فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا خوش اقبال
سردبیر :غالمرضا خوش اقبال

دبیرتحریریه:حسینافراسیابیان
طرح جلد  :کوشیار ضیایی

صفحه آرا و مشاورفنی  :دانیال طهماسبی نژاد

این نشریه با همکاری موسسه پژوهشی
سرای علم شهر راز تهیه و چاپ می شود

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
نام  -فارسی

نام خانوادگی -
فارسی

مرتبه علمی

وابستگی
سازمانی

رشته تحصیلی

حسین

آریان

استادیار

دانشگاه آزاد
اسالمی زنجان

زبان و ادبیات
فارسی

بهزاد

بهمنی

دانشیار

دانشگاه شهید
رجایی

زبن و اذبیات
فارسی

محمد

تقوی

دانشیار

دانشگاه فردوسی
مشهد

زبان و ادبیات
فارسی

عبداهلل

رادمرد

دانشیار

دانشگاه فردوسی
مشهد

ادبیات فارسی

اکبر

صیادکوه

استاد تمام

دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات
فارسی

یوسف

عالی عباسآباد

دانشیار

دانشگاه پیام نور

زبان و ادبیات
فارسی

محمدهادی

فالحی

استادیار

مرکز منطقه ای
اطالع رسانی
علوم و فناوری

زبان شناسی

قاسم

کاکایی

استاد تمام

دانشگاه شیراز

فلسفه و حکمت

محمدکاظم

کهدویی

استاد تمام

دانشگاه یزد

زبان و ادبیات
فارسی

خیراهلل

محمودی

دانشیار

دانشگاه شیراز

ادبیات فارسی

محمد

مرادی

دانشیار

دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات
فارسی

راهنمای نگارش و تنظیم مقاالت
(عنوان مقاله حداکثر در  18کلمه با قلم ب.داستان  16 pt.پررنگ)
يک سطر فاصله (ب.نازنين  18 pt.پررنگ)
اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد .همچنین نام فایل حاوی اسامی
نویسندگان نباشند .
 4 -----سطر فاصله (نازنين  10 pt.نازک) -----

چكيده(ب.نازنين  14 pt.پررنگ)
در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد
مطالعه (موضوع) و اهداف آن ،اساس كار (روش تحقیق و مقیاس پژوهش) ،و ميزان
موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .چكيده مقاله
با قلم ب.نازنين اندازه  12 pt.با كناره هاي رديف شده نوشته شود .طول چكيده در
مقالة كامل كمتر از  100كلمه و بيشتر از  250كلمه نباشد .چكيده بايد به تنهايي
كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد .این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای
روش کار و برجستهترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف
نشده ،جدول ،شکل و منابع باشد.
واژههاي كليدي :حداقل 5و حداكثر  7واژه که با کاما ( )،از هم جدا شده و در يك
خط باشند (قلم ب.نازنين .)12

 -1مقدمه (ب.نازنين  14 pt.پررنگ)
به منظور يكسانسازي مجموعه مقاالت اين مجله و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال
فايل كامپيوتري آنها فراهم شود ،الزم است كه همة مقاالت با طرحي يكسان و كام ً
ال
هماهنگ تهيه و تايپ شوند .اين راهنما به نويسندگان مقاالت فارسي كمك ميكند تا
مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند .توجه شود كه فرمت ظاهري اين
راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول همایش است.
براي تايپ مقاله به زبان فارسي ،فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة  2010در محيط
ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد .متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم
(فونت) ب.نازنين و اندازة  13 pt.تك فاصله ) (single spaceتهيه شود .عنوان همة
بخشها با قلم ب.نازنين و اندازه  14 pt.پررنگ و عنوان زيربخشها با قلم نازنين و اندازه
13پررنگ تايپ شود .عنوان هر بخش يا زيربخش ،با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن
بخش قبلي تايپ و شمارهگذاري شود.
 -2-1نسخههاي ارسالي به دبيرخانه مجله
ارسال اصل مقاالت تنها از طریق سامانه ارسال مقاالت به آدرس irlcjournal.irمیباشد.
دبيرخانه ،از بررسي مقاالتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند ،معذور است و
عواقب ارسال اينگونه مقاالت بر عهده نويسنده است.
نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقاالت صرفا از طريق
اعالم در سايت صورت مي گيرد ،بنابراين از ارسال مقاالت از طريق پست و يا Email
خودداري نمايند.
 -3-1حداکثر طول مقاله
با توجه به محدوديت در چاپ مقاالت ،حداکثر طول هر مقالة كامل شامل شکل ها و جدول
ها كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه ميشود ،نبايد از  10صفحة  A4بيشتر باشد.
 -2بدنه اصلی مقاله
بدنه اصلی مقاالت پژوهشی چنین ساختاری دارند :مقدمه ،مرور پیشینه ،روششناسی،
یافتهها ،بحث و نتیجهگیری.

مقدمه :شامل توضیحات مقدماتی برای ورود به بحث ،بیان مسئله ،هدف اصلی ،پرسشها
یا فرضیههای تحقیق و مرور پیشینه میشود .در صورت ضرورت میتوان مرور پیشینه را در
زیرعنوان جداگانهای آورد .مقدمه مقاله بيانگر مسئله پژوهش است .محقق بايد زمينههاي
قبلي پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگيزة تحقيق
اشاره نمايد.
مرور پیشینه :بهتر است از شیوۀ تحلیلی یا تحلیلی-انتقادی برای مرور پیشینههای
مطالعاتی بهره برد .خأل تحقیقاتی را میتوان در این قسمت تبیین کرد.
روششناسی :شامل روش یا رویکرد پژوهش ،جامعۀ پژوهش ،ابزار گردآوری دادهها،
و روش تجزیه و تحلیل میشود .روش كار بايد به اجمال بيانگر چگونگي و فرايند انجام
پژوهش باشد .تحليلهاي آماري ،روشهاي مورد استفاده ،به شيوهاي مناسب يادآوري
شود.
تحلیل دادهها :تحلیل و بیان دادههای گردآمده؛ دادهها و نتيجههاي به دست آمده بايد
به گونهاي منطقي و مفيد ارايه شود و به اين منظور ميتواند همراه با جدول ،نمودار ،نگاره
و عكس باشد.
بحث و نتیجهگیری :ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است .یافتههای پژوهش
تعیین میشود و درک و شناخت نهایی از آنها بیان میگردد .تفسیر دقیق دادهها ،بیان
دیدگاه پژوهشگر دربارۀ یافتهها ،مقایسه یافتههای پژوهش با یافتههای پژوهشهای قبلی،
نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهشهای مشابه ،بیان محدودیتها ،و پیشنهادهای
پژوهشی در این بخش ارائه میگردد.
دستور خط :از دستور خط فارسی مص ّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تبعیت شود.
 -3شرایط پذیرش مقاله
•مقالههای ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی
و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
•مقاالتِ برگرفته از رسالة پایاننامة دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و
دانشجو بهصورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر میشود .از آنجایی که
تغییر اسامی نویسندگان (حذف و اضافه کردن ،یا تغییر وابستگی سازمانی) ،بعد
از ارسال مقاله مقدور نیست ،بنابراین الزم است دانشجویان گرامی ،استعالم الزم
(مجوز دفاع) را از اداره پژوهش دانشگاه خود درباره ترتیب نویسندگان و شیوه
درج وابستگی سازمانی قبل از وصول مقاله ،به عمل آورند

•عالوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله ،مقاله یا بخشی از آن
نباید در هیچ مجلهای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر
شده باشد یا همزمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده باشد.

•مقالههای ترجمه شده از زبانهای دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

•نشریه در رد یا قبول ،ویرایش ،تلخیص یا اصالح مقالههای پذیرش شده آزاد است
و از بازگرداندن مقالههای دریافتی معذور است.
•مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و
نظرات ارائه شده به عهده نویسندهی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی
تأیید تمام مطالب آن نیست.
•مقالههای علمی -مروری از نویسندگان مجرب در زمینههای تخصصی در صورتی
پذیرش میشود که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.
•اصل مقالههای رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج
خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 -4واژههاي خارجي در متن فارسي
براي واژهها و نامهاي خارجي ،حتياالمكان از معادلهاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده
نمائيد .در مورد نامهاي خارجي غامض يا معادلهاي غيرمصطلح فارسي ،فقط در اولين
ارجاع و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژهها ،معادل التين آن را به صورت زيرنويس 1در
پايين همان صفحه قيد نمائيد.
 -1-4زيرنويس ها

در صورت نياز به درج زيرنويس ،همة موارد فارسي و به صورت راستچين با قلم
س هاي التين به صورت چپچين با قلم Times
ب.نازنين و اندازة  11 pt.و زيرنوي 
 New Romanاندازة  9 pt.نوشته شوند.
 -5جدولها
هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد ،كه در سمت راست باالي جدول
footnote

1

با قلم نازنين پررنگ و اندازة  10 pt.تايپ و به ترتيب از  1شمارهگذاري ميشود .بهتر
است جدولها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع ميشود ،درج گردند.
ن هاي جداول بايستي به صورت وسط چين (ب.نازنين  9 pt.پررنگ) و
عنوان ستو 
كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راستچين (نازنين 10 pt.
پ چين ) (Times New Roman 8 pt.بايد
نازك) و اگر التين باشند به صورت چ 
تايپ شوند .همة اعداد در جدولها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند.
ذكر واحد كميتها در جدول الزامي است .هر جدول با يك سطر خالي فاصله از
ي باشند بايستي
ل ها داراي مرجع م 
متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد .و نيز اگر جدو 
شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود .جدول  1مطابق
دستورالعمل فوق تهيه شده است .در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي
تدوين مقاالت فارسي به صورت خالصه آمده است( .توجه شود كه خود جدول نيز
ط چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد).
بايد در موقعيت وس 
جدول  :1خالصه نوع و اندازه قلمهاي مورد نياز براي تدوين مقاالت فارسي

عنوان مقاله

عنوان

قلم (فونت)

ب .نازنين

اندازه

16

نام و نام خانوادگي

ب .نازنين

آدرس کوتاه نويسندگان

ب .نازنين

10

Times New Roman

10

12

آدرس پست الکترونيکي
نويسندگان
عنوان بخشها

ب .نازنين

عنوان زير بخشها

ب .نازنين

متن چکيده و واژههاي کليدي

ب .نازنين

زير نويس فارسي

ب .نازنين

زير نويس التين

Times New Roman

عنوان جداول ،اشکال و نمودارها

ب .نازنين

عنوان ستونهاي جداول

ب .نازنين

متون فارسي درون جداول

ب .نازنين

متون التين درون جداول

10

Times New Roman

8
11
10

متن اصلي

مراجع فارسي
مراجع التين
شماره صفحات

ب .نازنين

ب .نازنين
Times New Roman

ب .نازنين

14
13
12
13
11
9
10
9

10

نوع قلم

پررنگ
پررنگ

ايتاليک
ايتاليک

پررنگ
پررنگ

نازک
نازک
نازک
نازک

پررنگ
پررنگ

نازک
نازک
نازک
نازک

پررنگ

جدول  2نيز مطابق دستورالعمل باال تهيه شده است .قابل ذکر است که جداول بايستي در اولين
مکان ممکن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيرند.
جدول  :2نمونه يک جدول
اندازه
مسئله

5

10
15
20
25
30
35

تعداد نمونه بهينه
حل شده
روش 1

روش 2

20

15

20
19
19
14
10
10

 -6شكلها و نمودارها

14
12
9
10
8
8

ميانگين تعداد گره قطع شده

ميانگين
مدت زمان
حل (ثانيه)

حد پايين

اصل غلبه 1

0/00

94/29

1/00

0/00
0/01
0/11
1/39
32/20
613/30

87/52
87/64
90/60
91/03
92/19
93/34

1/05
1/07
2/20
2/51
2/32
3/36

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط چين در زير آن
با قلم ب.نازنين پررنگ و اندازة  10 pt.تايپ و به ترتيب از  1شمارهگذاري ميشود .نمودارها و
شكلها مي توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه اي كه در صورت چاپ
گ ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد .شكلها در داخل متن و در جايي كه به
سياه و سفيد رن 
آنها ارجاع ميشود ،درج گردند .ذكر واحد كميتها در شكلها الزامي است .در متن مقاله بايد به
همة شكلها ارجاع شود .در تهية شكلها توجه كنيد كه اندازة اعداد ،واژهها ،كميتها و راهنماي
منحنيها ) (legendبه قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله ،كام ً
ال واضح و خوانا باشند.
هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد .يك نمونه شكل در زير
آمده است( .توجه شود كه خود شكلها و نمودارها نيز ،همانند جدول ها بايد در موقعيت وسط
چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند).

شكل :1نمونه داده شده

 -7نتيجه گيري

وجود بخش جمعبندي و نتيجهگيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

تشكر و قدرداني

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود ،از اشخاص حقیقی و حقوقی که در
راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نمودهاند یا در تأمین بودجه ،امکانات و لوازم تحقیق نقش
مؤثری داشتهاند ،سپاسگزاری گردد.

مراجع

فهرست منابع و مآخذ به روش زير تدوين و در پايان مقاله اضافه شود:
الف) كتابها :نامخانوادگي ،نام (سال انتشار)؛ عنوان كتاب ،مترجم :جلد .محل نشر :ناشر.
ب) مقاالت :نامخانوادگي ،نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله» ،نام نشريه ،دوره ،شمارة نشريه،
مكان نشر :صفحاتي كه مقاله به خود اختصاص داده است.
ج) منابع الكترونيكي :نامخانوادگي ،نام (تاريخ مراجعه به سايت يا وبالگ)؛ عنوان مقاله يا
نوشته؛ آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي ()... ،CD
د) پاياننامهها :نامخانوادگي ،نام (سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است)؛ عنوان كامل
رساله ،نام استاد راهنما و مشاوران ،شهر محل استقرار دانشكده يا دانشگاه :نام دانشگاه( ،منتشر
نشده).
ه ).ساير منابع :پيروي از الگوهاي متداول در مجالت علمي معتبر.
(هر مرجع بايستي حداقل يكبار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.).
به عنوان اين بخش نيز شمارهاي تعلق نميگيرد .مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد

(نمونههاي زير) ذكر شود .مراجع فارسي را با قلم ب.نازنين نازك  11 .ptو مراجع انگليسي را با قلم
 10 .pt Times New Romanنازك تايپ نماييد .اشاره به مراجع در داخل متن بايستي بصورت (نام
مؤلف ،سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی
و سپس مراجع زبان انگليسی ،مرتّب شده و در انتهای مقاله آورده شوند.

شیوه ارجاع دهی:

این نشریه شیوهنامه ) (APA) (American Psychological Associationرا به عنوان روش
ارجاعدهی و کتابنامهنویسی اتخاذ کرده است.

 -1نحوه ارجاع دهی در داخل متن بهصورت زیر انجام شود:
•نام خانوادگی نویسنده ،ویرگول سال انتشار در داخل پرانتز مانند (دبیرمقدم )1389 ،میآید.
•اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند ،تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت
«و همکاران» استفاده میشود ،مانند( :دبیر مقدم و دیگران.)1389 ،
•در صورتیکه به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول
از هم جدا میشوند ،مانند( :دبیرمقدم1389 ،؛ حقشناس1378 ،؛ توسلی و دیگران.)1392 ،
•اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده میشود ،بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار ،سالهای
دیگر با نقطه ویرگول از هم متمایز میشوند ،مانند( :چامسکی1967 ،؛ 1978؛ .)1988
•برای ذکر شماره صفحه نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب و مقاله بدین شکل انجام
میگیرد( :چامسکی )35 :1977 ،در ضمن اگر به یک منبع چند بار ارجاع داده میشود ،الزم
است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت «همان» استفاده نشود.
•در ارائه نقل و قول مستقیم و یا برداشت /ترجمه نویسنده از یک مطلب به نکات زیر توجه
فرمایید:
•اگر نقل قول مستقیم و کوتاه (کمتر از سه سطر) باشد ،در داخل دو گیومه « »...قرار داده شود.
عالوه بر سال انتشار ،الزم است شماره صفحه کتاب (نه مقاله) نیز در داخل متن ذکر گردد.
•اگر طول نقل قول بیش از دو و یا سه سطر باشد با تورفتگی از دو سمت و با فونت  10و بدون
عالمت دوگیومه نوشته شود.

 -2در کتابنامه نویسی به نکات زیر توجه فرمایید:
در پایان مقاله ،ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین ،براساس نامخانوادگی نویسنده ،بهترتیب حروف الفبا
و به صورت زیر ذکر شود:
•بعد از ذکر نام خانوادگی نویسنده از ویرگول استفاده میشود و سپس نام کوچک نویسنده به
صورت کامل برای نویسندگان مقاالت فارسی و با حرف اول نام کوچک نویسندگان مقاالت
التین آورده میشود .بعد از آن سال انتشار که در داخل پرانتز قرار میگیرد و بعد از آن دوباره
نقطه میآید .سپس عنوان کامل کتاب ،محل نشر و ناشر ذکر میشود .عنوان کتاب و یا عنوان
مجله همیشه با فونت ایتلیک نوشته میشود.
مثال :نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،نام نویسنده /نویسندگان (تاریخ انتشار) .نام کتاب
بهصورت ایتالیک (ایرانیک) ،نام مترجم یا مصحح ،شمارۀ جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام
ناشر.
•در صورت طوالنی بودن مشخصات اثر که طول آن به دو سطر و یا بیشتر بیانجامد ،تورفتگی
سطرهای بعدی الزامی است.
•اگر کتابی نسخه اصالح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد شماره ویراست آن قبل از محل
نشر ذکر میگردد.
•برای نوشتن مقاله در قسمت کتابنامه مانند کتاب عمل میشود با این تفاوت که بعد از نام
مقاله نام مجله یا نشریه با فونت ایتلیک نوشته میشود .سپس شماره مجلد و در پی آن شماره
صفحات مقاله ذکر میشود.
مثال :نام خانوادگی نویسنده ،نامنویسنده (تاریخ انتشار)« .عنوان مقاله» ،نام مترجم ،نام نشریه به صورت
ایتالیک (ایرانیک) ،سال نشریه ،شمارة نشریه ،شمارة صفحات مربوط به مقاله.
منابع اینترنتی :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ دسترسی)« .عنوان مقاله» ،نام وبسایت (یا
عنوان نشریة الکترونیکی ،جلد ،شماره ،سال) ،صفحه ،آدرس اینترنتی.
•برای ذکر تعبیر و یا ترجمه نویسنده از یک منبع بهجای دو گیومه « »...از تک گیومه ‹ ‹ ...
استفادهشود.
•در نوشتن مشخصات پایاننامه عنوان پایان نامه ایتالیک نمیشود.
•در نوشتن مشخصات طرح پژوهشی عنوان آن ایتالیک نمیشود.
•کلیه منابع فارسی طبق چکیده التین فصلنامه مربوطه باید به صورت انگلیسی آورده شود و
دقت نمایید منابع نباید ترجمه شود ،بلکه بر اساس اطالعات التین کتاب یا نشریه منبع نوشته
شود.
•منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شدند آخرشان کلمه  inpersianقرار گیرد و بادیگر منابع

•التین در هم ادغام و بعد از منابع فارسی قرار گیرند.
•عناوین جدول ها و شکلها به دو زبان فارسی و انگلیسی در متن مقاله نوشته شوند.
 -3نحوه ارائه عناوین ،زیر عناوین ،مثالها و جداول
•عناوین اصلی با شماره اعداد صحیح و عناوین فرعی با شمارههای مرکب نوشته میشوند ،برای
مثال عنوان فرعی سوم بهصورت (  .2-2-3بررسی فرایند واجی همگونی) نوشته میشود.
•عناوین بهصورت برجسته با همان قلم بی زر فونت  13نوشته میشوند ولی زیرعناوین بهترتیب
با فونت  12و  11تایپ شود.
•اولین پاراگراف زیر هر عنوان بدون تورفتگی شروع میشود ،اما پاراگرافهای بعدی با تورفتگی
آغاز میشود.
•شماره مثالها داخل پرانتز قرار میگیرد ،مانند :مثال ( )1و مثال ( .)12اگر مثال اصلی دارای
مثالهای فرعی باشد به شکل مثال (.1الف) ارائه میشود .شکلها با شماره و توصیف مختصری
ل با شماره و توصیف مختصری در مورد محتوای آن در
در مورد آن در زیر شکل و عنوان جدو 
باالی جدول قرار میگیرند.
نمونههای انگلیسی:
Applegate, L.M., Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate
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McGraw- Hill.
Clarke, S. (2001). Information Systems Strategic Management, Anintegrated
approach, Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York.

Dohertya, N.F., Marplesa, C.G. and Suhaimib, A. (October 1999) Therelative
success of alternative approaches to strategicinformation systems planning:
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فرم تعارض منافع ،توافق نامهای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعالم میکنند که در رابطه با
انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخالق نشر ،از جمله سرقت ادبی ،سوء رفتار ،جعل دادهها و
یا ارسال و انتشار دوگانه ،پرهیز نمودهاند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان
در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننمودهاند .فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان میدهد
که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است .نویسنده مسئول از جانب سایر
نویسندگان این فرم را امضا و تایید مینماید و اصالت محتوای آن را اعالم مینماید .نویسنده
مسئول هم چنین اعالم میدارد که این اثر قبال در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه
دیگری ارائه نگردیده است .همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا ،جداول ،تصاویر و  ...به ناشر
محول گردیده است.
نام نویسنده مسئول:

آدرس الکترونیکی:

وابستگی سازمانی:

تلفن:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی ،تجاری ،بنیاد خصوصی
و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمکهای مالی ،نظارت بر دادهها ،طراحی
مطالعه ،آمادهسازی اثر ،تجزیه و تحلیل آماری و  )...دریافت نموده است؟
بلی 
خیر 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام ،داوری و یا ثبت شده ،مربوط به این اثر را
در حال انجام دارند؟
بلی 
خیر 

 - 1مصوب دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی ،دفتر برنامهریزی و سیاسگذاری پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطالعات اضافی اثر مذکور را از
نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟
بلی 
خیر 

آیا جنبهای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به
اعالم و تایید اخالق نشر باشد؟
بلی 
خیر 

نام نویسنده مسئول:
امضا

تاریخ:

اندیشه های بلند سرمنزل معرفت انسانی است و مسیر سلوک را برای رسیدن به انسان
کامل نورانی خواهد کرد .برازمان با همراهی و دریافت داشته های عمیق از مردمانی
که ادبیات را طریقت رسیدن به حقیقت دانسته اند چراغی روشن خواهد بود مانا  ،به
بلندای اسمان و به رسم اسنادی ارزشمند در گذرگاه تاریخ ؛ بی شک زمانی خواهد
رسید که اندیشه های ناب اهالی ادب و معرفت روشنگری خواهد کرد و آن روز ،
روز برازمان است.

فهرست
کاربرد چند فعل مرکب متروک
به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی /طیبه صابری ،امین شایسته دوست
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بررسی واژگانی گویشوران
روستای خسروشیرین  /رها زارعی فرد ،راضیه مالیی

36

بررسی کاهش واکه ای
در لهجه کیسکانی /وحیده ابوالحسنی زاده ،نفیسه تقوی ،حکیمه حمزه
بررسی همتایی در کلمات ربط زبان فارسی /سیده عاطفه بقایی

بررسی و تحلیل ساختمان نحوی
جمالت داستان «آفتاب لببام» جاللآلاحمد  /علی عزیزی ،محتشم محمدی
قهرمان ،منجی و پیر دانا در سه گانه اشوزدنگهه از آرمان آرین /دکتر فرناز ملکی

62
72

90
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کاربرد چند فعل مرکب متروک

به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی
طیبه صابری ،امین شایسته دوست

چکیده
یکی از مشخصههای سبکی نویسندگان ،به کار بردن واژههای خاص است که
عالوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده ،پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته
با نویسنده نامعلوم را ممکن میکند .چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان،
دوره زمانی تولد ،حیات و مرگ دارند .کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخستین
کتابهای زبان فارسی است که به دست ما رسیده و به دلیل اینکه به زبانی تازه
تحول یافته از فارسی میانه نوشته شده ،تعداد زیادی از واژگان قدیمی فارسی
را در خود دارد .در این مقاله سعی شده است تعدادی فعل مرکب از کتاب تاریخ
بلعمی انتخاب شود که امروزه فراموش شده یا به معنای دیگری به کار میروند و
با بررسی ریشه شناسانه آنها ،سیر زندگی این کلمات تا آنجا که ممکن است پیدا
22

واژههای کلیدی« :واژه»« ،بلعمی»« ،فارسی» « ،سبک»« ،ریشه».
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

شود و معلوم شود که آیا کاربرد این کلمات در این کتاب ویژگی سبکی نویسنده
بوده یا خیر .نتیجه این تحقیق نشان میدهد بعضی از این افعال مرکب در هیچ یک
از منابع فارسی میانه و دری دیده نشده و به نظر میرسد از ویژگیهای سبکی
نویسنده باشد .واژههایی نیز توسط نویسنده تغییر داده شدهاند و دیگر کلمات
از گذشته تا قرون متمادی کاربرد داشته و سپس از چرخه حیات بیرون رفتهاند.
مقدمه
کتاب عظیم «تاریخ بلعمی» یکی از قدیمیترین کتابهای دوره اسالمی است که
از زبان عربی ترجمه گردیده و به دست ما رسیده است .در کتاب مجمل التواریخ و
القصص آمده« :کتاب تواریخ محمد بن جریر الطبری رحمه اهلل علیه که از تازی به
پارسی کرده است ،ابوعلی محمدبن محمد الوزیر البلعمی به فرمان امیر منصور ابن
نوح السامانی که بر زبان ابی الحسن الفایق الخاصه پیغام داد در سنه اثنی و خمسین
و ثالث مائه( ».بی نام.)37 :1318،
از روی این سند معلوم میشود که در سال  352ترجمه این کتاب به زبان فارسی
آغاز شده است.
این کتاب یک دوره عمومی تاریخ جهان از ابتدای آفرینش تا زمان حمله اعراب
به ایران شامل داستانهای زندگی پیامبران و نیز پادشاهان ایران است .امیرمنصور
بن نوح سامانی به وزیر خود بلعمی دستور ترجمه کتاب «تاریخ االمم و الملوک
الطبری» را داد .اما وی در طول کار ترجمه ،در موارد متعددی اصل کتاب را
خالصه و از منابع مختلف دیگری نیز استفاده کرد و مطالبی را نیز از ترجمه خود
حذف نمود( .رک .صفا 144 :1386،و رک .شمیسا)3 :1386 ،درواقع او تنها با
اقتباس از کتاب محمدبن جریر طبری و پی گیری روش کار او بنیاد کتاب سترگ
«تاریخ بلعمی» را نهاد.
نویسنده این کتاب ابوعلی محمدبن عبداهلل بلعمی وزیر سامانیان و از رجال قرن
چهارم است .پدرش ابوالفضل محمدبن عبداهلل بلعمی از سال  279وزیر اسماعیل بن
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
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احمد سامانی و پسرش احمد و پسر احمد نصر بوده است .علت شهرت او به بلعمی
انتساب او و نیکا ن او به بلعمان از قراء مرو است و بعضی علت شهرت او را بدین
نام ،انتساب نیاکان او به بلعم از بالد روم دانسته اند .ابوعلی محمد چندی وزیر
ابوالفوارس عبدالملک بن نوح (  )350-343و مدتی نیز وزیر ابوصالح منصور بن نوح
( )366-350بود و در سال  363هجری نیز درگذشت( .رک .صفا)144 :1386،
از آنجا که این کتاب تا کنون شرح نگردیده و نیز با توجه به نثر کتاب و
مشخصات سبکی آن و همچنین قابلیت تطابق با اهداف این پژوهش بر روی واژهها
آن ،نگارنده بر آن شد تا در این مقاله تعدادی از فعلهای مرکب آن را معرفی
کند و عالوه بر نشان دادن ریشههای تاریخی آن در هر مورد حتی االمکان به
جستجوی آن در متون قبل و بعد بپردازد و به این ترتیب سبک بلعمی را از سبک
رایج آن دوره بازشناسد .
تا آنجا که ما اسناد مکتوب زبان مردم این سرزمین را در دست داریم ،یعنی
حدودا اوایل سلطنت هخامنشیان تا به امروز« زبان مردم ایران همواره فارسی بوده
و از دیرگاه ارتباط بین نسلها را نگاه داشته و با گذشت قرون و پشت سر گذاشتن
این همه فراز و نشیب هنوز این زبان فارسی است( ».برومند سعید )7 :1383،اما
زبان فارسی امروز تفاوت بسیاری با آن زمان دارد و این خود مسأله ای جبری و
گریزناپذیر است .هر کدام از کلمات مطرح شده در این مقاله نیز راه درازی را از
زبان هند و اروپایی تا زبان فارسی دری پیموده اند که در زیر هر کلمه به آنها
اشاره شده است:
سبک شناسی بررسی شیوههای بیان و دلیل انتخاب یک روش از میان روشهای
ممکن دیگر است .در یک تعریف سبک شناسی را «مطالعه هر نوع کاربرد زبان
که از نظر موقعیت تمایز دهنده میباشد»(چگنی )431 :1382،دانسته اند .به
عبارت دیگر «مطالعه کاربرد زیبایی شناختی زبان در تمام قلمروهای زبانی را
سبک شناسی میگویند(».همان )431:در سبک شناسی زبانی بیشتر به علل بررسی
انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه پرداخته میشود .در فرهنگ اصطالحات
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نقد ادبی در مورد پیوند سبک و زبان آمده«:سبک شناسان معتقدند که این مسأله
که یک نویسنده از ماده اولیه موجود که شامل دستور زبان،ساختمان بندیهای
گوناگون جملهها ،لغات موجود در زبان و غیره میشود ،انتخابهای خاصی کرده
است و سبک خاصی را به وجود آورده است ،بسیار حائز اهمیت است و مطالعه این
انتخابها و نقشی که آنها میتوانند در ساختن معنی داشته باشند ،کمک زیادی
به تحلیلگران در دستیابی به تحلیل دقیقتری از متن میکند(».مقدادی:1378،
 )319در این مقاله به طور ویژه به انتخاب واژههای خاص توسط نویسنده پرداخته
شده است.
متأسفانه ما از کتب نگارش شده قبل از این کتاب اطالعی در درست نداریم تا
با مقایسه با آن میزان تأثیر پذیری یا تقلید نویسنده را از آن کتابها دریابیم.
هر چند به نظر نمیرسد این نخستین کتاب نگاشته شده به زبان فارسی دری باشد.
زیرا در آن موقع مردم خراسان و ماوراء النهر همه فارسی زبان و فرهنگ دوست
و با سابقه علمی و تاریخی کهن بوده اند .حتی اگر این گونه در نظر بگیریم که
آنها کتاب علمی و تاریخی نداشته اند ،نمیتوانیم بپذیریم که نیازی به کتاب در
زمینه فقه اسالمی نداشته اند .از سوی دیگر کتابی مانند تاریخ بلعمی که نثر آن
در نهایت پختگی و سالمت و استحکام است ،باید سابقه ای در زبان دری داشته
باشد .وگرنه ممکن نیست مردمی که تا چند قرن پیش به زبان فارسی میانه سخن
میگفته اند و پس از آن با تحول عظیمی در زبان خود مواجه شده اند ،بتواند
بدون داشتن پیش زمینه چنین شاهکاری را با این ویژگیها خلق کنند( .رک.
بهار)285 :1370،
اما خوشبختانه کتابهایی معاصر با تاریخ بلعمی به دست ما رسیده اند که میتوان
تا حدودی با مقایسه آنها با هم سبک نثر آن زمان را فهمید .مانند مقدمه شاهنامه
منثور ابومنصوری ،ترجمه تفسیر طبری ،هدایه المتعلمین فی الطب ،حدودالعالم
من المشرق الی المغرب ،تفسیر پاک ،نورالعلم ،االبنیه عن حقائق االدویه و تفسیر
کمبریج.
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آنچه از بررسی این کتب به نظر میرسد این است که سبک این دوره هنوز نزدیک
به سبک کتابهای نوشته شده به زبان فارسی میانه است .باید توجه داشت در
این دوره هنوز کتابهایی به زبان فارسی میانه نوشته میشده است .ویژگیهای
مشترکی بین این کتابها هست .از جمله اینکه نثر این کتابها ساده و نزدیک به
زبان گفتار است ،واژهها تازی کمی دیده میشود و اغلب این واژهها کوتاه تر و
ساده تر از مترادف فارسی آنهاست .استفاده از صنایع بدیعی و بیانی مرسوم نیست
تنها گاهی در ابتدای بعضی از این کتابها سجع دیده میشود .جمالت کوتاهند
و ایجاز دارند .تکرار واژهها و به ویژه فعلها بسیار رایج است و نه تنها ایرادی
ندارد بلکه به نوعی زیبایی محسوب میشود .واژههای کهنه و قدیمی به وفور
در این کتابها یافت میشوند .از نظر فکری نیز توصیفات بیشتر مربوط به بیرون
است تا به درون و نگاهها بیشتر آفاقیند تا انفسی( .رک .شمیسا 2 :1386،و)3
نگارش تاریخ بلعمی مربوط به دوره اول نثر فارسی دری است .در این زمان
که دوره طاهریان و ساسانیان را در بر میگیرد ،نویسندگان به سبک مرسل نوشته
اند .مرسل اسم مفعول از ارسال به معنی رها شده و آزاد است .و این واژه معادل
 prosدر التینی به معنی مستقیم و آزاد است .به این سبک نوشتار ،سبک خراسانی
نیز میگویند چرا که نخستین نویسندگان آن در خراسان بزرگ میزیسته اند.
همچنین نثر بلعمی نیز نامیده شده است .زبرا بلعمی جزو شاخص ترین نویسندگان
این سبک است( .رک .شمیسا)1 :1386،
درست است که این کتاب ترجمه ای از زبان عربی است متن و ترجمه شده خواه
نا خواه از متن زبان عربی تأثیر میپذیرد ،اما کوشش بلعمی بر آن بوده است تا
بتواند هر چه بهتر واژهها را به زبان فارسی برگرداند و اسلوب نوشتار فارسی را
حفظ کند .به همین خاطر این کتاب با وجود کهنگی و قدمت آن از بسیاری از
کتابهایی که در قرون بعدی نوشته شده روانتر و آسان یاب تر است.
در سالهای اخیر زبان شناسان و دستورنویسان تالشهای فکری بسیاری برای
دادن تعریفی مشخص و جامع و مانع از فعل مرکب کرده اند .در این تحقیق از
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تعریفی که خانلری از فعل مرکب به دست داده است بهره میجوییم و آن را به عنوان
دستورالعمل و مالک کار در این برگزیده ایم .خانلری فعل مرکب را فعلی میداند
که از دو واژه مستقل ترکیب یافته باشد .که واژه اولی اسم یا صفت است و صرف
نمیشود اما واژه دوم فعلی است که صرف میشود .و به این خاطر به این مجموعه
فعل مرکب میگویند که از مجموع آنها معنی واحدی دریافته میشود و هرگاه
که این دو واژه هرکدام معنی خود را حفظ کنند و دو معنی را به ذهن القا کنند،
نباید مجموع آنها را فعل مرکب نامید( .رک .ناتل خانلری  ،ج  )105 :1،1353و
(رک .طباطبایی )34-26 :1384،
در این تحقیق این معیار برای تشخیص فعل مرکب از گروه فعلی به کار گرفته
شده است .در کتابهای دستور زبان فعلهای پیشوندی از فعلهای مرکب جدا
شدهاند .اما در فرهنگهای معتبری چون دهخدا بسیاری از ترکیبات فعلی به
ویژه ترکیباتی که جزء صرفی یا فعلیار یا هر دو معنای مجازی دارد ،همگی در
طبقه دستوری فعلهای مرکب جا گرفته اند .ما نیز روش آنان را پی میگیریم.
پیشینه و روش تحقیق:
تاكنون پژوهش هاي بسياري درمورد تاریخ بلعمی انجام پذيرفته است .ازجملة
آنها ميتوان به مقاالت «شناخت کتاب تاریخ بلعمی» نوشته حامد منتظری مقدم
و همچنین « تحلیل گروههای اسمی وابستگی از منظر دستور تاریخی در تاریخ
بلعمی» نوشته محمدباقر وزیری و عصمت خوئینی اشاره كرد .همچنین فعل مرکب
نیز که از دیگر موارد مطرح شده در بسیاری پژوهشهاست از جمله موارد مورد
توجه در این مقاله است .مقاالت و کتابهایی به این مقوله پرداختهاند .از جمله
«نگاهی به فعل مرکب از دیدگاه فرهنگ نویسی» نوشته علی خزاعی فر و «فعل
مرکب در زبان فارسی» نوشته عالالدین طباطبایی و همچنین «ساختمان فعل مرکب
و معیار شناخت آن» نوشته علی کرمی .اما اين مقاالت چنان كه از عنوانشان
پيداست ،هيچ كدام بر موضوع اين مقاله منطبق نيستند و از اين نظر مي توان
موضوع «کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی
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» را كام ً
ال جديد دانست.
اين مقاله به روش ترکیبی از اسنادی -کتابخانهای و تحلیلی نوشته شده است .در
ابتدا تمام كتاب تاریخ بلعمی از ابتدا تا انتها خوانده و بررسی شده فعلهای مرکب
متروک با توجه به معیار ذکر شده در مقاله فيش برداري گرديد .سپس باتوجه
به آثار انديشمندان در زمینه ریشه شناسی تاریخی مورد بررسي قرار داده شد و
سپس شاهد مثالهایی از متون فارسی میانه چون شکند گمانیک ویچار و شایست
نشایست و  ...و همچنین کتابهای دوره تاریخی چون تاریخ بیهقی و شاهنامه
فردوسی و ...یافته شد و سعی گردید تا واژگانی که برای نخستین بار توسط خود
بلعمی به کار رفتهاند یافت شود و بدین ترتیب به واژه سازی و سبک نوشتار بلعمی
دست یافته شود.
بررسی فعلهای مرکب:
آزادی کردن به معنی «شکر ،سپاس ،حق شناسی» (دهخدا :ذیل واژه آزادی
کردن)مثال از تاریخ بلعمی« :گودرز از بر زفره آزادی بسیار بکرد که او اندرین
حرب کار بسیار کرد( ».بلعمی )431 :1385،
مثال دیگر« :خدای تعالی اندر نبی از ایشان آزادی کرد پیش این امت( ».همان:
 )540این واژه مرکب از« :آزادی» و «کردن» است و «آزادی» خود متشکل
از«آزاد» و«ی» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :آزاد :فارسی دری« āzād :یله ،رها؛ نجیب ،اصیل،
شریف» <فارسی میانه <āzād :ایرانی باستان ā-zāta* :مرکب از ( āپیشوند) و
*-zāta

(صفت مفعولی) از ریشه «*zanزادن» (. )*zāta->*zṇtaنک65-464 :2007( :
)Horn 6 :1893( ،)Cheung
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ی :از ترکیب پسوند – -θwāبا پسوند – -yaدر فارسی میانه ،پسوند – īhو در
پهلوی اشکانی پسوند – iftدر پهلوی اشکانی ترفانی و – īhدر فارسی میانه برای
ساختن اسم معنی از صفت به کار میروند( .ابوالقاسمی)324 :1389،
کردن :فارسی دری -kun :و  <kardanفارسی میانه -kun :و « kardanکردن».
ماده مضارع این فعل مشتق است از ایرانی باستان *kṛnu- :و ماده ماضی آن مشتق
است از فارسی باستان( *karta- :صفت مفعولی) از ریشه « -karکردن ،انجام دادن».
نک.)Cheung 236 :2007( ،)KENT 179 :1950( :
در متنهای پهلوی هم آزادی به معنی تشکر هم جدا و هم در ترکیب به کار رفته
است .به طور مثال:
ud andar kardagārān spās-gōwišnīh ud āzādīh-kardārīh weh. (Mēnōg ī
)xrad, I, 80

و نسبت به کنندگان (کار نیک) سپاسگزاری و آزادی کردن بهتر است.
( تفضلی)23 :1385،

āzādīh az yazdān ud wehān andar har gāh <ud> zamān guftan ud
hangārdan sazāgwār, pad nāmčišt andar rōzgār-ē pad ēn ēwēnag. (Xem)Xr.Farr.Mard, 1; Corpus of Pahlavi Texts: 378

آزادی از ایزدان و بهان در هر گاه و زمان گفتن و انگاردن سزاوار است به ویژه
در روزگاری بدین آیین.
مثال دیگر« :کنون آفرین تو شد ناگزیر بما هرکه هستیم برنا و پیر
هم آزادی تو بیزدان کنیم

دگر پیش آزادمردان کنیم »

(دهخدا :ذیل واژه آزادی ،به نقل از شاهنامه)
همچنین شاهدی از دیوان ظهیر فاریابی یافته شد.
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آواز کردن به معنی «آواز دادن ،خواندن ،نداء» (دهخدا :ذیل واژه آواز)
السالم را گفت آواز کن
مثال از تاریخ بلعمی« :جبریل علیه السـّالم مر ابراهیم علیه ّ
خلق را( ».بلعمی)170 :1385 ،
این واژه مرکب از« :آواز» و « کردن » است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :آواز :فارسی دری <āvāz :فارسی میانه < . āwāzایرانی
باستان -ā-vāča* :که مرکب است از ( āپیشوند) و *<-vāčaریشه *« -vakگفتن»
<هندواروپایی« ṷekṷ* :صحبت کردن» نک)Horn 1893: 13)، (Cheung 2007( :
بررسی ریشه شناسانه «کردن» ذیل واژه«آزادی کردن» آمده است.
« »āwāzدر متنها پهلوی بیشتر به معنی آواز خواندن و سخن در ترکیبات
« »čarb-āwāzبه معنی «چرب سخن» و « »društ-āwāzو درشت سخن به کار رفته
که هردو در فارسی .نک (husraw ī kawādān ud rēdag-ē: 63)، (ayādgār ī
( ،)wuzurg-mihr, 192,194دهخدا :ذیل واژه چرب سخن و درشت سخن)
در بعضی متون گذشته این معنی به صورت آواز دادن آمده است .اما در هیچ متنی
به صورت آواز کردن نیامده است .مثال از آواز دادن :بطان آواز دادند که بر
دوستان نصیحت باشد( .دهخدا :ذیل واژه آواز ،به نقل ازکلیله و دمنه)
بازافکندن با توجه به متن تاریخ بلعمی باید به معنی «بازداشتن و مانع شدن» باشد
که به این معنی از فرهنگها فوت شده است.
مثال از تاریخ بلعمی« :اکنون گویی من بنده ام و فرعون را از آن رای بازافکند».
(بلعمی )286 :1385،
مثال دیگر« :چون بساختند هر روزی که بر آن بنهادندی که آن شب بروند
چیزی پیش آمدی که بازماندندی ،موسی پیران بنی اسراییل را گفتی چه بوده
است که تدبیر رفتن همی نسازید؟ گفتندی ما همه ساختیم ولیکن خدای تعالی
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بازافکند( ».همان)288 :
این واژه مرکب از« :باز» و «افکندن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :باز :فارسی دری<bāz :فارسی میانهabāz :
(مکنزی < )29 :1383،ایرانی باستان« apāča<*apānk* :عقبی ،پشتی» ،قس.
اوستایی« -apānk :عقبی ،پشتی» و پارتی« abāž :باز ،دوباره» در فارسی دری

به عنوان پیشوند فعل بر تکرار عمل داللت دارد .مانند« :بازآمدن» و «خواستن»
(رضایی کیشه خاله و دیّان)33 :1388 ،

کاربرد این واژه با این معنا فقط در کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد
از ویژگیهای سبکی نویسنده باشد.
بیرون آمدن به معنی «-1خروج کردن ،طغیان کردن ،به سختی هجوم آوردن،
سرکشی کردن ،کنایه از ترک اطاعت و انقیاد».
 -2ظاهر شدن ،بروز و ظهور کردن» (دهخدا :ذیل واژه بیرون آمدن)
مثال از تاریخ بلعمی « :تا چون دشمنی بیرون آید و آن مملکت از وی خواهد
ستدن و بر رعیت او ستم خواهد کردن او سپاه فرستد بحرب وی( ».بلعمی:1385،
)726
مثال دیگر« :قارون از قوم موسی بود ،فبغی علیهم ،بر ایشان بیرون آمد( ».همان:
 )334و «پیغامبر ما صلی اهلل علیه به مکه اندر بیرون آمد( ».همان)759 :
مرکب از « :بیرون» و «آمدن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :بیرون :فارسی دریbīrūn|bērūn :؛ مرکب از -bē
«خارج» که مشتق است از ایرانی باستان * ba-itمرکب از * baبه معنی خارج
و پسوند – itو جزء دوم کلمه یعنی  ، rōnبه معنی «سو ،سمت ،جهت» (حسن

دوست.)228 :1383،
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آمدن :فارسی دری  <āmadanفارسی باستان ā-gmata :مرکب از ( āپیشوند) و
( *-gmataصفت مفعولی) ،در کنار * < )-gata- (<*gṃ-taهندواروپاییgm1* :
)183 :KENT 1950( )2007:98,(Cheung
ترکیب « »bērōn madanدر زبان فارسی میانه به معنای خروج به کار رفته است.
به نظر می آید بیرون آمدن به معنی ظاهر شدن بیانگر ویژگی سبکی بلعمی است.
مثال از متون فارسی میانه:
māh frawardīn rōz ī hordād manūščihr abar kēn ī ēriz bērōn mad ud
salm ud tūz rāy pad kēn ī ēriz be ōzad (māh ī frawardīn rōz ī hordād, 16).

(= (در) ماه فروردین روز خرداد منوچهر به کین (خواهی) ایرج بیرون آمد و
سلم و تور را به کین (خواهی) ایرج بکشت).
مثال برای معنی اول« :گفت اگر من او را بکشم لشکر بر من بیرون آیند و عاصی
شوند( ».دهخدا :ذیل واژه بیرون کردن ،به نقل از اسکندرنامه) همچنین این واژه
در کتابهای تاریخ بیهقی ،تاریخ سیستان ،انیس الطالبین ،دیوان شمس و تاریخ
قم نیز یافته شد.
مثال برای معنی دوم« :بعداز ذوالقرنین بیرون آمد [ اشک بن دارا ] و پیغام فرستاد
بر جمله ملوک الطوایف که ما همه از یک خانه ایم ( ».دهخدا :ذیل واژه بیرون
کردن به نقل از فارسنامه ابن البلخی) همچنین این واژه در کتابهای قصص
االنبیاء ،مجمل التواریخ والقصص ،تاریخ سیستان و نوروزنامه نیز یافته شد.
بیرون کردن به معنی « -1به در کردن ،خارج ساختن»  -2فرستادن ،گسیل
کردن ،روانه ساختن  -3جدا کردن ،برداشتن ،کنار گذاشتن» (دهخدا :ذیل واژه
بیرون کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :او را به خدای خواندی و زکوه خواستی ،قارون اجابت
نکردی و زکوه بیرون نکردی( ».بلعمی)339 :1385،
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مثال دیگر« :ذوالقرنین نیز چاه از دست آن مردمان بیرون کرد و باز ابراهیم داد».
(همان )325 :و «پس رسولی بیرون کردند و نامه فرستادند( » .همان)18 :
این واژه مرکب از« :بیرون» و «کردن» است .بررسی ریشه شناسانه این واژه ذیل
واژگان « بیرون آمدن» و «آزادی کردن» آمده است.
« »bērōn kardanبه معنی اخراج کردن ،بیرون کردن در پهلوی کاربرد دارد
اما برای انتقال معنای به بیرون آوردن یا هدایت کردن از واژۀ « ō bērōn
 »ānīdanاستفاده شده .به نظر میرسد به کار گیری «بیرون کردن» برای معنایی
فرستادن بعدها وضع شده باشد.

مثال از فارسی میانه:
abāg zan, awēšān pad -garān xēšm ud an-āzarmīh az wahišt bōyistān
)bērōn kard <hēnd>,( Šikand Gumanīg Wizār, XI, 75

(= آدم همراه زنش حوا با خشم گران و بی آزرمی از بوستان بهشت رانده شدند).
مثال دیگر:
duxt-*ēw ī mihrag 3-sālag būd. *dāyagān pad nihān ō bērōn ānīd u-šān
*ō warzīgar mard-ēw abespārd kū parward ud gōš aziš dāšt. (Kārnāmag
)ī Ardaxšīr ī Pābagān, XVI, 9

(= دخت مهرگ سه ساله بود ،دایگان نهانی (او را) بیرون آوردند و به مردی
برزگر سپردند که (او را) پرورد و از او مراقبت کرد).
مثال برای معنی نخست« :و آالت شکمش بیرون کردند و از بوی خوش بیاکندند».
(دهخدا :ذیل واژه بیرون کردن به نقل از مجمل التواریخ والقصص) از تاج المصادر
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بیهقی نیز شاهدی یافته شد.
برای دومین معنی« :داعیان بهر جای بیرون کرد( ».دهخدا :ذیل واژه بیرون
کردن ،به نقل از تاریخ بخارای نرشخی) در زبان فردوسی و اسدی توسی نیز
شواهدی یافته شد.
برای معنی سوم« :بخیلی میکرد و زکوه خدایی از مال بیرون نمیکرد( ».دهخدا:
ذیل واژه بیرون کردن به نقل از قصص االنبیاء)
پیدا کردن به معنی «اظهار کردن ،نمایاندن ،عرض کردن ،آشکار کردن ،روشن
کردن» (دهخدا :ذیل واژه پیدا کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :و از پنهان خدای همی پرستیدند ،دین خویش پیدا کردند».
(بلعمی)109 :1385،
مرکب از «پیدا» و «کردن»:
بررسی ریشه شناسانه واژه :پیدا <paydā|peydā :فارسی« paydāg :پیدا،
آشکار» < ریشه * <paydāgایرانی باستان -patyāka* :مشتق از *-patyank
مرکب از ( patiپیشوند) و جز دوم مشتق از ریشه « ankخم کردن ،کج کردن»
(حسن دوست )300 :1383،کردن :رک« .کردن» ذیل واژه«آزادی کردن»
در پهلوی نیز از این ترکیب به معنای بیان کردن و اظهار کردن در زبان فارسی
میانه شاهد داریم.
imąm āat̰ ząm panǰ wačast az ān panǰ āsānīh ud panǰ anāsānīh ī
zamīg ī pad wandīdād pad sidīgar fragard paydāg bē kard ēstēd.
)(Šāyist nē šāyist, XIII, 199
« »imąm āat̰ ząmپنج بند شعر است از (به مناسبت) آن پنج خوشی و پنج نا

خوشی زمین که در وندیداد ،در فرگرد سوم بیان کرده شده است (.مزداپور:1390،
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)84-183
در نوشتههای پس از بلعمی نیز شواهدی از این واژه وجود دارد:
« ورهمی آتش فروزد در دل من گو فروز شمع را چون برفروزی فایدت پیدا
کند» (منوچهری)71 :1386،
و در اشعار فردوسی ،سعدی و مولوی نیز یافت شد.
دروغ کردن
بررسی ریشه شناسانه واژه :دروغ :اوستایی ، )druj- (druž :فارسی باستان:
« -d(u)raujدروغ گفتن و فریفتن» ،پهلوی« drōzدروغ گفتن و عهد شکستن»
(( ،)81-80 :2007 )Cheungموالیی )190 -188 :1388،با برسی شواهد از
متون مختلف به نظر میرسد  drōzدر متون فارسی میانه به معنی پیمان شکنی
همیشه در ترکیب  mihr-drōzمی آید و فعل آن به صورت  mihrdrōzīdanیا
 mihrdrōzīh kardanبه کار رفته است.
و  drōzبه تنهایی یا مقابل واژه  ،rāstبه معنی دروغ گفتن به کار رفته است.
معنی فعل دروغ کردن به قرینه متن و شواهد متون فارسی میانه همان mihrdrōzīh
 kardanکه با حذف بخش اول ترکیب مختصر شده و به همان معنی «پیمان شکستن»

به کار رفته ولی دروغ کردن به این معنی از فرهنگهای فارسی فوت شده است.

مثال از تاریخ بلعمی« :گناه فیروز را بود ،با من عهد کرد و پس دروغ کرد ،تا خدای
عزوجل او را گرفتار کرد( » .بلعمی)669 :1385،
این واژه در هیچ یک از متون فارسی یافت نشد و بایستی ویژگی سبکی نویسنده
باشد.
دیوان نهادن به معنی «محکمه و دادگاه تشکیل دادن ،برپا کردن دیوان ،محکمه

قضاوت ترتیب دادن( ».دهخدا :ذیل واژه دیوان نهادن)
مثال از تاریخ بلعمی« :عرب و حمیر را دیوان نهاد و بهر شهر از یمن و بیرون کار
داری بفرستادی و امیری و تا زمین مجاز و بادیه و زمین عرب سوی او آمدند
بتهنیت و شادی( ».بلعمی)719 :1385،
این واژه مرکب از« :دیوان» و «نهادن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :دیوان :فارسی دری<dēwān :فارسی میانهdēwān :
«دیوان ،مجموعه نوشتهها» (مکنزی )64 :1383،از کلمه مفروض ایرانی dēwān
همریشه «دبیر»( :نویسنده) و به قول آندرآس مرتبط به کلمه آسوری  .dapو
کلمه  dipiفارسی باستان که از  duppuاکدی و  dupسومری (لوحه ،خط)

مأخوذ است (.معین :1386،ذیل واژه دیوان)( .دهخدا :ذیل واژه دیوان)

نهادن :فارسی دری -neh :و <nehādanفارسی میانه -nih :و nihādan
«نهادن» ماده مضارع این فعل مشتق است از ایرانی باستان -ni-dāta* :مرکب از
( niپیشوند) و *( dadāماده مضاعف) و *( -dātaصفت مفعولی) از ریشه -dā
«نهادن ،قرار دادن» ()42 :2007 Cheung

مثال از متن فارسی میانه:
nāmag až man karēnd frawardag dēwān daftar ud pādixšīr abar
)man nibēsēnd(draxt ī āsūrīg, 65

نامه از من کنند (و) طومار دیوان ،دفتر و پادشیر [پیمان نامه]بر من ،نویسند.
(نوابی )65 :1386،
این واژه در تاریخ بیهقی و کلیات سعدی نیز یافت شد(.رک .دهخدا :ذیل واژه
دیوان نهادن)
بوسهل زوزنی دیوانی بنهاد و مردم را درپیچید( .بیهقی)470 :1376،
36
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راست داشتن به معنی «منظم کردن» (دهخدا :ذیل واژه راست داشتن)
مثال از تاریخ بلعمی« :سدیگر سبلت راست داشتن ،چهارم مسواک کردن ،پنجم فرق
سر راست داشتن هر کرا موی دراز بود چنانکه ابراهیم را بود( ».بلعمی:1385،
)173
این واژه مرکب از« :راست» و «داشتن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :راست< :هندواروپایی *< ،-rēǩtoفارسی باستان:
 -rastaاوستایی ،rāšta :قس پهلوی اشکانی rāšt :و فارسی< rāst :فارسی میانه:
« rāstراست ،مستقیم ،صریح)» از ریشه * radاوستایی *( razراست بودن)،
(( ،)206 :1950 KENTمکنزی )129 :1383،و (موالیی)223 :1388 ،
داشتن :فارسی دری -dār :و <dāštanفارسی میانه -dār :و « dāštanداشتن ،نگه
داشتن» ،ماده مضارع این فعل مشتق است از ایرانی باستان( -dāra* :ماده مضارع)
و ماده ماضی آن ظاهرا مشتق است از ایرانی باستان( -dārta* :صفت مفعولی)
از ریشه « -darداشتن ،حفظ کردن» .در کلمه  -dāštظاهرا  štجانشین )>rd (rt
در کلمه * )-dārd- (*dārtشده است .که ریشه  -darمشتق از <هندواروپایی:
« -dher*.2نگه داشتن ،محکم گرفتن ،حفظ کردن ،پاییدن»:2007 Cheung( ،
)189 :1950 KENT( ،)57
کاربرد این واژه با این معنا فقط در کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد
از ویژگیهای سبکی نویسنده باشد.
راست کردن به معنی « -1عمارت کردن ،درست کردن ،استوار کردن ،ترمیم
کردن  -2نهانی قرار گذاشتن ،همدست شدن ،توطئه چیدن» (دهخدا :ذیل واژه
راست کردن) به قرینه متن به معنی قرار دادن است.
مثال از تاریخ بلعمی« :چون هفت آسمان راست کرد و به هر آسمانی کار او تمام
کرد( ».بلعمی)25 :1385،
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مثال دیگر« :با ضحاک حرب کن تا او را بگیریم و جهان بر دست تو راست کنیم».
(همان )100 :و «پس فرعون با قوم همه راست کردند که موسی را بکشند».
(همان )287 :و هم چنین «دیواری کژ بود .خضر دست فراز کرد و آن دیوار را
راست کرد( ».همان )330 :و «ال تجعلنی مع القوم الظالمین ...مرا با این قوم که ترا
مخالف شدند راست مکن(».همان)309 :
این واژه مرکب از« :راست» و «کردن» است .بررسی ریشه شناسانه آن ذیل واژگان
«راست داشتن» و «آزادی کردن» آمده است.
مثال برای معنای نخست این واژه :محمود فرمان داده بود تا باره شهر را رخنهها
بسیار کرده بودند ...بوبکر بفرمود تا راست کردند( .دهخدا :ذیل واژه راست
کردن ،به نقل از تاریخ سیستان) در قصص االنبیاء نیز یافت شد.
مثال برای معنی دوم :سعدالملک با فصاد راست کرده بود و هزار دینار و نیشی
بداده زهرآلود تا سلطان را بدان فصد کند( .دهخدا :ذیل واژه راست کردن به
نقل از راحه الصدور راوندی )عال وه بر راحه الصدور در کتاب تاریخ بیهقی نیز
یافته شد.
تصرف کسی
راست گشتن به معنی «مسلّم شدن کسی را ،از آن کسی شدن ،به ّ
درآمدن» (دهخدا :ذیل واژه راست گشتن)
مثال از تاریخ بلعمی« :بعد از یک سال خبر او یافت و بگرفت و بکشتش و پادشاهی
بر او راست گشت( ».بلعمی 89 :1385،و )90
مثال دیگر« :آفریدون را گفت که با ض ّحاک حرب کن تا او را بگیریم و جهان بر
دست تو راست کنیم( ».همان)100 :
راست :رک« .راست» ذیل واژه «راست داشتن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :گشتن :فارسی دری -gard :و <gaštanفارسی
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میانه -gard :و « gaštanگشتن ،چرخیدن» .از ریشه « -vartچرخیدن ،گشتن»
<هندواروپایی« -ûer-t* :چرخیدن ،خمیدن ،گردیدن» و دیگری ریشه -gart
«تافتن ،پیچیدن» از ریشه ( vartمنصوری و حسن زاده)235 :1387،
کاربرد راست گشتن با این معانی در کتابهای شاهنامه فردوسی ،تاریخ بیهقی و
نوروزنامه یافته شد .مثال « :همان روز که ضحاک را بگرفت و ملک بروی راست
گشت جشن سده بنهاد( ».دهخدا :ذیل واژه راست گشتن به نقل از نوروزنامه)
فراموش کردن به معنی «از یاد کسی بردن» (دهخدا :ذیل واژه فراموش کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :فأنسیه الشیطان ذکر ربّه .دیو این سخن او را فراموش کرد
تا با یاد نیاوردش( ».بلعمی)201 :1385،
مرکب از« :فراموش» و «کردن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :فراموش .مشتق است از ایرانی باستان-fra+ā-mrš*:
مرکب از ( fra-ā+پیشوند) و *« marsفراموش کردن» ()268 :2007 Cheung

بررسی اتیمولوژیک «کردن» ذیل واژه«آزادی کردن» آمده است.

کاربرد این واژه با این معنا فقط در کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد
از ویژگیهای سبکی نویسنده باشد.
کوش داشتن مصحح از روی قراین متن به این نتیجه رسیده اند که این واژه باید
به معنی «حمایت کردن» باشد .اما به نظر نگارنده این واژه میتواند تصحیفی
از «گوش داشتن» به معنی«متوجه بودن ،مراقب بودن»( معین :ذیل واژه گوش
داشتن) باشد .در این صورت این واژه مرکب از «گوش» و «داشتن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :گوش :اوستایی  -gaašaفارسی باستان  -gaušaاز
ریشه فعلی *« gaussشنیدن» ()182 :1950 KENT
بررسی اتیمولوژیک «داشتن» ذیل واژه«راست داشتن»آمده است.
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شاهدی برای مثال کوش داشتن یافت نشد .ولی در کتابهای ذخیره خوارزمشاهی،
قصص االنبیاء ،اسرار التوحید ،تذکره االولیاء و جوامع الحکایات عوفی یافته شد.
مثال« :گوش باید داشت تا عضو [ شکسته[ جنبان و آویخته نباشد( ».دهخدا :ذیل
واژه گوش داشتن ،به نقل ازذخیره خوارزمشاهی)
گردآمدن به معنای «آرمیدن و مجامعت کردن» (دهخدا :ذیل واژه گرد آمدن)
مثال از تاریخ بلعمی« :آدم با جفت خویش گردآمد و بارگرفت سبک .پس روزگار
بگذشت و بار شکم او گران شد( ».بلعمی)64 :1385،
این واژه مرکب از «گرد» و «آمدن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :گرد :فارسی دری <gird :فارسی میانهgird :
(مکنزی )78 :1383،مشخص نیست که آیا  vartریشه این واژه است یا به ریشه
دیگری برمیگردد( .هوبشمان )136 :1386،قس .فارسی مانوی« gyrd :دایره
کامل» ()1974:82,Nyberg

آمدن :ایرانی باستان ā-gmata :مرکب از ( āپیشوند) و *( gamtaصفت مفعولی)
از ریشه *« gamآمدن»)98 :2007 Cheung( .
در متون فارسی میانه شاهدی یافت نشد اما در شاهنامه فردوسی و همچنین تاریخ
بیهقی شواهدی از این واژه با این معنی یافته شد« :و این خانه را از سقف تا به پای
صورت کردند ...از انواع گرد آمدن مردان با زنان ( ».دهخدا :ذیل واژه گرد
آمدن به نقل از تاریخ بیهقی)
نشست کردن به معنی«-1 :اقامت کردن ،مستقر شدن ،مسکن کردن» (دهخدا:
ذیل واژه نشست کردن) و «-2برتخت نشستن ،جلوس کردن» (خلف تبریزی :ذیل
واژه نشست کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :شیث بر همه مهتر بود و نشست به مکه کرد و همه عمر
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خویش آنجا بود( ».بلعمی)72 :1385،
«وی ملکی با عدل و داد بود و جهان آبادان کرد و خراج نستد مگر عشر .پس
نشست به بلخ داشتی» (بلعمی)367 :1385،
واژه مرکب از« :نشست»و «کردن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :نشست:فارسی دری -nešīn-|nišīn :و
 <nešastan|nišastanفارسی میانه -nišīn :و « nišastanنشستن» ،از پیشوند
 -niو ریشه « -hadنشستن» (با تبدیل  -hبه  -šپس از  )-iکه مشتق است از
<هندواروپایی« -sed* :نشستن) ( )125 :2007 Cheungبررسی اتیمولوژیک
«کردن» ذیل واژه«آزادی کردن» آمده است.
پهلوی  nišastanبه معنی جلوس و اقامت به رفته nišastag kardanنیز به
معنای توقف کردن و ساکن شدن در فارسی میانه به کار میرفته .به عنوان مثال:
pābag marzobān ud šahryār ī pārs būd ud az gumārdagān
ī ardawān būd.*ud pad staxr nišast. (Kārnāmag ī Ardaxšīr ī
)Pābagān, I,3-4

بابک مرزبان و شهردار پارس و از گماردگان اردوان بود .اردوان خود در استخر
جلوس داشت.
مثال دیگرpad kanārag ī zrēh nišastag kard. (The Indian ... :
 =()Bundahišn, XX, 4در کنار دریا توقف کرد)

مثال دیگری برای معنی اول « :ز آمل گذر سوی تمیشه کرد /نشست اندر آن
نامور بیشه کرد» (فردوسی)47 :1390،
از دیوان امیرخسرو دهلوی نیز شاهدی برای این مثال یافته شد.
برای معنی دوم نیز شاهدی یافت شد:
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«چو نیکو شد آن نامور کاخ زر

به دیوارها برنشانده گهر

به گردش یکی باره کرد آهنین

نشست اندرو کرد شاه زمین»

(فردوسی)414 :1390،
نگاه داشتن به معنی «پاسبانی کردن» (دهخدا :ذیل واژه نگاه داشتن)
«عوج را گفته بود که گرد شهر بگردد و نگاه دارد( ».بلعمی)1385:345،
مرکب از« :نگاه» و «داشتن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :نگاه :فارسی دری <nigāh :فارسی میانه:
(مکنزی )112 :1383،از پیشوند  -niو ریشه فعلی *« kasنگاه کردن ،آشکار شدن»
()245 :2007 Cheung
nigāh

داشتن :رک«.داشتن» ذیل واژه «راست داشتن»
در کتابهای حدود العالم ،شاهنامه ،تاریخ سیستان و کلیات سعدی مواردی از
این واژه یافت شد .مثال« :عیسی خالفت خویش همام را داد تا شهر را نگاه دارد».
(دهخدا :ذیل واژه گوش داشتن به نقل از تاریخ سیستان)
نتیجه گیری:
آنچه میتوان از این جستار نتیجه گرفت این است که سراسر کتاب تاریخ بلعمی
مملو از کلماتی است که امروزه مورد استفاده قرار نمیگیرند .از میان این واژگان
متروک تعدادی در دورههای قبل و بعد نیز استفاده شدهاند و امروزه کاربردی
ندارند .پس از بررسی کتاب تاریخ بلعمی و یافتن افعال مرکب متروک ،شواهدی
از آن در کتب قبلی(متون فارسی میانه) و بعدی یافته شد که نشان میدهند این
افعال در دورههای قبلی نیز مورد استفاده قرار میگرفتهاند .مانند «نشست کردن»،
«راست کردن» و «دیوان نهادن».
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اما تعدادی از واژههای یاد شده برای نخستین بار در نثر بلعمی دیده شدهاند .با
توجه به حساسیت دورهای که بلعمی در آن زیست میکرده است و آن تکوین
زبان فارسی دری است؛ شگفت نیست که نویسندگان و مترجمان دست به
واژهسازی زده باشند .یکی از روشهای واژه سازی در این دوره ابداع واژگان
حاصل از ترکیب واژههای بسیط بودهاست .از میان واژههای بررسی شده واژههای
«باز افکندن» به معنای «بازداشتن و مانع شدن»« ،دروغ کردن» به معنی «پیمان
شکستن» « ،راست داشتن» به معنی «منظم کردن» و «فراموش کردن» به معنی «از
یاد کسی بردن» در هیچ یک از منابع فارسی میانه و دری دیده نشد و تنها در
کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد از ویژگیهای سبکی نویسنده و
ساخته شده توسط خود او باشد.
واژه آواز کردن به معنی«صدا کردن» و «خطاب قرار گرفتن» نیز تنها در این
کتاب دیده شد و در کتابهای دیگر به صورت «آواز دادن» آمده است.
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بررسی واژگانی گویشوران
روستای خسروشیرین
رها زارعی فرد ،راضیه مالیی

چکیده
گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده
است .گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با
ایجاد تغییراتی ساده تر شده است .در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به
کار گرفته شده در محاورات روزمره ی دو گروه سنی در روستای خسروشیرین
مقایسه شود و میزان تغییرات ایجاد شده مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد.
بدین منظور دو گروه سنی از دو نسل زیر 20سال و باالی 40سال در روستای
خسروشیرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .هر گروه شامل  50نفر از
گویشوران این روستا بودند .به هرکدام از این افراد نیم ساعت فرصت داده شد
که در مورد یک موضوع صحبت کنند سپس از میان سخنان هر کدام  50پاره
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گفت مورد مطالعه قرار گرفت .این پاره گفت ها سپس به لحاظ نوع واژگان بکار
رفته مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و مشخص گردید که نسل قدیم تر به کاربرد
واژگان کهن عالقه بیشتری دارند .بیشتر این واژگان دارای اصالت زبانی است که
خود این گویشوران از اصل و تبار این واژگان آگاهی ندارد و در این پندارند که
این واژگان بی پایه و سخیف و بر ساختهای نسل های پیشین بومی هستند بنابرین
نسل جدید نسبت به کاربرد این واژگان بی عالقه و گریزان هستند.
 )1مقدمه
روستای خسروشیرین یکی از روستاهای خوش آب و هوای ایران در شهرستان
آباده از توابع استان فارس است .به دلیل واقع شدن این منطقه در دامنه های
زاگرس و شمال استان فارس آب و هوای کوهستانی دارد که دارای زمستان
های سرد و تابستان های معتدل است .اخیرا این روستا بعنوان روستای هدف
گردشگری قلمداد شده است .جمعیت این روستا حدود  3500نفر است و بومیان
این روستا به زبان لری روان صحبت می کنند به طوری که این گویش به آسانی
برای افرادی که هیچ نوع آشنایی با آن ندارند نیز قابل فهم است.
گویش لری از نزدیک ترین گویش های ایرانی به زبان فارسی است .هر چه از
سوی میانه زاگرس به جنوب دور می شویم گویش لری به زبان فارسی نزدیک
تر می شود و هر چه به سمت زاگرس میانی و شمالی حرکت می کنیم واژه ها و
شباهت های واجی بیشتر میان گویشوران لر سروکار خواهیم داشت .نواحی غربی
استان فارس که در مجاورت کهکلویه و بویراحمد است لرنشین هستند و از لحاظ
طولی هم از خلیج فارس گرفته تا لرستان و همدان لر هستند .با این حساب می
توان پراکندگی این قوم اصیل ایرانی را در  7استان کشور ایران مشاهده کرد:
بخش غربی فارس ،بوشهر ،کهکلویه و بویراحمد ،بخش عمده ای ازخوزستان،
چهارمحال بختیاری ،لرستان ،بخش هایی از اصفهان ،همدان و استان مرکزی.
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محور بحث در این مقاله گویش لری بویراحمدی است .گویش لری خسروشیرینی
برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با ایجاد تغییراتی ساده تر شده است.
در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به کار گرفته شده در محاورات
روزمره ی دو گروه سنی متوالی در روستای خسروشیرین مقایسه شود و میزان
تغییرات ایجاد شده مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد .در این راستا ابتدا باید
دانست که اصطالح گویش در مورد تفاوت های تلفظی ،دستوری و واژگانی گونه
های زبانی به کار گرفته شده است (مدرسی )1374:123،و لذا بعضی تغییرات در
گویش ها چنان جدی است که می تواند ماهیت گویش را تغییر دهد ،یا اسباب
زوال آن را به وجود آورد .بر همین مبنا گفته می شود که پژوهشگران در
مطالعات گویش شناسی در قرن  20باید از افراد عادی یا غیرمهاجر ،از افراد مسن
و روستایی و مذکر استفاده کنند .چون گفتار آنها کمتر تحت تاثیر خارج از محل
زندگیشان قرار گرفته است (بهرامی.)1390:303،
در منطقه خسروشیرین نیز مانند سایر مناطق  ،سیر پیشتاز تکنولوژی و گسترش
ارتباطات دیداری و شنیداری ،اثر خود را در دگرگونی گویش نهاده است .در
حدود بیش تر از  30الی  40سال پیش  ،مانوس بودن آن نسل ها به مطالعه قرآن،
نهج البالغه و منتهی اآلمال و نیز شعر و نثر فارسی اعم از منابع سترگ و ارجمندی
از قبیل اشعار فردوسی ،سعدی ،حافظ ،مولوی و نثر نوشته های فاخری چون
گلستان و کلیله و دمنه و ادبیات عامیانه مانند داستان های فلک ناز وخورشید
آفرین ،امیرارسالن ،امیرحمزه و ...باعث می شد که گنجینه ی زبانی نسل قدیم
وسیع تر و غنی تر از نسل کنونی باشد بدیهی است که این غنای فرهنگی و زبانی
در نسل باالی  40سال منطقه نیز اثراتی داشته است .با این حال نسل زیر 20سال از
چنین غنای زبانی تقریبا بی بهره مانده و در حال ذوب شدن در بستر فرهنگ و
زبان ملی و جهانی است .برای اثبات این ادعا تحقیق میدانی صورت گرفت که در
آن دو گروه سنی  50نفره شرکت کردند.
گرایش گروه سنی باالی  40سال به استفاده از واژگان کهن و بی میلی گروه سنی
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زیر 20سال به استفاده از این گونه کلمات نشان داد که بین گفتار این دو نسل
شکافی معنادار ایجاد شده است که به طور مسلم دارای دالیلی است و در پژوهش
پیش رو به بوته ی بحث و استدالل پرداخته خواهد شد.
 )2پیشینه تحقیق
اکثر مطالعات گویش در قدیم بر گویش های روستایی تمرکز داشت زیرا در
گویش های شهری به علت تاثیرات مهاجرین واژگان قدیمی از بین رفته است.
همچنین در زمینه پژوهش زبان لری بیشتر به توصیف ساختمان دستوری گویش
ها پرداخته شده و از لحاظ زبان شناختی تنها به تحول ساختار جمالت گویش
توجه شده و در حیطه ی واژگان و میزان کاربرد آنها کاری در خور انجام نشده
است.
مقاالت و کتاب های بی شماری در ارتباط با گویش لری نوشته شده است
که از لحاظ واژگانی ،آوایی و نحوی این گویش بررسی شده است اما گویش
خسروشیرینی یکی از گویش های لری می باشد که تحقیقات چندانی روی آن
انجام نشده است .در این میان تنها می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای
منصور سعادت ( )۱۳۷۵با عنوان توصیف زبان شناختی گویش لری خسروشیرینی
اشاره کرد که نگارنده به مقابله ی واژگانی کوتاهی از زبان های باستان ،میانه
و معیار مربوط به این گویش اقدام کرده و به معرفی برخی واژگان و حتی فعل
های این گویش پرداخته است .وی این اثر دانشگاهی را به صورت کتاب نشر و
چاپ کرده است.
مقاله ای با عنوان بررسی کاربرد نمونه هایی از واژه های اصیل لری در شهر
یاسوج بر حسب متغیرهای سن و جنسیت نگاشته شده است .نگارنده مقاله به این
نتیجه رسیده است که گویش زبان مردم یاسوج روز به روز بیشتر به سمت زبان
رسمی و معیار کشور حرکت میکند و در سنجشی مقایسهای به این نتیجه دست
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یافته که میزان کاربرد واژگان لری اصیل و قدیمی در زنان  18تا 20سال به
کمترین حد خود رسیده است در حالی که گویشوران زن  50سال به باال بیشترین
میزان کاربرد این گونه واژگان را داشته اند (امیدواری.)1390،
ولف رام(1به نقل از امیدواری )1390،با در نظر گرفتن متغیر اجتماعی سن در
جامعه سیاه پوستان در ویترویت اظهار می دارد که کاربرد صورت های زشت و
ناپسند در دوران جوانی به اوج خود میرسد .به عبارت دیگر تظاهر ویژگی های
غیر معتبر در گفتار گروه های سنی پایین تر به مراتب بیشتر از گروه های سنی
باالتر است.
هادسن )1980:16( 2از افرادی است که در مطالعات خود متغیر سن را بررسی
کرده است  .او معتقد است به پدیده زبانی با سن ارتباط مستقیم دارد .وی بر
این باور است که برخی از صورت ها خاص کودکان یک نسل است و ممکن است
بزرگساالن حتی یکبار هم آنها را بکار نگیرند.
باطنی ( )9:1374در مطالعات خود ،دخالت عامل سن و نقش آن را در ایجاد
تنوعات زبانی چنین مطرح می کند که فارسی نیز مانند زبان های دیگر دارای
گونه های معتبری است که از جهات مختلف می توان آن را طبقه بندی کرد .وی
بر این باور است که این تفاوت ها در گروه های سنی قابل بررسی است.
مقیمی( )1390نیز در مقاله ای تحت عنوان بررسی تطبیقی چند واژه لری
بویراحمدی ،کوشش کرده است تا شماری از واژه ها را ریشه شناسی کند و نتیجه
گرفته است که گویش های ایرانی در برابر رسانه ها و مراکز آموزشی در حال
فراموشی است و پایداری از آنها را وظیفه ی تاریخی و رسالت ملی می داند.
همچنین رضایی و خیرخواه ( )1394مقاله ی رده شناسی ترتیب واژه در گویش
بویراحمدی را نگاشته اند .مقاله ی ساخت های معرفه ساز در لری بویراحمدی
نیز تالیف اسفندیار طاهری ( )1378است .همچنین نیک روز ( )1390مقاله بررسی
1- Wolfram
2- Hodson
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چند واژه ی منطقه ی کهکلویه و بویراحمد در شاهنامه فردوسی را تالیف کرده
است .بنابراین با توجه به تحقیقات اندکی که روی گویش لری منطقه خسروشیرین
انجام شده است و خطر فراموشی واژگان این گویش وجود دارد در این مقاله
نگارندگان درصد برآمده اند تا تفاوت رفتار زبانی دو نسل متوالی بومیان
خسروشیرین در حوزه کاربرد واژگان این گونه را مورد واکاوی قرار دهند.
 )3سواالت تحقیق
 .1چه تفاوتی میان واژگان به کار گرفته شده در محاورات روزمره ی دو نسل
متوالی گویشواران خسروشیرینی وجود دارد؟
 .2مهمترین و موثرترین اسباب و دالیل این تفاوت ها چیست؟
 )4تحلیل داده ها
در طی گفت و گویی که با تعداد پنجاه نفر از افراد دو نسل صورت گرفت (هر نسل
پنجاه نفر) واژگانی مورد شناسایی قرار گرفت که در ادبیات نسل قدیمتر رواج
دارند که ردپایشان در گویش نسل جدید ،بسیار کم رنگ شده و جایگزین یافته
اند .هر کدام از این واژه ها به تفصیل بررسی می گردد .جهت سهولت در تلفظ هر
نمونه آوانگاری نیز شده است.
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.1سرو( )saruجمله .1افراد مسن
/ bǽčǽ kǽmtǽr ǽziĵǽt kon sǽroum kerdiĵe /

جمله  .2افراد جوان
/ bǽčǽ kǽmtǽr ǽziĵǽt kon houselǽm sǽr rǽ /

جمله فارسی :بچه اذیت نکن حوصله ندارم.
.2بقاده ( )bǽqqaedǽجمله  .1افراد مسن
/ karǽltǽ bǽqadǽ anjam bede /

جمله  .2افراد جوان
/ karǽltǽ monazam anjam bede/

جمله فارسی :کارهایت را منظم انجام بده.
.3سر صال ( )sǽr sǽlaجمله  .1افراد مسن
/sǽrsǽla omeĵdom didom to rǽftiye /

جمله  .2افراد جوان
/ yeho omeĵdom didom to rǽftiye /

جمله .3فارسی :یکدفعه و با خاطر جمعی آمدم تو رفته بودی.
 .5نودصال  )sǽla)ǽnǽvǽdجمله  .1افراد مسن
/ nǽvǽdǽsǽla gǽpu vabide /

جمله  .2افراد جوان
/ nasǽlamǽti bozorg vabide /
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جمله .3فارسی ناسالمتی بزرگ شده.
 .6زلقه دادن ( )zeleqa dadænجمله  .1افرادمسن
/ Kæmtær zeleqæboxar/

جمله .2افراد جوان
/ Kæmtær tow boxar/

جمله  .3فارسی :اینقدر پرسه نزن.
 .7برگه ( )borgǽجمله  .1افراد مسن
/ Borgænæ seyl ko /

جمله  .2افراد جوان
/ Borjækæ sey ko/

جمله .3فارسی :برجک(نقاب دور بام ساختمان)را نگاه کن.
 .8مرزنگ( )merzengجمله  .1افراد مسن
/ Merzengǽlet xeĵli qǽšǽnge /

جمله .2افراد جوان
/možǽĵǽlet xeĵli qǽšǽnge /

جمله .3فارسی :مژه هایت خیلی زیباست.
.9کمچه( )kǽmčǽجمله .1افراد مسن
/ Dota kǽmčǽ biĵar /
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جمله  .2افراد جوان
/ Dota čǽngal biĵar /

جمله  .3فارسی :دوتا چنگال بیاور.
 .10خرزو( )xorzuجمله  .1افراد مسن
/ Mo ræftom xuneye xorzum /

جمله  .2افراد جوان
/ Mo ræftom xuneye kor xalǽm /

جمله3.فارسی :من به خانه ی پسر خاله ام رفتم.
 .11دده( )dǽdǽجمله  .1افراد مسن
/ Dǽdǽm rǽfte mosaferǽt /

جمله  .2افراد جوان
/ Abgim rǽfte mosaferǽt /

جمله .3فارسی :خواهرم به مسافرت رفته است.
 .12نیم دری( )nimdǽriجمله  .1افراد مسن
/ nimdærinæ bouænd /

جمله .2افراد جوان
/ pengerænæ bouænd /

جمله  .3فارسی :پنجره را ببند.
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 .13بنا کرد( )bena kerdجمله .1افراد مسن
/ Bena kerdom kar kerdæn /

جمله  .2افراد جوان
/ uruš kerdom kar kerdæn /

جمله .3فارسی :شروع کردم به کار کردن.
.14سول( )sulجمله .1افراد مسن
/ Boxoda æge sulom berese /

جمله  .2افراد جوان
/ Boxoda ruhomæm xæbær nædare /

جمله .3فارسی  :بخدا روحم خبر ندارد.
.15لنده دادن(  )dadænælondجمله  .1افراد مسن
/ Vo hæmæš dare londæ ide /

جمله  .2افراد جوان
/ Vo hæmæš dare qomæ izæne /

جمله  .3فارسی  :او همیشه در حال غر زدن است.
( .16دوری  )dowriجمله  .1افراد مسن
/dowriĵælæ amadæ ko /

جمله  .2افراد جوان
/ bošqabælæ amadæ ko /
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جمله  .3فارسی :بشقاب ها را آماه کن.
 .17ذمبسته ( )zombæstæجمله  .1افراد مسن
/zombæstæ I harfæ næzeĵde /

جمله  .2افراد جوان
/ I harfæ nǽzeĵde bigonahe /

جمله.3فارسی :او بی گناه هست این حرف را نزده است.
.18متحمل( )motæhæmelجمله  .1افراد مسن
/ Mo motæhæmele hærfeš vanæbidom /

جمله .2افراد جوان
/ Mo motævæjeye hærfeš vanæbidom /

جمله .3فارسی :من متوجه حرفش نشدم.
 .19همدی( )homdeĵجمله  .1افراد مسن
/ mæ homdeĵ to heste /

جمله  .2افراد جوان
/ mæ hæmændazeĵ to heste /

جمله  .3فارسی :مگر هم سن وسال تو هست؟
 .20وایه( )vaĵǽجمله .1افراد مسن
/ Mo vaĵædarom beræm ziĵaræt /
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جمله  .2افراد جوان
/ Mo arezu darom beræm ziĵaræt /

جمله .3فارسی :من آرزو دارم که بروم به زیارت.
.21مازه( )mazǽجمله .1افراد مسن
/ mazæm dærd ikone /

جمله  .2افراد جوان
/ kæmærom dærd ikone /

جمله .3فارسی :کمرم درد میکند.
.22دنگ( )dengجمله .1افراد مسن
/sær botrikunæ xeĵli deng næko /

جمله .2افراد جوان
/ sær botrikunæ xeĵli mohkæm næko /

جمله  .3فارسی :درب بطری را خیلی محکم نکن.
 .23تیلیشه( )tilišǽجمله .1افراد مسن
/ Ye tilišǽšǽ vǽm bede /

جمله .2افراد جوان
/ ye kæmišæ væm bede /

جمله .3فارسی :مقداری از آن را به من بده.
 .24بنگ( )bongجمله .1افراد مسن
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/ Bongeš kerdom /

جمله .2افراد جوان
/ Sedaš kerdom /

جمله .3فارسی :صداش کردم.
 .25باهنده( )bahendǽجمله  .1افراد مسن
/ Če bahendeĵ qašængi heste /

جمله  .2افراد جوان
/ Če pærændey qašængi heste /

جمله .3فارسی :چه پرنده ی قشنگی هست.
.26چلفته( )čoloftæجمله .1افراد مسن
/ čoloftæ biyar tæš konim /

جمله .2افراد جوان
/ himæ biyar tǽš konim /

جمله  .3فارسی :هیزم بیاور آتش درست کنیم.
 .27فیر ،نفت( )fir.noftجمله  .1افراد مسن
/ doxtær xalæm noftešæ æmæl kerde /

جمله .2افراد جوان
/ doxtær xalæm domaqešæ æmæl kerde /
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جمله  .3فارسی :دختر خالم بینی خود را عمل کرده است.
 .28هستخون( )hæstæxunجمله  .1افراد مسن
/ Yo hæstæxun kodom junævære /

جمله  .2افراد جوان
/ Yo ostoxun kodom junævære /

جمله .3فارسی :این استخوان کدام جانور است؟
.29ایناق( )eynaqجمله.1افراد مسن
/ Emru xeli eynaqi /

جمله.2افراد جوان
/ Emru xeyli særhali /

جمله .3فارسی :امروز خیلی سرحال هستی.
.30مارملشک( )mermeleškجمله .1افراد مسن
/ Injo marmeleškinæ didom /

جمله .2افراد جوان
/ Injo marmolækinæ didom /

جمله .3فارسی :اینجا مارمولکی را دیدم.
 .31داسون گرفتن( )dasun gereftǽnجمله .1افراد مسن
/ Pošte sǽr kǽsi dasun nagir /
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جمله .2افراد جوان
/ Pošte sǽr kǽsi hǽrf nǽzǽn /

جمله  .3فارسی :پشت سر کسی حرف نزن.
.32بسی کردن( )besi kerdǽnجمله .1افراد مسن
/ Besiš kerdom bereye dǽm dokun /

جمله  .2افراد جوان
/ Ferestadomeš bereye dǽm dokun /

جمله .3فارسی :او را فرستادم به مغازه برود.
.33مشتلق( )moštoloqجمله .1افراد مسن
/ Væm moštoloq če idi /

جمله  .2افراد جوان
/ Væm moždeguni če idi /

جمله  .3فارسی :مژدگانی به من چه خواهی داد؟
 .34تنگستن( )tengestanجمله .1افراد مسن
/ tupæku tenges rǽft men ow /

جمله  .2افراد جوان
/ tupæku oftad rǽft men ow /

جمله . 3فارسی :آن توپ داخل آب افتاد.
.35نودلکونی( )nǽvǽdelǽkuniجمله .1افراد مسن
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/ hæmišæ karǽleš nævædelækuni heste /

جمله  .2افراد جوان
/ hæmišæ vǽ tǽ deleš kar nikone /

.36گرگر( )gorgorجمله .1افراد مسن.
/ Gorgor qaza næxa /

جمله  .2افراد جوان
/ ton ton (zizi) qaza næxa /

جمله .3فارسی :با عجله غذا نخور.
.37بشن ( )bǽšnجمله .1افراد مسن
/ bǽšnomǽ bekerǽn /

جمله  .2افراد جوان
/ bǽdǽnomǽ bekerǽn /

جمله .3فارسی :بدنم را بخوارون.
.38گناس(کنس) ( )genasجمله .1افراد مسن
/ adǽm nǽbayǽd genas bu /

جمله  .2افراد جوان
/ adǽm nǽbayǽd xasis bu /

جمله  .3فارسی :آدم نباید خسیس باشد.
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 .39گاس( )gasجمله .1افراد مسن
/ Gas konom doruq gofte /

جمله  .2افراد جوان
/ hæds izænom doruq gofte /

جمله.3فارسی :من حدس می زنم که دروغ گفته است.
.40مله( )mǽlǽجمله .1افراد مسن
/ Mo men ow mælæ kerdom /

جمله  .2افراد جوان
/ Mo men ow šena kerdom /

جمله.3فارسی :من در آب شنا کردم.
.41دگو( )dagowجمله .1افراد مسن
/ I doxtær inga dægow /

جمله  .2افراد جوان
/ I doxtǽr xeyli særxode /

جمله.3فارسی :این دختر خیلی سرخود است.
.42بر کردن( )ber kerdanجمله .1افراد مسن
/ tæšæ ber ko /

جمله  .2افراد جوان
/ tæšæ ber ko /
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جمله .3فارسی :آتش را روشن کن.
 .43نسه() nesǽجمله .1افراد مسن
/ Injo næšin nesæye /

جمله  .2افراد جوان
/ Injo særde mo nišinom /

جمله  .3فارسی :اینجا سرد است من نمی نشینم.
.44بوآ( )bowaجمله .1افراد مسن
/ Bowam xodeš goft/

جمله  .2افراد جوان
/ Babam xodeš goft /

جمله .3فارسی :پدرم خودش گفت.
.45بر بنجه( )berobonjæجمله .1افراد مسن
/ Berobojætæ jæm ko /

جمله  .2افراد جوان
/ Miyæl væ hæm rextætæ jæm ko /

جمله .3فارسی :موهای به هم ریخته ات را درست کن.
.46ادبار( )edbarجمله .1افراد مسن
/ Vo edbare nitǽre kar kone /

جمله  .2افراد جوان
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/ To orzeye hič karenǽ nǽdari /

جمله .3فارسی :تو عرضه هیچ کاری را نداری.
.47پری( )poreyجمله .1افراد مسن
/ Yeporey bæčiyæi ædæb nædaren /

جمله  .2افراد جوان
/ bæzi bæčiyi ædæb nædaren /

جمله 3.فارسی :بعضی از بچه ها ادب ندارند.
.48پشا( )pǽšaجمله .1افراد مسن
/Xeyli pæša dašt /

جمله  .2افراد جوان
/ Xeyli jæhaz dašt /

جمله .3فارسی :خیلی جهیزیه داشت.
.49کپ( )cǽpجمله .1افراد مسن
/ kæptæ buand /

جمله  .2افراد جوان
/dæhænetæ buand /

جمله .3فارسی :دهانت را ببند.
.50ارسی( )orsiجمله .1افراد مسن
/ Orsim kojæye? /
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جمله  .2افراد جوان
/ Kofšom kojæye? /

جمله .3فارسی:کفشم کجاست؟
بحث
به عقیده مدرسی( )1368:197اگر چه سن جنبه ای زیست شناختی دارد ،اما در
هر صورت یک عامل اجتماعی نیز محسوب می شود .واژه های مطرح شده را می
توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول واژگانی هستند که در بین افراد مسن متداول و رایج است ولی افراد
جوان از این واژگان در صحبت های خود استفاده نمی کنند حتی آنها تا به حال
این واژگان را نشنیده اند.
ازقبیل :برگه ،مرزنگ ،کمچه ،مازه ،باهنده ،گاس ،دگو ،نودصال ،سرصال،
بنگ . ...،هر کدام از این واژگان ریشه های خاص دارند و حتی در شعر شاعران
قدیم می توان مشاهده کرد.

واژه ُکچه (چنه) عالوه بر این که به معنای چانه بکار می رود در قدیم به عنوان
نوعی وسیله بوده است که غذای نوزاد را در آن می ریختند و به آن می داند،
کاربرد داشته است.
واژه ی گاس که در اصل می گویند گاس کنم به معنای گمان می کنم بکار میرود
که ریشه انگلیسی دارد و از(  ) guessگرفته شده است .واژه ی دگو در زمان
های قدیم برای توهین به دختران استفاده می شده است که شخص مورد سرزنش
 ،برزگری است که نه با یک گاو بلکه با دو گاو زمین را شخم می زنند و به معنی
دو گاوه تاختن است و کنایه از غرور و خودسری می باشد .همچین واژه ی مازه
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برای پشت کمر انسان و حیوان بکار می رود.
دسته دوم واژگانی را می توان نام برد که بیشتر بین گویشوران نسل قدیم رواج
دارد و افراد جوان از استفاده کردن آنها شرم دارند و آنها را در صحبت های خود
بکار نمی برند؛ مانند سرو ،بقاده ،ریش نی ،سول ،ذمبسته ،تیلیشه ،چلفته ،فیر،
گرگر ،بشن ،برکردن ،بناکردن ،داسون گرفتن ،بسی کردن ،رو کردن ،تنگستن،
نودلکونی ،گناس ،وایه ،نسه ،ادبار ،پشاو. ...
واژه ی سرو در اصل صروع می باشد که ریشه ی آن عربی است و وقتی کسی به
ستوه در آید آن را به کار می برد .افراد بیشتر می گویند حوصلم سر رفته است.
واژه بقاده که مخفف واژه به قاعده می باشد و به معنای قاعده مند و نظم و تربیت
می باشد و بیشتر افراد مسن به کار می برند .واژه ریش نی یعنی کسی که رغبت
به انجام کاری را ندارد .افراد جوان بیشتر از میل ندارم استفاده می کنند .یعنی
رایش بر انجام کار نیست .رای یعنی نظر و جمله ریش نی یعنی نظرش بر انجام کار
نیست .واژه ی سول را در اصل به صورت سولم نیرسه بکار می برند یعنی روحم
خبر ندارد .واژه ی وایه که در زبان فارسی دری پهلوی به صورت ( )ayfatظاهر
شده است .واژه ی تیلیشه به معنای کمی و در اصل تک باریک از پارچه یا چیزهای
دیگر بکار می رود .واژه ی ادبار که کلمه ای عربی است به معنی سیه روز شدن
و در اصل برای کسی که عرضه و لیاقت کاری را ندارد بکار می رود .همچنین
واژه ی فیر امروزه برای طنز و کنایه و ...استفاده می شود.
دسته سوم واژگانی که در گفتار نسل جوان کمیاب و نایاب است ولی گاهی اوقات
می توان آنها را در گفتارشان مشاهده کرد ولی بیشتر رغبت به کار بردن آن
واژگان را ندارند .مانند :بوا ،دده ،نیم دری ،دوری ،گپو ،دنگ ،مله ،پری ،گپ
و. ...جالب اینکه بیشتر این واژگان که از ادبیات نسل جدید فرو افتاده به مرور
زمان این واژگان منقرض خواهند شد کلماتی معنادار هستند و ریشه در زبان های
مختلفی چون فارسی دری پهلوی دارند .همچنین ریشه در زبان های زنده دنیا
مثل :عربی (صرو ،بقاده ،ادبارو )...وانگلیسی( گاس ،سو ل و )...همچنین کردی
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(وایه ،دگو و )...دارند.
امروزه به دلیل پیشرفت های تکنولوژی و رسانه های فرهنگی ،اینترنت و فضاهای
مجازی از جمله؛ واتس آپ ،تلگرام ،اینستاگرام و ...همچنین تسریع در مسافرت
های داخلی و خارجی و بدلیل ارتباط با گویشوران دیگر در خرید و فروش
و تعامالت دیگر باعث شده است که مردم بیشتر به زبان فارسی و معیار روی
بیاورند .همچنین به دلیل اینکه مردم تمایل به گسترش دارند حصارها شکسته می
شوند ،بومی گرایی از بین می رود و زبان فارسی الگو می شود و شکاف بین دو
نسل به وجود می آید .بنابراین واژه هایی که خاص این گویش است ریزش کرده
است .اما واژه های مشترک باقی مانده اند .افراد در معرض زبان ملی قرار گرفته
اند.
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نتیجه گیری
سن یکی از عوامل اجتماعی است که در پیدایش تنوعات زبانی یک جامعه نقش
دارد .که بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که در گفتار رده های سنی
پایین تر واژگان قدیمی حذف شده است و آنها تمایلی به کاربردن آن واژگان
ندارند .این موضوع در  50پاره گفت مورد بررسی قرار گرفت .در پاسخ به پرسش
دوم تحقیق نیز می توان دالیل عدم رویکرد نسل جدید تر به این واژگان و
مهجور ماندن چنین واژگانی را نیز چنین برشمرد:
 .1انحراف زیاد آوایی
 .2عدم آگاهی نسل جدید تر از ریشه و اصل این واژگان
 .3از بین رفتن فاصله ی بین انسان ها و گرایش عمومی به یک الگوی واحد و
رسمی
 .4نقش رسانه ها از جمله؛ تلویزیون،روزنامه ،رسانه های مجازی ،اینترنت و...
 .5مهجور بودن بسیاری از این واژگان در زبان رسمی فارسی امروزی
 .6برخی از افراد هم از کاربرد این واژگان شرمنده می شوند چون می ترسند که
به کهنه گرایی و عقب ماندگی متهم شوند.
 .7باسواد شدن و نیز ارتباط های اجتماعی بیشتر به ويژه تعامل بیشتر در روابط
اجتماعی با افراد فارسی زبان  ،ناگزیر به استفاده ی مکرر از واژگان فارسی معیار
شده و کم کم کاربرد واژگان اصیل خود را به فراموشی می سپارند.
 .8بکار بردن زبان فارسی رسمی در کالس های آموزشی
زمانی فرا می رسد که نسل جدید از این واژگان به ندرت و همچنین از واژگان
خیلی ساده استفاده می کنند و گویشور همان فارسی است فقط لحن لری داد و
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لحن هم ساده می شود .گویشور زبان لری را کنار می گذارد و از فارسی معیار
استفاده می کند؛ اجزا در کل حل می شود و تفاوت ها و تمایز ها از بین می رود و
یکی شدن و همگرایی به وجود می آید که واگرایی به سمت هم گرایی می رود
و دوگانگی به سمت یکی شدن می رود .طبق شعر موالنا:
جزء ها را رویها سوی کل است

*

بلبالن را عشق با روی گل است.

در نهایت شکاف فرهنگی به وجود می آید و نسل جدید دنباله رو نسل قدیم
نیستند و از یک الگوی کلی (الگوی ملی) پیروی می کنند.
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بررسی کاهش واکه ای
در لهجه کیسکانی

وحیده ابوالحسنی زاده ،نفیسه تقوی ،حکیمه حمزه

چكيده
کاهش واکه ای فرایندی است که در هجاهای بی تکیه قابل مشاهده می باشد .در این
فرآیند واکه ای به واکه دیگر تغییر ماهیت می دهد که در نتیجه آن کاهش واکه
ای مرکزگرا یا مرکرگریز حاصل می شود .این تحقیق برآن است که با اندازه گیری
دیرش و سازه های  F1و  F2واکه های [ ]ɑ, o, uدر لهجۀ کیسکانی کاهش واکه
ای را در این لهجه مورد بررسی قرار دهد .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان
داد که دیرش و سازه  F1واکه های [ ]u,ɑدر زبان فارسی معیار بیشتر از لهجۀ
کیسکانی است در حالی که مقدار F1واکه [ ]oاز مقدار آن در فارسی معیار بیشتر
است .همچنین نتایج نشان داد که مقدار  F2واکه هایی موردنظر این لهجه از زبان
فارسی معیار بیشتر است .بنابراین با توجه به اینکه در لهجه کیسکانی واکه های به
اطراف تمایل داشتند کاهش واکه ای در این لهجه از نوع مرکزگریز است.
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کلیدواژهها :کاهش واکهای ،لهجه ،بسامد پایه ،سازه ،دیرش
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 -1مقدمه
کاهش واکه ای فرآیندی است واجی که در اکثر زبان های دنیا رخ می دهد .این
فرآیند ،در آواشناسی فرآیندی آهسته و باثبات است که به کوچک شدن فضای
واکه ای می انجامد (لیندبلوم )1963:1778 ،3و باعث ایجاد هجاهای کوتاهی می
شود که در گونه نوشتار و حتی زبان معیار تولید نمی شوند .این تأثیر در برخی
موارد آنقدر زیاد است که ،تشخیص کلمه را با مشکل مواجه می کند(زیمرر و رتز،4
2011و پیکت وپولند .) 1963،5کاهش سطح واکه ای در هجاهای بدون تکیه
که باعث مرکزی شدن واکه های پیشین و پسین می شوند ،خنثی شدگی نامیده می
شوند که حاصل کاهش واکه ای است ( بورزیو.)2007 ،6
هریس )1978( 7اظهار داشت که کاهش شامل از بین رفتن تعدادی یا تمامی
خصوصیات آوایی که وجه تمایز واکه های هستند ،می باشد و کاهش واکه ای تا
نابودی کامل واکه پیش می رود .او همچنین بیان کرد که تکیه یکی از مشخصه
های واکه های است که ممکن است تغییر را ایجاد کند و انرژی اضافی که در تولید
تکیه دخالت دارند باعث میشود که طوالنی تر ،شدیدتر و در برخی موارد افراشته تر
شوند ،درنتیجه بسیاری از واکه هایی بی تکیه در زبان انگلیسی در اثر این فرآیند
وجه تمایز آوایی خود را از دست داده و تبدیل به واکه مرکزی شوآ [ ]ǝشده اند.
 -2پیشینه تحقیق
واکه هایی پایانی در گفتار زبان فرانسه کاهش نمی یابد ،درحالی که کاهش دیرش
در هجا و مقدار سازه ماقبل آخر این زبان مشاهده می شود .همچنین کاهش در واژه
های نقشی تکه جایی بیشتر از واژه های معنایی تکه جایی است (مونیر و اسپیر:8
 .)2011هریس )2005( 9دو جنبه از کاهش واکه ای را معرفی می کند که بر
نواهای ضعیف و جایگاهای تکواژی تاَثیر می گذارند .آنها واکه را کاهش داده
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وحتی خنثی میکنند و واکه هایی کوچک شده تولید می کنند .او همچنین از تغییر
فضای واکه ای و الگوهای مرکزگرا و مرکزگریز نیز صحبت کرده است.
در بررسی که بر لهجه مسکوگی 10زبان یونانی انجام شد ،دو نوع کاهش
واکه ای معرفی شد .نتایج این تحقیق مرکزی شدن واکه هایی کوتاه و بلند را
در این لهجه نشان داد که سرعت کاهش واکه ای در آن  1/8گزارش داده شد.
همچنین واکه هایی کوتاه و بلند در جایگاه پایانی کشیدهتر تر از جایگاه
نخستین هجا بودند (جانسون و مارتین .)102-81 :2001،11مری و کاسویا12
(  )2003ثابت کردند که کاهش  ،F1در واکه [ ]ɑدر زبان ماندرین 13به
دلیل کاهش واکه ای است .آنها معتقدند که در طی تولید این واکه فاصله میان
آرواره ها در حالت تمرکز در مقایسه با فاصله آن در حالت عادی بیشتر است.
لوی )97-73 :2005 ( 14میزان گسترش کاهش واکه ای در زبان ترکی را بررسی
کرد .به هر حال چندان نشانه موثقی برای جایگزینی لهجه نبود .او دریافت که
افزایش  F0در هجاهای تکیه دار و بی تکیه واژگانی متفاوت است .بسیاری از
مطالعات پیشین نشان دادند که کاهش واکه در اکثر زبان ها منجر به تغییر واکه به
شوآ می شود مانند آنچه در مورد زبان انگلیسی بیان شد (بورزیو ،)2007 :اگرچه
زمییر و رییتز )2011(15آن را در زبان آلمانی صادق نمی دانند .آنها نشان دادند
که یک تحلیل تفکیک کننده نشان داد که  F0که با همراهی شدت و دیرش همراه
است بهترین سرنخ می باشد.

Muskogee
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 -3سئواالت و فرضیات پژوهش
از آنجا که کاهش واکه ای فرآیندی است جهان شمول که در اکثر زبانه ای دنیا رخ
می دهد ،مورد توجه زبان شناسان متعدد قرار گرفته است ( خانجیان.)2008 :16
عالوه براین ،این فرآیند در گفتار زبان ها که کانون تمرکز زبان شناسان است اتفاق
می افتد .درنتیجه نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است.
به دلیل اهمیتی که مطالعات آوایی در بررسی های زبان شناختی دارند ،این پژوهش
تالش می کند که کاهش واکه ای واکه هایی [ ]ɑ, o, uرا در لهجه کیسکانی مورد
مطالعه قراردهد .قابل ذکر است که کیسکانی لهجه ای است از زبان فارسی که توسط
گویشوران دهستان کیسکان که از جمله دهستانهای بخش مرکزی شهرستان بافت
در استان کرمان می باشد ،صحبت می شود.
واژه های بررسی شده عبارتند از :شوهر ،زانو ،خون ،صورت ،هنوز ،سوزنِ ،
روی.
تلفظ این واژه ها در فارسی معیار و در لهجه کیسکانی به صورت زیر میباشد.
شوهر ،فارسی معیار ، ]ʃohӕr[ :لهجه کیسکانی]ʃijӕr[ :
زانو ،فارسی معیار ،]zɑnu[ :لهجه کیسکانی]zuni[ :
صورت ،فارسی معیار ، ]surӕt[ :لهجه کیسکانیsɪrӕt[ :
سوزن ،فارسی معیار ، ]suzӕn[ :لهجه کیسکانی]sɪzӕn[ :
 .2بحث و بررسی
در این مطالعه سعی بر آن است تا کاهش واکه ای سه واکۀ [ ]ɑ, o, uرا در هجاهای
بی تکیه در لهجه کیسکانی مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور  17گویشور
کیسکانی ( 12زن و  5مرد) و  12گویشور فارسی معیار ( 6زن و  6مرد) تعداد 6
16 H. Khanjian
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واژه زبان فارسی را در یک محیط آرام قرائت کردند .این واژه ها با استفاده از نرم
افزار  Praatو توسط میکروفن  Shureضبط شدند .سپس براي هر واژه يك شبكۀ
متني 17ساخته شد به گونه ای كه مرز واكه ها و همخوان ها به صورت دقيق مشخص
شد ،آنگاه با استفاده از برنامه ي نوشته شدۀ رایانه اي 18دیرش F1 ،و  F2این سه
واکه در واژه های قرائت شده محاسبه شدند.
درنهایت با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
 .2-2آمار تحلیلی
 . 2-2-1دیرش
نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نشان میدهد که تأثیر تکیه بر دیرش واکه معنیدار
است ( .)0/000همانطور که جدول 1نشان می دهد ،تأثیر لهجه بر دیرش واکه هایی
بررسی شده معنی دار است .نتایج آزمون تعقیبی بِنفرونی 19ثابت کرده است که
میانگین دیرش این واکه های در فارسی معیار  94/167میلی ثانیه بیشتر از لهجه
کیسکانی است.
جدول  :1نتیجه آزمون آماری برای تاثیر لهجه بر دیرش واکه های[]ɑ, o, u
واکه

میانگین

خطای استاندارد

[]u

224.417

13.090

[]o

197.500

3.776

[]ɑ

196.500

7.135

مقدار F

80/975

درجه آزادی

1

معنی داری

0/000

17.textgrid
18 . script
19 Post-hoc Bonferroni Test
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F1 .2-2-2
جدول های شمارۀ  2نتایج تأثیر تکیه بر مقدار بسامد سازۀ ا ّول واکه های
[ ]ɑ, o, uدر لهجه های ( فارسی معیار و کیسکانی) را نشانمیدهد .همانطور که
جدول 8نشان می دهد ،تأثیر لهجه بر واکه [ ]uمعنی دار است .براساس نتایج جدول
 8تاُثیر لهجه بر واکه [ ]oمعنی دار نیست ،درحالی که جدول  16معنی داری تأثیر
لهجه را بر واکه [ ]ɑنشان می دهد .آزمون تعقیبی بِنفرونی میانگین  F1واکه []u
را در فارسی معیار  13/785هرتز بیشتر از لهجه کیسکانی ارزیابی می کند .برای
واکه [ ]oاین مقدار به  4/875هرتز کاهش می یابد .درمورد واکه [ ]ɑاین تست
مقدار میانگین  F1فارسی معیار را  215هرتز بیشتر از لهجه کیسکانی نشان می دهد.
جدول :2آزمون اماری بررسی تاثیر  F1بر دیرش واکه های []ɑ, o, u
واکه

[]u
[]o
[]ɑ

لهجه

میانگین

خطای استاندارد

معیار فارسی

508/87

18/80

کیسکانی

495

37/93

معیار فارسی

534/87

31/59

کیسکانی

530

30/63

معیار فارسی

622/83

34/54

کیسکانی

407/83

19/90

مقدار F

درجه آزادی

معنی
داری

0/079

1

0/787

0/015

1

0/906

22/35

1

0/005

F2 .2-2-3
جدول  3نتایج تأثیر تکیه بر مقدار بسامد سازۀ دوم واکه هایی []ɑ, o, u
در لهجه های فارسی معیار و کیسکانی می باشد .همانطور که جدول  10نشان
می دهند ،تأثیر لهجه بر  F2واکه های [ ]o, uمعنی دار است .در حالی که براساس
نتایج جدول  10تأثیر لهجه بر F2واکه []ɑمعنی دار نیست .آزمون تعقیبی بِنفرونی
نشان می دهد میانگین  F2واکه []uرا در فارسی معیار  895/875هرتز کمتر از
مقدار میانگین آن در لهجه کیسکانی است.
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برای واکه [ ]oاین مقدار در فارسی معیار 975/125هرتز کمتر از لهجه کیسکانی
است .درمورد واکه [ ]ɑاین تست مقدار میانگین  F2فارسی معیار را 52/333
هرتز کمتر از لهجه کیسکانی نشان می دهد.
جدول  :3آزمون اماری بررسی تاثیر  F1بر دیرش واکه های []ɑ, o, u
واکه

لهجه

میانگین

خطای استاندارد

[]u

معیار فارسی

1296/25

99/14

کیسکانی

2192/12

55/01

معیار فارسی

1060/87

57/20

کیسکانی

2018

75/50

معیار فارسی

1296/16

67/65

کیسکانی

1348/50

55/60

[]o

[]ɑ

مقدار F

درجه
آزادی

معنی
داری

45/95

1

0/000

71/91

1

0/000

0/383

1

0/563

 .3نتیجه گیری
نتایج این تحقیق مبنی بر این است که دیرش واکه هایی [ ]ɑ, o, uفارسی معیار
بیشتر از لهجه کیسکانی است .تحقیق عبدالعلی زاده )2013( 20نیز با نشان دادن
کاهش واکه هایی بی تکیه [ ]ӕ, i, oدر لهجه کرمانی این نتایج را تأیید میکند.
همچنین این نتایج در مطالعه شیخ سنگ تجن 21و بی جن خان (  )2010در مورد
لهجه کرمانی نیز صادق بود .نتایج تحقیق کومپان ون بنیوم )1980( 22نشان داد
که واکه هایی هجاهای بی تکیه در زبان هلندی کوتاه تر تلفظ می شوند .گزارش
فانت 23و دیگران(  )1991دربارۀ زبان فرانسه مبنی بر این است که واکه [ ]eدر
هجاهای بی تکیه این زبان کوتاه تر هستند .براساس عقیده ون برگم)1995( 24
M. Abdolalizadeh
Sh. Sheikh Sang Tajan & M. Bijankhan
F. J. Koopman-Van Beinum
Fant et al.
D. R. Van Bergem
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20
21
22
23
24

کوتاه شدن واکه کاهش واکهای را به دنبال خواهد داشت.
براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش  F1واکه های [ ]ɑ, o, uدر هجاهای بی
تکیه فارسی معیار بیشتر از  F1همین واکه ها در لهجه کیسکانی است .کومپاین ون
بنیوم ( )1980کاهش این سازه را در هجاهای تکیه دار و بی تکیه ،البته با مقادیر
مختلف ،گزارش کرد .او داده های خود را از گویشوران آموزش دیده و آموزش
ندیده جمع آوری کرده بود که میزان این کاهش در گویشوران آموزش ندیده
بیشتر بود .ون برگم ( )1995بیان کرد که کاهش سازه ها در جایگاه های ضعیف
کاهش می یابند .او همچنین ارتباط کاهش واکه ای با تغییر موقعیت بسامد سازه را
نشان داد .عبدالعلی زاده ( )2013اظهار داشت که F1هجاهای بی تکیه []ӕ, i, o
در لهجه کرمانی رفتاری متفاوت دارد و به مرکز متمایل می شود .ولی در تحقیق
حاضر  F1واکه های [ ]ɑ, o, uبه اطراف متمایل هستند.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که  F2واکه های بررسی شده در فارسی معیار به
طور بارزی کمتر از لهجه کیسکانی است .عبدالعلی زاده ( )2013بیان کرد که F2
هجاهای بی تکیه [ ]ӕ, i, oدر لهجه کرمانی رفتار متفاوتی دارد و به مرکز متمایل
می شود .موشامر و گنگ ( )2008با مطالعه ای که در زبان آلمانی انجام دادند،
مشخص کردند که در فرآیند کاهش واکه ای  F2در واکه های پیشین کاهش یافته
ولی در واکه های پسین با افزایش مواجه می شود .با توجه به نتایج بدست آمده از
این تحقیق نشان داد که دیرش و سازه  F1واکه های [ ]u, ɑدر زبان فارسی معیار
بیشتر از لهجۀ کیسکانی است در حالی که مقدار  F1واکه [ ]oاز مقدار آن در فارسی
معیار بیشتر است .همچنین نتایج نشان داد که مقدار  F2واکه های موردنظر این لهجه
از زبان فارسی معیار بیشتر است .بنابراین واکه های فوق در لهجه کیسکانی تغییر
یافته و به سمت واکه های دیگر متمایل می شوند (شکل .)1
تفاوت میان واکه های[ ]ɑ, o, uدر فارسی معیار و لهجه کیسکانی در شکل  2نشان
داده شده است.
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شکل  :1تغییرات واکه ها در لهجه کیسکانی

شکل :2تفاوت میان واکه هایی[ ]ɑ, o, uدر فارسی معیار و لهجه کیسکانی
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بررسی همتایی
در کلمات ربط زبان فارسی
سیده عاطفه بقایی

چکیده
براساس رویکرد متعارف در صیغگان صرفی زبان ها باید ،همۀ سلولهای یک
صیغگان با صورتهای متمایز از یکدیگر پر شوند .همتایی در نتیجۀ یکسان بودن
صورت دو یا تعداد بیشتری از سلولها با یکدیگر به وجود می آید .عالوهبر این
تعبیر ،برخی از زبانشناسان طبق رویکردی نوین معتقدند زمانیکه یک صورت در
دو نقش متمایز وجود داشته باشد ،با همتایی روبروییم .در این مقاله به بررسی
اینگونه همتایی ،یعنی مشابه بودن صورت و متمایز بودن نقش ،در کلمات ربط
زبان فارسی پرداختیم .انواع مختلف کلمات ربط زبان فارسی ،مشتمل بر کلمات
ربط اتصالی ،انفصالی ،علّی ،قصدی ،شرطی ،زمانی و تقابلی هستند .پس از بررسی
اغلب کلمات ربط زبان فارسی ،به این نتیجه رسیدیم که بیشترین میزان همتایی در
بین کلمات ربط تقابلی و زمانی با دیگر انواع کلمات ربط وجود دارد.
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کلیدواژه :همتایی ،صورت همتا ،کلمه ربط ،ربط تقابلی ،ربط زمانی ،زبان فارسی.
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 -1مقدمه
اصطالح  syncretismدر زبانشناسی در تعابیر متفاوتی استفاده شده است .در
این مقاله از همتایی به عنوان ترجمۀ اصطالح مذکور استفاده میشود .بلومفیلد
( )1933از آن به عنوان ادغام مقوالت صرفی در نتیجۀ تغییرات آوایی یاد کرده
است .این اصطالح از زمان یاکوبسن یا به عبارت دیگر از  1936معنای درزمانی به
خود میگیرد ،اما گسترۀ کاربردش افزایش مییابد (کربت و همکاران.)2001 ،
در اکثر موارد از اصطالح مذکور این معنی مستفاد میشود که یک صورت صرفی
منفرد با بیش از یک توصیف صرفی-نحوی منطبق است ،اما عالوهبر این معنی،
تعبیر دیگری نیز از آن شده است .زبانشناسانی همچون گزدانویک (،)1991
پرتریوس ( )2013و ونگسنس ( )2013معتقدند زمانیکه دو یا تعداد بیشتری
از نقشهای دستوری با یک صورت یکسان نشان داده شوند ،در این صورت گفته
میشود که آن نقش ها با یکدیگر همتا هستند .در مقالۀ حاضر باتوجه به عدم
بررسی پژوهشهای پیشین در این مورد ،نگارنده به بررسی همتایی کلمات ربط
زبان فارسی در تعبیر دوم آن خواهد پرداخت .به عبارت دیگر کلمات ربطی که با
یک صورت یکسان در معانی مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ،بررسی خواهند
شد.
-2پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه در این مقاله برآنیم تا همتایی کلمات ربط در زبان فارسی را
مورد بررسی قرار دهیم ،پیشینۀ این پژوهش از دو بخش تشکیل خواهد شد که
در بخش اول و دوم به ترتیب به مطالعات پیشین در مورد همتایی و کلمات ربط
خواهیم پرداخت.
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 -1-2همتایی
از نظر اسپنسر همتایی یک صورت صرفی منفرد است که با بیش از یک توصیف
صرفی-نحوی منطبق باشد (اسپنسر .)1991 ،گزدانویک معتقد است زمانیکه دو یا
تعداد بیشتری از نقشهای دستوری با یک صورت یکسان نشان داده شوند ،همتایی
روی میدهد .درواقع وی به تعبیر متفاوتی از همتایی اشاره میکند که همین
تعبیر مورد استناد ما در این مقاله قرار خواهد گرفت (گزدانویک.)135 :1991 ،
هسپلمت  ،همتایی را همنامی نظام مند واژه های تصریف شده در یک صیغگان
میداند و صورتهای همنام یک صیغگان را صورتهای همتا مینامد (هسپلمت،
 .)275 :2002طبق نظر کربت ( )2004براساس رویکرد متعارف در صیغگان
تصریفی زبانها ،برای هر یک از مشخصههای تصریفی یکسری ارزش وجود دارد
که طبق این رویکرد باید ارزشها بهگونهای توزیع شوند که تمام سلولهای
ممکن در صیغگان ،وجود داشته باشند و از طرفی باید شاهد تفاوت تصریف در
سلولها باشیم ،اما گاهی نمونههایی یافت میشود که یک صورت واحد بیش از یک
سلول را پر میکند که این پدیده همتایی نامیده میشود (کربت .)2004 ،طبق
نظر پرتریوس همتایی پدیده ای است که در آن یک صورت واجی نشان دهندۀ
بیش از یک نقش دستوری است ،به عبارت دیگر وی نیز تعبیر متفاوتی از همتایی
در نظر دارد که مشابه نظر گزدانویک ( )1991است .پرتریوس حرف اضافۀ van
از زبانهای آفریقایی را به عنوان شاهدی بر این قضیه معرفی میکند که میتواند
نقشهای متفاوتی بگیرد و بنابراین یک صورت با چندین نقش حاصل میشود که
به آنها صورتهای همتا میگوید (پرتریوس .)2013 ،ونگسنس نیز در مقاله ای
که به بررسی کلمات پرسشی در زبان های ژرمنیک میپردازد ،اصطالح همتایی را
در تعبیر دوم بکار میبرد .وی از این اصطالح به منظور نمایش واژه های پرسشی
یکسانی که برای نمایش نقش های متفاوت بکار می روند ،استفاده میکند و
میگوید این کاربرد با کاربرد پیشین این اصطالح ،که به صورت های یکسان در
صیغگان تصریفی اطالق میشود ،متفاوت است (ونگسنس.)2013 ،
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 -2-2کلمۀ ربط
به منظور نمایش رابطۀ معنایی بین دو بند که یک جمله را تشکیل می دهند ،در
زبان های مختلف راه های متفاوتی وجود دارد .در برخی از زبان ها بندهایی
که تشکیل یک جمله می دهند ،بدون استفاده از کلمۀ ربط در کنار یکدیگر
قرار میگیرند و در واقع در این زبان ها ممکن است کلمۀ ربط وجود نداشته
باشد .بنابراین ارتباط معنایی بین دو بند به کمک همجواری دو بند حاصل می
شود (مأوری و ون درآوورا .)379 :2012 ،در زبان فارسی نیز می توان از این
گونه جمالت که کلمۀ ربط بین دو بن ِد مرتبط با هم وجود ندارد ،نمونه هایی
یافت .برای مثال در جملۀ «به خانه برگشتیم ،رفته بودید» کلمۀ ربط بین دو بند
وجود ندارد ،اما این دو بند با یکدیگر مرتبط اند (نغزگوی کهن .)1392 ،از
نظر رامات و مأوری ( )2011انواع کلمات ربط میان بندی شامل کلمات ربط
اتصالی ،انفصالی ،تقابلی ،شرطی ،زمانی ،علّی و قصدی هستند (رامات و مأوری،
 .)655-654 :2011همایونفرخ حروف ربط را از نظر معنی و کاربرد به سه طبقه
تقسیم می کند که عبارتاند از .1 :حروف روابط وصل و عطف یا حروف برگشتی
مانند «و»« ،که»« ،نیز»« ،هم»« ،باری»« ،چون»« ،باز» و .2 ...حروف فصل و تباین
و استثنا یا حروف جدایی و دوری مانند «یا»« ،جز»« ،مگر»« ،نه از طرفی» و «از
یک طرف»  .3حروف سبب و علت یا حروف چرایی مانند «بنابراین»« ،تا»« ،زیرا»،
«پس»« ،چون»« ،با وجود این»« ،از آنجاکه»« ،مگرآنکه»« ،زیراکه»« ،از این رو»،
«ناچار»« ،درصورتی که» و . ...وی خاطر نشان می کند که تقسیمات دیگری هم
میتوان کرد که از قبیل حرف تردید یا گمان مانند «شاید»« ،پنداری»« ،گویا»،
حرف شرط یا وابستگی مانند «اگر»« ،مگر»« ،تا» ،حرف آرزو مانند «کاش»،
«ایکاش» و «کاشکی» هستند (همایونفرخ .)804-752 :1364 ،از نظر خانلری
جمله هایی که با حرف ربط به یکدیگر پیوند می خورند ،می توانند دارای
روابط مختلفی از قبیل مطابقت ،تساوی ،مقابله و منافات ،توالی ،تناوب ،اثبات
و نفی ،مشارکت در نفی ،بیان علت و نتیجه و مشارکت در اثبات باشند (خانلری،
 .)252-246 :1380انوری و گیوی مشهورترین حروف ربط را به این شرح می
دانند« :اگر»« ،اما»« ،باری»« ،پس»« ،تا»« ،چون»« ،چه»« ،خواه»« ،زیرا»« ،که»،
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«لیکن»« ،نه»« ،نیز»« ،و»« ،ولی»« ،هم»« ،یا»« ،ولو»« ،آنجاکه»« ،آن گاه که»،
«از آنکه»« ،از این روی»« ،از بس»« ،اگر چنانچه»« ،با این حال»« ،در نتیجه»،
«درحالی که»« ،هرچند»« ،همان طورکه»« ،با اینکه»« ،بنابراین»« ،به شرط آنکه»
و( ...انوری و گیوی .)256-248 :1386 ،از نظر نغزگوی کهن ( )1392کلمات
ربط اتصالی کلماتی هستند که تنها ناظر بر نوعی از اتصال باشند و دو بندی را به
هم متصل می سازند که در آنها دو رویداد با هم به وقوع می پیوندند .وی به
«و» اشاره می کند که از جملۀ کلمات ربط اتصالی است که البته به عنوان کلمۀ
ربط تقابلی نیز به کار می رود .کلمات ربط انفصالی دو رویدادی را به هم متصل
می کنند که با هم نمی توانند به وقوع بپیوندند و شامل کلمات «یا»« ،چه...
چه» و «خواه...خواه» هستند .کلمات ربط شرطی همانند «اگر» نیز کلماتی هستند
که احتمال وقوع همزمان دو رویداد را نشان می دهند؛ چنانکه وقوع یکی از
رویدادها شرط وقوع رویداد دیگر باشد .کلمات ربط زمانی ناظر بر رابطۀ زمانی
دو بندی هستند که هر دو به وقوع می پیوندند همانند «درحالی که» .کلمات
ربط علّی ،دو بندی را به هم متصل می کنند که یکی علت و دیگری معلول باشد.
وی کلمات ربط «زیرا» و «که» را از این نوع میداند .کلمات ربط قصدی نشان
دهندۀ رویداد اولیه ای هستند که از روی نیت قبلی برای وقوع رویداد دوم
اتفاق افتاده باشد و شامل «تا»« ،که» و «بلکه» هستند .وی کلمات ربط تقابلی را
نشانه هایی میداند که رابطۀ تقابلی میان بندها را رمزگذاری می کنند و مبیّن رد
انتظارات و مفروضات قبلی هستند .این کلمات با برجسته کردن رویداد بند دوم،
آن را در تضاد با بند اول و اطالعات قبلی قرار می دهند .از این گونه کلمات ربط
می توان به «ولی»« ،منتها»« ،درحالیکه»« ،اگرچه»« ،اما»« ،باز»« ،البته»« ،بلکه»،
«لیکن»« ،که»« ،با این وجود»« ،با این همه»« ،هر چند»« ،اگرچه...اما»« ،البته...
اما» و ...اشاره کرد (نغزگوی کهن .)1392 ،فالحتی کلمات ربط ساده و مرکب
زبان فارسی را در سامانۀ تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی بدست داده
است؛ که می توان از بین کلمات ربط مطرح شده در این سامانه به کلماتی همچون
«حتی»« ،بهعلتاینکه» « ،از بس»« ،وقتی»« ،کجا»« ،هرچه»« ،هرگاه»« ،وگرنه»،
«تاجاییکه»« ،برعکس»« ،به مجرداینکه»« ،ازاین جهت که»« ،وانگهی»« ،ازاین
روی»« ،اکنون که» و...اشاره کرد (فالحتی.)49-46 :1392 ،
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-3مبانی نظری
همانگونه که پیش از این اشاره شد ،در این مقاله بررسی همتایی کلمات ربط
زبان فارسی طبق تعبیر گزدانویک ( )1991انجام خواهد گرفت .گزدانویک
( )1991معتقد است زمانی که دو یا تعداد بیشتری از نقشهای دستوری با یک
صورت یکسان نشان داده شوند ،همتایی روی میدهد .درواقع وی به تعبیر
متفاوتی از همتایی اشاره می کند که همین تعبیر مورد استناد ما در این مقاله
قرار خواهد گرفت و کلمات ربط زبان فارسی با این منظر بررسی خواهند شد
(گزدانویک .)135 :1991 ،طبق بررسیهای نگارنده ،در دستورهای سنتی
و آثار زبانشناسان به کلمات ربط و انواع آنها اشاره شده است .از آنجا که
نگارنده در پی بررسی همۀ کلمات ربط از منظر همتایی است ،بنابراین الزم بود
تا مجموعهای از این کلمات ربط تهیه شود تا از جامعیت الزم برخوردار باشد.
نگارنده به منظور بررسی همۀ این کلمات ربط مجموعهای به دست داده است
که شامل  93کلمۀ ربط است و در جدول شمارۀ  1بخش بعد آورده شده است.
 -4بحث پژوهش
با توجه به مطالعات پیشین در رابطه با کلمات ربط در زبان فارسی ،فهرستی از
اغلب کلمات ربطی که زبانشناسان ایرانی به آنها اشاره کرده اند ،جمع آوری
کردیم .در جدول زیر نام آنها و کاربردشان ،براساس نوع ارتباطی که به وجود
می-آورند ،همراه با مثال ارائه شده است .مثالها براساس شم زبانی نگارنده
که فارسیزبان است ،هستند .در برخی از کلمات ربط ارائه شده در این جدول
بیش از یک کاربرد ،به کلمۀ ربط می توان نسبت داد .بنابراین این گونه کلمات
ربط که می-توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند و بنابراین در نقش های
مختلفی بکار روند ،مد نظر ما قرار گرفتند .پس در این-گونه کلمات ربط به
بررسی همتایی می پردازیم .زیرا در این موارد ،صورتی وجود دارد که می
تواند بیش از یک نقش ایفا کند.
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جدول  :1کلمات ربط زبان فارسی
ردیف

1

2

کلمه ربط و نوع آن

مثال

و

اتصالی :خانه ای در همدان اجاره کردیم
و پول پیش را یک جا پرداختیم.

ربط اتصالی و تقابلی

یا
ربط انفصالی
تا

3

ربط زمانی ،شرطی
و قصدی
که

4

5
6
7
8
9
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ربط قصدی ،ع ّلی و تقابلی
هم
ربط زمانی و اتصالی
پس
ربط ع ّلی
اگر
ربط شرطی
اما
ربط تقابلی
زیرا
ربط ع ّلی

تقابلی :هنوز لباس مناسبی پیدا نکرده ام
و امیدوارم بتوانم چیزی پیدا کنم.
انفصالی :از این خانه می روی یا به حرف هایم گوش می دهی.
زمانی :تا حقوقم را دادند قرض شما را می دهم.
شرطی :تا غذایت را نخوری ،بیرون نمی رویم.
قصدی :استاد درس را تمام کرد تا دانشجویان به همایش برسند.
قصدی :خوابش نمی برد ،بلند شد که آب بخورد.
علّی :یک استامینوفن به من بده که سرم خیلی درد میکنه.
تقابلی :قرار گذاشتیم با هم درس بخوانیم ،که نیامد.
زمانی :شما بروی ،من هم می روم.
اتصالی :مستأجر اجاره اش را پرداخت کرد ،هم تمام بدهی اش را.
علّی :او من را دوست ندارد ،پس من از زندگی اش بیرون می روم.
شرطی :اگر درس هایت را درست بخوانی ،در کنکور موفق می شوی.
تقابلی :من همه ی نامه هایش را خواندم ،اما چیزی دستگیرم نشد.
علّی :همه ی حیاط خیس بود ،زیرا لوله ی آب ترکیده بود.
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چون

10

11

12

13

ربط شرطی ،زمانی و ع ّلی

شرطی :چون شما می آیید ،من هم می آیم.
زمانی :چون به خانه رسیدم ،دیدم مهمان ها آمده اند.
علّی :در کنکور قبول نشد چون درس نخوانده بود.

مگر

تقابلی :مریم االن دارد غذا می پزد ،مگر اینکه خانه نباشد.
شرطی :دست به کتاب ها نمی زنی ،مگر اجازه بگیری.

ربط تقابلی و شرطی

باز

علّی :مریم امروز صبحانه اش را کامل خورد ،باز مدرسه اش دیر شد.

ربط تقابلی و ع ّلی

تقابلی :در رفت و آمدهای آنها پیش از عروسی تصمیم هایی گرفته
شد ،باز هم اثری از تفاهم در آن دیده نشد.

نیز
ربط اتصالی

اتصالی :ما دیروز به سینما رفتیم ،تو نیز برو.

باری

14

ربط تقابلی

تقابلی :ما با آنها رفت و آمدی نداشتیم ،باری عید به دیدن آنها رفتیم

(در معنی به هر جهت).

15

وقتی
ربط شرطی ،زمانی و قصدی

16
17
18

منتها
ربط تقابلی
سپس
ربط زمانی
بعد

شرطی :وقتی درس هایت تمام شد می توانی بروی.
زمانی :وقتی میخوابی ،خروپف می کنی.
قصدی :وقتی درسم را تمام کنم از این کشور خواهم رفت.
تقابلی :شما دانشجویان خوبی هستید ،منتها زیاد تالش نمی کنید.
زمانی :درس هایش را خواند ،سپس شروع به انجام کارهایش کرد.
زمانی :استاد درس را توضیح داد ،بعد کتاب جدید را معرفی کرد.

ربط زمانی
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

حتی
ربط اتصالی
ولی
ربط تقابلی
ولو
ربط تقابلی
حاشا

30

90

تقابلی :علی درس هایش را خوب خوانده بود
ولی نتوانست امتحان را به خوبی بدهد.

تقابلی :من باید به مالقات او بروم ،ولو برای یک مدت کوتاه.
تقابلی :این همه فقیر در این مملکت وجود دارد،

ربط تقابلی

حاشا به غیرت ثروتمندان.

ّال

تقابلی :همه ی همسایه ها موافق تعمیرات بودند ّال واحد.

ربط تقابلی و شرطی

شرطی :من غذایم را نمی خورم ّال اینکه شما بیایید.

آخر
ربط تقابلی

تقابلی :خیلی با او صحبت کردم ،آخر هم کار خود را کرد.

مبادا

تقابلی :همه ی کارهای خانه تکانی را خودم تنهایی انجام دادم،

ربط تقابلی

مبادا شما کمکی بکنید.

البته

تقابلی :همه ی همسایه ها را برای مهمانی دعوت کردم

ربط تقابلی

البته همه را نمی شد دعوت کرد.

اینک

علّی :همه ی وسایل را آماده کرده ام ،اینک وقت رفتن است.

ربط ع ّلی
جز ،بجز

انفصالی :همه ی کارهایم را انجام دادم جز شستن ظرف ها.

ربط انفصالی
بلکه

29

اتصالی :علی تمام درس هایش را خوانده بود ،حتی مرور کرده بود.

تقابلی :افزایش جمعیت ناشی از رفاه نیست ،بلکه ناشی از تبلیغات است.

ربط تقابلی و قصدی

قصدی :من پاسپورتم را می گیرم ،بلکه بتوانم تعطیالت به آلمان بروم.

الجرم ،حق ًا

علّی :همه ی پزشکان از او قطع امید کردند،

ربط ع ّلی

الجرم او را به آمریکا بردند.
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31

ربط ع ّلی

در دنیا به کارهای خود رسیدگی کن ،همانا که امروز روز آخر
توباشد( .در معنی گویی ،پنداری)
بگویید ،نگو و نکردم

32

علّی :به والدینت نیکی کن ،همانا خداوند نیکوکاران
را دوست می دارد( .درمعنی قطعاً و زیرا)

ربط تقابلی

تقابلی :تمام روز را خوابیدم ،نکردم درس بخوانم.
تقابلی :به گونه ای رفتار می کرد انگار دانشمند است ،نگو تازه
دانشگاه قبول شده.
تقابلی :بگویید یک لحظه از یاد همسرش غافل می شود ،نمی شود.

33
34
35
36
37
38
39
40
41

کاش ،کاشکی ،ایکاش

انفصالی :ما به تهران می رویم ،کاش شما می آمدید.

ربط انفصالی
لیک ،ولیک ،لیکن ،ولیکن

تقابلی :همه ی کتاب ها را به کتابخانه تحویل دادیم ،ولیکن تعدادی
دست دانشجوهای دیگر مانده است.

همچنین

اتصالی :به همه ی سؤاالت پاسخ دهید ،همچنین نظرات خود را در
پایان بنویسید.

ربط تقابلی
ربط اتصالی
بنابراین
ربط ع ّلی
نه...نه
ربط انفصالی
چه...چه
ربط انفصالی
خواه...خواه
ربط انفصالی
آنگاه
ربط زمانی
از بس

علّی :بیماریش وخیم شده بود ،بنابراین او را در بیمارستان بستری
کردند.
انفصالی :نه درسم را خواندم ،نه به مهمانی رفتم.
انفصالی :چه کنکور قبول شود ،چه نشود مجبور است ازدواج کند.
انفصالی :غذا خواه آبگوشت باشد و خواه کباب ،من نمی خورم.
زمانی :کودکش را خواباند ،آنگاه به ادامه ی کارهایش مشغول شد.
علّی :از بس کار کرده بود ،پاهایش درد می کرد.

ربط ع ّلی
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

هرچه

شرطی :هرچه بیشتر ورزش کنی ،سالم تر خواهی بود.

ربط شرطی و تقابلی

تقابلی :هرچه به او گفتم نرود ،گوش نکرد.

هرگاه

شرطی :هرگاه باران تمام شود ،به بیرون می رویم.

ربط شرطی و زمانی
هر قدر
ربط شرطی
در نتیجه

92

شرطی :هرقدر پولدارتر باشی ،دغدغه ات بیشتر است.
علّی :تمام هتل ها پر شده بود ،در نتیجه شب

ربط ع ّلی

را در ماشین سپری کردیم.

با اینکه

تقابلی :بااینکه همه ی شب را درس می خواند،

ربط تقابلی

صبح به راحتی بیدار شد.

اگر نه
ربط تقابلی
اگر چه
ربط تقابلی
اگر چند
ربط تقابلی
هر چند
ربط تقابلی
وانگهی
ربط زمانی
بر عکس
ربط تقابلی
وگرنه
ربط شرطی
مادامی که

54

زمانی :مریم هرگاه غذا می پزد ،آواز می خواند.

ربط شرطی و زمانی

تقابلی :تو به دیدن مادربزرگ میایی؟ اگرنه ما برویم.
تقابلی :اگرچه پول زیادی نداشت ،همه را انفاق می کرد.
تقابلی :گرسنه نیستی؟ اگرچند ما غذایی نداریم.
تقابلی :هرچند هیچ کس از او خوشش نمی آمد،
همه او را دعوت می کردند.
زمانی :دیشب که به دریا رفتیم ،وانگه ی باران شدیدی شروع شد.
تقابلی :همه ی متن را بررسی کرده بودم ،برعکس مریم نگاهی هم به
آن نیانداخته بود.
شرطی :سرم خیلی درد می کرد ،وگرنه با شما می آمدم.
شرطی :مادامی که در خانه ی من هستید ،اجاره ندهید
بچه ها به بیرون روند.
زمانی:
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56
57
58
59
60
61
62
63

64

65
66
67

همین که
ربط شرطی

شرطی :همین که کارت تمام شد ،بیا خانه ی ما.

اکنون که

زمانی :اکنون که استاد دیگر در بین ما نیست

ربط زمانی

یادش را باید گرامی داریم.

بسکه

علّی :مادر نمی گذاشت علی خودش کاری انجام دهد

ربط ع ّلی

بس که از بیماریش می ترسید.

مع هذا

تقابلی :همه ی کتابها را مرور کرده بود ،مع هذا نتوانست در کنکور
موفق شود( .درمعنی باوجوداین)

ربط تقابلی
چندان که
ربط ع ّلی
تا اینکه ،تا آنکه
ربط ع ّلی
آنجاکه

علّی :شمار مهمان ها از دستمان خارج شد ،چندان که
به ده نفر غذا نرسید.
علّی :همهی خانه را رنگ کرد ،تااینکه کارش یک روزه تمام شود.
زمانی :آنجاکه ما به کمک او نیاز داشتیم ،اعتنایی به ما نکرد.

ربط زمانی
از آنکه
ربط ع ّلی
در مقابل

علّی :هوا خیلی سرد بود ،ازآنکه آب یخ زده بود فهمیدم.
تقابلی :در ایران بارش های زمستانی بسیار اندک بود

ربط تقابلی

درمقابل در اروپا میزان زیادی بارندگی رخ داد.

درحالی که

زمانی :درحالی که غذا درست می کرد ،به علی دیکته هم می گفت.

ربط زمانی و تقابلی
از اینروی
ربط ع ّلی
چنانچه
ربط شرطی
بیآنکه
ربط اتصالی

تقابلی :تیم ایران تمام تالش خود را کرد ،درحالی که مسؤالن
هیچ توجهی به اعضای تیم نداشتند.
علّی :علی بسیار گرسنه بود

ازین روی تمام غذاها را خورد.
شرطی :چنانچه درس هایت را درست بخوانی ،با تو خواهم آمد.
اتصالی :او از ایران رفت ،بی آنکه از ما خداحافظی کند.
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
94

به طوری که

علّی :قبل از آمدن مهمان ها من همه ی کارهایم را کرده بودم،
به طوری که به خواندن بقیه ی رمان مشغول شدم.

ربط ع ّلی
تاجایی که

علّی :کارش خیلی طول کشید ،تاجایی که ناهار هم نتوانست بخورد.

ربط ع ّلی
به هرحال

تقابلی :به هرحال او برادر شماست ،باید مواظبش باشید.

ربط تقابلی
در این حال

تقابلی :پدر و مادرش موافق ازدواج نبودند
در این حال آن ها با هم ازدواج کردند.

ضمن ًا ،درضمن ،ضمن اینکه

زمانی :علی در مزرعه کار می کرد ،ضمناً درس هم می خواند.

ربط تقابلی
ربط زمانی
هنگامی که ،زمانی که

زمانی :هنگامی که/زمانی که در را باز کنی ،او را خواهی دید.

ربط زمانی
همانطورکه

زمانی :همانطورکه مشغول درس خواندن بود ،تلفن زنگ زد.

ربط زمانی
به شرط آنکه
ربط شرطی
بااین حال ،با این وجود

شرطی :مادر به بچه ها غذا داد ،به شرط آنکه به حرفش گوش دهند.
تقابلی :اختالف بین ما بسیار زیاد است

ربط تقابلی

با این حال دعوت آنها را قبول کردیم.

با این همه

تقابلی :کارهای زیادی باید انجام دهم
بااین همه توان انجام هیچ کاری را ندارم.

ربط تقابلی
به علت اینکه
ربط ع ّلی
چراکه
ربط ع ّلی
از این جهت که
ربط ع ّلی

علّی :آنها همه ی وسایل را فروختند
به علت اینکه به پولش نیاز داشتند.
علّی :من دیگر به خانه ی او نمی روم ،چراکه به ما توهین کرده است.
علّی :از این جهت که راهمان خیلی دور است ،باید زودتر برویم.

به محض اینکه

زمانی :به محض اینکه از خواب بیدار شد ،به دوستش زنگ زد.

به مجرد اینکه

شرطی :به محض اینکه درست تمام شود ،می توانی برای همیشه بروی.

ربط زمانی ،شرطی و ع ّلی

علّی :سرمای بدی خوردم ،به محض اینکه از خانه بیرون رفتم.
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85

86
87
88
89
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پیش ازآنکه

زمانی :ما به دیدار استادمان رفتیم ،پیش از آنکه از ایران برود.

ربط زمانی و قصدی

قصدی :پیش ازآنکه درسش تمام شود ،از ایران خواهد رفت.

زین پس
ربط ع ّلی

علّی :من همه ی حرفها را با پدرم زده ام
زین پس همه ی کارها با اوست.

پس از آنکه

زمانی :پس از آنکه درس هایش تمام شد ،خوابید.

ربط زمانی و قصدی

قصدی :پس از آنکه خانه اش را بفروشد
به خانواده اش در برلین می پیوندد.

در این میان ،در این بین

تقابلی :همه ی اعضا موافقت خود را ابراز داشتند،

ربط تقابلی و اتصالی

اتصالی :از همه ی غرفه ها دیدن کرد ،دراین میان با سه گروه مشابه
خودشان هم آشنا شد.

هرچند...ولی

تقابلی :هرچند به ما خیلی محبت کردند
ولی در آخر تهمت های زیادی به ما زدند.

اگرچه...اما

تقابلی :اگرچه همه ی کتاب ها را خوانده بودم ،اما نتوانستم به
تعدادی از سؤاالت جواب دهم.

دراین میان فقط معاون مخالفت می کرد.

ربط تقابلی
ربط تقابلی
البته...اما
ربط تقابلی

تقابلی :البته من می دانم که او فرد موفقی است
اما این دلیل بر انتخابش نمی شود.

درعین حال

تقابلی :درس علی اص ً
ال خوب نبود ،در عین حال دانشگاه قبول شد.

ربط زمانی و تقابلی

زمانی :مریم برای کنکور درس می خواند ،درعین حال تدریس
میکرد.

درهمین حال

زمانی :ما خانه را تمیز می کردیم،
درهمین حال بچه ها حیاط را می شستند.

نه فقط...بلکه
ربط تقابلی

تقابلی :او نه فقط خانه خریده بود ،بلکه می خواست ویالیی
نیز در شمال بخرد.

البته...اگر

شرطی :ما به آنها کمک خواهیم کرد
البته اگر کل ماجرا را برایمان بگویند.

ربط زمانی

ربط شرطی
از یک طرف ،از طرفی
ربط تقابلی

تقابلی :از یک طرف دوست دارم به مهمانی بروم ،از طرفی درس دارم.
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پس از بررسی کلمات ربطی که در آنها همتایی وجود داشت ،به این نتیجه رسیدیم
که بیشترین میزان همتایی در بین کلمات ربط تقابلی و زمانی با دیگر کلمات ربط
وجود دارد .در جدول  2فهرستی از کلمات ربطی که در آنها همتایی مشاهده شده
است ،دیده می شود .در این جدول خانه هایی که عالمت * دارند به این مفهوم
اند که کلمۀ ربط داده شده در مقابل آن خانه ،می تواند نقشه ای مرتبط با انواع
کلمات ربط ذکر شده در باالی جدول را داشته باشد .در ردیف پایانی نیز بسامد
رخداد هر یک از انواع کلمات ربط در صورت های همتا قابل مشاهده است.
جدول  :2فهرست کلمات ربط با صورتهای همتا و نوع نقش آنها
انواع کلمات ربط
ردیف

کلمه ی ربط

اتصالی

1

و

*

2
3
4
5
6
7

چون
مگر

*

14
15
16

ّال

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

هرچه

*

هرگاه

*

*

مادامی که

*

*
*

*

*
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*

*
*

پس از آنکه

*
*

درحالی که
به محض اینکه

*

*

*

باز

10

13

*

*

*
*

بلکه

12
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هم

*
*

که

8

11

*
*

تا

وقتی

9

انفصالی

شرطی

علّی

زمانی

قصدی

تقابلی

*

17

پیش ازآنکه

18

دراین میان

19

درعین حال
مجموع

*

*
*

*
*
0

3

9

4

11

*
6

10

همانگونه که از داده های این جدول پیداست ،کلمات ربط زمانی بیشترین میزان
همتایی را با دیگر انواع کلمات ربط دارند و کلمات ربط تقابلی و شرطی در
رده های بعدی قرار می گیرند .در جدول زیر نیز میتوان تعامل نقشهای مختلف
صورتهای همتا در کلمات ربط زبان فارسی را مشاهده نمود .براساس این جدول
نیز کلمات ربط زمانی و تقابلی بیشترین امکان داشتن صورت های همتا با دیگر
انواع کلمات ربط را دارا هستند.
جدول  :3نقشه ای مختلف صورت های همتا در کلمات ربط زبان فارسی
ردیف نوع کلمات ربط همتا بسامد

کلمات ربط همتا
تا ،چون ،وقتی ،هرگاه ،مادامیکه،

1

زمانی -شرطی

6

2

زمانی -قصدی

4

تا ،وقتی ،پس ازآنکه ،پیش ازآنکه

3

تقابلی -شرطی

3

مگرّ ،ال ،هرچه

4

زمانی -ع ّلی

2

چون ،به محض اینکه

5

زمانی -تقابلی

2

درحالی که ،درعین حال

6

تقابلی -اتصالی

2

و ،دراین میان

7

تقابلی -ع ّلی

2

که ،باز

8

تقابلی -قصدی

2

که ،بلکه

9

زمانی -اتصالی

1

هم

به محض اینکه
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نتیجهگیری
در این مقاله با تعبیر جدیدی از پدیدۀ همتایی به بررسی کلمات ربط زبان فارسی
پرداخیتم .در این تعبیر ،اگر صورتی در دو یا تعداد بیشتری نقشه ای مختلف بکار
رود ،با همتایی مواجه ایم .با استناد به این تعبیر ،همتایی را در کلمات ربط زبان
فارسی مورد بررسی قرار دادیم .با جمعآوری انواع کلمات ربط در زبان فارسی به
 93کلمۀ ربط دست یافتیم که دارای نقشهای اتصالی ،انفصالی ،شرطی ،علّی ،قصدی،
زمانی و تقابلی بودند .کلمات ربط زمانی بیشترین میزان همتایی را با دیگر انواع
کلمات ربط دارند و کلمات ربط تقابلی و شرطی در رده های بعدی قرار می گیرند.
کلمات ربط زمانی و تقابلی نیز بیشترین امکان داشتن صورت های همتا با دیگر
انواع کلمات ربط را دارا هستند.
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بررسی و تحلیل ساختمان نحوی جمالت
داستان «آفتاب لببام» جاللآلاحمد
علی عزیزی ،محتشم محمدی
چکیده

این پژوهش به بررسی ساختار نحوی جمالت داستان «آفتاب لب بام» از
مجموعه داستانهای سه تار جالل آل احمد پرداخته است .روش تحقیق به صورت
کتابخانهای صورت پذیرفته و تعاریف مفهومی این پژوهش بر مبنای دستور زبان
انوری میباشد و نتایج نیز به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده است .آلاحمد،
در نگارش داستانهای خود جملهبندی منحصر به فردی دارد .نوع جمالتی که
ایشان انتخاب کرده است ،هماهنگ با ژانر اجتماعی و رئال داستان است .سبک
جملهبندی ایشان ،نوعی نگارش و شیوه داستان نویسی است .جمالت به صورت
فشرده و گویا ،کوتاه و رسا و بیشترمستقل است .هرچند که از جمالت طوالنی
نیز استفاده شده است .جمالت بیشتر زبان معیار و رسمی دارد ولی در دیالوگ
شخصیتها محاورهای میشود .از جمالت کنایی وضربالمثل استفاده نشده است.
100
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جمالت بیشتر دارای زمان گذشته بوده و جمالت کوتاه دارای بسامد بیشتری
نسبت به بقیه جمالت است .به دلیل انتخاب جمالت کوتاه ،ضرب آهنگی تند را به
شنونده القا میکند .بسامد جمالت دستورمند از جمالت نادستورمند بیشتر است.
جمالت این داستان دارای سبکی مقطع و گسستهاند و به صورت متوالی و مستقل
در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .همه جمالت خبری در کنار یکدیگر حامل
اندیشه و تفکر نویسنده داستان است.
 -1مقدمه
جهان بینی ،دیدگاه ،تفکر و نگارش هر نویسندهای متفاوت از دیگری و منحصر
به آن نویسنده است .این پژوهش در پی یافتن مؤلفههای جمله بندی آلاحمد
است« .بخشی از فردیت مؤلف از طریق کشف نحو شخصی و صدای دستوری متن،
قابل شناسایی است» (فتوحی .)274:1391،آلاحمد ،از داستان نویسان برجسته
معاصر است که در داستانهایش به نقد اجتماعی میپردازد .ایشان در طرح مسائل
اجتماعی ،نقد و نکوهش بعضی عقاید جامعه خود ،موضعگیری کرده و در پارهای
از داستانهایش به این مسائل پرداخته است« .راهنماییها و تشخیص درد را باید
از فراروند علم و دانش اجتماعی دریافت کرد ،و در دگرگونیهای جامعه و غنای
فرهنگ کوشید .ولی برای رسیدن به این پایگاه ،هنرمندانی چون «آلاحمد» با
همان نگرش کم و بیش فردگرایانه خود در قالب انتقادهای جاندار ،نیز سهمی
دارند و این سهم را نباید انکار کرد» (دستغیب« .)241:1371،او از داستان و
قالب داستانی بهره برد تا اندیشه و آراء شخصی خود را بدون کوچکترین ترس و
واهمهای مطرح سازد» (پارسی نژاد.)193:1389،
داستان «آفتاب لب بام» ،نکوهش و نقد زشتیهای اخالقی و عادات مذهبی
بعضی از مقدس نماها است که از دین فقط به ظواهر بسنده میکنند و جز ظاهر
چیزی نمیدانند و نیز نقد پسر ساالری و بیارزش دانستن دختر است .آل احمد،
«میکوشد زندگانی اندوهبار مردم ژرفا ،و نادانیها و خرافات را تصویر کند»
(دستغیب .)30:1371،در داستان «آفتاب لب بام» پدر نقش حاکمی بیمنطق دارد
که بیتوجه به تشنگی و روزه بودن دختران خردسال ،به آنها دستور انجام
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کارها را میدهد .پیام این داستان به طور کلی نقد رفتارهای غیراخالقی بعضی
از مقدسنماهای جامعه است .زن در حاشیه و بیسهم از زندگی و در جامعه قرار
دارد .این داستان از نوع رئالیسم اجتماعی است که میتوان آن را انعکاس تحقیر
زن در جامعه عصر جالل آلاحمد دانست.
 -1-1بیان مسأله
عبدالعلی دستغیب در دستهبندی سبکی نوشتههای جالل ،دو دوره را مطرح
میکند؛ «سه تار» در دستهبندی دوره اول قرار میگیرد« .در این دوره سبک
آلاحمد امتیازی ویژه ندارد .تعابیر کلیشهای به کار میبرد ،گرچه روشن و گیرا
مینویسد ولی در ترکیب جملهها اثری از آفرینشگری هنری ممتازی ندارد»
(دستغیب .)241:1371،بخشی از عقاید خود را در داستانهایش بیان میکند.
ایشان در داستانهای خود از شیوه جملهبندیای که منحصر به فرد است بهره
میگیرد .سبک داستاننویسی ایشان تا حدودی متأث ّر از نوع جملهبندیهای
ایشان است« .اساس سخن بر جمله نهاده شده است .انسان افکار و مقاصد خود را
به وسیله جمله بیان میکند» (عالمه فلسفی« .)275:1381،هرکدام از سبکها و
ژانرهای ادبی ،الگوهای دستوری مشخصی را برمیگزیند» (فتوحی.»284:1391،
بیان و زبان جمالت داستان نیاز به گزینش نوع خاصی از جمالت دارد و ما در
این پژوهش در پی رسیدن به زبان جمالت او هستیم چرا که ساختار جمالت
نویسندگان موفق ما خوب تعقیب نشده است .جمله« ،مجموعه کلماتی است که
مقصودی را میرساند و به عبارت دیگر مجموعه کلماتی است که متضمن اسناد
باشد» (انوری و  .)300:1385 ،...و همچنین «جمله به آن واحد زبان فارسی گفته
میشود که از یک بند یا بیشتر ساخته شده باشد» (باطنی .)60:1348،این پژوهش
در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است :ساختار و ساختمان جمالت داستان چگونه
است؟ و بیشتر از کدام نوع جمالت استفاده شده است؟ آیا نویسنده در کاربرد و
استفاده از جمالت موفق بوده است؟
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 -2-1پیشینه پژوهش
از جمله پژوهشهایی که در مورد نثر و سبک داستانهای جالل آلاحمد صورت
گرفته است :کتاب نقد آثار جاللآلاحمد اثر عبدالعلی دستغیب میباشد .ایشان
در این اثر به نقد و بررسی سبک جالل آلاحمد میپردازد.
شاخصههای سبکی نثر جاللآلاحمد ،)1393( ،دانشگاه شهیدباهنر کرمان،
ابراهیم درویش کوهی و دکتر محمدصادق بصیری .این تحقیق به بررسی
ویژگیهای سبکی ژورنالیستی و تکگویی جالل پرداخته و سعی در بازشناسی
ویژگیهای سبکی جالل آلاحمد دارد.
مقایسه زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جاللآلاحمد ،)1391( ،یداهلل
بهمنی مطلق ،نرگس باقری .فصلنامه زن و فرهنگ .سال دوم ،شماره یازدهم،
صص .43-59این پژوهش به بررسی ویژگیهای زبان زنان در آثار «سیمین
دانشور» میپردازد .سپس آنها را با زبان زنان در آثار «جاللآلاحمد» مقایسه
میکند و نشان میدهد که جمالت ،کلمات ،نوع نگاه به زندگی و ...منعکس
کننده این مؤلفههاست و آثار مردان با زنان تفاوت دارد.
بررسی سیر تطور در نثر جاللآلاحمد ،زمستان ،)1389( ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه قم ،پژوهش زیبا خوشنویس .این پژوهش به بررسی سیر تحول در
نثر آل احمد میپردازد و همچنین به تأثیر و بازتاب تحوالت فکری آلاحمد بر
شیوه نویسندگیاش میپردازد.
بررسی روان شناختی شخصیّت جالل آلاحمد بر اساس ساختار دستوری در
آثار وی ،)1395( ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران ،پژوهش و
تحقیق زهرا پور محمد حسین .این پژوهش با دیدگاه نقد روانشناسانه و با نگاهی
رفتارگرا در پی تحلیل شخصیت و روانشناسی آلاحمد بر اساس دستور زبان حاکم
بر آثار او است.
علي پورگسكري ،بهناز« .)1389( .انديشههاي جالل آلاحمد در آيينه
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داستانهايش»؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره ( 44پياپى  .)158این پژوهش با اتّكاء
به متن و ساختار داستانهاي او ،به تحليل شخصيت مؤلف و رديابي سير تح ّول
انديشگي و مهمتر از آن ،ردگيري استمرار انديشة آلاحمد و آزمون و خطاهايي
از اين دست پرداخته است.
سبکشناسی زبانی داستانهای کوتاه جاللآلاحمد ،نویسنده حسین رضویان،
«مطالعات زبانی بالغی» ،سال پنجم بهار و تابستان ( ،)1393شماره نهم-131 ،
 .146ایشان در این مقاله به بررسی سطوح مختلف سهگانه نحوی ،واژگانی و
آوایی پرداخته است .از جمله یافتههای سطح نحوی ایشان ،استفاده فراوان از
جمالت مرکب و معلوم نسبت به جمالت ساده و مجهول است.
هیچ کدام از داستانهای ایشان از نظر جمله بندی مورد پژوهش علمی قرار
نگرفته است .و این پژوهش موضوعی بدیع میباشد.
 - 3-1ضرورت پژوهش
این پژوهش به بررسی ساختار دستوری جمالت داستان «آفتاب لببام» جالل
آلاحمد میپردازد؛ چراکه ساختار نحوی جمالت نویسندگان موفق ما خوب
تعقیب نشده است.
 -2روایت داستان
شخصیتهای داستان عبارتاند از :پدر و مادر ،صغری ،کبری .آلاحمد در این
داستان از تکنیک تغافل استفاده کرده است؛ به گونهای که مخاطب بقیّه داستان
را نمیتواند حدس بزند .او به توصیف واقعی فضا و یا صحنه سازی میپردازد و
از تخیل و یا صحنه پردازیهای بیجا پرهیز میکند .زن نیز مؤلفهای است از
جنس اجتماع و خانواده که مورد ستم قدرت برتر خانه و خانواده و نادانیها قرار
گرفته است .نداشتن فرزند پسر ،دردی از زنان جامعه آلاحمد است که پارهای از
فالکت و بدبختی و سرخوردگی خود را در نداشتن فرزند پسر میدانند .آلاحمد
104
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آنچه که میبیند ،روایت میکند« .جالل در آثار داستانی و غیر داستانیاش
همواره سعی کرد ژرفا را بکاود و تالطمهای جامعه ایران را نشان دهد» (پارسی
نژاد .)193:1389،خود او خالق و راوی داستانهایش است .بزرگ علوی هم در
مورد جالل میگوید« :من عقیدهام این است که او همیشه مسألهای را جلوی خودش
گذاشته و بعد داستانش را در اطراف این مسأله نوشته است» (دهباشی.)48:1378،
این داستان در حقیقت بازگوکننده نوع جهانبینی نویسنده و راوی داستان است.
لحن جمالت داستان ،معیار امّا لحن گفتوگوی شخصیتها عادی و بدون تکلّف
است .ولی آنجا که به گفت و گوی شخصیتها میرسد ،لحن به صورت محاورهای
میشود .تداوم زمانی از گذشته به حال است و شکست زمانی ویا بازگشت زمانی
در داستان رخ نمیدهد .او به ذهن خوانی شخصیتهای داستان نمیپردازد و
جملهای نیزدر داستان که حاکی از ذهن خوانی شخصیتها باشد وجود ندارد.
 -3بررسی ،تحلیل و بسامد انواع جمالت
 -1-3بررسی جمالت
جمالت بیشتر از نوع کوتاه و به صورت تند و پشت سر هم بیان میشود .از
جمالت بلند کمتر استفاده شده است .بسامد جمالت بیشتر از نوع فعل ماضی است.
از فعلهای آینده کمتر استفاده شده است و کوتاهی جمالت ،بیشتر ضربآهنگ
تندی را القا میکند« .این داستان به لحاظ تفاوت گفتار زنان و مردان قابل
توجه است .شخصیتهای داستان پدر ،دو دختر و مادر هستند .گفتارهای پدر
وجه دستوری و آمرانه دارد .گفتار مادر امّا همدالنه است و با حرکات او درهم
میآمیزد و مکمل یکدیگر میشوند» (بهمنیمطلق و.)43-59:1391،...
 -2-3جایگاه و ترتیب اجزاء جمله در داستان
در این داستان ترتیب اجزاء جمله تاحدود زیادی رعایت شده است و کمتر شاهد
به هم ریختن اجزاء و ترتیب جمالت هستیم .نهاد همیشه در ابتدا قرار گرفته و فعل
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به طور ثابت در انتهای جمالت قرار میگیرد و سایر اجزاء نیز در جمالت بین نهاد
و گزاره قرار میگیرد.
 -3-3جمله اسمی و فعلی
مسند الیه ،مسند و رابطه .و آن را
«در هر جملهای دست کم باید سه کلمه باشدً :
جملهی اسمی گویند» (انوری و « .)300:1385..گاهی یک کلمه یعنی فعل ،جای
مسند و رابطه را میگیرد و جمله از دو کلمه ،یعنی فعل و فاعل تشکیل مییابد و
آن را جملهی فعلی نامند» (انوری و .)300:1385..جمالت فعلی در این داستان
بسامد بیشتری دارد و از جمالت اسمی کمتر استفاده شده است و فراوانی کمتری
دارد .جمالت اسمی  %31.57؛ جمالت فعلی%68.42

نمودار  -3-3بسامد جملههای اسمی و فعلی
 -4-3جمالت ندایی
جمالت ندایی در این داستان هم با حرف ندا به کار رفته است و هم بدون حرف
ندا استعمال شده است« .صغرا ،پاشو برو یخ بگیر!» (آل احمد« .)68:1390،ایش
خدایا! »(همان )68:که یک نوع شبهجمله و جمله بدون فعل است] .ژرف ساخت[:
خدایا! ببین دارد ظلم میکند.
106

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

«ایش....ش» (همان] .)67:ژرف ساخت[ :خسته شدم و داری سخت میگیری.
از جمله اصوات به کار رفته عبارتاند ازُ :
«گ ُرپ ،ایش ،فیش» است.

«صغرا ،پاشو برو یخ بگیر!» (همان( .)68:منادا و حذف به قرینه معنوی رخ داده
است و در ژرف ساخت این گونه است که صغرا با تو هستم).

 -5-3جمالت قرآنی و دعایی
جمالت در داستان دوبار تکرار نشده است .در این داستان فقط از این دو
جمله عربی و قرآنی استفاده شده است .که آن دو جمله عبارتاند از« :اهلل ُ
أکبر»(همان« .)70:الإل َه ّ
إل اهلل»( همان.)67:
 -6-3جمالت کامل کوتاه
جمالت در داستان بیشتر به صورت کوتاه است درحالی که از جمالت بلند به
صورت انگشت شمار استفاده شده است .جمالت کوتاه پشت سرهم قرار گرفته و
ضربآهنگی تند را به ذهن مخاطب القا میکند .جمالت یک کلمهای در متن
داستان در دیالوگهای شخصیتها و منادا وجود دارد و فراوانی اندکی دارد و
بیشترین بسامد مربوط به جمالتی است که نهاد و گزاره دارد و یا اینکه جملهی
اسمی است و از مسن ٌدالیه و مسند و فعل اسنادی تشکیل شده است .سیمین دانشور
همسر جاللآلاحمد در مورد او میگوید« :جالل در نوشته هایش تلگرافی،
حساس ،دقیق ،تیزبین ،خشمگین ،افراطی ،خشن ،صریح ،صمیمی ،منزه طلب ،و
حادثه آفرین است» (دهباشی.)72:1378،
مثال« :بتول! برو زنبیلو وردار بیار» (آلاحمد .)69:1390،که جمالت کوتاه و
پشت سر هم است.
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«آمد توی اتاق» (همان« .)65:آن را دوباره بست» (همان« .)65:تسبیح را به
دست گرفت» (همان« .)65:بر میداشت و با خود میبرد» (همان.)69:
«ایش  ...ش ( »...صوت است و شبه جمله است که ژرف ساخت آن [داری ظلم
میکنی و من ناراحت هستم]).
«پاشو برو یخ بگیر »(همان( .)68:جمالت خیلی کوتاه است و فقط با یک فعل بیان
شده است که به آن جمله تکواژی میگویند).
 -7-3جمالت معمولی
جمالت معمولی مثل« :بیش از یک ساعت به غروب نمانده بود »(همان« .)65:پدر
هنوز اقامهاش را نگفته بود» (همان« .)67:مادر ،یک چند دقیقه کار بافتنیاش را
کنار گذاشت» (همان.)69:
 -8-3جمالت بلند
جمالت بلند انگشت شمار است و فراوانی اندکی دارد .مثل« :بچهها ،دوتا دختر،
یکی ده دوازده ساله و دیگری کوچکتر ،توی ایوان روبروی مادرشان به دیوار
تکیه داده بودند و از حال رفته بودند» (آلاحمد« .)66:1390،و نگاه چشمشان
به دست مادرشان که هنوز ق ّوت داشت و میلهها را تند باال و پایین میبرد ،دوخته
شده بود» (همان.)66:
جمالت کوتاه نسبت به جمالت متوسط و بلند ،بسامد و فراوانی بیشتری دارد و
جمالت بلند نسبت به دو نوع دیگر انگشت شمار است و چندین مورد بیشتر در
داستان یافت نمیشود.
 -9-3زمان جمالت
جمالت دارای زمان گذشته بسامد بیشتری نسبت به زمان مضارع داشته و زمان
حال نیز بسامد بیشتری نسبت به زمان آینده دارد.
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زمان گذشته  %91.1؛ زمان مضارع %8.43؛ زمان آینده%.46
جدول -9-3فراوانی زمان جمالت داستان آفتاب لب بام
زمان گذشته

زمان مضارع

زمان آینده

کل

389

36

2

427

نمودار -9-3بسامد زمان جمالت
 -10-3انواع جمالت
خبری :جمالت این داستان بیشتر از نوع جمالت خبری است.
امری :بسامد کمتری نسبت به جمالت خبری دارد و از جمالت عاطفی و پرسشی
بیشتر استفاده شده است.
پرسشی و عاطفی :جمالت پرسشی در داستان وجود ندارد .ولی جمالت عاطفی چند
مورد انگشت شمار به کار رفته است .جمالت عاطفی موجود ،نفرین و بدگویی
است و از احساس و عاطفه که نشانی از صمیمیت رابطهها باشد خبری نیست« .شبه
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جملهها مفهوم عاطفی دارند» (رضائی .)156:1392،جمالت این داستان چنان
سریع بیان میشود که گویی جمالت بریده بریدهاند .جمالت خبری  %92.90؛
جمالت امری  %6.7؛ جمالت عاطفی %33.

نمودار -10-3بسامد جمالت خبری ،عاطفی ،پرسشی و امری
وجه اخباری«،هرگاه گوینده بخواهد از وقوع کاری یا اسنادی به طور قطع و
یقین خبر دهد ،فعل جمله را از وجه اخباری میآورد» (ارژنگ.)142:1374،
جمالت این داستان بیشتر دارای وجه خبری میباشد.
 -11-3جمالت دستورمند(مستقیم):
«جملهای است که در آن ،اجزای کالم ،نظم طبیعی و ترکیب مستقیم خود
را داشته باشد ،به عبارت دیگر مطابق دستور ،یعنی دستورمند باشد» (انوری
و .)312:1385...جمالت دارای نظم طبیعی بوده و جمالت نادستورمند در
داستان کمتر وجود دارد.
 -12-3جمله نادستورمند(غیرمستقیم):
«جملهای است که در آن ،اساس نظم طبیعی و آیین ترکیب اجزا و ارکان به هم
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خورده باشد» (همان .)312:در شیوه عادی زبان ،ترتیب اجزای جمله در جای
خود بوده و همیشه نهاد در ابتدا و گزاره در انتهای جمله قرار میگیرد .در پارهای
از جمالت ما شاهد تقدیم بعضی از اجزای جمله هستیم؛ مث ً
ال در بعضی از جمالت
فعل بر سایر اجزای جمله مقدم میشود .در دیالوگ شخصیتهای داستان بیشتر
این نظم و ترتیب به هم میخورد .بیشترین بسامد مربوط به جمالت دستورمند است
و جمالت بیشتر به صورت دستورمند بیان شده است« .جمالت مردانه دستوریتر
است و نشاندهنده زبان جنسیتی در خانواده است که به تفکیک نقشها بر محور
قدرت مردانه اشاره دارد» (بهمنیمطلق و.)43-59:1391،...
جمالت دستورمند  %91.25؛ جمالت نادستورمند%8.74

نمودار -12-3بسامد جمالت دستورمند و نادستورمند
نوع دیگر تقسیمبندی جمالت به انواع فعلی ،اسنادی و بیفعل است .جمله
فعلی« ،به جملهای میگویند که از نهاد و فعل تام ساخته شده باشد» (همان.)312:
جمله اسنادی« ،به جملهای میگویند که از نهاد ،مسند و فعل اسنادی ساخته
شده باشد» (همان .)313:و جمالت بیفعل که بیشتر همان شبهجملهها میباشد.
شبهجمله« ،کلمهای است که متضمن معنی جملهای باشد» (خیامپور.)101:1386،
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«در به کار بردن شبه جمله ،تکیه و طرز بیان و قرینه خارجی ،به گوینده کمک
میکند تا بتواند منظور خود را برساند» (ارژنگ.)43:1374،
 -13-3جمله ساده و مرکب
جمله مستقل« ،جملهای است که شنونده با شنیدن آن انتظارش برآورده شود و
سکوت کند و پرسشی در برابر آن نداشته باشد» (همان« .)313 :جمله ساده یک
فعل دارد» (وحیدیان کامیار .)11:1380،جمله مرکب« ،جملهای است که در آن
بیش از یک فعل به کار رفته باشد» (همان .)314 :جمالت این داستان ساده بوده و
اکثر جمالت از نوع مستقل است.
جمالت مستقل ساده  %78.97؛ جمالت مستقل مرکب%21.02

نمودار -13-3بسامد جمالت مستقل ساده و مرکب
 -1-13-3جمالت ساده :جمالت داستان بیشتر به صورت ساده است .جمله ساده
دو جزئی« ،جملههای دو جزئی ،دارای دو جزء اصلیاند و فعل این جملهها
ناگذراست» (بصیریان .)37:1390،جملههای سه جزئی« ،بعضی از فعلها افزون بر
نهاد ،به یک جزء دیگر نیاز دارند تا یک جملهی کامل بسازند .این جزء می تواند
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مفعول ،متمم یا مسند باشد» (بصیریان .)40:1390،بیشتر جمالت این داستان از
نوع دو جزئی و سه جزئی است.
 -14-3جمالت مثبت و منفی
جمله مثبت« ،جملهای است که وقوع امری یا داشتن و پذیرفتن حالتی را خبر
دهد یا طلب کند» (انوری و .)1385:317،...جمله منفی یا سلبی« ،جملهای است
که بر عکس جمله مثبت ،وقوع امر یا داشتن و پذیرفتن حالتی را نفی یا سلب نماید
و یا عدم آن را طلب کند» (انوری و.)317:1385،...
جمالت مثبت  %95.77؛ جمالت منفی%4.22

نمودار -14-3بسامد جمالت مثبت و منفی
 -15-3جمله پایه و پیرو
جمله پایه« ،آن قسمت از جمله مرکب است که غالباً غرض اصلی گوینده یا نویسنده
را در بر دارد و قابل تأویل به غیر جمله نیست» (انوری و« .)315:1385،...دیگه
ب ّچههاتم فهمیدن که چرا این طور دم افطار سگ میشی ( »...آل احمد.)74:1390،
«جمله وابسته به دنبال همه وابسته های پسین در گروه اسمی ظاهر میشود»
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(مشکوه الدینی« .)168:1381،و بخشی که حرف ربط ندارد جمله هسته یا پایه
است» (همان.)316 :
جمله پیرو« ،آن جزء از جمله مرکب است که همراه جمله پایه میآید و وابسته
به جمله پایه است یعنی مفهومی از قبیل زمان ،شرط ،علت و جز آن به مفهوم جمله
پایه میافزاید و قابل تأویل به مصدر یا صفت است» (انوری و« .)315:1385،...و
همانطور که دختر میدوید ،یکی محکم به پشتش زد» (آل احمد.)68:1390،
[پایه] کسی به آنچه پدر گفت توجهی نکرد [پایه](همان.)67:
[پایه] با دستمالی که روی شاخه انار بود خشک کرد [پایه](همان.)65:
 -16-3جمله معترضه
جمله معترضه« ،جملهای است که در ضمن جمله اصلی میآید و مفهومی چون
دعا و نفرین را میرساند و یا نکتهای را توضیح میدهد و اگر حذف کنیم خللی
در معنی مفهوم جمله اصلی پدید نمیآید» (انوری و .)317:1385،...این داستان
جمالت معترضه ندارد.
 -17-3جمله پیوسته
جمله پیوسته« ،جملههایی هستند که به دنبال هم میآیند و از حیث مفهوم با
هم ارتباط و پیوستگی دارند ،اما همگی جملههای مستقل و کامل هستند» (همان:
 .)318ایشان از جمالت پیوسته برای بیان داستان استفاده میکند که به صورت
کوتاه بیان میشود .مثال « :صدای مادر میلرزید .پدر قرمز شده بود .میخواست
چیزی بگوید .دهانش بازماند ولی صدایی از آن بیرون نیامد .دیگرطاقتش تمام
شده بود» (آل احمد.)74:1390،
 -18-3جمالت محاورهای
جمالت محاورهای فقط در گفتوگوی شخصیتها و دیالوگهای داستان دیده
میشود ولی زبان بقیه جمالت محاورهای نیست و به صورت رسمی بیان میشود.
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«سفره َرم پهن کن!» (آل احمد« .)70:1390،میذاری یه لقمه زهر مار کنیم
یا نه؟» (همان« .)74:برو زنبیلو بردار بیار» (همان« .)69:خوبه بذار افطار
کنیم» (همان« .)73:از لب رف هم پول برداشت» (همان« .)69:چه افطاری؟ از
«بسه دیگه» (همان« .)72:این دست مزد دم
زهر هالهلم بدتره!» (همانّ .)73:
افطارشونه؟» (همان« .)73:پس بشقابا کوش ،بتول؟!» (همان« .)72:صغرا تو هم
پاشو دیگه؟»(همان.)73:
 -19-3تنازع جمالت
جمالت متنازع در این داستان فراوانی زیادی دارد نسبت به کل جمالت داستان.
مثال« :در حیاط که بسته شد ،محکم صدا کرد» (آل احمد .)74:1390،تنازع بین
دو فعل بر سر «در حیاط».
«ولی پدر قرآنش را بست ،چراغ را برداشت و توی ایوان آمد» (همان .)73:تنازع
بین سه فعل و پدر .در رو ساخت «پدر» یک بار آمده است و در دو جمله بعدی
«پدر» حذف شده است .و علی میتواند که نهاد برای سه جمله باشد.
«بتول سفره را هم پهن کرد ،کاسه یخ را وسط آن گذاشت .قاشقها را چید .نان را
تقسیم کرد» (همان .)70:هر سه فعل ،بتول را به فاعلیّت میپذیرند.
 -20-3حذف در جمله

«حذف ،عبارت از آن است که کلمه یا جملهیی را به قرینه بیندازند و قرینه
چیزی است که دلیل و نشان بر محذوف باشد» (شمیسا .)243:1380،حذف به
قرینه لفظی« ،آن است که در خود جمله یا جمله پیشین و یا پسین ،لفظی میآید
که گوینده یا نویسنده به سبب آمدن آن لفظ ،آوردن کلمه را الزم نمیبیند و
آن را حذف میکند» (همان .)321 :به دلیل وجود جمالت متنازع در داستان،
حذف هم بیشتر از نوع نهاد جمله اتفاق افتاده است.
حذف به قرینه معنوی« ،آن است که سیاق کالم و مفهوم کلی جملهها و عبارتها
باعث حذف کلمه و یا کلماتی در جمله میگردد ،نه آمدن لفظ در جمله و عبارت؛
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و خواننده ،از روی سیاق کالم و مفهوم کلی جملهها کلمه محذوف را در مییابد»
(همان .)321 :مثل« :میذاری یه لقمه زهر مار کنیم یا نه! » [ژرف ساخت] در
خطاب به زن... :
«مگه تو گذاشتهای؟ از اول ماه تا حاال ( »...آل احمد[.)74:1390،ژرف ساخت]
در خطاب به مرد...:
 -1-20-3انواع حذف در جملهها
«ممکن است یک یا دو یا هر سه رکن از جملهیی به قرینه حذف شود .و همچنین
حذف هر یک از اجزاء فرعی جمله به قرینه رواست» (خزائلی و.)37:1351،...
 -1-1-20-3حذف فعل
در این داستان در کمتر جمالت ما شاهد حذف افعال هستیم .فعلها از جمالت
کمتر حذف شده است و جمالتی که حذف شده باشد ،فراوانی اندکی دارد .بیشتر
فعلها در جمالتی که متضمن نفرین است حذف شده است .مثال :ایش  ...ش.
مثال« :بچهها ،دو تا دختر ،یکی ده دوازده ساله و دیگری کوچکتر ،توی ایوان،
رو به روی مادرشان ،به دیوار تکیه داده بودند» (آل احمد .)66:1390،حذف در
جمله اتفاق افتاده و تنازع دارد .این جمله دارای ژرف ساختهای زیر میباشد:
 بچه ها ،دو تا دختر بودند. یکی دوازده ساله بود و دیگری کوچکتر بود. توی ایوان بودند. -رو به روی مادرشان بودند.
حذف فعل به قرینه لفظی مثل« :بتول تو پاشو! پاشو ،سماور رو بذار اون ورتر».
پاشو به قرینه لفظی جمله قبل سایر ارکان جمله حذف شده است.
«بسه دیگه ّ ...بسه» [حذف به قرینه لفظی].
ّ
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حذف به قرینه معنوی مثل« :پدر سوختهها! قبر پدر و مادرتون سگ »...
(همان .)68:جملهها ناقص بیان شده است و دو ژرف ساخت زیر دارد.
 شما دو تا پدر سوخته هستید. -قبر پدر و مادرتان سگ  ...کند.
جملههای بیفعل به عنوان نمونه :صوتهای به کار رفته در داستان :ایش ،فیش
[روساخت ] یعنی داری سخت میگیری [ژرف ساخت].
مثلها و ضربالمثلها به عنوان جملههایی که فعل از آنها حذف شده است وجود
ندارد و از این نوع جمالت بدون فعل استفاده نشده است.
 -21-3تقدیم فعل
«و آمد توی اتاق» (همان« .)65:و بعد میآمد توی اتاق» (همان« .)65:صغرا!
پاشو سماور رو ببر اون ور»(همان] .)67:جابجایی اجزا و ارکان جمله[.
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 -4نتیجهگیری
جمالت کوتاه استفاده شده در داستان نشانه صراحت نوشتاری و بیان ایشان
است .شخصیتهای این داستان ،حامل افکار و عقاید و نوع دیدگاه آلاحمد
هستند .جمالت مستقل ،گویا ،روشن ،ساده و آسان فهم است .خواننده را درگیر
فهمیدن جمالت از لحاظ دشواری زبان نمیکند و خواننده را به سمت محتوای
داستان هدایت میکند .جمالت به صورت پیوسته و با ضربآهنگی تند و پشت
سرهم بیان شده است .بسامد و فراوانی جمالت با زمان گذشته در داستان بیشتر
است .جمالت داستان بیشتر از نوع جمالت کوتاه است و بیشترین بسامد مربوط
به این نوع جمله است و جمالت کوتاه نیز بایکدیگر ارتباط دارند .از جمالت
بلند کمتر استفاده شده است .جمالت منفی در داستان کم بسامد است و بسامد
اندکی نسبت به جمالت مثبت دارد .جمالت خبری فراوانی بیشتری نسبت به انواع
دیگر جمالت سؤالی ،عاطفی و ندایی دارد .جمالت به یکدیگر پیوسته بوده و
به صورت کوتاه بیان میشوند .در نتیجة حذف به قرینة لفظی ،تنازع اتفاق افتاده
است .حذف به قرینه معنوی بسامد کمتری نسبت به حذف به قرینه لفظی دارد.
جمالت طنز ،ضربالمثل ،تمثیل و کنایات در این داستان وجود ندارد و جمالت
دعایی و نفرین نیز استفاده نشده و فقط دو مورد جمله عربی و قرآنی در داستان
وجود دارد .جمالت ضربآهنگی تند و سریع به ذهن القا میکند .جمالت ساده و
روشن است .ایجاز و صراحت بیان از دیگر ویژگیهای جمالت این داستان است.
جمالت با سکته و نقطه از هم جدا شده است البته از حروف ربط هم به صورت
محدود جهت ارتباط بین جمالت استفاده شده است .او در این داستان به گونهای به
نقد و شرح میپردازد که گویی این وقایع را از نزدیک تجربه کرده و دیده است.
جمالت از حیث فعل نیز به ترتیب فراوانی عبارتاند از  :جمالت فعلی ،جمالت
اسنادی و جمالت بیفعل .ساختمان نحوی جمالت ساده است .جمالت داستان
به صورت معلوم به کار رفته است که بخشی از جمالت معلوم از زبان شخصیتها
و در نتیجه دیالوگها میباشد .نویسنده از کاربرد جمالت طوالنی پرهیز کرده
است .معنا و مفهوم جمالت روشن است .جمالت از نوع ساده و مرسل انتخاب شده
است .جمالت ابهام ندارد و خواننده یک پیام روشن از آن برداشت میکند .تعقید
118
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و پیچیدگی ندارد که فهم جمالت برای خواننده دشوار باشد .دیالوگهای بین
شخصیتها دارای زبان محاورهای است درحالی که روایت داستان زبان معیار و
رسمی است .جمالت داستان واقعگراست و واقعیتهای داستان را نقل میکند .در
بیان نقل حوادث بر عینیگرایی تکیه دارد .جمالت در گفتوگوی شخصیتها
حالت مضارع به خود میگیرد در حالیکه سایر زمان جمالت در زمان ماضی سیر
میکند .روایت داستان از گذشته به حال است.
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قهرمان ،منجی و پیر دانا
در سهگانهی اشوزدنگهه از آرمان آرین
فرناز ملکی

چکیده
رمانهایی که از درونمایهی اساطیری و فانتزی برخوردارند ،قابلیت نقد کهن الگویی را دارند .آرمان آرین از جمله نویسندگانی
است که با بهرهگیری از حوادث فرهنگی و تاریخی ایران زمین توانسته است رمانهای برجسته ای برای نوجوانان پدید آورد.
سهگانهی اشوزدنگهه یکی از این رمانها است که ما در این پژوهش بر آنیم تا آن را با محوریت اصلی ترین شخصیت رمان،
اشوزدنگهه ،بررسی کنیم .اشوزدنگهه عالوه بر اینکه قهرمان داستان است ،گاهی عهده دار نقش منجی و گاه پذیرندهی نقش پیر
دانا میشود .باوجود اینکه این سه نقش با یکدیگر متفاوت هستند ،این سه بعد در اصلی ترین شخصیت داستان نمود داشته و درهم
تنیده شده و هم پوشانی دارد .هدف این است که کیفیت و اشتراک این سه بعد از شخصیت با توجه به آرای کمبل بررسی و تأثیر
آن را در کنش داستانی اشوزدنگهه بررسی شود .بنابراین مفاهیم قهرمان ،منجی و پیر دانا را بر اساس آرای کمبل بررسی کرده و
بر این باوریم که عمده نتایج این بررسی حاکی از آن است که اشوزدنگهه ابرقهرمانی چند وجهی است که با توجه به فضا و شرایط
داستان ،در هر موقعیت یکی از این سه وجه را نمایان میسازد.
کلیدواژه :اشوزدنگهه ،کمبل ،قهرمان ،منجی ،پیر دانا.

 -1مقدمه

پیوند زندگی انسان با اسطوره چه در زمان حال و چه در اعصار و قرون گذشته ،امری
بدیهی و انکار ناشدنی است .چراکه بشر هماره خواستار به دست آوردن نیروهای مافوق
بشری و طبیعی بوده تا از رهگذر آن بتواند تمایل خود را در توانایی اش بر مقهور ساختن
طبیعت و دنیای پیرامون خود اثبات کند .از این رو است که وی همواره در تالش است تا
با خلق داستان ها و افسانه ها و با بهره گیری از اسطوره ها و خلق قهرمانان و ابرقهرمانان
اسطوره ای ،زندگی خود را در سطحی برتر نشان دهد و گاه این تمایل برای چیرگی بر
محیط آن چنان شدت می گیرد که انسان زندگی خود را برمبنای زندگی قهرمانان اسطوره
ای بنا میکند .به عبارت دیگر انسان کام نایافته و سرخورده برای رسیدن به آرزوهایش
و یا حتی آرام کردن روان زخمی و شکست خوردهی خویش ،دست به خلق شخصیت های
قهرمانی میزند تا از ورای کوشش های خستگی ناپذیر وی در سپری کردن مراحل و
گذشتن از موانع سخت و همذات پنداری با او در رسیدن به موفقیت ،مرهمی بر زخم-های
خود بگذارد و ضعف و ناتوانی خود را پنهان کرده و زندگی خود را به سطحی متعالی
تر ارتقا دهد .این گونه داستان ها در بستری اساطیری ،هدفی اخالقی را دنبال میکنند
که در آن نجات یک قوم یا یک شخص بر زندگی قهرمان ارجحیت داده میشود( .کمبل،
)194 :1377
اسطوره ها و داستان های اسطوره ای با محوریت قهرمان و کنش های قهرمانانهی او
که اغلب انعکاس نبرد بین «خیر و شر»« ،نیکی و بدی» و «ظلمت و تاریکی» هستند قصد
دارند تا روح آرمان طلب و آرمان خواه انسان را در هر برهه ای از زمان بیدار کنند و
به انسان یاد دهند که چگونه با رنج ها رویارو شده و آنها را تحمل و گاه تفسیر کند و با
دنبال کردن و یا همذات پنداری با کنش های منحصر به فرد قهرمان ،روح خود را آرام
کرده و با گذر خیالی از مصائب و مشکالت زندگی قهرمان ،زندگی دیگری را تجربه کند.
در این پژوهش ما بر آنیم تا سهگانهی اشوزدنگهه را با محوریت اصلی ترین شخصیت
رمان ،اشوزدنگهه ،و بر اساس نظریات کمبل و در سه بعد قهرمان ،پیر دانا و منجی بررسی
کنیم.
«اسطوره دارای جاذبه فریبنده است و اگرچه کمتر به چشم می آید اما اهمیت روانی بسیار
دارد .هرچند اسطوره ها در جزییات بسیار متفاوتند اما هرچه بیشتر موشکافی کنیم بیشتر
متوجه می شویم که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است .و اگرچه توسط گروه ها یا
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افرادی که هیچ گونه رابطهی مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشته اند آفریده شده اند
اما همگی الگویی جهانی و مشابه دارند( ».یونگ )162 :1392 ،یکی از رایج ترین بن
مایه ها در ادبیات ،اسطورهی قهرمان است و هر ملتی به فراخور شرایط و اوضاع خود از
آن بهره می جوید .این اسطوره هم برای فردی که می-کوشد شخصیت خود را کشف و
تایید کند مفهوم دارد و هم برای جامعه ای که نیاز به تثبیت هویت جمعی خویش دارد.
(همان  )163از نظر ژوزف .ال هندرسن کار اصلی اسطورهی قهرمان انکشاف خودآگاه
خویشتن فرد است ،یعنی آگاهی به ضعف ها و توانایی های خودش به گونه ای که بتواند
با مشکالت زندگی روبرو شود .وی در ادامهی توصیف شخصیت قهرمان می گوید« :
این شخصیت های شبهخدا (شخصیتهای الهی و خدایگون) در حقیقت تجلی و سمبول
تمامی روان هستند .یعنی هویت بزرگتر و جامع تری که فراهم کنندهی قدرتی است که
«من» فاقد آن است( .همان) «پس قهرمان فرد نیست ،بلکه انسانی جمعی است که فعل و
قولش تجلی آمال و آرزوها و تمنیات یک قوم است و در ابعادی وسیع تر( ،صرف نظر از
صبغه های متفاوت قومی و قبیله ای) آمال و آرزوهای تمام انسان ها .آنچه بر قهرمان می
گذرد ،آیینهی تمام نما و تجلی نمادین محتوای روان جمعی بشر است که با زبانی رمزی
دغدغه ها و چالش های روزمره اش را به تصویر می کشد( » .قربان صباغ)29 :1392 ،
اما آنچه گفتنش در این جا ضروری است ،بحث قهرمان و سفر او است که الزم و ملزوم
یکدیگر است یعنی نمی توان قهرمان را بدون در نظرگرفتن سفری که درپیش می گیرد
بررسی کرد .جوزف کمبل در اثر برجستهی خود «قهرمان هزارچهره» ،برای سفر قهرمان
با توجه به نظریات روانشناس سوئیسی ،کارل گوستاو یونگ ،الگویی را تدوین میکند
که از سه بخش و مجموعاً هفده مرحله تشکیل شده است .بعدها کریستوفر وگلر در کتاب
خود به نام «سفر نویسنده» بر اساس الگوی سفر کمبل ،الگویی را ارائه می دهد که
متشکل از سه بخش و دوازده مرحله است .ما در این پژوهش با توجه به نمونهی پژوهش
و به فراخور مراحل سفر اشوزدنگهه از تلفیق دو الگوی سفر کمبل و وگلر استفاده کرده
ایم تا بتوانیم شمای کلی تری از قهرمان و سفرش را برمخاطب عرضه داریم.

 -2پیشینهی پژوهش:

جوزف کمبل فیلسوف و اسطوره شناس آمریکایی ( )1987 -1904در کتاب مشهور
خود ،قهرمان هزار چهره ،الگویی را از سفر قهرمان ارائه داد که نظر بسیاری از منتقدان
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در زمینه های شخصیت پردازی داستان ها ،اساطیر و قصه ها را به خود جلب کرد تا آنجا که
بسیاری از نویسندگان و حتی فیلمنامه نویسان براساس الگوی وی ،شروع به خلق آثار بی
شماری کردند .وگلر از پیروان اندیشهی کمبل با نوشتن دو کتاب با نام های «سفر نویسنده:
ساختار اسطوره در خدمت نویسندگان» و «ساختار اسطوره ای در فیلم نامه» الگویی تعدیل
شده را ارائه داد .در ایران اما هیچ پژوهشی به این وسعت انجام نشده و پژوهشگران تنها
به استفاده از این الگو برای تحلیل داستان های اسطوره ای و قهرمانی اکتفا کردند .از
جملهی این پژوهش ها می توان به پژوهش عبدی و صیادکوه( )1392با عنوان «بررسی
دو شخصیت اصلی ویس و رامین بر اساس الگوی سفر قهرمان »  ،پژوهش حسینی و شکیبی
ممتاز ( )1391در تحلیل داستان «حمام بادگرد» بر اساس الگوی کمبل و یونگ ،بررسی
ساختاری هفت خوان رستم با توجه به کهن الگوی سفر قهرمان از قربان صباغ (،)1392
«تبیین کهن الگوی سفر قهرمان بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم» از
طاهری و آقاجانی ( )1392اشاره کرد .همچنین حسین پور ( )1391در پایان-نامهی خود
به بررسی سفر با الگوی کمبل در مجموعهی پارسیان و من پرداخته است.

 -3خالصه داستان

سهگانه اشوزدنگهه داستانی است با روایتی غیر خطی از سرگذشت مغی شش هزار ساله به
همین نام که روایت گر حوادث ایران از ابتدا تا امروز است .اشوزدنگهه با خوردن اکسیر
جاودانگی که استادش درست کرده است (البته به گمان وی) ،به همراه دو تن از رقیبان
استادش (شاماش شوموکین و شاگردش هومبانیگاش) که بعدها دشمن سرسخت او میشوند
به جاودانگی می رسد .اما درست در همان هنگام به جرم قتل استادش با توطئهی شاماش
شوموکین به مرگ محکوم میشود .اما او به دلیل نامیرایی از مرگ جان سالم به در برده
و از سیلک خارج شده و به دشتی می رسد و در آنجا عاشق پروانهنامی آشنا میشود و با او
زندگی میکند .اما پس از مرگ پروانه از جاودانگی خویش خسته شده و به دنبال راهی
برای باطل کردن این طلسم برمی آید و پس از مطالعهی بسیار متوجه میشود که کلید
رهایی او از جاودانگی ،رفتن به ورجمکرد است .او قرن-ها برای رسیدن آدرس این دژ
تالش میکند و عاقبت گره کار به دست مرد سبزپوشی که پیش تر نیز از راهنمایی او در
طی مسیر برخوردار شده بود باز میشود و غول چراغ جادو به کمک او می آیند و او را
در رسیدن به رمز دژ ورجمکرد و مکان او راهنمایی میکند .در این مسیر که از هزاره ها
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می گذرد اشوزدنگهه با تاریخ ایران مواجه میشود و هر بار قوی تر از پیش و مسلح به
علوم غریبه و جادو تا آنجا که می تواند به مردم و جامعهاش کمک میکند .اشوزدنگهه
پس از یافتن ورجمکرد و دیدار با کیخسرو ،مأموریت می یابد تا از صور (اسرافیل)
محافظت کند .در این میان دشمنان اشوزد نیز بیکار ننشسته و در پی راهی برای افزایش
قدرت و جاودانگی ابدی هستند و از اهریمن کمک می جویند و اهریمن نیز شرط به
جاودانگی رساندن آنان را ربودن صور از اشوزد عنوان کرده و آنها را به گرفتن صور
ترغیب میکند و شاماش را مرگبارترین سالح در برابر نامیرایی (آب طبقهی هفتم دوزخ)
میکند .در نبردی که بین اشوزد و شاماش و در مقابل چشمان الله (دختری از دنیای
معاصر که اشوزد به او دل باخته) در می گیرد ،شاماش موفق میشود تا چشمان اشوزد را
با آب دوزخ از بین ببرد ولی قبل از اینکه به نابودی کامل اشوزدنگهه بی انجامد ،با
دخالت به هنگام پااور َو ،اشوزد از مرگی حتمی نجات می یابد .پس از این نبرد ،اشوزد در
عالم رؤیا با «نجات بخش» در بهشت دیدار کرده و چشمان خویش را به همراه قدرتی عظیم
تر می یابد و پس از خواب آمادهی نبردی نهایی با سرسپردگان اهریمن شده و پس از
نبردی سخت آنها را شکست داده و درحالی که پیشنهاد اهریمن را برای پیوستن به شیطان
صفتان بی جواب گذارده با تنی خسته به نزد الله بازگشته و تمامی خاطرات و محبت خود
را از دل و ذهن الله می زداید تا شاهد پیر شدن الله در کنار خود در حالیکه خود جوان
و نامیرا است نباشد و سپس او را به خانه اش باز می گرداند و خود نیز به انتظار منجی می
ماند و از صور محافظت میکند.

 -4قهرمان کیست؟

مطالعه و مقایسهی قهرمانان در روایت های اسطوره ای فرهنگ های مختلف نشان می
دهد که شباهت های شگفت انگیزی میان این اسطوره ها و فرآیندهای شکل گیری
آنها وجود دارد .قهرمان به عقیدهی کمبل «زن یا مردی است که قادر باشد بر محدودیت
های شخصی و بومیاش فایق آید ،از آنها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معموالً
انسانی برسد( ».کمبل )30 :1389 ،اما وگلر در بررسی مفهوم قهرمان تأکید خود را بر
حس فداکاری وی می گذارد و بر این باور است که «قهرمان شخصی است که تمایل
به فداکردن نیازهای شخص خود به نفع دیگران دارد .در اصل مفهوم قهرمان با از
خودگذشتگی یا ایثار رابطهی تنگاتنگی دارد( ».وگلر )43 :1386 ،قهرمان نمایندهی
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روح ملتی است که آرزوهای خویش را در قالب او به نمایش می گذارد و از ورای توانایی
های او قصد دارد تا آرزوهای فروخوردهی خویش را دوباره به دست آورد.
اشوزدنگهه فردی است شش هزار ساله که تمام تاریخ ایران را از نزدیک لمس کرده و
هرکجا که توانسته وارد عمل شده و تا آنجا که ممکن بوده فداکاری کرده و در جهت
اعتالی این مرز و بوم گام برداشته است .وی قهرمانی است به تمام معنا ،اگرچه در اوایل
سفر خویش آن چنان بی-میل است که به چیزی غیر از پیداکردن راهی برای رهایی از
جاودانگی نمی اندیشد ولی باز هرکجا که به کمک او نیاز است مانند یک قهرمان ظاهر شده
و دشمن را از پای در می آورد .در او نیرو و قدرتی است که او را از دیگران متمایز می
سازد ،به طوری که گئوبروه وی را اینگونه توصیف میکند« :او یک مرد عادی نیست ...
او از جنس ایزدان یا فریشتگان است» (جلد دوم )183 -182 :و یا در جایی دیگر این
گونه توصیف میشود« :با آن ریش و موی سیاه و لباسهای ساده و عصای گره درگره اش
شبیه به مردانی شده بود که قبایل عبرانی و کنعانی به آنها «نبی» می گفتند( ».جلد سوم:
 )114نبرد او با خون خوآنو برای نجات بانو فرینی و همراهانش و یاری او به سربازان
دژ ،نجات زنان اسیر مغوالن ،محافظت از نان ّا و کودک همراهش هووا و ...نمونه هایی از
دالوری های این قهرمان اسطوره ای است کسی که گاه آرمانها و آرامش زندگیش را
فدای نجات جان مردم بی گناه میکند.
جاودانگی او باعث میشود تا انزوا و تنهایی را ترجیح دهد و اغلب تنها سفر کند چراکه
کسی را یارای زیستی شش هزار ساله نیست .این تنهایی پس از معشوقه اش پروانه گاه وبی
گاه او را خسته و دلشکسته میکند ،از این رو تصمیم به ازدواج میگیرد و تنهایی هزاران
سالهی او را برای مدت کوتاهی پایان می بخشد .از طرفی یاد و خاطرهی پروانه آن چنان
در او ریشه دوانده که در مواجهه با الله ،از او دوری کرده و محبت خود را از دل و ذهن
او می زداید« .می دانست که اگر چنین نمی کرد و نمی زدود ،الله پایان ِ
بخش تمامی عشق
های زندگی اش میشد؛ جایی در امتداد خاطرهی بسیار دوردست و کوتاهِ پروانه که هرگز
از آن عبور نکرده بود ...اما اجازه نداد که چنین شود!» (جلد سوم)216:
یکی از مشخصه های اصلی قهرمان سفری است پر مشقت که در اکثر موارد با موفقیت طی
شده و وی رهاورد سفرش را به همگان عرضه می دارد؛ سفری که شاید به ظاهر در قلمرو
خاکی زمین نیز اتفاق بیفتد «ولی حضور واقعی او در اعماق وجود است ،جایی که باید بر
مخالفت ها چیره شد و نیروهای فراموش شده و گم گشته را احیا کرد تا به کمک
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آنها جهان دگرگون شود( ».کمبل )40 :1389 ،طی این سفر است که مخاطب ،با قهرمان
همذات پنداری کرده و دل به او می-سپارد و در راستای همین همذات پنداری است
که مخاطب نیز یاد می گیرد و رشد میکند .قهرمان طی سفر خود به مخاطب می آموزد
چگونه زندگی کند ،خطرات و موانع را چگونه با موفقیت پشت سر بگذارد و چگونه با
مرگ مواجه شود« .قهرمان مظهر روح تحول و سفری است که هر شخص در طول زندگی
میکند .سفر قهرمان را سیر پیشرفت و مراحل طبیعی زندگی و رشد شکل می دهند( ».
وگلر )56 :1386 ،این سفر تکریم و تکرار الگوی مراسم گذار است .سفری که در آن
یک قهرمان از زندگی عادی خویش دست می شوید و سفری شگفت را آغاز می کند ،با
نیروهای شگفت در آن جا روبه رو شده و به پیروزی دست می یابد .هنگام بازگشت از
این سفر رازآمیز ،قهرمان این توانایی را دارد تا به دیگران کمک کند.
سهگانه اشوزدنگهه از فانتزی و اسطورههای مدرن بهره برده است ،بنابراین توالی
مراحل سفر در این رمان ،با الگوی کالسیک کمبل و وگلر متفاوت است در نتیجه بر آن
شدیم تا الگوی دیگری را برای سفر اشوزدنگهه ،به فراخور داستان و سیر خطی روایت
و بر مبنای الگوی پیشنهادی کمبل و وگلر ترسیم کنیم .برای درک بهتر مخاطب ابتدا
مراحل سفر را از دیدگاه کمبل و وگلر در جدول هایی آورده و سپس الگوی سفر را
بر اساس سهگانه اشوزدنگهه که تلفیقی از دو الگوی کمبل و وگلر است (ولی با اندکی
تفاوت) می آوریم.
جدول شماره یک :سفر قهرمان بر مبنای الگوی کمبل
عزیمت

دعوت به آغاز سفر

جادهی آزمونها

امتناع از بازگشت

ر ّد دعوت

مالقات با خدابانو

فرار جادویی

امدادهای غیبی
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آیین تشرف

بازگشت

عبور از نخستین آستان

زن در نقش وسوسهگر
آشتی و یگانگی با پدر

دست نجات از خارج

شکم نهنگ

خدایگان

ارباب دو جهان

برکت نهایی

آزاد و رها در زندگی
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عبور از آستان بازگشت

جدول شماره دو :سفر قهرمان بر مبنای الگوی وگلر
پردهی اول
دعوت به ماجرا
ر ّد دعوت
مالقات با مرشد
عبور از آستانهی اول

پردهی دوم
آزمونها،پشتیبانان ،دشمنان
رویکرد به درونیترین غار
آزمایش سخت
(محک تجربه)

پردهی سوم
مسیر بازگشت
تجدید حیات
بازگشت با اکسیر

جایزه (تصرف شمشیر)

جدول شماره سه :سفر قهرمان برمبنای الگوی تلفیقی کمبل و وگلر ،براساس سیر سهگانهی اشوزدنگهه
عزیمت

آیین تشرف

دعوت به آغاز سفر

جادهی آزمونها

شکم نهنگ

مالقات با مرشد

عبور از نخستین آستانه

امداد غیبی

امدادهای غیبی

برکت نهایی و جایزه

ر ّد دعوت

مالقات با مرشد

رویکرد به درونیترین غار

بازگشت

عبور از آستانهی بازگشت و
مسیر بازگشت
بازگشت با اکسیر

آزاد و رها در زندگی

ازمایش سخت
دیدار با منجی
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-5تحلیل سفر قهرمان در سهگانه اشوزدنگهه
-1-5عزیمت

 -1-1-5دعوت به آغاز سفر :دنیای عادی اکثر قهرمانان دنیایی ایستا در شرایطی بی
ثبات است و دعوت به سفر آن هنگام است که قهرمان با مسأله یا چالش یا ماجرایی که
باید از سربگذراند ،مواجه میشود و بذر رشد و تغییر کاشته می شود و اندکی انرژی نو
الزم است تا حرکت آغاز شود .این انرژی نو گاه ممکن است با یک اشتباه خود را نشان
دهد .در واقع دست سرنوشت ،قهرمان را با ندایی به خود می خواند و به محضی که فرد
به این ندا پاسخ داد ،دیگر نمی تواند آسوده خاطر در دنیای عادی زندگی کند( .وگلر،
)21 -133 :1386
در این سهگانه ،اشوزدنگهه در حالی به این سفر شش هزار ساله دعوت میشود و دعوتی
را می پذیرد که هیچ تصوری از فرجام آن در ذهن ندارد .او به سمت معجون کششی
ژرف را در خود احساس میکند که یارای مقاومت را در خود نمی بیند و سرانجام آن
را می نوشد« .مایعی غلیظ به رنگ ارغوانی شفاف در آن دید و ناگاه ...از خود بیخود
شد خواست سرش را پس بکشد  ...ولی به آنی دریافت که نمی تواند معجون را از خود
دور کند!  ...احساس ناتوانی مطلق را درک کرد  ...فهمید که کار تنها با نوشیدن آن پایان
ِ
خواهد گرفت! احساسِ
غریب همیشه بودن،دلش را مالش داد و ( ...جلد اول)30 :
ذکر این نکته ضروری است که اشوزد ،به دلیل پتانسیل های روحی چون نیک خویی
و نیککرداری که از ابتدای داستان خود را نشان می دهد ،پیش از این ماجرا برای این
سفر بلندمدت و رسالتی سنگین که خود نیز از آن بی خبر است ،برگزیده شده و او خود
هیچ نقشی در پذیرش سفر ندارد .چنان که بعد از مدتی از جاویدان بودن خود خسته و
به دنبال راهکاری برای باطل کردن طلسم جاودانگی می گردد و پس از پنج هزار سال،
زمانی که رسالتش بر او معلوم می گردد به واسطهی جام کی خسرو متوجه میشود که سال
ها به اشتباه گمان می برده که ساخت معجون به ِ
کوارسمن بوده و
دست خود و استادش،
َ
در اصل او پیش از این ها برای این سفر برگزیده شده و گریزی برای پذیرش آن نداشته
کوراسمن در کوچه ای پیرمرد سبز پوش را دید و با هم رودررو شدند! چند
است« .ناگاه
َ
کلمه سخن گفتند و بعد پیرمرد یک بطری را به او داد و در پیچ و خم کوچه ها گم شد...
سپس جلسهی آن شب پدیدار شد و بعد قتلی که در دمی از ثانیه رخ داده بود و شاماش
شوموکین تنها مسبب آن بود!» (جلد سوم)196 :
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 -2-1-5شکم نهنگ« :گذر از آستان جادویی ،مرحلهی انتقال انسان به سپهری دیگر
است که در آن دوباره متولد میشود .در این نماد ،قهرمان به جای آنکه بر نیروهای
آستانه پیروز شود یا رضایت آنها را جلب کند ،توسط ناشناخته بلعیده میشود و به ظاهر
می میرد( ».کمبل )96 :1389 ،همان طور که گفته شد این مرگ ظاهری و نمادین است و
پس از آن قهرمان زندگی جدیدی را شروع میکند و ادامهی سفر یا زندگی را با کمک
نیرویی که در این مرحله به دست آورده طی میکند.
دخمه ای که اشوزد در آن انداخته میشود تا در آن خوراک الشخوران و شیران شود
یادآور شکم نهنگ است .اشوزد به ظاهر در این دخمه می میرد یا به عبارتی اشوزدنگهه
میرا و فانی در این دخمه جان می سپارد و اشوزدنگهه ی نامیرا متولد میشود .نکته ای
که در این جا گفتنش ضروری می نماید این است که او گذر از نخستین آستانه را به تمامی
طی نکرده ونصف ونیمه رها میکند (قبل از انداخته شدن به دخمه مورد هجوم شاماش
شوموکین و دیگر موبدان و سربازان واقع میشود ).و وارد شکم نهنگ میشود و پس از
خروج از دخمه گذر از نخستین آستانه را تکمیل میکند.
 -3-1-5عبور از آستانهی اول« :قهرمان در این مرحله ،از سختی ها و رنج های بسیار
که هر مسافر در مقابل آنها ممکن است خود را ببازد ،با موفقیت عبور میکند( ».عبدی،
صیادکوه )133 :1392 ،اشوزدنگهه با توطئهی شاماش شوموکین به جرم قتل استاد
کوارسمن محکوم به مرگ میشود .مرگی سخت و دهشتناک در دخمهی مردگان .اما او
به دلیل نامیرابودن از مرگ حتمی نجات پیدامی کند و خود را از کام الشخوران گرسنه
می رهاند .در این مرحله نیز اشوزد توسط نیروهایی جادویی و ماورایی (نامیرایی) حمایت
میشود و اما از این نکته نباید غافل شد که او وقتی برای زنده ماندن و خارج شدن از
دخمه تالش می کند که هیچ اطالعی از نامیرابودن خود ندارد و همهی سعی اش بر این
است که زنده بماند و خود را از کام مرگ برهاند .اشوزد پس از نجات از مرگ و بیرون
آمدن از دخمه ،تا آنجا که می تواند خود را سیَلک دور میکند و درحالی که خسته و
گرسنه است با اولین و شاید با آخرین عشق ماندگار زندگی اش مواجه میشود و با پیروزی
در آزمونی تقریباً دشوار که از توان پسرکی  16ساله خارج است ،موفق میشود مهر خود
را در دل معشوقه اش ،پروانه بنشاند.
 -4-1-5رد دعوت :بسیار پیش می آید که قهرمان به دالیلی چون ترس ،کسالت زندگی
روزمره یا تعلق عاطفی به آنچه که در زندگی عادی خود داشته ،به این دعوت پاسخ
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منفی می دهد و از ادامهی سفر منصرف میشود .بدل به یک قربانی میشود که نیاز به
ناجی دارد( .کمبل )67 :1389 ،پس از مرگ پروانه ،اشوزدنگهه بی تاب و افسرده سر
به بیابان می گذارد و بی آن که کوچکترین انگیزه ای برای ادامه زندگی داشته باشد
دردمندانه به فکر چاره ای برای از بین بردن طلسم جاودانگی اش برمی آید .طعم شیرین
جاودانگی جای خود را به تلخی می دهد و فکر رهایی از این جاودانگی را مثل خوره به
جانش می اندازد تا اینکه امدادهای غیبی او را از این بیرون می-کشند.
 -5-1-5امداد های غیبی :طبق نظریهی تک اسطورهی کمبل «قهرمان که در وهلهی
نخست در برابر انبوه دشمنان و موانع مهلک ،بی دفاع می نماید ،نیازمند یاری گرفتن
از ماورا است» (طاهری ،آقاجانی )18 :1392 :نیرویی که بتواند در اولین مرحلهی سفر
قهرمان را یاری دهد و از او در برابر نیروهای هیوالوش محافظت کند .و به او کمک
کند تا بتواند این مرحله را آسان تر پشت سر بگذارد .پس از مرگ پروانه و ادامه دار
شدن ناشکیبایی ها ،در گذرش از دشت ها به رود دایتیا می رسد و بخشی از اوستا را به
یاد می آورد که وهومن ،در ساحل همین رود بر زرتشت نازل شده و او را به نزد اهورا
می برد( .جلد اول )169 :اشوزد پس از آب تنی ،کنار رود به خوابی عمیق می-رود و
امشاسپندان ( 6فرشته) را در خواب می بیند که همگی گرداگرد او جمع شده و هریک
چیزی از وجود خود را به او می سپارند و در نهایت پیام یزدان پاک را به او منتقل
میکنند که« :حکمت من ،سراسر جهان را و تو را در بردارد ...صبور باش ،سبز پوش که تو
را به سوی راه خواهد برد .دنبال کن»( .همان )171 :اشوزدنگهه در حالی از خواب چهل
روزه برمی خیزد که سرشار از انرژی های تازه است ولی نمی داند باید در چه مسیری
گام بردارد.
 -6-1-5مالقات با مرشد (پیر دانا) :یکی از کهن الگوهایی که در بیش تر رویاها،
اسطوره ها و داستان ها حضور دارد ،مرشد است که معموالً شخصیتی مثبت دارد و نیز
راهنما و استاد قهرمان بهشمارمی رود (وگلر )59 :1386 ،و وظیفه دارد تا قهرمان را
برای مواجه شدن با ناشناخته ها آماده کند .مرشد توصیه میکند ،راهنمایی میکند و
وسیله ای جادویی در اختیار قهرمان می گذارد( .همان )24 :دیدار اشوزدنگهه با پیردانا
در عالی ترین سطح خود اتفاق می افتد .ابتدا از او هفت روز پذیرایی مفصل میشود
آن هم در غاری متروک و دورافتاده و پس از ده روز مرد سبز پوش خود را نشان می
دهد( .جلد اول )181 -180 :در اولین لحظهی دیدار پیر سبزپوش به اشوزد تنها شرط
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همراهی،یعنی مطیع بودن را گوشزد کرده و با خنده به او می گوید« :نمی دانم چرا تو
انتخاب شده ای؟!  ...نه بر و بازویی و نه هیچ چیز شاخص دیگری ...ولی خب ،باالخره
یکی باید انتخاب می شد! ...این فرصتی برای توست و البته اندوهی ابدی .می دانی؟
بزرگ ترین لذت انسان ،گاهی این میشود که از شر خودش خالص بشود .پس تو باید
صبور باشی! در ضمن یک مرد جاودانه به اقتضای راه ها و سال های زیاد ،رازهای فراوانی
خواهد یافت ،پس تو باید رازدار باشی!» (جلد اول )181 :این مالقات یک سال به طول
می انجامد و در این یکسال ،اشوزدنگهه نیرومندتر از گذشته به علومی چون آماده نگه
داشتن ذهن ،تمرکز ،دیدن حقیقت امور و اشیاء و ...مسلح میشود .در واپسین لحظات این
دیدار یک ساله ،پیر سبزپوش او را نوید می دهد که« :زمانی که به شهر بروی کسانی را
«چیس
خواهی دید که به تو نقشهی رسیدن به شاه موجودات ناپیدا را خواهند داد؛ نام او
َّ
وهوش» است .از میان واژه های او شاید بتوانی به راهی برای رهایی دست پیدا کنی».
(جلد اول)190 :این مالقات عالوه بر رهاوردهای معنوی که با خود به همراه داشت،
اشوزد را یک گام به خواسته اش ،دسترسی به طلسم رهایی از جاودانگی و از طرف دیگر به
رسالتش نزدیک تر کرد ،رسالتی خود اشوزد نیز بر آن واقف نیست و قرن ها زمان می برد
تا آمادهی دریافت رسالت واقعی خویش شود.

 -6آیین تشرف

 -1-6جادهی آزمون ها« :هنگامی که قهرمان از آستان عبور میکند ،قدم به جایی می
گذارد که باید یک سلسه آزمون را پشت سر گذارد .این مرحله ،مرحله ای محبوب در
سفرهای اسطورهای است که مایهی به وجودآمدن بخش عظیمی از ادبیات جهان دربارهی
آزمون ها و سختی های معجزه آسا شده است( ».کمبل ) 105 :1389،در این مرحله
قهرمان با چالش های جدیدی روبه رو میشود که او را برای آزمایشی سخت که در انتظار
اوست ،آماده و ورزیده میکند .در طی این آزمون ها است که قهرمان چهرهی قهرمان
گونهی خود را نشان می دهد و از تعالیم پیر دانا استفاده میکند .در این مرحله قهرمان با
رقیبان و دشمنان بسیاری مواجه شده و آنان را شکست می دهد.
در طی سفر ،اشوزدنگهه مجبور میشود آزمون های سختی را پشت سر گذارد و با
دشمنان زیادی روبرو میشود که او را برای مبارزهی نهایی و بزرگ آماده تر میکند.
کمک به بانو فرینی و همراهانش( ،دورهی جیرفت) پناهدادن به نانا و زن و مرد و کودک
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همراهش (هووا) و محافظت و همراهی با آنها تا هنگام مرگ هووخشتره ،کمک به مردم
ستمدیدهی مزداوند ،درگیری با مغوالن ،نبرد با خون خوآنو ،درگیری با شاماش و
هومبانیگاش ،کمک به هنگام خاکسپاری فردوسی (جلد سوم )46 :و . ...در این آزمون
ها است که ما شاهد قوی تر شدن نیروی جسمی فکری اشوزدنگهه هستیم .به طوری که
در اولین دیدارها بین شاماش و اشوزد ،معموالً اشوزد مغلوب میشود و یا از مواجه شدن
با او طفره می رود ولی با گذشت زمان ،تجربیات او در مبارزات بیشتر شده و بیشتر سعی
میکند از نیروی فکری خود بهره بگیرد تا نیروی جسمی.
اشوزدنگهه در زندگی برای خود اصولی دارد که هیچ گاه حاضر به تخطی کردن از
آنها نیست و تنها زمانی از این اصول چشم پوشی میکند که بحث مرگ و زندگی یک
ملت در میان باشد .و اص ً
ال برای رعایت همین اصول آرمان شهر خود ایزد را می سازد،
شهری با شاهی دادگر و مردم پناه ،بی آنکه ظلمی و ستمی بر کسی روا داشته شود( .جلد
سوم )59 :برای مثال وقتی که گئوبروه از او می خواهد تا برای نجات جان صدها نفر
خون خوآنو را بکشد او می گوید« :من نمی توانم از نیروهایم برای کشتن استفاده کنم
سردار!» (جلد دوم )179 :و یا درجای دیگری می گوید« :معتقدم برای دفاع از سرزمینم
حتماً نباید جنگجو باشم» (همان )130 :اما هم او پس از شنیدن حرف های گئوبروه «
ولی بدان این کار تو فرقی با خیانت آشکار ندارد!( » ...جلد دوم )193 :و کمی بعدتر
«تو می توانی غرق در فلسفه هایت بمانی و خوشحال باشی که دستهایت پاک اند! اما اینها
فقط به درد قصه ها می خورند و نه به درد آدم های واقعی که امشب یا فردا در اینجا یا
آنجا کشته میشوند( »...همان )194 :و این باعث میشود تا همان شب خون خوآنو و
سربازانش را به آتش بکشد و برای اولین بار پس از مرگ پروانه دستانش به خون کسی
آلوده شود .و پس از این ماجرا «دیگر نمی خواست دست هایش به خون آلوده شوند یا
مسئوول بیدادگری کسانی باشد که همواره در حاشیه های قدرت رشد می کردند» (جلد
دوم .)240 :نکته ای که اینجا جلب توجه میکند حضور گئوبروه و کارکرد او به عنوان
پیک است .وگلر معتقد است که پیک نیروی جدیدی است که ظاهر میشود تا برای
قهرمان چالش ایجاد کند و قهرمانی را که از زیر بار ماجرا با مکانیزم های مختلف شانه
خالی میکند تا تعادل زندگی و شرایط خویش را بهم نریزد ،وادار به دخالت در ماجرا و
بی اثرکردن مکانیزم های دفاعی میکند( .وگلر .)80 :1386 ،از نظر زمانی و سیر خطی
داستان ،نانا و کودک همراهش ،زنان اسیر در چنگ مغوالن و  ...همگی پیک هایی هستند
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که باعث میشوند اشوزد از اصول خویش تخطی کند.
 -2-6مالقات با پیر دانا :اشوزدنگهه برای دومین بار و تقریباً پس از پنج هزار سال با پیر
سبزپوش مالقات میکند .پنج هزار سال گذشته و اشوزد نتوانسته دروازهی ورجمکرد را
بیابد و نیاز به کمک و راهنمایی بیشتری دارد .حضور مختصر و کوتاه مرشد برای عبور
داستان از موانع ترس و تردید و خروج از بن بست و دور بی نهایت و بی حاصل ضروری
است .پیر سبزپوش برای یک بار دیگر و برای آخرین بار خود را به اشوزد نشان می دهد
و او را برای یافتن ورجمکرد راهنمایی میکند... « .و گفت :چیزی که تو را دقیقاً به آنجا
که می خواهی خواهد برد در «غار خفاش» ایالم است! آنجا چیزی را خواهی یافت که
وقتی آن را مالش دهی ،کسی می آید و تو را به هرجا که بخواهی می رساند!» (جلد دوم:
 .)231این بار هم گره کور سفر قهرمان با دستان پیر دانا باز میشود و قهرمان را یک گام
به جلو می راند.
 -3-6امداد غیبی :اشوزدنگهه نشانی چراغ جادویی را از پیرسبزپوش دریافت میکند
که در غاری مدفون است .اشوزد با پیداکردن چراغ و بیدارکردن غول جادو ،همراهی
همیشگیِ نیروهای غیبی و ماورایی را با خود خواهد داشت .بهره مندی وی از پاور َو،
غول چراغ باعث سرعتبخشیدن به مسافرات های او و رسیدن به ورجمکرد میشود.
پااور َو که محل ور را میداند تنها راه رسیدن به ور را دانستن واژهی عبور و پرسیدن آن
از ضحاک می داند« .تا وقتی واژهی عبور را ندانید دروازهی ور برایتان باز نخواهد شد».
(جلد سوم)19 :
 -4-6رویکرد به درونی ترین غار« :اکنون که قهرمان با دنیای خاص انطباق پیدا کرده
است ،قدم در راه جستجو در قلب این دنیا می گذارد و به ناحیه ای بینامرزی درست در
مرکز سفر قهرمان می رود و منطقهی اسرارآمیز دیگری را می یابد که نگهبان آستانه،
عوامل و آزمون های ویژهی خود را دارد .در این مرحله ،قهرمان با ترس و شگفتی فوق
العاده ای مواجه میشود .اکنون موقع تهیهی تدارکات نهایی برای آزمایش سخت و اصلی
ماجرا است( ».وگلر )191 :1386 ،اشوزدنگهه در سفری پرهراس به ضحاک رسیده و رمز
ورود (واژه ی اَشَه) را از زبان وی شنیده و او را با رنج ابدی اش تنها می گذارد.
 -5-6برکت نهایی و جایزه :اشوزدنگهه پس از سال ها تالش به دژ ورجمکرد می رسد
و با استقبال کی خسرو مواجه میشود و کی خسرو به او می گوید« :تو اینک اینجا نیامده
ای تا با پاسخ آن پرسشی برسی که سال هاست در جستجوی آنی!گرچه مختاری با ما باشی
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یا نباشی( ».جلد سوم )94 :و او را متوجه هدفمند بودن جهان میکند .اشوزدنگهه که
«گویی هدفش و پرسشش را از آمدن به ور از یاد برده بود؛ ...احساس حماقت می کرد
که همواره ،در انتهای دلش ،فراموشکاری و ناباوری اش بیش از آن بوده که باور کند
بیهوده داراز عمر نشده است( »...همان )97 :و از طرف کی خسرو مأمور حفاظت از «صور»
میشود تا زمانی که زمانش فرابرسد .اشوزد پس از هزاران سال رسالت زندگی خویش را
می یابد .رسالتی که برکتی عظیم برای او و تمامی درستکاران عالم داشت .و «صور» و
رسالتی جدید را به عنوان جایزه از کیخسرو دریافت میکند .جایزه ای که برای حفظ
آن باید تا پای جان با اهریمن مبارزه کند .و این خود آغاز سفری دیگرباره است در دل
سفر پیشین .دعوتی که یک بار دیگر صورت می گیرد و با آگاهی ژرف تری پذیرفته
میشود و آزمون هایی که از این پس باید پشت سربگذارد بسیار سخت تر از گذشته
خواهد بود.
 -6-6آزمایش سخت« :در این مرحله کفگیر قهرمان در تقابل مستقیم با مهمترین ترس
به ته دیگ می خورد و با احتمال مرگ مواجه میشود .او در مرز درگیری با نیروهای
متخاصم قرار می گیرد( ».وگلر )28 :1386 ،این لحظه بحرانی ترین لحظهی داستان به
شمار می رود .اشوزدنگهه وارد دو نبرد نفس گیر و جانکاه با شاماش ،دشمن دیرینهی
خود میشود .نبردی که در آن شاماش از طرف اهریمن مأمور گرفتن صور از اشوزد شده
و مجهز به آب دوزخ ،مرگبارترین سالح برای از بین بردن جاودانگی است .در اولین
نبرد اشوزد مغلوب شده و شاماش موفق میشود با ریختن آب دوزخ در چشمان او ،وی
را کور کند .اما در دومین نبردی که بین اشوزد و شاماش و هومبانیگاش و در مقابل
اهریمن و در دوزخ شکل می گیرد ،اشوزد پیروز میدان شده و اهریمن را شکست می
دهد.
 -7-6دیدار با منجی :پس از اولین نبرد و مغلوب شدن ،اشوزد در عالم رویا خود را نزد
«نجات بخش» می یابد و مشابه همان احساسی را تجربه میکند که هزاران سال پیش در
محفل امشاسپندان ،تجربه کرده بود .در این دیدار ،منجی ،چشمان اشوزد را با آب های
بهشتی می شوید و بینایی از دست رفتهی او را به او باز می گرداند و عازم دومین و اصلی
ترین نبرد میشود.
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 -7بازگشت

 -1-7عبور از آستان بازگشت و مسیر بازگشت« :وقتی قهرمان دروس آزمایش سخت
را آموخت و جایزه را دریافت کرد ،با انتخاب مواجه میشود :در دنیای خاص بماند یا
سفر بازگشت به دنیای عادی را پیش بگیرد .علی رغم جذابیت های دنیای خاص ،تعداد
انگشتشماری از قهرمانان ماندگاری را انتخاب میکنند( .وگلر )251 :1386 ،انتخاب
ماندن و رفتن چالشی عظیم را پیش روی قهرمان می گذارد .اشوزد با اینکه جدایی از
الله برایش طاقتفرساست ،بازگشت را انتخاب میکند و در حین بازگشت از این سفر ذهن
الله را از تمامی خاطرات خودش پاک میکند و اثری از خودش برجای نمی گذارد .او
حتی دست نوشتههایش را نیز مدفون میکند (جلد سوم )219 :و در آخر نیز قولی را که
به پااور َو را عملی میکند و او را آزاد می سازد( .همان :جلد سوم)
 -2-7بازگشت با اکسیر :قهرمان داستان به دنیای عادی برمی گردد ،اما سفرش در صورتی
معنادار میشود که اکسیری چون گنج یا درسی از دنیای خاص همراه آورده باشد .این
اکسیر معجونی جادویی با نیرویی شفابخش است .شاید گنجی شایسته و  ...یا خیلی ساده
دانش یا تجربه ای باشد که روزی روزگاری به درد قبیله ای خواهد خورد( ».همان)33 :
اشوزدنگهه پس از بازگشت از این سفر دشوار و طوالنی با خود توشه هایی آورده که آنها
را به الله می سپارد .گنجی عظیم از میراث پیشینیان« .همهی اشیاء موزهی من با تو خواهد
بود تا تاریخ را همان طور که هست به نمایش بگذاری و مردم را از جدل های بیهوده بر
سر آن آزاد کنی»( .جلد سوم)215 :
 -3-7آزاد و رها در زندگی« :قهرمان پس از پشت سرگذاشتن مرحلهی آزمایش سخت و
رهایی از چنگ مرگ به نقطهی اولیه بازمی گردد و در بعضی موارد به سفر خود ادامه می
دهد .در هر دو صورت ،قهرمان حس میکند که قدم به دوران جدیدی از زندگی خود
گذاشته است ،چراکه طی سفر ،قهرمان متحول شده و دیدگاه تکامل یافته ای حاصل کرده
است»( .وگلر )287 :1386 ،در این حالت قهرمان «از لحظهی بعد نمی هراسد یا از چیز
دیگر که می آید تا پایداری را با تغییر و تحول نابود کند( ».کمبل )250 :1389 ،اشوزد
سفر خود را با موفقیت به پایان رسانده ولی باید رسالت خود را تا انتها و تا و زمان ظهور
نجات بخش ادامه دهد« .اشوزدنگهه زمزمه کرد :مثل همیشه بین مردم منتظر خواهم ماند».
(جلد سوم )219 :بدون هیچ نبردی و دغدغه ای برای پیروزی بر اهریمن.
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 -8بررسی شخصیت پیر دانا (مرشد)

رابطهی قهرمان و مرشد یکی از شایع ترین درونمایه های اسطوره شناسی است.
در این سهگانه به دلیل بازهی زمانی شش هزار ساله ما شاهد حضور مرشدان بی شماری
هستیم که هر یک بار قسمتی از ماجرا را به دوش می کشند .پیر سبزپوش اصلی ترین و
بارزترین نمود این کهن الگو در این رمان است .کسانی چوت مانی پیامبر (جلد اول)55 :
و بزرگمهر (همان )144 :و کیخسرو (جلد سوم )91 :حضور پیر دانا را در این داستان
پررنگ تر میکند .از طرفی با توجه به اینکه «مرشد را می توان قهرمانی که به اندازهی
کافی تجربه اندوخته تا به دیگران آموزش دهد ،به حساب آورد .یکی دوبار «سفر
قهرمان» را از سر گذرانده و مجهز به دانش و مهارتی شده که باید به دیگران منقل کند.
 ...قهرمان از آدمی کودن شروع میکند و طی مراحل گوناگون ماجرا از مراتب مختلف
جادوگر ،جنگجو ،پیام آور ،فاتح ،عاشق ،دزد ،قانون گذار ،زاهد ،و غیره به درجات
باالتر می رسد .دست آخر ،قهرمان تبدیل به مفسر اسرار مقدس ،معجزه گر ،مرشد و
راهنمای دیگران میشود .تجربهی او ناشی از بارها از سرگذراندن سفر قهرمان است».
(وگلر )163 :1386 ،خود اشوزد هم در جای جای داستان و در گذر از آزمونها ،عهده
دار نقش مرشد میشود .برای مثال در خاکسپاری فردوسی (جلد سوم ،)46 :صحبت با
گئوبروه در جیرفت (جلد دوم )108 :و راهنمایی هایش به هووخشتره (جلد سوم)208 :
میتوانیم این چهره از اشوزد را ببینیم.

 -9بررسی شخصیت منجی

اسطوره های قهرمانی اغلب در پی خلق قهرمانی همه جانبه هستند تا بتواند آرزوها و
نیازهای سرکوب شدهی آنان را به نوعی دیگر بازگو کند .این قهرمانان به فراخور
ویژگی هایی که اسطوره از آنها طلب میکند ،پس از طی مراحلی در برخورد با حوادث
و آزمون ها گاه نقش ناجی را نیز به خود می گیرند .حضور منجی در انتهای جلد سوم
سهگانه بسیار پررنگ است« .نجات بخش» با کمک به قهرمان داستان او را در نبرد با
اهریمن و تاریکی پیروز می گرداند و بار اصلی این پیروزی بیش از آن که بر دوش
اشوزدنگهه باشد ،بر دوش وی است و حضور و همراهی اش را در زندگی قهرمان را تأیید
و تثبیت میکند .اما فارغ از کارکرد «نجات بخش» خود اشوزد نیز پس از عبور هزاره ها
و به تناسب سن و تجربیاتش بارها نقش منجی را ایفا میکند و در اصل الزمهی قهرمان
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بودن و قهرمان شدن نجات بخشی و کمک به دیگران است .در تک تک لحظه هایی که
اشوزد از آزمونی سخت سرافراز بیرون می آید و فرد ،گروه یا جامعهای را از شر نیرویی
اهریمنی رهایی می دهد ،کهن الگوی منجی را به نمایش می گذارد و خود نمایندهی آن
میشود.

 -10نتیجه گیری

عملکرد اصلی اسطوره ها و آیین ها به وجودآوردن سمبول هایی بوده که روح انسان
با کمک آنها بتواند به جلو حرکت کند و برتوهمات دایمی بشر که می خواهند او را در
همان حالت حفظ کند ،فایق آید( .کمبل )22 :1389،یکی از اصیل ترین و قوی ترین
این اسطوره ها اسطورهی قهرمان و سفر او است که می تواند الگوی اسطوره ای فراگیری
باشد برای تمام افراد که بهواسطهی آن بتوانند خویشتن خویش را یافته و با دیوهای نفس
خویش بجنگند و بر آنها پیروز شوند .آرمان آرین در سهگانهی اخیر خود به خوبی
توانسته است از پس آن برآید و سفر قهرمان را با تمام فرازها و فرودهایش در حد ذهن
مخاطب نوجوان به تصویر کشد .وی با استفاده از عناصر ادبیات و دنیای فانتزی ،بهره
گیری از ادبیات کالسیک و فانتزی غرب ،مثل هری پاتر و  ..توانسته اثری را خلق کند
که نوجوان مخاطب ایرانی را در عین حالی که با فرهنگ و تاریخ باستانی خویش آشنا
میکند جذب کند.
این سهگانه از ترتیب و توالی الگوی سفر کمبل یا وگلر پیروی نمی کند چراکه این
دو الگو ،سیر سفر قهرمان کالسیک و سنتی را به نمایش می گذارند ولی این سهگانه با
بهره گیری از عناصر فانتزی و جادو قصد دارد قهرمان اسطوره ای مدرن را به نمایش می
گذارد .از این رو توالی مراحل سفر به فراخور داستان متفاوت از الگوی پیشنهادی کمبل
و وگلر است .البته به دلیل تأثیرپذیری آرین از فانتزی های غربی ،الگوی سفر اشوزدنگهه
به الگوی پیشنهادی وگلر نزدیک تر است و بیشتر با آن مطابقت دارد.
تمایز قهرمانی که آرین خلق میکند با دیگر قهرمانان رمانهای فانتزی  -اسطوره ای در
این است که آنها وارد سفر میشوند تا جاودانگی را به دست آورند اما اشوزدنگهه سفری
را شروع میکند که طی آن به جاودانگی اش خاتمه دهد .هنرمندی آرین در خلق این اثر
و شخصیت در این است که او در خالل سفر قهرمانش ،سفری دیگر را برای او رقم میزند؛
سفری که عدف اصلی سفر اول است و به او رسالتی ژرف داده تا از ورای آن
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بتواند چهرهی منجی را نیز در این شخصیت به تصویرکشد .به عبارت دیگر در این رمان
ما شاهد دو سفر و دو دعوت به ماجرا هستیم.
آرین قهرمانش را مجهز به نیروهای فرازمینی میکند تا بتواند بیشتر از نیروی جسمش
از توان ذهنی اش استفاده کند و به او این توان را می دهد که بتواند با قوای فکرش در
دل و ذهن دیگر افراد تصرف کند و حوادث را آن گونه که می خواهد پیش برد .پاک
کردن ذهن الله از خاطرات خودش و نبرد ذهنی با شاماش شوموکین بدون درگیری تن
به تن از این دست تصرفات است.
آرین فضای داستان و قهرمانش را به گونه ای انتخاب میکند که بتواند وجوه مختلف
یک قهرمان را نشان دهد .اشوزدنگهه توانایی هایی دارد و در طول سفر تجربیاتی کسب
کرده که برآیند آنها با هم باعث میشود از او ابرقهرمانی بسازد که هم زمان سه کهن
الگوی قهرمان ،منجی و پیر دانا را پوشش دهد و ایفاگر نقش آنان باشد البته بُعد قهرمان
قوی ترین ویژگی شخصیتی اشودزنگهه است و بر دو بعد دیگر (منجی ،پیر دانا) سایه
می اندازد.
در مقام فرضیه می توان گفت که همیشه قهرمان ویژگی های منجی و پیر دانا را با
خود دارد اما تفاوت قهرمان با منجی و پیر دانا در این است که در قهرمان این دو
ویژگی (هدایت و نجات-بخشی) در مرتبهی دوم اهمیت قرار دارند و تأکید بر کنش
های قهرمانانه است اما در شخصیت-های پیر دانا و منجی این دو ویژگی ،ویژگی اصلی
و بارز شخصیت است.
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