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  گردانی در بوف کور افسانه
  
  

  hossein_pd@yahoo.com * پروانه دیر حسین
  

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
  

  چکیده
اند و  هاي زیادي استفاده کرده ها در افسانه هاي معروف از اسطوره تانها و داس نویسندگان رمان

. دافزای ها می ته باشد، بر غناي آنهاي درونی اثر بیشتر وجود داش هرچه این موارد در الیه
ها را بهتر تحلیل  ها باخبر باشند تا آن گران هم باید در قرائت آثار داستانی از این افسانهپژوهش

ها نیست، بلکه  ها و اسطوره وار از افسانه ي مستقیم و تلمیح گردانی فقط استفاده افسانه. کنند
استفاده از . ها به صورت پیچیده و دیریاب در درون داستان است گیري بینامتنی از آن بهره

ها  گر داستان باید به چند نمونه از آن ها به صورت ترکیبی است و تحلیل ها و اسطوره افسانه
ها را با هم ترکیب کرده و با دنیاي داستان امروزي درآمیخته  نویس آن  زیرا داستاناشاره کند،

 بوف کورهاي فراوانی در جهت عمق بخشیدن به رمان  ها و اسطوره  از افسانههدایت. است
  .پردازد گردانی می  از دیدگاه افسانهبوف کوراین نوشتار به بررسی رمان . استفاده کرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

28/3/1399:                                  تاریخ پذیرش مقاله18/3/1399: یخ دریافت مقالهتار   

  واژگان کلیدي
  افسانه گردانی* 
  اسطوره گردانی* 
  رمان*

  بوف کور*
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  مقدمه 
 گردانـی   ي افـسانه    نفرات نیمـا و نظریـه     در کتاب   علی تسلیمی   اي است که      گردانی نظریه   افسانه

ه در شـعرهاي  ویـژ  هاي ادبی رمانتیسم در اروپا و بـه  وي آن را با توجه به گفتمان     . پیشنهاد داده 
بـراي فهـم   .  و نیمـا آورده اسـت  هدایتهایی در این مسیر از آثار       نیمایی استخراج کرده و مثال    

ي تمهیـداتی بـراي آن        گرایـی بـه مثابـه       گویی و افسانه    هایی از افسانه    گردانی مثال   بیشتر افسانه 
 بـا هـم شـباهت    هـایی کـه   هاست؛ افسانه گویی نوعی از بازنویسی افسانه   افسانه. شویم  متذکر می 

دیگرنـد کـه در حـد بـازگویی و بازنویـسی هـم دانـسته           هاي هـم    بدل    ها و نسخه    دارند، ورسیون 
خواهـد کـه بهتـرین قـصر      زنِ حضرت سلیمان از او مـی    » پیامبر و جغد  «ي    شوند؛ در افسانه    می

اش  اريها به جز جغد به ی    طلبد و آن    روي زمین را برایش بسازد، پیامبر هم از جانوران یاري می          
او . کنـد  پرسـد کـه چـرا بـه او کمـک نمـی       کند و از او مـی  پیامبر جغد را احضار می    . شتابند  می
شـود و سـلیمان او را    جغد در مباحثه با سلیمان پیروز مـی . گوید که من دانشمندم نه کارگر  می

ي دیگر پیامبر به خـاطر حکمـت و دانـایی     در نسخه). 231: 1390تسلیمی،  . نک(کند    طرد می 
 به نقل از    231: 1390 ،یمیتسل. نک(کند     می غد، روزي دو گنجشک براي خوراك جغد مقرر       ج
هـا در بحـث    ي دیگري هم در روایات دینی آمده است کـه سـلیمان بـا مورچـه                 نسخه.  )وا  لهیگ

گرایی یا بازآفرینیِ این افـسانه        اما افسانه . اند  این روایات ساده و نزدیک به هم      . خورد  شکست می 
زنبـور بـه جـاي    : بینیم   می منصور یاقوتی » زخم«از مجموعه داستان    » زنبور دانا «استان  را در د  

اش  نـشیند و زنبـور پـس از پیـروزي     ي جبر و اختیار به بحث می  جغد با حضرت سلیمان درباره    
دهد و باد زنبور و درخت را نـابود   جز درخت انار پناهش نمی شود و کسی به   محکوم به مرگ می   

اي را در هـشت صـفحه    ي یـک صـفحه    یاقوتی ایـن قـصه    ). 36ـ  29: تا  اقوتی، بی ی. نک(کند    می
ي عامیانـه و قـدیمی اضـافه     ي سـاده  امروزي را بر آن قـصه کند و عناصر داستانی     ازآفرینی می ب

 توانـد بـود کـه    بـوف کـور  گردانی،  ولی مصداق افسانه. دهد کند و به آن صورتی داستانی می        می
هـاي   پیدا کردن چهره. ها پیدا کرد  و افسانهبوف کوراي میان جغد در      شود به سادگی رابطه     نمی

وجـوي    کاري است که در این مقالـه در جـست  بوف کورهاي دیگر در  ها و افسانه جغد و اسطوره 
 .آن هستیم
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  گردانی ي افسانه نظریه
  ابهام«، »کشی جنس ناهم«، » زنانهـ  افسانه«هایی چون  گردانی داراي کلیدواژه ي افسانه نظریه
  . است» گردانی افسانه«و » گرایی افسانه«، »گویی افسانه«، »اي و بینامتنی نشانه
ها را زنانی روایت  هاي روستایی، محلی و زنانه است، زیرا افسانه  داراي مؤلفهـ زنانه  افسانه

 عامیانه ها را با زبان و روایتی ساده و ها افسانه آن. کنند که داراي تحصیالت کافی نیستند می
ها نیز زنانه  زاویه دید آن. کنند در امور خانه، حیاط خانه و حداکثر فضاي روستایی حکایت می

هایی که در خانه نقش مناسبی ندارند و حتی  ویژه آن ها از مردان به است؛ به این معنی که آن
ن او را پردازند تا همسر نخست و فرزندا به کارهاي ناپسندي چون برگزیدن همسران دیگر می

ها مردانه بود، روایت به سود مردان و نامادري  گویند و اگر دیدگاه افسانه آزار دهند، سخن می
ها  که از آن طرف در اسطوره چنان. شد ي آنان به بدي تصویر نمی کم چهره شد و دست تمام می

ها  در آنها مردان قهرمانان اصلی هستند و  شود، زیرا در اسطوره هاي مردانه دیده می نشانه
  تر همراه است آید و روند داستان با روایتی پیچیده فضاهاي دور از خانه به قلم درمی

 در کشتن مادر به الکترا فروید.  طرح شده است  فرویدکشی    جنس  ، در مقابل هم   کشی  جنس  ناهم
 کنـد،   به اورست تکیه میفرویدهاي   با اعتراف بر مددجویی از رهیافتتسلیمیکند، اما   تکیه می 

 عشق الکترا را به پدر در  فروید.زیرا سهم اورست در کشتن مادر کمتر از خواهرش الکترا نیست         
کشی نیز در این روایت پررنـگ اسـت و در درون ایـن     جنس کند، اما ناهم کشتن مادر مطرح می   

خـورد؛ بـه زبـان دیگـر،      کشی به چـشم مـی      جنس  هایی مانند آن میل به ناهم       داستان و داستان  
کـشی   جـنس  ي آن نیـز هـم     جنس در نظر دارد و نتیجـه        ق و نفرت را در رقابت با هم        عش فروید
: 1389هلـر،  (شـود    منـد مـی     وفاي خود گالیـه     پسر در برابر رقبا، از مادر بی      : گوید  وي می . است
 ما به قتل مادر    اما در همان اسطوره   . هاي رقیب است    جنس  و در نتیجه در پی نابودي هم      ) 122

که به رقباي خود بیندیشد، بـه ایـن فکـر           م، زیرا گاهی مرد یا زن به جاي آن        خوری  اورست برمی 
در . کـشی رخ ندهـد   جـنس  جنس را از میان بردارد تا این همـه دشـمنی و هـم     کند که ناهم    می

 آمده است که شخصی مادر خود را که بـا مـردان بـسیاري    مولوي مثنويبرخی روایات از جمله   
هـاي مـادرت را نکـشتی؟ در جـواب      پرسـند کـه چـرا فاسـق     کشد و از او مـی   تماس داشت، می  

کـشی هـر    جنس کشی و ناهم جنس  هم. کشتم  در این صورت باید مردان بسیاري را می       : گوید  می
جـنس و   هـم  ي رقابت بـا   جنس و مسأله میل به محارم ناهم: گوید   می فرویدکدام علتی دارد که     

جـنس اسـت    جنس براي عشق به ناهم کشی، کشتن هم جنس نیز پیداشدن عشق و نفرت در هم 
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ها مردانـه   کشی در اسطوره جنس ناهم. کشی، کشتن خود او براي نفرت از اوست        جنس  و در ناهم  
هـا معمـوالً بـرعکس اسـت؛ زنـان       کشند، اما در افسانه است، یعنی مردان هستند که زنان را می       

 النی مـردم گـ  يهـا  فـسانه ا و گـذر از جهـان افـسانه   در  «: گوید   می تسلیمی. کشند  مردان را می  
. انـد   دسـت زده ی انقالبـ یکـش  جـنس   شـدم کـه زنـان و دختـران بـه نـاهم      ادآوریـ  را ییها  قصه

قـرار  »  اورسـت  ي عقده« زنانه در برابر     یکش  جنس  ناهم.  است گونه  نیا»  ازدواج ي حلقه«ي افسانه
 زنانـه  یکـش  جنس ا ناهم دختران نام ندارند تعموالًها که م    اسطوره ي ها وارونه   دارد، اما در افسانه   

 افـزون بـر   رایـ ز. ام گذاشته»  افسانهي عقده« عقده را نی کرد؟ من نام ا  دیشان باشد، چه با     به نام 
 ایـ    منظومه ییاز سو .  افسانه نام دارد   زی زنانه ن  يها   نام زنان است، قصه    رانیدر ا » افسانه «که  نیا

 یکـ یتـو   ": شـود  یه قـصه اشـاره مـ       ب ی است که در آن گاه     یعشوقنام زن و م    زی ن مای ن ي فسانه
  ).27: 1397(» "يآریآر": افسانه / "؟يا قصه

ها در متن حاضر  ها و اسطوره جا به این صورت است که متنی از افسانه     بینامتنیت و ابهام در این    
هاي لغزنده که به سـادگی نتـوان مـتن     هاي بسیار و دال شود، اما همراه با ابهام به کار گرفته می   

ــه ســادگی افــسانه . از آن اســتخراج کــردگذشــته را  اي را در متنــی پیــدا کــرد،  اگــر بتــوان ب
ي روایـات حـضرت    که دربـاره  چنان. گرایی است  گویی یا افسانه  بلکه افسانه ،گردانی نیست   افسانه

 ایـن رابطـه بـه سـختی یافتـه      بوف کـور  سلیمان در برابر جغد و زنبور دانا یادآور شدیم، اما در            
  .شود می

سـاختنِ افـسانه و غیـر     کـردن و دگرگـون      گردانی به معنی واژگـون      افسانه
اي کـه یـادآور افـسانه و     گونـه  افسانه و حتی اسطوره در اثر ادبی است بـه      

اي  ها که گونه این کار با بازنویسی و بازآفرینی قصه     . ها باشد   بینامتنیت آن 
ا انجـام  گردانی نیز همین کـار ر  اسطوره. گرایی است، تفاوت دارد     از افسانه 

هـا باشـد و همچنـین بـه           دهد، به شرطی که یادآور بینامتنی اسطوره        می
اي   ها نیز بـه روایـت افـسانه         اگر اسطوره . اي بدل نشده باشد     روایت افسانه 

ویژه شعر، تواناییِ ایـن   ادبیات به. گردانی است نزدیک شوند، باز هم افسانه   
تـوانیم بـسیاري از آثـار     نگـر نمـی   کار را دارد، تا آنجا که با دید غیـر ژرف  

هـا را     گردانی، هم افـسانه     کنم که افسانه    تکرار می . گردان را دریابیم    افسانه
ــان   بــا شــگردهاي فرمالیــستی، سمبولیــستی و پــساساختگرایی و بــه زب

هـا   هـا را بـه افـسانه    کند و هـم غیرافـسانه      اي دگرگون می     نشانه کریستوا،



                               1399سـال چهـارم، شـماره دوازدهـم، بهـار     ) نی و ادبینقد زبا(                     رخسار زبان        گردانی در بوف کور     افسانه
     

 

9

ها چـون روایـت زنانـه،          افسانه هایی از   در هر حال، نشانه   . سازد  نزدیک می 
بنــابراین . مانــد خــانگی، زنــدگی عملــی و ماننــد آن در مــتن بــاقی مــی 

  .زدایی است گرایی و نه افسانه گردانی نه افسانه افسانه

  : هاست گردانی داراي این ویژگی توان گفت که افسانه به صورت خالصه می
تـر بـه نمـایش بگـذارد،         را مـبهم   دهـد و هرچـه افـسانه         افسانه را از ناافسانه نـشان مـی        -1

 و از غیر افـسانه بـه افـسانه      ها به غیر افسانه     گردانی گردشی از افسانه     افسانه. تر است   هوشمندانه
  .است
مـتن آن همیـشه بـاز اسـت و هرچـه از آن      . اي دارد    ابهام و تخیل سمبولیستی و نـشانه       -2

  .تفسیر کنند باز جاي دارد
بینامتنیت از دیدگاه کریـستوا دگردیـسی متنـی در    .  باشد  بینامتنیت کریستوایی داشته   -3

تـوان   مثالً چگونه می. قول از متنی دیگر  نه تلمیح و نقل)kristeva, 1984: 60(متن حاضر است 
  ي جغد و حضرت سلیمان بدون دگردیسی آن است؟  همان قصههدایت بوف کورگفت که 

تـوان از    گردانـی مـی     گردانـی؛ در افـسانه      هگردانی و مردانه بودن اسطور       زنانه بودن افسانه   -4
  .کشی مردانه برخورد کرد جنس گردانی به ناهم کشی زنانه و در اسطوره جنس جمله به ناهم

   افسانه گردانیيه نظریيهبررسی بوف کور بر پای
    گردانـی نیمـا را مهمتـرین نویـسنده بـراي             افـسانه  ينظریـه تسلیمی در کتاب نفـرات نیمـا و         

   : گویـد مـی » مـانلی «يه افـسان  يهدانی در ایران معرفی کرده است، چرا که نیمـا دربـار           گرافسانه
  ).520: 1390یوشیج، . (ام به خیال خودم گوشت و پوست به آن داده باشم خواستهمی

 همین يهگردانی اداماسطوره. گردانی نیز کرده استگردانی، اسطورهاما هدایت عالوه بر افسانه
هاي فراوانی در این باره دارد و ما در اینجا تنها به گردانی است، بوف کور نمونهنه افسايهنظری

  .کنیم این نوع از نگرش اشاره میيهچند مورد آن جهت ارائ

هندي است که در معبد شیوا » بوگام داسی«گردانی هدایت از جمله پرسوناژ هاي اسطورهنمونه
دو برادر که پدر و عموي راوي . رقصدط است، میدر ارتبا) نرینگی(که با فالوس ولینگام 

شوند، پدر که از پیش او را باردار کرده، هم اکنون باید با عمو وارد گودال هستند، عاشق او می
. کندماند و با او زندگی میعمو می. مارناگ شود و هر که از این دو زنده ماند با او ازدواج کند

الکشمی به سان زنی . انوي توانگري و پیروز بختی استهاي هندي الکشمی ایزد بدر اسطوره
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     : 1373نک، خوشدل، (شود می) ویشنو(که روي گل نیلوفر آبی ایستاده است همسر خدا 
دانیم که شیوا نماد نرینگی و عشق می. و بنابر روایاتی محبوب شیوا نیز بوده است) 131- 4

اي یادآور پدر و عموي راوي درباره بوگام ویشنو و شیوا در عشق الکشمی به گونه. ورزي است
از سویی الکشمی با زن اثیري بوف کور نیز همخوانی دارد، باتوجه به این که نام . داسی است

الکشمی با گل نیلوفر گره خورده و گل نیلوفر خود را باید به پیرمردي زیر درخت سرو هدیه 
ان او و آب قرار دارد تا در ته آب که الکشمی بر روي نیلوفري است که در میهمچنان. دهد

سوي نهر نشسته تا زن اثیري به سوي او سقوط کند و به لکاته بدل غرق نشود، پیرمرد نیز آن
شود و نغز آنکه نیلوفر آبی الکشمی در بوف کور به صورت نیلوفر و نهرآب به نمایش گذاشته 

اي ادآور مردي است که به گونهاین پیرمرد، هم یادآور پدر و عموي راوي است و هم ی. شودمی
الیق این گل نیلوفر نیست، هم چنانکه الیق درخت سروي که زرتشت آن را از بهشت به روي 

  .آورد و با زرتشت در ستیز استزیرا این جزء سخنان فارسی بر زبان نمی. زمین آورده، نیست

گردانـی را بـه   ی اسطورههاي فراوانی در این رمان تنیده شده است که به صورت تودرتوی    اسطوره
 شیوا نیز هست که شیوا، هم کشنده و    يهتشبیه بوگام داسی به مار یادآور اسطور      . کشندرخ می 

بـه معنـی   » حیـه « به معنی مرگ است، در عرب نیز mar يهاز ریش» مار«. هم آفرینشگر است  
کـشد و  ادر را مـی او یک بر. کندبوگام داسی هم در معبد شیوا کار می    . مانند شیوا . زندگی است 

. کنـد بخشد، زیـرا بـا او زنـدگی مـی    دارد و به او زندگی می  برادر دیگر همزادش را زنده نگه می      
گردانی اسـت، دسـت   کشی زمانه که ویژگی افسانهجنسبوگام داسی با کشتن پدر راوي به ناهم       

پـردازد، بـه   برده است و از سویی هنگامی که راوي به قتل لکاته با گزلیک دسته استخوانی مـی          
راوي به جاي آن که رقبایش      . گردانی است، روي آورده است     که ویژگی اسطوره   کشیجنسناهم

  .بردجنس میرا بکشد، دست به  کشتن ناهم

آنها نماد . انددریدگی لب مردان ناظر بر این است که آنان به عضو تناسلی لکاته اندیشیده
بیند و حرکتی رگوش اندام تناسلی دختري را میخ: گوید استروس میاند؛ لويافسانه خرگوش

. شکافداش را میزند و بینیدستی خرگوش را میدختر با چوب. دهدناشایسته از خود نشان می
نک، تسلیمی، . (شوددر باورهاي عامیانه کسی که به مادینگی بنگرد، فرند او لب دریده می

شود و گویی تاوان نزدیکی با دریده میلب راوي نیز مانند پیرمردان بوف کور ). 28: 1381
از سویی پیرمردان . هاي دراکوال دریدن گردن رایج استچنانکه در افسانه. لکاته همین است
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نیز یادآور هیوالي فیلم نوسفراتو ساخته فردریش ویلهلم مورنائوست که هدایت آن فیلم را 
  .هاي بینامتنی برقرار کرده استدیده و با آن نیز رابط

آنان که گودال مارناگ را . این پیران یادآور شیطان، نیمچه خدا، جاودانگی آنها نیز هستند
بیهوده نیست . زنندآنها قصابانی هستند که فقط دست به کشتار می. میرنداند، هرگز نمیدیده

راوي بوف کور نیز با . شودکه گوشت لکاته مانند گوشت گوسفند قصابی به تصویر کشیده می
 خدا شهرت دارد، دیو نیز ،ها دیودر اسطوره. رسدلکاته به نیمچه خدایی و شیطانی میکشتن 

اکنون سایه راوي مانند . زمانی خدا بوده است، چنانکه شیطان هم موقعی ایزد و فرشته بود
اي که سر ندارد که خود سایه. شده بر دیوار افتاده استها نقاشی میشیطانی که در حمام

همزاد او به مثابه خود  «يهاتورنگ در مقال. ي و زندگی همزاد شیطانی اوستنشانه مرگ راو
فرزانه . صادق هدایت به م. امیرایی همزادشگوید و هم از نهم از مرگ انسان سخن می» نامیرا

  .اممن از این مقاله تاثیر گرفته: گویدمی

سرزنشگر لکاته که هم اي چشمه. آید، چشم هاستآنچه بیش از همه در بوف کور به چشم می
هایش تر از آن است که بدون چشملکاته کوردل. اکنون از حدقه در آمده و کور شده است
چشم هاي راوي مانند بوف کور است و با بستن . چیزي را دریابد، اما راوي کور دل نیست

ان تیز داند، وامدار چشمسنتی که جغد را پرنده خرد می«. بیندهایش دنیایی برتر را میچشم
گونه از پرندگان است، اما این چه بسا به این خاطر است خیره کننده و رفتار شبانه بیشتر این

موجودي که فقط با چشم . )Ferber, 2007: 147(» .که جغد پرنده آتنا، الهه عقل یونانی است
    ها را که چشم«: گویدبی سبب نیست که راوي بوف کور می. نگردظاهري به هستی نمی

از سوي دیگر، این ). 64: 2536هدایت، (» شدبستم دنیایی حقیقی خودم به من ظاهر میمی
.  خرد و دانایی استيهشناسی رومی به جغد مینروا شهرت دارد که نماد الهپرنده در اسطوره

: 1398نک، هگل، (بار هگل این تعبیر را در مقام استعارهاي براي فیلسوف به کار برد نخستین
. آید، از آن جهت که این پرنده با آغاز غروب و تاریکی تدریجی هوا به پرواز در می)دیباچه

 خشونت و يهها و دستاوردهاي عصر روشنگري در سایهگل نیز فیلسوف دورانی بود که آرمان
به لحاظ بصري این فضاي تاریک و کدر .  بشري رو به افول گذاشته بوديهامیال افسارگسیخت

 فضاي کلی بوف کور همخوان است، یادآور صفحات آغازین داستان نیز هست عالوه برآنکه با
این معرفی . اش معرفی کندگیرد خودش را به سایهآنجا که راوي براي نخستین بار تصمیم می
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به سایه که در واقع در حکم آغازي براي دانستن و دانا شدن است در فضایی گرگ و میش و 
توان دریافت، آنجا که به چراغ ین نکته را از قرائن متنی میافتد، اروشن اتفاق می -تاریک

» نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است خودم میيهمن فقط براي سای«کند اشاره می
هایش در ناخودآگاهی راوي بوف کور به مثابه جغدي است دانا که با بستن چشم). 10: همان(

راوي با این دانایی از همه . رسدو دانایی میکند و در دنیاي درون به بینایی سیر می
 جغد را يهتفاوت او با دیگران افسان. یابدها تفاوت میها و گزمهها، رجالهها، قوزيخنزرپنزري

وي در اینجا از . اي رو آوردگردانی پیچیدهگرایی ساده به افسانهبرد تا از افسانهبه ژرفاها می
گردانی کرده است، اما از این جهت که لکاته را کور اي افسانهگیري از عناصر افسانهجهت بهره

گیري از گردانی نزدیک شده است، اما عنصر غالب آن بهرهدل دانسته، به مردانگی و اسطوره
  .هاستافسانه

تاثیر بودلر بر هدایت به ویژه بوف کور را بسیار بیشتر از » بر مزار هدایت«اسحاق پور در کتاب 
زده و جهان تیره و تار بودلري  وي تأثیر فضاي اندوهيهبه گفت. داندشعر نو ایران میتأثیر او بر 

توان از رهگذر تغییر در حساسیت هنري هدایت و گرایش اساساً شیطانیِ بر بوف کور را می
گیرد تا تغییرش دهد، بر هر چیزي گرایشی که عنصر کهنه را می«. دنیاي مدرن مشاهده کرد

د تا بوي پاي مرگ و زوال را در آن نشان دهد، گرایشی که به محض پس زدن گذارانگشت می
» دهدبیند و نشان می را می- مردهيه و جنایتکار و الش- جنایتيهحجاب نیازها، چهر

توان گفت هدایت در بوف کور بیش از همه از این رو، با اطمینان می) 33: 1396اسحاق پور، (
به عنوان مثال، بودلر در شعري با عنوان . و سمبولیسم بوده است) سیاه(تحت تأثیر رمانتیسم 

  : گویدمی» شباویز«

  به سانِ خدایان بیگانه

  به زیر سرپناهِ درختان سرخدار

  اندجغدها کنار هم صف کشیده

  اندیشندو با چشم سرخ خیره می

  اندبی جنبش نشسته
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  تا زمان اندوه فرا رسد

  آن دم که تیرگی

  راندا میخورشید کم فروغ ر

  آموزدرفتارشان به دانا می

  در این جهان که آدمی باید

  زجنبش و آشوب بیمناك باشد

  انسانِ مست از سایه در گذر

: 1384بودلر، (خواهد از جایی به جاي دیگر رود کشد که میهماره این کیفر را به دوش می
105- 106(  

   ي بنیادین و پیوندي عمیق بین ا فضاي کلیِ این شعر و بوف کور حاکی از رابطهيهمقایس
که در سطح دو اثر ... هایی مانند جغد، نگاه خیره، اندوه، تیرگی، سایه و جدا از نشانه. هاستآن

در .  کیفري است ناگزیريهگذرد مسألتر میتر و عمیقهاي پنهانجریان دارد، آنچه در الیه
ز آشوب جهان است، اما جستجو و  جغدها براي آدمی سکون و اجتناب ايهشعر بودلر آموز

جغد که خود نماد : نمایددر اینجا پارادوکسی رخ می. تحرك انسانی در تقابل با آن قرار دارد
خواند، لیکن آدمی براي دانستن است که حرکت دانایی است دانا را به توقف و اندوه فرا می

اهی مستلزم تحمل همزمان حرکت به سمت آگ. سپاردکند و تن به جنبش و آشوب میمی
کیفر و پرداخت تاوان است و آن چیزي نیست به جز جستجوي بی پایان، زیرا دانایی را انتهایی 

اساساً همین دیالکتیک بین سکون و حرکت . افتدنیست و آگاهی از امور همواره به تعویق می
وي به آرامشی که را. اي از مفاهیم و تصاویر شده استدر بوف کور سبب آفرینش منظومه

شود، زن اثیري که براي اي که در سرتاسر داستان دچارش میدنبال آن است و بی قراري
 زندگی با لکاته در ابدیتی زهرآلود و يهکند و بعد از آن تجرباش را روشن میاي زندگیلحظه

 ساکت و خاموش، تصویر بهشتیِ دختر، يهتاریک، راویاي که مدام در حال گفتن است و سای
هاي بسیار دیگر که به شود و تقابلجوي آب و نیلوفر که با حضور پیرمرد قوزي آلوده میسرو، 

هدایت در بوف . رسد همگی ناشی از همان دوتاییِ نخستین یعنی سکون و تحرك استنظر می
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رود و به لحاظ تصویري وقفه تا ريِ قدیمِ هزار سال قبل میکور در کندوکاوي درونی و بی
ها و پایانِ درونی، زخموي موازيِ این جستجوي بی. نورددغنایی ایران را در میسرتاسر ادبیات 

با . کشدسان کیفرِ این جابجایی را به دوش میگذارد و بدینهاي روح را به نمایش میخوره
اي برد نوع رابطهکند و حتی فراتر میوجود این، آنچه که بوف کور را از شعر بودلر متمایز می

جغد در شعر بودلر با آگاهی از . کندن جغد در مقام نماد دانایی و انسان برقرار میاست که بی
اي به انسان است، اما در بوف کور این رابطه واژگون شده شروشور جهان در صدد آموختن نکته

 راوي است که روي دیوار خمیده، يهاست، زیرا اوالً جغد وجه دیگري از خود انسان است، سای
با «آموزد و محتواي تالش راوي را براي دانستن رسد اوست که از انسان مینظر میثانیاً به 

بدین ترتیب بوف کور با در نظر داشتن ). 13: 2536هدایت، (» بلعدتر میاشتهاي هرچه تمام
گردانی کرده هاي این اسطوره، از آن اسطورهترین الیه عقل یونانی و پرداختن به عمیقيهاله

  .است

 نگاه و دیدن در بوف کـور بـسیار برجـسته اسـت و بـه      يه مقول،ور که پیشتر اشاره شد   همان ط 
پیـشۀ راوي نقاشـی اسـت و نقاشـی هنـري بـصري       . نوعی با مفهوم بینش اساطیري پیوند دارد  

 بـاالي   يهگیـرد راوي از دریچـ     هنگامی که تصویر روي جلد قلمدان جان می       . شودمحسوب می 
اساسـاً چـشم در   .  کالبد تصویرِ نقاشی شده روحی دمیده شده استگویی در. بیندرف آن را می  

   اي است کـه رو بـه سـوي دنیـاي درون و جهـان روح دارد، همـان روحـی کـه              بوف کور دریچه  
بعید نیست که این طرز تلقیِ هـدایت   . تراشندخورند و می  هاي زندگی مثل خوره آن را می      زخم

مودیلیانی . بوده باشد  ایتالیایی ساز  مجسمه و نقاش انی،مودیلی از چشم و مفهوم نگاه تحت تاثیر      
هـا را  او چشم. هاي زنانه داشتاي در مورد چشم  که خود مجذوب بودلر و نیچه بود دیدگاه ویژه        

. کـرد نقاشـی مـی   بـا حالـت بـسته      و محـو  تـوپر،   چهـره همیـشه    يهترین نقط به عنوان کانونی  
هاي باز یک زن را نقاشی کرد که بتوان از طریـق   چشمتوانمودیلیانی معتقد بود تنها زمانی می  

غایـب   چـشم  هـاي  مردمـک  وي هـاي    پرتره اغلب از این رو در   . آن راهی به ژرفاي روح او گشود      
 اصلی راوي بوف کور نیز در اواسط بخش اول داستان نقاشـی کـردن چهـره بـه              يهدغدغ. است

ري که روي تخت قرار دارد چندین بـار  راوي باالي جسد زن اثی  . هاي زن اثیري است   ویژه چشم 
    توانـد حالـت   کنـد، زیـرا نمـی   اش نمـی آورد امـا هـیچ کـدام راضـی    تصویر وي را روي کاغذ می   

هایی که به حـال سـرزنش بـود مثـل     ها؟ آن چشمولی چشم... «هاي او را به خاطر بیاورد  چشم
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» توانستم رو کاغـذ بیـاورم   نمیها رااینکه گناهان پوزش ناپذیري از من سر زده باشد، آن چشم          
گـشاید و بـه صـورت راوي نگـاه     اي چشم می تا اینکه ناگهان زن اثیري براي لحظه      ) 23: همان(

حاال ایـن   ... «هاي او را روي کاغذ نقاشی کند        همین یک لحظه کافیست تا راوي چشم      . کندمی
 چشم و نگاه هـر    يهألمس) 24: همان(» هایش را روي کاغذ داشتم    ها را داشتم، روح چشم    چشم

قدر که در بخش اول با روح، رویا و جهان پاك اثیري پیوند دارد، در بخش دوم داستان به طـور   
در ایـن  . شوداي در ارتباط با جسم، واقعیت عریان و دنیاي پر از رجاله و لکاته مطرح می واژگونه

هاي  ابزاري براي نگاه مرکزي و مقدس چهره نیستند، بلکه صرفاً     يهها دیگر آن نقط   بخش چشم 
از این رو، راوي در حالی که لکاته او را بـه جـاي پیرمـرد لـب شـکري گرفتـه و در او               . انددرنده

مایع گرمی در مـشت مـن   «کند فرو می» به یک جاي تن او  «پیچیده بود، بی اختیار گزلیک را       
 بـه تـن او مالیـدم،      دسـتم آزاد شـد    . داشتم و گزلیک را دور انداختم     طور نگه پر شده بود همین   

جلوي پیه سوز مـشتم را بـاز کـردم، دیـدم چـشم او میـان                ...  او مرده بود   -کامالً سرد شده بود   
نهایتاً واپسین تصویري کـه نـصیب      ) 86-85:همان(» .دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود        

. ه اسـت شود این است که جلوي آینه ببیند بدل به پیرمرد خنزر پنزري شد         هاي راوي می  چشم
 روح و چـشم  يهآید که تأکید هدایت بر رابط    به این ترتیب، از مجموع مباحث فوق چنین برمی        

از آنجا ناشی شده که او اساساً مفهوم بینش اساطیري را در نظر داشته و توانسته از این مفهـوم             
را از یک سو، زی. گردانی کندکه بعدها به نوعی با مراحل بیداري عرفانی نیز پیوند یافته، اسطوره       

کـشی مردانـه   جـنس  راوي با زن اثیري و لکاته در هر دو بخش داستان با ناهم      يهبه لحاظ رابط  
 گذار راوي از بخـش اول       يهاز سوي دیگر، نتیج   . هاستشویم که عنصر غالب اسطوره    مواجه می 

 توانـست به بخش دوم، به شکست انجامیدنِ تالش وي براي دست یافتن به روحی است که مـی  
     همچنـین تبـدیل شـدن    . کـم بـراي یـک لحظـه روشـن کنـد      زندگی سراسر ظلمتش را دسـت   

 فروغ زندگی در آن جمع شده بود به مایعی لزج در مشت راوي، نمایـانگر           يههایی که هم  چشم
  . هبوطی است که پیامد آن از دست رفتنِ بینش اسطورهايِ مذکور است

  نتیجه گیري
او . گردانی است اسطورهيه او بر پایيه ویژيهاکی از مواجهها حرویکرد هدایت به اسطوره

ها معناي بسیاري از نمادهاي اسطورهاي را از طریق برقرار کردن روابط خاص بین نشانه
هاي بوف کور یکی از گردانیدر اسطوره. دگرگون کرده و وجهی دیگر به آنها بخشیده است
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زمان .  زمان نیز دستخوشِ تحول شده استمبانی اساسی در بینش اساطیري، یعنی مفهوم
 وقایع مهم است، از سوي دیگر، نوعی يهاساطیري از یک سو، زمان ازلی و زمان آغاز هم

از آنجا که در زمان اساطیري، پایان یا انتها همواره به اصل و ابتدا رجوع . ابدیت دائمی است
مشخصات زمان . گرددم ِگرد خود میاي پیوسته را در نظر آورد که مداتوان دایرهکند، میمی

رسد، اما آنجا که راوي به خوان به نظر میاساطیري در ابتداي امر با زمان رواییِ داستان هم
اساساً اتفاقات . آیدکند، شکافی در دل این زمان به وجود میآگاه ظهور می» منِ «يهمثاب

تنها هیچگونه وحدت و رجوع دهد، به همین دلیل نه داستان در درون همین شکاف روي می
       پیوندد، بلکه شکست در این زمینه عمالً مفهوم زمانی به وقوع نمیبه اصلی در قالب بی

  . کندتاریخی را برجسته میبی
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  چکیده

 ي حاکم بر تـراژد   ینظام ارزش . ن را تراژدي نامید   آتوان  مم و زین از جمله داستانی است که می        
 شود ی و رشد احساسات و عواطف م  یی است که باعث شکوفا    ي معنو يها نظام ارزش  ن،یمم و ز  
 تیو موقع کی تراژيهادهی با اياری بس يها باره شباهت  نی روح را به دنبال دارد که در ا        هیو تزک 
 بـا  توانـد  قوي تراژیـک برخـوردار اسـت کـه مـی     هاي از مایهرو، این مثنوي از این .  دارد یکیتراژ

ست کـه بـه سرنوشـتی تراژیـک     این داستان داراي قهرمانانی ا. سنگ باشد همهابهترین تراژدي 
ش  و باعـث پـاالی   کنندي مرگ و زندگی می    دمی را درگیر فلسفه   آشوند، چنانچه ذهن    دچار می 
 ریـ  و تطهسی به کاتارسـ کی قهرمان تراژدنی رس،ی خاني تراژدامیپزیرا در اصل، . شوندروح می 

وهش سـعی  ژنگارنده در این پ.  که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد       روح است  شیو پاال 
 یی الگـو يهـا مؤلفـه تراژدي مم و زین با نشان دهد که  استنادي -با روش تحلیلی  ن دارد تا    آبر  
     دگرگـونی  س،ی، کاتارسـ  بازشـناخت   تقـدیرباوري،  ا،یـ قهرمـان، هامارت   ،از جملـه    ارسطو يدتراژ
 . الگوي تراژدي ارسـطویی قابـل بررسـی و تحلیـل اسـت     يهاز زاویاز این رو،   کهخوانی دارد   هم

دربردارنده مـضامین تراژیـک     در ماهیت خود    ن است که این داستان      آمده بیانگر   آنتایج حاصل   
  .هاي تراژدي ارسطویی داردهاي بنیادین با انگارهننديهما که است

  
   11/3/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                  22/2/1399: تاریخ دریافت مقاله

  واژگان کلیدي
    مم و زین* 
   تراژدي * 
  قهرمان* 

  ای هامارت* 
 سی کاتارس* 
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 مقدمه - 1
تـرین سـند موجـود در      و کهـن  خاستگاه پیدایی تراژدي براي نخستین بار در یونان بوده اسـت            

 کاگرچه مثنوي مـم و زیـن، یـ        . نانی فصلی از کتاب فن شعر ارسطوست      مورد خاستگاه درام یو   
ي را هاي یک تراژدي تمام عیـار امـروز   اما بسیاري از ویژگی   تراژدي به معناي ارسطویی نیست،      

ي اسـت جهـان    ا یاد برد که تجربه تراژیک، تجربـه       که نباید از   چرا. توان یافت در ساختار آن می   
  از ایـن جهـت کـه    .یان منحصر کرد  انغرافیاي فرهنگی فقط به یون    توان آن را در ج    مول و نمی  ش

 هـاي مربـوط بـه   سیار گسترده است کـه در آن اندیـشه    ندازي ب اتراژدي، هنري فلسفی با چشم      
شود کـه تحقـق      متعالی آدمی منعکس می    هايزشها و ار  طبیعت هستی، معنی زندگی و امیال     

 غالـب  در روایـت مـم و زیـن؛    .بل مشاهده استاي در مم و زین قا   ی چنین تجربه  داستانی و ادب  
هـا و مـصیبت هـا بـا تمـام قـواي        سـختی ي تحمل همه وهاي درونیکشمکششدن قهرمان بر 

سـت کـه از شخـصیت قهرمـان     از خصوصیاتی ا فاجعه مرگ ناگوار   درونی و جسمانی و سرانجام    
 نفـس از ایـن   يهانگیـزد تـا سـبب تزکیـ       شفقت و ترس را براي برمی     که   زنداین داستان سرمی  

. کنـد  تراژدي وارد مـی يهرا به عرص این گونه روایت    عواطف و فعل و انفعالت گردد تا آنجا که            
گرایانـه  هاي امروزي ببینیم، با اثري واقعمثنوي مم و زین را در کسوت انسان      هاي  اگر شخصیت 

 دی با ي مثنو نی ا يژد ترا ماتی و تعل  یدر مورد اثربخش  . هاي اجتماعی روبرو خواهیم شد    و با پیام  
 و سوزناك را به دنبال دارد که البته تنهـا  زیانگ غمیی انتهانی مم و زيخاطر نشان کرد که مثنو  

 که اثـر  زدیخ ی از عمق دل برمی و آه حسرتریثأ از تيدرد  همنی ا  بلکه ست،یاحساس دلسوزانه ن  
   دلنیـ از مرگ مـم و ز  که   ي ماندگار است، درد   دی مد ياه زخم دردناك آن بر خواننده تا مدت      

بـا  «خواننـده  . خواننـده اسـت  ی قهرمـان آرمـان  ن،یـ  قهرمـان مـم و ز    رایـ ز. فشارد یخواننده را م  
 بالـد،  ی قهرمـانش مـ   ي  پهلـوان منـشانه    يهـا  یژگـ ی از و  کیـ  و بـا هر    کنـد  یقهرمانش حرکت م  

 جـا  نیـ ا. کنـد  ی و اثر را مانـدگار مـ  ست احساس خواننده، داور کالم ا     میی بگو دی که با   جاست نیا
 در طـول  گـر ی دیی و نمـا یکـسوت   بادی و پهلوانان ماندگار و جاو  کند یعاطفه است که قضاوت م    

 سال  يها  پس از سال   نی همان طور که مم و ز      ،)99: 1385،   ساالر دیو (»کنند ی م ی زندگ خیتار
مبـدأ و روح تـراژدي افـسانه و داسـتان         « کـه    از آنجـایی  . تماندگار اس  ي کورد اتیهنوز در ادب  

»  مـضمون اسـت  يهو در تراژدي آنچه غایت شـمرده مـی شـود، همـان افعـال و افـسان               ... تاس
) کاتارسـیس (همـان تزکیـه نفـس     نیز  غایت تراژدي مم و زین      از این رو،     )123: 1369ارسطو،  (

رو، بایـد بـه ایـن    آورد، از اینـ است که نوعی رهایی شفابخش از تنش را در مخاطب به وجود می  
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، روایتـی اسـت کـه در سـطح ژرف سـاخت خـود، از        روایت مم و زین کهکته هم اذعان داست     ن
م بر تـراژدي مـم و     نظام ارزشی حاک  از این رو،    . هاي عرفانی برخوردار بوده است    شهمبانی و اندی  

شـود و  کوفایی و رشـد احـساسات و عواطـف مـی    باعث ش که استمعنوي هاي زین، نظام ارزش 
هاي تراژیـک و موقعیـت   اي بسیاري با ایدههشباهت باره   تزکیه روح را به دنبال دارد که در این        

  .تراژیک دارد
 وهشژ و هدف پضرورتاهمیت،  1- 1

 تـوان یدرك این مطلب که ژانر تراژدي صرفا مختص به فرهنگ و سرزمین خاصـی نبـوده و مـ              
آن داشـت تـا   نگارنده را بـر   ،این نکتهت مم و زین سراغ گرفت، اي را در روای    برجسته هاينمونه
ژوهش  این پـ اهمیت. هاي موجود در روایت مم و زین به عمل آورد  یقی در خصوص ظرفیت   تحق

هاي خـود چـون کـنش قهرمـان       هاي ژانر تراژدي با همه مؤلفه     آن است که با شناسایی ظرفیت     
همچنـین  شـود، هامارتیـا، کاتارسـیس و    قیقت که منجر بـه پـاالیش روحـی مـی    براي کشف ح 

هدف از نگـارش   .مایشی سازي روایت مم و زین فراهم می آورد نبازشناخت بستر خوبی را براي      
هـاي یونـان، تـراژدي     مثنوي مم و زین با عناصر تـراژدي این مقاله آن است تا با تطبیق تراژدي 

     رگـی و عظمـت مثنـوي مـم و زیـن و          بزبودن این اثـر گرانـسنگ را نـشان دهـد و ضـمن آن،                
ار دهد که تا چـه انـدازه خـانی بـه علـت رویکـرد        آن را در معرض دید قر   يهراینددانی س سخن

 ملت کـورد اسـتوار اسـت، بـا     يهتعهدمدارنه خویش که بر باورهاي اسطوره اي و فرهنگ دیرین         
 چراکـه  .تراژدي بـودن ایـن اثـر تـالش مـی کنـد      ابزار هنر و شعر، براي اعطاي نقش بایسته به          

رو، یکـی از     از ایـن   )92: 1377ر،  بونـا (» آفرینش تراژدي، اقدامی اسـت در راه رهـایی انـسان          «
اهداف اصلی نگارنده از این پژوهش، نشان دادن پیام تراژدي خانی؛ رسیدن قهرمان تراژیک بـه               

  .کاتارسیس و تطهیر و پاالیش روح است
   طرح بیان مساله2- 1

  این پژوهش در پاسخ به این سؤاالت نوشته شده است که؛       
  چگونه است و چرا منجر به تراژدي می شود؟ عناصر تراژدي در روایت مم و زین )1
 بازشناخت، ،يرباوری تقدا،ی از جمله؛ قهرمان، هامارتیی ارسطوي تراژدهاينمود انگاره )2

 ی در تراژدي مم و زین چگونه است؟ دگرگونس،یکاتارس
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  وهشژفرضیه پ 1-3
 يو شاخص ها برخوردار است که مؤلفه ها کی با عنصر تراژدییزودهای از اپنی مم و زتیروا) 1

 . دهندی ملی را تشکيتراژد
   ي روزرهی به تي از به روزکی نی منظر که انساننی ارسطو آمده است از افیآنچه در تعر) 2
 بر اثر ن،ی مم و زي داستان مثنوی اصليهاتی وجه که شخصنی دارد و از ایی افتد، هم سویم

 که ستی نشی خوي خطالی به دلافتند، تفاوت دارد کهی مي روزرهی به تشی خوی انسانيخطا
  . شوندی میبت عقونیدچار چن

   پژوهش پیشینه4- 1
هایی در موضوع تراژدي انجام شده است که مجال کمی این پژوهش ظرفیت تبیین پژوهش

با پژوهشی مستقل با عنوان و موضوع بررسی در روایت مم و زین هیچ تمامی آن را ندارد، اما 
  . استیافت نشده ،ه استخوانشی که مطمح نظر این مقال

   روش تحقیق5- 1
 در یی ارسطوکیژعناصر ترا هاي مؤلفهیبررس ی شده در پنییاساس اهداف تع پژوهش برنیا

روش انجام ست و اشده  محتوا انجام لی تحلي روش کاربرديهیاـاست که بر پ نی مم و زتیروا
  .  بوده استيا پژوهش کتابخانهنیا
  بحث و بررسی - 1
 و یفی توصيهوی هر دو داستان به شهیما درونحیصرری و غفی ظرانی بیه به بررس از آنکشیپ

 یی ارسطوکیژمؤلفه هاي عناصر تراه بی مم و زین و پس از آن معرف پرداخته شود، به یلیتحل
  .ذکور خواهیم پرداخت متیدر روا

  ديژ ترا2-1
ده است و در اصطالح قالبی مشتق ش» آواز بز« به معنی »Tragedia«ونانی ی يهتراژدي از واژ

تی نشان خن در نمایش است که سقوط انسانس سعادتمند را از شوکت و بزرگی به نگونبهک
 عبارت است از تقلید یک عمل )2(تراژدي«)1(و بنا به تعریف ارسطو) 65: 1375 داد،(دهد می

شخاص تمام  کردار ايهولی تقلید به وسیل.  معین استيهجدي کامل که داراي طول و انداز
 يه نقل و روایت؛ تراژدي، شفقت و ترس را برمی انگیزد تا سبب تزکیيوسیلهمی گردد، نه به 

عمل «از این رو . )121: 1387زرین کوب،( » فعل و انفعالت گرددونفس انسان از این عواطف 
یزد و نگافه رقت و ترس را در تماشاگر برمیي کیفیتی است که دو عاطاداستانی در تراژدي دار
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داد، (» ها می شودو تزکیه روان انسان از مزاحمت آنانگیزش این دو عاطفه سبب پاالیش 
است ) کاتارسیس( غایت تراژدي نزد ارسطو تزکیه توان گفت کهبا این وجود می. )124: 1375

و دلیل این امر را باید در آورد اطب به وجود مینش را در مخکه نوعی رهایی شفابخش از ت
تراژدي نمایشی است در باب انسان و «جهان شمول موضوع تراژدي دانست که اهمیت 
ر ب است و هي موجود یونان بر اسطوره و تاریخ بنا شدتراژد«و )145: 1375 براکت،(» سرنوشت
ها و حوادث  براي شخصیتهاییزهد و انگیهي آزاد است تغییراتی در اصل داستان بدنویسنده

موقعیت تراژیک موقعیتی است که در آن دو فرد یا فرد و تقدیر یا «هالبت .)145: همان( »بسازد
 تیموقعر فرد هنگامی د. گیرندالهه با یکدیگر در تصادم قرار میفرد و نظام سیاسی یا فرد و 

گیرد؛ ناگزیر از انتخاب می شود؛ انتخابی که باید با تمام وجود بهاي آن را  قرار میکیتراژ
گوید و این به مرگ را می» نه مقدس«قهرمان تراژیک . د یا مرد زندهزنده مرده باش. بپردازد

موقعیت تراژیکی که مم و زین، هردوي آنان . )54: 1387حنایی کاشانی، ( »انجامدتراژیک می
     عشق است که ،دنبینار آن مید را گرفتبه عنوان قهرمانان داستان در روایت مم و زین خو

راژدي مم و زین با پایانی سوگناك یا مصیبت بار تعریف کرد که توان تراژدي را مانند تمی
شناختی یا فشارهاي شخصیت اصلی مسبب آن است و او را نیز تقدیر، ناسازگاري روان

  .اجتماعی ناگزیر کرده است
   معرفی مم و زین2-2
 شاعر آن را در. سراي معروف کرد، احمد خانی استمم و زین از شاهکارهاي شعري داستان 

آورده ي نظم دردر قالب مثنوي به رشته) مقصور(بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف 
 2655این منظومه یک اثر داستانی از نوع حماسی و غنایی است که تعداد ابیات آن به . است

ادبیات در هاي کامل و مشهور این داستان از داستان«ي اسکارمان؛ گفتهبه بنا . رسدبیت می
سرایی و زبان ساده و روان شاعران  داستانيهي آن تحت تأثیر شیوه سرایندهکردي است ک

) 70: 1905اسکارمان، (» .بزرگ ایران زمین چون؛ نظامی گنجوي و فردوسی بوده است
تمایل . آیدگیرد و به جریان در میداستان مم و زین بر مدار عشقی طبیعی و فطري شکل می

آن بدیهی است که مرد بر اساس سنت آفرینش است و بیو کششی از این نوع، میان زن و 
یابد در جزیره فضاي داستان که حوادث در آن جریان می. آیداي پدید نمیهیچ زندگی تازه

شاعر . باشد می)1(زبان داستان، زبان کردي کرمانجی. بوتان واقع در ترکیه امروزي است
ها بوده است، اخذ کرده و سپس نه نقل زبانمستقیماً آن را از ادیبات عامیانه که سینه به سی
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نظر داشته هر جا که الزم دانسته  به تصریح خود و به پیروي از تمایالت درونی و اهدافی که مد
 منشأ داستان مم و زین را از شاعر. به پیراستن آن از زواید مختلف اظهار نظر داشته است

به همین علت . وردار است برگرفته استکه از قدمت بسیاري برخ )3(»آالنممی« کردي )2(بیت
شاعر در جایی . توانسته خود را از قید و بند افسانه برحذر داشته و به سوي واقعیت گام بردارد

خواهد داستانی پیش پا افتاده را به داستانی خواندنی و با ارزش که میاز این منظومه به این
 آن است تا پیدرجامعه عصر خود دارد، شناختی که از و شاعر با  کندبدل سازد، اشاره می

ن را سازگار مهري قرار نگیرد، از این رو با آب و رنگی شایسته آاثري را عرضه کند که مورد بی
گیري شاعر از تعابیر گوناگون علمی و پرداختن به بعضی بهره. سازدبا فرهنگ عصر خود می

بیانگر تبحر وي در علوم متداول عصر هاي عرفانی، فلسفی، اجتماعی، موسیقی و نجومی مقوله
  .خویش است

  خالصه داستان 2-3
در روز نوروز، مم . هاي زین و ستیدو خواهر داشت به نامالدین، فرمانرواي سرزمین بوتان، زین 

کنند و  در این دیدار روند و زین و ستی را دیدار میو تاژدین به قصد تفرج از شهر بیرون می
  پیران قوم به خواستگاري ستی براي تاژدین . شودن عاشق ستی میم عاشق زین و تاژدیم

ازدواج ستی و تاژدین، آتش حسد را در دل بکر، جاجب امیر، . کندروند و امیر موافقت میمی
تاژدین در همه جا شایع کرده که به : اي نزد امیر رفت و گفتدر پی توطئه. ور ساختشعله

دهد و زین را از ازدواج با این خبر امیر را تحت تاثیر قرار می. دهیمزودي زین را هم به مم می
در این فرصت، زین و مم در باغ . رودالدین به شکار میاز قضا یک روز زین. کندمم منع می

 بازِ يهگردد، از در و پنجر امیر پس از اینکه  از شکار برمیکنند و سپسیکدیگر را دیدار می
 اما امیر مم را . کندزین خود را به زیر قباي مم پنهان می. شودکاخ متوجه حضور اغیار می

تاجدین . کشداش را به آتش می وجود زین، خانهتاژدین هم براي انحراف ذهن امیر از. بیندمی
پس همگی براي . با این عمل جوانمردانه توانست توجه میر و همراهانش را به آتش جمع کند

مم با حضور در محل حادثه از گرفتار شدن بدست .  کردنددفع آتش، سراي پادشاه را خلوت
بکر . گیرد عشق مم و زین همه جا را فرا میيهپس از چندي آواز. کندامیر نجات پیدا می

به . بکر بازي شطرنج با مم را. امیر دنبال صحت این خبر است. دهدماجرا را به امیر گزارش می
امیر مم . کندبه او پیشنهاد می. نده را عملی کنداین شرط که حریف مغلوب، خواسته شخص بر

 خود را فاش يهمم نام معشوق. خواهد که نام معشوقش را بگویددهد و از او میرا شکست می
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حی خود پرداخت و با مم در آن سیاهچال، به تکمیل رو. امیر مم را به زندان انداخت. کندمی
تازدین و برادرانش . عشق حقیقی نایل آیدنشینی توانست به درك عمیقی از مناجات و چله

 اگر با آزادي مم موافقت نکرد، ابتدا بکر و بعد ،گیرند که هر سه به نزد امیر بروندتصمیم می
او امیر را به موافقت : شودامیر این بارهم تسلیم نیرنگ بکر می. دیگر ستمکاران را بکشند

امیر را به دادن جام زهر به تاژدین و کند و از طرفی هم ظاهري با ازدواج آنها دعوت می
خواهد که دستور دهد زین شخصا به زندان رود و کند و سپس از امیر میبرادرانش ترغیب می

رود و از کار رفته امیر به حضور زین می. مم را آزاد کند، تا مم با دیدن زین جان دهد
اما زین به گریه افتاد . دهدن مییت مم و مالقاتش را به زیآنگاه اجازه رؤ. نمایدرخواهی میعذ

بیهوشی . و چنان شیون و زاري کرد که از دهان، خونابه بیرون داد و بعد از مدتی بیهوش شد
تا اینکه در این هیاهو جوانی از در . زین، امیر را متأثر کرد، چنان که تمام شب بر او گریست

دید که امیر و د، دوباره زنده شد و  که مرده بوبا این خبر، زین. مم مرده است: وارد شد و گفت
تو باعث شدي تا ما به صفاي ! برادر: رو به برادرش کرد و گفت. کننداطرافیان، همه گریه می

از ته دل پشیمان اعمال خود «: امیر گفت. دي را نصیبمان کرديباطن برسیم و سعادت اب
کند و زین قبول می» اش کنبرخیز و خودت به زندان رو و با مم سخن بگو دوباره زنده. هستم

شود و از قبل از زین، ستی وارد زندان می. رساند تا از حال مم آگاه شودخود را به زندان می
فروغی از بیرون آمد؛ از سرمم «:دهند که جواب می.پرسد مرگ مم میيهدیگر زندانیان دربار

دایه و ستی به مم » . خوردندنیز فروغی دیگر برآمد، این دو فروغ به هم رسیدند و با هم پیوند
جان گفتند که برخیز یارت آمده اما مم به هوش نیامد، اما به محض اینکه زین نزد جسد بی

    مم زنده ! با دم مسیحاییم برخیز! اي مم: گویددارد، میرسد و برقع را از سر برمیمم می
      اطرافیان به مم .شودجان مم دمیده میبا دیدن سیماي زین روح در جسم بی. شودمی
مم قبول . دهدامیر تو را مورد عفو و بخشش خویش قرار داده و زین را به تو می: گویندمی

با این سخنان جان مم به یکباره، . خواهد که زود به بارگاهش برگرددکند و از خدا مینمی
ام مردم بوتان از مرگ او تم. شتابدکند و به سوي معشوق ازلی خویش میقالب تن را رها می

بکر درصدد نجات . شودرو میدر همین اثنا تاژدین با بکر روبه. پیوندندبه شیون و زاري می
 شمشیر سرش را از يبهتازد و با یک ضرآید، اما تاژدین با تهور و شجاعت بر وي میخود بر می

وتان به طرف جان مم را با حضور تمامی مردم بدر مراسمی باشکوه پیکر بی. کندتن جدا می
بارد و هنگامی که به قبرستان زین هم در معیت جنازه، همچنان اشک می. برندقبرستان می
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کند که به زین نزد امیر و تاژدین پایمردي می. بینندرسند؛ جسد بکر را بر زمین افتاده میمی
 نفس ما شده دارد که بکر باعث تزکیه و تهذیبجسد او اهانتی نشود و با بیان دالیلی ابراز می

کند که بکر را در است و سعادت ابدي ما مرهون اعمال بکر است و از برادرش درخواست می
کنار تربت آنها دفنش کنند تا همچون سگی پاسدار جانشان باشد و سپس زین سنگ مزار مم 

کشد و یکباره جهان خاکی را گیرد و با سیالبی از اشک آهی از ته دل برمیرا در آغوش می
  .بردنهد و جان به افالك مییوام
  نی مم و زتی در رواارسطویی کی عناصر تراز مصادیق2-4

 داستان مم و زین تا حدي است که سبب نوعی نگاه ادبی در این  بودنغمناكو  تراژیک
 يری قهرمانان داستانش دارد، تصويه درباری که احمد خانییهاوصف. داستان شده است

 با الی امنی که ایکند و زمانی می را در ذهن خواننده تداعیابیم کالی و مییبایسرشار از ز
 رخ ي شود، تراژدی مواجه منی به نام مرگ، آن هم توسط برادر زریناپذ محکم و خلليسد

قهرمان، : با توجه به روایت مم و زین به هریک از عناصر اساسی تراژدي که عبارتند از. دهدیم
ها در این انگاره. شود شناخت و دگرگونی پرداخته میري، بازهامارتیا، کاتارسیس، تقدیر باو

  .دیرگل تراژدي به خود میالگویی که ارسطو ترسیم کرده است، شک
  )4(قهرمان 2-4-1
ه نژادي قهرمان شخصیتی است که محوریت داستان با اوست؛ پس اهمیت دارد که از چ 

این . کندت روحی اش چگونه بروز میو تعارضاگیري با اراده است برخاسته و چقدر در تصمیم
  :پردازدهاي قهرمان میبخش به این سه مورد از ویژگی

قهرمان تراژدي باید از خاندانی ممتاز و داراي بخت و نام و مقامی بلند  : نژاد قهرمان-الف
زیده  زیرا برگ)100: 1337ارسطو، ( برسد ی به بدبختیبختکی داستان از نانیو در جر باشد

ثیر بیشتري بگذارد أاو در مخاطب تشود شکست و سقوط اندان قهرمان باعث میبودن خ
  بانی مانند آرتور میلر بیان چون شلینگ و ادیي همبعدها فالسفهاما . )19: 1363فروغ، (

ها باشد؛ بلکه باید در  نژاده و از خاندان شاهان و ملکهقهرمان تراژدي نباید الزاما«اند که کرده
ورشید خن قرار داشته و در ابتدا از بخت خوب برخوردار باشد و در جریان داستان محور داستا

با قهرمان داستان در مثنوي مم و زین ). 141: 1395یانگ، (» قرار گیرداقبالش دچار افول 
 برخوردار بوده است، نلدیانی و در دربار زوانی در د"مم" که ی شغلطی و شراگاهیتوجه به جا

او ، بوده بلند ی بخت و نام و مقاميدارامم یکی از قهرمانان اصلی داستان   کهدهدینشان م
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 لشکر یِ و فرماندهی پهلوانيروی و قامتِ بلند و نییبای است که به زنیالدنی زری امریفرزند دب
دیگر از  نیز نیز . جمع شده استی قهرمان آرمان یکیکیشناخته شده است و در او خصال ن

 ی بخت و نام و مقامي ممتاز و دارایاز خاندان که ثر در داستان استمؤ و ی اصلهايتیشخص
  . برسدی به بدبختیبختکی داستان از نانی در جرکه بوده استبلند 

 »قهرمان ترازدي باید پرهیجان و داراي قدرت اراده باشد«:  اراده قهرمان تراژدي-ب
د است و قهرمان تراژدي داري در روایت مم و زین، روند وقایع هدفمن. )7: 1388استارمی، (

گیرد که به معنی واقعه و همچنین ه در روند حوادث تصمیم خود را میشخصیتی است ک
. شودنجر به تغییر وضع و موقعیت او میترسیم اراده و عزم قهرمان در یک حادثه است که م

 گیري واي منجر به درآزادانهدهد که چگونه چنین اقدام  در حقیقت تراژدي نشان میکه
 .)Houlgate, 2016 :3(شود  این درگیري میآمیزسپس حل و فصل خشونت آمیز یا صلح

 دلهره و اضطراب را در ،ونددیپی و مم به وقع مری امنی شطرنج بي بازيواسطهه  که بیرقابت
 در زاقی باعث خلق لحظات تعل،ي بازانی و تا پاکندی مجادی مخاطب اي صحنه برانی ايفضا

 نقطه است که يزیانگجانی هي صحنهي دربردارندهنیداستان مم و ز. شودی داستان ميکرهیپ
  و مم که هدفری امنی است بی مسابقه شطرنجي و آن صحنهدهدیم لتشکی را داستان اوج

 است که کشمکش ايلحظه. افتدیاتفاق مکسب مال نیست بلکه به گفته او کشف حال است، 
 و قهرمان داستان کندی داستان بروز می و تنش اصلرسدیقوت م درجه از نترییبه بحران

رسد تا که راز عشقش ی ميرگیمی و تصمتی موقعصی به تشخي مم پس از باخت، به نحویعنی
. کندهایی است که می قهرمان بودن یک شخصیت به انتخابدر واقع میزان نه؟ ایرا فاش بکند 

از این . شودقهرمان بودن شخصیت بیشتر دیده میباشد، ها باالتر هر اندازه خطرپذیري انتخاب
یابد که این ظهور میشود،  کردارهایی که به انتخاب منجر میاي ازرو، مم قهرمان، با پیشینه

تصیمم و انتخاب خویش به  با در نهایت مم. شودر شخصیت مم، در اوج خودش دیده مید
زیرا مم  .گردد شدن او میی زنداند که منجر بهپردازالدین میعشق خود در نزد زینراز افشاي 

 شکل، او خود را نیتر در محتومو است، شی سرنوشت خومسئول«يقهرمان تراژدبه عنوان 
 »ردیگیعهده م  را برشیعمل خو تی رو مسئولنی و از اندیبی مي و آزاداریتخ ايهمواره دارا

 خود را راز عشقاي، راده و اقدام آزادانهبا اقهرمان تراژدي و سرانجام ) 10: 1393 ،يرمحمدیم(
 وضع و ریی حادثه است که منجر به تغاین اراده و عزم قهرمان در میترسکند که این برمال می

با » مم« که ايآستانه، زدیانگیدو عاطفه رقت و ترس را در تماشاگر برم و شودی او متیموقع
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 یزمان.  است»نالدی نیز« عشق او در حضور  رازينهد؛ افشایبرگذشتن از آن پا به کام مرگ م
 و ردگیی را مشی خومی تصمنیبزرگتر» مم «شوند،یبرو م با هم رو»نالدی نیز«و » مم«که 

اي دارند که هاي تراژیک، گذشتهقهرمان«زیرا . دآیی بوجود ماشی در زندگی اساسیدگرگون
توانند میمین سبب است که ه. کند، توجیه میانداي را که در آن گرفتار شدهمخصمه

یار مؤثر بازشناخت این هاي بسد، بپذیرند؛ چنانکه آنان در صحنهشونمسئولیت آنچه را که می
را به » مم«سرنوشت چنانچه بار این مسئولیت عشق، ). 242: 1394وودراف، ( »کنندکار را می

  . شودی ماو ی و سپس زندان شدنریدستگمنجر به  نکهیتا ا و دهدی سوق میسمت بدبخت
 روحی و درونی قلب تراژدي یونانی به حال و هواي«:  بیان تعارضات روانی قهرمان-ج

 به طور کلی بعد روانی شخصیت قهرمان و .)206: 1395یانگ، ( »پردازدشخصیت خود نمی
به تعبیر هگل، قهرمان باید . کشمکش ها و تعارضات روحی او در تراژدي یونانی غایب است

خص باشد، مثل امید، ؛ یعنی شخصیت قهرمان باید تجسم کننده یک عاطفه مشمجسمه باشد
پس قهرمان .  و این ویژگی خاص روحی و شخصیتی نباید هرگز تغییر کندوحشت و ایمان

 تیشخص. )194-193: همان(تراژیک عصر کالسیک تجسم انعطاف ناپذیر یک فکر ثابت است
 خاص یژگی ونیا است که مانیمشخص مثل ا عاطفه کی تجسم کننده  در داستانقهرمانمم 
 . فکر ثابت استکی ریناپذتجسم انعطافکند و  نمیریی هرگز تغاوست که تی و شخصیروح

سفري که قهرمان تراژیک در آن پاي گذاشته است، سفري است خطرخیز که ره توشه آن 
نهد ی دشوار متی به غاي در سفريپا،  فراخوان عشقِيبا اجابت ندا» مم«. حقیقت جویی است

 و ی خودشناسی به نوع،ی دورني سفرهامودنی و پینینش و چلهانهی صوفیو با گذر از مراحل
روایت و ساخت تراژیک را فراهم و چنین الگویی امکان بالقوه نوعی  شودی نائل ميکمال معنو

جایی بین «این قهرمان داراي ویژگی علو و برتري است؛ کسی که به زعم فراي .آوردمی
  .)250: 1377فراي، ( »ملکوتی و بسیار انسانی قرار دارد

  )5 (ایهامارت 2-4-2
 معناي این واژه مناقشات زیادي وجود يه به معانی گوناگون معنا شده است و دربارایهامارت

و » ضعف«، »بودن جایزالخطا« ،»اشتباه« ،»نقص« ،»قصور«هارماتیا به معناي. داشته است
مناسب ترین ترجمه » نقص«ها، در میان این واژه. معنا شده است» خطاي غیر عمد تراژیک«

هاي قهرمان هامارتیا یکی از ویژگی در تعریف یونانی، ).6: 1395یانگ، (براي هامارتیا است 
   که برایش به وجود هاییسان عالی و کامل نیست و بداقبالیقهرمان تراژدي یک ان«. است
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. گیرند خطا و ضعف اخالقی او شکل میيهاسطت، بلکه به و گناه و شراريهآید نه به واسطمی
افتد، هایی که برایش اتفاق میاما همیشه هم در بداقبالی. ه استقهرمان تراژدي داري نقیص

 در داستان مم و زین، هر دو قهرمان داراي هامارتیا هستند، .)Hall, 1963: 8( »مقصر نیست
مم و «در روایت . شودي آن قاجعه بار میهو نتیجزند میخطا و ضعفی که از قهرمانان سر 

هاي شرعی و اجتماعی ن که بر اثر حضور رقیب و ممنوعیتبه دلیل طوالنی شدن هجرا» زین
     گردد، نشانه مالقات پنهانی مطرح قراري عاشق و معشوق میآید و موجب بیبوجود می

 مغازالتی به تنهامم ِقهرمان دهد،  میقهرمان رخ» ممِ«شود؛ مالقات زین در قصر میر براي می
 تا. داردمی نگه پاك رجسی هر از را خود دامن گونهبدین و کندمی قناعت او با مختصر

توان این هارماتیا را سهم میاما  .بماند باقی مردم يتوده براي آرمانی و واال قهرمانی همچنان
جرا به واسطه فتنه هاي بکر منجر به سرنوشت آنها تفسیر کرد که پس از این ماقهرمانان در 

  .ا گردیدهتغیر سرنوشت آن
  )6(سیکاتارس 2-4-3

در مناسـک دینـی بـه    .  به معنی پـاك و منـزه اسـت    Katharosکاتارسیس مشتق از واژة واژة 
  بـوده و همچنـین در معنـاي تبیـین و شـرح عقالنـی      )purification( معناي پاالیش و تزکیـه 

(larification intellectual)  رفته استنیز به کار می .)woodruff, bid; 619(.   در زبـان فارسـی 
یه در برابر کاتارسیس اسـتفاده     هاي متعددي مانند تصفیه، تهذیب، پاالیش، تطهیر و تزک        معادل

اري مطـرح شـده اسـت کـه همگـی      یدر مورد مفهوم کاتارسیس، تعاریف و نظریات بس   . شودمی
 در تراژدي مـذکور  .)419-418: 1363کاپلستون، (اندکید داشتهآرامش پایانی تراژدي تأ  آنان بر   

صیت زیـن وجـود دارد، پـاالیش و آرامـش      خـ به دلیل وجود ویژگی منحصر به فردي کـه در ش          
 شـفقت در وجـود     در پایان داستان حس تـرحم و      . پذیردی پایان تراژدي به خوبی انجام می      روان

یـک نـوع   . شـود ی  قهرمان از دست رفته می وار اصل خود، سوگ گردد و او    شخصیت زین احیا می   
، از این روست که ایـن تـراژدي آرام بخـش        واري و همدلی وجود دارد    خاحساس همدردي و غم   

 قرائـت  نانچـه بـر طبـق     چ .جـود زیـن تخلیـه مـی گـردد         وترحم و دلسوزي خواننده، در      . است
امطلوب، فشارهاي  نفس از هیجانات ن  يهنمایش تراژدیک باعث تخلی   «روانشناسانه از کاتارسیس  

ــده و در   ــضر ش ــاالت م ــی و انفع ــ درون ــش و تزکی ــه موجــب آرام ــیيهنتیج ــود نفــس م » ش
توان بدین قـرار تقریـر     اي از کاتارسیس می   و با تفسیر معرفت شناسانه    ) 419: 1363کاپلستون،(

 دي با تقلیـد از اعمـال  ژکند، تراکید می ناشی از آموختن از طریق تقلید تأ    نمود که زین بر لذت    
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فی مانند عـشق و محبـت، بـه درکـی     ن فراهم می آورد که با ابزار عواط   مم، موقعیتی را براي زی    
یج چیزهاي تازه بیاموزد که منجـر بـه   اد و در نتتازه از نقاط ضعف و قوت اخالقی خود قائل شو        

 طـی  هـدف  بـه  رسیدن براي که مراحلیا  هآزمون طی قهرمان،» ممِ«. شودش وي می  بود من هب
 معمـولی  شـرایط  و جهان به اشراف، و آگاهی این از پس و شود  می نایل خودشناسی هب کند،  می

گمـارد، تـا آن حـد کـه           مـی  همـت » زین«بخصوص   دیگران راهنمایی به و گردد  می باز زندگی
کنـد و در   بـه عنـوان شـیخ کامـل از او یـاد مـی             ،»مم«، از قهرمان روایت مذکور یعنی؛       »زین«

او . است، تا او را از چاه ذلت به مـصر عـزت بـرآورد        » زین«ات  ریسمان نج » مم«حقیقت، عشق   
هـاي اوسـت    حقیقت و رمزي از اسرار ناپیداي آفرینش است و به اشـارت  يهاشارتی به سرچشم  

یرا کاتارسیس چه به معناي رها شدن از انفعالت مـضر باشـد و           ز .بردره به کمال می   » زین«که  
و چه موجب شناخت مخاطب از خود و جامعه گـردد،  یا رفع عناصر نامطلوب موجود در عواطف     

   .انجامدنهایت به نوعی پاالیش و تزکیه میدر 

توانـد عامـل مهمـی در    طو، کاتارسیس ناشی از تـراژدي، مـی  با توجه به مبانی اندیشۀ ارس     البته  
 يهایجاد فضیلت اخالقی تلقی شود که خود، براساس آنچه از اخالق ارسطو مطرح اسـت، زمینـ         

  کاتارسـیس را  آورد کـه   بختی و سـعادت را فـراهم مـی        به غایت قصوا یعنی نیک    ن آدمی   رسید
 به فضائل اخالقی از طریق اعتـدال        »مم« نفس   يهتوان عاملی درخور توجه در آراستن تزکی      می

در نفس او دانست که خود فراهم کننـده سـعادت و نیـک بختـی، کـه غایـت قـصواي اخـالق                        
  . ارسطوست، به شمار آورد

عامل مم دیگري که در ایجاد کارتاسیس در پایان داستان مم و زین مؤثر است،  مـسئله بخـت                  
   د آرامـش در خواننـده از   پـرداز، بـراي ایجـا   خانی به عنـوان شـاعري تـراژدي     . استیا سرنوشت   

بـا  خـانی در البـه الي مـتن    . گیـرد روزگار و گـردش چـرخ بـسیار بهـره مـی        هاي  بازيي  هحرب
گیـرد و از   میهش روزگار و حیله گري این چرخ دوار، بر کار جهان هستی خرد  سازي نق برجسته

رمـان، او را از قـضاوت و داوري      مـرگ قه   روانی خواننده و پذیرفتن ناگزیر       يهاین طریق با تخلی   
ان بینی تقدیر مـدار کـه عنـصر غالـب و ذاتـی تـراژدي اسـت،            هخانی با القاي این ج    . رهاندمی

تـر از  واننـده را بـه سـوي چیـزي فرا    خشود و ذهن جاد کارتاسیس میآرامش روحی و ای   موجب  
سازد تا به مسائلی چون گردش روزگـار، تقـدیر مختـوم و اسـارت     سیر وقایع داستان متوجه می    
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مانان به مفهـوم خـود    زندگی قهر يه سرنوشت بیندیشد؛ یعنی از اندیش     يهناگزیر آدمی در پنج   
  . آوردزندگی روي می

شـفقت  . یس در مثنوي مم و زین، برانگیختن عواطـف، شـفقت و هـراس اسـت       اتارسک از طرفی 
     براي رنج هاي گذشته و فعلی است که حاکی از عـدم وصـال او بـا زیـن اسـت و هـراس بـراي                    

تطیـر و  رنج هایی که در این راستا پیش روي اوست و سپس متعلق بعدي تراژدي آزادکردن یا                  
    ت از راه تهـذیب نفـس در زنـدان اسـت کـه بـه واسـطه            نفس از انفعـاال   ) کاتارسیس(پاکسازي  

گویـد،  اژدي، بنا به آنچه که ریچـاردز مـی  ترین اصل در ترشود که مهم  مم فراهم می  نشینی  لهچ
 ,Richards(» دهـد م و کمال، هیچ نوع سـرکوبی رخ نمـی  در فرایند تراژیک تما«این است که 

عـشق  که در حقیقـت،  . ردیگمیرا به عهده  راهنما کیخود نقش  قهرمان،» ممِ« .)194 :1967
بـرد زیـرا   ره به کمال می» زین«اوست که هاي به اشارتاست، که  » زین«ریسمان نجات   » مم«

هاي رسیدن به فردیت و تکمیل شخـصیت را مـصاحبت و همنـشینی بـا مـردان بـه            یکی از راه  
  )7(.دانندکمال رسیده می

گیري حوادث، در یک ی قبل از ورود به داستان و شکلخاندر آغاز، البته درخور توجه است که 
نماي کلی پایان داستان را آشکار می کند تا خوانند به دنبال پایان داستان نباشد، بلکه در پی 

س تزکیه و سبک شدگی را حو » کاتارسیس«این باشد که هدف اصلی از تراژدي؛ یعنی همان 
حوادث داستان نگاه کند و تم و درونمایه تراژدي و ؛ یعنی خواننده بتواند از باال به بدست آورد

. سازدی مانی چهار دلداده را نمایابی و ناکامیابی کام،یتیبا ابراز بپیام آن را دریافت کند؛ وي 
 ی طراحاي ارائه اطالعات را به گونهندی برآن داشته فرای سعاحمد خانیاما در ادامه داستان 

 تا به کاتارسیس یا همان  کندجادیستان را در مخاطب ا دانستنِ ادامه دالیکند که حس تما
  . تزکیه نفس و سبک شدگی عاطفی و روحی برسد

  )8(ي باورریتقد 2-4-4
اي اشاره دارد که سرانجام رخ اي داستان از همان آغاز به فاجعهدر تراژدي مم و زین، فض

نویسنده از همان آغاز که نگارش تراژدي به این صورت است چنانچه روال عام در . خواهد داد
 است که ی عاملر،ی تقدن؛یدر داستان مم و ز .دهد که اوضاع ختم به خیر نخواهد شدنشان می

 در روز نوروز در لباس زنانه و مردانه و روبروکردن آنها با هم، داستان را نیبا وارد کردن مم و ز
 نی اری داشته باشند، تقد با همیی و آشنادنی رسي براي آنها قصدنکهیبدون ا. کندی متیهدا

زیادي هاي شان در مقابل سختی، قهرمانان با همه توان و مقاومتتراژدياین در  .زندیرا رقم م
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 نقش اصلی و اساسی دهند که سوق مینگیزاها را به سمت سرنوشتی غم که آنگیرندقرار می
مان جریانی که هکند؛ ی دیگري در این معنا ایفا ميه واژرا سرنوشت، تقدیر، روزگار یا هر

 و در برابر آن زبونمان چیزي که قهرمانان ه. دهدرا به سوي رویداد فرجامین سوق میوقایع 
 تا مم را رویاروي زین قرار دهد و هدایتگر تمام این وقایع سرنوشت استاند که درمانده

در اینکه تا . ها برمی آوردیافته از درون پیرنگ و کنش شخصیتمصیبت به شکل سازمان 
چنانچه در تراژدي . کند که او را به سوي مرگ هدایت میشودنهایت قهرمان وارد ماجرایی می

در تراژدي سرنوشت دو سویه دارد؛ یک . ضرورت و گریزناپذیري پایان فاجعه بار یک اصل است
 عشق عشق پایدار و خالصانه و. یک و مبهم تاريهبخش و یک سویامید روشن و يهسوی

 اما تمامی ،وشن سرنوشت دارد ريهپلی براي رسیدن به عشق حقیقی مربوط به سویمجازي 
تاریک و مبهم سرنوشت  يهمزاجی زین الدین به سوی هاي بکر مرگور، سنگدلی و تنددسیسه
اما این یک اصل الزم است که تراژدي با . شوددد که باعث عدم وصال مم و زین میگرباز می

که جز این اي رقم می خورد  و حوادث به گونهپذیردقدیر پایان میاریک و مبهم ت تيهروی
زنمایی سرنوشت هاي هاي تراژیک با بانمایشزیرا  . رودر رنج و اندوه، انتظار دیگري نمیپایان پ

  .کندپند آموزي او فراهم میه را براي پاالیش روحی مخاطب و فاجعه بار زمین
  )9(بازشناخت 2-4-5

تحـول و  د، شـو س تـرس و شـفقت در مخاطـب تـراژدي مـی       انگیختن احـسا  عاملی که باعث بر   
ت از ناشـناخت بـه      انتقـال اسـ   «بازشـناخت نـوعی   به بـاور ارسـطو؛      . بازشناسی در تراژدي است   

بایست بـه سـعادت یـا شـقاوت رسـند کـار از            کسانی که می  ي  هشود میان شناخت که سبب می   
تـرین بازشـناخت آن اسـت کـه بـا        شیا از دشمنی به دوستی بکشد و خـو        دوستی به دشمنی،    

نـسبت بـه دیگـر    راژدي مم و زین      این عنصر در ت    )131: 1369ارسطو،  .(»دگرگونی همراه باشد  
 زین در سـخت شـرایط   تاژدین هنگامی که مم و براي نمونه؛. نمود بیشتري دارد  عناصر تراژدي   

       ی را بحرانـ  نیـ و ز  اوضـاع مـم      ی از شـکار وقتـ     ریـ به هنگام بازگـشت ام    گیرند، چنانچه   قرار می 
 دوسـتش  نیاز گرفتار شدن بهتـر     همسرش را   و شودی روانه منزل م   ری شتابان از باغ ام    ند،بییم

 بـود،  ییبـا زی و شـکوه  زبانزد که را اش، خانهبراي نجات او از این شرایط وخیم  و   سازدیباخبر م 
 و گرفتـه آتـش شاآورد کـه خانـه  ی برمـ ادی و سپس فر   کشدیبه خاطر نجات دوستش به آتش م      

خانـه  شوند و بدین نیت توجه آنان را بـه  ی مری او به طرف منزل او سرازي صدادنی با شن  همگی
این محـک بـه بـاز    کند که ی میاش دوستي را فدازچیهمه ،  کند و بدین شیوه   خود معطوف می  
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 بـه    اسـت دربـاره درد و رنـج کـه          یـشی نما يتراژد« زیرا   .انجامداژدین می ـشناخت شخصیت ت  
س تـرس و  ـ حـ کیـ  عالوه بر تحر   يراژدـهدف ت  و   )110: 1389 چ،یل( » انجامد یت م ـبازشناخ

 در جهـان هـم    تـسیـ  ز حیـ صحـ  يهوـیـ  ش يه دربـار  ينگرـاخت و روشـ   ـ شن جادی ا ،يدردـهم
  .هست

ي هانیشود می است از ناشناخت به شناخت که سبب میانتقالنمود دیگري از این عنصر که 
این کشد و  میی به دوستنفرت و کینهکار از اما  ، به شقاوت رسدستیا بی که مزین و بکر

این نوع بازشناخت، از بازشناختی . استهمراه خاصی از جانب زین به  یبازشناخت با دگرگون
   ن نوع باز شناخت را بازشناختی  و ارسطو نیز بهتری حاصل شده استاست که طی حوادث

 و اعجابی که در این حال حاصل زیرا شگفتی«ه باشد؛ داند که از خود حوادث حاصل شدمی
 خبر کشته ی وقتچنانچه ). 142: 1369ارسطو، (» شود، به وسیله امور محتمل بوده استمی

 نی شده به زنی مم و زصال است و باعث به زندان رفتن مم و مانع ويشدن بکر که نماد بد
 مردان ر،ی امي که تو را به خدا ادگویی مری و امنی و به تاجدداینمی مي او دلسوزي برارسد،یم

 هست، یهرجا خوبالهی این گونه مقدر کرده است که حکمت .  بدورندي و بدنهیخوب از ک
 شرق و غرب را نین ما چی هم هست؛ هرجا گل هست، خار هم هست، و اگر او نبود، آوازهيبد

 و آنجا که من و دی ندارحرمتی ب او رانی از اشیپس پ. شدی و نام ما ماندگار نمگرفتیفرا نم
در واقع این گونه  . نگهبان ما باشدشهی تا همدی دفن کنزی او را ند،سپارییمم را به خاك م

کردارهایی است  تراژدي تقلید«شود چرا که  سبب برانگیختن شفقت و دلسوزي میبازشناخت
  .)131: 1369ارسطو، ( » این گونه عواطف را برانگیزدهک

بازشـناختی اسـت کـه بـه      «هایی که در داستان مم و زیـن نمـود دارد؛    ز بازشناخت یکی دیگر ا  
هـاي مرئـی کـه شـمل     شوند؛ یعنـی بازشـناخت بـا نـشانه    ه آن متوسل می   سبب فقدان ابتکار ب   

 »هـاي خـارجی مـی شـود     زخم، گردن بنـد، دسـت بنـد و نـشانه        جاي: خال، مکتسب : موروثی
، از دیـدگاه   که با نشانه هاي عینی ایجـاد مـی شـود           این نوع بازشناخت   .)142: 1369ارسطو،  (

و ایـن نـشانه عینـی در تـراژدي مـم و زیـن               . هاي خـارجی و فیزیکـی اسـت       ارسطو جزء نشانه  
  از یکـ ی رانگـشت .  است و از عوامل مهم دگرگونی در آغـاز و پایـان تـراژدي اسـت               » انگشتري«

 شبردیـ  در پيرچـشمگی  و ته حضور برجـس نی مم و ز تی روا انی است که در جر    هاییبازشناخت
 يهلی به عنوان وسـ    انگشتري ها،ها و افسانه   و داستان  تی از حکا  ياریبنا بر بس  «داستان دارد که    

 م آن را از هـ توانـد ی نمـ زیـ  چچی اسـت کـه هـ   يونـد ی پایـ  و نماد قدرت  رودیکار م ه   ب ییانآش
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همچـون بازشـناخت    نیـ  مم و ز   تی نماد را در روا    نیکه نشان ا  ) 423: 1383 ه،یشوال(» .بگسلد
     »یسـت « و »نیـ ز« کـه بـه نـزد    ی در روز نـوروز، زمـان   »نیتاجد«و  » مم«. میشاهد هست عینی  

 کـه   ی تنهـا رابطـ    رو،نیـ  ا از. کنندی عوض م  گریکدی خود را با     ي جهتِ نشان انگشترها   روند،یم
 ايشـده  عـوض  هـاي  حلقـه شود،ی آنان مییای و موجب جوداردیعاشقان را به هم متصل نگه م  

 یی آشـنا ونـد ی پایـ  تا در نماد قدرت شودی که سبب مردگییها انجام م   که از جانب آن    باشدیم
  .ردیپذی صورت مهی دايه سرانجام به واسطشانه عینی به عنوان بازشناخت، ننی که اابدی یتجل

  )10(دگرگونی 2-4-6
تغییرات ناگهانی «ونی یا که باور ارسطو دگرگاستتراژدي  اساسی دردگرگونی یکی از عناصر 

بنابراین هر  . )91: 1337کات، (»ان وضعی به وضع مخالف تحول یابدآن است که در داست
 در داستان مم و زین،. تراژدي متضمن تحولی قطعی در منزلت کنشگر یا کنشگران است

 شامل حال قهرمان اصلی  دگرگونی که این تغییر وضع یاابدی به وضع مخالف تحول یوضع
بینیم اما دلباخته به معشوقه خویش، زین، میدر آغاز داستان، مم را عاشقی . شودتان میداس

یر  که منجر به تغیکندقیقی تغییر پیدا میحدر پایان داستان، عشق مجازي او به عشق 
ر وضعیت قهرمان تغییر سرنوشت و تحول د«چنانچه  ،شودسرنوشت و تحول در وضعیت او می

 ریثأ تی ناگهانریی تغنیکه ا) 104: 1389لیچ، ( »میتی بنیادي دارداهاصوال در تراژدي 
 که عشق مجازي او به عشق کندی مجادیقهرمان داستان امم به عنوان  ي را برايرومندترین

وقعیت آدمی و طبیعتش را به تراژدي، قوانین وضع و م«زیرا که. حقیقی دگرگون یافته است
»  برد و سود جویدهاش، از آن بهرز خود و کمال یابیان براي دفاع ا تا انس،شناسدوي می

غییر و تحول بنابراین مم یک دگرگونی کامل شخصیتی دارد که منجر به ت .)88: 1377بونار، (
کند که از ري ویژه و منحصر به فرد ایجاد میدگرگونی تأثی«که این درونی او گردیده است 

 مم در آغاز داستان براي .)104: 1389، لیچ(»گیردوعی خالف امد تهکیم آمیز نیرو مین
   رسیدن به وصال زین در تالش و تکاپوست؛ اما در پایان داستان از وصال با زین مخالفت 

در تراژدي قهرمان وارد ماجرایی می شود که . کندیو با خداي زین آرزوي وصال مکند یم
ن و بررفتن از جهان ناسوت به عرفاعالم  مم به شیگرا. کندمیاغلب او را به سوي مرگ هدایت 

 ي او؛ با رفتن ویتی تحول شخصنی قهرمان است که انی ایتی شخصيهایژگیعالم ملکوت از و
 انفس ریاو در زندان توانست به س. ردگیی مکرر وي شکل مهاياضتی و ریننشیبه زندان و چله
تا  تا ابدی دست قتیه حق را ببازد و بياز وجود مجببرد،ی جهان دون پنی اتیبپردازد و به ماه
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 کامل خی او در زندان مم را شداری پس از دنیکه ز آنچنانابد؛ی بيادی بنیراتییوجودش تغ
، شامل حال مم، ت مم و زین، دگرگونی بنا بر تعریف یونانی خودابراین در روایبن. بخواند

 به عاشق  به عشق مجازي شدناز عاشقرا به صورت ناگهانی  شود و اوقهرمان داستان می
نست، اما او که خود را عاشقی دلباخته به زین می دا. به عشق حقیقی متحول می کندشدن 

 و تنها پادشاه بخواند ي را مجازنیالدنی زری امیمم پادشاهکه یابد پس از باز شناخت، در می
د  و به نزدی ترك گوشهیهم ي جهان را برانی که زود اکندی و آرزو مداندی را خدا میقیحق

مم . این مرگ از آن جهت تراژیک است که مم، ناگزیر از انتخاب این مرگ است. خدا باز گردد
 ي که در آن ازدواج بکند؛ لذا وصال را به سراندی جهان زودگذر را پست تر از آن ببنیچون ا

 ی مرگنی در واقع ا)171-170: 1962م، : ك.ر(پذیرد  و فروتنانه مرگ را میبردی میباق
از این رو،  .گزیندام محتوم، مرگی پرافتخار را برمی و مم با آگاهی از این سرانجانه استبزرگوار

  .  یابدلباخته به حق تغییر میجایگاهش از عاشقی دلباخته به زین به عاشقی د
 ي حاکم برفضا و تراژدي بودن عاشقانهيهوا  با توجه به حال ونی مم و زيدر منظومهالبته 

 راتییتغاند،  و تحولریی به تناسب اوضاع و احوال در حال تغهاتیصشخبعضی از داستان 
چنانچه در تراژدي مم و زین، . ابدی به وضع مخالف تحول ی که در داستان وضعیناگهان

 او در آغاز به .شود که منجر به دگرگونی وي می نیز در حال تحول و رشد استنیزشخصیت 
اچار است که عشق خود را بروز ندهد و آبرو و اعتبار  دوره، ننی ايهخاطر فرهنگ پدرساالران

 به شی نمانی در حي عواطف و احساسات وج،یاما به تدر.  دهدحی را بر وصال مم ترجشبرادر
 عشق او يروی تا بدانجا که نداردی قدم برمارییاو در عشق خود ب. شودی ملی تبدقی عمیدرام

 داستان، ابتدا نی در انیز: دی بگوباکییسارت و ب که در برخورد با برادرش با جداردیرا وام
 در ی ولکندی متی گله و شکاشی خواری است و از هجران شهی عاشق پگریمانند هر دختر د

دهد که خبر مرگ مم، ی مي رویهنگامگونی دگر نیا. دهدی متی شخصریادامه کامالً تغ
 انهی صوفاتعبار آمدنش هوش  به پس ازنی خبر، زنی ادنیبا شن. شنودی را مشی خويدلداده

      ي سپرشتریچه از زمان عشقش بهر. آوردی مانی و از اتصال فنا سخن به مبردمی کارهب
از یک عاشق  داستان، او نی اانی که در پاايبه گونه. گرددیتر متر و عارف عاشقشود،یم

. دفن گردد، مم، د خود و مراری در کنار پخواهدی شده و مدگرگون،  عارفکیبه دلباخته 
 که در نگرش و رفتارشان در جهت ی تحولیعنی عاشق و معشوق، تی شخصدگرگونی نیبنابرا

 لی تبدتراژدي يها هر دو را به قهرمانان داستانشود،ی مجادی ا وصال به حق به هدفدنیرس
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 بودن این  باروري، وجه تراژیکيهما نکته قابل تعمق آن است که بر اساس اسطور ا.کرده است
 همانگونه که . باروري تعدیل می شوديهاسطورداستان، با جاودانه کردن مم و زین از رهگذر 

 و دی اعتبار مستمرأ در شرف تجدنی در تطور و تکامل دائم است که بداتِینمادِ ح«درخت 
 آن در داستان نی نمادهاياستفاده از درخت و ارزش). 21: 1376دوبوکور، (»  استینوشدگ

 و افتهی و رازآلود يری کامال اساطيکردی به طور خاص آنچنان جالب است که رونی و زمم
 بهار، شهی درختان همگریدرخت سرو، مانند د. دهدی خود را نشان مايمونه کهن نهايجلوه

 سرو از مزار شیرو). 293: 1380هال، ( پس از مرگ است اتی حیعنی ینماد جاودانگ
 که  قهرمانان استي براعتی طبي از سونی نمادیامی پي دارا و زینقهرمانان تراژدي روایت مم

       جاودانه شی خوشتنی روان و قدرت خويرویبا ن و  باروري تعدیل می شوديهاز رهگذر اسطور
  .گردندیم

  ـــنی ز عشـــق نهــال زرــدی روئ                      ـنی که به مـــرقد مــم و زیعنی
   عشـق رعناي برخــاست به هـــوا                       بـــاید نهــال ز دو عـــدنیرنگ

   گسـترــهی و سافی سر سبـز و لط                        صنـــوبرکی و ی سرو سهــکی
  )         297: 2012م،   (

ر  درخت دنی و تمام نشدن دارد و ایشی زاندی است و فراهانی کاتی درخت نشان از حينمادها
 ی با آن دارد، از درختانی ناگسستنيوندی و پنی در زمشهی که رنی انی در عنی مم و زتیروا

 و آسمان است و نی زمنی مشترك بوندی پجادیاست که سر به آسمان برافراشته است و ا
 ،ی در نظام تصورات انسان از عالم هسترایز. ابدیی و آسمان منی قداست زميه اندازه بیقداست

 یی و در فضاابدی ی و آسمان معنا منی زمانی و ارتباط می هستيهیعنوان رکن و پادرخت به 
 ي کرده، بر بستری که در آن درخت حرکت، رفتن و شدن را تداعیی فضاد؛ی نمای ميسبز رو

 نور را ي و رفتن به سوی کند و بالندگی زنده و حرکت زا حرکت منده،ی روشن، زاياز نمادها
 رو با نیاز ا). 11: 1381 ،ي چترودیپورخالق (دهدی خود نشان منیاد نمي معنايهدر جوهر

 نمود نی مم و زی مرگی و بی از جاودانگي که رمزابدیی می ارتباط تنگاتنگی جاودانگيهمقول
   .ابدییم

  پی نوشت ها
الدین خان بدلیسی از مورخان شهیر هاي زبان کردي است که شریفیکی از گویش )1

ي؛ کرمانجی، ي را برحسب اقوام و  طوایف کرد به چهار دستههاي کردکرد؛ گویش
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گویش «و ) 16: 1373ابراهیم پور، : نک( سورانی، کلهري و لري تقسیم کرده است
 غربی و شمال غربی تقسیم يهسرحدي، بوتانی، بادینی و گونهاي کرمانجی به شاخه

شهر بوتان است، شهري و واقعه این روایت در ) 1: 1391شریفی نژاد، : نک. (گرددمی
) بوتان، دیاربکر و غیره( مناطق جنوبی ترکیه يه امروزي که لهجيهدر جنوب ترکی

: نک(گیرد اغلب به عنوان گویش پایه در نگارش آثار کرمانجی مورد استفاده قرار می
و عنوان کرمانجی معیار نیز بیشتر به گویش بوتانی تعلق ) 18: 1387بلو و باراك، 

 ). 1: 1391شریفی نژاد، (گیرد می
 فولکلـور  اتیـ  از ادبی کـه بخـش مهمـ    هـستند ی شفاه يانهی عام هاي منظومه ها،تیب ) 2

 هـاي  از گزارنـده   نهی بـه سـ    نهی سـ  ی شفاه يها داستان نی ا دهند؛ی م لیکردها را تشک  
 که به آواز بلند     »هاتیب«. انددهی رس ي امروز اگرانی به خن  نیشی پ هاي سده يناشناخته

 صـرفاً   ی دارنـد؛ موضـوع برخـ      ی مختلفـ  يها موضوع شدند،یمع خوانده م  در حضور ج  
 و چـه در  دیـ  جديهـا  چه در زمان ،ی قوم بی فراز و نش   يدهنده و نشان  ی و بوم  یمحل

 ،ی خـالق  برزگـر  ،ي کـرد  هـاي عاشقانه:  نک شتری ب حاتی توض يبرا. (زمان باستان است  
  )18 ارهشم ،1388 دهم، سال نامه، کاوشی و پژوهشی علميفصلنامه

 دو نیـ  که ان،ی مم و زانی عشق پرشور مکی است از یتی، روا)Memê Alan(آالنمم« ) 3
 بـه  شـب  همـان  در و نـد انائل شده هم داری شب به دکیآسا، فقط در     سحر ايبه گونه 
 مــم. انـد کـرده   خــود را بـا هـم عــوض  هـاي ي انگـشتر ،وفــاداري قـرار  و قـول  عنـوان 

ا در ا . کندی مدای را پ  اورانجام   و س  گرددمی در به  در ن،ی ز درجستجوي فاصـله،  نیـ امـ 
 ی شده اسـت، بـه زنـدگ   یانتی خقربانی که مم. اند دادهگری ديقول ازدواج او را به مرد     

 اثر بـا بافـت   نیا. گرددی مرگ م  اری د ی هم به دنبال او، راه     نی و ز  دهدیخود خاتمه م  
لطافت و شـکوه شـاعرانه    به اوج   خته،ی در هم آم   زی ن ی با مسائل سنت   کش،یکامالً کالس 

 يه بـا الهـام و اسـتفاده از موضـوع حماسـ            ،یدر قرن هفدهم، احمد خان    .  است دهیرس
 اتیـ  که شاهکار مسلم ادبدی عالمانه را آفريهحماس نی ا ن،ی مم آالن، مم و ز     يهانیعام
 مـردم   انیـ  را در م   انـه ی عام يهحماسـ  آن   ي هرگز نتوانست است جا    ی است، ول  يکرد

 )644-643: 1387 ان،یشال(» .ردیبگ
4) Hero 
5) Hamartia 
6) Catharsis 



                               1399، بهـار زدهـم دواشـماره    م،چهارسال  ) نقد زبانی و ادبی   (رخسار زبان             ...بررسی مؤلفه هاي الگوي تراژدي    
        

  

37

 به قول حضرت موالنا؛  )7
  خواهی که در این زمانه فردي گردي            یا در ره دین صاحـب دردي گردي

        مردي گردي چو گرد مردي گردي این را بجز از صحبـت مردان مطلب       
 )1848- 9: 1387مولوي، (

8) Fatalism 
9) Discovery 
10) Reversal 

 
  دستاوردهاي پژوهش

 شـرایط و فراینـد تراژیـک وجـود           در روایت مم و زیـن،      دستاوردهاي این پژوهش نشان داد که     
 زیرا؛. دارد

 ی در طـ احمـد خـانی  کـه  مـم و زیـن اسـت       دادن داستان    انی پا زیانگ  هنر غم  يتراژد ) 1
 و حـوادث قـرار        اتفاقـات  ي  هـم بـا همـه      يارویداستان قهرمان و ضد قهرمان را در رو       

 دهـد  ی مـ لیـ  به خواننده تحودی تمام اما شهيدهد و سرانجام قهرمان را با سرافراز     یم
که در طی جریان روایت به خوبی توانسته است با انگیزش شفقت و ترس در مخاطب،            

 . موجب کاتارسیس و پاالیش عواطف انسان شود
دي مـم و    را باید تـراژ    داستاندهد که این    یبررسی تراژدي منظومه مم و زین نشان م        ) 2

زین نام گذاشت، زیرا در پایان داستان، این مم و زین هستند کـه بعـد از یـک سـري                    
ختیاري است که این جان را به جـا  شود، مرگ ایشان محوادث و اتفاقات، آنچه نصیب 

    وه جـان بـه جـان آفـرین     گزینند و در این غم و انـد      می  عزلت بر  يهسپارند و گوش  می
 يهـا رنوشـت  سییبـا بازنمـا  ایـن داسـتان،    کی تراژيهاشیمانسپارند و در نهایت   یم

  .کندی فراهم منهاآ يآموزندپ مخاطب و ی روحشی پاالي را براهنیفاجعه بار زم
 نیـ اژدي است و بـه قهرمـان اختـصاص دارد کـه       هاي ترا یژگییکی از و  » بازشناخت« ) 3

که عالوه  ارد ديشتری نمود بي عناصر تراژدگری نسبت به د  نی مم و ز   يعنصر در تراژد  
 .شودمیهم در بازشناخت معطوف به تاژدین هاي اصلی داستان، خصیتبر ش

توجه قهرمـان داسـتان اسـت، کـه ایـن دگرگـونی در       در تراژدي یونانی م   » دگرگونی« ) 4
بـه عنـوان قهرمـان    مـم   ..کند خاتمه پیدا می   داستان مم و زین نیز به قهرمان داستان       

 او ی و تحـول درونـ  رییـ ارد کـه منجـر بـه تغ    دیتی کامل شخص  ی دگرگون کیداستان،  
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 یکند که از نوعی مجادی و منحصر به فرد ا    ژهی و يری تأث یدگرگون نی است که ا   دهیگرد
 شود که او را بـه  ی مییوارد ماجرامم . ردی گی م  وي  براي روی ن زی آم میکحمد ت  آ خالف

وت بـه   مم به عالم عرفان و بررفتن از جهـان ناسـ         شیگرا.  کند ی م تی مرگ هدا  يسو
 او؛ بـا  یتی تحـول شخـص  نی قهرمان است که انی ایتی شخصيهایژگیعالم ملکوت از و 

 .ردی گی هاي مکرر وي شکل ماضتی و رینی به زندان و چله نشيرفتن و
اي این مقاله در داستان مم و زین، تراژدي در تمامی وجـوه   سطورهبا توجه به خوانش ا     ) 5

زار مـم و زیـن کـه مـستقیما تـأویلی        آن اتفاق افتاده است؛ رویش درخـت سـرو از مـ           
 باروري پیوند می خورد، به گونه اي جاودانگی را با           يهشناسی دارد و با اسطور    طورهاس

تواند عامـل مهـم    که میدهد مم و زین نشان میيه حضور دیگرگونتدوام بخشیدن به 
 . بروز تراژدي قلمداد شود
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  هاي نوستالژي در شعر یداهللا بهزادمؤلفه 
  com.gmail@naderifar.abdolreza* عبدالرضا نادریفر

     کرمانشاه دانشگاه رازياستادیار

  ت پیروزي نژاد فراس

   دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستاندانشجوي

  چکیده
     ها بروز ي انساننوستالژي رفتاري ناخودآگاه است که به عنوان احساسی طبیعی در همه

کوشد تا با پناه  می،شنودي کنداش احساس ناخفرد از وضعیت کنونیهنگامی که . کندمی
اش به نوعی درد درون خود را تسکین بخشد رات خوش گذشته به رویدادها و خاطآوردن

    را تشکیل  ي شعر بسیاري از شاعران گذشته تا به امروزنوستالژي و مصادیق آن درونمایه
ترین مضامین و در ها و معانی آن از برجستهنوستالژي و حسرت گذشته با تمام مؤلفه .دهدمی

گریز به خاطرات شیرین کودکی، ایام خوش . شودیبهزاد محسوب م ي اصلی شعرواقع خصیصه
اند که شعر او را با نوستالژي پیوند عمیق از جمله مضامینی ... پیري ودورانجوانی و گله از 

 نارضایتی و اعتراض خود ، به حقیقت او با پناه بردن به گذشته و خاطرات خوش آن؛دنبخشمی
نوستالژي شعر بهزاد با دو معنا .  داده استرا نسبت به اوضاع جامعه و روزگار خویش نشان

 شعر او شاملیاد دوران نوستالژي فردي. جمعی نوستالژي فردي و نوستالژي ،شودمطرح می
جوانی و دوستان و از دست رفتن  غم عشق و مفاهیمی چون اندوه ، مدرسهوخوش کودکی 

 که شاعر را با ستجاییشعر او نوستالژي جمعی . شودمی پیري  روزگارشکوه از نزدیکان و
اجتماعی شاعر نوستالژي جمعی شعر او را پر  -اشعار سیاسی. زنددردهاي مردم پیوند می

او  . آرمان خواه و انسان دوست است،بهزاد شاعري متعهد. تر از نوستالژي فردي کرده استرنگ
عاطفی، هاي مختلف تعهد سیاسی، اجتماعی، جنبه. شعر را در خدمت اخالق به کار گرفت

ي شعر مایهاین عناصر نه تنها جان و دوستان در اشعارش نمود دارد؛ مذهبی و تعهد به خانواده
پژوهش حاضر بر آن  .نمودار حقیقی شخصیت واالي او نیز هستنددهند؛ بلکه او را شکل می

  .اهللا بهزاد کرمانشاهی بپردازدهاي مختلف آن در شعر یداست که به بررسی نوستالژي و جنبه
27/3/1399:تاریخ پذیرش مقاله                                 17/3/1399:تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
  یداهللا بهزاد *

   شعر*

  حسرت گذشته* 

  نوستالژي فردي* 

 نوستالژي جمعی* 
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  مقدمه

 به )algos( به معنی بازگشت و   )nosts( یونانی   يواژهاي فرانسوي است که از دو       نوستالژي واژه 
شـته  ذ گبـه غـم غربـت و حـسرت     این واژه در زبان فارسـی     .معنی درد و رنج گرفته شده است      

شـود کـه از دوران      نوسـتالژي بـه رؤیـایی اطـالق مـی         ). 23: 1389شریفیان،(ترجمه شده است  
یر ممکن  غ براي بشر اي که بازگشت و حتی بازسازي آن         گذشته ؛شودناشی می پراقتدار گذشته   

 .و زبانی مـشترك اسـت  ي انسانها با هر نژاد  در میان همه،غریزي است و این احساس طبیعی و 
برانگیختـه   او  ایـن احـساس در  ،شـود ي خود دور مـی  که فرد از گذشتهظ روانی هنگامی به لحا 

، بـه خطـر افتـادن سـالمتی و دوران پیـري از              مشکالت و موانع درون زندگی و جامعه       .شودمی
و هنگامی که راهی پیدا     کنند  تند که فرد را به واکنش براي یافتن گریزگاه وادار می          عواملی هس 

 به عبارتی نوستالژي میل بـه بازگـشت         ؛دآیبه وجود می  در او   بازگشت به گذشته    اشتیاق   ،دنکن
 بـا شـعر و ادبیـات و         موضـوع ي پیوند ایـن      درباره .)24: همان(ي آدمی است  به بهشت گم شده   

، که از روانشناسی وارد ادبیات شـده ي ژنوستال«:رود آن به این حیطه گفته شده است   ی و گونگچ
ي آن شاعر یـا نویـسنده در     شود که بر پایه   اي از نگارش اطالق می    یوههاي ادبی به ش   در بررسی 

، یا سرزمینی کـه  را که در نظر دارد...) کودکی و جوانی و (اي  ، گذشته ي خویش  یا نوشته  سروده
ي فرهنگ نامـه  (».کشدکند و به قلم می    آمیز و دردآلود ترسیم می    یادش را در دل دارد، حسرت     

هاي شعر امروز تبدیل صهمشخیکی از   به  نوستالژي در واقع    .)ي نوستالژي هژادبی فارسی، ذیل وا   
هـایی   خصیـصه ،هایی بـا گذشـته دارد  نوستالژي شعر امروز در عین حال که شباهت   . شده است 

ي ابعـاد و مناسـبات آن، در   شـرایط زنـدگی در عـصر کنـونی و توسـعه            .متفاوت با آن نیز دارد    
شان به واقعیات زنـدگی  د آن، به دلیل پایبندي و وفاداري     ، خصوصا در طیف متعه    شاعران امروز 

  مساعدي بـراي ایجـاد بیگـانگی و ناسـازگاري پدیـد آورده اسـت؛ بـه واقـع ایـن شـاعران                      بستر
بـه  اعتنـا باشـند؛   و بـه آن بـی    اند به آسانی از کنار مظاهر نامطلوب روزگارشان بگذرند        نتوانسته

عمل روانی یا واکنش عاطفی در برابر شرایط نامطلوب       الهمین دلیل این عوامل باعث بروز عکس      
  دلتنگـی بـراي گذشـته    -1هاي اصلی غم غربت عبارتنـد از  مؤلفه. شودزندگی و روزگارشان می  

     حـسرت  ت همـراه بـا افـسوس و     ا بیـان خـاطر    -3گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه       -2
ــز   -4 ــسرت آمیـ ــادکرد حـ ــودکی و یـ ــه دوران کـ ــردن بـ ــاه بـ ــطوره -5آنپنـ ــردازياسـ                        پـ
  ).157: 1387عالی عباس آباد، ( پناه بردن به آرمانشهر-7)باستانگرایی(  آرکائیسم-6
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پس از . در کرمانشاه به دنیا آمد.  ش1304ي بهمن ماه ي نیمهیداهللا بهزاد کرمانشاهی در نیمه
ي در رشته. ش1326ی وادبی، در سال پایان تحصیالت ابتدایی و متوسطه و دریافت دیپلم علم

الشعراي ملک: زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران آغاز به تحصیل کرد و شاگرد استادانی چون
بهار، فروزانفر، بهمنیار، پورداود، خانلري و معین گردید؛ سپس به استخدام وزارت درآمد و با 

به درخواست خود بازنشسته شد و . ش1359عنوان دبیر شروع به فعالیت کرد تا اینکه در سال 
بهزاد شاعري . )10-13: 1387گوهران، (دارفانی را وداع گفت1386روردین سرانجام در پنجم ف

ي گزیدهدفتر باید به از جمله دفاتر شعر وي . توانا بود که از خود آثاري گرانقدر به یادگار نهاد
؛ همچنین در سال ره کرداشاو سخن پنجم  سخن، سخنی دیگر، خرده سخن، سخن چهارم

   اي از اشعار بهزاد را با انتخاب شفیعی کدکنی با عنوان گلی انتشارات آگه گزیده. ش1381
 ...نوري مانند قصیده، غزل، مثنوي، شعرهاي شعیداهللا بهزاد در اغلب قالب .رنگ چاپ کردبی

در همین . تي سنتی شعر اس در شیوه او ولی اوج قدرت شاعري،طبع آزمایی کرده است
         ساختارهاي شعر کالسیک را به خوبی «ارتباط برخی از محققان عقیده دارند که وي 

هایش که در شعر لطفعلی هایی نیز دارد از جمله نوآوريو در این ساختار، نوآوري» شناسدمی
است تا آنجا که » ساده کردن سبک خراسانی«، شودصورتگر و حمیدي شیرازي هم دیده می

اوج توانایی این شاعر در سرودن غزل  .)15: 1388، بديعا(گردد ه سبک عراقی نزدیک میب
 غزل او اغلب در رفت و .)69 :1387، گوهران(اند است که برخی غزل او را غزل میانه دانسته

 اما با این حال ،آمد میان سبک خراسانی و سبک عراقی است و در مجموع ساده و روان است
 در شعر بهزاد .)16و 17: 1388عابدي، (ها به سبک هندي نیز گرایش دارددر برخی از غزل

هاي عاشقانه و مضامین ، لحظه یاد عزیزان، ستایش وطن، اخوانیهمضامین متنوعی مانند
شعر « و دفاع مقدس و آنچه تحت عنوان  در این میان به موضوع وطن؛مذهبی نمایان است

  .د توجه خاصی دار،شودشناخته می» مقاومت

  تحقیقي پیشینه

 مهدي شریفیان عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سیناي همدان در این زمینه مقاالت متعدد
 1387این کتاب که در سال.  استتألیف کرده» روانشناسی درد«با عنوان نیز  و کتابینگاشته 

 يواژهي عالوه بر بررسی جداگانهتوسط انتشارات دانشگاه بوعلی سیناي همدان منتشر شده، 
، ، اخوان نیما، سپهريدر شعر هشت شاعر معاصر از جملهآن را  هايوجوه و مؤلفهنوستالژي، 
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 ؛سرشک پرداخته است.و م قیصر امین پور نادر نادرپور، فریدون مشیري، سیاوش کسرایی،
نوشته شده  باب نوستالژي شعر کالسیک و معاصر ها و مقاالت متعددي درنامههمچنین پایان

پایان (از معصومه خداداي مهاباد »نگی در آثار شش شاعر زن معاصرتبررسی دل«ز جمله  ا؛است
اي نیز توسط آقاي پایان نامه  و)1377،  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرسينامه

 ينامهپایان ( نوشته شده است»اخوانشعر فروغ و نوستالژي «سیروس روستایی تحت عنوان 
از غم «اي تحت عنوان همچنین مقاله)1390بلوچستان،  و سیستان کارشناسی ارشد، دانشگاه

 از برات محمدي و سمیه عباس زاده »و حسرت شاعران کالسیک تا نوستالژي شاعران رمانتیک
وادب فارسی دانشگاه آزاد  غنایی زبان  تحقیقات تعلیمی وينامهکه در فصلشته شده نو

ي موضوع حاضر تاکنون پژوهشی صورت ارهاما درب؛  واحد بوشهر چاپ شده است-اسالمی
 . نگرفته است

  تحقیقروش 

باشد؛ به عالوه نشریات و مقاالت اي میدر پژوهش حاضر، روش تحقیق به صورت کتابخانه 
برد پژوهش حاضر و جامعیت بخشیدن به آن مورد ي تحقیق نیز جهت پیشمرتبط با زمینه

  .انداستفاده قرار گرفته

  لژي و نوستارمانتیسم

. هاي نوستالژیک است گرایش و توجه به مؤلفه،هاي اصلی شعر رمانتیکمایهیکی از درون
ترین مسائل این مکتب  از اصلی،هاي روحی و توجه به درونعواطف و احساسات فردي، جریان

هاي ها و جریانها مستقیم یا غیر مستقیم، غالبا راجع به تالطمشعار رمانتیک«روندبه شمار می
     یکی از اصول مکتب رمانتیک که  .)283: 1392، نورایی و دیگران(»حی شاعران استرو

آزردگی از محیط و . است» گریز و سیاحت« اصل ،یک را در آن دیدژتوان تفکرات نوستالمی
، سفر دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیاییهاي دیگر، زمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمان

در «.)92: 1366،سید حسینی(هاست از مشخصات آثار رمانتیک،هاي خیالوي بالواقعی یا بر ر
 اما بیشتر آثاري که در اواخر دوران ،اي خاص به نام رمانتیسم وجود نداردادبیات فارسی دوره

 در شعر فارسی به وجود آمده )1304-1357(اوایل سلطنت پهلوي  و)1193-1344(قاجاریه
 از رمانتیسم هاییمایهرانسوي،  آثار شاعران مکتب رمانتیسم فهاياست، تحت تأثیر ترجمه
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نفوذ ادب اروپایی در ادبیات : گویدزرین کوب در این باره می.)116: 1376میرصادقی، (»دارد
هاي عصر مشروطه نشان داد  تأثیر خود را در آغاز در اشعار انقالبی و وطنی در روزنامه،فارسی

 مشروطه ي ادبی در ادبیات پس از منجر شد و به انواع تازهپس از آن به نوعی رمانتیسم و
هاي رمانتیکی در اشعار شاعران بسیاري گرایش).241: 1372زرین کوب، (شکل خاصی بخشید

 ، اگر بخواهیم آن را در سبک ادبی خاصی جست و جو کنیم؛از این مرزو بوم دیده شده است
در این طور که گفته شده است  همان؛ کرددر سبک عراقی مشاهدهها را این مشخصه توانمی

گرا و و شعر آن از نظر فکري، شعري درونر آن به فراوانی بروز پیدا کرده ادب غنایی د سبک
: 1381شمیسا، (معموال غم گراست وگرایش به عنصر عشق در آن نمود و برجستگی دارد

ن به آرزوها و رنج حاصل هاي برخاسته ازدست نیافتهاي شاعر و بدبینیها و شاديلذت«.)140
 از جمله موضوعات شعر ،ي بودن و دست نیافتن به آزادي و دنیاي آرمانی مطلوباز اندیشه

انسانیت، وطن، آنها را به احساسات مربوط به فرد، خانواده،توان غنایی است و به تعبیر دیگر می
هاي رایج از موتیف تأسف به گذشته«). 67: 1372رزمجو، (».و دین محدود کرد طبیعت، خدا

خورند و شاعران ي محمودي حسرت میي سلجوقی به دورهشاعران دوره. شعر فارسی است
رمانتیسم ).133: 1382شمیسا، (» .کردندي رودکی با حسرت یاد میي محمودي از دورهدوره

وذ نف: گوید زرین کوب در این باره می.شوددر ایران از عصر مشروطه وارد ادبیات فارسی می
هاي ادب اروپایی در ادبیات فارسی تأثیر خود را در آغاز در اشعار انقالبی، وطنی در روزنامه

عصر مشروطه نشان داد و پس از آن به نوعی رمانتیسم منجر شد و به انواع تازه ادبی در 
  )241: 1372زرین کوب، (ادبیات پس از مشروطه شکل خاصی بخشید

  نوستالژي و ادبیات

شناسی تولد یافت ولی بعدها بـه دلیـل ارتبـاط         علم روان  الحی است که ابتدا در    نوستالژي اصط 
نزدیک روانشناسی و ادبیات، به این حوزه نیز راه پیدا کرد؛ در واقع شاعران به مـدد احـساسات             

درد . دهنـد ي خیال، مفاهیم نوستالژیک را بسیار زیباتر از دیگران انعکاس می      غلیان یافته و قوه   
 به همین دلیل بـه  ؛ها و نامالیماتی ست که به مذاق روح و روان او ناگوار بوده          استیشاعر درد ک  

   ي نوسـتالژي سـابقه  . پـردازد هـا مـی   اي آرمـانی و بـه دور از ناهنجـاري    جست و جـوي جامعـه     
 ،ي نوسـتالژي  گـاه کـاربرد واژه     اگرچه هیچ  ؛ي تمام تاریخ شعر و ادب ما دارد       اي به اندازه  دیرینه

هـاي  مملو از یک یا چند یـا تمـام مؤلفـه    شاعر هر  اما ناخودآگاه شعر  ،ظر شاعران نبوده  منظور ن 
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سـت   موضـوعی ،شرح درد و فراق و اندوه از روزگاران خوش سپري شـده    . نوستالژیک شده است  
 اینست که شـاعران بـا   ،ي افراد بشر گره خورده اما آنچه که حائز اهمیت استکه با زندگی همه  

 این مـسائل را رنـگ جـاودانگی        ،ي خود ه کمک نیروي خیال و احساس و عاطفه       اعجاز بیان و ب   
هـاي ادب  نوستالژي اگر چه درشعر گذشته مطرح شده؛ اما امرزه به یکی از خصیصه            .اندبخشیده

کـرد، شـعر   هاي انـسان گذشـته را ترسـیم مـی     شعر کالسیک دلتنگی  . معاصر تبدیل شده است   
تفـاوت   .داردمـی احـساس تعهـد بیـشتري پـرده بر        روز بـا    معاصر از حس غربت زدگی انسان ام      

نوستالژي شعر شاعران گذشته باشاعران امروز در اینست که در شعر شاعران گذشته نوسـتالژي          
ي فردي دارد و دردهاي اجتماعی کمتـر در شـکل گـرفتن آنهـا نقـش داشـته امـا         بیشتر جنبه 

سیاسی و اقتصادي حاکم برجامعـه و     - برخاسته از اوضاع اجتماعی    شعر شاعران امروز  نوستالژي  
ي جـدایی    غم غربت شاعران گذشته نتیجه     در حقیقت .ستآنهاهاي زندگی   تحوالت و دگرگونی  

شـعر  روح از مأواي اصلی خویش است که با یک نوع لذت و شادي همراه اسـت امـا نوسـتالژي                 
ن احساس نه تنهـا  هایی است که بازگشت آنها غیر ممکن است و ای     ي از دست رفته   نتیجه امروز

محمـدي،  (شود بلکه یأس و ناامیدي را نیـز بـا خـود بـه همـراه دارد                باعث آزرده شدن روح می    
پناه بردن به گذشـته و خـاطرات خـوش آن در شـعر بهـزاد، بیـانگر               ).166 :1391عباس زاده،   

 .شـود دیده میبه وضعیت موجود است؛ همچنان که در مکتب رمانتیسم      او  نارضایتی و اعتراض    
ي داري و آرزوهاي بر باد رفتـه  بر ضد جهان سرمایه   جنبشی اعتراضی بود   در واقع رمانتیسم نیز   

هاي به واقعیت انتقادي نسبت   رویکردي  ،با بازگشت به طبیعت   از آنجا که رمانتیسم     . مردمان آن 
           خـوردگی  تـوان گـره   از ایـن رو مـی      .کنـد زمانه دارد، بـا نوسـتالژي ارتبـاط نزدیکـی پیـدا مـی             

چـون عـشق،     مـضامین اشـعار او    . هاي رمانتیک و نوستالژي را در شعر بهزاد مشاهده کـرد          مایه
طبیعت، یأس، یاد کودکی و پناه بردن به خاطرات گذشـته، طـرح دردهـاي اجتمـاعی و تعهـد               

  .از این مسأله حکایت دارد... شاعر به آزادي  و ظلم ستیزي و

  نوستالژي شعر یداهللا بهزاد

  ي فرديي خاطرهنوستالژ.1

ها در زندگی  نامالیمات و تناقض.یکی از کارکردهاي تکرار خاطره، فرار از وضعیت موجود است
و فرار از مشکل خود، به نابراین در جست و جوي راه درمان ؛ ب، روح و روان او را آزرده کردهفرد
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هاي عصبی ناراحتیدر : کند کههایش این گونه بیان میفروید در تئوري .کندگذشته رجوع می
ي هنري باشد، ، اگر شخص داراي ذوق و قریحههاها و ناکامیخوردگیدر سر) نوروتیک(و روانی

خلق آثار هنري ماندگار موجب  ها از راه تصعید،ها و ناکامیدر بیشتر موارد این سرخوردگی
ات دوران ي فردي در شعر بهزاد به شکل خاطرمضمون خاطره ).42: 1382شریفیان، (گرددمی

سرایی دوستان و نزدیکان، خود را یادو مرثیه عشق، خاطرات دوران پیري، کودکی، نوجوانی،
 خوش وصال و حسرت روزگار. اي از نوستالژي فردیستشعر ذیل نمونه .دهدنشان می

اي خشک و فرسوده ساخته که شاخه از او  و تبدیل به پاییز فراق گردیدهي شاعربهارگونه
اي شاخه : بدمداشکالبد جسم مردهکه دوباره با سحر در عشق است   بهارمنتظر دمیدن

در درونم هاي /بهاران راحسرت روز /دودسوخته از آتشی بی/ خشکم دژم روي و زمان فرسود
راست /واخته لرزان تن خود را به گستاخی/ ، خشم صد طوفانبا سکوتم/اي خاموشهاي گریه

که دهد /ي آن سبزافسونگرتشنه/اي خشکم شاخه/ییزانبه روي باد پا/ چون انگشت تهدیدي
 .)74: همان(هاي مرده را با جانجسم/کاربا سرانگشتی ز لطف باد و ابرش سحرها در /پیوند
  :اي دیگرنمونه

  اي نور دو دیده یاد بادا شب تو
  از عمر گذشته با همه شادي و غم

  

  وان قول و غزل که بود ما را شب تو  
   یاد تنها شب تو ست مرا بهمانده

  )114: 1386بهزاد، (
  نوستالژي بازگشت به دوران کودکی 1- 1

 و مظاهر دروغین دنیا و آنچه زندگیمصائب و مشکالت ها و گذر شتابان عمر، گمان سختیبی
.  پناه ببرد کودکیبه صفا و خلوص و معصومیت دورانکه کند در آن است،گاه شاعر را وادار می

هر چه هست پاکی و  ؛ی فارغ از ادعا و زیاده خواهی و کینه استدنیاي کودکان دنیای
کی در عین حال که نارضایتی از شرایط نامطلوب زندگی و درجوع به دوران کو. سادگیست

کند و ي روزگار بزرگسالی شاعر را پر میهاي گم شده؛جاي خالی ارزشستي کنونیجامعه
         موجب تسلی خاطرش رهاند و را میا اوهها و غمبراي مدتی کوتاه هم که شده از رنج

دلتنگی غریبی نسبت به کودکی دارد و با صحبت کردن از کودکی  بهزاددر شعر ذیل  .دگردمی
  .یابددست میهایش ها و نایافتهشده گویی به بخشی از گم،آن دورانبه و رجوع 
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ــذار   ــه ام در رهگــــ ــتی دیرینــــ   دوســــ
  زان نــــدا گفتــــی شــــرابی خوشــــگوار   

ــ ــال  خوشـ ــاي خیـ ــا پـ ــست بـ   دل و سرمـ
ــان    ــر نوباوگـــ ــا دگـــ ــستان بـــ   در دبـــ
ــه  ــرون تاختـــ ــه بیـــ ــنم از خانـــ   آن مـــ

  

  خوانـــد چـــو طفـــالن بـــه نـــام کـــودکی  
ــودکی   ــام کــ ــامم ز جــ ــت در کــ   ریخــ
  راه عمـــــر رفتـــــه را بـــــاز آمـــــدم   
ــدم   ــساز آمــ ــار و دمــ ــر یــ ــار دیگــ   بــ
  بامـــــــدادان رو بـــــــه راه مدرســـــــه

  )46-1387:48گوهران، (
چیزي که شاعر را در روزگار پیري . کودکی سروده شده است نیز در حسرت روزگار ذیلشعر 

ی و انتقادست نسبت به آنچه که  بازبینینوع در واقع ،گرداندبه سراغ کودکی و عوالم آن بازمی
هایی ها و غصه دغدغه برتمامخط بطالني این رجعت، به منزله وجنگیده کنون برایش میتا

تجربگی و کودکی خود دنیا و ک کودك با تمام بیانگار ی.  از روزگار کشیده استاست که
     که همان بازي و (از آن  تمام و کمالشناخته و سهم خود رامناسبات آن را بیشتر می

  ! گرفته است) است ... زالل کودکانه و آرزوهاي دست یافتنی و هاييشاد

  اي کـاش بـه روز رفتـه راهـم بدهنـد     
  تا دسـت رسـد بـه دسـت مـادر بـازم       

  

ــ   ــد وز آفـــ ــاهم بدهنـــ ــم گریزگـــ   ت غـــ
ــد  ــاهم بدهنــ ــودکی پنــ   در کوچــــه ي کــ

  ) 174: 1381بهزاد، (
  نوستالژي دوري از معشوق 2- 1

، عشق و شودپردازي شاعران واقع میي خیالیکی از بهترین و زیباترین مضامینی که وسیله
ویر شاعران زیباترین تصا. و حاالت معشوق استه مضامین عاشقانه و توصیف احوال پرداختن ب

در واقع از اند؛ هاي آن خلق کردهي خود را به مدد عشق و زیباییو تخیالت شاعرانه
. تأثیرگذارترین مسائل در زندگی هر شخصی خاصه شاعران، عشق و ذکر وقایع بعد از آن است

عشق در شعر او همچون .عشق و مسائل مربوط به آن نیز از جمله مضامین شعر بهزاد است
دوري از معشوق سرآغاز اندوه .میخته با غم و دلتنگی و حسرت استشاعران رمانتیک آ

  .کندبار میهاي ظلمتهاي دراز تنهایی و شبشاعراست که او را همدم سال

  آنکه خواندیمش بدان روي فریبـا نـرگس        
  ، بناگوش سـمن   سنبلش طره و لب غنچه    

  تنها نرگس یک چمن سوسن و سوري ست نه          
ــرگس    ــا ن ــل زان رخ زیب ــه گ ــست مجموع   ه
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  آسمان دیدم از آیینه ي چـشمش پیـدا    ...
  

  زیـر چــشمی نگهـی کــرد بــه مـن تــا نــرگس   
  )65-66: 1386بهزاد،  (

و ما کرده  تداعی مااي  را برهاي آغازین زندگی، دورهکندامروزه شاعري که از عشق صحبت می
، بیگانگی را ره براي ما کشف کردهانسان را دوبا .گرداندمان بازمیرا به عمق حساسیت انسانی

هاي تاریخی آن لحظهي  و مارا به یاد همهکندمیعاطفی ایجاد  هاي استوار پل؛بردبین میاز
 1371براهنی، (اندتر کردهي خود، انسان را غنیاندازد که اجداد ما با عواطف عاشقانهمی

هاي طوالنی سال،  دلتنگی، فراق، عشق در دیوان او بیشتر پیرامون مسائلی چون ناکامی.)387:
مین دلتنگی و ه  نیز ذیلهاي موضوع عاشقانه.بیان شده استبازگشت معشوق  هجران و انتظار

در واقع زمان بسیار اندك وصال، درد و .قابل بازگشت وصال استاندوه و فراق وروزگار غیر
عر در شعر زیر نیز شا.گذاشته استها جدایی و نگاه حسرت باررا براي شاعر به جا حرمان سال

حسرت و اندوه  این عشق و .نالدي آن میاز غم و اندوه برجاي مانده ،عالوه بر حسرت دیدار یار
 حقا ،انتظار دیدن دوست تا به هنگام پیري همراه اوست و اگر به دیدار معشوق خود نایل نشود

 يهبه جرگراه آید و افتخار شاعر نیز به این است که در این که شهید کوي عشق به حساب می
  .عاشقان بپیوندد

ــست   ــه لطــف یاران ــدم ب ــشه چــشم امی   همی
ــد ... ــی بهــار افت ــشنیدي کــه ب   خــزان اگــر ن
ــود   ... ــده ش ــشق زن ــهیدان ع ــاد ش ــاره ی   هم

  غزال من تو بـه لـوح دل ایـن غـزل بنـویس              
  به پاي پیـریش از پـی چـه مـی دوي بهـزاد             

  

  چــو خــاك تــشنه کــه در انتظــار بارانــست  
  تخزان خاطر من بین کـه بـی بهـاران اسـ       

ــست     ــه زاران ــدار الل ــه دی ــه ب ــی ک   ز رقت
  کــه یادگـــار غــم مـــا بــه روزگارانـــست   
  شــتاب پــا بــه رکابــت ز شهسوارانــست    

  )31-32: 1381بهزاد،  (
   یاد جوانینوستالژي 3- 1

اش ي خویش و روزگار جوانی از دسـت رفتـه         بینیم که او مدام خاطره    سراسر اشعار بهزاد می    در
   بهـزاد دل خـسته وغـم     »یادگار«در شعر .شودآن غافل نمی  اي از   را در پیش چشم دارد و لحظه      

نامـد  هاي زندگی، دفتـري مـی  سختیمسیر غبار زمان و روزگار نامالیمتوأم با ي خود را، در   زده
ي دست قرار می دهد که اگرچه زخم خورده     دو همدم خو  یادگار اوست و او را مخاطب       که تنها   

وقعـی  )  القلـوبهم  ةانا عند المنکـسر   (ها به اعتبار  کستگیجویان است؛ اما به این ش     روزگار و کینه  



                               1399، بهـار زدهـم ادوشـماره   م،چهـار سـال  ) نقد زبانی و ادبـی  (رخسار زبان                       ...هاي نوستالژي در  مؤلفه
        

  

50

در دلـی پیـر اسـت یـاد     /درخـشد مهـروار  یادگـاري مـی   /بین دفتـري دیرینـه روز      بر ج  .نهدنمی
دست فروردین و پـاي    / در هم کوفته است    را بس که   دفترك/ یادگار مانده از روز جوانی   /همدمی
 دار  وکینه جویان گیر    /ور از آسیب زمان   مانده باشد د  /نقشی درست  نیست برگی کاندرو  /مهرگان
هـا آشـفته درهـم    بـرگ / خفتـه در گردوغبـار سـال و مـاه    /بند بندش را ز هم بگسیخته  / روزگار
/ هر چه بـر وي روزگـاران بگـذرد   /اي دارد ز نور ایزديجلوه/ها یادگار دور از آن آشفتگی   /...ریخته

گـر شـدي   /تـر او شـادتر  ه تو آشـفته هر چ/امدفتر من اي دل صد پاره/بیشتر گیرد فروغ سرمدي   
  .)45-46 : 1386بهزاد، (در تو یاد او شود، آبادتر/ویران مبر اندوه از آنک

ــراي مـــن  ــاران بـ ــار ز یـ   اي مانـــده یادگـ
ــه ي همرهــان و کــس  ــده ام ز قافل   جــا مان
  آن طــایرم کــه دور ز دیــدار هــم زبـــان    
  جز روي تو به هر کـه در ایـن خانـه بنگـرم          

  انی ز مــن ربــود پـاداش رنــج هــا کــه جــو ...
  

ــن     ــواي مـ ــی نـ ــال دل بـ ــرس حـ   روزي بپـ
  جـــز بخـــت نابکـــار نپایـــد بـــه پـــاي مـــن
ــن   ــن واي واي م ــه ي م ــه دام و نغم ــد دان   ش
ــن    ــناي مـ ــا دل درد آشـ ــت بـ ــه اسـ   بیگانـ

ــی  ــه م ــصاف را چ ــن  ان ــزاي م ــر س ــی آخ   کن
  )41: همان(

  نوستالژي پیري و یاد مرگ 4- 1

گذرد،  در واقع هر چه از عمر شاعر می؛استهاي نوستالژي فردي پیري و یاد مرگ هم از مؤلفه
بهزاد نیز همچون دیگر . شوداو نیز بیشتر میحزن و اندوه ي ؛ در نتیجهافتدبه یاد مرگ می

ژي هاي فردي نوستال از میان خاطرهکند؛از پیري و رفتن جوانی خویش یاد میبسیار شاعران 
 ي اعمال،مل در دوران پیري و محاسبهتأ. در دیوان او داردپیري و یاد مرگ بسامد بیشتري 

اي از دارد که به گونهنشاند و او را بر آن می را به حسرت جوانی از دست رفته میوي
دستاوردهاي زندگی خوش ناخشنود گردد و چیزي بهتر از آنچه که هست را از خود طلب 

 و در  گرفتهانسکتاب و قلم با  عمر ي و همهبا این که او همسر و فرزندي نداشت.کند
 از اما باز ؛بردمی به سر و تأمل در دیوان شاعرانسنجانمصاحبت با شاعران و سخن

 ست که اینهاي دوران پیري  از خصیصهیکی  اصوال.نگران استدستاوردهاي زندگی خویش 
   اي عاید انسان درحالی که فایدهگاه  تحسرآمیز گذشته را مرور کند،  با افسوس و نشخص

  :گویدهمچنان که خود می ؛گرددنمی
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ــت    ــتن پیوس ــاطره گف ــر از خ ــه س   پیران
  هم قصه ي پیروزي و هم بحـث شکـست         

  

  ســودي نکنــد تــو را بــه هــر روي کــه هــست   
  سـت کـه رفتـه سـت ز دسـت           نشخوار جوانی 

  )159:  1386بهزاد، (
  

ــازار   ــفته بـ ــن آشـ ــر درایـ ــرا دیگـ   مـ
  کهن شد سـال و مـن از جـور پیـري        ...

  دجـــوان تـــا پیـــریش دامـــن نگیـــر 
ــد از وي ... ــر جــا مان ــت و ب   جــوانی رف
  

ــدار     ــورد خریــــ ــست درخــــ ــاعی نیــــ   متــــ
ــسار    ــم نگونـــ ــاه غـــ ــه چـــ ــادم بـــ   در افتـــ
ــدار    جـــــــوانی را ندانـــــــد قـــــــدر و مقـــــ

  )139- 144همان(   ازارکاه و دلدریغایی روان

 در اشعار زیر بهزاد به زیبایی  و کسالتست پر از تنهایی و لحظات درماندگیپیري دورانی
با فرا رسیدن روزگار پیري این دنیا و متعلقات آن .  به تصویر کشیده استهمین موضوع را

برد که به این سراي شود و بیش از بیش به حقیقت این امر پی میبراي شاعر بیگانه می
به / خدایا وحشت تنهاییم کشت. مجازي تعلق ندارد و باید به سراي دیگر رخت سفر بربندد

مرا در /... مرا با همزبانی آشنا کن/ان در کامم افسرد از خموشیزب/ تدبیري از این رنجم رها کن
مرا از آشنایان /... کند انکار و می خواند جوانم/ که با وي شکوه از پیري کنم سر/ ستخیالی

کنند سخن سر می/چو بینندم به راه افتان و خیزان/در و دیوارها در کوي و برزن/قدیمند
که از این کوچه /جوانی بود روزي مست و مغرور/که این پیریکی با دیگري گوید /آهسته از من

  )146- 149: همان(...به سوي ما نگاهی گرچه از دور/کردرفت و نمیمی

  نوستالژي از دست دادن نزدیکان 5-1

هاي نوستالژي از مقولههمسر، دوستان و آشنایان یکی دیگر  غم فقدان عزیزان چون پدر، مادر،
ر انسانی در زندگی خود تعلق و دلبستگی بسیاري به نزدیکان و  ه. استدر ادبیات معاصر

هنرمندان در  .شود و با مرگ این عزیزان دچار درد و مصیبت و اندوه میدارد... اطرافیان و
از . کنندبرخورد با مرگ عزیزان و یاران خویش به بهترین شکل احساسات خود را منتقل می

ژي اندوه از دست دادن عزیزان شده، این است که فرد عواملی که باعث تسکین و کاهش نوستال
ي خود صحبت کند، داغ دیده احساسات خود را بیرون ریزد و در مورد عزیز تازه درگذشته
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). 234: 1376پورافکاري، (شودها و بیرون ریزي احساسات باعث تسلی فرد میصحبت کردن
ي افرادي است که به نوعی در راه علم و ادب این   یاد و خاطرهبهزادمواضع بسیاري از شعر 

 او با .اندنهادههاي آن را ارج می ادا کرده و آرمانوطن و دین خود را به ندمرز و بوم تالش کرد
 و سیار خانواده دوست بودب وی.و ادب ارتباط و مکاتبه داشته استبسیاري از اصحاب فضل 

عفت (ي خود در رثاي خالهاشعار ذیل را . ستاشعاري را براي مادر و خواهرانش سروده ا
سروده است که به جاي مادرش آمده بود و درواقع همان دلسوزي و فداکاري مادرانه ) الملوك

  .را داشت

ــود و شــاد از وي دل  و جــان    امیــدي ب
  عزیــــزي داشــــتم رفــــت از کنــــارم
ــر     ــدن ت ــازك ب ــل ن ــرگ گ ــی از ب    تن

  بــسی دســت دعــا برداشــتم لیــک    ...
  از مژگـان درآویخـت    به حـسرت اشـکم      

  مـــن و اینـــک دلـــی آشـــفته ســـامان
ــراد   ــراغ دل ممیـــ ــزان را چـــ   عزیـــ

  

ــسرد     ــدم افـــ ــآتش امیـــ ــسردم کـــ   فـــ
  گلـــــی در گلـــــستانم بـــــود و پژمـــــرد
  بــــه صــــد خــــار بالیــــش گیتــــی آزرد
  غبــــار مــــرگش از رخــــساره نــــسترد   
  کــــه آن دردانـــــه را دزد اجـــــل بـــــرد 
ــسپرد   ــاك بــ ــا خــ ــنج آرزو بــ ــه گــ   کــ
ــرد    ــدان مــ ــراغ خانــ ــا را چــ ــر مــ   اگــ

  )115-116: 1386اد، بهز (
بـا خـط زیبـاي    » دوسـتان و یـاران   «بخشی از اشعار خود را به صورت مستقل به نـام بـا              بهزاد  

، شـامل مکاتبـات،    این مجموعه که اخوانیات او را در بـر دارد          .صفحه فراهم آورد  157خویش در 
اي صمیمانهبسیار نزدیک    ارتباط   وي. اندهمدیگر ترتیب داده   هایی ست که از   مشاعره و ستایش  

در » حـضور دوسـتان  «هـاي شـعري بهـزاد     یکـی از مشخـصه    .با دوستان ادیب و فاضلش داشت     
 ،هـان در دیـوان خـود دارد    اهمر هایی دروصف دوستان و   هر شاعري سروده  . سراسر اشعار اوست  

 دلیـل ایـن مـسأله نیـز ایـن      ؛ بیشتر از دیگر شاعران است،اما بسامد این موضوع در اشعار بهزاد     
از عمر خـود  شاعري در تجرد زندگی کرده  و بخش زیادي     به خاطر عالقه به شعر و      اواست که   

 بـه بحـث و گفتگـو    بـا هـم   در باب مسائل علمـی و ادبـی   است و گذارانده  را در مصاحبت آنها     
یکـی از ایـن   » درد مـن «شعر . پرداخته و بدین گونه تنهایی خود را با حضور آنها پر کرده است          

 خـود  يدر آن به زیبایی و ظرافت از فقر و نبود امکانات و فضاي محقر خانه       اشعارست که بهزاد    
   بعـــدها کـــه نـــان و نـــوایی داشـــته و ؛را دلیـــل عـــدم حـــضور دوســـتان دانـــسته اســـت
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برخی شـاعران و ادب دوسـتان       .   از دوستان جانی خبري نیست     ،شودشرایط زندگی مساعد می   
  ده و همـواره مـورد توجـه و محبـت و نـوازش        نزد او از منزلـت و جایگـاه واالیـی برخـوردار بـو             

یـک دم  /هرگز نبود راهی/کز دوستان کسی را / تا بود دردم این بود    .ندفترگ ي او قرار می   شاعرانه
بـس  /آغـوش مهربـانی  /کـرد از شرم وا نمی/با کس به میزبانی/ کان بام و در شکسته /ي ما به کلبه 

آخـر سـراي ویـران      /او را بـه صـد بهانـه       / ممن در خطا فکند   / از من نشان خانه   / آشنا که پرسید  
امروزخانـه دارد حـال و   /اي کـه نـان نیـست؟   بر سـفره / وانگه چگونه آید/درخورد میهمان نیست  

ام اثـر  دیگـر ز خـارو خاشـاك در خانـه      /...بر هر کـه آیـد از در       /ستآغوش در گشاده  /هواي دیگر 
  بـا  / بـاد عنـان گـسته   / گزنـد چنـ  دیگر نمـی /از سوي بام و در نیست  / بیم خطر کسی را   /نیست

با جنبش نـسیمی نالـه   / از رنج پهلو و بر   /دیگر چو دردمندان  /از شیشه شکسته  /هاي چرکین ردهپ
بیش از خـوراك یـک   /  نیز نانیست بر سفره / ازسعی من چو گلشن   / ست خانه آراسته/کند در نمی
:  1386بهزاد،(نیکاید به میهما  / ستبا من کسی نمانده   / کزهمرهان جانی /امروزدردم اینست /تن

  : وافر او به دوستان و یارانش استشعر ذیل نیز بیانگر عالقه. )154-152

  ...عمریست جاودانی در عـیش و کـامرانی       
  

  آن دم که بگذرانی با دوسـتان و یـاران            
  )82 : 1387 بهزاد،(

 که تا جایی ورزید،می با مهدي اخوان ثالث دوستی عمیق و پایداري داشت و به او ارادت وي
یکی از آخرین اشعار اخوان . دانست را در میان مدعیان زمانه برتر از هر کسی میاخوان ثالث

  :ثالث قصیده ایست با مطلع

  ز پــوچ جهــان هــیچ اگــر دوســت دارم    
  

  تـو را اي کهــن بـوم و بــر دوســت دارم    
  

سفانه  ولی متأ،ي همین شعر براي تقدیم به اخواث ثالث سروداي با وزن و قافیهبهزاد قطعه
  :ابیات زیر از این قطعه انتخاب شده است .روزگار فرصت نداد که آن را به نظرش برساند

ــتاد ســــخنور    ــو را اي بــــزرگ اســ   تــ
ــه از وي   ــت کـ ــا مثالـ ــع دریـ ــی طبـ   زهـ

  هم آن شـعر دلکـش تـر از بـاده ي نـاب             ...
ــیدنت را   ــاران خروشــ ــد بهــ ــو رعــ   چــ

  مـــن از همگنـــان بیـــشتر دوســـت دارم     
ــت دارم     ــر دوس ــن گه ــه دام ــف در ب ــه ک   ب
ــت دارم    ــر دوس ــل ت ــون نق ــر چ ــم آن نث   ه
ــت دارم    ــر دوسـ ــه ي شوروشـ ــه هنگامـ   بـ
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  سخن هر چه گفتی همـه راسـت گفتـی         ... 
ــر     ــت در مهـ ــه کارسـ ــا بـ   یـــاراناگرهـ

  ز جــان هــم گرامــی تــري در بــر مــن     
...  

ــت دارم     ــمر دوس ــی ش ــل ب ــن قب ــو را زی   ت
  مـــن امیـــد را بـــی اگـــر دوســـت دارم    
ــت دارم  ــصر دوســ ــت مختــ ــدار کــ   مپنــ

  )115-116: 1387گوهران،  (
  :سرایداما بهزاد در رثاي این دوست عزیز و گرانقدر خود چنین می

  را نالــــه دردانگیــــز شــــد  ) ارغنــــون(
ــهنامه( ــود ) آخرشــ ــوش نبــ ــز خــ   هرگــ
ــتا( ــین ) ایـــن اوسـ ــد و زردشـــت مهـ   مانـ
  تـــــن) از حیـــــات کوچـــــک زنـــــدان(
ــر ( ــوم و بـ ــن بـ ــست ) در کهـ ــا شیونیـ   مـ

ــاغ  ــل ز بــ ــد گــ ــی او نرویــ ــرم بــ   الجــ
  
  

ــرماي     ــوز سـ ــ(سـ ــد ) ستانزمـ ــز شـ   تیـ
ــزود    ــا درفــ ــی هــ ــت و ناخوشــ   او برفــ
ــرین  ــت آفـ ــوي زردشـ ــان سـ ــد خرامـ   شـ
  رفــت و شــد در خانــه ي جــانش وطــن    
ــع نیـــست  ــروغ انجمـــن در جمـ ــان فـ   کـ
  اللـــــه در صـــــحرا نیفـــــروزد چـــــراغ 

  )116-117: همان( 

  :رثاي امیري فیروزکوهی سروده است در» خورشید فیروزکوه«به نام   نیزي زیر راقطعه

ــید  ــرد خورشـــــ ــوهفرومـــــ    فیروزکـــــ
ــر   ــابش ز ســـ ــد آفتـــ ــت آن بلنـــ   برفـــ

ــت   ... ــل برفـ ــا گـ ــاغ تـ ــل از بـ ــشد بلبـ   بـ
ــزیش در خـــاك خفـــت    هـــر آن کـــو عزیـ

  
  

  بـــه ســـردي گراییـــد از ایـــرا هـــواش      
  نمانـــــد اعتـــــدال هـــــوا در فـــــضاش
  بـــر ایـــن بیـــت مویـــه کنـــان از قفـــاش 
  ســـزد گـــر همـــه عمـــر دارد عـــزاش     

  )84-85: 1387گوهران، (

 اهمیت دالورمردان این مرزو يسروده شده، نشانه» تختیسوگ « ذیل که با عنوان ترکیب بند
است که هایی براي قافیه برگزیده او براي یادکرد این قهرمان ملی، واژه.بوم نزد شاعر است

  . کندتأکید مضمون و محتواي شعر است و بار حماسی شعر را به مخاطب الغا می

  دریغــــا کــــه مهــــر جهانتــــاب مــــرد 
ــر    ــار و بـ ــه بـ ــروي همـ ــرافراز سـ   گسـ

ــاب مـــــرد      ــدگی تـــ ــن زنـــ   وزان در تـــ
ــرد  ــک آب مـــ ــسال تنـــ ــن خشکـــ   دریـــ
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  ســـر فتنـــه گـــستر بـــر آمـــد ز خـــواب 
ــاب  ــه پـــرده درون کافتـ   چـــه بگـــویم بـ
ــان  ــوان مـــرد و بـــی او جهـ   جهـــان پهلـ
ــه ســــهراب زاد    ــر بــــاره تهمینــ   دگــ
ــجوي   ــیران پرخاشــ ــه شــ ــامی بــ   پیــ
ــان    ــر ژیــ ــد هژبــ ــم شــ ــزار گــ   ز نیــ

  

ــرد    ــواب مـــ ــرورد در خـــ ــر پـــ   دل مهـــ
   مــــردفــــرو مــــرد یــــا شــــمع مهتــــاب 

ــرد  ــاداب مــ ــاغ شــ   خزانیــــست کــــش بــ
  دریغـــــا دگـــــر بـــــاره ســـــهراب مـــــرد
ــرد  ــاب مــ ــستوه در غــ ــیر نــ ــه آن شــ   کــ
  نهنــــــگ دالور بــــــه غرغــــــاب مــــــرد

  
ــاد   ــاور فتــــ ــش تکــــ ــتن ز رخــــ   تهمــــ
  جهــــان شــــد بــــه کــــام بــــداختر شــــغاد

  
  جمعی ي خاطرهنوستالژي  .2

ه  آن است کارزش یک اثر هنري به.  احوال جامعه و مردم آن هستندوشاعران راویان اوضاع 
   در واقع مردم میزان و محک ارزش و اعتبار یک اثر مورد قبول و پسند مردم واقع شود؛ 

ي یک اثر مردم و اوضاع جامعه انعکاس داده شود به همان میزان  هرقدر که در آیینه.اندهنري
 عران و، خصوصا شاگفته شده هنرمندان همان طور که ؛تر خواهد بودتر و جاودانهآن اثر موفق

، خانلري( آثارشان مورد پسند اجتماع نخواهد بود،نویسندگان هرگاه از اجتماع کناره بگیرند
1345 :81(.  

  نوستالژي وطن 2-1

      کنـد و  ، زنـدگی مـی  شـود ، در آنجـا زاییـده مـی   ست که شخص به آنجا تعلـق دارد     وطن جایی 
اگـر  . دهـد تشکیل مـی  راخص ، اصالت و هستی یک ش   ؛ به این ترتیب وطن تمام هویت      میردمی

 هـستی و  دانـد کـه   وطن را به مثابه مادر خود می    ، همچون بهزاد باشد   ايشاعرآزادهاین شخص   
مادر دیگـر خـود یعنـی وطـن     در ایثار و عطوفت مادري خود را بقایش از اوست و مهربانی، وفا،    

 ،ران دوسـتی  حـب وطـن و روح ایـ        .کندد و از شرافت آن چونان شرافت خویش دفاع می         بینمی
بـا   شـخص اگـر   «.زنـد  موج مـی   اشعار بهزاد  ارزشمندترین مضامینی است که به فراوانی در      ء  جز

 ایـن  ؛بینش تاریخی احساس همبستگی با سرنوشت ملت خویش در طـی اعـصار داشـته باشـد          
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ي اندیـشه و وجـدان، زنـدگی    در این صورت چه بسا در پهنـه . گونه احوال را احساس تواند کرد   
 آن ،و از آن فراتـر  استمرار حیات اسالف و ملت خویش در طول قرون بیابد      رانش را معاص خود و 

ــد    ــان ببین ــاي زم ــسانیت در درازن ــان ان ــا جه ــته ب ــفی،(»را پیوس ــی از  ).785: 1369یوس         یک
ترکیب این مضامین بـا عـشق   . هزاد، مسائل سیاسی و اجتماعی است     هاي اصلی شعر ب   مایهدرون

مـوج   «.ه اسـت ر نـوعی رمانتیـسم اجتمـاعی را در شـعر او پدیـد آورد        و احساس و عواطف شاع    
  عشقی با قالب -اشعار سیاسی. ي شعر رمانتیک گام نهاد  ي سی به حوزه    سیاسی دهه  -اجتماعی

با زبانی ساده و شفاف و گرایش به مضامین عامیانـه  روشنفکران ي  به وسیله و جدید   هاي قدیم 
هـایی در ذیـل   ي بهزاد نمونه از اشعار وطن پرستانه   ).33: 1387تسلیمی،  (» سروده شد ...و فقر و  

  :ذکر شده است

  در میان آتشو خون، اي وطن مـن بـا تـوام           
  گـر نگارسـتان شـوقی ور خزانـستان حـزن     
  گــر بــر اوج آســمانم یــا حــضیض خاکــدان
  مرگ هم پیوند ما را نگسلد از هم، کـه بـاز           
  ترك مادر کـی توانـد گفـت فرزنـد شـریف       

  

   ترك جان و تن، من با توام       ور بباید گفت    
  من با توام   مصلحت جویی نمی آید ز من،     

  هر کجا بینی در این دیر کهن، من با توام       
  در دل گور و در آغوش وطن، من با تـوام          

  ، اي وطن من بـا تـوام       اي گرامی مادر من   
  )75: 1387گوهران، (

را نیز که در جهت کسی او  اینست که بهزادي یکی دیگر از مصادق نوستالژي وطن دوستانه
، وطني وافرش به عالقه سبببه او .ستوده است ، آرمان و اعتالي فرهنگ وطن کوشیدهظحف

  که در صدر نیز پردازد؛ بلکه کسی چون فردوسی را میآن نه تنها خود جداگانه به ستایش 
   مه و در شأن شاهنا نهدستاید و او را ارج می ، میحب وطن قرار داردي ستایشگري و قله
نامه، ستایش از وطن و ه زیرا نزد او ستایش شا؛گیردرا به کار می» باستانی سرود«ي واژه

  . استشهمچنین ستایش از مادر

  اال اي مهـــــین دخـــــت ایـــــران زمـــــین
ــرود    ــتانی ســ ــن باســ ــد ایــ ــو را زیبــ   تــ
ــان   ــین فرزانگـــــــ ــاموز آیـــــــ   بیـــــــ
  بـــدانی کـــه ایـــران بـــه دور از بدیـــست    

  

ــن    ــش و داد و دیــــ   ستایــــــشگر دانــــ
ــد  ــش ان ــود   ک ــار وپ ــت در ت ــد اس   رز و پن

ــتان    ــه ي باسـ ــن نامـ ــوانی ایـ ــو برخـ   چـ
  ســـــرایی در او، فـــــره ي ایزدیـــــست  

  ) 75: 1387گوهران، (
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ه شده یران سرودي عراق به ا، پس از حملهترین و نغزترین اشعار وطنی بهزادبرخی از مهم
از انقالب و بعد او قبل .  خود بودي اجتماع و زمانهاوضاعهمدل و همزبان با بهزاد شاعري . است
و هم گام سایر همراه و پس از آن نیز در زمان جنگ . دمان به اصول و موازین آن پایبند ،از آن

   دنبال ... هاي انقالب و جنگ  و با ایمان و احساس و تعهد خود ارزش،به طور جديمردم 
ي ق و عالقهبخشی که در آن عش: شودي او به دو دسته تقسیم میدوستانهاشعار وطن.کردمی

خش دیگر که در آن شهداي جنگ را ستوده و دشمنان را بفراوان خود را به وطن نشان داده و 
ي حکومت سیاه پهلوي هاي اقتدار و سیطره را در سالذیلاشعار  .نفرین و لعن کرده است

و ظلم ستیز شاعر بیدار منش و روان باید در  راي سرایش چنین شعرهاییسروده که پشتوانه
ي و مطالعه شاعران امروز با رویکردي اجتماعی و مشارکت جد« . جست و جو کرد اوشهامتو

اند و هاي عصر خود در متن آثار هنري داشته، سعی در انتقال زمینهدر حقیقت پیرامون خود
، بازتاب همه تري برخوردار باشندي عامها از شدت بیشتر و گسترهطبیعتا هر چه این حقیقت

حوادث ).160: 1388هادروند، ب(اند ي آثار هنري و به خصوص شعر داشتهر عرصهتري دجانبه
 در حکومت سیاه رژیم پهلوي باعث ، و حوادث بعدي آن1332 مرداد 28 به کودتاي طمربو

 بهبود اوضاع قطع امید کردند و شاعران ازناامیدي و سرخوردگی شاعران گردید و دیگر مردم 
تأثیر فضاي حاکم بر . بیشتر تأثیر پذیرفتند از این مسائل  بودند،عهکه قشر آگاه و روشنفکر جام

از جمله شعر بهزاد نیز ها در شعر بسیاري از شاعران، اوضاع سیاسی و اجتماعی آن سال
؛ این یأس هم انعکاس یافت و یأس و افسردگی و انزواي او در اشعارش نمود فراوان یافت

براي گریز از این اوضاع نزواي مردم آن بود؛ به همین علت متأثراز اوضاع جامعه و هم سکوت و ا
  . بردشب و ظلمت و تنهایی آن پناه میریا، به طبیعت ساده و بی

/ باز هم دمیده است/ گویی از کران این شبان مرگ زاي/ باد خشم اهریمن/ وزد باد خشم می
وزد تا درافکند به شم میباد خ/رهروان امید را به پیش پاي/ اي که روشنی دهدایزدي ستاره
دشت را که / اندها فراز کردهدست/هاي نورسش به سوي آفتابباغ را که شاخه/ خوف مرگ

تا بیاگند به گرد و / ...وزدباد خشم می/ انددیدگان به جست و جوي نور باز کرده/ هاشدانه
هان و /توز را ز کینهنوازهاي دلچهره/شناسد از خالل تیرگیباز می/دیده را اگر هنوز/ خاك 

اي فزوده در چراغ /تا نسیم آشنایی آیدت ز در/ اي دریچه باز کرده در گذار باد/هان بهوش باش
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! هوشدار!/ي جان پناه کنآن چراغ را ز سینه!/آن دریچه را ببند/ ها فروغ و فراز شرار شوق/ آرزو
  ).85: 1386بهزاد، (!...وزد ز هر کنارباد خشم می!/ هوشدار

نوستالژي از  ي جمعی، نوستالژي سیاسی و عالوه بر نوستالژي خاطره»باد نوروزي« شعردر
دهد که دیگر امیدي میاین شعر دغدغه و اندوه بهزاد را نشان . ها نیز هستدست رفتن ارزش

  این شعر در واقع بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی . به بهبود و اصالح اوضاع جامعه ندارد
راست که خفقان و سردي و رخوت در اعماق روح و روان جامعه و مردم آن چنان ي شاعزمانه

ریشه دوانیده که نه تنها باد نوروزي بلکه هیچ تندبادي نیز آنها را از خواب غفلت و تباهی بیدار 
 ذیل شعر .گرددنمی باز افسوس شاعراز روزگار باشکوه و عظمت گذشته است که دیگر. کندنمی

هاي سیاه رژیم پهلوي، که بهزاد در تمام سالسروده پر واضح است ) 1351(وریرا نیز در شهر
 با ،دشمن و مخالف سرسخت پهلوي و اعمال آنان بوده و در هر موقعیت که ضرورت داشته

ظلمت و سیاهی و فریب و دروغ که در فضاي . سالح شعر به مبارزه با آنان برخاسته است
 :به خوبی بیان شده استل یذدر شعر ي مردم اد رفتهکشور حاکم شدهو حسرت آرزوهاي برب

که / گویدزنان میبوي غم بانگ/نیست یک لحظه قرارم امشب/دل ز جان خسته و آشفته خیال
گردد به گرد خانه می/ گلویم خشک است و دهانم تلخ است/شب شومی دارم امشب

اختران دشمن تاریکی و /هاستاهرمن گرم تبهکاري/ .../ي خویشوحشت افزایدم از سایه/سرم
گردآیند به یک جاي / داند کان شب شکناننیک می/هاستبه دل از نورش بیزاري/ او

کشد می/ ناگزیر اخترکان را همه شب/شنی بخش جهان سرتاسرور/ آفتابی دمد از پرتوشان/اگر
ه که از تو در اندو/ست به راهگنهانخون آن بی/ سرخی روي افق را بنگر/ هیچ گناهدر خون بی
خون من هرگز / من در اندیشه که از خون کسان/بامدادان اثري دیگر نیست/ هستی من

 که بیت سرایدمی1338را در سال » خون بها« شعر ).92-95: 1386بهزاد، ...(تر نیسترنگین
  : اول آن اینست

  در خراب آباد مـا ز بـی کـسی آزاد مـرد       
  

  گر بمیرد هیپکس از وي نمی آرد به یاد         
  

مبارزه ، قیامروده که در آن مردم را به بیداري، س1338را نیز در » ايتنها نشسته«ي صیدهو ق
او از جهل و نادانی عوام الناس .خواندهاي خود فرا میعلیه فساد و ستم و دفاع از وطن و آرمان

دلیل مند است و هر آن مملکت را به  گله،اندکه مصالح و منافع خود و مملکتشان را فروگذارده
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را پیش از » غبار فتنه« شعر .انگاردظلم وستم حکومت و هجوم استعمار از دست رفته می
ي ادبی رنگین هاي اوج خفقان حکومت پهلوي سرود و در مجلهدر سال1352انقالب و در سال 

هاي انقالب همگام و هم  ارزشباهاي بعد از انقالب با همین روحیه در سال. به چاپ رسید
هاي جنگ تحمیلی ت در طول سالمیکی از بهترین شعرهاي مقاو» زاد بوم«شعر .مسیر بود

ي  سرود و به وسیله،با مطلع آباد» وطن من«ي پر شور و محکمی به نام بهزاد قصیده.است
ي شعر فجر  آن را در جشنوارهي اطالعات چاپ شد و بدون اطالعشمحبانش در روزنامه

تو را اي کهن بوم و «ث ران به همراه شعر مهدي اخوان ثال این شعر  به رأي داو.شرکت دادند
از ي جایزه شد ولی استاد بهزاد بهترین شعر معاصر شناخته شد و برنده» بر دوست دارم

اي جایزه بلکه براي وطن خود  به این دلیل که این شعر را نه بر؛پذیرفتن جایزه سرباز زد
 هايدوراندر تمام  او همیشه کار اینست که تر ایندلیل محکم). 1387:73عاطفی،(سروده بود

   .دادمیرا به غوغاي شهرت و اعتبار ترجیح گمنامی  سکوتزندگی خود 

  نوستالژي آرمان شهر 2-2

ي  یـا پیـدا نـشده   شدههاي گمها و آرمان ها، شایستگی شاعران همواره در جست و جوي توانایی      
د که غبار نآورهایی میارد را به یاد خود و انسان  پردازند و در این راستا همیشه این مو       انسان می 
آنهـا بـا خبـر    . گذراننـد  غفلت روزگار می  خواب و  در   شان شده و   جان وگیر روح   دامن ،روزمرگی

 وخوانند لم فرا می دیگران را نیز به آن عا   و رنج و گرفتاري    دادن از جهان پاك و مبرا از آلودگی       
د کـه او  دهشاعر به انسان هشدار می    .دهندمگان نشان می  به این وسیله راه نجات را به سوي ه        

کرده که اینک بـه  و مجازي زندگی میتر و فراتر از این سراي بیگانه پیش از این در جهانی پاك    
سـت دسـت   آرمانـشهر مکـانی  . سبب گرفتارکردن خود در برزخ زندگی از آن غافل شـده اسـت         

اي از خیـر و زیبـایی و    آن را بـه عنـوان نمونـه     ،نیافتنی که بشر در افق رؤیاها و آرزوهاي خـود         
کـه در آن  اسـت  اي یـابی بـه جامعـه    یکـی از آرزوهـاي انـسان راه       .رستگاري تصور کـرده اسـت     

یابی بـه دنیـاي   ها و راهبا گذار از دنیاي اسطوره رستگاري خویش را به دست آورد؛ در واقع بشر      
درد ).18: 1381اصـیل،  (ه اسـت رد آوردخرد و دانش، شهرآرمانی خود را از آنجـا بـه قلمـرو خـ          

ز دیگـران  ا  وخـودش را ببینـد  اي نیست کـه فقـط     به گونه   درد او  .استي بشر   همهدرد  بهزاد  
منـادي  نوعـان خـویش    به همو دهدمیي خود را به زیبایی انجام    او رسالت شاعرانه   .غافل باشد 

و  شـعر بـراي ا  .تـر برونـد  پـاك  که باید از دنیاي برزخی سفر کـرده و بـه سـراي برتـر و      دهدمی
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     و سـخن او را   منطـق شـعر   کـه   راخـود را و آن  ي آن  خواهـد بـه وسـیله     ست که می  پناهگاهی
عـالم واقعیـت     در اگر وا.آن برهاند  توأم با    لم و ستم  ظاز چنگال این سراي ناپایدار و       ،  پسنددمی

 ي فراخی دنیاي خیال عرصه   در ،هاي خود را تحقق بخشد     خواسته خواهد،می تواند آن طور  نمی
مـن   :گویـد  همـان طـور کـه مـی    ؛بینـد هایش میها و آرمان  تحقق خواسته  براي   روي خود پیش

بگریختـه از  / زنـدانی شـب هـاي سـیاهم    /جان سوخته از تاب و تعب هـا     / رهگذري درد سرشتم  
پرســند اگــر هــیچ /اي زودگذرنیــستجــز خــاطره/ ، در خــاطرم از روشــنی روزوادي شــب هــا

کـه  » ي مـن  کلبـه « شـعر    در)44-42: 1386بهزاد،  (...ست و شفق چیست؟   خورشید کدام /نمندا
خواند کـه کـشور او    دشمن را اهریمن می،کشور است» کلبه«گمان منظور از   بی ونمادین است   

را بـه آرمـان    غم این اندوه او. ي اندوه کشور شده استانش فرسوده  و ج   به دوزخ تبدیل کرده    را
ي خواند که دیگر در آن نـه بنـدي بـر دسـت و پاسـت و نـه کلبـه             تابی فرا می  آفي  شهر و شهر  
  .شودماه و آفتاب  میروشنی نصیب از درویش بی

  دیگر به کوي عشق طرب خانـه اي نمانـد         
  تا شحنه بر اریکـه ي عـزت گرفـت جـاي           

...  

  خم در شکست و ساغر و پیمانه اي نماند          
  کس را مجال نعـره ي مـستانه اي نمانـد          

  )33-36: 1381د، بهزا(
و نشاط در ي امیدواري کهن از زیباترین اشعار بهزاد است که روحیه» شعر کهن و شراب«شعر

هاي ي آیین و سنتو دمیدن دوبارهایی زیبا آیندهدر این شعر به طلوع شاعر . آن حضور دارد
روده شده  در مجموعۀ گلی بیرنگ س55 و 54 يفحه که در صباشکوه دوران باستان امید دارد

شهر است که در ذیل بیان شده هاي نوستالژي آرمانانتطار فرج نیز یکی از مقوله.است
تا / خواهی نمود روي/ اي راستین فروغ/ تو از کران این شب تاریک/روزي که روز ماست:است

هاي زرین بر دشت و بس چامه/آن روز آفتاب نویسد به نام تو/ بگسلد سیاهی تا بشکند دروغ
بر هر درش سالم / آکنده جیب و دامن از شعر و از سرود/خیزوآید نسیم شاد و سبک/ کوهسار

 تا چشم -/ و آن روز من به جهد/ تا محفل سرور تو را آورد نثار/ کش رخصتی دهند/ درودي و
  .کشم حصارهاي دعا میاز هر چه دست/ بر گرد بام و در/-بد مجال نیابد
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  و آرزوي مهاجرتنوستالژي نارضایتی از شهر  2-3

نارضایتی از جایی که انسان مقیم آن است و آرزوي مهاجرت از آنجا، یکی از نمودهاي اصلی 
هاي بهزاد در حالت اندوه و آزردگی از شرایط بد جامعه و جهل و غفلت انسان. نوستالژي است

  .مند است و امیدي دیگر به بهبود اوضاع ندارد ناخشنود و گله،اطراف خود

  ریک و دل تاریک و چشم ابرهـا گریـان   جهان تا 
  بیا بهـزاد تـا از بـی کـسی تـرك وطـن گـوییم          

  

  خدایا بازگیر از عمـر شـب هـا ایـن درازي هـا               
  که طفالن هم نمی گیرندمان اینجا به بازي ها         

  )10: 1381بهزاد، (

  هااز دست رفتن ارزشنوستالژي  2-4

در بهزاد . آن استاصر مربوط به عنموضوعات اشعار شاعران رمانتیک توجه به شب و یکی از 
ذکر این . استخفقان آن اشاره کرده  ترس واشعارش به فراوانی از عنصر شب، تاریکی، تنهایی، 

 کرده، مفهوم نوستالژي و را تقویت ي رمانتیسم اجتماعی شعر شاعراینکه جنبه موارد عالوه بر
بهزاد مکرر ذکر شده، توصیف هایی که در شعر شب. را نیز با خود به همراه داردغم غربت 

که همان رنج و فقر و گرسنگی و خفقان و  در واقع شب جامعه ؛حاکم بر جامعه استاوضاع 
  .استشب درون شاعر را به وجود آوردهاست، ... تنهایی و

  جهان تاریک و دل تاریک و چشم ابرها گریان
  بیا بهزاد تا از بی کسی ترك وطن گوییم

  

  ب ها این درازي هاخدایا بازگیر از عمر ش  
  که طفالن هم نمی گیرندمان اینجا به بازي ها

  )10: همان (
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  گیرينتیجه

ي آن شـاعر یـا      شـود کـه بـر پایـه       اي از نگارش اطالق مـی     نوستالژي در اصطالح ادبی به شیوه     
آنچه حـس غـم غربـت را در وجـود      .کندهاي خویش با غم و حسرت یاد مینویسنده از گذشته 

 سیاسـی و اجتمـاعی و   نـامطلوب  جدایی از وطن اصلی، شـرایط و اوضـاع    ،انگیزاند میانسان بر 
 سـمت  بـه از ایـن اوضـاع   ي شاعر است که به طور ناخودآگـاه او را بـراي رهـایی           فرهنگی زمانه 

نوستالژي وکاربرد آن به تـازگی وارد قلمـرو   ي اگرچه واژه. دهدها و یادکرد آنها سوق می  گدشته
را ي شـعر شـاعران   مایـه ا مصادیق آن در ادب فارسی از گذشته تا به حـال درون        ادبیات شده ام  

هاي اصلی شعر معاصر فارسی است و در شـعر شـاعران    نوستالژي از موضوع  . داده است شکل می 
نوستالژي شـعر   . اي دارد نوستالژي و مصادیق آن در شعر بهزاد نمود ویژه         .به فراوانی وجود دارد   
ز میـان  ا .حکایـت دارد مـنش انـسانی او   ز روح و روان و ا بلکـه   ،اش نیست او تنها ویژگی شعري   

تــر از نوســتالژي   تــرو پررنــگ انــواع نوســتالژي، نوســتالژي اجتمــاعی در شــعر او قــوي     
ل و مفاهیم اجتمـاعی و  ئنوستالژي اجتماعی شاعر شامل موضوعاتی چون توجه به مسا   .فردیست

ه و شـکوه از غفلـت مـردم و مـسایل انـسان              سیاسی آمیخته با احـساس و انعکـاس درد جامعـ          
تـر از هـر    در نظام اندیشگانی شاعر حیثیت انسانی و آزادي بشر مهمتر و ضروري         .محورانه است 

  .ي دیگر استمسأله
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   معناشناختی رمان سووشون بر مبناي مکتب پاریس-تحلیل نشانه
  

 ahmad.zakeri94@gmail.com*احمد ذاکريدکتر 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دانشیار

نارفهیمه گل  

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

  
 چکیده

هاي زبانی در نظام  ي ارتباط نشانه ی مکتب پاریس به بررسی نحوهمعناشناخت -تحلیل نشانه
 ساخت ژرفگفتمانی و بررسی دو ساختار روایتی و معناشناختی در دو سطح روساخت و 

هاي گفتمانی چه  دهد که یک نشانه در ارتباط با سایر نشانه می این تحلیل نشان . پردازد می
ر بررسی روساخت، عناصري مانند  د.کند تا داراي معناي خاصی شود فرایندي را طی می

ها،  گران، کنش هاي مؤثر، کنش هاي بیرونی و درونی گفتمان، بعد پویاي کالم، نقش فعل شکل
 نمودها و ایزوتوپ و مانند آن و در بررسی ،ییننش همارتباط عناصر در محور جانشینی و 

مربع معنایی و ارتباط آن با روساخت روایت و نقش معنایی افعال مؤثر در کالم و  ،ساخت ژرف
 ابزارهاي مؤثر در ، عاطفیادراکی و -حسیدر سطح تعاملی گفتمان، بررسی ابعاد شناختی، 

  .آیند  معناشناختی، به شمار می-هاي نشانه تحلیل

ایم عناصر معنا ساز را  ین پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی فراهم آمده است کوشیدهدر ا
از هاي گفتمانی  بررسی قرار دهیم و نشان دهیم نشانه در رمان سووشون سیمین دانشور مورد

منجر  است که خوان گفتهبین گفته پرداز و  سه سطح روساخت و ژرف ساخت و تعامل برایند
  .شوند  میگیري معنا به شکل

29/2/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 7/2/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
   سووشون *

   معناشناسی- نشانه*

   گریماس* 

 مکتب پاریس* 
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  مقدمه - 1
یی، گفتمانی و تعـاملی  گرا ساختهاي مربوط به روایت سه مرحله      ی و نظریه  شناس  زبانمطالعات  
  . استسرنهادهرا پشت 

شناسـان بـه طـرح         زبـان  گیرد،را دربرمی  1970-1960هاي     که سال  1گرایی  ي ساخت   در مرحله 
چرا که این ساختارها مقدم بـر عملیـات   « ساخت پرداختند ساختارهاي اولیه معنا در حوزه ژرف

هـاي خـود را بـر مبنـاي       پـژوهش هـا آن )7:1389گریمـاس، ( .یا گفتمـانی هـستند   اي و نشانه
هـا داراي یـک سـاختار     ایـت روي  هاي دوتایی سوسور بنیان نهادند و بیان نمودند که همه          تقابل

ي  ي معنـا در حـوزه        گریمـاس بـه طـرح سـاختارهاي اولیـه          در این میـان   . کلی یکسان هستند  
اساس مفاهیم کلی و انتزاعی و بنیادین روایـت،   ساخت روایت پرداخت و مربع معنایی را بر        ژرف

الگـوي  هـا و   ي روایـت، روابـط شخـصیت    گانـه  هاي سه  سپس الگوي پیرنگ، زنجیره   .مطرح کرد 
  .ریزي کرد کنشگران را با الهام گرفتن از پراپ طرح

ــل   نقطــه وشــود  را شــامل مــی1980-1970هــاي   کــه ســال2گفتمــانیي  در مرحلــه      ي مقاب
این سـطح، سـطحی   . شدیی گفتمان پرداخته  رو  سطحبه بررسی روساخت و      ،گرایی است ساخت

سـاختارهاي  « در این سطح .کنند  میهاي انتزاعی سطوح زیرین، جنبه عینی پیدا     است که داده  
» نـد یاب  نحـوي تقلیـل مـی   نظام به و به همین دلیل قرارگرفتهگفتمانی تحت کنترل گفته پرداز     

شـده    واقـع روایـت نقـل       کـه در    را  روایت و داستان   گریماس در این مرحله،    .)5:1395شعیري،(
اســاس عناصــر  رکننــده را بــ ســو نهــاد و جایگــاه گفتــه پــرداز و روایــت نقــل  اســت، بــه یــک

، وجـه   4کالمـی   بـرون و  3 کالمـی   درونبررسی مخاطب   : اند از   ي گفتمان که عبارت     دهنده  تشکیل
 و افعـال   8نمـود   و 7هاي کالمی، انـسجام عناصـر کالمـی         ، عامل 6وارگی  اندام ،5اشتراك یا همگنه  

                                                             
1 . The construction stage 
2 . The discourse stage 
3 .Inneral speaker 
4 . External speaker 
5 . Isotopy 
6 . Figurative 
7 . lexical cohesion 
8 . Representamen 
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ار بررسـی قـر     گفتمان را مورد   5 و گسست  4 کالم، پیوست  3نشینی   و هم  2 و محور جانشینی   1موثر
  .داد

 نقد  به گرا ساخترویکرد  شود،  میرا شامل 1990-1980هاي  که سال 6ي تعاملی مرحلهدر 
دیگر « که دیگر درون و بیرون متن از هم مجزا نیستند و شد و این نظریه مطرح شدکشیده 

گذارد، بلکه  ها در کنار یکدیگر نیست که قدرت معنا را به نمایش می چینش عوامل یا نشانه
زا،  شناختی، حساس و حساسیت تنها بازنمودي، بلکه زیبایی یابد، حضور نه اهمیت میآنچه 

شعیري، (» . معناهاست- ادراکی و در یک کلمه توهمی، تخیلی، تفننی نشانه - عاطفی، حسی
 ادراکی - روابطی حسیکه آنهاي  ترین حالت یالسبحث معنا در   به عبارت دیگر)4: 1396

ست که با فعالیت پردازي اگیري گفته گفتمان محل جبهه«ن مرحله در ای. گرفتهستند، شکل 
شعیري، (» .گذارد کند و بر فرایند گفتمان تأثیر می گفتمان شریک میشخصی، خود را در 

است که معنا در چرخه تعامل و با دخالت گفته پرداز و مخاطب   در این مرحله،.)12: 1396
  .یابد تحقّق می

هدف این تئوري که «. نام گرفت» سیر زایشی معنا« این سه دوره  درگریماسمجموع نظریات 
حساب آورد از جریان زایشی و  هاي روایی گریماس به ي تئوري توان آن را فشرده و خالصه می

و اساس کار ) 50: 1395عباسی، (» .ساختارها و روساختارهاي آن فراتر رفت ي ژرف مسئله
  . مکتب پاریس قرار گرفت

پرداز معناشناسی  ترین نظریه مهم پاریس و شناسی نشانه مکتب گذار بنیان انعنو بهگریماس 
هاي  به تحلیل روابط نشانهنظریه پردازان این مکتب به روش تقطیع کالم، . روایت شهرت یافت

د هر نشانه، در ند تا نشان دهنپرداز زبانی در سطحی فراتر از جمله تحت عنوان گفتمان می
کند و  هاي زبانی درون گفتمانی ایفا می قشی در ارتباط با سایر نشانهفرایند معناسازي چه ن

   .شود ها با یکدیگر چگونه سبب حصول معنا می ارتباط این نشانه

                                                             
1 . Modality 
2 .Syntafmatic axe 
3 .Paradigmatic 
4 . Connection 
5 . Disconnect 
6 . The interactive stage 
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بررسی هر یک از این عوامل معنا ساز این مقاله بر آن است که با روش تحلیل مکتب پاریس به 
پاسخی ل با یکدیگر در نظام معنایی، ي ارتباط این عوام مند و تحلیل نحوه در یک کل نظام

  :بدهاي زیر یا براي پرسش

  ؟اند  ساختار روایی رمان سووشون شدهگیري شکلچگونه سبب عناصر روساخت روایت .1

   چیست؟ی رمان سووشونیمعناساختار  گیري شکل در ساختار روایینقش .2

سووشـون   رمـان  ايمعنـ  گیـري   شـکل  سـبب    ،ساختار معنایی گفتمان    و رواییچگونه ساختار   .3
  ؟اندشده

  ضرورت و اهمیت تحقیق 1- 1
نویسی  هاي نوین داستان استفاده از شیوهي    هواسط  نویس، به   سیمین دانشور نخستین زن داستان    

ـ          دار زنـان   عنـوان پیشکـسوت و پـرچم    خـود همچنـان بـه   ي  هو احاطه بر علـوم مربـوط بـه زمان
ي  هایـن نویـسند  ي   هالعـاد    توانایی خـارق   .نویس ایران جایگاه خویش را حفظ کرده است         داستان

فـرد او   هـاي منحـصربه   اش، ازجملـه ویژگـی   نویـسی  برجسته براي ایجاد تحول در سبک داستان  
هـاي جدیـد در    تـوان مثـال آورد کـه تـا ایـن حـد بـه جریـان         اي را مـی     کمتـر نویـسنده   . است

ختلـف بـا سـالیق      هـاي م    نویسی همسو شده باشد و طیف وسیعی از خوانندگان از نسل            داستان
رمز جاودانگی دانـشور، در همـین پویـایی سـبکی او نهفتـه      . مختلف را مسحور خود کرده باشد     

  .است
ها و کارکردهاي آن ها و شرایط تولید معنا در رمان سووشون  هدف از این مقاله بررسی نشانه

عنا است تا نشان دهد که چگونه نشانه ها در دو سطح روایی و معناشناسی سبب تولید م
شود و  هاي دانشور، احساس می  معناشناختی رمانيهاز این نظر ضرورت مطالع. شود می
  . آید حاضر در این راستا پژوهشی نو و بایسته به نظر میي  همقال

  روش تحقیق 2-1
بنـدي   ي طبقه   اي و برپایه ي روش کتابخانه مجموعه این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی از زیر 

بر مبناي آرا و نظریـات مکتـب پـاریس          ان و عناصر معناشناختی رمان سووشون       و تحلیل گفتم  
 را   رمان  دو ساختار روایتی و معناشناسی     رمان سووشون، در تحلیل   نگارنده   و   نگاشته شده است  

  .  است مورد تحلیل و بررسی قرار داده
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  پژوهشيپیشینه 3- 1

ی جاي خود را خوب بهاشناسی گفتمان ی و معنشناس نشانهمطالعات مربوط به روایت و از جمله 
هاي ارزشمندي در این زمینه تألیف شده   و مقالهها کتابهاي امروز یافته است و  بین پژوهش

ها  از جمله این کتاب. اند است که نگارندگان آن به تحلیل و بررسی شرایط تولید معنا پرداخته
رد که در آن فرایند تحول در شعیري اشاره ک) 1396(توان به کتاب مبانی معناشناسی  می

وتحلیل  یهتجزبررسی قرار داده است و همچنین در کتاب  را مورد» کچل مم سیاه«داستان 
به بررسی ابعاد گفتمان در اشعاري از سهراب سپهري ) 1396( معناشناختی گفتمان -نشانه

 و عباسی نیز پرداخته است و گامی مؤثر در تبیین راهکارهاي تولیدمعنا در متن برداشته است
به ) 1395( معناشناسی روایی مکتب پارسی و روایت شناسی کاربردي -هاي نشانه در کتاب

  . تحلیل برنامه روایی و نحو روایی و معنایی چندین اثر پرداخته است

ي  در مقاله) 1394(همچنین فاطمه ثواب و محمدعلی محمودي و محمدعلی زهرا زاده 
در ) 1393(؛ و محمدامیر مشهدي و فاطمه ثواب »ظامیساختار روایت خسرو و شیرین ن«

؛ و فاطمه ثواب و »ي گریماس ي نظریه اندام برپایه تحلیل ساختار داستان بهرام و گل«ي  مقاله
عبور از مربع معنایی گریماس و صعود با نردبان «ي  در مقاله) 1394(محمدعلی محمودي 

هماي و همایون «و » و شیرین نظامیخسرو «به تحلیل ژرف ساخت آثاري مانند » معنایی
اند و نشان  در قالب مربع معنایی گریماس پرداخته» لیلی و مجنون جامی«و » خواجوي کرمانی

اند، چگونه  اي با یکدیگر در تعامل صورت مقوله اند که معانی موجود در روایت که به داده
ي   در زمینه وی هر اثر شونداند به صورت جریان پویا و سیال، سبب تحقق معناي نهای توانسته

 معناشناختی داستان -  بررسی نشانه«توان به مقاالت   معناشناختی گفتمان نیز می تحلیل نشانه
ي سیداحمد پارسا و منصور  نوشته) 1396(» لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان

ساس نظریه برا» ضحاك و فریدون« معناشناختی گفتمان روایی -تحلیل نشانه «رحیمی و 
ي سمیرا شفیعی، حسینعلی قبادي و حمیدرضا شعیري اشاره کرد که  نوشته) 1395(» گرمس

هاي  اند، اما یکی ازتفاوت به بررسی عناصر معناساز روایت براساس مبانی مکتب پاریس پرداخته
 ي حاضر برخالف  معناشناختی نامبرده، در این است که مقاله- هاي نشانه این پژوهش با مقاله

 معاصر صورت گرفته است و همچنین یي ادبیات داستان هاي کالسیک پیشین، در زمینه نمونه
هاي بسیاري در ابعاد فمینیستی، اجتماعی و سیاسی و بررسی عناصر داستانی  با اینکه پژوهش
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 گرفته است؛ ولی پژوهشی مبنی بر تجزیه و تحلیل نشانه صورتآثار سیمین دانشور 
بنابراین . ي گریماس و مکتب پاریس انجام نگرفته است راساس نظریهمعناشناسی آثار او ب

ي  شود و مقاله ي آثار دانشور، احساس می ي گریماس در زمینه ضرورت مطالعه معناشناسانه
  .آید حاضر در این راستا پژوهشی نو و بایسته به نظر می

  بررسی و تحلیل -2
  ي سووشون خالصه 2- 1

. هاي آغاز جنگ جهانی دوم شود، شیراز در سال  حاکم آغاز میداستان با جشن عقدکنان دختر
اند و اینک دوباره در  نفوذ داشته  ي اعمال ها سنت و سابقه اي که انگلیسی جنوب ایران منطقه

میان مدعوین این مهمانی بسیاري از . اند قشون پیاده کرده اند و آن صفحات ظاهرشده
  .شوند هاي مهم رمان معرفی می شخصیت

خرند و بازهم به  آذوقه می.  این فضاي حاد سیاسی، قشون بیگانه نیاز به آذوقه دارنددر
مقامات دولت در . هاي بیشتري نیاز دارند و این امر در جنوب، قحطی ایجاد کره است آذوقه

  .اند تر کرده ایاالت، هرکدام سر به شورش برداشته وضع را آشفته. اند منطقه آلت دست بیگانه
اینان . کوشند ایالت را به وضع خطیر کشور متوجه کنند فکرانش میوهی از همیوسف و گر

. هاي خود را براي مصرف مردم بفروشند داران دیگر، آذوقه اند برخالف زمین قسم شده هم
رقابت مقامات . سازد هاي کتاب، روابط نیروهاي متخاصم را هرچه بیشتر روشن می بخش

ها و مبارزات در متن بحرانی که هر دم  یر، مردم فروشیها و آرزوهاي حق نظري محلی، تنگ
  .شود تر می داغ

دستی و بیماري به نمایش  هاي قحطی، تنگ هاي شهر شیراز در کنار بحران در رمان زیبایی
خطرها در حفظ موضع خود  درنهایت یوسف که علیرغم هشدارها و اعالم. شود گذاشته می
  .شود میکند، به تیر ناشناسی کشته  سماجت می

ي او که به نظر هواداران و همفکران او باید به تظاهرات سیاسی بدل  جنازه  ماجراي تشییع
  .ریزد ي مأموران حکومت درهم می وسیله شود، به

زري که در طول داستان، شخصیتی . گذارد مرگ یوسف تأثیر عمیقی بر همسرش زري می
جانشین یوسف در مبارزات او جو معرفی شده است با مرگ یوسف متحول شده و  مسالمت

  .شود، راهش ادامه یابد می
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  تحلیل ساختار روایتی رمان 2-2
  کالمی برون و کالمی درونمخاطب  -2-2- 1

هـاي آن بـا یکـدیگر سـبب انتقـال اطالعـاتی بـه مخاطـب              در هر گفتمـان، ارتبـاط شخـصیت       
ان اطالعـاتی کـه   ، یعنی همـ کالمی دروناطالعات «. شود  می کالمی  برونمخاطب    و کالمی  درون

 که از طریـق عوامـل مختلـف    کالمی برونشود و اطالعات  بین عوامل مختلف کالم رد و بدل می   
 که در بیرون از دنیـاي زمـانی و   کالمی برونمطرح در درون کالم یا خود گفته پرداز به مخاطب  
در فـصل اول،   .)81: 1396شـعیري،  (» شـود  مکانی قصه یـا رخـداد جـاي دارنـد، منتقـل مـی             

» بوسـند  هـا، چطـور دسـت میرغضبـشان را مـی      گوسـاله «: گوید ي یوسف با زري که می     مکالمه
رساند که امکـان    که زري است، می  کالمی  دروناین اطالعات را به مخاطب       .)5: 1393دانشور،  (

 کـه خواننـده   کالمی برونکسی بحث و مشاجره کند و اما مخاطب   دارد یوسف در آن مهمانی با     
هایی چـاپلوس هـستند کـه بـراي رسـیدن بـه               که اطرافیان یوسف انسان    شود است، متوجه می  

ي زري بـا خـود حـدیث نفـس      در ادامـه  .کننـد  خدمتی مـی   گونه خوش   منافع شخصی خود این   
اقبالم بلند بود که یوسف همان وقت از مـن خواسـتگاري کـرده بـود وگرنـه احتمـال          «: کند  می

 در ایـن  .)9: 1393دانـشور،   (»  را بخورنـد   داشت مادرم و برادرم گـول زنـدگی گـل و گـشادت            
خان پیش از یوسف خواسـتگار زري       یابد که حمید     اطالع می  کالمی  برونحدیث نفس، مخاطب    

  .بوده است
 و  کالمـی   دروندر فصل دوم، مکالمات و مشاجرات بین عمه فاطمه و خان کاکا حاوي اطالعات               

پـس راه بـرادر     : خـشمگین گفـت   هـایش را بـه هـم زد و            خان کاکـا چـشم    «.  است کالمی  برون
گیـرد و از   ات یوسف درست است؟ که از یکدست از دولت کوپن قند و شکر و قماش می            سوگلی

در ایـن گفتگـو عمـه فاطمـه و     ) 22: 1393دانـشور،  (» دهـد؟  ها مـی   دست دیگر تحویل دهاتی   
ه بـر  دهـد و عـالو   ها قند و شکر و دوا مـی  شود که یوسف به دهاتی همچنین مخاطب متوجه می 

شود که عمه خانم طرفدار شـیوه و روش           مخاطب متوجه می  » ات  سوگلی«ي    این با آوردن کلمه   
تا حاال نگفته بـودم ولـی حـاال دیگـر     «: گوید به یوسف می در جاي دیگر خان کاکا   .یوسف است 

وقتی هم  . اما خرجی براي من نکرد    . آقاي خدابیامرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد        حاج. گویم  می
من حرفی زدم؟ دختر بهري خانم فاطمه   . ي هم داد    اندازه  تامان به  ا قسمت کرد به هردو    مالش ر 

علم  اقالً حاال که دري به تخته خورده کمک کنید من هم در این دنیا قد     . هم که افتاد دست تو    
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 از این سخنان خان کاکا متوجه سـواد یوسـف           کالمی  برون مخاطب   .)24: 1393دانشور،  (» کنم
  .شود نین حس حسادت خان کاکا نسبت به یوسف براي مخاطب نمایان میهمچ. شود می

  وارگی اندام - 2-2-2
 به ایت راگران است که رو و توصیف رفتاري کنشتصویروارگیفیگوراتیو نوعی  یا وارگی اندام

عناصر تصویري، استعاري، عناصري از متن اند «به بیان دیگر . برد سمت معناوارگی پیش می
 ساختار و تأثیر ،این عناصر. شوند  فیزیکی مربوط و با حواس پنجگانه درك میکه به دنیاي

در نتیجه ) 153: 1392عظیمی فرد، (» .دهند می واقعیت یا تصویر یک دنیاي واقعی را تشکیل 
باید اعمال و ظاهر کنشگران بر اساس نقشی که قرار است در کالم ایفا کنند با وضعیت 

ها بیش از آنکه  ي توصیف شخصیت زمینه گفته پرداز در.سب باشدقرارگیري شان در متن متنا
 .هایشان پرداخته است ها بپردازد به بیان شخصیت آنان در خالل گفته به وضعیت ظاهري آن

نشانه اي از  -چه در ذهن ،چه در مکالمه- محتوا و شکل خودي  گفتار شخصیت به واسطه«
آنچه بیش از همه در مورد وضعیت  .)193:1384حري،(»آید  میخصایل شخصیت به شمار

خان کاکا است که یک » چشم بر هم زدن«ظاهري اشخاص در این رمان نمایان است یکی 
تیک عصبی و بیان جسمی است که نمایانگر شخصیت عصبی اوست و دیگري عباي یوسف 

اش است که تا پیش  است که همیشه بر دوش دارد و دیگري بیان شخصیت غالم با کاله نمدي
  . از مرگ یوسف همیشه بر سرش است ولی پس از مرگ یوسف کاله را از سربرمی دارد

  : هایی از وضعیت و فیگوراتیو خان کاکا چنین است نمونه
. زن داداش تو چیزي بگو: هایش را به هم زد و گفت خان کاکا رو کرد به زري و چشم«

   .)16: 1393دانشور،(» کند ببین صاف و صریح به برادر بزرگش توهین می
ي زري،  به اشاره. چین اول لیموترش است: هایش را به هم زد و گفت ابوالقاسم خان چشم«

  .)99: 1393دانشور،(» ها را به انبار برد غالم گونی
ها را که دید پاشد به  آن. ها با ملک رستم و مجید نشسته بود خان کاکا روي تخت بچه«

» چه دیدي؟ چه فهمیدي؟. خوب دکتر: هایش را به هم زد و گفت چشم. طرفشان آمد
  )286: 1393دانشور،(

ي زمانی برهم زدن چشمانش کمتـر و شـدت آن     فاصله ،شود  تر می   و اما هرچه خان کاکا عصبی     
ي او، ایـن حالـت    جنـازه  مثال پس از مرگ یوسف و بحث بر سر تـشییع      عنوان  به؛  شود  بیشتر می 

رنگـش بـدجوري پریـده بـود و         . نارش نشست چند لحظه بعد خان کاکا آمد و ک       «: نمایان است 
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شـان   زن داداش، بـاز تـو از همـه   : ها را سخت به هم زد و گفـت      چشم. لرزید  هاي بینیش می    پره
  .)290: 1393دانشور،(» ها چیزي بگو تري محض رضاي خدا، پاشو به این دیوانه عاقل

کـشت و کـشتار را   باید تقـاص آن   «: گوید   خان کاکا در مورد ملک سهراب می       ،در همان صحنه  
» طلــب قــدر جــاه آدم هــم ایــن: امــه دادهــایش را ســخت بــه هــم زد و اد چــشم. پــس بدهــد

  .)293: 1393دانشور،(
هـایی   زن: هایش را به هم زد و خشمگین گفـت  چشم«: کند  و در مورد زري چنین گستاخی می      

» مرگـی هـستند     کننـد باعـث جـوان       مثل تو که هر چه مردشان گفت، عـین بـره تـصدیق مـی              
  .)294: 1393دانشور،(

. آن را باز کـرد و گرفـت جلـو سـروان    . اي از جیب درآورد   ابوالقاسم خان قوطی سیگار نقره    «
  .)299: 1393دانشور،(» ...کنم  جناب سروان خواهش می: هم زد و گفت هایش را به چشم

  :هایی از وضعیت ظاهري غالم چنین به تصویر کشیده شده است و اما نمونه
اش  کـاله نمـدي  .  دید که در انتهاي باغ با پیـراهن و زیرشـلواري بیـرون آمـد       زري غالم را  «

  .)22: 1393دانشور،(» غالم کچل بود. مثل همیشه. سرش بود
بنـد آمـده؟ غـالم رو بـه یوسـف       نعل: خسرو پرسید. و غالم با کاله نمدي همیشگی تو آمد    «

  .)31: 1393دانشور،(» گوید تب کرده افتاده زنش آمده می: جواب داد
در مواقعی که بیم از دسـت دادن چیـزي دارد از سـرش برداشـته                » کاله همیشگی غالم  «و اما   

آید تا اسب خسرو را بـراي دختـر حـاکم ببـرد، دیگـر       که سروان می مثال وقتی  عنوان  به. شود  می
سـرکچلش قرمـز و از عـرق    . اش را از سـر برداشـت   غالم کـاله نمـدي  «: سر ندارد غالم، کاله بر 

 پـس از  .)83: 1393دانـشور، (» خسرو خان سـحر را دسـت مـن سـپرده     : گفت.  بود خیس شده 
محمـد از اسـب    سـید «: شنیدن خبر مرگ یوسف تا انتهاي رمان، دیگر غالم کاله بر سر نـدارد         

یـواش، چیزهـایی گفـت و غـالم      ها را به دست غالم داد و به او یـواش          ي اسب   پیاده شد و دهنه   
  .)242: 1393دانشور،(» اخت روي خاكکالهش را از سرش برداشت و اند

» کاله از باغ بیرون دوید و سید سر حوض آمد و دست و رویش را شست غالم بی«
  ).242: 1393دانشور،(

» داداش، آمدم دکانت بسته بود: طرف حسین آقا آمد و گفت کاله به غالم با سر بی«
  .)279: 1393دانشور،(
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: 1393دانشور،(» کاله با دوقلوها دید م را بیهنوز به کمرکش فرعی نرسیده بودند که غال«
279.(  

  . و اما فیگوراتیو دیگر مربوط به یوسف است که همیشه عبا روي دوش دارد
  :مثال عنوان به
  .) 23: 1393دانشور،(» عباي نازکی به دوش داشت. یوسف به تاالر آمد«

  :کند و درماجراي به دنیا آمدن سحر، خسرو چنین بازگو می
شما عبایتان را .  نافش را با دندان برید و شروع کرد به لیسیدن و بو کشیدنشمادیان«

  .)29: 1393دانشور،(» انداختید روي سحر که سرما نخورد
یوسف، شق روي صندلی عقب نشست «: ي یوسف نیز چنین آمده و در وصف فیگوراتیو جنازه

  .)243: 1393،دانشور(» ها آمده بود بود و عبا روي دوشش و کاله تا روي چشم
اش مانند  هاي زندگی شود صحنه که زري دچار رؤیا و هذیان می پس از مرگ یوسف هنگامی

بیند که عباي نازکی به دوش دارد  یوسف را می«: گذرد ي نمایشی از جلوي چشمانش می  پرده
 به طور با عبا بیند و همان کشد، یوسف هم او را می و روي قالیچه جلو آسیاب نشسته، قلیان می

بیا زیر عبایم، : گوید گذاردش و می زند و از اسب به زمین می بغلش می. آید پیشوازش می
   .)269: 1393دانشور،(» ترسم سرما بخوري داري، می عرق

هاي  پرداز با در نظر گرفتن ظاهري متناسب باشخصیت گونه که مشاهده شد، گفته همان
ها را دریابد تا به سمت   باید نشانهخوان تهگفشود و  داستان، سبب تولید نشانه در روایت می

ي عصبی  اي براي درونه مثال چشم برهم زدن خان کاکا برونه عنوان به. معنا سوق پیدا کند
گر اوست که این خصلتش  ي شخصیت حمایت اي براي درونه بودن او و عبا داشتن یوسف برونه
ي  اي براي درونه ادبیات ما برونهاما کاله بر سر داشتن در  در سراسر رمان نمایان است  و

ي فرهنگی است که به  سروري و آقایی است و هنگام عزاداري کاله از سر برداشتن یک نشانه
خوبی توانسته است  ي اندوه و مرگ و از دست دادن سروري و بزرگی است که دانشور به نشانه

  .مخاطب برآیدي القاي این مفاهیم به  هاي فرهنگی، از عهده با تکرار این نشانه
  ارتباط کنشی عامل ضدفاعلی و - 2- 3-2

کند، ضدکنشگرها از  پس از آنکه یوسف موضع خود را در برابر استعمارگران با صراحت ابراز می
ي یوسف، سعی  مستر زینگر از طریق عملیات متقاعدسازي و تهدید خانواده جمله خان کاکا و

  .ي مسیرش بازدارند کنند او را از ادامه می
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فـرد ارائـه شـده،     ط داستانی آغازین با اولین رویدادي که به نحوي تماشایی و منحـصربه   خ«
رویــدادهاي یکـی از ایـن   ). 103:1397مانفردیـان،  (» شـود  معمـوالً اولـین گفتگـو، شـروع مــی    

گیرد که یوسف به گرمـسیر رفتـه و در خانـه حـضور نـدارد،               هنگامی صورت می   منحصربه فرد، 
گوید کـه دختـر حـاکم وصـف اسـب خـسرو را شـنیده و آن را         د و می آی  خان کاکا نزد زري می    

خـان کاکـا    شود و با زري ناراحت و عصبانی می    . بخرد پسندیده و حاکم قصد دارد آن را از شما        
شود بـا حـاکم درافتـاد؟     کنید می شما خیال می«: گوید خان کاکا در جواب او می . کند  بحث می 

. انـدازد  هایی که اخیراً کرده جان خودش را بـه خطـر مـی   زند و با کار هایی که یوسف می    باحرف
  .)62: 1393دانشور،(» او را دفع و رجوع کنمي  رویه الاقل بگذارید من کارهاي بی

ي  بـا فریـب و دادن وعـده   ) گـر کنش(گزار، زري     عنوان کنش   بنابراین دراین بخش، خان کاکا به     
شـود و   ي ارزشـی مـی      رو از ابـژه   دروغ به زري مبنی بـر برگردانـدن اسـب باعـث انفـصال خـس               

براي ایـن  گریماس گران الگوي کنش. ماند ثمر می  هاي عمه خانم و غالم هم دراین امر بی          تالش
  :پیرفت به این صورت است

  

  
  

  بعد واقعیت سنجی کالم - 4-2-2
ن اسب خسرو براي دختر حاکم، براي حفظ آرامش خانه سعی در پنهان کـاري             ردب پس از زري  

در ایـن قـسمت   . گوید که در غیاب تو اسب مرد آن را خاك کردیم دروغ به خسرو می   دارد و به    
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کنـد    سعی مـی ،گویدوقتی زري به خسرو دروغ می . شویم  با بعد واقعیت سنجی کالم مواجه می      
) بـود (یعنی واقعیت جلوه دهد و براي این کار ابتـدا بایـد         » بود«را یعنی مرگ اسب را      » نمود«

بنـابراین بـراي اسـب یـک قبـر دروغـین درسـت              . ختر حاکم نقض شـود    یعنی دادن اسب به د    
کند واقعیـت را کـشف کنـد یعنـی بـین       شود سعی می که خسرو متوجه دروغ می    وقتی. کند  می

فهمـد کـه    شـود و مـی   عمل مـی  ي اقدام و    بنابراین وارد مرحله  . تقابل ایجاد کند  ) نمود(و  ) بود(
واقعیـت کـه    ) نمـود (شود و با نقض        اسب نقض می   یعنی مردن ) نمود(سحر زنده است بنابراین     

مربع حقیقت نمایی این واقعـه بـه ایـن صـورت     . شود دادن اسب به دختر حاکم است آشکار می     
  :است
  
  

  
  
  

  انسجام عناصر کالمی -5-2-2
باید بتوانیم واژگان کلیدي را استخراج . در یک روایت، واژگان نقش مرکزي را بر عهده دارند

تداوم در «ها را در ارتباط با واژگان دیگر متن مورد نظر قرار دهیم زیرا   آنکرده و کارکرد
عظیمی (» .آورد ها با هم، انسجام واژگان متن را به وجود می معنی واژگان یک متن و ارتباط آن

. شود آیی آن با واژگان دیگر سبب معنی سازي می گاه تکرار یک واژه و باهم) 29: 1392فرد، 
ي معنایی مشابه در واحدهاي بعدي   تکرار واحدهاي معنایی یکسان زایندهاین نکته که«
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» .دهد که براي فهم معناي متن باید به ساختار واحدهاي معنایی دقت کرد هستند، نشان می
در رمان سووشون آنچه که بیش از همه باعث انسجام کالم شده است، ). 165:1392احمدي، (

شود و بن   ترس است که در جاي جاي رمان دیده میتقابل و تعامل دو مفهوم شجاعت و
  .هاي موجود در رمان است ي خرده روایت مایه

 او، ههایش ب ي دختر حاکم مبنی بر دادن گوشواره در ابتداي رمان وقتی زري در برابر خواسته
یا در ماجراي برون  و دهد، تقابل ترس و شجاعت مشهود است هیچ مقاومتی ازخود نشان نمی

اما ترسیدم بله «. سرو براي دختر حاکم بدون مقاومت زري، نیز این تقابل نمایان استاسب خ
و یا هنگامی که  )127: 1393دانشور،(» از ژاندارمري که آمده بود پی اسب ترسیدم. ترسیدم

آیند، زري که شنونده  ي یوسف گرد هم می  براي تجدید میثاقشان در خانهرزمانش همیوسف و 
چنان ترسی از «. شکند افتد و می  از ترس، تنگ بلور ازدستش می،ن هاستهاي آ تمام حرف

» ها زري را دربرگرفته بود که تنگ بلور آب ازدستش افتاد و شکست هاي آن حرف
هاي زري حول دو مفهوم  ها و حدیث نفس  در همین قسمت اندیشه.)196: 1393دانشور،(

ي زندگی و با تربیتی که او را  ، باشیوهترسو یا شجاع «:ترس و شجاعت به وفور نمایان است
اش به هم  براي چنین زندگیی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاري بزند که نتیجه

توانست بکند این بود  تنها شجاعتی که می«. )192: 1393دانشور،(» خوردن وضع موجود باشد
  .)193: 1393دانشور،(» که جلو شجاعت دیگران را نگیرد

ه انتهایی روایت جهش و تحول درونی زري از ترس به شجاعت در بعد شناختی و عاطفی در پار
پس از مرگ یوسف، زري پس از پشت سر گذاشتن شرایط عاطفی و . گفتمان مشهوداست

یک مرض بدخیم داري «برد  هاي دکترعبداله خان به ترس خود پی می بحرانی موجود باصحبت
گفتم که . ها دارند خیلی. مرض ترس...  است مسري مرضی. که عالجش از من ساخته نیست

دانست که از  دیگر می. هزار ستاره در ذهنش روشن شد «.)285: 1393دانشور،(» مسري است
 و در پایان رمان .)286: 1393دانشور،(» هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد ترسید

: کشد عت زري را به تصویر میي یوسف در سطح شهر، اوج شجا برگزاري مراسم تشییع جنازه
اما حیف که دیر به ... ها باید شجاع بود  امروز به این نتیجه رسیدم که در زندگی و براي زنده«

» ها خوب گریه کنیم بگذارید به جبران این نادانی، در مرگ شجاع. این فکر افتادم
  .)292: 1393دانشور،(
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که از ابتدا تا انتهاي رمان سبب انسجام کالمی  آنچه ،ها نمایان است این نمونه همانگونه که از
 چشمشده است دو مفهوم ترس و شجاعت است که در جاي جاي رمان و در تمام فصول به 

شود  خورد و در انتهاي رمان در بعد شناختی گفتمان، زري در کشمکشی درونی موفق می می
  . است، دست یابدبر مرض ترس خود پیروز شود و به شجاعت که عنصر وجودي یوسف بوده

  مراحل فرایند تحولی کالم -2-2- 6
اگر بخواهیم فرایند تحولی رمان را خالصه کنیم باید یادآور شویم که یوسف سعی دارد جامعه 

برد به وضعی جدید که آگاهی مردم و رهایی از استعمار  در وضعیتی نابسامان به سر میکه را 
مجبور به عبور از ) یوسف (ی گیرد عامل فاعلبراي اینکه چنین فرایندي شکل. است، سوق دهد
مراحل مختلف فرایند تحولی «ي این مراحل را  ي متفاوت است که مجموعه چندین مرحله

اي مجهز  براي ایجاد تغییر در وضعیت نامطلوب، یوسف باید خود را به وسیله. نامیم می» کالم
عامل . نام دارد» ون آماده سازيآزم«درنتیجه اولین مرحله . کند تا به او توانایی عمل دهد

دراین رمان یوسف . تواند وارد عمل اصلی شود فاعلی تنها پس از آماده سازي خود است که می
ما پنج نفریم و «: کند ي عمل می  خود را آماد،بندد با پیمانی که با دوستان و هم قسمانش می

ي  سم شده ایم که آذوقهمان هم مالك عمده ایم و دو تا مال عضو انجمن شدند، هم ق همه
  )54 و 53: 1393دانشور، (» .شهردار را هم موافق کرده ایم. شهر را در اختیار بگیریم

ي دوم از فرایند تحولی کالم یعنی  تواند وارد مرحله یوسف پس از عهد و پیمان با یارانش می
در این مرحله است که عامل فاعلی وارد . شود» آزمون اصلی یا سرنوشت ساز«ي  مرحله

. صبح زود با اسب رفتیم سراغ انبارها«. شود عملیات اصلی یعنی توزیع آذوقه میان دهاتیان می
ها تقسیم  ت خودش مهر و موم انبارها را شکست و بنشن و خرما و آرد میان دهاتیآقا با دس

پس از تقسیم قسمتی ) 248: 1393دانشور،(» کرد گذاشت و شوخی می سربه سرشان می. کرد
ي کارش برحذر کرده و پیام زینگر را به یوسف  از غله میان اهالی، دالل زینگر او را از ادامه

ترسند  اما از این می. ي تو نیستند اینها محتاج گندم و آذوقه«: کند یحت میاو را نص رساند و می
) 251: 1393دانشور،(» آقا فرمود اتفاقا قصد من هم همین است. مستان بدهی که سرود، یاد

کند و  ها را بیان می  آنهاي نشانده دستاین عبارت به وضوح و روشنی ترس استعمارگران و 
در همین مرحله است که یوسف به تیر . کشد روایت را به تصویر میتمام اهداف یوسف در کل 

  .شود ناشناسی کشته می
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 .شود آخرین مرحله از فرایند تحولی کالم می ي سوم و پس از طی این مرحله، رمان وارد مرحله
. نام دارد که با بعد شناختی گفتمان ارتباطی تنگاتنگ دارد» آزمون سرافرازي«این مرحله 
بازشناخته ) موفق(شود ولی فاعل قهرمان  له، عامل فاعلی هرچند که کشته میدراین مرح

با کشته شدن یوسف، زري . شود شود و این چیزي است که سبب کسب افتخار براي او می می
شوند و اقدامات  دار قضاوت در مورد عملیات عامل فاعلی می و مردم محله و یاران یوسف عهده

  . دهد ي یوسف، عامل فاعلی را قهرمان تحقق یافته تشخیص می آنها در مراسم تشییع جنازه
عقد : توان مراحل فرایند تحولی کالم را به شکل زیر نشان داد با توجه به نکات ذکر شده، می

   شناختی  ارزیابیي کنشی   مرحلهي توانش   مرحلهقرارداد 
  بعد شناختی گفتمان -7-2-2

که شناخت فقط عنصري بـراي انتقـال اطالعـات بـود،           شناسی کالسیک     برخالف مطالعات زبان  
ي اطالعات و بروز آن را وابسته بـه   چرخه«شود که  ي گفتمانی تلقی می گونه امروزه شناخت یک 

به سخن دیگر، ما با نوعی شناخت باز مستقل، در حال تکثیـر و    . داند  جریانی تعاملی و فعال می    
 در زبـان فارسـی      .)52:1396،شـعیري (» دهد   می پویا مواجهیم که پایگاه آن را گفتمان تشکیل       

مطلع شدن، آگاه شدن، دریافتن، فهمیـدن، متوجـه شـدن،       :  دانستن و افعالی مانند    وجهیفعل  
داراي بار شناختی هـستند و مـا را نـسبت بـه چیـزي یـا امـري آگـاه             ... شنیدن، باخبر شدن و   

» شی است کـه آن موضـوع دارد  ي بعدي در رابطه با موضوع شناخت، ارز نکته«کنند و البته      می
ترین آنها دو سطح صـوري       شناخت گفتمانی داراي سطوح مختلفی است که مهم        «.)53: همان(
توان نوعی شـناختی کمـی؛ و شـناخت انتزاعـی را نـوعی          شناخت صوري را می   . انتزاعی است  و

اتی و  توانـد برنامـه محـور، یعنـی عملیـ           در بعد انتزاعی، خود شناخت می     . شناخت کیفی خواند  
» باشـد  حـضور مـدار    کنـشی و   کنشی باشد و یا اینکه ارزش محـور، یعنـی غیرعملیـاتی، غیـر             

   .)141: 1385شعیري، (
شناختی درون گفتمان اسـت     ي شگردهاي معرفت    درواقع شناخت در درون گفتمان دربرگیرنده     

 در تحـول   3 و ارزیـابی شـناختی     2، تـوانش عـاطفی    1که در سه عنـوان کلـی آمـادگی شـناختی          
  .گیرد بررسی قرار می خصیت زري موردش

                                                             
1 . Cognitive readiness 
2 . Emotional deposition 
3 . Cognitive assessment 
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  آمادگی شناختی -7-2-2- 1
هدف اول و آخر زري، بزرگ کردن فرزندانش در . زري در طول رمان خواستار دنیایی آرام است

اي که در بخشی از رمان خطاب به پسرش  گونه دوراز مخاطرات سیاسی است، به فضایی به
کم  خواهم دست می. بار بیایید ز دعوا و خشونتط پر اخواهم در یک محی نمی«: گوید خسرو می

  .)129-130: 1393دانشور، (» محیط خانه آرام باشد
هاي همسرش یوسف است  شود، کنار آمدن با آرمان چالش واقعی که زري با آن مواجه می«  

عنوان  هایش به شود و فعالیت ي خود تلقی می که رهبري لجباز، بانفوذ و قدرتمند در جامعه
هاي فردي و  او تسلیم خواسته. شود هاي اروپایی متمرکز می رشی بر مبارزه با قدرتشو یک

: 1393، طاهانی بیدمشکی(» شود و از زري همین انتظار را دارد سیاسی خود و دیگران نمی
277(.  

هاي اجتماعی، فقر و قحطی  عدالتی ي شناخت صوري، زري از ابتداي رمان شاهد بی در حوزه
هاي خان  خدمتی او شاهد ظلم و زور و چپاول و خوش. ي حاکم است ور طبقهجامعه، ظلم و ز

هاي روس و انگلیس است که براي رسیدن به نان و  نشانده زینگر و دیگر دست کاکا و مستر
هاي یادگار   در مراسم عقد دختر حاکم گوشوارهالدوله عزت .دنکن نوایی، حق رعیت را پایمال می

 زور و با فریب و وعده  خان کاکا نیز به.آورد   نیرنگ از چنگش درمیمادر شوهرش را با فریب و
فساد . فرستد عنوان امانت براي دختر حاکم می ي زري به از خانه وعید اسب خسرو را و 

بیند و کامالً به مسائل  خانه را می اجتماعی، اوضاع زندان و جمعیت رو به افزایش دیوانه
ترسد که چیزي بگوید یا اقدامی کند و آرامش  می. ترسد می اما ،اجتماعی و سیاسی آگاه است

  .اش در معرض خطر قرار گیرد زندگی
  توانش عاطفی -2-7-2-2

در این مرحله «. است) کیفی(ي ورود به شناخت انتزاعی ی مرحلهي توانش عاطف مرحله
: 1394 خراسانی و دیگران،(» شوند عمل می هاي عاطفی که شامل افعال مؤثر است، وارد سازه
گردد و آمادگی الزم براي کسب   و شوش گر عاطفی به کشف ویژگی عاطفی خود نائل می.)49

  . کند هویت عاطفی خود را پیدا می
ي حاکم  شود براي برگرداندن اسبش به خانه که خسرو متوجه مرگ ساختگی اسبش می وقتی

یوسف به زنش «کند  زري ترسان و پریشان حقیقت ماجرا را براي یوسف بازگو می. رود می
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. دانست که آخرین بار هم خواهد بود کرد و زري نمی سیلی زد و این اولین بار بود که چنین می
  .)118: 1393دانشور، (» در غیابم فقط یک مترسک سر خرمنی. خفقان بگیر: آمرانه گفت

) زري(گزاري است که با روش القایی از نوع توبیخ و تنبیه، کنشگر  این قسمت یوسف کنش در
در همین مرحله است که زري پرده از . کند می) شجاعت(ي ارزشی  را مجاب به دستیابی به اُبژه

تصمیم داشتم باوجود اصرار خان کاکا ایستادگی «: گوید می. دارد هایش نیز برمی راز گوشواره
بله . ماما ترسید. دانستم عاقبت یکجایی باید جلوشان بایستم خودم می. یکی را ندهم کنم و این

 در این عبارات، .)127: 1393دانشور،(» از ژاندارمی که آمده بود پی اسب ترسیدم. ترسیدم
، »خواستن«به ترتیب حاکی از افعال مؤثر » ترسیدم«و » دانستم می«، »تصمیم داشتم«کلمات 

بیان این عبارات عجز و ناتوانی خود را  زري با. در وجه منفی آن است» توانستن«و » دانستن«
حلی براي فرار از ترسش  سپس به دنبال راه. آورد ایستادگی در برابر ظلم و زور به زبان می در

کند رو به زري  اش صحبت می بیند زري از به هم خوردن آرامش زندگی یوسف که می. آید برمی
اساس فریب باشد چه فایده دارد؟ چرا نباید جرئت داشته باشی که  آرامشی که بر«: زند داد می

زن، کمی فکر کن ... ي عروسی شوهرم است  ها بایستی و بگویی این گوشواره، هدیه  روي آنتو
 عبارات یوسف نیز .)128: 1393دانشور،(» کنند وقتی خیلی نرم شدي همه تو را خم می. 

در وجه منفی آن » بایستن«فعل . اي براي ایجاد توانش در زري است عامل محرك و القاکننده
زري که تحت تأثیر القاهاي یوسف قرارگرفته . ت و ایستادگی زري استمحرکی براي شجاع

: 1393دانشور،(» کار کنم تا شجاع بشوم؟ کار کنم تا شما راضی شوید ؟ چه چه«: پرسد است می
این پرسش حاکی از .  در این سؤال آمادگی زري براي توانش عاطفی کامالً مشهود است.)131

یجاد توانایی در کنشگر، او را براي انجام کنش آماده خواستنی که با ا. است» خواستن«
ترسی کاري را  همان وقت که می«: گوید و یوسف در جواب سؤال زري با خنده می. سازد می

  .)131: 1393دانشور،(» عین ترس آن کار را بکن بکنی، اگر حق با توست، در
بیشترین سهم  شود و پذیرش براي زري محسوب می دکتر عبداهللا خان شخصیتی مثبت و قابل

دیگر، هدف گفته پرداز  بیان به. کند را در ایجاد باور و معرفت شجاعت در شخصیت زري ایفا می
ي گفته خلق یک شخصیت شناختی است که قرار است نقش مهمی  از واردکردن او به صحنه

 و قدرت تواند توانایی  پس از مرگ یوسف تنها کسی که میودر بعد شناختی گفتمان ایفا کند 
ي توانش عاطفی با ایجاد ارتباطی  مرحله این مرحله از. او را بازگرداند دکتر عبداهللا خان است

  :گیرد  ادراکی صورت می-حسی 
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  در.)283: 1393دانشور،(» در دست گرفت دکتر روي تخت کنار زري نشست، دست او را«  
. شده است  شوش گر استفادهگرفتن از حس المسه، براي برقراري ارتباط با این عبارت یاري

 در این عبارت از .)284: 1393دانشور،(» پیرمرد آهی کشید و با صداي آرام و عمیقی گفت«
چشم در چشم زري دوخت «. شده است حس شنوایی براي برقراري ارتباط با شوش گر استفاده

ي  ایفاکنندهاین عبارت حس بینایی   در.)285 1393دانشور،(» و با صداي نوازشگري ادامه داد
  . ادراکی گفتمان است-نقش حسی 

مادي زري را به شناختی انتزاعی و  دکتر عبداهللا خان یاري گري است که شناخت صوري و
  :کند که با مرض ترسش مبارزه کند معنوي یعنی باور و معرفت تبدیل می

دد هایش را ببن اشخاص نادري بود که از اول یادشان رفته بود چشم شوهر شما از آن«
  .)284: 1393دانشور،(» حیف که فرصتش کم بود. هایش باز بود گوش ها و چشم

جان، براي زن  من گفتم پسر. کرد که من به عیادت شما بیایم پسرتان التماس می«
عالوه خود مادرت را هم دوست دارم او هم شاه زنی  به. چنان مردي حاضرم تا آخر دنیا بروم آن

  .)284: 1393دانشور، (»است
اي، حق  اي، حتی اگر پرت گفته ها بزنی، اگر مضطرب بوده نشنوم تو از این حرف«
  .)285: 1393دانشور،(» اي داشته

. حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس. چیز دست خود آدم است در این دنیا، همه«
تواند  می. ها را بخشکاند تواند آب می. جا کند ها را جابه تواند اگر بخواهد کوه آدمیزاد می

حکایت . تواند همه جور حکایتی باشد می. آدمیزاد حکایتی است. وفلک را به هم بریزد چرخ
بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ ... و حکایت پهلوانی ... شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت 

» رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد نیرویی در این دنیا، به قدرت روحی او نمی
  ).285: 1393دانشور،(

قدر شجاع و قوي هستی که از واقعیت تلخ  دانم آن می. خانم واقعی. دانم خانم هستی می«
  .)286 :1393دانشور،(» اي خواهم ثابت کنی که لیاقت همچون مردي را داشته می. نگریزي

شجاع و «، »حتی«، »زن شاه«، »مرد ناب«در این عبارات، تکرار و تأکید کلمات انگیزشی مثل 
و تکرار آن، عزم و اراده و توانایی » توانستن«و » خواستن «وجهیو به کار بردن افعال » قوي

  .نشیند رود و سرانجام تیر به هدف می زري را نشانه می
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نه . یک داناي اسرار به او ندا و نوید داده بود. زري مثل مرغی بود که از قفس آزادشده باشد«   
چیز در این  کس و هیچ هیچ دانست که از دیگر می. دیک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن ش

به » داناي اسرار«پرداز با به کار بردن عبارت  گفته).286: 1393دانشور،(» دنیا نخواهد ترسید
عبارت . بار مثبت و القایی دارند» ندا و نوید«کلمات . دهد گفتمان جهت شناختی و معرفتی می

ي بعد شناختی گفتمان   است که آخرین مرحلهحاکی از باور و معرفتی» دانست دیگر می«
  .شود محسوب می

او . سـازد  رسد، از او یک شخصیت پویا مـی  خودآگاهی و وقوفی که زري در پایان رمان به آن می   
پـذیرد و در پایـان رمـان چهـارچوب فکـري جدیـدي بـراي خـود                از سیر رویـدادها تـأثیر مـی       

ي جهان پیرامـونش را تغییـر دهـد      نظم ستمگرانهرسد که باید  او به این آگاهی می    . گزیند  برمی
  .دیگر قربانی نشوند عدالتی بسته شود و امثال شوهر او تا باب ظلم و بی

  ارزیابی شناختی -3-7-2-2
  :هر گفتمان کنشی شامل مراحل زیر است

   ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی کنش  توانش عقد قرارداد 
و این شناخت بر مبناي شوش . ي ارزیابی شناختی است لهگفتمان کنشی، مرحي آخر   مرحله

قطب به قطب دیگر  اي مکانیکی و انتقال اطالعات از یک گیرد و متکی بر رابطه صورت می
نیست زیرا بحث ارتباط در میان است و چگونگی انتقال و چرخش اطالعات و شگردهاي 

  .مربوط به آن مطرح است

ن که حرکت از سمت ترس به شجاعت است، باوجود در رمان سووشون بعد شناختی گفتما
  .شود زري کامل می

 در . نقض کندرابراي اینکه از ترس رهایی یابد و به شجاعت برسد باید ترس ) زري(شوش گر 
ها و با کمک شوش یارهاي شناختی ترس را نقض  این داستان، زري با پشت سر گذاشتن تنش

ي  جنازه ي اقدام و عمل که برپایی تشییع مرحلهیابد و براي  کند و به شجاعت دست می می
  .دهد شود و شجاعت خود را مورد ارزیابی قرار می یوسف در شهر است، آماده می

ي یوسف هستند،  جنازه زري به طرفداري از یاران یوسف که خواهان برپایی مراسم تشییع
. رد عزاداري استشود ک حداقل کاري که می. اند شوهرم را به تیر ناحق کشته«: گوید می

  .)291: 1393دانشور،(» عزاداري که قدغن نیست
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هاي پاسبانان در  قسمان یوسف هستند که زري را باوجود مخالفت  تمامی یاران و همیارها کنش
 پذیر کنشدر انجام این کنش، خرد جمعی . رسانند جنازه یاري می برپایی مراسم تشییع

نازه  جهیجان مردم را براي برپایی مراسم تشییعسروان که جمعیت و شور و . شود  میمحسوب
کند تا هر طور  ها را در سطح خیابان پراکنده می شود و پاسبان بیند عصبانی و آشفته می می

طرف جمع و سرش را یله کرد و با دست  سروان برگشت به«شده جلوي برپایی مراسم را بگیرد 
» اش هم عزا اش عزا، زنده  مردهاشرف سید: اش را به زمین ریخت و گفت عرق و پیشانی

  .)299: 1393دانشور،(
ي تو  ها محتاج گندم و آذوقه این«: ي سروان یادآور گفتگوي دالل با یوسف است این گفته

آقا فرمود اتفاقاً قصد من هم همین . ترسند که سرود یاد مستان بدهی نیستند، اما از این می
  .)251: 1393دانشور،(» است

 سروان حاکی از آن است که یوسف به هدف خود که آگاهی مردم است، این قسمت سخن در
  .شود تنهایی ارزیابی شناختی گفتمان محسوب می و این سخن به. رسیده است

  رمان سووشونساختار معناشناسی تحلیل  - 3-2
  )ایزوتوپی(وجه اشتراك یا همگنه  -3-2- 1

ي تکرار واحد زبانی یا   لفظ، در حیطههاي کالمی، مکانی، در ازنظر گریماس، ایزوتوپی در عامل
  .صورت مجاز وجود دارد ي محتوا گاه به مفهوم و در حیطه

ها  بندي آن هاي رمان و طبقه هاي کالمی، تقابل کارکردي شخصیت ي عامل ي همگنه درزمینه
دهد تا نوعی اشتراك در  ي منفی و مثبت یا موافق و مخالف، این امکان را به ما می در دودسته

  . ها بیابیم ین عامل مربوط به هر یک از این دودستهب
هاي  کنند و عامل رساندن به عامل فاعلی حرکت می هاي مثبت همگی در جهت یاري عامل

هاي  توان دو گروه تقابلی عامل می. دهند هایی صورت می منفی در جهت عکس آن، کنش
  :کالمی رمان سووشون را در نمودار زیر به این صورت نشان داد
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  هاي همگن مقوله
  خان کاکا  #  یوسف

  #  یوسف
مستر زینگر و 

  حاکم
دکتر عبداهللا 

  خان کاکا  #  خان

  الدوله عزت  #  عمه فاطمه
مردم 

  قشون اجنبی  #  زده قحطی

خانه  باغ 
  کل ایران  #  زري

  تابستان  #  بهار

  بعد صوري

  وابستگی  #  آزادگی
  بعد ضمنی  ترس  #  شجاعت

  بعد ارزشی  یمنف  #  مثبت
 

زده همگی  قسمانش، عمه فاطمه زري، مردم قحطی ي محتوایی، یوسف و هم ي همگنه درزمینه
ي مشترك که آزادگی و رهایی  ي مشترك دارند و این خواسته یک وجه اشتراك و یک خواسته

ستر دهد و در مقابل، م ي آنها را به یکدیگر پیوند می از استعمار و رفع فقر و قحطی است، همه
 و قشون اجنبی و حاکم همگی در بعد منفی و در جهت الدوله عزتزینگر و خان کاکا و 

ي آنها را به  ي همگن، همه  و این خواستههستندطلبی، خواهان وابستگی به استعمار  منفعت
  . یکدیگر پیوند داده است

به . نام برد مادین راهاي رمزي و ن توان تقابل این داستان می هاي عامل کالمی در عالوه بر تقابل
شروع داستان . عنوان مثال تقابل بهار و تابستان، با محتواي داستان، ایجاد همگنه کرده است

ي یوسف   خانواده پرداز فضاي باغ را متناسب با آرامش و تنعم همزمان با فصل بهار است و گفته
ي پشتش،  تپه. این شهر من است و وجب به وجبش رادوست دارم«: به تصویر کشیده است

ایوان سرتاسري دور عمارت، دو جوي آب دو طرف خرید، آن دو تا درخت نارون دم باغ، 
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را که » هفت نوبر«خت راي، آن د هایش را خودت با دست خودت کاشته نارنجستانش راکه نارنج
  .)26: 1393دانشور،(» ...گیري همسایه  اش را پیوند زدي، عرق خودت هر سال یک میوه

ي آوردن خبر مرگ یوسف با تابستان گرم و آتشین جنوب  با این فضا، در صحنهدر تقابل 
به باغ نگاه کرد، به نظرش آمد که باغ «: برد ها را به یغما می مواجهیم که همچون پاییز گل

هایشان زرد کرده،  ها غبار نشسته، برگ ي درخت شادابی خود را از دست داده، بر روي همه
بعد دید که . کنند ها ماتشان برده، بربر تماشایشان می رد درختسوخته، یک لحظه خیال ک

  .)242: 1393دانشور،(» گیرند دهند و بعد آرام می لرزند و سر تکان می  میها درخت
هاي نمادین، گاه تکرار یک واحد زبانی یا تکرار یک مفهوم باعث ایجاد ایزوتوپی  عالوه بر تقابل

هاي زري توسط دختر حاکم براي برگزاري مراسم  شوارهي گرفتن گو در این رمان قضیه. است
ي حاکم و ترس و مداراي زري است، تا انتهاي رمان  ي مفهوم ظلم طبقه عقد، که القاکننده

  :به عنوان نمونه چندین مرتبه تکرار شده است
زري دست ... زود باشید فردا صبح . زنند دارند مبارك باد می: حوصله گفت گیالن تاج بی«
 .)9: 1393دانشور،(» ... ها را درآورد  و گوشوارهکرد 
هـا و   شـد و سـنگ   دار روي قـالی کـشیده مـی     ي دنبالـه    ي بلند عروس مثـل سـتاره        دنباله«

اما دیگر نه کالف سـبز ابریـشم بـه          .  درخشید  ها و مرواریدهاي لباسش در نور چراغ می         منجوق
  .)11: 1393دانشور،(» د بودندها سر جاي خو تنها گوشواره. گردن داشت و نه تور عروسی

اما صبح . ي حاکم آورده بودند ها را از خانه     البد گوشواره . دل زري تو ریخت   . درِ باغ را زدند   «
  .)22: 1393دانشور،(» به آن زودي؟

توانـست   حتـی مـی  . توانست سحر را پـس بگیـرد    گذاشت می    قدم پیش می   الدوله  عزتاگر  «
   .)86: 1393دانشور،(» .ندهاي زمرد او را هم زنده ک گوشواره

هاي زمـردت را از      اگر جفت گوشواره  : زنند گفت   گول می  با لحنی که با آن بچه        الدوله  عزت«
  .)174: 1393دانشور،(» کنی؟ وقت هم نمی دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن

جفـت  «گیـرد   هـاي زري را از دختـر حـاکم پـس مـی       گوشـواره الدوله  عزتپس از مرگ یوسف     
هایی که شـب   گوشواره. دلش گرفت . زد  زمردش در قوطی کوچک مخملی برق می      هاي    گوشواره
  .)281: 1393دانشور،(» . شان یوسف با دست خودش به گوش زنش کرده بود عروسی
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در رمان سووشون وقایع در . توان به ایزوتوپی مکانی هم اشاره کرد از میان انواع ایزوتوپی می
ي  افتد و این امر سبب ایجاد همگنه رالمجانین اتفاق میاچهار مکان خانه، دهات، مریضخانه و د

  . مکانی در رمان است
هاي  در این رمان سخنان و داستان. نوع دیگر ایزوتوپی تکرار یک مفهوم واحد در داستان است

 مک ماهون یک خبرنگار و. ي داستان یعنی آزادگی است مک ماهون یک ایزوتوپی درون مایه
و در ابتداي رمان، جشن  شود ز سویی خبرنگار بیگانگان تلقی میشاعر ایرلندي است و ا

جزئی از نظام استعماري است ولی به چشم متجاوز به  کند و گردانی می ها را صحنه انگلیس
او عاشق آزادي و . کند پنداري می نگرد و با یوسف در رسیدن به آزادي همذات انگلستان می
  . هاست ي سرزمین استقالل همه

من شعري براي «: گوید اي رمان، در مراسم عقد دختر حاکم، مک ماهون به یوسف میدر ابتد
این درخت . نام این درخت، درخت استقالل است. ام یک درخت که در خاك تو باید بروید گفته

و در مراسم جشنی که به مناسبت ) 14: 1393دانشور،(» .را باید با خون آبیاري کرد نه با آب
شعر درخت «. خواند شود، مک ماهون شعر خود را می یگانه برگزار میاستراحت سپاهیان ب

این درخت باغبانی . گیرد ي درخت عجیبی که قوت خود را از خاك و خون می استقالل درباره
ها عاشق همین یک  ي درخت باغبانی از میان همه. ماند اش به پیامبران می دارد که قیافه

آیند و  ي مردم دور درخت فراهم می همه: دهد که ر میهنگام آبیاري وقتی صال د. درخت است
: 1393دانشور،(» اي دارد ي خنک و گسترده این درخت سایه. کنند هاي دستشان را باز می رگ
38(.  

مهارت خاصی مضمون شعر مک ماهون را  ي یوسف به خانه، گفته پرداز با پس از آوردن جنازه
اند و  دانست که دور حوض چادر زده می«: کند ي ذهن زري براي مخاطب تداعی می از دریچه

دانست همین شبانه  می. خواهند نعش شوهرش را در حوض باغ بشویند دانست که می می
ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد  زیرآب حوض را خواهند کشید و آب حوض را به باغچه

» . خواهد کردها را آبیاري کرده، درخت شده را پاك هاي خشک شوهرش را شسته و خون
زري دراز کشید و «: شود گونه شعر مک ماهون تداعی می و در جاي دیگر این) 248: همان(

خوابید و خواب دید درخت عجیبی در باغشان روییده و غالم با آبپاش کوچکی دارد خون پاي 
  .)252: 1393دانشور،(» ریزد درخت می
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  تحلیل متن از منظر ژرف ساخت -2-3-2
تقابـل زن و مـرد،   .  استوار اسـت 1ساخت بر تقابل ، هسته یا ساختار اصلی ژرفدر رمان سووشون 

هـا،   اسـاس همـین تقابـل    و بـر ... عمل، واقعیت و آرزو، تـرس و شـجاعت و    برون و درون، فکر و    
. یابنـد  شـوند و تـداخل مـی    شده است که در طول رمان درهم ادغام مـی         ریزي  الگوي رمان طرح  

ایـن سـطح   . هاي انتزاعی است   ها و مقوله    رهاي ژرف، جایگاه داده   گونه که گفته شد ساختا      همان
در ایـن سـطح از   «ي مرکـزي تمـام گفتمـان اسـت کـه در عمـق قـرار دارد         چون قلب و هسته  

) 61: 1395عباسـی،   (» انـد   رین گفتمان، تعداد پیوندها بسیار محدود، اندك و ساده        یهاي ز   الیه
هاي دوتایی است،  ر اصلی و ابتدایی داللت که تقابل   گفتمان از عناص  دیگر در این سطح       عبارت  به

اي  ي متن است و بـر ارتبـاط مقولـه    طورکلی مربع معنایی خالصه و چکیده  به. شده است   تشکیل
گیـري آن   گیري مربع معناشناسی داشتن دو متـضاد اولـین گـام شـکل          و در شکل  . استوار است 

یـا   بات دیگري را در پی داشـته باشـد        دو واژه در صورتی متضاد هستند که نفی یکی اث         «. است
در رمان سووشـون دو   )129: 1396شعیري،  (» .حضور یکی حضور دیگري را در پی داشته باشد        

حـاال  . سـازند  اند و مفاهیم اصلی روایت را مـی       مفهوم وابستگی و آزادگی در تقابل هم قرارگرفته       
  : ور فشرده بررسی کنیمط توانیم با استفاده از مربع معناشناسی رمان سووشون را به می

از همان ابتداي رمان، یوسف در پی رهایی از وابـستگی بـه اسـتعمار و نجـات جامعـه از فقـر و               
شود و به فـروش غلّـه    قسم می پیمانانش هم از آن زمان که یوسف با پنج نفر از هم         . قحطی است 
و وقایعی که یوسـف و  ترتیب تمام حوادث    این  به. کند  گوید، آن را نقض می      می» نه«به بیگانگان   

. اسـت » نقـض وابـستگی  «گذارند به خاطر همـین   اش یکی پس از دیگري پشت سر می       خانواده
  :کند سپس فرایندي داریم که از وابستگی به آزادي حرکت می

  

  
  

                                                             
1. Opposition 
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ي اقدام و عمل و مبارزات یوسف ویارانش است که عاقبت به کشته  این فرایند شامل مرحله
ی کشته شدن یوسف باعث آگاهی و حرکت مردم به سمت شود ول شدن یوسف منجر می

حال آنکه  .یابند پیمانانش به هدف موردنظر خود دست می درواقع یوسف و هم. شود آزادگی می
عکس این حرکت نیز صادق است یعنی براي رسیدن به وابستگی ابتدا باید آزادگی نقض شود 

یشان پشت پا زده و به بیگانگان غله ها پیمانانش به اهداف و آرمان یوسف و هم یعنی باید
  . بفروشند

  

  
  

تایی است چون  صورت ضربدري و سه ي این امکان، حرکت در مربع معنایی به درنتیجه
شود  طور مستقیم از وابستگی به آزادگی رسید و در هر حرکت سه قطب درگیر می توان به نمی

  .که این خود نشانی از حرکت و پویایی در مربع معنایی است
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 گیري نتیجه -3
یی  در رمـان سووشـون، در دو سـطح سـاختارروایی و سـاختارمعنا              نظام معناشناختی با بررسی   

  :توان به این نتیجه دست یافت که می

هـا   هاي روساخت گفتمـان و نقـش آن         تمام مولفه   که  گفتمان سووشون  رواییدر بررسی ساختار  
هـاي داسـتان را    هاي کالمی در نقش کنشگر، کـنش   بررسی واقع شد، عامل    در تولید معنا مورد   

هاي کالمی از جملـه عامـل فـاعلی،      عامل. کنند   ایجاد می  هستند،ها    ي پیرفت   دهنده  که تشکیل 
گذارند بعد شـناختی او   ها و تأثیري که بر عامل فاعلی می    عامل ضد فاعلی، عامل معین با کنش      

  .رسانند  شیء ارزشی، تحریک و یاري مییابی به را دستخوش تغییر کرده و او را براي دست

  وشـوند   مـی  نحـو روایـت  گیـري   شکلهاي روایت در محور همنشینی که سبب          رفت چینش پی 
به زور گرفتن گوشـواره هـاي زري بـراي جـشن عقـدکنان      : شامل ابعاد کنشی گفتمان از جمله   

راي مقابلـه بـا     ب رزمانش  همدختر حاکم، بردن اسب خسرو براي دختر حاکم،  اقدامات یوسف و             
کلیـدي رمـان از   دار شدن مفاهیم   رود که سبب جهت     اي پیش می    گونه  است؛ به ...ظلم موجود و    

انصافی، تـرس و شـجاعت در رونـد گفتمـان           عشق و نفرت، زشتی و زیبایی، عدالت و بی        : جمله
داري اسـت کـه دسـتیابی بـه معنـا را میـسر        پس نحو روایت نمایـانگر فراینـد جهـت    . شوند  می
شـوند و معناشناسـی را    معنا با هم ترکیب مـی    شناختی، نحو و   در نتیجه در نظام معنا    . سازد می

  .دهند تشکیل می
 بدون در نظر گرفتن معناي رمانتوان به بررسی     نمی ،در بررسی ساختار معناشناختی    در نتیجه 

بـه ایـن    آن وابـسته اسـت   ه ب و تکامل معناي رمان   ساختار روبنایی گفتمان پرداخت زیرا تحول       
ي نقشی که در فـراهم آوردن شـرایط تحقّـق عمـل          به واسطه  صورت که عناصر روساخت کالم،    

شناختی را تحت تأثیر  عاطفی و    و   ادراکی - حسیدارد، تمام فرایند تحول از جمله بعد کنشی،         
هـا بـر اسـاس      تولید معنا فرایندي پیچیده اسـت و نـشانه       :توان گفت   می بنابراین .دهند  می  قرار  

شـود،   ها ایجاد مـی   و پیوندي که در بافت گفتمان بین آن و معناییروایی دو سطح ي بین   ابطهر
   .بخشند شوند و به گفتمان معنا می معنادار می
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  .160-141 صص ،64 و 63ي  شماره،)س(الزهرا 

  ، لیال صادقیيترجمه ،»در سووشون پیدایش هویت جدید «،)1393 (امی طاهانی بیدمشکی،
نشر  ، لیال صادقی ،)جلد دوم(  و نقد ادبیات داستانی معاصرشناسی نشانه  مجموعه مقاالت

  .291- 269صص ،سخن
ها بر  ي مدلیته جایگزینی نظریه( نشانه ـ معناشناسی روایی مکتب پاریس ،)1395 (علی عباسی،

  .نشر دانشگاه شهید بهشتی ، تهران،)نظریه و عمل ي کنشگران نظریه
  . نشر علمی، تهران،شناسی نشانهفرهنگ توصیفی  ،)1392( فاطمهعظیمی فرد، 

  .نشر علم ، تهران، ترجمه حمیدرضا شعیري،نقصان معنا ،)1389( گریماس، آلژیرداس ژولین
 . نشر ققنوس،تهران ،)ي روایت مبانی نظریه(روایت شناسی  ،)1397 (یان، مانفرد
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 جیوشی مای و ني در اشعار سهراب سپهرییشمول معناتطبیقی  یبررس

  

  *f.kazemi86@yahoo.com دکتر فروغ کاظمی
  واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار

  
  ا قاسمیمهس

   واحد تهران مرکزي   دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوي دکتري زبان شناسی
 

  چکیده
است و زمـانی مطـرح اسـت         زبانی نظام در هر  مفهومی روابط ترین یکی از مهم   معنایی شمول 

ایـن   یقـ ی تطبیبررسـ ، بـه  پـژوهش حاضـر   . که یک مفهوم چند مفهوم دیگر را شامل می شود         
ش گردآوري داده هـاي    رو.  پرداخته است  جیوشی مای و ن  ي سهراب سپهر   در اشعار  رابطه واژگانی 

 . شـده اسـت  تحلیلـی انجـام   -توصـیفی ي  ه به شیو  به صورت کتابخانه اي است و پژوهش      مقاله  
مجموعـه  بیت شعر از هشت کتاب سهراب سپهري و صـد بیـت شـعر از         صد   حجم نمونه شامل  

 به شمول معنایی از آنها استخراج و سپس به          واژه هاي مربوط   اشعار است که    جیوشی مایاشعار ن 
که رابطه شـمول  دهد می نشان پژوهش نتایج .مقایسه و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است  

کـاربرد در اشـعار   امـا  ایـن   . معنایی در اشعار هر دو شاعر کاربرد قابل مالحظه اي داشته اسـت   
 شمول معنایی در اشـعار نیمـا عمـدتاً در      گفتنی است کاربرد  . نیما است اشعار  سهراب بیشتر از    

بوده است، امـا  » تیرگی، زمستان، سیاهی، شب، سیا«حوزه واژگان منفی، یاس و ناامیدي مانند      
دریـا، تابـستان،    «در اشعار سهراب، غالباً شامل واژگان مثبت و  مربوط به امید به زندگی مانند                

اشعار سهراب سپهري و نیما یوشـیج  که یافته ها حاکی از آن است   . است» ماهی، عشق، زندگی  
عالوه بـر   . در استفاده از شمول معنایی در واژه هاي دریا، شب و تابستان داراي شباهت هستند              

هم شمولی چندان بهره اي نبـرده، ایـن در حـالی اسـت کـه             آن، نیما جز در مواردي معدود از        
 از رابطـه شـمول معنـایی    سهراب در اکثر ابیات خود به خوبی به هم شمولی به عنـوان بخـشی      

 .توجه داشته است

7/3/1399:                                   تاریخ پذیرش مقاله22/2/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
  شناسی معنی* 
  روابط واژگانی* 
 شمول معنایی* 

 شعر* 
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  مقدمه
هـاي مختلفـی     از بخـش ،این حوزه. تشناسی اسهاي زبان هشاخشناسی یکی از مهمترین     معنی

 داللـت، تعبیـر معنـی، روابـط     همچون  مواردي.ند ا حائز اهمیتتشکیل شده که در جایگاه خود     
قابـل   مهـم  فـاهیم ی از میمفهومی در سطح جملـه و حـوزه معنـا     در سطح واژه، روابط      1یمعنای

معتقد است که توصیف صریح معنـاي واژگـان یـا        ) 1981(2الینز . است شناسیدر معنی بررسی  
 نـوع مـاهیتی دارنـد بـا     جمالت بسیار مشکل است و معنی شناسان در مورد اینکه معـانی چـه          

با این حال برقراري روابط معنایی در بـین واژگـان و جمـالت، نـسبتا      . یکدیگر اتفاق نظر ندارند   
تـشخیص  . توان معنی آنها را با توجه به ایـن روابـط توصـیف و مـشخص کـرد            آسان است و می   

واژگـانی درك  ي روابط معنایی در بین واژه ها به درك معناي آنها و در نتیجـه افـزایش خزانـه             
  .روابط بین پدیده هاي جهان خارج منجر خواهد شد

شناسی شناسی و معنی در زبان ي آن نقش عمده ا    يهامفهومی در سطح واژه و زیر شاخه      ط  رواب
توانـد  مـی  کـه  چـرا نماید، تر جلوه می مهم3 شمول معنایی  ي که در میان آنها رابطه     استداشته  

  جایگـاه   .)87:، 4،1997آکمجیـان (د  و آسـان تـر نمایـ   درك دیگر روابط مفهـومی را راحـت تـر         
شـمول   بررسـی مقایـسه اي   و   خـوبی قابـل مالحظـه اسـت       ه   ب در ادبیات و اشعار   شناسی  معنی

 را  اشعار هـر زبـان  . گردداشعار کمک بهتري براي درك ،تواند فارسی می  در شعر و ادب   معنایی  
زبان سخن می گوینـد دانـست     که بدانمردمی  می توان نشانگر بخشی از تاریخ و آداب و سنن         

جزء میـراث  فارسی، اشعار  .استهآناشعار  زبان ها، بررسی    مطالعه و شناخت   ياز راه ها  و یکی   
 آنهـا .  کـرد توجـه  آنهـا  به و باید به عنوان میراث فرهنگی       شوندمی کشور ما محسوب   و فرهنگ 

ی و ختشنابررسی زبانز اینرو،  و ا در احیاء زبان فارسی هستند ي نقش و اهمیت کم نظیر     يدارا
  .جا دارد که به آن پرداخته شود مهم به نظر می رسد و يی این اشعار امرختشناامعن

 .اسـت  گذار شعر نوین و ملقب به پـدر شـعر نـو فارسـی      شاعر معاصر ایرانی و بنیان     نیما یوشیج 
د که راه نیما را ادامـه   شاعران بسیاري بودن. بود شعر نو عنوانی بود که نیما بر هنر خویش نهاده    

از جمله شاعران تاثیر گذار ادبیات ایران می توان به سهراب سـپهري اشـاره کـرد کـه از                   . دادند
                                                             
1 Semantic relations 
2 Lyons 
3 hyponymy 
4 Akmajian 
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آالیـش   زبان شعري سهراب در برخی اشعارش ساده و بی. آوران ادب و هنر معاصر ایران است    نام
 مـساله اصـلی   وناکنـ  .و در برخی دیگر آمیخته با مضامین و مفـاهیم عرفـانی و فلـسفی اسـت              

 پژوهش پیش رو آن است که رابطه شمول معنایی در اشـعار سـپهري و نیمـا چگونـه بازنمـایی          
 يبا عنایـت بـه مـساله   .  برندشود و هر یک از این دو شاعر چگونه از شمول معنایی بهره می  می

نیم تا در این پژوهش به این پرسش ها پاسـخ دهـیم کـه اشـتراك و افتـراق شـمول                     اصلی بر آ  
معنایی در اشعار سهراب سپهري با اشعار نیمـا یوشـیج  چیـست؟ و بـسامد اسـتفاده از رابطـه                     

روش گردآوري داده هـاي مقالـه  بـه صـورت             شمول معنایی در اشعار کدام شاعر بیشتر است؟       
 حجـم نمونـه   . شـده اسـت  تحلیلـی انجـام   -توصـیفی ي ه بـه شـیو   پژوهش و   کتابخانه اي است  

 مـا یمجموعـه اشـعار ن   بیـت شـعر از   100کتاب سهراب سپهري و بیت شعر از هشت  100شامل
واژه هاي مربوط بـه شـمول معنـایی از آنهـا اسـتخراج         .از است ب، گردآوري سیروس طاه   جیوشی

  .شده و سپس به مقایسه و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است

   تحقیقپیشینه
ژه هـایی سـروکار داریـم کـه فـی          است که ما با وا     معتقد در بیان شمول معنایی      )1387(5المرپ

قرار می دهنـد؛ بـدین معنـی    ل  مربوط می شوند و ما را در ارتباط با  شمو     ينفسه به طبقه بند   
 پـستاندار یـا شـاید حیـوان      رز را نیز در بـر دارد؛ واژه  والله  ي  معنی واژه ها  ي گل   که مثال واژه  

 سـرخابی در شـمول واژه   گر، واژهشیر و فیل را نیز شامل می شود و به عنوان مثالی دی  اي  هواژه
شـمول معنـایی را تحـت عنـوان التـزام معنـایی یـک سـویه           ) 1989 (6الن. قرمز قرار می گیرد   

 التزام نامتقـارن میـان جملـه هـا،          ينویسد رابطه دهد و می  نامتقارن مورد مورد بررسی قرار می     
 اسـت در  گـل یک  Fه بطور نمون. استمربوطه  يجمله ها میان يفراگیر يدقیقا برعکس رابطه  

یک اطلـسی اسـت    Fیک رز است،F : می تواند این جمله را شامل گرددهایشزیرشمول ارابطه ب
  . غیره و

  کلمـات  دانند کـه  انگلیسی می  زبان   ورانکنند که گویش  بیان می ) 1387(همکاران   و 7رامکینف
رنـگ  + يتـصه   مخي واژگـانی آنهـا دارا  يهمگی رنگ هستند، یعنی نمودها ،آبی ،سفید ،قرمز

                                                             
5 Palmer 
6 Alen 
7 Framkin  
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بـه همـین منـوال،    . است که همگی به آن طبقـه متعلـق مـی باشـند           يطبقه ا  نمایانگر    و است
گربه سان هستند، چنین مجموعه کلمـات را   + مختصه يپلنگ همگی دارا و ببر ،شیرهاي اژهو

ارد خاصـی از آن،  ارتباط شمول معنایی بین کلمات عام تر مانند رنگ و مو       .نامندمی معناشمول
 .نیز معناشمول گربـه سـان اسـت   شمول رنگ است و شیر بنابراین، قرمز، معنا .نند قرمز، است  ما

 شمول معنـایی قرمـز اسـت و گربـه سـان شـمول        يتوان گفت که رنگ دارا    به عبارت دیگر می   
   .معنایی شیر جنگل را دارد

ورمان از شمول   یا تص . تواند باشد کند که تصور ما از شمول دو گونه می        اشاره می ) 1997 (8کروز
یـا قـضاوتمان ایـن    . این است که مصداق واژه زیر شمول، زیر مجموعه مصادیق واژه شامل است      

بـه  . هاي معنایی واژه شامل است   هاي معنایی واژه زیر شمول، زیر مجموعه مولفه       است که مولفه  
.  اسـت x زیر مجموعـه   y مجموعه شقایق ها باشد، آنگاه       y  مجموعه گل ها و       xعنوان مثال اگر    

   اسـت اگـر و تنهـا اگـر     y زیـر شـمول    xکـه    تعریف مولفه هاي معنایی نیز بدین ترتیـب اسـت         
. باشـند  yهـاي معنـایی   لفـه   را تعریف می کنند، زیر مجموعه محض موxهاي معنایی که  مولفه

یکی از مشکالت این دو تعریف زیر مجموعه اي از روابط شمول معنایی ایـن اسـت کـه چنـین                   
شمارد که گویشور زبان آنها را جزو تعـاریف طبیعـی   ط مفهومی بسیاري را مجاز می    تعریفی رواب 

به عنوان مثـال اگرچـه اسـب نـوعی حیـوان اسـت و در شـمول             . داندرابطه شمول معنایی نمی   
شـود   اما ملکه که طبق این تعریف زیر شمول زن محسوب می       .گیردمعنایی واژه حیوان قرار می    

نامـد و آنهـا را نـوع خاصـی از     کروز چنین روابطی را روابط رده اي می  آیا واقعا نوعی زن است؟      
  .خواندشمول معنایی می

 یـک  و تـر  جزیـی  و تـر  خاص مفهوم یک بین رابطه را معنایی شمول رابطه) 1993:291 (الینز
 عقـاب  و کبـوتر  گنجشک، هاي واژه از یک هر مثال عنوان به. نامدمی تر شامل و تر کلی مفهوم
 محـسوب  شـمول  هم یکدیگر به نسبت و آیندمی حساب به زیرشمول واژه پرنده واژه به نسبت

 یبررسـ   بـه  در پـژوهش خـود    ) 1392 ( موحـد  یبرقع .است آنها شامل واژه نیز پرنده. شنوندمی
باشـد،    آنچه در پژوهش حاضر مد نظر مـی       .  پرداخته است  جیوشی مای در اشعار ن   یانسجام واژگان 

 هلیـدي و  نظریـه انجام واژگانی در اشعار نیما یوشیج است که با توجـه    بررسی یکی از ابزارهاي     
مفاهیم اساسی به کار گرفته شده در تحلیل انجام واژگانی در این اشعار       .حسن انجام شده است   

                                                             
8 Cruse 
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 بـراي تحلیـل    وي.اسـت آیی شـمول معنـایی و باهمـ     ،  ي عام    واژه، هم معنایی، واژه    شامل تکرار 
جموعـه  م"ژگانی، سی نمونه از اشعار نیما به طور تصادفی از کتـاب     اشعار از نظر عوامل انجام وا     

 کـه از  هها مشخص شـد  از بررسی و تجزیه و تحلیل داده .ده استکر انتخاب "اشعار نیما یوشیج  
 " بیـشترین کـاربرد و     "تکرار عـین واژه   "میان عوامل انسجام واژگانی، یکی از این عوامل یعنی          

 درصـد،  68/91کاربرد تکرار عین واژه در اشعار نیمـا  . داشته است کمترین کاربرد را  "ي عام   واژه
 94/0 درصـد و واژه عـام   71/2 درصد، شمول معنـایی  33/3 درصد، باهم آیی 47/4هم معنایی   

             .بوده استدرصد 

 پرداخته  معاصریی شعر عاشورایی معناي حوزهیبررس در مطالعات خود به )1392 (پور مانیسل
 و بر ی شناسی معندگاهی معاصر منتخب که از دیی شعر عاشورا30 رامونی پشپژوه این. است

 نیتر پر بسامدنشی کار بر گزيمبنا.  انجام گرفته استیی معنايها حوزهيهی نظريهیپا
 بی به ترتری متغ7 اساس، نیبر ا.  گذاشته شده استق،ی تحقنی ايرهایواژگان، به عنوان متغ

.  شده اندی، به طور جداگانه، بررس)ری لب، تزه،یسر، آب، خون، ندست، : ( کاربردنیشتریب
 در سطوح ی هم حوزگجادی آن ها، با ذکر عوامل اي هایی با توجه به باهم آدهی برگزيرهایمتغ

 قرار ی در سطح واژگان به طور مجزا مورد بررسی و روابط مفهومی ادب،ی زبان،ییمختلف آوا
 دوره، نی ایی اشعار عاشورايها نمونهنی بهتریضمن معرف ، ويقی تحقیهدف اصل. گرفته است

 عوامل نی است و در آن، به مهم تر بوده معاصریی شعر عاشورایی معنايهامشخص کردن حوزه
داده  حاصل نشان ي جهینت .ها پرداخته شده است حوزهنی از اکی در هر لی دخییو روابط معنا

 بدن و عناصر ي اعضاي  دوره، حوزهنی در اییشورا شعر عایی معنايها حوزهنیتریکه اصلاست 
 شمول ي بطه راي  به واسطهی و دوم،ی جزء واژگي رابطهقی از طری است که اولعتیطب

  .  شده استجادیا  آن هاي اجزانی ب،ییمعنا

 در )1386( نژاد فارسی و زاده خسروي معنایی، شمول هايویژگی با رابطه در دیگر طرفی از
 شمول رابطه که کنندمی بیان "نحوي -واژگانی الگوهاي معرفی" عنوان تحت خود مقاله

 معناي شامل واژه هر یعنی بازتابی ویژگی. است نامتقارن اما گذرا بازتابی، اي رابطه معنایی
 از حشرات و است حشره نوعی زنبور مثال طور به یعنی ذراگ. آید می حساب به خودش

 طرفه دو و متقارن رابطه این اما. است جانداران یرشمولز زنبور بنابراین هستند، جانداران
 در معنایی شمول رابطه. است معنایی هم رابطه همان رابطه این طرفه دو شکل واقع در. نیست
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 شمول رابطه معنایی، روابط مطالعات سنت در اما. دارد جریان جمله تا واژه از سطوح همه
     بررسی صفت و فعل اسم، مانند واژگانی صرعنا میان بیشتر معنایی شمول رابطه معنایی،

 به متعلق باید رابطه این درگیر واژگانی عنصر دو و است اي مقوله نوع از رابطه این. شودمی
 دیده وفور به معنایی شمول رابطه زبان هر واژگان در معموال هرچند. باشند دستوري طبقه یک
 که) 1387 (مولوي و شریفی .ندارد وجود شامل واژه یک واژه هر براي همواره اما شودمی

 نشان دارد اختصاص زبانی هاي داده در مفهومی روابط پربسامدترین تشخیص به آنها مطالعات
 روابط معنایی، شمول روابط به فارسی زبان در واژگانی پیوندهاي درصد بیشترین دهدمی

  .دارد اختصاص معنایی هم و آیی باهم معنایی، تقابل نقشی،

بیان وي . است  ن کریم پرداختهبه بررسی رابطه شمول معنایی در ترجمه قرآ) 1399(ی پاکتچ
ترین رابطه معنایی  مبحث روابط معنایی با رابطه شمول معنایی که نخستین و مهمکند که  می

او  .است، در سنت منطق و اصول در معارف اسالمی، عموم و خصوص مطلق خوانده شده است
توان به واژه نهر عربی و امکان  اي از شمول معنایی در ترجمه می مونهبه عنوان ن نویسد می

جویبار در فارسی اشاره کرد، بدین معنا که نهر عربی نسبت  /ترجمه آن به دو واژه رود و جوي
به رود فارسی و نسبت به جوي فارسی شمول معنایی دارد و مترجم ناچار است بسته به بافت 

 ولی معدودي از مترجمان، به جاي آن .ه عنوان معادل انتخاب کندسخن، یکی از دو گزینه را ب
اند که معادل عربی آن عین است و اساساً ربط مستقیمی به نهر  واژه چشمه را به کار برده

شمول گریخته، همان واژه نهر عربی را ن نیز از انتخاب بین دو واژه زیرطیفی از مترجما. ندارد
واژه شناخته شده است و  البته در فارسی نیز به عنوان یک واماند که  در ترجمه به کار برده

  .کند کاربرد آن ایجاد ناهنجاري نمی

  معنایی روابط
وقتـی بـه مطالعـه    . معنایی هم در سطح واژه و هم در سطح جمله انجام می شود           بررسی روابط 

   دگاه  مطـابق دیـ  . قـرار داریـم    9پـردازیم، در حـوزه معنـی شناسـی واژگـانی          معناي کلمات مـی   
 بلکه در ارتباط با کلمـاتی نیـز   ،گرایان هر کلمه نه تنها با دیگر کلمات جمله ارتباط دارد        ساخت

هـاي  از این رو ارتباط کلمه هم با واژه. هست که در جمله حضور ندارند و خارج از جمله هستند    

                                                             
9 Lexical semantics 
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 آکمجیـان  ). 53: 2013د،سـعی (درون جمله و هم با واژه هاي خارج از جمله قابل بررسی است            
قواعـد   مثال، توسط  يبراي واژتوانند از نظر ساختکلمات میمعتقدند که ) 1382 (و  همکاران

یـن  ا.  مرتبط  باشندمعناشناختیمی توانند از لحاظ  با هم مرتبط باشند، همچنین يواژساخت
یی مثـال، یکـی از روابـط معنـا     يبرا. گروه هایی را در واژگان زبان تشکیل می دهند         زیر کلمات

 . معنا است  یکسان بودنیااست  ، همان هم معناییواژه سطح  درمهم

است که واژگان یک زبان را به صورت مجموعه هایی از کلمـات هـم معنـا     يهم معنایی رابطه ا
داشـته باشـند   اشند، یعنی تلفـظ  یکـسانی   وا بتوانند هم آهمچنین کلمات می  .سامان می دهد  

 در زبان   ي متمایز ي امال يکلمات هم آوا غالبا دارا    . وتی باشند کلمات متفاوت با معانی متفا     ولی
حتی اگـر دو کلمـه هـم       .است   یک رابطه معنایی مهم دیگر، شمول معنایی       .باشند می ينوشتار

تواننـد از لحـاظ   ، باز هم میدیگر را شامل نشودي کلمهي   یک کلمه، معنا   يمعنا نباشند و معنا   
که برخی وجوه معنایی را مشترك باشند یا  بته از این لحاظ   ال شناختی با هم مرتبط باشند،    معنا

 ).234: 1382آکمجیان و همکاران،  ( از معانی شان هم پوشی داشته باشنديدر جنبه ا

 روابط واژگانی

 که واژه ها فقط به عنوان ظروف معنا         کندمیبیان   10در مورد روابط واژگانی   ) 1385:144 (یول 
 يتواننـد بـا واژه هـا      شوند، بلکه مـی   ایی در جمالت محسوب نمی    معني  هانقشي  یا ایفا کننده  

ر حسب روابـط آنهـا،    واژه ها را بي روزمره، اغلب معنايما در گفتگو .داشته باشندارتباط دیگر 
پنهـان کـردن   conceal  واژه ي مثال، اگـر از مـا پرسـیده شـود کـه معنـا      يبرا .کنیممنتقل می

  واژه يیـا معنـا  . پنهان کردن اسـت hide يچیست، به راحتی می گوییم این واژه به همان معنا
shallow  کم عمق را به صورت متضادdeep ي  واژهيیـا معنـا   .دهـیم ارائه مـی  عمیقdaffodil 

 واژه را  هـر ي انجام دادن این کار، معنايما برا .داریمنوعی گل ابراز می را به صورت  نرگس زرد
 دیگـر، مـد نظـر    يآن واژه بـا واژه هـا  ي ، بلکه بر حسب رابطهي مؤلفه ايهانه از لحاظ مختصه 

نـام   واژگـانی  روابـط  کار می رود و تحلیـل هاین رویکرد در توصیف معنایی زبان ب      .دهیمقرار می 
، معنـایی ضاد  تـ ، معنـایی  شد، به ترتیـب هـم  از آنها نام بردهاین روابط واژگانی که در باال     .دارد

 جـزء  معنـایی،  واژگانی، هـم نـامی، چنـد     دیگر انواع مهم روابط   . شوندنامیده می   معنایی شمول

                                                             
10 Lexical relations 
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معنایی مد نظر    شمول در مقاله حاضر بررسی    .ه اند دش عضوواژگی و واحدواژگی نامیده    و واژگی
  . پردازیماست که در ذیل به معرفی بیشتر آن می

  شمول معنایی
وقتی یـک مفهـوم     . است زبان نظام در مفهومی روابط ترین اساسی از ییک معنایی شمول رابطه

صـفوي  . )68 :2013سـعید، ( شود، شـمول معنـایی مطـرح اسـت    چند مفهوم دیگر را شامل می    
نامد که یکی از چنان وسعتی برخـوردار اسـت    شمول معنایی را رابطه میان دو واژه می       ) 1386(

مول معنایی رابطه اي است که بین عناصـر واژگـان         ش. شودکه معنی واژه دیگر را نیز شامل می       
به طور کامـل توسـط   ) خاص(به حالتی اشاره دارد که معناي یک واژه    . خاص و عام برقرار است    

 توسط  اللهکه معناي فراگیرتري دارد پوشش داده شود، براي نمونه معناي         ) عام(یک واژه دیگر    
 ،واژه گـل و  اسـت  11زیرشـمول واژه  ، اللـه  هواژ  در ایـن نمونـه  . شود پوشش داده میگل معناي 

مفهـوم هـاي   ، واژه اي است که مفهـومش  شامل  واژه.دشو نامیده می 13یا واژه شامل12فراشمول
کـه در   اي اسـت  واژه، شـامل واژه  : یول معتقد اسـت ).68: 2013سعید،( گیرددیگر را در بر می 

    اشـاره  ) 101 :1389(وي   صـف  ).273 :1385یـول، (سطح باالتر شمول معنایی قـرار مـی گیـرد           
توانـد بـر   کند، یک واژه چند معنایی بسته به اینکه در کدام مفهومش به کار رفته باشد، مـی    می

واژه اسب در زبـان  . خودش شامل باشد و در چند جاي سلسله مراتب شمول معنایی حضور یابد    
  .اردفارسی واژه شاملی است که مفهوم سه واژه مادیان، کره و اسب را در برد

شـوند،    نامیده می14شمول هاي هم ند، واژهمی گیرقرار  ) باالتر(هایی که تحت یک واژه کلی          واژه
 نیـز  گـل واژه . اند شمول هایی هم  کلمه، قرار دارندگلکه هر دو تحت معناي      رز  و  الله  بنابراین،    

) فرادسـت (مـافوق  ي   یـک واژه ي واژه هایی در شمول معنـایی کـه دارا      .ل است مواي فراش   واژه
استلزام یک طرفـه را راهـی بـراي آزمـایش      ).43 :1385یول، (  را واژه هم شمول گویند  هستند

شمول مـستلزم صـحت     زیر بدین ترتیب که صحت یک جمله با واژه          .استرابطه شمول معنایی    
 ،براي نمونـه صـحت جملـه ایـن یـک اللـه اسـت            . همان جمله با واژه شامل است و نه برعکس        

بنـابراین  .  این یک گل است خواهد بـود ولـی بـرعکس آن صـادق نیـست         مستلزم صحت جمله  
                                                             
11 hyponym 
12 hypernym 
13 superordinate 
14   cohyponym 
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مزیت چنین تعریفی آن است که دانش مولفـه هـاي معنـایی واژه هـاي درگیـر در ایـن رابطـه              
هر چند این تعریف نیز کاستی هاي خود را دارد و همیشه رابطه شمول معنایی           . ضروري نیست 

 به طور مثال جمله زنبور قوزکم را نـیش زد، مـستلزم   .گیرندو استلزام در کنار یکدیگر قرار نمی  
  همـانطور کـه   . درحالیکه قوزك زیر شمول پـا نیـست    . آن است که زنبور پایم را نیش زده باشد        

بینید مشکالت تعاریف گفته شده این است که بیشتر توصیفی هـستند تـا تبیینـی و دقیقـا      می
ایی را میـان آن دو  ه رابطه شـمول معنـ   چه نهفته است کهکنند در  معنی دو کلم     مشخص نمی 

  ).102 :1391 به نقل از صفوي،  291: 1993الینز(کند برقرار می

  تحلیل داده ها
پس از یـافتن روابـط    به بررسی شمول معنایی در اشعار می پردازیم و        ،در این بخش از پژوهش    

 تـا  .کنـیم سـی مـی  را برری و زیرشمولی در اشـعار       رابطه فراشمول ،   و تفکیک آنها   شمول معنایی 
 وجـود  آنهـا  شـمول معنـایی در    کاربرد یی از نظر   و شباهت ها   ها  که چه تفاوت    نماییم مشخص

  .دارد

  شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج) الف
در برخـی از آنهـا   پـردازیم کـه   ابتدا به بررسی شمول معنایی در مجموعه اشعار نیما یوشیج می     

  :دذیل ارائه می شونقالب نمونه هایی در 

  و اجاق کهن سرد سرایم : 1نمونه 

  )نام بعضی نفرات(گرم می آید از گرمی عالی دمشان  

  گرمی: فراشمول

  اجاق: شمولزیر

 در. اجاق نوعی گرما اسـت . گیرد را در بر میاجاق معناي ، در این نمونه به عنوان فراشمول  گرما
بـه   .حاصـل شـده اسـت   نوعی گرما است که به واسطه گرمی حضور دوسـتان       واقع اجاق روشن    

 کـه معنـاي   گرمـا  یعنـی   توسـط واژه عـام دیگـر   ،بـه طـور کامـل    اجاق  واژه خاص   بیانی دیگر،   
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 عنـصر  دو و اسـت  اي مقولـه ،  شمول معنایی  این رابطه . ه است فراگیرتري دارد پوشش داده شد    
 یعنـی اسـم    دسـتوري  طبقه یک به متعلق هر دو رابطه که گرما و اجاق اند،        این درگیر واژگانی
  . هستند

 

  شب است،: 2نمونه 

  )شب است.       (شبی بس تیرگی دمساز با آن

  تیرگی: فراشمول

  شب: زیرشمول

 بـه عنـوان   تیرگـی . برقـرار اسـت    رابطه معنایی   خاص و عام   یعنصر واژگان دو   بین   در این مورد  
با همـدیگر شـمول معنـایی موجـود را       خاص   یعنصر واژگان به عنوان   شب   و    عام یعنصر واژگان 

گیـرد و شـب    تیرگی به عنوان فراشمول، معناي شب را در بر می      بدین سان که  . برقرار کرده اند  
 بـین شـب و تیرگـی قابـل تبیـین          معنایی  از اینرو رابطه شمول    .شودمحسوب می نوعی تیرگی   

  .است

  دارد هوا که بخواند: 3نمونه 

 )ري را.       (درین شب سیا

   سیا:فراشمول

   شب:زیرشمول

عی سـیاهی  وشـب نـ  یعنی . گیردرا در بر می شب به عنوان فراشمول، معناي      سیا ونه،نمدر این   
از رابطـه شـمول معنـایی، واژه سـیا      مطـابق مفهـوم    و را در بردارد  شب   ،سیاهیدر واقع،   . است

معنـایی   در این رابطـه   .شده است را نیز شامل    شب  چنان وسعتی برخوردار است که معنی واژه        
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سیاهی در  ، معناشمول   شب اسم هستند و   دستوري طبقه به دو متعلق  هر یعنصر واژگان  دو   نیز
 .نظر گرفته می شود

  ترا من چشم در راهم شباهنگام: 4نمونه 

 )ترا من چشم در راهم(که می گیرند در شاخ تالجن  سایه ها رنگ سیاهی    

  سیاهی: فراشمول

  سایه: زیرشمول

از نظر شـاعر،  .  را در بر می گیرد     سایه، معناي    به عنوان فراشمول   سیاهینیز   این بیت    مورددر    
 .سایه نوعی تیرگی و سیاهی است که در اینجا رابطه شمول معنایی را به خوبی نشان می دهـد             

 معنـاي  به طور کامل توسـط  واژه خاصسایه به عنوان معناي و  را شامل می شود  سیاهی، سایه   
  .ه است شد پوشش دادهاست، فراگیرترکهواژه عام به عنوان سیاهی 

  کاربرد شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج):  1(جدول 

  شمول معنایی

  بسامد کاربرد  شمولی هم  زیرشمولی  فراشمولی  ردیف
  4  -  اجاق گرمی 1
  8  -  سرد زمستان 2
  5  -  شب تیرگی 3
  7  شب با سایه  شب سیاهی 4
  4  سایه با شب   سایه سیاهی 5
  4  -  گرما  تابستان  6

  32  مجموع
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  :ول معنایی در اشعار سهراب سپهريشم

در این بخش از پژوهش به بررسـی شـمول معنـایی در اشـعار هـشت کتـاب سـهراب سـپهري            
  :پرداختیم که نمونه هایی در ادامه ارائه خواهند شد

  دیرگاهی است در این تنهایی: 1نمونه 

  .رنگ خاموشی در طرح لب است

  بانگی از دور مرا می خواند،

  )در قیر شب.      (ر شب استلیک پاهایم در قی

  شب: فراشمول

  تنهایی: شمولزیر

  رنگ خاموشی: شمولزیر

  )  رنگ سیاه (قیر: شمولزیر

رنـگ سـیاهی یـا همـان       ورنگ خاموشی، تنهایی به عنوان فراشمول، معناي شبدر این نمونه    
که مفهـوم   برقرار استبدین صورت  بین عناصر واژگان خاص و عام         رابطه .گیردرا در بر می    قیر

      را شـامل    قیـر تنهایی، رنـگ خاموشـی و رنـگ سـیاهی یـا همـان               : شب سه مفهوم دیگر یعنی    
 ، معناشـمول این سه و بدین سبب نیز  که معناي فراگیرتر دارد استواژه عامشب،  واژه  .شودمی

تنهایی، رنـگ  شمول معنایی، در این . هستند) اسم( دستوري طبقه یک به همه متعلق  .ند ا شب
چراکه که همـه زیرشـمول شـب قـرار          . شمول هستند اموشی و رنگ سیاهی یا همان قیر، هم       خ

  . گرفته اند
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  خویش را از ساحل افکندم در آب: 2نمونه 

 )دود می خیزد.       (لیک از ژرفاي دریا بی خبر

  دریا: فراشمول

  ساحل: شمولزیر

  ژرفا: شمولزیر

  آب: شمولزیر

   ز ایـن رو   ا.گیـرد  را در بـر مـی     آب و   ژرفـا ،  ساحلاشمول، معناي    به عنوان فر   دریادر این نمونه    
سـاحل و  ژرفـا و آب   .  دریا واژه شـامل اسـت  . آب است  ، ژرفا و  دریا شامل ساحل  : توان گفت می

  .زیرشمول هاي آن هستند و این سه زیرشمول با هم رابطه هم شمولی دارند

  

  !ست و بیابان چه فراخآفتاب ا: 3نمونه                                

  )سراب.   (نیست در آن نه گیاه و نه درخت

   بیابان: فراشمول

  )بدون گیاه(نه گیاه   : زیرشمول

  )بدون درخت(نه درخت  : شمولزیر

 بیابـان شـامل   : شاعر معتقد است .شوددر نظر گرفته می     در این نمونه به عنوان فراشمول      بیابان
هراب در این نمونه از شمول منفی در شـعر خـود اسـتفاده       در واقع س  . نه گیاه است و نه درخت     

یعنی اگر جنگل شامل گیاه و درخت است، بر خالف آن بیابان نه شامل گیاه اسـت                . کرده است 
 بـه  .شـوند شمول بیابان محـسوب مـی   طور نه درخت هر دو زیر     یاه و همین  لذا نه گ  . و نه درخت  

 .ن حال با خود رابطه هم شمولی دارندند و در عی ا بیابانمعناشمولعبارت دیگر، آنها 
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  و عشق، تنها عشق: 4نمونه 

 )مسافر.    (ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس

  عشق :فراشمول

  گرمی: شمولزیر

  )شدن(مانوس : شمولزیر

بـدین   .گیـرد را در بر می ) شدن(مانوس   و   گرمی به عنوان فراشمول، معناي      عشقدر این نمونه    
. اسـت )  بـه چیـزي  انس و الفـت   (مانوس بودن   عشق شامل   .  است عشق شامل گرمی  صورت که   

بـا هـم   دن نیـز  در این نمونه دو واژه گرمـی و مـانوس شـ     . گرمی معناشمول عشق است و الفت     
  .رابطه هم شمولی دارند

 

  

  کاربرد شمول معنایی در اشعار سهراب سپهري): 2(جدول 

  شمول معنایی

  کاربردبسامد   شمولی هم  زیرشمولی  فراشمولی  ردیف
  4  ساحل با ژرفا و آب  ساحل دریا 1
  5  ژرفا  با ساحل و آب  ژرفا  دریا 2
  5  آب  با ساحل و ژرفا   آب  دریا 3
  3  -  آتش سوختن 4
  5  مهربانی با ایمان و شقایق  مهربانی زندگی 5
  5  ایمان با مهربانی و شقایق  ایمان  زندگی  6
  5  شقایق با ایمان و مهربانی  شقایق  زندگی 7
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  3  گرمی با مانوس شدن  گرمی  شقع 8
  3  مانوس شدن با گرمی   مانوس شدن  عشق  9
  2  -  نور  خورشید  10
  4  نیلوفر با شکوفه  نیلوفر  گل  11
  1  شکوفه با نیلوفر  شکوفه  گل  12

  45  مجموع
                              

 

 

45

32

سھراب سپھری نیما یوشیج

شمول معنایی

  
یسه کاربرد شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج و  مقا:)1(نمودار                      

 سهراب سپهري
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  نتیجه گیري
در اشـعار نیمـا یوشـیج و      پژوهش حاضر به بررسی مقایسه اي شمول معنـایی و کـاربرد آن در               

 مشخص گردید که رابطه شمول معنایی در      داده ها با توجه به بررسی     . رداختسهراب سپهري پ  
 و هر دو از این نوع رابطه واژگانی در ابیات خـود اسـتفاده   شته استاشعار هر دو شاعر کاربرد دا     

بیـشتر   که شمول معنایی در اشعار سهراب سـپهري    توان گفت اما در مقام مقایسه می    . کرده اند 
 ،جدولها و نمودار مقایسه در این پـژوهش  . از اشعار مورد بررسی نیما یوشیج کاربرد داشته است        

 دهـد کـه   نشان میهمچنینیافته ها .  استمد وقوع شمول معنایی  نشان دهنده این تنوع و بسا     
  در حوزه واژگان منفی، یاس و ناامیدي       عمدتاً شمول معنایی در اشعار نیما یوشیج        گیري از بهره
 امـا در اشـعار   .نمونه هـایی از آن اسـت  » تیرگی، زمستان، سیاهی، شب، سیا «هايکه واژه  بوده

امید بـه زنـدگی   در ارتباط با  شامل واژگان مثبت و غالباًیی  شمول معنا ي، کاربرد سهراب سپهر 
شاهدي بر این مدعا    را »دریا، تابستان، ماهی، عشق، زندگی     «واژه هاي کاربرد  توان  است که می  

  . دانست

اشعار سهراب سپهري و نیما یوشـیج در کـاربرد شـمول معنـایی در     ن است که آنتایج حاکی از   
داراي شـباهت   با رابطه هاي واژگانی و شمول معنایی خود           همراه نهاي دریا، شب و تابستا    واژه

 بدین . استهم شمولی یکی دیگر از جنبه هاي اشتراك و افتراق آنها، استفاده از رابطه            .هستند
هم شمولی چندان بهره اي نبرده، این در حالی است که   نیما جز در مواردي معدود از       شکل که   

 از رابطـه شـمول معنـایی    ی به عنـوان بخـش  وبی به هم شمولیر ابیات خود به خ  سهراب در اکث  
 کمـک  مـی توانـد   شـمول معنـایی   در حـوزه بررسـی   این   سخن آخر این که    .توجه داشته است  
به ویژه از دیدگاه معنی شناسی شـعر  این دو شاعر ایرانی   اشعارچه بیشتر  هربهتري براي درك 

اي هـا بـه درك معنـ    در بـین واژه  عنایی و مشخصاً شمول م تشخیص روابط معنایی چراکه. باشد
مـوثرتر  بهتـر و   درك ، بـه  در نهایـت  کند که  کمک می  ي واژگانی  آنها و در نتیجه افزایش خزانه     

 به کارگیري شمول معنایی نـه تنهـا در   .دوش میهاي جهان خارج منجر  روابط بین پدیدهشعر و   
منجر به غناي لفظی و معنایی شـعر   در زبان شعر می تواند یکلبه طوراشعار این دو شاعر، بلکه   

از جملـه جنـاس و ماننـد آن      هاي ادبی     که آرایه  همانند نقشی در حقیقت، شمول معنایی      .شود
 .شوند باعث ارتقاء ساختاري و معنایی شعر میاترکردن شعر دارند، در زیب
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لی بهرامی،  ع،، مترجم درآمدي بر زبان و ارتباط،شناسیزبان ،)1382(همکاران و آکمجیان 

  . انتشارات راهنما،انچاپ اول، تهر

 ينامه پایان، بررسی انسجام واژگانی در اشعار نیما یوشیج ،)1392(برقعی موحد، مریم سادات 
  .دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزيشناسی نکارشناسی ارشد زبا

ــد   ــاکتچی، احمــ ــرآن   «). 1399(پــ ــایی در ترجمــــه قــ ، راســــخون، »شــــمول معنــ
.www.rasekhoon.net 

، چاپ يکورش صفوي ترجمه، نگاهی تازه به معنی شناسی ،)1387(پالمر، فرانک رابرت 
  .نشر مرکز،  تهرانپنجم،

ــه خــسروي ــی فارســی و زاده، پروان ــژاد عل ــانی الگوهــاي معرفــی". )1386 (ن    ، "نحــوي -واژگ
ف، صـص    مقاالت دومین هم اندیشی زبان شناسی رایانشی، دانـشگاه صـنعتی شـری             يمجموعه

93-100.  

ي نامه پایان، ي معنایی شعر عاشورایی معاصربررسی حوزه ،)1392(سلیمان پور، فاطمه 
  تهران دانشگاه شاهد،  و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد زبان

  .انتشارات پژواك کیوان ، تهران، چاچ اول،آشنایی با معنی شناسی ،)1386(صفوي، کورش 

 ،تهران، چاپ سوم،  چند اصطالحيسی و ادبیات تاریخچهشنانزبا ،)1389( ----------- 
  .انتشارات هرمس

 علی بهرامی، ،، مترجمان)شناسی همگانیزبان(درآمدي بر زبان  ،)1387(فرانکین و همکاران 
  . انتشارات رهنما، چاپ اول، تهرانسهیال ضیاء الدین،

 انتشارات ،، تهران صفوي کورشي، ترجمهشناسی زباندرآمدي بر معنی ،)1391(الینز، جان 
  .علمی

  .  انتشارات رهنما،تهران علی بهرامی، يترجمه، چاپ اول، بررسی زبان ،)1385( رجیول، ج
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   دارابزنگانِ الي در گویشِ آنهايِ مهجورِگروه و هم ak»كـَ« پسوندهايکارکرد
  abrak32@yahoo.com * رنجبرحسن

   دانشگاه هرمزگان ی فارساتی ارشد زبان و ادبی کارشناسيدانشجو

  

  

  چکیده
ي در سایهکه   زبان است؛ چرا،سازدت که آن را از سایر ملل متمایز میخست دارایی هر ملّن

زبان . زندت شکل گرفته و هویت آن را رقم میگون فرهنگی آن ملّهزبان است که ابعاد گون
. بسته به پیشوندها و پسوندهایش استوا تا حد زیادي  رشدش است که پویایی ویزبانفارسی 

 زبان فارسی است که در فارسی باستان و میانه بسیار پویا بوده از جمله پسوندهايپسوند کاف 
 گردآوريِ مطالبدر این پژوهش، روش .  کارکردهایش بسیار محدود شده استامروزه اما ،است

توصیفی بوده  -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی بوده واي خانهمیدانی و کتاب
 ،aki» کیـَ«ش یعنی؛ هایگروه و همak »كـَ«دهد که پسوند  نشان می جستارنتایج این. است

زنگانی بسیار پرکاربردند و  در گویش اليuk» وكـ«و  akɔy» ياکُـَ «،aku» کوـَ «،akâ» کاـَ«
ها و قیدها نیز تصرف  کیفیت صفت مواردي درسازند و درها و قیدها را میها، صفتانواع اسم

توانیم آن کارکردها را مشاهده  نمیمعیارهمچنین کارکردهایی دارند که در فارسی . دکننمی
  . کنیم

  

   18/2/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                  7/2/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

  واژگان کلیدي
  زنگانیگویش الي * 
  ساختواژه * 
 ي مشتقواژه * 

  پسوند * 
 زایش زبانی * 
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  مقدمه . 1
   هم قرار گرفتن ترکیب شدن و در کنار -الف:  زبان فارسی به دو روش استسازي درواژه 

از این رو اهمیت و توانمندي . هاآمدن پیشوندها و پسوندها در پیش و پس واژه -ب. هاواژه
عال  که در گذشته بس في زبان فارسیپیشوندها و پسوندها. پیشوندها و پسوندها آشکار است

 این چیزي جز واند کاربرد و منفعل شدهکمدر مقایسه با گذشته ند، امروزه اهو پرکاربرد بود
  .ارجی زبان سترگ پارسی نیست زوال و کمسوي به یگام
دار و جزء معنی) تکواژ آزاد(دار مستقل ها از به هم پیوستن یک جزء معنیاي از واژهپاره

تکواژ آزاد که هرگز . شوندساخته می) تکواژ وابسته(رود کار نمیدیگري که هرگز به تنهایی به
  .)267: 1396ارژنگ، . (اندنامیده» وند«رود را کار نمیبه تنهایی به

 تکواژهایی هستند که به ترتیب در اول یا وسط یا   ،وندها یعنی پیشوندها، میانوندها و پسوندها     «
ي بخشند و در برخـی مـوارد، طبقـه   ها میآیند و مفهوم جدیدي به آنها میآخر تکواژها یا واژه  

ي مهم و اساسـی   نکته). 274: 1387 احمدي گیوي،     و انوري(»کنندها را عوض می   وري آن دست
   معنی است و درست همین نکتـه اسـت کـه موجـب زایـش      ي دستوري و طبقههمانا تصرف در 

، »كــَ «موضوع نگارنده به بررسـی پـسوندهاي      بنا بر اهمیت این     . شودها واژه از یک واژه می     ده
ak»َکیـ «aki،» َکاـ «akâ،» َکوـ «aku،» َـ ـ زنگـانی  الي در گـویش   uk» وكــ «و   akɔy» ياکُ

   .پرداخته است

 که ستانِ بخش داراب شهرستان فسا است ده بزرگی از دهستان کوه- lây-zangân–زنگان الي
این روستا در کوهستان قرار دارد و سردسیري است و .  کیلومتري خاور داراب قرار دارد54در 

. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اندي فارسی تن جمعیت دارد و همه شیعه2335
. بافی استشغل مردم آن باغبانی و قالی. محصوالتش بادام، مویز، انجیر، گردو و گل سرخ است

  ). 210: ، جلد هفتم1330آرا، رزم(

: ي ناصري استنامهزنگان سخن به میان آمده فارسترین منبعی که در آن از اليقدیمی
 در و سردسیري هاآن يهمه و است افتاده کوهستان در که باشد دهاتی داراب معادن«

 ارم معدن مانند افتاده، داراب شهر شرق جانب در معادن آن يناحیه و است نشینبرف زمستان
 این اهالی معیشت... نوایگان معدن و زنگوالي معدن و گنبد و خفر معدن و برفدان معدن و
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 که است سرخ گل خشک يغنچه و مویز و يسردسیر خشک و تر هايمیوه از همه معادن
  .)1318: 1367فسایی، حسینی(».کنند هندوستان حمل همه

 سـال کهن  افراد يهاما به گفت  . گیري روستا کسی اطالع دقیقی ندارد      تاریخ دقیق شکل   يهدربار
 طـی سـالیان    سـاکنین ایـن روسـتا      -که این اطالعات به صورت سینه به سینه بـدانان رسـیده           

  .انده این روستا آمده و ساکن شدهمتمادي ب

نشین بوده است و سپس افرادي از نقاط مختلف باورند که این روستا در آغاز گبربرخی بر این 
ها را از اند و آناند، سپس بر گبریان چیره شدهاند و در این روستا ساکن شدهبه این روستا آمده

زنگان، الي نساال کهنبرخیي بنا به گفته .)3 و 2: 1394رنجبر،  (انداین نقطه بیرون رانده
 انداند و ساکن شدهبه این روستا آمدهی سالیان متمادي از نقاط مختلفی اهالی این روستا ط

ها و خرده از این رو روشن است که طی سالیان متمادي بسیاري از گویش« .)2: 1396رنجبر، (
رنجبر، (».اندویشی غنی را پدید آوردهاند و گهم آمیختههاي بومی در این روستا در فرهنگ
توانیم آن را میترین تأثیر را از لري گرفته است و  بیشزنگانی اليگویش. )11: 1395باقري، 

زنگانی گویشی لري است که الي«سالمی به اعتقاد ). 3: 1397رنجبر، (لري بدانیم گویشی نیمه
اما . ویه و بویراحمد، دور افتاده استبیش از دویست سال از سرزمین مادري خود یعنی؛ کهگیل

عد زمانی و مکانی، هنوز حفظ کرده رغم بهاي گویش لري را علیسیاري از ویژگیتردید ببی
  ). با اندکی تصرف13: 1390سالمی، (».است

  ي پژوهشپیشینه. 2- 1
تب ی صورت گرفته است که غالباً در کهاي دقیقتاکنون پیرامون آوندهاي زبان فارسی پژوهش

توان تکراري بودن و گسترده و جزئی ها را می ضعف این پژوهش.انددستور زبان فارسی آمده
هایش گروهو هم» كـَ « مورد نظر ما یعنی؛متأسفانه پیرامون پسوند. ها دانستنبودن آن

اي گونههایی که بهاز جمله پژوهش.  انجام نشده است،که درخور باشدتاکنون پژوهشی چنان
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می،به این پسوند پرداخته باشندویژه 

اي تحت در کتابچههمت یحیی زکاء به پژوهشی پیرامون پسوند کاف از احمد کسروي که : الف
و » كـَ«ي پسوند این پژوهش شامل تاریخچه.  و چاپ شده استگردآوريعنوان کافنامه 

  .هاي آن استدکري کارگستره
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ي مجلهي ارسنجانی، سید عبدالعلی هاشمی، در چند واژه» کی«و » کیـَ«سوند ي پ مقاله:ب
  .119 تا 109، صص )1385(، شناسیگویش

ي مهارلوي شیراز، اکبر صیادکوه و در منطقه» وكـ«و » كـَ«ي کارکرد پسوندهاي مقاله: ج
  .62 تا 41 صص ،)1397 (،هاي محلی ایران زمیني ادبیات و زبان فصلنامهسعید خسروپور،

  روش پژوهش. 3- 1
 براي گردآوري .استبوده اي خانه میدانی و کتاب، پژوهشروش گردآوري مطالب، در این

وران وران این روستا به ویژه گویشوگو و دقت در سخنان گویشواژگان به مصاحبه و گفت
فی بوده توصی -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی .کهن سال پرداخته است

  .اندبندي و تحلیل کردهها را دستهبرداري، یافته پس از فیشهنگارند. است

   و چهارچوب نظريبحث. 2
بخشی از نظام  که  است همان توانش دستوريشناسی نوین، دستور زباندر چهارچوب زبان

  ي شناختی همهاي طبیعی در ساختار ذهنی و روان به گونهوشناختی ذهن آدمی است 
 و این درست در مقابل بخشی از دیدگاه دستور )5: 1390گلفام، : ك.ن (ها وجود داردسانان

گویان به دستور زبان خود آشنا دند تنها برخی از سخنگیرد که معتقنویسان سنتی قرار می
اند و هاي دستور سنتی، آوندها را به طور مستقل مورد بررسی قرار دادهدر کتاب. هستند

واژه از ي ساختشناسان در حوزهزبان. تب به آوندها اختصاص یافته استبخشی از این ک
هاي غیر مستقل را هاي مستقل و واژهگیرند تا بتوان تفاوت عملکردي واژهمفهوم تکواژ بهره می

ها را به دو گروه توان آنترین واحد معنامند زبان تکواژ است و میازین رو کوچک. لحاظ کرد
     هایی که براساس  در دستور زبان.)28: همان ( تقسیم کرد)bound(ید  و مق)free(آزاد 
 شودها توجه میآنهاي معنایی وندها صرف نظر از تصرفبه شوند، شناسی نوین انجام میزبان

 دستورهمچنین در این . گیرنددار، در گروه واژگان مشتق پسوندي قرار میهاي پسوندو واژه
طور مختصر و ها اختصاص دارد، بهکه به بررسی ساختمان واژه» واژهساخت«در بخش ها زبان

. دارندپردازند و خود را از تقسمات معنایی برحذر میکلّی به کارکرد وندهاي زبان فارسی می
هاي ترین روشي این نوع برخورد با وندهاي زبان فارسی که یکی از مهمبحث و قضاوت درباره
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 ،با این همه در این پژوهش. گنجدسی است، در این حوصله نمیپویایی و زایایی زبان فار
با توجه به معناهاي هایش گروهو هم» كـَ«بندي کارکردهاي پسوند به عمد به تقسیمنگارنده 

  .  پرداخته استهاآن

 از جمله پسوندهایی است که در گذشته بس فعال بوده و کارکردهاي زیادي ak» كـَ«پسوند 
 شده بود که زبان فارسی ايهاي زبانی گستردهن پسوند در گذشته موجب زایشای. داشته است

ترین پژوهش  مفصلد سراغ دارنگارندهجا که تا آن. نیاز کرده بودرا از بسی نیازهاي زبانی بی
ها را گشوده و اند و در آن جستار بسی گرهي این پسوند را آقاي کسروي انجام دادهدرباره

  . ي این پسوند ذکر کرده استهجده کارکرد برا

     هاي کهن را هاي زبانهایی است که بسیاري از ویژگیزنگانی از جمله گویشگویش الي
 در ak» كـَ«ر این جستار خواهد آمد، پسوند گونه که دهمان. توان در آن مشاهده کردمی

 در ak »كـَ«  پسوند.کاربرد استبسیار پر...  وaki» کیـَ«، uk» وك-«کنار پسوندهایی چون 
ي ن به شیوهیهمچن. این گویش کارکردهایی دارد که کامالً با زبان فارسی معیار متفاوت است

نیاز کرده بیبسیاري  يهاواژهوام هاي کهن فارسی رفتار کرده و گویشِ این روستا را اززبان
  .است

  و کارکردهاي آن در زبان فارسی akك ـَي پسوند تاریخچه. 2-1
غربی رسیده و براي ساختن مصغر ي  به ایرانی میانهak ایرانی باستان به صورت akaسوند پ«
ي میان  ایرانی باستان در مرحلهika و kaپسوند «). 327: 1383ابوالقاسمی، (»رودکار میبه

کار ي آن را تغییر دهد بهام و مقولهکه معنی ني غربی بدون اینایرانی باستان و ایرانی میانه
 a که به منظور نقل نام به صرف ika و kaي بازمانده.  منتقل کندaرفته تا نام را به صرف می
  .)327: همان(»شودي غربی دیده میهایی از ایرانی میانهرفته، به صورت مرده در نامکار میبه

ي این پسوند در اواخر دوره. در زبان پهلوي کاربرد و کارکردهاي زیادي داشت» کاف«پسوند 
» جیم«در جنوب به صورت را » گاف«تبدیل شد که در همان زمان این » گاف«ساسانیان به 

 وارد ایران شدند به دلیل نداشتن  و ایران ارتباط یافتنداتازیان بهنگامی که . بردندکار میبه
هایی واژه. را قرار دادند» قاف«همخوان » گاف«در زبان خود به جاي همخوان » گاف«همخوان 

» گاف«به جاي که گفتیم در جنوب چنان .خندق، جوزق و روذق از این قبیل هستند: نچو
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شدند دیگر نیازي نبود تا بردند از این رو چون تازیان وارد ایران کار میرا به» جیم«همخوان 
: هایی چونواژه. را در زبان خود داشتند» جیم«این همخوان را تغییر دهند چرا که همخوان 

» جیم«و » گاف«پس از مدتی دو شکل  .وذج، لوزینج و فیروزج از این قبیل هستندفالوذج، نم
شود و بدل به تلفظ نمی» هاء«تبدیل شد که امروزه این » هاء«نیز تغییر یافت و این پسوند به 

هایی گذارد واژهچه بر این گفته صحه میآن). 8 تا 6: 1331کسروي، (کسره گردیده است 
که بسیاري از - زنگانی اليهستند و در گویش» هاء«م به  مختومعیاررسی است که در زبان فا

بابونه که : مانند. روندکار می بهak »كـَ« همچنان با پسوند - کهن را داردهايهاي زبانویژگی
        و کچهgolâl-ak »گاللک«، گالله که در این گویش bɔvin-ak »وینکاب«در این گویش 

هاي  این امر را در برخی دیگر از گویش. استkač-ak »کچک« گویش که در این) چانه - (
  :توان مشاهده کردایرانی نو نیز می

که در فارسی میانه ) 47: 1397صیادکوه و خسروپور، (» آبله« به معنی ôlak ←مهارلویی 
ābilag175: 1373مکنزي، . ( بوده است(  

که در در فارسی میانه ) 158: 1385زمردیان، (» قلوه، کلیه« به معنی gordak ←قاینی 
gurdag288: 1373مکنزي، . ( بوده است(  

که در فارسی ) 48: 1383سالمی، (» ي میوههسته« به معنی estak ←جیرفتی و کهنوجی 
  )322: 1373مکنزي، . ( بوده استastagمیانه 

 ←لکی . )229: 1386خاتمی، (»  چیزاي از هرکُپه، انباشته« به معنی kopak ←کازرونی 
butek کوهمره سرخی .)14: 1391ایزدپناه، (» بوته« به معنی ← zangolak به معنی 

» پونه« به معنی podonak ←شیرازي . )170: 1390پور و جباره، حسام( »زنگوله«
    ،bâvenak ← شورابی .)143: 1391محمدي،  حاجیرحیمیان، راستی عمادآبادي و(

 و 146: 1386سالمی، (» بابونه« به معنی bônak ←ی کیش و تنگboynak ←اي زاخرویه
  .)195: 1380زاده، ملک(» پرهشب« به معنی ow šparak ← زرقانی .)147

رود گویا پیش از اي از فارسی به شمار میدر آذري که زبان کهن آذربایجان بوده و شاخه
آن » الف« رفته و تنها آن از میان» کافِ«از این رو امروزه . شده استالفی آورده می» کاف«

  .)8 :1331کسروي، (اند آستارا، آستانا و بهدنا از این دسته: هایی چونواژه. باقی مانده است
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هایی واژه. شود، واو آورده می»هاء «؛و جانشین آن یعنی» کاف«اي نیز گاهی در جنوب به ج
  .)9: همان(سرو از این قبیل هستند یارو، کاسو و پ: چون

که گاهی چنان. »جیم«است یا » گاف« تبدیل از ،دانیم که این واوسروي ما نمیي کبه گفته
الفی آورده » گاف«نیز پیش از ) جنوب(جا هاي دیگر این تبدیل روي داده یا در آندر کلمه

یکی در این جستار خواهیم دید که همان گونه ). همان(و واو جاي آن را گرفته است شده می
برخی واوي که در شاید بتوان گفت .  استuk» وكـ«زنگانی پسوند يسوندهاي گویش الاز پ

 بوده که بعد uk» وكـ«رود، پسوند کار میها به واژههایی که در جنوب به عنوان پسونداز واژه
 برخی گویشوران این شاهد این مدعا آن است که.  از آن حذف شده استk» ك«همخوان 

مانند  . u» او«با پسوند هم برند و کار می بهuk» وكـ«ند  با پسو همها راش بعضی از واژهگوی
 که toroš-uو تُرشو  čamzu چمزو ،ri:š-uریشو : هاي محلی گیاه هستندکه نام اهواژهاین 

 و ترشوك čamz-uk چمزوك ،ri:š-ukها را به صورت ریشوك  این واژه،برخی گویشوران
toroš-uk برندکار میبه .  

این پسوند را گاه  انجام شده، کارکردهاي »كـَ «هایی که پیرامون پسوندشکنون در پژوهتا  
  :توان به موارد زیر اشاره کرد میبراي نمونه. اندمفصل و گاه مختصر بیان کرده

:  استاد فقط به دو کارکرد این پسوند اشاره شده استدر کتاب دستور زبان فارسی پنج -الف
کاف گاهی در آخر بعضی -2. دخترك، مامک، پسرك: دآیکاف در کلمه براي تصغیر می- 1

قریب و  ( رکوك← پرستوك، رکو ←، پرستو  زادك← زاد: کلمات افزوده شود و زائد باشد
  .)299: 1389همکاران، 

:  کارکرد این پسوند اشاره شده استدودر کتاب دستور زبان فارسی پرویز ناتل خانلري به  -ب
افزوده صفت به -2. سازد که با شباهت همراه است دیگر میشود و اسمیبه اسم افزوده می- 1

 تا 165: 1386ناتل خانلري،  ( که به داشتن آن صفت مخصوص استسازدمیاسمی شود و می
167(.  

ي عمادي حائري به پنج کارکرد این پسوند اشاره در کتاب دستور زبان فارسیِ عماد نوشته-ج
براي تحبیب و  -3. براي تحقیر و توهین -2. ربراي رساندن کوچکی و تصغی - 1: شده است

  .)125: 1360عمادي حائري،  (ي تشبیه و نسبتنشانه -5. ي اسم آلتنشانه -4. ترحم
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ه کارکرد این پسوند ي انوري و احمدي گیوي به نُ نوشته2در کتاب دستور زبان فارسی -د
در مورد تقلیل در  -3.  قیددر مورد تقلیل و تدریج در -2. براي تصغیر -1: اشاره شده است

   .براي نسبت -7. براي تشبیه -6. براي تحبیب و ترحیم - 5. براي تحقیر و توهین -4. صفت
 احمدي  وانوري (براي ساختن اسم از صفت -9. رع فعلبراي ساختن اسم آلت از بن مضا - 8

  .)287 و 286: 1387گیوي، 

به پنج کارکرد این فلسفی ي تألیف عالمهدستور زبان فارسیِ نمودارروش نوین در کتاب  -هـ
سازد که پیوندد و اسم مرکبی می، به انتهاي اسم می»ك«پسوند «: پسوند اشاره شده است

: 1389فلسفی، عالمه(».ي اسمی استي تصغیر، تحقیر، ترحم و تشبیه و جنبهداراي جنبه
343(.   

هاي مختوم به هاء بیان حرکتی ه واژهک ـ با توجه به ایندر پژوهش کسروي با نام کافنامه - و
: هجده کارکرد این پسوند اشاره شده استبه  -اندبوده» كـَ«داراي پسوند  که امروزه داریم هم

       . ساختن صفت از فعل -5. مانندگی - 4. دلسوزي -3. ارجیبی -2. خردي و کوچکی - 1
           .ختن اسم از صوت و آواسا -8. ساختن نام ابزار از فعل - 7. ساختن اسم از صفت - 6
ساختن  - 12. ساختن نام نتیجه از فعل -11. ساختن اسم اندازه -10.  ساختن اسم مصدر- 9

     ).سازيمعرفه(شناختگی  -15. حال و چگونگی -14.  خداونديدارایی و -13. اسم مکان
  ).37 تا 12: 1331کسروي، (هرگونه نسبت  - 18. دوره و زمان- 17 .مادینگی -16

  زنگانی در گویش اليakك ـَکارکردهاي پسوند . 2-1-1
  صفت مرکب ←ك ـَ+ بن فعل +  اسم - 1

 صفت کسی ، به معنی خودشاشَک)كـَ+ شاش از فعلِ شاشیدن + خود (xo-šâš-ak  خُشاشَک
خواب رود که شب در رختکار میاین صفت براي کودکان به. شاشدمیاست که در شلوارش 

  .دشاشنخود می

 این صفت در دو ، خودرینکبه معنی )كـَ+ رین از فعلِ ریدن + خود ( xo-rin-ak خُرینک
 در شلوارش  که یا کسی براي کودك- ب. ي کسی که ترسو استبرا -الف: رودکار میمعنا به

  .کندمدفوع می
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   مرکب اسم←ك ـَ+ بن فعل +  اسم - 2

 پوشیده مکانی است که) كـَ+ از فعلِ تپیدن تَپ + گِل به معنی خاك  (gel-tap-akتَپک گِل-
  . از خاك نرم باشد

  . استبه معنی پاجوش گل محمدي) كـَ+ کُش از فعل کُشتن + گُل  (gol-koš-akکُشَک گُل-

     ی است با نام گیاه )كـَ+  از فعلِ شکستن šekanکن شِ+ پا ( pâ-škan-akپاشکِنَک  -
 این نام را به آن ،شکندامی که پا روي آن گذاشته شود میچون هنگ و هاي ترد و شکنندهساقه
  .اندداده

نام گیاهی است که از آن  )كـَ+ مخور از فعلِ خوردن + خر ( xar-ma-xor-akخَرمخورك  -
ي این گیاه است چه بر من روشن نشد وجه تسمیهآن. کنند استفاده میخري به عنوان علوفه

    آن را خراي است که گویی  ولی نام آن به گونه،خوردخوبی می به خرچرا که این گیاه را 
  .خوردنمی

 )اي شکاريپرنده (به معنی دلیجه )كـَ+ خور از فعلِ خوردن + باد ( bâ:δ-xor-akباذخورك  -
  .است

سوزش مري .  بیماري استنوعینام  )كـَ+ سوز از فعل سوختن + بر ( bar-suz-akبرسوزك  -
مزه از مري یا معده به همراه است و هنگام آروغ، آبی ترش با ترش شدن معده است که اغلب

  . آیددهان می

     + به معنی گردیدن و چرخیدن soriδanسر از فعلِ سریدن + سر ( sar-sor-akسرسرَك  -
  .به معنی سرگیجه است )كـَ

   اسم مرکب←ك ـَ+ بن فعل +  صفت - 3

نام گیاهی است ) كـَ+ کُن از فعلِ کردن + شَل به معنی شل و فلج : ( šal-kon-akکُنَک شَل -
اي اش را با کلند کوبید و چون با این کار، گیاه به گونههرز که براي از بین بردن آن باید ریشه

  .اندشود، این نام را به آن دادهشَل و فلج می
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  صفت ←ك ـَ+  اسم - 4

در گویش .  به معنی موي آشفته و در هم تنیده،ي موصفتی است برا) كـَ+ پِت ( pet-akپِتَک 
هاي مختلف با کسر جههها و لاین واژه در گویش. رودکار می در معنی مو بهpotزنگانی پت الي

ي شیرازي  براي مثال در لهجه.رودکار میبه /p/و فتح همخوان  /p/ضمِ همخوان  ،/p/همخوان 
). 41: 1385خدیش، (رود کار میم شدن موي و نخ بهو در ه در معنی به هم ریختن petپِت 

 به معنی potدر گویش درزي پت  و )46: 1385زمرّدیان،  ( pattي پت در گویش قاین واژه
 ذکر کرده است patمعین این واژه را به صورت پت ). 100: 1390سالمی، (رود کار می به»مو«

 که از بن موي بز روید و آن را به شانه پشم نرمی«: و معنی آن را چنین بیان کرده است
معین، (» بعضی گیاهانيي سطح بشرههاي ریز در هم تافتهکرك...برآورند و از آن شال بافند 

1385 :260(.  

   اسم جدید←ك ـَ+  اسم - 5

در این  )كـَ+  جوجه است /i/ي  به واکه/u/ ي ابدال واکها بji:jaجیجه ( ji:jakجیجک  -
  . هاي کوچک و پوشیده از خارخمتاهی است با گویش نام گی

   در این گویش به معنی lel لِل .به معنی انگل بدن بز است) كـَ+  lelلِل ( lel-akلِلَک  -
  .رودکار میي پرندگان و نوزاد برخی از حیوانات مانند خرگوش و موش بهجوجه

در این گویش و  močي مچ واژه. به معنی فلج دست است) كـَ+  moč مچ( močč-akمچک  -
عبدویی، کالنی ) 93 و 92: 1390سالمی، (اي، دشتی اي، باشتویهها از جمله اِهوهبرخی گویش

رود و با توجه به این کار میبه معنی استخوان به) 65 و 64: 1383سالمی، (و کوزرگی ) لري(
 معیارامروزه در زبان فارسی است » استخوان« این واژه که توان گفت معناي نخستینِمعنی می

  .از آن باقی مانده است» مچ پا«و » مچ دست«از میان رفته و تنها دو ترکیب 

   قید مقدار ←ك ـَ+ اسم  - 6

 هم čos-akچسک . به معنی مقدار خیلی کم است) كـَ+ تَس به جاي چس ( tos-akتُسک 
  .رودکار میبه
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  خردي و کوچکی مفهوم ←ك ـَ+ اسم  - 7

  .  استآس به معنی دست)كـَ+ آس  (â:s-akآسک  -

   اسم←ك ـَ+  صفت - 8

 غالباً سبز هارنگ این دکمه. ي کوچک است به معنی دکمه)كـَ + sôzسوز  (sôz-akسوزك  -
  .است

 نام قسمتی از اعضاي بدن است که از چربی تشکیل )كـَ + lamčلَمچ ( lamč-akلَمچک  -
  .به معنی شُل و وِل است lamčلَمچ ي اژهدر این گویش و .شده است

  .به معنی کپک است) كـَ+ سفید ( safiδ-akسفیذَك  -

، تنگی، »کور«جا از  در این.ي خشک شده استبه معنی غوره) كـَ+ کور ( ku:r-akکورك -
به » نابینا«را عالوه بر » کور«ي دهخدا واژه. گردشدگی، بسته بودن و نظیر آن مورد نظر است

ي در واژه» کور«ها با معنایی که ما از  که برخی از آن استمعانی متعددي ضبط کرده
ناگشوده بسته، دهانصفت گرهی که باز نشود، دهان: ایم شباهت دارد دریافت کرده»کورك«

  کرداي که خندان نباشد و گردویی که مغزش خردخرد و به سختی بیرون توانمانند پسته
  .)18692 :دوازدهم، جلد 1377دهخدا، (

عکس آن . شودنوعی پریدن است که هنگام پرش، پاها باز می) كـَ+ پهن ( pa:n-akپهنَک  -
  . است که هنگام پریدن هر دو پا در کنار هم قرار دارد»جفتَک«در این گویش 

   جدیدصفت ←ك ـَ+  صفت - 9

  .اي است که پیش از رسیدن خشک شده باشدصفت میوه) كـَ+ خُشک ( xošk-akخُشکَک  -

  . به معنی ولگرد) كـَ+ وِل ( vel-akوِلَک  -

  قید مقدار ←ك ـَ+ صفت  -10
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  . است» نسبتاً زیاد«به معنی  ،خوبک) كـَ/ + v/به  /b/خوو با ابدال ( xu:v-akخووك 

  اسم  ←ك ـَ+ آوا  -11

  .به معنی اسهال است )كـَ + پِرپِر( per-per-akپِرپِرَك 

  نام نتیجه از فعل ←ك ـَ+  بن فعل -12

این فعل همان .  است»چه روبیده شدهآن«به معنی ) كـَ+ رفت از فعل روفتن ( roft-akرفتَک 
rōb فعل ) 57: 1373ابوالقاسمی، (است » روفتن« در فارسی میانه است که در فارسی دري

رنجبر و صیادکوه،  (معنی روبیدن و جارو کردن است به  در این گویشvâ-roftan» وارفتن«
   .رودکار میغالباً به معنی آشغال بهنیز  »رفتک«ي واژهو ) 27: 1394

  :ساختن نام مصدر -13

  . به معنی گریه و مویه استgerik môkگریک موك 

  :م مکانسساختن ا -14

+ به معنی سرو کوهی  vo:l ول+  همان رو است i به uري با ابدال ( ri vo:l-akري ولَک  -
-  به معنی سرو کوهی است و به نقل از افراد کهنvo:lول . زنگاننام مکانی است در الي) كـَ

  .ه استسال، این مکان در گذشته پوشیده از سروهاي کوهی بود

نام مکانی است با چشمه و درختان ) كـَ+ اُو  +  به جاي گلوگوري( guri ô-akگوري اُوك -
نیز مشهور شده » گلو آبک«آیند به زنگان میکه امروزه در میان گردشگرانی که به الي بسیار
با . رودکار میبه» گَلو« کوتاه، در این گویش به جاي /u/ي  با واکهguri» گوري«ي واژه. است

   و /r / در این واژه به/l/ همخوان - الف: توان گفتتوجه به فرایندهاي واجی این گویش می
هایی را در شکل این واژه با هاي ایرانی نو شباهتدر گویش.  تبدیل شده است/i/ به /u/ي واکه

و ) 264: 1380زاده، ملک(زرقانی : رود قابل مشاهده استکار میزنگان بهشکلی که در الي
  ).109: 1381اکبرزاده،  (goli ←  دشتستانی guli ←) 387: 1389بذرافکن، (داریونی 
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مکنزي، ( grīwي آن یعنی؛ هاي میانهي یکی از صورتتغییر یافتهآن را اندكتوانیم می -ب
  .بدانیم) 294: 1373

  :ساختن صفت نسبی -15

-petپِتَک رفتنپِت«.  و یواش استبه معنی آهسته) كـَ+ پت + پت ( pet-pet-akپِتَک پِت -
pet-ak raftan«  : رفتنراه آهسته و یواش.  

  :زوده شدن به همخوان آغازین واژهساختن اتباع با اف -16

در این . زنگانی استهاي ساختن اتباع در گویش الياین روش یکی از پر بسامدترین روش«
. کنند تلفظ میa» اَ« را به صورت k» ك«ي پس از همخوانِ روش برخی از گویشوران، کسره

آغاز  k» ك« و g» گ«ان هایی که با همخوي دیگر این است که براي ساختن اتباع از واژهنکته
  .)19: 1396رنجبر و نمیرانیان، (».شودشوند، از این روش استفاده نمیمی

  . به معنی ماست است/t/ با حذف همخوان mâ:sماس  . m-ak-e mâ:sمکِ ماس  -

  . به معنی گرد و خاك استdu:laqدولَق  . d-ak-e du:laqدكِ دولَق  -

   r-ak-e ru:γanركِ روغن  -

- ک و صورت صs-ak-o su:rat  

  :دلسوزي و تحبیب -17

  . است، بدبخت و بیچارهبدبختَک) كـَ+ بخت وخت به جاي  + بذ( baδ-vaxt-akبذوختَک  -

   tefl-ak/ telf-akطِلفَک / طِفلَک -

  :ارجی و تحقیریب -18

د، دختر و پسر افزوده هاي زن، مر به واژه ورودکار میبه aka» کَهـَ«در این کارکرد غالباً پسوند 
  . شودمی
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  )كـَ+ حسین  (huseyn-akحوسینَک  -

  marda(e)kaمردکه  ، zana(e)kaزنکه  ،doxt-a(e)ka/doxtar-a(e)kaدخترکه / دختَکه-

  :تشبیه و مانندگی-19

برخی . ه آن آویزان کنندب که چیزي را  استاينام وسیله) كـَ+ چنگ ( čang-akچنگَک  -
به در این گویش  čeng چنگ .برندکار می بهčeng-akنگَک ین اسم را به صورت چِ ا،گویشوران

  .توان این وسیله را مانند نوك پرندگان دانستمعنی نوك پرندگان است و در این صورت می

 است که سر نوزاد را هنگام خواب در ی هاللی شکلچوبِ) كـَ+ کمون ( kamun-akکَمونَک -
ضبط شده و برخی از معانی آن با معنایی که در » کمانه«واژه به صورت  این .دهندآن قرار می

شکل اشیا و هر چیز که داراي قوس است، چوبی بخش قوسی: جا گفتیم شباهت دارداین
انوري،  (داندند تا چیزي را سوراخ کنندگربستند و با آن مته را میمنحنی که به آن تسمه می

  ).5919 : جلد ششم،1382

  .ي بزرگ استبه معنی دکمه) كـَ+ گُل ( gol-akگُلَک  -

  »تر«افزوده شدن به پسوند -20

شود و تغییري در معنا ایجاد  میسازد، افزودهکه صفت تفضیلی می» تر«به پسوند » كـَ«
  . این کاربرد، چندان مستعمل نیست.کندنمی

  .به معنی بدتر) كـَ+ تر+ بد (bat-tar-akبتَّرَك  -

  .تربه معنی نزدیک) كـَ+ تر+ نزیک (nazik-tar-akترك نزیک -

شده به صفت برتر افزوده می» كـَ«این کارکرد در متون کهن نیز قابل مشاهده است یعنی؛ 
  :شده موجب تقلیل در صفت میکرده وبا این تفاوت که در معنا تصرف می. است

اصلتِ ایشان خیزد، دورترك اما از آفت حیل و فسادِ ضمیر که از کثرتِ مخالطتِ مردم و مو«
  .)702: 1394وراوینی، (»تواند بود
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  :ایجاد هرگونه نسبت -21

  .  زدن دو دست بر هم است وبه معنی کَف) كـَ+ شَپ ( šap-akشَپک  -

 زدن دو دست بر هم  دستک، کَف، وبه معنی) كـَ +  به جاي دستدس( dass-akدسک  -
  .است

کار نیز بهčešin-ak   چِشینَک. به معنی چشمک است)ك ـَ+چشم / چشن ( češn-akچِشنَک -
  .رودمی

 در این bormبرم . به معنی باال و پایین انداختن ابرو است) كـَ+ برم ( borm-akبرمک  -
  .)19: 1388وشی، فره( است boruy» بروي «آني پهلوي  ریشه وگویش به معنی ابرو است

   akiکی ـَکارکردهاي پسوند . 2-2
  صفت نسبی ← کیـَ + صفت - 1

   yavâš-akiیواشَکی ، ) هولکی - (halôl-akiلَکی وهلُ،  pir-akiپیرَکی  -

که  بدانیم چرانیز اي افزایش در صفت  را باید گونه»پهنکی« ).کیـَ+ پهن ( pa:n-akiپهنکی  -
  .تر استپهن» پهن« از »پهنکی«در این گویش 

  صفت نسبی ← کیـَ+ اسم  - 2

   pul-akiپولکی  ، xar-akiرکی خ -

  صفت نسبی ← کیـَ+  آوا - 3

  )  باشدترآنچه حجمش از وزنش بیش - (pop-akiپپکی  -

ین کسی که دائم به ا. رودکار میتر براي دختران بهتی است که بیشصف fert-akiفِرتکی  -
  .ماندتر در خانه می و کمرودطرف و آن طرف می

  شباهتمانندگی و م  مفهو← کیـَ+ اسم  - 4
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. رودکار میآمیز براي لوازم خواب بهو توهین با بار معنایی منفی )کیـَ+ جل ( jol-akiجلَکی  -
   .که مانند پاالن االغ است... واقع یعنی پتو، تشک و در

   اسم← کیـَ+ صفت  - 5

  . که بسیار تلخ است است هرزنام گیاهی )کیـَ+ تلخ ( talx-akiتلخکی  -

   اسم← کیـَ+ اسم  - 6

 که پشت ران االغ خراي در عقب پاالن تسمهرانکی، به معناي ) کیـَ+ رون ( run-akiرونکی -
   .گیردقرار می

   akâکا ـَکارکردهاي پسوند . 2-3
 باستان براي ساختن اسم و  است که در ایرانیâka پسوند همان پسوند رسد اینبه نظر می

  .)311: 1383 ،والقاسمیاب(رفته است کار میصفت به

  :ساختن قید حالت - 1

   .به معنی وارونه) کاـَ+ کپ ( kopp-akâکُپکا  -

  .به معنی از پهنا) کاـَ+ پهن ( pa:n-akâپهنکا  -

  قید کیفیت ←کا ـَ+ اسم  - 2

   .به معنی با سر) کاـَ+ کلّه ( kalla-kâکا کَلّه -

   .پشت  بابه معنی) کاـَ+ پشت ( pošt-akâپشتَکا  -

   .گاهبه معنی با نشیمن) کاـَ+ قین ( qi:n-akâقینَکا  -

 صورت و«در این گویش به معنی » بچ« .به معنی با صورت) کاـَ+ بچ ( bočč-akâبچکا  -
  .است» رخسار
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در این گویش به » مل« . استبه معنی با سر و گردن) کاـَ+ سرَمل ( sar-a-mol-akâسرَملَکا  -
باید الف میانوند قرار گرفته است می» مل«و » سر«اي که میان است و فتحه» گردن«معنی 
برند کار میوران به جاي این فتحه، کسره بهبرخی گویشناگفته نماند که )  سراملَکا←(باشد 

کار واقع به جاي واو عطف به  که این کسره کارکرد عطف را دارد، در)sar-e-mol-akâملَکا سرِ(
ي رود در واژهاگرچه این نوع کارکرد در این گویش پربسامد نیست اما احتمال می. رودمی

  )  سر و ملَکا←(نیز چنین باشد » ملَکاسرِ«

  : مثال در قالب جمله

  . با پشت به زمین خورد← pošt-akâ oftiδپشتکا اُفتیذ 

   akuکو ـَکارکردهاي پسوند . 2-4
  اسم ← کوـَ +  صفت- 1

  . ي خشک شده استبه معنی غوره) کوـَ+ کور ( ku:r-aku کورکو -

به معنی در این گویش  talvتَلو .  استخوان شانه استنام) کوـَ + talvتلو ( talv-akuتَلوکو  -
  . اي و صاف استتخته

   جدیداسم ← کوـَ +  اسم- 2

 در این گویش به صورت» بیل«ي واژه. انداز استبه معنی خاك) کوـَ+ بیل ( beyl-akuبِیلَکو 
beyl رودکار میبه .  

  اسم ←کو ـَ + آوا - 3

  . به معنی خمیازه استova:-kuاُوکو 

  :هاساختن انواع صفت - 4

  »xo-šâš-akخُشاشَک «: ك.ر) کوـَ+ شاش از فعل شاشیدن + خود ( xo-šâš-aku وخُشاشَک -

  »xo-rin-akخُرینک « :ك.ر) کوـَ+ رین از فعل ریدن  + خُ به جاي خود( xo-rin-aku وخُرینک-
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ار معنایی یکسانی رود و بکار می نیز بهakك ـَاین آمد این دو صفت با پسوند که پیش از چنان
  .دارد

این صفت را برخی گویشوران به صورت .  استبه معنی وارونه ) کوـَ+ کُپ ( kopp-akuکُپکو 
  .برندکار میبهنیز  »ku:p-akuکوپکو «

- کو لَمچlamč-aku)  به معنی دست و پا چلفتی است )کوـَ+ لمچ  .  

  .گرد است هرزهفرد صفت به معناي ولگرد، ) کوـَ+ وِل ( vel-akuوِلَکو  -

لَکو وهhôl-aku ) عجول استبه معنی ) کوـَ+ هول .  

  :ساختن قید حالت - 5

ن کسی است که روي شکم  حالت خوابید،به معنی وارونه است )کوـَ+ کُپ ( kopp-akuکُپکو 
  .خوابیده است

  خردي و کوچکی مفهوم ←کو ـَ+  اسم - 6

  . به معنی بیلِ کوچک و بیلچه است) کوـَ+ بیل ( beyl-akuبِیلَکو 

  تقلیل در صفت ← کوـَ + صفت - 7

در این گویش  telezmتِلِزم . معنی نسبتاً شاداب استبه ) کوـَ+ تلزم ( telezm-akuتِلِزمکو  -
کند که  ناگفته نماند که نوعی مانندگی نیز در ذهن تداعی می.معنی ظریف و شاداب استبه 

  .  است»گونهشاداب«در این صورت به معنی 

. است» اندك «به معنی česq چِسق ،در این صفت) کوـَ+ چِسق ( česq-akuچِسقَکو  -
شود و به معنی فت میشود موجب تقلیل در ص به این صفت افزوده میکوـَهنگامی که پسوند 

  .آید میاندكبسیار بسیار 
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  :ارجی و تحقیربی - 8

نا همان  در این مع)کوـَ+ حسین / حوسین (huseyn-aku/ hoseyn-aku حسینَکو/ سینَکووح
  ) حسینَک← (شودك موجب تحقیر میـَ پسوند ،است که در فارسی

  :انندگی و تشبیهم - 9

  .ي گوش است که مانند برگ فرض شده استبه معنی الله balg-akuبلگَکو 

   akɔyي اکُ ـَکارکردهاي پسوند. 5 -2

 akɔyي اکُـَبه شکل و آمده » اي« است که پس از آن پسوند akâکا ـَ  پسونداین پسوند همان
  . استفاده کرد»کیـَ«توان به جاي این پسوند از پسوند می. درآمده است

   :ساختن صفت نسبی- 1

  .  استبه معنی دزدکی )ياکُـَ+ به جاي دزد دزdozz-akɔy )  يادزکُ -

  .  استبه معنی زورکی )ياکُـَ+ زور ( ru:r-akɔy يازورکُ -

  .  استبه معنی یواشکی )ياکُـَ+ یواش ( yavâš-akɔy يایواشَکُ -

  . است»به سالمی و درسته«در معنی  )ياکُـَ+ سالم ( sâ:lom-akɔy ياسالُمکُ -

  :ساختن قید حالت - 2

  . است) در حالت ایستاده (به معنی ایستاده )ياکُـَ+ یذه واسvâ-ssiδ-akɔy ) ياواسیذَکُ -

  .  استبه معنی نشسته )ياکُـَ+ نشِسه ( nešess-akɔy يانِشِسکُ-

- انَکُهپي pa:n-akɔy ) استبه معنی از پهنا، به پهنا )ياکُـَ+ پهن .  

  قید کیفیت ← يکاـَ+  اسم - 3

   . استگاهبه معنی با نشیمن )ياکُـَ+ قین ( qi:n-akɔy ياقینَکُ -
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  . استبه معنی با صورت )ياکُـَ+ بچ ( bočč-akɔy يابچکُ -

  . استبه معنی با سر و گردن )ياکُـَ+ مل سر( sar-a-mol-akɔy ياسرَملَکُ -

   ukك و د ـکارکردهاي پسون. 2-6
توان با این کارکرد را می. شودآید و موجب افزایش در صفت مییا صفت میدر پایان اسم  - 1

هاي زیادي دارد در ي عربی که وزني مبالغهصیغه. ي مبالغه در عربی یکی دانستصیغه
 ي کاريشود و داللت بر بسیار کنندهتر از فعال، فعاله، فعیل و فعول استفاده میفارسی بیش

 ـ این کارکرد پسوند )33 و 32: 1387عمید، (رساند  میار در کاري را و مبالغه و تکرکندمی
  .تر است از دیگر کارکردهایش بیشukك و

 ،رو است کسی است که خندان و خندهصفت )كـو+ به جاي خنده خنّه ( xann-ukوك خَنّ -
  .کسی که خنده جزئی از وجودش باشد

آموزان  است که پیوسته از دیگر دانشآموزيصفتِ دانش )كـو+ عرض ( arz-ukعرضوك  -
   .کندشکایت می... نزد معلم، مدیر و

صفت کسی است که بسیار زود رنج است و با دوستان و  )كـو+ قهر ( qa:r-ukقهروك  -
  .کندبه عبارت دیگر کسی که بسیار قهر می. کندقهر می... اطرافیان و

و در این گویش هم به معنی بد اخالقی  »بخل«ي واژه .)كـو+ بخل ( boxl-ukبخلوك  -
 صفت کسی است که  هم»بخلوك« در نتیجه ،چشمیخویی است و هم به معنی تنگتند

  واي سکوتی همراه با بد اخالقی استگوید و دارخو است و با دیگران کم سخن میپیوسته تند
  .باشدچشم که تنگاست  صفت کسی هم

  رت به صو. شوداي است که باردار نمی یا مادینهصفت زن )كـو+ مزا ( ma-zôkك ومزُ -
  .رودکار مینیز به» ma-zâ-`ukاوك - مزا«

نادانی به ه بر معناي و عال»جهل«ي واژهدر این گویش  .)كـو+ جهل ( ja:l-ukجهلوك  -
خو است و زود  صفت کسی است که تند»جهلوك«رود و کار میبهنیز معنی خشم و عصبانیت 

  .شودانی میآشفته و عصب
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  .کندصفت کسی است که بسیار دعوا می )كـو+ جر ( ja:r-ukجروك  -

  . صفت کسی است که بسیار حریص و آزمند است )كـو+ قحط ( qa:t-ukقحطوك -

 کردن م که رخري ؛ یعنیکندسیار رم می است که بخريصفت  )كـو+ رم ( ram-ukرموك  -
  .و ترسیدن جزئی از وجودش باشد

کسی که . صفت کسی است که بسیار مغرور و متکبر است )كـو+ باذ ( bâ:δ-ukذوك با -
  .تکبر و غرور در وجودش تعبیه شده است

  :توان مشاهده کرداین کارکرد را در گویش قاینی نیز می

tars-uk» 60: 1385زمردیان، (» بسیار ترسنده .(xav-uk» خوابدخوابو، کسی که بسیار می «
  ).148همان (» سوراخ سوراخ، پرسوراخ «kol-kol-uk). 90: همان(

  اسم جدید ← كـو +  اسم- 2

  . به معنی نیشگون است)كـو+ پنجه پنج به جاي ( penj-ukپِنجوك  -

 پوست بدن را خراشیدن و زخم کردن ،معنی با ناخنبه  )كـو+ خِنج ( xenj-ukخنجوك 
  . است»چنگ«به معنی » نجخِ«در این گویش. است

   اسم← كـو +  صفت- 3

 بدین نام شهرت در این روستاکه  است ترشنام گیاهی  )كـو+ ترش ( toroš-ukتُرُشوك  -
  .دارد

هاي باریک و نرم که پرندگان براي با شاخهنام گیاهی است  )كـو+ نرم ( narm-ukنَرموك  -
  . شهرت دارد بدین نامدر این روستاکنند و به سبب نرمی آن، ساختن النه از آن استفاده می
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  گیرينتیجه. 3

از  uk» وكـ« و akɔy »ياکُـَ«، aku» کوـَ «،akâ» کاـَ«، aki» کیـَ«،  ak»كـَ«پسوندهاي 
این پسوندها عالوه بر ساختن .  هستندزنگانیترین و پرکاربردترین پسوندهاي گویش اليمهم
  .کنندا و قیدها نیز تصرف میهها و قیدهاي متعدد، در مواردي در کیفیت صفتها، صفتاسم

 از جمله پسوندهاي کهن زبان فارسی است که به فارسی دري رسیده و ak» كـَ«پسوند  -
تر و زنگانی کارکردهاي بیشياین پسوند در گویش ال. امروزه نیز همچنان پرکاربرد است

  . داردمعیارمتفاوتی نسبت به فارسی 

 کاربرد دارد و  و یکبیست در این گویش ak» كـَ«که در این جستار آمد پسوند انچن -
از جمله کارکردهاي مهم این پسوند ساختن . اي شده استهاي زبانی گستردهموجب زایش

م جدید با افزوده ساختن اس  همچنینی وفزوده شدن به ترکیب اسم و بن فعلاسم مرکب با ا
  .سازدمیاتباع  ،با افزوده شدن به همخوان آغازین واژهنیز . شدن به اسم است

  ورودکار می بهaka» کَهـَ«ارجی و تحقیر به صورت راي بی در این گویش بak» كـَ«پسوند  -
  . شودهاي زن، مرد، دختر و پسر افزوده میبه واژه

، در هستند) کسره(غیر ملفوظ » هاءِ«به هاي زبان فارسی که امروزه مختوم بسیاري از واژه -
ها زنگانی بسیاري از این واژهاند که در گویش الي بودهak» كـَ«اي پسوند ي زبانی دارگذشته

  .روندکار می بهak» كـَ«همچنان با پسوند 

  .زنگانی ساختن صفت و اسم استدر گویش الي aki »یکـَ«ترین کارکرد پسوند  بیش-

پسوند همان پسوند این . سازددر این گویش قید کیفیت و قید حالت می akâ »کاـَ«پسوند  -
âkaرفته استکار می باستان براي ساختن اسم و صفت به است که در ایرانی.  

در .  کارکردهاي مشترك زیادي داردak» كـَ« در این گویش با پسوند aku »کوـَ«پسوند  -
   کارکردهاي مشترك، هم از پسوند توان گفت گویشوران این روستا براي بسیاري ازواقع می

توان واو متصل به میدر برخی موارد  .کنند استفاده میak» كـَ« از پسوند مهو  aku »کوـَ«
 . را معرفه ساز به شمار آوردaku »کوـَ « در پسوندak »كـَ«
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 آمده است و چون» اي« پسوند ، است که پس از آنakâ »کاـَ«  همان akɔy »کُايـَ «پسوند -
 شکل در نتیجه به ،رودکار میبه /y/ به صورت همخوان انیزنگ الي گویشدر» اي«پسوند غالباً 

  . استفاده کردaki »کیـَ «توان به جاي این پسوند از پسوندمی.  درآمده استakɔy »ياکُـَ«

در این پسوند . افزایش در صفت است uk »وكـ « پسوندترین و پربسامدترین کارکردمهم -
معادل توان  این کارکرد را میشود که در صفت میآید و موجب افزایشپایان اسم یا صفت می

  . ي مبالغه در عربی دانستبا صیغهو برابر 
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Abstract 

The famous story writers use the numerous myths and the legends, and the more 
they use these subjects in the inner layers, the more they increase the value of their 
works. Also, the researchers must be aware of these legends in the reading of the 
stories in order to analyze them better. Legend- turning is not just a direct and 
implicit use of legends and myths, but it is vaguely and complexly an intertextual 
use of them in fiction. The function of the legends and myths is synthetic and 
story-analyst must allude to a few examples, because the story writer has 
combined them together and related to the modern fictions. Hedayat has used 
many legends and myths in order to deepen Blind Owl. This Article investigates 
Blind Owl based on Legend-turning approach. 
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Abstract 

Mam and Zin is a narrative poem which can be called tragedy. It is a spiritual 
tragedy which leads to the growth of feelings and humanitarian passion. It purifies 
the soul and in this way it is similar to the positions and ideas. Therefore, this 
narrative long poem which is written in couplets has all the elements of a great 
tragedy. The protagonist of the narrative has a tragic flaw that leads him to a tragic 
fate. During the course of the story the crucial subjects of life and death are 
revealed and cleans the spirit of the reader, for the main and final purpose of 
Khani’s narrative poem is the cleansing of the soul and catharsis of the tragic 
heroes which is the focus of this study. The researcher with an analytical approach 
tries to indicate that the components of Aristotelian tragedy such as the Hero, 
Hamartia, Fate, Catharsis, are applicable to Mam and Zin’s Tragedy. Hence this 
narrative poem can be studied according to the components of Aristotelian 
Tragedy. The findings show that Khani’s Narrative retains the elements of 
Aristotelian Tragedy. 
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Abstract 

Nostalgia  is  an unconscious behavior that expresses a natural feeling in all 
people. When  a person is dissatisfied  with   his present status,  tries to appease  
his inner pain by relying on the happy past events and good memorabilia. 
Nostalgia and  it s instances form the theme of the poems of many poets from the 
past to the present. Nostalgia or  past disappointment  is the  most essential 
property and in fact the main feature of behzad’s poem  with all components and 
its meanings.  Childhood good memorabilia, good youth season and discontent of 
old ages are the themes that his poems are deeply connected to nostalgia;  in fact  
he has shown his dissatisfaction and objection against the society  and his time by 
harboring  over the past and good memories. Behzad’s nostalgia has been 
presented with two meanings. Individual and collective nostalgia. Individual 
nostalgia in his poem includes his childhood, school days, the sadness of love, the 
concepts like  the grief of losing his youth, relatives,  friends and the complaint of 
old age.  Collective nostalgia  of his poem is where the poet is linked to the pain of 
people. The poet’s socio-political  poems have made his poetry  more  collective 
than individual.  Behzad is a warranter, idealistic, humanitarian poet. He has used 
his poems with the goal of morality.   There are different aspects of political, 
social, emotional, religious, family and friends commitment.   These elements not 
only form the essence of his poems, but they are also the prominent characteristic 
of his great personality. The present study aims to investigate nostalgia and its 
different aspects in Yadollah Behzad Kermanshahi’s poetry. 
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Abstract          

This sign semantic analysis of the Paris school examines the relationship between 
the linguistic signs in discursive system and the study of two narrative and semantic 
structures at the two levels of deep and surface structures. It shows what processes a 
sign passes to get its special meaning. In the study of surface structure, some 
elements such as the external and internal forms of discourse, the dynamic 
dimension of the word, the role of effective verbs, actors, actions, syntagmatic and 
paradigmatic relationships, features and isotopes, and so on; and in the study of deep 
structure, the semantic square, its relationship with the narrative structure, the 
semantic role of the effective verbs in theology or in the interactive level of 
discourse, the study of the cognitive, sensory-conceptual and emotional dimensions, 
are effective tools in this sign-semantic analysis. In this descriptive – analytical 
study, we tried to examine the structure of narrative syntax in the novel of 
“suvashon” by Simin Daneshvar and show discursive signs in many stories are the 
result of such a process between three levels and the narrator to lead to the formation 
of the meaning of the story. 
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Abstract  
Hyponymy is one of the most important conceptual relationships in any linguistic 
system and is considered when one concept includes several other concepts.The 
present study is a comparative study of this lexical relation in the poems of Sohrab 
Sepehri and Nima Yoshij. The data collection method is library-based and the 
research is done in an analytical way. The sample includes one hundred verses of 
Sohrab Sepehri's eight books and one hundred verses of Nima Yoshij's collection 
of poems, from which the words related to the hyponymy have been extracted and 
then compared and analyzed. The results of the study indicated that hyponymy in 
the poems of both poets has had a significant application. But the use of 
hyponymy in Sohrab's poems is more than Nima's poems. Besides, the use of 
hyponymy in Nima's poems has been used more in the field of negative words, 
and despair such as "darkness, winter, blackness, night". But in Sohrab's poems, 
hyponymy includes more positive words, such as "sea, summer, fish, love, life". 
Moreover, the findings illustrate that the poems of Sohrab Sepehri and Nima 
Yoshij are similar in their use of semantic inclusion in the words sea, night and 
summer. Also, Nima has not made much use of co-hyponyms except in a few 
cases, while Sohrab has paid much attention to co-hyponyms as a subclass of 
hyponymy in most of his verses. 
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Abstract 

Language is the first property which distinguishes a nation from other nations; 
because the various cultural dimensions of that nation have been formed and its 
identity has been shaped through language. Persian language is a language whose 
dynamism and growth depends largely on its prefixes and suffixes. Suffix“k” is 
among the Persian suffixes which has been very active in Ancient and Middle 
Persian but now its functions are very limited. The present study has used field 
and library data collecting methods and also content analysis with analytical-
descriptive approach as a research method. The results of this study show that 
suffix “ak” and its teammates like “aki”, “akà”, “aku”, “ak y” and “uk” are so 
useful in Layzangan dialect and make different types of nouns, adjectives and 
adverbs and in some cases they interpolate the quality of adjectives and adverbs. 
Also they have some functions which may not be observed in standard Persian. 
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