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  مسأله محوري در اندیشه و شخصیت فردوسی بر پایۀ نطریۀ آبراهام مزلو
  

 Jihad.shukri@gmal.com *دکتر جیهاد شکري رشید 
  

 اربیل، عراقدانشیار دانشگاه صالح الدین، 
 
  

  چکیده
هاي برجسته ادبی،   یکی از معیارهاي نظریه آبراهام مزلو، مسأله محوري است که در میان چهره            

مـدار  بنـا بـه بـاور مزلـو خودشـکوفایان مـسئله           . رودمدار به شمار می   فردوسی شخصیتی مسأله  
ه در زنـدگی  کنند کـ هستند تا خودمدار و در کل توجه زیادي به خودشان ندارند و احساس می    

اصـلی اش را  چنانچه فردوسی رسالت بزرگی در زندگی داشت که نیـروي   . خود مأموریتی دارند  
براي تحقق آن صرف کرد و خواسته هاي خود را فـداي هـدفی بـزرگ تـر مـی کنـد کـه مایـۀ             

 نگارنده در این پـژوهش سـعی   . شده است حتی براي نسل بعد از آن     پرافتخار جامعه و افراد آن    
 تحلیلی یکی از مهمتـرین شاخـصه هـاي نظریـۀ خودشـکوفایی      -رد تا با روش تطبیقی  بر آن دا  

له هـایی کـه در   أمزلو یعنی مسأله مداري را در شخصیت فردوسی بسنجد و به مهم تـرین مـس             
ق نشان داده  اندیشه و شخصیت شاعر نمود دارد در معرض دید خواننده قرار دهد تا از این طری               

ن حـال،   در قالب نظریۀ آبراهام مزلـو، فـردي خودشـکوفا و در عـی              توانشود که فردوسی را می    
و نتیجه اي که از این تطبیـق بـه دسـت مـی آیـد، مـی توانـد ادلـۀ          مسأله محور به شمار آورد      

  .فردوسی باشدشخصیت کمی جهت نشان دادن خودشکوفایی و برجستگی حم
   18/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 10/7/1399: تاریخ دریافت مقاله

  
  

  

  واژگان کلیدي
  آبراهام مزلو*
   فردوسی*
   شاهنامه*
  خودشکوفا *
 مسأله مداري *
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  مقدمه - 1
ادبیات فارسی سرشار از نمونه هاي بارزي است که نشان دهندة ارزش و اهمیت مفاهیم انسانی 

 رویکرد .در میان نحله هاي گوناگون روانشناسی، انسان گرایی از ویژه اي برخوردار است. است
رایی است که کوشید تا کل روانشناسی را انسان گرایی در شخصیت، بخشی از جنبش انسان گ

زیبا و خوش بینانه از ماهیت انسان به دست می دهد و مردم  این رویکرد تصویري. اصالح کند
شولتس، (را موجوداتی فعال و خالق می داند که به خودشکوفایی، رشد و پیشرفت توجه دارند 

دارد که با نام ) انسان گرایی نوینپدر (مایندة برجستۀ این مکتب آبراهام مزلو ن). 353: 1378
حوزة ادب در .  انسان برداشتارائه خودشکوفایی گامی مهم در شناخت ابعاد مثبت شخصیت

فارسی؛ فردوسی از جمله شخصیت هاي مهم ادبی است که بر اساس شاخصه هایی که مزلو از 
ان اندیشه و تووب نظریه مزلو قابل نقد و بررسی است که میچآن یاد کرده است، در چار

در این پژوهش . هاي آبراهام مزلو مورد سنجش و ارزیابی قرار دادشخصیت او را با مولفه
اندیشه و شخصیت فردوسی با رویکرد به یکی از مهم ترین شاخصه هاي نظریۀ خودشکوفایی 

فردوسی در زمرة خودشکوفاترین و واقع گراترین . مزلو یعنی مسآله مداري سنجیده خواهد شد
 توجه به انسان .فارسی ظهور کرده استکران ادبیات هایی قرار دارد که در گسترة بییتشخص

به این اعتبار، سعی . و ارزش مقام او در جهان هستی، همواره مورد توجه فردوسی بوده است
هاي نظریۀ  تحلیلی یکی از مهمترین شاخصه-نگارنده بر آن است تا با روش تطبیقی

سأله مداري را در شخصیت فردوسی بسنجد و در نهایت نتیجه اي که خودشکوفا مزلو یعنی م
کمی جهت نشان دادن خودشکوفایی و حآید، می تواند ادلۀ ماز این تطبیق به دست می

باورهاي فردوسی و جهان بینی او نسبت به تمامی پیرامون و درون .برجستگی فردوسی باشد
 در متن شاهنامه، به اندازه اي کامل، انسانی پیام هاي خفته«هچانچن. انسان، شگفت انگیز است

اسالمی ندوشن، (» .و حقیقی اند که هیچ کس را یاري انکار و مقابله با این اثر ارزشمند نیست
هد که در همان شرایط خاکی د  را نمایش می- رستم- انسانیفردوسی در اثر خود، )14: 1387

واالترین مساله محوري فردوسی که در واقع مهمترین و .خود به واالترین مرتبه انسانی می رسد
حفظ هویت تاریخی، انسان آرمانی، :حاصل جهان بینی و نگرش خاص فردوسی است عبارتند از

مسآله جامعه شناختی، آزادمنشی، محوري،ورزي، مسآله اخالقشناسی، مسآله خردحس وظیفه
  . شود که بدان پرداخته میحفظ از عظمت و فصاحت زبان فارسی
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  ف پژوهشاهد ا-1- 1
در این پژوهش، با نگاهی روانشناختی به جهان بینی و شیوه برداشت فردوسی در چهارچوب 
مساله مداري نطریۀ آبراهام مزلو، افکنده می شود تا نشان داده شود که تا چه انداره فردوسی 

خوان انسان گرایانه بر اساس هرم مزلو، ضمانت اجرایی الزم را براي فرادر رفع نیازهاي انسان
اي که پندار و عملکرد فردوسی، رنگی معنوي و کاربردي به گونه.  نمایدگرایانۀ خود ایجاد می

ها و اي استوار براي گرایش به آن خلق نموده است که با نمونهبه زندگانی او بخشیده و انگیزه
اي  رشتهها تحقیقات میاناینگونه پژوهش. هایی از مساله مداري مستند شده استمصداق

هاي به جا شوند که در دنیاي امروزي رونق فراوانی یافته است و نتایج مفید و ارزندهنامیده می
این پژوهش پیوندي است میان ادبیات و روانشناسی، هرچند ادبیات و . گذاشته است

ه اند و اگر ادبیات جزو علوم انسانی است به یک اعتبار بروانشناسی هیچگاه از هم مجزا نبوده
     سبب آن است که محصول ذهنی آدمی است و هیچ علمی براي مطالعۀ ذهن آدمی و 

هدف این مقاله این )275: 1391شمیسا، (تر از روانشناسی نیست هاي آن شایستهفرآورده
است که بدانیم صرف نظر از ظرایف و لطایف ادبی که در شاهنامه فردوسی وجود دارد، با در 

گرایی آبراهام مزلو و با تکیه بر محوریت مسآله مداري او، در واقع چه نر داشتن الگوي انساظن
  .خوردشم میچمباحثی و مسأله هایی در این راستا در اندیشه و شخصیت فردوسی به 

  پژوهشضرورت و روش  -2- 1
شناسـی در کـشورهاي مختلـف دنیـا،     شاهنامه فردوسی، در جامعه ایران و مراکز مختلف ایـران         

در نگارش و نشر مقاله ها و کتاب هاي بی شماري شده است، اما همچنان می تـوان      منبع الهام   
     به این نکته خاطرنشان کـرد کـه تـاکنون کـسی کـه در ایـن دانـشنامه ایرانـی کـه سرشـار از                          

تــودوآ، (کــه بایــد و شــاید، غــور و پــژوهش نکــرده اســتهــاي پــرارج گونــاگون، چنــانآگــاهی
 در پیوند اندیشۀ فردوسی با روانشناسی انـسان گـرا، در حـد              تاکنون حاصل تالش ها   .)1377:1

گران، نه به علل و زمینه هـاي  اشاره هایی به شخصیت خود شاعر، محدود مانده است و پژوهش        
ه در بیـان شـاهنامه بـروز       چـ خودشکوفایی و تجارب واالي فردوسی، بلکه تنها به محصولی از آن          

ن آثـار هنـري اش، سرشـار از    چـو  فردوسـی نیـز، هم  حال آنکه زندگی  . یافته است، پرداخته اند   
شگفتی است و چه بسا خود، هنري شگرف تر از اعجاب سـخن او باشـد کـه متاسـفانه در ایـن                

روانـشناسی بـه عنـوان    . بخش نسبت به دیگر مباحث فردوسی پژوهی، بیشتر غفلت شده اسـت  
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 ادبی دارد که دربارة تحلیل     هاي علوم انسانی، تأثیر بسزایی در فهم و تفسیر متون         یکی از شاخه  
 فردوسی در محوریت مساله مداري بر اساس الگوي انسانگرایانۀ مزلو هیچ       روانشناسانۀ شخصیت 

پژوهش مستقلی تاکنون آن چنانکه شایسته اثر ارزشـمند و گرانـسنگی چـون شـاهنامه اسـت،             
 داده هـا و  ایـن تحقیـق از حیـث ماهیـت، تحلیلـی و از نظـر اسـتفاده از              .پرداخته نشده اسـت   

  .شود کیفی محسوب می–معلومات، توصیفی

  طرح بیان مسأله -3- 1
توان بستري را آماده کرد که وجود ها و معیارهاي خودشکوفایی از دیدگاه مزلو میآیا با مالك

توان آیا میخصیت فردوسی تبیین عملی کنیم؟ و  معیارهاي خودشکوفایی را در شبرترین
 یک نمونۀ عملی از مزلو به عنوان یک صاحب نظر در رویکرد شخصیت فردوسی را به عنوان

هاي خودشکوفا ارائه داد و درجۀ صحت و اعتبار تجربی این روانشناختی انسان گرا براي انسان
 ؟نظریه را محک زد

  فرضیۀ پژوهش -4- 1
 است که ظرفیت بررسی از يا اثر گرانسنگش، شاهنامه، به گونهشخصیت فردوسی به استناد

ثر در فرایند وتوان از عوامل ملو را دارد که مسأله مداري را میاه روانشناسی انسانگراي مزدیدگ
  . خودشکوفایی یا تحقق شخصیت فردوسی به شمار آورد

  بحث و بررسی -2
  آبراهام مزلو -2-1

پرداز و نظریه) 1(گراشناسی انساناز پیشروان روان) 1908- 1970(آبراهام هارولـد مزلـو 
هاي انسانی مبنی بر اینکه در اي دربارة انگیزشاو نظریه. رود انسانی به شمار می)2(انگیزش

هاي خود وجود دارد و همه از  و تمایل براي تحقیق قابلیت )3( ها نیاز به خود شکوفاییانسان
توانند نیازهایشان را به شکل سلسله مراتب و هوشیارانه چنان انگیزش ذاتی برخوردارند که می

مهمترین مباحث مزلو در .)223: 1370برونو،. (زندگی تحقق و تعالی بخشند، ارائه داددر 
تدوین سلسله مراتب نیازها و بررسی خودشکوفایی خالصه شده است که انسان براي 

اي گانهمازلو سلسله مراتب پنج. خودشکوفایی، ابتدا باید سلسله مراتب نیازهایش برآورده شود
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     کند که این نیازها رفتار انسان را برانگیخته و هدایت  پیشنهاد می آدمی)3(براي نیازهاي
با توجه به هرم او، نیازهاي زیستی و جسمانی را در پایین و نیاز به خودشکوفایی را . کنندمی

باشد که در باالي آن جاي داده و مراتب میانی شامل نیاز به امنیت، تعلق، عشق و احترام می
 و تجارب واالي زندگی، و بقیه )4(از خودشکوفایی را در زمرة نیـازهاي بـودننیازهاي برخاسته 

، کشاند میخودهاي گوناگون ما را به توقف گاه که همواره به نسبت)5(را نیازهاي کمبود 
  ):83- 70: 1382مزلو، ( که در واقع این نیازها به قرار زیر است دانست

  

  
  
  

که . ي مختلفی براي تحقق تمام توانایی انسان ارائه کرده اندشناسان انسان گرا الگوهاالبته روان
گراي مشهوري است که از انسانی که موفق به در این میان مزلو از جمله روانشناس انسان

. کندهایی براي انسان خودشکوفا مطرح میگوید و ویژگیتحقق خود شده است، سخن می
هر ) به عینبت در آوردن(قق بخشیدن خودشکوفایی یعنی گرایش بنیادي هر شخص براي تح

       که براي افراد خودشکوفا )Maddi,1996: 102(خود) ذاتی(هاي بالقوه چه بیشتر توانی
تر درك بهتر واقعیت و برقراري رابطۀ سهل: ها عبارتند ازاین ویژگی. هایی را قائل استویژگی
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گیري یا نیاز له مداري، کیفت کناره، خودانگیختگی، مسأ)گران و طبیعتخود، دی(با آن، پذیزش
به خلوت و تنهایی، خودمختاري، تجربۀ عرفانی، استمرار تقدیر و تحسین، حس همدردي، 

گرا، تشخیص بین وسیله و هدف و بین نیک و بد، شوخ روابط بین فردي، ساختار منشی مردم
  ).238-216: 1372، مزلو(پذیريطبعی فلسفی و غیر خصمانه، خالقیت، مقاومت در برابر فرهنگ

  له مداري در اندیشه و شخصیت فردوسیامس -2-2
هاي انسانی تأکید فراوان داشت و توجه انسان به این ابعاد را فردوسی در ایدة خود بر ارزش

یکی از معیارهاي نظریه آبراهام مزلو، مسأله . دانستمعیار خودشکوفایی و رشد شخصیتی می
 برجسته ادبی، فردوسی شخصیتی مسأله مدار به شمار محوري است که در میان چهره هاي

فردوسی رسالت بزرگی در زندگی داشت که نیروي اصلی اش را براي تحقق آن صرف . می رود
هایی که در اندیشه و لهأترین مساین پژوهش سعی بر آن دارد به مهمنگارنده در . کرد

ق نشان داده شود که ا از این طریشخصیت شاعر نمود دارد در معرض دید خواننده قرار گیرد ت
 آبراهام مزلو، فردي خودشکوفا و در عین حال، مسأله يهتوان در قالب نظریفردوسی را می

توان از مسأله مداري در جهان بینی و منظومۀفکري  در مجموع می.محور به شمار آورد
  :به موارد زیر اشاره کردفردوسی در آیینۀ دیوانش 

  یت تاریخی حفظ هومسأله  -2-2-1
مزلو بر این . استداشت هویت تاریخی عر در حفظ و نگهیکی از محور اصلی فکر و اندیشۀ شا

توجه زیادي به مدار هستند تا خودمدار و در کل یشتر مسئله ب«خودشکوفایانباور است که 
کنند که در زندگی خود مأموریتی احساس می« و ). 224: 1372مزلو،  (»خودشان ندارند

پیش دارند که بیشتر انرژي خود را صرف آن  ؛ یعنی کاري بیرون از خود و وراي خود دردارند
و از آنجایی ). 162: 1374کریمی، (» دهندصاص میکنند و بیشتر تالش خود را به آن اختمی

هاي پیرامون خود، گذشته، که هویت ملی فرایند پاسخگوي آگاهانه یک ملت به پرسش
تگاه اصلی و دایمی، حوزة تمدن، جایگاه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی کیفیت، زمان، تعلق، خاس

فردوسی، توان گفت که  هاي مهم از هویت تاریخی خود است، با این وجود میو ارزش
به عبارت دیگر حلقه پیوند . اندیشمندي است که پرچمدار تفکر ایرانی و عهد اسالمی است

 هویت در بعگ و این نماینشودفردوسی ایجاد میسالمی، توسط اندیشه ایران باستان و ایران ا
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 طرز فکر، هاي تاریخی است کهها و فراز و نشیبتاریخی بر خاطرات، رخدادها، شخصیت
احساس، رشد اجتماعی، سطح فرهنگی، دلبستگی، طبقه اجتماعی، تمکن و تحول مالی و 

د که محرك و انگیزه ترین عواملی هستندغدغه از میان رفتن فرهنگ و تفکر ایرانی از مهم
به باور . دهندحکیم فردوسی را براي تالش در راه نجات گذشته و اندیشه ایرانی تشکیل می

فیست (» دهندافراد خودشکوفا چارچوب داوري خود را به فراتر از خویشتن گسترش می«مزلو 
: 1378پارسا، (» به مسائل بیرون از خود توجه دارند«و بیشتر). 605: 1391و فیست، 

در بیان داشت بعد تاریخی، چارچوب داوري خود را به فراتر از خویشتن فردوسی  ).476
به مسائل هویت ملی و تایخی و اجتماعی توجه داشته است تا آنجا  و بیشتر دهدگسترش می

 بالندگی و کمال بهد تا جامعه و افراد آن تر می کن خود را فداي هدفی بزرگهايخواسته که
خودپسندانه است شخصی و غیررا به باور مزلو این نوع افراد؛ اهداف آنان نیز غیرزی. دست یابند

ی، رفع فردوس براي).224: 1372مزلو،(شود و به خیر بشریت یا عموم یک ملت مربوط می
ا ب. دغدغه هاي اجتماعی و هویت تاریخی پیش از حل مسائل شخصی در اولویت قرار می گیرد

او سی . ی و اثر او، می توان بر این ویژگی او مهر تأیید زد فردوسمرور بر شرح حال زندگانی
 توانسته به کهسال از عمر عزیز خویش را صرف احیاي فرهنگ باستانی ایران زمین کرده است 

تفاوت باشد، از این رو خرد گرایی فردوسی جریان عظیم فکري و فرهنگی روزگار خویش بی
هارم نیز اثرپذیر بوده چ از خردگرایی حاکم بر ایران قرن جز اندیشۀ انسانی و کمال اخالقی وي

    .  در واقع مبناي سرودن مثنوي مساله مداري حفظ سند حیات ایرانی بوده است.است
تنها این . هیچ ملتی نظیر آن را ندارد: شناس آلمانی، گفته استرانینلدکه، ا«که آنچنان

 و شاهنامه گزارش و روایت سادة )9: 1387اسالمی ندوشن، (»موهبت نصیب ایرانی شده است
رویدادهاي دوره باستانی در خطی تارخ گونه نیست؛ بلکه باز آفرینی شاعرانۀ زندگانی و فرهنگ 
ایرانیان دیرینه است در گفتارها و کردارهاي انبوه نقش ورزان این حماسه از هر گروه و تیره و 

نامه هم تاریخ اسطوره اي و هم تاریخ مابعد  در شاه)108: 1384دوستخواه، (»....تبار و قومی 
در . د هویت قومی نیز داراي اهمیت استشود و در واقع به عنوان یک سناسطوره اي مطرح می

شان، واقعیت را بر اساس آرزوها و امیال«افراد خوشکوفایی است که  این راستا، فردوسی همانند
بلکه در حفظ و نگهداشت ) 17 : 1367، مزلو(» نمایندهایشان تبیین نمیها و اضطرابترس

  .هویت ملی، جغرافیایی، تاریخی، دینی و سیاسی سهم بسزایی داشته است
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  انسان آرمانیمسأله  - 2-2-2
هاي زبان فارسی، تنها شاهنامه است کـه دسـتورنامۀ یـک زنـدگی سـالم،           در میان همۀ کتاب   «

هاي آشفته تـاریخ  از آنجا که زائیده دورانآثار دیگر . دهدمثبت، همه جانبه و سربلند را ارائه می 
هـاي منفـی برکنـار      بعـضی آمـوزه    انـد از  هستند، بـا همـۀ ارزش واالیـی کـه دارنـد، نتوانـسته             

فردوسی به خوبی توانست انسان آرمانی را در یک آرمـان    ) 10: 1387اسالمی ندوشن،   (».بمانند
خـسرو، رسـتم  و انوشـیروان    هـایی چـون فریـدون، کی   وي به خلق انـسان . شهر به تصویر بکشد  

، انـسان  "رسـتم "در ایـن راسـتا  . هایی از کمال انسانی را عرضه دارنـد       پرداخت تا هر کدام جلوه    
گونه بـه تـصویر کـشیده کـه بتوانـد       است و شاعر او را آن      فردوسیکامل و آرمانی دنیاي ذهنی      

اهداف آنان نیـز غیـر     همچنان که به باور مزلو،      . تحول تدریجی انسان آرمانی خود را نشان دهد       
شـود  شخصی و غیر خودپـسندانه اسـت و بـه خیـر بـشریت یـا عمـوم یـک ملـت مربـوط مـی                

پرورش انسانی است که در طی حیـات خـویش،         فردوسی هدفآن چنانکه   ). 224: 1372مزلو،(
بـه مراتـب و درجـات    سیر تکاملی رشد روحی، روانی و عاطفی را به سالمت طی کنـد و بتوانـد     

و همچنان قهرمانی واال و آرمانی از اینرو تا به تعبیري خداگونه یا ربوبی برسد        . دکمال دست یاب  
مـداري از طریـق ایـن واقعیـت     این جهت است که جنبه مـسئله براي ملت خود باقی بماند و از        

 بلکـه  ،توجه زیادي به خودش ندارند  آید و   راي خود مشکل به شمار نمی     او ب . شودنشان داده می  
که در زندگی خود مأموریتی دارد؛ یعنـی کـاري بیـرون از خـود و وراي خـود                   کند  احساس می 

هـایی از   دهد کـه فراینـد کـشف جنبـه        درپیش دارد و بیشتر تالش خود را به آن اختصاص می          
        "رسـتم " است که او را از دیگـر افـراد متمـایز مـی کنـد و باعـث رشـد روانـیِ                      "رستم"وجود  

زمان با بلوغ و رشد خـود،  ایندي شناختی است؛ یعنی فرد باید هم   این فرایند اساسا فر   . گرددمی
: 1383ویلفـرد و همکـاران،      (هاي گوناگون خوشایند یا ناخوشایند خویشتن آگـاه شـود         بر جنبه 

195(.  
  حس وظیفه شناسیمسأله  - 2-2-3

. ها از محیط طبیعی و اجتماع استهاي افراد خودشکوفا استقالل نسبی آنیکی از ویژگی
جا که افراد خودشکوفا تحت کشش انگیزش رشد قرار دارند و نه انگیزش کمبود، در مورد نازآ

هاي عمدة خودشان متکی به دنیاي واقعی یا سایر افراد، فرهنگ یا وسایل رسیدن به رضامندي
هدف و به طورکلی متکی به رضامندي خارجی نیستند؛ بلکه آنها براي پیشرفت خودشان و 
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این عدم وابستگی به محیط . نایی بالقوه و منابع پنهان خودشان متکی هستندرشد مداوم به توا
ها و نظایر آن است ها، ناکامیها، محرومیتبه معناي استواري نسبی در برابر فشارها، ضربه

ها، از همچنین عوامل تعیین کنندة خشنودي و رضایت از زندگی براي آن). 227: 1372مزلو، (
شوند که به آنان به قدري نیرومند می. گیرد نه از اجتماعمه میشان سرچشدرون شخصیت

لذا براي آنها افتخارات، شأن و مقام، . خیر و خواهی و حتی محبت دیگران وابسته نیستند
ها و کسب و شهرت اجتماعی اهمیت کمتري از خودسازي و به کارگیري شهرت، پاداش

نجایی که فردوسی در سرودن شاهنامه  از آ).35: 1367مزلو،(استعدادهاي درونی دارد 
 از محیط طبیعی و اجتماع است استقالل نسبی اوک نیاز ملی است بنابراین بیانگر پاسخگوي ی

گذشته، تأثیر توانسته است از آنچه در سرزمین و میهن او میو روح کنجکاو و بیدار او نمی
نسبت به کارشان متعهد « مدار  باور است که افراد مسالهمزلو بر اینگونه که همان. نپذیرد
ویشان را در راه آن  آنان سرشار از حس وظیفه شناسی شدیدي بودند که بیشتر نیر.بودند

توانند فرانیازها را به چنگ این افراد با ایثار یا حس تعهد نسبت به کار می. صرف می کردند
ي انجام دادن دارند و داري رسالتی در زندگی هستند و وظیفه اي برا. آورند یا متحقق سازند

» تصاص می دهدخارج از خودشان مسأله اي دارند که بسیاري از نیروي آنها را به خود اخ
حس وظیفه شناسی در نتیجۀ تقاضاي اصل و هدفی است که آدمی «و ) 224: 1372مزلو، (

 ناسی را به میزان عاديانتخاب کرده و اگر ما میل داریم فداکاري کنیم تا آن حس وظیفه ش
رسو باشد تاست با میل و آزادي کامل فداکاري کنیم؛ چه اگر آدمی در کارها یم، بهتر برقرار ده

و یا خودخواهی کند و یا از کمک به اشخاص نیازمند سرباز زند، خجالت زده خواهد 
حفظ سند حیات براین اصل، فردوسی همۀ رنجها را براي بنا) 153: 1374هدفیلد، (»بود

 به جان خرید و با درك و دریافت درست مقولۀ وظیفه شناسی،  ایرانیهویت، تاریخ و زیان
بسی رنج بردم در این « .همۀ ظرفیت هاي جسمی و معنوي خویش را در این راه به کار گرفت

مزلو معتقد است که اگر همۀ نیازها ارضا شوند، »  عجم زنده کردم بدین پارسی/سی سال 
اي براي فرد به وجود خواهد ضایی و بی قراري تازهبدون ظهور خودشکوفایی اغلب بزودي نار

به همین ترتیب، یک فرد باید با سرشت خودش صادق باشد تا گرایش او در جهت شکوفا . آمد
فردوسی به سوي ).  83: 1372مزلو، (شدن آن چیزي که بالقوه در وي وجود دارد، باشد 

شاعر در ارتباط با حس وظیفه شناسی خود نسبت به جامعه و مردمی . رودترین نیاز میعالی
زلو بر این باور است که کارهاي افراد م. گماردمی همت بسیاري ه با آن ها سر و کار داردک
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بیش تر به خیر و غیر خودپسندانه هستند و در مجموع  غیر شخصی« مساله مدار معموال
  )224: 1372مزلو، (»لت می شوندبشریت یا عموم یک م

  خرد ورزيله أمس - 2-2-4
هاي بارزي که در هی محوري دارد و یکی از ویژگیخرد و خردورزي در باور فردوسی، جایگا

در . شود، توجه به مقولۀ خرد و به تبع آن، دانش اندوزي استآثار فردوسی به روشنی دیده می
یت، نیک فرجامی وجود جهان بینی وي پیوند ناگسستنی اي میان خرد، علم، کمال و در نها

 .بها و ارزش نداده است» فرهنگ«و » خرد« هیچ اندیشمند ایرانی همانند فردوسی به .دارد
ها به طرق آن. چنانچه افراد خودشکوفا در برابر فرهنگ مسلط و کامالً سازش یافته نیستند

ر فرهنگ پذیري توان گفت که در برابآیند، اما در مورد همۀ آنان میمختلف با فرهنگ کنار می
     اند، نوعی جدایی درونی احساس ور شدهکنند و از فرهنگی که در آن غوطهمقاومت می

در بیشتر موارد چنین به . احساس درونی کناره گیري از فرهنگ الزاماً آگاهانه نیست. کنندمی
آن تعلق ها قادرند طوري از فرهنگ مسلط فاصله بگیرند که گویی ابدا به رسد که آننظر می
کنند، بد پذیرند و آن چه را که فکر میآن چه را که از دید خودشان خوب است، می. اندنداشته

چشند و سپس تصمیم خود را زنند؛ میسنجند؛ محک میکنند، در یک کالم میاست، طرد می
به هیچ وجه تحت فشار تحمیل پذیري و تأثیر  فردوسی)241-238: 1372مزلو، . (گیرندمی

شود و از فرهنگی که در آن غوطه ور شده بود، در یک کالم به خوبی ي و تقلید واقع نمیپذیر
و آورد و به مقولۀ خرد زند و سپس تصمیم خود را قاطعانه بر زبان میسنجد؛ محک میمی

دهد تا آنجا که شاهنامه، گنجینه خرد و دانایی است و توجه خاصی از خود نشان میدانایی 
  . نسانیت و اخالق و فضیلت استسراسر آن درس ا

اگر  رو،  اینز ا.ۀ آن، ستایش خرد استچ است که دیبااياهمیت خرد در شاهنامه به گونه
ترین آن ارزش ها ارج نهادن هاي قوم ایرانی بنامیم، یکی از نمایانشاهنامه را آیینۀ تجلی ارزش

جاوید با  س که این حماسۀدر قدر خرد و منزلت خرد همین ب. به مقام خرد و خردمندي است
پس ازستایش خدا نخستین ابیات در ستایش هوش و «شود و نام خداوند جان و خرد آغاز می

کند چهار آغاز می بیت که 15فردوسی در آغاز کتاب در طی  )296: 1350ماسه، (» خرد است
کند که نشانگر  میچهار بار کلمه اندیشه و دو بار از کامه دانایی و دانش استفادهبار کلمه خرد، 

هاي اصلی توان گفت که یکی از بن مایهدر واقع می. گرایی در نظر فردوسی استاهمیت عقل
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؛ خرد نخستین آفریده و برترین نعمت خداوند  زیردر ابیات. شعر فردوسی ستایش خرد است
دة و جهان راهنما و دستگیر آدمی است که او خرد را برتر آفریشود که در هر دمعرفی می

خرد بهتر «:ظیفۀ خطیر راهنمایی و یاري رسان به انسان را برعهده داردداند که وپروردگار می
 خرد دست /خرد رهنماي و خرد دلگشاي// ستایش خرد را به از راه داد/ ه ایزدت بدادچاز هر 

هدف مهمی که فردوسی از طرح مسأله خردورزي در نظر دارد؛، این » گیرد به هر دو سراي
شان ترین اصول فلسفۀ وجوديهاي دربند جبر و تسلیم را با یکی از مهم بتواند انساناست که

 خرد در معنا .اي براي تعالی معنوي همۀ افراد جامعه فراهم نمایدآشنا کند و این گونه مقدمه
بخشیدن به این مجموعۀ عظیم نقش بسزایی دارد و رویدادها، سخنان بزرگان، توصیف 

 /بسی رنج بردم در این سال سی« .شاعر، همه و همه بر محور خرد می گرددپهلوانان، نصایح 
دو // بسی رنج بردم به امید گنج/ سی و پنج سال از سراي پنج// عجم زنده کردم بدین پارسی

 بنا بر اهمیت موضوع، فردوسی » همه عمر رنج اندر این شد مرا/ده سال و پنج اندرین شد مرا 
هاي سعادت انسان را به روشنگرياین مسأله بنیادي اشاره کرده است و بارها در دیوان خود به 

پستی ها و پلیدي ها  خرد باز می بندد خردي که همواره به سوي فضیلت ها فرا می خواند و از
نخستین نشان // ....جهان را به کردار بد نسپرد/هر آن کس که او شاد شد از خرد« :داردباز می

  .»همه ساله ترسان بود که از بد /خرد آن بود

  اخالق محوريله أمس -2-2-5
 اخالقی و مسئولیت لافراد خودشکوفا غالبا تحت تأثیر یک حس قوي از اصو«به اعتقاد مزلو 

آن ها از حل مسائل و مشکالت دنیاي واقعی لذت می برند و غالبا درگیر . شخصی قرار دارند
 افرادي معموال در وسیع ترین چارچوب چنین. شان هستندکمک به دیگران براي بهبود زندگی

داوري ممکن زندگی کرده و در درون چارچوبی از ارزش ها کار می کنند که کلی است نه 
 و )224: 1372مزلو، (» جزئی، جهانی است، نه محلی و با قرون سر و کار دارد، نه با لحظه ها

 نیت اصلی و غایی . )476: 1378پارسا، (» به مسائل بیرون از خود توجه دارند«بیشتر 
فردوسی، ابراز چارچوبی از ارزش هاشت که کلی است نه جزئی، جهانی است، نه محلی و با 

فردوسی گنجینه اي بی همتا و آکنده در حقیقت . هاي بعد از خویش هم مورد پسند استنسل
اي صاف و درخشان، هاي اخالقی و شایست و ناشایست ها هستند و همچون آینهاز آموزه

امور اخالقی و گزاره هاي . دهداقعیات، اوضاع و احوال و فرهنگ زمانۀ خویش را بازتاب میو
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و عمومی که  گیرد که هم شامل اخالقیات کلیمطرح شده در این اثر، طیف گسترده اي را می
در مورد تک تک افراد بشر در هر زمان و هر مکان و هر شرایطی صدق می کند و هم شامل 

 شاهنامه تنها نمایشگاه گفتار و کردار شریان و . و اصناف گوناگون می شوداخالقیات طبقات
پهلونان ایران باستان نیست و گنجینه اي بس گرانبها از اندرز و رهنمود اخالقی و حکمت ناب 
زندگانی نیز در تاالرها و غرفه هاي شکوهمند آن نگاهداري شده است که خواننده و پژوهنده 

ها و به روایت هاي اصلی و گزارش ها و وصف هاي رنگین و پرشور رزمرا در کنار پرداختن 
ها به خود فرا می خواند و با زبانی پدرانه و مهرورزانه؛ درس هایی واال در راستاي زندگانی، بزم

دوستخواه، . (نامجویی، خردورزي، دانش اندوزي، مهربانی، مردم دوستی و جز آن بدو می آموزد
دهد که اخالق، بر هر فردوسی به انسان در همه دوران ها پیام می در حقیقت) 109: 1384

یزي مقدم است و قوام هر تمدنی، به تدوام اخالق آن است و در این میان، قدرت بیش از هر چ
  . چیز می تواند در زوال اخالقی موثر باشد

  جامعه شناختیله أمس -2-2-6
کند؛  بلکه منشأ و نمی» خلق یا ابداع« انسانرا در» رشد و انسان بودن«بنا به باور مزلو جامعه
آن را بر عهده » مانع«ده یا است و جامعه نقش تقویت کنن» درون فرد«مرکز اصلی آن، در 

از دیدگاه جامعه شناختی عوامل گوناگون در ایجاد و تداوم، وحدت و  ) 211: 1968مزلو، (دارد
 نحو بسیار هنرمندانه آن ها را بازسازي و انسجام اجتماعی در جامعه نقش دارند که فردوسی به

       فردوسی با توسل به فرهنگ و سابقه تاریخی و با . و به نسل هاي بعد منتقل می کند
گیري از تمام دستاوردهاي اجتماعی، راه وفاق عمومی و یگانگی اجتماعی را هنرمندانه و بهره

ی که فرهنگ بدون  و از آنجای.)28: 1380ترابی،  (سازدایانه، به سهم خود هموار میخردگر
... جامعه مفهومی ندارد و نیز فرهنگ خود شامل آداب، رسوم، آیین، اخالق، سنن، ارزشها و 

    شناسانه ها در شاهنامه نگاهی جامعههاي جنگاست؛ بنابراین بازتاب آیین، علل و انگیزه
جنگ ها در شاهنامه، ریشه در هاي اب، سنن و آیین ها و نیز انگیزهدطلبد که نوع این آمی

ساختار اجتماعی ایران و زمان فردوسی دارد که مطالعۀ این موارد در چارچوب جامعه شناسی 
  .ادبیات جاي می گیرد و به وسیلۀ آن قابل تبیین است

گرایش به مشکالتی دارند که وراي نیازهاي آنان قرار دارد، «بنا به باور مزلو این اشخاص
) 502: 1372، مزلو(»شود سطۀ آن حس رسالت آنان در زندگی آشکار میمشکالتی که به وا
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تعصبات دینی و اعتقادي مسآله مهمی بود که فردوسی به شایستگی انسجام جامعه به دور از 
فردوسی همواره به دنبال یک وفاق اجتماعی به دور ) 25: 1385ترابی، (بدان پاسخ داده است

داند دین و اخالقیات و ارزش هاي آن، به شایستگی میوي به خوبی . از تعصبات دینی است
مایه پاسخگوي نیازهاي فردي و اجتماعی و جانمایه وحدت ملی است، اما اعنقادات نباید دست

پرهیزد و تفرق و جدایی مردمان قرار گیرد بنابراین از انتساب آشکار به دین خاص می
      درهم تنیده طناب ناگسستنی خلق  را همراه با پرستش خداوند یکتا "خرد"هوشمندانه 

 بلکه عصر او را با دوران قبل شودمیکند که نه تنها عامل پیومد مردمان زمان او با یکدیگر می
پیوستگی که از طلوع خورشید ایران زمین تا بی کران جاودانگی آن . و بعد از خود گره می زند

  .تداوم می یابد

   زبان فارسیحفظ از عظمت و فصاحتمسأله  -2-2-7
گروهی هستند که قادرند سریع تر و صحیح تر از دیگران واقعیت هاي «افراد خودشکوفا 

پنهانی یا مغشوش را در هنر و موسیقی، امور عقلی، موضوعات علمی و امور اجتماعی و سیاسی 
          دانند که بیشتر انرژي خود را صرف آن خود را داراي ماموریت یا رسالتی می و ببیند

 نظر از که. دارند خاص هنري یا حرفه یا کار به خود کردن وقف یا و تعهد احساس	.کنندمی
افراد مساله محور، و ) 216: 1372مزلو، (» .است ن آخودشکوفاي الزامات از مورد این مازلو

 در نتیجه براي استواري ساختار هویتی شان از. کردارشان را بخشی از هویت خود می دانند
کارهاي شان مستقل از پاداش بیرونی است که آن ها دریافت « فروگذار نمی کنند و يهیچ کار

فردوسی نه تنها در مسائل سیاسی و اجتماعی، بلکه نسبت به ) 98: 1382ال پتري، (».کنندمی
فردوسی با درك اهمیت زبان در . امور هنري نیز از درکی درست و منطقی برخوردار بوده است

بهاي رسازد تا زبان فارسی این گنج پی، سیسال رنج را بر جان هموار میحفظ انسجام فرهنگ
شاهنامه پرمایه ترین و مهم ترین سند عظمت و فصاحت زبان . فرهنگ ایران را زنده گرداند

اي ابهت شاهنامه بیشتر بر اثر زبان شکوهمند این اثر است؛ کلمات با قابلیت ذاتی. فارسی است
این . کنند فضاهاي موسیقایی، عاطفی، تصویري و فرهنگی ایجاد میکه دارند، در حاشیۀ خود

اثر به خاطر گنجینه بزرگ واژه هاي فارسی آن، براي موجودیت زبان فارسی اهمیت بسیاري 
شیوة بیان . داستان هاي ملی و تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین وجه بیان شده است. دارد

لغات عربی ابایی ندارد، اما در این کار مصر و افراط کار آن ساده و روشن است؛ از استعمال 
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      نیست، و در غالب موارد سخن کوتاه می گوید و از پیرایه سازي و عبارت پردازي اجتناب 
فردوسی با وجود گرد و خاك برخواسته در اثر گذشت زمان، ) 7-6: 1387حمیدیان، (کندمی

بیند، و از سفر به  گذشته را به روشنی میفرهنگی مردم ادوار-جامعه و حیات اجتماعی
وره هاي تاریخ سرزمین خود با دامنی پر از حماسه و ادب به جامعه و دترین دورترین و تاریک
آید، او به خواست جامعه و سفارش اجتماعی به عنوان یک پؤوهشگر ژرف نگر عصر خود باز می

که تأثیر بیانش در افکار و اذهان نسل ها، شاهکاري ماندگار از زبان، تاریخ و فرهنگ پدید آورد 
حافظه «مایۀ یگانگی اجتماعی و اعتالي فرهنگی در سده هاي متمادي گردید، و به حق نام 

 در حقیقت از دیدگاه زبانی ارزش و اهمیت شاهنامه )27- 25: 1385ترابی، (گرفت » ملی
 توانگر شدن زبان فارسی کمتر از جنبه هاي دیگر آن نیست و پایداري و پویایی و برومند و

ون منظومۀ فردوسی تکیه دارد چ اثر دیگري بر پشتوانه و گنجیۀ عظیمی همردري، پیش از ه
فردوسی را می توان حافظ و نگه به هرحال )108: 1384دوستخواه، (» .و از آن آب می خورد

رهنگ و زبان جایگاه او در ادبیات کشورهاي متاثر از ف. دارنده فرهنگ و زبان پارسیان دانست
پارسی، غیر قابل انکار است، چرا که فردوسی تنها یک شاعر نیست، او به معناي کامل خود 

  .است» حکیم«

  آزادمنشیمسأله  -2-2-8
افراد خودشکوفا در همۀ جنبه هاي زندگی، به شیوه اي بی تعصب و مستقیم « به نظر مازلو

     اطف یا احساس هاي خود نیستند، ناگزیر از پنهان ساختن عو. بدون تطاهر رفتار می کند
از آنجایی که فردوسی )  223: 1384شولتس، (» توانند صادقانه ان ها را نشان دهندمی

 زاده اي آزاده و سرفراز و پاي بند به ارزش هاي دینی و اخالقی و مدافع فرهنگ )4(دهقان
       باورهاي خویش آزاد در دینداري نیز آزادگی دارد و دیگران را در ایرانی بوده است، وي 

دین را بیشتر از جنبۀ فطري . کنداز بی حرمتی و تحقیر ادیان و مذاهب پرهیز می. داندمی
افراد «زیرا .خواندکند و همکان را به هدف نهایی دین، که کمال انسانی است، فرا میتبلیغ می

: 1391فیست، (» دهندخودشکوفا چارچوب داوري خود را به فراتر از خویشتن گسترش می
حماسه ملی «البته ) 476: 1378پارسا، (» رند توجه دابه مسائل بیرون از خود«و بیشتر ). 605

اي است که بر مبناي طرحی از پیش پرداخته و از روي ایران داراي ساخت اساطیري ویژه
پایانی تمهیدي آگاهانه و براي بیان اندیشه و قصد معینی به وجود آمده است و داراي آغاز و 
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گیرد است و همۀ اجزاي به ظاهر پراکنده و مستقل آن از آغاز تا پادشاهی کیخسرو را دربر می
و این بنیان جامع و منظم از روي برداشت ذهنی خاص ایرانیان باستان طرح ریزي شده است و 

همچنین ) 101: 1368مختاري، (» ستوار استبر اساس جهان بینی مذهبی و آیینی آنها ا
و ... ، چهره عدالت است دهداي که فردوسی به بسیاري از پادشاهان ایران می چهرهفردوسی

شوند محگوم به شکست شده و در شاهنامه هرکدام از پادشاهانی که از عدالت خارج می
به شیوه اي گیرند و این نشان از آن است که وي اي کریه و ناموزون به خود میفروسی چهره

  .کند تطاهر رفتار میبی تعصب و مستقیم بدون

  هاي تحقیقنتایج و یافته
      فردوسی در زمرة خودشکوفاترین و واقع گراترین شخصیت هایی قرار دارد که در گسترة 

مسآله مداري که فردوسی از آن ها یاد کرده، معموال .فارسی ظهور کرده استکران ادبیات بی
ت و این مسائل، مسائل خارج از خودش مند حل آن اسهدرباره مسایل مهمی است که وي عالق

باشد و حاکی از چیزي شبیه رسالت و مأموریت در زندگی است که او احساس می کند می
کند به آن ها چیزهایی هستند که فردوسی احساس می. باشدناگزیر به پایان رساندن آن می

وط به مسائلی هستند باشد و این تکالیف خودمدارانه نیست، بلکه مربانجام دادن آن موظف می
داند و براي فتارش را بخشی از هویت خود میرکردار و  وي. شودکه به خیر بشریت مربوط می

کند و کارهاي شان اگر چه مستقل از استواري ساختار هویتی خویش ازهیچ کاري فروگذار نمی
 ی است کهزادمنشآ فردوسی. کند که قابل ستودنی استپاداش بیرونی است که او  دریافت می

از بی حرمتی و . دانددر دینداري نیز آزادگی دارد و دیگران را در باورهاي خویش آزاد می
کند و همکان را دین را بیشتر از جنبۀ فطري تبلیغ می. کندتحقیر ادیان و مذاهب پرهیز می

 فردوسی یه طور کلی به مسایل .خواندبه هدف نهایی دین، که کمال انسانی است، فرا می
او داري رسالتی در . رو، بیشتر مساله مدار است تا خود مدارارج از خود توجه داشته از اینخ

کار دالیل خاص خود را داشته  آن دارد و براي این ه اي براي انجام دادنفزندگی است و وظی
. هدف هایی که بسیار فراتر از ذهن درون گرا یا اندیشۀ معاش آلود افراد عادي بود.است

      ا درك اهمیت زبان در حفظ انسجام فرهنگی، سی سال رنج را بر جان هموار ردوسی بف
خود را داراي رو، از این.  را زنده گرداندسازد تا زبان فارسی این گنج پربهاي فرهنگ ایرانمی

 احساس	زیرا فردوسی. کننددانند که بیشتر انرژي خود را صرف آن میماموریت یا رسالتی می
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 موارد این مازلو نظر از که داشته است خاص هنري یا حرفه یا کار به خود کردن فوق یا و تعهد
  .است ن آخودشکوفاي الزامات از

  هانوشتپی
 نظامی فکري است که در آن تمـایالت و ارزشـهاي انـسان          )Humanism(انسان گرایی  - 1

رویکرد انـسانگرایی بـه شخـصیت، بخـشی ازجنـبش        . در درجه اول اهمیت قرار دارند     
سان گرایی به شخصیت، یخشی از جنبش انسان گرایی در روان شناسی است که در           ان

ــه  ــد 1970 و 1960دهـــ ــکوفا شـــ ــسان  .  شـــ ــشناسی انـــ ــطالح روانـــ اصـــ
 بـه کـار   1930، ابتدا توسط گوردون آلپورت در سـال  ) HumanisticPsychology(گرا

  )95: 1996مدي، . (برده شد
انگیـزش به این معــنا تمـامی   . اره داردانگیزش در اصطالح به علت یا چرایی رفتار اش    - 2

   دود ن مفهـوم انگیـزش را بـه عـواملی محـ           اما روانـشناسا   گیرد،روانشناسی را در برمی   
اتکینــسون و (دهــدشد و بــه آن جهــت مــیبخــســازند کــه بــه رفتــار نیــرو مــی مــی

 )509: 1975همکاران،
3-Self actualization needs     

در تحلیل شخصیت و » دهقان«تعلق فردوسی به طبقه البته شایان عنایت است که  - 4
طبقه اي متمول و فرهیخته که . دباشی میکارکرد و ایده هاي او از مؤلفه هاي بسیار مهم

 .پیوند فکري و نژادي و فرهنگی شان را با تمدن ایران کهن حفظ کرده بودند
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  کتابنامه

، زمینۀ روان شناسی، )1975(هیلکارد . ت ر انکینسون و ارنس،، س، ریچارد ریتال،اتکینسون
 .رشد: ، چاپ ششم، تهران1 جمعی از مترجمان، جترجمۀ

، تهران، شرکت سهامی مهازندگی و مرگ پهلوانان در شاهن). 1387(اسالمی ندوشن، محمد علی
 .انتشارات

 مجلۀشید مطهري طشی، م، ترجمۀ ج»آبراهام مزلو و خودشکوفایی«).1382(آل پتري، هربرت 
 .100- 94: 69، شمارة معرفت

 مهشید یاسایی و فرزانه ترجمۀ، شناسیفرهنگ توصیفی اصطالحات روان). 1370(برونو، فرانکو 
 . طرح نو،، تهران1طاهري، چ

 . نشر سخن،شناسی، چاپ اول، تهرانبنیادهاي روان). 1378(پارسا، محمد 
  . انتشارات فروزش،زی تبر،ی فارساتی ادبیجامعه شناس، )1385( اکبری عل،یترآب

 ترجمـۀ ، جلـد اول،  ) و شـاهنامه او ی بـه فردوسـ  ینگـاه  (چهیاز پانزده در ،  )1377(یتودوآ، ماگال 
  .النی دانشگاه گترجمۀ  پور، رشتوسفیمحمد کاظم 

 انتشارات ترجمۀ ، چاپ سوم، تهراندرآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، )1387(حمیدیان، سعید
  .ناهید

  .ی فرهنگي دفتر پژوهشها، تهران و شاهنامه،یشناخت نامۀ فردوس، )1384(لیدوستخواه، جل
 . میترا،، چاپ سوم، تهراننقد ادبی ،)1391(شمیسا، سیروس 

 یوسف کریمی و فرهاد جمهوري، چاپ ترجمۀ. نظریه هاي شخصیت ،)1378(شولتس دوان، 
 . ارسباران،اول، تهران

 .پیکان ، خوشدل، چاپ دوازدهم، تهران، ترجمۀ گیتیشناسی کمالروان،)1384(شولتس دوان، 
بررسی تطبیقی نمودهاي خودشکوفایی در مثنوي با روان  «،)1387(ظهیري ناو، بیژن و دیگران

 .124-91، صص 7دوم، شمارة دوم، پیاپی گوهر گویا، سال ،»گرایانۀ آبرهام مزلوشناسی انسان
. ۀ یحیی سید محمدي ترجمنظریه هاي شخصیت،). 1391(فیست. فیست، جس و گریگور جی

  . روان،چاپ هفتم، تهران
 . انتشارات رشد، چاپ اول، تهران،شناسی شخصیت روان،)1374(کریمی، یوسف 
 . نیلوفر، تهران، ترجمۀ فرزانه طاهري،مبانی نقد ادبی). 1383(،  ال و دیگران،گورین، ویلفرد
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 دانشگاه ،، تبریز، ترجمۀ مهدي روشن ضمیرفردوسی و حماسۀ ملی، )1350(ماسه، هانري 
 .تهران

 . قطره،، تهرانه در رمز و راز ملیسحما، )1368(مختاري، محمد
 آستان ،ترجمۀ احمد رضوانی، چاپ سوم، مشهدانگیزش و شخصیت، ). 1372(مزلو، آبراهام
 .قدس رضوي
 . گلشایی،،مشهد1 ترجمۀ شیوا رویگریان،چشناسی شخصت سالم،روان، )1367( _______

ــکوفایی «). 1382 (__________ ــالم و خودش ــسان س ــر ،»ان ــعوري دیگ ــاطن ( ش ــشم ب        )چ
  . دائره، سید مهدي ثریا، تهرانترجمۀ، )شناسی و مردم شناسی عرفانیروان(

  . انتشارت علمی و فرهنگی؛شناسی و اخالق، تهران، روان)1374(هدفیلد، جیمز آرتور
Maslow, Abraham . 1968, Toward a Psychology of Bing. New York. Van 
Nostrand Reinhold Company Inc.  
Maddi, S.R (1996). Personality theories: a comparartive analysis.(6th Ed). 
California: Brookes Cole Publishing Company.  
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  فرم در غزل معاصر

  )آذرپیک آرشبا تکیه بر اشعار ( 
   niloufarmasih@gmail.com *پروین احمدي

  مرصاد سبز قلم پژوهشی -ي علمیمؤسسه پژوهشگر
  

   مهوش سلیمانپور

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد تهران مرکزي

   هچکید
 و شکل ظاهري شعر است به همین  فرم فراتر از قالببوده ویکی از ارکان اساسی شعر فرم 

 با یکدیگر متفاوت  داشتن شکل ظاهري یکسان،رغم علین  بسیاري از شاعراهاي غزلدلیل 
 ، زبان از قالب،اي پیوسته ي مجموعهبه عنوان یکی از ارکان اساسی شعر، در واقع فرم . هستند

  .وسیقی شعر استتصویر و م

 بهره آنهایی است که شاعران براي بیان محتوا از   یکی از هنجارگریزينوآوري در فرم،
 سرایان غزل از آذرپیک آرش .گردد می خاص شعري و خاصه در غزل  و صاحب سبکگیرند می

 دست به  در فرم غزل،ها نوآوريل با انواع معاصر است که براي ایجاد فضایی تازه در غز
ژوهش  در این پ در غزل،آذرپیکي ها نوآوري انواع . در قالب سنتی غزل زده استشکنیهنجار

 از لحاظ فرمی هواي آذرپیک و مشخص خواهد شد که اشعار مورد بررسی قرار خواهد گرفت
  . او را یک شاعر نوگرا به شمار آوردتوان می و  را وارد غزل معاصر کرده استاي تازه

   6/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 20/6/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

  واژگان کلیدي
   هنجارگریزي*
  فرم *
  عناصر فرم* 
 آذرپیک*
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  :مقدمه) 1-0( 

  :فرمالیسم
 بر شکستن آن چیزي جز شکستن نرم زبان عادي نیست؛ یعنی جوهر حقیقتشعر در 

فراهنجاري یا انحراف از ) 241: 1381 ،شفیعی کدکنی(. هنجارهاي منطقی زبان استوار است
 را براي ترفندهایی به کار برده آن انگلیسی شناس زبان» جفري لیچ« است که یاصطالح زبان،

؛ برند می و زبان شعر را از سطح زبان معیار فراتر شوند میکه موجب برجستگی کالم شاعر 
زبان ( زبان معیار به اعتقاد وي،. نامد می سازي برجسته را آن» موکاروفسکی«همان چیزي که 

 تا شود می رانده زمینه پس زبان ارتباطی به ؛ اما در شعر،کند میاجتناب  سازي برجستهاز ) علم
 . ساختبرجستهزبان را  تمام عناصر توان می ولی به هر حال نزبان خود را به نمایش بگذارد،

 نقد ادبی است که در هاي مکتب یکی از  یا فرمالیسم،گرایی صورت )90: 1371 موکاروفسکی،(
 و براي دانستند میضوعی زبانی و مصرفاًاینان ادبیات را .  گرفتخالل جنگ جهانی اول شکل

 گرایان صورت) 73-57: 1395 ،سراج و برکتی( .شکل و قالب بیش از محتوا ارزش قائل هستند
 ي حوزه نه به  پرداخت،»متن« باید فقط به خود در نقد و تحلیل اثر ادبی بر این باورند که

شاعر یا  اثر ادبی است که اهمیت دارد؛ بدین معنی که بیرون از قلمرو ادبیات و این خود
  )همان(  و چرا؟که از چه سخن گفته است  نه ایننویسنده، سخن را چگونه بیان کرده،

 صورت، -2 شکل -1«:  فرم آمده است برابرنگ اصطالحات واژگان هنرهاي تجسمی،در فره
 به وجود که یک شیء اي قهطری در فرهنگ کوچک آکسفورد فرم،) 162 1370 کرامتی، (قالب

 فرم  در تعاریف فرم،)the oxford minidictionary, p 196( . معنی شده است،آید میو ظهور 
 ي مرتبه شده است، به عبارت دیگر تأکید بر نسبی بودن فرم از ماده و محتوا تفکیک شده و

 - آثار هنري خصوصاً - چیزهاي مختلفهاي اختالف و ها مشابهت جهت تعیین و تشخیص فرم،
لف از حافظ به لحاظ  به طور مثال دو شعر مختبدیهی و در عین حال قراردادي است؛امري 

 ولی از لحاظ وزن و یا تمثیالت به کار برده شده ، هر دو به فرم غزل باشندکلی ممکن است،
یک مفهوم د توان می شعر »)فرم(شکل یا صورت «. متفاوتی باشند هاي فرم داراي ها آندر 
 است که به طور خالصه آن شکل درونی یا فرم ذهنی ي مسئله آنو   هم داشته باشدتري قعمی
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شفیعی  (.آنصر مختلف یک شعر در ترکیب عمودي  پیوستگی عناي مسئلهعبارت است از 
  )105: 1359 ،کدکنی

ز این هنجارگریزي در فرم  عینی اهاي نمونه تعریف فرم و بررسی انواع فرم، ضمن الهقدر این م
 از دو مجموعه آذرپیکاشعار .  استل و بررسی قرار گرفته تحلیمورد آذرپیک آرشغزل 
انتخاب » گردد بازمیدوشیزه به عشق «و » - سرزمین منهاي اسطورهدختر 	-لیال زانا «غزل

  .شده است

  : تحقیقي پیشینه) 2-0(
از جمله .  است متعددي انجام شدههاي پژوهش طی سالیان اخیر،  فرم در غزل معاصر،ي درباره

 بهمنی ي محمدعلیها نوآورينگاهی به «، »زاده کاظم رقیه ،فرم در غزل نو« ي مقاله به توان می
 ،» در محتوا و فرم غزل حسین منزوي حسرتي عاطفهکارکرد « ،» فاطمه مدرسی،در فرم غزل

 اهللا ترو قد ورپ  قدرت قاسمیظاهري غزل نو نصراهللا امامی، شگردهاي نوآوري در فرم«
از  -آذرپیک آرشاما تا به حال فرم در غزل  ؛ دیگر اشاره کردي مقاله ها دهو  »ضروفی

 فرد منحصربهلحاظ این   این مقاله ازوتحلیل قرار نگرفته  مورد بررسی و - معاصرسرایان غزل
  .است

  :روش پژوهش) 3-0(
  .است، بنیادي، توصیفی و تحلیلی اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

  :انی نظري تحقیقمب) 0_4(

   :معرفی شاعر) 1_4(
 آمد کرمانشاه به دنیا شهر در 58 انقالب اسالمی در سال هاي سال ي بحبوحه در آذرپیک آرش

 که در حین فرار از بمباران به چنان آن.  را در ایام جنگ و آوارگی گذرانداش کودکیو سراسر 
 در دانشگاه . کرمانشاه گذراندرر شهدبیرستان را د راهنمایی و ،دوران ابتدایی. شدت زخمی شد

 را از دانشگاه لیسانس فوقو سپس لیسانس ادبیات و   علوم تربیتی را ناتمام رها کردي رشته
دچار » طاهر شمسسید میر«زندگی ادبی وي پس از آشنایی با . ه به پایان رساندرازي کرمانشا
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 هفتاد به پیشنهاد و تشویق ي ههد دوم ي نیمه ر درسماً را اش ادبیو فعالیت  تحولی شگرف شد
ي خویش ها ده و اهل ذوق و ادب را سرمست از سروسرود مینخست قصیده .  کردآغازاستادش 

طاهر شمس او را به  استاد سید میري حلقه گاه به گاه شعرهاي شب اندك اندكکه  تا این کرد می
یک شد و پس از  ادبی شهر کشاند و مشغول تحقیق و تدقیق در ادبیات کالسهاي انجمن

  :چندي به این نتیجه رسید که

  باید که رسم و راه خودم را عوض کنم«

  » کنمیعنی که من نگاه خودم را عوض

 شد براي ورود او به دنیاي اي دریچه »محمدسعید میرزایی« به نام شاندوستیکی از  پیشنهادو 
 شعر ایشان، باعث شد ات سیمین بهبهانی و تلمذ در جلسهاي نوشتهادبیات پیشرو و آشنایی با 

و او بر چکاد ادبیات تئوریک ایران به   ختم نشودجا همین به آذرپیک آرشکه جستجوهاي 
مالیسم آشنا   و در این حین با مکتب مینیان ادبی سایر ملل نیز گام برداشتسوي شناخت جه

غزل ایران،  نو به روي اي دریچه شعر و داستان و گشایش افزایی هم شود براي اي جرقهشد تا 
 و همکاران، آذرپیک( . به شریان ادبیاتآنمال و غزل گفتار و تزریق  مینی یعنی آفرینش غزل

1396 :261-262(  

یی که در ادبیات اتفاق ها نوآوريبسیاري از «: اند دانستهچنین ایشان را مبدع غزل گفتار نیز  هم
 تا ،شوند می قلمداد پاافتاده پیش  با انکار و بایکوت مافیاي ادبی مواجه و یا بدیهی وافتد می

 ادبیات و زبان بوده، معرفی موردنیاز را به عنوان حرکتی جمعی و امري که آنحدي که 
 در آذرپیک آرشکه آغازگري داشته باشد، از جمله غزل گفتار که توسط   بدون آن،کنند می

 به ادبیات ایران -گرفت می در بر 80 بهار تا 77 سال که اشعار او را از-) 1383(کتاب لیال زانا 
علی صالحی در شعر آزاد ایران مبدع شعر گفتار بودند،  که سیدگونه همان. معرفی شده است

غزل  (ژانر این )87: 1398موالنا؛ ( . غزل گفتار هستندگذار بنیان نیز در شعر کالسیک آذرپیک
 و پس از آغازکشوري  با چاپ آثاري در این شیوه در مطبوعات استانی و 1376از سال ) گفتار

. مطرح و معرفی شد» لیال زانا« سال در انتظار مجوز بودن سرانجام براي نخستین بار در 5 آن
 نبوده که - آن قوالب ي همه در - شعري در ادبیات کالسیک ایراني مجموعه هیچ آنپیش از 
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 مخفف و ي کلمه با زبانی ساده و روان و عریان بدون هیچ توأمانبه زبان گفتاري امروز و 
  )88:همان( . چاپ شده باشداي شکسته

را » گردد بازمیدوشیزه به عشق « و» لیال زانا «ي مجموعهدو  آذرپیک آرش غزل هاي کتاباز 
  .شود میي فرم در این دو مجموعه بررسی ها نوآوري که در این نوشتار  نام بردتوان می

  :آذرپیک غزل هاي ویژگی) 4-2(

  :زبان- 1
 به شعر است بخشی تنوع هاي روش از زبان گفتاري که یکی از گیري هرهب با آذرپیکغزل 

گفتارگرایی در جریان شعر معاصر « .موجب پیدایش غزل گفتار در ادبیات شده است
 گفتگوهاي ي شکستهو فکري از زبان   خود را در سه سطح زبانی، شگردهاي بالغیهاي ویژگی

به بیانی دیگر بستر این جریان در  ...گزیند برمی  و مردمیپسند عامهروزمره، افکار و باورهاي 
 و ها ترانه عامیانه، معما، لغز، هاي قصهشناسی از جمله الالیی، مثل، حکایت،  فرهنگ
با  را آن که شاعران اعتقادات عامیانه گسترده شده است مردمی، باورها و هاي دوبیتی
 و سهولت، صمیمیت، صوت، ندکن می بازآفرینی دیگر اي گونه هنري به هاي سازي برجسته

زاده و  بیگ( . احساس را براي مخاطب به همراه داردباور کردنبیش از همه  حرکت و
اما  ؛ تعاریف دیگري از گفتارگرایی ارائه شده است،عالوه بر تعریف فوق )496: 1391کمرخانی، 

 هاي مؤلفهکی از ی.  از کدام نوع تعریف از گفتار در غزلش بهره برده استآذرپیکباید دید که 
 کوشیده زبان آذرپیک. شعر نیما، نزدیک کردن زبان شعر به دکلماسیون طبیعی کالم است

 به غلتیدن یا گویی سادهکه دچار   بدون آن دکلماسیون طبیعی کالم نزدیک کند،شعرش را به
 لحن ، شود، یعنی در حین حفظ فخامت زبانو بازارنویسی و زبان کوچه   محاورهي ورطه

 از زبان در گریزو   ساده، روان، امروزیندر نتیجه زبان شعرش. ر گرفته استاري را نیز به کاگفت
  .لوده، آسان و مبتذل است

  : محتوا-2
دیدگان، رنج زنان   حمایت از ستماش قرار دارد که دغدغهبشردوستی   در ردیف شاعرانآذرپیک

در  شمون اصلی اغلب آثارمض ،در کل  بوده و تالش براي رسیدن به کمالو غم مردان و
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 ي  در مجموعهوي . پرداختن به زندگی رئال و دردهاي اجتماعی است»لیال زانا« ي مجموعه
 منزوي و برخالف، نگرد میر به عشق و معشوق  دیگاي دریچه از »گردد بازمیعشق دوشیزه به «

معشوق  رپیکآذ ، به معشوق بودرمانتیک پرداختن عاشقانه و آثارشانکه مضمون اصلی  بهمنی
  .بیند میلب و دهان زنان  را موجودي فراتر از توصیف چشم و اندام و

  :فرم و ساختار-3
 از روایت و دیالوگیعنی ، از انواع شگردهاي ایجاد نوآوري در فرم بهره برده است؛ آذرپیکغزل 

رها کردن  م ناتماتا حضور فرم نیمایی، سپید، کوتاه کردن ابیات، هایکو، واژانه،  گرفتهنولوگو م
  . و پلکانی نوشتن ابیاتی از غزلها قالبسایر   کاربرد قطعه در غزل و،بیت آخر

  :وزن و موسیقی-4
 از زمـان شـاگرد بـانوي    اي برههکه در   به علت اینآذرپیکاز لحاظ نوآوري در وزن و موسیقی،       

 به نوآوري نیز    اغلب از اوزان سیمینی بهره برده و گاه دست         بوده،   _سیمین بهبهانی _ غزل ایران 
سـیدمهدي   بـرخالف  گونه که    بدین ،کند  میباري و آرام استفاده     یاز اوزان جو   بیشتروي  . زند  می

 در آذرپیـک ؛ برنـد  میو آرام کالسیک بهره   میرزایی که از اوزان جویباريموسوي و محمدسعید 
ود تمـام  بـا وجـ  _ آذرپیـک لـذا وزن غـزل    را بـه کـار گرفتـه،   هر دو مجموعه اوزان نو و امروزي   

وي کـرده  فـرار  نحـو سـالم زبـان     سـوي بیش از پیش به _هاي وزن عروضی   ها و گشایش    بستاره
  .است

  : صور خیال-5
 کلمه از جمله هاي پتانسیلوي به سمت کلمه در متن از دیگر  به منظور فرارآذرپیکغزل 

 و ایماژهاي ها آرایه لذا ،ز عناصر داستانی استفاده کردهفضاي داستان در غزل و بهره بردن ا
 ، غزل روایی که کلیت متنبرخالفدر واقع . ده استیکالسیک ادبیات را به حداقل ممکن رسان

 ادیبانه براي رسیدن هاي سازي ترکیب فارغ از انواع آذرپیک، غزل دهد میروایت پنهانی را ارائه 
 ...و ، کنایه تشبیه، استعاره، مجاز، عناصر صور خیال را که شاملبه دکلماسیون طبیعی زبان
  .ده استیاست به حداقل ممکن رسان
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   : عاطفه-6
وي فـرار » مـن انـسانی  «و » مـن اجتمـاعی  «به سوي   » من خصوصی « شاعر از    آذرپیکدر غزل   
 با جامعه و دنیاي اطرافش، دیگر از احساسات رقیق عاشـقانه و            واسطه  بی با ارتباط    و تکرده اس 

مال و دردها اغلب درد فقر، ظلم، خفقـان،   این آو ؛رونی و فردي، خبري نیستآمال و دردهاي د  
 شـاعر در  عاطفـه و احـساس    ؛ بنـابراین  اسـت ... و عدالت اجتمـاعی  رعایت   فساد اجتماعی، عدم  

نـه بیـان آه و   ي انـسان قـرار گرفتـه،     گرایانـه  تحوالت درونی و کمال خدمت بیان درد اجتماع و   
  .رو سوز و گدازهاي عاشقانه از هجر و فراق یا ها ناله

  . به بررسی فرم خواهیم پرداختآذرپیکزل  غهاي ویژگیدر این نوشتار از میان 

  :فرم) 4-3(
 شـکل  و سـاخت  بافـت،  مفهوم سه به گذرا نگاهی که ست ضروري اصلی، بحث به ورود از پیش 

  .باشیم داشته

 جـدا  محتـوا  از را هـا   آن تـوان   مـی  که شود  می گفته شعر اجزاي و عناصر از اي  مجموعه به: بافت
 تناسـب  صـوتی،  عناصـر  لفظـی،  بافـت  آوایـی،  موسـیقی  تـصویر،  لحن، قافیه، وزن، مانند ،کرد

  ... والفاظ درشتی و نرمی ،ها مصوت و ها صامت

 .اسـت  کـل  یـک  ي  دهنـده   تـشکیل  عناصـر  و اجـزا  متقابل ارتباط ي  مجموعه): ساختار (ساخت
 وجـود  بـه  را کـل  کـه  طبیعی ندرو یا منطقی ترتیب دیگر، بیان به) 3: 1373 کدکنی، شفیعی(

  .آورد می

 دیگر، بیان به دارد نگه خود در دتوان می ذهن که مجموعه یک نهایی و کلی هیئت): فرم( شکل
 هیئتی یا نظم مفهوم به ادبی نقد در شکل. ادبی ي پدیده یک محسوس کلیت یا نهایی تجسم
. است هنري اثر ي ارائه روش یگرد بیان به. رود می کار به هنري اثر محتواي بیان براي که است

 موزونی و مشخص نظم منظور ،آید می میان به سخن شعر شکل از وقتی اروپایی ادبیات در
 فارسی زبان در قالب معادل تقریباً شکل اصطالح مفهوم، این به. دارد شعر قطعه هر که است
. است دیگر ادبی هاي هنظری در آن مفهوم از تر کلی ها فرمالیست آثار در شکل مفهوم اما است؛
 ،1 ج: 1372 احمدي،( »آفریند می تازه محتواي تازه، شکل« :گفت می شکلوفسکی که زمانی
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 بافت و خاص نظام شکل، از او منظور. کرد می مطرح را شکل از اي گسترده و جدید معناي) 52
 را آفرینی زیبایی و ماندگاري این راز. کند می ماندگار و ایجاد را ادبی اثر یک که است اي ویژه
  .ادبی اثر آن محتواي در نه جست شناسی زبان در باید

  :هنجارگریزي) 4-4(
 که است این ،کند می متمایز سخن هاي گونه سایر از را آن و است ادبی زبان ي مشخصه چه آن

 در معمول زبان دهد، می شکل تغییر گوناگون هاي روش به را ادبیات در معمول زبان ادبی، زبان
 حتی یا گزیده موجز، تحریف، فشرده، تقویت، نویسنده، و شاعر خاص شگردهاي با یاتادب

 سان آن نه شوند، می ادراك که سان آن چیزهاست حس انتقال هنر، هدف« لذا .شود می واژگونه
 از ادراك، یندفرا زمان و دشواري بر افزودن با و غریب اشکال ایجاد با هنر .شوند می دانسته که

 Havranek هاورانک قول به -چه  چنان)13: 1383 مکاریک،. (»کند می زدایی ییآشنا اشیا
 خودکاري فرایند مقابل در و باشد غیرمتعارف کند، نظر جلب بیان ي شیوه «-چک گراي صورت
هنجار ( زدایی آشنایی ي نظریه مهم دستاورد )36: 1373 صفوي، (»باشد غیرخودکاري زبان،

 برخالف و گذارد می مانع خود مخاطب راه سر بر ادبیات و بنا هنر که است این ،)گریزي
 باشد راه سر بر مانع وقتی چون کند نمی دسترسی قابل و آسان را مفاهیم نظریات، برخی

 به خواننده که است هنگام این در و کرد مکث باید مقطعی هر در و گردد می کندتر حرکت
 طریق از و ؛)35: 1368 نفیسی،(. یابد می ستد زندگی از تازه اي تجربه و دید و دیگر ادراکی
 شفیعی (.کند می فراهم را ها واژه بخشیدن تشخص و تمایز مراتب ،زدایی آشنایی همین

  )6: 1385 کدکنی،

 که است این در شعر از بیرون زبان و شعر در زبان میان عمده تفاوت«: گوید می نووتنی خانم
 این شود می برقرار شعر در که تري پیچیده ازمانس و ؛دارد دیگري از تر عالی ساختاري یکی

 و بپوشاند نو اي جامه اعم طور به زبان گوناگون هاي ویژگی بر که دهد می شاعر به را امکان
 ساختارِ این شناسان زبان). 108- 109: 1377 هاوکس، (».بندد کاره ب صورت این به را ها آن

 یان. گردانند برمی »بهنجار «زبان از شاعر »انحراف «به را شعر زبان در متمایز ي پیچیده
 از است عبارت شعر زبان نقش «:گوید می مطلب این بر تأکید با چک شناس زبان موکاروفسکی

 عمل خود بیان، عمل کردن برجسته از هدف بلکه ارتباط، امر براي نه... سازي برجسته نهایت



                               1399سـیزدهم، تابـستان   شـماره   م،چهـار سـال  ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان         ... با تکیه برفرم در غزل معاصر 
        

          

 

31

 است جایی تا foregrounding »سازي برجسته «یا انحراف اهمیت )109: همان (».است گفتار
 شعر زبان و گفتار زبان بین شدن قائل تمایز با ارسطو دهند، می قرار آن بر را شعر اساس که
  )61: 1980ارسطو، (».است گفتار زبان از غیر چیزي شعر زبان« :گوید می

 مثالً ار،معی زبان در سازي برجسته - 1:کند می جدا هم از را سازي برجسته نوع دو موکاروفسکی 
 )1373:95 موکاروفسکی،( شعر زبان در سازي برجسته -2 ؛نویسی مقاله یا نگاري روزنامه در

 همواره معیار، زبان در سازي برجسته که است این در سازي برجسته گونه دو این تمایز وجه
 موردنظر موضوع به شنونده یا خواننده نظر جلب بیشتر آن هدف یعنی است؛ ارتباط از تابعی
 زبان و رود می کار به زبان خود خاطر به و عینی بیان براي ادبی سازي برجسته اما ،است

 که است این در هنجارگریزي شرط یننخست بنابراین، ؛راند می زمینه پیش به را ارتباطی
 موکاروفسکی. نباشد زبان ارتباطی نقش ایفاي پی در ،آن از حاصل ادبی سازي برجسته

: باشند نیز دیگر شرط دو داراي باید شعر، در سازي برجسته ابزارهاي«: افزاید می چنین هم
 که جزئی هنري، اثر کی در که است این سازگاري از مراد) 95: همان( »مندي نظام و سازگاري

 از یکی یعنی باشد؛ ثابت جهتی داراي کند، پیدا اي تازه شکل و شود برجسته خواهد می
 این بودن مند نظام از مقصود و دهد قرار هدف را... و نحو معنی، آوا، قبیل از زبان، هاي بخش
 نیز لیچ. باشد هنري اثر یک اجزاي میان موجود پیوندهاي سلسله تابع ،سازي برجسته که است

 هنجارگریزي که است معتقد و داند نمی هنري ،خالقیت با پیوند در را هنجارگریزي هرگونه
 شرط سه هنري، هنجارگریزي براي او» .شود ارتباط ایجاد در اختالل موجب نباید

  .)1373:47 صفوي، (»کند می مطرح را »مندي هدف «و »مندي جهت «،»مندي نقش«

 انواع ي همه که کرد تقسیم اساسی نوع دو به را )گریزيهنجار (زدایی آشنایی توان می
 را آن هنکو جان که است مربوط زبانی ي هماد جوهر به اول نوع. بگنجد آن در زدایی آشنایی

 ویس، ك ر، نیز و 2- 5: 1986 کوهن، (است نامیده »جایگزینی یا استبدالی زدایی آشنایی«
 گاه که سیاقی است، مربوط سیاق در دیگر کلمات با کلمه ترکیب به دوم نوع). 60: 1416

 کوهن، (دارد نام »ساختاري یا ترکیبی «زدایی آشنایی نوع این و ؛است کوتاه گاهی و طوالنی
 آذرپیک آرش توجه به تعاریف فوق از فرم و انواع هنجارگریزي به سراغ غزل با ).5:1986

  .دهیم می فرمی مورد بررسی قرار سازي برجسته و اشعار او را از لحاظ رویم می
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  :آذرپیکبررسی فرم در غزل ) 5-1(
ه و ب عدم کاربرد کلمات مخفف و شکسته در بافت اثر«، تنها به آذرپیک آرشي ها نوآوري

 ادیبانه براي رسیدن به دکلماسیون طبیعی زبان، به هاي سازي ترکیبحداقل ممکن رسانیدن 
هاي کالسیک براي نزدیکی فضا و بیان شعر به طبیعت   و ایماژهها آرایهحداقل ممکن رسانیدن 

افزون بر زبان و بیان گفتاري و . شود میمحدود ن) 89: 1398موالنا،(» خالص زبان گفتار
فضایی نو و متنوع در  و ایجاد رانه و جنس سومی به جنسیت زن و مردامد رش انساني نگ نحوه

تار  نیز مانند هر شاعري همراه و همگام با زمان و عصر خود در پی افکندن ساخآذرپیکغزل، 
 فرم ي  غزل، در فکر ارائه وي ضمن حفظ قالبو بنایی نو در شعر فارسی است؛ به همین دلیل

 شعرهاي خوب و موفق وي داراي فرم و ساختی واحد و ؛رت غزل نیز هستري در صونو و نوآو
  :شود میکه در ذیل به چند مورد اشاره  و منسجم و محکم است

  :  نوشتن غزل به صورت شعر نیمایی)5-1-1(
، یکی ها مصراعنیما یوشیج شکل نوشتاري شعر گذشته را به هم ریخت و با بر هم زدن تساوي 

 هر سطر ي اندازهاو این کار را کرد تا . ار شعر گذشته را از میان برداشت آشکهاي محدودیتاز 
 از پیش اي قاعده، تابع ناگزیر اي گونه نه به ،ب با ظرفیت سخن در همان سطر باشدشعر، متناس

 که نیما فرم غزل را به هم طور همان) 222: 1383حسنلی، (. ناپذیر باشد  و تخطیشده تعیین
 نیز با بهره بردن از فرم آذرپیک فیت سخن سطرها کوتاه و بلند شوند،ظرریخت تا متناسب با 

  .شعر نیمایی در قالب غزل در فرم ایجاد نوآوري کرده است

  وفان سیاه، باز هم شبت

  ست پا روي سر زمین نهاده

  /؟آمدپس کی خورشید خواهد / -

  )70: 1395 حسینی،( ست سرباز هنوز ایستاده

  ! اجازه نیست!شاه بانو-

  !چرا؟-
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   به ماشاه دستور داده است-

□  
  /عیش و نوش حرمسرا/ 

   وسعت بودنم؟، آخر-

  )همان( !جا ینا فقط -

 که تغییري در تلفظ واژه به وجود برد می را به کار اي شیوهگاهی شاعر در نوشتن شعر، 
  )1376:144انوشه،  (.افزاید می مفهومی تازه به مفهوم واژه ،؛ اما این شکل نوشتنآورد مین

 فوق از ریختمان و چینش افقی ابیات در غزل به سمت شعر نیمایی هاي نمونه در آذرپیک
 پذیرش ، در غزلها دیالوگ با شعر نیمایی، دریافته است که واسطه بی با ارتباط وفراروي کرده 

و حتی با  ضمن حفظ وزن و موسیقی کالم  وطرز نوشتار سطر به سطر شعر نیمایی را دارد
رد و بدل شدن دیالوگ با لحن (، با نزدیک شدن به دکلماسیون طبیعی زبان ها گدیالوحضور 

طرز نوشتار در . ایجاد نوآوري در فرم نوشتار غزل متناسب با محتوا کرده است) طبیعی گفتار
 کردن شعر کمک تر دیداري به درست خواندن شعر، انتقال احساس و اندیشه و ها نمونهاین 
 نگارشی به هاي عالمت در تالش است تا از حروف و کلمات و حتی کآذرپیدر واقع . کند می

 ار گیرد زیبا در اختیار مخاطب قری نمایش و تابلویي صحنه استفاده کند که اثر همانند اي گونه
  . حضور داشته باشدآن عالوه بر درك متن در و

   :یا دیداري کردن شعر  کانکریت)5-1-2(
 فیزیکی و هیئت شعرها، گونه ایندر . آمیزد درمی با شنیدن ا کانکریت، دیدندر شعر دیداري ی

که معنا را بنویسد  ، شاعر به جاي اینهاست آن تصویري دقیق از معناي ذهنی ها واژهصور 
  )22: 1378پور،  علی (.کند می را ترسیم آنتصویري از 

 استنه در غزل  کانکریت و دیداري کردن غزل و استفاده از ژانر واژاآذرپیکیکی از شگردهاي 
 به تصویر کشیده ها آن ایجاد شده و طرز چیدمان ها واژه از تناسبی که بین موردنظرکه معناي 

  .شود می
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  کلبه

  یک شیر رام

  ماه جنگل

  )68 :1395حسینی، ( . زن تنهالبک نییک زن 

  شب و سرما ،ها گرگ ي زوزه

  )26: 1383،آذرپیک( . تنهاي سایه کنج مخروبه

 ، با همدیگر در یک سطرها آن واژگان و درك ارتباط هاي پتانسیل با واسطه یبشاعر با ارتباط 
عر  هندسی شا_ درك حسیي نتیجهکه این تناسب   ایجاد کرده استها آنتناسبی در چیدمان 

 نشینی همکه از قواعد   ضمن آن را به تصویر کشیده است،ها آنو موقعیت  بودهاز دنیاي اطراف 
 گفتار ارائه ي زنجیره و نشینی هم ي قاعده را بدون استفاده از موردنظرفراروي کرده و معناي 

  .کرده است

  : بیان مکالمه در غزل  روایت و)5-1-3(
یکی از ابزارهاي موفقی که سیمین بهبهانی در اختیار شاعران نوپرداز در آثار خود قرار داد، 

حضور روایت . لحاظ ساختار است از روایت در آثار خود براي انسجام بیشتر شعر از گیري بهره
 حاصل تجربیات شاعران شاخصی شود می به عنوان غزل روایی یاد آنکه از  اي شاخهدر شعر و 

توانستم مضمون غزل «: گوید میاو خود ) 217: 1398وزن دنیا،  (.چون سیمین بهبهانی است
 دونفري یا گفتگوهاي  دراماتیکاي شیوه، استفاده از مثالً گوناگونی عرضه کنم هاي شکلرا به 

: 1381بهبهانی،  (.مال  مینیاي شیوه به ها داستان درونی یا نقل هاي گویی تک یا چندنفريیا 
 از محدود شاعران معاصر است که هم در وزن و هم در استفاده از روایت در آذرپیک آرش) 13

زدیک شدن به اما از دیالوگ و مکالمه به منظور ن؛ پیرو استادش سیمین بهبهانی است غزل
 در ادبیات کهن تا پیش از پیدایش غزل روایی هرچند. برد میدکلماسیون طبیعی زبان بهره 

و برخی ، بیشتر در قالب مثنوي دیده شده است سیمین، آوردن داستان در میان شعربانو 
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منتقدان معتقدند که روایت در غزل شاعران کهن نیز وجود داشته اما روایت عنصر غالب نبوده 
  )19: 1397، آذرپیک (.ستا

 ها شخصیت ي مکالمه گفتگو و ي عامیانهو   به لحن صمیمیتوان می غزل روایی هاي ویژگیاز 
 و یکی از اصول آنروایی شدن غزل سبب استحکام محور عمودي ) همان (. اشاره کردآندر 

 آرشبه قلم » لیال زانا«مال و کتاب   در غزل مینیمؤلفهجریانات غزل نوین شده که اوج این 
ته با استناد به این کتاب تا پیش از این مجموعه غزلی وجود نداش.  نمود یافته استآذرپیک

به طوري که کلیت شعر ) 20:همان(.  مستحکم باشدچنان  آن هاي غزلاست که محور عمودي 
  . یا حذف کردجا جابه را آن از جزئی توان می ن؛ و داستان را متقبل شود=بار معنایی غزل

  » دنیاي نقشهه، شهیچ یک نق« »چیست این بابا؟« -دك خیرهکو

  »یا در...از کویرش گرفته تا رسم شکل زمین«عنی چه؟ ی نقشه«

  »ها آدم مرز است، مرز !هیچ« »این خطوط سیاه دیگر چیست؟«

  » ما با ماهاي همسایهبین  مثل دیوار است« »مرز یعنی چه؟«

□□□  
  )22 :1383، کآذرپی( ...، نقشهکن پاكکودك و خشم، 

 کردن سخن و بیان، تر هنري عالوه بر ،اي نمایشنامههدف شعر از ابزار گفتگو و ساخت 
 در غزل با بسامد آذرپیکچیزي که تا پیش از  استحکام بخشیدن به محور عمودي غزل است،

ي قالب غزل و شعر به سوي ورعالوه بر این فرا. ود نداشته استاستفاده در دو مجموعه وج
 منجر به نامه نمایش کلمه از جمله داستان و هاي پتانسیلمحوري و بهره بردن از سایر  کلمه

در غزل روایی . شود می در متن  متضادهاي پتانسیلگرا و جنس سومی از تقابل  خلق متن کلمه
اما در ؛  یکی از ابیات را حذف یا جانشین کردتوان می و شود میگاه ارتباط بین ابیات سست 

خط سیر .  یکی از ابیات را حذف یا اضافه و جانشین کردتوان میال به هیچ وجه نم غزل مینی
 آن به علت استحکام متن در توان می ن دارد کهاي بستهو پایان باز یا   اوجي نقطه، آغازروایت، 

سیون طبیعی زبان با  زبان متن به دکلماها غزل گونه این این در شته ازگذ .دگرگونی ایجاد کرد
 به خود بازاري کوچه لحن عامیانه و  در عین حال کهها دیالوگن نزدیک شده و مت آحفظ فخا
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غزل روحی .  استگویی هزل و افتادن در دام ها سازي ترکیب ساده و روان و به دور از ،نپذیرفته
که در حال  کند میشاعر در این غزل، روایت کودکی را بیان . داردو ساختاري منسجم  واحد
، کشد مینقل روایت را به دوش  که بار بیان و یاست، گفتگوي کودك و پدر دني نقشهرسم 

پاك کردن . سازد میگرا را به ذهن متبادر  فراشعر کلمهکاراکترها در  ي پدیدارشناسانهتحلیل 
که روایتی را به تصویر بکشد، بیانگر فضاي   کودك، پیش از آنهاي پرسشو  مرز بین کشورها

  .نمایانند می را در برابر مخاطب، پدیدارها خودشان خویش به عینه رئال و دراماتیک است که

   مشبک چیست؟ي پردهراز این  ،نگریست میبچه ماهی به تور 

  ! ما نیست؟ي رشتهراستی این ف ،پدر و مادر مرا هم برد

  ؟روز و شب یکنواخت باید زیست  پیرپشتی الكتا به کی مثل 

  ست  که آسمان آبیجا ا به آنت  از حصار این تکرارروم می

  ریست گپشت الكسخت بر حال   اوج را، ولی بایدروم می

□□  
  .ست رقص آتش، غروب یک ماهی  برکهسوي آنساعتی بعد، 

  )1383:11، آذرپیک( 

بیان  یکلکه به طرزي سمب  درونی داردگویی تکشخصیت در این غزل ماهی است که با خود 
 نماد انسانی است پشت الكو   شیطانیهاي وسهوسنماد ماهی تمثیلی از انسان، تور . شود می

 دریا نماد حقیقت و سرانجامِ. کند میکه آهسته و پیوسته در راه رسیدن به کمال طی طریق 
  .شوند می ها وسوسه است که مغلوب هایی انسان ماهی، سرانجامِ

  :  آوردن قالب شعري دیگر در قالب غزل)5-1-4(
ي براي شعرشان، فرد منحصربهوري و ساختمان خاص و  معاصر، در پی ایجاد نوآسرایان غزل

،  در غزل از واژانهآذرپیک مثالًرکیب دو یا چند قالب، ت  از جملهاند زدهیی ها نوآوريدست به 
» لیال زانا«که پس از چاپ « .در غزل بهره برده است...  ویکوها، بند ترجیعشعر نیمایی، قطعه، 
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 نیز نگاه فراقالبیک و شناور بودن آن پس از  که...ددرآم غزل معاصر به شکل یک اپیدمی در
 ». مورد تقلید قرار گرفتسروصدا بیمطرح شده بود » جنس سوم« در هم که در کتاب ها قالب

  )380: 1396 و همکاران، آذرپیک(

  :»کاربرد واژانه«-1 
  زن

  پرتگاه 

  )147: 1397، آذرپیک( .آخر این راه 

  

   خواب بهار

  خلوت ساحل

  غروب

  مرد

   زن سر نهاده استي شانهآرام روي 

  پاییز زرد

  مرد

   )7: 1383،آذرپیک( ...پوش اتاق سیاه
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  :»بند ترجیعکاربرد «-2
   او دست ردي سینه بر زنم می »؟خري مینان برایم ! آي آقا«

□  
  کند میپاي من در کفش هی جان  زند میکفش نو انگشت پا را 

□  
  »شته با مشت و لگدهمسرش را ک اي شیشهباز مردي « :روزنامه

□  
  .کند میپاي من در کفش هی جان  زند میکفش نو انگشت پا را 

  :»کاربرد فضاي قطعه در غزل«-3
 ،»ماهی بچه« به غزل توان می فضاي قطعه در غزل آمده است ها آنی که در های غزلاز جمله  
  .اشاره کرد ...و »نقشه«، »نان و شمشیر«

  »دنیا ي نقشه ه،شنق یک یچه« »بابا؟ این چیست« -خیره کودك 

  )22: 1383،آذرپیک( »دریا ...تا گرفته کویرش از زمین شکل رسم« »چه؟ عنیی  نقشه«

  :»کاربرد هایکو در غزل«-4
  کاج بلند

   ایستاده استاي صاعقه

  )38: همان(.  تو به زمین، هدیه داده استهاي چشمکه 

  .در این بیت مصرع اول تشکیل یک هایکو داده است

  کلبه

  ک شیر رامی
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  ماه جنگل

  )68: 1395حسینی، ( . تنهازنِ لبک نییک زن 

  .است اما از لحاظ فرم درونی و محتوایی یک هایکو ،ز لحاظ فرم بیرونی یک واژانهاین بیت ا

  :»کاربرد متن در غزل«-5
  »هر چه بادا باد«بر لبش موج   فریادبر دلش بار یک جهان

   به راه افتادباز بر متن خود مثل یک گردباد سرگردان

   را یادها گذشته قطره قطره  آورداي لحظهچشم را بست و 

   بر بادها شعلهبا زبان زخم   که رفتسبز همیشهروزهایی 

  )8: 1383، آذرپیک( .داد می را که بوي شب اش خانه ناگهان دید در مقابل خود

  :  در غزلبندي فصل) 1-5- 5( 
 بدین گونه  در غزل است،گذاري شماره د فرم تازه شاعران معاصر، براي ایجاهاي تفنناز دیگر 

 ي  را به پایان برد، براي ارائهموردنظر و زمانی که مطلب سراید میکه شاعر، بخشی از غزل را 
، زاده کاظم(. کند میمطلب جدید فصل دیگري را که ممکن است تنها یک بیت باشد، شروع 

1389 :182(  

 1  

  مرد شکسته بر پل شب ایستاده است

  ر زیر پاي او خط موهوم جاده استد

 2  

   اصیل، عروس دیار برفي خانهیک 

  بر در زنی شبیه پري ایستاده است



                               1399سـیزدهم، تابـستان   شـماره   م،چهـار سـال  ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان         ... با تکیه برفرم در غزل معاصر 
        

          

 

40

 3  

  خواب بهار، خلوت ساحل، غروب، مرد

  )7: 1383، آذرپیک( . زن سر نهاده استي شانهآرام روي 

مدیگر  است که فضاها را از هها مربع حضور بندي فصل براي آذرپیکیکی دیگر از شگردهاي  
کیک ابیات از لحاظ فت.  سبب اپیزودبندي غزل شده استها مربعدر واقع . کند میتفکیک 

 کامالًو هنگامی که مکان و زمان  دو مربعربع، تفکیک فضاها از لحاظ مکانی زمانی یک م
  .د سه مربعنمتفاوت باش

  تا نیمه سطل شیر را خالی کرد

  رفت و یک نیمه سطل هم آب آورد

□□  
  آمدن نمانکل خا سیباره یک

  . نامردآندکان را برد، ناگهان 

  )29: 1383، آذرپیک(

  :باد بر خود پیچید گوش یک سایه شنید

  »! انسان نیست؟بینتانست  که دستش خالی آن«

□□□  
  یک زمستان سرد، فقر را پایان نیست

  )6: همان(.  نیستآنکس در   ویرانه هیچاي خانه
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  : ام ناگهان و پایان ناتمآغاز )1-6- 5( 
 آغاز بدون مقدمه . دارندغافلگیرکننده آغاز که شویم میدر شعر معاصر گاه با اشعاري مواجه 

بعضی شاعران امروز براي  . شعر را حدس بزندي گذشته  و خواننده خود بایدشوند می
 هاي بخش که خواننده اي گونهبه  کنند می آغاز مقدمه بی اي گونه، شعر خود را به زدایی آشنایی

 از شگردهاي )142: 1374پورنامداریان، (. کند می بازسازيخود  را آن ي نانوشتهزین و آغا
 در که  در پایان غزل استها مصراع  براي نوآوري در غزل حضور تک نیزآذرپیک فرد منحصربه
 آغاز غزلی را مقدمه بی گاهی اوقات چنین هم. شده استفاده کرات به »لیال زانا« ي مجموعه

ست  ااي حادثه ي ادامهو غزل  از بیان در ذهنش اتفاق افتاده پیش آن ي مقدمه ، گوییکند می
  .که در ذهن شاعر بر او رفته

 آغاز شعر را مقدمه بیشاعر   شعر در ذهن شاعر اتفاق افتاده است وي در ابیات زیر مقدمه
  .کند می

  »هرچه بادا باد«بر لبش موج  بر دلش بار یک جهان فریاد

  )8: 1383، آذرپیک( .باز بر متن خود به راه افتاد رگردانس گردبادمثل یک 

  دانم می تو را یک فرشته نه ام ساخته نه بت از تو پیش خود

  )37: همان( .هامان درست مثل همند هم تو انسان و هم من انسانم سایه

  

  . داردناتمامپایانی »  پشت پردهي سایه«و یا غزل 

  ست زن زمین افتادقلم از د  از غزل خط خوردباره یکمرد 

  )8: 1383، آذرپیک( ... پشت پرده وارد شدي سایه

و براي او هیچ فرقی  در واقع شاعر هر جا که سخنش به پایان رسیده است، غزل را تمام کرده
 نیز شعر »نقشه«در غزل .  که پایان غزل را با یک مصرع پایان دهد یا با یک بیت کاملکند مین

  . استمصرع پایان یافته با یک تک
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  » ما با ماهاي همسایهبین  مثل دیوار است« »مرز یعنی چه؟«

□□  
  )22: همان(... ، نقشهکن پاكکودك و خشم، 

  دل برایش نماند، باز اما ناگهان با نگاه یک هرزه

  )26: همان (... سد راه او شده استیک نفر

  : اي نامه نمایشغزل با ساختار  )5-1-6(
ر گفتگوها و مقطع کردن و نوشتن قالب غزل با ساختار  حضوآذرپیکیکی از خصوصیات غزل 

 که ما اي گونه به جهت انسجام فرم استفاده کرده، در ها نوآوري او از این  که استاي نامه نمایش
 براي گیومه، دیالوگ براي خط تیره  از جملهبا انواع عالئم نگارشی، آذرپیکدر ساختار غزل 

 براي بیان تذکرات شاعر و حضور راوي مواجه کروشه تشخیص دیالوگ هر یک از کاراکترها و
  : عبارتند ازآذرپیک از این نوآوري در فرم غزل ییها نمونه. هستیم

  یک شبه سر تا به پا شکست«: راوي نوشت

   بود با شکستترین غریبهسردار که 

   در شب نبرداش آهنی هاي پنجهدر 

  )158: 1397، آذرپیک( . دو قدم مانده تا شکستدشمن مچاله شد،

 برشتی گذاري فاصله با عنوان  بوده کهاي نوآورانه شگرد در این ابیات حضور راوي در متن غزل
  . بهره برده استآن به فراخور محتوا از آذرپیک و شده مطرح نامه نمایشدر 

  »...آقا! خانم«-

  برو رهایم کن« -

  »یا بگو مرده یا بگو رفته 

  »هنوز پشت در است آقا !خانم« -
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  »رف او را نزنح« -

  )144: 1397، آذرپیک( .و بغض شکست

این  که درآورده اي نمایشنامه اثر را به حالت هایشان  و دیالوگکاراکترهاحضور جا نیز  در این
  .اند  شدهبا عالئم نگارشی از همدیگر متمایزگفتگوها 

  :  تکرار ابیات)5-1-7(
 معنایی بیشتر تشکیل شده تأکیداي  برشکل همبراي نخستین بار یک بیت از تکرار دو مصرع «

 براي ایجاد نوآوري آذرپیکیکی دیگر از شگردهاي ) 380: 1396 و همکاران، آذرپیک (».است
که این ابزار بر طبق ادعاي   بر یک معنا استتأکیدسان براي   و همشکل همر ابیات در فرم تکرا

  .یفتادهن تا کنون در غزل اتفاق آذرپیک

  هی آهن اتفاق افتاد ،هی آهن اتفاق افتاد

  که دشمن اتفاق افتاد ...آهن تمام دنیا شد

  و مردن اتفاق افتاد... دشمن تمام انسان شد

  مرد و زن اتفاق افتاد ، و باز- یک سیب ماند و ما

□□□  
  )30: 1383، آذرپیک( .تو در من اتفاق افتاد ،من در تو اتفاق افتاد

 بر ماشینی تأکید که براي شود میایان مشاهده  و پآغازسان ابیات در  در این غزل، تکرار هم
 ها انسان ي همهویکم بیان شده و تکرار این ابیات یعنی  شدن و آهن شدن انسان در قرن بیست

  .احساس بیسخت، سرد و  هنی هستند، آهاي ماشیندر حال تبدیل شدن به 

مال  در غزل مینی «:گوید می آذرپیکدر این باره :  ارجحیت فرم درونی بر فرم بیرونی)8- 5-1(
 فرم درونی از لحاظ محتوایی و که  گاه آنفرم درونی بر فرم بیرونی ارجح است، بنابراین 

 عروض نیز ما اصالت را به ي زمینهدر . شکست فرم بیرونی را توان می اقتضا کند شناختی زیبایی
 شکستن  و در مواردي چون مصراع اول غزل زیر کهدهیم میخود اصل موسیقیایی کلمات 
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 شکستن ،کند میعروض از دیدگاه هنري، ایراد موسیقیایی در گوش و ذهن مخاطبش ایجاد ن
  )119: 1397، آذرپیک(» .شود می بالمانععروض نیز 

  شود می هوش بیزن با صداي گیتار / کند میزن با صداي گیتار پرواز 

  )119:همان( .دشو می ...روزي شبیه خانم گوگ/ هاست ستاره که یکی از کند میزن فکر 

   : بودن اسم غزلکلیدواژه) 5-1-9(
 براي درك مفهوم غزل است و بدون کلیدواژهاثر یک عنوان  آذرپیک هاي غزلدر برخی از 

 از »مومیایی« غزل توان می ها غزل این ي  از جمله.مفهوم غزل ناقص و ناتمام است کلیدواژه
  . را نام برد»گردد بازمیدوشیزه به عشق «کتاب 

  »یاییموم«

  برق از چشم مردمان برخاست/ تا که از خواب باستان برخاست

  : میان برخاستآنیک جوانک از / »!ست واي مرده دوباره زنده شده«

  از تو و نسل تو نشان برخاست/ حرف تو چیست این که چنین! ها«

  )103: 1397، آذرپیک(... پاسخ او سکوت بود فقط

  : نبودن بیت اول غزلقافیه هم) 5-1-10(
 یک بیت در باال و سمت آنه در کاتفاق افتاده  اي گونهحوادث به » داستان محرمانه« در غزل 

  . متن غزل آمده استي ادامهو سپس  چپ صفحه قرار گرفته و بعد عنوان اثر

  یک داستان محرمانه، پیش از این متن 

  ...بین من و تو اتفاق افتاد و بعد 
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  »داستان محرمانه« 

   کردندآغاز ناگهاناز فرط وحشت، 

  )41: 1383 آذرپیک(.  کردندآغاز و در این یک پالن _ما را 

  :  فرم تسلسل)5-1-11(
 متن آغاز است و در پایان غزل، دوباره به آن مرکزي دارد که ردیف ي نقطهمتن یک 

  .گردد بازمی

  ست پا روي سر زمین نهاده توفان سیاه، باز هم شب

  ست باز هنوز ایستادهسر »!؟آمدپس کی خورشید خواهد «

.  

.  

.  

   تن زمین راسوزاند می  خودي کورهخورشید درون 

  .ست سرباز هنوز ایستاده »؟آمدد خواهد پس کی شب سر«

  )115-114: 1397، آذرپیک(

  : حضور چند روایت در غزل )5-1-12(
  چندو در فرم غزل استفاده از یک روایت ثابت و چندین آذرپیک ي نوآورانه هاي ویژگییکی از 

این فرم در . است فرد منحصربه و که ایجاد فرم جدید کرده بودهروایت مکمل و موازي در غزل 
  .آمده» گردد بازمیدوشیزه به عشق « ي مجموعهاز » 19«غزل 

  تلفن مسخره کرده من را/ انگار... سیصد و چند شماره

  پشت خط گوش کنم یک زن را/ حتماً و باید گیرم میباز 
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  ست و چندي» ...خط اگر خط نخوري / ! بود؟قحطیگل ! نه. !..ايو !...نام تو؟«

   خط سوسن راسوي آنبشنود /  تا شایدترین تنگدل من 

  خط من قطع و دارم از صبح/ این شش ماه است] کاست سوسن[

  1به دبیر اعظم، مسکن را/ دوزم میزیر باران تا شب 

  سعی کن گوشی دستت باشد/ آخر چه شده؟ آدم باش! هاي«

  »همه جا پشت سرت یک زن را/ بینیم می هستی، ما خبر بی

□□  
  خواهد میولی انگار غزل / این روایت به سرانجامی خیر

  شاید این بار بمیرد من را/ در همین متن تداوم یابد

  »باز هم باید عاشق بشوم/ باران است«: این دیالوگ از تو

  »! را؟ باریدني لحظهچه کنم / !واي!...آتش «:نولوگ از مناین م

   اما...که نه تو مال من و نه/ » تو_من«این همه فاصله بین 

  ...الله شبی الدن را  که بیآن/ کارد بر شاهرگ خود زده است

  ر خوب گره خورده به همدچه قَ/ برج تنهایی من، عاج تو

  )131_130: 1397، آذرپیک(.  راالدن بن ي حملهآخرین / برخیزید!  دوقلوهاي برج

  : برشتی در غزلگذاري لهفاص )5-1-13(
   باز بر متنآمدشب شد و یک سایه 

   باز بر متنکم کم را کرد اش کوله

                                                             
   دبیراعظم و مسکن نام دو خیابان است در کرمانشاه. 1
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   قصه ناگهان دید این بارِشاعرِ

  )97: 1397، آذرپیک( . متنساز برشفته با یک دختري آ

ت  است که بین ذهن و عین و خود متن پیوند برقرار شده اساي گونهدر این غزل فرم درونی به 
 را کرد اش کوله. یابد می را بر متن غزلش »شفته با یک سازدختري آ« که شاعر به طوري

، ابژه یعنی باز کردن کوله ت در هم آمیختن پیوند ذهن و عین اساي گونه باز بر متن، به کم کم
 که یک نوآوري در فرم درونی به شمار افتد میدر فضاي انتزاعی و ذهن یعنی بر متن اتفاق 

  . ساخته استفرد منحصربهت یک فضاي بیرونی  و در کلیرود می

 اشاره کرد... و» «، ...، _نند  به کار بردن عالئم نگارشی، ماتوان می آذرپیکي ها نوآورياز دیگر 
که دیالوگ و دکلماسیون طبیعی  رود می در متونی به کار ،که عالوه بر خوانش صحیح متن

 باز در غزل بندي پایان در متن و یسیانگللمات  به کاربرد کتوان می در نهایت ؛ وافتد میاتفاق 
  . اشاره کردآذرپیک

  شبیه گذشته نیست! نه... اما نگاه تو شوي می و تو لبخند شود میدر باز 

  !feministتوست من غروب منتظر  بی  خود کن ولی بداني مچالهصبح مرا 

  )129: همان( 

  :گیري نتیجه 

 فـرم  ؛ وبخـشد  مـی  وحـدت  آنست کـه بـه    نرياثر حاصل تعامل اجزاي یک کل ه یک   ساخت
 سامان بخشیدن و ایجاد هارمونی بین اجزاي هنري و نظمـی بـراي بیـان محتـواي اثـر         ي  شیوه
اغلب .  نیستموردنظر در فرم درونی افتد می غزل اتفاق    ي  قافیه البته نظمی که در وزن و        ،است

 روایــت، ر عبارتنــد ازایــن عناصــ. اســت دنظرمــورشناســیک  نظــم در عناصــر ادبــی و زیبــایی
کـه   سیمینی اسـت  پـسا نـوگراي  از جملـه شـاعران       آذرپیک ؛... خیال، زبان و   گفتگومندي، صور 

رم در فـ ) وي از من خصوصی به سوي من اجتماعی و من انسانیفرار(عالوه بر نوآوري در محتوا     
داسـتان   بـر    آنمال که پیکر و ساختار اصـلی         مینی سرایش غزل . غزل نیز دست به نوآوري زده     

مندي دو نفره و نزدیک به دکلماسیون طبیعی گفتـار بـا فـضاي           و گفتگو  شکل گرفته مال   مینی
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ي دیگر در غزل، همـه  ها قالب و پایان ناگهانی، حضور آغاز برشتی،  گذاري  فاصلهو   اي  نامه  نمایش
ه  غزل فراروي کرد   متعارف از فرم     که  دارد آذرپیک آرش متمایز در غزل     یو همه حکایت از فرم    

 ماننـد  هـا  پتانـسیل محوري با بـه کـار گـرفتن سـایر       سرایش غزل، فراروي به سمت کلمه     . است
ــو هــا قالــب ــد نیمــایی، ســپید، هــایکو،  و کالســیکي شــعر ن ــه همانن  و قطعــه از دیگــر واژان

 بـا فـراروي از      نوظهـور  يژانـر  بـه عنـوان    واژانـه .  در فرم غزل اسـت     آذرپیک هاي  زدایی  آشنایی
 ي  تجربه از عناصري مانند کانکریت کردن شعر از         گیري  بهرهجانشینی و با     _نشینی  هم ي  قاعده
 ؛ ویکـی از خـصوصیات واژانـه دیـداري کـردن شـعر اسـت            .  است آذرپیکي نو در غزل     ها  قالب
، سـبب  آیـد   به شمار می غزلي حوزه در آذرپیکمال که از ابتکارات   مالیسم در غزل مینی     مینی

 .در چند بیت در غزل شده که در گذشته به اطنـاب شـهره بـود          مال و کوتاه     بیان داستان مینی  
  . فرمی تازه و نوآور باشدآذرپیکتا غزل   دست به دست هم دادهها نوآوري این تمام
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  :منابع

 یلدا و کلمه کلید جهان هاي چشم) 1396(، اهورا، هنگامه، مسیح، نیلوفر آرش، آذرپیک
  .زگارهولوگرافیک، تهران، انتشارات رو

  .لقلمءاقم، انتشارات سما، ) سرزمین منهاي اسطورهدختر (لیال زانا ) 1383(آرش ، آذرپیک

  .، کرمانشاه، دیباچهگردد بازمیدوشیزه به عشق ) 1397(، ..........................

  .مرکز نشر تهران، دوم، چاپ متن، تأویل و ساختار) 1372(بابک  احمدي،

  .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ،رانهت) 2 (فارسی ادب نامه فرهنگ) 1376(حسن  انوشه،

  .الثقافه دار شکري محمد عیاد، بیروت،ي ترجمهصنعه الشعر، ) 1980(ارسطو 

  .نگاه تهران، اشعار، مجموعه) 1381 (یمینس بهبهانی،

 ین هفتممعاصر، گفتارگراي غزل مشخصات) 1391( ماندانا کمرخانی، خلیل، زاده، بیگ
  .دوم جلد. فارسی ادب و زبان ترویج نانجم همایش

  .زمستان تهران، مه، در سفر) 1374( تقی نامداریان، پور

 شعر در هنجارگریزي و زدایی آشنایی اشکال کاربست) 1397(فاطمه  برکتی سیدعلی، سراج،
  .2 ي شماره ،7سال  بالغت، و ادبی نقد ي نامه پژوهش احمدي، احمدرضا

  . اول، تهران، چشمه جلدی به ادبیات،شناس زباناز ) 1373(کوروش صفوي، 

 ي شماره ،)ایران شعر ي رسانه (یادن وزن ي  ماهنامه،»اقلیت گزارش« ،)1398 (پوریا سوري،
  .چهار

  .آگهتهران، موسیقی شعر، ) 1381(محمدرضا شفیعی کدکنی، 

  .ات توسادوار شعر فارسی، تهران، انتشار) 1359( ،....................................

  .گاهآ تهران، سوم، چاپ شعر، موسیقی) 1373( ،....................................
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  .، چاپ نهم، تهران، آگه3موسیقی شعر، ویرایش ) 1385( ،....................................

  .ثالث تهران، معاصر، شعر در نوآوري هاي گونه) 1383(کاووس  حسنلی،

  .نیماژ تهران، ،)2 (ما روزگار غزل) 1395(احمد سید حسینی،

  .فرهنگ اصطالحات واژگان هنرهاي تجسمی، تهران، انتشارات چکامه) 1370(کرامتی، محسن 

 پارسی، ي نامه معاصر، سرایان غزلفرم در غزل نو با تکیه بر اشعار ) 1389(، رقیه زاده کاظم
  .52 ي شماره

و محمد العمریریال الطبقه   محمد الوالیيبنیه اللغه الشعریه، ترجمه) 1986(کوهن، جان 
  .االلول، دار توبقال الشعر

  .ساختار زبان شعر امروز، تهران، فردوس) 1378(پور، مصطفی  علی

  .سبز ي طلیعه تهران، هخامنشی، ي ملکه آخرین هاي عاشقانه) 1398(مارال  موالنا،

 مهران مهاجر و محمد ي جمهتر ادبی معاصر، هاي نظریه ي نامه دانش) 1383(مکاریک، ریما 
  .نبوي، تهران، آگه

 اصفهان، ،3ج  اخوت، احمد ي ترجمه شعر، زبان و معیار زبان) 1371(  یانوکاروفسکی،م 
  .شهر کتاب

  .6 دوم، سال ي شمارهي کیهان فرهنگی،  ، مجلهزدایی آشنایی) 1368(آذر نفیسی، 

  .ران، نشر مرکز فرزانه طاهري، تهي استعاره، ترجمه) 1377(هاوکس، تنس 
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  بر اساس سبک نویسندهمنجیات در کیمیاي سعادت

 nadiazarei25@yahoo.com*ناهیده زرعی 

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن  

  دارلو  خزانهعلیمحمد

 دانشگاه گیالندانشیار 

    

 چکیده

ترین تعریف، سبک اشاره دارد به شیوة بیان در نوشتن یا سخن گفتن که توسط فـردي     در ساده 
براسـاس ایـن تعریـف، غزالـی در منجیـات        . شـود  کار گرفته مـی     به معین و براي هدفی خاص،    

رد، گیـ  صاحب سبک و ایدئولوژي خاص خود است که از باورهاي زبانی و فکـري او نـشأت مـی          
در ایـن  . را در بررسی اثر او، یـاریگر باشـد     تواند ما  که آشنایی با سبک هر نویسنده می        طوري  به

، به بررسی ربع منجیـات غزالـی   مانتحلیلی و با رویکرد تحلیل گفت - پژوهش با روش توصیفی
دهد که غزالی در نثـر سـاده و     بررسی این ربع نشان می    . شود در کیمیاي سعادت پرداخته می    

ان این اثر، عالوه بر طرح مباحث عرفـانی و سـیر و سـلوك عملـی، بـه مـسایل تعلیمـی نیـز              رو
گرایی و سـیر بـه سـوي     سبک او در منجیات، عرفانی، تشویق و ترغیب به آخرت       . پرداخته است 

کنـد و همـین امـر او را صـاحب      او در این روند از حد اعتدال و مـذهب عـدول مـی          . حق است 
هدف پژوهش این اسـت کـه، سـبک منجیـات غزالـی را بـا                . کند ایدئولوژي و سبک خاص می    

 ارایه دهد و نشان دهد که این شیوه در بررسی سـبک نویـسندگانی کـه    مانرویکرد تحلیل گفت  
                                                . ابرار مناسبی اسـت ،آثارشان کارکرد اخالقی و عرفانی دارد

                                                                                              

7/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 29/6/1399: تاریخ دریافت مقاله   

 

  واژگان کلیدي
  سبک *

   غزالی*

  مانتحلیل گفت *

  منجیات*
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 بیان مسأله: درآمد

هاي انجام  شناسی را به عنوان دانشی مستقل بنا نهاد و آغازگر راهی شد که پژوهش              بهار، سبک 
شناسی این  هدف از سبک. شناسی فارسی تا به امروز ادامه دهندة آن بودند        شده در حوزة سبک   

اهمیـت و  « نیست که فقط مختصات صوري یک اثر را نشان دهد بلکه غالباً هدف این است کـه    
بنـابراین بـا    ). 143:1386شمیـسا، (»نقش مختصات را در تأویل و تفسیر متون، مشخص کننـد          

توان به تحلیل معنـاداري دسـت یافـت بلکـه بایـد تأویـل، تفـسیر و          دقیق یک متن نمی   تجزیۀ  
شناسـی عـالوه      امـروزه سـبک   « .همچنین میان تأثیر ادبی و عنصر زبانی اثر ارتباط برقرار کـرد           

شناسی  اي تخصصی در زبان کند، به شاخه   ها و علوم مختلف استفاده می       براین که از همۀ زمینه    
 .است  استوارتري یافته(Carter&simpson,2005:14.) عمل ناي عملی و مبتبدیل شده است و

 نثر فارسی غزالی بسیار «سنده است   سبک غزالی در کیمیاي سعادت حاکی از سبک خاص نوی          
غزالی ازجمله کسانی اسـت کـه در        ). 20:1397همایی،(» شیوا، پخته، ساده، گیرا و پرمغز است      

و در منجیات، نمایانگر نثر ساده و روان دورة سامانی  و سبک کند و نثر ا   نثر فارسی قد علم می    
قدرت زیادي که در فکر و قوة عقلیه دارد از آوردن کلمـات     « غزالی به سبب  . باشد خراسانی می 

هـاي نثـر ایـن     و اصطالحات تازه پروا نکرده و بنیاد نثر قدیم را دگرگون ساخته است از ویژگـی     
هاي قرآنی، خـودداري   هاي مترادف، ذکر استدالل ز لغات و جملهتوان به ایجاز، پرهیز ا   کتاب می 

بندي فارسی اشـاره    و تمثیالت و رعایت اصول جمله    داز آوردن اشعار عربی و فارسی براي شواه       
در این تحقیق با رویکرد تحلیل گفتمان بـه بررسـی ربـع منجیـات از     ). 163:1356بهار،  (» کرد

سش اصلی پژوهش این است که چه عـاملی غزالـی را در             پردازد و پر  کیمیاي سعادت غزالی می   
منجیات، صاحب سبک و ایدئولوژي خاص نموده است؟ با این فرض که با طرح روشـی مبتنـی                 

 بیان کرد که شیوة عرفانی و افراطی غزالی در طرح مباحـث روزمـره،              توانمیبر تحلیل گفتمان    
شـود  ویسنده به کار گرفته میکند در پژوهش حاضر روش سبکی ناو را صاحب سبک خاص می   

    دهـد؛ بررسـی   و مضامینی که غزالی با سبک خاص خود افراد را سـوق بـه سـیر و سـلوك مـی                  
                                                                                          ..گرددمی

 :سخ داده شودهاي زیر پادر پژوهش حاضر سعی بر این است که به پرسش 
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 تحلیل گفتمان، آیـا سـبک غزالـی در ربـع منجیـات بـراي  آخـرت گرایـی         دبا توجه به رویکر   -
 تص عوام هست یا خواص؟خم

 چه عاملی غزالی را صاحب سبک و ایدیولوژي خاص نموده است؟-
 ضرورت و اهمیت تحقیق

 عرفـانی و  گرایـی اسـت در اکثـر متـون     طرح مباحثی که مربوط به ترغیب و تـشویق بـه آخـرت     
هـاي متفـاوتی از سـوي     ها و روش اخالقی، از اهمیت بسزایی برخوردار است این مباحث با سبک      

      نویسندگان آثار، ارایه شده است به طـوري کـه اهمیـت ایـن تحقیـق نیـز از ایـن جنبـه نـشأت              
ا ارایـۀ  شـود غزالـی بـ   ها و مانع از دنیاگرایی آنهـا مـی       گیرد که در جلوگیري از انحراف انسان      می
کارهـاي مناسـب و بـا توجـه بـه سـبک و شـیوة خـاص خـود، افـراد را بـه سـوي خداونــد و              راه

  .داردها را از غرق شدن در تجمالت دنیایی باز می دهد و آنگرایی سوق می آخرت
 روش پژوهش 

، گرفتـه بـرداري انجـام       اي و فیش    باحث تحقیق به صورت کتابخانه    مدر این پژوهش اطالعات و      
تحلیلی  و بـا رویکـرد تحلیـل گفتمـان، بـه بررسـی ربـع منجیـات در         -  روش توصیفیسپس با

               .زدپرداکیمیاي سعادت می
 

 پیشینۀ پژوهش
سبک خاص نویـسنده و بـا رویکـرد     اساس در ارتباط با مسالۀ این تحقیق که ربع منجیات را بر

 اسـت ولـی در مـورد غزالـی         دهد، پـژوهش مـستقلی صـورت نگرفتـه        تحلیل گفتمان، انجام می   
  :هاز جمل. هاي زیادي انجام شده استپژوهش

شناسی انتقادي رویکردي نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیـل   سبک« مریم درپر در مقالۀ -
بــه معرفــی ). 1391( بهــار 17در مجلــۀ نقــد ادبــی ســال پــنجم، شــمارة » گفتمــان انتقــادي

یم سبک انتقادي، ایدئولوژي و قدرت به عنوان چهار       پردازد، و به مفاه     شناسی انتقادي می    سبک
نظرانی از قبیل  شناسی انتقادي پرداخته است و سپس ابزارهایی که صاحب       مفهوم پایه در سبک   

  .کند اند؛ معرفی می فولر، سیمپسون و جفریز، ارایه کرده
 در دو الیـۀ   مند سبک نامۀ شمارة یک غزالی     توصیف، تبیین بافت  : اي  شناسی الیه   سبک« مقالۀ  

نگارنده به  ). 1393(هارب27پژوهی، سال هشتم، شمارة       از مریم درپر، مجلۀ ادب    » واژگان و بالغت  
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هاي امام محمد غزالی با رویکرد انتقادي، پرداخته و نامـۀ شـمارة           هاي سبکی نامه    مطالعۀ ویژگی 
  .یک او را در دو الیۀ واژگان و بالغت؛ مورد بررسی قرار داده است

از مـریم درپـر در مجلـۀ    » نگاري غزالی  باالي متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه     قطعیت« -
نگـاري غزالـی پرداختـه و         نگارنده به سبک نامـه    ). 1392( تابستان 181جستارهاي ادبی، شمارة    

در . کارکرد این مؤلفۀ سبکی را در رابطۀ بینا فردي نویـسنده و مخاطـب، بررسـی نمـوده اسـت                 
تن از قطعیت باالیی برخوردار است و نویسنده به صـاحبان قـدرت از موضـع        نگاري غزالی، م    نامه

  .اقتدار نامه نوشته است
نامـۀ شـمارة یـک        توصیف و تبیین بافتمند سـبک     : هاي  شناسی الیه   سبک« مریم درپر در مقالۀ   -

). 1390(، تابــستان 12در مجلــۀ بهــار ادب، شــمارة » غزالــی در دوالیــۀ کاربردشناســی و نحــو
کنـد و بـه نقـش یـا کـارکرد       اي سبکی نامه را در ارتباط با بافت بیرونی آن بررسی مـی       ه  ویژگی

هــاي نحــو، واژگــان، بالغــت و  هــا در الیــه پــردازد و ایــن ویژگــی هــاي ســبکی نیــز مــی ویژگــی
. گردد و در این پژوهش به دو الیۀ کاربردشناسی و نحو پرداخته شـده             کاربردشناسی، بررسی می  

گیري ضمنی متن، کاستن از قدرت پادشاه، و اتخـاذ   دهد که جهت نشان میتجزیه و تحلیل نامه    
شناسـی متـون    هایی در سبک   هدف پژوهش آن است که شیوه     . موضع اقتدار براي نویسنده است    

فارسی با رویکرد تحلیل گفتگو ارایه دهد و نشان دهد که این شیوه در مطالعۀ سبک متونی کـه            
  .تناسب اس اجتماعی دارند، ابزاري مکارکرد

از مـریم  » هاي امام محمد غزالی با رویکردتحلیل گفتمان انتقادي شناسی نامه سبک«نامۀ  پایان -
شناسـی   هاي نو در سـبک  پژوهش حاضر با هدف معرفی شاخه  . درپر، در دانشگاه فردوسی مشهد    

 پژوهش هاي امام محمد غزالی پرداخته، نتایج حاصل از این   شناسی انتقادي نامه    فارسی به سبک  
نگاري غزالی به مثابه یک کـنش ابـزاري بـراي نظـارت و کنتـرل اسـت و                   دهد که نامه    نشان می 

دسترسی به گفتمان زاهدانه، تقویت کنندة موضع اقتدار نویسنده است و بـسامد بـاالي واژگـان               
 .است» زاهدانه«نگاري  ده است و سبک او در نامهدینی، میزان باالي قطعیت متن سازماندهی ش

 قعیت متنمو
توجه به بافت بیرونی و موقعیتی متن به معناي فضا، زمان و مکانی که متن در آن خلـق شـده و        
بافت موقعیتی متن که مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی و علمی نویسنده میباشـد ضـروري                 
است زیرا پرداختن به این موارد پژوهشگر را به کشف سبک و ایدئولوژي خـاص نویـسنده سـوق         
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غزالی یکی از . شودتر از متن می   هد و در نهایت سبب دست یافتن به درك و دریافت عمیق           دمی
عالمان دینی و مفتی و مجتهد زمان خویش بود که در طوس به دنیا آمـد در همـۀ علـوم عـصر                  

نمـا   بـر بیـشتر همگنـان خـود برتـري یافـت و انگـشت             « خود استاد مسلم شد بـه طـوري کـه           
. این نابغۀ طوس هنوز جوان بود کـه محـسود پیـر و جـوان گردیـد                ). 23:1393کوب،  زرین(»شد

 مقتضیات عـصر هـم در ظهـور    ،همان طور که وجود نوابغ در احوال و اوضاع اجتماعی مؤثر است    
در زمان وي، سـلجوقیان بـه       . کرد  غزالی در نیمۀ دوم قرن پنجم هجري زندگی می        . آنها اثر دارد  

الملک که وزیـر معـروف     خواجه نظام . اد استیال داشتند  قدرت رسیده بودند و حتی بر خلفاي بغد       
تاسیس کرد که نام این مـدارس از نـام وي اقتبـاس    » نظامیه«سلجوقیان بود، مدارسی با عنوان     

هدف از تاسیس این مدارس دفـاع از دیـن و پـشتیبانی فکـري از تفکـر سـلجوقیان و                  . شده بود 
کري و سیاسی آنان، شیعیان اسماعیلی بودند  ترین دشمن ف    در آن زمان، بزرگ   . خلفاي بغداد بود  

هاي الموت و قهستان در ایـران،   که با تاسیس حکومت فاطمیون در مصر و در دست داشتن قلعه   
اختالفـات سیاسـی و فکـري میـان ایـن دو         . حمالت فکري عظیمی را بر تفکر رایج وارد کردنـد         

کی از فداییان اسماعیلی از پـاي  الملک به دست ی    جریان به حدي بود که در نهایت، خواجه نظام        
در چنین شرایطی مسلم است کـه همـت اصـلی محـصالن و مدرسـان مـدارس نظامیـه                    . درآمد

گـرا بودنـد، از ایـن رو     اسماعیلیان باطن. ها بود متوجه دفع شکوك فکري اسماعیلیه و نظرات آن       
سلجوقیان و عباسیان قرار    اند و تفکر آنان در مقابل تفکر ظاهرگراي           نیز نامیده » باطنیه«ها را     آن

در . با توجه به این شرایط اجتماعی، غزالی در نظامیـه، بـه تحـصیل و تـدریس پرداخـت            . داشت
کـرد او در جایگـاه مفتـی،    بایست از دین حفاظت می  چنین فضاي مسموم و پر آشوب غزالی می       

شار گفتمـانی  ها فـ  توانست در بین سایر گفتمان خود،به دالیلی می  مفسر و واعظ سرشناس زمان      
ایجاد کند؛ مثال تعصب سرسخت مذهبی و پافشاري به خارج نشدن از مـوازین عرفـانی و فقهـی       

الملـک   نظـام  شد تا خواجه    کرد و همین عامل باعث می       که زیربناي حکومت و دولت را استوار می       
 بـه  الـی گرمـی غز  پـشت . در بین سایر فقها و علما، از او به عنوان قهرمان دفاع از مذهب یاد کند       

، این امکان را برایش فراهم کرد تا گفتمـان او بـا سـبک خاصـش بـه                قدرت دربار و صاحبان آن    
هاي دیگر قرار بگیرد و او بااستفاده از قدرتی که دربار     عنوان گفتمان غالب در رأس همۀ گفتمان      

              .داددر اختیار او گذاشته بود؛ با طرح مضامین عرفانی افراد را به سوي حق سوق می
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 مضامین منجیات
کند که هر فردي با رعایت اعتدال و با تکیه      غزالی در رکن منجیات بیشتر مطالبی را مطرح می        

هـا، راه  مند شود و از همان نعمتهاي الهی بهرهتواند به صورت متعادل از نعمتبر عقالنیت، می  
که غزالی با توجه به ایدئولوژي و سبک خـاص   آنحال . تقرب به خداوند را براي خود فراهم کند 

در ایـن زمینـه در ربـع منجیـات آگـاهی، بیـنش و       . گـذارد خود، پاي را از حد اعتدال فراتر می   
بـه  . ترین عواملی هستند که براي دستیابی به اهداف عالیه یاریگر بشر خواهند بود عقالنیت مهم 

نی که آگاهی و دانـایی داشـته باشـد بـه وضـوح      باشد، انساطوریکه اولین اصل این ربع، توبه می 
هاي الهی است که پس از گناه، جاده و راهی بـراي        درك خواهد کرد که توبه از الطاف و محبت        

ایـن  . شود تا بندة خطاکار به محض آگاهی از بـديِ گنـاه، از آن راه بـازگردد            بازگشت ایجاد می  
 این آگـاهی و دانـستن را سـامان دانـایی     فوکو. نعمت بزرگ را خداوند بر بشر ارزانی کرده است    

اگـر گفتمـان را امـري    «آینـد و فـرکالف مـدعی اسـت     ها از دل آن بیرون مینامد که دانش  می
هاي اجتماعی صرفاً از ذهـن افـراد نـشأت            سازنده در نظر بگیریم به این معنی است که واقعیت         

آگاهی و دانـایی    .  آگاهی دارد  و این احتیاج به دانش و     ) 112: 1394یورگنس،  . ك.ر(» گیردمی
و مضامینی که در تولید ربـع     هاواقعیت. کندها می هست که اذهان را آمادة دستیابی به واقعیت       

منجیات، نقش اساسی دارند در منجیات سبک غزالی به این صورت است که محور اصلی سبک        
مـضامینی چـون   دهـد و  یمـ و ایدئولوژي خاص او را سیر به سوي حق و آخرت گرایی تـشکیل       

یابند هر کدام از این مـضامین در  حول این محور اصلی انتظام می........توبه، صبر، خوف و رجا و      
هـا را   اي از سیر و سلوك است که سالک بایـد آن         سبک و گفتمان خاص غزالی، به منزلۀ مرحله       

                    .اولین مرحله و مضمون این سیر توبه اسـت . یکی پس از دیگري پشت سر گذارد
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 مضامین عرفانی در منجیات

 
 توبه -1

هاي عمیـق و جوشـان فـیض و    هاي عظیم خداوند متعال که به چشمه        یکی از نعمتها و موهبت    
حیـات او  کننـدة لحظـات    هـا و منـزه  کنندة همۀ آلودگی رحمت خاص او متصل است و برطرف  

آغاز توبه و ترك گنـاه نیازمنـد معرفـت و دانـایی اسـت و ایـن       . است» توبه و استغفار «باشد،  می
  .شود، عنایت حق استنیروي معرفت و دانایی که  براي انسان حاصل می

به این نکته تصریح دارد که وفاي به توبه جز به نیروي حفظ و نگهداري خداونـد               ) ع(امام سجاد   
  )19دعاي: 1374نصاریان، ا(میسر نیست 

بنابراین در ابتدا باید با کمک خداوند معرفت و آگاهی و دانـایی نـصیب انـسان شـود و سـپس                    
معرفت و دانایی را فوکو اپیـستمه  . گیري را افزایش داد و اقدام عملی را شروع کرد       قدرت تصمیم 

هـاي  خـش کـنش  باپیستمه عبارت از مجموعه روابطی که در یک عصر خاص، وحـدت          «نامد  می
فوکو در توضیح ایـن امـر اضـافه    . هاي معرفتی استاین کردارها پدیدآورندة نظام . گفتمانی است 

هـا از دل آن     اي از مناسبات حاکم بـر یـک دوره اسـت کـه دانـش              کند که اپیستمه، منظومه   می
 )1396،52،ضیمران(» آیدبیرون می

آیـد، و آدمـی را بـه        ان دانایی، بیرون مـی    بنابراین دانش معرفت و آگاهی، از دل اپیستمه یا سام         
در انجـام عمـل توبـه انـسان هـم      .کشد تا فعالیتی انجام دهد یا دانـشی حاصـل کنـد        چالش می 
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آورد و ایـن    وجود مـی  گیرد و در نهایت تغییراتی در خود به   دهد، تصمیمی می  فعالیتی انجام می  
                :تواند در مورد هر چیزي باشد از جمله توبه می

اول توبه از کفر واجب شود؛ و اگر کافر نبود از ایمان عادتی و تقلیدي؛ پس اگـر ایـن نیـز بکـرد       -
غالب آن بود که از معصیتی خالی نبود، از آن توبه واجب باشـد و اگـر همـه ظـاهر خـویش را از            
معصیت خالی کرد، باطن وي از تخم این معاصی، خالی نبود، چون شره طعـام و شـراب و شـره                   

کـه ایـن همـه خیانـت دل     . سخن و دوستی مال و جاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکـات     
از وسواس و حدیث نفس و اندیشههاي ناکردنی خالی نبود، و از آن            ... است و اصول معاصی است    

  )324(بنده در هیچ حال از توبه مستغنی نیست) ... 321:1393غزالی،... (همه توبت واجب بود
تمـام علمـاي   . توبه و استغفار، امري عمیق و معرفتی است نـه سـطحی و ظـاهري       یب  رتتبه این   

اي «. نظر دارنـد و در قـرآن مکـرر بـه آن امـر شـده اسـت              اسالمی در وجوب و لزوم توبه، اتفاق      
شـائبه، امیـد   اي خـالص و بـی  اید، به سوي خدا بازگردید، توبه کنید، توبه   کسانی که ایمان آورده   

هایی از بهشت کـه نهرهـا از   پروردگارتان گناهانتان را ببخشید و شما را در باغ) با این کار  . (است
  )88،تحریم. (»زیر درختانش جاري است، داخل کند

                                       .خداي تعالی همۀ مومنان را و همۀ خلق را به توبه فرموده اسـت -
                   

                 )318( نکرده استگناهبه کند، همچون کسی است که اصالً هر که از گناهی تو ...
                      

یافتنـد یکـی از   هـاي منحـرف، مأموریـت مـی       همۀ انبیاي الهی هنگامی که براي هـدایت امـت         
چراکه بـدون توبـه و شـستن لـوح دل از نقـش گنـاه،           . هایشان، دعوت به توبه بود    نخستین گام 
گیـرد  نقش توحید و فضائل نیست و این امر از طریق گفتمان اعترافی، صـورت مـی              جایی براي   

گذارد یعنـی هـر     اعتراف، گفتمانی است که اعمالِ قدرت را به آشکارترین شکل به نمایش می            «
این برداشـت  .... شود همه چیز را بگوید و اعتراف کند، تا همه چیز  زدوده شود     کسی مجبور می  

هاي مذهبی، رابطۀ بین اعتراف کردن و تسلیم شدن به یک   ت ارشاد و نوشته   از اعتراف، در ادبیا   
                                   )104(و103: 1388ك ملیز، .ر(کند رابطۀ قدرت را تحلیل می

کند، نور معرفت و ایمـان در دل او  شود و به آن اعتراف میوقتیکه آدمی از گناهی پیشیمان می     
           .شودپدیدار می
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که در آن نور بینند که گناه زهـر  . بدان که اول توبه، به نور معرفت و ایمان است که پدیدار آید -
قاتل است پس نقش توبه، پشیمانی است و اصل وي، نور معرفـت و ایمـان و فـروع ویـف بـدل                       

 )320غزالـی، (کردن احوال و نقل کردن جمله اندامها از معصیت و مخالفت با طاعت و موافقت 
کـار، احـوالش را از معـصیت و مخالفـت بـه             که این همان گفتمان، اعترافی است که فـرد توبـه          

موافقت و اطاعت کردن از یک قدرت برتر، تغییر دهد و به گناه خـود اعتـراف کنـد و در وجـود        
                              .احوالش تحول ایجاد کند
وضعی سـروکار داشـته باشـیم کـه صـرفاً محـل بـروز          جاي اینکه با م   در بطن گفتمان اعترافی، ب    

کننده با استفاده از آنهـا، خـود را برخـوردار از    تمکین است، با امکاناتی مواجه هستیم که اعتراف     
کند یعنی فرد، خود و اعمال خود را، با خداوند و از این طریق با قدرت همسو می         . کندقدرت می 

    یژة لطف خداونـد بـا قـدرت خـدا در یـک جبهـه قـرار        و سوژه از طریق نمایاندن خود در مقام و     
کارهاي عملی است و معتقد است کـه سـالک در             سبک غزالی در مضمون توبه ارایۀ راه      . گیردمی

باشد در ایـن مرحلـه   این مرحله باید وارد عمل شود و معتقد است توبه بدون صبر امکانپذیر نمی      
                                                                .سبک غزالی تعلیمی، تشویق و ترغیب است

         صبر -2
در «باشـد   توبه و صبر به نوعی موقوف هماند یعنی تا حدودي یکی بدون دیگري، امکانپذیر نمی              

» هر گفتمانی، باید از تولیدات معناي پیـشین کمـک گرفـت تـا بتـوان منظـور خـود را فهمانـد           
دهـد و مراحـل  آن را طـی       که آدمی عمل توبه را انجام مـی          پس از آن   ).227: 1394یورگنس،  (

کـه  . تواند از مرحلۀ صبر، کمک بگیرد کند، براي حفظ این مرحله و تداوم بخشیدن به آن می          می
  .داند و نه مالیکمختص انسان است نه بهایم به آن راهی می

و مالیـک  ) 345:غزالـی (اند قصبدان که صبر خاصۀ آدمی است؛ بهایم را صبر نیست که بس نا     -
پس بهیمه مسخر به شهوت اسـت و  . اند و از شهوت فارغرا به صبر، حاجت نیست که بس کامل   

بس، در وي هیچ متقاضی نیست جز شهوت؛ و مالیکه به عشق حـضرت الهیـت مـستغرق انـد،                
 پـاي  پـس معنـی صـبر،   ). 345(ایشان را از آن هیچ مانع نیست تا در دفع آن مانع صبر کننـد            

  )346(برجاي داشتن باعث دینی است در مقابلۀ باعث هوایی
ماهیت زنـدگی دنیـا     . خداوند انسان را براي هدفی واال، خلق کرده است و آن تقرب به خداست             

اي است کـه همـواره   گونهدانی براي تالش و کوشش در جهت نیل به هدف است، بهکه خود می  
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ولـی                                                                     .کالت، مـانع رسـیدن بـه آن هـدف اسـت           با مشکالت و موانعی همـراه اسـت کـه آن مـش            
    اي جـزع نکنـد، تـا    ها پایـداري کنـد و در هـیچ عرصـه         صابر کسی است که در تمام این صحنه       

» باشـد یت می دهندة ذهن   کنندة معنا و شکل    ها، مجسم گفتمان«کار ملکۀ ذهن او شود زیرا       این
در مرحلۀ صـبر، جـزع نکـردن و پایـداري در برابـر مـصائب و مـشکالت         ). 11: 1389فرکالف،  (

زندگی، باید به ذهنیت، شکلی آرام و شکیبا بخشید چون ما با کمک کلمـات در دسـترس، بـه                  
کند نه آنکه صـرفاً  دست آمده، به تولید تجربه کمک میبخشیم و معانی بهمان معنا می  تجربیات

بـه همـین دلیـل     . سازند  هاي زندگی ما را می    ها، واقعیت چراکه گفتمان . توصیفی از تجربه باشد   
: 1388میلـز،  (تواند بازنمود یک صدا در دل متن یا یک موقعیـت گفتـاري باشـد                می«گفتمان  

آدمی باید از طریق شناخت خدا، صبر و ایمانش را تقویت کند و از طریق شناخت ماهیـت     ). 16
دنیا محل موقت زنـدگی آدمـی اسـت و از طریـق شـناخت      . پایداري آن یقین پیدا کند  دنیا و نا  

                      .ها و عذاب الهی، ایمانش را به  قیامت و جاودانگی آن قوي سازدآخرت، نعمت
پس صبر یک نیمـۀ ایمـان   . »صبر ممکن نیستدیدار و کردار، و کردار، بی: ایمان دو چیز است -

یکی از جنس شهوت و دیگر از جنس خشم و روزه صـبر اسـت از   : از دو جنس بایداست و صبر   
جنس شهوت، پس وي یک نیمۀ صبر است و از وجهی دیگر چون نظر کنی همه به کـردار بـود       

  )348:یغزال... ( صبر است و در نعمت شکرو ایمان عبارت از وي کنی، کردار مؤمن در محنت
 هر فضیلت اخالقی دیگر با ممارست و روبرو شدن بـا حـوادث   دستیابی به صبر و استقامت مانند   

یعنی تکرار مقاومت در برابر مصائب و پایـداري و مـدوامت بـر اطاعـت                . شودگوناگون حاصل می  
  .دشوالهی، سبب رسوخ صبر، در انسان می

یعنـی بـا   .هاي بیانی غزلی در مضمون صبر ، دعوت به  نوعی عرفان و عزلـت اسـت      سبک کنش 
                                                          .و تحذیر و تا حدودي با ترغیب همـراه اسـت  تهدید 

 خوف و رجا -3 
در این دو حالت فـرد از  . باشدکالمی و فعل و انفعاالت درونی بشر می       خوف و رجا دو حالت غیر     

رأت ندهـد و از خداونـد بـیم    خداوند امید و بیم دارد، البته امیدي که او را بر انجام معـصیت جـ        
گفتمان بـه طـور خـاص بـر     «کند؛ به همین دلیل     دارد، بیمی که او را از رحمت خدا ناامید نمی         

هاي مـشهودِکالمی اسـت،     دوزد، یعنی نه تنها شامل مشخصه     هاي فراتر از جمالت نظر می     پدیده
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مـان ایفـاي نقـش    شود که در جریان تولیـد و ادراك گفت      کالمی می هاي غیر بلکه شامل مشخصه  
   )238:1389 ون دایک،(» .کندمی

 :دگوییغزالی در تعریف رجا م
... کــه در مــستقبل نیکــو چــشم دارد، ایــن چــشم داشــتن وي را باشــد کــه رجــا گوینــد هر -
کارد و سینه از خار اخـالق       هر که تخم ایمان، درست در صحراي سینه می        )  387:1393غزالی،(

-دهد و چشم دارد از فـضل خـداي   ت، درخت ایمان را آب میکند و مواظبت بر طاعبد پاك می 
مت ببـرد، ایـن را   ها دور دارد و تا به وقت مرگ همچنین بماند و ایمان بـه سـال  تعالی ـ که آفت 
که توبه نکرد، ولیکن به سبب معصیت خویش اندوهگین و رنجور است و چـشم              امید گویند و هر   

د، این رجا بود، که رنجوري وي سـبب آن اسـت کـه    دارد که خداي ـ تعالی ـ وي را توبه ده  می
  )389-388:همان( ...وي را به توبه کشد

پس رجا حالت ذهنی و قلبی است که خوشایند است و وقوعش لذت و راحتـی قلـب را در پـی           
دارد، لذا آدمی باید اعمال نیک و اسباب و علل وقوع آن را فراهم کند و آنگاه به تحقق آن امیـد              

                                     .انـد  در آیات قرآن این امیدواري را به انسان وعـده داده .داشته باشد
هـا را بـه امیـدواري    غزالی درمضمون رجا کامالً معقول و منطقی اسـت و پیوسـته انـسان     سبک   

آنچـه  . حالتی دیگر از احوال دل مضمون خوف اسـت       . مثبت با انجام اعمال نیک فراخوانده است      
یافته، جـامع،  شناخت، دانشی نظام  «.شود، معرفت و شناخت است    ث ایجاد خوف در آدمی می     باع

     گـر و زایـا نیـز    فراگیر، روشنگر و راهگشا است و اگر به درستی مبنـايِ عمـل قـرار گیـرد، چـاره          
. هاي ناگشوده و شکافتن رموز ناشـکافته بینجامـد        تواند به باز کردن گره    یعنی می . تواند باشد می

  ).326 ـ322: 1370شناس،  حق: رك(
معرفت و شناخت، اساس جهانبینی است و جهانبینی نوع برداشت و تحلیلی است که انـسان از             

هر نظام فکري که متکی بر اصـول جهـانبینی    . دهدهاي آن، ارائه می     جهان هستی با تمام پدیده    
 خوف یغزال.  مورد نظر برساند کند تا بتواند فرد را به هدف        است، بایدها و نبایدها را مشخص می      

      .را ناشی از علم و معرفت می داند
بدان که خوف نیز حالتی است از احوال دل و آن آتش دردي است که در دل پدیـد آیـد و آن              -

اي، سبب وي علم و معرفت است، بدان که خطر کار آخرت بیند و اسـباب   را سببی است و ثمره    
بد این آتش درد در میان جـان وي پدیـد آیـد و ایـن از دو     ال. هالك خویش حاضر و غالب داند    
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یکی آنکه خود را و عیوب خود را و گناهان خـود را و آفـت طاعـات را و خبایـث               : معرفت خیزد 
امـا  ... اخالق خود را به حقیقت بیند و با این تقصیرها نعمت حق ـ تعـالی ـ بـر خویـشتن بینـد      

ترسد  از ناباکی و قدرت آن خیزد که از وي می     معرفت دوم آن بود که از صفت وي نخیزد ولکن         
اما ثمرة خوف در دل است و در تـن و در جـوارح، امـا در دل آن        ... و این خوف تمامتر و فاضلتر     

اما ثمرة وي در تن شکستگی و نزاري و زردي        ... که شهوات بر وي منغّض کند و پرواي آن نبود         
» ...عاصــی و بــه ادب داشــتن در طاعــتو ثمــرة وي در جــوارح پــاك داشــتن بــود از م ... بــود

  )402  ـ401:غزالی(
کند، یعنی اثرات خوف در ظاهر و باطن انـسان      شناخت و معرفت است که خوف را منشأ اثر می         

آقـا  (» .کند عواملی چون حقیقت و معرفـت اسـت      آنچه گفتمان را منشأ اثر می     «. شودنمایان می 
ا سـازند تـ  ز و کارهایی هستند که فرد را قادر مـی این حقایق و معارف سا  ). 144: 1394زاده،  گل

گزارة غزالی، معرفتی که موجب خوف اسـت، گـاه معرفـت بـه            در. حقیقت را از کذب تمیز دهند     
گاه این معرفت همان آگاهی بنده از اعمال نادرسـت و گناهـانی اسـت کـه               . خدا و صفات اوست   

ائف واقعی کسی است که دسـت از  مرتکب شده و گاه معرفت به هر دو عامل یاده شده است و خ      
             .معاصی بشوید و تن به طاعات و عبادات دهد تا گذشته را تالفی کند

ها را بـه امیـدواري از رحمـت خـدا      سبک غزالی در این دومضمون به این صورت است که انسان          
 رحمتش ناامیـد  خواند و معتقد است که بیم و ترس افراد از خدا باید به قدري نباشد که از فرامی
اش کـامالً منطقـی و   او در مرحلۀ خوف و رجا به حد اعتدال تأکید دارد و کنـشهاي بیـانی          . شود

                                  .باشدشایسته می
        محاسبه و مراقبت -4

باید از طریق محاسبه و مراقبه، به تهـذیب و تزکیـۀ نفـس پرداخـت تـا بتـوان آن را بـه شـکل               
  گفتمـان خـصلتی   «هـاي قرآنـی و اسـالمی باشـد؛ چـرا کـه         واهی درآورد که مطابق توصیه    دلخ

هـاي  تزکیۀ نفس، پاك کردن نفـس اسـت از آلـودگی        ).  190: 1389میلز،  (» .دهنده دارد شکل
اخالقی به منظور گام برداشتن در جهت فضائل اخالقی که در نهایت موجـب کمـال و سـعادت           

. توان در مقابل نفس ایـستاد هایی هست که به واسطۀ آن میراه. شودواقعی در دنیا و آخرت می 
منظـور از آن شـرط کـردن بـا نفـس خـویش اسـت، بـا             . ها مقام مشارطت است   یکی از این راه   

به این طریق که نفس خویش را مخاطـب قـرار   . هایی که همه روز تکرار شود    تذکرات و یادآوري  
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العات در مورد گفتمان بـه مثابـۀ کـنش بـر مکالمـه و          عمدة مط «دهد و با او سخن بگوید؛ زیرا        
گفتار تأثیر بسزایی در نفس خواهـد  ) 83: 1389ون دیک،  (» .گفتگو، یعنی بر گفتار تأکید دارد     

  .داشت
رسـول  ... زیرك آن است که حساب خویش بکند و آن کند که پس از مـرگ او را بـه کـار آیـد      -

ه آن است میکن و اگر بیراهی است مکـن و از وي  هر کار که پیش آید بنگر، اگر را«): ص(گفت  
  )486:غزالی(» ...پس هر روز بامداد نفس را به چنین شرطی حاجت بود» .دور باش

شاید این مرحله در ابتدا سخت باشد ولی عزم و اراده و بیرون کردن اوهام باطله از قلب و لعـن                
      یـن مرحلـه، وارد مقـام مراقبـت        بعـد از ا   .کردن شیطان و جنـود آن، راه را آسـان خواهـد کـرد               

 .شویممی
     البتـه  . دهنـد هـا از جملـه کارهـایی هـستند کـه مـردم انجـام مـی         به لحاظ شـهودي، کـنش     «

نامیده میشود که با نیت قبلی همراه باشند، بیـشتر   » کنش«ها معموالً موقعی    هاي انسان فعالیت
ون : رك(» .ي را بـه سـر مقـصد برسـانند         گردند تا امـر دیگـر     مند انجام می  اعمال به شکلی نیت   

  )91-90:دیک،
 دهد تا به مقصد برسـد؛ مراقبه نیز از جمله اعمالی است که آدمی با هدف و نیت آن را انجام می 

  :گویدغزالی می
نفس را نیز به گوش داشتن در هر لحظتی حاجـت           ... معنی مراقبت پاسبانی و نگاه داشتن بود      -

و اصـل  . انی با سـر طبـعِ خـویش شـود از کـاهلی و شـهوت رانـدن         باشد، که اگر از وي غافل م      
        کنـد و  مراقبت آن است که بدانـد کـه خـداي ـ تعـالی ـ بـر وي مطلـع اسـت در هـر چـه مـی            

  )486:یغزال... (بیندبیند و حق ـ تعالی ـ ظاهر و باطن وي میاندیشد و خلق ظاهر وي میمی
                                                                           :گویدغزالی در مورد محاسبۀ نفس می

باید که بنده را به آخر روز، وقت خفتن، ساعتی باشد که با نفـس خـویش حـسابِ جملـۀ روز                    -
. بکند تا سرمایه از سود و زیان جدا شود و سرمایه فرایض اسـت و سـود نوافـل و زیـان معاصـی        

... حتیاط بیش کند، که نفس طرار و مکار اسـت و بـسیار حیلـت اسـت    باید که با نفس خویش ا    
  )493:غزالی(

 گـردد و از سـقوط   محاسبۀ نفس مایۀ فزونی حسنات و جلوگیري از سـیئات و جبـران آنهـا مـی           
سـبک و   .کنـد خبري جلوگیري مـی انسان در گرداب هالکت و غرق شدن در دریاي غفلت و بی
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محاسبه، شامل مراحلی است که در باال ذکـر شـد و هـر گونـه         سیاق غزالی در مضمون مراقبه و       
شود و رعایت حد اعتدال درتمام مراحل زندگی       ماندگی و زیان انسان می    غفلت از آن سبب عقب    

گـذارد و همـین   واجب و الزم است، ولی غزالی در مسائل شرعی و اسالمی همیشه پا را فراتر می        
      .شودامر منجر به خشک شدن قلم او می

 توکل -5
مرحلۀ توکل، یکی از مهمترین مباحث اخالقی است که تأثیر زیادي در زندگی انسان دارد و در               

پوشی از عالم اسـباب و  مفهوم توکل به معناي چشم    . آیات و روایات مکرر بر آن تأکید شده است        
 دست روي دست گذاشتن نیست، بلکه مفهومش خودسازي و بلندنظري و عدم وابستگی به غیـر   

کند که انسان در راه رسیدن به اهداف خـود در زنـدگی        حکمت الهی اقتضا می   . باشدخداوند می 
به اسباب طبیعی تمسک جوید و با قدرت خود موانع را از سر راه بردارد، ولی در عین حال اتکاء            

عتراف ا«. پایان خداوند کرده و موفقیت خود را از خداوند بداند و نه از غیر او          به لطف و قدرت بی    
ایـن برداشـت از   . گفتمانی است که اعمالِ قدرت را بـه آشـکارترین شـکل بـه نمـایش میگـذارد       

: رك(» .کنـد اعتراف رابطۀ بین اعتراف کردن و تسلیم شدن به یک رابطۀ قـدرت را تحلیـل مـی          
این دقیقاً همان معناي توکل است که آدمی به قدرت برتر و تـسلیم             ). 104 - 103: 1388میلز،  

 . برابر آن اعتراف و اذعان داشته باشد و به آن اعتماد کندشدن در
و معنی این حالت اعتماد دل است بر وکیل و استوار داشتن وي و آرام گـرفتن بـه وي، تـا دل       -

دل نشود؛ بلکه به خداوند اعتمـاد  در روزي نبندد و به سبب، به خلل شدن اسباب ظاهر، شکسته      
پس توکل را هم قوت یقین باید و هم قـوت دل،      ) 541: زالیغ... (رسانددارد که روزي به وي می     

تا اضطراب از دل بشوید و تا آن آرام و اعتماد تمام حاصل نیـاد، توکـل نبـود کـه معنـی توکـل،        
 )542:همان(» اعتماد دل است بر خداي در کارها

 و پس توکل یک صفت قلبی است، یک حالت ادراکی است که انسان همۀ آثار را از خـدا ببینـد        
 .غیر خدا را منشأ اثر نبیند

میزان توکل هر کسی به ایمان او بستگی دارد؛ زیرا ایمان و توکل بر خداوند در امنیت و آرامـش           
هر چه توحید انسان بیشتر شود، یعنـی        . منشأ توکل، توحید است   . روحی بشر تأثیر بسزایی دارد    

  .ودشمعرفت و خداپرستی او گسترش یابد، توکلش به خدا بیشتر می
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توکل حالتی است از احوال دل و آن ثمرة ایمان است و ایمان را آثار بسیار اسـت و یکـی از آن    -
جمله توحید است، بناي توکل، توحید است و کمال توحید آن است که جز یکی را نبیند و همه               

ــود    ــیچ راه نبـ ــدین مـــشاهده هـ ــه را بـ ــد و تفرقـ ــد و یکـــی شناسـ ــود یکـــی بینـ            » ...را خـ
 )530-529: 1393لی،غزا(

شـود و تمـام     اي است کـه وارد مـسائل صـوفیانه مـی            سبک غزالی در بیان مراحل توکل به گونه       
نگارنده براي خودداري از اطالۀ کـالم، بـه آن مباحـث       . دهدمباحث و مطالب را عرفانی جلوه می      

شـود یـا   یبیند و همیشه از روي دیگر سکه غافـل مـ       او فقط یک روي سکه را می      . شودوارد نمی 
شود به سبک و ایدیولوژي خاص غزالی که فقط        همین امر منجر می   . گیرداینکه آن را نادیده می    

  .سیر به سوي حق مالك است و سبک او در این ربع عارفانه است
 پرکتیس گفتمانی محبت-6

ق اي الهی است که خداوند نزد انسان قرار داده است و افراد از این موهبت بـه طـر  محبت ودیعه 
مثالً محبت انسانها بـه یکـدیگر، برخواسـته از عـواملی اسـت کـه بـا                . کنندگوناگون استفاده می  

ها به یکدیگر نزدیک و کشش و محبتـی بـین آنهـا ایجـاد     شود قلب انسانپیدایش آنها باعث می  
  .شود

موافق طبـع اسـت   ] هر چیزي که[آنکه... معنی دوستی میل طبع است به چیزي که خوش بود -
 )572،غزالی(» .ویندخوش گ

باشـد کـه بـرایش شخـصیت کاریزمـایی دارد و داراي           گاهی میل طبع آدمی به یک انسان مـی        
واژة کاریزمـا،  «. هاي فوق انسانی است و چنین فردي براي آدمی با افراد عادي فـرق دارد          توانائی

  شـته  براي خصوصیت ویژة شخصیت یک فرد که به خاطر ایـن ویژگـی از افـراد عـادي جـدا انگا          
رود بـه طـوري کـه    شود و به عنوان کسی که صاحب خصوصیات استثنایی باشد، به کـار مـی   می

هر چیزي که انسان را     ). 141: 1394سلطانی،  (» .شودمنشأ آنها الهی یا منحصر به فرد تلقی می        
به کمال برساند و آدمی توسط آن تکامل یابد، براي انسان دوست داشتنی خواهد بـود، خـواه آن      

  …ت غذا باشد یا یک انسان دیگر یا مالعل
همۀ اهل اسالم اتفاق نظر دارند به اینکه آغاز سلسلۀ محبت، از جانب خداوند به بندگان است و          

شود که خداوند انسان را شایستۀ حمل امانت خود دانسته و این امانت را بر         از آنجایی شروع می   
  .دوش او نهاده است
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هر که دیگري را دوسـت دارد  . قت جز خداي ـ تعالی ـ نیست  بدان که مستحق دوستی به حقی-
 )576-577:غزالی(» .از جهل بود، مگر بدان وجه که تعلق به حق دارد

کند، حال آنکه عاشقی از هر سر باشد عاقبت ما را بـدان  غزالی دوست داشتن دیگران را انکار می  
معرفـت  .  انسانهاي دیگر استشه، رهبري خواهد کرد و زیر بناي دوستی خداوند، دوست داشتن       

اي از حسن و کمـال و  ورزد، حتماً در او جلوهکسی که به دیگري مهر می. سرچشمۀ محبت است  
 .خوبی دیده است، چه در جسم و چه در فکر؛ چه در روح و چه در عمل و رفتار

 :غزالی معتقد است
دل از دوسـتی آن پـاك   شرط اول در محبت خداي تعالی ـ آن است که روي از دنیا بگردانـد و   -

کند، که دوستی جز حق ـ تعالی ـ از دوستی وي شاغل کند؛ و این چون پاك کردن زمـین بـود     
از خار و گیاه و آن گاه طلب معرفت وي کند؛ که هر که وي را دوست ندارد از آن بود کـه وي را            

ر و تفکـر در  معرفت حاصل کردن چون تخم در زمین نهادن است آنگاه بر دوام بر ذکـ           ... نشناسد
وي مشغول بودن و این چون آب دادن بود، که هر که یاد کسی بـسیار کنـد البـد وي را بـا وي                  

 )579:غزالی... (انسی پدید آید
ورزد، از بر کسی پوشیده نیست که وقتی انسان به خـدا محبـت دارد، بـه خلـق نیـز عـشق مـی                

از اینرو چنـین کـسی   . داندخودمحوري جدا شده و خدمت به دیگران را همسو با عشق الهی می         
شود و چنین رویکردي باعث تحکیم رابطـۀ  هم در خانواده و هم در اجتماع، مظهر عشق خدا می      

شود، حال آنکه غزالی هـم اجتمـاع را نادیـده    افراد خانواده و تقویت روابط انسانی در اجتماع می        
گردانـی   کنـد، روي  توصیه می  او اولین چیزي را که    . گیرد و هم نوعدوستی را و هم خانواده را          می

  .توان هیچ معرفتی را کسب کردگونه نمیکه این از دنیا و انزواطلبی است، حال آن
هـا را   هاي بیانی غزالی درمورد محبت کامالً افراطی و مرتاضی است انسان          ها و کنش  هرسبک گزا 

سـبک و ایـدیولوژي   ایـن اسـت   . کندخواند و سبک و سیاق عارفانه را توصیه میبه عزلت فرا می   
هـا   دهـد گـویی همـۀ انـسان    خاص غزالی در ربع منجیات که مباحث روزمره را عارفانه جلوه می        

  .سالک او هستند و او مرید و نشان دهندة راه به سوي حق
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  گیرينتیجه
کنند، مضامینی که در این ربع مجال ظهور پیدا می    . سبک غزالی در ربع منجیات، عرفانی است      

هـا را    به مسایل روزمره هستند که غزالی با سبک و ایدیولوژي خاص خود همۀ آن           همگی مربوط 
در این گفتگو همۀ مراحـل تـا حـدودي از یـک              هاي عرفانی و افراطی جلوه داده است،        در اندازه 

. رسد مضمون مراقبه و محاسبه از بسامد بـاالیی برخـوردار اسـت   هژمونی برخوردارند، به نظر می    
گرایـی و رسـیدن بـه حـق، هـستۀ       دهد کـه آخـرت   و ساز و کارها نشان می     بررسی این مضامین  

حـول  ..... دهد که سایر مضامین از جملـه توبـه، صـبر و    مرکزي مضامین عرفانی او را تشکیل می  
سبک غزالی در ربع منجیات آمرانه، تهدید، تنـذیر، تـشویق و     . یابنداین هسته و مرکز انتظام می     
همین امـر او را در ربـع منجیـات صـاحب           . است  » عارفانه«ین روند   ترغیب است و شیوة او در ا      

هـاي   سـایر کتـاب   سبک و ایدئولوژي خاص نموده است و باعث شده است تا سبک و سیاق او با             
با توجه به اوضـاع آشـفتۀ دوران غزالـی و بـا در دسـت داشـتن        . اخالقی و عرفانی، متفاوت باشد    

 از دین، غزالی با سبک خـاص خـود تنهـا خـود را       قدرت شخصی و حکومتی، و با ادعاي صیانت       
شد تا او افراد را بـه  و شرایط حاکم بر جامعه باعث می. دانستشایستۀ دفاع و حمایت از دین می     

 ،داننـد با توجه به این که همه کیمیاي سعادت را یک کتاب اخالقی مـی . سوي عرفان سوق دهد 
 .است» فانهعار«که غزالی در این اثر صاحب سبک خاص  حال آن
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  چکیده 

هـاي شـعر فارسـی از جملـه      مایـه  بـه عنـوان یکـی از درون       یاق آف وبه کارگیري عناصر طبیعی     
 ایرانیان از گذشته تـا بـه حـال بـر اهمیـت و نقـش آن در زنـدگی فـردي و               است که  مضامینی

 دو  - منـوچهري دامغـانی و سـعدي شـیرازي         نگـاه در ایـن پـژوهش،      . انـد   اجتماعی واقف بـوده   
ذکر شواهد شعري به دقت مورد نقـد        با   به طبیعت  -ي توانمند سبک خراسانی و عراقی       نماینده

کـه   مهمترین دستاوردي که از این تحقیق بـه دسـت آمـد آنـست           .گرفتخواهد  و بررسی قرار    
انگیـز پرنـدگان بـر      شادي را در دل طبیعت همراه با صـوت دل  است و آفاقی يشاعرمنوچهري  
شـعر  لی کـه   در حـا ؛بینـد  گساري و بودن با معشوقکان مـی هاي درختان، شراب و می  سر شاخه 

 مفـاهیمی چـون احـسان، خـردورزي،     انفسی و امور ازتر     بیش ،ااست ام نیز  سعدي گرچه آفاقی    
  .حکایت می کندتوجه معشوق به عاشق 

  
  

7/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 24/6/1399: تاریخ دریافت مقاله   
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  مقدمه
یابـد و اوضـاع    ویـسندگان در بـستر زمـان و مکـان پـرورش مـی             هاي شاعران و ن    افکار و اندیشه  

 اجتماعی و فرهنگی و فضاي حاکم بر آن دوران، از جمله عواملی هستند کـه بـر شـعر     -سیاسی
اشعار شاعران توانمنـد سـبک خراسـانی و عراقـی همچـون دیگـر           . دنسزایی دار  هشاعران تاثیر ب  

  . گر اوضاع سیاسی آن روزگار استشاعران، نمایانگر عواطف واحساسات درونی و بیان
هاي جدید در قرن چهارم و پـنجم در ایـران و رقابـت بـا بغـداد باعـث گردیـد کـه          ظهور دولت 

آفـاقی یــا  شــعر ایـن دوره شـعري   . آوري ادبـا و شـعرا بپردازنـد    ظهـور بـه جمــع  هـاي نو  دولـت 
 در و هـستند ی  تصویرگر جهان بیرون و امور حـس       تر بیش انشاعربه عبارت دیگر،    . گراست  برون

ایـن   .شـود   یافت می  کمتر عاطفی و نفسانی امور هستی، عناصرمادي و طبیعت ها وراي   شعر آن 
 عناصـردنیاي  و طبیعـت  از برداري نسخه همین صرف را خود اهتمام دقیق نقاشی مانندشاعران  

 آنـان  هـاي  توصـیف  وراي در را ذهنـی  تـاملی  یـا  عاطفی حالتی توان می کمتر و دنکن می بیرون
  .کرد جستجو

هاي اشرافی، گردش و بـاغ و بـزم سـخن     شاد، پرنشاط و پرتکاپو است و از محیط   شعر این دوره    
ي شـاد ایرانیـان کهـن و دوم زنـدگی شـاعران بـوده اسـت کـه            روحیهیکی  دالیل آن   . گوید می
 از پنـد و انـدرز نیـز خـالی      شعرشـان همـه  زیستند، با ایـن  گرفتند و مرفّه می  هاي گران می   صله

ا بـا دنیـاي درون و   شود، ام در اشعار این دوره هر چند گاهی دقایق امور عینی وصف می     . یستن
توصیفات در ایـن سـبک بـسیار غنـی اسـت و           . ل روحی سروکار زیادي ندارد    احساسات و مسای  

به زیبـایی توصـیف شـده       ...  ها، پرندگان، رنگین کمان، باران و      جزئیات طبیعت از قبیل باغ، گل     
  . است

توان شـاعري شـاد و عـشرت طلـب دانـست کـه        ترین شاعر این دوره، را می  برجستهري،  منوچه
ر او طبیعت شـاد بـا      در شع . اغلب اشعارش در وصف مجالس طرب و ایام خوش و کامرانی است           

دیـوان او شـاهد ایـن    . کند گري می جلوه...  ها، گیاهان، نواي پرندگان و    چون گل  مظاهر گوناگون 
 و مظاهر طبیعت بـوده اسـت، بـا بیـان سـحرآمیز      اظراز منرا  چه    هایش آن   او در شعر  . ادعا است 

  :مانند. خود به نظم درآورده است

هـا همـه سـیمین طبـق برسـر                       چو حوراننـد نـرگس    
 

  ها بر ز زر ساو سـاغرها        نهاده بر طبق   
 

  29/3 
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هـاي مغـول،    حملـه ي مـردم و شـعرا بعـد از         در قرن هفتم با روح سرکوب شـده       از طرف دیگر،    
بخـش و تکیـه بـر نیروهـاي معنـوي             به همین سبب، نیاز بـه مـضامین آرامـش          .رو هستیم  هروب

در نتیجه غـزل شـاد و   . یافت ها افزایش می دل بریدن از دنیا، روز به روز در دل   . شد احساس می 
بـر شـعر   توان تـأثیر تحـوالت اجتمـاعی را     بنابراین، می. ها حرکت کرد  عاشقانه به سمت عارفانه   

  . شاعران این دوره  احساس کرد
سعدي شیرازي، یکی از شاعران بزرگ سبک عراقی است که غزل عاشقانه را به حد کمال خـود       

نیـز در اشـعار   ...   رفتن به باغ و بوسـتان و تماشـاي صـحرا و           هر چند عناصر آفاقی مانند    . رساند
وي، بیـان دوسـتداري و   هـاي   ترین موضـوعات و مـضامین غـزل     ، مهم خورد  به چشم می  سعدي  

هاي میان عاشق و معشوق، بیان لطف، رحمت، محبت، سوز و گداز عـشق   دلدادگی، وصف واقعه  
صـحرا و اللـه زار و در   کنـد کـه سـبزه،     در بیت زیر اعالم میبه عنوان مثال،    . و درمان آن است   

قیبـان بـا   آور است، اما شادي واقعی این است کـه دور از چـشم ر    شادي،کنار جوي آب نشستن  
  . تر است یک لحظه با دوست در خلوت بودن از شادي صدساله باارزش. محبوب خود به سر بري

  
  به زندانم خواهم که با یوسف  نمی  آزادي  من  عشرت از صدسال در دوست در خلوت به دمی با

24/564  
 

ري  نماینـدگان دو مکتـب شـع   ،منـوچهري و سـعدي   نگـاه   تان اسـت    آ بر پژوهشاین  ه در نگارند
. ددهـ ي شعري به دقـت مـورد نقـد و تحلیـل قـرار      هابا ذکر نمونه به آفاقرا  خراسانی و عراقی    

شود از دیوان منـوچهري بـه تـصحیح محمـد دبیـر سـیاقی          ابیاتی که به عنوان نمونه آورده می      
و اعدادي کـه ذیـل ابیـات       ) 1365(اهتمام محمدعلی فروغی    و دیوان اشعار سعدي به      ) 1390(

  .یب سمت راست شماره بیت و سمت چپ شماره صفحه استآمده به ترت
  پیشینه تحقیق

    و بـرون گرایـی و درون گرایـی    عراقـی بـه طبیعـت     در خصوص نگاه شاعران سبک خراسانی و     
س شمیسا در کتاب سـبک      دکتر سیرو  :آن جمله  از .آن ها تحقیقات پراکنده نگاشته شده است      

البتـه حـاالت     ...عاشـقانه  و شعري شاد  :سدیی نو فرخی سیستانی م   مورد شعر  در ،سی شعر شنا
  )            47:1379شمیسا،( ...بیرونی را شرح می دهد نه حاالت درونی را

  .در این خصوص مشاهده نکرد اما نگارنده تحقیقی مستقل را
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  نگاه منوچهري به آفاق
 و بخـشی از  هـاي وسـیع اطـراف آن گذرانـد     اش را در شهر دامغان بـا بیابـان      کودکی منوچهري

هاي البرز سپري شد و تأثیر این محـیط، عـشق بـه          هاي دریاي خزر و دامنه      اش در کناره   جوانی
بیان منوچهري روان و ساده و قـدرت ایـن شـاعر در وصـف بـه           . طبیعت را در وجود او قرار داد      

 ممتـاز  پرداز دوران غزنـوي  ز نظر توصیف در بین شاعران قصیدهتوان او را ا اي است که می    اندازه
هاي مختلف طبیعت را از بیابان،       منظره که   نگاه او به جهان نگاهی آفاقی است به طوري         .دانست

کوه، جنگل، گلزار، مرغزار، آسمان، ابر، باران و موجودات گوناگون، موضوع وصف اشـعارش قـرار           
  . داده و هیچ کدام از اجزاي آن مناظر را از نظر تیزبین خود دور نداشته است

ي  شعر منوچهري از لحاظ حـسی و آفـاقی نمونـه   «: کند گونه توصیف می شعر وي را این یوسفی  
هـا،   ي جویبار، لطـف نـسیم، رقـص گـل          او نَفَسِ زمین، زمزمه   . آشکار پیوستگی با طبیعت است    

کند و نیز پیـري و فرسـودگی و از        جوان شدن جهان را در بهاران از صمیم دل و جان حس می            
تابلویی بـدیع در ذهـن و تخیـل او شـکل     . وت و سکون آن در زمستان     نفس افتادن زمین و سک    

  )62 :1379یوسفی، (» .گرفته و به زیبایی تمام به شعر درآمده است
، آهنگ و الحان و فصولها،  ها و میوه ها، مرغ شاعر از گلهایی که  عشق به زندگی در توصیف

اشیاء طبیعت را . بیعت است طي تصاویر او آیینه«. شود کند به خوبی احساس می میغیره
به همین دلیل او را . ها گرفته است اي در مقابل آندهد که گویی آیینهآنچنان نشان می

  ) 501: 1375شفیعی کدکنی، (» .اندتصویرسازترین شاعر دانسته
نه فقط باران که هر یک از مظاهر طبیعـت در دیـوان منـوچهري بـا تـصویرهاي گونـاگون در                  "

هـاي احـساس منـوچهري بـا تـپش             گویی ضربان و تموج تـار      .ده شده است  حاالت مختلف نمو  
آمیـزي   هـاي آن و رنـگ   وي چنان در برابر منـاظر جهـان و دگرگـونی          . طبیعت هم آهنگ است   

رود ارتباطی مرموز بین او و طبیعت برقـرار      گردد که گمان می     تاب می  ها و نواي پرندگان بی      گل
  ) 64: 1379یوسفی،. ("یف میان آن دو در جریان استشود و کنش و واکنشی پوشیده و لط می

هاي آن نمودي هاي مناظر طبیعت و توصیف آثار و پدیدهدر اشعار منوچهري، انعکاس زیبایی
اُنس مخصوص با طبیعت، قدرت توصیف و لطافت ذوق، ویژگی . زیبا و جالب توجه دارد
 میان معاصران خویش ممتاز  او را در،سنج است و چنین ویژگی بارزمشخص این شاعر سخن

  . ساخته است
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او طبیعت و . ي شاداب اوست توان گفت وصف او از طبیعت نشانگر روحیهبه طور کلی می
طبیعت در دنیاي او . وصف آن را سرمنشأ کار خود قرار داده و اثر زیبایی را خلق کرده است

 خدادادي است و از ذات گویا انس وي با طبیعت امري فطري و. رنگارنگ، لطیف و متنوع است
 خواننده را به ،منوچهري با کالمی سرشار از شور و شعف. گیردو سرشت او سرچشمه می
نظر جان درایدن، منتقد . برد که خستگی و مالل در آن راه ندارددنیایی خیالی و رؤیایی می

توان گفت   است، می"تصویر طبیعت"شعر : معروف انگلیسی را چنین خالصه کنیم که
نظیر  نوچهري در ادب فارسی از لحاظ شیفتگی به طبیعت و تصویرگري آن، شاعري بیم

  )62: 1379یوسفی،  (".است
  عناصر آفاقی در شعر منوچهري

ها را با رنـگ ذوق       تمام صحنه . استبه تصویر کشیده    منوچهري مناظر طبیعت را مانند تابلویی       
هاي طبیعـت   اخت و کشف زیبایی   و احساس خودش در هم آمیخته و سبب شده است تا به شن            

 آنچنان کـه در وصـف شـراب    .رسد در تصویرگري طبیعت کمتر کسی به پاي وي می  . نایل شود 
  . چنان که در ابیات زیر مشهود است،توان یافت نیز نظیري براي وي نمی

 
 
 

  دوســتان وقــت عــصیر اســت و کبــاب    
  ســـوي رز بایـــد رفـــتن بـــه صـــبوح    
ــم    ــر خُـ ــصیر از سـ ــیده عـ ــیم جوشـ   نـ

  
 

  گـــــرد نـــــشانده اســـــت ســـــحاب   راه را 
ــشتن کـــــردن مـــــستان و خـــــراب      خویـــ
  درکـــــشیدن، کـــــه چنینـــــست صـــــواب   

                                      
    84-82/7 

را ... پرندگان وتوان نام انواع گیاهان،   می -ي است  که ظاهراً از ابداعات خود و      -هاي او   در مسمط 
اي دیگـر دارد   کوبی از شعر وي تراوش و جلـوه  افشانی و پاي   دست ،مشاهده کرد، شادي و نشاط    

گیاهـان، پرنـدگان و سـایر      هـا،      ابیات زیر در وصف گل     .توان یافت  میکه کمتر نظیري براي آن      
  :این ادعاستبیانگر عناصر طبیعی 

ــشتزار  ــان در ک ــذَرو پنه ــارین تَ   گــشت نگ
  

  همچو عروسی غریق در بنِ دریاي چین
  

  2432/180  
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ــه     چــوك ز شــاخ درخــت خویــشتن آویخت
  

ــه    ــال غالیــــه آمیختــ   زاغ ســــیه پــــرّو بــ
  

    2427/180  

ــشاستند   ــر بنـــــ ــان همبـــــ   فاختگـــــ
  

ــار  ــاخ چنــ ــر شــ ــر ســ ــان بــ   نایزنــ
  

 161/2177  

  آن قُمــري فرخنـــده بــا قهقهـــه و خنـــده  
  

  اي یک غُل اندر گلو افکنده، هر فاخته

  977/69  

کند  م میجسم ما ي هایی که پیش دیدهزي منظرهمنوچهري با وصف مناظر طبیعت و تصویرسا
کشد که تازگی دارد و با جهان دهد و جهانی را به تصویر میروح، جان میبه الفاظ و عبارات بی

وصف زیباي منوچهري از او شاعري توانا در جهت روح بخشیدن به . دیگر شاعران متفاوت است
دار است، روحی دیگر  و آنچه را جاندارجان را جانطبیعت ساخته است، وي طبیعت بی

هاي شادي و  خاطر منوچهري همه وقت بهاریست دلکش پر از گل و شکوفه. بخشیده است
ها به شادي و نشاط سپري وي عقیده دارد که فصل بهار را باید در باغ و بوستان. انگیزطرب 

  .کرد
ــار آمــد و آورد گــل تــازه فــراز       نوبه

  
ــرب    ــراز آور و ب ــبوي ف ــیِ خوش ــوازمِ   ط بن

  
    724/51  

  بیار ساقی زرین نبیـد و سـیمین کـاس         
  

ــشناس      بــه بــاده حرمــت و قــدر بهــار را ب
  

    804/57  

 سریان ،روحی که منوچهري در اوصاف خود از طبیعت دمیده«: نویسد  میغالمحسین یوسفی
و ي خود اوست و شور و نشاط جوانی  خواري است که ظاهراً انعکاسی از روحیه شادي و شادي
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انگیز وصف کرده است با  به همین سبب خزان را نیز شاد و طرب. عشق به زندگی و لذایذ آن
 ) 66: 1379یوسفی، (» .اوزان رقصان و ضربی که در اشعار او فراوان است

  
ــست   ــوردن گاه ــی را خ ــور خزان   آب انگ

  
  ست مرو را طلبـی که کس امسال نکرده    

  
    2596/195  

  
او شاعري است که در قدرت توصیف، . هاي حسی اوستتجربهتصاویر شعري منوچهري، اغلب 

. ظرافت طبع، وسعت حفظ، ذوق سرشار و مهارت در تشبیه بیش از همگان شهرت یافته است
هاي جالب توصیف. آور طبیعت استذوق، مملو از عوامل شاديسراسر دیوان این شاعر خوش

هاي طبیعت به همراه دارد که با اییتوجه او همگی دنیایی از شادي و نشاط را به خاطر زیب
. عشق و عالقه به آنها، با ظرافت و هنرمندي خاص خود در قالب الفاظ به تصویر کشیده است

نواز مرغان، صفاي باغ و هاي زیبا و گوششمار آنها، نغمهها و رنگ و بوي بیاو از انواع گل
ریز، بوهاي خوش، آب، اد و ابر گالبهاي پر از گل، ریزش قطرات باران، ببوستان، مرغزار، دشت

  :جملهآن از . سخن گفته است... ها وخاك، آتش، انواع پرندگان، همنشینی و نجواي آنها با گل
ــر گــالب دان   ــز همــی ب ــر گــالب ری  اب

  
 بر روي گُل، گالبِ مـصعد کُنـد همـی      

  
    1831/136  
      

 فش ولد بودبس رشد والدي که لطی    آن خاك هست والد و گل باشدش ولد
 
 

410/29  
  وان قطـره بــاران کـه فــرود آیـد از شــاخ     

  گــویی کــه مــشّاطه ز بــر فــرقِ عروســان
  

  

  بر تازه بنفشه، نه بـه تعجیـل بـه ادرار           
  ماورد همـی ریـزد، باریـک بـه مقـدار          

  

    616-615/43  



                               1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ...بررسی تطبیقی زبان شعري
        

 

76

  
  مطربان ساعت به ساعت بر نواي زیر و بم

  گـاه زیــر قیــصران و گـاه تخــت اردشــیر  
  

  سروستان زنند امروز و گاهی اشکنهگاه      
  گــاه نــوروز بــزرگ و گــه بهــار بــشکنه 

  
    1343-1344/97  

ي تشبیه، آن هم تشبیهات  گیري از آرایهي منوچهري در توصیف مناظر طبیعت، بهره شیوه
 توانسته است در نهایت استادي و ،ي خاص او با این شیوه. باشدمحسوس و ملموس می

هاي ذوق خویش ژگیبیعت و مناظر گوناگون دلکش را با ویهاي طهنرمندي، زیبایی
 .برابر دیدگان خواننده بگستراندآمیزي کرده،  رنگ

  
  هــا  بــشکفت اللــه چــون عقیقــین پیالــه

  
ــه    ــه پیال ــان    وانگ ــشک و ب ــده م ــه آکن ــا، هم   ه

  
    2471/184  

  نــــرگس تــــازه میــــان مرغــــزار   
  

  چهی زرین   زنخ  سیمین  در  همچو             
  

    2008/149  
   به عناصر آفاقیسعدينگاه 

در اندیشه و نگاه سعدي، عالوه بر توجه شدید قلبی به معشوق، گاهی نیز به باغ و بوستان، 
رسد نوعی دوگانگی و تضاد  به نظر می.  است تفرّج و تماشاي صحرا در فصل بهار توجه شده

لتی بس رفیع دارد و تمام معشوق در نگاه سعدي مقام و منز. ي وي باشد فکري در اندیشه
ي فخر و مباهات  داغ و نشان بندگی معشوق بر عاشق، مایه. وجود عاشق را فرا گرفته است

  .داشتنی خویش، تسلیم محض است اوست و غالباً عاشق در مقابل معشوق دوست

  ما سپر انـداختیم، گـردن تـسلیم پـیش         
  

ــار      ــدهی زینه ــاکمی ور ب ــشی ح ــر بک   گ
  

  
  

  1/519  
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      :نیز
  ي سرمــــست را  شــــق دیوانــــه  عا
  

ــار     ــه کـــ ــد بـــ ــد نیایـــ ــد خردمنـــ   پنـــ
  

    15/519  
      :نیز

  شــربت زهــر ار تــو دهــی نیــست تلــخ     
  

ــار     ــست بـ ــی نیـ ــو نهـ ــر تـ ــد گـ ــوه احـ   کـ
  

    18/519  
کند که باید باغ و صحرا را به دیگران بسپارد و خود از دیدن  حتی گاهی در فصل بهار اشاره می

جود این گاهی، ضمن التذاذ از حضور معشوق و بهره بردن از اما با و. ي معشوق لذّت ببرد چهره
وي بر آن .  است وجود وي، به زیبایی باغ و بوستان و تفرّج در آن در فصل بهار نیز پرداخته

ها را بشنود، و یا با  ها را ببیند، نشنیده شود که انسان ندیده است که سیر در آفاق موجب می
  . ز آنان بر تجارب خویش بیفزایددیگران آشنا شود و با کسب فیض ا

  
  دولت جان پرور است صـحبت آمیزگـار     

  
   ...خلــوت بــی مــدعی، ســفره بــی انتظــار   

  
  خیز و غنیمت شـمار، جنـبش بـاد ربیـع         

  
  نالــۀ مــوزون مــرغ، بــوي خــوش اللــه زار  

  
  برگ درختان سبز، پیش خداونـد هـوش       

  
ــار     ــت کردگ ــست، معرف ــی دفتری ــر ورق   ه

  
  بـه تماشـا رویـم     روز بهار است خیز، تا      

  
  تکیـه بــر ایــام نیــست، تــا دگــر آیــد بهــار   

  
    10-4/519  

سعدي جهان را دلخواه و خواستنی یافته و در هر لحظه آن خرمی و نشاط را تجربه کرده 
اوزان گوناگونی که از آنها نشاط و . آور و شادمانند هاي شیخ شیراز نشاط بیشتر غزل. است

  :این مطلع. بارد شادي می
  ها خویشتنم کردي بوي گل و ریحان بیها        رفت به بستان  دل سودایی میوقتی 

2/420- 1  ها با یاد تو افتادم از یاد برفت آن              امه دریدي گلگه نعره زدي بلبل گه ج  
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  :براي نمونه. هایی که از این نوع موسیقی فرحناك برخوردارند، زیاد است تعداد غزل
      زودت ندهیم دامن از دست  ر مستي اي نگار سدیر آمد

 4/426  
ها و طراوت فصل بهار   زیبایی به توصیف آغاز سال جدید و شاديسعدي، در غزلی دیگر با

 : گوید پرداخته، می
 

  
ــوروز    ــوي نــ ــبح و بــ ــاد صــ ــد بــ   برآمــ

  
  بــــه کــــام دوســــتان و بخــــت پیــــروز  

  
ــال     ــه س ــال و هم ــن س ــادت ای ــارك ب   مب

  
  همـــایون بـــادت ایـــن روز و همـــه روز      

  
    25-24/524  

هایش در  توان وحدتی را سراغ گرفت که اگر چه نشانه هاي سعدي می در غزل"به طور کلی، 
از همین روست که .  آرمانی داردیشود، اما غایت عالم خاکی و مادي و صوري یافت می

هاي این جهانی تنیده که فرق آنان گاه دشوار  هاي ماورایی وي چنان در اندیشه اندیشه
ي نخست به سوي دیگري در حال  گویی هر یک، در یک حرکت دورانی از نقطه. ایدنم می

  )98- 99: 1390نیازکار،  (".حرکت و تبدیل است
  

   نتیجه
کردنـد و جهـان را شـاد     مـی   که شادمانه زنـدگی  - سبک خراسانی-ي اول ادبیات  شاعران دوره 

گـرا    شاعرانی بـرون آنان. اند  دادهدیدند، در آثارشان از جهان گزارشی سرشار از شادي و امید       می
ها، پرندگان، ساز، نواهاي موسیقی، توصـیف بـاغ و     سرشار از نام گلبودند که اشعارشان  و آفاقی   

در شعر شاعران سبک عراقی نیـز هـر چنـد بـه لحـاظ تـأثیر اوضـاع          . گساري است   مجالس باده 
ي شـادي و   یـران، روحیـه  اش به برخی نقاط ا      اجتماعی و هجوم چنگیز و دار و دسته        –سیاسی  

ي شعري شاعران برداشته شد؛ اما در شعر برخی از آنان این روحیـه              نشاط تا حدودي از اندیشه    
عـشق بـه خـالق هـستی و مظـاهر گونـاگون طبیعـت، انـسان         . نمایـد  اي دیگر جلوه می   به گونه 

ه سعدي اسـت  هاي  غالب اشعار سبک عراقی بویژ      از درون مایه  ...  دوستی، احسان و نیکوکاري و    
  . ها به همراه دارد که شادي درون را براي انسان
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 است و به ندرت آفاقی از شعر سعدي  بیشمنوچهريشعر این بررسی تطبیقی نشان داد که 
الزم به ذکر .در دیوان وي یافت انفسی داشته باشد حاالتنمونه شعري که گرایش به توان  می

منجر به خلق اشعاري امر ن نیست و همین  به طبیعت یکساشعرا میزان دلبستگی است که
تر یا  عناصر آفاقی غنیاز نظر  اوضاع سیاسی ي  و به واسطهنگرش شاعرشود که با توجه به  می

  .فقیرتر است

  

  منابع

، کلیات سعدي، به تصحیح شـادروان محمـد علـی فروغـی،            )1365(سعدي، مصلح ابن عبداهللا،     
  . تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم

  .انتشارات اگاه صور خیال در شعر فارسی،تهران،،)1375 (، محمد رضافیعی کدکنی،ش
  .، انتشارات فردوس، سبک شناسی شعر، تهران) 1379( سیروس ، شمیسا ،

، تهـران، انتـشارات فـردوس، چـاپ         )1/5جلـد (، تاریخ ادبیات ایـران      )1370(صفا، ذبیح اهللا،    
  . یازدهم

، دیوان منوچهري دامغانی، به کوشش محمد دبیـر         )1356(منوچهري دامغانی، احمد بن قوس،      
  . سیاقی، تهران، انتشارات زوار، چاپ چهارم

  .  هرمس، چاپ اول، تهران، انتشارات، شرح غزلیات سعدي)1390(نیازکار، فرح، 
 . ي روشن، تهران، انتشارات علمی، چاپ نهم  چشمه ،)1379(یوسفی، غالمحسین، 
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  زنگانیبررسی برخی از فرایندهاي واجی در گویش الي

  
  abrak32@yahoo.com* حسن رنجبر

   دانشگاه هرمزگان ی فارساتی کارشناس ارشد زبان و ادبيدانشجو

  چکیده
  

     دهاي واجی در گویش تحلیلی پیرامون برخی از فراین-اي توصیفیپژوهش حاضر مطالعه
طور گسسته طی مدت بهوگو، بدین منظور، نگارنده با روشِ مصاحبه و گفت. زنگانی استالي

نوع با توجه به این پژوهش، ده . برداري مطالب پرداخته استبه ضبط و فیشقریب به یک سال، 
 همخوانی و چهار ها، دو نوع ناهمگونیِ واکهمیان یپنج نوع همگونها، همگونی میان همخوان

، تبدیل توالی ]- ss[به / st-/تبدیل توالی . اي در این گویش متداول استناهمگونیِ واکهنوع 
/nd - / به]nn - [ و تبدیل صورت اشتقاقی]-mb [ به]-mm [تر استها رایجاز سایر تبدیل .

قابل  شی گونی است که در ایفی تضعيندهای و حذف از جمله فرایشدگ -ر -ی،  شدگیشیسا
 همخوانِ سایشی به انسدادي و تبدیل همخوان سایشی  در فرایند تقویت، تبدیلِ.مشاهده است

از دیگر فرایندهاي واجیِ این . سایشی در این گویش متداول است - به همخوان انسدادي
همچنین .  است/?/و / h/هاي چاکنایی گویش، کشش جبرانی است که ناشی از حذف همخوان

 بسیار شایع است و در مورد دو /č/و / š/شدگی در مورد دو صداي انی خنثیزنگ گویش اليدر
  .افتدنیز به ندرت اتفاق می/ g/و / k/صداي 

   3/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 25/6/1399: تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

  

  واژگان کلیدي
  زنگانی گویش الي*
  فرایندهاي واجی *
  ابدال*
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  مقدمه. 1
، »تضعیف«، »ناهمگونی«، »همگونی«اجیِ پژوهش پیش رو به توصیف و تحلیل فرایندهاي و

زنگانی اختصاص در گویش الي» شدگیخنثی«و » کشش جبرانی«، »یجابجای«، »تقویت«
  . یافته است

 ستانِ بخش داراب شهرستان فسا است ده بزرگی از دهستان کوه- lây-zangân–زنگان    الي
هستان قرار دارد و سردسیري است این روستا در کو.  کیلومتري خاور داراب قرار دارد54که در 

. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اند فارسیۀ تن جمعیت دارد و همه شیع2335و 
. بافی استشغل مردم آن باغبانی و قالی. محصوالتش بادام، مویز، انجیر، گردو و گل سرخ است

  ).  210: 7، ج 1330آرا، رزم(

تر از دیگر ن گویش است که تأثیر لري بر آن بیشاي از چندی   گویش این روستا آمیخته
      گویش «: سالمی بر این باور است که). 16: 1396رنجبر و نمیرانیان، . (ها استگویش

کهگیلویه (زنگانی گویشی لري است که بیش از دویست سال است از سرزمین مادري خود الي
  .)13: 1390سالمی، (».دور افتاده است) و بویراحمد

  بیان مسأله. 1- 1
شوند که این تغییرات را فرایند واجی نشینی دچار تغییراتی میواحدهاي آواییِ زبان بر اثر هم

ها یا عناصر واجی زبان فرایندهاي واجی داللت بر نوعی تغییر ساختاري در مشخصه«. نامندمی
 تظاهرات ناشی از هاي آوایی وبه تأثیرگذاري و تأثیرپذیري«). 185: 1397خان، جنبی(».دارند

هاي سطح آوایی فرایندهاي واجی نمایانگر رابطۀ ویژگی. شودآن فرایندهاي واجی گفته می
-علت فرایندهاي واجی را در مشخصه). 108: 1364الدینی، ةمشکو(».زبان با سطح واجی است

ز هرکدام ا. وجو کردتوان جستها میهاي تولیدي صداها و نیز تأثیر شنیداري و درك آن
ها این مشخصه. هاي آوایی تصور کرداي از مشخصهتوان به عنوان مجموعهصداهاي زبان را می

هاي مناسب در ذهن اهل زبان جاي دارد و هنگام تولید صداها از راه اعصاب گویایی به اندام
ها شکلی خاص بگیرند یا حرکت مناسبی را انجام شود تا این اندامشود و موجب میمنتقل می
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توان توضیحی طبیعی براي ها میرو بر پایۀ گسترش یا از بین رفتن این مشخصهازاین. ددهن
   ).125: همان. (فرایندهاي واجی ارائه کرد

  فرایندهاي واجی را.رو هستیمدر هر زبان، لهجه و گویشی با برخی از فرایندهاي واجی روبه
در توان  از فرایندهایی که مییکی آن دسته: توان به دو دسته تقسیم کردطور کلی میبه

 و دیگري آن دسته از هی بیابیمیتوجبرایشان چارچوب فرایندهاي همگونی یا دگرگونی 
در این پژوهش . ها در نظر بگیریماي مشخص براي آنتوانیم توجیه و قاعدهفرایندهایی که نمی
   :برآنیم تا نشان دهیم

  رو هستیم؟ روبهي واجی  کدام یک از فرایندها بازنگانیدر گویش الي �

  ها کدام است؟  علت بروز هر یک از این فرایندها چیست و قواعد حاکم بر آن�

   پژوهشۀپیشین. 2-1
 هايها و مقالههاي ایرانی نو کتابکنون پیرامون فرایندهاي واجی، در زبان فارسی و گویشتا

 ،)1384 (،»نگیهی بۀ نظری:شناسیواج«خان در کتابِ جنبیمحمود . بسیاري نوشته شده است
ها و گی به مشخصههینشناسی بپس از طرحِ کلیات واجبه ارائۀ نظریۀ بهینگی پرداخته و 

نظریۀ « .آرایی و فرایندهاي واجی زبان فارسی معیار پرداخته استواجگان، ساخت هجا و واج
.  کردنددر چارچوب نظام زایشی، مطرح) 1993(را الن پرینس و پل اسمولنسکی » بهینگی

پذیر هاي نقضدر این نظریه محدودیت. شناسی بهینگی انجامیدارائۀ این نظریه به انگارة واج
کامبوزیا ). 1: 1397خان، جنبی. (هاستواجی ابزار اصلی براي تجزیه و تحلیل نظام آوایی زبان

 شناسیواجظیر هایی نیهپس از ارائۀ نظر، )1385(، »بنیادرویکرد قاعده: شناسیواج«در کتابِ 
- همگونی، کشش جبرانی، کوتاه به بررسی فرایندهاي ، مورایی و ایکس، خودواحد،زایشی

 نگارنده در این کتاب عالوه .پرداخته استها براساس این نظریهشدگی، حذف، درج و تشدید 
  .  استهاي ایرانی نو نیز بهره گرفتههایی از زبان فارسی، از بسیاري از گویشبر ارائۀ شاهدمثال

بررسی « حسن رنجبر است با مشخصات ۀتر است، مقالچه به پژوهش حاضر مربوطاما آن
هاي  ادبیات و زبانۀفصلنام، »زنگانیهاي واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش اليفرایند

نگارنده در این جستار به . 1399بهار ، کمی ة شمار، سال ششم،دی جدةدور، محلی ایران زمین
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در این پژوهش منظور از . زنگانی پرداخته استابدال، افزایش و کاهش در گویش اليفرایند 
 هیفرایندهاي همگونی و ناهمگونی توجیهایی بوده که در چارچوب ، آن دسته از ابدال»ابدال«

قاعده تقسیم نیز در این جستار به دو دستۀ باقاعده و بی» کاهش«فرایند . برایشان نبوده است
هايِ فعالِ این گویش ابدال از جمله ابدالدهد که ایج حاصل از این پژوهش نشان می نت.اندشده

ها نیز ابدال در میان همخوان. است /ô/ به واکۀ مرکب /af/ و /âb/ ،/âv/ ،/ab/هاي زنجیره
 هايدر میان واکه و .خوردتر به چشم می بیش/y/به / ?/و / h/و / t/به / γ/ ،/d/به / q/هاي همخوان

ها  در آغاز واژه/o/به / a/و / e/هاي کوتاهِ و ابدال واکه/ u/به / i/این گویش، ابدال واکۀ بلند 
دهد که در گویش فرایند واجی درج و افزایش نشان میهمچنین درمورد . پربسامدتر است

گونه که طبیعت زبان فارسی است، هنگام التقايِ دو واکه، زنگانی در مواردي خاص همانالي
 .تر استها بیشاز سایر درج] y[در این گویش کارکرد درج . گیردرایند درج صورت میف
  ).60: 1399رنجبر، (

  روش پژوهش .3- 1
نگارنده در روش میدانی . اي و میدانی بوده استخانهروش گردآوري مطالبِ این پژوهش، کتاب

براي . نی پرداخته استزنگاگویشورانِ اليبیش از بیست نفر از وگو با به مصاحبه و گفت
روش . برداري استفاده کرده است ضبط صدا و فیشةگردآوري مطالب در این روش از دو شیو

   .توصیفی بوده است-پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی

  هاارائه و تحلیل داده. 2

  همگونی. 2-1
ی خود را از وایاي از مختصات آ یک همخوان در همنشینی با همخوان دیگري پارههیگا«

این فرایند را . پذیردی همخوان مجاور را به خود میدهد و به جاي آن مختصات آوایدست می
  ). 152: 1393شناس، حق(».گویندی باشد همگونی مییهاي آواکه شاید از جهانی

هاي همخوان با واکه، همخوان با همخوان، واکه با همخوان و واکه با واکه همگونی در حوزه
 معموالً همگونی را به انواع مختلفی ).165: 1393نژاد و میرسعیدي، علی(پذیر است انامک

همگونی - 1: اندوم سه نوع همگونی را مشخص کردههیکلمنتس و کنند براي مثال تقسیم می
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زعفرانلو کامبوزیا،  کرد(همگونی یک مشخصه - 3همگونی ناکامل یا ناقص، - 2کامل یا تام، 
  ).32: 1395د، نژاحجازي و رحمتی

  همگونی همخوان با همخوان. 2-1-1

  )همگونی کامل پیشرو؛ ]-ss[به  /st-/تبدیل توالی ( t و s همگونی بین 
 پس از /t/هاي ایرانی نو هنگامی که همخوان زنگانی همانند بسیاري از گویشدر گویش الي

یژگی سایشی را از دهد و وگیرد، ویژگی انسدادي خود را از است میمی قرار /s/همخوان 
  .آوردهمخوان مجاورِ پیش از خود به دست می
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  ]bostân/ ←] bossun/بستان 

  ]bastan/ ←] bassan/بستن 

   ]xastagi/ ←] xassey/خستگی 

  ]dânestan/ ←] donossan/دانستن 

  ]daste(a)/ ←] dassa/دسته 

  ]mostarâh/ ←] mossarâv/مستراح 

   ]masti/ ←] massi/مستی 

  ]hasta/ ←] assa/هسته 

  )؛ همگونی کامل پیشرو]-nn[  به/- nd/تبدیل توالی ( d و nهمگونی بین 
 ز قرار گیرد، ویژگی انسدادي خود را ا/n/ پس از همخوان /d/در این گویش هرگاه همخوان 

  .آورددهد و ویژگی خیشومی را از همخوان مجاورِ پیش از خود به دست میدست می

  ]hendustân/←] hennessun/هندوستان 

  ]pasandidan← ]pasanniδan/پسندیدن

  ]pasandâz/ ←] pasennâz/انداز پس

  ]qondâq/ ←] konnâγ/قنداق 

  ]resândan/ ←] rasonnan/رساندن     

  ]xândan/ ←] xonnan/خواندن      

  ]kandan/ ←] kannan/کندن     

  ]gandom/ ←] gannom/گندم     

  )؛ همگونی کامل پیشرو]-zz[ به /- zd/ توالی تبدیل (d و zهمگونی بین 
  ]dozdi/ ←] dozzi/دزدي 

  ]dozdaki/ ←] dozzaki/دزدکی 

  ]sizde/ ←] sizza/سیزده 

  ]šâzde/ ←] šâzza/شازده 

  )؛ همگونی کامل پسرو]-zz[ به /- dz/تبدیل توالی  (z و dهمگونی بین 
  ]badzât/ ←] bazzât/بدذات 

  )؛ همگونی کامل پیشرو]- ll[ به /- ld/ توالی تبدیل (l و dهمگونی بین 
  ]šâl(o)de/ ←] šâlla/شالده 

  )]- nk[ به /- mk/تبدیل توالی ( m و kهمگونی بین 
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 واقع شود، /k/ پیش از همخوان انسدادي و کامی /m/به ندرت، اگر همخوان خیشومی و دولبی 
 نوعی /k/ ویژگی کامی گیرد تا بادهد و ویژگی لثوي میویژگی دولبی خود را از دست می

  .همگونی پیدا کند

  ]emkânât/ ←] enkânât/امکانات 

  )روپس؛ همگونی کامل ]-ss[ به /- ds/تبدیل توالی ( s  وdهمگونی بین 
  ]sassâl [← /sadsâl/صدسال   ]xodsar/ ←] xossar/خودسر 

  )؛ همگونی کامل پسرو]- jj[ به /-čj/تبدیل توالی  (j و čهمگونی بین 
  ]hičjâ/ ←] hijjâ/ا جچهی

  )؛ همگونی کامل پسرو]- tt[ به /-dt/تبدیل توالی  (t و dهمگونی بین 
  ]sadtumân/←] sattoman/صدتومان 

]sattâ [←/ sadtâ/صدتا   ]badtar/ ←] battar/بدتر 

  )ناقص همگونی ؛]- mb [به/ - nb /توالی تبدیل (b و n بین همگونی
 واقع شود، ویژگی /b/ پیش از همخوان /n/اي  و تیغهدر این گویش هرگاه همخوان خیشومی

تبدیل ] m[شود و در نتیجه به همخوان خیشومی و دولبی  همگون می/b/گیرد و با دولبی می
   .شودمی

   ← anbe/ [amba]/ انبه

  ]bonbast/ ←] bombas/ بستبن

   ← sonbâde/ [sombâδa]/ سنباده

   ← šanbe/  [šambe(δ)]/ شنبه

← me(a)nbar/  [me(a)mbar]/ منبر
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  ]mm- [به] mb-[ صورت اشتقاقی تبدیل
 واقع /b/ پیش از همخوان /n/اي در این گویش هرگاه همخوان خیشومی و تیغهگفتیم که 

شود و در نتیجه به همخوان خیشومی و دولبی  همگون می/b/گیرد و با شود، ویژگی دولبی می
]m [ی صورت اشتقاقلیتبدتري دارد،   بیشد و بسامدچه کاربر اما آن.شودتبدیل می]  -mb [

که توالی پس از اینشود و  همگون می/b/ با /n/در این فرایند ابتدا همخوان .  است]mm-[به 
/-nb/ به ]mb - [ ،تبدیل شد]b [قاقی تشنیز در صورت ا]mb - [ دچار همگونی پیشرو        

  ]mm- [←شود تبدیل می] m[شود و به می

  ]panba/ ←] pamma/نبه پ

  ]tanbâku/ ←] tammɔku/تنباکو 

  ]tanbal/ ←] tammal/تنبل 

  ]zanbil/ ←] zammil/زنبیل 

  ]sonbâde/ ←] sommâδa/سنباده 

  ]šanbe/ ←] šammeδ/شنبه 

. دهدرخ میهاي فارس در بسیاري از گویش] m[ و تبدیل آن به /b/ با /n/همگونی همخوان 
اي در استان  زبانی زاخرویهۀ را در گون]- mm[به ] mb-[شتقاقی همچنین تبدیل صورت ا

  ).122-119 :1396کامبوزیا و گلفام، منصف، کرد زعفرانلو (رد توان مشاهده کفارس می

  کامی شدگینرم 2-1-2
 قرار گیرد، /k/ و /g/ در مجاورت  با ویژگی خیشومی و لثوي/n/در این گویش هرگاه همخوان 

  .شودنرمکامی می

  ]bangi/ ←] baŋgi/بنگی 

  ]sang/ ←] saŋg/سنگ 

  ]sangin/ ←] saŋgin/سنگین 

  ]lenga/ ←] leŋga/لنگه 

  ]panka/ ←] paŋka/پنکه 

  ]bânk/ ←] bâŋk/بانک 
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  همگونی واکه با همخوان. 2-1-3

  /y/با همخوان / â/همگونی واکۀ 
  . ر متداول استهاي این روستا بسیااین نوع همگونی در میان برخی از طایفه

  ]lâyzangu/ ←] leyzangu/زنگو الي

  همگونی همخوان با واکه. 2-1-4
  و در میان یا در پایانِ واژه/?/ یا /h/هايِ چاکناییِ  یکی از همخوانزنگانی هرگاهدر گویش الي
   .شود تبدیل می]y[ ة، به همخوان ناسودقرار گیرد /e/ یا /i/ ۀدر مجاورت واک

   ]beδeyi[ ←)بدهکاري(/bedehi/هیبد

   ]šâhin/ ← ]šɔyin/ن هیشا

   ]kâhi/ ← ]kɔyi/ هیکا

   ]kuhi/ ← ]kuyi/ هیکو

   ]mâhi/ ← ]mɔyi/ هیما

  ]dâ?em/ ←] dɔyem/دائم 

   ]šojâ?i/ ← ]šojâyi/شجاعی 

   ]masnu?i/ ← ]masnuyi/مصنوعی 

و  /i/هاي  پیش از واکه/?/ و /h/هايِ چاکناییِ همخواندهد که این فرایند غالباً زمانی روي می
/e/اند نیز شاهد این نوع همگونی هستیمها مقدمهایی که این واکه واقع شوند، اما گاه در واژه.  

   ← me?da// [meyδa] معده

   ← mehrân/ [meyrân] /مهران

   ← mehmân// [meymun] مهمان

   با واکههمگونی واکه. 2-1-5

       هاي واجی با یکدیگر همگون ، در بعضی مشخصههاي موجود در یک کلمهوقتی واکه«
: 1397کامبوزیا،  زعفرانلو کرد(».آیداي به وجود میشوند، در این صورت هماهنگی واکهمی

190.(  

  /u/ ۀ با واک/o/ ۀهماهنگی واک
  ]futuyi [← /fotuhi/فتوحی   ]sotun/ ←] sutun/ستون 
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  ]duruγ [← /doruγ/دروغ   ]xorus/ ←] xurus/خروس 

  /o/ ۀ با واک/u/ ۀهماهنگی واک
  ]foroxtan [← /foruxtan/فروختن   ]šoluγ/ ←] šoloγ/شلوغ 

  /a/ ۀ با واک/â/ ۀهماهنگی واک
  ]katira [← /katirâ/کتیرا   ]mâla/ ←] mala/ماله 

  /e/ ۀ با واک/a/ ۀهماهنگی واک
  ]rahem/ ←] rehem/رحم 

  /a/ ۀ با واک/e/ ۀهماهنگی واک
  ]deraxt/ ←] daraxt/درخت 

  ناهمگونی. 2-2
در این فرایند یک همخوان که در یک یا چند . فرایند ناهمگونی عکس فرایند همگونی است«

 مشترك را از ۀی با همخوان همنشین خود مشترك است، در ترکیب آن مختص آوایۀمختص
  ).155 :1393شناس، حق(».آوردی دیگري را به دست میهاي آوایدهد و مختصهدست می

  ناهمگونی همخوانی. 2-2-1

  ])z/) /n/ ←] m/ و /s/هاي سایشی و لثوي  با همخوان/n/ناهمگونی 

  ]šâns/ ←] šâ(a)ms/شانس 

  ]pânzdah/ ←] pumza/پانزده 

  ]šânzdah/ ←] šumza/شانزده 

  در یک واژه /m/  دو همخوانناهمگونی
  ]momken/ ←] monken/ممکن 
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   ايناهمگونی واکه. 2-2-2

   در یک واژه/a/ ۀناهمگونی دو واک

   ]towar[ ← /tabar/تبر   ]aržan/ ←] aržen/ ارژن

   در یک واژه/â/ ۀناهمگونی دو واک

  ]âdâms/ ←] âδams/آدامس 

  ] âftâbe/ ←] aftâva/آفتابه 

  ]bâlâxuna/ ←] bâlaxuna/باالخونه 

  ]bâqelâ/ ←] bâqela/باقال 

   در یک واژه/u/ ۀناهمگونی دو واک
  ]doγdun [←) داندوغ (/duγdun/دون دوغ

  تضعیف و تقویت. 2-3

  تضعیف . 1- 2-3
واك به واکدار تا اي از فرایندهاي مختلف و متنوع را از تبدیل یک آواي بیمجموعهتضعیف 

هاي ترین فرایندهاي آوایی در زباناین فرایند، یکی از رایج. شودحذف یک آوا را شامل می
  .)64: 1394زاهدي و سلیمانی،  (.دنیاست

واك به فرایندهایی مانند تبدیل انسدادي به سایشی، سایشی به ناسوده، تبدیل آواهاي بی
رشیدي و  (.توان تحت عنوان فرایند تضعیف قرار دادواکدار و حذف آواهاي ضعیف شده را می

  ).51: 1395رهسپار، 

  سایشی شدگی. 1-1- 2-3
در این فرایند، یک همخوان انسدادي یا . ندهايِ تضعیف استسایشی شدگی از جمله فرای

  . شودسایشی به همخوان سایشی تبدیل می- انسدادي
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  /v/ و /b/ تناوب میان
توان آن را یکی از زنگانی است و میاین فرایند از جمله فرایندهاي پرکاربرد در گویش الي

  .شمار آوردهاي ایرانی نو به  سایر گویشازوجوه تمایز این گویش 
   ]âftâbe/ ← ]aftâva/آفتابه 

   ]abru/ ← ]avru/ابرو 

  ]hejâb/ ← ]hežâv/حجاب 

   ]javâb/ ← ]jovâv/جواب 

   ]dobâre/ ← ]dovâra/دوباره 

   ]sabr/ ← ]savr/صبر 

   ]qâb/ ← ]qâv/قاب 

   ]qabr/ ← ]qavr/قبر 

باشد، به جاي ابدال آن به همخوان  آمده /u/ یا /o/هاي  یکی از واکه/b/اگر پیش از همخوان    
  . شود که دولبی و گرد است تبدیل می/w/ به همخوان /v/دندانیِ -لبی
   ]tabar/ ← ]towar/تبر 

   ]rubâh/ ← ]ruwa/روباه 

   ]čubak/ ← ]čuwak/ کچوب

  ]γ[ به همخوان سایشی /q/تبدیل همخوان انسدادي 
  /qâli/ ← /γɔli/  قالی

  /quč/ ← /γuč/قوچ 

  /quri/ ← /γu:ri/قوري 

   ]čâqu/ ← ]čâγu/ چاقو

  ]qondâq/ ← ]konnâγ/قنداق 

  ]γ[ به همخوان سایشی /b/تبدیل همخوان انسدادي 
  ]juγ[ ←) جوي( /jub/جوب   ]čub/ ← ]γuγ/چوب 

  ]x[ به همخوان سایشی /q/تبدیل همخوان انسدادي 
  ها یکی از ه عضو دوم آنهاي دو همخوانی ک در خوشه/q/در این گویش گاه همخوان 

  .شود تبدیل می/x/هاي انسدادي یا سایشی باشد به همخوان
  ] vaxt [← /vaqt/وقت   ]taqsir/ ←] taxsir/تقصیر 
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  ]naxš [← /naqš/نقش   ]raqs/ ←] raxs/رقص 

  ]f[ به همخوان سایشی /p/تبدیل همخوان انسدادي 
   ]šeyfur[ ← /šeypur/ شیپور   ]paridan/ ← ]ferkiδan/ پریدن

  ]f[ به همخوان سایشی /b/تبدیل همخوان انسدادي 
   ]motâfeq[ ← /motâbeq/مطابق    ]zabt/ ← ]zaft/ضبط 

  ]γ[  سایشی به همخوان/g/تبدیل همخوان انسدادي 
   ]tagarg/ ← ]te(a)γerk/تگرگ 

  ] lagad/ ← ]laγat/لگد 

    ]magas/ ← ]maγaz/مگس 

  ]y [ناسوده همخوان به/ k /و/ g /داديانس هايهمخوان تبدیل
     ← taklif/ [taylif]/ تکلیف

   ← doktor/  [doytor]/  دکتر

  sag/←   [say]/سگ 

  lagan/←   [layan]/لگن 

  nekbat /← [neyvat]/نکبت 

  ]ž[ به همخوان سایشی /j/سایشی -تبدیل همخوان انسدادي
  .  است/ž/ به /j/ی، ابدال همخوان زنگاناز جمله فرایندهاي پربسامد در گویش الي

  ] ajir/ ← ]ažir/ اجیر

   ]injâ/ ← ]i:žâ/اینجا 

  ] tâj/ ← ]tâž/تاج 

   ]hâji/ ← ]hɔži/ حاجی

  ] ajab/ ← ]ažav/عجب 

   ] kaj/ ← ]kaž/کج 

  ]majbur/ ← ]mažvur/مجبور 
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  ]δ[ به همخوان سایشی /d/تبدیل همخوان انسدادي 
ها واقع شود، سایشی  پس از یکی از واکه/d/هرگاه همخوان انسدادي زنگانی در گویش الي

در فارسی میانه است که رفته رفته / t/در اصل بدل از / δ/واج . شودتبدیل می] δ[شده و به 
و » پذیرفتن«، »گذشتن« تنها در کتابت چند واژه از قبیل .تبدیل شده است/ d/همه جا به 

  .)74: ، ج دوم1392خانلري، . (است/ z/ظ شده که تلفظ آن حفصورت این واج ها، نظیر این
  ]bâd/ ←] bâδ/باد 

  ]bud/ ←] biδ/بود 

  ]bad/ ←] baδ/بد 

  ]sud/ ←] suδ/سود 

  ]šod/ ←] šoδ/شد 

کند این ها و فارسی دري متفاوت می سایر گویشاززنگانی را چه در این فرایند، گویش اليآن
  بهواقع شود نیز/ y/پس از همخوان ناسودة / d/هرگاه همخوان زنگانی، است که در گویش الي

]δ [شودتبدیل می.  

  ]peydâ /←] peyδa(â) /پیدا

  ]me?da /←] meyδa /معده

  ]meydân /←] meyδun /میدان

  شدگی -ر- . 1-2- 2-3
زنگانی در گویش الي. شودتبدیل می] r[شدگی یک همخوان به همخوان غلتان - ر-در فرایند 

  . تبدیل شود]r[ به همخوان غلتان /d/آید که همخوان انسدادي رت پیش میبه ند
  ]jamšir [← /jamšid/جمشید   ]sâjedi/ ←] sâjeri/ساجدي 

  حذف. 1-3- 2-3
تر هرچه یک واج ضعیف. سازي استسازي یا نرمحذف اغلب آخرین مرحله از فرایند ضعیف«

 براي مثال در ).70: 1386رانیان و آقایی، نمی(».تر در معرض حذف شدن قرار داردباشد بیش
  :ها اشاره کردتوان بدین نمونهزنگانی میگویش الي

  ]bâyad/ ←] bâyaδ[ ←] bâya/باید 
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   صفر← سایشی ←انسدادي 

  ]rigzâr/ ←] riyzâl [←] rizâr/ریگزار 

   صفر← ناسوده ←انسدادي 

  ]qâblama/ ←] qâvloma [←]  qâloma/قابلمه 

   صفر←یشی  سا←انسدادي 

  تقویت . 2- 2-3
در این گویش به ندرت . گویندبه تبدیل همخوان سایشی یا غلتی به انسدادي تقویت می

  .شوند تبدیل میهاي انسداديهاي سایشی به همخوانهمخوان

  ]b[همخوان انسدادي  به /v/ سایشیهمخوان  تبدیل
  ]nânvâyi/ ←] numbɔy/نانوایی 

  ]p[مخوان انسدادي ه به /f/سایشی همخوان تبدیل 
   ]palita[  ← /fatila /فتیله   ]nesf/ ←] nesp/نصف 

  ]q[ به همخوان انسدادي /x/ سایشی  همخوانتبدیل
   ]baxya /← ]baq(i)ya/بخیه 

  ]q[ به همخوان انسدادي /γ/سایشی همخوان تبدیل 
    ]estefrâγ/ ← ]estefrâq/استفراغ 

    ]sorâγ/ ← ]sorâq/ سراغ

  ]γasayân/ ← ]qasyun/غثیان 

  ]j[ سایشی- به همخوان انسدادي/ž/ سایشی  همخوانتبدیل
    jâkat جاکت ←ژاکت 

  jândâr جاندار ←ژاندارم 
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  )قلب(جابجایی . 2-4
کنند به طوري که  دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را با هم عوض میهیگا«

   مخوان دومین به جاي همخوان نخستین گیرد و ههمخوان نخستین جایگاه دومین را می
 فرایند واجی قلب موجب .)156: 1380شناس، حق(».این فرایند را قلب گویند. نشیندمی

  .)152: 1388باقري،  (.شودها میتر تلفظ شدن واژهآسان
  ]tubre/ ← ]torva/توبره 

  ]zebr/ ← ]z(d)erv/زبر 

  ]saqf/ ← ]sabq/ سقف

  ]teflak/ ← ]telfak/طفلک 

  ]fasx/ ← ]faxs/فسخ 

  ]qofl/ ← ]qolf/قفل 

  ]nerx/ ← ]nexr/نرخ 

  کشش جبرانی. 2-5
شود این کشش تر می هجاي مربوطه کشیدهۀذف شود واک گفتار واحد آوایی حةاگر در زنجیر«

  ). 66: 1389رحیمیان و رزمجو، (».گویندرا کشش جبرانی می

هاي ایرانیِ نو، کاهش دو  بسیاري از گویشزنگانی همانند فارسی محاوره ودر گویش الي
معموالً این نوع کاهش با پدیدة کشش جبرانی .  پربسامد است/?/ و /h/همخوان چاکنایی 

سازي ها به سادهتر آنتعدادي فرایند حذف در زبان فارسی زایا هستند که بیش« .همراه است
           ها حذف از دیگر صامتتر  بیش/?/ و /h/صامت . شوندهاي صامتی مربوط میخوشه

 VCC → V:C صوري ةتوان با قاعدکشش جبرانی را می. )319: 1384ماهوتیان، (».شوندمی

  .)35: 1386کامبوزیا و شعبانی،  زعفرانلو کرد(نشان داد 

  /h/کشش به سبب کاهش همخوان 
  ]ehtemâlan/ ← ]e:temâlan/احتماالً 

  ]behtar/ ← ]be:tar/بهتر 

   ]tanhâ/ ← ]te:nâ/تنها  

  ] :tah/ ← ]ta/ هتَ

   ]tohmat/ ← ]to:mat/ تهمت 

  ]:râh/ ← ]râ/راه 
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  ]solh/ ← ]so:l/صلح 

  ] qaht/ ←] qa:t/قحط 

  ] kohna/ ← ]ko:na/ کهنه

  ] mahdi/ ← ]ma:δi/مهدي 

  /؟/کشش به سبب کاهش همخوان 
  ]e?teqâd/ ← ]e:teqâδ/اعتقاد 

  ]ba?dan/ ← ]ba:δan/بعداً 

   ]ja?fari/ ← ]ja:fari/جعفري 

   ]šam?/ ← ]š:m/شمع 

   ]ma?refat/ ← ]ma:refat/معرفت 

   ]ma?lum/ ← ]ma:lum/معلوم 

  ]ma?muli/ ← ]ma:muli/معمولی 

  شدگی تقابل واجی خنثی. 2-6

جی ها تمایز وادهد که در آنها، بافت آوایی خاصی را نشان میصورت آوایی تعدادي از واژه«
ها در برابر  هریک از آندکاربرمعموالً  که  دو صدابدین معنی که. از میان رفته استدو صدا 

 خود را از دست واجی آوایی خاصی تمایز هايشود، در بافتدیگري موجب تمایز معنایی می
گونه  در این.دشو معنایی در یک جایگاه ظاهر می و به طور یکسان و بدون ایجاد تمایزدهدمی

هاي واجی مشترك میان دو صداست شود، مشخصهه از جانب گوینده انتخاب میآنچ هابافت
ها ظاهر شدن هریک از دو صدا که تمایز واجی آنرو از همین. رددگکه در آن جایگاه ظاهر می

  گفته  تقابل واجی نخنثی شد این پدیده  به.خنثی شده است، تنها یک تفاوت آوایی است
شدگی در مورد دو صداي زنگانی خنثیدر گویش الي .)123: 1364الدینی، اةمشکو(».شودمی

/š/ و /č/ بسیار شایع است و در مورد دو صداي /k/ و /g/افتد نیز به ندرت اتفاق می.  

  ]paxš/ paxč[ ← پخش 

  ]toxš/ toxč[ ←تخس 

  ]laxš/ laxč[ ←صخره 

   ]kušku/ kučku[ ←کاسه 

   ]kuškak/ kučkak[ ←کوچک 

  ]naxš/ naxč[ ←نقش 

   ]bânk/ bâng[ ←بانک 

-bu-berk/ bu[ ←بوي بد، بوي نامطلوب 
berg[  
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  گیرينتیجه. 3
. ها قابل مشاهده استانوزنگانی ده همگونی میان همخبا توجه به این پژوهش، در گویش الي

 به/ - zd/، تبدیل توالی ]- nn[به / - nd/، تبدیل توالی ]-ss[به / st-/در این میان تبدیل توالی 
]zz - [ و تبدیل توالی/nb - / به]mb - [قاقی تشتبدیل صورت اهمچنین . بسیار متداول است   
]-mb [ به]-mm [در این فرایند ابتدا همخوان . در این گویش بسیار رایج است/n / با/b /

نیز در صورت اشتقاقی ] b[تبدیل شد، ] - mb[به / nb-/که توالی شود و پس از اینهمگون می
]mb - [شود و به ر همگونی پیشرو میدچا]m [شود تبدیل می←] -mm .[که کهنچنا 

همچنین در مقایسۀ .  و رساتر هستندها غالبهاي خیشومی از انسدادي همخوانپیداست،
زنگانی نوعی همگونی در گویش الي.  و رساتر هستندها غالبها، سایشیها و سایشیانسدادي

یا / h/هايِ چاکناییِ  یکی از همخوانت بدین ترتیب که هرگاههمخوان با واکه قابل مشاهده اس
] y[، به همخوان ناسودة قرار گیرد/ e/یا / i /ۀاي در مجاورت واک در میان یا در پایانِ واژه/?/

 واکۀ هماهنگی: است مشاهده قابل همگونی نوع پنج واکه با واکه همگونی در. شودتبدیل می
/o /واکۀ با/ u/اکۀو ، هماهنگی/ u /واکۀ با/ o/واکۀ ، هماهنگی/ â /واکۀ با/ a/واکۀ ، هماهنگی/ a /
  . /a /واکۀ با/ e /واکۀ  و هماهنگی/e /واکۀ با

اي در این گویش ناهمگونیِ واکهنوع در فرایند ناهمگونی، دو نوع ناهمگونی همخوانی و چهار 
 دو ناهمگونیو / z/و / s /ثويل و سایشی هايهمخوان با/ n /ناهمگونی:  بدین قرارمتداول است

واژه  یک در/ â /واکۀ دو واژه، ناهمگونی یک در/ a /واکۀ دو ناهمگونی. واژه یک در/ m /همخوان
  . واژه یک در/ u /واکۀ دو و ناهمگونی

 یشیسا. متداول است شی گونیدر ا تی و تقوفی تضعيندهای فرا،یی قوت آواۀیبا توجه به نظر
- ر- ، ]γ [یشیبه همخوان سا/ q /ي همخوان انسدادلیو تبد/ v/و / b/ انی مانند تناوب میشدگ
 در . قابل مشاهده استشی گونی است که در ایفی تضعيندهای و حذف از جمله فرایشدگ

فرایند تقویت، تبدیل همخوانِ سایشی به انسدادي و تبدیل همخوان سایشی به همخوان 
  .متداول استسایشی در این گویش - انسدادي

زنگانی شدگی تقابل واجی از دیگر فرایندهايِ واجی در گویش اليشش جبرانی و خنثیقلب، ک
 معموالً این نوع  وپربسامد استدر این گویش  /?/و / h/کاهش دو همخوان چاکنایی . است
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/ š/شدگی در مورد دو صداي در این گویش خنثی .کاهش با پدیدة کشش جبرانی همراه است
  .افتدنیز به ندرت اتفاق می/ g/و / k/و در مورد دو صداي  بسیار شایع است /č/و 
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  . هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

  .آگه:  چاپ پانزدهم، تهران.)فونتیک( آواشناسی .)1393 (.محمدشناس، علیقح

نشر :  چاپ نهم، تهران. جلد دوم،جلديدورة یک :تاریخ زبان فارسی). 1392 (.خانلري، پرویز
  .نو

انتشارات :  شیراز.1مبانی زبان شناسی ، )1389 (.رحیمیان، جالل و رزمجو، سید آیت اهللا
  .دانشگاه شیراز

  .ي ارتشچاپخانه:  تهران. جلد هفتم،فرهنگ جغرافیایی ایران .)1330 (.آرا، حسینعلیمرز

  .   نشر آثار:  تهران.، دفتر ششمگنجینۀ گویش شناسی فارس). 1390. (سالمی، عبدالنبی

سازمان مطالعه و :  تهران.بنیادرویکرد قاعده: شناسیواج). 1397. (کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
  . ها کتب علوم انسانی دانشگاهتدوین

 ترجمۀ مهدي سمائی، .شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده .)1384 (.ماهوتیان، شهرزاد
  .نشر مرکز: چاپ چهارم، تهران

  .دانشگاه فردوسی مشهد:  مشهد.ساخت آوایی زبان). 1364. (الدینی، مهديةمشکو
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  هامقاله
بررسی برخی فرایندهاي واجی در گویش  «،)1395 (،رشیدي، ناصر و رهسپار، فرخنده

  .54-41، صص 11 ة، شمارزمینهاي محلی ایران ادبیات و زبانۀفصلنام ،»دارابی

        هاي واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش بررسی فرایند«، )1399(رنجبر، حسن، 
  .64-43، صص 1 ةمار ش سال ششم،،زمینهاي محلی ایران ادبیات و زبانۀفصلنام ،»زنگانیالي

 ،»زنگان دارابساختار اتباع در گویش الي «،)1396 (،رنجبر، حسن و نمیرانیان، کتایون
  .24-15، صص 49 و 48، شمارة 13، سال فصلنامۀ پازند

تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کردي  «،)1394 (،زاهدي، محمدصدیق و سلیمانی، حبیب
  .78-63، صص 8دوم، شمارة سال ، رانیرب ا غيهاشیمطالعات زبان و گو ،»سنندجی

 با همخوان همگونی واجی فرایند «.)1393 (.ساداتنژاد، بتول و میرسعیدي، عاطفهعلی
، 11، سال ششم، شمارة پژوهیفصلنامۀ زبان .»شناختیصوت  بررسی:فارسی زبان در همخوان

  .186-163صص 

 شی در گوی واجيندهای از فرآیبرخ «،)1386 (،کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و شعبانی، منصور
  .38-21، صص 5، دورة سوم، شمارة شناسیزبان و زبان، » رودسریلکیگ

 یهمگون «،)1395 (،نژاد، لیالکرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه، حجازي، محمدجواد و رحمتی
    ۀدوفصلنام، »ی واجيها هندسه مشخصههینظر: ي دماوندشیهمخوان با همخوان در گو

  .52-23اول، صص  شمارة اول، ، سال دانشگاه شیرازیرانی ايهاشی گویشناسزبان

 ياسهی مقایبررس «،)1396 (،منصف، ماهرخ، کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و گلفام، ارسالن
، هاي محلی ایران زمین ادبیات و زبانۀفصلنام، »س استان فاری زبانهايگونه دری همگونندیفرا

  .135- 115ص ، ص17ة شمار

مجلۀ علوم ، »بررسی آواشناسی گویش کوردهی «،)1386 (،نمیرانیان، کتایون و آقایی، جعفر
  .76-55، صص 4، شمارة 26، دورة اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

  



                                1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... در تشویق اثرات بررسی
       

 

100

  فارسیدر بهبود نارساخوانی  تشویق اثرات بررسی
  

  *f.kazemi86@yahoo.com فروغ کاظمیدکتر

  دانشیار زبان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

  دل زنده طوبی 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشجوي دکتري زبان شناسی

  چکیده
 ایـن  به فارسی پرداخته تا  متون   نارساخوانی رد تشویق مثبت اثرات بررسی به یش رو پژوهش پ  

 نارسـاخوان  افـراد  خـوانی  روان بهبـود  بـراي  عاملی تواند می تشویق آیا که پاسخ دهد ها پرسش
 شـود؟  واقـع  مـؤثر دروس یـا متـون       دیگر خوانی روان بر تواند می فارسی خوانی وانر آیا و باشد؟
 هـا  داده اسـت و   )آماري (کمی و )تحلیلی( کیفیهاي   روش از تلفیقی مقاله این در تحقیق روش

 مـورد  مشاهده روش با کنندگان شرکت خوانی روان میزان .است شده گردآوري میدانی شیوة به
 .اسـت  شـده  پرداخته نارساخوانی آماري تحلیل به t آزمون طریق از سپس و گرفته قرار بررسی

 ،)ع(سیدالـشّهدا  دبیرستان اول متوسطه نارساخوان آموزاندانش از نفر 10 تحقیق جامعه آماري 
 وابـسته  متغیـر  و تـشویق  عامـل  تحقیـق  این در مستقل متغیر .هستند تهران شهر 9 منطقۀ در

 و مکـرر  گیـري  انـدازه  t آزمـون  از اسـتفاده  بـا  ها داده استنباطی تحلیل.است خوانی روان میزان
 ولجـد  در قالب  ها آزمون از حاصل نتایج و است گرفته صورت مستقل گروه دو میانگین مقایسه

. اسـت  شـده  ترسـیم  جدول و نمودار صورت به آزمون هر در ها آزمودنی عملکرد و ارایه نمودار و
 اسـت  داشته چشمگیري پیشرفت گواه گروه به نسبت مایشآز گروه که داده نشان حاصله نتایج

 تبـع  بـه  و باشد مؤثر فارسی درس خوانی روان در تواند می تشویق که کند می اثبات نتیجه در و
  .واقع شود مؤثر نیز دارد خوانی روان به نیاز که نیز دیگري دروس در آن

29/6/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 20/6/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
  نارساخوانی *
  خوانی روان *
  متغیر تشویق *
 متون فارسی *
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  مقدمه
هـاي    نوعی غیرمعمول از اختالل شدید در خواندن است که سـال   1عارضه مشهور به نارساخوانی   

تعـاریف متفـاوتی در   . زیادي است براي مجامع آموزشی و پزشکی به صورت معما درآمده اسـت     
 بـه عنـوان یـک نـاتوانی یـادگیري یـا        اما همه آنها نارسـاخوانی را   .مورد نارساخوانی وجود دارد   

 .اختالل عصب شناختی که تحول مهارت هاي خواندن را تحت تاثیر قرار می دهند، مـی داننـد           
توان به عنوان مشکل پایدار یادگیري خواندن و خودکار شدن آن در کودکانی             نارساخوانی را می  

ها به  انایی خواندن در آن    ولی تو  .نارسایی حسی نیستند   دانست که دچار عقب ماندگی شدید یا      
ــور ــاي دیگر       ط ــه ه ــا در زمین ــاي آن ه ــایی ه ــد توان ــر از ح ــایین ت ــاداري پ ــتمعن  .اس

(http://mehdisaber.com).  ارکـان  که است مدرسه خانواده، از بعد اجتماعی نهاد ترینبنیادي 
 هبـ  معلـم  نقـش  میـان  ایـن  در .دهنـد  می تشکیل نمعلما و آموزان دانشکودکان،   را آن اصلی
 آگـاه  دریس ت هاي روش و الگوها  به باتجربه و موفق معلم .است اهمیت بسیارحائز راهنما عنوان

 دهـد  می نفس به اعتماد آموزان دانش به .برد کارمی به مناسب هاي موقعیت در را آنها است و 
 کنـد مـی  برخـورد  دوسـتانه  هاآن با بودن دوست جاي به. دارد توجه هاآن فردي تفاوتهاي به و
 ).1359 جاهد،(

 در مـؤثر بـسیار    نکـات  از  کـه  است آموزان دانش در »انگیزه ایجاد« آموزش مهم عوامل از یکی
      انتظـار  تحـصیل  ابتـداي  هـاي  سـال  در آمـوزان  دانـش  از که ورديادست اولین .است یادگیري

 شکـست  بـا  کـه  اسـت  تحـصیلی  هـاي  حیطه جمله از خواندن .است خواندن یادگیري رود می
 هـا  مهـارت  از تعـدادي  از متـشکل  و پیچیـده  فرایندي که چرا شود؛ می همراه بسیار لیتحصی
 و شـود  می محسوب زبان رشد فرایند ادامه این مهارت، . شود کسب تسلط آنها در باید که است

 هـایی  دشـواري  بـا گـاه    هم خواندن شود اختالل دچار تواند می زبانی رشد فرایند که همانطور
 زبـان  امریـادگیري  در مهـم  مباحـث  از یکـی  خـوانی  روان ).1387 دسـتان، دا (گردد می همراه

 ،2چنـگ  (شوند می نارساخوانی دچار ،دارند مشکل امر این در که آموزانی دانش و است فارسی
1382.(   

                                                             
1dyslexia  
2 J.  Cheng 
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 بـروز ( نظـر  مورد عمل از بعد عمدتاً بلکه قبل نه تنبیه و تشویق هاي روش است معمول چناچه
 بـراي  ذکرشـده  معـانی  طیـف  در دقت کمی با ولی ،شوند می کارگرفته به )آموز دانش رفتاردر

       معلـوم ،  سـاختن  هوشـیار  و وآگاهانیـدن  درآوردن شـوق  بـه  :از عبارتنـد  طـورکلی  بـه  که هاآن
 اسـت  این واقعیت). گردندمی بر نیز عمل حین و (عمل از قبل جریان به معانی این که شودمی
 اسـت  مهم بسیار آن، بروز و یادگیري درفرایند که آنچه تنبیه و تشویق هاي شیوه اعمال در که

 خـاص  زمـان  در شـده  بـروزداده  یادگیري نیازهاي پیش شود، نمی نظرگرفته در کل بطور ولی
 یـا  کـرده  کسب را آنها آموز دانش اگر که ساختن، هوشیار و آگاهانیدن درآوردن، شوق به :است
 دچـار  خـود  هـاي یـادگیري  در وگرنه گیردمی صورت براحتی او بعدي یادگیري باشد، بوده دارا

 پـیش  بـه  توجه بدون تنبیه و تشویق رایج هايروش تمامی تقریباً بکارگیري. بود خواهد مشکل
 و عـوارض  داراي شـود  مـی  اعمال رسمی تربیت و درتعلیم که، یادگیري براي ذکرشده نیازهاي

 و توجـه  بی  ها آن به نسبت سوءنیت، بدون تربیت و تعلیم اندرکاران دست که است پیامدهایی
 و عـوارض  .کننـد نمـی  عمـل  نـسبت بـدانها    شایـسته  و الزم آگـاهی  با یا و هستند توجه کم یا

 بـراي  ذکرشده کلی اهداف برخالف و ها روش این از انتظار مورد اهداف برخالف که پیامدهایی
 تنبیـه،  و تـشویق  رایـج  ايروشه اعمال در آگاهی عدم دالیل ازجمله .باشند می تربیت و تعلیم

 آموزان دانش منفی یا مثبت نگرش کارهاست؛ دهی درجهت انسان نگرش به نسبت توجهی بی
بـه  .  آن در شـده  اعمال وپرورشی آموزشی روشهاي اندرکاران، دست و مدرسه محیط به نسبت

 و القـه ع ایجـاد  عـدم  یـا  ایجـاد  در مـؤثر  عوامـل  از توانمی را تنبیه و تشویق هايروشحال  هر
 ازطـرف  را بیشتر توجه لزوم که آورد حساب به تحصیلی پیشرفت و یادگیري به نسبت انگیزش

  ).1373عبدالناصر، (طلبدمی تربیت و تعلیم اندرکاران دست

 کنـدي  به دهند، می انجام که بسیاري تالش وجود با دارند ضعف خواندن در که آموزانی دانش
 از اسـت  ممکـن  و شـوند  مـی  متوقـف  خوانـدن  در ناآشنا، هواژ با مواجهه زمان در وخوانند  می

 در هـا آن.بخواننـد  اشتباه هم را کوتاه عبارات اغلب حتی و کرده اجتناب دشوار هايواژه خواندن
 از بـراي  عاملی خود نوبه به مشکل این. شوند می متوقف واژه رمزگشایی سطح در مواقع بیشتر
سـت کـه    هادنبال یافتن پاسخ به این پرسش     ه  لذا پژوهش حاضر ب    .است متن درك دادن دست
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      باشـد؟ و آیـا     نارسـاخوان  آمـوزان  دانـش  خـوانی روان بهبـود  بـراي  عـاملی  توانـد می تشویق آیا
  واقع شود؟ مؤثر نیز دیگر دروس خوانیروان بر تواندمی فارسی، درس خوانیروان

 معلمـانی  استفاده مورد تواند،می آن انجام از حاصل نتایج و است کاربردي پژوهش تحقیقی  این
 و نیـست  فارسی درس خاص تنها که خواندن  چرا .گیرد قرار هستند روبرو مشکلی چنین با که

 خـوانی  روان نتیجـه  در .شودمی شامل نیز راغیره   و ریاضی اجتماعی، علوم علوم، چون دروسی
 تلفیقـی  مقاله این در تحقیق هاي روش .کند کمک ها آن به دروس این بهتر درك در تواندمی

آوري داده ها به شـیوة میـدانی انجـام       گرد .)آماري(و روش کمی     )تحلیلی( کیفی روش از است
سـپس از   ، میزان روان خوانی دانش آموزان مورد بررسـی قـرار گرفتـه و   با روش مشاهده  شده و 

 زا نفـر 10 تحقیـق  هـاي  داده .طریق آزمون به تحلیل آماري نارسـاخوانی پرداختـه شـده اسـت       
 تهـران  شـهر  9 منطقـۀ  در ،)ع(سیدالـشّهدا  دبیرسـتان  اول متوسـطه  نارسـاخوان  آمـوزان دانش

 بـا  هـا  داده اسـتنباطی  تحلیـل . است خوانی روان میزان وابسته، متغیر و متغیرمستقل .هستند
و  اسـت  گرفته صورت مستقل گروه دو میانگین مقایسه و مکرر گیري اندازه t آزمون از استفاده

 هـر  در هـا عملکـرد آزمـودنی   ارایـه و  نمودارهـایی  و جداول صورت به ها آزمون از صلحا نتایج
 .است شده ترسیم جدول و نمودار صورت به آزمون

  پیشینه
 مـدلهاي  در نحـوي  و شـناختی  واج پـردازش  نقش « مقالۀ در )1388(دوست   رقیب و فر نبی 

 هـدف  بـه  رسیدن براي که ستا اي پیچیده بسیار شناختی فرایند خواندن نویسندمی»خواندن
 مراحلـی  طـی  زبانی پردازش باید، است شده خوانده متن معناي درك همان که خواندن، نهایی
 بـراي  بنابراین گیرد؛ صورت نحوي و واژگانی صرفی، واجی، قبیل از مختلفی سطوح در و خاص
 دانـش  کـه  اسـت  الزم دارد قـرار  خواندن یادگیري مراحل ابتداي در که کودکی ویژه به و افراد
 ها نویسه پردازش از پس بتواند تا باشد فراگرفته کفایت حد به سطوح این از هریک در را زبانی

 معنـاي  بعـدي،  مراحـل  در سـرانجام  و کند بازشناسی را ها واژه ها،واج با آنها ساختن مرتبط و
 رادرك تنمـ  کلـی  معنـاي  تـا  دهد پیوند هم به را متن و جمله گروه، سطح در منفرد هاي واژه
 طریـق  از بتـوان  که ندارد وجود یکسانی مدل که ،داد نشان خواندن مدلهاي ها معتقدند  آن .کند
 در نحـوي  و شـناختی  واج پـردازش  نقـش  ارتبـاط  خـصوص  در کـه  را اي دوگانـه  فرضیات آن
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 کـه  داشـت  انتظار توان نمی هاآن عقیده به . کرد توجیه شود می مطرح آن فراگیري و خواندن
 و نحـو  جملـه  از زبـانی  سـطوح  از یـک  هر نقش بتواند که باشد داشته وجود دقیقی دواح مدل
 و دهـد  نشان نارساخوان افراد در هم و طبیعی افراد در هم همزمان دقیق طور به را شناسیواج

 عـصب  و شـناختی  زبـان  هـاي  شالوده همۀ حال عین در و توجیه نیز را خواندن مشکالت همۀ
 کـه  اسـت  اي گونـه  بـه  و است متفاوت نظریه با مدل ماهیت زیرا. دکن منعکس نیز را شناختی

 اسـاس  بـر  مـدل  که هدفی به توجه با مدل بودن مناسب و مفید و است کاربردي ماهیت داراي
 هریـک  نقـش  امـر،  ایـن  بـه  توجه با. است اهمیتی حائز مسئله کاربردي لحاظ به شده، ارائه آن

 بـر  مـدلها  کـه  شـناختی  هدف به توجه با نحو وناسی  ش جوا جمله از زبانی سطوح و ها ازمؤلفه
  .است متفاوت اند شده ارائه آن اساس

 کودکـان  نوشـتن  هـاي  مهارت بر فارسی خط تیرگی و شفافیت اثرات« مقالۀ در) 1393( یگانه
 اسـت  معتقد »ها واژه امالي و شناسی واج آگاهی هاي آزمون طریق از پریش خوانش و طبیعی

 خوانـدن  یـادگیري  در کودکـان  از بـسیاري  کـه  دهـد مـی  نشان گذشته تمطالعا بر مروري که
 الـی  15 حدود (کودکان برخی براي امر این اما آموزند، می طبیعی طور به را وآن ندارند مشکلی

 است شده ریزي وبرنامه خاص وآموزش بسیار انرژي صرف مستلزم) دبستانی کودکان درصد20
 هـوش  از برخورداري  رغم به  که کودکان این .)1393 انه،یگاز   نقل به 2004 ،4وکازار 3تریمن(

 در عمـومی،  یـادگیري  در توانـایی  و اجتمـاعی  -اقتـصادي  رفـاه  حـسی،  هـاي  توانایی معمولی،
. انـد   شـده   شـناخته  رشـدي  پریـشی  خـوانش  عنـوان   به مشخصاً ،شوند  می مشکل دچار خواندن

 رمزگشایی و واژه دیداري بازشناسی مانند هایی مهارت فراگیري در اغلب کودکان این مشکالت
 بـر  رشـدي  پریـشی  خـوانش   کنند می پیدا نمود ،)امال (نوشتن در هم و خواندن در هم واجی،
 واج پریـشی  خوانش «و »سطحی پریشی خوانش «دستۀ دو به نوشتن، و خواندن مهارت اساس

   .)1393 یگانه، از نقل به  1997 :187 ،5تمپل( شود می تقسیم ،»شناختی

 رو، ایـن  از و دارنـد  مشکل واژگانی مسیر از استفاده درافراد   »سطحی هاي پریشی خوانش«ر  د
     هـا،  واژه نـا  خوانـدن  در آنهـا  توانـایی  کننـد؛  مـی  اتکـا  ها واژه خواندن در واجی مسیر به غالباً

 ایـن  بـر  تاییـدي  قاعـده  بـی  هـاي  واژه خواندن در آنها مشکالت و مکرر هاي سازي مند قاعده
                                                             
3 Treiman, R. 

4 Kessler, B. 
5 Temple, C. M. 



                                1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... در تشویق اثرات بررسی
       

 

105

 واجـی  هاي پریشی  خوانش مشخصۀ بارزترین سطحی، هاي پریشی  خوانش برخالف .است لهمسئ
 انطبـاق  طریـق  از واژه خوانـدن  یـادگیري  در افـراد  ایـن . است خواندن واجی پردازش در نقص
  )208: همان (است مختل آنها واژگانی غیر پردازشی مسیر و دارند مشکل واج -نگاره

 بلـوچ  و طوسـی  دانـاي  مقالـۀ  بـه  تـوان   می خواندن هاي ارتمه به مربوط هاي  پژوهش میان در
 نارسـاخوان  و طبیعی کودکان عملکرد بر فارسی خط تیرگی و شفافیت تاثیر «عنوان با) 1385(

 پـسر  کـودك  101 عملکـرد  پـژوهش،  ایـن  در .کرد اشاره » شناختی واج آگاهی هاي  آزمون در
 لحـاظ  از کـه  کودکانی یعنی (خواندن سن هم طبیعی پریش، خوانش گروه سه در زبان، فارسی
 دوسـال  تقـویمی،  سـن  لحاظ از اما بودند، ها پریش خوانش سطح در خواندن مهارت در توانایی
 مـورد  شـناختی  واج آگـاهی  آزمـون  6 در تقـویمی،  سـن  هم طبیعی و )بودند آنها از تر کوچک
 خوانـدن  مهـارت  طحسـ  و خـط  شفافیت بین رابطۀ دربارة را فرضیه دو آنها.  گرفت قرار بررسی

 کردنـد  بینـی  پـیش  اول فرضیۀ در گرفتند؛ نظر در شناختی واج آگاهی هاي  آزمون در کودکان
 هـاي   آزمـون  در آنها خواندن سن هم گواه گروه و ها پریش خوانش عملکرد بر خط شفافیت که

 به ها پریش خوانش تقویمی سن هم کودکان در آن تاثیر اما است، اثرگذار شناختی واج آگاهی
  .رسد می حداقل

 روان بررسـی  بـه  »بهبود هايروش و فرایند تعریف،: خوانی  روان «مقالۀ در )1396( آبادي امین
 تعلـیم  هاينظام تمامی در تاکید مورد هاي مهارت از خواندن نویسدمی و است پرداخته خوانی

. دارد پـی  در را سـوادآموزي  هاي حیطه سایر رشد خواندن، در پیشرفت که چرا است، تربیت و
 خوانـدن  درك اصـلی  نیـاز  پـیش  خوانیروان اما است؛ مطلب درك خواندن اصلیِ هدف هرچند

 دانـش  در را خوانـدن  مهـارت  توانستم چگونه «مقالۀ در) 1397, سرکهنانی عسکري. (باشد می
 موجـود  هـاي  تفاوت کودك که است مهارتی خواندن،نویسد می »نمایم تقویت دوم پایه آموزان

 و گفتـاري  صـورت  و واژه ي نوشـته  صـورت  میـان  رابطـه  آنپایـۀ    بـر  را ها صدا و وفحر میان
 بـا  کـه  اسـت  نوشـته  و متن معنی درك خواندن اصلی هدف. یابد می در را آنها معنی سرانجام

 بـه  مرحلـه  و تـدریجی  امـر  ایـن . شود می داده یاد مهارت این آموزشی هاي فعالیت سري یک
  .شود می ترمسلط باالتر مقاطع در کودك نهایتا که است مرحله

 دانـش  تحـصیلی  پیـشرفت  بر توجه و تشویق تاثیر« مقالۀ در) 1394 (اسماعیلی و ذوالقدرنسب
 کـانون  مهمتـرین  و تـرین   ابتـدایی  ،مـدارس  و هـا  خـانواده  که جائی آن از نویسند می »آموزان
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 و هـستند  آموزگـاران  و والـدین  آنهـا  گردانندگان و هستند نوجوانان و کودکان تربیت و پرورش
 کامـل  آشـنایی  تربیـت  قـوانین  و اصـول  با باید دارند عهده به زمینه این در را نقش تریناصلی
 بـرده  بکـار  قـوانین  و اصـول  ایـن  اگر که چرا. گیرند کار به احسن عنوان به را وآن باشند داشته
 ناپـذیر  جبـران  لـزل تز و فـساد  بنـابراین . باشیم پرورش و آموزش موفقیت درانتظار نباید نشوند
 خـشت  گفـت  شـیرازي  سعدي معروف شاعر مصداق دراین .بود نخواهد انتظار از دور مان آینده

 نیروهـا  تشویق نویسند می مقاله این ادامه در و . کج دیوار رود می ثریا تا کج معمار نهد گر اول
 و کنـد  مـی  زیـاد  اکارهـ  در را آنهـا  استقامت و اندازد می کار به را آموزان دانش استعدادهاي و

 کوشـش  و سعی موجب فکري کارهاي در و کند می فراهم را بدنی کارهاي در سرعت موجبات
 در مطلـوب  عـادات  گیـري  شکل سبب کودکان مثبت رفتار تقویت و تشویق. گرددمی بیشتري

  .شود می آنان

 بـه  »ربیـت ت و تعلـیم  در تنبیه و تشویق مؤثر هاي شیوه «مقالۀ در). 1389( و همکاران    اصالنی
 تـصوراتی  فقط گوییم،می سخن تشویق از وقتی نویسندمی و پردازندمی تنبیه و تشویق بررسی
 طـور  بـه  هـم  تنبیـه  آیـد مـی  افراد ذهن به) عینی هايپاداش (دادن جایزه یا زدن دست مانند

 و عمیـق  دیـدي  با اگر. شودمی تلقی متفاوت، درجات با البته ،)بدنی تنبیه( زدن کتک معمول،
 و تـشویق  مـورد  در را رایـج  تـصورات  از بعـضی  شاید کنیم، توجه انگیزش مفهوم به تر گسترده

 و معمـولی  موضـوع  چنـد  بـه  انگیـزش  اصـطالح  کـردن  محـدود . کنیم پاك خود ذهن از تنبیه
 تربیتـی،  شناسـی  روان نظران صاحب. ساخت خواهد دور آن واقعی کارکرد فهم از را ما قدیمی،
 قلـب  انگیزش ها،آن عقیده به. دانندمی پویا و مؤثر یادگیري در اساسی و ممه عاملی را انگیزش

  .است تربیت قلب بهتر، عبارت به و یادگیري

 داراي کودکـان  در گفتـاري  زبانِ درك خصوص در که پژوهشی در )2006( همکاران و 6اسمیت
 در مـشکل  هبـ  را جمالت درك در ضعیف هاي خواننده مشکالت دادند، انجام خواندن مشکالت
 کـه  معتقدنـد  و انـد  داده نـسبت  بزرگساالن دستوري نظام نحويِ پیچیده هايویژگی یادگیري
 در کـه  اسـت  ایـن  بـر  اعتقاد دیدگاه این در. است مربوط زبان نظام  به خواندن درك مشکالت

 دیـدگاه  ایـن  در. دارد وجـود  تـأخیر  ضـعیف  هـاي  خواننده در پیچیده نحوي ساختارهاي رشد
 مرحلـه  بـه  سـاده  سـاختارهاي  یـادگیري  یعنی تر ساده مرحله از پیشرفت شامل زبان فراگیري

                                                             
6 Smith, A.  
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 مراحـل  در پیچیـده  سـاختارهاي . اسـت  پیچیـده  زبـانی  ساختارهاي یادگیري یعنی تر پیچیده
 سـاختارهاي  رشـد  در کـه  اسـت  ایـن  بر اعتقاد دیدگاه این در. شوند می ظاهر رشد از دیرتري

 هـستند  شناختی واج پردازش مشکالت از مستقل که انحراف یا و دارد وجود تأخیر یا دستوري
 یـادگیري  بـر  شـناختی  واج مـشکالت  از جـدا  و مـستقل  طـور  بـه  دسـتوري  مشکالت چنین و

 وجـود  نیـز  دیگـري  شـواهد  فـوق،  مـورد  بـر  عالوه. گذارد می مستقیم تأثیر خواندن مهارتهاي
 و  دسـتوري  قـضاوت  ماننـد  بـانی فراز تکالیف در ضعیف هاي خواننده دهند می نشان دارندکه
 .دارند مشکل هستند غیردستوري نحوي لحاظ به که جمالتی تصحیح

 و پـاداش  بـه  نسبت حساسیت و کودکی دوران هاي آسیب مقاله در) 2017(و همکاران   7آندریا
         نـشان  شـماري بـی  شـواهد انـد کـه      آورده اضـطراب  و افـسردگی  عالیـم  بـراي  دالیلـی  و تنبیه

. دارد مـستقیم  ارتبـاط  روانی هاي آسیب خطر افزایش با عمر اوایل در اذیت و آزار که دهندمی
 شخصی يناسازگارانه خصوصیات شامل تواندمی دارد تاکید اثر این بر که هایی مکانیزم از یکی
 بـا  کـودکی  دوران هـاي  آسـیب  آیـا  کـه  است پرداخته موضوع این بررسی به تحقیق این. باشد

 ایـن  از خیـر،  یـا  دارد ارتبـاط  مجـازات  و پـاداش  بـه  نسبت حساسیت زمینهد فردي اختالفات
 بـازداري  سیـستم  و )BAS( رفتاري ساز فعال سیستم به شخصیت وابستگی عنوان تحت موضوع
 يرابطـه  در فـردي،  اختالفـات  ایـن  ي بالقوه میانجیگري نقش. شود می برده نام )BIS( رفتاري

 مهـارت ) 2003 ،8ریـد ( .است شده بررسی هم هیجانی عالئم و کودکی دوران هاي آسیب میان
 خطـی  بـا  (زبان آلمانی و) تیره خطی با (زبان انگلیسی پریش خوانش و طبیعی کودکان نوشتن
 از بیـشتر  زبـان  انگلیـسی  پـریش  خـوانش  کودکـان  که ودریافتند کرده مقایسه هم با را) شفاف

 بـراي  تیره هاي واژه نوشتن یعنی ؛شوند می اشتباه مرتکب زبان آلمانی پریش خوانش کودکان
 .است زبان آلمانی تیره هاي واژه نوشتن از تر راحت زبان یانگلیس کودکان

   خوانی روان
 آوایـی و   هاي نشانه به توجه دیداري، هاي نشانه تشخیص مستلزم و شناختی فرایندي خواندن

 صـحت  بـا  سریع دنخوان به خوانی روان و است شناسی واج اطالعات براساس منظم رمزگشایی
 یـادگیري،  اسـاسِ  بلکـه  دارد، آمـوختن  در مهمی نقش تنها نه خواندن .شود می اطاق موزون و

                                                             
7 Andrei, C. 

8 Read, C. 
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 خوانـدن  بـه  ریاضـیات  و نوشـتن  آمـوختن،  ایـن  بر عالوه است، آموزشگاهی پیشرفت و عملکرد
 فرایند نتیجه عنوان به شده خوانده مطلب درك یا خواندن محصول. است وابسته دقیق و سریع
 را اي پیچیـده  مراحـل  چاپی قراردادي نمادهاي و ها نشانه بیان و تفسیر توصیف، درك، توجه،
 خودکـار  سرعت صحت، هاي مؤلفه از یکی در خود رشد مسیر در مواردي در که شودمی شامل
 و خواننـده  دیـداري  ادراك بـا  توانـد مـی  صـحت . شود می مواجه مشکل با بودن موزون و بودن

 ماننـد  فـردي  هـاي ویژگـی . باشـد  مرتبط کاري، حافظه خصوص به حافظه، با موزونی و سرعت
       کنـار  در گانـه  سـه  هـاي  حافظـه  و چـشم  حرکـات  مهـارت،  میـزان  جنـسیت،  توانـایی،  میزان
 و گفتمان و زبان هاي ویژگی متن، دشواري سطح و طول الخط، رسم مانند تکلیف هاي ویژگی
 و ارتقـا  جهـت  مـداخالت  ابـزار  یا هدف توانندمی که.دهستن خوانی روان در موثر عوامل محیط،
 عملکـرد  بهبـود  بر عالوه خوانی روان بهبود و ارتقا .)1396  آبادي، امین(  باشند خواندن بهبود

 اجتمـاعی  روابـط  حتـی  و بهبـود خودپنـداره    و ارتقـا  در توانـد مـی  تحصیلی عملکرد و خواندن
 بـه  اجتمـاعی  روابـط  و پنـداره  خـود  بر خوانی ن روا تاثیرگذاري هرچند. باشد موثر خوانندگان

 و سـرعت  صـحت،  شـامل  خـوانی  روان ي مؤلفه سه ).2005 ،9هالهن( دارد نیاز بیشتر پژوهش
 صـحت  نخـست . داد خـواهیم  توضـیح  را ها مولفه این از  یک هر ادامه در  که است بودن موزون

 ایـن . شـود مـی  گفته شده پچا واژه با شده تلفظ واژه انطباق و صحت میزان بر صحت است که 
  .گرددمی محاسبه واژگان مجموع بر شده خوانده صحیح واژگان تعداد تقسیم طریق از مولفه

 دریافـت  محـرك  پـردازش  در صـحت  میزان دیداري، توجه شامل خواندن برصحت موثر عوامل
 سـرعت مولفـه دوم    . اسـت  مـتن  بافت به توجه با محرك ذهنی تصویر با آن انطباق چاپی، شده
 سرعت یک با واژگان خواندن توانایی از است عبارت شود می نامیده خواندن سرعت آنچه. است

 عنـوان  بـه  خوانـدن  سرعت ). 2006 ،10هودسن (متن فهم یا درك بر منفی تاثیر بدون مناسب
 خوانـدن  اسـت  معتقـد او    . )2007 ،11فراسـر  (است اهمیت حائز مطلب درك در روانی شاخص

 بـر  مـوثر  عوامـل . اسـت  درخوانـدن  متفـاوت  سـرعت  نیازمند مختلف، فاهدا براي مختلف مواد
 توانـایی  و ذهـن  سـیالی  نامیـدن،  سرعت دیداري، واژگان خزانه تیزبینی، شامل خواندن سرعت

 واژگـان  خودکـار  بازشناسـی . هاسـت  ه واژ شناسـایی  شدن خودکار از ناشی سرعت. تولیداست
                                                             
9 Hallahan, D. 
10 Hudson, T. 

11 Fraser, C. 
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 است ماهر غیر از ماهر خواننده متمایزکننده» نبود خودکار «و دارد خوانی  روان در بزرگی نقش
   ). 2003 ،12جکینز(

 آمـوزي  دانـش  اسـت  ممکن. نیستند کافی اما الزمند خوانی روان براي صحت و سرعت هرچند
 ربـط  هـم  بـه  مـتن  در را جمله زنجیروار هاي ه واژ نتواند ولی بخواند صحت با و سریع را متنی
 از خواننـده  آنچـه  بـا  مـتن،  آشکار ارتباط بر بودن، موزون. نباشد خوان روان همین براي و دهد
 خـوان  روان آموز دانش. )2003 هودسن،( دارد داللت دهد، می نشان خود صداي در متن درك

 قابـل  بلنـد  صـداي  بـا  خوانـدن  هنگام وضوح به امر این و کندمی رعایت را بودن موزون دقیق،
 از عبارتنـد  ها سرفصل این از تعدادي. است قدقی روال و ها سرفصل براساس ارزیابی و مشاهده

 بیانگر تکرار، و تردید بدون خواندن -3 همواري کامل معنی با جمله خواندن -2 کردن بیان -1
  ).نگارشی عالئم(سجاوندي عالئم دیدن با لحن تغییر و توقف و صدا بمی زیرو با خواندن بودن،

 از را تـواژي  سـاخ  و نحـوي  ازمـشکالت  فـی طی تر، مهارت کم و تر سال و سن کم هاي خواننده
 سـطح  فرایندهاي به مربوط منابع سایر یا نحو از تواندمی درکی مشکالت. دهند می نشان خود

 کلـی  فراینـدهاي  مثابـۀ  بـه  )2007همکـاران،  و 13پرفتـی  (آنچـه  راستاي در. شود ناشی پایین،
 کلمـه  درك( سـطحی  كدر فرایند گونه دو توان می ،کنند می معرفی خواندن درك در دخیل

 از اسـت  عبـارت  سـطحی  درك کـرد؛  مطـرح  را بـاال  سـطوح  در درك عمیق، درك و) کلمه به
 گونـه  ایـن  .اسـت  شده بیان درمتن مستقیم طور به که اطالعاتی به دستیابی منظور به خواندن

 درك بـاالتر  سـطوح  در درك بـراي  است نیازي پیش درحقیقت و است مهم خود نوبۀ به درك
 و تعبیـر  و مـتن  اسـتنباطی  هاي جنبه درك شامل که است عمیق درك اساس و یهپا سطحی،
 بـه  منجـر  سـطحی  درك مرحلـه  در دشـواري  هرگونـه  کـه  است بدیهی. شود می متن ارزیابی
 مـدلهاي  الزم سـطحی  درك بـه  رسـیدن  بـراي  زیرا شود؛ می باالتر سطوح پردازش در اختالل
 قـرار  بررسـی  مـورد  خوانـدن   کلـی  هـاي مـدل  و واژه خوانـدن  هايمدل زیربخش دو در خواندن

  .گیرند می

                                                             
12 Jenkins J. R. 

13 Perfetti, C. 



                                1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... در تشویق اثرات بررسی
       

 

110

 نمـایش  منفـرد  صـورت  به و متن از خارج را ها واژه بازشناسی دهد که نشان می  )2003( 14رید
 علـت . شـوند مـی  بررسـی  خوانـدن  مسیره دو هايمدل واژه خواندن هايمدل میان از. دهندمی

 مطـرح  واژه خوانـدن  هايمدل ترینمعمول و ترینمهم مثابۀ به که است آن هامدل این انتخاب
. رسـند مـی  نظـر  بـه  تر مناسب نارساخوانی انواع تبیین براي آنها ایرادات از نظر صرف و هستند

  بـاال (جزء به کل و) باال به پایین (کل به جزء هايمدل شامل نیز خواندن فرایند کلی هايمدل
 واج ظرفیـت  مـدل  خوانـدن  متـوازن  مـدل  پیونـدگرا،  ،مدلهاي تعاملی جبرانی، مدل  )پایین به

 و) بـاال  بـه  پـایین  (کـل  به جزء هايمدل بررسی علت. هستند کالمی کارآیی نظریه و شناختی
 کـه  شـوند  مـی  مطـرح  زبـان  پـردازش  اولیـه  و اصلی مدل دو عنوان به که است آن جزء به کل

  .اند یافته گسترش هاآن درون از) تعاملی جبرانی مانند (هامدل از بسیاري

  نارساخوانی
نارسـاخوان   فـرد  ،هاي هنجارشده  آزمون خواندن و مطابق   زمینه اي است در  نارساخوانی عارضه 

. اسـت  انتظـار  مـورد  سـطح  از تر پایین گیريچشم طور خود به  آموزش و هوش سن، به نسبت 
 بـا  هـا واژه هم، خلـط   به شبیه هاي واژه کردن اشتباه در اختالل نوعی خاص طور به نارساخوانی

 مـشکل و   ها، داشـتن    واژه خوانی وارونه یا خوانی آینه ها، آن انتهاي و ابتدا حروف گرفتن نظر در
 ).2010 و همکاران،15بروکس(کل است  از جز تشخیص در دشواري

 مالحظـه  قابل نارسایی با شود،می مربوط خواندن توانایی در و نارسایی  تأخیر به نارساخوانی که 
شـود  مـی  مـشخص  شـده  خوانـده  مطالـب  فهـم  و نیـز   واژگان ناختش هاي مهارت پیدایش در
 اي و عـده   دارد اشـاره  خواندن در فرد هاينارسایی به اغلب نارساخوانی واژة ). 1382 ،16چنگ(

 اسـتفاده  و نوشـتن   خواندن مشکالت انواع همه به اشاره منظور به واژه این و از  رفته آن فراتر از 
 معکـوس  مـشکل  معـادل  را و آن  کـرده  تعبیـر  نادرسـت  را واژه دیگر اي هرچند عده (کنند  می

  ).dجاي به b نوشتن مانند دانندمی حروف کردن

                                                             
14 Read, C. 
15

Brooks, A. 
16J.  Cheng 
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ـ  : از نشانه هاي نارساخوانی می توان به دو مورد زیـر اشـاره کـرد      اتوانی در خوانـدن و  نخـست، ن
 فقـدان   و دوم، هجی کردن ضعیف که در مقایسه با توانایی هاي دیگر غیـر قابـل انتظـار اسـت                 

 .دکاري و روانی خواندن و هجی کردن کلماتخو

هاي تحصیلی مشکالت یادگیري دارند، به احتمـال زیـاد دچـار       آموزانی که در سایر زمینه      دانش
هـاي اصـلی نظـام         یکـی از بخـش     ، در حقیقت  خواندن. مشکالتی در زمینه خواندن نیز هستند     

د و نکته مهـم آن اسـت کـه       دار شفاهی و نوشتن      یکپارچه زبان است که ارتباط نزدیکی با زبان       
هاي انجام شـده نـشان    بررسی. شود منتهی می هم ضعف در خواندن به مشکالت متعدد دیگري     

 داراي ، انـد  افـرادي کـه بـه عنـوان نارسـاخوان شناسـایی شـده            نیمـی از    دهـد کـه تقریبـاً         می
 ترکیـب  حرکتی بوده و به سبب همین اخـتالالت در  – فضایی –هایی در زمینه بصري  نارسایی

  .و سازمان کلمات و جمالت و درك عالئم فضایی با مشکل مواجه هستند

(http://mehdisaber.com) 

  تشویق
 شـکل  سـبب  کودکان مثبت رفتار تقویت و تشویق: معتقدند )1394( اسماعیلی و ذوالقدرنسب

 شویقتـ  رفتارهـاي   طریـق  از که آنجا از دیگر عبارت به. شود می آنان در مطلوب عادات گیري
 بیش مربی، مستقیم غیر و مستقیم گروهی، و فردي معنوي، و مادي کالمی، غیر و کالمی آمیز

 و مـؤثرترین  و بیشترین شاهد ما .شود می داده پاسخ توجه و متعلق محبت به نیاز به چیز هر از
 نهـا ت نـه  کنـیم می تنبیه را آموزي دانش وقتی که حالی در هستیم آنان رفتار در اثر پایدارترین

 زده بـرهم  را اشحیـاتی  تعادل بلکه دهیمنمی پاسخ او اساسی و خطري نیازهاي از  یک هیچ به
 موقـت  بطور اینکه ولو .کنیم می مواجه دارد گریز آن از همواره که آیندي ناخوش تجربه با را او

 محبت بر را نوجوانان و کودکان با رفتار پایه خدا رسول. باشیم کرده کنترل را آن مطلوب رفتار
 هـست  وفـایش  امکان که اي جایزه با و بداریم گرامی را آنان که کندمی سفارش و کرده استوار

 و مـؤثر  بـسیار  تربیتی هايروش از یکی محبت و تشویق روش از استفاده. نمائیم تشویق را نانآ
   .است فرد داشتن مطمئنه نقش و صدر نشانه
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 معمـوالً  ، گیرنـد می قرار تشویق مورد امور انجام در وقتی که است اي گونه به ها انسان طبیعت
 مهمتـرین  از ترغیـب  و تـشویق  تردیـد  بـدون . دهند انجام بهتر را امور آن تا آیندمی بر درصدد

 در فـرد  عملکـرد  و پیـشرفت  هاي انگیزش تحریک در مؤثر عاملی و تربیتی شناسی روان ارکان
 عمـر  آخـر  تـا  بزرگساالن، حتی هاانسان ههم. است مطلوب رفتارهاي تقویت و یادگیري فرایند

 بـه  را انـسان  و شـود  می تحرك و نشاط و دلگرمی و رغبت موجب تشویق .دارند تشویق به نیاز
 و خـاطر  رضـایت  و آرامـش  احـساس  ،بگیرد قرار تشویق مورد که انسانی. کند می وادار جدیت
 اگر برعکس،. گردد می دهآما ها دشواري تحمل و بیشتر جدیت براي و کند می نفس به اعتماد

 ضـعف  و حقـارت  احـساس  و شـود  می رغبت بی و دلسرد گرفت قرار ناسپاسی یا نکوهش مورد
 تنبیـه  و تـشویق  اصل. نماید استفاده مطلوبی نحو به خویش استعدادهاي از تواندنمی و کندمی
 جهـنم،  و بهـشت  اصـوالً . است شده پذیرفته و شناخته اسالمی تربیت در مسلم امري عنوان به

 و انگیـز  شـوق  وعیـدهاي  و وعـده  کیفـر،  و پـاداش  بـه  مربوط هاي آیه پیامبران، تبشیر و انذار
      ).1390: خاتمیان (هستند تنبیه و تشویق از هایی جلوه همه غیره  و خوفناك

 بـودن  زنـده  و پویایی عامل مهمترین از یکی باشیم داشته پویا و فعال مدرسه یک بخواهیم اگر
 تـشویق  اصـول  بـا  مدرسـه  مـدیریت  اگـر  کـه  چرا بود خواهد تشویق اصول به توجه مدرسه آن

 دانـش  شامل که نبز مدیریت آن زیرمجموعه باشد متخصص و آگاه فردي و باشد داشته آشنایی
 و دانـا  افـرادي  آن کنـار  در و آن از تبعیـت  بـه  هستند عوامل دیگر و اولیاء و همکاران و آموزان

 تمـام  گـرفتن  نظـر  در بـا  مدرسـه  اهـداف  بـه  رسیدن براي که بود هندخوا خالق و مبتکر توانا
 کـه  اسـت  ایـن  در موفقیـت  راز. کـرد  خواهنـد  فعالیـت  و کوشش دل و جان با مدیریت شرایط
 و هنجارهـا  مجموعـه  از. دانـست  را مـوثر  تـشویق  هايراه و کرد تشویق توان می چگونه بدانیم

 مفهـوم  در اولیـاء  و آمـوزان  دانـش  و وکارکنان عوامل و آموزشی محیط و آموزشی هنجارهايبنا
 افـت  شـوم  پدیـده  بـا  مقابلـه  و آمـوزان  دانـش  روحیـه  ارتقـاء  آن نتایج مهمترین از که تشویق

 جامعـه  ابعـاد  و جوانـب  تمـامی  دادن قـرار  نظـر  مـد  بـا  و اولیاء مشارکت بکارگیري و تحصیلی
 سـایر  و اولیـاء  و آمـوزان  دانـش  اتنهـ  نه اجتماعی و اقتصادي روانی متفاوت تاثیرات و آموزشی
  .گذاردمی مثبتی تاثیر همکاران
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  آزمون اجراي روند
 اول متوسـطه  هـاي  پایه فارسی، درس خوان نارسا آموزان دانش میان از پژوهش این هايداده 

         سـال 11 سـنی  درگـروه  آمـوزان  دانـش  ایـن  .انـد  شـده  انتخـاب ) ع(سیدالـشّهدا  دبیرستان در
 سـالمت  در ذهنـی  نظـر  از  امـا  .هستند مشکل دچار فارسی درس خوانی روان در که باشندمی

 یک طی در هاآزمودنی این است  گفتنی .ندارند فکري اختالل گونه هیچ و برند می سر به کامل
 دچار فارسی درس خوانی روان در مکرر دفعات به و  گرفته اند  قرار آزمایش مورد تحصیلی سال

 آمـوزان  دانش جمع از،  کنیم آزمایش ها آن بر را تشویق اثرات که این ايبر اما .اند بوده مشکل
 از نفـر  5 کـه  شـدند  انتخاب تصادفی طور به نفر 10) ع(سیدالشّهدا دخترانه مدرسه نارساخوان

   .شدند گرفته نظر در آزمایش گروه عنوان به دیگر نفر 5 و گواه گروه عنوان به ها آن

 هـا  آن از و هـا قـرار گرفـت      در اختیـار آزمـودنی     ینومت  که شد انجام صورت این به کار شیوه
 آمـاده  بـرگ  کـار  یـک  آمـوزان  دانـش  از کـدام  هر براي .بخوانند بلند صداي با که شد خواسته
 هـر  البتـه  .مـی شـد    ثبـت  شده خوانده هاي غلط تعداد و خوانش زمان میزان آن در که کردیم
  اعطـاي  وعـده  بـا  یا یا با تشویق کالمی و     کرد می متن خواندن به شروع آزمایش گروه که زمان
 .شـدیم  مـی  خواندن درست به ها آن بیشتر ترغیب باعث درست، واژه خواندن براي مثبت نمره
 هـیچ  بـدون  گـواه  گروه مقابل در و شد می بیشتر خواندن در ها آن دقت خواندن بار هر از بعد

 گـروه  کـه  کـردیم  مـشاهده  مکـرر  تدفعـا  از بعد مرور به .کردند می خوانی روان تشویقی گونه
 و مکـث  بـا  کننـد  مـی  سـعی  و اند کرده پیشرفت خوانی روان در چشمگیري شکل به آزمایش

 روان آزمـایش  گـروه  از کمتـر  بـسیار  گـواه  گـروه  که صورتی در خوانیکنند روان بیشتري دقت
نی هـا در  ایجاد شده آزمـود  در ذیل دو متن مورد استفاده به همراه خطاهاي           .کردند می خوانی

  :است آمده پرانتز داخل این خطاها مقابل هر واژه در. حین خواندن ارائه شده است

  :نارساخوان آموزان دانش خطاهاينمونه  و )1 (شماره متن
   ) من خند(من خنده بگذرد عرش از من، بنده گویی) یبار( یکبار اگر! الهی

) کنـون  گنـه (اکنـون  گناه و قدیم تو کرم که زیرا است، زبون تو کرم) جب (جنب در گناه! الهی
  .است
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 چنیـنم  کـه  دانـستی  مـی  نهـادي  مـی  امانـت  کـه  روز آن ،)نمینم( امینم نه را امانت اگر! الهی
  )چینم(

  )آزرم( ایم آزرده که دار آزرم و)  بدکردم (ایم کرده بد که درگذر! الهی

 گـروه  گـرفتن  قـرار ( دينشان تو خوان بر بودم ترسیده. خواندي تو بودم) گریخه( گریخته! الهی
  »نشاندي تو برخوان«

 عطـاي  بـه  بفریبـی  مـرا  کـه  ترسم می اکنون خویش، بالي به بگیري مرا که ترسیدم می ابتدا 
  .خویش

) ملـوان ( ملـوالن  ایـن  از کـه ) بگشا( گشاي تو نیاید، شفا) ملوان( معلوالن ازین که ساز تو! الهی
  ).نشاید( نگشاید کاري

در انـصاري اسـت،      عبداهللا خواجه نامه مناجات از  فوق که  خواندن متن هنگام  آموزان   این دانش 
  و دو خـط پایـانی      خواندند می تک تک و مکث خط پنجم را  با    . دنخواندن اصالًرا  ) از(: خط اول 

به همراه خطاهاي هاي بعدي در ادامه متن  . و تعلل زیاد خواندند   مکث   بایعنی ششم و هفتم را      
  :ارائه می شودآن در ذیل 

  :نارساخوان آموزان دانش خطاهاي نمونه و )2( شماره متن
 طـور  بـه  بایـد  خواننـده  عمیـق،  و هـستند ) پـذر  تـاول  (پـذیر   تأویـل  سعدي) طزهاي(طنزهاي

  وجوي  جست در) توان(توأمان

) شـود  مـی  ادا درسـت (طنزهـاي  در. باشـد  اثـر  در معنا و خاطر) انساط زیاد، مکث با( انبساط 
  )مل و شکل(شمایل و شکل سعدي

 و اسـت  کـرده  بـسیار  تغییـر  بـود  همـراه  نمـا   نخ و) ثبت( ثابت هاي  سازي  تیپ با که ها    حکایت 
  ) بامکث(هاي پردازي شخصیت

) شـود  مـی  ادا درسـت (طنزهـاي  در چنـد  هر. دارد وجود آن در گویا و کوتاه ابعادي در و دقیق
  موجب بیشتر که طنزي با سعدي
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 تلـخ  گاهی حتی و عمیق بسیار است طنزي اما هستیم، ور روبه شود  می خاطر) انساط( انبساط 
  )تلخه( اند تلخ درقالب و

  :نارساخوان آموزان دانش خطاهاي نمونه و )3( شماره متن
 برایـشان  بـار   یـک ) آزگـر (آزگار سال)ها بخت (ها  بدبخت این. آید  نمی خوش را خدا بابا،  اي گفتم
  را ها شکم و افتد می پایی چنین

 زیـرش  از اگـر . کنند می شماري ساعت و بخورند) غز کب(غاز  کباب که اند  دهز صابون است مدتی
  را چشمم) دررم( بروم در

 و دوسـتان  از یکـی  منـزل  از اسـت  چطـور . دارند هم حق خودمانیم، که حاال و آورد خواهند در
  دیگر دست یک آشنایان

  )خواندند ترروان ماا بسیار مکث با را متنآزمودنی ها ( بگیریم؟) عاره(عاریه لوازم و ظرف

  :نارساخوان آموزان دانش هاياطخ نمونه و )4(شماره متن
) خواندند ومکث دقت با را عبارت این ها آزمودنی( مادرم ي  خاله دختردایی پسرعموي مصطفی

  پنج و بیست سن به جوانی. شد می

 اهیبخـو  تـا  و گـاگول  و پخمـه  و پـا  و دسـت   بـی  و جـل  آسمان و لوت و الت. شش و بیست یا
  .بدقواره و بدریخت

 رنـگ  بزنـد،  حرفـی  خواسـت   می هروقت) خواندند سختی به و شمرده بسیار را عبارت این آنها(
  داشت برمی رنگ و گذاشت می

 بـدون  ولـی  خواندنـد  کنـدي  بـه  بسیار را این (گیر گلویش در برنجی هاون دسته که  این مثل و
  دهنش باشد کرده) غط

 و مـسرور  جمـالش  زیـارت  از تر  بیش مرتبه یک سالی الحمداهللا. دافتا  می خرخر به و ماند  می باز
  )مشف و مسر( شدم نمی مشعوف



                                1399سیزدهم، تابستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان           ... در تشویق اثرات بررسی
       

 

116

 از اسـتفاده  بـا  ،آمـد  دسـت  به آنها درست و نادرستواژه هاي     خوانش از که میانگینی براساس
. باشـد  مـؤثر  عمـل  برنتیجـه  تواند می تشویق که داد نشان نتیجه و شد گرفته میانگین t روش

  :را در جدول هاي ذیل مشاهده می کنیماین نتایج 

  

  

  

  تشویق از قبل آزمایش گروه هاي داده: )1 (جدول
 موزآ دانش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  تشویقبدون  - - - - - - - - - -

 درست واژه   خوانشتعداد  10 4 8 13 9 14 11 7 15 13
   واژه نادرستتعداد خوانش 10 16 12 7 11 6 9 13 5 7

  تشویق از بعد آزمایش گروه هاي داده): 2(جدول
  موزآ دانش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  تشویق با + + + + + + + + + +

   درست واژه خوانش تعداد  14 10 14 14 12 15 16 14 16 18
  واژه نادرست خوانش تعداد 6 10 6 6 8 5 4 6 4 2

  آزمون هاي محرك

  فارسی درس هاي متن-1

  پایانی نمرات در آن تأثیر و ثبتم نمره ،گرفتن تشویق-2

                                       ها دادهآماري  تحلیل

 که؛ است داده نشان ها آزمون تحلیل و بررسی
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       4/10  :تشویق از قبل میانگین   

                                           3/14 :تشویق از پس میانگین  

                      1/ 46:میانگین دو بین اوتتف استاندارد خطاي 

T= 67/2  

df= 18 

 احتمـال  سـطح  در تـشویق  ارایه با خوانی  روان در آموزان دانش عملکرد فوق يها  داده اساس بر 
 تایید ها داده بودن تصادفی صحت .ندارد وجود معناداري آماري تفاوت صفر، فرض قبول با ،% 5

  .شود می

  گیري نتیجه
 آمـوزان  دانـش  در فارسـی،  درس  خـوانی  ن روا بـر  تشویق مثبت اثرات بررسی به پژوهش این در

 حاصـل  نتـایج  .پرداختیم تهران شهر 9 منطقه ،)ع(سیدالشّهدا دخترانۀ دبیرستان اول، متوسطۀ
 و ارایـه و نمـودار    ولدر قالـب جـد     و جداگانـه  طـور  بـه  بررسی مورد گروه دو در  را ها آزمون از

 از هـایی  عبـارت  همچنـین  و سـعدي  گلستان از هایی عبارت منتخب ها آزمون .کردیم ترسیم
ـ  انجـام  آموزان دانش که خوانشی اساس بر .بود اول متوسطه فارسی کتاب  واژه هـاي   بـه ،  ددادن

 بـه  درسـت،  واژه هر. یمددا نمره ها به آن  دادند اختصاص متن یک به که زمانی مدت و درست
 میـانگین  از و بـه دسـت آمـد      میـانگینی  درسـت،  نمرات عجم از و شد محسوب نمره یک ازاي

 نتـایج سـرانجام   . و تعیـین گردیـد     سنجیده آموزان دانش خوانی روان در بهبود میزان دریافتی،
 نتیجـه  در و دارد   چـشمگیري  پیشرفت گواه گروه به نسبت آزمایش گروه کهداد   نشان حاصله

  .باشد مؤثر فارسی درس خوانی روان در تواند می تشویق که کند می اثباتاین امر 

 داد نـشان  غیـره    و تجربی علوم ،اجتماعی علوم همچون  دیگر دروسی در آموزان دانش پیشرفت
 نیـز  دیگـر  دروسمتون و    در توانستند فارسی درس خوانی روان بهبود درکنار آموزان دانش که

 ایـن  از کـه  دیگـري  هیجنت .داشت تأثیرهم   دیگر   دروس در فارسی خوانی روان لذا .شوند موفق
 بـا  کـه  آمـوزانی  دانش بودند و نبود اثرگذار افراد همه بر تشویق که بود آن ،شد حاصل پژوهش

     زیـادي  عوامـل  کـه چرا .نکردنـد  پیـدا  خـوانی  روان در بهبـودي  یا و تغییر هیچ ها تشویق همه
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 آمـوز  دانش یروحی و عاطف   مسائل جمله از باشند مؤثر آموزان دانش خوانی روان در توانند می
 هنگـام  در را هـا  آن تمرکـز  نظـر،  مـورد  درس بـه  نسبت ها آن عالقگی بی یا و خواندن هنگام

 بـه  هـا  آن تبـدیل  و هـا  واژه گذاشـتن  هم کنار در ها آن دقت از مانع و زند می هم به خواندن
 .شود می عبارات بیان براي جمله
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Abstract  
The present study examines the positive effects of encouragement on the validity 
of Persian texts to answer the questions of whether encouragement can be a factor 
in improving the mental reading of dyslexic people and can Persian psychic 
reading affect the other psychic reading of lessons or texts? The research method 
in this paper is a combination of qualitative (analytical) and quantitative 
(statistical) methods and the data have been collected in a field way.The level of 
psychoanalysis of the participants was examined by observation method and then 
statistical analysis of dyslexia was performed through the test. The statistical 
population of the study is 10 underage students of the first secondary school of 
Seyyed Al-Shohada (AS) in the 9th district of Tehran. The independent variable in 
this study is a factor of encouragement and the dependent variable is the level of 
psychoanalysis. The inferential analysis of the data was performed using t-test, 
repeated measurement and comparison of the mean of the two independent groups 
and the results of the tests were presented in the form of tables and graphs and the 
performance of the subjects in each test was plotted. The results showed that the 
experimental group had a significant improvement over the control group and 
therefore proved that encouragement can be effective in psychic reading of Persian 
lessons and consequently in other courses that need psychic reading. 
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Abstract 

The present paper is a descriptive-analytical study of some phonological processes 
in Layzangan dialect. Therefore, the writer has recorded and indexed the contents 
through interview and dialogue. According to this research, there are ten types of 
assimilation among consonants, five types of dissimilation among vowels, two 
types of consonant dissimilation and four types of vocalic dissimilation in this 
dialect. The transformation sequence of /-st/ to [ss], the transformation sequence of 
/-nd/ to [-nn] and the transformation of derivational forms [-mb] to [-mm] are 
more common rather than other transformations. Fricativeness, rhotacism, and 
elimination are among lenition processes in this dialect. In the fortition process, 
the transformation of fricative consonant into stop consonant and the 
transformation of fricative consonant into stop-fricative consonant are common in 
this dialect. Compensatory lengthening is among the other phonological processes 
which is the result of eliminating glottal consonant /h/ and /? /. Neutralization is 
also common about two sounds of /š/ and /č/ in Layzangan dialect and it is very 
rare about two sounds /k/ and /g/. 
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Abstract 
The use of natural and mundane elements is one of the themes in Persian poetry 
that Iranians have been aware of its importance and role in their personal and 
social life over the past years. In this paper, the view of Saadi Shirazi and 
Manowchehri Damghani, two powerful representatives of Iraqi and Khorasani 
styles, to nature was carefully studied in the light of some samples from their 
poetry. The most important result obtained from this study was that Manochehri is 
a poet viewing joy in the heart of nature along with beautiful sound of birds on the 
branches of trees, wine and debauchery, and spending time with sweet hearts 
where as Saadi poetry, though mundane, mainly centers on introvertive affairs and 
concepts such as charity, wisdom, and lover’s caring for the beloved one. 
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Abstract 

In the simplest definition, style refers to the way in which writing or speaking is 
used by a particular person for a specific purpose. According to this definition, al-
Ghazali has his own style and ideology in savior, which stems from his linguistic 
and intellectual beliefs.  Familiarity with the style of each author can help us to 
have a better study on her/his work.  This research has been done through a 
descriptive-analytical method regarding discourse analysis approach on  some 
parts of Ghazali saviors in the alchemy of happiness. This study shows that Al-
Ghazali in the simple and fluent prose of this work, in addition to mystical issues 
and practical life, has also dealt with educational issues. His style in salvation is 
mystical, encouraging and persuasion towards the truth. In this process, he 
deviates from the limits of moderation and religion, and this makes him possess a 
special ideology and style.The aim of this research is to present the style of 
Ghazali monjīāt with a discourse analysis approach and to show that  this method 
is a good war to evaluate authors’ style whose works have a moral and mystical 
function. 

 

                                                             
1The Alchemy of Happiness  
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Abstract  

One of the basic elements of poetry is its form. It is beyond the format and 
appearance of poetry. For this reason, the sonnets of many poets, despite having 
the same appearance, are different from each other. In fact, form as one of the 
basic elements of poetry, is interconnected collection of format, language, image 
and poetry music. Innovation in form is one of the abnormality that poets use to 
express the content. And acquires a special style of poetry and in particular sonnet, 
Arash Azarpik is one of the contemporary sonneteer who wants to create a fresh 
space in sonnet, With all kinds of innovations in the form of sonnet, he has started 
to break the norm in the traditional form of sonnet.  Types of Azarpik innovations 
in sonnet, will be examined in this research. And it will be clear that Azarpik 
poems in terms of form have introduced a fresh space into contemporary sonnet. 
So he can be considered a modern poet. 
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Abstract 

One of the theories of (Abraham Harold Maslow) was; The 
central issue between the famous literary writers.  Firdawsi considered to be one of 
the central issue writers and according to Maslaw’s  opinion; the self-actualization 
poets are using the central issue theory and  in order to use  this theory they never 
give any concern to their own desires, and they feel that they have a duty in their 
life like the great (Firdawsi) who had a great role in his life since he put all his 
strength ,abilities and sacrificed his own desires for a specific goal that became an 
honor for his nation and the new generations in the future. The researcher in this 
research tries to show one of the most important issues that exists in the mentality 
and the personality of the poet to prove that (Firdawsi) was one of the self-
actualization poets who used the central issue theory. In this way the result of this 
research will be one of the scientific reasons to define the greatness and self-
actualization of  Firdawsi. 
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