی دستورالعمل در
  .گردد می رسالا

 آن اجراي حسن بر و ابالغ تابعه واحدهاي به مراتب فرمایید دستور است خواهشمند
  .فرمایید معمول کافی نظارت

  
  تحقیقات و سازمان اداره رئیس

  )حشو (واژگان زاید تکرار) ج

 خود در را دیگري آن مفهوم ها کلمه از یکی و باشند معنا یک به کلمه، دو که هایی ترکیب به
 مترادف کلمات و معنا بی و زاید عناصر کاربرد به« اصطالح در .گوییم می »حشو«باشد داشته
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 این) 13: 1384اسفندیاري،(».گویند حشو باشد، داشته توضیحی نقش ترادف این آنکه بی
  : و از فصاحت و روایی آن کاسته شودسست جمله شوند می باعث زاید کلمات

  باسمه تعالی
  متوسطه اول دوره مدارس: به
   .....شهرستان پروش و آموزش مدیریت: از

  دام طرح اجراي درخواست: موضوع
 به منظم مدیریت این 9/7/1393 مورخ 5620/406 شماره نامه پیرو احتراماً     

 اداره نامه و مدرسه اداري - آموزشی امور در آموزان دانش عملی مشارکت طرح نامه شیوه
 عمل به هاي بازدید در رساند می استحضار به کورمذ طرح اجراي خصوص در متبوع کل

 یا ننموده دریافت اتوماسیون از را نامه یا مدارس غالب ،گردید مشخص مدارس از آمده 
 مدیران .گردد می تاکیدمجدداً  لذا. اند بوده تفاوت بی آن اجراي و مطالعه به نسبت
 دبیران معاونین و روستایی پرورشی و آموزشی هاي مجتمع و شهري مدارس(محترم
 نامه یوه شو متبوع کل نامۀ ادارة در مندرج نکات گرفتن نظر در با)روستایی مدارس
 به انجام بهالزم  مقدمات تمهید بینی پیش و زمانبندي جدول تنظیم به نسبت پیوستی

 سایر همراه به و تهیه وعکس فیلم مربوطه امور مختلف مراحل از و اقدام ،طرح موقع
  متبوع اداره/کل اداره محترم بازرسان به ارائه جهت خاصی سمتق در مستندات
  .نمایند نگهداري

  فارسی در عربی)د

 دلیل به گاه .است شده فارسی زبان واژگانی غناي موجب ،فارسی رد عربی زبان نفوذ و ثیرتأ
 صفت تنوین، جمله از عربی خاص هاي نشانه برخی عوام، کاربرد یا نویسندگان برخی توجهی بی
 زبان واژگان تولید بر منفی تأثیر و کار رفته   به فارسی کلمات با عربیشیوة  به موصوف و

 عربی غیر هاي واژه با آن بردن کار به و است عربی زبان مخصوص تنوین،« .اند نهاده فارسی
 »محترماً «هاي کلمه بر »احترام با«تعبیر آوردن) 128: 1386زاده، غالمحسین(». است نادرست

  .دارد ترجیح »حتراماًا «و

  



129 اداري  مکاتبات در رایج  خطاهاي ویرایش    رخسار زبان     1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /         

  باسمه تعالی
  سالم با

 یا و رسمی نامه وکالت داراي که بانک مشتریان گردد می مشاهده بعضاً احتراماً،     
 نامه وکالت اطالعات ثبت عدم دلیل به بانک، از غیر شعب به مراجعه در باشند می بانکی

 شعب فرمایید دستور است خواهشمند رو این از .گردند می مشکالتی دچار سیستم در
  .آورند عمل به را الزم اقدامات سیستم در فرم تکمیل یا و دریافت به نسبت

  معامالت مرکز رئیس
 اجتناب  ازباید و است نادرست فارسی مکاتبات در عربی دار) ال (واژگان کارگیري به همچنین

  :کرد

  باسمه تعالی
  مرکزي ادارات روساي محترم مدیران
  اعتباري کارت رالعملدستو اصالح: موضوع

  سالم با
 تهیأ محترم عضو و  ....آقاي جناب االمر حسب.......مورخ / ...ب / بخشنامه پیرو احتراماً

 محتـرم  مـدیریت  ......مـورخ  ........شمارهنامۀ   به توجه با رساند می اطالع به اداره این مدیر
 نـسخه  پیوسـت  بـه  حاصـال  و بازنگري اعتباري کارت صدور بر مبنی ها استان شعب امور

 و  ابـالغ  تابعـه  واحدهاي به مراتب ،فرمایید دستور است خواهشمند .گردد می ایفا نهایی
  .فرمایند معمول کافی نظارت آن اجراي حسن بر

  تحقیقات و سازمان اداره رئیس
 است عربی لغت آن  ریشۀو اصل که است برابر و براساس برطبق،: معادل لغت در »االمر حسب«
 ها نامه در«.شود می نوشته رسد، می مافوق اشخاص از که دستوراتی و اوامر به وابج در و

 از ،است دستور کدام بر مستند و شده صادر مقامی چه سوي از نامه ،کنند مشخص اینکه براي
 اجرایی و مملکتی بلندپایه هاي مقام دستور و ابالغ در که شود می استفاده االمر حسب اصطالح

 همچنین) 101: 1389زاده، حسین(».یابد می کاربرد جمهوري ریاست ي،رهبر مقام چون
  .نیست روا فارسی در اضافی هاي ترکیب در»ال«کاربرد.است  عربی در معرفه عالمت»ال«
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 نوعی که شود می گرفته کار به عربیشیوة  به موصوف و صفت اداري هاي نامه از برخی در
) مونث و مذکر (جنس نظر از موصوف و صفت عربیزبان  در .است عربی نحوي برداري گرته

 زبان در«گیرد می انجام دلیل بی مطابقت این امروزه و بیشتر گذشته نثر در. دارند مطابقت
 براي مونث صفت آوردن بنابراین ؛ندارد وجود ومونث مذکر کلمه دستوري نظر از فارسی

 نیست مونث ای است فارسی کلمه که مواردي مخصوص -عربیشیوة  به - مونث موصوف
 متبوع صفت کارگیري به زیر نامۀ بخش در) 133: 1386زاده، غالمحسین(».است نادرست

  :است نادرست کل اداره براي

  باسمه تعالی
  شهرکرد شهرستان 2 ناحیه پرورش و آموزش مدیریت :از
  ابتدایی و دوم و اول متوسطه هاي آموزشگاه کلیه: به

  محتوا تولید استانی رهجشنوا اولین نامه شیوه ارسال :موضوع
  سالم با

 محترم کل اداره 2/9/93 مورخ 35435 شماره نامه به توجه با و پیوست به      احتراماً
  لذا.گردد می ارسال حضورتان محتوا تولید استانی جشنواره اولین نامه ، شیوهمتبوع
 شرکت خصوص در الزم رسانی، اقدامات اطالع ضمن محترم مدیران است شایسته

  .آورند عمل به را جشنواره این در کارانهم
  شهرکرد شهرستان 2 ناحیه پرورش و آموزش مدیر

  .است نادرست تابعه واحدهاي و مربوطه دستورالعمل بردن کار به همچنین     

  باسمه تعالی
  ادارات محترم امور محترم مدیران
  اشتغال و کارآفرینی طرح اجرایی دستورالعمل: موضوع

  سالم با
 طرح گزارش تحقیقات، و سازمان اداره .............. مورخ.......... شماره نامه راساس     ب

 بر در که جدید هاي شد،طرح وتاکید مقرر زایی واشتغال کارآفرینی تسهیالت اعطاي
 به سازمان سوي از آن منابع تامین محل بررسی با باشد جامعه مختلف اقشار ي گیرنده
 تابعه هاي واحد به مراتب فرمایید دستور است اهشمندخو.گردد ارائه مدیره هیات
  .فرمایند معمول کافی نظارت آن اجراي برحسن و ابالغ

  اداره رئیس
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 هاي ترکیب و واژگان از عربی و فارسی غیر مهجور هاي ترکیب و ها کلمه جاي به است بهتر
 نبوده که این گویی« معنی به که»یکن لم کأن«کلمۀ  جاي به مثالً .شود استفاده فارسی رایج
  :کرد استفاده »بردن بین از« و »انداختن جریان از«،»گرفتن نادیده «از توان می».است

  باسمه تعالی
  .....طرح اجرایی دستورالعمل: موضوع

  سالم با
 هـاي   بخـشنامه  در طرح، بازنگري  شدن عملیاتی سال سه گذشت به عنایت با      احترماً

 نامـه   تفـاهم  انـضمام   بـه   .....طرح اجرایی دستورالعمل پیوست  به .پذیرفت صورت صادره
 کلیۀ و باشند  می دستورالعمل این رعایت به موظف اداره واحدهاي و تمامی  ایفاد مربوطه

  .گردد می تلقی یکن لم کأن خصوص دراین قبلی هاي بخشنامه
 آن اياجر حسن برو    ابالغ تابعه واحدهاي به مراتب فرمایید دستور است      خواهشمند

  .فرمایند معمول کافی نظارت
  اداره رئیس

  ادارات محترم روساي محترم  مدیران
  .                            است نادست نیز )ومقصور کان،منوط کما (هاي کلمه کارگیري به همچنین  

  باسمه تعالی
                                   .....        درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون

  یکساله پروانه تمدید تکلیف تعیین: موضوع
  احترام و سالم با

 تمدید رساند می استحضار به وسیله بدین 11/2/90 مورخ 164/307 شماره نامه پیرو
 رعایت به منوط اند، صرفاً گردیده اعتبار تمدید 1/4/91 تاریخ تا که هایی آزمایشگاه پروانه

 دستور است خواهشمند  لذا.باشد می ابالغی استانداردهاي از شده تعیین ابنص حد
 هستند، حد امر این مشمول که دانشگاه آن پوشش تحت هاي آزمایشگاه کلیه فرمایید

 ارزیابی، نتیجۀ بگیرند، چنانچه قرار ممیزي مورد جاري سال اردیبهشت پایان تا اکثر
 کیفیت مدیریت سیستم لیست چک الزامات با درصد 85 از بیش انطباق دهنده نشان

 چنانچه و پذیرد صورت آزمایشگاه براي پروانه تمدید اداري روند است شود، الزم
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 نشود، بایستی استانداردها اجراي از شده تعیین نصاب حد کسب به موفق آزمایشگاهی
       ها آزمایشگاه از گروه  این.گردد ثبت ایشان پرونده در کتبی اخطار قالب در نتیجه

 اجراي در قصور کماکان که صورتی ودر شوند ممیزي مجدداً بعد ماه یک بایستی می
 فعالیت وادامه شده تلقی یکن لم کأن آنها پروانه تمدید باشند، داشته الزامات

  .گردد می مشکالت کامل شدن برطرف به منوط آزمایشگاه
 داده توضیح که گونه همان زیرا ت،اس نادرست» الذکر فوق ، صدرالذکر« واژگان بردن کار به

  :است نادرست فارسی در» ال« همراه ترکیبات از استفاده شد،

  باسمه تعالی
  چادگان شهرستان ادارات  کلیه:به

  ادارات در سالمت رابطین ویژه آموزشی کارگاه :موضوع
  واحترام سالم با

 رساند می حضاراست به) ص(محمد آل و محمد بر و صلوات درود و خدا حمد از      پس
 در غذایی هاي مکمل مصرف و بارداري از پیش هاي مراقبت اهمیت آموزشی کارگاه
 در سالمت رابطین ویژه بارداري دوران در غذایی هاي مکمل مصرف و بارداري دوران
 بهداشت شبکۀ سالن محل در صبح 10 ساعت راس 7/8/93 تاریخ چهارشنبه روز ادارات

 رابط فرمایید است، دستور خواهشمند روي این از.گردد می برگزار چادگان درمان و
  .رسانند هم به حضور الذکر فوق کارگاه در اداره آن محترم

  سازمان رئیس
  

  باسمه تعالی
  شهرستان آموزشگاههاي تمامی: به
  کیار شهرستان پرورش و آموزش مدیریت: زا

  پرورشی مربیان و معاونین حضور گزارش ارسال عدم: موضوع
  مربیان و معاونین کار گزارش خصوص ؛در9/7/93 مورخ 5596/503 شماره امهن پیرو

 دیگر آگاهی به ذیل هاي آموزشگاه اجرایی عوامل و مدیران از قدردانی ضمن پرورشی،
 تدریس دقیق ساعت و پرورشی مربیان و معاونین حضور گزارش رساند می مدیران
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 دیگر توسط پرورشی فعالیت و سیکال برنامه در پرورشی و زندگی سبک و تفکر دروس
 این غیر در فرمایند ارسال صدرالذکر نامه ضمیمه فرم مطابق وقت اسرع در را عوامل
  .بود خواهد مدیر عهده به آن عواقب صورت

  رئیس اداره
  دستوري خطاهاي)2

 نحوي و صرفی از اعم فارسی زبان دستور قواعد نادرست کاربرد از ناشی دستوري خطاهاي
  .شود می بررسی حوزه درسه را فارسی در رایج دستوري خطاهاي لباغ. است

     جمله نادرست کاربرد خطاهاي) الف

    فعل نادرست کاربرد خطاهاي) ب

  حرف نادرست کاربرد خطاهاي) ج

  جمله نادرست کاربرد خطاهاي -1

 .سازد می را جمله یکدیگر با ها گروه و کلماترابطۀ  .کنند می پیدا هویت جمله بافت در کلمات
 با جمله اجزاي روابط شناخت .شود می ساخته مرکب هاي جمله ساده، هاي جمله ترکیب از

 از یکی درازنویسی. است نویسی درست هاي راه از یکی آن از درست استفاده و )نحو( یکدیگر
 که آنجا تا کنیم سعی باید اداري نوع مخصوص ها، نوشته در .است جمله در نادرست هايخطا

 توضیحات و مورد بی مترادفات زائد، و نقش بی کلمات کاربرد باشد، کوتاه ها جمله است ممکن
 ایجاز نویسی، ساده اصلی مالك«.دگرد می جمله بلندي و خواننده ذهن انحراف باعث اضافی

 عوامل و معترضه هاي جمله آوردن طوالنی، افعال و ها عبارت کاربرد گاه .است ها جمله وکوتاهی
 باید منظور این براي) 216: 1387ذولفقاري،(»سازد می دسترس از دور را موضوع دیگر،

  :کرد حذف را زاید کلمات و ها وعبارت بندي تقسیم کوتاه جملۀ چند به را جمالت
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  باسمه تعالی
  ......پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون
  علیکم سالم

 آزمایـشگاه  سـوي  از آزمایـشگاهی  اسـتاندارد  هاي  دستورالعمل ابالغ زمان از ماًا      احتر
 و آزمایـشگاه  فنی هاي  پست احراز شرایط تعیین و 1386 سال ماه مهر در سالمت مرجع
 از متعــددي شــفاهی و کتبـی  هــاي ســتعالمحـوزه، ا  ایــن شــاغلین بـراي  وظــایف شـرح 

 گونـاگونی  هـاي  رشته آموختگان  دانش گیري  کار به خصوص در پزشکی علوم هاي  دانشگاه
بـالینی،   غیـر  بیوشـیمی  دامپزشـکی، کارشناسـان    آزمایـشگاهی  علـوم  کارشناسان ظیرن

 در فنـی  هـاي   فعالیـت  انجـام  جهـت  مـشابه  هـاي   رشـته  و سـایر   میکرولوژي کارشناسان
 طـور  بـه  کـه  گردیـده  دریافت آزمایشگاه کارشناس پست با پزشکی، تشخیص آزمایشگاه

 مـشابه،  موضـوع  بـا  هـا   استعالم استمرار هب توجه با .است شده داده پاسخ آنها به جداگانه
 ها،بـه  آزمایـشگاه  کارکنـان  اسـتاندارد  دسـتورالعمل  بـر  تاکیـد  بـا  مجـددا  کل اداره این

 انـسانی  نیـروي  ویـژه  رساند،جایگاه می دانشگاهها درمان محترم معاونین کلیه استحضار
 لیـت فعا هـا  بیمـاري  پیگیـري  و تشخیص،پیـشگیري  راسـتاي  در آزمایشگاهها در شاغل

ــرادي ــن در را اف ــد مــی الزامــی حــوزه ای ــرتبط دروس و واحــدها کــه نمای ــا م ــوم ب  عل
 را گردیـده  تعیین رشته این مختلف مقاطع براي آموزشی معاونت توسط آزمایشگاهی،که

 و انـسانی  هاي نمونه با مرتبط واحدهاي گذراندن با تحصیل دوران طی و باشند گذرانده
 بـراي  را الزم فنـی  و علمـی  هاي صالحیت بیماران، لینبا در ها بیمارستان در کارآموزي

 فعالیـت  گـردد  مـی  آور یـاد  مجدداً لذا.باشند نموده کسب بالینی آزمایشگاههاي در کار
 آزمایـشگاههاي  نیـستند،در  شـرایطی  چنـین  داراي کـه  هـایی  رشـته  آموختگـان  دانش

 مـسئول  توسط آنان صالحیت تایید و استثنا مورد تنها.باشد نمی مجاز پزشکی تشخیص
  .هستند آزمایشگاه شناسی میکروب بخش در فعالیت به فنی،مجاز

 نیـستند  شـده  ذکـر  شرایط حائز که کارکنان از دسته آن فعالیت ادامه است ذکر به الزم
 بـوده  کـار  بـه  مـشغول  آزمایـشگاه  در آزمایشگاهی استانداردهاي ابالغ تاریخ از قبل ولی

  .باشد می مانع بال آزمایشگاهها در اند،کماکان
  آزمایشگاه کل مدیر
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    فعل نادرست کاربرد خطاهاي -2

  فعل با نهاد ناهمانگی 1- 2

 با و مفرد فعل مفرد نهاد با باشد جاندار نهاد اگر .باشد داشته مطابقت فعل با باید جمله نهاد
 صورت دو هر به فعل ،باشد جمع اسم یا غیرجاندار جمع اگر و آید می جمع فعل جمع نهاد
  ) 234: 1387ذولفقاري،:رك.(آید می جمع یا دمفر

 نیز رود کار به آن براي که هم فعلی است، مفرد و جمله نهاد که»تست«کلمۀ  زیرنامۀ بخش در
  :باشد مفرد باید

  باسمه تعالی
  پزشکی تجهیزات محترم کل مدیر

   شفا تشخیص شرکت خواست در: موضوع
  واحترام سالم با

 به نیز قبال چنانکه 20/12/90مورخ در /18416/125 شماره نامه به      بازگشت
 و طراحی اي حرفه مصرف براي وي آي اچ سریع تشخیص است، تست رسیده استحضار

 به آنها از استفاده و کنند می دریافت اساس این بر را قانونی مجوزهاي و شوند می ساخته
 آي اچ  تشخیص نظام کشوري پروتکل  براساس.باشد نمی مجاز وسیلۀ خودآزمون عنوان

 به طبی تشخیص هاي آزمایشگاه در وي آي اچ سریع تشخیص هاي کیت از استفاده وي
 در ها کیت عرضۀ این همچنین و بالت و ستون االیزا هاي تست براي جایگزینی عنوان

 تفکیک عدم اهمیت دلیل به وسیلۀ خودآزمون عنوان به آن کاربردي و ها داروخانه
 مدیرکل طرف از قبال نیز مورد  این.است شده اعالم ممنوع اکیداً مشاوره از آزمایش
 مورخ در /14849/665 شماره نامه طی مخدر مواد و دارو وارزیابی نظارت دفتر محترم

  .است گردیده ابالغ دارو سراسري پخش هاي شرکت و ها دانشگاه کلیۀ به 28/10/1390
 ي برنامه اهداف پیشبرد در حوزه آن محترم همکاران و جنابعالی همراهی و حمایت از

  .سپاسگزارم بسیار ایدز کنترل کشوري
  واگیردار بیماریهاي مدیریت مرکز رئیس
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  فعل قرینه بی  حذف2- 2

 یا دو مشترك هاي عبارت و ها کلمه گاهی نویسی، دراز و تکرار از پرهیز براي فارسی زبان در
قرینۀ  استناد به دارند، واحدي وريدست نقش و اند شده تکرار ها جمله آن در که را جمله چند

بدون  حذف .است نادرست لفظی قرینۀ بدون عطف و حذف بنابراین.  می گرددحذف لفظی
 اغلب«.شود می کاردیده اجراي مراحل یا سازمانی هاي گزارش برخی و اداري زبان در قرینه،
 نقصان به توان می کمتر رو این از و آورد نمی وارد خللی جمله فهم به فعلقرینۀ  دونب حذف
 حساب به زبان کاربردي و دستوري غلط هرحال در لیبرد و پی محذوف فعل از ناشیجملۀ 

  )52: 1349افشار، عماد(».آید می

  باسمه تعالی
  ادارات محترم یرانمد

  اسناد ثبت اصالح: موضوع
  سالم با

 بـه  نـسبت  29/10/90 مـورخ   .....................شـماره  نامـه  طی بودجه و حسابداري ي اداره
 اقـدام  شـعب  در آنـی  صورت به صدورکارت دستورالعمل به مربوط اسناد از برخی اصالح

  .گردد می ایفاد پیوست به و اعمال شده یاد دستورالعمل در مراتب که
  .فرمایند ابالغ تابعه واحدهاي به فرمایید دستور است خواهشمند

  سازمان رئیس
  وصفی وجه نادرست کاربرد 2-3 

 باعث )گوناگون هاي صیغه جاي به مفعولی صفت صورت به فعل کاربرد(وصفی وجه از دهاستفا
 بعد فعل به فعل وجه و شخص و زمان تعیین کاربرد این در زیرا«شود می رسانی پیام در اختالل
  .گردد نمی توصیه امروز نثر در کاربردي چنین) 37: 1370نجفی،(»شود می موکول
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  باسمه تعالی
  ادارات رممحت مدیران
  اسناد ثبت اصالح: موضوع

  سالم با
 اصالح به نسبت 29/10/90 مورخ  .....................شماره نامه طی بودجه و ادارة حسابداري

 که اقدام شعب در آنی صورت به صدورکارت دستورالعمل به مربوط اسناد از برخی
 است خواهشمند.دگرد می ایفاد پیوست به و اعمال شده یاد دستورالعمل در مراتب
  .فرمایند ابالغ تابعه واحدهاي به فرمایید دستور

  سازمان رئیس
  وجهی افعال نادرست کاربرد) 4- 2

 وجهی افعال همگی »شاید ،یدبا می باید، بایستی، ی مبایستی، بایست، می بایست،«هاي فعل
 در موالمع و شوند می ساخته »توانستن«و»شایستن«، »بایستن«مصدر از افعال این .هستند
 بایستی ، بایست می بایست،،  ماضی وجهی هاي فعل .کنند می کمک فعل وجوه از برخی صورت

 روند می کار به مضارع هاي فعل با شاید باید، می باید، مضارع وجهی هاي فعل و ماضی افعال با
 ارسال باید /.شود ارسال باید می «نوشت باید و است نادرست ،گردد ارسال بایست می یعنی
  )294: 1380خانلري، ناتل.(داد قرار کنند عمل بایست می جاي به و».شود

  باسمه تعالی
   ...درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاونت
  خون بانک هاي دستورالعمل ابالغ موضوع،

  علیکم سالم
 بخشی اعتبار خصوص در سالمت مرجع آزمایشگاه هاي سیاست به توجه با احتراماً

 با کل اداره این مشترك اهداف به عنایت وبا درمانی مراکز خون بانک آزمایشگاههاي
 خون انتقال سازمان و متبوع وزارت بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر
 ویرایش آخرین پیوست  شده،به یاد هاي آزمایشگاه در خطر مدیریت راستاي در ایران

 مرکز سه این تایید مورد خون،که بانک هاي آزمایش انجام استاندارد هاي دستورالعمل
 ارسال ها آزمایش این انجام نحوه در آزمایشگاهها کلیه هماهنگی منظور به را باشد، می
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 کلیه به وقت اسرع در ها دستورالعمل این فرمایید دستور است خواهشمند .دارد می
 به منتج خدمات که دولتی و خصوصی از اعم دانشگاه، آن پوشش تحت درمانی مراکز
 تاکید ها آن رعایت ضرورت بر و ابالغ ؛دهند می ارائه را بیمار به خون احتمالی تزریق
 آن مطابق بایست می ها دستورالعمل دریافت از پس آزمایشگاهها است بدیهی گردد
 ادارات و خون انتقال سازمان محترم کارشناسان هاي ممیزي در امر این که نمایند عمل

  .گرفت خواهند قرار پایش مورد آزمایشگاهها رامو
  آزمایشگاه کل مدیر

  معین افعال نادرست کاربرد) 5- 2

 .است یافته بسیار رواج مطبوعاتی و اداري نثر در خصوص به معین افعال نادرست کاربرد
 معین هاي فعل جاي به »ساختن« ،»گردیدن« ،»نمودن «»باشیدن «مصدرهاي از استفاده

 گونه این کارگیري به رود می گمان« .است معمول فارسی نثر در »شدن «و »نکرد«،»استن«
 قالبی را نوشته آناندازة  از بیش کاربرد که حالی در کند، می معتبر و وزین را نوشته مصدرها

 از »گردد می توصیه «جاي به) 32: 1348شریعت،(».ندازدا می صمیمیت و لطف از و کند می
 جاي به و »کرد« از »داشت «جاي به ،»نیست «از »باشد نمی« جاي ،به»شود می توصیه«
  .کرد استفاده »کنید «از توان می »نماید«

  باسمه تعالی
  کیار شهرستان مدارس کلیه: به
  کیار شهرستان پرورش و آموزش مدیریت: از

  مشارکت قبوض قالب در فقط کمک یافت در: موضوع
  سالم با

 مردمـی  هـاي   کمـک  دریافـت  بـر  مبنـی  گزارشات به توجه با مدارس مدیران      احتراماً
 این درغیر. نمایند داري خود مشارکت قبوض از خارج کمک دریافت از است خواهشمند

 اسـت  شایـسته  لـذا  .گردنـد  مـی  معرفـی  اداره بازرسی و حراست به بعدي تبعات صورت
 یعاًسـر  اداره هاي  مشارکت کارشناس از مشارکت قبوض دریافت به نسبت محترم مدیران

  .نمایند اقدام
  کیار شهرستان وپرورش آموزش مدیر
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  .کنیم استفاده»است«فعل از)باشد می(فعل جاي به همچنین

  باسمه تعالی
  کیار شهرستان پرورش و آموزش مدیریت: از
  ..........و ها ها،کانون مدارس،آزمایشگاه کلیه: به

  ارزشیابی فرم: موضوع
 هـیچ  93-92 گذشـته  تحـصیلی  سـال  در رسـاند  مـی  مدیران کلیه اطالع به      احتراماً

 در .باشـد  مـی  مـدیر  عهـده  بـه  کار این عواقب چون نباشد ارزشیابی فرم بدون همکاري
 وخدماتی اداري،آموزشی از اعم شاغل همکاران کلیه نیز 94-93 تحصیلی سال در ضمن
  .دگرد بایگانی آنها پرسنلی پرونده در و باشند ارزشیابی فرم داد قرار داراي

  کیار شهرستان وپرورش آموزش مدیر
  جا  به نا و نامناسب فعل انتخاب) 6- 2

 همراه )زرین برگ (مفعول آن از پیش زیرا؛ است نادرست »زنند رقم«فعل  زیربخشنامه در
 افتخارات به دیگري زرین برگ است، گونه این جمله درست کاربرد.است آمده »به «اضافه حرف
  .بیفزایند شهر فتخاراتا به را دیگري زرین برگ/ .شود اضافه شهیدان، شهر

  باسمه تعالی
  خانوادگی روي پیاده همایش ي نامه دعوت: موضوع

  علیکم سالم
 هفتۀ دفاع تبریک عرض احترام، ضمن  و با)ص(محمد وآل محمد بر صلوات      با

  بهعزیز، جانبازان و رزمندگان ویژه به محترم کلیۀ همکاران و عالی جناب خدمت مقدس
 با مردم و عموم استان مسلح نیروي خانوادگی روي پیاده همایش رساند می استحضار
 مناسبت به استان و جوانان ورزش کل اداره و شهرداري ورزش سازمان همکاري

عالی،  جناب از دعوت ضمن  لذا.گردد می برگزار مقدس هفتۀ دفاع داشت گرامی
 هاي مردي و دالور ها سلحشوري اشتد پاس منظور به فرمایید دستور است خواهشمند

و  همکاران کلیه به دقیق رسانی اطالع به اسالمی، نسبت ایران مند غیرت جوانان
 برگ استان مسلح نیروهاي خانواده کنار در پرشور حضور جهت محترمشان هاي خانواده
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 رتصو به برنامه این است، ذکر شایان. زنند رقم شهیدان شهر افتخارات به دیگري زرین
 طریق و از انجام اصفهان جمله از برتر استان 10و ایران شهرهاي سراسر در همزمان
  .شد خواهد پخش زنده صورت به ایران اسالمی جمهوري وسیماي صدا 3شبکۀ 

  4/7/93مورخ زمان،جمعه
  آبشار ورزشی مجموعه -آبشار راه مکان،چها

  اصفهان استان)عج(الزمان صاحب سپاه فرمانده
  فعل جزايا دوري) 7- 2

 سایر ترتیب تا بیفتد فاصله آنها بین نباید و آید می هم کنار مرکب فعل اجزاي فارسی زبان در
 مرکب فعل اجزاي بین در امکان حد تا ،است بهتر .شود حفظ نیز جمله دستوري واحدهاي

 فاصله».باشد داشته بسزایی تاثیر«مرکب فعل جزءهاي بین زیر بخشنامۀ در نباشد، فاصله
  .است دهافتا

  باسمه تعالی
  پزشکی علوم دانشگاه محترم رئیس
  علیکم سالم
 هاي اولویت از سالمت هاي حوزه کلیۀ در کاربردي و اي حرفه اخالق ارتقاي و تعالی     

 پزشکی تشخیص هاي آزمایشگاه .است پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اساسی
 خدمات گیرندگان جان و نفس قبال رد سالمت خدمات دهندگان ارائه از یکی عنوان به
 کرامت رعایت و حقوق حفظ به توجه .هستند ویژه مسئولیتی داراي )مراجعین/بیماران(

 است هایی وضرورت ها الویت جمله از آزمایشگاهی خدمات وگیرندگان مراجعین انسانی
 یشافزا در بسزایی تاثیر تواند می کیفیت مدیریت هاي سیستم استقرار موازات به که

  .باشد داشته آزمایشگاهی مراکز کارائی و مراجعین رضایتمندي
 و بوده آزمایشگاه کارکنان اخالقی رفتار دهی شکل براي مندي نظام راهنماي منشور این

 خدمات گیرندگان و کنندگان ارائه میان انسانی رابطه تحکیم و ارتقاء حفظ، هدف با
 تشخیص هاي آزمایشگاه کلیه در شدن نهادینه جهت پیوست به و تنظیم سالمت
  .شود می ابالغ کشور پزشکی

  پزشکی وآموزش بهداشت،درمان وزیر



141 اداري  مکاتبات در رایج  خطاهاي ویرایش    رخسار زبان     1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /         

  )اضافه،نشانه،ربط(حرف نادرست کاربرد خطاهاي-3

  اضافه حرف نادرست کاربرد) 3- 1

 ،»از« با »ترسیدن «فعل مثال .رود می کار به خاصیاضافۀ  حرف با فارسی زبان در فعلی هر
 است بهتر رودکه کارمی به »به الزم «اداري هاي نوشته در گاه .روند میکار به»با« با »جنگیدن«
: چون هایی معادل از »است ذکر شایان« و »است ذکر به الزم «چون عبارتهایی جاي به
 آن نظایر و» ...که است وريیادآ به نیاز« و »است الزم تذکر این« ،».....که است گفتنی«

  )121: 1383، ذولفقاري: رك. (شود استفاده

  باسمه تعالی  
  امور محترم مدیران
  اعتباري کارت دستورالعمل اصالح: موضوع

  سالم با
 امـور  محتـرم  مدیریت ..................مورخ  .............شماره نامه به توجه با رساند می اطالع به

 ربـ  مبنـی  شـده  یـاد  مـصوبه  براساس و ........مبلغ با اعتباري کارت صدور بر مبنی شعب
  .گردد می ایفاد آن نهایی نسخه پیوست به که اصالح و بازنگري اقساط، تعداد کاهش
 تـدوین  تعـاون  وزارت میزان طرح اساس بر که شده یاد دستورالعمل در است ذکر شایان

  .است گردیده بینی پیش خصوص این در ناظر عنوان به طرح همکار بود، گردیده
 آن اجـراي  برحـسن  و ابـالغ  تابعـه  واحـدهاي  به مراتب فرمایید دستور است خواهشمند

  .فرمایند معمول کافی نظارت
  تحقیقات سازمان اداره رئیس

  نشانه حرف کاربرد)3- 2

  »را«جاي به نا کاربرد)2-3- 1

 اجزاي بین  و »متمم« ،»نهاد« ،»نکره ي«ر ،»فعل«از پس آن آوردناست و  نشانۀ مفعول »را«
  .است نادرست مرکب
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  باسمه تعالی
  مرکزي ادارات روساي محترم انمدیر

  مشتریان از استعالم الزام دستورالعمل:موضوع
  سالم با

  .....................بانـک  ................ مـورخ   ............نامـه  )ب(قسمت 3 بند اساس بر ماًا     احتر
 کـه  دارنـد  را اعتبـاري  موسـسات  و ها  بانک از تسهیالت دریافت حق مشتریانی :بر مبنی
 دسـتور  الزم، تـصمیمات  اتخـاذ  جهـت .باشـند  شـده  حـسابرسی  مالی هاي  صورت داراي

  .گردد ابالغ تابعه واحدهاي به مراتب فرمایید
  مرکزي سازمان رئیس

  ربط حرف) 3- 3

 بنابراین آید؛ می جمله دو بین اغلب و ربط حرف یک معموالً )وپیرو پایه( مرکب هاي جمله در
 دلیل به آنکه، جهت به اینکه، وجود با که، این با که، آن با ه،گرچ(آن نظایر و )اگرچه(هرگاه
 همه، این با هذا، پس،مع لذا، لکن، ولی، (آن نظایر و اما از رود، کار به پایهجملۀ  در  ...)و آنکه

  .کنیم نمی استفاده )سبب،بنابراین یندب این، وجود با

  باسمه تعالی
  شعب محترم مدیران
  شعب ادغام یاجرای  دستورالعمل:موضوع

  سالم با
 امـور  از ناشـی  هـاي  مـسئولیت  پذیر ادغام شعب شعب، ادغام فرایند در اینکه به      نظر
 رویه وحدت ایجاد هدف با لذا پذیرد، می را شونده ادغام شعبه جاري امور انجام و گذشته

 ایـن  در کـه  شـعب  ادغـام  اولیـه  اصـول  بـا  تابعـه  واحـدهاي  اسـت  ضروري امور، این در
 از الزم مجوزهـاي  کـسب  از پـس  تـا  شـده  آشـنا  گـردد  مـی  اشـاره  آنهـا  به العملدستور

  .نمایند اقدام مربوطه واحدهاي
  شعب مدیریت
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 که«.است موصولی »که «زاید کاربرد ربط، حرف درکاربرد رایج خطاهاي دیگر از همچنین
 حذف را»که«ههرگا .کنیم متصل هم به را جمله دو بخواهیم که رود می کار به زمانی »موصولی

  )27: 1381قهرمانی،. ( است زاید»که«گردد می معلوم نشود ایجاد جمله در خللی و کنیم

  باسمه تعالی
  مرکزي ادارات محترم رؤساي
  الکترونیکی پایاپاي سامانه دستورالعمل:موضوع
  باسالم

 بانـک  محتـرم  مـدیره  یـات ه  ..................مورخ  ................صورتجلسه ع بند اساس بر احتراماً     
 سـامانه  سیـستمی  و اجرایی دستورالعمل پیوست به)پایا(سامانه دستورالعمل با موافقت بر مبنی

 هـاي  پرداخـت  دسـتور  تبـادل  منظـور  بـه  و الکترونیکـی  خـدمات  توسـعه  هدف با که شده یاد
  .گردد می ارسال است گردیده طراحی وجوه انتقال جهت مشتریان

 کـافی  نظارت آن اجراي حسن وبر ارسال شعب کلیه به مراتب رماییدف دستور است خواهشمند
  .فرمایند معمول

  سازمان ي اداره ریاست
  اداري خاص طالحاتصا از استفاده

 رسولی به معنی در »وفد «از نیز آن ریشۀ و است کردن روانه فرستادن، معناي به لغت در ایفاد
 ارسال «با برابر که است محترمانه تصور به »گردد می ایفا« ترکیب است کسی نزد آمدن

   به تر پایین هاي رده توسط اداري مکاتبات و مراسالت در .است »شود می تقدیم« و »شود می
  »گردد می ایفاد«جاي به است بهتر )96: 1389زاده، حسین(».گیرد می قرار استفاده مورد ترباال
  .شود استفاده »شود می ارسال«آن فارسی معادل از

  تعالیباسمه 
  داخلی بازرگانی توسعه محترم معاونت

  علیکم سالم
 بـه  عالیـه،  عتبـات  شریفه اماکن بازسازي خصوص در.  .............شماره نامه به عطف احترماً،     

 موضـوع  پیرامـون  کـسبه،  و اصـناف  مشارکت راستاي در  .....مورخ جلسه صورت تصویر پیوست
  .گردد می ایفاد شایسته اقدام و استحضار جهت لذا است، گردیده برگزار
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 مورد فراوانی به اداري هاي نامه در که هستند فعلی فرمایند؛ دو اقدام /فرمایند معمول -
 مبذول /آورید عمل به را الزم اقدام« یا »اقدام هرگونه براي« ترکیب در .گیرند می قرار استفاده
 اقدام آن چگونگی و داراست را الزم تاقداما اختیار گیرندة نامه که است این ، منظور»فرمایید

  .کنیم استفاده آورید عمل به از فرمایید معمول جاي به است  بهتر.سازد می مشخص را

  نتیجه

 که وسایلی جمله از .است دیگران با ارتباط، برقراري بشري، زندگی اساسی نیازهاي از یکی
 به بنا که است پیامیامه؛  ن.است نامه نوشتن بدهد، نیاز این به اساسی پاسخی تواند می

 که است نیازهایی ي هبرآورند نامه رو این از شود می فرستاده اي موسسه یا کسی براي ضرورتی
 بیانگر تواند می شود می نوشته که اي نامه. دارد وجود اجتماعی روابط در و افراد روابط در

 داشتن دلیل به اداري هاي نامه .باشد نویسنده  سیلقۀو ذوق و اندیشه ادب، فرهنگ شخصیت،
 خاصی و هویژ نقش اداري مکاتبات در واژگان .است برخوردار اي ویژه اهمیت از قانونی ارزش
 به را خود نظر مورد معناي مناسب، الفاظ کارگیري به با بکوشیم باید جهت  همین به دارند

 یا دو کارگیري به و نویسی مبهم از و است معنایی یک که کنیم استفاده کلماتی از و القا درستی
 به است نویسنده ذهن در آنچه مطابق پیام تا بپرهیزیم عبارت یا کلمه یک براي معنا چند

. باشیم برکنار گوناگون تعبیر و برداشت و سوءاستفاده هرگونه از و شود منتقل مخاطب
      یرنگ عرب  از کاربرد ترکیبات پر؛هاي دولتی بهتر است هاي اداري مقام در نامههمچنین 

و این ترکیبات به واژگان آشناتري تبدیل گردد؛  کاسته شود.) که اکنون بسیار رایج شده است(
  .نمایندطبق استفاده  مثال به جاي حسب االمر ترکیب بر

 کار تنها نه ها نارسایی این که هستند ویرایشی هاي نارسایی دچار اداري هاي نامه برخی امروزه
 فارسی کهن و غنی زبان پیکرة بر بعدي آسیبی شود می باعث بلکه د،کن می دشوار را رسانی پیام
 با و جهت همین به ؛ماست نیاکان سالۀ هزار چند میراث و ملی تهوی سند که زبانی .شود وارد

 به بخشیدن استحکام و فرهنگی ارزشمند میراث این به نهادن ارج و فارسی زبان تقویت هدف
 و گرفته قرار بررسی مورد ها بخشنامه خصوص، به و ريادا هاي نامه خطاهاي ملی، هویت
 مثال همراه بخش هر خطاهاي و شده تقسیم دستوري و واژگانیعمدة  دستۀ دو به خطاها
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 شده داده توضیح آن مقابل در هرخطا درست و فارسی هاي معادل .است شده داده توضیح
  .باشد اداري نگارشی خطاهاي رفع جهت در راهگشایی تا است

  ابعمن
  .اول اردیبهشت،چ نشر هران،، تنگاري نامه و انشا ترین کامل ،1389 ،زاده، آناهیتا حسین- 1
  .تبریز دانشگاه نشر، تبریز، بنویسیم درست ،1374 ،نصورم ثروت،- 2
  .5چ، طالئیه نشر، تهران، گام به نگاري،گام نامه،1388 ،حمدم دانشگر، - 3
   .دولتی مدیریت آموزش مرکز نشر،تهران،)اداري اتمکاتب(نگارش آیین ،1365 ،المعلیغ زارع،- 4
  .3چ،سمت نشر هران،ت ،ویرایش و نگارش.1380 ،حمدا سمیعی،- 5
  .1چ، قصیده ،نشر تهران، نویسی درست راهنماي ،اداري هاي نوشته ،1377 ،فرزانه طاهري،- 6
   .رزيکشاو آموزش نشر کرج،، نویسی درست و ویراستاري راهنماي ،1383 ،سنذولفقاري،ح- 7
  .2چ،علم نشر تهران،، نویسی ودرست  ویراستاري راهنماي ،1390 ــــــــــــــــ - 8
  .2چ کشاورزي، آموزش ،نشر اداري،کرج مکاتبات ،1387 ــــــــــــــــ - 9

 اول، شماره ششم، ،سالپژوهشمجلۀ آینۀ  ،»حشوقبیح «،1384 ،حمدم اسفندیاري،-10
  ).31-5اردیبهشت،صص و فروردین

 و علوم عالی موسسه نشر تهران، ،ویرایش راهنماي ،1349 ،المحسینغ ،زاده المحسینغ-11
  .1چ،اجتماعی ارتباطات

 و علوم عالی موسسه نشر تهران، ،نویسی درست آیین ،1349 ،سینح افشار، عمار-12
  .1چ، اجتماعی ارتباطات

  .18چ،یدانشگاه نشر مرکز نشر تهران، ،ننویسیم غلط ،1370 ،بوالحسنا نجفی،-13
 دانشکده نشریه ،»فارسی در نوشتن  آسان  براي  پیشنهادي«،1348،حمدجوادم شریعت،-14

  .37- 31صص ،5،1348سال.اصفهان دانشگاه ادبیات
 .1چ، نخستین نشر تهران، ،ویراستاري و نویسی درست هاي راه ،1381،بوالفتح، اقهرمانی-15
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   ) کلهريگویش( کردي زباندرناقص نمود رفتار بررسی 
  

  
  naserifa@yahoo.com *فاطمه ناصري

  زبانشناسی همگانی   ارشدکارشناس

  چکیده    
 دمور از طریق نمود است که می توان در.  استنمود حاصل تلفیق اطالعات زمانی و زاویه دید        

صحبت است، دستوري که بر روي تمام یا بخشی از موقعیت متمرکز نمود  انواع موقعیت ها و
آثار فراوانی در زمینه نمود وجود دارد که در جاي خود ارزشمند هستند اما این آثار اکثرا .کرد

ویسنده را به بررسی و تفحص در این آنچه ن.  جامع و منسجم می باشندفاقد چارچوب نظري
تمرکز اصلی بر پژوهش در این سبتا مفصل این نوع نمود می باشد و زمینه واداشته بررسی ن

 اسمیت چارچوب نظريدر قالب هاي نمودي گیري مولفهکاربه ناقص با روي نمود 
 لهريکردي کزبان در  تحلیلی -به روش توصیفی) 27:1967 (کامريو  )25-47:1977(اسمیت

 )استمراري، تکویري و عادتی(سه گونه نمود ناقصدهد  نتایج این تحقیق نشان می. می باشد
قابل در دو زمان حال و گذشته ساده در زبان مورد مطالعه  )همان(براساس دسته بندي کامري

سه حالت استمراري،  در ناقص دیدگاهی نمودنتایج نشان می دهند که . تفکیک می باشد،
 و قیود )dɪr(شناسه (به کمک فعل کمکی  حالدر زمان  کلهري کردي زباندتی در تکویري و عا
        می تواندناقص شوند، همچنین زمان گذشته براي بیان نمود   نشان داده میمحسوس تر

  . زمان باشدبی نشان ترین 
  

  

  

   6/3/1398: رش مقاله                 تاریخ پذی                   26/2/1398: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه - 1
 زمـان  بـا  نمـود  تفـاوت . دارد اشـاره  فعـل  درونـی  زمان به که است معناشناختی اي  مقوله نمود

 یـک  عنـوان  بـه  دومـی  و دهد  می نشان را موقعیت یک درونی زمان اولی که است این دستوري
اي ی نمـود را مقولـه   برخـ ) 7؛1976 کـامري  (دارد اشـاره  رخـداد  بیرونی زمان به اي  نمایه مقوله

نمود از مقوالت معناشناختی است کـه  (. دانندمعناشناختی در نگرش به ساختار درونی فعل می  
، Vendler, Z. 1967 ،Lyons, J. 1977(شناسـان قـرار گرفتـه اسـت     اساس کار بسیاري از زبان

Dowty, D.R. 1979 ،Johnson, M. 1981 ،Langacker, R.W. 1982  ،,Verkuyl, H.J. 
1993 De Swart, H. 1999 ، Givon, T. 2001 ،Travis, D. L. 2010 ،Croft, W. 2012.( 

هـا نمـود را    شناسـان مختلـف، آن    علی رغم اختالفـات جزیـی در تعریـف نمـود از سـوي زبـان               
ــه ــرشمجموع ــان     اي از نگ ــوم زم ــال مفه ــل در انتق ــی فع ــت درون ــه ظرفی ــاگون ب ــاي گون               ه

 Verkuyl, H.J. 1993:5)  ,Vendler, Z. 1967:97, Comrie 1976:3، Frawly, Wداننـد مـی 

برخـی  . ي تحقق رخداد بدون توجه به زمان بیرونی اسـت     دهندهدر واقع این نشان   ). 294;1999
، نمـود را بازنمـایی   )Vendler, Z. 1967 ،,Dowty, D.R. 1979 Davidson, D. 2001( دیگـر 

  .) نددانرخدادهاي موجود در جهان هستی می
 هاي گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انتقال مفهوم زماناي از نگرشدر واقع نمود، مجموعه

سازد  زمان دستوري را از زمان غیر دستوري متمایز می،مبحث نمود). 3، 1980کامري، ( است
بنابراین معناي نمودي با دو . زیرا گاهی زمان دستوري فعل با زمان انجام فعل منطبق نیست

    موقعیتی که از یک جنبه خاص یا با نمود دیدگاهی بیان -1: وع اطالعات در ارتباط استن
    شناخته موقعیتی که به طور غیرمستقیم به عنوان حالت یا رخداد آن گونه، -2شود و می
  .نمود دیدگاهی نیز خود بر دو قسم کامل و ناقص است. شودمی

. است عمل یک بودن انجام حال در یا تداوم بیانگرت که نوعی از نوع ناقص اس استمراري نمود
از آنجاکه تاکنون در . اند نشده قائل تمایزي تکرار و عادت استمرار، بین دستورنویسان بیشتر

به پیشینه  صورت نگرفته است ناگزیر  استمراريزبان کردي پژوهشی در رابطه با مقوله نمود
   .داخته خواهد شدپربر روي زبان فارسی هاي انجام شده بررسی

  پیشینه تحقیق -2
 دستوري مقولۀ  از آنجا که این.است عمل یک بودن حال انجام در یا و تداوم بیانگر استمرار
 زبان و سنّتی دستورهاي اغلب در دلیل همین به و دارد زمان مقولۀ با تنگاتنگی ارتباط

 نمودهاي واقع، در. است نگرفته قرار توجه به عنوان یک نمود دستوري مورد شناختی چندان
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 نوع فارسی چهار دستور در کتب نمونه، عنوان به. اند شده معرفی زمان عنوان تحت مختلف
 شده معرفی نقلی ماضی و بعید ماضی استمراري، ماضی مطلق، ماضی شامل گذشته؛ زمان
زیرا وي وجود چهار زمان گذشته رد شد  )45:1363(محققینی چون شفاییاز سوي  که .است

 نخستین از)129:1363(شفاییاز میان دستور نویسان فارسی .دانستمیممکن رغی را
   هرچند که اصطالح است کرده  اشاره زمان و نمود میان تمایز به که است دستورنویسانی

 و زمان با آن تنگاتنگ ارتباط و نمود پیچیده ماهیت دلیل به. اي براي نمود به کار نبردویژه
 آن انواع و مفهوم این مورد در را نظرات متفاوتی نویسان دستور نایی،مع و صوري تطابق عدم

 مطلق ماضی و ساده حال را مضارع نویسان دستور از بسیاري نمونه عنوان به. اند ساخته مطرح
 این ها اینگونه استنتاج میشود که نموداز آن که) 28:1364 شریعت (اند نامیده ساده گذشته را
 هاي صورت است که این واقعیت حال، این با. آنهاست زمان در تفاوت تنها و بوده یکسان دو

 و یافته پایان فعل گذشته صورت در زیرا نیستند؛ یکسان نمود داراي ساده گذشته و ساده حال
 ایرانی تعریف زبانشناسان و دستورنویسان از بسیاري حال صورت داراي نمود کامل است و در

استمرار با تکرار عادت ترکیب شده  مفهوم گاهی و اند نداده ستد به استمرار از کاملی و دقیق
یا استمرار  دوام مدتی آن داند که وقوعرا فعلی می استمراري فعل  )34: 1366(خانلري. اند

 بطور که است دانسته کاري بیانگر را استمراري نمود نیز )147: 1364(  شریعت.داشته باشد
 استمراري ماضی هم)193: 1373 دیگران و قریب (استاد جپن دستور در. باشد شده تکرارمکرر 

 که بینیم می بنابراین. اند دانسته تدریج و تکرار و استمرار به صورت فعل صدور عنوان به را
 معانی از ناشی امر این و اند قائل نشده تمایزي عادت و تکرار و استمرار بین دستورنویسان

 تمایز داراي صوري نظر از تدریجی و زبان عادتی در واقع، در. است »می« پیشوند متفاوت
 صوري نظر از تدریجی و تکراري عادتی استمراري، نمودي مفاهیم در فارسی .نیستند مشخصی

 زبان در نمودي مفاهیم نوع این که گفت تواننمی حال این  با .نیستند مشخصی تمایز داراي
  . باشند می تشخیص قابل اییمعن نظر از گفتمان بافت در زیرا ندارند؛ وجود فارسی

  »  می« هاي مختلف در زبان فارسی به صورت » می«علی رغم پیشینه و توصیف تکواژ 
 یک رخداد تداوم نشانۀ را می ) 27:2001 ( قمشی. ساز می باشد تکواژ استمراريتریناصلی

 را آن معنایی نظر از و دانسته نمود نشانه را دستوري عنصر این) 9: 2008(طالقانی. داند می
 نشانه عنوان به را پیشوند این) 228: 1383(ماهوتیان. داند می تداومی و عادتی نمود بیانگر
 بدون شناسان زبان و نویسان دستور از برخی. گرفته نظر در عادتی و تکراري استمراري، نمود
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 عنوان به. دان پنداشته نموداستمراري فقط نشانۀ آنرا فعلی پیشوند این مختلف معانی به توجه
ظاهر  پیشوند این همراه فعلی هر که است داشته اظهار) 248: الف 1386 (رحیمیان نمونه
  . است  استمراري،شود
بررسی انواع نمود دستوري از رویکرد کامري در گویش به )26:1392(امانی بابادي میان ایندر 

 معاصر فارسی در ارياستمر نمود بررسی به )14:1391-1(رضایی. لري بختیاري پرداخته است
، زبانشناسان اثار و دستور کتابهاي در استمراري نمود پیشینه به اشاره ضمن وي ,است پرداخته

 باشد استمرار نشانه اندتو نمی تنهایی به حال زمان در می فعلی پیشوند که است کرده نبیا
 نغزگوي .شود می مستفاد نیز بودن استمراري و تکراري,عادت نظیر دیگري هیمامف ان از بلکه
 را معین مفهوم اساس همین بر و گذارند می نمایش به را نمود مفهوم) 110:1389- 93 (کهن
نیز نمود را ) 148:1388(مجیدي. است کرده تقسیم آغازي و تقریب کامل، ناقص، انواع براي

نحوي بر شمرده است، نمود نحوي به باور نویسنده آن است که فعل، صرف نظر ساختی که 
از نظر وي . اي که در آن به کار رفته است، نمود جدیدي را پیدا کندد در ارتباط با جملهدار

اي داراي قید در این حالت، نحو جمله. است 1گونه در زبان فارسی، نمود عادتیتنها نمونه این
کند و به آن ي تکرار است و در ماهیت فعل مضارع اخباري تغییري ایجاد مییا قید گونه

 زبان در قدیم از »می« پیشوند است، داده نشان) 4:1383 (فرشیدورد. دهدعادتی میماهیت 
 معناي امروز فارسی در حال این با. است داللت کرده جریان در عمل و استمرار بر فارسی

 ناقص، نمود نظیر معانی دیگري بر استمرار بر عالوه و است شده تضعیف پیشوند این استمرار
 این تکواژ در شدن ضعیف )25:1379 (عمرانی و وحیدیان. نماید می اللتد نیز عادت و تکرار
 که جایی در تنها را پیشوند این حال، زمان در واقع، در .انددانسته بسیار آشکارتر را حال زمان
 داشته وجود جمله بیان و عمل همزمان انجام بر مبنی  قرائنی یا و باشد در جمله خاصی قید

  .دانست استمرار هندةد نشان توان می باشد
  ارچوب نظريچ -3
  )١٩٩٧(رویکرد اسمیت -3- 1
بندي نمود به طبقه) 45:1967(پس از وندلر که از جمله کسانی است ) 25-47:1977(اسمیت 

این  و دردانست هاي خاص می نمود واژگانی را مستتر در معناي واژهوي. واژگانی پرداخت
البته . ها و سایر اجزاء جملهدانست همانند قیود، فعلیماصلی ها ذاتی بودن را یک ویژگی واژه

                                                             
1. Habitual aspect 
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    ها را آنشود که واره ایجاد میهاي واژگانی در جملهي فعلنمود واژگانی خود به وسیله
تئوري نمود یک تئوري دو بخشی است زیرا هم به  از دیدگاه وي .گویندهاي موقعیتی مینمود

    هی اشاره دارد، هرچند که نمود پارامتري است که در انواع موقعیت و هم به نمود دیدگا
می توان به طورکل پنج نوع موقعیت را . ودشهاي مختلف دنیا به طور متفاوتی فهمیده میزبان

  : را از هم متمایز کرد]پذیرياتمام ±[ و ] تداومی±[، ]پویایی±[اساس سه ویژگی  بر
        ند که براي یک لحظه یا در یک فاصله زمـانی           هایی هست ها موقعیت  ایستایی :ایستایی-1-1-3

  هاي برجـسته از  نمونه.  هستند]تداومی[+  و ] پویایی-[هاي زمانی ها داراي ویژگیآن. می آیند
هـا داراي ویژگـی   ایستایی.  است]اعتقاد داشتن[، ]قد بلند بودن[، ]صاحب مزرعه بودن[این نوع  
  :زیر، مثل جمله )32،1997اسمیت،(ستندهایی که موقت هاند حتی آنتداومی
 .  بود39 روز گذشته دما -

ها، حالت ها شامل یک دوره بدون تغییر با ساختاري داخلی هستند و هیچگونه در ایستایی
نقطه آغازي و پایانی خود . پویایی ندارند و نیازمند یک عامل خارجی براي تغییر می باشند

     موقعیت هاي متفاوتی اند که تغییر در حالت را ایجادبخشی از حالت نیستند، بلکه آن ها 
  )F                (I)(ها            طرحواره زمانی ایستایی .می کنند

smith,1997, 32)( 
     شامل فرآیندهاي ذهنی و جسمانی هایی هستند، ها موقعیتفعالیتی:  فعالیتی-2-1-3

.  هستند]تداومی[+  و ]  اتمام پذیر-[ ، ] پویایی+[هاي زمانی ها داراي ویژگیآن. شوندمی
فکر [، ]خندیدن[، ]قدم زدن در پارك[، ]لذت بردن [ها مثل هاي برجسته از فعالیتینمونه

  :طرحواره زمانی آن ها به صورت زیر می باشد.  است]...کردن در مورد
  I………..FArb                             ها        طرحواره زمانی فعالیتی

) smith,1997,23(  
ها نقطه پایانی اختیاري فعالیتی. ها پایان طبیعی ندارند و داراي پایانی اختیاري هستندفعالیتی

ها پایان می یابند یا متوقف می شوند اما فعالیتی. به صورت صریح یا ضمنی بیان می شود
  .تتکمیل نمی شوند، زیرا تکمیل شدن با فرایند رخداد ناسازگار اس

تغییر در تمام فرایند . ها داراي فرایند و نتیجه یا تغییر حالت هستندتحققی: تحققی-3-1-3
  ،] پویا+[هاي زمانی آن ها داراي ویژگی. ها محدود یا ذاتا مقید هستندتحققی. دهدروي می

رفتن به [، ]ساختن پل[هاي برجسته از این نوع مثال.  هستند] تداومی+[ و ]پذیر تمام+[
ها ها داراي مراحل متوالی هستند که در آنتحققی.  است]نوشیدن یک لیوان آب[ و ]مدرسه
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   هاي تحققی داراي مراحل متوالی هستند و فرایند به سمت یک نقطه پایانی پیش فرایند
اي داراي نقطه پایانی وقتی یک فرایند نتیجه. شوندها به یک حالت جدید منتج میآن. رودمی

مثال اگر شما به مدرسه می روید و به . تواند ادامه یابدشود و نمی، رخداد کامل میطبیعی است
ها تمام یا تحققی. توانید آن را تداوم ببخشیدشما نمی. آنجا رسیدید، رخداد کامل شده است

ها را کامل طرحواره زمانی تحققی. یابندها متوقف یا پایان میشوند در حالیکه فعالیتیکامل می
  . کندمی

    I………..FNAT Rطرحواره زمانی تحققی ها    
) smith,1997,26(  

آن ها  . اي بدون نتیجه یا برایند هستندها رخدادهاي تک مرحلهايلحمه: ايلمحه-4-1-3
در [نمونه برجسته ار آن ها .  هستند]تداومی-[و] اتمام پذیري [-، ]پویایی+ [داراي ویژگی 

  . است]زدنپر [ و ]سکسکه کردن[، ]زدن
در طرحواره زمانی . هستند رخداد یک شامل فقط و رخداد هستند نوع ترینساده هاايلحمه
  . است مرحله اي تک رخداد یک دهنده ي نشان   Eها ايلمحه

  )E                          ) smith,1997,29                                : ايلحظه زمانی طرحواره
مرحله  تک رخدادهاي. مقیدند ذاتأ آنها هستند، ايمرحله تک رخدادهاي هاايلحظه کهچون

 قابل زمانی دوره ي یک شامل است ممکن آن ها. ناگهانی هستند مفهومی لحاظ از اي
می  پرواز پرنده اي یا می کند سرفه فردي وقتی. ندارد صحت همیشه این اما باشند تشخیص

   شناخته نیز ناگهانی عنوان به آن ها همچنین. می شوند متوقف ثانیه چند براي رخداد کند
. دارد فرق می شود، تداومی ها شامل آنچه با که دستوري اند ویژگی هاي داراي و می شوند

  . است تر مناسب حصولی ها براي ویژگی این
 ای برآیند هیچ بدون افتند،می اتفاق سریع خیلی که هستند هاییرخداد ايلحظه هايموقعیت

 سرفه[، ]زدن چشمک [ مثل می شود رخداد خود شامل آن ها. رخداد اتفاق در نتیجه اي
 ضربه[ مثل اعمالی  و] زدن چشمک[ مثل کردن صحبت حین در داخلی رخدادهاي. ]زدن
  . افتدمی اتفاق متوالی صورت به رخداد هایی چنین ]زدن لگد[و ]خراشیدن[،]زدن نوك[،]زدن

 شوندها تبدیل میصورت متوالی تکرار شوند به فعالیتیها اگر به ايلمحه  
ي تغییر حالت اي هستند که در نتیجهها رخدادهاي نتیجهدستاوردي:  دستاوردي- 4- 5-1

نمونه . هستند] تداومی[ -و ]اتمام پذیر[+ ،]پویا[ +ها داراي اجزاء زمانی آن. افتنداتفاق می
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 ]باختن[ و ]بردن  [ ،]شناختن[ و ]رسیدن به قله[، ]ترك کردن خانه[ها مثل برجسته از آن
ها بخشی از رخداد مراحل اولیه با نتیجه ممکن است با رخداد  همراه باشد، اما آن. است

  .شوندمحسوب نمی
  )ER..................)                  smith,1997,29.................          :طرحواره زمانی دستاوردي ها

ها داراي یک تک مفهوم دستاوردي. نشان می دهندرا ها مراحل اولیه و نهایی یننقطه چ
د که ن نیز یافت می شوییهادستاورديرخداد است که فرایند همراه، از آن جدا شده، گرچه 

جمله هاي . ي کل به جزء وجود ندارددر چنین مواردي رابطه. داراي فرایند همراه هستند
اي از رخداد صحت دارد اما در صورت استمراري، دستاوردي دستاوردي فقط براي لحظه

  :زیرمانند جمالت . هند بودنخوا
  . علی در در مسابقه برنده شد-
  .بردعلی داشت مسابقه را می -
  

  زمانی هايویژگی براساس هاموقعیت از )1997(اسمیت بندي طبقه-1جدول 
  

نوع 
  موقعیت

        نمونه   هاي زمانیویژگی                   

ها فاقد ویژگی پویایی ایستایی(پذیراتماماوم،متد  ایستایی
  )هستند

  دانستن، عاشق بودن

  خندیدن، دویدن  )پذیر نیستندها تمامفعالیتی( پویا، متداوم  فعالیتی
  ساختن،بافتن، پختن  پذیرپویا،متداوم، اتمام  تحققی

پذیر مامها نه تداوم داراند و نه اتايلحظه(پویا  ايلحظه
  )هستند

  زدن،چشم زدن ضربه

قه، ببردن در مسا  )ها تداوم ندارنددستاوردي(پذیرپویا، اتمام  دستاوردي
  رسیدن به قله، بخشیدن
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  )دستوري(  نمود دیدگاهی- 2-2-3
 :براساس رویکرد اسمیت دو گونه نمود دیدگاهی وجود دارد

  نمود دیدگاهی ناقص -2-2-3- 1
رکز بر بخشی از موقعیت است که نه شامل نقطه آغازین است و نه نمود دیدگاهی ناقص متم

اي  نتیجه و اولیه مراحل این نوع نمود دیدگاهی بر مراحل خارجی موقعیت و. نقطه پایانی
محدوده نمود دیدگاهی ناقص  بی نشان به . چنین نمود دیدگاهی بی نشان است. متمرکز است

  :صورت زیر است
  :    گاهی ناقص طرحواره زمانی نمود دید

                                I…////… F )                                         smith,1997,73(  
  )56(هاي مثال. نمود دیدگاهی ناقص معموال به صورت استمراري نشان داده می شود 

  )ناقص - ایستایی.(است آرام دریا)  الف- )56(
  )ناقص -فعالیتی. (کند می گریه دارد بچه)  ب- )56(
  )ناقص - تحققی.(ساختند می خانه داشتند ها آن)  ج- )56(

ي پایانی موقعیت ي آغازي و هم نقطهاز آنجاکه حوزه تمرکز نمود دیدگاهی کامل هم نقطه
ها کاربرد ندارد، زیرا نقطه پایانی در طرحواره زمانی غیر ، این نوع نمود براي ایستاییاست

اي و اما براي دیگر انواع موقعیت ها، یعنی فعالیتی، تحققی، لحظه. شودایستایی ظاهر نمی
دهد و و گاهی تکمیل شدن را، مثال زاویه دید کامل گاه اتمام را نشان می. حصولی کاربرد دارد

چنین تفسیرهایی با توجه به ارتباط زاویه دید ). تحققی(در جمله  علی در استخر شنا می کند
علی در استخر شنا می کند : ناست، زیرا اگر جمله اول را به جمله اي مانندو نمود از طریق مع

  .تبدیل کنیم، تفسیر آن متفاوت خواهد بود. و هنوز هم در استخر است
برخالف نمود دیدگاهی کامل، نمود دیدگاهی ناقص فقط براي ایستایی ها و استمراري ها بکار 

. تقسیم می شود) ناقص و استمراري(ین دو بخش می رود و این نوع از نمود دیدگاهی خود به ا
  .هاها کاربرد داشته و دومی فقط براي غیر ایستاییاولی براي تمام موقعیت

نمود دیدگاهی . نمود دیدگاهی استمراري بر مراحل داخلی رخدادهاي غیر ایستایی داللت دارد
. شودقص گرفته نمیاستمراري داراي معنایی است که از دیگر انواع نمودهاي دیدگاهی نا

هایی از این قبیل  اغلب مربوط به این نوع ها، پویایی بودن و پیچیدگیتفاوت میان فعالیتی
  .هاي نزدیک به هم را نشان می دهدشناسی موقعیتنمود دیدگاهی است و از لحاظ زبان
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   نمود دیدگاهی کامل3- 2-2-2
امل نقطه آغازین و هم نقطه نمود دیدگاهی کامل بر کل موقعیت متمرکز است، که هم ش

  :طرحواره عمومی نمود دیدگاهی کامل به صورت زیر است. پایانی موقعیت است
  ) smith,1997,66(  

  
  طرحواره عمومی نمود دیدگاهی کامل               

              I       F  
///////////                                                                            ) smith,1997,66(  

شود زیرا توسط شکل ر زبان انگلیسی معموال نمود دیدگاهی کامل نمود ساده نیز نامیده مید
  )smith,1997,67 ( همانند جمالت زیر. شوداي از فعل نشان داده میساده

  )فعالیتی. (علی دیروز در استخر شنا کرد
  )تحققی( نوشتاي به برادرش نامهي گذشتههفتهمریم 

  )1976(رویکرد کامري- 2-3
. ه است پرداخت کسانی بود که به طور مفصل به نمودهاي دستورينیز از جمله) 1976(کامري
 و زمانی ساختار به نگرش گوناگون هاي راه نمود«: دکن را اینگونه تعریف می "نمود" کامري
 (Comrie,1976,3) »است موقعیت یک درونی

 جمله از زمان کنار در نمود . داند می ها فرایند جریان دریافت ناگونگو راههاي را نمود وي
 نمود اصلی انواع وي نمود دستوري را از(Comrie,1976,3).  است فعل دستوري مهم هايمقوله

بطور  را موقعیت یک کامل نمود از نظر وي .کرد اشاره ناقص/ کامل نمود تمایز به دانست ومی
 ساختار به ناقص نمود که حالی در دهد، می نشان آن درونی زمانی عناصر به اشاره کلی بدون

 نمود  وي.دهد نمی قرار نظر مورد را عمل پایان و آغاز و کند می اشاره موقعیت درونی زمانی
 و  عادتی استمراري، انها مهمترین که دیگر نمودي تمایز نوع چند گیرنده بر در را ناقص

   .داند می است تکویري
  ود ناقصنم -1-2-3
 نمود در .نمیگیرد نظر در را عمل پایان و اغاز و دارد اشاره موقعیت درونی و زمانی ساختار به

 خود به را قسمتی زمان محور در و یابد می جریان نامقید و ممتد فرایندي در فعل ناقص
 می ناتمام  این جریان نیست مشخص فعل پایان ناقص نمود در که نجاآ از.دهد می اختصاص

 .است بودن پایانی نقطه فاقد و بودن انجام حال در ناقص نمود اصلی ویژگی کل طور به .ندما
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 به استمراري خود نمود ، همچنیناست عادتیو  استمراري هاي نمود شامل خود ناقص مودن
  .شود تقسیم میو غیر تکویري تکویريي دو دسته

  نمود استمراري -1-2-3- 1
 یـک  درونـی  سـاختار  بـه  مـستقیم  ارجـاع  استمراري نمود هک کند می اشاره)(1976:24 کامري

هایی که سـاختار درونـی ندارنـد اسـتمرار آنهـا نیـز        براساس این تعریف موقعیت    .است موقعیت
 قابـل  غیـر  اي لحظـه  افعال و ایستا موقعیت با افعالی براي استمراري نمود مثال ,منتفی میشود 

  .است زمانی دوره یک در فعل تداوم هدهند نشان استمراري نمود زیرا باشد می تعریف
  عادتی نمود -2-1-2-3

 در عمـل  یـک  تکـرار  را عادت گرچه داند می جدا تکویري نمود از را عادتی نمود) همان( کامري
 بنـابراین . دانـد نمـی  تکـرار  را عـادت  کـافی  شرط اما داند می زمانی بازه یک درو   موقعیت یک

 این واقع در. است زمانی بازه یک در تکرار ها عادتی جرای ویژگی .جداست عادت از تکرار مفهوم
 عـادتی  نمـود  دادن نشان براي معموال. رساندرا می  عادت مفهوم عمل تکرار که است زمانی بازه
  .شود می استفاده زمانی هاي قید از غیرگذشته و گذشته هاي زمان در
  تکویري نمود -3-1-2-3

 اشاره عمل دفعات بر و داند می عمل یک پیاپی رتکرا را استمراري نمود )(1976:26 کامري
ها الزاما مقید به بازه این نوع از نمود ناقص  بر خالف عادتی .ندارد تاکید عادت بر لزوما و دارد

  .باشدزمانی نیست اما تکرار شرط اصلی آن می
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  نمود دستوري

  
  

  از انواع نمود دستوري) 1976(طبقه بندي کامري
  

  هاتجزیه و تحلیل داده -4 
    در این بخش با توجه به رویکرد کامري در مورد نمود ناقص و رویکرد اسمیت در مورد 

 نمود واژگانی به مقایسه رفتار نمود ناقص در سه زیر شاخه موردها دربندي انواع موقعیتدسته
  .شودپرداخته میزبان کردي کلهري  عادتی و تکویري در ،استمراري

  کردي کلهري زبان در ناقصنمود  بیان دستوري راهکارهاي -4- 1
 موجود است که داراي بیش از چهارده لهجه وگویش هاي زبان کردي یکی از غنی ترین 

 گورانی،، ، کلهري)هورامی(سورانی، اورامی کرمانجی، کردي  از جمله کردي.گویش می باشد
  )5:1384کشاورز، (.لکی و فیلی

 تا همدان اسدآباد گردنه غرب؛ به شرق سمت از توان می را کلهري گویش زبانی جغرافیاي
 کردستان استان در بیجار جنوب؛ به شمال از و) بغداد نزدیکی (عراق کردستان در جلوال

 این. دانست کلهر هاي کوه به منتهی آبدانان، شهرستان و ایالم استان جنوب تا) سنندج(
. است کردي گویش این قدرت و غنا گویاي خود هک است بسیاري هاي لهجه تنوع داراي گویش

  .)39:1389جهان بیگی،(

 ناقص  کامل

  استمراری عادتی

در جریان 
 پیشرو

در جریان 
 ناپیشرو

 نمود دستوری
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 کرمانشاه، چون مناطقی به را آن و دانند می کلهر ایل به مختص تنها را کلهري گویش برخی،
 اما. دانند می محدود خانقین و ایالم ماهیدشت، گیالنغرب، آبادغرب، اسالم سرابله، غرب، ایوان

 در تفاوتی اندك با رود می کار به کلهري گویش شد بحث آن از که جغرافیایی تمامی در
ساختار این زبان تاکنون بسیار اندك مورد مطالعه قرار . )27:1379کریمی دوستان،(آوانویسی

 به  تحلیلی- گرفته و پژوهش حاضر یکی از نخستین مطالعاتی است که از لحاظ توصیفی
  .)27:1379ستان،کریمی دو(پردازدبررسی این زبان می

 مرز میان نمودهاي استمراري، عادتی و تکویري مشخص و قابل تفکیک در زبان کردي کلهري
 قبل از فعل اصلی )dɪr( شناسه(در این زبان نشانه نمود ناقص در زمان حال فعل کمکی . است
  .است
  

mæryæm dɪrəd qæza derəs ked) 1 

         مریمغذا      داردکند    درست می
  

  . کندغذا درست میمریم دارد 
 مشخص نیست و در مورد پایان فعل اطالعی داده نشده، پس فعل پایان فعلاز آنجاکه آغاز و 

  . ناقص است
  نمود استمراري

 به )ɗɪɾ(شناسه ( از طریق فعل کمکی  ودر زبان کردي کلهري نمود استمراري از لحاظ صوري
  .شوداضافه فعل اصلی ساخته می

mə dɪrəm nɑn xɔm )2 

  خورم  غذا    دارم    منیم
  .خورممن دارم غذا می

  .شودساخته می) dɪr(شناسه (بدون فعل کمکی ناقص استمراري گاهی نیز نمود 
Kɑr xɔm )3 

  کار     کم     
  .کار می کنم

ــر دو ــا ه ــورددر اینج ــال  م ــان ح ــه زم ــاري(  ب ــضارع اخب ــک  ) م ــه ی ــر دو ب ــاره دارد و ه اش
در جمله اول فعل کمکی کـه  . اي متفاوتمیگردد، اما به گونه   در زمان حال بر     ) تحققی(موقعیت
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اي اشاره دارد که تاکیـد بـر اسـتمرار        به گونه نشانه وجود نمود استمراري در موقعیت ذکر شده         
 کـه نـشانه دسـتوري    شود اما جمله دومانجام عمل دارد و از جمله پایان مشخصی مستفاد نمی         

  .شده استیت به طور کلی نگریسته به موقعشود استمراري در آن یافت نمی
 قبل )»داشتن«(dɑʃtən در کردي کلهري در زمان گذشته نمود استمراري از طریق فعل کمکی

  . آیداز فعل اصلی می
dɑʃtəm nɑn xɔrdəm yəhʊ dæŋɪg ʃənæftəm )4 

  خوردم       غذا         داشتمشنیدم   صدایی   یکهو  می
  .   ایی شنیدمخوردم که یکهو صدداشتم غذا می

اما فعل کمکی داشتن که نشانه نمود استمراري در زمان گذشته است بر خالف زمان حال قابل              
در واقع با حذف شدن فعل کمکی با وجود آنکه جملـه از لحـاظ دسـتوري       . حذف شدن نیست    

  و فقط براي بیـان رویـدادي  به استمرار عمل اشاره اي نداردنادرست نیست اما از لحاظ معنایی    
  .در زمان گذشته می تواند مورد استفاده قرار گیرد

  nɑn xɔrdəm yəhʊ dæŋɪg ʃənæftəm*)5 

  خوردم غذا         شنیدم   صدایی   یکهو  می
  .   خوردم که یکهو صدایی شنیدمغذا می

  نمود عادتی 
 /hæ/در کـردي کلهـري معمـوال قیـد          . نمود عادتی بیانگر عادت داشتن به عملی خـاص اسـت          

 اطالعـی و نـه تاکیـدي    در صورتی که جمالتی با لحـن به همراه قیود زمانی و مکانی  )یشههم(
  . باشدنشانگر نمود عادتی میتواند بیان شود می

 mə hæ læ ɪɾæ xæfəm )6 

  خوابم  در اینجا   همیشه  منمی
  .خوابممن همیشه همینجا می

اي که افزودن فعل کمکی به جملهتوان با  میان نمود استمراري و عادتی میبراي درك تفاوت
  .داراي این قید است آن را به آزمون بگذاریم

 mə hæ dɪrəm læ ɪɾæ xæfəm*)7 

  خوابم  در اینجا دارم  همیشه  منمی
  .خوابممن همیشه دارم همینجا می
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اقع نمود عادتی در در اینجا میبینیم که جمله از لحاظ دستوري و کاربردي نادرست است، در و             
ز در همـین   و تفاوت آن با نمود استمراري نیشودساخته میکمکی داشتن فعل بان بدون   این ز 

  .شوداست، اما معناي ناقص بودن بدان جهت که فعل آغاز و پایانی ندارد از آن مستفاد می
  نمود تکویري

ی است، ایـن زبـان      در زبان کردي کلهري وجود قیود تکرار قبل از فعل اصل           نشانه نمود تکویري  
  .  ندارد معینی همانند نمود عادتی فعل کمکیراي نمود استمراريب

sæd dæfæ æɾɑɪ ʔælɪ dɪrəm tʊzɪ dæm wælɪ yə dæfɪʃ gʊʃ nəd )8 

  دهم توضیح  علی  براي   بار  صدکند  گوش   بار  یک  ولی  مینمی
  .کنددهم ولی یکبار هم گوش نمیصد بار است که براي علی توضیح می

در زبان  تکویريآن را از عادتی متمایز کرد، در واقع نمود  تکویريفی کردن نمود توان با منمی
  .   نمود عادتی این قابلیت را نداردمنفی شود اماتواند کردي کلهري می

 ʔælɪ pən rʊʒæ wæ mædræsæ nəʒʊd )9 

    علی5        روز      رود   نمی         مدرسه 
  .رودیعلی پنج روز است که به مدرسه نم

بـه   کـامري  رویکـرد  توان گفت نمود ناقص در زبان کردي کلهري بـه طبـق   پس به طور کل می    
 در ایـن زبـان قابـل قبـول اسـت امـا از آنجاییکـه نمـود                بل تفکیک و توجیهـات وي       راحتی قا 

استمراري به عنوان گونه رایج نمود ناقص شناخته شده است ارتباط این نوع نمـود را در اینجـا               
  .شناسایی و تحلیل خواهیم کردي موقعیتی با نمودها

   در کردي کلهريهارابطه میان نمود ناقص و موقعیت -5
ها ي آغاز و پایان آن افتند نقطه در حال وقوع اتفاق مییی کههااي لحظهکلهريدر کردي 

 ها را استمراريتوان آنالبته در زبان کردي کلهري می. شوندها استمراري نمییکی است، آن
  .شودهاي چند رخدادي شناخته میکرد اما به عنوان فعالیتی

ʔælɪ yə sɑtæ dɪɾəd dærægæ tægənɪd )10 

  زدن        در   دارد  ساعت   یک        علی  
  .علی یه ساعته که داره در میزنه)  ايلحظه(

ستمراري از آنجاییکه در ایستایی تغییر حالت وجود ندارند و غیر پویا هستند نمی توانند ا
  .شوند

 .mɑsgæ dɪrəd t çʊr bʊ̈d  *)11 
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    ماستدارد   شودچرب می) ایستایی(  
  .شوددارد چرب میماست 

توانند استمراري شوند زیرا آنی هستند ولی در  به طور مطلق نمی)حصولی ها(هادستاوردي
  .صورت استمراري شدن بر مراحل اولیه رخداد تمرکز دارند

gɔlægɑn dɪrən çægən )12 

  جوانه زدن          دارند              گل ها
  ها دارند جوانه می زنندگل)   دستاوردي(

  .یابدها به فعالیتی تغییر میها در صورت استمراري شدن نوع موقعیت آنتحققی
  mææryæm dɪrəd zærfægɑn ʃʊrəd )13 

  شستن    ظرف ها   دارد               مریم
  .شوردرفها را میمریم دارد ظ)  تحققی(

ها توان گفت وجود نشانه استمراري با افعال مختلف سبب تغییر نوع موقعیت آندر واقع می
   .است 2ینوعی نمود گرداندر این زبان  دیگر نشانه استمراري شود و به عبارتمی

 ي کلهرينمود ناقص در زمان گذشته کرد - 1-4جدول 

نوع 
  در سطح جمله  واژهدر سطح   موقعیت

 dæwi:n  یتیالفع
  )دویدن(

ʔæli: dɑ:ʃt  dæwɪ  
  دوید داشت  علی

  )فعالیتی ناقص. (دویدعلی داشت می

 dær tæqɑ:nən  ايهلحظ
  )در زدن(

ʔæli: dɑ:ʃt dærægæ tæqɑ:n. 
  .زد در  داشت علیمی

  .زدعلی داشت در می
  )فعالیتی تکراري(

 bɜ:dənدستاوري
  )بردن(

ʔæli: dɑ:ʃt bɜ:dəʊ  
  علیبرد  داشت می

  بردعلی داشت می
  )به فاز آغازین رخداد تاکید دارد(

 fɑ:mi:n  ایستایی
  )فهمیدن(

mærjæm dɑ:ʃt mæni: qəsi:lə mə fɑ:mi: .  
 هاي  معنی  داشت      مریمفهمید  من  حرف

                                                             
2. aspect shifting 
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  )تغییر حالت.(فهیدهاي من را میمریم داشت معنی حرف

  یتحقق
qæzɑ: dəres 

kɜ:d ən 
  )غذا درست کردن(

mærjæm dɑ:ʃt qæzɑ: dəres kɜ:d .  
  کرد  درست     غذا    داشت          مریم

  )ناقصی تحقق. (کردمی درست داشت غذا مریم
  

  يکلهر ي ساز در کردي استمرارینمود ناقص در زمان  حال با فعل کمک -2-4جدول
  در سطح جمله  واژهدر سطح   نوع موقعیت

 ʃənɑ: kərdən  یتیفعال
  )شنا کردن(

ʔæli: dɪrəd ʃənɑ: keɪd.  
  کند      شنا   دیرد    علیمی

  .کندعلی دارد شنا می

 çəʃmæk dɑ:n  ايهلحظ
  )چشمک زدن(

mærjæm dɪrəd çəʃmæk deɪd .  
  زند     چشمک   دارد        مریممی

  .زندمریم  دارد چشمک  می) فعالیتی تکراري(

  bɜ:dən  دستاوري
  )بردن(

ʔɪmæ  dɪrɪm beɪmu:. 
     داریم       مامیبریم   

  .بریمما داریم می
  )به فاز آغازین رخداد تاکید دارد(

 fɑ:mi:n  ایستایی
  )فهمیدن(

mə dɪrəm e mæsælæ fɑ:məm. 
  فهمم  مساله     این     دارم  منمی

  .فهمممن دارم این مساله را می
  )تغییر حالت(

  یتحقق
  

kɜ:dən çɑ:p 
  )چاپ کردن(

ʔæli: dɪrəm kətɑ:wgə çɑ:p keɪd. 
  کند  چاپ     کتابش دارد     علیمی

  .کندعلی دارد  کتابش را چاپ می)  تحققی(
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 ي کلهري در کردینمود ناقص در زمان  حال بدون فعل کمک - 3-4جدول 

در سطح   نوع موقعیت
  در سطح جمله  واژه

  یتیفعال
ʃənɑ: keɪd 

ən 
  )شنا کردن(

ʔæli: ʃənɑ: keɪd. 
  کند      شنا    علیمی

  .کندعلی شنا می
  )فعالیتی ناقص(

  

  ايهلحظ
ʧəʃmæk 

dɑ:n 
  )چشمک زدن(

mærjæm ʧəʃmæk deɪd .  
  زند     چشمک        مریممی

  )ي تکراریتیفعال (.زندمریم  چشمک  می
  

 bɜ:dən  دستاوري
  )بردن(

ʔɪmæ     beɪmow. 
  میبریم       ما

  .بریمما می
  )به فاز آغازین رخداد تاکید دارد(

  

 zɑ:nəsen  یستاییا
  )دانستن(

mə ʤɔ:wɑ:w mæsælægæ zɑ:nəm . 
  دانم         مساله      جواب       منمی

  .دانممن جواب مساله را می
  )ایستا(

  

  kɜ:d ən ʧɑ:p  یتحقق
  )چاپ کردن(

ʔæli: kətɑ:wægə ʧɑ:p keɪd.  
  کند  چاپ     کتابش   علیمی

  )تحققی ناقص. (کندعلی  کتابش را چاپ می
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  نتیجه گیريبحث و  - 6
 و می توان با آزمون هاي هاي نمود ناقص آشکار است تمایز میان گونه)کلهري(در زبان کردي 

       مختلف به اثبات رسانده شده، نمود ناقص داراي سه گونه استمراري، عادتی و تکویري 
اري است این گونه از که نمود استمراري گونه شناخته شده نمود استمر می باشد و از آنجایی

 دسته بندي )1997(نمود به صورت مفصل در این تحقیق در موقعیت هایی که توسط اسمیت
به (?) dɪr) نشانه نمود استمراري فعلی کمکی .شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند

 زمانی يشود با این تفاوت که حوزههمراه فعل اصلی است اما بدون فعل کمکی نیز ساخته می
که تعیین نمود دیدگاهی یا دستوري وابسته به زمان است  از آنجایی. کندفعل نیز تغییر می

در نمود دیدگاهی ناقص . را در قالب زمان تعریف کرداز نمودهاي ناقص و کامل باید هریک 
نمود دیدگاهی کامل در زمان گذشته . زبان کردي کلهري دو زمان گذشته و حال موجود است

نشانه . است و نمود دیدگاهی ناقص هم در زمان حال و هم در زمان گذشته وجود داردموجود 
نمود دیدگاهی کامل در زمان گذشته  تکواژ صفر است اما نشانه نمود ناقص یا استمراري در 

افعال در زمان حال  dɑ:ʃt). شناس(و در زمان گذشته  dɪr) شناسه(زمان حال فعل کمکی 
ی ناقص هستند و افعال زمان گذشته  داراي دو نمود دیدگاهی ناقص فقط داراي نمود دیدگاه

توانند داراي نمود کامل باشند زیرا استمرار یا در حال افعال زمان حال نمی. و کامل هستند
ي میان نمودهاي موقعیتی و نمود در خصوص رابطه. دهندانجام بودن موقعیت را نشان می

توانند داراي نمود کامل و ناقص ها در زمان گذشته میتوان گفت تمام موقعیتدیدگاهی می
البته . هاي نمودي در زمان حال فقط داراي نمود دیدگاهی ناقص هستندباشند، اما موقعیت
. توانند داراي نمود دیدگاهی ناقص باشند مگر آنکه دچار تغییر نمود شوندبرخی از افعال نمی

شوند، افعال دستاوردي با دن دچار تغییر حالت میدر زمان گذشته افعال ایستا با استمراري ش
ها با استمراري شدن نمودشان به اياستمراري شدن به فاز آغازین رخداد اشاره دارند، لمحه

یابد و افعال فعالتی و تحققی هریک به ترتیب داراي نمود فعالیتی فعالیتی تکراري تغییر می
ز افعال ایستا بسته به فعل با پیشوند استمراري در زمان حال نی. شوندناقص و تحققی ناقص می

ها نیز با استمراري شدن به تک ايدهند، لمحهگیرند و  تغییر حالت میویژگی پویایی می
در واقع نمودشان به فعالیتی تکراري باشند،تک رخداد می د داللت ندارند و بیانگر استمراررخدا

یابد، افعال  به فاز آغازین موقعیت تمرکز میها با استمراري شدندستاوردي. شودتبدیل می
 .یابدفعالیتی نمودشان به فعالیتی ناقص و افعال تحققی نمودشان به تحققی ناقص تغییر می
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Imperfective viewpoint behavior in Kurdish 
(Kalhori dialect) languages 

Fatemeh Naseri* naserifa@yahoo.com 

 MA in General Linguistics, University of Kurdistan 

Aspectual meaning contributes temporal information 
and point of view to sentences. It is through aspect that 
we grasp the type of situation talked about, from a 
temporal perspective which focuses all or part of the situation. There are 
many works about the aspect that are valuable, but these works often do not 
have a comprehensive and consistent theoretical framework. What has led 
the author to investigate imperfect aspect in the Kurdish language(Kalhori) 
is the study of the behavior of it comprehensively and distinctive of 
concepts of continuity, habitual and repetition. In this research, the main 
focus is on the imperfect aspect by employing the elements in the 
theoretical framework of Smith (1997) and Comrie (1967) by descriptive-
analytical method in Kurdish language. The results of this study show 
imperfective aspect can be divide in three types according to comrie 
classification (1967), and the imperfective correlation with situational 
aspect is investigated and analyzed.  The results of this study show that 
three incomplete (continuous, repetitive, and habitual) species are 
categorized according to the comprehensive classification (1967) in the 
language of study in present and past times. The results show that the 
imperfect view of the three modes of continuity, repetitive, and habitual in 
the Kurdish language of the present time is represented by the help of the 
auxiliary verb (dɪr) and is more tangible with special adverbs, as well as the 
past time for showing imperfective point of view is the most unmarked 
time. 
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Edit common errors in administrative encryption 
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Abstract 

  One of the functions of language is its communication role. This 
relationship is crystallized in both oral and tactical terms. One of the 
scientific aspects of language, its use is written. The written language has 
its own norms and is divided into types such as administrative, press, 
literary, scientific, and so on. Every language learner needs to learn how to 
use language in social situations, which is one aspect of this administrative 
correspondence, so that the communication goal of the language can be 
fulfilled. In order to achieve this goal, the research has examined the 
common mistakes in the administrative correspondence, according to the 
directives issued as the main part of several departments and organizations 
(education, bank, crescent, medical sciences and government), and the 
method of recruiting and applying The word or interpretation to the error is 
described, so that the errors are divided into two major lexical and syntactic 

sections, and each of the cases is described below in the relevant section.  
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Abstract 

At this research by studying the features of Persian handwriting and its 
problems, we are going to describe the condition of modern Persian 
handwriting. Position and the function of Persian handwriting is studied on 
the phenomenon like social networks at this research. Results based on 
different researches by linguists and Persian speakers cause variety of 
approaches towards Persian handwriting. Based on changing the system of 
Persian handwriting to Latin form of writing system, and also using 
Finglish (mixture of Persian and English handwriting) handwriting by 
young users shows problematic points of Persian system of handwriting. By 
cognitive approach towards handwriting, we are trying to show mental 
spacing in mind based on the theory of Blending while writing in Finglish. 
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University, AZFA 

Hossein Ghasempour Moghaddam 

PHD. Faculty member at Institute of Research and 
Planning in Higher Education 

Abstract 

The alphabet is called a collection of written signs based on specific 
phoneme languages. Persian alphabet is a group of thirty two letters in the 
Persian script that represents the writing of consonants in Farsi and is called 
silent letters. This group of letters, alphabet, or Persian syllable letters is 
called. One of the methods of teaching the Persian alphabet is training 
through educational software. Today there is so much educational software 
in the field of alphabet education that foreigners can easily use this 
software. Using this software is easy, convenient and attractive. The 
purpose of this study is to describe Persian language alphabet tutorials. 
Descriptive method has been used in this research. In this study, we 
conclude that there is much educational software in this area; the examples 
are presented in the main part of the paper. Non-Persian speakers can use 
the software to learn alphabet in a short time. 
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Abstract 

Context belongs to main concepts of Functional linguistics and criticism. 
Context mentions the text’s environment   and its elements, which affects 
both configuration and interpretation of text. There are some divisions for 
example verbal and non-verbal context or Micro and Macro context. 
Linguists also have related elements such as time, place, possible worlds, 
Intertextuality etc. to context. M.A.K.Halliday divided context into context 
of culture, context of situation, the first term is more expansive, and context 
of situation is its representation. This canbecompared with the interrelation 
between text and language. Discourse is text in context; in this case, 
discourse implies the process of formation and comprehension beyond 
words and grammatical features. According to Halliday three main 
parameters constitute the context of situation: field of discourse, tenor of 
discourse & mode of discourse. In this research context has been defined 
from several aspects mainly the context frames suggested by Halliday and   
Ruqaiya Hasan, establishers of Systemic Functional Linguistics (SFL). 
These frames were utilized in Persian prose and verses. 
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Abstract 
 
Due to the prevalence of a variety of new poetic styles, the poems of most 
young poets are full of literary innovations and the integration of different 
arts with literature. Various types of fictional poetry, narrative poetry, 
graphic poetry and cinematic – dramatic poetry, have been created by 
influence of other arts and have found their place. Dramatic poetry, which 
is the focus of our study in this research, is based on imagery elements and 
techniques. Such a way in poetry is the basis of the symbolic encounter 
with various elements of nature, society, and so on. Seyyed Mehdi 
Mousavi is also one of the poets who has used these methods in his poetry. 
Hence, in this research, it has been attempted through library studies, data 
gathering and direct reviews of poetries, to study on integration of poems 
of Mousavi, with theater/Cinema and examine the terms of the presence of 
dramatic elements (text, dialogue, narration, light, sound, and so on) on 
this poems. These elements are the expanded and updated form of tragedy 
elements in Aristotle's book, "Poetics". 

The focus on the narrative element and the characterization functions, 
Highlighted the dramatic features in Mousavi's poems. Dialogue, 
monologue, scene instruction and visual words in the scenes are among the 
other most popular elements used in Mousavi's poetry. 
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Abstract 

Mehdi  Akhavan  Sales  (M.Omid)  is  one  of  the  most  famous  in 
contemporary Iranian  poetry. He  is  one  most  successful  lyricistis  in  
seminal  poetry. The  poem “Winter”  is  one  of  his  poems,  that  the  poet  
has  tried  to  create  a solid  connection  between  form  and  content  using  
literary  language. In this paper, an analytical-descriptive method has been 
devoted to studying the coherence factors in the poem "Winter" based on 
the Halliday -Hassan (1976) Coherence Theory to  clarify  the  role  of  
relations  existing  on  the  structural  elements  of  this  poem, which  is  
the  general  implication  of  this  poem,  through  which  the  most  
important  structural  features  of  this  poem  and  code  of  survival  and  
its  beauty  is  shown. Results  of  this  research  obtained  is  that  the  poet  
in  this  poem  according  abundant  structure, cohesion  formal  good  the  
poems  given  with the  use  of  relations  structural  and  cohesion  lexical, 
grammatical  and  somehow  poem  created  that  the  good  choice  words  
and  relations  it  in  the  position  fellowship  and  succession,  of  poems  
successful  contemporary. and  also, using  these  structural  relationships, 
inflated the atmosphere of despair and frustration and wilting  to the reader. 
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Abstract 

Phenomenon is anything which can be in perception and awareness of 
human being zone like phenomenon physicals, biology and passivity. 
Generally the physical science is also called as phenomenon which means 
the things that exist in the world and science belongs to them. This is one of 
the rare explanations about the implication of “phenomenon” which 
philosophers and phenomenologists have presented so far. In this article we 
try to study the implication of phenomenon from beginning until now and 
we have tried to answer the question what is visible? And are the 
explanations of philosophers like Husserl, Hegel, Heidegger and…… is 
perfect or not? 

According to results and achievements of this research, the word 
phenomenon is a deep reality which has one dimension for fixed meaning 
and ultimate variable dimensions that every philosopher has stated about 
one of this variable dimensions. The purpose of this article is to state on 
explanation of phenomenon based on literary –philosophy school after 
presenting all types of explanations about phenomenon. 
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