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 چکیذُ

ازق ك ج ای َٓیكْش ةؼای ٓؼ ظٕاِّغقاك جّیغگی ٍّضنؼ ةْ لؼد كاژگاِی ٓای ظاص ؿاظحاریقؿؼ صالغ ةْ ؿتب كیژگی

ةازجاب  ك در یک کالـ ِگؼیـحْْ ظٕاِّغق ةْ آف ةّگؼد ةْ ظٕاِّغق ؛ ٍّكٕری اؿث کْ از ٓؼ ظؼؼ ککّغزًٕق ٍی قاداب

ركح آدٍی اؿث. آف چْ ةؼای صالغ ةیف از ٓؼ چیؽ دیگؼی آَیث دارد قاؾؼی اؿث، ةا جَاـ يٕازـ ك جضٕالت َٓیكْ ةیغار 

قؿؼ اك را  ،اك ةْ زیؼ ك ةٌ ك لّٕف ةالفی ٍذاؿ زدِیدر کّار جـًط  ِگؼش ةْ قؿؼایُ ٓایف. در ِٔایث دفغفْاٍکاِات ك 

ؿاؿ َٓچّاف از قؿؼ اك  ٓمحنغٓای ِقؽی اؿث کْ ةؿغ از هؼیب ةْ گٕاق ایُ ٍغؾا ِکحْ ؛ةؼدگآی جا صغ اؾساز پیف ٍی

ةا اؿث. قؿؼ اك پؼداظحْ ِكغققّاظحی غ اؿث ةْ ٍتاصخ زیتاییِاـ صال کْ قایـحْ گِْٕ. در ایُ ٍیاف آفقٕدصامى ٍی

در آدار ادةی ك ةؼرؿی كزٕق ّٓؼی یک ادؼ ادةی از ایُ رٓگػار « قکى» ٓای ركؿی ةْ ٍوٕيْلؼٍايیـث جٕزْ ةْ ِگؼش كیژق

 ةیث: جضًیى ٍضحٕاییةا ركش  ٍوايْ ایُ ِٕیـّغقك ايتحْ جٕزْ ظاص صالغ ةْ قکى ك ؿاظحار ظًن فؽيیاجف، 

 «رصٌ آف کؾ کْ ِٔغ داـ چْ ظٕآغ ةٕدف ٍؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ ةؼ اك»

 «مٕرت» ٓااگؼچْ از دیغگاق لؼٍايیـٌحیسْ ةْ دؿث آٍغق کْ ِركؿی ةؼرؿی کؼدق ك ایُ  گؼایافمٕرتآرای را ةا جکیْ ةؼ 

جٕاِغ کَک ٍی در درؾ ك اِحواؿ ٍمٕٔـ یک قؿؼ اٍا جٕزْ ةْ ػؼایك ایُ قیٕق ،ادةی در کإِف جٕزْ هؼار داد یک هعؿْ

 قایاِی ةْ ظٕاِّغق داقحْ ةاقغ.

 ٍضحٕالؼـ، قّاؿی، ، زیتاییلؼٍايیـٌ ركؿی، صالغ :ّا کلیذ ٍاشُ
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 :ذهِهق .1

زیتایی آف  »لٌٔ جٍٕاس آکٕئّاس ةاقغ کْ ةؼ ٍتّای آفؿؼیمی ؾاٍٍْالؾ ٍا در قّاؿایی زیتایی َٓاف جاگؼ 

زیتایی جًوی  زاِتْ( ك اگؼ ّٓؼ را َِٕد 6َْٓ: 1390زاِـٕف، «)ةؼیٌگاـ درؾ آف يػت ٍیچیؽی اؿث کْ ةْ ّٓ

کْ كزٕق ایُ ایُ ةّای ةا قکٕق هؼار دارد. گٕاق ایُ ادؾا داؿحاف جَاـ ِكغِی اكؿث. ایُ صالغ در ذركق ٍـًَاًکّیٌ 

گیؼی از ِٕع ؾًٌ ریاضی ك هاةى اِغازقاٍا ٍعَئّاً  ؛چیـث قایغ هاةى ةیاف ك ةؼرؿی ةاقغةؼجؼی ّٓؼی قؿؼ صالغ 

 كزٕدزٕ کؼد؛ ةا ایُ كظٕردگی آف ةا اصـاس زـثِیـث کْ ايتحْ ديیى آف را ةایغ در ظامیث ّٓؼ ك گؼق جسؼةی

اؿث جؼ کؼدف ادةیات مٕرت گؼلحْ داری کْ در فؼب در ٍـیؼ ٓؼچْ ؾًَیجضویوات داٍّْ يعكاظیؼ ةْ  در ؿغق

ٓا کْ در ركؿیْ اِساـ یکی از ایُ جالش پٕیّغگاف ایُ ٍـیؼ گكٕدق قغق اؿث. ِحیسْ ای ةْ ركیٓای جازقدریچْ

جٕؿط  1916جا  1914ؿاؿ  ازاؿث کْ « لؼٍايیـٌ»یا َٓاف « گؼاییمٕرت» ِؼؼیْ گیؼیقکىگؼلحْ اؿث 

كٍُ ر ايتحْك  3جیّیإِؼةٕریؾ ، 2ٍکحتاف اك ِؼیؼ ةٕریؾ آیعُ ةاـك ؿپؾ دیگؼ ٌٓ 1قکًٕلـکیكیکحٕر 

 5«جَٔیغ ّٓؼ ةْ ٍذاةْ »ةا ِگاقحُ ٍوايْ 1914جؼ قکًٕلـکی در ؿاؿ ةْ ةیاف دهینٍعؼح قغق اؿث.  4یاکٕةـُ

-صًوْ زةاف »ٓایف ةْ جاؿیؾقاگؼدییاکٕةـُ ةا قف جُ از ٌٓ 1915در ؿاؿ »لؿايیث ایُ ٍکحب را آفاز کؼد. 

قّاؿی، ؾؼكض ك زةاف ٍعايؿْ »عناًپژكٓكی صًوْ را ٍك –َٓث گَاقث ك آغاؼ ؾًَی  6«قّاؿی ٍـکٕ

اِسَُ  »ةْ جأؿیؾ 1916پژكٓاف پحؼزةٕرگ در ؿاؿ اؾالـ کؼد. ةاز َٓیُ کْ گؼكٓی از ادب« لؼّٓگ ؾاٍْ

ٓای پژكٓكی آف کْ ةْ درِگ ةا ایُ گؼكق ارجتاط ةؼهؼار کؼد ك در ةؼِاٍْپؼداظحّغ، یاکٕةـُ ةی 7«زةاف قؿؼ ٍعايؿْ

قٔؼت یالحْ ةٕد قؼکث کؼد. اؾضای َٓیُ گؼكق ةٕدِغ کْ ةؿغٓا ةْ ؾّٕاف  (OPOJAZ)اكپایازةْ ِاـ گؼكق 

« ادةیث »ایُ ٍکحب پؼداظحُ ةْ جؼیُ ایغقٌٍٔ .(87-86: 1385قّاس، صن«)ظحْ قغِغٓای ركس قّالؼٍايیـث

كزْ  یک ٍحُ لارغ از ةؼرؿی ٓؼگِْٕ ٍٕضٕؾات لؼازٍاِی ك لؼاٍحّی اؿث. ةْ ةیاف دیگؼ مٕرجگؼایاف ٍؿحوغِغ کْ

لارؽ ك ديیى ةؼجؼی ك یا ؾغـ ةؼجؼی یک ادؼ ادةی را ةایغ در قؿؼیث یک ادؼ کْ ارجتاط ٍـحویٌ ةا مٕرت)لؼـ( آف 

قّاؿی قؿؼ لارؿی ك ةْ كیژق ای اؿث کْ ِگارِغق ٍؿحوغ اؿث در ةؼرؿی كزٕق زیتاییدارد زـث ك ایُ ِوعْ

ٓایی کْ ةؼای ةؼداقحُ ِواب حؼاـ ةْ جَاٍی جالشك ةا اص در ارجتاط ةا قؿؼ صالغصالغ ٍقمٕؿ كاهؽ قغق اؿث. 

قؿؼ  گِْٕ کْ قایـحْةایغ ك آفگِْٕ کْ ؿؼ اك قغق اؿث آفق قّاؿآِْای زَاؿآقکار ؿاظحُ گٕقْ ك صالغقؿؼ 

 جٕاف یالث کْایُ ؾاٍى ٍیديیى ایُ ٍٕضٕع را ةْ ظٕر ظالمْ در جؼیُ ٌٍٔاؿث.  در ایُ زٍیّْ کار ِكغقاك اؿث 

اك از ٍّؼؼ ؾًٕـ ةالفی ظحٌ  قّاؿأِِْایث ةؼرؿی كزٕق زَاؿدر ب جضوین در قؿؼ صالغ ةْ قؼح ةیث ك كزْ فاي

قؿؼ اكؿث، اگؼ  قؼح ٍمؼدات ك جؼکیتات ك مّایؽ قؿؼ صالغ کْ جسؽیْ »اقثدةایغ جٕزْ  در صايی کْقٕد ٍی

ای کْ در ذُٓ صالغ صاددْ جسؼةْ ای ةؼای جاكیى ذُٓ از ظؼین قؿؼ صالغ ك هؼارگؼلحُ در ظیكٍیّْزٍوغٍْ ك 

گػرد ِكٕد، کاری اگؼ ِْ ؾتخ اٍا کٌ صامى اؿث؛ چّیُ قؼصی را گػقحْ اؿث ك از ظؼین قؿؼ اك در ذُٓ ٍا ٍی

ظالمْ  .(7: 1388پٕرِاٍغاریاف، «)کْ ةؼای صالغ، ةؼای افًب قاؾؼاف لارؿی زةاف دیگؼ ٌٓ ِٕقثجٕاف چّافٍی

ی فیؼ ؾًَی ِتایغ ٍاِؽ از کٕقف ةؼای کكك ك ٍحٌٔ قغف ةْ ظیايتالی ك قیٕق جؼس از »ةایغ ٍؼاهب ةٕدکْ آف

اػٔار ػؼایك ّٓؼی قؿؼ صالغ گؼدد. ظؼین ؿالٍث زـحُ در ةؼظٕرد ةا قؿؼ صالغ ظٕد یکی از ؾٕاٍى 
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پغیغآٍغف قؼكصی ٍضغكد ةْ قؼح يقات ك امعالصات ك جًَیضات ك مّایؽ ادةی ٍكٕٔر ك ةْ ِذؼ ؿادق ك ركاف 

ٓای قؿؼ صالغ اؿث ك اصیاِاً کٕقكی ةؼای صى اقکاؿ چّغ ةیث ٍكٕٔر پیچیغق ك لؼكٓكحُ جَاٍی ةیث ِٕقحُ

گؼایاف در ِٔایث زایی کْ مٕرتايتحْ از آف .(9 َٓاف:«)قؼح ك جمـیؼٍضحاج  گِْٕؿادقٓای ةـیاری از ةیث

-ٌٓ»کؼدٓای ٍغِؼؼ ایكاف از زًَْ گیؼی از ركیای ذاجی كزٕد دارد ةا ةٔؼقٍؿحوغِغ ةیُ مٕرت ك ٍضحٕا راةعْ

جؼ ةؼرؿی کؼد. زا قؿؼ را ةْ مٕرت ؾًَیجٕاف یک ادؼ ّٓؼی ك در ایٍُی« ِكیّیٍضٕر زاِكیّی ك ٌٓ»ك « زٍاِی

ر ایُ ، ٍؿّایی جازق یاب کْ از گػدر ایُ ٍوايْ ؿؿی قغق اؿث ةا ةؼرؿی لؼٍايیـحی ةیحی از صالغةؼ ایُ اؿاس 

ٓای قؿؼی ٓای قؿؼ صالغ ِادیغق ك در ِحیسْ ػؼالثد؛ ٍؿّایی کْ در جَاـ قؼحقیٕق صامى آٍغق ارائْ گؼد

 جٕزٔی هؼار گؼلحْ قغق اؿث.ظاص اك ٍٕرد ةی

 

 پصٍّص:پیطیٌِ  .2-1

لؼٍايیـث  »ٓایی اقارق قٕد کْ جٕاٍاف ةْ دك ٍوٕيْپژكٓف ؿؿی ةؼ ایُ ةٕدق کْ ةْ پژكٓكی پیكیّْدر ةؼرؿی 

ٍٕازْٔ ةا ٍؽةٕر  ٍـًَاً صامى پؼداظحُ ةْ یکی از دك ٍوٕيْ كگؼِْقّغ ةا پؼداظحْ« قؿؼ صالغ »ك« ركؿی

صاضؼ قؼح ةیحی از صالغ  ةا جٕزْ ةْ ایُ کْ ٍوايْ .قغ کْ از ٍٕضٕع ٍوايْ ظارج اؿثقَاری ٍیٓای ةیكٓفپژ

ای ٍکحب اٍا از دیغگاق ٍعاةوث قؿؼ صالغ ةا آر ؛ای ِگاقحْ ِكغق اؿثاؿث ظتیؿی اؿث کْ از ایُ ٍّؼؼ ٍوايْ

ادةی مٕرجگؼایاف  )درس گمحارٓای ِؼؼیْقمیؿی کغکّی ِٕقحْ« رؿحاظیؽ کًَات »جٕاف ةْ دك کحابلؼٍايیـٌ ٍی

رؿحاظیؽ  »درقمیؿی کغکّی  .ادؼ پٕرِاٍغاریاف اقارق کؼد« يب دریا گَكغق »آف کحاباز جؼ ك ايتحْ ٌٍٔ ركس(

در جعاةن ةا آرای ایكاف اؿحمادق کؼدق ك پٕرِاٍغاریاف ِیؽ  ٓا از قؿؼ صالغ ِیؽضَُ جتییُ آرای لؼٍايیـث« کًَات

ِگاقحْ قغق در ظنٕص در ادؼ كزیُ ظٕد ك ةْ لؼاظٕر ٍٕضٕع از آرای ایكاف ةٔؼق ةؼدق اؿث. در ارجتاط ةا ٍواالت 

غ ِو »ای ةا ؾّٕاف: یکی ٍوايْزٕی ِگارِغق ةْ یالحُ دك ٍوايْ ٍّحر قغكزـث ةْ قؿؼ صالغ، یِگاق لؼٍايیـیح

ای ةْ لؼٍايیـث ای کٕجاق ك دك ممضْآرش صاذؽ کْ اقارق ِٕقحْ« گؼایاِْ)لؼٍايیـحی( فؽيی از صالغمٕرت

جضًیى ةیحی از  »ك دیگؼ ٍوايْ اؿثةؼ اؿاس ایُ ٍکحب « گمحٌ فٌ جٕ دارـ گمحا فَث ؿؼ آیغ »ركؿی ك قؼح فؽؿ

ٍضَغرضا اٍیّی کْ در آف ِٕیـّغق ةا  حِْٕق« گؼاییؿؿغی ك صالغ ةؼای درؾ ةٔحؼ یک ٍمٕٔـ ةّیادیُ مٕرت

ةْ ةؼرؿی ؿیؼ جکاًٍی دك ٍمٕٔـ در قؿؼ ؿؿغی ك صالغ « مّاؾث »ك« لؼایّغ »جَؼکؽ ةْ امالح لؼٍايیـحی

 پؼداظحْ اؿث.

 

 تحث ٍ تررسی .2

ای ّٓؼی ةایغ ةؼاِگیعحُ اصـاؿات ٍعاظب ك اِحواؿ صؾ ك کار قؿؼ ةْ ؾّٕاف گِْٕ ،قّاؿیزیتایی دیغگاقاز 

« َِط ؾايی »یا َٓاف« قکٕق »جٕاف از آف ةُْ صؾ ظٕد ٍؿًٕؿ ؾاٍى دیگؼی اؿث کْ ٍیای زیتایی ةاقغ. درؾ

صامى قکَّٕٓغی ٍحواؾغ کؼدف قِّٕغق ِیـث، ةًکْ ةْ قٕؽ  »الِگیّٕس جؿتیؼ کؼد. الِگیّٕس ٍؿحوغ اؿث

لف ٍحواؾغ کؼدف ك کّغ، ةؼ ؿعّی کْ ٓغآكردف اكؿث. َْٓ زا ك در ٓؼ زٍاف ؿعّی کْ ٍا را الـٕف ٍی

ظٕقایّغ ةٕدف اؿث ةؼجؼی دارد. ؾَى ٍحواؾغ کؼدف افًب ِاقی از ظٕد ٍاؿث اٍا قکٕق، هغرت ك ِیؼكی ٍواكٍث 

جؼ کٌ .(15-14: 1379)الِگیّٕس،  «ـًط قٕدٍدٓغ کْ ةْ جَاـ ٍؿّی ةؼ ركح قِّٕغق ِاپػیؼی ةْ ؿعُ ٍی

گػاری ایُ ٍکحب اِغ. ِاـجَؼکؽ کؼدقةْ كیژق قؿؼ دةیات ك قّاؿی آا ةْ ایُ كزْ زیتاییٍکحتی ٍاِّغ لؼٍايیـث

كزْ یک  جؼیُك ًٍَٕسزیؼا اكيیُ  ؛جٕاِغ گٕآی ةؼ ایُ ٍٕضٕع ةاقغگؼایی ِیؽ ٍیةْ ِاـ لؼٍايیـٌ یا َٓاف مٕرت

در  ةاقغ کْ یاکٕةـُای ِکحْ جؼیُ ؾاٍى جكکیى چّیُ ٍکحتی َٓافقایغ ٌٍٔادؼ ّٓؼی َٓاف مٕرت آف اؿث. 
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 «قیْ »اؿث ك در ؿّث هغیٌ چیّی« آلؼیّف »در یِٕاِی« قؿؼ »امعالح  ٍؿّی اكيیْ »گمحْ اؿث ٕص قؿؼظن

 فائیث، ظؼح، ٓغؼ( دك ِاـ ك ٍمٕٔـ کاٍالً كاةـحْ ةْ ٌٓ ٓـحّغ. َٓیُ ٍكعنْ ) «چیْ »قؿؼ، ّٓؼ کالٍی( ك )

: 1370)یاکٕةـُ،  «ؼ کكك آف الحادِغٓای زٕاف ةْ لکگؼای زةاف قاؾؼاِْ اؿث کْ ركسدهیواً آلؼیّّغق ك فایث

ٓا ةؼ مٕرت ةْ ٍؿّی ردّ کاٍى ٍؿّی ك کْ جَؼکؽ لؼٍايیـثكزٕد دارد ك آف ایُ ٌٍٔای زا ِکحْايتحْ در ایُ .(104

ٍّغی یک ادؼ ّٓؼی ةّغی ك ركشةًکْ ِعـث در آَیث ؛صحی ردّ کاٍى ٍٕضٕؾاجی از هتیى ةیّاٍحّیث ِیـث

ٓای ٍؼةٕط ةْ آف را ِیؽ در ةـحؼ مٕرت ك از ظؼین کْ ةؼرؿی ٍؿّا ك ٍوٕيِّْغ ك دیگؼ آفداةؼرؿی لؼـ را ارزش ٍی

-یاةی ك قکىداِـحّغ: ؿاٍافدك کارکؼد ٍحضاد ٍی ٓا پیغایف قکى را ِحیسْلؼٍايیـث »داِّغ.آف هاةى اِساـ ٍی

ٓایی یـث، ةى ةْ ٍؿّای دگؼگِٕیٓا ةْ ٓیچ رك دارای کارکؼد ك ةار ٍّمی ِاز ِؼؼ آف« قکّیقکى »قکّی. ٍمٕٔـ

. َٓچٕف رآی کْ در آف كاژگاف قاؾؼاِْ، در جضاد ةا كاژگاف ِذؼ ك زةاف ٍؿیار قِٕغاؿث کْ در ٍٕاد ایساد ٍی

ٓا ةْ ةا یکغیگؼ ؿاٍاف یاةّغ. از ایُ رك لؼٍايیـث« دارِؼاـ »ایگیؼِغ. اٍا ایُ ٍٕاد ك ؾّامؼ ةایغ ةْ قیٕققکى ٍی

کارکؼد  کْگؼلحّغ، ةًآكآا، كاژگاف، كزف ك ِضٕ قاؾؼاِْ، ژاِؼٓای ادةی ك فیؼق را در ِؼؼ ٍیجّٔا ِکاجی چٕف 

 .(53: 1392)اصَغی،  «داقحّغٓا ظؼح داؿحاف ك هٕاؾغ ةیاف را ِیؽ از ِؼؼ دكر َِیقّاؿیک، دركَِایْزیتایی

ادةی ةایغ  ُ ٍٕضٕؾی کْ در ِؼؼیْجؼیٓا از زًَْ یاکٕةـُ ِعـحیُ ك ٌٍٔکْ از دیغگاق لؼٍايیـثصامى ؿعُ آف

در ِؼؼ گؼلحُ زاِب مٕری  »گٕیغ:در َٓیُ ٍؿّی اؿث کْ یاکٕةـُ ٍیٍٕرد ٍعايؿْ هؼار گیؼد لؼـ اؿث ك ةؾ. 

گؼایاِْ قّاؿاِْ ِیـث، ةًکْ ةؼؾکؾ: جًوی مٕرتگؼایی زَاؿیک ادؼ ةْ ٓیچ ركی ةْ ٍؿّی پػیؼلحُ ِٕؾی مٕرت

 .(381-380: 1391کغکّی، )قمیؿی «ثٓاؿاف ادؼ ك دیگؼ ارزشجّٔا راق درؿث جٕضیش ركاةط ٍی

 سَسَر ٍ فرهالیسن رٍسی: .1-2

 اگؼچْ در ٍوغٍْ درةارقؼ زؼیاف دیگؼی ؿؼچكَْ ك آةكعٕری دارد. ٍکحب لؼٍايیـٌ ٍاِّغ ٓزؼیاف لکؼی 

زـحسٕ ؿٕؿٕر  جؼیُ ٍضؼؾ ایُ ٍکحب را ةایغ در اِغیكْاٍا ٌٍٔ ؛گیؼی ایُ ٍکحب ؿعُ رلثچگِٕگی قکى

زٍاِی ٍّغی ك ؿیـحَاجیکی زةاف، در زٍاِی ك ٌٓا ظؼح ٍٕضٕؾاجی ٍاِّغ ِؼاـؿٕئیـی ة لؼدیّاف دك ؿٕؿٕر کؼد.

جؼیُ هغـ در ٍـیؼ زةاف، جَایؽ هائى قغف ةیُ الِگاژ، الِگ ك پاركؿ اؿاؿی 2ِكیّیك 1ٌٓیزةاف، ٍضٕرٓای زاِكیّ

از قٕد. ٓا ٍضـٕب ٍیؼؼ ٍوغـ ك رآَّای ٍؿّٕی لؼٍايیـثرا ةؼداقث ك از ایُ ٍّ« زةاف »جؼ کؼدفٓؼ چْ ؾًَی

در زٍاِی ك  »ٓا آَیث ةیكحؼی دارد دك ٍٕضٕعچْ در ایُ ٍوايْ ك آرای لؼٍايیـثٓای ِٕیُ ؿٕؿٕر آفدیغگاق

زةاف « ارجتاط ازؽای یک کالـ در ٍضٕر ظعی »ك در ِٔایث« ِكیّیزاِكیّی ك ٌٓ »زةاف ك ٍضٕر « زٍاِیٌٓ

در زةاف یگاِْ جتًٕر هٕاؾغ زةاِكّاؿیک ٍٕهؿیث لؿًی ؾّامؼ زةاِی اؿث کْ ةا ركیکؼد  »ر ٍؿحوغ اؿثاؿث. ؿٕؿٕ

گیؼد. اگؼ ةعٕآیٌ زةاِی فیؼ ؾادی ةْ کار ٍی« ؾادی ٓؼ گٕیّغق »ةْ ِؼؼ ؿٕؿٕر »قِٕغ.زٍاِی قّاظحْ ٍیٌٓ

گِٕف چگِْٕ پؾ از گػراِغف ٍـیؼ جکاًٍی ٓای گِٕازةاِی را جٕمیك کّیٌ ِیازی ةْ قؼح ایُ ِکحْ ِغاریٌ کْ پارق

ةغاِیٌ کْ اکّٕف ؾّامؼ ایُ زةاف ةا یکغیگؼ اِغ. در جٕمیك زةاف ِعـث ةایغ جاریعی، قکى اٍؼكزی ظٕد را یالحْ

یاد کؼدق « ٍٕهؿیث زةاف »یک ِؼاـ ٓـحّغ. ؿٕؿٕر در ایُ ٍٕرد از دّٓغقچْ ٍّاؿتاجی دارِغ ك چگِْٕ قکى

 ایُ ةضخِ .(19 :1392اصَغی، ) «ٓا آَیث داردِْ كاصغٓای ؿازِغق ةى ٍّاؿتات آف اؿث، ٍٕهؿیحی کْ در آف

-یکی از زّتْ ٓا آَیث ةـؽا یالحْ اؿث ةْ ظٕری کْگاق لؼٍايیـثٍّاؿتات ك ارجتاط ازؽای کالـ ّٓؼی در دیغ

زٍاِی دك امعالح ٌٓکار دیگؼ ؿٕؿٕر اةغاع ك جمکیک . گؼدیغق اؿثایكاف  گؼایآِْای مٕرتٓای اؿاؿی ةؼرؿی

ٍؿیُ ٍؼةٕط اؿث. ایُ  ِكیّی زةاف ةْ ٍٕهؿیث یک ِكاِْ در ٓؼ گمحْؾّنؼ ٌٓ »ك در زٍاِی اؿث. اك ٍؿحوغ اؿث

                                                             
1 .paradigmatic 

2 .Syntagmatic 
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قٕد کْ زًَْ ةا ِاٍیٌ کْ افًب ةْ مٕرت ٍضٕری الوی جنٕر ٍیظعی، در زٍاِی( كاژق ٍی ِكیّی)را كزْ ٌٓ

-ٓای كاژقآف ةا گؼكق ٍؿّای یک كاژق در یک زًَْ را ِیؽ راةعْقٕد. جؼجیب ضؼكری ظٕد در ظٕؿ آف گـحؼدق ٍی

-یا ؾَٕدی، ٌٓ زاِكیّی) راةعٍْٕزٕد  اٍا ةا آف كاژق ؛کّغ کْ در آف زًَْ ٍٕزٕد ِیـحّغٓای ٍؿیّی جؿییُ ٍی

كاژق زایكاف  اٍا آف ؛ٓایی کْ ٍَکُ ةٕد زای آف را ةگیؼِغكاژق زٍاِی( دارِغ. ةّاةؼایُ یک كاژق جا صغكدی ةا کًیْ

چْ گمحْ قغ ك ةؼ اؿاس ادفاـ ك جأدیؼ دیغگاق ةا جٕزْ ةْ آف .(39-38: 1393ؿکٕيؽ، )ا «قٕدرا گؼلحْ جؿؼیك ٍی

جٕاف آف را ٍتّای کار صامى گؼدیغ کْ ٍی« قکى ادؼ ادةی »ٌٍٔ در ٓا دك ِکحْؿٕؿٕر ةؼ ِؼؼ لؼٍايیـث

یاةغ ةؼرؿی ٓا ٍیژق جا ؿعُ ةایغ در پیِٕغی کْ ةا ؿایؼ ِکحْادةی از كا . ٓؼ ِکح1ْ»ٓا هًَغاد کؼد: لؼٍايیـث

. 2پژكٓف ادةی اؿث.  جؼیُ زّتْامًی ادؼ ٌٍٔ گؼدد ك قّاظحْ قٕد ك ةْ ایُ اؾحتار قّاظث ؿاظحار یا قايٕدق

-آٌ جنضیشاکّٕف پؾ از ِگآی ةْ  .(50: 1392اصَغی، «)ركش امًی پژكٓف ادةی اؿث «زٍاِیٌٓ »پژكٓف

 ث: ةی ٓای

 «رصٌ آف کؾ کْ ِٔغ داـ چْ ظٕآغ ةٕدف ٍؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ ةؼ آف»

 (300: 1380)صالغ، 

ك در  قّاؿی ٍعؼح، ِکات زیتاییك ٍؼكر ازَايی ةْ قؼكح ٍؼةٕط، ةیث ٍؽةٕر را از ٍّؼؼ لؼٍايیـٌ ركؿی ةؼرؿی

 قٕد.دادق ٍیارائْ ةیث  ٍؿّای ِٕیالحِْٔایث 

 ت:ضرح تی ٍ تررسی .2-2

هؽكیّی( ك دیگؼ ِـط ٍؿحتؼ از زًَْ ظاًِؼی ك ظًعايی کْ  –فّی  ٍٕرد اؿحّاد ٍوايْ) ةیث ٍٕرد ِؼؼ در ِـعْ

ْ َٓیُ مٕرت اؿث کْ ضتط ك دتث گؼدیغق ة اهغـ ك امًی ك اؿاس کار دکحؼ فّی ك ؾالٍْ هؽكیّی ةٕدق ِـعْ

قٕد کْ آٌ دیغق ٍی اظحاللیٓا اِغؾ عْةؿضی از ِـ ٓای ِعـثٍنؼع درآف ٌٓ اؿث؛ جّٔا ةا اِغؾ اظحاللی 

 ةاقغ:آف ةْ جؼجیب زیؼ ٍی

 (ق.ؽ 855ةؼیحاِیا ةْ ؿاؿ  ٓای ٍٕزقِـعٍْؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ زاف ظٕر کْ ةؼ اك . . . )

 (ق.ؽ 862دکحؼ یضیی فؼیب ةْ ؿاؿ  ِـعٍْؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ ةْ رق . . . )

 (ق.ؽ 866دکحؼ امقؼ ٍٔغكی ةْ ؿاؿ  ِـعْد ظٕر کْ ةؼ اك . . .)ٍؼغ کٌ صٕمًْ گٕ رك فٌ ظٕ

 ( ٍؼکؽی داِكگاق جٔؼاف کحاةعاِْ ِـعٍْؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ کّٕف . . . )

امى  گؼایی کاجتاف ةٕدق اؿث درصغاهى ؿًیوْ یااقحتاق  ؼات زؽیی کْ اصحَاالً صامىآف چْ ٍـًٌ اؿث ایُ جقیی

کّغ ةْ َٓیُ ديیى ك ةا ؾّایث ةْ ایُ ٍٕضٕع کْ افًب قؼكح دیٕاف صالغ از ةیث ظًًی كارد َِی ؿاظحار ك ٍمٕٔـ

 قٕد. ِگآی ةْ قؼكح ایُ ةیث پؼداظحْ ٍیِؼؼ گػراِغق قغق اؿث 

-کٌ »گٕیغ:در قؼح ایُ ةیث ٍی« کٌ صٕمًْ »ؼٍكآی ٍاِّغ افًب قارصاف ةا ٍضٕر هؼار دادف جؼکیبظ

 ؼِغگاف در جغاكؿ ؾاٍْ کّایْ ازداف، ژافؼ پچیّْای اؿث ؾؼةی ةْ ٍؿّای دارد. صٕمًْ کًَْدر ایّسا ایٔاـ صٕمًْ 

يػا کٌ صٕمًْ ٌٓ ةْ ٍؿّی ةی ظاهث ك کٌ ػؼلیث اؿث ك ٌٓ ظائؼ ضؿیك  ؛قکیب ك متؼ، جاب ك ظاهث ك جضَى

)ظؼٍكآی،  «ٕارِغظداف ةؽرگ دارِغ ك ةـیار داِف کٕچک اؿث، در ٍواةى پؼِغگاِی کْ چیّْای کْ چیّْزذْ
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کّغ ك در اقارق ةْ ایُ ةیث ةْ ایُ ِکحْ ةـّغق ٍی« ایٔاٍات دیٕاف صالغ »غ در کحابیظآؼق لؼ .(1066: 1391/2

کٌ صٕمًْ ةْ ٍؿّی کٌ ػؼلیث ك زكد رِر ك کٌ جضَى، یؿّی ةْ ٍؿّای ٍسازی ةْ کار رلحْ اؿث. ٍمٕٔـ  »کْ

-گٕ کْ فٌ ظٕد ةعٕر. آف کـی کْ داـ ةؼ اك ِٔغ جا چْ صغ ٍیةیث: ةْ ٍؼغ زكد رِر ك کٌ جضَى ك کٌ ػؼلیث ة

« زٕی صالغكدر زـث»در کحاب  .(511: 1376)لؼیغ،  «جٕاِغ ِـتث ةْ اك ديـٕز ك ٍٔؼةاف ك دؿ رصٌ ةاقغ

کار ظٕد ةاقغ، زیؼا اِحؼار  ةْ ٍؼفی کْ جضَى گؼؿّگی ِغارد ةگٕ در اِغیكْ »گٕیغ:رصیٌ ذكايّٕر در قؼح ةیث ٍی

ةیث ٍٕرد « درس صالغ »اؿحؿالٍی در .(890-889: 1381/2)ذكايّٕر،  «از داٍگػار داقحُ ةی ٍؿّی اؿث جؼصٌ

ركد ك ٍؼغ کٌ داف پؼِغگاف، ةْ ٍؿّی متؼ ك قکیتایی ةْ کار ٍیصٕمًْ، چیّْ »دٓغ:ةضخ را چّیُ قؼح ٍی

ظٕد صالغ اؿث: فٌ ظٕد  زا ركی ؿعُ ةْصٕمًْ کـی اؿث کْ جضَى دقٕاری ك ظالؼ ٍیى را ِغارد. در ایُ

داِغ کْ میاد ظٕر کْ پؼِغق َِیداِی کْ ركزگار ةا جٕ چْ ظٕآغ کؼد، َٓافظٕر، در كاهؽ یؿّی فٌ ِعٕر، جٕ َِی

اكؿث  چّاف کْ قیٕق« صالغ ظؼاةاجی »لؼخ درَٓایٕف .(1002: 1382/2)اؿحؿالٍی،  «ؿٕزدديف ةْ صاؿ اك َِی

ك ةْ اِغؾ رزهی ؿیؼ « صٕمًْ »داِف کٕچک اؿثٍؼفی کْ چیّْ »گٕیغ:ٍؿّی ةیث را ةـط ةیكحؼی دادق ك ٍی

ةْ ایُ ٍؼغ ةایغ گمث « صٕمًْ »ك ةْ َٓیُ ِـتث جاب ك جٕاِف در ةؼاةؼ صٕادث کَحؼ اؿث« صٕمًْکٌ »قٕدٍی

کْ جٕاِی ةْ رزؽ ك ركزی کَی ةـازی، جٕ ةْ کار آِاف کْ جٕ فٌ ظٕدت را ةتؼ کْ کٌ ركزی ك اِغؾ ظٕراکی ك ٍی

ظٕری؟ اقارق اؿث ةْ ایُ کْ: جٕ ةا ٓا را ٍیةؽرگ دارِغ ك زِغگی ٍٕؿّؽ، چْ کار داری؟ ك چؼا فٌ آف صٕمًْ

ظٕری کْ داقحُ زِغگی دركیكی ك ٍعحنؼ ك ٍؿاش ٍاصضؼ، چؼا اِغكق ك فٌ پادقاق ك ؿًعاف ك لؼٍاِؼكایی را ٍی

اش ظٕآغ اِساٍیغ ك اِساـ ةْ جتآی ك ؿیآی زِغگیركد ك ایُ اؾَاؿ ؿؼکّغ ك راق کر ٍیچؼا اك کار ِامٕاب ٍی

 ) «اٍیؼ ٍتارزايغیُ داـ گـحؼ اؿث؛ داـ ِٔادق جا ٍؼفاف را میغ کّغ ك از كزٕدقاف اؿحمادق ك جَحؽ ةؼد......

 .(602: 1361/1لؼخ، َٓایٕف

ْ ك ٍؿّی اؿث از جکیْ ةْ ٍؿّای ایٔاٍی ك يقٕی صٕمً ظٕرد ؾتارتٍی چْ در قؼح ایُ ةیث ةْ چكٌآف

اٍا  کْ آف را ةپػیؼیٌ.ی جاریعی ٍؼجتط ةا ةیث ايتحْ ةْ قؼط ایَُِادی ةْ كاهؿْ ػآؼی ةیث ك در ِٔایث اقارق

اجماهاً ّٓؼ كاالی اك ك ةْ زؾٌ  ار ٍّضنؼ ةْ لؼدی کْ ظاص صالغ كٓای زةاِی ك ؿاظحِكاِی از اقارق ةْ ػؼالث

 قٕد.گٕی اؿث دیغق َِیِگارِغق كزْ جَایؽ اك از دیگؼ قاؾؼاف پارؿی

 ادب هتى از ظٕد اؿث. ایُ ادب در زةاف لارؿی ؾالكق ةؼ کارکؼد ّٓؼی ظٕد كػیمْ صالغ ؾنارق ك چکیغق

ِحیسْ ایُ کْ یؼاف اؿث داراؿث؛ دیگؼ کْ َٓاف صمغ ك صؼاؿث از لؼّٓگ ك جاریط ك كهایؽ ؿیاؿی ك ازحَاؾی ا

ایُ  ٍؼدـ ایُ ؿؼزٍیُ گػقحْ اؿث.کْ از ؿؼ  اؿث ٓاییفكهایؽ ك زؼیا آٌ چکیغقدر یک ِگاق کًی صالغ 

ایُ ِوعْ  پػیؼ ك ةْ امالح ةاز ةاقغ كکّغ زةاف اك زةاِی جأكیىایساب ٍییاةغ زایگآی رلیؽ کْ در قؿؼ اك ػٕٔر ٍی

ٓای کذؼی صالغ از هاةًیثگیؼی صغاکّغ. ةٔؼقپارؿی زغا ٍی قاؾؼافزایی اؿث کْ قؿؼ اك را از دیگؼ َٓاف 

ِكیّی کًَات ةاؾخ قغق اؿث کْ زةاف قؿؼ اك ةْ ِٔایث رقغ ظٕد رؿیغق ك اك از ٌٓ ّٓؼٍّغاِْ زةاِی ك اؿحمادق

ٓا از قؿؼ اك ٓای ادةی ظٕد ةحٕاِغ جا دكردؿثظٕاِّغق ةا ٍحّی ةاز ركةؼك قٕد ك لؼاظٕر اؿحؿغاد ّٓؼی ك زٍیّْ

ةؼ ؿؼ اِـساـ دهین ك اؿحٕار در ظٕؿ یک ةیث اجماؽ ِؼؼ كزٕد دارد ٓؼ چّغ کْ  در قؿؼ صالغ »ٍّغ گؼدد.ةٔؼق

جؼ گؼدد ك يػت ؾَینآقکار َِی گآی ایُ اِـساـ زؽ ةا کكك زكایای پّٔاف ٍحُ یک ةیث از ظؼین جأكیى کاٍالً

ّٓی قاؾؼ ذ ا صاددْقؿؼ در گؼك کكك جَاـ ػؼایك ك اةؿاد ایُ اِـساـ ك در ِحیسْ ةؼهؼاری ارجتاط ةا جسؼةْ ی از

ٍّؼٕر از ةیاف ایُ ٍعًب جمآٌ ةؼ ایُ ِکحْ اؿث کْ در کّار ةؼرؿی قؿؼ یک  .(206: 1388)پٕرِاٍغاریاف،  «اؿث

ٓای زةاِی ك هاةًیث ك در قاؾؼ از ٍّؼؼی ظاص ٍاِّغ َٓیُ لؼٍايیـٌ کْ ٍغ ِؼؼ ایُ ٍوايْ اؿث ةایغ ةْ زٍیّْ

ضْ کّغ ِیؽ جٕزْ کؼد. آف چْ ٌٍٔ اؿث ایُ ارجتاط ةؼهؼار کؼدف یک جٕاِغ ؾؼِٔایث کككی کْ در ظٕاِّغق ٍی

ایُ ٌٍٔ »ٍٕضٕع ةؼ ؿؼ داقحُ ایُ هاةًیث اؿث  ؼ اؿث كيٕ ٍغِؼؼ قاؾؼ ِتٕدق ةاقغ؛قؿؼ لٌٔ ةا یک قؿ ظٕاِّغق
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یُ اؿث چْ ٌٍٔ اؿث ایاةغ ٍّؼٕر ِؼؼ قاؾؼ یا ّٓؼٍّغ ةٕدق اؿث یا ِْ. آفچْ را ظٕاِّغق درٍیِیـث کْ آیا آف

ّؼی ایُ ػؼلیث ك اؿحؿغاد را داقحْ ةاقغ کْ ظٕاِّغق را در ظالهیث ادؼ قؼکث دٓغ. یؿّی ادؼ َٓاف کْ یک ادؼ ٓ

اِغاز ةْ قؿؼ لارؿی ةّگؼیٌ قؿؼ صالغ در ظٕاِغ. اگؼ از ایُ چكٌادؼ را ٍی ظٕاِّغقهغر ظٕاِّغق را ةعٕاِغ کْ 

 .(201 َٓاف:) «ِؼیؼ داردٍوایـْ ةا صسٌ ؾؼیٌ قؿؼ لارؿی ٍواٍی ظاص ك ةی

 در قؿؼ صالغ دك ةار ةْ کار رلحْ اؿث یک زا در ةیث ٍغِؼؼ ك یک ةار ٌٓ در ةیث زیؼ:« کٌ صٕمًْ»جؼکیب 

 «ٍیَٕف َٓایی ةکّیٌ ظًب از ؿایْ اری ِکّغک ی ظائؼ کٌ صٕمًْؿایْ»

 (293: 1380)صالغ، 

-ك ؾؽت ٍتارؾ اك ارجتاط یالحْ کْ در جواةى ةا ؿایْ کٕچک ك ِاگـحؼدق ؿایْ پؼِغق ةااز ایُ ةیث کْ کٌ صٕمًگی 

در جّاؿب ةا ظط « ٍؼغ کٌ صٕمًْ »گیؼد کاری ِغاریٌ اٍا در ةیث ٍغِؼؼ ٍوايْ،َٓا هؼار ٍی ك گـحؼدقةعف 

ٓا ك ةْ كیژق یاکٕةـُ اؿث ِكیّی کْ از ٍٕضٕؾات ٍٕرد جاکیغ لؼٍايیـثؾؼضی ظٕد ك در ارجتاط ةا ٍضٕر ٌٓ

 ِٕیـیٌ:گیؼ قغف ٍعًب یک ةار دیگؼ ةیث ٍٕرد ِؼؼ را ٍیةؼای ةٔحؼ زای کّغ.پیغا ٍی ٍؿّای دیگؼی

 «کؾ کْ ِٔغ داـ چْ ظٕآغ ةٕدفرصٌ آف ٍؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ ةؼ اك»

ْ را در ٍؿّای ؾؼلی کْ قارصاف ةْ آف اقارق کؼدِغ در ِؼؼ ةگیؼیٌ در ِٔایث ة« ٍؼغ کٌ صٕمًْ »در ایُ ةیث اگؼ

رؿیٌ اٍا اگؼ ةْ ایُ جؼکیب در ارجتاط ةا دیگؼ کًَات ةیث ك ةْ هٕؿ ةضخ ػؼلیث ك ٍؿاِیِ در ایُ ارجتاط ٍی

ْ از رِگی دیگؼ ك ةْ ؾتارجی ٓای آكایی ك جنٕیؼی آف ةّگؼیٌ ِحیسؿازیٓا ك ةؼزـحِْكیٌُٓ ،ٓالؼٍايیـث

لؼؿحّغق، گیؼِغق، زٍیّْ، پیاـ،  یک ارجتاط) گاِْجؼ ظٕآغ ةٕد. در ایُ زٍیّْ یاکٕةـُ ةا جؼؿیٌ ؾّامؼ قفّٓؼی

کارکؼد قؿؼی زةاف در  جسًی جؼیُ ِضٕقٌٍٔ »جَاس( ك ایُ کْ در قؿؼ جَؼکؽ ةؼ پیاـ اؿث ٍؿحوغ اؿثرٍؽ ك 

ٓای آكایی، كزِی ِكیّی اؿث. قؿؼ ةا ةؼزـحْ کؼدف َٓاِّغیقؿؼ اِحواؿِ ةُؿغ زاِكیّی ك اؿحؿاری زةاف ةؼ ةُؿغ ٌٓ

 «کّغٓای ارزاؾی آف دكر ٍیٓای مٕری آف زًب ك از داليثؼی ةؼ فًؼث زةاف الؽكدق ك جٕزْ را ةْ كیژگیك جنٕی

ةؼ ایُ اؿاس اگؼ ةپػیؼیٌ کْ ذُٓ صالغ اِتاقحْ از ؾوایغ لؼّٓگی ك ةاكرٓای کُٔ ٍؼدـ  .(49: 1393)اؿکٕيؽ، 

ای اقارق ،ةغكف قک« فٌ ظٕردف »لؿى ةا ك در ارجتاط ِكیّیدر ٍضٕر ٌٓ« ٍؼغ کٌ صٕمًْ »ایُ ؿؼزٍیُ اؿث،

کّغ چیـث؟ ٍّاؿتث پیغا ٍی« فٌ ظٕردف »اٍا كیژگی ةٕجیَار کْ در ایُ ةیث ةا لؿىاؿث ػؼیك ةْ ةٕجیَار. 

ك از ٍؼفی اؿث کْ ةْ آف فٌ ظٕرؾ ِیؽ گٕیّغ زیؼا در کّار دریا ِكیّغ  »گٕیغ: ی ایُ ةٕجیَار ٍیقَیـا درةارق

یؽدگؼدی در جضوین  .(1390: 1387/1)قَیـا،  «ی ك اِغكق ةَیؼدز آف ِعٕرد جا از جكّگکْ آب جَاـ قٕد اةیٌ آف

ةٕجیَار ك صٕامى اِساـ دادق ٍٕضٕع را کاٍالً ٍکكٕؼ کؼدق ك ةا اقارق ةْ ایُ کْ  ٍتـٕط ك زاٍؿی کْ درةارق

فٌ ظٕر ةٕدف  الـاِْ) در ؿتب پیغایی ایُ »گٕیغ:اك ٍی اؿث در كزْ جـَیْ 1ؿاِافيکيک ةٕجیَار از رؿحْ

ٍؼدـ  ةٕجیَار کْ ةْ ػآؼ ةیكحؼ در ٍؿؼض دیغ ؾاٍْ ٓای ظإِادقةٕجیَار( ةایغ یادآكر قغ کْ چٕف ةؼظی از گِْٕ

ٓا ك ٓا ك ٍؼدابٓا ك ةؼکْصؼکث ك ظإٍش در اِحؼار قکار ٍآی در کّار جاالبٓا آراـ ك ةیاِغ ؿاؾثهؼار داقحْ

ٓای ٓایی چّیُ را ةغیُ ٍؼغ ِـتث دادق ك كی را ةْ ِاـگیؼِغ، الـاِْآب ةؼَِی ایـحّغ ك چكٌ ازركدٓا ٍی

: 1385)یؽدگؼدی،  «اِغغقايضؽیُ ك اةٕايضؽیُ ظٕاِايضؽیُ ك یا اـظٕرؾ، فنْ ظٕرؾ ك یا ٍايکةٕجیَار یا فٌ

 جیَار چْ گمحْ اؿث:ايعیؼ در كمك ةٕصالغ ةٕدق در ٍّعنٍّاةؽ لکؼی صاؿ ةتیّیٌ ؾعار کْ یکی از  .(174-175
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 ِكّٕد ٓؼگؽ کـی آكای ٍُ جؼ زای ٍُةؼ يب دریاؿث ظٕش»... 

 کؾ ِیازارد ز ٍُ در ؾايَی از کٌ آزاری ٍُ ٓؼگؽ دٍی

 دائَاً اِغكٓگیُ ك ٍـحَّغ ةؼ يب دریا ِكیٌّ دردٍّغ

 چٕف دریـ آیغ ةْ ظٕیكٌ چٕف کٌّ ز آرزكی آب دؿ پؼظٕف کٌّ

 ٍُ ِیارـ کؼد از اك یک هعؼق ِٕش گؼچْ دریا ٍیؽِغ مغگِْٕ زٕش

 (276: 1391ؾعار، ...«)آجف فیؼت ديٌ گؼدد کتاب  گؼ ز دریا کٌ قٕد یک هعؼق آب

ةٕجیَار رٍؽ آف دؿحْ از زآغاِی اؿث  »قمیؿی کغکّی در جٕمیك رٍؽی ةٕجیَار در ٍّعن ايعیؼ ٍؿحوغ اؿث

قٕد: یکی دك ِکحْ صامى ٍی زادر ایُ .(179 َٓاف:) «اِغگؼلحْزِغگی را ةؼ ظٕد جّگ ٍیای الؼاظی کْ ةْ گِْٕ

دٓغ گؼدف کكیغق ك کٕچک ار ارائْ ٍیکْ یؽدگؼی از إِاع ةٕجیَ جناكیؼیٓای ػآؼی ك کْ ةا جٕزْ ةْ كیژگیآف

ای چْ صالغ گمحْ جّاؿب جَاـ دارد ك دیگؼ اقارقکْ ةا آف1 ایُ پؼِغق کاٍالً ٍكٕٔد اؿث داف یا صٕمًْةٕدف چیّْ

اك جّاؿب  ك زٓغگؼیؽیزٓغ ةیف از صغ ایُ پؼِغق دارد ةا لضای لکؼی صالغ ك زٓغؿحیؽی  کغکّی ةْْ قمیؿیک

لکؼی صالغ را کاٍى  ٍؼکؽی ةیث ةگػریٌ ةْ اقارات دیگؼی کْ دایؼق جَاـ دارد. اگؼ از ایُ ٍٕضٕع ةْ ؾّٕاف ٓـحْ

فٌ  »در ٍیاف لؿى ٍؼکب« ظٕد »ا هؼار دادف كاژقة ،لؼٍايیـحی رؿیٌ. صالغ در جعاةن ةا اِغیكْکّغ ِیؽ ٍیٍی

ٍضغكد ةٕدف  »کّغ کْ در ةـحؼرا ةْ زیتایی ةْ ذُٓ ٍحتادر ٍی ِاقی از ِگؼاِی ةٕجیَار «ظٕد ظٕری »ٌٓ« ردفظٕ

در کّار ةؼزـحْ ؿازی ٍغِؼؼ « خ »کّغ ك ةا جکؼار ماٍث کٌ کارةؼدکاٍالً ايوای ٍمٕٔـ ٍی «ؾَؼ ك زٍاف

ایُ گًٕگیؼی کّغ. اِغاز ٍیرا در گٕش ظٕاِّغق ظّیُ «خِ ِ ِ ِِ   »یؼی يوَْ در گًٕ ك ةـط مغای گًٕگٓا لؼٍايیـث

صکایث از جٕاِغ ةؼای اِـاف ٍی ،هاةى يَؾ اؿث کاٍالًای کٕچک دارد ةؼای ةٕجیَار کْ گؼدِی ةاریک ك صٕمًْکْ 

ٍؼغ کٌ  »كیژق در جؼکیبکٕجاق ةْ ٓسآای  فًتْ كاؿعْ از دیغگاق ٓسایی ِیؽ ةْل قغف ؾیف ةاقغ. ٍّقّ

 8ٓسای ٍنؼاع ِعـث  15ةْ ظٕری کْ از زَؽ  قٕدٍیِٕؾی قحاب ك گػراف ؿؼیؽ زٍاف ٍكآغق « صٕمًْ

 ةا ةْ َِایف گػاقحُ فًتْظٕآغ ٓسای کكیغق كزٕد دارد. گٕیی قاؾؼ ٍی 1ٓسای ةًّغ ك جّٔا  6ٓسای کٕجاق، 

ك يؽكـ جٕزْ ةْ ٍنايش کار ظٕیف را ةْ ظٕاِّغق گٕقؽد کّغ.  کؼدق ٍافز ٍا را ٍحٕزْ ایُ کٌ ةٕدفٓسآای کٕجاق 

ٓسای آف ةًّغ  7ٓسا  13کْ جٕزْ کّیٌ کْ در ٍنؼاع دكـ از ٍسَٕع  قٕدهاةى جأٍى ٍیزایی ةیكحؼ ایُ ِکحْ آف

آراٍكی کْ  جأِّی ك ٓسای کٕجاق كزٕد دارد ػآؼاً قاؾؼ هنغ دارد ظٕاِّغق را ٍحٕزْ 4ٓسای آف کكیغق ك جّٔا  2

صاؿ اگؼ ةپػیؼیٌ در ةاقغ. ٍی« صٕمًْ »کًَْیادآكر ظٕد  ةْ ِٕةْؿازد، جأِی ك آراٍكی کْ  کار میادی اؿث الزٍْ

آیغ ك آف ایُ کْ ّٓؼی دیگؼی از ةیث ةْ دؿث ٍی میادكار ِٔمحْ اؿث زّتْ ٍنؼاع دكـ ِٕؾی متؼ ك صٕمًْ دؿ

ای کْ در : صٕمًْقٕددك لضای ٍحضاد ٍی كاردك جّٔا ةا یک ٍؿّا « صٕمًْ» ايّؼؼ ةا یک کًَْػؼیك ظٕاِّغق

دِیا( را دؾٕت ةْ متٕری  ای کْ در ٍنؼاع دكـ میاد)کّغ ك صٕمًْاِـاف( را دؾٕت ةْ ؾسًْ ٍی ٍنؼاع اكؿ ٍؼغ)

ةْ قؿؼ لضایی اِـاِی ك ًٍَٕس  ،ةؼای یک پؼِغق« اك »ةا ةْ کار ةؼدف ضَیؼ اِـاِیِیؽ دیغگاق ِضٕی کّغ. از ٍی

در آظؼ ایُ ةیث ِیؽ ةا هؼار دادف ردیك . ظٕآغ اِـاف را ٍٕرد ظعاب ظٕد هؼار دٓغگٕیی ٍیةعكغ، ٍی ظٕد

ائّایْ اؿث ك ةْ ایُ دٓغ کْ زٍاف ِغارد ك در ِحیسْ جَاـ ِكغِی ك ايیلؿى ك ؾًَی را ِكاف ٍی« ةٕدف »ٍنغری

چّیُ  ةی كهمْ اؿث.َٓیكگی ك  ،دِیا ِـتث ةْ اِـاف میادگِْٕ ركیکؼدقٕد ایُ ةْ ظٕاِّغق یادآكر ٍیكؿیًْ 

                                                             
 ةاقغ.ٍی (pelican)ظٕار یا ٍؼغ ؿوا ةا ِاـ ؾًَی پًیکاف ق ةا صٕامى یا َٓاف ٍؼغ ٍآیایُ ٍٕضٕع اجماهاً كزْ جَایؽ ایُ پؼِغ .1
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جؼیُ كزْ آف یالحْ ك ادةیّث ك ٌٍٔ 1ةـحگی ك ْة هٕيی اِـساـی مٕری قؿؼ ةا ٍضحٕای آف ٌٓقٕد کْ قتکٍْی

زا کْ قٕد؛ آفی اؿث ةْ ةٔحؼیُ كزْ صامى ٍیٓایی از زًَْ قکًٕلـککْ ٍغِؼؼ هؼٍايیـث زدایییؿّی آقّایی

ٓای آقّا ك ؿاظحارٓای ةْ ػآؼ دٓغ ك در ایُ ٍـیؼ هاؾغقّؼ ادراؾ صـی ٍا را دكةارق ؿازٍاف ٍیٓ »گٕیغٍی

 «کّغدٓغ ك ٓؼ چیؽ آقّا را ةْ چكٌ ٍا ةیگاِْ ٍیکّغ. ّٓؼ ؾادجَاف را جقییؼ ٍیٍاِغگار كاهؿیث را دگؼگٕف ٍی

-کّغ ةًکْ از ػؼلیثِات زةاِی اؿحمادق ٍیصالغ در ایُ آقّایی زدایی ِْ جّٔا از جَاـ اٍکا .(47: 1392)اصَغی، 

گٕیی ذّٓف اِتاقحْ از اظالؾاجی اؿث کْ در ٍٕاهؽ يؽكـ ك در  ؛ةؼدٓای جاریعی ك ةاكرٓای هٍٕی ِیؽ ةٔؼق ٍی

در ضَیؼ ظٕد ةْ آَیث زایگاق کْ کّغ ةا ایُ جٕضیش ٓا را اصضار ٍیجؼ کؼدف قؿؼ ظٕد آفٍـیؼ ٓؼ چْ ّٓؼی

زیؼا ایُ اظحُ کار ظٕد جٕزْ ةْ ایُ لؼـ اؿث. داِغ کْ قؼط اكؿ هغـ در ّٓؼی ؿٍیق ك مٕرت یا لؼـ آگاق ةٕد

در اكج  »گٕیغ:کّغ. قمیؿی کغکّی از هٕؿ ايیٕت ٍیظٕاِّغق را ٍـضٕر یک ارجتاط ًٍَٕس ٍی لؼـ اؿث کْ دیغق

کّغ. قؿؼ ِاب چّیُ هؼار ٍیةؼ« راةعْ »قآکارٓای قؿؼی، ةْ جؿتیؼ ايیٕت، هتى از ایُ کْ قؿؼ لَٔیغق قٕد ةا ٍا

کغکّی، )قمیؿی «قٕیٌآف ٍی قّاؿاِْ، ٍـضٕر زیتایی ك كزْ زَاؿاؿث. هتى از آف کْ ةْ ٍؿّی آف ةؼؿیٌ

 در ذُٓ لؼدی ایف ٍؿّیفؼض از ةیاف ایُ ٍعًب آف اؿث کْ گآی ؾايی ةٕدف یک ّٓؼ ؿتب ز .(61: 1391

گیؼی ِیـث کْ ٓا ك دهاین در قؿؼ صالغ ٍـحًؽـ ایُ ِحیسِْکحْاقارق ةْ  »گؼدد. ضْ ٍیکْ ّٓؼ ةؼ اك ؾؼ قٕدٍی

اِغیكیغق اؿث ك ؿپؾ چٕف ٍیّاکاری ٍآؼ صالغ ةْ جَاـ ایُ ػؼایك ةْ ّٓگاـ ِٕقحُ یا گمحُ قؿؼ از پیف ٍی

 جٕاِغ ةگٕیغ. ةؼای آف کْگؼ ٍآؼی ٓؼگؽ قؿؼ َِیِكاِغق اؿث. ِْ! چّیُ مّؿثٓا را در زای ٍؿیُ ٍییکایک آف

ٓا را ی آفکـی ةحٕاِغ قؿؼی ةگٕیغ کْ در ؾیُ صاؿ صاٍى ایُ ػؼایك ٍحؿغد ك ٍحّٕع ةاقغ، ةایغ از پیف َْٓ

ی ٓای ظًن قؿؼ، صضٕر َْٓقغق داقحْ ةاقغ جا در يضؼْقّاظحْ ك جسؼةْ کؼدق ةاقغ ك ذّٓی ٍـحؿغ ك جؼةیث

ركیف گیآی  ی اِؼژی ركاِی اؿث، زٍیّْٓای آگاق ك ِاآگاق کْ ِاقی از لؿاؿ قغف جَآٍا ك جسؼةْاِغكظحْ

در کّار ایُ  در كاهؽ .(169: 1388)پٕرِاٍغاریاف،  «ٓا ك اؿحؿغادٓای داِْ را لؼآٌ ةیاكردٍحّاؿب ةا جَاٍی هٕت

ٓا صحی گآی لؼاجؼ از جؿاریك ؾًٕـ ةالفی ؾَى کؼدق ك ةْ جؿتیؼ جٕؿؽ ٍؿّایی ِاقی از لؼـ ؾايی قؿؼ، ایُ جّاؿب

کّایْ « ٍؼغ کٌ صٕمًْ» کّغ. ةؼای ٍذاؿ در ةیث ٍٕرد ِؼؼ ایُ کْا جؿتیؼی ِٕ ٍیی ؾًٕـ را پؾ زدق ِگارِغق ایُ

اٍا  ؛پػیؼ ةاقغجٕزیْك در هايب مّؿحی ٍاِّغ کّایْ قایغ از دیغگاق ؾًٌ ةیاف  در ِؼؼ گؼلحْ قٕدٍاِّغی از ةٕجیَار 

ك صغاهى ایُ کْ  قٕدَِیادا  رت ؾايی ةاقغکْ در ظٕر ایُ مٕ صن ٍعًتیةا چّیُ ِگآی كاهؿیث ایُ اؿث کْ 

جٕاف از آف کْ ٍیاؿث ٍٕضٕؾی ایُ ٍعًب ؛ قٕدِادیغق ك ةْ ةیاِی رؿاجؼ جًك ٍی لکؼی قاؾؼ - جاریعی پكحٕاِْ

ٓا ك از زًَْ قکًٕلـکی ٍؿحوغِغ کْ ِْ جّٔا لؼـ ٌٍٔ لؼٍايیـث ةْ ؾّٕاف كزْ ةايـ ٍکحب لؼٍايیـٌ یاد کؼد.

ای اؿث کْ جضث جأدیؼ لؼـ هؼار دارد ك ةؾ. ةؼای ؿازد ك ٍضحٕا ٍوٕيْایُ لؼـ اؿث کْ ٍضحٕا ٍیاؿث ةًکْ يؽكٍاً 

فٌ »ك « کٌ صٕمًْ»، «ٍؼغ »ٍذاؿ در ٍٕرد ةیث ٍؽةٕر ٍؿحوغِغ کْ قاؾؼ ةْ ؿتب ؿاظحُ لؼٍی کْ از کًَات

ز صالغ ٍٕضٕع ةیكحؼ در ذُٓ داقحْ ةْ چّیُ ٍضحٕایی رؿیغق اؿث. قایغ ةا اقارق ةْ ةیحی دیگؼ ا« ظٕردف

 گٕیغ:ٍی« جا ؿؼ زيك جٕ در دؿث ِـیٌ الحادق اؿث »جتییُ قٕد. صالغ در ةیث آظؼ فؽيی ةا ٍعًؽ

 «اجضادی اؿث کْ در ؾٔغ هغیٌ الحادق اؿث صالغ گَكغق را ةا فَث ای یار ؾؽیؽ»

 (109: 1380)صالغ، 

اصؽاب ةْ آف  ؿٕرق 72اؾؼاؼ ك  ؿٕرق 172ت ای اؿث ةْ ٍازؼای ؾٔغ ايـث کْ در آیاٍضحٕای ایُ ةیث کْ اقارق

را ةؼای « گَكغق ». ایُ کْ قاؾؼ ممثدر ٍنؼاع ِعـث« صالغ گَكغق »اقارق قغق اؿث ٍؿًٕيی اؿث از جؼکیب

                                                             
1 .coherence 
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ؾٔغ  »کْ در ایّسا َٓاف« گَكغگی »قٕد کْ ٍضحٕایی ٍؼجتط ةارَّٕٓف ٍی ؿَثگؽیّغ اك را ةْ ایُ ظٕد ةؼٍی

 ؿث را اِحعاب کّغ. کْ ةْ جؿتیؼی ؾكن ا« ايـث

ایُ اؿث لؼـ ك ٍضحٕای ٍغ ِؼؼ مٕرجگؼایاف  در جتییُ راةعْ آظؼ کْ ؿعُاٍا در ٍٕرد ةیث ٍٕرد ةضخ ٍوايْ 

جٕزْ ةْ امًی قاؾؼ در ةیث کْ ؾتارت اؿث از زكدگػری زٍاف ك ةْ کَیُ ِكـحُ میاد دِیا ك در ِحیسْ  جکیْ کْ

 ٕؾاجی اؿث کْؼ از ٍٕضك ایُ یکی دیگ قٕدیف دیغق ٍیظٕیف در جَاـ اةیات ایُ فؽؿ ٓمث ةیحی کَاة

 :: در ٌٓ جّیغگی لؼـ ك ٍضحٕا در کًیث یک امى ّٓؼیاِغدر ارجتاط لؼـ ك ٍضحٕا ةْ آف پؼداظحْ ٓالؼٍايیـث

 جا ةتیّػیٌ ؿػػؼاِساـ چْ ظٕآػػغ ةٕدف ظٕقحؼ از لکؼ ٍی ك زاـ چْ ظٕآغ ةٕدف

 گٕ ِْ دؿ ةاش ك ِْ ایاـ چْ ظٕآغ ةٕدف فٌ دؿ چّغ جٕاف ظٕرد کْ ایاـ َِاِغ

 رصٌ آف کؾ کْ ِٔغ داـ چْ ظٕآغ ةٕدف ٍؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ ةؼ اك

 اؾحتػػار ؿعػُ ؾػاـ چْ ظٕآػغ ةٕدف ةادق ظٕر فٌ ٍعٕر ك پّغ ٍوًغ ٍّیٕش

 داِی آظؼ کْ ةْ ِاکاـ چْ ظٕآغ ةٕدف دؿحؼِر جٕ َٓاف ةْ کْ قٕد مؼؼ ةْ کاـ

 از ظط زاـ کْ لؼزاـ چْ ظٕآغ ةٕدف ؼ ٍیعاِْ َٓی ظٕاِغ ٍؿَایی دكشپی

 جا زؽای ٍُ ةغِاـ چْ ظٕآػػغ ةٕدف  ةؼدـ از رق دؿ صالغ ةْ دؼ ك چّگ ك فؽؿ

 (301-300: 1380)صالغ،  

ای پٕیا ك ٍكعل اؿث ركد ةًکْ ٍسَٕؾٍْمٕٔـ قکى چٕف یک درةؼگیؼِغق ةْ کار َِی »آیعُ ةاـ ةْ ؾویغق

دٓغ ك ایُ در ظٕد ٍضحٕایی دارد ك ةا ایُ ٍضحٕا ِـتث دركِی یالحْ اؿث. قکى ِـتث ةیاف ازؽا را ِكاف ٍیکْ 

قگؼدٓایی اؿث کْ گاق آگآاِْ كيی ةیكحؼ ِاآگآاِْ ك لؼاجؼ از ِیث ٍٕيك در ادؼ ةْ  ِـتث در یک ادؼ ّٓؼی ِحیسْ

کًَات ٍؼةٕط ةْ آف در قؿؼ صالغ ةْ ؿتب  اگؼچْ زاـ ك ٍی ك .(307-306: 1391)اصَغی،  «کار رلحْ اؿث

جؼیُ ٍؿّای آف َِادی اؿث اٍا ٌٍٔ ؛ةاقغزایگاق َِادیُ ك ةْ امعالح کًیغی ةٕدِكاف جؿاةیؼ گِٕاگِٕی را دارا ٍی

قٕد کْ کَاةیف در کّغ ك از ایُ ٍّؼؼ ٍكآغق ٍیکْ ٍقحٌّ قَؼدف كهث ك در ِحیسْ ظٕقتاقی را ايوا ٍی

جّیغگی ادؼ ّٓؼی ٍغِؼؼ ٌقٕد. ایُ َٓاف درٓد ةضخ ةْ ایُ ٍٕضٕع پؼداظحْ ٍیجَاٍی اةیات فؽؿ ٍٕر

 ةاقغ.ِاپػیؼی آف ٍیةْٓا ك جسؽلؼٍايیـث

 

 گیری:ًتیجِ .3

صٕاددی کْ ٍؼدـ ایُ ٍؼز ك ةٕـ از ِؼؼ  گؼةیافجَاـ َِای لؼّٓگ ك ادب ایُ ؿؼزٍیُ ك  قؿؼ صالغ ةْ ؾّٕاف آییّْ

-لؼـ( کْ كزْ زیتایی ق مٕرت)غ ٍؿّی ك ٍضحٕا زایگآی یگاِْ دارد، ةًکْ از دیغگااِغ، ِْ جّٔا در ةُؿگػراِیغق

گؼایاف ركس ةا ٍؿعٕؼ کؼدف ت. مٕراؿث ٍّضنؼ ةْ لؼدقؿؼ پارؿی  دٓغ در ؾؼمْآف را جكکیى ٍی قّاؿاِْ

زِغ ؿؿی ةًیقی در ٍیث یک ادؼ ادةی را رهٌ جؼیُ ؾاًٍی کْ ادةیّةْ ؾّٕاف ٌٍٔ «لؼـ »ظٕد ةْ  ارادق زاِتْجَاـ

 یُ ٍوايْ ةا ةؼرؿی كزٕق لؼٍايیـحی ةیث:جؼ َِٕدف ادةیات از ظٕد ِكاف دادِغ. در آؼچْ ؾًَی
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 «رصٌ آف کؾ کْ ِٔغ داـ چْ ظٕآغ ةٕدف ٍؼغ کٌ صٕمًْ را گٕ فٌ ظٕد ظٕر کْ ةؼ اك»

ای ةْ ى گؼدیغ کْ صالغ جٕزْ كیژقصام ِحیسِْْ جّٔا ایُ ك ِكاف دادف زایگاق لؼـ در اِحواؿ ٍمٕٔـ ٍغِؼؼ قاؾؼ، 

ای را اٍکاِات ك زٍیّْجٕاِغ ٍیٍٕضٕع لؼـ داقحْ اؿث ةًکْ ٍضون گؼدیغ کْ دیغگاق لؼٍايیـحی ةْ قؿؼ صالغ 

 »غای ػؼیك ةْ ٍؼاقارقةیث ٍؽةٕر از ایُ ٍّؼؼ،  ْکچّافگؼ ةاقغ، جؼ قؿؼ اك یاریدر درؾ مضیشلؼآٌ آكرد کْ 

ی ةیٕٔدق ظٕردف ك ايتحْ ةٔؼق ِتؼدف از كهث اؿث. چّیُ لحاری اك ٍاِّغ کٌ ػؼلیحی، فنْٓای رك كیژگی« ةٕجیَار

 .ةاقغك در ِٔایث هاةًیث ظاص ّٓؼ جّیغگی آف ةا ٍضحٕا درٌٓ يی اِـساـ مٕرت،ؾا َِِْٕ جٕاِغٍیقؿؼی 

 هٌاتع

 قرآى کرین

 .. چاپ چٔاردٌٍٓؼکؽجٔؼاف:  ؛ساختار ٍ تأٍیل هتي .(1392اصَغی، ةاةک)

 .. چاپ ةیـث ك چٔارـٍؼکؽ جٔؼاف: ؛حقیقت ٍ زیثایی .(1391ةاةک)اصَغی، 

 .آگْ. چاپ ؿٕـجٔؼاف:  لؼزاِْ ظآؼی. جؼزَْ درآهذی تر ساختارگرایی در ادتیات؛ (1393راةؼت)اؿکٕيؽ، 

 .. چاپ ؿٕـجٔؼاف: اِحكارات ؿعُ ؛لة دریا گوطذُ (1388پٕرِاٍغاریاف، جوی)

 .ٍؼکؽ. چاپ اكؿجٔؼاف:  ٍـؿٕد زؿمؼی. جؼزَْ گرایی؛زیثایی( 1390زاِـٕف، راةؼت كیّـّث)

 .: چاپ ؿٕـهوّٕسجٔؼاف:  هؽكیّی. ةْ کٕقف رضا کاکایی دٓکؼدی. –جضنیش فّی  ؛دیَاى (1380)صالغ

 .94 – 84مل  ،30 جاةـحاف، قَارق فرٌّگستاى، ًاهِ، «یاکٕةـُ كزٕدی صاضؼ ك فائب» .(1385قّاس، ؾًی ٍضَغ)صن

 چاپ ةیـحٌ. لؼّٓگی. ؾًَیجٔؼاف: ، 2ج ؛حافظ ًاهِ( 1391ةٔاءايغیُ)ی، ظؼٍكآ

 .. چاپ چٔارـزكارجٔؼاف: ، 2ج ؛در جستجَی حافظ( 1381رصیٌ) ذكايّٕر،

. چاپ ؿعُجٔؼاف:  ادةی مٕرجگؼایاف ركس(؛ ِؼؼیْ درةارق گمحارٓایی)درس؛رستاخیس کلوات( 1391ٍضَغرضا) کغکّی،قمیؿی

 .ؿٕـ

 .. چاپ اكؿٍیحؼاجٔؼاف: ، 1ج ؛فرٌّگ اضارات (1387ؿیؼكس)قَیـا، 

 .. چاپ یازدٌٓؿعُجٔؼاف:  کغکّی.ش ك جؿًیوات ٍضَغرضا قمیؿیجنضی ؛الطیرهٌطق (1391ؾعار ِیكاةٕری)

 .چاپ اكؿ: ظؼح ِٕجٔؼاف:  ؛ایْاهات دیَاى حافظ( 1376آؼق)لؼیغ، ظ

 .. چاپ اكؿِگاقجٔؼاف:  رضا ؿیغ صـیّی. جؼزَْ ؛در تاب ضکَُ سخي( 1379)الِگیّٕس

 .. چاپ اكؿجٔؼاف: ةی ِاـ، 1ج ؛حافظ خراتاتی (1361)ايغیُ، رکُلؼخَٓایٕف

 .106 -103مل  ،17 قَارق جاةـحاف، کلک، رضا ؿیغ صـیّی. جؼزَْ ،«قؿؼةْ ؿٕی ِٕؾی داِف لّی » .(1370یاکٕةـُ، ركٍُ)

 .. چاپ دكـداِكگاق جٔؼافجٔؼاف: دةْ، ةْ کٕقف امقؼ دا ؛حَاصل ٍ تَتیوار( 1385ٍیؼصـُ)یؽدگؼدی، ا

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


