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 »یکلیا و تنهایی او«تاریخی همزادان در داستان  بی
  

  fateme.casi@gmail.com*دکتر فاطمه کاسی
  استادیار دانشگاه پیام نور

  پور عاطفه موسی
   فارسی دانشگاه پیام نورکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

 
  چکیده

له در أ مسنیا. ردیگ ی است که بر اثر همزادان شکل میرانی اي  از مسائل جامعهیخیتار یب
 که ،ی مدرسی اثر تقنیتر  او مهمیی و تنهاایکلی   رمانیمضمون اصل. ابدی یها بازتاب م رمان

 رمان نجات خود را در نی ايها تیشخص.  استیی است، تنهاقی عهد عتيها برگرفته از اسطوره
 رایز. خورند ی شکست منهی زمنیاما در ا. دانند ی خود مگری دي مهی به همزاد و ندنپناه بر

تکرار . شود ی ملی جامعه تبدییستای اجهینت  تا به همزادان و درشود یهمزاد همواره تکرار م
 یدان مواجه شود و حرکت همزاي دهیها با پد  آنخی که تارگردد ی در جوامع سبب مدادی رونیا

 و ایکلی همسان در رمان يها تی همزادان و شخصی پژوهش بررسنیهدف ا. ها رخ ندهد در آن
 مرداد 28 و شکست روشنفکران در سندهی عصر نوی و اجتماعیاسی اوست که عوامل سییتنها

مزادان  هي دهی پدامدی به پانیدر پا.  بوده استرگذاریثأ رمان تنی اتی و محبوبنشیدر آفر
  .میا  پرداختهیشناس بوغر شدن و شرق ی جهان؛ و راه حل آنیخیتار ی بیعنی

  
  
  
  
  
  
  
  
   18/9/1398:                         تاریخ پذیرش مقاله           7/9/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

 واژگان کلیدي
  تاریخی بی*
  همزادان*
  یکلیا*
  اسطوره*
  مدرسی*
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  مقدمه. 1
ت و داراي مفاهیم و شته اساعتقاد به وجود همزاد همواره در میان ملل و اقوام مختلف وجود دا

هاي  نامه  اغلب در لغت.اند هاي مشترك گوناگون است ولی اساساً داراي توصیفات و ویژگیتعابیر
نامۀ دهخدا عالوه بر  در لغت. سن و سال دانسته شده است فارسی واژة همزاد به معنی هم

کودکی که . ودوقل«، که به معناي جفت نیز است- » توأم«سن و سال به دیگر مفهوم همزاد  هم
در . اشاره شده است) ذیل واژة همزاد(» رفیق. دوست«، »با کودك دیگر از یک مادر بزاید

آید  مشهور است که چون فرزندي متولد شود جنی هم با او به وجود می«برهان آمده است که 
 در). 1214: تا تبریزي، بی(» گویند باشد که آن جن را نیز همزاد می و با آن شخص همراه می

جاماندة ادیان پیش از اسالم در ایران به موجوداتی فراطبیعی چون دومینو  ها و متون به افسانه
از ریشۀ یم به معنی (همچنین جم . اند و فروهرها اشاره شده که معادل همزاد دانسته شده

و جمک، خواهر و برادري که همسر یکدیگرند به منزلۀ نخستین همزادان در آراي ) همزاد
اي از جنس جن و پري  در میان اقوام عرب به ارواح نامرئی). 44: 1377باقري، (اند  انیهندو ایر

و شیطان به نام تابعه باور داشتند که همیشه همراه انسان است و به شاعران تلقین شعر 
در باورهاي عامیانه ایرانیان نیز همزاد جسمی نامرئی است که از نظر ظاهري هیچ . کند می

 ندارد و در تمام دوران زندگی فرد همراه وي است و پس از مرگ انسان او نیز تفاوتی با آدمی
  .دهد میرد و یا با تغییر شکل به زندگی خود ادامه می می

از . هاي اصلی آثار نویسندگان شد مایه در اواخر قرن هیجدهم در اروپا همزاد یکی از درون
 1اتو رنک. یات دست زد، اتو رنک بودنخستین کسانی که به مطالعۀ عمیق تصویر همزاد در ادب

از شاگردان فروید و از نخستین کسانی بود که به ادبیات و هنر در روانکاوي ) 1884-1939(
را منتشر کرد که در » همزاد«اي تحت عنوان   مقاله1914وي اولین بار در سال . توجه داشت

شناختی همزاد را مورد بررسی  شناختی و قوم هاي ادبی و روانشناختی و منابع اسطوره آن جنبه
همزاد به «مایۀ همزاد در مقالۀ   آخرین سخنان وي دربارة درون1941قرار داد و نهایتاً در سال 

  ).265-264: 1394صنعتی، (انتشار یافت » مثابۀ خود نامیرا
دور از گذشتۀ : داند اتو رنک در این مقاله همزاد را از پیامدهاي اندیشۀ بشر دربارة نامیرایی می

ها به کمک عناصر فراطبیعی و معنویت در صدد بودند تا نیاز خود به نامیرایی و  تاکنون انسان
با پیشروي بشر به سوي مدرنیت، همچنان تخیل و نیروهاي . ماندگاري را برطرف کنند

مکتب رمانتیک که در واکنش به . اي در زندگی انسان مدرن دارد غیرمنطقی کاربرد ویژه
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اواخر قرن هیجدهم در اروپا شکل گرفت بر پایۀ شناخت خویشتن و رسیدن به گرایی در  عقل
ها براي شناخت خود و شخصیت دو نیمۀ این  تالش رمانتیک. خودآگاهی استوار بوده است

از دیدگاه علم روانشناسی . مایۀ همزاد در آثار این دوره شد عصر بود که سبب اهمیت درون
مایۀ همزاد در آثار این  درون. هاي درونی فرد دارد خصیتهمزاد ارتباط مستقیم با شناخت ش

هاي اولیه و عامیانه ولی بر پایه  دوره با دیدي روانشناختی و تعبیري متفاوت نسبت به پنداشت
ها با  اتو رنک در مقالۀ خود برخی از داستان. و اساس همین باورها از همزاد به کار گرفته شد

یسندگانی چون داستایوفسکی، ادگار آلن پو، ژان پل سارتر، لویس مایۀ همزاد را در آثار نو درون
به طور مختصر بررسی نموده است که اغلب در آثار این نویسندگان همزاد در ... استیونسون و

  .چرخۀ تکامل، به یک خود بد تبدیل شده است
گان غرب و مایۀ همزاد در آثار نویسند در ادبیات ایران صادق هدایت با تأثیرپذیري از درون

نظریۀ اتو رنک، بوف کور را خلق کرد اما رویکرد وي فراتر از شیوة دیگران بوده است و از آنجا 
  . رسد به رهیافت همزادان می

  چارچوب نظري پژوهش. 2
  :بریم در این پژوهش از نظریه و اصطالحات زیر بهره می

با طرح » شناسی ربوغ پیام هدایت و نظریۀ شرق«علی تسلیمی در کتاب : همزادان. 2-1
وي دربارة بوف کور . نظریۀ همزادان برخی از آثار هدایت را از این دیدگاه بررسی نموده است

گوید که هر انسانی همزادي دارد، بلکه همه را همزادِ هم   کور فقط نمی بوف«: نویسد می
اي از   مجموعهکور جامعۀ بوف . اند  آفریده ها با یکدیگر یک روح کلی گویی همۀ آدم. داند می

 راوي تنها یک همزاد ندارد که .داند ها را سایۀ خود می همزادان است که راوي همۀ آن
دیگري «او باشد، بلکه داراي همزادان فراوانی است که با هم به زبان الکان » دیگريِ کوچک«

 دیگري بزرگ همان خدا، روح جهانی و نیز روح عصري هگلی و یا. آورند را پدید می» بزرگ
با آنکه اندیشۀ ). 57: 1393تسلیمی،  ( »جامعه، ایدئولوژي و گفتمان مردم یک روزگار است

اگر همزاد به . همزادان نتایج متفاوتی نسبت به اندیشۀ همزاد دارد، ادامۀ همان اندیشه است
جفتی دو نفره تعلق دارد، همزادان به افراد زیادي متعلق است که ممکن است خوب و یا بد 

اند که یک نفر داراي دو همزاد  همزاد گاهی خوب است و گاهی بد و حتی گاهی گفته .باشند
اینکه . خوب و بد است، اما معموالً گفته شده است که یک نفر یا همزاد خوب یا همزاد بد دارد

آنچه ما در . گردد همۀ همزادان فرد شبیه و همسان یکدیگر باشند، نظریۀ همزادان را سبب می
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و برد  هاي متمایز را از میان می اي با همزادان بد است که هویت  داریم، جامعهاینجا در نظر
  .دهد تا تاریخی بودن شکل نگیرد هویتی رخ می بی

که هویت یک ملت در برابر هویت دیگري قابل بازشناسی است، هویت  چنان: تاریخی بی. 2-2
 نداشتن هویت جداگانه ).94- 86: همان. نک(دهد  فردي نیز در برابر هویت دیگري رخ می

وجود همزادهاي . آورد هویتی بلکه زشتی را به وجود می نسبت به دیگران، خود به خود بی
یکسان در قرون مختلف که بیانگر نبودِ هیچ نوع تغییري در طول تاریخ است، نشان از وجود 

ها براي  اکثر آنها سایه و همزاد یکدیگرند  تاریخ انسان در جامعۀ بی. تاریخی در جامعه است بی
کنند و یا اگر بخواهند با شناخت دیگر همزادها به  رسیدن به آگاهی و تغییر هیچ تالشی نمی

خورند  برند و شکست می ها و اعمال گذشته راه به جایی نمی آگاهی برسند با تکرار همان ارزش
اي   بر جامعهتاریخی به جو حاکم پدیدة بی. زنند هاي قدیمی را رقم می و تنها همان افسانه

گیري در آن رخ نداده  اشاره دارد که با گذر زمان هیچ تحول و دگرگونیِ تأثیرگذار و چشم
چنین جامعۀ ایستایی را که اگر تغییر اندکی هم در آن ایجاد شود دوباره به اصل خود . است

دگردیسی نیز تاریخ واقعی نیست اگر «توان داراي تاریخ دانست؛  گردد، نمی بازمی
اي پس از دگرگونی، به بنیاد بازگردد و یا  اگر جامعه. وبرگشتی و داراي فراز و نشیب باشد رفت

این دگردیسی اگر تفاوتی جدي پدیدار . پیوندد به نشیب و پستی مایل شود به تاریخ نمی
  ).48همان، (» نسازد، باز هم بیرون از تاریخ است

شدن  شدن، جهانی ان و تاریخیهمزادیکی از لوازم : شناسی وغرب شدن و شرق جهانی. 2-3
 غرب و  شدن شرق اي از جهانی گونه.شود ها می سبب تعامل و تحول ملتشدن  جهانیاست،

شناسان به غرب را  شناسان به شرق و غرب شناسی نگاه منفی شرق  غرب و  شناسی است شرق 
شدنِ غیراستعماري رخ  نگرد تا جهانی شدن می ها و نیز جهانی ندارد، بلکه با نگاهی مثبت به آن

شناسان تفاوت دارد،  شدن معمول در آثار جامعه شناسی با اینکه با جهانی غرب و شرق«: دهد
شدن نیز باشد، زیرا این واژه، چندان در ناپدید کردن مرز میان شرق  اي از جهانی تواند گونه می

باید . د را داردهاي خو هاي بومی خود و غرب جاذبه شرق ارزش. کند و غرب پافشاري نمی
شرق . تري داشته است هاي خاوري، روند تاریخی بپذیریم که باخترزمین، وارونۀ سرزمین

هاي بومی و مذهبی  شدن را از غرب فرا گیرد و غرب نیز ناچار است به گرایش تواند تاریخی می
قد اي براي ن هاي شرقی دست بردارد که خود زمینه احترام گذارد و از دستبرد به سرمایه
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 شناسی با شرق  غرب و  تفاوت شرق... سازد پسااستعماري فراهم میو  استعماري جویانۀ آشتی
ستیزند،  دو، خودآگاهانه، به ترتیب با شرق و غرب می شناسی آن است که این  شناسی و غرب 

  .)16-15همان، (» سر ستیز با شرق و غرب ندارد) شناسی وغرب شرق(اما این گفتمان 
  وهشپیشینۀ پژ. 3

 و  پیام هدایت و نظریۀ شرق«طور که پیش از این اشاره شد علی تسلیمی در کتاب  همان
مبحث همزادان را مطرح کرده و برخی از آثار هدایت را از این دیدگاه بررسی » شناسی غرب

با توجه به اهمیت رمان بوف کور در ادبیات معاصر ایران، نویسندگان بسیاري در . نموده است
از جمله ) 1334(داستان بلند یکلیا و تنهایی او . اند خود به این رمان توجه داشتهخلق آثار 

هاي  ترین رمان توان گفت از بوف کور تأثیر پذیرفته است و آن را از مهم آثاري است که می
هاي همزاد داراي  در یکلیا و تنهایی او همانند بوف کور شخصیت. دانند ادبیات معاصر می

با . بخشند اند که نظریۀ همزادان و پیامدهاي آن را تحقق می هاي مشترك یها و ویژگ شباهت
هاي  توجه به اینکه رمان یکلیا و تنهایی او قابلیت تحلیل از دیدگاه همزادان را دارد تا جنبه

مختلف این رمان به خوبی شناخته شود ولی تاکنون پژوهشی با این دیدگاه صورت نگرفته 
  . است

  هدف پژوهش. 4
هاي مشترك بین  از نظر ویژگی» یکلیا و تنهایی او«این پژوهش هدف، بررسی رمان در 

گردد و همچنین بیان  ها و همزاد بودن آنان است که پدیدة همزادان را سبب می شخصیت
شناسی است که  وغرب شدن و شرق حل آن جهانی تاریخی و راه پیامدِ رویداد همزادان یعنی بی

توان در سبک نویسندگی تقی مدرسی در آفرینش این اثر  ل را میح هایی از این راه نشانه
  .مشاهده نمود

  مختصري از زندگی تقی مدرسی. 5
اي روحانی   در تهران از خانواده1311تقی مدرسی روانپزشک و نویسندة مشهور ایرانی متولد 

مجلۀ تنهایی او را منتشر کرد که از سوي  وقتی که دانشجوي طب بود رمان یکلیا و. است
وي پس از اتمام دورة .  را به خود اختصاص داد1335سخن عنوان بهترین رمان ایرانی سال 

از دیگر آثار او . دکتري براي ادامۀ تحصیل به آمریکا رفت و براي همیشه در آنجا زیست
ها  است که در آن) 1368(و آداب زیارت ) 1368(هاي غایب  ، آدم)1344(شریفجان، شریفجان 

نویسان معاصر  وي از نخستین داستان. رمان نخست خود موفق و تاثیرگذار نبوده استاندازة  به
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آوردن   روي1332هاي پس از  در سال. اي نگاشته است است که رمان خود را در قالب اسطوره
هاي سیاسی و نشانۀ سرخوردگی  به اسطوره در آثار نویسندگان به نوعی بیانگر گریز از واقعیت

). 344: 1383میرعابدینی، . رك(هاي روشنفکرانۀ این دوره است  اي آرمانه در اثر ناکامی
 بر اثر بیماري سرطان در شهر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا 1376مدرسی در دوم اردبیهشت 

  . درگذشت
  خالصۀ داستان. 6

، اش به کوشَی یکلیا دختر امصیا پادشاه اسرائیل است که بعد از فاش شدن رابطه و دلدادگی
هاي پاره و  گذشت که در بیابان با لباس چوپان پدرش، از شهر اورشلیم رانده شد و سه روز می

رسد در آنجا به خود  وقتی که در کنار رود ابانه می. زد زنگوله به پا، تنها و سرگردان پرسه می
و رسد  مرد چوپانی که در واقع شیطان است از راه می. کشد آید و در علفزارها دراز می می

گوید و  هاي بین خدا و شیطان از روز ازل به خاطر انسان می دهد و از درگیري اش می دلداري
سپس داستان سرنوشت میکاه، پادشاه قدرتمند و تحت حمایت یهوه که بر تمام اسرائیل 

کند؛ پسر پادشاه، عازار پیروز از جنگ بازگشته و غنائمی  کرد را برایش حکایت می حکمرانی می
آورد از جملۀ آن غنائم زنی است زیبا و افسونگر به نام تامار که به پدر  د به همراه میرا با خو

شوند اما کاهنان تامار را فرستادة  پادشاه و تامار دلباختۀ یکدیگر می. کند کش می خود پیش
 پادشاه بر سر دوراهی انجام فرامین یهوه و پاسخ به. دهند شیطان دانسته و او را به شهر راه نمی

گیرد و در این میان عسابا، پسرعموي پادشاه فردي است که اعتقاد  اش قرار می خواستۀ قلبی
کند و سخنانش در  هایش تشویق می به پیروي از غرایز دارد و پادشاه را به پیروي از هوس

دو عذاب  در حین عشقبازي آن. آورد گذارد و پادشاه تامار را به قصر خود می پادشاه تأثیر می
افراد قصر از جمله امنون عابد و . پوشاند آید و ابرهاي سیاه ماه را می بر اورشلیم فرود مییهوه 

افتند و سعی در منصرف کردن پادشاه از این هوس زمینی دارند اما تامار در  عازار به تکاپو می
و همچنین مردم اسرائیل در صحرا جمع شدند و خواستار . کند درون عازار نیز آشوب به پا می

گرداند و تامار را  پادشاه پس از کشمکشی درونی از عشقش روي می. شوند صحبت با پادشاه می
آید ولی در واقع پادشاه نتوانست به آرامش  یهوه به دلداري پادشاه می. کنند از شهر بیرون می

  .ستاش آمده و تنها مانده ا برسد و تنها مانده بود همانند یکلیا که در بیابان شیطان به دلداري
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  همزاد در یکلیا و تنهایی او . 7
در اینجا . است... همزاد داراي مفاهیم گوناگونی چون همسان، جفت، همسر، همراه و 

در رمان یکلیا و تنهایی : اي همزاد یکدیگرند مشخص خواهیم کرد گونه هایی را که به شخصیت
شیطان به شکل . ندک او همراهی و جفت شدن شیطان با یکلیا مفهوم همزاد را تداعی می

اش دهد؛ همانند  گوید تا او را آرام کند و دلداري شود و با او سخن می چوپان بر یکلیا ظاهر می
صحبتی  آنچه در باورهاي عامیانه از همزاد وجود دارد که در هنگام مشکالت همزاد به هم

  .رساند آید و او را یاري می شخص می
یکلیا به . جوش آمد  گذاشت و چشمۀ دیدگانش بهتکلف سرش را به سینۀ شیطان یکلیا، بی«

  ).22: 1343مدرسی، (» گریست سختی می
در آمده است نمایانگر همزاد ] معشوق یکلیا[همچنین این مسئله که شیطان به شکل چوپان 

بودن شیطان و معشوق یکلیا است که اشاره به این باور دارد که پس از مرگ همزاد انسان به 
  .گذشته به زندگی خود ادامه خواهد دادهمان شکل و هیئت 

تصویر این دو نشان . هاي یکلیا و پادشاه هستند هاي دیگر همزاد در این رمان شخصیت از نمونه
اند؛ یکلیا براي  از همسان بودن آنان دارد که در دو دوره از زمان داراي سرنوشتی مشابه بوده

شود هنجارهاي اجتماعی مانع  پدرش میآورد و عاشق چوپان  فرار از تنهایی به عشق روي می
  .شود تواند به خواستۀ درونی خود برسد و سرانجام تنهایی نصیب او می شوند و نمی او می

هاي شب که با طلوع فجر زمین را ترك  کنم وقتی او را یافتم تنهائی مانند سایه اما فکر می«
  ).16همان، (» کنند، از من گریخت می

نگریست روي علفزارهاي کنار ابانه، نیمه  دنبال خیال شیطان به افق میطور که به  یکلیا همان«
  ).152همان، (» عریان و تنها، دراز کشیده بود

کند نیز پادشاه همچون یکلیا به عشق و زیبایی  در داستانی که شیطان براي یکلیا حکایت می
راندن عشق از خود برد اما در برابر سنن مذهبی و خواست یهوه مجبور به تسلیم و  پناه می

  :شود شود و باز هم در دامن تنهایی اسیر می می
  ).144همان، (» کرد سردي تنهائی را به روي بدنش حس می] پادشاه[«
شود و در روي زمین کسی نیست که او را تسلی  دانست که نیرو از پایش کشیده می اما او می«

  ).147همان، (» ... آسمان تنها باشددهد و براي او بهتر است سالها بر باالي قصرش نزدیک به
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جفت و نیمۀ یکدیگرند از دیگر همسري و رابطۀ عشقی بین یکلیا و چوپان، تامار و پادشاه که 
ي کهن همسر را همزاد انسان ها هاي همزاد در این رمان است زیرا در اسطوره نمونه

اي دیگر از شیطان و همزاد  شاه جلوه و همچنین شخصیت عسابا پسر عموي میکاه. دانستند می
یزه و خواستۀ عسابا همچون شیطان سعی دارد تا پادشاه را تشویق کند که مطابق با غر. اوست

و در نهایت بیرون راندن تامار از شهر توسط مردم یادآور همزاد . قلب و نفس خود رفتار کند
  .اند است که همانند یکلیا تبعید شد و تنها ماند و هر دو سرنوشتی همسان داشته

اي که دارند  هاي درونی ها و ویژگی هاي داستان با رابطه شود شخصیت طور که دیده می همان
هاي  ها و شباهت بخشد، ویژگی زاد یکدیگرند و آنچه در اینجا نظریۀ همزادان را تحقق میهم

  .باشد ها می مشترك بین این شخصیت
  همزادان در یکلیا و تنهایی او. 8

بسا شامل همسر، جفت و هرگونه همسانی  چنانچه در بحث همزاد بیان شد همزادان چه
ستقیماً همزاد نیستند اما با گسترش مفهوم همزاد و زیرا در رمان، همسانان اگرچه م(شود  می

اگر هر یک از این همسانان و همزادان بر اساس ). گیرد همزادان این موارد را در بر می
. دهند شان در کنار همدیگر نهاده شوند مجموعاً همگی همزادان را تشکیل می هاي بین شباهت

. گروه همزادان مثبت و منفی تقسیم کردتوان به دو  هاي همزاد در این رمان را می شخصیت
ایم، در اینجا نیز دو گروه همزادان به شکل  داشته) تابعه و زوبعه(که همزاد خوب و بد  چنان

بندي  قبل از هر چیز باید گفت که این تقسیم. کنند خوب و بد، منفی و مثبت خودنمایی می
ین برداشت بر اساس ساختار کل خوب و بد مطابق درك از متن داستان است؛ به عبارت دیگر ا

هاي کهن داراي شخصیتی با  شیطان اگر چه اغلب در اساطیر و داستان. آید دست می داستان به
شود اما در متن  بار منفی است و در متن هم داراي صفات منفی است و با بدي از او یاد می

در این رمان . دهد یاي از همزادان خوب را تشکیل م صورت نامستقیم مثبت است و مجموعه به
دهد و  کند و انسان را به سمت آرزوهایش سوق می شیطان افراد را به عشق و زیبایی دعوت می

  .سعی در نجات نوع بشر دارد
تو عشق را دریاب زندگی آسانتر ! یکلیا. این به عهدة اسرائیل است که امیالش را بشناسد«

  ).151: 1343مدرسی، (» خواهد شد



 »یکلیا و تنهایی او« در داستان تاریخی همزادان بی       رخسار زبان        1398 پاییز، 10شماره         /
  

 

13

کند و نهال آرزوها را در   یهوه زورگو است و با نیروي خشم خود حکمرانی می اما در مقابل آن
خشکاند و انسانی را که در پی آن است تا از تنهایی و انزوا پا بیرون نهد مجازات  دل می

  .کند می
. کرد داد و تهدید می خاست، مرا نشان می برمی» او«سوي  در مقابل هر تهدیدي که از زمین به«

کرد و  فهمید، خرد می خواست و او معنی آن را نمی زهائی را که انسان آزادانه میتمام آن چی
  ).22همان، (» گذاشت روي دهان انسان سنگ می

در داستان میکاه پس از تنها شدنش، یهوه سعی در دلداري او دارد و در مقابل آن شیطان به 
بدین روي «. ه مؤثر نبوده استآید که یهوه چندان در به آرامش رساندن میکا دلداري یکلیا می

تواند حجم زمین را داشته باشد و با همۀ بزرگی و بلندي بر زمین  آسمان چیزي کم دارد و نمی
) و یاري مردمی که به این آسمان چشم دارند(هاي آسمان  پادشاه با همۀ تالش. برد رشک می

) انی که عاشق او بودهچوپ(همچون یکلیا تنهاست و شاید دلگرمی شیطان که در تمایل چوپان 
این داستان تعارض نسل جدید با قدیم را نیز . بر یکلیا ظاهر شده، برتر از دلجویی یهوه باشد

تر است تا به عشق انتزاعی، آن هم در گیرودار  گوید؛ نسل تازه به شیطان دلگرم بازمی
 چه در یکلیا و چه .زیبایی از شیطان است و تنهایی و رنج از خدا. هاي اجتماعی زمان نابسامانی
گیرد و به سوي  ي تنهایی بشري از جایی به نام زمان باستان سرچشمه می»ابانه«. در میکاه

دارد و با حکایت عشق از  گاهی شیطانی او را به خود مشغول می از هر. نوع بشر در جریان است
  ).83: 1388تسلیمی، (» رهاند اش می تنهایی

خوردة او را تسکین بدهد؟ یهوه هم این را  وح زخمتوانست ر آیا این تسلیت کوچک می«
سوي میکاه  اي فرشتگان رحمت، به-: گفت از همین جهت در آسمان می. دانست خوبی می به

سوي او برانید تا  خوابهاي طالئی را به. هاي خود دلداري دهید پادشاه بشتابید و او را با مهربانی
اکنون درهاي . رید تا سنگینی بار خود را درنیابداو را در آغوش بگی. وجود او را مسحور کنند

  ).148 - 147: 1343مدرسی، (» آسمان به روي او باز است
میکاه بعد . خورد» او«شوند به چشم  هائی که دیگر مهار نمی قدرت قوانین از دست رفته، آن«

هم پادشاه دانستند، ولی او حتی بر افکار خود  از آن حادثه، اگرچه او را پادشاه اسرائیل می
  ).150همان، (» نبود

هایشان  ها و همسانی ها و همزادان در رمان با توجه به شباهت توان گفت شخصیت بنابراین می
اند،  شوند یک گروه مثبت که شیطان و تابع اویند و گروه دیگر که منفی به دو گروه تقسیم می
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همۀ بشر گرفتار آنند فرار کند اي که  یکلیا براي اینکه از تنهایی. اند شامل یهوه و پیروانش
ها و قوانین  خاطر سنت شود اما به عاشق چوپان پدرش به تعبیري همزاد و نیمۀ دیگر خود می

سبب نیست که شیطان  بی. شود ماند و مجازات می ثمر می جامعه، تالشش براي ایجاد تغییر بی
 بتواند یادآور جفت و ظاهر شود و) کوشی(آید تا در هیأت عاشق یکلیا  به شکل چوپان درمی

گونه است  در داستان میکاه نیز همین. همزاد یکلیا باشد و درد و رنج او را کمی تسکین دهد
شوند و  آورد اما مذهب و مردم مانع او می که وي براي فرار از تنهایی، از خود به تامار پناه می

کنند تا  ی او را مجبور میهاي درون سرانجام پس از کشمکش. دانند تامار را فرستادة شیطان می
همسانی یکلیا و میکاه شاه تمثیلی از کل بشر است که گرفتار تنهایی . از عشقش روي برگرداند

زنند چون تا وقتی که بازیچۀ  ابدي است و دست یاري کسانی چون چوپان و تامار را پس می
  . ثمر خواهد بود شان براي رهایی از این ورطه بی اند تالش سنت

دهد و سعی بر این دارد تا  سابا، پسرعموي پادشاه تصویري از شیطان را ارائه میشخصیت ع
رمانتیکی تقواستیز است که از «میکاه را به پیروي از تمایالت نفسانی دعوت کند وي 

جوید و از شور مطلق، بازگشت به طبیعت و رهایی  قراردادهاي متداول اطراف خود بیزاري می
عسابا در تمام ). 346: 1383میرعابدینی، (» کند ها پیروي می یتغریزه از قید تمام محدود

کند با سخنانش پادشاه را متقاعد سازد تا از عشق خود نگریزد و به  طول ماجرا تالش می
  .تمایالت خود پاسخ دهد

از آن گذشته . میکاه به من گوش کن رحمت و شفقت یهوه مثل آب اردن ارزان قیمت است«
؟ !ترسانی؟ از چیزي که در ماست، و نه او و نه تو و نه من بر آن حاکمیم یمرا از چه م! امنون

حاال . این را باید فهمید. قانون آفریده شد و بعد سنت آن براي خودش خدایی گردید... اوه 
! امنون عزیزم. گوید دختري را دوست بدار قانون به من می. دیگر باید از قانون تبعیت کرد

» م که آن دختر را، اگرچه فاسق خداوند باشد، دوست خواهم داشتگوی صمیمانه به تو می
  ).84: 1343مدرسی، (

توان تابع یهوه دانست که گوش به فرمان امنون عابدند و بر این  گروه مردم را در داستان می
  . باورند که خالف فرمان یهوه عمل کردن عذابی بزرگ را در پی خواهد داشت
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  تاریخی یهویتی همزادان و ب بی. 9
هاي داستان که  شخصیت. فضایی که در کل جریان داستان وجود دارد یادآور جبر الهی است

جبر الهی . شوند هویت می اند با توجه به جو حاکم بر اندیشۀ جامعه به نوعی بی دچار دوگانگی
. جاد کندخواهد تغییر ای سازد تا آنگونه که می اختیار می گیرد و فرد را بی هویت را از انسان می

در واقع به تعبیري این موضوع همان اندیشه وحدت وجود در ادیان است که در آن فرد خود را 
کند تا سرشار از او شود و با همگام شدن با خدا به نوعی وحدت  از هرچه غیر از معبود تهی می

سوفان هاي فیل جامعه در بسیاري از اندیشه. رسد و از خود هیچ هویتی ندارد وجود عرفانی می
. جامعه عمالً نمایندة روح خداست. بزرگ چون هگل و الکان نشانۀ روح بزرگ یعنی خداست

خواهد تحولی در  توان این موضوع را مشاهده کرد که تامار می در یکلیا و تنهایی او نیز می
هایشان به طرفداري  ها و سنت جامعۀ یهودي متعصب ایجاد کند اما گروه مردم به خاطر ارزش

و . شاه را از سرپیچی فرمان یهوه منصرف کنند شوند تا میکاه وه در صحرا جمع میاز یه
تاریخی را در پی دارد که بر جامعۀ شرقی سایه  شوند این پیروزي بی سرانجام مردم پیروز می

طور براي یکلیا همین اتفاق  و همین. شود افکنده است و پادشاه در دیگر همسانان خود غرق می
شود و  کنند مانع پیشرفت او می اي که در آن زندگی می و آداب و سنن جامعهروي داده است 

  .ماند با شکست خوردن در تغییر و دگرگونی خود، همیشه اسیر تنهایی می
هاي نسل روشنفکر بوده  ها و آرمان با توجه به دوران زندگی مدرسی که دورة شکست ارزش

ی و ابدي بودن این دردهاي بشري را منتقل ها، مفهوم ازل است وي با روي آوردن به اسطوره
. داند بیند و آن را توالی حوادث تکرار شونده می مدرسی سیر تاریخ را قانونمند نمی«. سازد می

را ) بخشی از کتاب مقدس(» کتاب جامعه«پیوندد و بیهودگی  پس، کهن و معاصر را به هم می
گیري غیرتاریخی، انعکاس جنبش  جهاین نتی. زند با پوچی جدید در بافتی عرفانی گره می

میرعابدینی، (» ها باعث نشد اي است که هیچ تغییر مثبتی را در زندگی انسان خورده شکست
1383 :345.(  

آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر . آنچه بوده است همان است که خواهد بود«
  ).24: 1343مدرسی، (» اي نیست آفتاب هیچ چیز تازه

ین داستان تمثیل این است که تاریخی در جامعه یهود که نمادي از برخی کشورهاي  بنابرا
ها و عناصري غربی چون فرویدیسم و مانند آن در  شود اما وجود نشانه شرقی است ایجاد نمی
  .کند غربی می-طول تاریخ آن را شرقی



 »یکلیا و تنهایی او« در داستان تاریخی همزادان بی       رخسار زبان        1398 پاییز، 10شماره         /
  

 

16

  شناسی وغرب شدن و شرق جهانی. 10
هاي ادبیات جدید   که نقشی مثبت دارند از مشخصهدر این رمان وجود همزادان خوب شیطانی

ها و اهریمنان منفی چندان منفی نیستند بلکه شیطنت دارند  اروپایی است که در آن شیطان
شیطنت با اهریمنی بودن که منفی منفی است فرق دارد و در جهان غرب گاهی مثبت است 

نی در این رمان مثل تامار و یا همزادهاي شیطا. شود گوته دیده می» فاوست«اش در  که نمونه
عسابا سعی دارند تا پادشاه را به تغییر و دگرگونی دعوت کنند تا از تنهایی و انزوایی که در آن 

اي و سنتی حاکم بر جامعۀ شرقی  هاي تعصبی یهوه اسیر شده است رهایی پیدا کند اما اندیشه
 شرقی است یهوه جبار و زوگو در دین یهود که نمایندة جوامع. شود مانع این دگرگونی می

  . گیرد هایش رفتار کند هدف خشم و انتقام او قرار می است و کسی که بر خالف فرمان
مدرسی توانسته است در این رمان با پیوند این دو ویژگی شرق و غرب ادبیات ایران را وارد 

هایی  و مشخصهها  شدن فراتر رفته است چون ویژگی شناسی کند؛ او از جهانی وغرب حیطۀ شرق
را که از ادبیات و فرهنگ شرق و غرب وام گرفته است مرز مشخصی ندارند؛ همانگونه که پیش 
از این گفته شد در خود متن ترس از یهوه و برتري او آشکار است اما در ساختار کل متن 

دهد تا از  هاي مثبت است و انسان را به سوي عشق و آرزوهایش سوق می شیطان داراي جنبه
  .نهایی رهایی یابدت

 4 و گوته3 در ادبیات غربی موضوع آثار نمایشی مهمی است که نویسندگانی چون مارلو2فاوست
اش را در قرن شانزدهم رقم زده و  گرد بود که زندگی بازي دوره فاوست شعبده. اند بدان پرداخته

 به عنوان 5گوته مفیستوفلس) 1831-1808(» فاوستِ«در . اند هایی بدان آمیخته افسانه
بندد که خود را  فاوست پیمان می. یابد که روح فاوست را به تباهی بکشد شیطان اجازه می

یابد و  اما در دوران زندگی به قدرت فراوان دست می) ویژه آخر عمرش به(تسلیم شیطان کند 
ند ز در این جهت او به کارهاي ناشایسته نیز دست می. آورد از جمله هلنِ تروآ را به چنگ می

فرشتگان او را براي آنکه دوزخیان به چنگش نیاورند، با خود . شود ولی بعد پشیمان می
اثر مارلو وي باید در پایان زندگی روحش را به ) 1604(البته در دکتر فاستوس . برند می

  .(Drabble and Stringer, 1987) خورد تري در آنجا رقم می راي تلخشیطان واگذارد و ماج
درست است که گروهی در مشرق چون احمد غزالی، . ر شرق وجود ندارداین اندیشه د

ها او را نه از جهت گناه بلکه از جهت  اند، اما آن اي مثبت بخشیده القضات به شیطان چهره عین
. اند اما ادبیات معاصر ایران زیبایی گناه را از جهان غرب گرفته. اند اش تقدیس کرده درستکاري
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 شرق تنها گروه اندکی چون خیام بودند که به شیطنت البته نه در حد البته در جهان گذشتۀ
گیر نبود و اساساً خود خیام نیز  اش چشم فاوست گرایش داشتند اما در همان اندازه نیز اندیشه

گرایی بیش از همه به نام  بنابراین اندیشۀ لذت. ارزش است اش کم در ایران و گفتمان عرفانی
. درسی این نگرش را در درون افکار شرقی و توراتی طرح کرده استم. غرب رقم خورده است

شود و کتب مقدس آن  انسان به غرایز دچار می. پذیرد اما افکار توراتی آن را در درون خود نمی
 عشق زمینی را به 6جایی کنند که با عمل تصعید و جابه پذیرد و تالش می را تا حدودي می

ی از دیدگاه فروید انتقال احساسات از اوبژه و موردي جای جابه. عشق آسمانی بدل کنند
جایی در نزد  این جابه). 335: 1389هلر، (تهدیدکننده به اوبژه و موردي خالی از تهدید است 

خواهد به  اند ممکن است رخ دهد، اما میکاه نمی کسانی که داراي فراخود مذهبی نیرومندي
ست و دیگريِ بزرگِ شرقی است که او را وادار به پر جایی تن دهد و این جامعۀ یهوه این جابه
اي  بسا چهره در صورتی که نزد اندیشمندان غربی، شیطان چه. کند جایی کاذب می این جابه

ها از درك مسئلۀ شرّ  رمانتیک«: گوید لوکاچ می. ها از این گروه بودند منفی ندارد؛ رمانتیک
منبع اصلی و مصداق تاریخی حکم لوکاچ ... شیطانی عاجز بودند و یا حتی بدان باور نداشتند

» زندگی و آثار نوالیس است که معتقد بود هیچ چیزي شرّ نیست و عصر طالیی نزدیک است
 ).251: 1390فرهادپور، (

  گیري نتیجه. 11
هاي خود  همزاد و همزادان تنها به همسانی در زمان تعلق ندارد، ادبیات در قالب استعاره

تواند همزاد تامار باشد  رو یکلیا می کند از این اهمزمان را به هم تشبیه میبسیاري از همسانان ن
همچنین اگر از دیدگاه همزادان بنگریم از جهت دور . اکنون خود نامیرا و زندة اوست که هم

شود و این سلسلۀ همزادان  شدن از عشق زمینی، یکلیا عالوه بر تامار با میکاه نیز همسان می
اگر همچنان . وجود همزادان به معنی تکرار یک پرسوناژ و عملکرد اوست. ابدتواند ادامه ی می

ها به صورت مشابه زندگی کنند و رانده شوند و دوباره زنده بمانند و همان شیوة گذشته  انسان
تحولی در جهان شرق بیشتر رقم  این بی. را پی گیرند، تحول و تاریخی رخ نخواهد داد

مدرسی . دهد از جهان غرب نسبت به عناصر تازه انفعال نشان میجهان شرق بیشتر . خورد می
پذیر  در اثر حاضر بدان اشاره کرده و تالش نموده است که اندیشۀ انفعال غربی را عادي و امکان

اکنون  وي با این کار جهان غربی را در دل جهان شرقی پیشنهاد کرده است اما هم. قلمداد کند
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دن را دارد و یکی از شرایط ش گونه آثار جنبۀ جهانی این.  نداردجهان شرقی قدرت پذیرش آن را
  .شدن همصدایی جهان شرق و غرب با یکدیگر است جهانی
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  گیالن دانشگاه دانشیار
  
  

  چکیده
ویکرد او اگرچه با زبـانی  ر. کند اش انتقاد می جورجو آگامبن در آثارش از جهان نوین و آثار ادبی     
ي ناب را در روزمرَگـی    وي کسب تجربه. کند  تازه ارائه شده است، مفهومی سنتی را بازتولید می        
اي که نخستین بار در کودکی رخ داده اسـت،          پس از جنگ جهانی ناممکن دانسته است، تجربه       

امکـان  . ان رخ داده اسـت باید در بزرگسالی ادامه یابد، اما این تجربه تنها در بزرگسالی گذشـتگ       
 در جهان معاصر است، همانی نیست که آگـامبن            صادق هدایت که رمانی    »بوف کور «تجربه در   

یابیم که او در عمل  کند، درمی  ي مرگ یاد می     که راوي بوف کور از تجربه       اما هنگامی . خواهد  می
هـاي   اسـته بـه هـر روي صـادق هـدایت خو    . این تجربه را در جهـان امـروزي نـشان داده اسـت        

صادق هدایت در این رمان بـه جـاي انـسان کامـل،             . گراي آگامبن را برآورده نکرده است       عرفان
  . انسان ناکامل را معرفی کرده است

این مقاله به روش تحلیلی به رمانی از ادبیات فارسی در کنار چند اثر دیگر، از دیـدگاه جورجـو            
  .پردازد آگامبن می

  
  
  
  
  
  
   20/9/1398:                         تاریخ پذیرش مقاله           8/9/1398 :هتاریخ دریافت مقال   
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  تجربه*
  کودکی*
  زبان*
  مرگ*
  بوف کور*



  ویرانی تجربه در بوف کور                          رخسار زبان                       1398 پاییز، 10شماره    /
 

 

21

  مقدمه
هـاي متفـاوت اروپـا و         جورجو آگامبن فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی، استاد و مدرس دانشگاه          

ي  دربـاره : کـودکی و تـاریخ  «، 2»اجتمـاع آینـده  «، 1»محتوا انسان بی« چون   آمریکا داراي آثاري  
او گـاهی از فرویـد و مـارکس      . رندي جهانی دا     است که آوازه   4»زبان و مرگ  « و   3»نی تجربه ویرا

 »زبان و مـرگ «کتاب .  همه پیرو هایدگر استزمان بیش از ي تجربه و پذیرد اما درباره    ثیر می أت
 .نـک ( رود هاي هایدگري فراتر می اند، اما آگامبن از محدوده ترین کار آگامبن دانسته  هایدگري را

آگـامبن فیلـسوفی اسـت کـه      . کند  و حتی گاهی وي را فروتر و محدودتر می        ) 6: 1391ایمانی،  
ویژه پس از جنگ جهـانی را خـالی      وي جهان امروز به   . ود دارد خ را با  5هایی از بنیادگرایی    جنبه

 است که تنها در گذشته چونان کودکی پدیـد آمـده    تجربه از دیدگاه او چیزي. داند از تجربه می  
. خـورد   ي کـودکی بـه چـشم نمـی          بنابراین در آثار کافکا و نویسندگان هماننـد او تجربـه          . تاس

هـاي آگـامبنی را در آثـار     امـا جنبـه  . هاي ایرانی او صادق هدایت و فروغ فرخزاد تواند بود      نمونه
  . جو کرد و توان جست سپهري و نجدي بهتر می

اي پوچی و بیهـودگی روي آورده اسـت   ه هاي خود به جنبه   صادق هدایت در بسیاري از داستان     
 »نمـاد سرگـشتگی روشـنفکر ایرانـی    « را  هـا بـوف کـور اسـت کـه برخـی آن          ي آن     که از جمله  

  ).136: 1387فلکی، . نک( اند دانسته
ثیري اسـت کـه جهـان و ادبیـات اروپـاي پـس از جنـگ جهـانی بـر          أهدف این مقالـه بیـان تـ       

ضـرورت  . سردرگمی و دگرگونی در تجربه کرده استها را نیز دچار      روشنفکران ما گذاشته و آن    
شود که مـا از ناخودآگـاهی بـه     هاي این سردرگمی است که سبب می این کار نیز شناخت ریشه  

  . خودآگاهی برسیم تا بهتر بتوانیم از فقدان یا فقر ترجمه فاصله بگیریم
کـودکی  «هاي  ي کتاب  ایه اثر ایرانی بر پ     هدایت با اشاراتی به چند     »بوف کور «ي حاضر به      مقاله

  . پردازد  آگامبن می»زبان و مرگ« و »و تاریخ
  ي تحقیق پیشینه

هاي زندگی انـسان       به شکل  »روح  سیاست زندگی بی   وجورجو آگامبن   « اندرو نوریس در کتاب     
گــاه آگـامبن را بــه   نآپـردازد و   لغــزش مفـاهیم روزمــره مـی  معاصـر همـراه بــا آمیـزش و نیـز     

 »ي آگـامبن  فلـسفه « کاترین میلز کتابی به نام ).Norris, 2000( کند هم میهایی مت گویی گزافه
دارد که تمامی آثار وي را با اشاراتی ادبی شرح و تحلیل کرده است، در ایران هیچ اثري بـا نـام                
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ي بوف کور نیز آثار بسیاري نوشته      درباره. است  ه  هاي ادبی رو نیاورد     ارش به بررسی  آگامبن یا آث  
  .شان از دیدگاه حاضر به آن نپرداخته است کدام هیچ، اما  شده

  ي کودکی و مرگ تجربه
... تجربه کردن چیـزي  «ثیر گذاشته است؛  أگامبن ت آي تجربه دارد که بر        خنی درباره   هایدگر س 

شـود، در   دهد، بر ما مستولی می     شود، تکانمان می    بدین معنی است که آن چیز بر ما حادث می         
آگامبن در تعریف خود از     ). 42: 1393میلز،  (» کند  مان می   زد و دگرگون  سا  مان می ور  خود غوطه 

کـودك بـه   : گویـد   تجربه به کودکی که اقامتگاه و گذرگاهی براي تجربه است، نظـر دارد و مـی               
وي به بررسی و نقد آثار گذشتگان از ارسطو، هگل، کانت، بنیامین،           . یابد  ي ناب دست می     تجربه

اش  گاه نظریات برخی را انکار و برخی را در رسیدن بـه نظریـه           د و آن  پرداز  هایدگر و دیگران می   
ي مـورد   براي نمونه، دکارت با ثنویت و جدایی میان سوژه و اوبژه از تجربه. کند مفید قلمداد می 

گوید که انسان فقط سوژه اسـت،        او نمی . باور باشد   تا هایدگر به این ثنویت بی      شود،  نظر دور می  
ایـن اندیـشه   . شـود  ن در موقعیت درگیرشونده است، خود نیـز اوبـژه واقـع مـی      جا که انسا   از آن 
ي کودکی به معنی گـذر از سـوژگی بـه     ي کودکی؛ تجربه اي است براي بازگشت به تجربه    زمینه

  ازسـر ببـریم و   مـا بایـد در توانـایی بـه    «؛ زیرا انسان چونان امکان و توانایی اسـت    . اوبژگی است 
  ).See. Agamben, 1993: 43( »م، احساس گناه کنیمای چیزي که از دست داده

تکیـه  ...) بـع و    جیرجیـر و بـع    (ي حیوانـات فقـط بـه آوا           از دیدگاه آگامبن کودك انسانی وارونه     
تجربه رازي «. باشدي زبانی داشته  تواند تجربه  کند، بلکه در اقامتگاهی ایستاده است که می         نمی

  .)115: 1390آگامبن،  (»کند کودکی شهود میي داشتن  واسطهاست که هر فرد آن را به 
ایـن  . کند که مطلـوب نظـر آگـامبن اسـت     اي می   گوید، تجربه   کودك نخستین بار که سخن می     

کودکی یک امکـان  . تواند رخ دهد در بزرگسالی نیز می. یابد جا پایان نمی   کودکی و تجربه همین   
هـستیِ بـه سـوي مـرگ، بـه       ي دازایـن و       انسان در همـان دم کـه بـه واسـطه          .  است  همیشگی

ترین وجهی با منفیت یا نـابودگی        دهد، به بنیادي    ترین و تغییرناپذیرترین امکانش تن می       یقینی
انسان در این منفیت و با دو ویژگی زبان و مرگ جهـان را          ). 62: 1391آگامبن،(شود    رو می   روبه

شـود و ایـن سـخن     دور مـی  8 از هستی  7ست که انسان   6»آنجا«از دیدگاه هایدگر، با     . بدیا  درمی
 است که انسان، جایگاه منفیت است؛ به زبان دیگر، انسان با آنجا کـه مـرگ اسـت،                بدین معنی 

از دیدگاه هگل نیز هستی، از آنجا که کلی است، به لحـاظ جزئـی، چیـزي           . یابد  هستی را درمی  
 وجـود  »نایـ «، چیـزي منفـی در   »ایـن خانـه  «: گوییم براي نمونه، وقتی می   . ستجز نیستی نی  
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 به تنهایی، چیز مشخصی نیست و چیزي منفی و خالی دارد که باید بـا آن پـر        »این«ندارد، اما   
ا این تجربه نیز متفـاوت اسـت   دهد، ام ي مرگ نیز مانند زبان و در زبان رخ می       پس تجربه . شود
ي  ي تجربـه  ي هگلـی کـه آگـامبن آن را وارونـه     ماننـد تجربـه  (ي کودکی نباشد  بسا تجربه  و چه 

  ).پذیرد رو نمی هایدگري به هیچ
در ویرانـی تجربـه   . ي کودکی بار دیگر شکل نگیرد، ویرانی تجربه صورت گرفته اسـت    اگر تجربه 

کـه کـودك بـا ورود بـه       همچنـان . افتد  گونه تحولی اتفاق نمی     شود و هیچ    معنی می   تاریخیت بی 
ي   خودکار و فعالیت در تجربـه      هاي  کند، بزرگسال نیز با حذف اندیشه       زبان، تحولی را تجربه می    

بـه امـر   ) زبـان (ي النـگ  ا ي کودکی در اینجا همان تبدیل امر نشانه     تجربه. شود  تازه متحول می  
 ل می       . است) گفتار(ل  معنایی پارهـر انـسانی در هـر    . پـردازد   کودکی به شکاف میان النگ و پار
ارل را دریابـد و از یکـی بـه    تواند این تجربه را داشته باشد و تفـاوت میـان النـگ و پـ                سنی می 

اي چیـزي    امـر نـشانه   «به باور بنونیـست،     . و تجربی نیست  دیگري گذر کند، زیرا النگ تاریخی       
برد تا سخن بگوید، امـا بابـلِ     نیست جز زبان پیشاتبلبلِ محضِ طبیعت که انسان از آن بهره می         

 وجود ندارد مگـر طـی ظهـور    در مقابل، امر معنایی. کشد کودکی مدام او را از دل آن بیرون می      
ها تنهـا   زبان انسان مانند دلفین) ... پارل(ي سخن   اي در وهله    اش از دل امر نشانه      گذرا و موقتی  

اما انسان چیـزي نیـست جـز    . آورد هاي طبیعت بیرون می براي یک آن سرش را از دریاي نشانه    
: 1390آگـامبن،  (یخ اسـت  همین گذار از زبان محض به سخن؛ و این گذر، این وهله، همان تـار      

ایـم و   در روزگار مدرن به فقر تجربه رسـیده : گوید آگامبن به پیروي از بنیامین می ). 123 -122
بـه فاجعـه    امروزه دیگر ویرانـی تجربـه   گردد، اما می ي این فقر به جنگ جهانی اول بر        سرچشمه

. ي براي آن کـافی اسـت    آور در هر شهر     نیاز ندارد، داشتن یک زندگی روزمره، یکنواخت و مالل        
انسان معاصر به خاطر نیهیلیسمی که به او رو آورده، از مفهوم تجربه خالی شده است، امـا ایـن             

  .امکان از بین نرفته است
  بررسی و تحلیل

.  هـم دارد  هایی تـازه   گویی روي آورده است، گاهی حرف       که مانند هایدگر به مبهم      آگامبن با این  
شـده نـدارد    تعیینشدگی در هیچ است و او هیچ ماهیتی از پیش   ابدازاین هایدگر به معنی پرت    

 هستند و انـسان فقـط        شناختی ها هستی   این امکان .هایی دارد   اییها و توان    امکان  پس  ولی از این  
هـا در همـین    این توانـایی . هایی دارد هاي مرزي تا هنگام مرگ توانایی  در آنجا و در آن موقعیت     
دازایـن بـه   . ماهیت همان محدودیت است. کنند خشند، محدودش میب حال که به او ماهیت می   
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. دازاین به همین دلیـل همـان انـسان اسـت    . کند، آگاه است این محدودیتی که مرگ فراهم می  
 مـرگ و پـس از   پـیش از (فهمد که در میان دو نیستی    زیرا تنها اوست که در میان جانوران می       

ي  جبـر ایـن محـدوده افکنـده شـده اسـت، تجربـه       وي در عین حال کـه در  . برد به سر می  ) آن
ي آزادي یـا دسـت کـم زنـدگی در         هرچند محدود هم در این موقعیت مرزي دارد و این تجربه          

. اش بنـشینیم  ي آگـامبن نبایـد در روزمرگـی بـه مـاتم ویرانـی       که به گفته  . آزادي نسبی اوست  
ي زنـدگی، چیـزي    تجربـه . نیماي متفاوت تجربه ک همواره باید همانند کودك زندگی را به گونه      

ــ. ناگفتــه چــون مــرگ را در خــود دارد ــدگی را درمــی ان ــا مــرگ زن ــد سان ب راز الئوســی «. یاب
جا زبان قـدرت سـکوت را       شناسی روح همان راز الئوسیس است؛ با این تفاوت که در این           پدیدار

کنـون  کـرد، ا  چون حکمـت ژرف بیـان نیامـدنی جلـوه مـی             چه پیشتر هم    در اختیار گرفته و آن    
اي  هـر گفتـه  ... اش در کنه واژه پاس داشته شود و محفوظ بماند     از حیث ظرفیت منفی    تواند  می

ي  گـذارد بـه مثابـه    که هست به نمایش می  کند، یعنی آن را دقیقاً چنان       امر ناگفتنی را بیان می    
  ). 80: 1391آگامبن،  (»ستییک نی

اپیکـور   .شناختی است    مرگ غیر هستی   ي اپیکور از    فهم تجربه . است  ی  شناخت تجربه ناب هستی  
نـد یـا   میرد، دیگر نیـست کـه بدا     که او می    کند، زیرا هنگامی    کسی مرگ را تجربه نمی    : گوید  می

 مـا یـک تجربـه اسـت،     اما از دید هایدگر مرگ دیگران براي    . است اي کرده   بگوید که چه تجربه   
. تـر اسـت   شـناختی  اش هستی جربهتر باشد، ت اش قوي ههرگاه تکان و ضرب   . دهد   می مان  زیرا تکان 

از . شـود  ي امیل بنونیست به امر معنایی تجربی نزدیک مـی  اي مرگ به گفته جا امر نشانه در این 
اي تـازه ارائـه    تواند با گفتار تجربه آنجا که النگ آمادگی تبدیل به پارل را دارد و نظام زبانی می            

اي  هاي ویژه معناهـاي ویـژه   ها در موقعیت هگیرد که نظام زبانی و نشان دهد، بنونیست نتیجه می 
لغزندگی و همواره در کمون بودنِ یک نـشانه بـراي معناهـاي تـازه، یـادآور امـر        (دهند    ارائه می 

ي شاعرانه و انقالب آن، امکان بازگشت به کـودکی را     ايِ کریستواست که همواره در تجربه       نشانه
  ).ايِ بنونیست همخوانی دارد ر معنایی و نه نشانهاي کریستوا با ام در خود دارد و این امر نشانه

ي نـاب و راسـتین از جملـه آن اسـت کـه از درون       تجربـه . این معناي ویژه همان منفیت اسـت     
اي دارد که باید منتظر شنیدن آن باشیم تا   زندگی ناگفته . داي مرگ را بشنویم   همین زندگی ص  

ایـم و فریـب      اگـر آن ناگفتـه را نـشنویم، بـه تجربـه نرسـیده             . ي موهومات از میـان برونـد        همه
باید سکوت کنیم تا صداي مرگ را بشنویم، حتی در سنین کودکی که با زبان انسان        . ایم  خورده

  :گوید راوي بوف کور می. آشنا نیستیم
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   !گوید دروغ نمیتنها مرگ است که 
ي مـرگ هـستیم و    مـا بچـه  . کنـد  ي موهومات را نیست و نابود می       حضور مرگ همه  

دهد و در ته زندگی اوست کـه مـا    هاي زندگی نجات می مرگ است که ما را از فریب   
هایی که ما هنوز زبـان مـردم را     در سن -خواند    زند و به سوي خودش می       را صدا می  

کنیم، براي این است که صداي مـرگ        ن بازي مکث می   فهمیم، اگر گاهی در میا      نمی
 آیا براي هـر  -کند و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره می    ... را بشنویم   

کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فـرو بـرود و بـه قـدري در فکـر                       
ر چـه چیـز را   خبر بشود و نداند که فکـ     ور بشود که از زمان و مکان خودش بی          غوطه

کـه بـه وضـعیت و دنیـاي ظـاهري         وقت بعد باید کوشش بکند براي این        کند؟ آن   می
  )89: تا هدایت، بی. ( آشنا بشود، این صداي مرگ استخودش دوباره آگاه و

کند که آگـامبن بـوف کـور را خوانـده اسـت، امـا                 خواننده با خواندن نظریات آگامبن گمان می      
ي کافکایی پس  همین تجربه. ي ناب بوف کور را انکار کند        جربهخواهد رد گم کند و همین ت        می

اش را  ي کـودکی  کـم تجربـه     و دسـت   گیـرد   از جنگ جهانی است که آگامبن آن را نادیـده مـی           
انکـار  . رود که این مرزبندي میان کالسیک و امروزي زورگویانه است           گمان می . بیند  کمرنگ می 

خـورده از جنـگ جهـانی، همگـی دچـار       ان تـرس ویـژه جهـ   توان کرد که جهان امروزي بـه       نمی
فـروش، جگرکـی، رئـیس داروغـه،      ها فرقـی میـان سـیرابی    اند و در این روزمرگی    روزمرگی شده 

 پـز، رجالـه و خنزرپنـزري هـستند          سوداگر، فیلسوف، حکیم و حاکم نیست، همگی شاگرد کلـه         
ده اسـت، امـا راوي بـوف        و هدایت از این جهت به ویرانی تجربه اشاره کـر          ...)  و 59: همان. نک(

گویـد، از دیـدگاه    هدایت اگرچه از دیـروز شـهر ري مـی   . ها تفاوت دارد کور در میل تجربه با آن   
ي آگـامبن   شاید هدایت از دیروز پیش از جنگ جهانی نیـز وارونـه       . کند  امروزي به آنجا نظر می    

پز را داشـت،    شاگرد کلهي ي متافیزیکی و یگانه  ها نیز بو    آن زمان  است، زیرا همه چیز در      ناراضی
خواهـد   ست و می آگامبن بنیادگرا. بوي چیزهاي ساده، مشترك و همگانی و گرفتاري روزمرگی     

اي کـه    سـاده همـین کـودکی بـه معنـاي      . اش برگـردد    ها و کودکی به معناي سـنتی        به گذشته 
  . اش دارد گامبن تالش در پرگویی و دشوارسازيآگوید، اما  سپهري می

کودك پـیش از رسـیدن بـه زبـان، ماننـد بـشر       : کند ی فردي و بشري نظر می     سپهري به کودک  
دیگـر کـسی بـا     .کرد، اما امروز دیگر آن تجربـه نیـست   نخستین طبیعت را از نزدیک تجربه می    

تـوان   گوید مـی   کند و می    کند و سپهري احساس تنهایی می       درخت و آب و طبیعت زندگی نمی      
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سازد تا دوبـاره سـراغ زنـی     رو قایقی می از همین. رسیدبه این بنیادهاي کودکی فردي و بشري        
کنـد، امـروزي و لکاتـه اسـت،      زنِ شهري که در آن زندگی می   . برود که اساطیري و اثیري است     

: 1389سـپهري،  . نک( ي انگور نیست و مرد آن شهر اساطیر ندارد          زن آن شهر سرشار از خوشه     
ي آگـامبن نیـز    این بنیادگرایی در فلـسفه . تتوان به کودکی بازگش   بنابر نظر سپهري می   ). 341

 پیـشازبانی فرویـد   شود، اما شاعرانه؛ وي بازگشت به همین کودکی را شـاعرانه بـا امـر               دیده می 
  . نگرد  بدان میکند و با خودآگاهی را رعایت میاش فاصله  گامبن در بنیانگراییآاما . آمیزد می
  .داند زگشت به کودکی را آرزویی بیهوده میبرابر سپهري، فروغ فرخزاد قرار دارد که با در

بعد از تو هرچه رفـت، در انبـوهی از          / ي شگفت عزیمت    اي لحظه / اي هفت سالگی  "
میان مـا  / اي بود سخت زنده و روشن بعد از تو پنجره که رابطه/ جنون و جهالت رفت 

  ). 325: 1383فرخزاد، .("شکست شکست شکست/ میان ما ونسیم/ و پرنده
تواند چـون کـودکی کـه در پـیش از      ي حرف راوي بوف کور است که دیگر نمی     دامهاین سخن ا  

هـاي    جـز سـرفه  اي اکنون دیگر تجربه. دانایی است و فقط ظرفیت زبانی و فهم را دارد، بازگردد        
توانستم مانند زمانی که بچه و نـادان بـودم، آهـسته بخـوابم،              کاش می «. عمیق ترسناك نیست  

هایم سرخ به رنگ گوشت جلو دکان قصابی   شدم روي گونه    یدار که می  دغدغه، ب   خواب راحت بی  
). 62: 2536 هـدایت،  (»!هاي عمیق ترسناکی    چه سرفه . کردم تنم داغ بود و سرفه می     . شده بود 

گامبن و سپهري مخالف است، اما از این رو کـه در جهـان   آي در اینجا با بازگشت به کودکیِ  راو
  . صداست ها هم  با آن است، جدید ترسناکی پرتاب شده

بینـیم، ایـن پرسـش عجیـب      که راوي بوف کور را در دنیاي جدید، یعنی ريِ قدیم مـی       هنگامی
نگرد و بـدان بـاز    هاي کودکی می آید که چرا به آنجا که بازگشته است، فقط به گذشته    پیش می 

بـرد و از   مـی  گردد؟ به زبان دیگر چرا در آن جهان خیالی بزرگسالی و نه در کودکی به سـر               نمی
پاسـخ ایـن اسـت کـه ایـن کـودکی شـیرین حتـی در خیـال هـم                . نگرد  کودکی به حسرت می   

تواند با لکاته در بغل کسی شیر بخورد، سرمامک بازي کند، سـرش         دیگر نمی . بازگشتنی نیست 
قـراري    اکنون روزگـار بـی    . جا ببندد و آرام گیرد     را در دامن لکاته بگذارد، چشمانش را در همان        

و باید اشک بریزد در آرزوي بازگشت به بهشت گمشده و دامـن مـادر، و دیگـر کـسی بـه            است  
  . گردد زهدان مادر بازنمی



  ویرانی تجربه در بوف کور                          رخسار زبان                       1398 پاییز، 10شماره    /
 

 

27

 را  ي دیگري است که محصول دنیاي جدید است و آگـامبن آن        ي تنهایی راوي، تجربه     اما تجربه 
هان جدید است، ي ج زیرا تنهایی او محصول بودنش با لکاته   . آورد  شمار می   اي ناراستین به    تجربه

  .نه یگانگی با زن اثیري کهن
پـذیر   آگامبن به تجربیات گذشته، سـنتی و عرفـانی گـرایش دارد و در بزرگـسالی آن را تجربـه           

توانایی همواره در درون انسان پنهـان اسـت و ماننـد هـیچ و تهـی سـپهري و بـودایی                . داند  می
 »پیانیـست «ست، امـا  واخته نشده اهاي جنگ ن مانند پیانویی که در سال. آمادگی پیدایش دارد 

آگـامبن  . اش کند و خودِ پیانیست در میان جنگ جهانی به زندگی بازگردد      تواند دوباره زنده    می
صدا نیـست و از شـعر ریلکـه کـه هـدایت از آن نیـز اثـر          اش با هدایت هم     هاي عرفانی   با اندیشه 

نـد بـسیاري از آثـار دیگـري کـه           کـه مان  «ي بنیادین شعر ریلکه       تجربه: کند پذیرفته، انتقاد می  
اي نیست، بلکه به زنـدگی    ي عرفانی   اند، حاوي هیچ اندیشه    ي و باطنی دانسته شده    جهت سرّ   بی

آگامبن گـاهی از فقـر تجربـه و    ). 103: 1390 (»پردازد   یک شهروند قرن بیستمی می     ي  هرروزه
گریـزد و گـاه بـه     یک مـی کند، گاهی از متافیز گاه از عدم امکان تجربه در جهان امروزي یاد می    

بیند و چنـان مـشوش    گراید و گویی از کودکی فقط گذشته و عرفان را می         متافیزیک عرفان می  
امـا ایـن سـخن آگـامبن     . گوید که گویی گذر همیشگی از النگ به پارل شاعرانه است سخن می 

ه و بـه  انـد و آگـامبن او را عـارف ندانـست     ي آن است کـه برخـی ریلکـه را عـارف دانـسته            نشانه
ي ریلکه سبب شده اسـت    ي غیر عارفانه    شاید همین جنبه  . است نی از عرفان بر او تاخته     پشتیبا

ي نِروال یـا   برخالف نوشته «اما هدایت. که هدایت نظري بر او دارد، وگرنه بر عارفان تاخته است 
 کـه  ي وي ي عارفانـه  ي اشـراقی مولـف آن یـا حکایـت تجربـه             نامه  ریلکه، دیگر در حکم زندگی    

عالمی است خیالی و نه فقـط پـر از احـساس و بیـان،         . وبیش به گفتاري ماننده باشد نیست       کم
دارنـد و حـضورشان     برنمـی اویري معمایی که دست از سر مولّف  اي است سرشار از تص      بلکه قصه 

آزمـون همزمـانِ   : اي از پافشاريِ اساساً کافکاییِ عنصر کهن و اهریمنی در واقعیت اکنـون              نشانه
هاي سـنتِ گذشـته؛        فروپاشانِ گذشته در زندگی معاصر و زندگی معاصر در فروپاشیدگی          سنتِ

هاي عدالت و رستگاري از دیدگاه کافکـا،     زیرا عرفان ایرانیِ عشق از نظر هدایت، برخالف تمثیل        
هـوایی   و ي آب گمان آفریننده در جوي که مانند جو کافکایی همچنان آکنده از کابوس است، بی          

هـدایت  ). 43-42: 1373پـور،     اسـحاق  (»هایی دیگر    اشیایی دیگر و انگیزه    ي  پایه ست، بر دیگر ا 
ي نـاب و   دهد که آگامبن ممکن اسـت آن را خـالی از تجربـه    ي دیگري از عرفان ارائه می       تجربه

اي ضـد   بـرد، بـه تجربـه    سر مـی  هدایت اگرچه در روزمرگی جهان امروز به. شمار آورد  راستین به 
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شـود؛ آگـامبن بـا ایـن سـخن          کار آگامبن لرزان مـی     مقدمه، بنیاد با این   . یابد  میعرفانی دست   
یافـت  اي دسـت   شود به تجربه هاي مرزي نیز می  و اگزیستانسیال که در موقعیت     شناسانه  هستی

تـوان   ي دو حمله در یـک جنـگ هـم مـی      که در میانه»لذت متن«ي روالن بارت در      و به گفته  
شناسی هایدگري کـارش را   که با همین هستی درحالی. ورزد لفت میچیزي نوشید، در عمل مخا 

  .کند آغاز می
  گیري نتیجه

وي در پـی  . اي از بنیـادگرایی نـوین اسـت    گوید، گونـه  ي ویرانی تجربه می    چه آگامبن درباره    آن
معناگرایی امروز هم خـارج از     . ي معناگراست   بازگشت از جهان کافکایی و بوف کوري به گذشته        

 بازگشت را که وي با این  . جوي تجربه است  و  جست، همان جهانی است که در       هاي کنونی  دغدغه
هـاي عرفـانی عـصر حاضـر مخالفـت       هاي جهانی چه بسا ناممکن شمرده، با تجربه  پس از جنگ  

 بـا  شـود  اما هرگونه تجربـه را مـی  . اردباره د ي خود را در این رو، مبانی ویژه این  نورزیده است و از   
گامبن مرزبندي آ. ر آثار کافکایی نیز مشاهده کرد  دید، پس از جنگ جهانی آن هم د         تغییر زاویه 

خورد که گاهی بـا   م میهایی به چش در بوف کور صادق هدایت نیز تجربه     .  است  اي کرده   قاطعانه
گامبن مخالف و گاه نزدیک است، این نزدیکی چون تجربه و زبان مرگ در همـین                 آ هاي  اندیشه

 گـامبن دور اسـت، بـدان   آهـاي    ارد و از این جهت از اندیشه      پوچی را با خود د    ي    حال که تجربه  
  .سخت نزدیک است

  
  

                                                
  نوشت پی

 
1- The man without Content  
2- The Coming Community 
3- Infancy and History: On the Destruction of Experience 
4- Language and Death: The place of Negativity 
5- fundamentalism 
6- da 
7- dasein 
8- sein 
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  )سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون(عشق به سه روایت 

  

     h.akbaribairagh@gmail.com*  اکبري بیرق دکتر حسن

    دانشیار دانشگاه سمنان

   نفري  فاطمه
   کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

 ي  شیوههدف از آن این است کهي ادبیات تطبیقی صورت گرفته و  پژوهش مذکور در حوزه
ي فرهنگ و ادب ایران، عرب و انگلیس  شده هاي عاشقانه را در شعر سه شاعر شناخته روایت
هاي سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون، به بوته نقد و تطابق بکشاند و وجوه  بهنام

براي دست یافتن به . وتحلیل کند ي آنان را در این زمینه تجزیه و افتراق هنر و اندیشه راكاشت
ي کلیاتی از ادبیات و نقد تطبیقی پرداخته شد و آنگاه با پرداختن به  هدف، ابتدا به ارائه این

هاي متفاوت هریک در مضمون  هاو مضامین شعري این سه بانوي شاعر، اندیشه مایه درون
الزم به ذکر است که در بررسی تطبیقی شعر و . مورد بررسی وتحلیل تطبیقی قرارگرفتعشق، 

. اندیشه سه شاعر موردنظر، رویکرد ما بیشتر به مکتب ادبیات تطبیقی فرانسوي بوده است
هاي مختلف بیان مفهوم عشق در  ي شیوه ي تحقیق در آن است که با مقایسه اهمیت مسئله

هاي   و فرهنگ مختلف به تأثیر زمان و مکان، اشتراکات و تفاوتشعر سه شاعر از سه زبان
ي تأثیرگذاربودن یا نبودن این  هایشان پی برده و محدوده یا اندازه موجود در بیان عاشقانه

 تطبیقی حاکی از آن است که بعد زمان و - نتایج این پژوهش توصیفی.عوامل، واکاوي شود
سرایی شاعران مورد نظر نداشته و  دانی بر عاشقانههاي فرهنگی، تأثیر چن مکان و تفاوت

  .هاي آنان فقط در مواردي جزئی که در جاي خود بدان اشاره شده، می باشد تفاوت
 
19/9/1398:                         تاریخ پذیرش مقاله           6/9/1398 :تاریخ دریافت مقاله      
  

 واژگان کلیدي
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 مقدمه
ویژه  هاي شاعران، به وبلندي ابیات و مصرع  پستیعالقمندي به کشف روح جاري عشق در

ي روایت عشق در زبان  شاعران زن، سبب پژوهش این مقاله به منظور بررسی و مقایسه
ي سه شاعر زن از سه فرهنگ و زبان مختلف یعنی، سیمین بهبهانی در زبان فارسی،  شاعرانه

به همین دلیل، . ، بوده استدیکنسون در زبان انگلیسی سعادالصباح در زبان عرب و امیلی
جهانی،  ادبیات عهد حاضر در تحقیقی هاي روش ترین مهم از عنوان یکی  تطبیقی به ادبیات

 نقاط به توان می چیز هر از بیش تطبیقی ادبیات در«ي ورود به این مسیر قرار گرفت؛  سرلوحه
 اندیشمندي، توسط جهان از اي نقطه در اي اندیشه چگونه که این برد پی بشر اندیشه وحدت
بروز  دیگر اي گونه به اندیشه همان دیگر ي نقطه در و شود می مطرح شاعري یا و ادیبی

 )، مقدمه1382کفافی، (».یابد می
در تدوین این مقاله کوشش شده است از منابع و مأخذي استفاده شود که جزو بهترین و 

در این . شده بیفزاید  طرحتحقیقی موجود است تا به ارزش مباحث -مستندترین کتب ادبی
شناسی  شناختی، جامعه مقایسه و نقد تطبیقی، پژوهشگر با رویکرد محتوایی که شامل نقد روان

ها  و هستی شناختی شعر شاعران است به تحلیل و بررسی تطبیقی مفهوم عشق در آثار آن
ه دائم با هاي مختلف آن، ازجمله مفاهیمی است ک ورزي در جنبه عشق و عشق. پرداخته است

کند و  تر می وتاب ادبیات تطبیقی باال رفته و خود را متکامل ي جدید و متفاوت از پیچ یک چهره
به توصیف تحلیلی » مطالعه بینافرهنگی و بینازبانی«با این شرط اساسی ادبیات تطبیقی، یعنی 

 بینازبانی و ي هاي ادبی عاشقانه یک مقابله روشمند و دیگرگونه براي دریافت مفاهیم و پدیده
ها و تأثیرات عشق در  نشیند و سپس به مطالعه روشمند جستجوي شباهت بینافرهنگی می

هاي بیانی و معرفتی  متون ادبی و همچنین مقایسه آن با ادبیات و دیگر تولیدات حوزه
ها بدون در نظر گرفتن فاصله مکانی و زمانی خلق آثار و تنها با یک شرط  ي این همه. پردازد می

الزم است .رود باید به چند زبان یا فرهنگ تعلق داشته باشد، پیش می ه؛ مفهوم موردنظر میک
این نکته در اینجا روشن شود که در بررسی تطبیقی شعر و اندیشه سه شاعر موردنظر، رویکرد 

در آخر مضامین مختلف مفهوم عشق در شعر . این مقاله بیشتر به مکتب فرانسوي بوده است
با یکدیگر مقایسه شد و نتیجه هاي بدست آمده ازین طریق، در بخش نتیجه هر سه شاعر 

 .گیري بطور کامل شرح داده شده است
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 مورد تطبیقی صورت به ایشان هاي عاشقانه و شاعر سه این اشعار حال تابه پیداست، که چنان
در  تر ملکا و بیشتر تحقیقات براي گامی حاضر امیدواریم پژوهش است که نگرفته بررسی قرار

 .این زمینه باشد

 روش تحقیق
اي و سپس بررسی و تحلیل متن به روش  شیوه کار در این مقاله بر اساس مطالعات کتابخانه

 .توصیفی است
 ادبیات تطبیقی

هاي مختلف و از  است که از روابط ادبی ملل و زبان ادبی نقداي از  تطبیق در ادبیات، شاخه
ي مهمی از ادبیات است  گوید؛ در اصطالح، حوزه ها با یکدیگر سخن می بیات ملتتعامل میان اد

هاي مختلف  و ملیت ها زبان ،ادبیاتهاي بین  ها و شباهت وتحلیل ارتباط که به بررسی و تجزیه
ست که معنی و مفهوم واحدي از با در نظر گرفتن قلمرو گسترده ادبیات طبیعی ا. پردازد می

نظران باشد وجود ندارد اما در  که به اجماع موردپسند و پذیرش صاحب» ادبیات تطبیقی«
نظران این  توان گفت نقطه مشترك و مورد اتفاق همه صاحب شده می میان مجموع تعاریف ارائه

اف گویارد .ویژه ام بهدانش همان است که ژان ژاك آمپر و پژوهشگران ادبیات تطبیقی بعد از او 
 .ها بررسی روابط ادبی میان ملت: در عمل و نظر به آن پرداختند یعنی

بندي و ارزیابی نیست بلکه  هاي پژوهش ادبی، صرف تقسیم کارکرد روش تطبیقی در حوزه
یعنی رویکرد نقدي براي بناي «. ي ادبیات داراي ارزش تاریخی است پژوهش تطبیقی در حوزه

بررسی قرار گیرند و به اصول و  طور دقیق مورد هاي ادبی در آن به که پدیدهتاریخ ادبیات 
پس با این ). 15، ص 1982عبدالرحمن محمد، . (»شده از آن، بازگردند هاي منتقل سرچشمه

ي هنري ادبیات تطبیقی بدان   تاریخی است و جنبه–تعریف، ادبیات تطبیقی معرفتی هنري 
هاي نقد ادبی است که در  ادبیات تطبیقی یکی از شاخه. جهت است که نوعی نقد ادبی است

هاي ادبی  ها و حتی شخصیت ها، دوره هاي ادبی، سبک حقیقت به سنجش آثار، عناصر، گونه
پردازد و  از این منظر همان شناخت تاریخ ادبیات جهانی است، چون هویت تاریخی دارد و  می

 فرض توان  براي ادبیات تطبیقی دو کارکرد میلذا. هاي تاریخ ادبیات است کننده پژوهش تکمیل
چون در (و کارکرد معرفتی ) ي نقد ادبی است چون در حوزه(شناختی  کارکرد زیبایی: کرد
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ي هویتی و  توان در دو حوزه بنابراین ادبیات تطبیقی را می ).گیرد ي تاریخ ادبیات جاي می زمره
 :کارکردي چنین ترسیم کرد

  
  

 
 

    
  

  
  

ي که در تعریف ادبیات تطبیقی بیش از همه خود را نشان داده است، مفهوم ي دیگر مؤلفه
 تأثیرگذاري و تأثیرپذیري است؛ این بدان جهت است که پژوهشگران این حوزه وقتی به روابط

 خود را ،اندیشند، ناخودآگاه عنصر تأثیر و تأثر ادبیات ملل مختلف جهان با ادبیات ملی می
در مکتب ادبیات » گویارد«توان در تعریف  فهوم تأثیر و تأثر را میاوج غلبه م .دهد نشان می

. المللی است ادبیات تطبیقی، تاریخ روابط ادبی بین«: گفت او می. تطبیقی فرانسه یافت
نشیند  پژوهشگر ادبیات تطبیقی مانند کسی است که در سر حد قلمرو زبان ملّی به کمین می

گویارد، . (» میان دو یا چند ملت را ثبت و بررسی نمایدتا تمام دادوستدهاي فکري و فرهنگی
 ).5، ص 1956

ادبیات تطبیقی، . ما براي شناخت و شناساندن خود به دیگران به ادبیات تطبیقی نیازمندیم
گشاید، پلی است که  تر ادبیات ملی و قومی می افزون بر اینکه راه را براي شناخت بهتر و عمیق

سازد و با نشان دادن سرچشمه بشري و انسانی   به هم متصل میها و ملل مختلف را فرهنگ
 ادبیات تطبیقی باعث وسعت دید و .گشاید ها، راه را براي گفتگو و تعامالت فرهنگی می همه آن

 .کاهد هاست می بینی و جدل بین ملت شود و از تعصبات قومی که منشأ خودبزرگ صدر می سعه
 .دیگري استادبیات تطبیقی شناخت خود در آیینه 

در جهان متالطم امروزي، ادبیات تطبیقی با تأکید بر اومانیسم جهانی و تعامل بین فرهنگی در 
بسا که در درازمدت بیش از  المللی حرف براي گفتن دارد و چه سیاست خارجی و صحنه بین

 ادبیات تطبیقی به وحدت در تنوع و تنوع در وحدت معتقد .علم سیاست کارایی داشته باشد

 ادبیات تطبیقی

 از حیث هویتی

 از حیث کارکردي

 )تاریخ ادبیات(هویت تاریخی 

 )نقد ادبی(هویت هنري 

 شناختی کارکرد زیبایی

 شناختی کرد معرفتکار

 کارکرد انسانی
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هاي  هاي ملی مختلف بر حفظ هویت است و ضمن استقبال از تضارب افکار و تعامالت فرهنگ
 . ادبیات تطبیقی پایان انزواي علوم انسانی است.ورزد بومی تأکید می

 )سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون(عشق به سه روایت 
 از انسان احساسات از گیري نشئت جهت به شعري مضامین ترین اصلی از یکی عنوان به عشق

 و طبیعت بنیادي مفاهیم از عشق جهت  این از. شود می محسوب میان بشریت پیوند عوامل
 .است یافته نمود گوناگون اشکال شاعران به دیوان در که است آدمی سرشت

 چرا. نامید» عشق«راستی سیمین بهبهانی، امیلی دیکنسون و سعاد الصباح را باید شاعران  به
هاي شخصی  گرچه تجربه. ترین موتیف مکرر هر سه شاعر، عشق است ترین و اصلی  مهمکه

آنان از عشق باهم متفاوت است؛ تغزل امیلی، بیشتر رنگ و بوي مالیم مذهبی و عرفانی دارد و 
 .هاي سیمین و سعاد، حال و هواي زمینی و ملموس تغزل

داند؛ عشقی که  الم را عشق میسراید، محور ع آن زمان که امیلی دیکنسون از عشق می
کند و آدمی   او سرمنشأ عشق را در جایی دیگر جستجو می.توان دریافت چندوچونی آن را نمی

وي معتقد است که بشر ظرفیت درك کلیت عشق را . داند را ناتوان از دریافت تمام عشق می
 او .ندارد و مشخص است که منظور و مقصود امیلی از این عشق، عشق حقیقی است

داند و معتقد است با تمام وجود باید آن  ي عشق مساوي با انکار آن می تردید را در مسئله و شک
  .را باور داشت

That I did always love, /I bring thee proof:/That till I loved /I did not love enough. 
/That I shall love alway, /I offer thee /That love is life,/ And life hath immortality/ 
This, dost thou doubt, sweet? /Then have I /Nothing to show/ But Calvary. 
(Dickinson.2016.p26) 

به اندازه کافی عشق / که عاشق بودم که تا وقتی /کنم من اثبات می/ ام من همیشه عاشق بوده
عشق / کنم ا به شما پیشنهاد میمن آن ر/ من همیشه عشق را دوست خواهم داشت/ ام نورزیده

چیزي براي توضیح / پس من هم /تردید داري، عزیزم؟/ و زندگی جاودانگی است/ زندگی است
 . جز جلجتا.دادن ندارم

ورزي و دوري  روح واالي امیلی جایی در وجودش براي نفرت و کینه نداشت و اعتقاد او بر عشق
آگاهی او از عمر کوتاه و دنیاي فانی، . آزارد از هرگونه مشقاتی بود که روح پاك آدمی را می



      ...سیمین بهبهانی، سعادالصباح و(عشق به سه روایت       رخسار زبان       1398 پاییز، 10شماره  /

 

35

گستر این اندیشه در شعر اوست که زندگی گذراي آدمی تماماً باید صرف عشق شود و  پیام
  .بس

I had no time to Hate- / Beacause the Grave would hinder Me- / And life was not 
so / Ample I / Could finish-Enmity- / Nor had I time to Love / But Since some 
industry must be / The little Toil of Love / I Thought Be large enough for Me- 
(ex.2016.p19) 

که من بتوانم / و زندگی چنان طوالنی نبود/ شد زیرا مرگ مانعم می/ براي نفرت وقت نداشتم
من  که باید کاري انجام شود آنجا اما از /براي عشق هم فرصت نبود/ کینه را به پایان برم

 .ي کافی براي من واال خواهد بود به اندازه/ زحمت کوچک عشق/ اندیشیدم
خواهد مهربانانه و  ها می دهد و از همه انسان سیمین نیز عشق را سرلوحه کار خود قرار می

ارد جهان هرکه از کینه بیزار است، هرکه سر آشتی دارد، اگر گلی بک«. امیدوارانه بیندیشند
دار این  ترین زخم خواهم تازه از خدا می! خشونت بس! کینه بس! جنگ بس. شود گلستان می

» .ها شفا یابد و هر چه زودتر به زندگی بازگردد، بادا که مهر بکارید و شادي بدروید خشونت
 )257، ص 1379بهبهانی،(

 .شناسد ی جز او نمیداند و زمان و مکان سعادالصباح نیز همه چیز را خالصه در عشق می
.../ ها کل الجغرافیا أنت.../جغرافیتک خارج/ الفکر یشرد أن یمکن هل.../ فیک و ...لک و... معک
 .یأتی الذي الزمن مضی و الذي الزمن أنت.../ الوقت أنت/ ي المسافه أنت

 )88الف، ص /2005صباح، (
 تو جغرافیایی ي محدوده از خارج در اندیشه که است ممکن آیا /تو در و تو براي و تو با

زمانی  همان تو،/ زمانی همان تو، /اي فاصله همان تو،/ جغرافیایی تمام تو،/ شود سرگردان
 .آید می که هستی زمانی همان و شد سپري که هستی

طور کامل آن را دریافت کرده و به  کند که به قدر عشق حقیقی را زیبا جذب می امیلی آن
شک این عشق  بی. رساند ي آن را هم به کمال می او حتی مکاشفه. پردازد  در آن می مکاشفه

بین وي را بینا کرده  حقیقی، دنیا و ماوراي آن را در برابر چشمانش گشوده و چشم حقیقت
 .است

We learned the whole of Love / The Alphabet-the words- / A Chapter-then the 
mighty Book- / Then-Revelation closed. 
 (Alfrey, S.2000/A.p77) 
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 /یک فصل کامل تا پایان این کتاب بزرگ و واال را/ از الفبا تا کلمات / عشق را کامل آموختیم
 .سپس، مکاشفه پایان یافت

کند اما فنا و محو یکی در دیگري، عشقی  عشق با وجود دوگانگی است که معنا پیدا می
. ي دیگري باشد  از ین دو همسان، بنده و بردهوار است و سزا نیست که هریک جانبه و بنده یک

یک دریچه « کند و در سیمین بسیار زیبا این بندگی و محو فناي زن را در عشق، نفی می
 :سراید می» آزادي

دم / با تو خوشم به یک سرا، زان که تو مرد و من زنم /شدم، مران مرانگفتی اگر منی درآ، تو 
. که بجاست خودتویی و آنچه سزاست خود منم آن/ دوییمزن از من و تویی، شکوه مکن ازین 

 )114، ص 1377بهبهانی (
 هستی در وجود معشوق جمع است و عالم صورت از آن برگشته و دیگر  در نگاه سعاد همه

بلکه تجلی چیزي است که در آن نمایان شده و با این . معشوق موجودي از این عالم نیست
روي  او درمورد عشق مرد دو گزینه را روبه. ورزي است عشق هستی جایگاه  منطق و پندار همه

یا باید به هستی  یکی زیر سلطه رفتن و دیگري تمرد و سرکشی است، اینکه: یابد خویش می
 .مرد پناه ببرد، یا بگریزد و به آفتاب آزادي پناه ببرد

و / عصافیر اکثر حریۀوالبحر اکثر زرقۀ وال/ فان العالم صار اکبر و السماء اوسع/ و النک تحبنی«
 )139 ـ 138ب، ص /1378الصباح، ( ». ألف مرة أجمل…أنا ألف

تر شد و  و دریا نیلگون/ تر تر شد آسمان گسترده جهان بزرگ/ به خاطر اینکه مرا دوست داري
 . هزار بار زیباتر…و من هزار/ گنجشکان آزادتر

 و مرد را همچون دو دوست کشد و زن  خط میخودمحوري هاسعادالصباح در داستان عشق بر 
ردیف  خواهد نگاه ساالرانه خود را کنار گذاشته و هردو هم دهد و از مرد می در کنار هم قرار می
 .ي امنیت عاشقانه شوند کننده هم دوستانه، فراهم

إنّ کل امرأه تحتاج أحیاناً إلی کف / کم جمیل لو بقینا أصدقاء/ کن صدیقی/ کن صدیقی
 .ال إلی عاصفهٍ منقبالت/ و إلی خیمه دفءٍ صنعت من کلمات/  تسمعهو کالمٍ طیبٍ/ صدیق

 )51، ص 1997الصباح، (
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هر زنی گاه محتاج دست دوست / چه زیباست اگر دوست هم باشیم/ بیا و دوست من باش
اما نیازمند / ي گرمی که از کلمات ساخته شده است محتاج خیمه/ محتاج سخنی خوش/ است

 .ها نیست طوفان بوسه
کند  اي پاك تشبیه می امیلی با مضمونی شبیه به همین ابیات، زن و مرد را به دریا و رودخانه

شدن که جز با کنار گذاشتن نظام ساالري، چه  خواهدشان؛ عشقی براي یکی که در کنار هم می
 .در جامعه، چه در نهاد انسان، دست یافتنی نیست

MY river runs to thee: / Blue sea, wilt welcome me? / My river waits reply./ Oh 
sea, look graciously me! 
(Dickinson.2016.p28) 

رودخانه من منتظر / گویی؟ دریاي آبی، به من خوش آمد می/ آید؛ رودخانه من به سوي تو می
  !اوه دریا، با کمال مرحمت نگاه کن ./جواب است

گر  درخشد و اشعار ایشان را جلوه اي می اما زیباترین حسی که در شعر هر سه شاعر چون ستاره
شان  ي زنانه نشین کرده است؛ حس نوستالژي و درآمیختن این حس با نگاه زیباي عاشقانه و دل
و رفته  کرده فراموش را خود معشوق امروز که گویند از حس عاشقی سخن می آري، گاه. است
 از تنگی دل و نوستالژیک حس نوعی کند و با می گذشته یاد از حال معشوق باحسرت. است

 :سراید خویش، می خوش روزگار

 بود گفتارم فرصت نگهش با زبان    بی             بود سروکارم یار با که روز آن خوش اي
 بود گرفتارم نیز او که !بود خوش چه وه              بودم مویش زنجیري ي بسته آنکه مه

 بود خریدارم روز که یک چشم سیه آن     بفروخت هیچم به امروز که حیف صد و حیف
 بود دلدارم که روز آن از آرم می یاد               لیک آزارم دل یار آن شده سیمین گرچه

 )171، ص 1377بهبهانی، (
من را تنها «توان به شعر کوتاه و زیباي  هاي امیلی دیکنسون، می گونه اما در میان نوستالوژیک

 .اشاره کرد» گذاشتی
You left me, sweet, two legacies, -/ A legacy of love / A Heavenly Father would 
content,/ Had He the offer of; / You left me boundaries of pain / Capacious as the 
sea,/ Between eternity and time,/ Your consciousness and me. 
(Dickinson.2016.p22) 
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آیا این را  / خدا راضی خواهد بود /یکی از عشق/ یراث از خود تنها گذاشتیعزیزم من را با دو م
 /اوسیع به وسعت دری/ من را تنها گذاشتی با مرزهایی از درد و عذاب/ تقدیم من خواهد کرد؟

  .میان فناپذیري و جاودانگی
 قبل از روشنی دنیایی که ي سعادالصباح رنگ دیگري دارد؛ رنگی به هاي عاشقانه اما نوستالژي

بیند که آن را وابسته  قدر عمیق می او عشق به معشوق خود را آن. زیسته است تولد در آن می
این پیوند عاشق و . داند به قبل از تولدش و شناخت نسبت به او را متعلق به دنیاي ازلی می

 .حق، ابدي نیز خواهد شد معشوق زیباترین نوع آن است که به
إن من / … مازلت أحبک…بعد أن جئت إلى العالم/ نی سأحبکأ- قبل أن أولد –کنت أدري 

  ...أنی أحبک / …أعظم أعمالی آلتی حققتها کامرأة
هنوز ... بعد از آمدن به این دنیا/  که دوستت خواهم داشت- قبل از متولد شد–من می دانستم

 ...دارمواقعا دوستت .../ این بزرگترین دستاورد من است بعنوان یک زن/ تو را دوست دارم
 )12ب، ص /1990الصباح،(

اي از آن فروگذار  آزادي بیان در شعر یکی از مواردي است که شاعران در هر عصر و دوره
گاه شاعر از این . اند الي کلمات آزادانه به مخاطب رسانده اند و صداي خود را در البه نکرده

یان عشق استفاده کرده آزادي بیان براي مفاهیم سیاسی، گاه اجتماعی و گاهی نیز براي ب
سه شاعر مورد بحث ما نیز هرکدام به . هاي گوناگونی دارد باز جنبه  است؛ که خود این عشق

 .اند نحوي از این آزادي در بیان مضامین عاشقانه استفاده کرده
چنین به تصویر  صریح خود این و پروا بی سعاد الصباح، آزادي بیان را در عشق ورزي با آن زبان

 :کشد می
 لبانم از ... من جنوب تا من شمال  از/چپانی می ات عباي مردانگی در مرا که سوارکاري اي
  قبیله یعنی/تو فقط  خانه یعنی/چیدن است انتظار در که است اي رسیده میوه من قلب/...

 )28، ص 1387الصباح ( .تو فقط
داند بلکه  سیاسی نمیهاي  دموکراسی را فقط آزادي اندیشه» الدیموقراطیه«ي  وي در قصیده

 :داند داشتن می در آزادي زنان براي بیان عشق و دوست
الدیموقراطیه أن / دون أن یعترضه أحد/ أن یقول الرجل رأیه فی السیاسه/ لیس الدیموقراطیه«

  )125، ص 1997الصباح، ( »!!دون أن یقتلها أحد.../ ها فی الحب رأي/ تقول المرأه
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و کسی او را /  نظرش را درمورد موضوعی سیاسی بیان کندمردي/ دموکراسی این نیست که
و / نظرش را در مورد دوست داشتن به زبان آورد/ دموکراسی آن است که یک زن/ توبیخ نکند

  !!کسی او را نکشد
. ي جوانب زندگی، بهره برده است سیمین نیز از آزادي بیان خود در شعر براي پرداختن به همه

ي که مشتعل از بیان مفاهیم آزاد عاشقانه از جانب عاشق یا معشوق دسته از اشعار وي در آن
است، عنان کلمات را به دست احساس خود سپرده و آزادانه به سرایش کلمات موزونی از 

 .ورزي عاشق و معشوق پرداخته است اوقات عشق
بیداري، خواب بود و / :در چگونه کابوسی با چگونه هذیانی/ عشق ورزیدم با چگونه حیوانی! آه

/ نفرت و محبت بود، انزجار و لذّت بود/ در جدال و آمیزش دستی و گریبانی/ اشتیاق و بیزاري
آب گند /  تا چه شد که در مستی-حال قی دارم! واي / نقشی مرده در بیابانی با غزال خوش

 )111الف، ص /1377بهبهانی، ( .نوشیدم در بلور فنجانی
مرمر، سیمین  شاعر ، سیمین دیگریست وراغا و چلچناگفته نباید گذاشت که شاعر جاي پ

اش اثري مستقیم در  پرده سبب شعرهاي عریان و بی هآوري او ب نام زیرا ظهور فرخ زاد و. دیگر
» مرمر«روح سیمین گذاشت و اگر این پرده دري را شجاعت نام نهیم باید بگوئیم به سیمین

  :ی گرایدهم این شجاعت و شهامت را بخشید که به عریان گوئ
چون درخت فروردین / بوي نسترن دارد خوابگاه آغوشم/ رنگ پرنیان دارد مرمر برو دوشم

یک نه دوصد  خواهی بیا گربوسه می/ دامنی زگل دارم برچه کس بیفشانم/ پرشکوفه شد جانم
صد بوسه تر بخشمت از بوسه بهتر / جان بیا زینجا سراپا جان برو اینجا تن بی/ بستان برو

  )313،ص1342بهبهانی، (. زچشم دشمنان پنهان بیا پنهان برو اما/ بچشمت
نشین است و  اما آزادي در زبان شعر امیلی دیکنسون معنایی دیگري دارد، او شاعري خلوت

ویژه سیاست  قدر به مسائل اطرافش به توان یافت که آن کمتر شاعري را می: اند که گفته چنان آن
در . گیري از آزادي در بیان شعري خود نداشت یازي به بهرهچنان ن پس او آن. اعتنا باشد بی

او که . هاي وي نیز حدوحدود آزادي رعایت شده است و از جایی فراتر نرفته است عاشقانه
 .شده است در اشعار خود، پوشش کالم را تا توانسته، رعایت کرده است شاعري مذهبی شناخته

 که است عاشق و معشوق تودرتوي هاي جهان به تصویرکشیدن این شاعران، بزرگ هنر
 مادرانه، عشق خدا، به عشق بین فروم نظریات براساس .نیست دیگري با تزاحم در یک هیچ
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 بلکه ندارد؛ وجود اساسی فرق نفس، به عشق حتی و یا مخالف جنس به عشق برادرانه، عشق
 با رابطه این دراست؛ بنابر متفاوت ها آن موضوع و تنها است همه یکی ها، این عشق ماهیت
سرایان  عاشقانه ترین عنوان یکی از موفق هر سه شاعر به هاي عاشقانه محتواي تحلیل و بررسی

تر از عشق و  وسیع اي در گستره ي اشعار آنان را مضامین عاشقانه ي دامنه باید ادبیات خود،
وطنی،  اجتماعی، چون مختلفی هاي حیطه در و شد هاي زمینی یا آسمانی، متصور عاشقی

هاي این سه شاعر را در  ي تحقیق ویژگی عاشقانه از این منظر، در ادامه. کرد بررسی... سیاسی و
  .چند بسامد باالتر مورد بررسی قرار دادیم

 ها حضور خدا در عاشقانه.1
ي مسائلی چون مرگ و الوهیت،  امیلی دیکنسون توجه کاملی به عقاید انتزاعی داشت و درباره

کرد و خصوصی و مستقیم به خدا نامه  او چون قدیسان زندگی می. روده استاشعار بسیاري س
اش، هیچ ادعایی در نزدیکی به  گونه آري امیلی دیکنسون با تمام زندگی قدیسه. نوشت می

 .خداوند نداشت، اما به حضور و وجود خداوند کامالً معتقد بود
که گویی / ز جایش اما چنان یقین دارما/ ام از بهشت دیدار نکرده/ ام هرگز با خدا سخن نگفته«

 )258، ص 1392سعیدپور،( ».ام اش را دیده نقشه
نامید و این  اي قدیمی می دید که او را همسایه قدر روح خود را به خداوند نزدیک می امیلی آن

او در اشعارش خداوند را اوج جمال و زیبایی . چیزي جز اعتقاد او به وجود ازلی ذات حق ندارد
امیلی حتی . دانست اش را ناشی از حضور او می هاي زندگی کرد و تمام زیبایی میخطاب 

 .اش بمیرد ي مرگش در جلوي پا و براي معشوق ازلی خواست در این قمار عاشقانه، لحظه می
It was too late for man/ but early yet for god/Creation impotent to help/ but prayer 
remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight remained our 
side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How hospitable-then-
the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ Beauty mercy 
have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. (Dickinson.2016.p79) 

امـا  / جهان خلقت از یاري کـردن نـاتوان اسـت         /اما براي خدا هنوز زود است     / براي بشر دیر بود   
       وقتـی زمـین    / کـه بهـشت چقـدر واالسـت       / مان بـه یـاد مـا آورد         عبادت همه چیز را در اطراف     

بـارد   جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشاده پس  /  نمی تواند باشد  



      ...سیمین بهبهانی، سعادالصباح و(عشق به سه روایت       رخسار زبان       1398 پاییز، 10شماره  /

 

41

بگذار مرگ من در منظـر تـو   / اما اگر همین امروز درگذرم  / اي زیبایی به من رحم کن     / بمیرمتا  
 .باشد

remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
 (Dickinson.2016.p79) 

امـا  / جهان خلقت از یاري کـردن نـاتوان اسـت         /اما براي خدا هنوز زود است     / براي بشر دیر بود   
       وقتـی زمـین    / کـه بهـشت چقـدر واالسـت       / مان بـه یـاد مـا آورد         عبادت همه چیز را در اطراف     

بـارد   جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشاده پس  /  نمی تواند باشد  
بگذار مرگ من در منظـر تـو   / اما اگر همین امروز درگذرم  / اي زیبایی به من رحم کن     / تا بمیرم 

 .باشد
remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
 (Dickinson.2016.p79) 

امـا  / جهان خلقت از یاري کـردن نـاتوان اسـت         /اما براي خدا هنوز زود است     / براي بشر دیر بود   
وقتـی زمـین نمـی      / که بهشت چقدر واالسـت    / مان به یاد ما آورد      عبادت همه چیز را در اطراف     

بـارد تـا      جمال الهی بر من فرومـی     / ي قدیم ما، خدا     همسایه/ روست  چه گشاده پس  /  تواند باشد 
بگذار مـرگ مـن در منظـر تـو         / اما اگر همین امروز درگذرم    / اي زیبایی به من رحم کن     / بمیرم
 .باشد

remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
(Dickinson.2016.p79) 

اما / جهان خلقت از یاري کردن ناتوان است /اما براي خدا هنوز زود است/ براي بشر دیر بود
       وقتی زمین / که بهشت چقدر واالست/ مان به یاد ما آورد عبادت همه چیز را در اطراف

 جمال الهی بر من فرو/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشادهپس /  نمی تواند باشد
بگذار مرگ من در / اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن/  بمیرمبارد تا می

  .منظر تو باشد
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remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
 (Dickinson.2016.p79) 

امـا  / جهان خلقت از یاري کـردن نـاتوان اسـت         /اما براي خدا هنوز زود است     / براي بشر دیر بود   
       وقتـی زمـین    / کـه بهـشت چقـدر واالسـت       / مان بـه یـاد مـا آورد         عبادت همه چیز را در اطراف     

 جمـال الهـی بـر مـن فـرو     / ي قـدیم مـا، خـدا    همسایه/ روست چه گشادهپس  /  نمی تواند باشد  
بگـذار مـرگ مـن در    / اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن     / بارد تا بمیرم    می

 .منظر تو باشد
remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ 
How hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me 
till I die/ Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of 
thee. (Dickinson.2016.p79) 

اما  /جهان خلقت از یاري کردن ناتوان است /اما براي خدا هنوز زود است/ براي بشر دیر بود
        وقتی زمین / که بهشت چقدر واالست/ مان به یاد ما آورد عبادت همه چیز را در اطراف

بارد  جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشادهپس /  نمی تواند باشد
 تو بگذار مرگ من در منظر/ اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن/ تا بمیرم

 .باشد
remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
(Dickinson.2016.p79) 

اما / جهان خلقت از یاري کردن ناتوان است /اما براي خدا هنوز زود است/ براي بشر دیر بود
وقتی زمین نمی / که بهشت چقدر واالست/ مان به یاد ما آورد عبادت همه چیز را در اطراف

ا بارد ت جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشادهپس /  تواند باشد
بگذار مرگ من در منظر تو / اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن/ بمیرم
  .باشد

remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
(Dickinson.2016.p79) 

امـا  / جهان خلقت از یاري کـردن نـاتوان اسـت         /اما براي خدا هنوز زود است     / براي بشر دیر بود   
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       وقتـی زمـین    / کـه بهـشت چقـدر واالسـت       / مان بـه یـاد مـا آورد         عبادت همه چیز را در اطراف     
بـارد   جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشاده پس  /  نمی تواند باشد  

بگذار مرگ من در منظر تو/ اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن/ تا بمیرم  
remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
(Dickinson.2016.p79) 

اما / جهان خلقت از یاري کردن ناتوان است /اما براي خدا هنوز زود است/ براي بشر دیر بود
وقتی زمین نمی / که بهشت چقدر واالست/ مان به یاد ما آورد ادت همه چیز را در اطرافعب

بارد تا  جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشادهپس /  تواند باشد
بگذار مرگ من در منظر تو / اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن/ بمیرم
 .باشد

remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
 (Dickinson.2016.p79) 

اما / جهان خلقت از یاري کردن ناتوان است /اما براي خدا هنوز زود است/ بشر دیر بودبراي 
وقتی زمین نمی / که بهشت چقدر واالست/ مان به یاد ما آورد عبادت همه چیز را در اطراف

بارد تا  جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشادهپس /  تواند باشد
بگذار مرگ من در منظر تو / اما اگر همین امروز درگذرم/ بایی به من رحم کناي زی/ بمیرم
 .باشد

remained our side/How excellent the heaven/ When Earth can not be had-/ How 
hospitable-then-the face/ Of our Old Neighbor-God-/ Beauty crowds me till I die/ 
Beauty mercy have on me-/ But if I expire today/ Let it be in sight of thee. 
 (Dickinson.2016.p79) 

اما / جهان خلقت از یاري کردن ناتوان است /اما براي خدا هنوز زود است/ براي بشر دیر بود
      وقتی زمین / که بهشت چقدر واالست/ مان به یاد ما آورد عبادت همه چیز را در اطراف

بارد  جمال الهی بر من فرومی/ ي قدیم ما، خدا همسایه/ روست چه گشادهپس /  دنمی تواند باش
بگذار مرگ من در منظر تو / اما اگر همین امروز درگذرم/ اي زیبایی به من رحم کن/ تا بمیرم

  .باشد
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ي امیلی دیکنسون که در آن نیز به همسایگی و عشق خداوند اشاره کرده  ترین قطعه اما معروف
اي و عشق حقیقی را از  ر ازین مضمون است که اگر در این دنیا عاشقانه نزیستهاست، سرشا

اي، پس از مرگ نیز بدان دست نخواهی  ات یعنی خداوند دریافت نکرده ترین همسایه نزدیک
 .یافت

Who has not found the heaven below/  Will fail of it above./ God's residence is 
next to mine,/ His furniture is love. 
(Dickinson.1999.p689) 

خانه خدا نزدیک / آن را در آسمان نیز نخواهد یافت/ را بر زمین نیافته است» بهشت«کسی که 
 .و تنها اثاث آن عشق است/ من است

سیمین بهبهانی . کند خودنمایی می نیز خدا در میان کلمات موزون و آهنگین سیمین یاد ذکر
و مسجد و همین طور تشبیه اذان به پیغام  طبیعت زیبایی از تشبیهات از پس» اذان«شعر  در

ترین همسایه و پنهان شده در  عشق و مهر خداوند در هستی، همچون امیلی، خداوند را نزدیک
. آالیش آدمی از وجود او سرچشمه گرفته است کند که ذات پاك و بی ها معرفی می وجود انسان

 است و ایمان، حرفی جز فراخواندن انسان به منبع و منشأ عشق، آور عشق آري اذان که پیغام
 .ندارد

مردم به جز او  اي«: گوید/ ستصفا  وو صلح آرامش قاصد/ است و دوستی مهر پیغام صدا این
 هرچه پاکی، هرچه خوبی، چه هر/ شماست؟ در و پنهان جویید می که آن /»کیست؟ کیست

  )148، ص 1394بهبهانی ( .خداست او آري/ اوست آري/ اوست/ نور
نصیب نمانده است و در بسیاري از اشعار خویش  ي عشق خداوندي بی سعادالصباح نیز از سایه

هایش، دوست دارد، موهبتی از جانب خداوند  ها و بدي را که با تمام خوبی) کویت(سرزمینش 
 .کند معرفی می
 :سراید طور می ایناز فضل و کرم خداوند، » مانیم ما اینجا باقی می«او در شعر 

بیدر القمح الذي / هذه األرض آلتی تدعى الکویت/ هبۀ اهللا إلینا/ هذه األرض آلتی تدعى الکویت
وعرفنا ألف ../ قد عرفنا ألف حب قبلها/ وید اهللا آلتی تحرسنا/ نعمۀ الرب الذي کرمنا/ یطعمنا

 )34-35، ص 1992الصباح، ( ..حب بعدها
/ شود این سرزمین کویت نامیده می/  ماا بستهدیه خدا/ شود ی کویت نامیده م کهاین سرزمین

و دست خداست / فضل خداوند که به ما افتخار کرده است/ هاي گندمش غذاي ماست خوشه
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و ما هزار عشق را بعدازآن .../ ایم ما هزار عشق قبل از آن را شناخته/ دارد که ما را نگه می
  ...خواهیم شناخت

 ها روایت عشق از مادرانه.2
در بررسی حضور عشق و محبت مادرانه باید حضور امیلی دیکنسون را در این دایره محدود 

گاه  چراکه امیلی هیچ. سرایی سعاد گریست هاي سیمین نشست و بر مادرانه کرد، پاي مادرانه
ترین حس یک مادر یعنی مرگ  ازدواج نکرد و تا آخر عمر در خانه تنها ماند، سعاد دردناك

و  سیاسی اشعار در را اش عاطفی مادرانه و دریافت حس تجربه کرد و سیمینفرزند را 
 .تزریق کرد نیز خود اجتماعی

اش به کودکان بسیار زیاد  گاه حس واقعی مادري را تجربه نکرد ولی عالقه گرچه امیلی هیچ
در » مک گریگور جنگینز«بود؛ طوري که فرزند یکی از دوستان خانوادگی دیکنسون ها، به نام 

منتشر و در آن به عشق امیلی به » خاطره یک کودك از امیلی«اي به نام   مقاله1891سال 
ي زندگی  طور که گفته شد به خاطر شکل ویژه همان. ها اشاره کرد کودکان و حمایت او از آن

امیلی دیکنسون نباید در اشعارش به دنبال عواطف مادرانه گشت اما در یکی از شعرهاي 
ها را به طبیعت  شویم که او آن هاي زیبایی از یک مادر روبرو می صیف ویژگیمعروفش با تو

آزار تشبیه کرده  او در این شعر طبیعت را به مادري خردمند، مستقل و بی. نسبت داده است
 .است؛ مادري که با تمام وجود مراقب فرزندان خود است

Nature, the gentlest mother,/ Impatient of no child,/ The feeblest or the 
waywardest, —/ Her admonition mild/ When all the children sleep/ She turns as 
long away/ As will suffice to light her lamps;/ Then, bending from the sky/ With 
infinite affection/ And infiniter care,/ Her golden finger on her lip,/ Wills silence 
everywhere. (Dickinson.2016.p143) 

/ آزارترین است او کم/ ترین و مستقل نحیف/ پذیراي فرزندش/ است طبیعت، خردمندترین مادر
سپس از / کند  میروشنها را  چراغ/ چرخد نوبه خود می او هم به/ خوابند وقتی تمام کودکان می

انگشت طالیی خود را بر روي لب / نهایتش با محبت و مراقبت بی/ شود روي آسمان خم می
  .خواند را به سکوت فرامیجا و همه / گذارد می

اي که چندان از آن  عشق به فرزندان در زندگی باعث شده بود پاي رفتن سیمین را از زندگی
 درون از را او ماندن که این هرچند. راضی نبود، ببندد و عاشقانه در کنار فرزندانش بماند

 .سوزاند می
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 نوجوانی، در/ نوزایی در همواره/ شد خواهم همین خود من/ نو از بزاید مادر /صدبارم اگر اما
 )1094ص،1394بهبهانی ( .سودایی قهرشان با/ خوش فرزندان، مهر با/ مادر پیري، هنگام/مادر

او . ي خویش بوده است نیز تحت تأثیر عواطف مادرانه» فعل مجهول«سیمین در سرایش شعر 
کند، با او به   زبان خود او بیان میآموزش را از در این شعر که از جایی به بعد درد و غم دانش

نگاه مادرانه، منتقدانه و پر از عشق شاعر به کودکانی که در . دهد آید و ناله سر می گریه می
 .ستایش است کنند، قابل هایی زندگی می چنین خانواده
تو /  درس امروز، قصه غم توست/ »غلط بود آنچه من گفتم«: که/  اش آمیخت ناله من به ناله

آن /  سوزد گناه می که تو را بی/  فعل مجهول فعل آن پدري است/ من چرا سخن گفتم؟! وبگ
 ... سوزد پناه، می مادري بی/  حریق هوس بود که در او

 )502، ص 1382ابومحبوب،(
او در هر جاي . شد آموزان کالسش ختم نمی هاي سیمین بهبهانی به فرزندان و دانش مادرانه

وتاب ابیات و  بیند و در پیچ هایی از عواطف مادرانه خویش را می  جنبهگذارد اجتماع که پا می
 که وصف» را اینان ام زاده من«شعر  به توان می شعرها، این ازجمله. سازد ها، مزینش می قافیه

سیمین با . اند، اشاره کرد روند و شادمان می یکدیگر راه با سرخوشانه که است جوانان جانبازي
اش غلیان  هایشان، حس مادرانه ال کردن سرخوشی و شنیدن شعر و شوخیها و دنب دیدن آن

گذارد که عاشقانه برایشان  گردد و خود را جاي مادرانشان می شان برمی کرده، به دنیاي کودکی
 .دادند شان را تکان می خواندند و گهواره الالیی می

ار او، دو گونه عشق مادرانه در اشع. ام عواطف او چیره شده استي سعاد نیز بر تم حس مادرانه
یکی احساس مادرانه نسبت به معشوق که در اشعار سیمین بهبهانی و امیلی : شود دیده می

 .شود و دیگري نسبت به فرزند است دیده نمی) تا جایی که بنده تحقیق کردم(دیکنسون 
و معتقد ي سعاد نسبت به معشوق به تصویر کشیده شده است، ا در اشعاري که احساس مادرانه

. جوید است که معشوقش از این حس مادرانه مطلع است و آگاهانه از این حس زیبا، سود می
 .گذرد اش می کند و از خطاهاي کودکانه در این نوع اشعار، او معشوق را مانند طفلی نوازش می

و یابد  بین دو انسان در قالب عشق میان مادر و کودك معنی می از دیدگاه او روابط عاشقانه
او ضمن گره زدن مرد با دوران . شود همواره رنج زن به نشانه عشق مقدس شمرده می

 .کند شده توصیف می اش، خود را به سبب عواطف مادري در برابر عشق او مسخ کودکی
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  و أنا ادفع ثمن أمومتی/ و أنت تستغل طفلتک بذکاء!/ ال: ال أستطیع أن أقول لک
 )80، ص 1997الصباح، (.

/ و من بهاي مادریم را/ بري ات هوشمندانه بهره می تو از کودکی!/ نه: به تو بگویمتوانم  نمی
 .پردازم می

ي زن، حمایت او از فرزندان و پناهگاه بودنش  همچنین شاعر در جایی دیگر بر نقش مادرانه
او همچون بیشتر اشعار دیگرش حس مادري را سرشته با جا و تن . کند براي مردان تأکید می

 .اش از سر عشق و غیرارادي است داند و معتقد است تمام حرکات مادرانه میخویش 
/ فلماذا أخاف علیک کل هذاالخوف/ تطغی علی جمیع العواطف األخري/ إن األمومه فی داخلی«

قبل / إقفال أزرار معطفک الجدي/ لوضع شأل الصوف علی رقبتک/ لماذا امد یدي بحرکه تلقائیه
 )80، ص 2008الصباح، ( .»...أن تخرج إلی الشارع

چرا باید به خاطر / که بر تمام عواطف دیگرم پیشی گرفته است/ مادر بودن در ذات من است
براي قراردادن / شود؟ اختیار کشیده می چرا دستم به شکل بی/ ها بترسم از تو تمام این نگرانی

 .شويقبل از اینکه از خانه خارج / هاي شلوارت بستن دکمه/ شال دور گردنت؟
آورد و  ي او را به درد می ، تمام قلب مادرانه»مبارك«ي مرگ و فقدان فرزندش  اما حادثه

  هایی کند؛ مرثیه سرایی می شود و شروع به مرثیه آه می و دیده پر از اشک بعدازآن، وجود مادر داغ
» هکرو مضات با«، »لحظات من عمري«شوند؛ شعرهایی با عنوان  که تبدیل به دیوانی کامل می

چه . که همگی در سوگ فرزندش سروده شده است» الیک یا ولدي» «امنیت تحت عنوان«
سعادتی براي مادر باالتر از اینکه بتواند با ذوق هنري خود، شعر بسراید تا بلکه روحش از بار 

  .رفته اندکی تسکین یابد غم و اندوه فرزند ازدست
 ها عاشقانه ي زنانه روح.3

 هویتی و روح انسانی، جمعیت از نیمی عنوان به زن، به بنیان غزل، در لکام تصرف با بهبهانی
 شعر در زن. دهد می را ها عاشقانه سربرآوردن مجال زنان، و احساس زبان به و بخشد دوباره می

 تحمل که زنی دارند، وجود و بد خوب زنان .دارد متنوع هاي متعدد و جلوه هاي چهره سیمین
 بدشانسی، نهایت و در شوهرش یا بمیرد یا هوویش تا ریزد می آب در زهر ندارد را هوویش
 حاصل سرانجام، این .گردد می چاره دنبال به کنان ناله و زن نوشد می را آن نوزادش کودك

 :است رحمی و بی وفایی بی
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 نیستی زن تو لیک» زن«گفتمت / ام آورده پناه! زن اي تو، سوي /سیرتان کژدم آزار از امشب
 )41، ص 1394بهبهانی،(. ام آورده سیاه رما سوي رو
 کار به خود هاي عاشقانه در زنانه روح برونداد این جهت در سیمین که بارزي نمادهاي از

 نماد سیمین، ي زنانه تغزلی قهرمان کولی، این. است کولی نام به شخصیتی خلق گیرد، می
 ایران، زنی امروز غزل ي عرصه در آوردن کولی با سیمین. است ایرانی زن جسارت و شجاعت

 و بزند جار بزند، فریاد تواند می شجاعت و جسارت با و است که فعال آفریند می پارسی شعر در
. کولی داناي اسرار است؛ اسرار مستی و عاشقی. کند مطالبه خود را ي شده تضییع حقوق

 .شده است عاشقی که تنها و خسته و فراموش
کولی / ناچار، بی تو مانده به /خسته ز ابهام و اندوه/ ار، بی توبا مه و زنگ/ کولی آواره تنهاست

مهرگیاهش / بافته از پیچک عشق/ ي گیسوي نرمش ساقه/ تر از سایه و قهر تیره/ اندوهگینت
 ندارد هیچ خریدار، بی تو

 )645، ص 1384بهبهانی، (
 محسوب او شعري ترین امتیازات مهم از نیز سعاد هاي عاشقانه سرودن در زنانه و بودن زن
 امري مسئله این و یابد می زن، حلول یک کالبد در بیشتر او، آرمانی انسان رو، ازاین شود؛ می

ي میان زن و مرد به دنبال عشق حقیقی است و در برابر  او در رابطه. باشد تواند می طبیعی
آن دسته از در . هاي جنسی است زبانی منتقدانه دارد هایی که بر اساس میل و خواسته رابطه

شناسایی  وضوح قابل ي شاعر به چنینی دارند زبان منتقد زنانه اشعار وي که رنگ و بویی این
 .است

و مراوحاً فی / یبغونهن اداه تسلیه و مسئله اشتهاء/ نساءلویل النساء من الرجال اذا استبدوا با
 )35، ص 2010الصباح،(. و سوائما تلدالبنین لیشبعوا حب البقاء/ شتاءلو مدافئا عبرا.../ صیفهم

و آنان را ابزاري براي خوشگذرانی خود / واي بر زنان از دست مردانی که بر زنان چیره شوند
و ستورانی که / بخاري گرمابخشی در طول زمستانشان/ بادبزنی براي تابستانشان/ بخواهند

 .عشق به بقاي نسل آنان را اشباع کند
استن باشد، وجود مرد براي او تبدیل به پناهگاهی اما آنجا که عشق به زن عشقی از سر خو

آنجاست که احساس زنانه بر سر قلم جاري شده و مرد . تر از هرچیزي است شود که باارزش می
 .نامد خود را وطن خود می
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فی محیط / أترانی و قد بذلت دموعی/ أنت کل کیانی... وطنی أنت/ یا حبیبی و سیدي و امیري
 74) ان، صهم (األشواق کالطوفان؟

هایم  بینی که اشک آیا مرا می/ تمام وجودم تویی/ وطنم تویی/ اي محبوبم و و آقایم و امیرم
 .ام همچون طوفان در فضاي دلتنگی بخشیده

اما امیلی زن بودن خویش را در پس شعرهایش نهان کرد و در این زمینه شاعرانگی او به 
ي  ها امیلی و نقد و نظرات دیگران دریاره وشتهاز خالل شعرها و ن. تر است پروین اعتصامی شبیه

آید که نوع محیط زندگی وي، فرصت کافی براي بروز زنانگی وي فراهم نیاورده  او چنین برمی
است و معنویت و روحانیت حاکم بر روح و حیات او، چندان مجالی براي شکوفایی جسم و 

 .جان زمینی او باقی نگذاشته است
ي یک زن را در وراي توصیف  شده ي پنهان توان چهره ي است که میاین شعر از جمله اشعار

 :ي او، دید لحظات عاشقانه
if you were coming in the fall/ If you were coming in the Fall,/ I’d brush the 
Summer by/ With half a smile, and half a spurn,/ As Housewives do, a Fly./ If I 
could see you in a year,/ I’d wind the months in balls—/ And put them each in 
separate Drawers,/ For fear the numbers fuse—/ If only Centuries, delayed,/ I’d 
count them on my Hand,/ Subtracting, till my fingers dropped/ Into Van Diemen’s 
Land. (Dickinson.2016.p25) 

 نان کهآنچ/ چرخش نیمی  وبا نیمی خنده /کردم تابستان را جارو می/ آمدي در پاییز میاگر 
ها را بدل به  ماه/ دیدمت  اگر تا یک سال دیگر می /انجام می دهند به چابکیدار  زنان خانه

ها تأخیر  اگر قرن /تا زمانشان برسد/ گذاشتم  و در کشوهاي جداگانه می کردم، هایی می توپ
که انگشتانم به جزیره ون / کردم  ها کم می قدر از آن و آن/ شمردمشان  با دست می / کردند می

 . بیفتد1دیمنس
هاي امیلی  سختی از پشت سروده دست که باید آن را به هایی ازاین توصیف حاالت زنانه و ویژگی

ش خواست، در شعر بیرون کشید همان روح زنانگی پنهانی است که امیلی هرچقدر هم که نمی
ي عاشق و  ورزي و روح زنانه گاه عشق برخالف امیلی، سعاد الصباح هیچ. کرد خودنمایی می

                                                             

 جزیره ون دیمنس یا تاسمانی در جنوب شرقی استرالیا قرار دارد و در اینجا دیکنسون به مفهوم سرزمین عجایب از آن -  1
 .استفاده کرده است
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ي خویش را در شعر پنهان نکرده است که هیچ، علناً خود را در بیان این مفاهیم آزاد  شیفته
 .گذاشته است
و بین ... لیبین کح/ و بینی... بین ضوء عینی/ و بینی... أن ال تقف بین کتابی.../ أتوسل إلیک

 )64، ص 1986الصباح،( .فهذا ظلم الأحتمله/ و صوتی.... بین فمی / هدبی
/ ام و مژگانم بین سرمه/ بین من و نور چشمم/ ام که بین من و نامه/ شوم دست به دامان تو می

 .تابم این ستمی ست که من آن را برنمی/ قرار نگیري/ بین دهانم و صدایم
ي خود را  کند و حس زنانه ود را همسر، زن و دختر خطاب میاز نادر اشعاري که امیلی خ

در این شعر او روزي . توان به شعر زیر اشاره کرد آورد؛ می صراحت از پشت پرده برون می به
اي که دیگر  شاهزاده. اي کرده است این تجرد او را تبدیل به شاهزاده. همسر بوده و حاال نیست

او دنیاي دختر بودن را . »زن«: گویند است و به او مینام همسر بر او نیست بلکه مستقل 
رسد که تجرد هم خالی از غم و اندوه  داند؛ اما در آخر به این نتیجه می همچون بهشتی امن می

ي مهرآمیز بین زن و  آري او عشق و رابطه. شود نیست پس به همان همسر بودن راضی می
و غم آن را به درد و غم تنهایی و تجرد ترجیح داند و درد  بودن می شوهر را برتر از شاهزاده

 .دهد می
I'm wife— I've finished that —/ That other state —/ I'm Czar — I'm «Woman 
«now —/ It's safer so —/ How odd the Girl's life looks/ Behind this soft Eclipse —
/ I think that Earth feels so/ To folks in Heaven — now —/ This being comfort — 
then/ That other kind — was pain —/ But why compare?/ I'm »Wife! Stop there! 
(Dickinson.2016.p36) 

حاال من یک / من سزار هستم/ به شکلی دیگر/ این را روزي پایان دادم/ من زن کسی هستم
/ ندگی دخترها چقدر عجیب استکتاب ز/ تر است این به نظر اطمینان بخش/  هستم"زن"

این / که انسان ها در بهشتند/ فکر می کنم زمین احساس می کند/ پشت این کسوف بی صدا
من همسر کسی / اما چه مقایسه اي؟/ در حالیکه آن نوع دیگرش درد بود/ آغاز آسایش است

  !همینجا توقف کنید! هستم
  ها ي عاشقانه یاد معشوق در میانه. 4

سرایانی چون سیمین بهبهانی، غزل  دیک به ظهور انقالب و با حضور غزلهاي نز در سال
گونه غزل، عالوه بر   از مشخصات اصلی این.اي جدید شد ي معاصر، وارد مرحله عاشقانه

رویکردهاي نوآورانه در زبان، خیال و ساختار، توجه مفهومی به معشوق زمینی، عینی و 



      ...سیمین بهبهانی، سعادالصباح و(عشق به سه روایت       رخسار زبان       1398 پاییز، 10شماره  /

 

51

ویژه غزل عارفانه، کامالً  نی و ذهنی ادبیات کهن بهلمس است که با معشوق مقدس و آسما قابل
در مضامین .  این جنبه از شعر عاشقانه در اشعار سیمین نمود بیشتري دارد.متفاوت است

. شود اند، نشان داده می شعري او عاشق و معشوق در سطح دو انسانی که با محبت پیوند خورده
زند و یاد معشوق را در   می اطرات گذشتهاش گاهی سري هم به خ او در میان ابیات عاشقانه

 .بخشد شعرش جانی دوباره می
    یاد از آن روز که انگشت تو اشکم بستردي من              برف فروخفتهاین دل سردتر از 

 )344، ص 1394بهبهانی،(
 معشوق در اشعار سیمین همچون اشعار گذشته، دیگر بتی ساکت نیست که دم نزند؛ بلکه

 .بخش غزلش شده است  روحاو »صداي«
صداي دل مرد عاشق است که / صداي تو گرم است و مهربان چه سحر غریبی در این صداست

 ...) و 550،583، 433، 351: بهبهانی: ك.ر(و نیز ) 1138همان، ص ( .همه با گوشم آشناست این

دس هاي سیمین متعلق به زمانی است که او به معشوق تق اما زیباترین قسمت عاشقانه
 :ستاید بخشد و جایگاه او را در نظر مخاطب باال برده و می می

اي / آزمایی رمز بهار و جوانی، مریخ جنگ/ نقش کدامین خدایی؟/ اي همچو تندیس رومی
همزاد / نمایی تر می در نور مسفام مغرب، دلخواه/ همچو تندیس رومی، عرف خطوط تناسب

سر در / یب لطف و خشونت، قنطورس قرن ماییترک/ ي شعر و شعوري نخجیر و اسبی، همبسته
 )520، ص 1384بهبهانی،( ...کعبه تو دارم

او نوازش معشوق را همچون . قداست بخشیدن به معشوق در اشعار امیلی نیز وجود دارد
 :داند که اي می معجزه

He touched me, so I live to know /now, I ’m different from before,/As if I breathed 
superior air, /Or brushed a royal gown; /My feet, too, that had wandered so, /My 
gypsy face transfigured now 
(Dickinson.2016.p256) 

مثل این است که با /  فرق دارمام حاال، من با گذشته/ ام تا بدانم پس من زندهاو مرا نوازش کرد 
چهره / زنم هدف پرسه می بی/ کنم طنتی را مرتب مییا لباسی سل/ کشم تمام وجود نفس می

 .کولی من حاال تغییر کرده است
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نشینی و نگاه ماورایی امیلی، معشوق را در نگاهش چنان تقدس بخشیده بود که او  آري عزلت
کند، روحی آرام و پاك و لحظات با او بودنش را  گاه معشوق خود را یک روح معرفی می

  .کند توصیف می
THE only ghost I ever saw/ Was dressed in mechlin,—so/ He wore no sandal on 
his foot/ And stepped like flakes of snow/ His gait was soundless, like the bird,/ 
But rapid, like the roe/ His conversation seldom/(ex.p189) 

مثل / کفش راحتی به پا نداشت/ ودلباس رسمی پوشیده ب/ حال دیدم تنها روحی که تابه
اما سریع، / صدا بود، مثل پرنده، راه رفتنش بی/ داشت هاي برف شمرده شمرده گام برمی دانه

 .زد زیاد حرف نمی/ مثل گوزنی کوچک
در جوامع سنتی عرب سخن گفتن زن از عشق تا اوایل قرن پیش، یک رسوایی بزرگ و گناهی 

عنوان یک شرافت، ناموس و  هاي سال به ي زنانه سالشد، لذا صدا نابخشودنی محسوب می
 :شمردند که کشف آن جایز نیست حیثیت بود و حتی برخی از متعصبان آن را یک عورت برمی

و / ي و الصوت فیها عوره/ ي فالوجه فیها عوره.../ و حنطت نساءها.../ هذي بالد أغلقت سماءها
 )66، ص 2008الصباح، ( .ي ها عورهیلحب فو ا/ ي و الشعر فیها عوره/ ي ها عورهیالفکر ف

اند، صورت زن در این  این سرزمینی است که آسمانش بسته شده، زنانش مومیایی شده«
 »...سرزمین عورت است و صدا در آن عورت است و شعر و عشق در آن عورت است

اید، همچون هاي حاکم بر جامعه پا بگذارد و از معشوق بسر ازآنکه سعاد توانست بر سنت اما پس
 .ستاید بخشید و او را می امیلی و سیمین به معشوق قداست می

بین / و رسمنی کقوس قزح/ من االلف الی یاء.../ي الحب أبجدیه/یاایها القدیس الذي علمنی 
.../ أحبک/ ي البحر البیضاء ولغه.../ ي المطر ولغه/ ي الشجر وعلمنی لغه/ األرض و السماء

 ...أحبک.../ أحبک
کمان میان  و مرا چون رنگین/ از الف تا یاء/ اي یسی که الفباي عشق را به من آموختهاي قد

و زبان باران و زبان دریاي آبی / اي به من زبان درخت آموخته/ اي زمین و آسمان نقاشی کرده
  )124همان، ص ( .دوستت دارم.../ دوستت دارم.../ را، دوستت دارم

 روایت عشق و اجتماع.5
جتماعی و سیاسی از دیگر مضامین پررنگ شعر بهبهانی است و باآنکه غزل معموالً رویدادهاي ا

جایگاه طرح مباحث عاشقانه است، او نیز مانند شاعران بزرگ چون حافظ به طرح مسائل 
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دانیم از دوره مشروطیت به بعد بازتاب  طور که می اجتماعی در این قالب پرداخته است؛ همان
سراید که سرشار از  رو سیمین اشعاري می ازاین. دت یافته بودمسائل اجتماعی در غزل ش

تحسین، فقر و بدبختی  رسد، به شکلی قابل مضامین اجتماعی است و اگرچه ساده به نظر می
 .سازد و گرایشی اجتماعی دارد ها آن را نمایان می طبقات محروم و فرودست جامعه و نابسامانی

کند که از  ي ملیحی را بیان می چرده  دختر فقیر سیهدرد و رنج» درد نیاز«شعر  در سیمین
سیمین با این دختر . کند دود و در برابر هر رهنوردي کرنش می صبح تا شام به هرسویی می

گداز  اي دلگیر و جان کند و متأثر است که چرا در این دنیا که آن را خرابه ابراز همدردي می
 .پاك محبتی، پناهی نداردداند نه در مدرسه و مکتب و نه در دامن  می

یا دامن محبت پاکی، / اي یا مکتبی هرگز تو را به مدرسه/ گداز ي دلگیر جان در این خرابه! دردا
 )266، ص 1394بهبهانی، ( .پناه نیست

هاي گورکنی فقیر،  نیز از جمله اشعاري است که سیمین با بیان دغدغه» دندان مرده«شعر 
گذارد و دلسوزانه آن را در تابلوي ابیات خود به تصویر   میانگشت بر مشکالت اقتصادي جامعه

 .کشد می
به چنگ افتد اگر این گنج / جان سردي به کام پیکر بی/کنون او بود و گنج خفته در گور

 )34همان، ص ( .تواند بود درمان بهر دردي/ناچار
کند که   توصیف میفرساي معدنچیان دل او را به درد آورده و آنان را در جاي دیگر، رنج طاقت

اند؛ محیطی که هرلحظه  خورشی، روز و شب در التهاب و تالش در محیطی ناامن براي نان
 .ممکن است فروریزد و درنتیجه زندگی بمیرد و از صدا بیفتد

زندگی مرد / چند فریاد و بعد خاموشی/ ها افتاد کوه لرزید و صخره/ لیک ایام، سفله کیشی کرد
 )385ن، ص هما( .و از صدا افتاد

چنینی وي پیامی ندارد جز عشق و امید، فرح و شادي، آزادي،  ي این شعر و اشعار این عصاره
 .زند مدنیت و حرمت انسان که در این ابیات موج می

سعاد الصباح نیز بخش وسیعی از اشعار خود را به مسائل اجتماعی پیرامونش اختصاص داده 
ز قرار داده تا عشق و محبت و توجهش را به زنان او گاه مضامین اجتماعی را دستاوی. است

سرزمینش نشان دهد و اعالم کند که براي گرفتن حقوق آنان از تنها ابزار خود یعنی شعر بهره 
عدالتی  موضوعاتی چون ازدواج زودهنگام دختران، طالق، چند همسرگزینی و بی. برده است
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به همین سبب . خراشند  عاشق را میویژه یک شاعر زن مواردي هستند که روح هر انسان به
در یکی . ها را به باد انتقاد گرفته است سعاد این مضامین را بسیار در شعر خود وارد کرده و آن

ي او در برابر ازدواج دختران کم سن و سال  از همین شعرها که حکایت از رنجش روح زنانه
ارد با دستمایه قراردادن جامعه دارد به خاطر عشقی که به زنان و دخترکان سرزمینش د

 :سراید چنین می ي ازدواج زودهنگام این منتقدانه
/  رباعاً-ثالثا/ و أنی طعنتک مثنی/ لکل النساء عشیره منک/ أنی انتقمت/ یا أیهاالدیک-سأعلن

و .../ وللصابرات...للحاثرات.../ سأثار.../ وال أتراجع عما أقول/ أنی دفنتک تحت الطلول
 )168، ص 2008الصباح،( ...مثل البذارو مثل الحقول.../ ریت صباهنللقاصراتالتی اشت
من دوباره سه باره و / ام را از تو گرفتم من انتقام تمام زنان قبیله/ کنم اي خروس به تو اعالم می

/ گردم زنم برنمی و از حرفی که می/ ها دفن کردم من تو را زیر تپه/ چهار باره به تو ضربه زدم
و دخترکان کم سن و سالی که جوانی / کنندگان  براي زنان سرگردان و تحملگیرم انتقام می

 ...ها و مانند بذرها و باغچه... ها را خریدي آن
ي چندهمسرگزینی مردان اعراب را نیز به  او عالوه بر اعتراض به ازدواج اجباري دختران، مسئله

برد پس از  ویک به سر می قرن بیستمرد امروزي در جوامع عربی بااینکه در . گیرد باد انتقاد می
کشد و این مشکل بزرگی است که  ها هنوز تفکرات پیشینیان خود را به یدك می گذشت قرن

ي طالق را در اشعارش مطرح کرده و  او همچنین مسئله. راحتی رهایی یافت توان از آن به نمی
 :داريداشتن عشقت نیاز به چنگ و دندان  معتقد است در این میان براي نگه

ها  أن ال یکون لحم/ والغرام باألنیاب/ فی مدن الزواج بالمتعه و الطالق باألربع/ هل تسطیع أمراه
 )19الف، ص /2005الصباح، (.  حمراء فی مائده الذبا/ تفاحه

داشتن عشق با چنگ  و نگه/ تواند در سرزمینی که حق ازدواج و طالق چهار بار است آیا زن می
 ها نباشد؟ ي مگس مزي بر سر سفرهسیب قر/ و دندان است

داند  هاي رؤیاهاي خویش می ورزد که آن را سرزمین وي چنان به بیروت خالصانه عشق می
 .پیوندد سرزمینی که رؤیاهاي کودکی وي در آن به تحقق می

یا عمري الجمیل مکتوبا علی / ي االحالم و یا جزیره/ …یاوردة البحر/ یا قصیدة القصائد. بیروت
یا شعري الطویل منثورا علی / …و یا مکاتیب الهوي ینقلها الحمام/  و االصداف، والغمامالرمال

 …)!شارع الحمراء(یا فرحی کطفلۀ ضائعۀ فی / …و االشرعۀ البیضاء/ …)الیرزه(و ) الروشه(
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 )161 ـ 160همان، ص (
ي من که بر اي عمر زیبا/ ي رؤیاها و اي جزیره/ …اي گل دریا/ ها ي قصیده بیروت، اي قصیده

هاي مهر که کبوتران آن را منتقل  و اي نامه/ ها و ابرها نوشته شده است ها، صدف ماسه
هاي سپید سروده  و بادبان/ »یرزه«و » روشه«اي شعر طوالنی منثور من که ر بر / …کنند می

 !!...اي در خیابان حمراست اي شادي من که همچون کودك گم شده/ …شده است
سعادالصباح از هر مفهومی براي بیان احساسات اجتماعی خود سود سیمین بهبهانی و 

گرچه سیمین و سعاد . پردازد ندرت به مسائل اجتماعی یا سیاسی می اند اما امیلی به جسته
امیلی اهل سیر در .  است)Introvert(گرا   و امیلی شاعري درون)Etrovert(شاعري برونگرا 

سیمین و سعاد صداي عصر . اند  را با آفاق درآمیختهانفس است ولی سیمین و سعاد سیر انفس
 .ي کوچک و منزوي بیرونی و دنیاي بزرگ درون خود است خودند و امیلی صداي جامعه

وضوح امیلی را مشتاق  نماید اما کم نیستند اشعاري که به اي درست می تمام این ادعاها تااندازه
گرچه دنیاي امیلی کوچک توصیف . هدد مرهم نهادن بر دردهاي حتی کوچک جامعه نشان می

شده است اما در همین جامعه کوچک اطرافش نیز او به دنبال آرامش بخشیدن به دیگران 
 .داند است و هدف هستی را جز این نمی

if I can stop one heart from breaking/ I will not live in vain/ If I can ease one life 
/the aching/ Or cool one pain/ Or help one fainting robin/ Unto his nest again I will 
not live guilty. (Dickinson.2016.p9) 

یا / بخشم اگر بتوانم رنجی را آرامش/ ام بیهوده نزیسته/ اگر بتوانم دلی را از شکستن باز دارم
بیهوده  دانماش بازگر و به آشیانه/ سرخی رنجور را کمک کنم یا سینه/ دردي را مرهم نهم

 .ام نزیسته
ویژه کودکان محروم جامعه داشته  ي خاصی به کودکان و به شکی نیست که وي توجه و عالقه

هاي اطرافش و حتی درك عمیق  شعر زیر نیز عمق نگاه اجتماعی امیلی به انسان. است
ي را دهد و شاید خط بطالنی باشد به تمام اظهارنظرهایی که و هاي آنان را نشان می خواسته

هاي یک کودك فقیر را نه یک  در این شعر او خواسته. جدا از جامعه و مردم دانسته است
بازي طال در قصري بهشتی شکل، بلکه چیزهاي کوچکی چون سالمتی، لبخند و یا نگاه  اسباب

از خودبیخود شدن امیلی با دیدن این وقایع نشان از روح . داند بازي می کردن به آن اسباب
 .ي تهذیب و تطهیر رسیده است دارد؛ روحی که در سیر انفس به مرحلهواالي او 
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I cried at Pity-not at Pain-/ I heard a Woman say/ Poor Child and something in her 
voice/ Convicted me-of me-/ So long I fainted, to myself/ It seemed the common 
way,/ And Health, and Laughter, Curious things-/ To look at, like a Toy-/ To 
sometimes hear «Rich people« buy/ And see the Parcel rolled-/ And carried, I 
supposed-to Heaven,/ For children, made of Gold-/ But not to touch, or wish for, 
Or think of, with a sigh-/ And so and so-had been to me, /Had God willed 
differently./ I wish I knew that Woman's name-/ So when she comes this way, To 
hold my life, and hold my ears/ For fear I hear her say.(Dickinson. 2003.B.p329) 

 
در و چیزي » نوا کودك بی«/ من صداي زنی را شنیدم/ من گریستم بر یک حسرت نه یک درد

آن یک چیز معمولی به نظر / خود کرد ها مرا از خود بی مدت/ که مرا از هوش برد/ صدایش بود
بازي  نگاه کردن به یک اسباب/ چیزي مثل سالمتی یا لبخند و یا چیزي عجیب مثل/ رسید می
و / پیچند اي می و در بسته/ خرند می» مردمان ثروتمند«شنویم بعضی مواقع  همانی که می/ 

اما نه براي لمس کردن، / هایی از طال بازي ها، اسباب براي بچه/ زنم به بهشت د، حدس میبرن می
/ همه مرا از خود بیخود کرده بود بااین/ فکر کردن به آن با آه کشیدن یا آرزو کردنش و نه براي،

 تا زمانی که گذرش به اینجا/ دانستم کاش نام آن زن را می اي/ خواست خداوند چیز دیگري بود
 .از ترس شنیدن صداي او/ دارم هایم را نگه ام را متوقف کنم و گوش تا زندگی/ افتاد می
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  گیري نتیجه
ویژه شعر، وابستگی عمیقی با فرهنگ، جغرافیا و تمدن اقوام و ملل مختلف  گرچه ادبیات و به

شابه میان درد، هاي زیادي است اما زبان مشترك و م دارد و داراي تکثر، گوناگونی و تفاوت
ي آن  اي از محققان همیشه به دنبال مطالعه آنچه عده. ها است عشق و امیدهاي تمامی انسان

هاي فکري  ي اندیشه، فرهنگ، تفکرات و دریافت حقایق و ریشه اند تطبیق و مقایسه بوده
 .بزرگان علم و ادب بوده است

ر روایت موضوع عشق، از سه در این پژوهش به نقد تطبیقی شعر و اندیشه سه شاعر زن د
فرهنگ و زبان مختلف پرداختیم؛ سیمین بهبهانی از ایران، امیلی دیکنسون از آمریکا و 

 .سعادالصباح از کویت
ي ادبیات  یافتن به این هدف، چنانکه مشاهده شد پس از معرفی کوتاهی درباره براي دست

شقانه بودند، به بررسی تطبیقی این اي که داراي محتوایی عا ي مضامین شعري تطبیقی، با ارائه
 .ي شعري همت گماردیم مؤلفه
 نشان دادیم؛ عوامل - طور که با ذکر شواهد شعري از دیوان اشعار این سه شاعر همان

گیري شخصیت فردي، اجتماعی و هنري این سه شاعر شده است  اي که موجب شکل محیطی
راحتی  اي را فراهم کرده که به  و زمینههاي محتوایی انجامیده ها و مفارقت به ایجاد مشابهت

ها  ها و تفاوت توان به بررسی و تحلیل عمیق اشعار این سه شاعر در پرتو همین شباهت می
ي همین تفاضل و تماثل به یافتن نوع روایت عشق و بررسی این  آنگاه در سایه. پرداخت

وبیش این   شاعر، کممضمون در شعر هر سه شاعر پرداختیم و نشان دادیم که گرچه هر سه
اند اما بسامد کاربرد آن، نوع نگاه به آن، آزادي در بیان آن و  کاربرده مفهوم را در شعر خود به

بحثی را فراهم کرده  شان، نقاط تواري و جمعیت قابل اش در زبان شعري کارگیري نیز کیفیت به
 .است

اي که شاعران در آن  رهدر بررسی تطبیقی، کیفیت و بسامد مضامین شعري با توجه به دو
این . شود وتحلیل می  اجتماعی آن شاعران، تجزیه–اند و نیز زبان و فرهنگ تاریخی  زیسته می

هاي میان هرکدام از شاعران مورد نظر و  ها و تفاوت شود تا میزان شباهت موضوع باعث می
طور  وم عشق هماندر بررسی مفه. خوبی نشان داده شود ها از یکدیگر به میزان تأثیرپذیري آن

ها، نگریست و  ورزي باید از تمام جنبه ها بدان پرداخته شد، به عشق و عشق که در تحلیل داده
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بدین ترتیب نتایج تحلیل و بررسی اشعار شاعران . ي زوایا مورد بررسی قرار داد آن را از همه
 :توان خالصه کرد موردنظر را به این صورت می

در شعر این سه شاعر، امیلی دیکنسون به سبب نوع » داوندعشق به خ«در بررسی مفهوم .1
طور که از اشعار امیلی پیداست،  مسلماً همان. اي قرار دارد نگاه و زندگی خود در جایگاه ویژه

هاي عرفانی سیمین بهبهانی و  اي واالتر از عاشقانه ورزي او به خداوند، در درجه جنس عشق
هاي او به خداوند، سبب ایجاد نوعی نگاه عاشقانه   نامهزندگی قدیس گونه و. سعادالصباح است

او عشق به . کرد اي قدیمی توصیف می به خداوند شده بود که او را همچون مهمان و همسایه
تر، در  اي پایین این نوع نگاه با درجه. دانست ي آخرت می خداوند را سبب رستگاري و توشه
یمین با امیلی در این است که او بخشی از تفاوت س. کند اشعار سیمین نیز خودنمایی می

هاي خود را محدود به توصیف عشق خود به خداوند و ملکوت کرده است اما اشعار  عاشقانه
هاي سعاد با خداوند به آنجا  امیلی غرق در این نوع نگاه عاشقانه به الوهیت است؛ اما عاشقانه

اوندي است که آزادي و نجات او عاشق خد. گوید شود که او از وطنش سخن می محدود می
 .داند سرزمینش را موهبتی از جانب او می

تصمیم بر آن شد که حضور امیلی را در این دایره، محدود » ي مادرانه ها عاشقانه«در تحلیل .2
گاه مادر نشد؛ اما چرا سخن از محدودکردن است و نه  به این سبب که او هیچ. کنیم
توان  در نشد اما اشعار اندکی از او در دست است که میگاه ما کردن؟ آري امیلی هیچ خارج

عواطف مادرانه را در آن حس کرد و این دلیلی ندارد جز اینکه احساسات و عواطف مادري در 
سیمین اما یک مادر است او در پس . زنان، غریزه است؛ حال چه تو مادر باشی و چه نباشی

ها را تحمل کند و به  مهري  و بی اندوهگیرد تا تمام درد،  سپر عشق مادري خویش جا می
 مادران مردان، معلوالن، ایرانی، زنان همه براي و دلسوزانه مادرانه وي. زندگی ادامه دهد

 که وي بود مادرانه و عشق همزادپنداري و این سوزاند می دل خود، و نوادگان دختران فرزند، بی
این نگاه . بخشید وي به آینده هاي قرن قدمت به و ماندگاري کرد پرتاب جهانی صحنه به را او

اش شعر  رفته مادرانه در اشعار سعاد نیز وجود دارد و آنجا که سعاد در سوگ فرزند ازدست
کلی از  ولی آنچه در این مضمون شعري، سعاد را به. شود تر هم می بسا پررنگ سراید، چه می

او که مادر بودن را ذات . ق استي سعاد به معشو سازد؛ نگاه مادرانه سیمین و امیلی جدا می
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ي او  تواند از این نوع نگاه به معشوق دست بکشد و این امر سبب تمایز ویژه داند، نمی خود می
 .هاي مادرانه با دو شاعر دیگر ما شده است سرایی در عاشقانه

ي سیمین و باألخص سعاد » ها  در عاشقانه روح زنانه«در بررسی مفهوم عشق و حضور .3
اي هستند که بر تمام  ي تفکرات مردساالرانه شدن از سایه تیم که هر دو به دنبال رهادریاف
. ویژه اشعار عاشقانه، سایه افکنده است هاي زندگی اجتماعشان و درنتیجه بر شعر آنان به جنبه

در این مسیر و از این زاویه، شعر آن دو از شعر امیلی، پا را فراتر گذاشته و با شهامتی خاص، 
گرچه . صراحت عیان کرده است شان را به هاي حاکم بر جامعه را شکسته و نگاه زنانه تسن

کم به اهمیت  سیمین در مجموعه شعرهاي اولیه خود نگاهی سطحی به این موضوع دارد اما کم
هایش  ي عاشقانه به برونداد روح زنانه» کولی«این موضوع پی برده و با خلق شخصیتی به نام 

اند، لحن  مهري قرارگرفته عدالتی زنانی که مورد بی  سردادن فریاد مظلومیت و بیدر. پردازد می
اي که  همین لحن اعتراضی به موضوعات اجتماعی. کند ي سیمین به زیبایی خودنمایی می زنانه

آري در این نوع اشعار، . خورد اند، در اشعار سعاد نیز بسیار به چشم می زنان در آن آسیب دیده
 و خصایص ها ویژگی بهبهانی. تشخیص است وضوح قابل  جاري شده بر سر قلم او بهي حس زنانه

 را زن و مرد خواهد می او داند، نمی مردمان از خاصی گروه یا جنس یک انحصار در را معشوق
 زشتی و بد، نیک رو، همین از و بشناسد؛ ببیند و مردانگی زنانگی تعاریف تنگ قفس از بیرون

 زن اعتبار به بهبهانی است؛ گنجانده یکدیگر کنار در را و مرد زن شکنی یمانوفا و پ و زیبایی،
 به غزل، بنیان در کامل تصرف با او ...دارد هایش در عاشقانه زنانه و رویکردي منظر بودنش،
 در برآوردن سر مجال زنان، زبان و احساس و به کند می اهدا دوباره و هویتی روح معشوق،
امیلی اما در این زمینه تفاوتی بزرگ با دو شاعر دیگر . دهد می مختلف هاي و معشوق ها عاشقانه
اش زنانگی خود را در پس ابیات خود پنهان کرده  او به سبب شرایط و نوع زندگی. ما دارد

اشعار بسیار اندکی هم وجود دارند که امیلی، زن بودن خود را از پس پرده بیرون کشیده . است
حجم وسیعی از آن دسته اشعاري که جنسیت خالق آن در پس کلمات است اما در مقایسه با 

 .باشد مخفی نگه داشته شده است، ناچیز می
ي زمینی » معشوق«آالیش به  هاي سیمین و سعاد، عشقی پاك و بی محور اصلی عاشقانه.4

 غزل، حیطه در زن، شاعران دیگر به نسبت هاي سیمین، عاشقانه خاص هاي ویژگی از. است
 زده هم بر کالسیک غزل در محتواي مختلف هاي دیدگاه از را معشوق جایگاه او که ستا این
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هاي  گوید که جنبه برد از عشقی سخن می اما امیلی که در گوشه عزلت خود به سر می است؛
. هاي حیا و شرم بیشتر آن را دربرگرفته است روحانی و آسمانی آن آشکارتر است و پرده

هاي سیمین، سعاد و امیلی آنجاست که هر سه به  عشوق در عاشقانهي مشترك سخن از م نقطه
این نکته را هم نباید ازنظر دور داشت که سعاد . ستایند بخشند و او را می معشوق تقدس می

اند، با  برخالف سیمین و امیلی که در سرایش اشعاري با حضور معشوق، آزادي کامل داشته
 گفتن از معشوق، نوعی جرئت و شهامت به خرج داده توجه به نوع نگاه سنتی اعراب به سخن

نالد اما از سرایش اشعاري که عشق به معشوق در آن  است و گرچه دائماً از این فضاي بسته می
هم از زبان یک زن، دریغ نکرده و بیشتر اشعار خود را به این موضوع اختصاص  زند؛ آن موج می

  .داده است
یکی از . گیرد هاي زندگی شاعر را در برمی سرایی تمام جنبه هطور که گفته شد، عاشقان همان. 5

 .است» اجتماع«ها که عشق شاعر باعث ورود زیاد به آن شده است  این جنبه
اش مصادف با آشفتگی و حساسیت اوضاع اجتماعی  اي از زندگی سیمین به دلیل اینکه دوره

 اشعار عاشقانه در حتی وي. شده بود، اشعاري که با مضامین اجتماعی سروده، کم نیستند
 زیر در که هایی انسان درد براي است، اجتماعی تابوهاي از خودش زمان در خود که اروتیکی

 که گفت باید درمجموع .است کرده استفاده بودند، کرده اختیار سکوت و ستم تازیانه استبداد
 عشق حتی ف و یامخال جنس به عشق برادرانه، عشق فرزند، به عشق مادر خدا، به عشق بین

 و تنها است همه یکی ها، عشق این ماهیت دیگر عبارت به ندارد؛ وجود اساسی فرق نفس، به
اشعاري که ناشی از عشق او به جامعه است و از دردهاي مردم  .است متفاوت موضوعشان

ها، ازجمله  هاي آنان و همدلی سیمین با آن سراید، حضور تمام اقشار اجتماع، توصیف رنج می
بسامدي که در اشعار سعاد . خورند اي است که در اشعار او زیاد به چشم می بسامدهاي عاشقانه

سیمین، شعر خود را سالح . اند هاي اصلی او شده  و یکی از دغدغه نیز بسیار جا خوش کرده
کاري که سعاد نیز براي . گیرد داند که براي آرامش و آسایش وطنش از آن بهره می خود می

گرچه سعاد نیز موضوعات اجتماعی را مبحث .  کشورش اصالً از آن دریغ نکرده استحمایت از
بعضی اشعار خود قرار داده است اما عشق او به زنان سرزمینش باعث شده است که ظلم و 

هاي زودهنگام، طالق و  گیرد نظیر، ازدواج هایی که در حق آنان صورت می عدالتی بی
شاید در .  اشعار اجتماعی او را به خود اختصاص دهندموضوع بیشتري از... چندهمسري و
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هم به دلیل نوع زندگی خاص وي،  اشعار امیلی موضوعاتی همچون حمایت از زنان و کشور، آن
ها را براي اطرافیان خود  ترین شادي به چشم نخورد اما حضور اشعاري که او حتی کوچک

عنوان یک شاعر  ، نشانگر توجه او بهبار کودکان فقیر خواسته و یا تصویرگري زندگی غم می
  .متعهد به اطراف و اطرافیانش بوده است
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   بر اساس نظریه شالیر ماخرشازده کوچولو شده  ترجمه تحلیل هرمنوتیکی داستان

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

  گاه سمناندانشیار دانش

  پریسا سعیدیان

  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده

، علم هرمنوتیک گرایـشی بـود کـه توجـه ناقـدان      ینقد ادب يها پژوهش اخیر میان يها  سالدر  
هرمنوتیـک مبنـی بـر    .  را به خـود جلـب کـرد     ...ماخر، دیلتاي، هایدگر، گادامر و     ازجملهزیادي  
، لحـن،   افعـال ، رویدادها، حـاالت، ها کنش ري در فهم راز متون،و نقش موثّ  است تأویلو   تفسیر

 کتـب دینـی و   تأویـل  هرمنوتیک در آغاز کمـک شـایانی بـه    شیدای پ .صدا، نگاه و اشارات دارد    
داسـتان .نیـز نمـود پیـدا کـرد       ) معاصر-کهن (یعرفان در آثار ادبی و      رفته  رفتهس کرد ولی    مقد  

یـات قـرن بیـستم نوشـته نویـسنده شـهیر فرانـسوي         از شـاهکارهاي ادب یکی» شازده کوچولو «
 ي بـرا لی، مبنـی بـر نمـاد اسـت،      مایه این داستان تخی     درون ،است »آنتوان دو سنت اگزو پري    «

  راهتـرین  مناسـب  از معناهاي نمـادین،  برداري پرده واقعی و دقیق داستان و   فاهیمدستیابی به م  
 این خاطر کـه هرمنوتیـک      به  متون است،  لتأوی هرمنوتیک در تفسیر و      هاي  مؤلفهبهره بردن از    

را  ... وهـا  شخـصیت واکاوي افعال و اعمال      گذشته، مؤلفدرك آنچه در ذهن      ،ها  شخصیتدرك  
  .بخشد   سهولت می

10/9/1398:        تاریخ پذیرش مقاله                           17/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله     

  

 

  

 واژگان کلیدي
  هرمنوتیک*
   و تفسیرتأویل*
  ماخر*
   کوچولوشازده*
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  درآمد

 ،زبانـان  فارسـی  میـان   در.شـود   دنیا اسـتعمال مـی  ة زندهاي زبانیاري از لفظ هرمنوتیک در بس   
از فعـل یونـانی   : معنـاي لغـوي هرمنوتیـک    .  این رشته رو به افزونـی دارنـد        مندان  عالقههرروزه  

گویند این واژه در اصـل یونـانی     میی برخ.اشتقاق یافته است هرمنواین به معناي تفسیر کردن،   
. معادل واژه تفـسیر در عربـی اسـت     برداشتن از یک پیام،و پردهن روشن شد به معناي توضیح،  

هـاي کالسـیک و      تـوان تـا ریـشه       هرمنوتیک را مـی    ۀریش. گردد  بازمیاین واژه به اساطیر یونان      
 هرمنوتیـک از واژه   ۀ ریـش  درواقـع  .ن غرب پی گرفـت    یهودي تمد )Hermeneuien(،   در معنـاي

 کـردن مـشتق شـده    تأویـل  زبان خود ترجمه کردن و به  کردن،فهم و قابل روشن   ،تفسیر کردن 
 ۀکه نامش به طرز پر معنـایی بـا وظیفـ     تیزپاست آور  پیامخداي   هرمس در اساطیر یونان،    .است

 تبدیل آنچه وراي فهم بشر است به صورتی کـه فکـر و هـوش انـسان قـادر بـه درك آن اسـت،          
 .رآوردن موقعیتی نـامفهوم اسـت      به فهم د   متضمنلذا شکل مختلف این کلمه       . است پیوندیافته

 وجود جمله و عباراتی مبهم در یک داسـتان          از موقعیت نامفهوم،   منظور) 549: 1390مدرسی،(
  . استآفرین ابهام در یک جمله تنهایی به اي واژهگاهی اوقات  نیست،

  کـار  ومـانع   جامعبرگزیدن تعریفی     است، شده  ارائههرمنوتیک تعاریف علمی گوناگونی       زمینۀ در
 .دشواري است

 .گذرانـد  تا پیش از قرن هفدهم میالدي این علـم دوران جنینـی و رشـد خـاموش خـود را مـی       
هـاي دانـایی ونیـروي ادراك انـسانی          با تمـام رشـته     و هرمنوتیک قلمرویی بسیار گسترده دارد    

 .ستها یکی دان  را باید با تاریخ شناخت و آفرینش معنا       هرمنوتیکتاریخ   ،درنتیجه کار دارد؛  سرو
 نـوزدهم  ة از آغـاز سـد   منـد   نظـام  مباحث هرمنوتیک به معناي دقیق و        درزمینۀ پردازي  نظریه«

هرمنوتیـک در  «)74: 1380احمـدي، (». معاصر نیز همچنان ادامه دارد ةدر دور   است، شده  شروع
نیز به کـار    ...کتب کالمی و   س، مقد تفسیر کتاب  غه،الّ  فقه ازجملههاي مختلف علوم انسانی      حوزه

تعریـف خاصـی از      رفـت،   که علم هرمنوتیک در آن به کار می        اي  رشتهرفت و متناسب با هر       می
براي تحلیل هرمنـوتیکی هـر مـتن         است   الزم) 46: 1380واعظی،  (». است شده  ارائههرمنوتیک  
هرمنوتیـک را  .  شـود کـاربرده  کاربردبـه توضـیح و تـشریح را    هایی از قبیـل تـصریح،    باید پارامتر 

ـ      . تفسیر وتاویل دانـست     هنر یا نظریۀ   فن ۀمثاب  بهتوان   می  ۀچنـین تفـسیري در ادبیـات بـه گون
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زمـانی متنـی بـر مبنـاي        . نمایـد   مـی  آثار توجـه     مایۀ  درونساختار و     متن، ةعناصر سازند  ادبی،
بـه همـین     مبهمـی وجـود داشـته باشـد،    مسئلۀپذیرد که در متن    معنا می  هرمنوتیکیرمزگان  

) 248: 1388،  مرادآبـادي ،  کـزازي .(پـذیرد  ت مـی   ابهـام شـد    واسطه تالش خواننده بـراي رفـع      
  :اند شده معاصر براي هرمنوتیک سه معنا قائل محققان

  . کردن کلمات با صداي بلند یا سخن گفتنانی ب:الف 

  . تعیین موقعیتیۀ توضیح دادن، همچون ترجم:ب 

   ترجمه کردن، همچون ترجمه از زبان بیگانه: پ

هـاي آشـکار معنـایی آن شـکافته       کند که الیه   اقعی خود را پیدا می    ک داستان زمانی ارزش و    ی
 یابـد  مـی هاي معنایی تا جایی ادامه  این شکاف الیه نمایی کنند،  نهانی متن خودهاي و الیه شود  

هرمنوتیـک بـا معـانی    « . اصلی نویـسنده مـشخص شـود   و هدفکه سرانجام مفهوم واقعی متن   
هـا   ها و ناگفتـه  ف اینجاست که در هرمنوتیک همواره گفتهکار دارد دشواري این تعری    پنهان سرو 

ها این است کـه نویـسنده    ها و ناگفته    از گفته  منظور) 65: 1380احمدي،  (».اند  شده  بیترک باهم
در همـین راسـتا       ذهنی داشته است،   ۀزمین آفریند پیش  نسبت به متنی که در قالب داستان می       

 ذهنـی خـویش   هاي زمینه پیشبا - نیستاي سابقهکه مسبوق به  -هاي ذهنی خویش را      برداشت
 و به ابهام متن دامن  کند  میبندي گاهی اوقات بافت متن را متزلزل         این ترکیب  .کند  میترکیب  

 نویـسنده زبردسـتی کـه بـا     بـسا   چـه  توان براي همه متون صادر کـرد،        حکم را نمی   نی ا .زند می
 از امـور پوشـیده و       بـرداري   پردهراي  ب  تقویت داستان خویش کمک کرده است،      به بندي، ترکیب
به معنـاي نهـانی مـتن     د بتوان از این طریق کهشود می از فهم اي درجهبه ملزم به رسیدن   مبهم  

کنـد،   ، معناي خاصی بـه مخاطـب القـا مـی          گیرد  می در متنی که قرار      هر کلمه  رایز؛  دست یابد 
معنـاي جدیـدي داشـته    یا نسبت به مخاطـب دیگـر    ،متنممکن است همان کلمه خارج از آن      

آن چیزي نیست که از ظاهر آثـار ادبـی     ،شود  میمفهوم یا معنایی که از یک واژه دریافت         . باشد
ـ تمامیـت شود، بلکـه   با رجوع به فرهنگ لغات دریافت می     ت معنـایی کـه از اثـر دریافـت      و کلی

 قـرار گـرفتن    است که با کنـار هـم     هایی  واژه کلمه و    و اصطالحی شود، فراتر از معناي لغوي       می
 هـاي   مایـه   درونکننـد،    مفاهیم در طی قرون کمتـر تغییـر پیـدا مـی           . اند موجب خلق متن شده   

بـه چـشم    ادبی کهن هاي متنهاي کوتاه و بلند  سرچشمه گرفته از مفاهیم که از دیرباز در قصه        
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 تـازه بــه ایــن مفـاهیم موجــب خلــق موضــوعات و    نگــاه.شــوند نیــز دگرگـون مــی خورنــد  مـی 
  )266: 1388میر صادقی، .(شود می تازه از سوي مخاطب هاي مایه درون

الزم است از قواعد علوم مختلف آگاه بـود و   درك معناي متن یا فهم معناهاي جدید متن،    براي  
 علم هرمنوتیک است کـه بـر       ،رترین علم در درك معنا    موثّ. کاربرد عملی به    ۀآن قواعد را به گون    

 هرمنوتیـک در پیـشرفت و       پـردازان   نظریـه  دگاهیـ  د .است بناشده تأویلدو رکن اصلی تفسیر و      
نقـش  ) عرفـانی  فلـسفی،  مقـدس، ادبـی،  ( متـون  با همهگسترش این علم در جهان و پیوند آن      

بررسـی  . انـد   مباحـث هرمنوتیـک نظـر داده      درزمینۀ بسیاري   پردازان  نظریه. ري داشته است  موثّ
بـا  . دهـد  یمـ ر اختیـار مخاطـب قـرار     ابزارهاي فهم و درك معناي جدید متن را د     ها  آننظرات  
 همـان چیـزي کـه      اًقـ یدق،  افـت ی دسـت  مـتن    ةتوان به معناي پوشـید      می ریو تفس  تأویلکمک  

تـوان از شـالیر مـاخر،      شاخص این علم مـی   پردازان  نظریه ازجملههرمنوتیک با آن سروکار دارد      
 شاگردش گادامر رونـق   که هرمنوتیک مدرن با او شروع شد و با هایدگر و-ویلهلم دیلتاي، نیچه 

  . نام برد-یافت

 یکسان يا هینظرو    برآمد تأویل بیان کردن نظریه همگانی      درصدداولین کسی که    : شالیر ماخر 
 ة او دربـار ۀ اندیـش ة شـیو کـه  عـاملی بـود     ها  کیرمانتتعلق وي به    .  متون ارائه داد   ۀدر مورد هم  
  .بنامند» هرمنوتیک مدرن«را هرمنوتیک 

 بـر  هیـ تکر بـا   همیشه یک معناي نهایی نهفته است به نظر وي مفس    در متن  ماخر معتقد بود که   
ـ      نمـی  مؤلـف هاي روانی و ذهنی      ت و خصوصی  یوزندگشناخت   و معناهـاي  مؤلـف ت  توانـد از نی 

وي . رسـاند  ینمـ  قطعـی  ۀر را به نتیج مفسمؤلفگرفتن  نظر صرف در، پنهان در متن آگاهی یابد 
  .کند را براي تحلیل هرمنوتیکی متون معرفی می)  و دستوريیفن (تأویلدو نوع 

  و دسـتوري، زبـانی  يهـا  نکتـه  از ظاهر مـتن،  گرلیتأوکه  داند  دستوري میتأویلتأویلی را ماخر  
 تأویـل  را در راسـتاي  یفنـ  تأویـل  ؛ و معناهاي متن، کـشف کنـد     يسو  به ییها  راهبتواند   نحوي،

ه به افـق تـاریخی مـتن،     توجیفن تأویلدر ، داند میداند یمر دستوري در کشف معناي متن موثّ  
احمـدي،   (. اسـت  یبررسـ   قابـل  گیـرد   و نخستین شارحان می    مؤلفثیري که خواننده از ذهن      أت

 بـه   دنیدررسـ ر را   ل یکدیگر هـستند و مخاطـب یـا مفـس           مکم تأویل دو شیوه    نیا) 77: 1380
در بررسـی و تحلیـل    بایـد   هـم ریتفـس  از تأویـل در راسـتاي   . کنـد   میمعناي پنهان متن یاري     
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 نیـستند و فقـط      تأویـل هرمنوتیکی متون کمک گرفت؛ به این دلیل که برخـی از متـون قابـل                
  . تفسیر دارندتیقابل

 و انـد  شـده  نوشته درگذشتهرود، متونی که  اغلب براي متون عرفانی و دینی به کار می       ویلأت  کار
 مـسئله  متن آگاه نیستند همـین       يریگ  شکلهاي   کنند از زمینه   زمانی که خوانندگان قرائت می    

کـه   (لیـ و تأو فرایند تفسیر   .  کسب نکنند  یلذّتشود، خوانندگان از خواندن آن متون        موجب می 
. شـوند  یمـ  این مرحله نمایـان    در) شود  متن می  شدن  واقعیاریگر خواننده در درك معنا و مفید        

 بـه   نسبترایز تعمیم داد    توان یم )ینیردیغ، دینی یا    یرادبیغادبی یا   (تفسیر را براي هر متنی      
 و تحلیل، خاص یک جمله یا یک صـفحه از مـتن نیـست              ری تفس .تري دارد   گسترده ة حوز تأویل

 و لحـن و صـدا، نگـاه و    و حـاالت  هـا    و رویـدادها و خواسـته      ها  کنش تأویلبلکه شامل تفسیر و     
 معنـایی آن   شـدن بـا یـک مـتن و فراینـد خوانـدن و تحلیـل درك       رو روبه. شود میاشارات نیز   

 تفـسیر  ازیـ ن شیپـ هرمنوتیـک  . شود  شکوفا میتأویلو   تفسیر ۀنیازمند مهارتی است که در سای     
 مهارت تحلیـل هرمنـوتیکی متـون    ةکنند تیتقو از ابزارهاي تأویلمتقن از متون است، تفسیر و     

  .هستند

  :دهد یمماخر براي دستیابی به قواعد عام تفسیر دو روش کلی را ارائه 

براي این تفسیر باید به زبان و فرهنگ خاص، صرف، نحـو، معـانی الفـاظ و                :  دستوري ری تفس .1
 و فهم عرفـی  یشناس زبان از راه قواعد مؤلفمقصود .  توجه کردزبان  کی ادبی   يها  هیآرامجموعه  

  . استگرا واقعو عمومی مالك است و تفسیري 

کـه نمایـانگر    (مؤلف یشناخت روان فردي و يها یژگیو این نوع تفسیر باید به        در : فنی ری تفس .2
  )86: 1381، ينصر.( کردتوجه) .است وي یذهنخالقیت 

شوند که در متن معانی پنهان وجود داشـته باشـد،            ر واقع می  هاي هرمنوتیکی زمانی موثّ    حلیلت
 ازنظـر متـون عارفانـه و عاشـقانه    .  کند متن به توضیح و تفصیل نیـاز دارد     احساس زیننویسنده  

برنـد، فقـط     نیستند و عوام فقط از ظاهر آن متون بهره مـی     فهم  قابلی براي عوام    ذهنی و معنای  
گر لیتأو .رادارندصان و عالمان آن رشته قدرت درك حقیقی آن متون           متخص   ر نقش بـه   و مفس

  .کنند سزایی در فهم و درك این متون براي مخاطبان ایفا می
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 طـور  بـه زیـرا آدمـی    پا گرفتـه اسـت؛   در آن،ر از شرایط اجتماعی زمانه ایست که ثّأهر متنی مت 
ثیر أ از محیط پیرامون خود نیـز تـ  متقابالًگذارد   میریتأثطور که بر محیط اطرافش      فطري همان 

 ۀ بر روحیات، خلقیات، افکار و اعمـال و بـه عبـارتی منظومـ        ها يریرپذیتأث اینبازتاب  . پذیرد می
 بـستري کـه در آن   نظـر گـرفتن   ر متنی با در     بنابراین ه ؛  شوند گر می   جلوه مؤلف هنی و زبانی  ذ

 تحلیـل  تیـ قابل دکتـرین اندیـشمندانی همچـون مـاخر      پیاده کـردن    پرورانده شده و همچنین     
اربرد عملـی دارنـد    هرمنـوتیکی کـ   لیدر تحل اي که    هاي برجسته   شاخصه .پذیرد هرمنوتیکی می 

  : ازاند عبارت

ـ      ۀ زمین  شناخت .1 و حـاالت و لحـن صـدا و نگـاه و         ه بـه کـنش و رویـدادها        اصـلی مـتن، توج 
ـ نات روانی و ذهنـی و یـا        به زندگی و خصوصی     توجه .2.اشارات عنـوان  بـه  پدیدآورنـده  يهـا  تی 

 .3)1 محـوري  مؤلـف  (ایـ )  پدیدآورنده يها   فهم شیپآشنایی با افق فکري و      (متن  راهنماي فهم   
ـ  هاي خوا دگاهی د.4)2متن محوري (ای مؤلفت  به متن مستقل از نی   توجه شیپـ  بـه ه ننده بـا توج 

  دقّـت .6  نکات دستوري از ظاهر مـتن ی بررس.5)3مفسر محوري (یا   نسبت به متن     شیها  داشت
 4 نگره پدیدارشناسیلی تحل.7 به افق تاریخی

داسـتان   این نکتـه کـه   نظر داشتندر ولی با  ،رمنوتیک فراتر از مقوالت مذکوراست  هاي ه  فهمولّ
 صــرفاً  منتخــب از میــان متــون داســتانی معاصــر اســت،داســتانی نمــادین و ،شــازده کوچولــو

 پرواضح است که در     .ر است  مفس گریاری  این داستان،   در تحلیل هرمنوتیکی   ، منقول يها شاخصه
 متـون ثابـت   ۀ اجرایی دارند و براي همـ   تیقابلها بسته به نوع متن       تحلیل هرمنوتیکی، شاخصه  

یعنـی  ؛ کنـد  مـی بـا آن سـروکار دارد عمـل    نیستند؛ زیرا هرمنوتیک با توجه به نوع متنـی کـه          
فقـه   اجتماعی، دینی،  متون فلسفی،  در مورد رود    که در مورد متون ادبی به کار می        يطور  همان

  .رود و کارکردهاي مختلفی دارد به کار نمی... و 

 دینی و حتـی      گنجانده و جزء متون    در خود داستان شازده کوچولو تا حدودي معانی فلسفی را         
 ابـزار  .کاربـست هاي تحلیلی را به   آن روش باشد که براي فهم    مصنوع و مسجوع نمی   تون ادبی   م

                                                             
1Author oriented 
2 Text based 
3 The central interpreter 
4 Phenomenology 
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 در ایـن    یکی هرمنـوت  . تفسیري يها  روش کارآمد در درك و تحلیل معنایی این اثر، تفسیر است         
 داسـتان و شـرح دادن اعمـالی    يها تیشخصختن  شناجهت، تالشی است  لیتخی-داستان ادبی 

 نمایـد،  مـبهم مـی   ناشـی،  ة و بـراي خواننـد  بـرد  یم جلو ستان راکه توسط کاراکترهاي اصلی دا  
درك کلی  منجر به    تیدرنهاکه  ... و   گیرد  صورت می  ها  شخصیتیی که میان    وگوها  گفت تحلیل

 متون عرفانی، دینـی،  مختص هرمنوتیکی اغلب يها هینظر ۀ متون بر پایلی تحل.شود میداستان  
 درزمینـۀ اي   گـسترده يهـا  پـژوهش  مطالعـات و   اخیـر  يهـا   سال. س است  مقد و کتب صوفیانه  

ي علـم  هـا   زیرشـاخه  شدن این علم در میـان هرمنوتیک صورت گرفته است که موجب گسترده     
 تـوان  یم ،حاصل شد این رشته پردازان هینظرهاي    آنچه از دیدگاه    طبق .نقد در جهان شده است    

 بلکه در متون ادبـی     ،نی دانست  فراتر از متون فلسفی و عرفا      تنها  نهسطح هرمنوتیک    :اظهار کرد 
مـتن ادبـی   ل و عاطفـه   بودن عنصر تخی  پررنگمتونی که فقط به دلیل      دسته از     آن ،نیزمعاصر  

  .خورد  از هرمنوتیک به چشم میییرد پا، شوند یممحسوب 

آنتـوان  « مـشهور فرانـسوي،     ةداستان شازده کوچولو اثر نویـسند      از میان متون داستانی معاصر،    
 .لیـل قـرار گیـرد   هاي هرمنوتیکی مذکور مورد تح فهتواند طبق مولّ  می» اگزوپريماري دو سنت 
 در ایـن  جلوه هـاي نمـادین و مـبهم   ولی  ،خاطب با داستانی کودکانه مواجه است     در نگاه اول م   

ـ بـراي کودکـانی کـه        صـرفاً و    از ژانر کودکانـه آن اسـت       تر  پررنگداستان   ل قـوي دارنـد و   تخی
 براي فهم دقیق   .فهم است  قابل ، کنند مجسمد در داستان را در ذهنشان       توانند تصاویر موجو   می

آخـر مـن دوسـت    .  مطلوب رسیدۀاین داستان باید دفعات مکرر و دقیق خوانده شود تا به نتیج     
  )20: 1392اگزوپري، ( .ندارم کسی کتابم را سرسري بخواند

بـه ایـن دلیـل کـه فراینـد       اسـت تیاهمدر تحلیل هرمنوتیکی، حائز       مذکور يها ت شاخصه اولوی 
شود و در مـسیري    نامفهوم و مبهم آغاز میيا نقطه است که از يا رهیداتحلیل هرمنوتیک همانند    

فهـم کامـل   ( در نقطـه پایـانی   تیـ درنهایابـد و    فهم است جریـان مـی  و ابزارکه پوشیده از نشانه   
هـاي هرمنـوتیکی    فـه و بـا مولّ  رسد، در این دایره داستان در مرکز قـرار دارد         پایان می  به) داستان
ع تـر و مـان     ر در فهـم دقیـق و سـریع         مفـس  گریاریـ م این مـسیر     طی کردن منظّ  .  است شده  احاطه

  .شود  وي مییشیذهن پرو سردرگمی 
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  گاه شالیر ماخرد هرمنوتیکی با توجه به دیهاي مؤلفهتحلیل داستان بر اساس 

 :شود می اصلی داستان اشاره ۀ به هستدر آغاز

 است که از همان کودکی طعم تلخ تنهایی را چـشیده      يا  باسابقه اصلی داستان خلبان     تیشخص
 و  خـوش را بـراي خـود   يا  خاطره و   سر گذرانده  شیرین از    يا  حادثه، وي در روزگار جوانی      است

خرابی موتـور هواپیمـایش بـه صـحرایی ناشـناخته سـقوط            علت   به   . است زده  رقم ها  انسان ۀهم
 ،فرسـا  طاقـت  در این شرایط  کالفه است)آب و غذاي کافی  (شتن امکانات    خاطر ندا  و به کند   می

 وعلـف  آب یبـ  در صـحراي   روز را 9و  شود   می ناگهان مسافر کوچولوي عجیب غریبی بر او ظاهر       
قـصد   خلبـان  ،رسـد  بـه پایـان مـی    هواپیمـا   موتـور  ریتعم کنند تا اینکه باالخره    باهم سپري می  

داسـتان  ایـن  . گـردد   خودش برمی  ةاریسبه  ناگزیر  وچولو هم    شازده ک  ،برگشت به نیویورك دارد   
 خلبـان  ، این داستان نمادینمؤثر تیشخص. درواقع نقل خاطرات این دو نفر در این نه روز است       

 کـه  طـور  همان ،تخود آنتوان اس است، شده حاصله به شناختی که از نویسنده  با توج ؛ که است
طبـق   ،استتحلیل  در محور مؤلف قرار دادن ،یکیهرمنوتهاي فهم   فهاز مولّ  یکی اشاره شد    قبالً
 و تیـ ذهن و در جستجوي رفتتوان  آنیشناخت روانهاي فردي و   سراغ ویژگی  بایست مؤلفهاین  
 .شود می گیري داستان ترین عامل شکل  صاحب اثر اصلیتیخالق ازیر؛ بود وي تیفرد

   محوريمؤلف

یط زنـدگی، خـانواده و منظومـۀ فکـري       خصوصیات ذهنی و روانی و شخـصیتی و محـ          شناخت
  بـردن یپ کمک به مفسر در تیدرنها و مؤلف یشناس  روان و   ینیب  جهان موجب آشنایی با     مؤلف

 رکـن اساسـی اسـت، بـه عبـارتی محـور             مؤلـف   محـور،  مؤلـف  نظریهطبق  .  است مؤلف قصد  به
در اسـتان   دتیشخص که يا زمانه، محور ها شخصیت داستان، محور شناخت افکار    يها  تیشخص

  .است... پا گرفته است، محور معناي متن وآن

 وپرداختـه  سـاخته  ، این داستان نمادین این است کهدهنده نشان و حاالت اگزوپري    رفتار ،خالقا
. استآور صـحرایی دور از آبـادي و بـشر    خیاالت و رویاهاي نویسنده براي فرار از تنهایی دهشت       

  هـاي وجـودي     و نـشانه یتیشخص يها یژگیوبود، شغل و ه  م خانواده اعیانی و مرفّ    وي فرزند سو
شـازده  .  وجـود خـارجی نـدارد، نیـست    اصـالً شباهت به خلبان و شازده کوچولـویی کـه       وي بی 
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خلبـان و شـازده کوچولـو     . م نویسنده است   متوه افتهی پرورش و کوچولو یک موجود ذهنی است    
وهـاي بـورش خورشـید شـاه       خویـشانش او را بـه سـبب م        «.و ذهن او هـستند     درواقع اگزوپري 

 شـبیه توصـیفاتی اسـت کـه اطرافیـانش از وي      توصیف خلبان از شـازده کوچولـو    (» دندینام یم
 شیهـا  يهمشاگرد« ،)29: 1392اگزوپري،( .دیجنب یم در باد    اش ییطال طالیی   ي موها :داشتند

   حالت  یا به علتشیسرباالنامیدند به سبب بینی     س او را سیخک ماه می     در مدرسه صلیب مقد 
 سنت اگزو پري را هنگامی که رئیس پایگاه هوایی در کـاپ          ها یمغرب،  شیها یباف  الیخ و   ییایرؤ

 يا نـه ییآ همچـون  يهـا  یژگـ یو این .38: 1374، اتان.) » لقب داده بودند   ها  شنسرور  ،  ژوي بود 
 يهـا  یژگـ یو توصـیفاتی کـه اطرافیـان آنتـوان از        بعـد از   .دهـد   نویسنده را نشان مـی     تیشخص
  شود تر می واخالقی وي ارائه دادند، وجوه شباهت خلبان و شازده کوچولو پررنگ نیجسما

 تیـ موقع کنـد  میآنتوان همیشه نگران فهم و برداشت مخاطب است، دلهره اي درونی او را وادار       
کند از هر طریقـی خواننـده    وي سعی می. کوشد  میسازيشفّافتر بیان کند و خودش در   را واضح 

 خودش برساند، به همین دلیل عالوه بر توضـیحات شـفاهی کـه بیـان     مدنظرهنی را به مفهوم ذ  
 شک و تردیـد بـراي مخاطـب بـاقی     يا ذره سخنانش    درآوردن ریتصوکند با به     کند سعی می   می

خلبان طبـق چیزهـایی     که شازده کوچولو از وي خواست برایش بائوباب هارا بکشد،        ي روز .نماند
 بـه  همـه  نیااگر من سر این نقاشی     «: گفت و بعدازآن  را کشید    که شازده کوچولو گفت شکل آن     

 پـیش  هـا  مـدت  فقط براي آن بوده که دوستانم را متوجه خطري کنم که از             ام  آوردهخودم فشار   
 بـه  ام دادهدرسـی کـه بـا ایـن نقاشـی      . انـد  بـوده  خود من ازش غافـل      و مثل بیخ گوششان بوده    

  )26: 1392اگزوپري، (.»ارزد یمزحمتش 

 آنتوان این بوده که خواننده بفهمد شـازده کوچولـو دربـاره دنیـایی کـه همیـشه خـودش                   هدف
ـ ایـ رؤ جهـان     و زدیـ خ یبرم و باطنش یکی دانسته و به جستجو         با ظاهر شناخته و    ل را بـا   و تخی

اشـخاص و    در مـتن بررسـی رخـدادها،   مؤلـف ر با مرکز قـرار دادن   مفس.دهد واقعیت تطبیق می 
 مطلـوب   ۀتواند از تحلیل هرمنـوتیکی مـتن بـه نتیجـ            می مؤلفحول محور   عناصر دیگر داستان    

  برسد
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 متن محوري

 ریپـذ   لیـ تأو کـه    - حول کتب مقدس   غالباً 20 و   19 هرمنوتیکی در اوایل قرن      يها  لیتحل نیاول
 عرفانی، دینی و معاصـر  يها  داستان این نوع تحلیل در میان       رفته  رفته رایج بود ولیکن     -هستند

 از دیگـر  گیـري  مشروط بـه بهـره   کوچولو  شازده  داستان تحلیل. د شایع و رایجی یافت    نیز کاربر 
 اوقات متن سواي عناصـر  ی گاهشود؛ مفید واقع می ، هرمنوتیک در کنار متن محوري    يها  مؤلفه
 یکـی از    عنـوان   بـه تـوان    کنـد کـه مـی       زیادي پیـدا مـی     تیاهم...ر و    و مفس  مؤلف ازجملهدیگر  
رویکرد متن محوري بر ایـن انگـاره اسـتوار اسـت کـه      « ردیقرار گ ه   توج  تحلیل مورد  يها  مالك
سواي ساختار از زبان و عناصر درونی متن نظر گرفتنر با در    مفسبایـد بـه   مؤلـف ت  توجه به نی 

 .)1374:135سلدن،(».معناي متن پی ببرد

 ریتـأث  مستقل طور به ها از آنگر این مطلب هستند که برخی  هاي هرمنوتیک بیان بررسی شاخصه 
ال بـراي تحلیـل   که مستقّ  هستند موارديی در نقد هرمنوتیکی داستان دارند و در مقابل       یبه سزا 

 گریاریـ  ، متن لیو تحل  در فهم    است که  ییبا پارامترها  آن در ارتباط     دکارآمد نیستند، بلکه کاربر   
ه ، اصـلی مـتن  ۀ نکات دستوري متن و شناخت زمین  ی بررس .باشند ر می مفس یا   مخاطب بـه   توجـ 

 يهـا  برداشـت  درهـم   راسـتاي    و رویدادها و حاالت و لحـن صـدا و نگـاه و اشـارات در                ها  کنش
 ر هستند موثّ،متن محورهرمنوتیکی 

 دنیـا  ة بـه چنـدین زبـان زنـد    تاکنون . استشده نوشته زبان فرانسوي   به 20این داستان در قرن     
ناي واقعـی در ایـن داسـتان نیازمنـد         رسیدن به مع   و هاي ظاهري  ز الیه اعبور    است، شده  ترجمه

،  از متن اصـلی داسـتان اسـت    يا  ترجمهمتنی که اساس کار نگارنده بوده       توضیحی صریح است،    
 از مـتن را  ییهـا  قـسمت  بازهم وجود نیباا تحلیل هرمنوتیکی است ولی يها روشترجمه یکی از    

گري خوانـد و تـا اینکـه     متن را با صداي بلند براي خود یا دی  يها  قسمتالزم است گاهی برخی     
 اصـلی  ۀزمین شناخت   براي تا جایی که معناي واقعی رخ بنماید        مبهم آشکار گردند   يها  تیموقع
 سـنت اگـزو پـري در    1935؛ در سـال  شـود  اگزو پري اشـاره   یکی از سفرهايبه الزم است  متن

ش بـانی   کـه بـه قـول خـود    شـود  می کارگر آشنا يوشوهر زن با   برد یمقطاري که او را به مسکو       
ن را آ اصلی داستانی شد که هنـوز نـه نوشـته بـود نـه فکـر نوشـتن          تیشخص ة چهر هیاول ۀهست

هـایی اسـت کـه اطـرافش بـه وقـوع        شناخت پدیده منظور به اصلی داستان  تیشخصفر  س داشت



  ... شازده کوچولوشده ترجمهتحلیل هرمنوتیکی داستان     رخسار زبان      1398 پاییز، 10شماره  /
  

 

74

 بـراي رسـیدن بـه    وقفـه  یبـ وچولو به زمین سـفري هدفمنـد و تالشـی     ک، سفر شازده  ونددیپ یم
و در فهـم  ،   وي رسـان  ياریدهد و     نجات می  یراه یبت مفسر را از ورطه      هدفش است، این شناخ   

 .شود  ماجرا میدرك

 قرارگیـري ارکـان    تیـ اولو بـه    ه چنـدانی  توج که نویسنده    دهد یمنشان  نکات دستوري   بررسی  
 9 قصد روایت کـردن خـاطره   به خاطر اینکه ، برداشت کرد  گونه  نیاتوان    می  است، جمله نداشته 

پـیش   لحـن صـمیمی و عامیانـه    را داشته اسـت داسـتان، بـا    با شازده کوچولو  مصاحبت ه و روز
بـه رعایـت مـوازین     ملـزم   خـود را    نویـسنده   و  خـورد     به چشم نمی   در آن عبارات ثقیل   . رود می

ـ  اش یپـ  رفتم یمداشتم   «: مانند ؛ه است دستوري نکرد  دیـ کرد یمـ ا شـما داشـتید صـحبت       ام« 
خب ستایشت کردم   :  باال انداخت و گفت    يا  شانهشازده کوچولو نیمچه    « )15: 1392اگزوپزي،  (
بـت امـر      پـس  ، خـب  ، خب :پادشاه گفت « )15،همان(» این برایت جالب است    یچ واقعاًا آخر   ام 
بـدش بـه مـن بـراي تـو زیـادي سـنگین              :  گفـتم  بـس «) 40همـان، (» بکـشی   خمیازه کنم یم

  .)87،همان(.»است

ـ     ز توج  نی مهم مسئلۀالبته باید به این      ه بـه نکـات   ه شود که این داستان ترجمه است و براي توج
 کـه تـا امـروز    يها ترجمهرسیدن به فهم جدید الزم است اصل فرانسوي متن یا تمام  دستوري و 

 .شودو بررسی  مطالعهموجود است در 

روز بـراي وارد   نقطه شروع داستان صدایی است که در زمان نمـادین طلـوع صـبح یعنـی آغـاز      «
تحلیـل  «»  یک گوسفند بـراي مـن بکـش   زحمت یب :گوید جتماعی به راوي میا تیفعاله شدن ب
 تمام داستان از ابتدا تـا انتهـا صـدایی    در»  شازده کوچولویشناس شناخت در یدارشناسیپدنگرة  

 صداي بم خلبان است حکم نقـالی را دارد کـه خـاطراتش را       گاه ،کند  میدر گوش خواننده نجوا     
 صـداي  نگـاه ) 12: 1392اگزوپـري، ( »کنی؟  چه می... تو اینجاآخه«.کند میبراي مخاطب تعریف 

 آن از گـوش مخاطـب بیـرون    ينـوا  خـوش  شازده کوچولـو اسـت کـه طنـین       گونه ریحرنازك و   
و عامیانه ن آغاز با لحنی ساده       از هما  داستان) 12،همان(»ه برام بکش   یک برّ  زحمت یب«.رود ینم

 دقیقـاً داسـتان  .  هـست رو روبـه  يا رهیـ دا سـاختار روایـت    بـا  خواننـده .شود میو صمیمی شروع    
 چیز دیگـري شـروع   ، تمام شدن چیزيمحض  به .رسد  میبه پایان    ،شود  می که شروع    جایی  همان

بـا   پیـاپی  ي گفتگوهـا  اخترکـی بـه اخترکـی دیگـر،    کوچولو از شازده پایان  بی يسفرها.(شود می
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 حرکـت در مـسیر      ۀادامـ   خواننـده را بـراي     ةگیزان متن، هبا این شیو    ...)ها و   اختركصاحبان آن   
 کـه در ایـن داسـتان    هـایی  کـنش  رویـدادها و    .کند شازده کوچولو و پیگیري داستان ترغیب می      

سقوط ناگهانی هواپیما به :  ازاند عبارت و موجب پیشروي بیشتر داستان شدند، به ترتیب        داده  رخ
ی شـازده کوچولـو بـر خلبـان خـسته و       موتور هواپیما، حضور ناگهانچیز یکخاطر شکسته شدن  

 اخترك و رسیدن به زمین و مالقات شازده کوچولـو          6، ماجراي سفر شازده کوچولو از       حوصله  بی
  . گل و شازده کوچولو در سیاره کوچکشبگومگوو روباه، مار و گل، 

 است کـه خواننـده را مجـذوب خـود     تأثیرگذار قدري بهها   یا توصیف صحنه ها  شخصیتتوصیف  
کـه   زمـانی .  را دارد  هـایش   حـرف نویـسنده از روي عمـد قـصد مانـدگار کـردن              یی گو .ندک می

 این صحنه اي گونه  به، نویسنده   شود  می حاضر   داستان) یا شخصیت خیالی    فرعی(  دوم شخصیت
ایـن  . کنـد   شازده کوچولو را فراموش نمـی ةکند که مخاطب تا پایان داستان، چهر را توصیف می 

 این موجود شـبیه  انگیزد برمیب خلبان را  است، تعجتر کوچکاز خلبان مسافر به لحاظ ظاهري   
 رو ام چـشمه خـوب کـه     «. باوقـار و متـین اسـت       که نیست و ویژگی دیگرش این است        ها  انسان

ــسیار عجیبــی را دیــدم کــه    ــوي ب ــارمالیــدم و نگــاه کــردم آدم کوچول ــونخ مــن باوق  تمــام ت
  )10: 1392،ياگزوپر.(»بود

  :کند  بیان میاتیجزئها را با  ، حاالت و نگاهها شخصیت يها واکنش همه امنتوان با زیرکی تم

 همان، (»چه خوشحال شدم! آخ«)10: 1392اگزوپري،(» شدهد از تعجب گرییها چشمبا «
 باال انداخت يا شانهشازده کوچولو نیمچه «)26، همان(». زد زیر گریهکنان هق هقناگهان «)21

 را آشکار و بیان ها شخصیت يها یژگیو وضوح بهگر که و بسیاري جمالت دی )41، همان(
 معانی کلمات و عبارات .کند  کمک زیادي به مخاطب براي فهم متن میشگردکند و با این  می

 ادبی يها هیآرا از بین مجموعه اند کاررفته به واقعی و عینی خود يدر معنا غالباًدر این داستان 
 که کل داستان حرفی نظر گرفت در گونه نیاتوان  ت می مشخص اسوضوح به 5آرایه ادبی، کنایه

 از این غفلت که از روي جهل و ها آناست که نویسنده خواسته با تعریض به آدمیان بگوید و 
اش همه چیز را  بانه موديخو و اند رها کند ولی به خاطر منش و خلق ناآگاهی به آن دچار شده

 بهره برده است و موجود خیالی و ذهنی خلبان کند و از زبان کنایی خیلی صریح بیان نمی

                                                             
5 quebble 
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در تمام مواضعی که . زند یعنی همان مسافر عجیب و غریب هم مثل خودش با کنایه حرف می
 این «:گوید بیند با خود می کند می  مالقات میها با آنشازده کوچولو جهل را در اشخاصی که 

 متن به فهم جدیدي ۀکه بتوان بر پای اینيبرا) 53،همان(»اند بیعج چقدر یراست ها بزرگ آدم
 قرار دهیم و یموردبررس ،، باید نکات دستوري را مطابق با زبان معیار زمانهرسیداز داستان 

بپردازیم و همانند .. .ها و  و نگاهها کنش و ها خواستهسپس به بررسی و تحلیل رویدادها و 
  . رسدتا به خواسته موردنظر  هریک را کنار هم چیدنیجورچقطعات 

ها در مسیر فهمیدن   چیدن مهرهلهیوس به مسیر ندانستن را به سمت دانستن گرید عبارت به
مفسر با آزادي عمل  هاي ابهام از متن،  و رفع پردهمؤلف از شناخت  بعد. کنیمتر آسانهموار و 

یرا  زهاست  نگرششیپ و ها  داشتهشیپ و تفسیر متن بپردازد، این کار مستلزم نقد به تواند یم
يها برداشت تحلیل رویدادها و  با. بزنديپرداز هینظرتواند دست به  ر با ذهنی خالی نمیمفس 

 پی مؤلفت اصلی توان به کنه داستان و نی  میها شخصیتها و   از صحنه مخاطبایخواننده 
رترین گزینه در تحلیل متن نقش موثّ.  همان چیزي که هرمنوتیک در پی آن استدقیقاً ببریم،

 خواننده از متن بدون توجه يها برداشتیعنی  ر است؛ یا بهتر است بگوییم مفسدهاننخو
  . نسبت به متنشیها  نگرششیپ  وها  داشتشیپ به

ر محوريمفس:  

 تفسیر ها آنهاي مختلفی دارد که بر اساس  خواننده یک موجود ثابت نیست و هدف و زمینه
خواننده نیز در خواندن متن آزادي عمل دارد و کند؛ لذا متن تعمیم ناپذیر و مبهم است و  می

 و ها برداشت) 1381:70نصري، .(آورد  به وجود میبر آنفرآیند خواندن متن معناهاي بسیاري 
حتی یک خواننده در شرایط  تفسیرهاي خوانندگان مختلف از متن با یکدیگر مغایرت دارند،

مهندس و معمار دوم   حقیقت،ر یک متن در مفس. مختلف دارديها برداشت روحی مختلف،
  .است

مهارت به عبارتی بازسازي متن، . تفسیر متن یعنی انتقال از یک معناي مبهم به معناي واضح
به سزایی در ساختار و بافت متن داردریتأثر کافی مفس  .مواضع ابهام را تشیخالقر با مفس 

 این سندهی نو.گیریم مک می از همان صحنه تماشا کردن غروب آفتاب ک دوباره.کند میمرتفع 
، کند یم و این حس را به مخاطب منتقل کند می حزن و گرفتگی توصیف تیدرنهاصحنه را 
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اگر مسیر داستان جور دیگري بود و اتفاق خوشایندي براي خلبان و یا شازده کوچولو رخ 
 بکشی  را جلوات یصندل چند قدمی که نیهم«.کرد  این صحنه را توصیف نمیسندهی نوداد، می

یک روز جهل و سه بار غروب آفتاب را  . هرقدر دلت خواست غروب را تماشا کنییتوان یم
 وقتی آدم دلش خیلی گرفته باشد از ... که میدانیخودت: و کمی بعد گفتی !تماشا کردم

وسه غروبه چه قدر دلت   آن روز چهلداند میداند یم خدا  پس.برد یمتی تماشاي غروب چه لذّ
در این نوع فهم و «)27- 26: 1392اگزوپري،(». مسافر کوچولو جوابم را نداداما .گرفته بود

تفسیر مالك طرز خواندن خواننده و درك او از متن است، تفسیر همیشه مبتنی بر آن 
برداري از امور پوشیده است و  بینیم عمل تفسیر، پرده چیزهایی است که ما از پیش داریم یا می

 »گیرد ر پیشاپیش داشته شکل می که مفسییها افتیدر  وتصوراتتفسیر بر اساس 
 اصلی سنت اگزوپري پرورش استعدادهاي فطري و ذاتی هرکسی هدف) 108: 1381نصري،(

کشید و   که آنتوان نقاشی میيا دورهشود،  است که با حمایت یا طرد شدن ضعیف و قوي می
وي نیز، دیگر سراغ آن است  مسئلهکرد شاهد بارز این  ه نمی وي توجيها ینقاشسی به ک

خلبان اصالً وجود يها ياپردازیرؤ .ه دیگران باشدنرفت؛ زیرا براي او مهم بود که مورد توج 
تواند در  کند نمی  حرکتی سفر مینیتر کوچک انسان با یک اشاره و ایرؤخارجی ندارد، در عالم 

 که قدر نیهمکی است  اخترك تو که به آن کوچتو» . گوناگون بپذیرديها نقشعالم خیال 
 هرچقدر که دلت خواست غروب آفتاب را تماشا یتوان یم را جلو بکشی ات یصندلچند قدم 

 که غروب آفتاب فقط با جلو و عقب کشیدن دانند یمهمه ) 28 :1392اگزوپري، (»کنی
 نویسنده با.  بار غروب کند43 تواند ینم نیست یا اینکه در یک روز آفتاب مشاهده قابلصندلی 

اش را بیشتر به تصویر بکشد، حال اگر این  این طرز بیان خواسته غم و گرفتگی موجود خیالی
دهد پس هر متن به تعداد   ارائه مینیرازایغ نظري حتماًداستان را یک خلبان بخواند 

 زمانی که خلبان در وضعیت نامساعد روحی و جسمی بود،. شود مخاطبانی که دارد تفسیر می
اش رها کرد و اصالً شروع داستان  او را از تنهایی همیشگی عامل خارجی کی

 شخصیتاز اینکه  قبل) 10همان،(» جستم که انگار صاعقه بم زدهاز جاچنان «.جاست همین
گیري   خلبان حکم خاطره را داشت و هیچ تأثیري در شکليها حرفدوم وارد داستان شود 

براي ترغیب شدن هرچه بیشتر خلبان  يا زهیانگ شازده کوچولو  حضور.روند داستان نداشت
 خلبان در وجودبراي تعمیر کردن موتورش و موجب انقالبات درونی و تحوالت باطنی عمیقی 

 دست به تفسیر و پروا یب آزادي عمل داشته باشد شیها برداشتر در  مفس کهیزمان. شد
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که براي این مدت  خراب شدن موتور هواپیما و نداشتن آب و غذایی مثالً زند یمتوضیح متن 
 براي وي کافی باشد، ترس و تنهایی موجب شدت گرفتن دلهره و وعلف آب یبدر صحراي 
 به هر قیمتی شده از این محیط مخوف زنده بیرون کوشد یم در قصهخلبان . شد اضطراب می

  )تنازع بقا.(بیاید

  :یدارشناسیپد

 و متنر مفس/ ین مخاطب صورت گرفت پلی بذکرشدههاي   که بر اساس شاخصهییها لیتحل
به کشف سازد تا  هاي رویی متن را براي خواننده فراهم می توانایی درك الیهپلی که  است،

توان از عاملی در تحلیل هرمنوتیکی کمک گرفت که خواننده  حال می. معناي باطنی نائل شد
 ۀه به جنب توج،را از یک معناي پنهان به معناي پنهان دیگري برساند یکی از این عوامل

تحلیل ساختار وجود انسانی تنها راه رسیدن به درك معناي هستی است و بر وجودي است؛ 
در این «) 1381،90نصري، . (داند می هرمنوتیک را تفسیر هستی ۀهمین مبنا هایدگر وظیف

 اصلی داستان به شخصیت سفر .کند یم شناختی اصیل به زمین نزول باقدرتداستان، انسان 
 مطلق او اکتشافا این تالش شناختی هاست، ام ه  شناخت پدیدمنظور بههدفمند سفري زمین 

»  را در پیوند با اندیشه و عمل انسانی بشناسدها دهیپد خواهد یمنیست بلکه شازده کوچولو 
 توان یم این داستان نمادین در»  شازده کوچولویشناس شناخت در یدارشناسیپدتحلیل نگرة «

.  شدنائل پرده از نمادها برداشت و به درك جدیدي از این نمادها ی شناختداریپدبا کمک 
  :شود می پدیدارشناسی گل به نتایج زیر حاصل ازبراي مثال 

 که جهت نیازا، شود میماجراي گل و شازده کوچولو از یک منظر داستانی فرعی محسوب 
 يها قصه و با این کند می يپرداز الیخخلبان براي فرار از تنهایی و غلبه کردن بر ترس خود 

 قصد اطاله داستان را داشته تا زمانی که باالخره تعمیر موتور هواپیما به اتمام رسید وي تودرتو
 شازده کوچولو شده نقل داستان را به پایان برساند و با پایان دادن به ماجراهاي خواست یمنیز 

 شازده شد ینمن زودي تمام  اگر تعمیر موتور به ایداند میکسی ن. را راهی دیار خودش کرد
رود و چه ماجراهایی را پشت سر   دیگر سفر میيها اختركکوچولوي ذهن خلبان به کدام 

 اصلی داستان همین گل ۀ بیان کرد که سرچشمطور نیا توان یم منظر دیگر  از.گذاشت می
به  پی آن شروع سفر شازده کوچولو و دراگر ماجراي گل و شازده کوچولو، . خودپسند است
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 با خلبانی که در صحراي مخوفی وقت چیهنبود و مخاطب ...  و رسیدن به زمین وها اخترك
و .  براي تعریف کردن نداشتيا خاطرهشد؛ همچنین خلبان  سقوط کرده و تنها مانده آشنا نمی

 است  گل عنصر بر شازده کوچولو،نیرگزارتری تاث.شد  نمیرو روبه نیز با چنین داستانی خواننده
وجب عوض شدن نحوه نگاه کردن وي به پیرامونش و قضاوت بر اعمال اطرافیانش که م

 به خواننده منتقل ماًیمستق حس را نیو اشود، از سطح ظاهري و گفتاري فراتر رود  می
  .گذارد یم که شازده کوچولو بر خلبان يریتأث همان دقیقاً، کند می

که در پیوند با آگاهی تجربه زیست و جا نیست بل،  مکان فقط یکی شناختداریپددر دیدگاه 
 قای آفر. در تقابل استکننده احاطه بیرونی ۀبنابراین مکان یک عرص؛ یابد شهود معنا پیدا می

 اگر ندیگو یممکان مالقات راوي و شازده کوچولو صحراي آفریقاست در پایان داستان نیز 
  . شناختدیبازخواهروزي به آفریقا و صحرا سفر کردید یقین کنید او را 

ند و ت یکی نیسباهمهایی دارند که   همه ستارهها آدمگوید  شازده کوچولو می): ستاره (ارهیس
  . خود باشدارهیسهرکس باید مواظب 

  . شازده کوچولو در حقیقت فضاي ذهنی هستی اوستةاریس
 ذهن یا يها گل در آناست که ) جامعه مدرن(ل انسانی  متشکّۀ جامع همان:آبادي
 گل را 5000 که آنجایی که شازده کوچولو در . گردند یبازم ناب از پیش هم يها تیشخص

  .یابد مانند هم می
ه به افق تاریخیتوج:  
ري با افق تاریخی دارد به این معنا که در نظر گرفتن افق  ارتباط موثّی شناختداریپدد نق

 و استاریخی فهم ر امري ت. شود تاریخی همگام با پدیدار شناختی موجب تسهیل فهم می
 .پردازد  و دنیاي خاص خود به تفسیر امور میيمند خیتار مفسر نیز با ،چون جنبه تاریخی دارد

ف بلکه به در فهم متن نیز مفسر باید در جستجوي مقصد مؤلّ«.  امري ثابت و ایستا نیستفهم
  )1381:121نصري، (» .ف باشددنبال فهم بهتري از مؤلّ

 از پدري به نام آنتوان ،عنی یک سال قبل از مرگ نویسنده ی1343شازده کوچولو در سال 
 اصلی نوشتن ۀ جرقّ.ماري دو سنت اگزوپري و مادري به نام خیال در شهر نیویورك به دنیا آمد

.  بودها آن و آشنایی با زن و شوهر کارگر و دیدن فرزند مسکو در سفرش به 1935در سال 
کند، شکستن  کرد شرکت می ت هوانوردي برگزار می که وزاريا سهیمقااواخر همان سال وي در 

 سنت اگزوپري  گونيسا دقیقه براي پرواز از پاریس به ودو پنجاه ساعت و نودوهشترکورد 
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م حرکت هواپیمایش در صحرایی در نزدیکی لیبی سقوط روز دو. شانس خود را آزمایش کرد
 باالخره به که نیارگ رسید تا کرد سه روز در صحرا راه رفت و مرگ از فرط تشنگی به مرز م

 مثل چیزي از آسا معجزهتوان گفت که فکر مالقات  کمک کاروان صحرانشینان نجات یافت، می
توان گفت انگیزه   این دیدگاه می طبق.شود از این واقعه در ذهن او ریشه دواند آسمان نازل می

راي این کار شروع به  ب؛ و از ترس و تنهایی صحرا استرها شدنپدیدآورنده از متن فقط 
 که موتور هواپیمایش پروراند یم شازده کوچولو را تا جایی شخصیتبافی کرده وي  خیال

 وقتش رسیده که به اخترك شود می تمام سفرش هم شازده کوچولو ازآن پس و شود میدرست 
چرا وقتی موتور هواپیما تعمیر شد خلبان هیچ تالشی نکرد که مانع رفتن . خودش برگردد

 بود تنگ دلازده کوچولو شود یا اینکه به او پیشنهاد نداد همراه او به سرزمینش برود، فقط ش
هاي ملوسش که  خورد، قهقهه  که در باد تکان میاش ییطال موهاي ،از بابت اینکه دیگر او را

 اینکه نویسنده در شرایطی این داستان تر مهم  مورد.جهت نیازافقط .  نداشتبرد یمدل آدم را 
 جهانی است، از علوم مختلف يا نابغهکند که خلبان ماهري شده و به قول خودش  ا نقل میر

دانسته صحراي آفریقا جایی است که  اطالعات کافی دارد یعنی می... ریاضی، هندسه، جغرافی و
 سقوط کرد فقط خودش آنجاکند و اگر روزي به   از نوع بشر زیست نمیيا زندهدر آن موجود 
 و هم دم براي خودش بوده و صحبت همماي خرابش پس حتماً از قبل فکر یک هست و هواپی

 تنهاست، بازهمکند   که آنجا شبیه همین دنیایی است که زندگی میزده یماین حدس را 
 .ه کند و عالیق او توجها خواسته که از همان کودکی کسی نبوده که به جهت نیازاتنهایی 

 طباع یا همزاد خلبان ینوع به که شود می بیوغر بیعج عامل خلق موجودي ها زهیانگ نیهم
گل . هستند مهم که خلبان و هواپیماي خلبان براي اگزوپري قدر همان  تنهاست،هم آناست 

 واقعی مایه گرفته که در دل شن و يا حادثهاین اثر از . هم براي شازده کوچولو مهم است
واپیما خلبان را به فرد جسوري در دل خرابی ه. دهد صحراي موریتانی براي اگزوپري رخ می

  . شخصی اوستيها تجربه وي يها داستان دارد یم واصحراي آفریقا 

  :يریگ جهینت

 هرمنوتیک نتایجی را يها لیتحلبر مبناي » شازده کوچولو « تخیلی-بررسی داستان ادبی 
این منظور  بودن به چندجانبه  زد،کیهرمنوت بودن چندجانبهحاصل کرد که مهر تأییدي بر 

ه به بلکه با توج ،ستینس  متون دینی و مقدتأویل که هرمنوتیک فقط محدود به تفسیر و
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 تحلیل داستان هاي ادبی، عرفانی، متون نظم یا حتی متون ي براهرمنوتیک،هاي متنوع  فهمولّ
اندازي به معناي لغوي و اصطالحی   این پژوهش پس از ذکر چشم در.است کارآمدمعاصر نیز 

هاي  به تحلیل بافت داستان بر مبناي شاخصه  برجسته،پردازان نظریهمنوتیک بیان نگرش هر
  برآمد،تأویل همگانی یۀنظر بیان کردن درصدداولین کسی که . هرمنوتیک پرداخته شد

، »شازده کوچولو« نمادین  داستان کرد؛يزیر هیپا که هرمنوتیک مدرن را بود» ر ماخرشالی«
 به ارکان جمله و نحوه قرارگیري این ارکان یتوجه دارد و نویسنده هیچ يا رهیداساختار روایی 

 تا با خصوصی الزم است، داستان تخیلیهاي آن نمادبراي حلّ در جمله نداشته است،
  آنتوان آشنایی کامل داشتةو خانوادمحیط زندگی  ، روانی فکري،ۀمنظوم اخالقی، جسمانی،
 ارائهبینی نویسنده بتوان تفسیري دقیق از متن  لوژي و جهان آشنایی با ایدئوموجب بهتا اینکه 

 تحلیل رویدادهایی از قبیل سقوط ناگهانی هواپیما، .داد و از تمامی معانی پنهان رونمایی کرد
 شازده کوچولو با مالقات ،)آنتوان واقعی(داستان  بر خلبانحضور ناگهانی شازده کوچولو 

ها و   تلخ شازده کوچولو و خلبان، تحلیل صحنه، وداع)سفر ذهنی آنتوان (ها اخترك
 و ایما و اشارات  افکار، اعمال،ها سخن آنتوان، موجبات درك و فهم نینش دل يها يرپردازیتصو

کند یمر فراهم را براي تحلیل هرمنوتیکی مفسبوده نزدیک مؤلفر را به آنچه هدف  و مفس 
 که جستجوي ظاهر مؤلفت اصلی ان به نیبه عبارتی، پس از تحلیل هرمنوتیکی داست کند، می

 ، که به سبب تنهایی و ترس پرداختهییاهایرؤثبت  ،ل با واقعیت و تخیایرؤو باطن و مطابقت 
  و کامل دارد،مطابقت» شالیر ماخر «نظریه این داستان، با یطورکل به .شویم نائل می

  .است از نمادها ییرمزگشا  در فهم و درك صحیح و دقیق داستان وةرترین شیوهرمنوتیک موثّ
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  نابعم

شارات علمـی   تـ  شـرکت ان   ، تهـران  ،1 اپ چـ  ،ناصر موفقیـان   ،سنت اگزوپري  )1374(، لوك .اتان
  .فرهنگی

  . مرکز، تهران،1چاپ ،  متنتأویل و  ساختار، )1379( ، بابک،احمدي

  . تهران، گام نو،1 چاپ ،ساختار و هرمنوتیک )1380.(--------

 شـرکت  ، تهـران .2چ ،  بیبیح سروش   .ها  انسانزمین   ، )1393( ، ماري دوسنت   آنتوان ،اگزوپري
  .انتشارات علمی فرهنگی

  .نگاه،  تهران،1چاپ  ، احمد شاملو، کوچولو شازده، )1376( ،-------------------------

  . مرکز، تهران،1  چاپ، عباس مخبر، ادبیيها هینظر درآمدي بر شی پ، )1386( ، تري،ایگلتون

  . مرکز. تهران،1  چاپ. پیام یزدان جو، متن لذّت).1382( ، روالن،رتبا

قـران  (»ها تفسیر متـون مؤلـف محـور و مفـسران مـسلمان        نظریۀ«، )1387( ، علی اوسط  ،يباقر
  . شمارة دو، اول سال، )شناخت

ــرتنس ــانس ، ب ــمیدیوه ــانی  ، )1383 (ل ــهمب ــینظری ــا ، ادب ــمیمحمدرض ــاپ  ، ابوالقاس  ،1چ
  .ماهی،تهران

  .7شماره ، رودکینشریه  »نگاهی به کتاب شازده کوچولو« ،)1390( ،آفرین. یپنهان

  . هرمس. تهران.1 چاپ .عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک ).1389( ،درضای حم،حسنی

  نیلوفر، تهران ،2  چاپ، ادبیۀنام واژه ، )1375( ، صالح،حسینی

  .46شماره ). فصلنامه هنر.(»ده کوچولوي در شازنمادپردازنماد و «.)تا یب (، ناصر،یمیرح

 ،»ی شـازده کوچولـو    شناس  شناختی در   دارشناسیپدتحلیل نگرة   «، )1392( ، اکبر ، خانیانی سام
  .اول، شمارة یک ة  دور). معاصر جهاناتیادبپژوهش (
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 ، و نقـد ادبـی     نظریـه فرهنـگ    ، )1388( ،ینالـد   جالل ریم ،کزازي  و  سعید ،سبزیان مرادآبادي 
  . مروارید.هران ت،1چاپ 

 ، تهـران ،1 چـاپ   جالل سخنور و سیما زمانی     ، ادبی و نقد عملی    نظریه ، )1375( ،رامان،  سلدن
  .پویندگان نور

 ،2  چـاپ  ،عبـاس مخبـر   ،   ادبی معاصـر   یۀنظر ي راهنما ).1377( ،بیتر. یدوسون ا  رامان و  ،سلدن
  . طرح نو،تهران

 اتیـ ادبهـاي زبـان و        پـژوهش ( ،»تحلیـل گفتمـانی شـازده کوچولـو       «، )1389( ، علـی  ،یعباس
  . شمارة اول،دوره اول، )تطبیقی

شـمارة  ). علـوم اجتمـاعی  .(»و نقدي بر روش تحقیق هرمنوتیک       ی  معرّق«، )1388( ، اسما ،يعلو
22.  

سمت، تهران،1  چاپ، نقد ادبی معاصريها هینظر ، )1377( ، مهیار،معلوي مقد .  

ی بـر  تأملز کالم محور تا هرمنوتیک کالسیک با        ا«، )1390( ، احمد ،خاتمی. محمد ،ییرضا  غالم
 ،4 شـمارة  ،سـال پـنجم  ، )ویـا گـوهر گ (پژوهشنامه زبان و ادب فارسی   ( ،»ناصرخسروآثار منثور   

  .2پیاپی 

  . ویستا مهر، تهران،1  چاپ،معناي معنا ، )1391( ، رضا،ادانقنّ

  . مرکز، تهران،1  چاپ، فرزانه طاهري،ادبی یۀنظر ، )1382( ، جاناتان،کالر

 چـاپ  . سعید حنایی کاشـانی محمد ،درآمدي بر علم هرمنوتیک فلسفی   ، )1391( ، ژان ،گرودن
  . خرديمنزو ، تهران.1

هـاي کتـاب شـازده        نقـد سـاختاري ترجمـه     «)1392( ، المیـرا  ، محمدرضا و رضا نواز    ،يگشمرد
سـال پـنجم،   ، ا علمی پژوهشی دانشگاه الزهـر نامه فصلدو  )»ی متنشناس زبان بر  هیتککوچولو با   

  .9شماره 
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  . انتشار، تهران،1چاپ  ،پرده درونراز  ، )1380( ،هرمز، یمالک

 ، ویراسـتار مرتـضی اسـعدي      ،ت کتاب و سـنّ    ،هرمنوتیک ، )1375( ،محمد ،مجتهدي شبستري 
  . طرح نو، تهران،2 چاپ

اه  پژوهـشگ  ، تهـران  ،1  چـاپ  . ادبی يها  هینظرفرهنگ توصیفی نقد و      ).1390( ، فاطمه ،سیمدر
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تهیـه و تـدوین گـروه پژوهـشی          ،هرمنوتیک و نواندیـشی دینـی      ، )1390( ، جهانگیر ،مسعودي
  . پژوهشگاه اسالمی. قم،1 چاپ ،مانفلسفه و کالم دفتر تبلیغات اسالمی خرا

  . آگه، تهران،واژگان ادبیات و گفتمان ادبی ،)1388.(محمد ، نبوي ومهران، مهاجر

 ،2  چـاپ ،یسیـ نو داسـتان  هنـر  ۀنامـ  واژه ، )1388( ، میمنـت  ،ی صادق ریم  و  جمال ،ی صادق ریم
  . کتاب مهناز،تهران

  . آفتاب توسعه، تهران،1 چاپ، راز متن ،)1381( ،هللاعبدا، نصري

  . مرکز، تهران،1  چاپ، پیام یزدان جو،یشالوده شکن ، )1385( ، کریستوفر،نوریس

 فرهنگـی دانـش و      ۀموسـس  ، تهـران  ،1 چـاپ ،  ي بر هرمنوتیـک   درآمد ، )1380.( احمد ،واعظی
  .اندیشه معاصر

  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. تهران.1چاپ  . تفسیر متنیۀنظر ).1390.(-----------

 ، تهـران ،1  چـاپ ،د و پرویز مهـاجر    ضیاء موح  ،اتیادب یۀنظر ).1381( ، آراستن ، ران رنه و ،  ولک
 . انتشارات علمی و فرهنگیشرکت
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  چکیده
 در .باشد -صریح مفهوم -دقیق و ثابت معناي فاقد زبان است ممکن شناختی رویکرد ي پایه بر

 که این آن دارد و عمده ي نکته یک از حکایت گراساخت شناسیِ معنی رویکرد آرا این با تقابل
 قائل واژه هر براي مشخص و ثابت معنی چند یا یک وجود باید نیز معنی يمطالعه نوع این در
 است هدف این مقاله آن. برخوردارند زیادي اهمیت از آن در شده تعیین پیش از معناهاي و بود
 از  ما راواژه هر کند ثابت شناسی معنی ي حیطه در گوناگون هاي نظریه تحلیل و تجزیه با که

گرا با  عمیقشناسی معنیبه  ...و  شناختیگرا، ساختشناسی معنی فراتر از شناسی معنی لحاظ
 کلمهزیرا هر  دهد میراکی و حقیقت عمیق در کلمات سوق کارکردي بر مبناي دیالکتیک اد

 ضرورت .پذیرد میرا معنایی  متغیر ابعاد معنایی و ثابت بعد که است عمیق حقیقت یک داراي
 یک متغیر در مورد معناي ثابت و گیري تصمیم براي ست گشودن راهیاي مطالعهانجام چنین 

ها خواهیم دید که قائل شدن به حقیقت عمیق  در انتو شناختی زبانواژه بر اساس مستندات 
 است که انواع قائل شدن به شناسی معنی ي عرصه تازه در یافت ره یک واژگاندر مورد معناي 

  .داند می کلمات ژنتیکی بار ء را جز...معنایی و، همچندمعنایی معنایی،تک

   6/9/1398: تاریخ پذیرش مقاله                                   10/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله   

  

  واژگان کلیدي
  معنی*
  شناختیمعنی*
  شناسی معنی مکاتب*
  گراشناسی عمیق معنی*
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  مقدمه .1
 بر حاکم قواعد و ضوابط و پردازد می معنا بررسی به که است دانشی معنا دانش یا معناشناسی

 بررسی به که است شناسی زبان دانش از اي شاخه معناشناسی، واقع در کند، می بررسی را معنا
 است جایی تا آن يمطالعه و معنا اهمیت )3: 2010رایمر،( .پردازد می ها نشانه مفهوم و معنا
 قرار گروه سه در  را معنا خصوص در متعدد و پراکنده هاي نظریه و راآ کلی طور به رایمر که
 هستند تئوري سه  که3رفتاري ي نظریه و 2تصویري ي نظریه ،1ارجاعی یا مصداقی ينظریه :داد
 .)44-45: 1381 آلستون،(برخوردارند بیشتري اهمیت از معنا به مربوط آراء انواع میان در که
 دو فردینان نام با بحث همیشه است جدید شناسیزبان از سخن وقتی شناسیزبان ي حوزه در

 هم معنا ي زمینه در سوسور که جا نآ  از.شود می آغاز -جدید شناسیزبان پدر -سوسور
 پردازان نظریه میان در آغازین دیدگاه یک ي منزله به معنا به او دیدگاه دارد، هایی دیدگاه
 مباحث در قدیم از. ددار معنا و لفظ به کالسیک و سنتی نگاه یک واقع در سوسور .است مطرح
 تهموخآ طوري ما ي همه ذهن. است بوده موردتوجه معنا و لفظ تقابل منطق، و شناسیزبان
 سوسور. دارد وجود اي دوگانه تقابل معنا و لفظ بین و دارد معنایی یک لفظی هر که است شده
 یک روي دو معنا و لفظ که کرد مطرح واقع در و کرد تأکید دوگانه تقابل این روي بر هم

 در نزد همگان شده پذیرفتهک معناي اولیه و نشانه یهر  بنابراین ؛)94: 1387 پاکتچی،(اند سکه
  .)24- 18: 1379کالر، (دارد

 بررسی ي پیشینه بر مروري  بادارد عیس نوشتار این ،معنی بررسی دقیق تحلیل منظور به
 شناسی معنی -1 : عبارتند ازشناختیمعنی مکاتب انواع -،شناسی معنی مکاتب انواع  ومعنی

            فلسفی شناسی معنی -4 زایشی شناسی معنی -3 صوري شناسی معنی -2 گراساخت
ررسی کرده و در نتیجه به  بها آنرویکرد ثبات و تغییر معنی را در  -شناختی شناسی معنی - 5

 معنی ي درباره مختص به خود ی که دیدگاهپردازدبگرا  عمیقشناسی معنیمعرفی اجمالی 
  .ددار

                                                             
1. referential theory 

2. ideational theory 

3. behavioral theory 
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   تحقیقي پیشینه .2
 و مقاالت متعددي از نگاه ها تحلیل  معنی، تفاسیر،پذیري انعطاف بررسی ثبات و ي درباره

الغوي، فقه -تاریخی شناسی عنیمدر . ان ارائه شدهشناس معنی و شناس زبان ي فالسفه
گرا ثابت بودن ساختشناسی نو معنیو حتی  شناسی زایشی معنیگرا،  ساختشناسی معنی

 قرار تأکید شناختی منعطف بودن معنی واژه مورد شناسی معنیو در  تأیید استمعنی مورد 
 ساللم زبان،  عي نشریه، 1392 ؟کدام معنی« ي مقالهکوروش صفوي در نیز در ایران . گیرد می
در مورد ثبات و انعطاف  انشناس معنی هاي نظرگاهبه بررسی » 52_12، ص 1 ي شماره، 1

 مطلق نشانی بی بر روي پیوستاري از واژهمعنی  «که رسد می به این نتیجه و پردازد میمعنی 
ی از  بر روي این پیوستار براي بخشاي نقطه ما از هر و یابد می مطلق امکان طرح داري نشانتا 

 شویم می مطلق نزدیک داري نشانوقتی بر روي این پیوستار به قطب . بریم میمطالعاتمان بهره 
 منتفی واژگانی شناسی معنی ي درباره دیگر بحث رسیم میه  واژمعنایی بی به انعطاف مطلق یا و

جایی اما تا ) 36: 1392صفوي، (».حد مطالعه معنی جمله خواهد بود وا زیرا در این جاگردد می
  تا کنون تمامی تفاسیر، شرح، بیان با این کهاند کردهکه نگارندگان این مقاله تحقیق و تفحص 

 ی واژگانمعن  ي  در زمینهاماان ارائه شده شناس معنی هاي نگاه و شناسی معنیو تعاریف 
در این پژوهش سعی شده افزون بر تعاریف . نی نشده استاتعریف مستقل و نوآوري چند

 ارائه  در زمینه ثبات و تغییر معنی طور خالصه، تعریفی نو به آنو شرح ان غربسشنا معنی
 سابقه نداشته و براي اولین بار در این مقاله  طبع در هیچ یک از تحقیقات پیشین بهکه شود
  .گیرد می قرار بررسی مورد

   تحقیقهاي مسئله .3
 به هاست آن به گویی پاسخر پی  مسائلی را که این نوشتار دتوان می  بیان شدچهآن بر بنا

  :صورت زیر خالصه کرد

  ؟ استدار معنی گرا  عمیقشناسی معنی در آیا کلمه - 1

  شوند؟گرا چگونه تبیین می عمیقشناسی معنیدر ر عانی متغیم - 2

  گرا به چه صورت است؟ عمیقشناسی معنیا کلمه در ی  واژه معنی - 3
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  گراساخت شناسی معنی .2
 سوسور مطالعات ي عمده .است سوسور دو فردینان آراي از گرفتهالهام ناختیشمعنی نوع ینا

 در ها پدیده آن میان روابط ي تابانندهباز زبان، هر در ها واژه روابط که اند شده استوار پایه این بر
 به توان می زبان هر ساختار يمطالعه با است معتقد وي سان بدین. است زبان آن کاربران ذهن
 چیزي همان_رسید  انسان ذهن ساختار درك به تر عام نگاهی از و فرهنگ هر ختارسا درك

 و ذهن و زبان ساختار يمطالعه سبب همین  به._است انسانی علوم ي همه آرمان و رسالت که
  .)65 :1376 ،الدینی مشکوه(است جدي اي دغدغه وي آثار

 آن ي همه میان پیوند کشف ،زبان ي مطالعه ي حوزه در سوسور دستاوردهاي ترین مهم از
 پدید زبان آن کاربران نگاه از معناداري عبارات همدیگر، با ندتوان می که است زبانی عناصر
 و نشینی هم ي رابطه .شناسد بازمی زبانی واحدهاي میان اساسی ي رابطه گونه دو و ؛آورند
 روابط طبع، به. گیرد می شکل رابطه نوع دو همین ي پایه بر زبان ساختار جانشینیِ ي رابطه

 روابط .باشد متفاوت تواند می دیگر زبان با زبان هر در معنایی واحدهاي جانشینی و نشینی هم
 چه که این کشف سان، بدین .دارد زبان هر کاربر مردمان ذهنیت و فرهنگ در ریشه معنایی،

 جانشینی ي ابطهر کدام و کنند برقرار نشینی هم ي رابطه هم با ندتوان می معنایی واحدهاي
 زبان آن کاربران فرهنگ و فکري ساختار از عمیق درکی که است میسر زمانی صرفاًدارند 
 فراسوي راهی نیز معنایی روابط این مندروش درك از توان می مشابه، ترتیبی به. بیابیم

  .)38 :1378 سوسور،(جست ایشان فکري ساختار و قوم فرهنگ شناخت

 را لغويلافقه-تاریخی شناسی معنی متخصصان نظر مورد ي مختصه سه گراساخت شناسی معنی
 همان يادامه در غويلالفقه–تاریخی شناسی معنی گیري جهت -1: یعنیگرفت  می انتقاد باد به

 انشناس معنی توجه و بود زبان درزمانی ي مطالعهیعنی نوزدهم قرن در زبان يمطالعه مسیر
 تغییر به عمدتاً معنی، تغییر يمطالعه نوع این -2 .شد یم معطوف معنایی تغییرات به صرفاً
 دو از ،معنی به نسبت غالب برداشت -3. شد می محدود هم از مستقل ،ها واژه تک تک معنی
 اندیشه یا تصور نوعی ه،واژ هر معنی زیرا آمد می حساب به شناختی روان برداشت نوعی ،جنبه

 تبیین به شناختی روان فرایندهاي حسب بر زنی معنایی تغییرات و شد می گرفته نظر در
 به نباید معنی يمطالعه ،اوالً که کرد تأکید باور این بر و) 3: 1392صفوي (آمدند درمی

 فضاي باید بلکه شود محدود هم از مستقل ،ها واژه تک تک به و موروثی هاي پژوهش
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 درزمانی نه و باشد زمانی هم باید مطالعات از دسته این ،ثانیاً .یابد گسترش معنایی هاي ساخت
  .)14 :همان(شود مبدل شناسیزبان از اي شاخه به و بیابد استقالل باید معنی يمطالعه ،ثالثاً و

 بر مبتنی و شناختی روانغیر ،زمانی هم شناسی معنی نوعی به یابیدست براي تالش مسلماً 
 انشناس معنی چیست؟ ییمعنا ساخت از منظور که بود نکته این به وابسته گرایی،ساخت
 اقالم میان در مشخص ساختاري ي رابطه نوع سه را خود کار شناختی روش مبناي گرا،ساخت
 ي حوزه در تحلیل مبناي که معنایی تشابه ي رابطه نوعی ،نخست .بودند گرفته نظر در واژگانی
 معرفی تریر سوي از واژگانی هاي حوزه ي نظریه قالب در بار نخستین براي و گرفت قرار معنایی

 اي مؤلفه تحلیل. انجامید اي مؤلفه تحلیل به 1960 و 1950 يدهه هاي سال در سرانجام و شد
 غیرتحلیلی، واژگانی ي رابطه نوعی دوم،. بود واژگانی ي حوزه ي نظریه به باور منطقی ينتیجه
 به 1الینز جان سوي از بار نخستین براي که... و معنایی شمول معنایی، تقابل معنایی،هم نظیر
 واژگانی روابط سوم و ؛شد معرفی گراساخت شناسی معنی در معنی توصیف مبناي مثابه

  .)همان(شدند معرفی 2پورتسیک والتر همت به که نشینی هم

 است شکل زبان اول، اصل طبق. است شده ترکیب سوسور ينظریه دیگرِ اصل دو با بحث این 
 »مثبت هاي واژه بدون ها تفاوت «شامل زبان دوم، اصل بقط و) جوهر نه است عرض (جوهر نه

 فقط نشانه که ایده این با جوهر، نه است شکل زبان که اصل این .)133: 1974 سوسور،(است
 ها نشانه که گوید می را نکته این  دارد وتقابل ،است مدلول و دال بین اختیاري يرابطه یک
  به. دارند مجزا و مستقل ماهیتی حال   عین در و هندد می پیوند هم به را ها مدلول و دال فقط

 داللت. نامد می »داللت «را آن سوسور که چه بر آن بود خواهد  تمرکزي تنها امر این حال هر
  به رویکردي چنین. کنند می بیان را خاص مفهوم یک ادبی معناي ها دال آن در که است راهی

 که است وابسته متقابلِ اصطالحات از نظامی چنینهم زبان که ندارد اعتنایی سوسور اصل این
 براي .)114: همان(شود می حاصل ها واژه دیگر زمان هم حضور از تنها واژه هر ارزش آن در

 هویت کسب براي حال  عین در اما نشینند می ایده یک جاي به کلمات که تناقض این توضیح
. کند می معرفی را »زبانی ارزش «مفهوم رسوسو باشند داشته ارتباط یکدیگر با مجبورند معنا و

                                                             
1. lyons, 1963 

  2. portzing, 1934 
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 یک به را زبان سوسور مثال، عنوان به. کند می معرفی مقایسه چند طریق از را مفهوم این او
 از خارج معنایی و اهمیت هیچ شاه، مثالً خاص، يمهره یک که کند می تشبیه شطرنج بازي
 است، ارزش داراي که قعیوا و مادي عامل یک به که است بازي درون فقط و ندارد بازي

 پالستیک آن جنس که این مهره، این مادي هاي ویژگیعالوه  به .)110: همان(گردد می تبدیل
 به تنها آن کارکرد و ارزش. نیست مهم خیر، یا است اسب بر سوار مردي شبیه چوب، یا باشد

  .شود  می تعیین بازي هاي مهره دیگر با آن رسمی روابط و شطرنج قوانین يوسیله 

  منطقی یا صوري شناسی معنی. 3
 صورت به رشته این. است مدرن معناشناسی در غالب ي حوزه دومین منطقی معناشناسی

 و صوري منطق هاي قاعده از نظریه این. شده گرفته چامسکی نوام هاي آموزه از مستقیم
 ارائه اي لهجم عناصر بین منطقی روابط براي توضیحی تا گیرد می بهره ها مجموعه ي نظریه
 نظر در خارج جهان ي درباره صحبت بیان براي ابزاري زبان منطقی، معناشناسی در. دهد

 توضیح که است موقعیتی با نآ تطبیق امکان ي منزله به گفتار پاره یک درك و شود می گرفته
: 1387 صفوي،(دانست ارجاعی یافتره بر مبتنی توان می را معنا يمطالعه روش این .دهد می

320(.  

 در معنایی هاي نظریه از اي مجموعه نامیدن براي که است اصطالحی منطقی معناشناسی
 سعی مطالعات، از دسته این در تر، ساده عبارت  به.رود می کار به منطق طریق از معنی تحلیل

 و )truth (صدق کاربرد روش این در. شود استفاده منطق از معنی تحلیل براي تا است آن بر
 براي  گزاره منطق نیز و صدق مفهوم از و شده داده توضیح )truth conditions( دقص شرایط

 براي ابزاري مثابه به زبان منطقی، شناسی معنی در. شود می استفاده معنایی روابط تشخیص
 معنیِ درك شرایطی، چنین در. شود می گرفته نظر در زبان از خارج جهان ي درباره صحبت

 روش این. دهد می توضیح که است موقعیتی با گفته آن تطبیق مکانا ي منزله به گفته یک
 در مطالعه زیرا دانست) denotational( ارجاعی رهیافتی بر مبتنی توان می را معنی يمطالعه

. است خارج جهان هاي واقعیت با زبان نمادهاي پیوند روش يمطالعه ي منزله به زمینه این
 استفاده صدق با مطابقت ي نظریه از منطقی شناسان یمعن مهم، این به یافتن دست براي
 یک بر محاط موقعیت و شرایط از آگاهی با زبان، یک سخنگویان که معتقدند اینان. کنند می

 ي جمله کسی کنیم فرض. دریابند خارج جهان با را گفته این مطابقت میزان توانند می گفته
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 جمله این معنی درك منطقی، شناسان معنی اعتقاد به. ببرد کار به را »کرد ازدواج فرهاد«
 تأیید. یابد می مطابقت آن با مذکور ي جمله که است خارج جهان در موقعیتی درك متضمن

 شرایط با جمله این مطابقت عدم یعنی آن تأیید عدم و شود می نامیده صدق مطابقت، این
 چنین صدق شرایط مخاطب دیگر عبارت به .شد خواهد نامیده )false( کذب خارج، جهان
 در که داشت توجه نکته این به باید. سنجد می را آن کذب و صدق و زند می محک را اي جمله

 موقعیت با اي گفته یا ندارد وجود کذب و صدق میان حدي منطقی، شناسان معنی یافتره
صفوي، . (کذب یا است مطرح صدق یا شرایط این در پس ندارد، یا دارد مطابقت خارج جهان
1378 :145(  

  زایشی معناشناسی .4
 هاي صورت ي کننده تعیینو آن را  دانند می اصلی دستور زبان نوشتاري ي مؤلفهاینان معنا را 

 » زایشیشناسی معنی« و »گیتاشناسی تعبیري« )leech( لیچ ي گفته به .پندارند مینحوي 
 .گردد میا نحو مربوط  معنا ندارد بلکه به چگونگی ارتباط معنا بي نفسه فیربطی به بررسی 

 معناشناسی و شود می وي مربوط مسلکان همبه موضع چامسکی و  تعبیري شناسی معنی
  )326: 1976لیچ، (.  تعبیري انتقاد کنندمعناشناسی که از شود میبه کسانی اطالق زایشی 

  تعبیري معناشناسی) الف
. است روساخت و اختسژرف داراي نحوي لحاظ از جمله) 1965(چامسکی معیار ي نظریه در

 از سازه انتقال ،ها سازه حذف اعمال شامل که گشتاري قواعد ي وسیله به جمله روساخت
 که قواعدي. شوند می مشتق ساخترفژ از است ها این نظایر و جمله دیگر بخش به بخشی

 بر را جمله اصلی يها سازه که بودند ساختیگروه قواعد کردند می تعیین را جمله ساخترفژ
 قواعد این .کردند می مشخص... و فعلی هاي گروه ،اسمی هاي گروه مانند هایی مقوله حسب
 تولید را جمله ساخترفژ واژگانی مواد ادخال از پس و داده تشکیل را نحو ي پایه هاي مؤلفه

 دیگر تعبیري ي مؤلفه دو داد می تشکیل را زبان دستور اصلی بخش که نحو بر عالوه. کرد می
 از جمله واییآ تعبیر. گفتند می معنایی ي مؤلفه و واجی ي مؤلفه را ها آن که تندداش وجود

 از جمله معنایی تعبیر که صورتی در ؛شد می مشتق واجی قواعد ي وسیله به و نآ روساخت
 ،دنامن می )projection rules( اصطالحاً  آنان راکه قواعدي عملکرد ي وسیله به و ساخترفژ
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 در است کوششی واقع در چامسکی معیار ي نظریه شد گفته چه نآ به توجه با. شوند می مشتق
 موضع 1970 سال از. معنایی هاي دادهبرون با واییآ هاي دادهبرون دادن مطابقت جهت

 و) 1972 ،1968(جکنداف) 1971(چامسکی و شد دگرگونی دستخوش تعبیري معناشناسان
 هویژه ب_ معنایی هاي جنبه از برخی که ندبرد پی چامسکی مکتب طرفدار معناشناسان دیگر
 روساخت به مستقیماً که رسد می نظر به _...و خبر کانون کمیت، نفی، به مربوط هاي جنبه
 که آن عوض به معنایی تصریح قواعد که کردند پیشنهاد و ؛ساخترفژ نه و شوند مربوط جمله
 قواعد روي میانه مراحل رد شاید و ها ساخترو روي باید شوند اعمال ها ساخت ژرف روي

 یک به لزوماً یکسان ساخت ژرف با ها جمله ي همه ،تر روشن عبارت به. روند کار به گشتاري
 ي نظریه عبارت قالب در که باشد می طرفدارانش و چامسکی موضع تغییر این .نیستند معنا

  .)118- 114 :1370عزب دفتري، (است مدهآ گسترده معیار

  زایشی معناشناسی) ب
 در اما برخاسته چامسکی معیار هاي نظریه از تعبیري معناشناسی همانند زایشی، عناشناسیم

 براي دیگران و کاولی مک لیکاف، هاي نوشته در. است یافته تکوین جداگانه کامالً مسیري
 بسیار کند بازنمون را جمله معناي ساختژرف که نآ براي کنیم می مشاهده بار نخستین

 بتواند که نآ براي گشتاري فرایند نتیجه در و شود می تر انتزاعی ،تر ساده عبارتی به و عمیق
 موضع. گردد می پیچیده و مغلق کند، مشتق عمیقی ساختژرف چنین از را جمله روساخت

 این از حاکی 1کاولی مک و) 1967(لیکاف و راس استدالالت در زایشی معناشناسان نهایی
 ندارد نحوي ماهیت دیگر) داشت وجود معیار ي نظریه در که مفهومی به( پایه ي مؤلفه که است
 تصریح قواعد به دیگر معناست ي دهنده نشان ساخترفژ چون و دارد معنایی ماهیت بلکه

 تصریح قواعد زایشی معناشناسی در رو این از. نیست نیازي ساختژرف تعبیر براي معنایی
  .)120-118 :همان(شود می گذاشته کنار معنایی

  فلسفی شناسی معنی .5
 اطالق نمادین منطق نظام و زبان به مربوط معنا انتزاعی يمطالعه به فلسفی معناشناسی

 بحث این در توجه مورد ي مسئله .)judiths levcy and anges greenhall, 1983, 761(شود می
                                                             
1. james david mccawley, 1968 
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 شده مطرح عمده دیدگاه دو این باره در. است فلسفی معناشناسی با زبان ي فلسفه ي رابطه
 بر فلسفی معناشناسی - 2 .است زبان ي فلسفه قلمرو از بخشی فلسفی معناشناسی - 1: است

 معناشناسی فقط گاهی هم زبان ي فلسفه و شود می اطالق زبان ي فلسفه قلمروي سرتاسر
. گیرد می بر در را فلسفی کاربردشناسی و فلسفی معناشناسی گاهی و گیرد می بر در را فلسفی
 قلمروي و موضوع 1ویلیام الیکن. شود می شاملنیز  را شناسیزبان ي فلسفه دو این بر عالوه

 دانش این که صورت بدین ،گردد می مشخص دانش این ماهیت خود به توجه با دانش این
 خود ماهیت به مند عالقه بیشتر فیلسوف. فلسفی روش با ولی کند می مطالعه معنا ي درباره

  .)4: 1385نقوي، (پردازد می غیرزبانی امور با زبانی امور میان ارتباط به و است »معنا«

   و کاربردي معناتصویري ي نظریه
 با را زبان که معناداري شروط به پرداختن جاي به 1940 يدهه در زبان تحلیلی فیلسوفان
 که جا آن از. کردند تأکید زبان هاي ساحت و کارکردها بر سازد می مرتبط عینی واقعیات

 دهند می بازتاب را ...و فلسفی و علمی دینی، اخالقی، هنري، مختلف عالیق ختلف،م هاي زبان
: 1374 باربور،(دارد را خود خاص منطق زبانی، سنخ هر که کردند تصریح نکته این بر آنان
 بسط و پیدایش در ارگذتأثیر بسیار مبدأ توان می را ویتگنشتاین فلسفی ي نظریه .)282

 اول دیدگاه عنوان به معنا، تصویري ي نظریه که طور همان. آورد شمار به زبان در کارکردگرایی
 معنا کاربردي (ينظریه در او متأخر دیدگاه داشت، پوزیتیویستی ي نظریه در عمیقی تأثیر وي،

: 1389 روشن، سعیدي(رود می شمار به تحلیلی ي فلسفه در دیگري مدل )زبانی هاي بازي یا
 معتقد ویتگنشتاین جمله از دانان،منطق و تحلیلی فیلسوفان اکثر بیستم، قرن اوایل در .)12

 واقع عالم بازنمایی و تصویر آن و دهد می انجام کار یک تنها ترکیبی قضایاي در زبان بودند
 در ویتگنشتاین اما نباشد یا باشد واقع با مطابق است ممکن ذهنی تصویر این البته است،
 تصویر را واقعیت ما است، اشتباه اساساً تصویري ي یهنظر داشت اظهار خود دوم ي نظریه

 است متنوعی کارکردهاي و متفاوت هاي گونه داراي بازي همانند زبان بلکه کنیم مین
 براي یک هر ...و عرفان دین، فلسفه، هنر، علم، .ندارند مشترکی ماهیت که )زبانی هاي بازي(

 هاي بازي از بیرون اتکایی ي نقطه هیچ ساًاسا .)99: 1378 هادسون،(دارند اي ویژه زبان خود

                                                             
1. William lycan, 1995, 586-589 
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 فیلسوف رو این از. کنیم ارزیابی را واقعیت و زبان بین نسبت جا آن از بتوانیم که نیست زبانی
 منطقی فرم چنین اساساً و دارد واقع با بیشتري تطابق که باشد تصویري ساختن دنبال به نباید
 که کند نظاره و بگذارد باقی هست که طور همان را چیز هر باید فیلسوف یک. ندارد وجود
 از یک هر در لفظ .)535: 1374مگی،(هاست گفته تفکیک او کار .زنند می حرف چگونه مردم

 دیگر صورت در صورت آن کاربرد از متفاوت و خصوصبه کاربرد داراي زندگی هاي صورت
 فضاي طور مینه و است متفاوت هنرمند یک جهان با فیلسوف یک ذهنی فضاي. است زندگی
 ...و فلسفه دین، علم، اساس این بر. تجربی علوم دانشمند یک ذهنی فضاي با عارف یک ذهنی

 معناي نتیجه در ؛است مختلف نیز ها آن زبان و آیند می شمار به معیشت از اي نحوه کدام هر
 ،ابزار جعبه ابزارهاي که طوري همان ،بود خواهد متفاوت زندگی مختلف هاي صورت در نیز زبان

: 1378 اکبري،(هستند متفاوتی کاربردهاي داراي مختلف هاي موقعیت در... و چکش مانند
 آن حیات درون در باید تنها زبان هر درستی فهم براي معنا، کاربردي ي نظریه اساس بر .)175
  .است خاص حیات یک به متعلق زبانی هر که چرا زیست زبان

      ،اصل این به مربوط جنبی اصل چهار و ديبنیا اصل یک:  شناختیشناسی معنی .6
 مهم اصل آن. کند می متمایز زبان يمطالعه به ذهنی رویکردهاي از را شناختی شناسیزبان
 به که نیست دیدگاهی تنها شناختی شناسی زبان .نیست معنی جز چیزي زبان که است این

 مورد را زبان معناي که ها نگرش رسای از را نگرش این چیزي چه اما پردازد؛ می معنی يمطالعه
 نوعی به همگی که جنبی اصل چهار که جاست این ؟کند می متمایز دهند می قرار مطالعه

 اصل .گیرند قرار مدنظر باید کنند می تعیین را شناختی شناسیزبان در معنی يمطالعه ي نحوه
 وابسته معنی درك ايبر شده اتخاذ منظرِ به و است منظري زبان در معنی که است این اول

 دوم اصل .است منظري بلکه نیست شده  تعیین قبل از و ثابت چیزي زبان معناي پس ،است
 زبان است تغییر حال در جهان که جا آن از .است انعطاف قابل و پویا زبان معناي که است این

 انعطاف لقاب که پویاست معنایی. پویاست نیز زبانی معناي و پنداشت ثابت توان مین نیز را
 المعارفیهدایر زبان معناي که است واقعیت این بر ناظر دیگر اصل .)1 :2006 گیرارتز،(باشد
 است تعامل در جهان با انسان که جا نآ از. نیست شناختی هاي حوزه سایر از مستقل و است

 در تقلمس اي حوزه عنوان به جهان از جدا و مستقل دتوان مین دارد سروکار آن با او که معنایی
 به تجربی و عینی کاربرد اساس بر زبانی معناي که این چهارم اصل و ؛شود گرفته نظر در ذهن
 این واست  زبان از واقعی ي استفاده ي تجربه یعنی زبانی ي تجربه نظریه این در .آید می دست
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 دستور هاي کتاب در دستوري قواعد خواندن یا لغت فرهنگ در کلمات دیدن مانند استفاده
  )همان(است شده نهاده بنا زبان کارکرد اساس بر شناختی شناسیزبان واقع در .نیست

 صورت به خود ذهن در و کسب خارج جهان از را تجربیاتی انسان که است اعتقاد این بر لیکاف
 ماهیتی لذا روند کار به ارتباط ایجاد در بتوانند باید مفاهیم این .کند می انبار مفاهیمی
 دقیقاً را معنی واحد انشناس معنی از دسته این که است مشخص ترتیب این به. ددارن اختیاري

 و داشته بیان صراحت به را نکته این النگاکر،. گیرند می نظر در سوسور زبانی ينشانه همان
 نشانه سوسور که تفاوت این با است پذیرفته خود مطالعات در را سوسور زبانی ي نشانه مفهوم

 سطح تا تري بزرگ واحدهاي به را تعبیر همین لیکاف و النگاکر اما برده کاره ب هواژ سطح در را
 این بر 2جانسون و 1لیکاف هاي پژوهش در  .)61: 1383 مقدم، دبیر(اند داده تعمیم نیز جمله
 يفرایندها و خارج جهان از ما بندي مقوله در بنیادین عنصري مجاز که است شده تأکید نکته

 تصویري هاي طرح مقوله و قبیل از دیگري بنیادین هاي ساخت به و ماست دناندیشی به وابسته
  .است مربوط

 بندي مقوله

 دادن قرار و امور و اشیا میان هاي تفاوت و ها شباهت تشخیص در انسان توانایی بندي مقوله
 انسان که زمان هر در لیکاف باور به )evans, green 2006: 248( .است طبقه یک در ها آن
 در دهد می انجام را عملی یا و پردازد می چیزي ي درباره استنتاج به، کند می مشاهده را زيچی

 .)lakoff 1987, 5_6(است عمل یا چیز آن بندي مقوله حال در واقع

  شعاعی مقوالت
 نتایج از یکی را آن توان می و است زبانی هاي مقوله از بسیاري انواع ویژگی بودن شعاعی
 است بندي مقوله کالسیک هاي دیدگاه با تقابل در مفهوم این. دانست بندي همقول جدید رویکرد

 باشد، نداشته را اي مقوله به تعلق براي شده تعریف شرایط از یکی عنصري اگر آن اساس بر که
 در کالسیک بندي مقوله برخالف .)lee, 2001.3(باشد متعلق مقوله آن به دتوان مین

                                                             
1. lakoff 

2. johnson 
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 مشترك معنی داراي واژه یک مفاهیم ي همه که دارد وجود باور این شناختی شناسی معنی
 برخی و دنباش واژه آن معنی براي بهتري ينمونه است ممکن معانی این از برخی و نیستند

 کردند بیان معنایی هاي مقوله به اشاره با لیکاف و بروگمن. آیند شمار به جنبی هاي نمونه دیگر
 این اعضاي و دهند می تشکیل را شعاعی ي مقوله ییچندمعنا يواژه یک مختلف معانی که

 ,vide,geeraerts,2006(.اند شده سازماندهی سرنمون معناي یک به توجه با شعاعی يمقوله

109(.  

 مفهومی ي استعاره

 ي نکته .شد مطرح) 1980( جانسون و لیکاف کتاب در بار اولین مفهومی ي استعاره ي نظریه
 نیست ادبی زبان به متعلق و زبان سبکی ویژگی یک فقط عارهاست که است آن نظریه این اصلی
 دلیل همین به .)lakoff, 1980: 37(است استعاري ماهیت داراي اساساً ذهن  وتفکر خود بلکه
 سازماندهی دیدگاه، این طبق بر .اند نامیده زبانی ي استعاره با تقابل در مفهومی ي استعاره را آن

 :evans, green, 2006(است مفهومی هاي حوزه میان هایی نگاشت اساس بر مفهومی ساختار

 استعاري فکري نظام یک ي پایه بر استعاري زبان که باورند این بر جانسون و لیکاف .)286
  .)54_55: 1389 ند،همراسخ(.است استوار

 تصویري هاي واره طرح

 هاي سیبرر در که اند مفهومی هاي ساخت ترین مهم جمله از تصویري هاي واره طرح
 تصویري هاي واره طرح. شوند می استفاده مفاهیم معنایی نمایش براي شناختی شناسی معنی

 این .)evans, green, 2006: 176(: هستند شده جسمانی تجربیات از برخاسته مفاهیمی
 اطرافمان محیط با ما تعامل ي نتیجه که هستند ادراکی حسی تجربیات از منبعث هاي واره طرح
 گرفت؛ نادیده را معنایی نشینی هم و بافت تأثیر نباید چندمعنایی تحلیل در است یگفتن. است

 تا بود خواهد قادر معنایی نشین هم و شناختی واژگانی معناشناسی رویکرد از ترکیبی بنابراین
 ند،همراسخ(دهد دست به چندمعنا کلمات در چندمعنایی يها پدیده از تري کامل توصیف
1389 :79(.  
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  گرا عمیقشناسی عنیم .6
 سعی ابتدا شده بنا کلمه حد بی هاي پتانسیل شناخت بنیان بر چون گراعمیق شناسی معنی
 را خود نهایت در و کند استفاده ها آن از سپس برقرار واسطه بی ارتباط ها پتانسیل آن با دارد

 یا یک به ودخ کردن محدود زیرا کند مین خاص پتانسیل یک بر تأکید یا استفاده به محدود
 حقیقت از اي گوشه فقط شناخت و ها پتانسیل سایر از ماندن محروم یعنی خاص پتانسیل چند

 تمام به احترام ضمن گراعمیق شناسی معنی در  بنابراین؛کلماتیا  کلمه در موجود عمیق
 تجه در ها پتانسیل این از توان می آینده، در و اکنون ي لحظه تا کلمه بالفعل هاي پتانسیل
 محورهاي پذیرفتن در عین گراعمیق شناسی معنی. کرد فراروي هاپتانسیل سایر شناخت

 ،ها داللت انواع جمله، و واژه سطح در معنایی و مفهومی روابط انواع ،جانشینی و نشینی هم
 مکاتب انواع پذیرفتن کل در و ...و دستوري قواعد انواع و معنایی هاي جانشینی و نشینی هم

 زبان کاربران سوي از معنی دریافت و تولید چگونگی در ،ها آن موردنظر قواعد و یشناس معنی
 و معنایی هاي مؤلفه داراي که سازد می مطرح را گراعمیق شناسی معنی مکاتب، این نقد ضمن

 معنی چند یا یک واژه هر براي گرا،عمیق شناسی معنی در. است خود به منحصر معنی تحلیل
 ملزم را خود باید مسلماً معنی، تحلیل هنگام و گرفت نظر در باید متغیر عنیم نهایت بی و ثابت

 که گفت و نهاد فراتر هم این از را پا باید حتی دانسته مشخص پیش از معنی نوعی وجود به
 بار در پیش از نیز موجودند واژه یک معنایی ي هاله در که کلمات متغیر معانی از بسیاري
 سایر با افزایی هم اثر در و جمله بافت در منتها ندمحفوظ و شخصم، معلوم کلمات ژنتیکی
آذرپیک و (دنشو می تر نمایان و تر برجسته متغیر معناهاي این ،نشینی هم محور در کلمات

 باید همه، از ابتدا گراعمیق شناسی معنی در معنی دریافت براي .)240: 2 ج: 1396همکاران، 
 به نهایت در و شناخت را اش معنایی هاي مؤلفه سپس و شد ناآش دیدگاه این در کلمه تعریف با

  .پرداخت معنی تحلیل

  کلمه تعریف)الف
 افزایی هم از فراتر ستکلی بلکه نگرفته شکل اجزا ترکیب و جمع حاصل از که ستکلی کلمه
 و گوهر یعنی جوهر گذشتگان، نگاه از چیست؟ جوهر اما ؛ماهیتی و جوهري هاي ساحت و ابعاد
 باعث که اي شاکله «کلمه اصالت مکتب در اما جنس، ترین عالی یا جنس جنس چیز، هر اصل
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 یا ندارد وجود یا آن بدون خاص ي پدیده آن که است جوهر شود می پدیده یک موجودیت
  .)207: 1 ج: 1396 همکاران، و آذرپیک(»است ناقص وجودش

  کلمه جوهري عناصر)ب
 و گفتاري ي جوهره نوشتاري، ي جوهره معنایی، ي هجوهر«: از عبارتند کلمه جوهري ناصرع

 دانش يسرچشمه و مادر کلمه واقع در» ...و شرایطی اجتماعی، حرکتی، هاي جوهره
 خود، کنند می دریافت را ها نشانه که ما حس پنج هر زیرا است ...و معناشناسی، شناسی نشانه

 انواع مشمول ،پایان بی ابعاد دلیل به کلمه. اند هستی در گراکلمه شعور به محدود و محصور
 در و تکامل روند در که ستشماريبی بالفعل و بالقوه هاي پتانسیل و دگردیسی و استحاله

  .)207: 1 ج: 1396همکاران،  و آذرپیک(رسند می شکوفایی به گوناگون هاي زمینه در جامعه، بستر

 با کلمات کردن مکتوب طرز و ريگفتا ي جوهره کلمه، هر اداي و تلفظ ي شیوه و نوع واقع در
. دهد می سامان را کلمه نوشتاري ي جوهره ملتی، هر توسط شده پذیرفته الفباي حروف به توجه
 شد شروع سوسور دو از که اي شاخه در چه و آن سنتی شکل در چه شناسیزبان دانش
 لفظ کلمه« :ندگوی می مثالً ،کند می تعریف و آغازد می لفظ از را کلمه تشکیل حرکت ي ریشه

 مرجع مدلول آن چه. کند می داللت زبان ي حیطه در مدلولی به که است دالی یا مستعمل
 مرکز و جان در محوریتاز نگاه مکتب اصالت کلمه  اما» باشد نداشته چه باشد داشته بیرونی

 اصل و ستون بنیاد، معنایی، ي جوهره .باشد می آن معنایی ي جوهره عنیی  کلمه وجودي
 و گفتاري هاي جوهره به نیاز بدون جوهره این باطنی علوم در. است کلمه یک شدن ودموج

 منتقل راه این از که اي پدیده روي هر به. شود انسان دو ارتباط باعث تواند می نوشتاري
  .)160 :1 ج :1396 همکاران، و آذرپیک(نیست کلمه خود جز چیزي شود می

 يکلمه شرایطی ي جوهره براي .اند حرکتی ي جوهره ،معنادار هاي اشاره و ایما و ناشنوایان زبان
 حفظ با و کند می پیدا گوناگونی معناهاي متفاوت شرایط در که زد مثال توان می را »بمیري«

 است باران ي نشانه ابر و آتش نشانگر دود. آورد می وجود به را معنایی اي هاله خود، ثابت معناي
 نیز ها پرچم و رانندگی و راهنمایی تابلوهاي ازدواج، ي حلقه .اند طبیعی هاي جوهره جزء پس
 با بیشتر که جا آن از گذشتگان تعریف  در.)161: همان(اند اجتماعی ي جوهره براي یهای مثال
 فرض... و شناسی نشانه و شناسی معنی مکاتب از بسیاري در دارند، کار پدیدارها ذهنی ي جنبه
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 را پدیدارها و کلمه ذات از معنایی ي جوهره حتی و زبان و ريگفتا و نوشتاري ي جوهره جدایی
 دارند، وجود کلمه از مستقل معنا یا زبان یا گفتار چونکه  گویندمی آنگاه و گیرند می نظر در

 نه است شکل زبان« :گوید می سوسور مثالً ،اند کلمه بر عرض ... و معنی ،نوشتار گفتار، پس
 ساختار در ذهنی لحاظ از این البته که .)133: 1974 ور،سوس(»)جوهر نه است رضع (جوهر
 را اصالت کلمه اصالت مکتب که هنگامی اما ؛است عقالنی گذشته انشناس زبان و فالسفه ذهن

 حواس توسط ابتدا انسان ذهن در  کهدارد می بیان ،دهد می ها»پدیدار_کلمه« و کلمه خود به
   شعور توسط ذهنمان در معنایی نامفهوم، و کلش بی ي توده یک از محور،کلمه ي گانه پنج

 از درکی یا معنا ما دال، از پیش یعنی بست خواهد نقش ماست ذاتی و فطري که محورکلمه
 این به کرد خواهیم سعی سپس یافت، درخواهیم  استشکل بی نامفهوم و ي تودهرا که  چیز آن

 از قبل حتی یعنی آوریم می روي کردن تصور و کشیدن تصویر به و بدهیم شکل معنا یا درك
 نظر مورد پدیدار به دادن شکل و معنا کردن تر پررنگ درصدد کردن نقاشی با ما صوتی تصور

 با .است گرفتن شکل حال در مرحله به مرحله کلمه گیري شکل با نیز پدیدار واقع در هستیم
بنابراین در  ؛باشد می نکلمه برو عرض   معنا، جوهر استالخصوص علیاین اوصاف زبان و کلمه 

است و به هیچ وجه  معنایی کلمه روح و جان کلمه ي جوهرهمکتب اصالت کلمه معنا و 
  .)180: 1 ج: 1396آذرپیک و همکاران، (قراردادي نیست

  متغیر ي جوهره)ج
 ي جوهره لحاظ از - نوشتاري و گفتاري هاي جوهره -جوهري صورت حفظ با ندتوان می کلمات

 پذیرش ظرفیت و روند فراتر اولیه مدلول و مرجع آن از انسان یعنی خود القخ همانند معنایی،
 اجتماعی، بازي نوع هر یمتوان می ما .باشند داشته نیز را دیگر هاي مرجع با دیگر هاي جهان
 ثابت شخص یک وجودي لحاظ از چنانهم اما باشیم داشتهرا  متفاوتی و جدید متغیر نقش

 و اجتماعی شرایط به توجه با و جمله بافت در ثابت بعد ي همواره حفظ با نیز کلمات. باشیم
    مثالً )68 :همان(بپذیرند ثابت بعد همان حفظ با دیگري معناهاي ...و فرهنگی و طبیعی

 در -گفتاري و نوشتاري ي جوهره -جوهري هاي صورت حفظ با اول ي درجه در سپر يکلمه
 سپر  مانندکند می دیگري معناي ایجاد اگونگون هاي موقعیت و شرایط در و جمله بافت

 با کلمه این »زدن« ماننده دیگر کلمات مورد در یا و فضایی سپر یا دفاعی سپر یا موشکی
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 جدیدي و متعدد معانی گوناگون شرایط در و جمله بافت در دتوان می ثابت بعد ي همواره حفظ
  :مثالً )همان(پذیردب 

  .زد را مهدي علی )1

  .زد را برق کلید علی )2

  .زد راه آن به را خودش او )3

  .زد گل کریمی لیع )4

 ثابت - نوشتاري و گفتاري ي جوهره -متغیر ي جوهره »زد«در فعل  1- 4هاي مثال  در بنابراین
 حفظ با را جدیدي مفهوم  وپذیرد می دیگري معناي معنایی، ي جوهرهدر  اما مانده باقی

  .کند می تداعی اولیه معناي آن به نسبت ثابت بعد ي همواره

  کلمه در عمیق حقیقت) د
 به منجر آن به انحطاطی_افراطی نگاه صورت در که است ثابت بعد یک داراي کلمه
 پدید موجب انحطاطی_افراطی دیدگاه با هم باز که دارد متغیر ابعادي و شود می گرایی مطلق
 اصالت و تفریطی_افراطی نگرش با شناسی معنی مکاتب واقع در .شود می گرایی نسبی آمدن
 حقیقت به رسیدن از اند شده فروروي دچار که مکمل و افزا هم بعد دو این از یکی به دادن

 و گرا ساخت انشناس معنی انحطاطی_افراطی برخورد مثالً ،اند مانده دور کلمه وجوديِ عمیق
 برخورد دیگر طرف از و معنی انگاشتن ثابت و کلمه معنی با گرایاننئوساخت

 نوع و درك و شناخت حاصل را معنی که گفتمانی و شناختی انشناس معنی یانحطاط_افراطی
 و گرا ساختنئو و گرا ساخت شناسی معنی هاي جریان چه. دندان می زبان کاربران نگاه

 در همه و همه شناختی، انشناس معنی و معنی بودن کارکردي به قائالن چه و زایشی_گشتاري
 گرایانساخت زیرا است کلمات معنی به خود افراطی نگاه بر تأکید آن و ندالقول متفق اصل یک

 معنی واجد را کلمه حتی و متغیر را معنی شناختی شناسی معنی به قائالن و ثابت را معنی
 گرفته شکل افزا هم بعد دو از عمیق حقیقت .ندپندار می دار معنی را آن فقط بلکه دانند نمی
 بیشترین کلمه خود و »عمیق حقیقت متغیر بعد« و »عمیق حقیقت ثابت بعد« یعنی است
 يمعنا چند یا یک داراي واژگان قاموس در کلمه هر .دارد هستی در را عمیق حقیقت تجلی
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 دارند محدودي و مشخص ثابت معانی یا معنی ها نامه لغت در که است واژگانی محدود مشخص
 و ها زمان در مختلف رایطش در ندتوان می محدود ثابت معانی یا معنا همان حفظ با دقیقاً و

 مختلف، معانی ریزش و بارش باعث لحظه هر در متفاوت گویندگان توسط گوناگون هاي مکان
  البته،است واژگان در عمیق حقیقت متغیر بعد خاصیت این .شوند اي سابقه بی حتی و پایان بی

 زیادي نقش غیرمت معانی زایش در تواند می خود خودبه نیز کلمه ي جوهره گفتاري اداي طرز
 کلمه، در عمیق حقیقت ثابت بعد واقع  در.)246 :1 ج :1396 همکاران، و آذرپیک(کند ایفا

 مشخص مدلول چند یا یک بر که است دال همان انشناس زبان قول به و اولیه معنایی ي جوهره
 دال ي رابطه یعنی ثابت بعد این شناسی،زبان علم به توجه با اگر چون کند می داللت محدود و
 تمام تواند می آن متغیر بعد اما و ؛است مهمل لفظ یک تنها کلمه نشود برقرار مدلولی و

 بستر بر زنده ي پدیده یک عنوان به که باشد زمان بستر در کلمات ياستحاله و زبانی هاي بازي
 و مکمل بعد دو داراي »درخت« ي کلمه مثالً ،است تحول و تغییر و سیالن در جامعه

 بعد و ها نامه لغت در واژه این رایج معناي همان ثابتش بعد که ترتیب این به ست،اافز هم
 متفاوت معانی از متغیر ستاي هاله شود وارد تواند می زبانی بازي یک یندفرا در که رشمتغی

 در درخت ي کلمه همین مورد در .شود می حاصل جمله بافت در گوناگون هاي جانمایی از که
 ي جوهره ثابت بعد کامل حفظ با ها درخت ي واژه، »میرند می ایستاده ها درخت« ي گزاره

 خوانشگري هر نگاه در تواند می که شده معنایی ي هاله از متفاوت اي حوزه وارد خود، معنایی
 که سوم جنس و است بعد دو این افزایی هم از فراتر کلی کلمه. باشد داشته متفاوت مصداق
 ثابت مورد در مطلق یقین ي چاله دام از را ما باشد می عمیق حقیقت همین به یافتن دست
 ایمان به و داده نجات معنی فقدان یا و بودن منعطف مورد در محوريشک و معنی بودن

  .)249 :2 ج :1396همکاران، و آذرپیک(شد خواهد رهنمون ها پدیده شناخت در فرارونده

  واژه معنی )ه
 باور یکی هستیم، مواجه معنی به عمده نگاه نوع دو با یشناس معنی در شد گفته که گونه ناهم
 شناسی معنی در . استواژه معنی بودن منعطف به باور دیگري و واژه معنی بودن ثابت به

 شناسی معنی و منطقی شناسی معنی زایشی، - گشتاري شناسی معنی آن، از پس و گراساخت
 واژه معنی  بر انعطافشناختی شناسی معنی در و شده گرفته نظر در ثابت واژه معنی فلسفی
 ترکیب با و مهستی رو روبه کلمات الفظیتحت با معنی ما معنی بودن ثابت  در.استشده  تأکید
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 بنابراین ؛یابیم می جمله دست معنی به معنایی، پذیري ترکیب قواعد قالب در مثالً ،ها واژه معنی
 در عوض در .کرد فرض ملهج آن يها واژه معنی جمع حاصل توان می را جمله معنی

 چنین در .دارد وجود تفاوت و تمایز گوینده معنی و جمله معنی میان زبان کاربردشناسی
 به گوینده معنی که حالی در نیست، بافت به مقید جمله معنی که است این بر فرض شرایطی

 ایزتم به که است نامقید بافت و مقید بافت معنی دو این میان تمایز .است مقید بافت
 ثابت معنی به باور پیروان تا گردد می سبب امر این. انجامد می شناسی معنی از کاربردشناسی

 قائل واژه هر براي معانی یا معنی »...جا،این تو، من،« مثل ها شاخص نظیر مواردي از جدا
 تعیین امکان پیش از باشد بافت به نیازي که این بدون و است بافت به نامقید که باشند

 معتقد که آورد می نمونه سرل از مورد این در و پرداخت معنی بودن ثابت نقد به وانسا .یابد می
 ارجاع مورد این در وانسا. است زمینه پیش دانش یا بافتی دانش از تابعی واژه هر معنی است
صفوي، (است داده دست به انگلیسی در open فعل مورد در خود ي نوشته در سرل که دهد می

  :مثالً) 40- 11: 1392

  .کرد باز را پنجره فرهاد) 5

  .کرد باز را دهانش فرهاد) 6

  .کرد زبا را کتابش فرهاد) 7

  .کرد باز را چمدانش فرهاد) 8

  .کرد باز را دستشویی ي لوله گرفتگی فرهاد) 9

 که دانیم می ما. بگیریم مدد المعارفیدایره دانش از باید ها نمونه این تمام در گوید می وانسا
 براي بتوان است محال و است همدیگر از متفاوت کامالً جمالت این در کردن باز فعل نیمع

 گرا،عمیق شناسی معنی  دراما) 40_11؛ 1392صفوي، (شد قائل ثابت معنی وجود به فعل این
. داشت باور عمیق حقیقت وجود به توان می اي جمله هر و کلمه هر در شد گفته که گونه ناهم
 و ثابت بعد چند یا یک عمیق حقیقت و است عمیق حقیقت یک داراي اي هجمل و کلمه هر
 مشاهده که طور همان جمالت این در .دارد - بعد ثابت ي هماره حفظ با -متغیر بعد نهایت بی
 ،جمالت تمام در »کرد باز« فعل گفتاري و نوشتاري معنایی، هاي جوهره لحاظ از کنید می

 کلمه هر شد گفته نیز ترپیش که گونه نابد دارد و تیثاب نوشتاري و گفتاري هايهجوهر
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 جوهري هاي صورت حفظ با ثابت و گفتاريِ نوشتاري معنایی، هايهجوهر بر افزون تواند می
 تداعی را تازه معنایی، معنایی ثابت بعد ي هماره حفظ با متن، بافت در گفتاري و نوشتاري

 حفظ با تازه معناهایی د توجه داشت کهبای »کرد باز« فعل و فوق جمالت مورد در .کند
 و ثابت معنی چند یا یک کلمه هر گفت توان می پس شده تداعی معنایی ثابت بعد ي هماره

  .پذیرد می متغیر معناي نهایت بی

 چیز این .هستیم مواجه چیزي کردن باز یعنی ثابت معنی یک با ما) 9-5 (جمالت تمام در
 باز« جمالت این در بنابراین ؛باشد لوله گرفتگی یا انچمد کتاب، ان،ده پنجره، است ممکن
 معناي همان حفظ با بافت به توجه با کنیم باز هم از را چیزي چه که این و ثابت معنی »کردن
 تداعی گفتاري و نوشتاري ي جوهره حفظ با را دیگري معناهاي و ندمتغیر هاي جوهره ،ثابت
 بافت در که البته است نهفته معانی این تمامی کلمه این معنایی ي جوهره در واقع در. دنکن می

 اصل توان می )12- 10(هاي مثال در  یا وشوند می پدیدار گوناگون هاي موقعیت و شرایط در و
  .دریافت کلمات و جمالت معنی در را عمیق حقیقت

  .گرفت را توپ فرهاد) 10

  .گرفت مریم از را کتابش رؤیا) 11

  .گرفت تادشاس از را اش نمره خسرو) 12

 خواهیم گاهآن کنیم فرض »کسی از چیزي کردن دریافت« را گرفتن فعل ثابت معنی ما اگر
 دریافت یعنی ثابت معنی همین ي هماره حفظ با گرفت) 12-10 (ها نمونه تمامی در که دید

 این که بینیم می امر ظاهر در طور کههمان .دده می ارائه اي تازه معانی ،کسی از چیزي کردن
 هم باز ها نمونه تمامی در گرفتن معنیِ نیز مفهومی لحاظ از و نیست ثابت چندان معنی

 نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ با یافعال چنین بنابراین؛ است متمایز و متفاوت
 که ثابت معنی یک يهماره حفظ با که گرفتن فعل از باشند متغیري ي جوهره ندتوان می

  .دنکن افاده تازه معنی نهایت بی است »گرفتن« فعل یعنی ابتث يجوهره به متعلق

 و ثابت ي جوهره داراي اوالً که هستیم رو روبه »گرفتن« ي کلمه در عمیق حقیقت با ما واقع در
 هاي بازي در تواند می و است ثابت معنی چند یا یک ايدار  معنی لحاظ از ثانیاً و بوده متغیر
 جمله یک یعنی ست گونه اهمین نیز جمالت مورد در. بپذیرد متغیر معناي نهایت بی ...و زبانی
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 همان فوق جمالت در. بپذیردرا  متغیر معناي نهایت بی و ثابت يمعنا چند یا یک تواند می
 توجه با ما است کسی از چیزي کردن دریافت که ثابت معنی حفظ بر افزون بینیم می که گونه

 گرفتن فعلِ براي متغیر معنی نهایت بی یمتوان می ...و لحن عاطفی، بار ،زمان مکان، شرایط، به
 جوهري هاي ساحت افزایی هم از فراتر ستکلی جمله یک معنی به عبارت دیگر ؛بگیریم نظر در
 با جمالت ینتر ساده در حتی عمالً ما و  یعنی یک فرایند وجودشناختی استکلمات، ماهیتی و

 واقع در. هستیم رو روبه آمد و علی افزایی هم با لکهب نیستیم رو روبه )آمد+علی (جمع حاصل
 آن از ما که متغیر معنی نهایت بی و ثابت معنی چند یا یک با است »پدیدار_کلمه« یک علی

 و همیشه حفظ بر عالوه اي کلمه هر جمله، بافت در و کنیم می یاد معنایی ي لهها  ناعنو با
 مکان، زمان، به توجه با و شود ظاهر متغیر معنی ایتنه بی با تواند می ثابت، ابعاد آن يهماره
 ذهن هاي فرض پیش و شرایط گوینده، منظور عاطفی، بار لحن، دیگر، هاي نشین هم وجود

 با شرایط این بر بنا و است دخیل شود، افاده جمله یک از معنایی چه که این در ...و شنونده
 به کلمه چه هر .کرد دریافت جمله از دیگري معانی توان می ثابت معناي آن ي هماره حفظ
 شکل معین و مشخص متن یک در افزایی هم جهت در جمالت و جمله در افزایی هم طرف

 و حفظ با_ ثابت بعد در مشخصی معانی ي چهره و کاسته متغیر معانی بار تدریج به گیرند می
 يدایره کردن دودمح  در متون علمی این  شود می متعین _ثابتبعد  همان ي همواره همراهی

 حداکثر به تواند می شعري ژانرهاي برخی در و کاهش حداقل به کلمه ي جوهره متغیر ابعاد
 و جمالت ،کلمات ثابت ابعاد ي همواره و همراهی حفظ ابیشه هم البته این و برسد افزایش

  .)256: 2 ج :1396آذرپیک و همکاران، (یابد می سامان متن

 هر تبع به و کلمه هر گرانئوساخت و گراساخت انشناس معنی گاهن از شد گفته که طور همان
 ثابت معنی شناختی، انشناس معنی نگاه از اما دهد می انتقال مخاطب به را ثابتی معنی جمله
 دریافت -گرفتن فعل ثابت معنی مثالً ندارد ها آن ثابت معنی با ارتباطی چندان کلمات برخی
 انشناس معنی. ندارد  ارتباطی)18-13( جمالت در تنگرف معنی با _کسی از چیزي کردن

 اي مؤلفه تحلیل ي درباره بحث اساساً ها واژه معنی ثبات عدم دلیل به که باورند این بر شناختی
 به و نهاده فراتر هم این از را پا شناختی انشناس معنی .)Evans, 2009: 6(است منتفی

 ،کاربردشناسی از شناسی معنی تفکیک تبع به و المعارفیدایره دانش از زبانی دانش جداسازي
 شکست به محکوم واژگانی شناسی معنی نوع این و دارند واژه براي ثابتی معانی یا معنی به باور

 هر براي ثابت معنی نوعی به باور اگر گوید می مورد این در وانسا .)22: 1392 صفوي،(است
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 که این اول .کرد فرض حل راه چندین هلمسأ حل براي توان می باشد شکست به محکوم واژه
 از وسیعی يمجموعه مختلف از مفاهیم سازي مجموعه از زبان، در کاربرد هنگام به واژه هر

 به واژه هر متعدد معانی که شویم مدعی یمتوان می نمونه براي. است برخوردار مختلف مفاهیم
 برخوردار چندمعنایی نوعی از اي ژهوا هر بلکه ندارد ارتباطی ما المعارفیدایره دانش یا بافت
 را مختلف مفاهیم این مختلف، هاي بافت در واژه هر وقوع حسب بر توان می طریق این از .است

  .)19: 2009 وانس،ا(کرد معلوم

 معنی به قائل معادل هاي نمونه و فوق ي نمونه در که شناختی انشناس معنی نگرش برخالف
 ثابت معنی چند یا یک کلمه هر گراعمیق شناسی معنی در ،نیستند کلمات گونه این براي ثابت
 معنی نهایت بی ،زبانی هاي بازي انواع تأثیر تحت یا و متن و  جمله بافت در تواند می و دارد

 معناي با متضاد معنایی است ممکن کلمه یک اداي نوع و حالت حتی به دست آورد، متغیر
 شناسی معنی بنا بر که گفتیم .)258: 2 ج: 1396آذرپیک و همکاران،(کند ایجاد را ثابت

 متغیر بعد نهایت بی و ثابت بعد چند یا یک که است عمیق حقیقت یک اي کلمه هر گراعمیق
 و گسترده ثابت بعد یعنی باشد داشته وجه دو تواند می اي کلمه هر ،ثابت بعد لحاظ از و دارد
  .مشخص ثابت بعد

 و ها زمان در همدیگر با زمان هم یا و زمان طول در لباًغا کلمات بعضی: گسترده ثابت بعد )و
 با انسان تکامل سیر و زمان به توجه با مفهوم و معنی لحاظ از متفاوت جغرافیایی هاي مکان
 معنایی ي جوهره در تحوالتی و تغییر دچار نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ

 لحاظ از که کلمات گونه این. شد هدخوا جدید معناهاي ریزش و بارش باعث که شوند می
 هستند، ثابت نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت لحاظ از ولی شده گسترده مفهومی

 مثالً، شود می نامیده »گسترده ثابت بعد« که اندکلمه در عمیق حقیقت ثابت بعد از وجهی
 و تکنولوژي رشد با بود شمشیر ضربات برابر در دفاعی يوسیله یک که »سپر« يکلمهمعناي 
تا جایی  شد گستردهثابت  معناي آن يهمواره همراهی و حفظ با زمان طول در شدن صنعتی

 پس ،شود می اطالق نیز انسانی سپر و موشکی سپر فضایی، سپر و اتومبیل جلوي محافظ به که
توان می و شده گسترده اشمعنایی ثابت بعد که است کلمات از دسته آن ءجز سپر يکلمه

 ظاهر و پوسته  معنايبه که قشر يکلمه دارد یا معنایی ي گسترده ثابت بعد سپر يکلمهفت گ
 در و شود می گفته ...و بافت ،سلول هر يالیه ترین سطحی به شناسی زیست در یک چیز است
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 ظواهر روي از و بوده ظاهربین هستند که کسانی قشریان یا قشري کالم اهل و متصوفه میان
 تواند می کاربرد شرایط و زمان ،مکان به توجه با قشر يکلمه بنابراین ،کنند می قضاوت و حکم
 خوردن زدن، گرفتن، افعال انواع به توان می جمله از .باشد داشته معنایی ي گسترده ثابت بعد

  .)همان(کرد اشاره ...و

 آن ارجاع به تبع و معین و مشخص یمعنای ها نامه لغت در کلمات اغلب: مشخص ثابت بعد )ز
 -  استمعین و مشخص ارجاع یک  فاقدکه گسترده ثابت بعد برخالف -دارند معین و مشخص

 و نوشتاري جوهري هاي صورت لحاظ از کنند می منتقل را واحد معناي یک که کلماتی تمام و
 ،دارند معنایی مشخص ثابت بعد کلمات این شود می گفته اصطالحاً و ندمتفاوت هم با گفتاري

 شده مشتق افعال انواع )18-13 (هاي مثال در این بر افزون. ناطق حیوان بشر، آدم، نسان،ا مثالً
 همراهی و حفظ با را اي تازه معانی که ندآی به شمار میفعل این متغیر ي جوهره »گرفتن« از

  .کنند می تداعی ثابت معنی ي همواره

 هر که کنیم اثبات کلمات در قعمی حقیقت نگرش با خواهیم می و رفته افعال این سراغ به ما
 متن بافت در ثابت بعد حفظ با غیرمستقیم یا مستقیم صورت به همواره و همیشه کلمه

 تداعی ...و اجتماعی و طبیعی شرایط لحن، مکان، زمان، به توجه با را دیگري معانی تواند می
  .)همان(کند

  بحث و بررسی) 7
 و ثابت معنی چندین یا کلمه یک هر راگعمیق شناسی معنی در شد گفته که طور  همان

 ماهیتی و جوهري هاي پتانسیل افزایی هم با و جمله بافت در. دارد متغیر معنی نهایت بی
 معانی انواع و فوق جمالت در. شود می کاسته متغیر معانی از نشینی هم محور در کلمات

 و گفتاري جوهري هاي صورت بودن ثابت بر عالوه ارائه شده گرفتن فعلِ براي که متفاوتی
 به توجه با »کسی از چیزي ستاندن« را گرفتن ي کلمه معناي ثابت بعد توان می نوشتاري

 دریافت آوردن، به دست«:  مانندکلمه این دیگر کاربردهاي تمام و گرفت نظر در ها نامه لغت
 يها بافت در )دهخدا( »کردن تسخیر کردن، حبس ستاندن، کردن، کردن، اخذ قبض کردن،

 یا مستقیم صورت به که گیرند می قرار »معنایی ي گسترده ثابت بعد« ي حیطه در متفاوت
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 معانی ثابت، بعد عنوان به »کسی از چیزي ستاندن« ي همواره همراهی و حفظ با غیرمستقیم
  .اند ساخته نمایان را دیگري

   .گیرد مین باران زیر آتش اینیعنی  )13(

 که به کند می تداعی را »شدن روشن «معناي ،جمله بافت به توجه با »گیرد مین«در این 
 با »گیرد مین« گفت توان می جااین در .شود میکار رفته است یعنی روشن نه صورت منفی ب

 موقعیت به توجه با را خود معناي ،»گرفتن« نوشتاريِ و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ
 ثابت بعد از وجهی »شدن روشن« واقع در و داده گسترش مکانی و زمانی شرایط و حضور

 به توجه با .شود می نامیده گسترده ثابت بعد که است »گرفتن« ي کلمه در عمیق حقیقت
 بخشیده او به که را چیزي یعنی »گیرد مین« و کسی از چیزي ستاندن یعنی »گرفتن« شکل
 گونه این وانت می و ؛ستاند نمی و کند مین قبول -شده بخشیده هیزم به آتش جا این در_ شده

 از را آتش هاي شعله ها هیزم که است دلیل آن به باران زیر آتش نشدن روشن که کرد تفسیر
 و حفظ با »گیرد مین« واقع در. گیرند مین و ستانند نمی دیگري چیز هر یا کبریت یا چخماق
 چند هر کرده تداعی را دیگري معنی »کسی از چیزي ستاندن« ثابت معنی ي همواره همراهی

 پوشیده و مستتر شده، نمایان فعل آن از که »شدن روشن« و »گیرد مین« در ثابت معنی این
  .)278: 2 ج: 1396آذرپیک و همکاران، (است

  

  روشن شدن             

  

  .)ستاند نمیا بخشیده شده ی  شدهچیزي را که به او داده ( گیرد نمی 

   
  )ستاندن چیزي از کسی( گرفتن 
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   »؟گفتم چه گرفتی«یعنی  )14( مثال در 

 گرفتی جمله این در و است گرفتی يکلمه ثابت بعد )کسی از چیزي ستاندن( گرفتن هم باز
 تو یا ستاندي من از را آن تو آیا کرد پیدا انتقال تو به من از فکري ،اي اندیشه چیزي،« یعنی

 مفاهیم بررسی و اشکنک کمی با شود می مشاهده که طور همان »؟آوردي دست به را چیز آن
 باز گشته عریان و نمایان »گرفتی« از که جدید مفهوم این در که شد خواهیم متوجه جدید

 مفهوم اگر چهچنان است کلمه این با همواره و همراه کسی از چیزي ستاندن ثابت معناي هم
 گرفتن« یعنی »فهمیدن «که شد خواهیم متوجه کنیم بررسی را »فهمیدن« یعنی »گرفتی«
 با »گرفتن« يکلمه یعنی این و »فهمشی آوردن فراچنگ« واقع در »علم یا دانش ستاندن یا

 گسترش ،ثابت بعد ي همواره همراهی و حفظ و نوشتاري و گفتاري جوهري هاي صورت حفظ
 جمله بافت به توجه با را دیگري معانی خود ثابت و اي نامه لغت معناي بر عالوه و یافته معنایی

 متغیر يجوهره از که »فهمیدن« واقع در .است ساخته نمایان بیان شرایط و لحن نوع و
  .است جمله این در »گرفتن «فعل ییمعنا ي گسترده ثابت بعد شده افاده »گرفتی«

  :بیا و بگیر شیر عدد دو کوچه، سر تا برو) 15

 اطارتب ضمن ، خوانندهاي نامه لغت مشخص معناي بر افزون گراعمیق شناسی معنی در 
 با و داشته واسطه بی ارتباط نیز متغیر ابعاد با کلمات در عمیق حقیقت ثابت بعد با واسطه بی

 تواند می بیان شرایط و لحن انواع و دیگر کلمات شدن جانشین و نشین هم و بافت به توجه
 نیز متضاد معناي تواند می حتی متغیر معناي این گاه .کند کسب متغیر معناي نهایت بی

 با که »بگیر« يکلمه مورد در .کند می حرکت ادراکی دیالکتیک در کلمه اصالت چون بپذیرد
 یعنی »گرفتن« شکل به توجه با است »خریدن« معنايي کنندهتداعی ،بافت در نظر گرفتن

 افاده بگیر از که خریدن و ،بستان کسی از چیزي یعنی نیز »بگیر« و کسی از چیزي ستاندن
 فراچنگ، گیرد می )دار مغازه (دیگر پدیدار از را چیز یک پدیدار عنوان هب خریدار یعنی شود می
 چیزي گرفتن و ستاندن یعنی شود می افاده »بگیر« از که »خریدن« پس ،ستاند می یا آورد می
 و حفظ با خریدن و است داده پوشش خود در را گرفتن معناي »خریدن« يکلمه .دار مغازه از

 يکلمه از خریدن معناي و شود می داده ارجاع کلمه این به گرفتن تثاب بعد يهمواره همراهی
 با و غیرمستقیم صورت به خریدن به عبارت دیگر .یافته گسترش است بگیر فعل بن که گرفتن

  .آید می شماره ب آن يگسترده ثابت بعد و شود می داده ارجاع گرفتن به - بگیر -واسطه یک
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  :)شده مسدود( گرفته بام پشت آب راه)16

 شدن مسدود. است ساخته آشکار و نمایان را شدن مسدود معناي »گرفته« مثال این در 
 و کردن سد ،کردن مسدود. شدن گرفته ،گرفتن .شدن بسته و شدن بند و شدن سد« :یعنی

 .)دهخدا(»را آن امثال و اي رخنه و راهی کردن استوار. برآوردن. گرفتن، بستن و کردن بند
 دست به را عبور راه باید  این کهو را گرفتن پدیداري عبور راه به فرایند تمامی این معانی

 صورت به نیز شدن مسدود.  اشاره داردبستانی کسی از یا چیزي از و بیاوري فراچنگ بیاوري،
 کلمه یک شد گفته که گونه ناهم. است داده پوشانیهم خود در را گرفتن معناي غیرمستقیم

 يدامنه بر دم هر و ماهیتی و جوهري هاي ساحت افزایی هم از رفرات کلی یعنی است وجود
 تمام اما شود می گسترده یا و افزوده ها جوهره و ها ماهیت این هاي پتانسیل شدن نمایان

 تمام نیز جااین در و گردد بازمی کلمه وجود به شدهنمایان ماهیتیِ و جوهري هاي پتانسیل
 چه گردد بازمی» گرفتن« يکلمه وجود به ...و گرفتی بگیر، گرفته، کلمات از شدهعریان معانیِ

  .غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به

  : )فروختن فخر( گرفته را خودش خیلی) 17

 را بیشتري هاي واسطه بایست می »رفتن« ي کلمه به ارجاع براي »فروختن فخر« مثال این در
 کسی و از چیزي ستاندن یعنی گرفتن شده مشخص شکل درچه چنان. بگذارد سر پشت
 من یعنی فروختن فخر. است ساخته نمایان را فروختن فخر  معناي،بافت به توجه با گرفته
 ندادن قرار کسی اختیار در را چیزي واقع در .گیرم می را خودم دیگري آوريفراچنگ غیر براي

 کسی به یزيچ ندادن براي وارونه گرفتن نوع یک  یعنینیاورد فراچنگ و نستاند شخص آن تا
 به غیرمستقیم و واسطه چندین با گشته تداعی بافت در »گرفته« از که معنایی بینیم می. است

     همراهی و حفظ با »فروختن فخر« ي شدهافاده معناي و شود می داده ارجاع »گرفتن«
  .است کرده مستتر و پوشانده را گرفتن معناي ،ثابت بعد يهمواره

  :فتهگر وبا انگار طفلکی )18

 وبا« جمله این در. چیزي تبادل  وکسی از چیزي ستاندن یعنی »گرفتن« شکل به توجه با 
 بیماري جمله این در. دارپدی دو بین چیزي تبادل و ستاندن یا و آوردن دست به یعنی »گرفتن

 یندافر تداعی »شدن مبتال« .ستانده دیگري از را چیزي یکی و شده تبادل پدیدار دو بین
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 افاده »گرفتن وبا« از که »شدن مبتال« هم باز نتیجه در ،است کسی از چیزي گرفتن و ستاندن
به عبارت  ؛دارد همراه به خود با همواره و کرده حفظ را »گرفتن« ثابت بعد معناي ،شود می

  .یافته گسترش که است »گرفتن« يکلمه ثابت بعد از صورتی شدن مبتال دیگر

 :گیرينتیجه

 زمان، مکان، به توجه با اي کلمه هر عمیق گرا شناسی معنیو از نگاه  فوق ايه مثال به با توجه
 ریزش و بارش دچار ...و نشین هم کلمات اجتماعی، ي طبقه و نوع حتی لحن، و بیان ،شرایط
 دقیقاً هستی جهان در اي کلمه هر حضور گراعمیق شناسی معنی به توجه  با.شود می معنایی

 و نطفه يمرحله اي کلمه هر براي توان می و است انسان در نطفه گیري شکل و حضور مانند
 و شود تکامل سبب که فرایندي هر که نکته این به توجه با .گرفت نظر در  راتکامل نهایتاً
 ثبت کلمات ژنتیک در است واژگان کاربرد در خالقیت و بارش و ریزش که یندافر آن ينتیجه

 بار در را متغیر معناي نهایت بی ثابت، معانی بر عالوه اي کلمه هر بنابراین ؛شد خواهد ضبط و
 گیرد قرار تخصصی بافت در وباشد  تر تخصصی جمله چه قدر هر و کند می حمل خود ژنتیکی

 در ها واژه وقتی بنابراین ؛شد خواهد برجسته ثابت معناي و کاسته متعدد معانی شدن نمایان از
 حتی و گوینده شرایط متن، بافت در کلمه شرایط به توجه با گیرند، قرار دیگریک با افزایی هم

 پیچیده کامالً يیندافر معنی گیري شکل یندفرا پس ؛شد خواهد نمایان معنی خوانشگر، شرایط
 ثبات فرض  در.نگریست آن به باید معنایی انعطاف و معنایی ثبات هاي نظام از فراتر که است
 منجمدي و ایستا کلمات ترکیب حاصل معنی یعنی ،هستیم رو روبه 2=1+1 یندافر با ما معنی
 بر جمله معنی درك واقع در. داشت نخواهند معنایی ریزش و بارش توانش آن از فراتر که است

 معنی درك معنایی، انعطاف به شدن قائل در. بود خواهد لغت فرهنگ از اخذشده معنی حسب
 انتخاب معنی آن کلمه، هر متعدد نیمعا میان از و است المعارفیدایره دانش حسب بر جمله،
  .گیرد قرار کلمات سایر با نشینی هم در بتواند که شد خواهد

 زبان حتی یا واژه مختصات از یکی ،معنی که دارند باور معنایی انعطاف به قائالن واقع در
 تباطیار رویدادهاي در زبان کاربران سوي از زبان نیز و ها واژه کاربرد تابع نوعیبه  بلکه نیست
 معنی اینان .اند شده سازيبافت فیزیکی و مکانی زمانی، اجتماعی،_فرهنگی لحاظ به که است

 ي جوهره کلمه، اصل و جان گراعمیق شناسی معنی در اما گیرند می نظر در کلمه از خارج را
 به که شده تشکیل شماري بی کلمات از شخص، هر در معنایی ي جوهره و است آن معنایی
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 داراي کدواژگان این و است کدواژه کلمه یک هر زیرا دارد تفاوت فرد به فرد از یطبیع طور
 و تغییر با مدام که اند گسترده معنایی ي جوهره یک محصول بلکه نیستند بسته و دقیق یمعنای

 معنایی ي جوهره بنابراین ؛تکوینند و تغییر حال در اجتماعی _فردي تکوین و زبان تکوین
 ثابت بعد چه اگر نیست، دیگر شخص ذهن در آن معنایی ي جوهره ماننده هرگز واژگانکد

از این  .کند می غافل ها آن متغیر بعد هاي ساحت از را ما همواره واژگانکد این معنایی ي جوهره
 به مکان فرد، به فرد معنایی ریزش و بارش سبب ندتوان می و هستند دار معنی واژگان روي
، معانی بارش و ریزش که آورد می فراهم را امکان این بافت و شوند زمان به زمان و مکان
 معنایی بی به ما گردد می سبب بودن ساختارمند و دار جهتو این  باشد ساختارمند و دار جهت

 در و کرده عمل ساختاري هر از فراتر خود کلمه که است حالی در این ،ندهیمدر تن واژگان
  .است ارفراساخت کلمه یک شود می گفته اصطالح

 و ثابت معناي به قائل جمالت و کلمات براي شناسانمعنی از گروهی گذشت، که گونه همان
 حقیقت اصل به قائل میان این در  عمیق گراشناسی معنیاما  ؛متغیرند معناي به قائل گروهی
 در عین اي کلمه هر که ترتیب بدین ،است معنایی ي جوهره و کلمات معنی مورد در عمیق

 و حفظ با معنایی متغیر ابعاد نهایت بی تواند می دارد معنایی ثابت بعد چند یا یک حال که
 پنهان و آشکار معانی تمامی نگاه نوع این در واقع در. باشد داشته ثابت بعد ي همواره همراهی

 مکان، فراخور به و بوده موجود آن معنایی ي جوهره در و کلمه آن ژنتیکی بار در واژه یک
 در را معنی از باري و شوند می متجلی... و فرهنگی شرایط مذهب، و دین گویشور، جنس زمان،
 بلکه نیست کلمه بر عرض معنی گرا ساخت شناسانمعنی برخالف پس ؛کنند می حمل خود

 کلمات معنایی بی به که شناختی شناسانمعنی برخالف و است کلمه ي جوهره ءجز معنی
 در را بالفعل و بالقوه معانی انواع اي کلمه هر ،دانند می ردا عنیکلمات را م فقط و اند رسیده
کلمه بنابراین ؛ یابد می معنایی گسترش شرایط فراخور به تنها داشته و خویش معنایی ي جوهره

معنایی،  - هایی جوهره افزایی هماز  زیرا هر کلمه است،گرا واجد معنی  عمیقشناسی معنیدر 
 معنایی ي جوهرهو  یابد میموجودیت  -...اجتماعی و، حرکتی، شرایطیگفتاري، نوشتاري، 

 که وجودش را از مقام آید میحساب  کلمه به ي جوهره ترین بنیادي و ترین گسترده، زایاترین
معنا در حکم جان  پس است اخذ کرده،فرامکانی  وجودي کلمه که فرابعدي، فرازمانی وجامع 
 ي جوهره با افزایی همدر  بلکه جدا نیستلفظ  از هست وو  همواره با آن بوده و کلمهو روح 

بعد گرا عمیق شناسی معنی از منظر اصوالً. مند شدهه هستیاست ک... گفتاري و نوشتاري و
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و ثابت است یعنی هر کلمه معنایی ثابت دارد  امري پیشینی اي کلمهحقیقت معنایی هر ثابت 
 ي جوهره نیز در متغیر معانی در واقع. پذیرد می معنایی متغیرابعاد  ، ثابتو با حفظ آن بعدِ

ابعاد  ...و ، روانینژادي، مذهبیشرایط مکانی، زمانی، جنسی،  طبق وجود دارند امامعنایی کلمه 
  .اند امري قرارداديمتغیراین ابعاد   کهدنپذیر می متغیر

شناختی  شناسانِو معنی  بامگرا از یک سويشناسان ساختمعنی آور شد کهدر پایان باید یاد
 معنایی ي جوهره جزء  کلمهمتغیرِ تمامی معانی ثابت و ، غافل از این کهاند افتاده از دیگر سو

  .دانکلمه
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  دهیچک
در پژوهش .  بهداشت استی سازمان جهانفی دهگانه در تعريها  از مهارتیکی مساله، حل

از  قرارگرفته و یشناخت  رواني شاهنامه مورد واکاويها تی مهارت، شخصنیا  برهیحاضر، با تک
 ي محتوالی مقاله، تحلنیروش ا .تشده اس یبررس ناکارامدو کارامد  هاي مساله حلاین رهگذر 

در علم مساله  حل مهارت مفهوم  بررسی. شاهنامه استاتی آن، تمام ابي و جامعه آماریفیک
هاي دیگر و  مهارتتاثیر  ،ها  داستانفرود و فراز در خردان یخردمندان و ب نقش، یشناس روان

از موضوعات  ،برخی مسائلماندن باقی  الینحلعلت در این مهارت و  ها تی شخصيِسبک رفتار
 مسائل و مشکالت در این میابی یشاهنامه، درم  دریبا نگاهدر نتیجه .  نوشتار استنی ايمحور

 مهارت نی در اتی از عوامل موفق،يو خردمندشود   به شیوه هاي گوناکون حل میاثر سترگ
منجر اجرا نکردن مراحل آن  درست ای مساله ارت حلمهخرد کافی و   نداشتن؛ از این رو است

  .گردد ها می وقوع تراژدي  وهاي ارتباطی بست بن

8/9/1398: تاریخ پذیرش مقاله                                   15/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله      

  

 

 

  واژگان کلیدي
  یفردوس شاهنامه*
  یشناس روان*
  ی زندگيها مهارت*
  مساله مهارت حل*
  خرد*
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  مقدمه - 1
اره با همواز روزهاي ساده کودکی تا سالیان بزرگسالی  فردي و اجتماعی خودانسان در زندگی 

؛ وجود مشکالت بزرگ و دشو ي مواجه میخوشایند بسیارناهاي  وضعیتو  مشکالت ،مسائل
از  ،تالش  وآموختن یسته است که هر کسی با بااز این رو ست؛ا عادي ، امريکوچک در زندگی

د به نفس و احساس تا اعتما دوشبرخوردار آمیز مسائل   الزم براي حل موفقیتهاي توانایی
 یا از نیستند،برخوردار مساله   مهارت حلکسانی که از. گردد پدیدار انسانر دارزشمندي 

در سازگاري با محیط دچار  ،جویند می بهره انشدر حل مشکالت هاي نامناسب و معیوب روش
مساله، مهارتی  مهارت حل .اندازند پیرامونیان را به خطر می خود و بهداشت روانیمشکل شده و 

این  زنده با مشکالت زندگی برخورد کند؛سازد به طور سا  را قادر میاکتسابی است که انسان
همواره شخاص دارد؛ خردمندان از آنجا که ل انکاري با میزان خردمندي امهارت پیوند غیرقاب

در معموال ، هستند  ژرفشهی و اند سنجیده گفتار و رفتاريداراصاحبان تجربه خود و دیگران و 
 وضع نیشود که ب ی مطرح می مساله زمان.توفیق بیشتري دارند یافتن راهکارهاي هوشمندانه

 يها تیشامل فعال؛ این مهارت  تفاوت و اختالف وجود داشته باشدموجود و وضع مطلوب
 ناگوار و طی آن با هدف اصالح شرايحل مناسب و اجرا  راهافتنیمنظور  به يا گسترده
مساله در شاهنامه چگونه و با چه  حلهدف این پژوهش آن است که دریابیم  . استندیناخوشا

و نتایج حاصل از داشتن یا هایی است و نقش خردمندان و نابخردان در این مهارت  شیوه
معتقد ، تی و تربمی تعلی و مربلسوفی ف،ییویجان د .نداشتن این مهارت در شاهنامه چیست

ها بوده و هر عمل   از مسائل و حل آنيا  شامل برخورد با مجموعهيریادگی و یبود که زندگ
برزکار، ( مختلف استيها  راهانی به پاسخ ندادن، نشانه انتخاب او از ممی تصمیانسان حت

 . استي فکراتی بخش عملنیتر دهیچیپ از تفکر و یمساله بخش حلدر حقیقت  .)186 :1397
 ، مهارتنیا . داردانی جریهمواره در زندگ است که ایزنده و پو ،)یذهن(ی شناختيندیفرآ

 و جاناتی هتیری مد،گیري تصمیمنقاد، تفکرخالق، تفکر ي بنیادینها  با مهارتی تنگاتنگوندیپ
   . داردارتباط موثراسترس و 

  قی تحقنهیشیپ -2
 ندارد و يا نهیشی پگونه چی شاهنامه، هباره جستار به شکل مستقل درنی است موضوع ایگفتن

 که به موضوع مورد یجستارهای ز است؛ رویشناس  علوم روانيها ها در شاخه  پژوهششتریب
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 در يگررهچا و تدبیر" با عنوان بود در قالب مقالهیقیتحقنخست ،  تر بودکیمطالعه نزد
له به برخی از در این مقا. حافظی میرحسینا ومنش راد عطامحمد  نوشته"سیدوشاهنامهفر

که از داند  باغی مینویسنده این مقاله شاهنامه را  .بود شاهنامه اشاره شده هاي گري چاره
شده است و نهاده  بر خردمندي بنیان ه و شالوده آنیپا و شده رابیسدرایت سرچشمه تدبیر و 

 تدابیر خالق، نقشه و يها  است و در گونهي شاهنامه همچنان جاردر سراسر این خردمندي
 در رنگیمکر و ن"مقاله پژوهش مرتبط دوم، . اندینما ی خود را ماستی و کاستیترفند، س
 به جستار نامبردهدر  .است، ترجمه دکتر عباس امامکلینتون، . و. نوشته جروم ،"شاهنامه

شود  از محتواي این پژوهش چنین دریافت می .هایی با پایه فریب پرداخته شده است مساله حل
 نفسه فارغ ی فی از نظر ارزش اخالقرنگی و نبی گوناگون فريها  شکلیدر شاهنامه، تمامکه 

 ارزش ی چگونگنی و همچنرنگی نای برداشت ما از هر دروغ یچگونگ و  استي و بدیاز خوب
  و در گرو نحوه نگرش ماست زی از هر چشی گونه اعمال بنی ما نسبت به هر نوع از ايگذار

توان بر آن اعتماد  یکه مشمارد  می یسالحرا آخرین  رنگ،ی و نبیفرنویسنده در این جستار 
 شد ارشناسیرکانامه  نپایان تحقیق مرتبط با مقاله حاضر نیز سومی . بستدیکرد و ام

نامه،   و مرزبانمنه و دکلیله ،نامهسقابو کتب سسا ابر سیرفا تبیا در ادندگی زيهارتمها
  از جمله مهارتی زندگيها  همه مهارتتر، عی وسيدر بعداست که  گلشنیآزاده نوشته 

هر  تبیااد نهفته در  مهارت هاي زندگیِ  و بر آن است که کرده استیرا بررسمساله  حل
 و این باشد او یستن زبهتر و ننسا ابه خدمت جهت در مدرآکا اريبز ا نداتو میسرزمینی 

  . کند ها را در آثار مذکور بررسی می مهارت

  نظريمبانی  -3

  شاهنامه -3-1
 ي جنگاور ران آی بعد موضوعنیشتریرود ب یاست و انتظار م ی حماسي اثرنکهیبا ا ،شاهنامه
 در شالوده ياری و خردمندان بسدارد  سرچشمهنیزم رانی اانی، چون از خرد دانادهد تشکیل
  دیسا ی، شانه م دنیا بزرگیمیخردمحورش به آثار تعل يها آموزه اند، شده  هی تعبي آنها داستان

گاهی دیگر، در کتاب فردوسی و شاهنامه از ن است؛ ی خردنامه ادب پارسنیتر  بزرگدیترد یو ب
 ي از جهان مادشی پيآمده است که جهان معنو)36-6 سنای(در اوستا«: چنین می خوانیم

 ،یفردوس. اند  بودهنشی در پهنه آفرنی نخستي معنويها ی آمده است و جان و خرد، هستدیپد
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از  .)89 :1387 يریوز (»داند ی زمان مکی شده در دهی و آفر جان و خرد را همراه و همزادزین
جوالنگاه  در  است،ي خردمندآن ستهیبا شرط که ،مساله  که مهارت حلمینیب ی رو منیا

  .رنگ است پراری بسشاهنامه

 توس به می حکژهی وتیعنابه سبب نخست   براي این پژوهش شاهنامهيانتخاب جامعه آمار
 يها تی شخصی و کنشی روانيها یژگی و به طور خاص، وی انسان، روابط انسانيابعاد وجود

مردانه  ی ادبيها  اصالتا جزو قالب،حماسه «اگرچه ارجمند است؛  اثرنی ايها متفاوت داستان
 :1385 نتون،یکل(»ها مردمحورتر است  حماسهگری شاهنامه از دزیاست و در پهنه ادب جهان ن

 است که در ی اثر عمده ادب فارسنیتر شاهنامه کهن« که افتیدر توان یم تامل یکم با ،)164
 :همان(»کنند ی مفای را ای زن، هر دو نقش مهميها تی مرد و هم شخصيها تیخصآن هم ش

 ینزغا از آ و شالوده آنهیپا که است واالیی ندیشۀروح و ادلیل دیگر گزینش نگارنده،  )156
 يگر و مدارایشیاند  چاره،ي خردمندنی و ادمیشو دهنها د،خر رحضو با  این اثر ماندگارتبیاا

 ی سرچشمه غنافزون بر این که، شاهنامه ؛ست ارىجا نهمچنا شاهنامه دپوو  رتا در ان،یتا پا
 دهبو نیایر اتفکر و تخیل اىبر ورىپهنا منبع « تمدن و ،فرهنگ ،حکمتاى از  دهگسترو 

 یژگی و که همانااست دارزی نىیگر دمنزلتارزش و ، )113: 1374 ،شنوسالمیندا(  »ستا
 ي ترفندهامانه،ی حکيهاتدبیر مایهنجا بینیم که میاز این رو است  ؛ اثر استنی اینگییآ

 ژرف و  شهی و اندتی که حاصل درا،ییها وهی کردن شنیگز  به و بجاىهاىگررهچا ،یمنطق
 ،ترفند و نقشه ق،خال بیراتد قتیدر حق .دینما ی آن رخ می است، در زاللنیایر امقو نهامنددخر

 ىنگر هیند آنوعی، و مدارا در شاهنامه ىگررهچا و تدبیر ، کیاست و سیاست رنگ،یرنگ و ن
 به نسبت  داستان،ندیش دوراصشخا ا،هاادیدروبسیاري از  عقو از وقبل کهاىگونه به ؛ستا

گري و   دست به چاره،پیشگیرانه  وهنددمی ننشا کنش وااست، داراي پیامد منفی که یاقدامات
   .دننز مساله می حل

  ي رفتاريها سبک و تیشخص - 3-2
در  رد،مىگذ ادفر ابین نچه از آرجخا  وتنهایى به ندانمىتو و فرضى ست اومىمفه ،شخصیت

 ردمو ،شخصیت انعنو هـب ست اممکن هـک ست ايچیز تنها صشخا ابین رفتار. بیاید نظر
 دخو از ،ي یا دیگرانیگر دبا طتبا در ارمى آدکه مىکند رظهو هنگامى و د؛شو قع وامالحظه
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 ستاممکن بلکه ،باشند هند زیا شتهدارحضو که نیست زمال ادفر ایا دفر ینا. هد دننشا ريفتار
  ).24: 1374 ،سیاسى( باشند فسانهها و اهاستان دانقهرمانا

 یسبک ارتباط: کنند ی ميبند هها را به سه نوع طبق  انسانی ارتباطيها وهیشناسان ش روان«
و  یخانمحمد(» پرخاشگرانهیسبک ارتباط مندانه و  جراتیسبک ارتباط النه،منفع

ها   که سبب بروز کنش، است متفاوتيِ رفتاريها  در واقع انتخاب سبک.)169 :1396گران،ید
 است که فرد در يا ي رفتاريمنظور از سبک، الگو«. شود یز در اشخاص می متمايها و واکنش

 .)56: 1397جلوه، (» دهد یاز خود نشان م...)  فرزندان، همکاران و ن،یهمسر، والد(اکثر روابط 
 به در پژوهش حاضر، .سبک جراتمندانه است ،داراي سالمت روانیها، سبک   سبکنی اانیاز م

 سبک جراتمندانه قرار يها یژگی آنچه در تقابل با وم؛یپرداز ی مری اخبکضرورت، تنها به س
 انی دفاع از حقوق خود و بعنیی ،يجرأت ورز . استگری دي رفتاريها  مربوط به سبکرد،یگ

افراد جرأت ورز .  صادقانه و مناسب انجام شودم،ی که به صورت مستقشیاسات خوافکار و احس
 به خواسته ها و نکهی و ضمن استندی احترام قائل هستند، آنان منفعل نگرانی خود و ديبرا، 
 وهیو به ش شودسوءاستفاده  خودشان ازدهند  گذارند، اجازه نمی می احترام گرانی ديازهاین

 در همواره در رویارویی با مشکالت و )346 :1397 نکه،یکل( رتباط برقرارکنندها ا قاهرانه با آن
هاي ناسالم  و از شیوه پردازند مساله می هاي سالم و کارآمد به حل ارتباطات اجتماعی خود از راه

  .کنند استفاده نمی منفعالنهو   پرخاشگرانهو پر آسیبِ

  آن یخچهرتاوهاي زندگی  مهارت -3-3
وي  .یددگر زغاآ بوتوین تگیلبر کتر دتمااقد ابا و 1979 لسا در ندگی زيهارتمها زشموآ

 نهم تا هفتم سالـک زانوـمآنش داايبر ندگی زيهارتمها زشمو آمجموعه یک لسا یندر ا
 به شیزمو آبرنامه ینا. یددجهگرامو روان شتابهد صصانمتخ اوانفر لِستقبا ابا که دنمو ینوتد

 و يتصمیمگیر ،نهامندتأجر رِفتا ريهارتمها  ازدهستفا ابا نهچگو که دادمی دیا نناانوجو
. متکنندومقا نهمساال يسو از ادمو فصرـم ءسو دشنهاـپی یا سوسه ومقابل در د،تفکرنقا

 که ادد ننشا يبعد تمطالعا  ودبو لیه اويپیشگیر حد وابرنامه یک حیاطر بوتوین فهد
 به هارتمها همه که دمیشو ختم نظر ردمو نتایج به تیرصو در تنها ندگی زيهارتمها زشموآ

چندین نوع  لیه اويپیشگیر در برنامه ین اکه نددبو از آن حاکی هشهاو پژ.دشو موخته آدفر
به بعد  1993لاـس از ،مقدماتی امقد این النباد به .ست  ادهبو موفق رسیگا جمله از مواد مخدر
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 یک انبهعنو را ندگی زيهارتمها زشمو آبرنامه یونیسف هماهنگی سازمان جهانی بهداشت با
این  .کردمعرفی نناانوجو و نکادکو نی رواشتابهد سطح يتقاار  ولیه اويپیشگیر جامع حطر

 برنامه ین اییراکا از میدبخشی ايهاارشگز و شد تجربه مختلف دنیا يهارکشودر برنامه 
  )17: 1391فتی و دیگران، .(یددگر منتشر

.  بهداشت استی سازمان جهانفی در تعری دهگانه زندگيها  از مهارتیکیمساله،  مهارت حل
 یسازمان جهان1994در سال .  جامعه امروز هستندی شناختيازهای ننیتر ها، از مهم  مهارتنیا

 ت با مسائل روزمره و ارتقا سطح سالمییاروی روي براها اعالم کرد که همه انسان بهداشت،
 سفیونی 1999به دنبال آن در سال .  هستندیگ زنديها  مهارتيریادگی ازمندی خود نیزندگ

 در شتری بتی خود و به تبع آن کسب رضاي در رفتارهاریی هرگونه تغياذعان داشت که برا
 يها  بهداشت، مهارتیسازمان جهان«.  استيها ضرور  مهارتنی آموزش ا،ي فردنیروابط ب

 که فرد يا ه مثبت، به گونه انجام رفتار سازگارانییتوانا:  کرده استفی تعرنی را چنیزندگ
 را به ی زندگي مهارت هازی نسفیونی. دیای روزمره کنار بی زندگاتیها و ضرور بتواند با چالش

 توازن ي رفتار که برقراریده  شکلای ریی بر تغی مبتنکردی روکی:  کندی مفی صورت تعرنیا
: همان(» ، نگرش و مهارت سه حوزه عبارتند از دانشنیا. دهد ی سه حوزه را مدنظر قرار مانیم

 زی نونسکوی و سفیونی ي از سو،ی زندگی اصليها  شده، که به عنوان مهارتادیده مهارت ). 16
مساله، مهارت تفکر خالق، مهارت   مهارت حل،يریگ میمهارت تصم: اند، عبارتند از شناخته شده

 ،ی خودآگاه،يفرد نی و حفظ روابط بجادیموثر، مهارت ا  ارتباطي برقرارییتفکرنقاد، توانا
   با استرسییارویها، مهارت رو  آنتیری و مدها جانی با هییاروی مهارت روکردن، یمهارت همدل

 ی که در جعبه ابزار زندگدانند ی ميها را چون ابزار  مهارتنیشناسان ا روان). 19-18: همان(
    .سازند ی را هموار مها ي و دشوارندیافزا ی قدرت انسان مو ییبر توانا

  مساله مهارت حل - 4 -3
 ی و بررسیی که فرد با آن روبرو است؛ شناسای مشکلقی دقفی عبارت است از تعر،مساله حل«

 نیمساله تا به ا  حلندی فرآیابیحل مناسب و ارز  راهي و اجرادنی موجود و برگزيها حل راه
 استفاده شیکل خو حل مشيسالم براری غيها ار دغدغه و اضطراب نشود و از راه فرد دچبیترت

 است که خود فرد آن را کنترل ي رفتاری شناختيندی مهارت، فرانی ا.)19 :همان(»نکند
 روزمره ی مسائل زندگي سازگارانه براای موثر يها حل ک آن راهکند با کم ی میکند و سع یم
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 استهدفمند  بر و  تالش،یمنطق  آگاهانه،ندی فرآکیمساله   حلبیترت نی کند؛ به ادای پشیخو
 از ایت  سختحان امکیمثل ؛  باشدیرونی مشکل بکی از ی تواند ناشیمساله م .)184:همان(

به فرد   مهارتاین .)همان( ی تعهدات شخصای ازهایمثل اهداف، ن؛ گرفته باشد درون فرد نشات
 افراد در یی توانا؛ردیکند و از آن بهره گ یی خود را شناسارامونی امکانات پدهد تا ی مياری

 که از يافراد « . برخوردار استیی باالتی از اهم، و کارآمدحی صحوهیبه ش ،ها فرصتاجهه با مو
در برخورد با مشکالت با شکست مواجه شده و به محض ،  برخوردارندینییله پاامس  حل مهارت

 ؛ واکنش نشان دهند، نسبت به آن،ختهی برانگي با موانع، ممکن است با بروز رفتارهاییارویرو
»  شوندریگ  گوشه،ساز شکل متی از موقعزی پرهي براای ؛ پرخاشگر شوند؛ کنندیس ناکاماحسا

  .)4: 1396شریفی و دیگران،(

 بارش کیتکن «رو نیا از ؛ سوال استکی ي برایی جواب هاای جواب افتنیی نوع بهمساله،  حل
و باعث  است ی گروهای ي فردتی خالقکی تکنکیکه  ،يطوفان فکر یا ي فکرورشی ای يفکر
. کند یمساله م  به حلیانی، کمک شا)191: 1397برزکار، (»گردد یها م دهی تعداد اشیافزا

 شامل کی تکننیا.  شش کاله متفکر را مطرح کردکی تکنزی نالق،، پدر تفکر خ1 بونويادوارد د
 مورد ي شش سبک فکرقی مشکل از طرای روش هر مساله نیدر ا . استيتفکر خالق انتقاد

و  )همان.( گردد ی کاله مشخص مکی با رنگ ي و هر سبک فکرردیگ یار م قریبررس
اغلب افرادي که هنگام مواجه « .دگرد یها انتخاب م دهی اانی راهکار از منی بهتربیترت نیبد

به این دلیل است که به طور  شوند، در زندگی دچار درماندگی و ناتوانی می، شدن با مشکالت
و وقتی این  کنند براي حل مشکالت مختلف استفاده میحل   راهتنها از یک پذیريناانعطاف 

بنابراین ناامید شده و  .کنند هاي دیگر را امتحان نمی حل ها راه آن شود، حل موثر واقع نمی راه
   . )147-146: 1396،  و دیگرانمحمدخانی(»دارند دست از تالش برمی

 ىکنشها وا،مسائل ماهیت تغییر اىبر که هستند اىمقابله ىکنشهاوا ا،حلهراه واقع در 
 ىپاسخها از سته آن د،مؤثر ىحلهاراه. ندا هشد حیاطر دو هر یا ،ها ن آهـب هیجانی منفی
 بلکه ؛ددمیگر نایل فهد هـب دفر ها ن آبستن ربهکا طریق از فقط نه که هستند اىمقابله

 سایر و منفی ىپیامدها و کثراحد به نهمزما ربهطو را ىیگر دىیاامز و مثبت ىپیامدها
  .) 47: 1393و دیگران،شکوهییکتا  ( ساندرمی قلاحد به را هزینهها

                                                   
1 Edward Charles Francis Publius de Bono 



  فردوسی مساله در شاهنامه  مهارت حلیبررس              رخسار زبان           1398، پاییز 10شماره /  
 

122

 نادرست ای ردیصورت نگ یدرست مساله به صی تشخ،مساله  حلندی اگر در فرآ«که است روشن
تنها   نه،حی ناصحماتی تصمي با اجراتی دچار اشکال شده و درنهازی نيریگ می مراحل تصم،باشد
 ی شده و حتندهی در آشتریساز مشکالت ب نهیتواند زم ی بلکه م؛ردیگ ینم مساله صورت حل

 و دهیچی که مسائل و مشکالت پيدر موارد. گردد ی بحرانطی شراجادیممکن است باعث ا
 کی تفکتیریمد  کوچکتر و قابل  يها را به اجزا  در ابتدا آندی با،چندگانه است

آموختند؛  ، ریاضی و فیزیک را در مدرسه میمساله شیمی  افراد حل.)190 : 1397برزکار،(»کرد 
 1391گران،ی و دیفت(» . آغاز شد1960مساله اجتماعی به شکل مدون از اواخر دهه  حل«اما 

هاي  آموزش مهارت که ، بر این باور بودند2و دوزوریال1 ، گلدفریداین حرکتپیشگامان ). 183:
هاي زیادي نشان  پژوهش. ز باشدمسائل اجتماعی نی  حل اجتماعی باید شامل آموزش مهارت

هاي روانی و اجتماعی در کودکی، نوجوانی و  مسالۀ اجتماعی با آسیب اند که نقص در حل داده
 )184: همان.( بزرگسالی همراه است

  پژوهشروش 
 يها  با تامل بر مهارترد،یگ ی قرار ماتی ادبیِشناس  روانیِ پژوهش، که در حوزه مطالعاتنی ادر

 يها  از داستانی ارتباطات انسانی بهداشت، تمامی سازمان جهانفی در تعریدهگانه زندگ
 شده لی شاهنامه و عملکردشان تحليها تی شده؛ سپس شخصيبند شاهنامه استخراج و دسته 

 رهگذر، نی مقاله است، نقد شده و از انی ممتاز آن که مرتبط با موضوع ايها هاست و نمون
 متفاوت حاصل از جی و نتاها  تی شخصی روانقی عميها هی الفی در توصی فردوسیدست رهیچ

   . شاهنامه گزارش شده استيها تی در شخص مهارت نی نداشتن اایداشتن 

  تجزیه و تحلیل -4
 در دو عنوان شود، یمساله انجام م منظور حل  به در شاهنامه کهیاقدامات این پژوهش،  در
 ایمساله  مهارت حل«و »  ناکارامديها يگر ه چارای ناماهرانه و ناتمام يها مساله حل«یاصل

  :شود ی میبررس»  کارآمديها يگر چاره

  

                                                   
1 Goldfried 
2 D'zorilla 
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   ناکارامديها يگر  چارهای تمام و نا ناماهرانهيهامسالهحل -1- 4
 ناسالم به حل يها  از راهشهی منفعل و پرخاشگر هستند، همي رفتاريها  که در سبکیاشخاص

 ،یشیاند  مصلحتچیه یاشتباه خود، بو  مدار جانی هتمای با تصمها ؛ آنزنند یمشکالت دست م
 و زنند ی را دامن مشکالتکنند و م سازي می  مساله را حل کنند،سائل که منی ايجا به
   .آورند ی وارد مگرانی برخود و داری بسيها بیآس

   یخواه افزون  به سبب ناکارامد يگر چاره -4-1-1

همداستان  ي وبا در کشتن پدر سی ابلوسوسه به ، آزمندانه زودهنگامی به طمع پادشاهضحاك
  :شود یم

  )95 ،47 ، 1: 1386،یفردوس( ماند تو اندر نوردری دی خواجه سالخورد           همنی برزمانه

  به سبب ترس ناکارامد  يگر چاره -2 -1- 4

 و  را به تخت نشانده بودي وي که روز،ی نامي سوفرازدگرد،ی قباد، نوه یدر داستان پادشاه
 ترس در دل قباد و به جانی هختنیگفت، با برانگ یحال متکبرانه از شاه نشاندن سخن م

 روزافزون نفوذ از که قباد«.  شودی به نام شاپور، به دست قباد کشته می پهلوان بدسگالکیتحر
 دل در را او کینۀ ،میکرد احساس خویش مقام براي بزرگ خطري را آن و بود هراس در سوفرا
 از بنابراین ؛شود خارج سوفرا قیمومت تحت از هـک شد آن بر فرصت نخستینر  و دگرفت

 رقابتی مهران شاپور و سوفرا میان و از آنجا که استفادهکرد اشراف بین در موجود منازعههاي
 ،بود داده ترتیب که توطئهاي طی ،شاپور یاري با یچشم  همنی با استفاده از ا،داشت وجود
به پندار احتمال نیز  ار،یبهمن، فرزند اسفند .)190: 1393،يغفور (اشتبرد میان از را سوفرا
از هراسِ ماندن سهراب  هم نهی تهم کند؛ ی، قصد جان رستم متهمتنشدن پدر به دست  کشته

در  .کند نی که چندارد ی و سهراب را بر آن مکند ی او را از تهمتن پنهان میافتگینزد پدر، رشد
 رستم تیماندن هو رزم و پنهان  آغاز و با مرگ زندهنجایراب از ا سهيهمتا ی بيواقع تراژد

   .ردیگ یشکل م

   سرافراز گردن کشان،ی نشان،      شده ستنی گر شناسد کــنون زپدر

  )115-114، 126 ،2: 1386،فردوسی(شی     دل مادرت گردد از درد رشی خوکی داند، بخواندت نزدچو
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مساله است؛ در واقع از مساله فرار  دیشد که در حال حلان میخود اینگونه تهمینه با اینکه 
  .هاي ناکارامد است گري وي در شمار حل مساله چارهکند و به همین سبب هم  می

  حسادت به سبب ناکارامد  يگر چاره -3 -1 -4
 از تاج و تخت و ایرجدست شستن به توجه  ی و حسادت، بنهی از سر کزیسلم و تور ن

  :کشند یم  وي رااش، مهرطلبی

  )288، 108 ،1: 1386،یفردوس(ي و رانیی    دگرگونه تر شد به آي مر سلم را دل ز جادیبجنب

  )297: همان( آمد به بخت  کهتر از ما بهیکی تخت     يبای زمی فرزند بودسه

  ستی ني      به مغز پدرت اندرون راستی ني بخشش اندر مرا پانیبد

  )303-302، 109، 1 : 1386،یفردوس(ان پدر کرد بر ما ستم سنی هر دو دژم     کزمی گر بمانسزد

  )333: همان (می نه اندر خوری       که بر تخت شاهمی ما زو به مام و پدر کمترنه

 ی راست کرداراند، او را به نشسترجی و مهتر ایسلم و تور که هر دو برادران ناتن «بی ترتنی بدو
برادر کهتر ) 158: 1385نتون،یکل(» .خوانند یم فرا دهند، یکه قول دوستانه بودن آن را م

 است و برادرانش گری دیلی هابرج،یا« .  توزنهی خواه و مهرطلب است و برادرانش کیآشت
  )229 :1387،يریوز( » .یخواه  و افزوننهی از تبار آز و کییها لیقاب

 نهی که سببب ناکارامد  يگر چاره -4- 1 -4

 سر آن دارد که ش،ی از کرده خویمانین فرزند و پش غمنامه سهراب، رستم با شناختدر
 به رامساله، گودرز  منظور حل  و بهشوند ی مي مانع ونی زمرانیبزرگان ا.  را تباه کندشتنیخو

 خود نی او ورزد یم امتناع نوشدارو دادن پادشاه از امافرستند؛  میطلب نوشدارو نزد کاووس 
 عزت و ي منادشهی که همستانی سیاندان پهلوان اوست نسبت به خی دروندی بر قصد پلیلیدل

مساله را در  حل جونهیک کاووس واقع در .)242: 1369صفا،( اند  بودهرانی ام قویاقتدار و آزادگ
 به مرگ و دیرزم، تهد  را به سبب مرگ زندهي وشتری چرا که سهراب پند؛یب ی سهراب مينابود
  :ا کنده است را از جي کرده و سراپرده وی به ناتوانریتحق
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  رزم  سخت سوگند خوردم به بزم    بدان شب کجا کشته شد زندهیکی

  )618-613، 168، 2: 1386،فردوسی(  را به داری             کنم زنده کاووس کدار زهی نیکی نمانم رانی اکز

  را از دستتشی خراد موقعایبا ظهور بهرام، گو« .  بودزیپرو خسرو ری مشاور و دبن،یخراد برز
 بهرام هی هرمزد علکی در تحریچنانکه آمده، او نقش مهم.  او را به دل گرفتنهیداده بود و ک

  دونی ايِناکارامد . شدیو به توطئه او نقشه قتل بهرام عمل) 70 :1396 مطلق،یخالق(» داشت
 هاي انسانی و پشت و پناه که سرمایهآور  نامکه هر دوي این پهلوانانِمساله بدان سبب است  حل

   .شوند مدار و ناسالم تباه می  هیجان اقدامات سلسله به سبب وتاج و تخت هستند

  خشم ناکارامد به سبب  يگر  چاره-5 -1 -4
 هشدار و ی درپ،ي برادر خردمند ورث،یاغر، زند ی نوذر را گردن مابی افراسکه یهنگام

 و جنگ و کشتار انیرانی انی سنگیِخواه نی از کيریشگیمنظور پ  بهیرانیدرخواست بزرگان ا
 عامدانه در برابر ینینش  را، با عقبیرانی اي اسراگری که دکند یمساله م  حلگونه نی اگناهان، یب

  :رهاند ی مابی زال، از اسارت و مرگ به دست افراسیشلشکرک

  )489، 318، 1:1386،فردوسی(  ز بنددی بستگان را گشانی هوشمــند        مررثی اغرندی باگر

  )505، 319 :همان( رهـا دی جهان مردم آکی اَژدها       تن نی از چنگ ا زندهمگر

پهلوانان  . او فقط قتل و غارت باشدمی که تصمافتی توان ی را میدر شاهنامه کمتر پهلوان«
 شمار در رثیهرچند اغر همه نی ابا .)8: 1383،يکزاز( »جنگند ی نام نميشاهنامه جز برا

کشور خود پشت کرده  به ،برادر نظر در دارد؛ اما ری ختیهم ن جا نی و در ااست شاهنامه کانین
کشتن  کشد؛ ی و او را مردیگ ی خشم مي بر ورو نیا از ؛است ختهیر دشمن ابیآس به آبو 

  .مدار ناسالم و ناکارامد است پهلوانی نیک چون اغریرث نیز از همان دست اقدامات هیجان

    کابوسکی دنید یپ در ناکارامد يگر چاره  -6- 1 -4
 دیجو ی شده است؛ از اخترشناسان مدد مدهی که در البرزکوه به بند کشندیب یوس مب کاضحاك

 که پدرِ او را به دستور تو دونی به نام فری کودکندیگو یها م آن.  کندشیتا چاره کار خو
 از یت وقار،ی بسي ضحاك در پس جستجود؛ی و در البرز به بند خواهد کشری تو را اسکشند، یم
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 نیبد. سندی بنويبزرگان کشور را گرد آورد و دستور داد تا محضر« شد، دی ناامدونی فرافتنی
 است و جز عدل و داد و دهش و بخشش کوکاری دادگر و خداترس و نیمضمون که او شاه

 سندینو ی ندارد و از حاضران مجلس خواست که بر آن نوشته گواهی و روشیراه
ست؛ امساله کرده   حل بدین ترتیب کهکند ی ممان ضحاك گنکهیا ا ب.)29 :1380،یاقیرسیدب(

 و رهای تدبنیاز قضا همه ا« . داردي ویشیاند  چارهي از ناکارآمدتی حکا، کاوهامیاما ق
 .)10- 9: 1369 ،یوسفی(» نقش بر آب کرد  آهنگر سادهکی ادیبانه را فرآ فرعون ميهايگرچاره

گري ناکارآمد، ناماهرانه و ناتمام  ماند، حکایت از چاره ل میاي الینح در واقع هنگامی که مساله
   .دارد

 کارآمد  یشیاند چارهیا مساله  ارت حلمه -2 -4

هاي متنوعی دارد که در پی  کارامد در شاهنامه زیرمجموعه اندیشیِ مساله یا چاره حل
  .هایی از آن خواهد آمد نمونه

   رنگینا بمساله  حل -2-4- 1
 چون سهراب ی در شاهنامه به مرگ قهرمانرنگی نی گاهمیه خاطر داشته باش است که بستهیبا
 چرا که ست؛ی ننگونهی ناکارامد رخ داده است؛ اما ايا مساله  که حلرسد ی و به نظر مانجامد یم
 جنگ افزار بهره نیکه از ا ی از  شخصی است که قرار است مشکلي در جنگ، ابزاررنگین
 روزی سبب است که با پنی مثبت داستان و به همتیاما از شخص کند؛ و نه الزحل د،یجو یم

مساله کارامد هم   اما حلوندد؛یپ ی به وقوع می دردناکي تراژدنکهیشدن رستم بر سهراب، با ا
 است بیفر بر یمبتن و رصادقانهیغ يرفتارها گسترده مجموعه ، جادو و رنگین« .افتد یاتفاق م

. )116: 1376 ،ينویم( »دارد يمحور نقش شاهنامه و ایدن یحماس يهاداستان غالب در که
قهرمانان  قهرمانان و ضديآشنا و مشروعي از جمله جنگ افزارها نیرنگ ودروغ واقع در

کنند که از رهگذر آن بتوانند  ی ميبردار  بهرهرنگی از ابزار نی زمانانیشاهنامه است؛ اما جنگجو
 توانمند قدر آنیی خود را به تنهايرویقدرت و ن که وقتی ژهی به و؛ابندی بیتیبر دشمن خود مز

 که ستی نییها  جزو مهارترنگی البته ن؛ها باشد  آنيروزیکننده پ نی که تضمنندیب ینم
 بازار آن جی رايها  سکهاز بی که دروغ و فری در جهان؛ اماقهرمان از داشتن آن به خود ببالد

 و آنجا  برخوردار استیاتی حی، از ضرورت قهرماناتی ادامه حي برايبکاری با فرییاست، آشنا
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 ی است که می سالحنی واپسرنگ،ی و نبیافتد، فر ی از کار می آدمي جنگ افزارهای تمامهک
 نحوه عملکرد در مورد نیاالبته  .)157 :1382نتون،یکل(   بستدیتوان بر آن اعتماد کرد و ام

 يها  نمونهاوشی سهراب و س،رجیبه عنوان مثال، ا. کند یهمه قهرمانان شاهنامه صدق نم
اندیشی به نیرنگ در شاهنامه انواعی دارد که   چاره.اند  مداوم به رفتار صادقانهيبندیبرجسته پا

  :در پی خواهد آمد

 مبدل جامه با تغییر هویت -1-2-4- 1

عزم بازگشت نمود؛ اما گذار وي در راه برلشکریان «هومان را کشت و  ژنی رخ، بازدهی جنگ در
پس زره سیاوش از تن دور کرد و جامه رزم ؛ مبادا گروهی بر وي بتازند کهاندیشید  .دترك بو

 تا لشکر ترکان فکر .)184 :1380دبیر سیاقی،( »و درفش اورا باالي سر افراشت هومان پوشید
  .داد نجات ری تدبنی است و خود را از مهلکه با ادانی مروزیکنند هومان پ

 را ژنی تا بتواند بدیآ می بازرگانان دراتیبه ه طی شرایبا بررسم  رست،ژهی و منژنی داستان بدر
 و ستی ن این کار، چارهنبردداند که  یآزموده است و مکار دهد؛ رستم یی کند و رهادایپ

  :گوید می

   بی کار کردن نهنی بر ادی   نبا       بی بند باشد فرنی چندیکل

  )841-840، 367-366، 3: 1386،فردوسی( و سنانغیست و ت  نه هنگام گرز ا   عنان  دنی کشدی کار بانیبد

 امی پ، انگشتر رستمدنی با دژنیکند تا ب ی خود را در شکم مرغ پنهان مي انگشتررستم سپس
   . کندافتیاو را در

  )971، 375 :همان( يکرده انگشتر  آن نهاندی     بدي دست خورش برد  از آن داورچو

 وارد شدن به يارای با زور ندی بی است، آنگاه که ميکردار  که اسوه و مظهر راستاریاسفند
آورد تا بدان  ی در مان خود را در لباس بازرگانرنگیو ن یرکی ارجاسپ را ندارد، با زدژ نیروئ

   .روش به دژ وارد شود

  )476 ،259 ،5:  1386، فردوسی(هاد و تفت    بکردارِ بازارگانان برفتنسپهبد به دز روي ب
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، با قارنوي .  درهم شکندزی تا سپاه او را ن به سلم آورديرو پس از کشتن تور، نیز منوچهر
 بدو یابی دست،ود اگر بدانجا ردارد کهمحکم  ي دژای درانی که سلم در مگفت ،سردار خود

 دژدار ي مجعول برایامی تور را گرفت و با پيانگشتر .دیشی انديا قارن چاره« .استممکن نا
 تور يو انگشتر  به آنجا رفتیباس ترکان به جانب قلعه روان شد و با کشتقلعه از قول تور درل

 ياری را ي در محافظت قلعه ودی و گفت که فرستاده تور است و بارا به دژدار قلعه نشان داد
 ه خورد و او را به قلعه رابیدژدار فر.  بدانجا حمله آورند و تصرف کنندانیرانیمبادا ا .دهد
  .)36 :1380،یاقیرسیدب( »داد

   کردن هویت آشکار-4-2-1-2
آشکار کردن . 2آشکار کردن هویت خود . ا: آشکار کردن هویت در شاهنامه به دو گونه است

  هویت دیگري

  آشکار کردن هویت خود-1- 2-1-2 – 4
هر . گردآفرید، هجیر و رستمخورد؛  ی مبی فریرانیرد ا سه بار از سه گُ،دل اده جوان و سسهرابِ

زنی  که دی نخست گردآفربند؛یفر ی را مي حل مساله ويمصلحت و برا  بهقتیر حقسه پهلوان د
 رو چون به نی باشد؛ از اانی نبرد با توراندانیخواهد برنده م ی موهیش به هراست پهلوان و 

 از یبا آگاهد؛ وي کن ی را دام نبرد با سهراب متیشود، ابتدا جاذبه جنس یمر  گرفتایناچارگ
 با  پس دراندازد؛ی افسونیستیبا ی که مبرد یم ی نکته پنی به ا،یجبران ناتوان يضعف خود و برا

 ي در همان حال براقای اما دقدارد؛ یخود از سر بر م  نشانگر تسلیم باشد، کالهدی که شایحالت
سهراب در ! یجنگ ی زن مکی مرد که با کی که تو نه با کند ی بار به سهراب گوشزد منینخست

 با خود ند،یب ی مشی سهراب را به نفع خویزدگ  هم که شگفتدیردآفرگ.ماند یشگفت م
 که شود ی مادآوری به سهراب لی دلنی و به همستی نی و فسون راه نجاتبی جز با فردیگو یم

 آور  و شرمندی ناخوشاییامدهای تو از زن بودن من خبردار گردند، در آن صورت پانیاگر سپاه
  .)170 -169:  1382ون،نتیکل( در انتظار تو خواهد بود

   )213، 134 ،2 :1386،فردوسی( دی     مرآن را جز از چاره درمان نددی گردآفرختی کاوبدانست
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 او و زدیگر ی مياز و، گرداند ی رام م، ناممی را از ب جویاي نامة ناآزمودسهرابِ وي پس از آن که
  .گرددیبه قلعه باز م روزمندانهیپ و بدیفر یم را

   پر از غم بد از تو دل انجمن     رزنـــی شيم کاـه گفت گژدنیچن

  )235- 234، 135: همان( ز کار تو بر دوده ننگدیای ن   هم افسون و رنگ   یرزم جست که هم

 ي سهراب را به نحويصرف دژ از سوتدهد تا بتواند فتح و  ی امکان را منی به او ارنگی ننیهم
 را جهت هشدار به دربار کاووس روانه سازد که سپاه یکی فاصله خود پنی اندازد تا در اقیبه تعو

   . نهاده استرانی در مرز ايترك پا

  آشکار کردن هویت دیگري -4-2-1-2-2
 وي  از زنان جراتمند، کاردان و خودآگاه شاهنامه است؛زی، ن)ایاسپان( آندلسي فرمانروادافه،یق

اسکندر را برایش بکشد؛ وقتی پیش از حمله اسکندر، صورتگري را به مصر فرستاد تا تصویر 
، قیدافه هویت او را در کند میمعرفی وي  و خود را وزیر آید میاسکندر با تغییر هویت نزد وي 

و خطرهایی که ضعف اسکندر  و با نشان دادن موضع قدرت خود و دارد میخلوت بر وي آشکار 
 صلح ، پیمانبحران  مدیریتبا  و آورد می ر وي رحمتبد، کن و را در جایگاه فرستاده تهدید میا

به وي قیدافه ایت اسکندر با دیدن در. کند می و خراج را حل و فصل  و مشکل باژبندد میبا او 
  :گوید می

   تراياـــــ جفيزی به چمینجو            تراياــــ دارم وفباز جان به

  )970-969 : 69 ،6:  1386،فردوسی(ا ست گاهت مر بی صلي جابه            مراخواهت کـــی بود نبرادر

   پنهان کردن هویت-4-2-1-3
پنهان کردن . 2 خود تیپنهان کردن هو. ا:  در شاهنامه به دو گونه است نیزتیپنهان کردن هو

  يگری دتیهو
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  پنهان کردن هویت خود -2-1-3-1- 4
 خاطر از نانیگذارد، رستم با اطم ی مي پارانی به اشی پدر خوافتنی یآنگاه که سهراب در پ

 سهراب از ي پرس و جوهاست،ی نشی بيا  در توران دارد، هنوز پسر بچهي که وي فرزندنکهیا
 یهم شکستن مقاومت خود تلق دري برابکارانهی فرییها  را تالشتشی در مورد هوشیخو
کند  ی روست که وانمود منیاز ا.  روبرو سازدیها را با ناکام  تالشنی تا ا؛ پس می کوشدکند می
 از آن بدان توانسته بود شی که پکند ی استفاده میبی فراو همچنین از. ستمیمن رستم نکه 

 به مازندران وارد کاووسیدر مقام فرستاده کرستم در آن ماجرا،  . توانمند را بترساندیبیرق
 زی و سرانجام نهدی کش،ور، پهلوان درباره فراوان توان خود را به رخ کالییبا ترفندها و دشده بو

 که ه بوددی پرس شاه مازندران از وي،  هنرهاي رزمی اودر پیدر آنجا نیز  ؛آورد دري را از پااو
اي معمولی و  رزمنده خود را ، دشمن اندیشهبه سبب ایجاد رعب در ی؟ و رستم تو رستمایآ

  و بهرفته و بدین ترتیب کالهور نزد شاه مازندران کرده بودمعرفی  در برابر رستم اي ناچیز بنده
  .)86 :1382 ،امرایی( » بهتر است با رستم آشتی کند«  : گفته بودوي

   را خود اندر خورم ي چاکراگر     پاسخ که من چاکرم  دادنیچن

      )710-709 :52، 2: 1386،فردوسی( ت و گرد و سوارس  او پهلوانکه      به کارمیایا او بود من نـــکج

  پنهان کردن هویت دیگري -4-2-1-3-2
 از هراس ریدهد، هج ی رستم قرار ماندنی و نمای را راستری هجي سهراب شرط آزادنکهیبا ا
  :اندیشد می  با خود؛ چرا کهکند یپنهان م تهمتن را یستی ک، به رستمدنی رسبیآس

   کشته رستم به چنگال اوشود         اوالی نی و ا و نیروي کتفبدین

   سر تخت کاووس شاهردیــبگ        خواهنهیــ کی کسباشد نرانی اوز

   به از زنده دشمن بدو شادکام    که مردن به نام    موبدچنین گفت 

  ي روز چون آب جوهی سنگردد   ي     اگر من شوم کشته بر دست او

  نیرـــوانان با آفــ پهلهــهم           نیتاد پور گزـــ گودرز و هفچو
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  )599-594، 166-165 :همان( ادی دارم از موبد پاك نیچن           ادـــــ تن من مب،رانی به انباشد

 يا  به گونهبی از سالح فريریگ ره مسأله بهزی شاهنامه نيها  مورد از داستانکیدست کم در «
 » قهرمان استی و از خودگذشتگثاریگرفته از ا  نشأتقتی در حقیی شده که گوریتصو

  .انجامد  و به مرگ وي می)164: 1382کلینتون، (

  ادی چی سخن هي رستم نکردز    داد    ستی ننیت سهراب ک گفبدو

  )564-563، 163 :همان( سپه در نماند نهانانی م          ان     ـــلوان جهــ کو بود پهیکس 

  :کند ی می معرفینی را پهلوان چتهمتن، رستمبه  براي پیشگیري از گزند سهراب ،ریهج

  )531، 160:همان( شاهکی است نزددهی رسي    به نوکخواهی نیکی نی گفت کز چنیچن

در داستان رستم و اکوان  . بودندانینی به چهیتوان تصور کرد که سکاها شب یم«از این روي 
 به ،دخت نیس ، رستمي مادربزرگِنام مادر .شود ی مدهید) ییسکا(ینی چری اساطي هم ردپاوید

  .)633 :1397 سا،یشم(» او داللت داردیی است که به نژاد سکاینی دختر چیمعن

رستم  و شوندنپدر و پسر متحد   تاکنند هویت رستم را از سهراب پنهان می  نیزهومان و بارمان
 درست مخالف . افراسیاب بتواند کاووس را از سلطنت به زیر کشدوبه دست سهراب کشته شود 

   .خواهد رستم آسیب نبیند هجیر که می

  خرد از يدور و یینما مجنون با مساله حل - 2-1-4 -4
 بر جان ابی افراسبی آس را از کوهساران به نزد خود آورد، چون ازخسروی کرانی از آن که پپس
 مانع کشته شدن اوش،ی جلوه دادن فرزند سوانهی که با ددیشی انديا  بود، چارهمناكیاو ب

 تا یمناسب دهاز هرچه از تو پرسد، پاسخش را نا دیبا« : گفت وي نوجوان شود و بهخسرویک
( » چاره از تباه کردن تو منصرف شودنی هست و بدیکه در عقل تو خلل  تصور کندهشا
  .)111: 1380 ،یاقیرسیدب

   گفت کز دل خرد دور کن       چو رزم آورد پاسخش سور کنبدو

  یوانگی    مگردان زبان جز به د          یگانگی او جز به بشی پمرو
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  )2475- 2473، 372 :همان( امروز بر تو مگر بگذرد کی          گونه به گرد خرد        چی امگرد

 که یارادت برخالف یفردوس  آن است که،مساله حل مهارت دگاهید از داستان نیا تشگف نکته
 به تظاهر و از خرد زیپره یگاه که آموزاندی مرکانهی دارد، نرم و زيهمواره به خردمند

  . استیی راهکار کارامد رها، و ندانستندنینفهم

  مساله با سازش مصلحتی حل -4-2-1-5
 لی گسستانیرا به سساس و خزروان، ا دو سردار خود، شمابیافراسدر داستان پادشاهی نوذر، 

 سام ي زال در گرگسار سرگرم دخمه ساختن برا. کنندریتسخ زال آنجا را دارد تا در نبود یم
 ضردهد که حا ی مغامی پتدبیر،، به کند، مهراب به دو سردار ترك ی و شهر را مهراب اداره ماست

ام   کردهیشیمن از تبار ضحاکم و به مصلحت با خاندان سام خو« :دیگو یاست با آنان بسازد و م
 بفرستم و موافقت او را با غامی پابی تا من به افراسدییاسایشما چند روز ب.  بمانممنیکه ا
 ،یاقی سریدب( »میای بيو خود و شهر به دست آورم و پس از آن همراه شما به خدمت میتسل

1380: 57(.   

  سازي مساله با آیین  حل-4-2-1-6
         که  آیین و رسم مجعولی است آوردنکند، یگري که رستم در رزم با سهراب می درنگین

 و یسادگ، يو  يروزی پنیتضم  عاملپیروزي رستم که در واقع نیتر  و بدفرجامنیزشت تر «
تا در پس  خورد با آن رقم می، )160: 1382نتون،یکل(» است،سهراب ، پسرشیطبع خام

 ی مردانگيتوس و الگو می حکنشی شاهکار آفری مستور شاهنامه آشکاره گردد که حتيها آموزه
اصول ترین  ساده بر ی حتشی پا، به اعتبار انسان بودنش، در تنازع بقا،یرانی ايو جوانمرد

دل در گرو  چرا که همانند انسان واقعی،؛ شدیاند ی ننگ نمولغزد و از نام  ی میپهلوانو  یانسان
  . تعلقات دارداهی در خاك سيپا و ایدن

  ،رد آوردــــ گری زيترـ سر مه    ، نبرد آوردیتــش کو به کیکس

  نید سرش گرچه باشد به کنبرّ     نی که پشتش نهد بر زمنینخست

  آورد ریندنش نام شـــــبه افک   آورد   ری زرشــــــگی بار داگر
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  )822 -819، 183-182 :همان( مانیی بود تا بود آنیچن ند زو جدا     ـــ باشد ار سر کروا

  تمارضمساله با حل -4-2-1-7
 فرار با قصد که یهنگامشنگل، پادشاه هند رفته بود،   نزدی به رسولي که با نام برزو،گور بهرام

 و همان کندیم تمارض ،پادشاه شنج به رفتن نيبرا ،ي وری تدببه دارد، ،شاه دختر نود،یسپ
  :زدیگریروز از هند م

  رفتند راه ـ برگگـــــانیگرانما      جشنگـــاه دـش تازه تا بود یهمــ

  )2298-2297، 591-590، 6: 1386 ،یفردوس( گشتماری بيزنش گفت برزو   به دشت دی شنگل که آبرداشت چو

 رنگیمساله کارآمد با ن  متنوع از حلییها رمجموعهی بخش ذکر شد، زنی که در ایهفت روش
  .در شاهنامه است

  ی زندگيها مساله با مهارت حل -2 -2-4
 توان ینم یمشخص هستند که مرز ی ارتباطيهاییتوانا از يا مجموعه یزندگ يها مهارت

  .ند هست  انسانگر ياریها   مهارتگری و گاه در ادغام با دییگاه به تنها هاآن و دی کششانانیم

   مدیریت هیجانات  مهارتحل مساله با -1- 4-2-2
حمایت   به، تصمیمنهیخشم و ک جانی هتیریمد واقرار به خطاي پدر  با ،فرزند سوفرايزرمهر، 

 و مشکل يریشگیپ ،يزیاز جنگ و غارت و خونرگونه   اینو گیرد با وي می یدوستقباد و از 
 هوشمندانه به خواستگاري نده پدر کشحتی براي ؛کند می و فصلحل ی را داخل آشوب و تفرقه

  . انوشیروانکسري  شود رود و حاصل این ازدواج می می

  دارـــه مـزبان را بدین باره رنج بدو گفت زرمهر کاي شهریار    

  پدر گر نکرد آنچ بایست کرد     ز مرگش پسر گُرم و تیمار خَورد

  )137- 135 ، 63-62، 7: 1386،فردوسی( ام پرستندهبه پیش تو اندر         ام      ترا مـن به سـان یکی بنده



  فردوسی مساله در شاهنامه  مهارت حلیبررس              رخسار زبان           1398، پاییز 10شماره /  
 

134

 ،کنند یمنزد سام  شاه ي آنجا که بزرگان شکوه از ستم و زر اندوززی نوذر نی داستان پادشاهدر
 ابتدا اما سامدهند؛  ی قرار ميریگ می تصمتی را در موقعوي، پور نریمان به ی پادشاهشنهادیپبا 

 گری دی سلطنت به خاندانضی شاه و تفوضی تعوشهیندمعترضان نوذر را آرام و آنها را از ا
؛ زند ی سر باز میشاهپاد رفتنی پذ ازیش،سپس با مدیریت هیجان آز در خوکند و  یمنصرف م
دهد  ی آنها پند منیی شاهان گذشته و آي از دادگرییها  نوذر را با بازگو کردن داستاندر پی آن

  .دهد ی مهی روریی تغزینوذر ن. کند یسوده خاطر م آانی بزرگان و سپاهمانی پدی را از تجديو و

 فرزندش را از دست ی شاهنامه است، وقتتی و با درانی که از زنان وزاوش،یهمسر س، رهیجر
که ناجوانمردانه فرود ، ج و مرکب به دست سپاه طوس نابخرد خود، گنفتادنی نيدهد، برا یم
 با شکافتن شکم اسبان دیریت هیجان و بحرانبا کمی تامل و مکشد،  یگناه را زارتر از پدر م یب

 نی در واپسزیفرود، ن .کند میمساله  حل،  خودنهی سدردشنه و فرو کردن   هاو آتش زدن گنج
تا اسیر نامردان   افکنندری را از بام به زشتنی که خوکرده بود هی به ساکنان دژ توصاتیدم ح
  .نشوند

  زدند خویشتن بر  زمین بر همه دژ شدند           رـدگان بر ســپرستن

  آتش بسوخته همه گنج ها را ب        فروخت    بر یـ آتشیکی رهی جر

  بان ببستـــــدر خانه تازي استیغ بگرفت از آن پس به دست     یکی 

  همی ریخت از روي او خون و خويان بدرید و ببرید پی      ــــشکمش

  نه بودــی دشـــامه او یکـــجبر     خ فرود      فرّنیــ ببالامدــــــیب 

-482 ،57، 3: 1386،فردوسی( بداد برش جان  ازدی شکم بر در  اد       ـ پسر بر نهيروه رخ را ب دو 
487(  

  موثر مساله با مهارت ارتباط  حل- 2- 4-2-2
، شفاعت سودابه. مساله است همواره در حال حل نیز در مجال حضورش در شاهنامه اوشیس

 يبراکه  است ییاه  مساله حلهمگی  ، با تورانپذیرش درخواست صلح و نگ جی برايداوطلب
 و به توران پناهندگی. دهد انجام می پیشگیري از ویرانی و کشتار و به عهد ي وفا،رانینجات اس

  :مساله اما علیرغم میل باطنی است منظور حل  هم به اوجالي وطن
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   )1216- 1215،  282- 281،  2 :1386،فردوسی(دی ناپدخش ردهیاز آب دو د  دی کشحونی لشکر به جاوخشیس

،  به تورانويپیشنهاد دعوت با ، وزیر افراسیاب، ویگردانی سیاوش از پدر، پیراندر پی ر
اي  با نوشتن نامه ،موثر و صلح میان دو کشور  منظور ارتباط به دارد تا افراسیاب را بر آن می

  :ف کند گذر از خاك توران منصرشهیسهراب را از اند

  )1172 ،278: همان (  نکوهش کنندم کهان و مهان         تو بر کشورم بگذري، در جهان

 را به رانیخواهند که پ ی موی از گخسروی و کسیفرنگ  از توران،خسروی داستان آوردن کدر
 را وي کرده که خون ادیگند  سووینکشد؛ اما گبا آنها  موثرش ها و ارتباط یکیسبب خدمات و ن

 از يا دهد تا قطره ی را خراشرانیپ گوش به گیو پیشنهاد می کند خسروی کسرانجام د؛زیبر
  : و سوگندش تحقق یابد چکدنیزم بر  ويخون

   مکشزدانی        زبان را ز سوگند رفشی شي اخسرویبدو گفت ک

    گوش سوراخ کن   به خنجر ورا  به سوگند گستاخ کن    دلکنون 

  )319-314، 441:همان (نی هم ز کدتی آادی    هم از مهر نیم از خنجرت خون چکد بر زچو

رستم به  يگر یانجیم با رویارویی مهر و کین در این داستان، درست مانند ی واقع فردوسدر
د که انآموز یماي نرم و خوشایند  وهیشبه  ،بیژنمنظور بخشایش گرگین میالد بر سر چاه 

 نور و قلب آدمیا و مروت است که از سویداي دارو با م انعطاف وجود دارد ي برای راهشهیهم
  . پذیرد میشکل ارتباط موثر شود و  شعور زاده می

   مدیریت استرس مهارتمساله با حل -3- 4-2-2
 دچار ؛ وابدی ی و بر آسمان موی را بر پشت دد و خودیگشا ی رستم چشم مو،یدر داستان اکوان د

  :گردد یاسترس م

  )60 ،292، 3: 1386،یفردوس( شدکاری پر خرد پر ز پسر       شدداری شد تهمتن چو بیغم

 یت و خالق با آگاهی و، داردوانی ديکار  از وارونهی و کافیفیچون اطالعات ک حال با این
  :کند مساله می حل گیري بجا تصمیم و با  شود ی مرهیبر استرس خود چسنجشگري 
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  نیت اندر زده اسی داستانیکی     نی چي داد پاسخ که دانانیچن

   روانش سروشندی نبنویبه م     در آب هر کو برآورد هوش     که

  ي سراگریخرامش نباشد به د          ي بماند روانش به جاي زاربه

  )70-67، 293-292 :همان(ری چنگال مرد دلنندیبب              ری کوهم بر انداز تا ببر و شبه

  مساله با تفکرخالق حل - 4- 4-2-2
 یراه،  با تفکرخالقلیی و کرمالییارما يهانام به آشپز دو ضحاك یپادشاه داستان در
 مغز نیگزی گوسفند را جاکی مغز ي هر روز در هنگام آشپزنوعان هم نجات ي و برادندیشیاند

 کردن مغزشان رونی بي را که برای از دو تنیکی توانستند روزانه بی ترتنیبد ؛کردندجوان دوم 
 دوره در یکش جوان مساله حل به امکان حد تا وهیش نیا به و جات بخشندآوردند، از مرگ نیم

   .پرداختند دونیفر یپادشاه و کاوه امیق تا ضحاك یپادشاه

   نشناختندزی ني چاره انی  جز  را بپرداختند    یکیاز آن دو 

   )30-29 ، 57-56 ، 1: 1386،فردوسی( با مغز آن ارجمند ختیامی  ب    کرد مغز سر گوسفند     برون

لی و قحطی  است، خشکسا ويقباد، پسر پیروز، در دوره اي که مزدك وزیردر پادشاهی 
رود و  گري نزد قباد می مزدك به چاره. آورند  روي میشاهشود و مردم به طلب نان به درگاه  می

 یدهد، همانند کس ی که محتاج است، نمیشاها آن کس که نان دارد و به کس«: گوید به او می
 غی که پادزهر دارد و دری آن کسفریاگر ک. ورزد ی مغی دردهیاست که پادزهر دارد و از مارگز

 خونِ ختنِی همان حکم دارد و گفت گناه نرزی صاحبان نان ننی ايورزد، کشتن است، جزا یم
 است؛ پس مزدك مردم را فرمان داد که بروند و نی مردم مسکنیچنان مردمان به گردن چن

و ) 382 :1380،یاقیرسیدب( »جوع کنند  و از آن سدرندی برگابند،یگندم بجا انبار  هر
   .شود  مساله قحطی و گرسنگی مردم حل میخالقترتیب با تفکر بدین

  )244 :72، 7:  1386،فردوسی( که بد گرسِنه    به تاراج گندم شدند از بنهدویدند هر کس

 نیبهرام چوب«. شود مساله می خالق حلفکردر شاهنامه با ت  نیزچوبین براي از بین بردن بهرام
 ،روانی بود که در دوره خسرو اول، انوشي ماهر در جنگاوري از سرسپردگان پادشاه و مردیکی
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 زود یلی پادشاه شد و خکی از دوستان نزدیکیو  دی گردانزی خود را متما،ی جنگيها يروزیبا پ
 کاخ سیی و سپس رافتیم  مقاعی ترفرانی سپاه اي سپاهبدیعنی درجه نیبه باالتر

 تفرقه ي او، براهی علامیق پس از اختالف با هرمزد و ي و.)317: 1380 سن،ستنیکر(»دیدگر
 بزنند می زر و سيها  سکهز،ی و نام خسرو پروری هرمز و پسرش، دستور داد با تصوانیانداختن م

ها   پول، سکهنی با ا آني و پرداخت بهاسفونی کالن در تيدهایکرد تا بازرگانان، با خر و تالش
 در مملکت برپا شد و در سپاه تفرقه ی آشوب.)421:1368 ،ی ثعالب(  اندازندانی بازار به جردررا 

 مساله  و حل گرفتياری کشور، از روم يساز م آراي برازیهرمزد کشته شد و خسروپرو. افتاد
تواند بر بهرام  ی نميور و دالی مردانگقطری از روخس« که وقتی افتد می اینگونه اتفاق سرانجام

مهرکی و (»ودش یموفق به کشتن بهرام م ،یکردن قاتل ری اجقیاز طر،گردد رهیچ
  .)162: 1392عبداالحدي،

  نقادتفکرمهارت مساله با  حل -5- 4-2-2
 میری نپذیراحت  را بهشنهادهایها و پ  درخواستها، دهی است که شننیاصل نخست در تفکر نقاد ا

 خود در ي برا و تشخیص سره از ناسرهدنیشیمنظور اند  بهی فرصت،معقولبسنده و  یدرنگ باو 
ممکن .  استکردن ی مطالعه و بررس،یابی ارزدن،یمنظور از نقدکردن، در واقع سنج .میرینظر بگ

 انسان قبل یعنی است؛ اما تفکّر نقّادانه، یی جوبی تصورکنند که منظور از انتقاد، عیاست برخ
 که ي کارای که آکند ی و بررسشدیندی را شروع کند، خوب بي کارای ردی بگیمی که تصمنیاز ا

  .)315 و  314: 1396، و دیگرانیمحمد خان(  نهای است حی صحرد،یگ ی که میمی تصمای دهد یانجام م

 زدیخ یکند، کاووس برم ی را متهم به تعرض بر خود مي آنجا که سودابه واوش،ی داستان سدر
 را از سر تا به پا اوشی که بر و بازو و دست و اندام سپردازد؛ بدینسان  می ارزیابی شواهدهب و
  و و خوش بوستزیآم که سودابه عطری در حال؛ندیب ی در آن نمي از عطر و بوي اما اثرد؛یبو یم

شود و در برابر  ، تسلیم فریب سودابه نمییابد که سیاوش بی گناه است  درمیچون سنجشگرانه
  :ایستد او می

   گالبيبوو  کاووس افتی یهم       و مشک ناب  ی ميوـه بو سوداز

  )366 -365، 227-226 ،2: 1386،فردوسی(نشان پسودن نبود اندروي       ين گونه بو بر آاوشی از سبودن 
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 نکند تا  راز را فاشنی ا حفظ آبرو،يخواهد که برا ی مي کاووس از واوش،ی سیگناه ی ببا اثبات
  :ندی بجويا چاره

  )376، 227: همان(ي سخن رنگ و بوردی که گدی  نبا      ي و با کس مگو نیزنی ازادی مکن

   و سنت ها و آیین رسومبا مساله  حل - 3- 2-4
 و حلها  مسائل با آنبرخی هست که میت، پیوند خویشی ک رقابت، حدر شاهنامه رسومی مانند

  .شود می فصل

  رقابت رسم مساله با حل -1 – 3 -2-4
 و  برسر جانشینی کاووس میان گیو و طوس مباحثه،پس از کشته شدن سیاوش در حوادثِ
اما طوس که انبوه سپاه گودرز و ؛  به کارزار بپردازندشود سرانجام مقرر می. گیرد میجدال باال 

شمنان  به د تنها تباهی بسیار دارد و سود آن،که این جنگیابد  میبیند، در یخسرو را میک
اش این بار، خردمندانه و هوشمندانه، بر  ف شخصیت نابخرد همیشگیبرخالرسید؛ پس خواهد 
فرستد تا در این میانه حکم   کسی را نزد کاووس می؛ از این روکند مساله   حلتاشود  آن می

آن نهادند که طوس و فریبرز در یک نوبت و کیخسرو با گودرز در نوبت دیگر  بر«سرانجام. شود
دبیر (»شاهی از آن او باشدام توفیق تسخیر آن قلعه را یافتند، هر کد. به تسخیر دژ بهمن روند

  .)123 :1380سیاقی ،

  پیوند و خویشیرسم مساله با  حل -2 -3 -4-2
 خطر ۀمسال  و حلانیرانیموثر با ا  ارتباطي برقراريگور، شاه هند برا  بهرامیدر داستان پادشاه

 در هندوستان ي تا وآورد ی بهرام درمير را به همسنودی آنان، دخترش، سپیِ احتمالیِلشکرکش
   . شودآنان اوریبماند و 

  )2196، 582، 6، 1386،یفردوس( را  دود ی شمع بی  چو سرو سه     را  نودی داد شنگل سپبدو

 خوانیمساله با رجز حل -3 -3 -4-2

 و ها ایجاد رعبکارکرد رجز« .رسوم و ترفندهاي مهم روانی غلبه بر دشمن است، یکی از رجز
ریشگی دشمن، ترساندن  شکل اثبات اصالت نژاد خود و بی  که بهوحشت در دل حریف است
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، هاي گذشته  و سرزنش و تمسخر، توصیف شایستگیخواهی، زورآوري، تحقیر دشمن، کین
مرادي و (»شود ه و کشتن قهرمانان بنام انجام میشد توصیف کارهاي بزرگ انجام

 نبردها در ف،ی حرهی و خراب کردن روحیبا رجزخوان ی پهلوانان گاه.)45 :1391صلواتی،
 حل ،ی رجزخوانياری در صحنه جنگ به يروزی به پیابیدر واقع دست .کنند یمساله م حل

  .مساله شکست است

بود با  نبرد، اشکبوس توانسته قبل از ورود رستم به صحنه کشانی، ر داستان کاموسد
برابر اي که رهام در  گونه به کند؛ایرانیان القا  وحشت و هراس را به جبهه هاي خود، رجزخوانی

 با رستم که تا آن زمان حریفی در تراز خود ندیده بود، اشکبوس او تاب مقاومت نیاورده بود؛
گوید و  سخن می وي که پیاده به آوردگاه آمده،کند و از مرگ  نیز جنگ نرم و روانی را آغاز می

  :پرسد خنده زنان از او می

   که خواهد گریست؟، برتن سرت به بی  نام تو چیست؟    ،نبدو گفت خندا

  امــــ؟ کزین پس نبینی تو کچه پرسیخ که نام    ـــ داد پاستهمتن چنین

  )1287-1285، 183، 3: 1386،فردوسی(زمانه مرا پتک ترگ تو کرد  کرد     » تومرگِ«ن نام، ـرا مام مـم

اي  انه وي شمرده بود، با پدافند نرم زیرکرستم سپس پیاده بودنش را که اشکبوس نقطه ضعف
ده گفته فرمان  و سپس ضربه روانی آخر را با بیان اینکهشمارد میبر از شجاعت و اعتماد به نفس

 و وقتی جنگ نرم به ثمر کند اگر اسب نیاز داشتی، از حریفت بگیر، بر اشکبوس وارد می
  :آورد  حریف را از پاي در می، و کماننشیند، به جنگ سخت می

  )1293 :همان( بستانم از اشکبوس پ     که تا اس،اده مرا زان فرستاد طوســــپی

 سپس ؛ مختل کندهاي روحی و روانی حریف را باید ابتدا زیر ساخت داند رستم می«  در واقع 
  .)169 :1395مهدي پور و دیگران،(» روي بپردازدبا او به جنگ رویا

  رگی ديها وهیشبه مساله  حل -4 –4-2
زارهایی هستند که گاهی در از جمله اب  نیزالطبیعهعناصر ماورها، علم نجوم و  ها و کابوس خواب

 .دندار اله وا میمس حل را به شاهان و پهلواناني شاهنامه  ها داستان
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    کابوسکی دنید یپ در مساله حل -1- 4-2-4
 از ایرانیان و رایزنی  هولناك درباره شکستدیدن کابوسیدر پی  افراسیاب ،در داستان سیاوش

 کارامد يا يگر  که چارهردیگ ی به صلح ممیمساله جنگ، تصم  حلمنظور  بهبا اخترشناسان،
 تعصب و گونه چیه  ی ب،یفردوس که بینیم می اتهامات ناروا آشکارا ی برخالف برخو است

 چون کوی نی با صفاتزند، یم سر آنان از ارزشمند يرفتار دشمنان را آنگاه که ی حتینژادپرست
  :کند یم فیتوص "افتهیخرد" و "ارهوشیبس" رانی و پ"هوشمند" رثیاغر اب،یافراس "هیپرما"

   ابوـخ هـب دــنبین یناکسی که هرگز     بیاــسارــف اایهــرمـپ فتـگ چنین 

  ام هشنیدـــن یزـــن انوـــج و یرـــپز    ام  هدـی دنـمه رــتی بـش نچو چنان 

  )715-713 ،249، 2 :1386فردوسی،(اب عق پر نسماآد،گر ز پر،جهان    ابوـخ هـب مید دراـــم از پر نبیابا 

 حل شود و  از صاحب مشکلاي کارآمد است که مسالهگري زمانی  ارهمساله و چ واقع حلدر 
کند؛  در این داستان، کابوسِ افراسیاب، مساله جنگ را حل می. الینحل و ناتمام نماندمشکل 

منظور کشتن فریدون صورت  که به بیند؛ با وجود همه اقداماتی که ضحاك میاما کابوسی 
؛ اما شود گیرد، ناتمام و ناکارامد است؛ چرا که دست آخر مشکل و مساله ضحاك، حل نمی می

همین داستان اگر از دیدگاه حل مشکل مردم و به ثمر رسیدن قیام کاوه و فریدون نگریسته 
  .آید  شمار میاي کارامد به مساله شود، حل

   از احوال ستارگان ییجوچارهمساله با حل - 2- 4-2-4
 به ش نسبدنی به سبب رس، زال و رودابهی منوچهر، با آنکه شاه از دلدادگیدر داستان پادشاه

 از یآگاه مگر با تانگرند بشناسان در طالع زال ستاره تا دهدیم دستور ،است  ناخرسند،ضحاك
 وندیپ نیا ازدهند که ی مدی نوها  و چون آنشدیندی بيریتدبژاد  ني تابوبر ستارگان احوال

شود یخرسند م شاه ،خواهد شد زاده نامدار و پشت و پناه سپاه و تاج و تخت یپهلوان خجسته
   .کندیم اجابت را زال خواسته  معقولی انعطافباو 

 بـه عهـد   يو وفـا  از پـدر طلـب تـاج و تخـت     اری چون اسـفند   ز،ی ن اریدر داستان رستم و اسفند    
 و کننـد  ی را بررسـ اری تا با اخترشناسان طالع اسفند  خواند ی را فرا م   پ گشتاسب، جاماس  کند، یم
  :دیگو یجاماسب م.  رواستيری چه تدبنندیبب
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   هــوش در زاولســـــتان بود      به دست تهـم پور دستان بودورا

   مدارهی روز را خوارمانی      که ااری جاماسپ گفت آن زمان شهربه

  ،ی        سپارم بدو تاج و گنج مه،ی من سر تخت شاهنشهــــاگر

   بر و بوم زاولستان؟                 نداند کس او را به کاولستان؟ندینب

  )70- 66، 297 ،5 ، 1386،یفردوس(؟ آموزگارکشی از گردش روزگار؟           بود اختر نمنی اشود

 يگشتاسب که به دنبال مجوز. ستی نرییل تغ است که سرنوشت قابنی جاماسب اپاسخ
 را ي و ورود ی شوم فرزند مری تقدشوازی به پرد،ی آرام از سفره آز کام گی تا با دلگردد یم

  :کند ی مستانی به سبازگشت یآگاهانه رهسپار سفر ب

، 298 ،5 ، 1386،یفردوس( بودش آموزگار ي بر بدی و گردش روزگار            همشهی اندبد
75(  

  براي مخاطب نتیجه هرچند که.مساله در این داستان، برداشتن رقیب است در واقع حل
 از دست دادن پادشاهی با مرگ فرزند، پایان  کابوسِ،ناخوشایند است؛ اما از نگاه گشتاسب

    .یابد می

  عهیمساله با عناصر ماورا الطب حل -3- 4-2-4
 اری که بر روح اسفندستی آز نویت که تنها دگف  بتواندی شاار،ی داستان نبرد رستم و اسفنددر

 زی ن،ختهی آمی جوانیناپختگ با يری و نفوذناپذیتن نیی که از رويکند؛ غرور ی میحکمران
 به اعتبار انسان بودنش، همواره نقاط ، ستانده است؛ حال آنکه انسانياعتدال را از جان و

 نی زمرانی اانی که دانا،ي از وشی پنِساینو  شاهنامهگری و دی دارد و فردوسی و قوتعفض
  براي آموزاندنزی ن روح آدمی پنهانيای زوانیتر ی از جزئشانیها اند، در اسطوره بوده

زال به ، گردد ی برمپدر نزد ی که رستم به ناچارگآنگاهدر این نبرد نمادین  .اند پوشی نکرده چشم
،  هم؛گردد  جراحات تهمتنامی هم الت تاندخوا  می باال فراوي را از عالم؛ افتد ی ممرغیس  پرادی

ها  کامل است که از دیده در اصطالح عارفان سیمرغ کنایه از انسان«.مساله کند  حل،خرد به
 سرزنش اری با اسفندزیرا از ست پهلوان جهان ،سیمرغ .)97: 1378محجوب،(»پوشیده است
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 گردن يو به فرمان وکند  نی تمکاری از اسفندستیبا ی دارد رستم مدهیکند؛ چرا که عق یم
 به مرغی جفت سنکهی است که با انینکته مهم ا.  باشدي ننگ وهی ما،اعت اطنیآن که ا ی ب؛نهد

 و  از بخش بالغي بتوان او را نماددیشا که مرغیشود، س ی کشته ماریدست اسفند
 نی و پناه سرزمییهمتا ی ندارد و او را به بي از ويا نهیدانست، ک تی شخصاندیش مصلحت

  :ندیب ی را م یعنی وطنتر  بزرگتیهدف و اولوبه جاي خویشتن،  و دیستا ی م،بودن

    پشت راستی همرانیبدو دارد ا    نخاست ییو ا اندر زمانه چنکه

   گرفتدی اندازه بامنرا از ت           نباشد شگفت   ،ي از ويزیبپره

  )1279- 1277 ،401، 5 :1386،فردوسی( اه کردش تبریبه دستان و شمش       مرغ با دستگاه، آن جفت منکه

 ،سیمرغو  ردیپذ ی و زال را نممرغی نام دارد، پند سشهی انديگری رستم که چون هر پهلوان داما
  گزِرِیرا به ت اریآموزد که چشمان اسفند ی را ميوگی مادرانه با زال و فرزندش دارد، که دلبست

  . ردی نشانه گ،پرورانده در آب رز

   آن نامدارشی شد جهان پهیس                اریدــشم اسفن بر چری تبزد

   )1383-1382، 412 ،401:همان( یاز او دور شد دانش و فره                ی سرو سهيخم آورد باال 

 يِگر  مهارت حاضر، در آن چارهدی از د اما است پرآب چشم،يا  داستان، اگرچه غمنامهنیا
توانسته است مشکل خود را حل کند و سیمرغ تم به کمک کارآمد رخ داده است؛ چرا که رس

 و نی دندهی نمااي که،  شاهزادهبی گردد تا نام و کنام خود و خانواده اش را از آسدانی مروزیپ
  . مصون دارد به نابودي وي آمده است،؛ اما نابخردانه استدولت

    نتیجه
آموزش این .  بهداشت استیان سازمان جهفی دهگانه در تعريها  از مهارتیکیمساله،  حل 

 لسادر   مهارتیمنظور تدوین این مجموعه  بهبوتوین تگیلبر کتر د اولیهتمااقد ا باها مهارت
و پس از آن نیز از  و سپس در سازمان جهانی بهداشت و یونسکو تعریف یددگر زغا آ1979

 آن در هاي اصلی زندگی شناخته شد و آموزش سوي یونیسف و یونسکو به عنوان مهارت
مساله، که  مهارت حل که افتی درتوانیم شاهنامه در یملتا  اندكبا .سراسر دنیا رواج یافت
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که  ،کهن ِ رانی ارنامهیتدب نیا در ساز است، به سبب حضور خردمندان  مهم و سرنوشتیمهارت
مسائل الینحل و   و روشن است کهشودی مافتیبه وفور ، است يخردمند از سرشار

 درست اجرا ای مساله حل مهارت  بسنده و خردِ نداشتن، حاصل  شاهنامهي ناکارامدها گري چاره
شود، به  مساله می  نیز که منجر به حلهشاهنام کارامد يها يگر چاره.  استنکردن مراحل آن

مساله در این اثر  حل .نماید آور در شاهنامه رخ می  شگفت، متنوع ويرهاي غیرتکرا شیوه
 يروزگار و دیگشایم یمشکل از گره یزمان ؛انجامدیم یانسان جان جاتن به یگاهماندگار، 

 ،یشیاند مساله و چاره  شاهنامه حليها ستاندر دا گاه ؛گردد یم یمیعظ یاجتماع تحول منشاء
 و شودیمها  جنگکارامد ری تدبها خندق کندن ی گاهدهد؛ی رخ مرنگی و مکر و نيبا جادوگر

 مرتفع ،وندیپوصلت و  به ی مشکلهرازگاهی نیز؛ کند یم مساله حلنرم   و جنگی رجزخوانزمانی
 به یی،مذاکره و گفت و گو ، درایت،خرد به ، اما خجسته، ناممکنيوندیپ و گاه گردد یم

 دیکل،  جامعه متداولِيها نیی و آرسوم به توسل هم گاهی اوقات رد؛یگ ی سر م،شیرینی
 جا هر زین عهیماورالطب عناصرخواب و ریتعب، یناسش ستارهاحکام و باورهاي  .شود یم مسائل حل
 روند شبردیپ در ی چفت و بستد،ی آانی سرنوشت به مي و بازری تقدي پااست الزم که

 فرود نشی در آفريدیکل  نقشیهر دو، خردان ی و بخردمندان در شاهنامه. دگرد یم ها داستان
کسانی  و دارند مهارتاین  موضوع با مرتبط يها داستان روند ها و شخصیتسرنوشت ، فرازها و

 ، "هیپرما" چون کوی نیبا صفاتکنند، حتی اگر در سنگر دشمن باشند،  که مسائل را حل می
این مهارت ارتباط شوند؛   ی مفی توص"افتهیخرد" و "خردمند"، "ارهوشیبس" ، "هوشمند"

 با داشتن ، مسائلاي که گاهی هاي زندگی دارد ؛ به گونه تنگاتنگی با برخی دیگر از مهارت
ط موثر، مدیریت هیجانات و مدیریت ارتباهاي دیگري چون تفکر خالق، تفکر نقاد،  مهارت

 يها وششک ی تمامرغمیعلنیز  گاه حقیقت تلخ آن است که اماشوند؛  حل میاسترس 
 درست مثل زندگی ، شاهنامه شتابکارِنابخردانِ زروی اسب تع،یفجا از يریشگیپ بر خردمندان

  .آورد ی به بار مریناپذ  جبرانيها یتباه ،واقعی
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 منابع

  .میرکبیر ا،انتهر اول،پچا،شاهنامه هنگا از نجها و انیرا. )1381(محمدعلی ،شنوسالمیندا
 ،، تهـران  تـا شـغاد  ومرثیـ  از ک  ی شاهنامه فردوس  يها تیشناخت شخص  ،)1382(د،یمج ،ییامرا

 .آنزان

 بـر   ی مبتنـ  ی ذهنـ  ينـدها یفرآ(یضـوعات شـناخت    بـر مو   يمقدمـه ا   ، )1397 (م،یبرزکار، ابراه 
   .نهی آرت،، تهران)ی مغز و روان شناختيپژوهش ها

الفـرس و      مـشهور بـه غرراالخبـار ملـوك        ی ثعالب خیتار ،)1368( منصورعبدالملک، ی،ابوعلیثعالب
 . قطره، تهران، اول،چاپی ترجمه محمد فضائل،رهمیس

 .ابزار ،،تهران خشمتیرید بر مهیشارژ اعصاب با تک .)1397(ار،یجلوه، ماز

مطلـق در   یخـالق   مجموعه مقاالت جـالل (رانیشاهنامه و فرهنگ ا  ،)1396(مطلق، جالل،  یخالق
انتشارات دکتـر محمـود افـشار     ،نتهرا،یپورتق  و معصومهی فرهاد اصالن ترجمه کا،یرانیدانشنامه ا 

  . انتشارات سخنيبا همکار
 .قطره ،تهران  به نثر،ی گونه شاهنامه فردوستیابرگردان رو ، )1380( محمد،دیس ،یاقی سریدب

 .انتهر هنشگادا ،انتهر ،شخصیت ينظریهها ،)1374(کبراعلى ،سیاسى

  .هرمس ،،تهرانها  نامهشاهِ ، )1397( روس،یسسا،یشم
  .امیرکبیر ،، تهرانسرایی در ایران حماسه ، )1369(صفا،ذبیح اهللا،

  .انکوشکیم ،،تهرانیگ زنديها آموزش مهارت ، )1391(گران،ی و دیفت
مرکـز   ،تهـران  جـالل، چـاپ اول،     مطلـق،   یخالق حیتصح ،شاهنامه ،)1386(ابولقاسم، ،یفردوس

  .ی اسالمبزرگ  المعارف رهیدا
 .ساحل ،،تهران2،چیاسمی دی رشترجمه ،انی در زمان ساسانرانیا ،)1380(سن،آرتور، نیستیکر

 .سمت ،هران، ت1نامه باستان،ج ،)1383(ن،ی الدرجاللی م،يکزاز

 اضـطراب،  ( مقابلـه بـا  ي روش هـا ی زنـدگ يمجموعه کامـل مهارتهـا     ،)1397 (س،ی، کر نکهیکل
 ب،ی آسـ ،يمـار ی درد، ب،يریـ  فقدان، پ،یی شکست، اختالفات زناشو ،یی کمرو ،یی تنها ،یافسردگ

  .یرسانه تخصص ،،تهرانی ترجمه شهرام محمدخان،)ی روحيضربه ها
  .دیمروار ،تهران،ی فردوسنیآفر، )1378(محمد جعفر، محجوب،.
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،تهـران،  )نی والدژهی و-يرفتار مهارت( ی زندگ يها  مهارت ، )1396(گران،ی و د  ،شهرامیخان  محمد
  .دانش  طلوع

  .یخوارزم ،تهران ،نقد حال ،)1376(،ی مجتب،ينویم
  .گرید ، تهران،گری و شاهنامه از نگاه دیفردوس. )1387 (د،ی سع،يریوز
 يهـا   آموزش مهارت  یاثربخش ").1394(محسن،   ،کتای یشکوه ،نیگن ،گانهیمعتمدعلی،  ،یفیشر
 ،12  دوره،)روانـشناسان ایرانـی    (شناسـی تحـولی     روان مجله ،   "کودك-له بر تعامل والد   امس حل

  .14- 3، 45شماره
ــسن ،شکوهییکتا ــرانی و دمحــ  و سستر ابر حلمسألهرتمها زشموآثربخشىا ،)1393(" ،گــ

ــه،  "لدین واوريندپرزفر سبک  ،همدپانز لسا ،ديبررکا شناسی در روانهشوپژ و نش دامجلـــ
  .53 -45،  3 رةشما

، "ی و منـابع دوره اسـالم   ی بر سرگذشت سوفرا در شاهنامه فردوس      یتأمل".)1393(رضا، ،يغفور
 .212 – 187 ، 77، شماره 22 سال،ی فارساتیدو فصلنامه زبان و ادب

نامـه    ، فـصلنامه  ترجمه دکتـر عبـاس امـام      ،" در شاهنامه  رنگیمکر و ن  ".)1385( جروم، نتون،یکل
  .172-155، 23شماره  ،1385،انجمن

ــايمراد ــلواتون،ی،کتـ ــوان ".)1391(محمود،،ی صـ ــز و رجزخـ ــارکرد رجـ ــاهنامه و یکـ  در شـ
دانـشگاه آزاد  ) ادب و عرفـان (ی در ادب فارساتی عرفانی پژوهش ی ، فصلنامه علم   "نامه گرشاسب

  .46-31، 13شماره  ،4دوره  واحد همدان،،یاسالم
 يهـا   مولفـه یبررسـ (  سکه جنـگ در شـاهنامه  يآن رو "، )1395(گران،یپور، محمد و د  يمهد.

 .180-161 ، 233شماره ، یمجله زبان و ادب فارس ، ") رستمیجنگ نرم در شاه جنگ روان

 ، "ی در شـاهنامه فردوســ نی بهـرام چـوب  امیـ ق" .)1392( اشــرف، ،ي عبــداالحد رج،یـ ،ایمهرک
 .164-147، 18 شماره ،ی فارساتی و نقد متون زبان و ادبلیل تحیفصلنامه تخصص

  .12-8،  10 شماره ،مجله ادبستان فرهنگ و هنر ،"کاوه دادخواه" ، )1369(،نی غالمحسی،وسفی
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  گرا رویکردي کمینه: واژي چندگانه در زبان مازندرانی هاي پرسش بررسی ساخت
  

   marmarashidi@gmail.com  *مریم رشیدي

 دانشگاه آزاد اسالمی ساري شناسی دانشجوي دکتري زبان

  

 
  چکیده

  بردن به چگونگی سازوکار نظام هاي زبانی، براي پی مطالعه و ثبت هر کدام از گونهسیررب
     مطالعات از جمله موضوعات مورد بررسی ذیلِ .هاي بشري بسیار حائز اهمیت استزبان
هاي چندگانه در  واژه واژه و مشخصاَ پرسش حرکت پرسشحوي ن شناسی، بررسی فرآیندزبان
گرا و بر  ي کمینه در پژوهش حاضر، تالش بر آن بوده است تا در چارچوب برنامه .هاستزبان

واژه و  واژه، جایگاه جمالت حاوي دو یا چند پرسش ترین پرسش اساس اصل جذب نزدیک
هدف از این پژوهش، ارزیابی . العه قرار گیردها در زبان مازندرانی مورد مط ي عملکرد آن شیوه

واژه در زبان مازندرانی  هاي داراي پرسش  ساخت ازگونه نوع نگرش این رویکرد در بررسی این
دهد که انشقاق  هاي حاوي ادات استفهامی چندگانه در این زبان نشان می بررسی ساخت .است

هاي دوتایی یا  واژه پرسشدر . باشد ی نمACPها در این زبان نیازمند اعمال اصل  واژه پرسش
 نبوده و )wh-feature(ساز داراي ویژگی سؤالی  متمم، وجود نداردکه حرکت  چندتایی درجا

نما قرار  گر گروه متمم  در جایگاه مشخص)wh-expression(ضرورتی ندارد که عبارت پرسشی 
 نیازي به اعمال اصل ، هها در آن اختیاري بود واژه پرسشجمالتی که حرکت مورد در . گیرد

ACP وران  اي و استفاده از شم زبانی گویش داده هاي این پژوهش به روش کتابخانه  . نیست
  .باشد ی می تحلیل-ها توصیفی  گردآوري شده و شیوه بررسی آن

  
  
   9/9/1398:     تاریخ پذیرش مقاله                            18/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله  

  واژگان کلیدي
  گرا ي کمینه برنامه*
  ي چندگانه ها واژه حرکت پرسش*
  زبان مازندرانی*
  واژه ترین پرسش اصل جذب نزدیک*



  ...اژي چندگانه درو هاي پرسش بررسی ساخت     رخسار زبان       1398، پاییز 10شماره /  
 

 

 
 

147 
    

  مقدمه. 1
انواع  و معرفی 1هاي نحوي چامسکی ساختکتاب گیري دستور زایشی و نگارش  از آغازِ شکل

گشتارهاي نحوي در پی آن، تنها گشتاري که توانست در الگوهاي بعدي نظریه جایگاه خود را 
واژه در  حرکت پرسشگرا نیز راه یابد، گشتار حرکت و از جمله  ي کمینه حفظ کرده و به برنامه

 براي متفاوتی رفتارهاي هاي مختلف، زبان.  که مورد توجه قرار گرفته است بودزبان انگلیسی
ها و باقی ماندن  واژه جایی آشکار پرسش جابه :پرسشی دارند جمالت در ها واژه پرسش عملکرد

 حرکت جمله آغازین جایگاه به انگلیسی نظیر هایی    زبان در واژه پرسش. ها در جایگاه خود آن
 گروه جایگاه با واژه پرسش جایگاه که   طوري به گذارد،  می جا    به خود از ردي نهایت در و کند   می

 این حرکت را  چامسکی).1957 چامسکی، (است متفاوت خبري جملۀ در خود معادل اسمی
اصلی واژه از جاي   که پرسشاظهار داشتههاي خود   در بررسیوي.  نامیده است2حرکت آلفا

جایگاه  نماید و حرکت این سازه را از ه جایگاه غیرنقشی در ابتداي جمله حرکت میخود ب
 نما گر گروه متمم و جایگاه فرود آن را مشخّص کند موضوع به جایگاه غیرموضوع معرّفی می

[spec, cp]خود تسلّط سازه در این حرکت، پرسش. داند  می اي دارد واژه بر رد.  
ي  ترین دستاوردهاي این مکتب رویکرد یا برنامه ی و از مهمآخرین صورت از دستور زایش

 بر دستور همگانی برتري یافته و با تأکید بر اصل 1990ي  گرا است که از اوایل دهه کمینه
این برنامه اساساً از . الشعاع خود قرار داده است هاي این نظریه را تحت  تمامی جنبه3اقتصاد
 است و هدف آن تبیین اصول ، مشتق شده1980ي   به دههها، متعلقي اصول و پارامتر نظریه
گرا،  ي کمینه باشد؛ به عبارتی روح حاکم بر برنامه ویژه اصل اقتصاد می ي این نظریه و به اولیه

هاي  ترین اصل این رویکرد، حذف تمامی ویژگی مهم. برمبناي حداکثر اختصار در نظریه است
تنها سطوح زبانی مطرح در این برنامه، . باشد ر میت  در راستاي رسیدن به اصول کلی زبانی

گام، صورت  به هاي واژگانی و طی یک فرآیند گام مقولهصورت منطقی و صورت آوایی هستند؛ 

                                                
1. syntactic Structures  
2. α- movement 
3  . economy principle 
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فرآیند نامیده است؛ به عبارتی  4تیا را فرآیند محاسب دهند که چامسکی آن منطقی را شکل می
  .باشد  می5اصلی نحوي، ادغام

 مرجع/ي حاکمیت اي متفاوت با نظریه گرا، چامسکی حرکت را به گونه کمینهي  از شروع برنامه
واژه به  واژه عبارت است از ادغام یک کپی از عنصر پرسش حرکت پرسش. در نظر گرفته است

شوند و تنها کپی حاصل  هاي واجی عنصر اصلی حذف می صورتی که در خودِ ساختار مشخصه
شده یک اثر در مبدأ از خود بر جاي  ر این گذر، عنصر حذفد. شود از آن به صورت آوا تلفظ می

 .گذارد می
[CP Wh-phrase i [c՜   c [IP [VP … ti …]]]] 
 

عملگر  یک ها زبان همه در که است ها معتقد واژه پرسش معیار طبق نیز) 1996 (6ریتزي
 در [wh] پرسشی ي مشخصه با تا کند می حرکت ساز متمم گروه گر مشخص به پرسشی

 ساخت سطح در تواند عملگر می این. قراربگیرد هسته- گر رابطه مشخص در ساز متمم ي ستهه
واژه را  ، حرکت پرسش)206: 1997( کوك و نیوسان . شود جا جابه منطقی سطح در یا ظاهري
 دستوريهاي   نقشجایگاه (موضوعی جایگاه یک از پرسشی گروه یا پرسشی ي  سازهحرکت

 .دانند نما می  متممگروه گر مشخص موضوعی غیر جایگاه ترین زدیکن سمت به )ومفعول فاعل
اي است که داراي دو یا چند  واژي چندگانه، جمله ي پرسش گرا، جمله در نحو کمینه

فرض بر . گیرد ها قرار می واژه باشد و تحت عملکرد آن پرسش واژه یا گروه پرسشی می پرسش
ندرانی به دلیل وجود آزادي نسبی در ترتیب ها در زبان ماز گونه ساخت این است که این

جاست که در زبان  واژگانی و نحويِ این زبان، عملکردي متفاوت داشته باشند؛ حال پرسش این
ترین  جذب نزدیک"واژه چگونه است و آیا رعایت اصل  مازندرانی حرکت دو یا چند پرسش

   اعمال می شود؟7"واژه پرسش
جایگاه  یقی تطبي همطالعانجام  بر ی پژوهش سعین ابا توجه به توضیحات داده شده،

ي آن با زبان فارسی  مازندرانی و مقایسهزبان   درهاي چندگانه واژه هاي حاوي پرسش ساخت

                                                
4. computational procedure 
5. merger  
6 . L.Rizzi 
7. Attract Closest Principle/ACP  
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گرا و با  ي کمینه در چارچوب برنامه  است تا  بنابراین تالش بر آن بوده.داردمعیار و انگلیسی را 
کرد متفاوت زبان مازندرانی، این  و با فرضِ عمل واژه ترین پرسش توجه به اصل جذب نزدیک

ها به  هاي مهم آن ها، ویژگی هاي مرتبط با این ساخت و ضمن معرفی دادهحرکت بررسی شده 
 جستار، در بخش ین بر ايا  مقدمهیانپس از ب. لحاظ نحوي و اطالعاتی مورد بررسی قرار گیرد

  حرکت یرامون پیو خارجی  داخلي شده ام انجيها  پژوهشینتر  از مهمیدوم و به اختصار برخ
نمودن رویکرد   در بخش سوم با مطرح .کنیم ی میانزبان را باین در   چندگانه هاي واژه پرسش

 در بخش .شدگرا ارائه  ي کمینه گرایی، توصیفی کلی از عملکرد این پدیده در برنامه نوین کمینه
تجزیه و س با زبان فارسی معیار و انگلیسی جمالت این زبان و به صورت قیاها در  داده ،چهارم

  .اندگیري شده  بازگویی و نتیجههاي این پژوهش  و یافتهتحلیل 
 پیشنیه پژوهش. 2

پردازیم که به طور مستقیم یا  ترین آثار قابل توجهی می در این بخش به شرح برخی از مهم
هاي متعددي مورد  هاي چندتایی را در جمالتِ زبان واژه غیرمستقیم مبحث حرکت پرسش

ترین و اولین آثاري که به معرفی و توصیف  مشخصاً یکی از مهم. اند مطالعه و بررسی قرار داده
ها را به لحاظ نوع  بوده که زبان) 1977، 1964(گونه جمالت پرداخته چامسکی ساخت این

ري هایی که فاقد حرکت اجبا زبان: هایشان به دو نوع تقسیم کرده است واژه حرکت پرسش
مانند زبان (واژه  هاي داراي حرکت پرسش و زبان) مانند زبان ژاپنی(واژه هستند  پرسش

  ). انگلیسی
هاي استفهامی را در  ، در مقاله خود براساس دیدگاه چامسکی اشتقاق جمله)1385 (هنگرآ

وي در این .  دانسته است]واژه حرکت پرسش ±[هاي  هاي متفاوت تابع یکی  از مشخصه زبان
واژه در جاي  هایی با پرسش ساخت: هاي پرسشی را به دو نوع تقسیم کرده است ش، جملهپژوه

هاي پرسشی داراي  چنین اشتقاق جمله او هم. واژه هاي داراي حرکت پرسش اصلی و ساخت
هاي نحوي متفاوت دانسته و معتقد است که صرفاَ جمالت پرسشی  حرکت آشکار را از جایگاه

  .اند هاي نحوي حساس واژه در برابر محدویت داراي حرکت آشکار پرسش
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 8واژه در جاي اصلی ، در پژوهش خود زبان فارسی را از نوع پرسش)1373( رقیب دوست
 در این زبان حرکت نحوي اجباري 9ها واژه آیندي پرسش شمرده و از این روي معتقد است پیش

رآیند مبتداسازي دانسته واژه ها را در زبان فارسی حاصل ف آیندي پرسش وي این پیش. نیست
  کی  کی دید؟: مانند. واژه ها را اختیاري فرض کرده است و افزون بر آن حرکت پرسش

بررسی عملکرد جمالت چند استفهامی زبان " ی تحت عنوان تحقیق، در)1387 (شاه علی
حرکت ، چامسکی گراي  برنامه کمینهدر چارچوب 10"اثر برتري"فارسی در چهارچوب اصل 

ها در جمالت استفهامی و چند استفهامی زبان انگلیسی و تأثیر اصل اثر برتري بر  ژهوا پرسش
 ي  بر خالف نظریهوي اظهار داشته که  .است را مورد بررسی قرار دادهاین نوع حرکت 

هاي کانونی ضوابط اصل اثر برتري را رعایت نمی  که زبان مبنی بر این) 1999( 11بوشکوویچ
امی زبان فارسی، به عنوان یک زبان کانونی، ضوابط این اصل را کنند، جمالت چند استفه

ور پ ، نظر کهنمویی"نقض اثر برتري"از طرف دیگر، ضمن تشریح مفهوم . رعایت می نمایند
که بر این باور است برخی جمالت چند استفهامی دستوري زبان فارسی مواردي از ) 2001(

 مجوز نحوي براي نقض " با ایجاد پیشنهاد یک به نقد کشید ورا باشند،  برتري نمی نقض اثر
واژه در آن در جایگاه  جمالتی که پرسشمورد  مشخص نشان داد که نظر وي در "اثر برتري

   .اشدب فاعل قرار دارد قابل اعمال نمی
در زبان فارسی، معتقد است که ) دار نشان(با بررسی جمالت تأکیدي ، )2001(ر پو کهنمویی

کند و حرکت آن از نوع   فارسی به جایگاه کانون پیش فعلی حرکت میواژه در زبان پرسش
از . شود نما منتقل می گر گروه متمم واژه به جایگاه مشخص نحوي نیست و طی آن پرسش

واژه  حرکت پرسش. موضوعی و افزوده اي: شوند واژه به دو نوع تقسیم می دیدگاه وي پرسش
دستوري شدن ساخت   ماندن در جایگاه باعث غیراي کامال اجباري است چون در صورت افزوده

واژه به  هایی است که در آن حرکت پرسش وي اشاره کرد که زبان فارسی جزو زبان. شود می
گر   تاکیدي است و محل فرود آن جایگاه تاکیدي قبل از فعل یا مشخص- صورت حرکت نحوي

 جایی جابه نظرگرفتن در با که رسد می نتیجه این به نهایت در او. باشد گروه فعلی می

                                                
8 . Wh-in-situ 
9 . Wh-fronting 
10  . superiority effect 
11. Bošković, Željko 
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 از و نیست  درجا واژه پرسش هاي زبان جزء فارسی آن، از قبل به فعل از بعد از ها واژه پرسش
 این شوند، نمی جا جابه ساز متمم گروه گر مشخص به زبان این در ها واژه پرسش که جا آن

 12ابتدا-  کانون هاي زبان طبقه در را زبان این نهایت در و کند، نمی تلقی نحوي را جایی جابه
  .دهد می قرار

اي در زبان  واژه هاي پرسش ساختي خود تحت عنوان  در مقاله ،)1392 (واعظی
اي ساده و مرکب را در  واژه هاي پرسش کرد ساخت ي عمل  شیوه،)گرا رویکردي کمینه(فارسی

   نمودهبررسی) 2001(ي فاز مبتنی بر آخرین دیدگاه چامسکی زبان فارسی و بر اساس نظریه
نخست، : ي پرسشی دارد که زبان فارسی دو نوع جمله است گر آن تحلیل وي بیان. است

 زبان در واژه پرسش حرکت. کرده ي حرکت واژه ي واقع در جاي اصلی و دوم، پرسش واژه پرسش
  .منظوري گروه دوم، و کانون گروه نخست،: دهد   می روي متفاوت جایگاه دو در فارسی،

هاي  واژه شده و موجود، حرکت پرسش  یک از آثار معرفی  تاکنون در هیچ قابل ذکر است
اي با زبان فارسی  گرایی و به صورت مقایسه ي کمینه چندگانه در زبان مازندرانی در قالب برنامه

 ي ضبط گفتگوهاي یوه پژوهش به شین ایشی گويها داده. است مورد بررسی قرار نگرفته 
اي نیز   و از منابع کتابخانهاند  شدهيآور  جمعاحیه نین ساکن اورانیش با گو روزمره و مصاحبه

  .هاي دیگرِ مورد مطالعه استفاده شده است در مورد زبان
  چارچوب نظري. 3

زبان  اند  تاکنون مطرح شده1957هاي متعددي که از سال  ها و دیدگاه در تمامی نظریه
  :در آن اجباري استایگاه ابتداي جمله به جواژه  هایی است که حرکت پرسش انگلیسی از زبان

   
                                                                       1) Who was she meeting?  

ردفورد  که این مثال مانند		شود؛ شود که حرکتی در آن مشاهده نمی اما مواردي نیز یافت می
  :آورد می (Echo Question) کاسیانع پرسش عنوان به را آن) 183.: م 2009(

2) She was meeting who? 
3) Who bought what? 

                                                
12. focus-fronting 



  ...اژي چندگانه درو هاي پرسش بررسی ساخت     رخسار زبان       1398، پاییز 10شماره /  
 

 

 
 

152 
    

واژه در ساختارهاي پرسشی جمالت فارسی که تحت عملکرد یک عامل  حرکت پرسش
  : قرار بگیرند،  اختیاري است13پرسشی

4) (a) محسن چه کسی را کتک زد؟               
Mohsen ʧe kæsi rɒ kotæk zæd? )                      حرکت در جاي اصلی       (  
Whom did Mohsen beat? 
    (b) چه کسی را محسن کتک زد؟ 
ʧe kæsi rɒ Mohsen kotæk zæd? )                  ي حرکت نقشی است انگیزه (  
Whom did Mohsen beat? 
 

  :ها در زبان مازندرانی نیز وجود دارد شواهدي از این نوع ساخت
5)  (a)  Te kene vesse dæri kɒr kendi? )      مازندرانی(  )          حرکت در جاي اصلی(  
     

کنی؟ تو براي چه کسی کار می)                        فارسی     (  
For whom do you work?                         ) انگلیسی(  
   (b)  kene vesse te dæri kɒr kendi?         )مازندرانی()      نقشی استي حرکت  انگیزه( 

کنی؟  براي چه کسی تو کار می                      ) فارسی(  
For whom do you work?                         )انگلیسی(  

هاي چینی، ژاپنی، فارسی و مازندانی  ها به جایگاه آغازین جمله در زبان واژه حرکت پرسش
گیرند که گروه اسمی معادل آن در  ها دقیقاً در جایی قرار می واژه اجباري نیست؛ این پرسش

واژه در  هاي پرسش زبان 14هایی را هوانگ چنین زبان. ي خبري در همان جایگاه قرار دارد جمله
  . نامد  میجاي اصلی

. کنند عمل می هاي پرسشی وجود دارند که توسط دو عامل پرسشی ي دیگري از ساخت دسته
واژه با  واژي چندگانه داراي دو یا چند پرسش ي پرسش ر ذکر شد،  جملهطوري که پیشت همان

هاي فارسی، ژاپنی، انگلیسی، بلغاري و  هایی از زبان مثال. باشد واژه می عملکرد دو پرسش
  : دهند هاي مختلف نشان می هاي این خصیصه را در زبان مازندرانی ویژگی

                                                
13. Wh-operator  
14 . Huang 
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      علی چی رو چرا خرید؟                )        فارسی    (     (6
    Ali ʧi ro ʧerɒ xærid? 
    Ali-ga     nani-o       naze katta      no? )        ژاپنی(   
                                                               ادات استفهام     خرید    چرا         

علی -چه    فاعل - مفعول  
  

7) Who gave what to whom? )  انگلیسی  (                  
8) Kio   na   kogo   kakvo   dade?                 )بلغاري(  
                                                                      داد       چی       کی     به    کی    

   کی چی رو به کی داد؟                                                                                    
            
9) Ke ke re bæko:ʃte?                             )مازندرانی(   
) فارسی (                         چه کسی چه کسی را کشت؟     
 Who did kill whom?               )انگلیسی (                  
 Who killed whom? 

واژه به ابتداي  مازندرانی فاقد حرکت اجباري پرسش) با فرض(هاي فارسی، ژاپنی و  زبان
اما این حرکت در انگلیسی . ي پرسشی هستند و به عبارتی این حرکت اختیاري می باشد جمله

ي نحوي در یک چنین جمالت  ترین خصیصه با این تفاوت که مهم. و بلغاري اجباري است
کند و در  ها حرکت می واژه تنها و تنها یکی از پرسششی در زبان انگلیسی این است که پرس

صورت جمله نادستوري خواهد شد؛ اما در زبان بلغاري، حرکتِ تمامی ادات استفهامی  غیر این
  . به ابتداي جمله اجباري است

الت پرسشی واژه در جم ترین پرسش شود تا نزدیک سبب می "ترین سازه جذب نزدیک"اصل 
نما  گر گروه متمم واژه به جایگاه مشخص هاي حاوي حرکت آشکار پرسش ي زبان چندگانه

  : ها در جایگاه اصلی خود در جمله باقی بمانند واژه ي پرسش منتقل گردد و بقیه
10)   (a) Whom i did you persuade ti to call whom?  

؟            چه کسی را متقاعد کردي که به چه کسی زنگ بزند  
     (b) *Whom i did you persuade whom to call ti? 



  ...اژي چندگانه درو هاي پرسش بررسی ساخت     رخسار زبان       1398، پاییز 10شماره /  
 

 

 
 

154 
    

  به چه کسی معرفی کرد؟ ti معلم  i  ]چه کسی را[) 1
  معرفی کرد؟ti معلم چه کسی را i  ]به چه کسی[؟؟ ) 2
 

در هر یک از جمالت فارسی و انگلیسی باال، دو ضمیر پرسشی وجود دارد که با جایگاه اصلی 
ي جمالت یکی است؛ اما مبدأ حرکت در  مقصد حرکت در همه. باشند  میمرجع خود هم
  . تر است نما نزدیک در مقایسه با جمالت دیگر به جایگاه متمم) 1(و ) a(جمالت 

داند که نخستین بار   می16واژه را شرط برتري ترین پرسش جذب نزدیک) 2000 (15پستسکی
تواند   اعمال هیچ قانون دستوري نمیبر اساس این شرط،. بیان کرده بود) 1973(چامسکی

اگر در این ساختار قانونی .  باشد X…[α…Z…WYV…]… در ساختار  X وYشامل 
در زبانی مانند بلغاري که در جمالت . برتري دارد Y  برZ گردد و  اعمال میZ  و  Yاي بر  گونه به

چنان برقرار  تري همشوند نیز شرط بر ها در آغاز جمله ظاهر می واژه پرسشی آن تمامی پرسش
واژه است که در سمت  ها این باالترین پرسش واژه که برخالف حرکت تمامی پرسش است چرا

  .  شود ترین جاي جمله ظاهر می چپ
11)  Kio   na   kogo   kakvo   dade?         )بلغاري(              wh1   wh2   wh3 

داد         چی       کی     به     کی                                                                        
 چه کسی چه چیزي را به چه کسی داد؟

گیرد، ساختاري ایجاد  حرکت جزیی از فرآیند ساختارسازي است؛ هر بار که حرکتی انجام می
 در اي واژه هاي چندپرسش ترین ویژگی نحوي در حرکت چنین اشاره کردیم که مهم هم. شود می

ها را حرکت داده و به جلوي جمله  توانیم یکی از آن گرا این است که تنها می ي کمینه برنامه
  : ساختار جمالت زیر در انگلیسی شاهدي بر این فرضیه است. بیاوریم

 12  a) Who do you guess will eat what? 
       b) *What who do you guess will eat? 
       c) *Who what do you guess will eat? 
       d) *What do you guess who will eat? 
 

                                                
15 . Pesetsky. D 
16 . Superiority effect 
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ي چندگانه در زبان انگلیسی است و  واژه  مثالی از یک ساختار پرسش(a)ي  جمله
تواند حرکت  دهد که تنها یک عامل پرسشی می  نشان می(c) و (b)بودن جمالت  نادستوري

بودن  چنین نادستوري هم. نما بیاید گروه متممگر  کرده و به جلوي جمله و در جایگاه مشخص
کند که نقض آن  به  گر این است که انتخاب و جایگیري از اصولی تبعیت می بیان (d)ي  جمله

 را پیشنهاد داده که ACPدر این مورد اصل ) 1995(چامسکی . انجامد شدن آن می نادستوري
ترین سازه از آن نوع  کند که نزدیک ، نوع مفروضی از یک سازه را جذب می بر اساس آن، هسته

 Y به Xي  سازه: که طوري  ترین سازه شرایطی الزم است به حال براي تعیین نزدیک. باشد
ته باشد؛ اي داش  تسلط سازهZ و Yي  بر هر دو سازه Xي   ؛  سازهZتر باشد تا به  نزدیک

به این ترتیب در  . نباشد Yاي باشد که شامل  در داخل فرافکنی بیشینهZي  چنین سازه هم
نما که تهی است به یک  ي گروه متمم واژه و در جایگاه هسته ي داراي چند پرسش یک جمله

این جمله براساس اصل .  باشد(WH)ي پرسشی بودن   نیاز است که داراي مشخصه متمم
هاي  نما  باشد که با ویژگی گر گروه متمم  باید داراي یک مشخص(EPP)ده فرافکنی گستر

براي . واژه ضروري است پس به طور کلی حضور یک پرسش. پرسشیِ هسته هماهنگ است
هاي باال  واژه را که در مثال ترین پرسش نزدیک  (ACP)مرتفع ساختن این نیاز و براساس اصل 

»who«نما  گر گروه متمم گاه مشخصباشد حرکت کرده و در جای  می[spec,cp]گیرد  قرار می .  
  :هاي خاص در زبان فارسی و مازندرانی با این روند متفاوت است واژه حرکتِ برخی از پرسش

 13)   a) [ʧə ʧi j re [pro [ke i re [ti tj bɔteme]]]]? 
  فعولی   چه چیزي        نشانه م- نشانه مفعولی    چه کسی   را-گفتن   را-ش م 1               

            گفتم؟            کی رو به چی/ گفتم؟ چه کسی را به چه چیزي 
           b)  Ke re ʧə ʧi bɔteme? 

   نشانه مفعولی  چه کسی            -گفتن    چه چیزي   را-ش م 1                            
            What did I say to whom? 

همانند (در همین جمله در فارسی) چه کسی/کی(ي دوم  ي حرکت داده شده ه واژه پرسش
  : گردد منجر به نادستوري شدن جمله می) انگلیسی

  * گفتم؟ چی رو به کی/ گفتم؟ چه چیزي را به چه کسی 
  *رو گفتم؟ کی چی / را گفتم؟ چه کسی چه چیزي 

    What did I say to whom? 
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باشد  می) برخالف فارسی و انگلیسی(قبول  ال در مازندرانی، دستوري و قابل ي با اما هر دو جمله

ي مازندرانی آن را نادستوري  واژه در این جمله و این بدان معنی است که حرکت هر دو پرسش
  . ایم ها پرداخته در بخش بعديِ این پژوهش به این چالش و تفاوت. نکرده است

  گانه در مازندرانیهاي چند واژه چگونگی حرکت پرسش. 4
هاي مختلف عملکرد  هاي چندگانه و شیوه واژه جایی پرسش در این بخش به معرفی کلی جابه

ي آن با زبان  هایی، این پدیده در زبان مازندرانی و مقایسه ي مثال آن پرداخته و سپس با ارائه
 ،دفیمبناي گزینش متون در پژوهش حاضر، به صورت تصا .نماییم فارسی را بررسی می

که زبانی روایی داشته و به اند  اي بوده هاي عامیانه داستانچنین  گویشوران بومی و محلی و هم
  .باشند میزبان گفتار مردم زمان خود نزدیک 

هاي محلی در شمال  کی از زبانی و یرانی کهن ايها از زبان) يبرت(  زبانینا :زبان مازندرانی
. باشد ي غربی می هاي دسته و جزو گروه زبان سانسکریت پهلوي،از زبان بازمانده یران است که ا

ي جنوبی دریاي خزر و شرق گیالن به  هاي البرز و کناره ي باریک بین کوه شیهامروزه در حا
هاي تاتی، گیلکی، تالشی و سمنانی است  شود و نزدیک به زبان این زبان صحبت می

 است و ی غربي  دستهیژه به ویرانی، ايها  زبانیگر زبان مانند دین اخصوصیات). 1374شکري،(
 ی تلفظ، دستور، مذکر و مؤنث و خنثمانند ی گوناگون زبانيها  گفت که از نظر صورتتوان یم

 برخوردار یشتري بی از سادگی غربي  دستهی زبانيها  به گونهی، نسبت اسامبودن و صرفِ
زاده  نجف (شود ی م را شامليتر  خود، شکل خاصناگونی و گوی سادگي  با همهیاست؛ ول

  .)1368 بارفروش،
 هاي چندگانه در مازندرانی واژه  انواع پرسش4.1

توان رفتار نحوي  هاي مستخرج از این زبان، می هاي به عمل آمده از داده با توجه به بررسی
ها در  هاي چندتایی در جمالت مختلف این زبان را  بر مبناي تکرار رخداد آن واژه پرسش

  : بندي نمود روه مجزا دستهجمالت به دو گ
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  واژه   جمالت بدون وقوع حرکت پرسش1. 1. 4
کدام از این دو تحت عملکرد  واژه دارند، هیچ هاي پرسشی که دو پرسش در برخی از ساخت

خود باقی ) نشان بی(واژه در جایگاه اولیه  گیرند و هر دو پرسش واژه قرار نمی حرکت پرسش
 . مانند می

1)   [TP [NP te] [Tʹ] [VP] [V՜ ՜  [PP ke re] [NP ʧəʧi] [V bɒti]]]]]]? 
      “What did you say to whom?” 

در جایگاه نحوي اصلی » ʧəʧi «و  » ke«ي پرسشی  شود دو کلمه طور که مشاهده می همان
واژه  آیندي یکی از دو پرسش طوري که پیش به. خود قرار داشته و حرکتی صورت نگرفته است

)wh-fronting(ي اول  ، منجر به نادستوري شدن و یا حداقل غیر قایل پذیرش بودن جمله
ي اول به ابتداي جمله  واژه توسط شم زبانی گویشور بومی خواهد شد؛ در مثال زیر پرسش

  : آورده شده است
 ?CP [PP ke re i] [TP [NP te] [T [VP [V ti [NP ʧəʧi] [V bɒti]]]]]] ؟

این » ke«ي فاعلی واژه و تقدم آن بر پرسش»  əʧiʧ«ي دوم  اژهو ي خروج پرسش و در نتیجه
  : ساخت نادستوي خواهد شد

*[CP [NP ʧəʧi i] [TP [NP te] [T [VP [V [PP ke re] [ti V bɒti]]]]]? 
 

ها به ابتداي جمله  واژه کدام از پرسش ها حرکت هیچ ها که در آن مثال دیگر از این قسم ساخت
  : باشد جائز نمی

2)  kəmintɒ zenɒ ʧikɒr hɒkerde? 
   * ʧikɒr hɒkerde kemintɒ zenɒ? 
   “Which woman did what?” 

جاي  به) NP(را در نظر بگیریم، گروه اسمی) 2(هاي احتمالی به سؤال  اگر یکی از پاسخ
 و یا هر گروه اسمی دیگري و »untɒʔ«شود، مانند   جایگزین می»kəmintɒ«ي  واژه پرسش
ي خبري مثبت ظاهر  به عنوان متمم فعلی در جمله» ikɒrʧ«ي  واژه شطور پرس همین

  . گردند می
 
3)  Ke ʧe ʔinti kende? 
   * ʧe ke ʔinti kende? 
   “Who did what so?” 
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  4) Hæsen ʧi re keʤe ʤe/ɒ bæxrie? 
*Hæsen keʤe ʤe/ɒ ʧi bæxrie? 
    ?? Hæsen keʤe ʤe/ɒ ʧi re bæxrie? 
    “What did buy hasan from where?” 
 

      .Hæsen sere re ʃæhre dæro:n bæxrie:        باشد گونه می ي باال این صورت خبري جمله
و ) sere(ها دقیقاً در جایی قرار گرفتند که گروه اسمی معادل آن  واژه در این جمله، پرسش

)hre dæro:nʃæ( ها  واژه جایی پرسش ي خبري در همان جایگاه قرار دارد و جابه در جمله
ها به عنوان متمم فعل در  گونه ساخت معموالَ عبارات پرسشی در این. صورت نگرفته است
  .گیرند انتهاي جمله قرار می

 5) Gæppa ʧi re ke re hedɒʔe? 
    *Gæppa ke re ʧi re hedɒʔe? 
    “What did grandfather give to whom?” 
       

هاي کاربردي و بنـا     که در برخی موقعیت     بسته به این  ) 5(و  ) 4(هاي    هالزم به ذکر است در جمل     
ي  واژه اي کـه حـاوي پرسـش    هاي کالمی،  نقش تأکیدي کـالم مـد نظـر باشـد جملـه         به انگیزه 

 زبـان  مـورد  در. باشـد  دستوري و قابل قبول می » re«آیندي است، با قید نشانه مفعولی  پیش
 هـایی  پرسـشی زبـان   جـزء  فاقـد  هاي زبان که گوید ر میاین طو )2001( پور کهنمویی فارسی،
 در چنین معتقد است که بـا  وي هم. دهند می را شدن جا جابه هااجازه واژه پرسش به که هستند

 هـاي  جـزء زبـان   فارسـی  آن، از قبـل  بـه  فعـل  از بعـد  از هـا  واژه پرسش جایی جابه گرفتن نظر
 مـتمم  گـروه  گـر  مشخص به زبان این در ها واژه پرسش که جا آن از و نیست  درجا واژه پرسش

 طبقه در را زبان این نهایت در و کند، نمی تلقی نحوي را جایی جابه شوند، این نمی جا جابه ساز
 .دهد  قرار می17ابتدا-کانون هاي زبان

6)  ke kene ʤe (m) telaq bæjte? 
     *kene ʤe (m) ke/i telaq bæjte? 
     “Who divorced from whom?” 
7)  Ke re jɑd dære ʔemɒ ʧeʧi bæxrimi? 
    *ʧeʧi ki jɒd dɒrne ʔemɒ bæxrimi? 
    “Who remembers we bought what?” 

                                                
17 . focus-frontig 
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8)  ʧeʧi re ʧeti bæjteme? 
     *ʧeti re ʧeʧi bæjteme? 
      What did I get how? 

اختیاري و چه صورت  واژه چه به شود که در این نوع جمالت، حرکت پرسش مشاهده می
شود و هرگونه حرکت جزء پرسشی به ابتداي جمله منجر به  صورت اجباري دیده نمی به

ساز  باشند، متمم واژه می در چنین جمالتی که داراي چند پرسش. گردد شدن آن می نادستوري
 الزم )EPP(نیست و بر اساس اصل فرافکنی گسترده ) wh-feature(پرسشی وپژگیداراي 

نما  گر گروه متمم  در جایگاه مشخص)wh-expression( )پرسشی(استفهامیرت نیست که عبا
توان  به این ترتیب می. ها هم نیازي ندارد  با این ویژگی قرار بگیرد و به همین علت به یک متمم

اي صورت نگرفته، بنابراین ضرورتی براي اعمال  واژه دریافت که چون هیچ نوع حرکت پرسش
  .رد هم وجود نداACPاصل 

  واژه   جمالت با وقوع یک حرکت پرسش 2.  1  .4
 به 18واژه در زبان انگلیسی از جایگاه موضوع که پیشتر اشاره شد،  حرکت پرسش طوري همان

گیرد و به لحاظ   صورت می[spec,cp]نما  گر گروه متمم  در مشخص19جایگاه غیرموضوع
ها در برخی جمالت با  این تحلیلباشند؛ اما  نما محور می متمم) گرایی صورت(تحلیل نحوي 

  . شوند هاي آشکار تأکیدي با مشکل روبرو می سازه
 8) I am convinced [that no other colleague would he turn to] 

باشد که در  واژه می هاي پرسشی یقیناً بخشی از اطالعات مجهول است که آن پرسش در ساخت
این . باشد  از آن ندارد و به دنبال پاسخ آن میکننده اطالعی اي است که پرسش واقع سازه

در . تواند به لحاظ نحوي قید مکان، زمان، مفعول و فاعل جمله باشد اطالعات مجهول می
ي  با مطرح نمودن فرضیه) 1996(ریتزي . کانون نقش مهمی داردها، سی نقشی این ساختبرر

هاي کانونی در درون گروه  ت و سازهنما، بیان داشته که این گروه نقشی اس انشقاقی گروه متمم
  : گیرند کانونی قرار می

9) [[that [FocP no other colleague [would [TP he would turn to no other colleague]]  
 )228: 2009ردفورد (

                                                
18 . A.Position 
19. A՜ _ Position 
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پور،  کهنمویی(هاي مختلفی تأیید شده است  چنین جایگاهی در زبان فارسی نیز در پژوهش
هاي مبتداشده  ي کانونی حاوي اطالعات نو و سازه به عبارتی، سازه). 1385 ؛ آهنگر، 2001

  ). 229: 2009ردفورد، (داراي اطالعات کهنه اند 
 ؟ ]]]خونه شون رو فروخت[چرا [که [نمیدونم - 

  ؟ ] نمیدونم]] شونُ چرا فروخت خونه] که این-[[
         [ForceP [spec…Forc՜ ][Forc…FocP][Spec t …Foc՜ ][Foc…TP t] 
 

شوند که در  هایی می هاي چندگانه شامل ساخت واژه ي دیگر از جمالت حاوي پرسش دسته
ي  ساختار حاصله داراي جمله) ادات استفهام(جایی هر کدام از اجزاي پرسشی  صورت جابه

 .ساخت و دستوري خواهد بود خوش
10)   (a)   [[[nædo:mbe][ ʧəʧi  (v)əsse ve burde]]].               )پژواکی  (   
ش م 1   - دانستن  ادات نفی                ش م او  براي3ش م رفتن  3  چه      
          b)   [[[ʧəʧi (v) əsse] ve burde] re nædo:mbe].       ) تأکیدي           (  
ش م او   3  براي   چه  ش م رفتن  3   ش م1  ادات نفی-دانستن  نشانه مفعولی      
               I do not know why he left. 

ي کانونی در بند قرار گرفته، جمله دستوري است  واژه به عنوان سازه  تنها پرسش،)b(در مثال 
 . ي کاربردي دارد حرکت انگیزه و

بنابراین در برخی از جمالت سؤالی که به منظور برقراري ارتباط و تبادل اطالعات در 
هاي  ي پرسشی که اطالع مجهول جمله است نقش روند، کلمه هاي افراد به کار می مکالمه

هاي  واژه کامالً اختیاري بوده و انگیزه ها اغلب حرکت پرسش در این گونه ساخت. ردمتفاوتی دا
چون تأکید  که هدف گوینده از حرکت، بیان احساساتی هم طوري کاربردي و کالمی داشته؛ به

و ) ʧəʧi «)what «هاي واژه در مثال زیر پرسش .اشدب می... بیشتر، خشم، ناراحتی، تعجب و 
»keʤe «)where( در جایگاه اصلی خود قرار دارند و حرکتی صورت نگرفته است  :  

11)  (a)     ʧəʧi re keʤe ʤɒ bævinem? 
چیزي  مفعولی    چه نشانه-نشانه مفعولی  کجا    را-دیدن  از- ش م1           

       [TP [NP ø] [T [VP [V [NP ʧəʧi re] [PP keʤe ʤɒ] [V bævinem?]]]]]? 
           What do I see from where?  
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نما  گر گروه متمم  در اثر یک حرکت به جایگاه مشخص»keʤə«ي   واژه حال اگر پرسش
[spec,cp] دهد دست می ي دستوري سالم به  حرکت نماید، باز هم یک جمله: 

       (b)     Keʤə ʤɒ ʧəʧi re bævinem? 
نشانه مفعولی  کجا        - چیزي   از  مفعولی    چه نشانه-دیدن ر ا-  ش م1  

                [CP kəʤə i]TP [NP ø] [T [VP [V [NP ʧəʧi re ti [V bævinem]]]]]? 
               What do I see from where? 
 
12)  (a)     kəmin-tɒ re vene kene vesse hɒdem? 

یک  کدامنشانه مفعولی  -  باید   راکی )فاعلی(اي    انه مفعول بهنش- به دادن  -     ش م1     
(b)     vəne kenə vəsse  kəmin-tɒ re hɒdem? 

یک کدامنشانه مفعولی  -را     باید   کینشانه مفعول برایی   - به دادن  -      ش م1     
       Which one should I give to whom? 
 
13)  (a)     kere bɒti kene ʤɒ/ʤem xeʃ bemu?  

م گفتن - ش2اي     نشانه مفعول به          چه کسی)مفعولی(   - ش م3 خوش آمدن  نشانه مفعول ازي   چه کسی   

؟            به چه کسی گفتی از چه کسی خوشش آمد  
       (b)     kene ʤɒ/ʤem kere xeʃ bemu? 
           Who did like whom? 
 
14)  (a)     ʧeʧi kene vesse xɒre?  

)                 چه چیزي(چی )چه کسی( کی      خوب بودن -ش م3   براي  
       (b)      kene vesse ʧeʧi xɒre? 
)چه کسی(کی                  ) چه چیزي(چی  براي     خوب بودن-ش م3     
 What is good for whom? 
        

ها در زبان مازندرانی محدود بوده و از این لحاظ نیز  واژه دهند که تعداد پرسش ها نشان می مثال
هاي به  واژه دهند پرسش هاي باال نشان می طوري که مثال همان. به زبان فارسی شباهت دارد

شده باشد، جمالت  داده  ها چه از نوع درجا و چه از نوع حرکت  کار رفته در این قبیل ساخت
ها در چنین  واژه جایی که رفتار پرسش از آن. دهند ختی به دست میسا دستوري و خوش

ي حرکت به منظور تأکید بیشتر و اغلب در  جمالتی بیشتر کالمی است تا نحوي و انگیزه
به . کند  نیز ضرورت پیدا نمی»ACP«شود که اصل  اي می باشد، مشاهده می مکالمات محاوره
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خود توجیه  جایی اجزاي پرسشی وجود ندارد، خودبه عبارتی زمانی که تعبیر نحوي براي جابه
  .گیرد صورت نمی» ترین سازه اصل نزدیک«گونه حرکات بر مبناي  این

  گیري بحث و نتیجه. 5
گرایی و با توجه  ي کمینه بررسی ساختاري جمالت چنداستفهامی در مازندرانی از منظر برنامه

کرد متفاوت زبان  با فرضِ عمل.  تواژه صورت گرفته اس ترین پرسش به اصل جذب نزدیک
مازندرانی با زبان انگلیسی و شباهت نسبی آن با زبان فارسی، چگونگی این حرکت بررسی شده 

هاي  گونه ساخت در ساخت و انشقاق اینها حاکی از آن است که  هاي حاصل از داده و یافته
ها در  واژه رخداد پرسشجمالت بر مبناي تکرار . باشد  نمیACPپرسشی نیازي به اعمال اصل 

  .ها مورد بررسی قرار گرفتند ها به دو گروه تقسیم و رفتار نحوي، کالمی آن آن
ها  واژه هاي دوتایی یا چندتایی درجا وجود دارند، حرکت پرسش واژه ي اول که پرسش  در دسته

) اموارد استثنجز در  (شود و گاه صورت اجباري دیده نمی صورت اختیاري و چه به چه به
ساز داراي  متمم. گردد آیندي جزء پرسشی به نادستوري شدن جمله منتهی می هرگونه پیش

)wh-feature( نیست و بر اساس اصل فرافکنی گسترده )EPP( الزم نیست که عبارت پرسشی 
)wh-expression(نما قرار بگیرد و به همین علت به یک  گر گروه متمم  در جایگاه مشخص

اختیاري بوده و ي دوم حرکت وجود داشته اما  در دسته. ها هم نیازي ندارد  با این ویژگی متمم
که هدف گوینده از حرکت، بیان احساساتی  طوري هاي کاربردي و کالمی دارد؛ به اغلب انگیزه

بنابراین ضرورتی براي اعمال اصل باشد و  می... چون تأکید بیشتر، خشم، ناراحتی، تعجب و  هم
ACPگیري نمود که  توان نتیجه طور می  این. هم وجود نداردACP  در زبان مازندرانی بیشتر به

  . کند تا یک اصل صورت یک پارامتر عمل می
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On Multiple Wh-Questions in Mazandarani: A Minimalist Approach 
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Abstract 

Studying and recording of every kind of language varieties are essential for 
finding out the mechanisms underlying the human language system. Among the 
topics discussed in linguistic studies is the survey on the syntactic processes of 
wh-movements (in particular multiple Wh-Questions) in languages. This paper 
attempts to examine these structures on the Base of  the Minimalist Program 
regarding ACP, their positions and syntactical roles in Mazandarani. The aim of 
this research is to evaluate this type of interrogative sentences in the frame work of 
the mentioned approach. The analysis of the Mazandarani multiple wh-questions, 
revealed that the derivation of wh-movements does not dependent on ACP . In wh-
in-situ questions with no movement, the specifier has no wh-feature, so there is no  
need for wh-expression to take the position of [spec;cp]; on the other hand, in 
sentences with optional wh-movement , ACP does not apply either. The data has 
been gathered by  library method and the native speakers’ intuitions. The method  
of study is descriptive-analytic.  
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The Study of Problem Solving Skill in Ferdowsi's Shahnameh   
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Abstract 

Problem solving is one of the ten skills on the base of  WHO(World Health 
Organization) definition. In this research, based on the mentioned skill, 
Shahnameh characters have been psychologically analyzed and all the efficient 
and inefficient problems solving have been studied as well. The method of this 
article is qualitative analysis and its statistical data is all the verses in Shahnameh. 
The study of the concept of problem-solving skill in psychology, the role of the 
wise and unwise people in the peaks and valleys in the stories, the influence of 
other skills, and the behavioral style of the characters in this skill, and  some 
unresolved issues, are central discussion in this paper. As a result, by studying  
Shahnameh, we will find out that problems in this great manuscript have been 
solved in different ways, and wisdom is one of the success factors in this skill; 
Thus, lack of sufficient wisdom and problem-solving skills or incorrect 
implementation of procedures leads to communication failure and tragedies. 
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Deep Semantics 
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MA in Persian Language and Literature 
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Abstract 

On the basis of the cognitive approach, language may lack a fixed and precise 
meaning - the explicit concept. Contrary to these approach, constructive semantics 
has one major point; it is that, in this kind of study about meanings, one or more 
fixed and specific meanings must be considered for each word and predefined 
meanings are also very important. The purpose of this article is by analyzing 
different theories about semantics to prove that each word drags us beyond the 
structural, cognitive Semantics , leads us to the deep semantics with a function 
based on the perceptual dialectic and deep truth in words because each word has a 
profound truth that contains the dimensions of constant and variable meaning. The 
necessity of such a study opens up a way to decide on the constant and variable 
meaning of a word based on the linguistic documentation. At the end, we will see 
regarding the deep truth about the meaning of words is a new approach in the field 
of semantics which studies all kinds of semantic relations, polysemy, synonymy, 
etc.. and considers them  as the genetic components of words. 
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Abstract 

In the recent years,  among researches of literary criticism, hermeneutics was a 
scientific orientation that attracted the attention of many critics including Schleier 
Macher, Dilthey, Heidegger, Gadamer and etc. Hermeneutics is based on the 
interpretation and  has an effective role in understanding of the secret of the texts, 
actions, events, conditions, tone, sound, glance and gestures. The emergence of 
hermeneutics greatly contributed to the interpretation of religious and holy books 
at the beginning but was also found in mystical literature (the ancient and even 
modern) gradually. "The Little Prince" story is one of the masterpieces of 
literature in the twentieth century written by the famous French author ,Antoine de 
Saint-Exupéry. The theme of this fairytale is based on symbolic signs. To achieve 
the real and detailed concepts of the story and reveal symbolic meanings; the best 
way is to utilize the hermeneutic components in the interpretation of the selected 
texts. Because hermeneutics makes it easy to  understand the characters, realize 
what is in the author’s mind , analyze the actions and  characters’ deeds. 
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Abstract 
 
This research has been conducted in the field of comparative literature. The 
purpose of this paper is to criticize and adapt the style of expression in the 
romantic narratives of three well-known poets  in Iranian, Arabic and British 
cultures as Simin Behbahani, Sa'ad al-Sabah and Emily Dickinson and  review or 
compare  their intellectual and artistic differences in this regard. In order to 
achieve this goal, at first, an overview of literature and comparative critique were 
presented, and then by exploring the poetic themes of these three lady's poets, their 
different ideas in the expression of Love were examined and compared. It should 
be noted that in the comparative study of the poetry and the thoughts of these three 
poets concerned, our approach has been to the French comparative literature 
ideology. The topic of this research is important because by comparing different 
ways of expressing the concept of love in the poetry of three poets from three 
different languages and different cultures, we will find out the influence of time 
and place, the similarities and differences in the expression of their romance, and 
It has been examined whether these factors are or are not effective. The results of 
this descriptive-comparative study indicate that the dimension of time and place 
and cultural differences do not have much effect on the romance of the poets 
concerned ; their differences are only in the cases of modesty that are mentioned in 
its place. 
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Abstract 

In his works, Giorgio Agamben criticizes the modern world and its literary works. 
His Approach, although presented through a new language, reproduces a 
traditional concept. In his opinion, in the humdrum daily life after the second 
World War it has become impossible to have a pure experience. The experience 
which first happens in childhood, must continue in and extend to adulthood, but 
such a thing only happened in the life of the ancients and past generations. In 
Sadegh Hedayat's The Blind Owl—a novel set in the new world—the possibility 
of experience is not what Agamben has in mind. However, when the narrator talks 
about the experience of death, we realize that he has practically presented such 
experience in the contemporary world. Nevertheless, Hedayat’s novel does not 
fulfill Agamben's mystical desires as it has introduces an imperfect man rather 
than a perfect one. The article analyzes The Blind Owl and other Persian literary 
works, based on Georgio Agamben’s thought.  
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Abstract 

Non-historicity is the one of the Iranian problems that shapes as a result of 
Doubles. This problem has been reflected in the novels. The theme of Taqi 
Modarresi's most important novel named Yakolia and Her Lonelyness which is 
originated from the Old Testament, is Lonelyness. The characters of this novel 
declare their salvation to seek shelter of their own doubles and couples. But they 
fail in this field, because the double is always repeated to change into The Doubles 
and then the stagnancy of society. The repetition of this event  in the societies 
causes their history to confront the Doubles and not to  move. The aim of this 
research is to analyze the Doubles and similar characters in Yakolia and Her 
Loneliness which the political and social factors of authors’ era  and the failure of 
the intellectuals on the 28th of  Mordad  affected the creation and popularity of this 
novel. finally, we engage in the result of the phenomenon of the Doubles i.e. Non-
historicity and its solution; globalization and Orient-occidentalism. 
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