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نخستسخن 

در دانشگاه محقق 1394سگزاریم که توفیق داد در هفتۀ نخست شهریورماهخدا را بسیار سپا
ه دانش،ندان بمپژوهشگران و عالقهادان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی،اردبیلی در خدمت است

زمین باشیم.ادب و فرهنگ ایران
، دانشگاه محقق اردبیلیویج زبان و ادب فارسی درالمللی ترایش بینبرگزاري دهمین هم

رئیس محترم انجمن ترویج زبان و ،ي محققهاي فشردة استاد مهدگو و مذاکرهوحاصل گفت
استاندار محترم اردبیل است. از همان آغاز ،آقاي مجید خدابخشجناب ادب فارسی ایران و 

در بهاي شیفتگان اد، دلبزرگ در دانشگاه محقق اردبیلیانتشار خبر برگزاري این همایش 
ا برگزاري بت فارسی به تپش افتاد و دانشجویان گروه زبان و ادبیاویژه استادان واین استان، به

استی رافتادند و بهمتعدد در سطح استان و شهر اردبیل به فکر تمهید مقدمات کارهايجلسه
برگزاري هرچه بهتر همایش، ان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی براياز استادکه شماري

سنگ تمام گذاشتند.
فرهیختۀداوران هستند کههاییمقالههاي ه، چکیداین مجموعهدر مندرج هايچکیده

ود بستودنی،هابرخی مقاله. کیفیت بااليانددهو گزینش کرارزیابیها راآن،همایشدهمین 
هاي برگزیده به مقاله،از این روپژوهشی را داشت.میعلهايو شایستگی چاپ در مجله

باال بودن کیفیت گفت کهتوان مربوط ارسال شدند. میپژوهشی علمیهايمجلههايتردف
المللی ترویج زبان و ادب فارسی بود که امیدواریم دهمین همایش بینهاياز برتريهاهمقال

داشته باشد.ادامه نیزهاي پسیندر دورهاین وضعیت
ویژهه، بدانشگاه محقق اردبیلیروه زبان و ادبیات فارسیجا دارد از تمام استادان بزرگوار گ

ره مسرودکتر عسگر صالحی و سرکار خانم دکترجناب آقاي دکتر رامین محرمی، جناب آقاي
نشجویان . همچنین از همۀ داکنیمکردند، قدردانی یاريما را ،هاي خودمختاري که با تالش



روغی پیام فبهنام فتحی، قاسم مهرآور، جعفر عشقی، ویژه آقایان تحصیالت تکمیلی گروه، به
مینا شاکر، وند،مرضیه علیقلیحسینی،ها الهه شاهو خانمایمان مهريمنصور علیزاده،،راد

المیرا سیدگرمرودي به دلیلولیال سلیمیالهام زینالی، ادمرد، صدیقه رظریفه باالیی، 
کنیم.شان در امر همایش قدردانی میهاي پیگیرانهتالش

محترم پژوهشیاز رئیس محترم دانشگاه، جناب آقاي دکتر گودرز صادقی، معاون
دکترجناب آقاي قاي دکتر محمد نریمانی، مشاور محترم رئیس دانشگاه، جناب آدانشگاه،

مایت حجناب آقاي دکتر حسین نوین به دلیلرضا نگهدار و دبیر محترم اجرایی همایش، علی
آید.، تقدیر و تشکر به عمل میو پشتیبانی از همایش

امان سبر اساس نام خانوادگی نویسندة نخست، هاهدر پایان، گفتنی است که چکیدة مقال
آورده شده است.مجموعهو در این یافته

»التکالنعلیهو من اهللا التوفیق و«

خدابخش اسداللهیدکتر 
)همایشدهمیندبیر علمی(

1394اردبیل ـ شهریورماه 
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اي ماندگارادبار، اندیشه

زفرارامینا آتش
اسالمیتمدنوفرهنگ کارشناس ارشد تاریخ

چکیده
اریخ اسالم و ایران به شمار هاي مهمّ در تهاي پنجم، ششم و هفتم هجري را باید از دورانسده

، در آثار ادبی اینو خارجی رخ داد. بر اساسچرا که در این روزگار، حوادث مهّم داخلی آورد. 
و اجتماعی، ناپایداري جهان و نیزبدبینی، ناخشنودي از اوضاع سیاسی و تاریخی این دوره، 

وان تدعوت خلق به ترك دنیا، زهد و نظایر این افکار، مشحون است. دالیل آشکار این امر را می
و رواج بعضی مفاسد در ایران که با حملۀ در وضعیّت سخت و دشواري که بر اثر تسلّط ترکان

ترین آنان، افزایش یافت و محیط اجتماعی ایران را با دشوارة ردومغول و ظلم و ستم عمّال
جو کرد. گفتنی است که با رواج بیشتر مفاسد اجتماعی، به وشرایط مقرون ساخت، جست

بینیم ادیبان و مورّخان با یکه متر شد. چنانتر و سختهمان درجه هم این انتقادات، شدید
ادبار "کرده و در کتب آنان با عباراتی چون رضایتی خود را ابراز زبان طنز، تمثیل و کنایه، نا

باید اشاره کرد که ... جلوه و نمود یافته است.و"گار غدّار و زمن پر محن و فتنروز"، "زمانه
تماعی، اقتصادي و فرهنگی نبوده، ها، تنها به دلیل شرایط نامطلوب سیاسی، اجاین شکایت
نه ... در این زمیها و دسایس وهایی چون برکناري از قدرت، گرفتار شدن در توطئهبلکه ناکامی

به این ها، محدودرضایتیتوان دریافت که این ناتر، میکاوي دقیقوگذار بوده است. با کندتأثیر
ه کتکرار این عبارات ـ،شود. بنابراینمشاهده میهاي بعد نیزه، بلکه در کتب دورهقرون نبود

نشان از زنده بودن این اندیشه دارد. شود ـهاي تاریخی ایران دیده میدورهدر بسیاري از
حن، روزگار غدار.ادبار، زمن پرمها:واژهکلید
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هاي اجتماعی در مراثی خاقانیباورها و آیینتأثیر

زایحیی آتش
و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستادیار زبان 

زاده قندیلورسول کاظم
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فاطمه مهربانی ممدوح
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
مضامینسایر دیوان خاقانی است که هماننداشاره به فرهنگ عمومی عصر از مضامین شعري 

غیررسمی که براي اهل خانه طنطنه آمده است. مراثی رسمی وشعري وي در میان الفاظ پر
اي از مسائل فرهنگی به هاي اوست، مجموعهسراییحالو اطرافیان خود سروده و جزء حسب

،فرهنگ عمومی آن عصرهاي آن را انعکاس داده که نشانگر همراه خصوصیات و ویژگی
یه تعویذنویسی و مرثگیري، دعا وبینی، فالالخصوص مسائلی چون عیادت از بیمار، طالععلی

... است. این موضوعات با توجه به اینکه امروزه همچنان در سطح فرهنگی جامعه و عزاداري و
ند اهام شعري شدهحضور دارند، به نسبت ماندگاري در ذهن افراد جامعه، باعث فهم و لذت یا اب

کنند. با تحلیل مراثی خاقانی با هدف تبیین تأثیر فرهنگ و مخاطب انسانی و هنري را اقناع می
عامه در خلق مضامین تازه و نقشِ بسامِد فرهنگ عامه در القاي احساسات و عواطف شاعر به 

ز فرهنگ عامه مخاطب، مراثی خاقانی را صمیمی و پرسوز و سرشار از مضامین تازه با الهام ا
یابیم. می

.فرهنگ عامه، ماندگاري: خاقانی، مرثیه،هاکلیدواژه
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افالطونیهاي نوجایگاه عوالم در متون نثر عرفانی با تکیه بر اندیشه

زایحیی آتش
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فاطمه معنوي

دانشگاه شهید مدنی آذربایجانزبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري

چکیده
هاي ابن عربی، بزرگ عارف قرن هفتم، پس از انتشار مورد توجه عرفاي مسلمان و اندیشهآرا

وجودي را تحت تأثیر خود قرار هاي مربوط به تجلی اي که تمام اندیشهقرار گرفت، به گونه
او همت گماشتند. از ۀ شناسانهاي هستیو ترویج اندیشهداد. از این رو عرفاي زیادي به شرح

الدین مولوي، فخرالدین عراقی، امام محمد توان به شیح محمود شبستري، جاللجملۀ آنها می
غزالی و صدرالدین قونوي اشاره کرد که گاه با تعابیر شاعرانه و گاه به صورت علمی، مباحث 

اي هضر بعد از اشاره به پیشینۀ این مبحث در اندیشهاند. در نوشتار حاوجودي را مطرح کرده
فلوطین، به گزارش مختصري از آن، در متون نثر عرفانی خواهیم پرداخت.

.: مکتب ابن عربی، مراتب هستی، سیر نزولی، سیر صعوديهاکلیدواژه
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والدیمیر پراپنامه طبق نظریۀشناسی رستمریخت

علیرضا آرمان
سبزواريحکیمدانشگاهفارسیادبیاتوزباندکتريدانشجوي

منیر محبوبی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده 
توجه به فرم و محتوا و ساختار آثار ادبی، ابتدا در مکتب فرمالیسم مورد توجه قرار گرفت و 

هاي ساختارگرایی که بر اساس نظریۀ دوسوسور مطرح شده بود در مورد ساختار سپس با نظریه
ناس شها براي اولین بار توسّط فولکلورشناسی قصّهها دنبال شد و پس از آن ریختتاناسد

داستان مسلمان شدننقد و تحلیل اجزاي سازنده انجام شد. » والدیمیر پراپ«مشهور روس 
ور شناسی، محپراپ در باب ریختۀ با توجه به نظری(ع)رستم دستان به دست امیرالمؤمنین

خت از حیث ریداستاناصلی این است که آیا این ۀلئحاضر است. به عبارتی مسۀاصلی مقال
الهمقحاصلنه؟یاهستبحثخوردربوده،پراپنظرمدّ گونه که آن،هاي پریانهشناسی قص

ستمرمطالعۀوبررسیبا. گنجدمیپراپنظریهقالبدرمطالعهموردداستانکهدهدمینشان
هاییکاريخویشوکارکردهاشاهدپراپ،کارکردهايازبرخیمشاهدةونمودبرعالوهنامه
جنگ، مفاخرهدرغیبینیروهايحضورغضب،وخشمدعوت،پذیرشدین،بهدعوت: نظیر

.هستیمکتابایندراطاعتپوشی،ناموخواهینامخوانی،رجزو
کارکرد.، شناسیریخت، پراپنامه،رستمها: کلیدواژه
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تحلیل ساختار زبانی اشعار مهرداد اوستا 

حسین آریان
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
لیلی عباسی منتظري

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوجارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس
رقیه نورمحمدي

تهران جنوبدانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

چکیده
بدون شک یکی از مهمترین عوامل شناخت و بررسی سبک خاص یک دوره، مطالعه و تحقیق 

هاي خاص زبانی کند تا با ویژگیاین امر به ما کمک میدر ساختار زبانی گویندگان آن است.
برسیم. موجود در هر دوره آشنا شده و به درك صحیح و جامعی از معانی نهفته در کالم شعرا 

اي از رو هستیم، با این حال در پارههاگرچه در دورة معاصر، کمتر با شاعران صاحب سبک روب
خوریم که خصوصیات زبانی و بیانی معاصر را با گذشته موارد به نمایندگان شاخصی بر می

ااند. یکی از این نمایندگان دورة معاصر، مهرداد اوستتلفیق کرده و به آن شکلی خاص بخشیده
گیري از خصوصیات زبانی سبک خراسانی در دو حوزة صرفی و نحوي و نیز است. وي با بهره

احب نوعی صگیري از محتوا و شیوة بیان شاعران بزرگی نظیر ناصرخسرو و حافظ، بهبا بهره
سازي نقش زبان در این مقاله کوششی در جهت برجستهسبک شخصی خاص خویش گردید.

تحلیل بهتر مضامین در ادبیات نوین ایران زمین با استناد به کالم مطالعات سبکی معاصر و
ر را در شعر و زبان شعر معاصیزبانيهاییو نوگراییگرام تا کهنهیآنقت بریاوستا است. درحق

م.     یقرار دهیابیل و ارزیمورد تحل
ختار، صرف، نحو، زبان.اوستا، ساها:واژهکلید
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اثر نجیب ،»اللص و الکالب«هاي دید در رمانۀزاویبررسی و تطبیق عنصر
اثر نادر ابراهیمی،»داشتمبار دیگر شهري که دوست می«محفوظ و 

عادل آزاددل
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
نرگس معصومی
دانشجوي دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده 
کند. در فا مییایتمام انواع ادبدر گسترش ییات نقش بسزایع چند هزار سالۀ ادبیگسترة وس
ورت ت به صیبشريکه افکار و عواطف خود را برایسندگانیار نویچه بسيمتماديهاطول قرن

يهااست که ما از سنت و فرهنگين آثاریادگار گذاشتند و از رهگذر چنیآثار ارزشمند به 
اتیجا مانده از شعر و نثر، ادبان آثار بهیم. در میشوها آگاه میجوامع و ملتيهاو ارزشقومی 
در کنار اسلوب ییبایبا چارچوب محکم خود مضمون و محتوا را به شکل جامع و زیداستان

اع یکی از انو،کشد و رمانر مییمطلوب به تصویبشر را با زبانیزندگيدهد و فضاقرار می
، جایگاه خود را درادبیات داستانی است که در اوایل قرن بیستم، به عنوان یک فن مستقل

ادبیات عربی و فارسی محکم کرد. این گونۀ ادبی در بیان مسائل مربوط به زندگی انسان معاصر 
از توان باالیی برخوردار است و توجه بسیاري از نویسندگان خوش ذوق را به خود جلب کرده 

ۀ در زمیناز نویسندگان معاصر عرب است که عالوه بر داستان کوتاه"نجیب محفوظ"است. 
نیز توانسته در زمینۀ "نادر ابراهیمی"آورده است. رمان نیز آثار ارزشمندي را به تحریر در

"اللص و الکالب"هاي فارسی آثار زیبایی خلق کند. در این پژوهش سعی شده تا دو رمان رمان
ز نظررا ا"نادر ابراهیمی"اثر "داشتمبار دیگر شهري که دوست می"و "وظنجیب محف"اثر 

زاویۀ دید مورد بررسی و تطبیق قرار دهد.
داشتم، رمان، زاویه دید، نادر اللص و الکالب، بار دیگر شهري که دوست میها:واژهکلید

.ابراهیمی، نجیب محفوظ



139417دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

»نزهه المجالس«کتب معشوق درناختی و بررسی تطبیق مقایسۀ زیباش
»المحب و المحبوب المشموم و المشروب«و 

ییآقابابازهرا 
ی دانشگاه اصفهانت علمئیه

انیه حسنعلیسم
محبوبه جهانمرد

چکیده
ها، بعد از فتوحات اسالمی در همان آغاز صدر اسالم و آمیخته شدن مردمان فارسی با عرب

زبان و ادبیات راه یافت و در طی قرون شاهد داد و ستد قابل ة این آمیختگی و ارتباط به حوز
هاي آن اثرپذیري فراوان کتاب فارسی قوم فارسی و عرب هستیم. یکی از نمونهتوجهی بین دو 

نزهه المجالس تألیف جمال خلیل شروانی در قرن هفتم از کتاب المحب و المحبوب المشموم 
و المشروب اثر سري الرّفاء نگاشته در قرن چهارم است. 

گیري از مطالعات تطبیقی به تحلیلی و با بهره-از رهگذر پژوهش حاضر با روش توصیفی
بررسی مضامین مشترك در توصیف ابرو، طرّه، چشم، خال و چهرة معشوق پرداخته است. 

هاي این بررسی بیانگر این حقیقت است که شاعران فارسی تحت تأثیر اشعار ترین یافتهمهم
ن را در شعر اند و آن مضامیمعشوق قرار گرفتهة عربی در توصیف ابرو، طرّه، چشم، خال و چهر

اند مانند هردو چهرة معشوق را مانند گلنار دانسته و چشمان آبی فارسی خود به کار برده
اند. معشوق را زیبا بیان کرده

المحب و المحبوب المشموم و المشروب، نزهه المجالس، سري الرّفاء، جمال ها:واژهکلید
.خلیل شروانی، طره، ابرو، چشم، خال
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شناختی معشوق در شعر مشروطهزیباییهايبررسی نشانه

زهرا آقابابایی خوزانی
استادیار دانشگاه پیام نور
مریم جاللی باغبادرانی
دانشجوي کارشناسی ارشد پیام نور اصفهان

چکیده
شناسانۀ هاي جمالمعشوق در شعر عصر مشروطه در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا ویژگی

شعر کهن یکسان است؟ شعراي مشروطیّت تا چه حدّ به معشوق معشوق این دوره با معاشیق 
ترین نکات توصیفات شعر غنایی این عصر کدامند؟ در این اند؟ برجستهو شعرعاشقانه پرداخته

هار، عارف قزوینی و مقاله بر آنیم تا با مطالعۀ آثار سه تن از شعراي مشروطه: محمّد تقی ب
ۀ معشوق شاعران عصر مشروطه را واکاوي نموده، شناسانهاي جمالویژگیمیرزادة عشقی

هاي آن را با معاشیق سایر ادوار دریابیم و تأثیرات احتمالی محیط سیاسی ها و شباهتتفاوت
و اجتماعی بر این توصیفات را ارزیابی نماییم. 

وق، شعر مشروطه، بهار، عارف، عشقی.شناسی، معشجمالها: کلیدواژه
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درازجنسیتی در بابالنگهاي بررسی نقش

فرزانه آقاپور
ي ادبیات غنایی دانشگاه شیرازدانشجوي دکتر

چکیده
هاي جنسیت، به تصویري همه جانبه از زن عصر پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی مؤلفه

طلب تا چه حد کرده و اصالحهاي زنان تحصیلویکتوریا دست یابد و نشان دهد که جنبش
باورهاي موجود جنسیتی را متزلزل کند و زنانگی جدیدي را تعریف کند؛ الگویی توانسته بود 

ها و حقوق دهد و ارزش بیشتري براي خود، خواستهکه زن را در جایگاه واالتري قرار می
سیت جنۀ تحلیل محتواي قیاسی در چارچوب نظریة مسلمش قائل است. این تحقیق به شیو

سی دراز بررهاي جنسیتی رایج را در رمان بابالنگوارهو طرحو نوع ادبی استیونز انجام گرفته
کند. در این باره، هیچ پژوهشی به زبان فارسی انجام نشده است و تا جایی که پژوهشگر می

اي هوارههاي انگلیسی بسیار در این زمینه، مستقیماً به طرحکرده، با وجود مقالهوجوجست
به نبود مطالبی به زبان فارسی، تحلیل رمان با چنین جنسیتی پرداخت نشده است. با توجه

هاي رسد. به ویژه به این علت که رمان ذکرشده، یکی از رمانرویکردي ضروري به نظر می
د دهآمده از پژوهش نشان میدستبهۀ محور مهم و تأثیرگذار قرن نوزدهم آمریکاست. نتیجزن
اما نظام مردساالر، همچنان در پی زنان در بهبود وضعشان مؤثر بودههاياینکه جنبشبا

تحکیم اقتدار خود است.
.دراز، جان استیونز، جنسیت و نوع ادبیهاي جنسیتی، بابالنگنقش:هاکلیدواژه
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طرح داستان اردشیر بابکانتحلیل ساختار

حسین آقاحسینی
دانشگاه اصفهاناستاد زبان و ادبیات فارسی 

زینب زارع

چکیده
باشد، توجه باید موردادبی اهمیت دارد وشناخت اثربررسی ودیدگاه ساختارگرایی آنچه دراز

سبب بررسی عناصر نگاه ساختاري به آثار ادبی به.مناسبات درونی آن استو» متن«خود
ا ماهیت ادبیات رتر از هاي دریافت شایستهزمینهکشف الگوي پیوند میان آنها،ودرون متنی 

تواند به گسترش الگوهاي پردازش شگردهاي خلق آثار برتر ادبی میۀآورد و با ارائفراهم می
» روالن بارت«و »پراپوالدیمیر«اي چون کمک کند. با تالش پژوهشگران برجستهاثر ادبی

گونگی چۀپایبر هر یک طرحیاي براي روایت،هاي مبتنی بر نمایش شکل وارهکه با ابداع نظام
به بررسی عناصر داستان و قوانین ترکیب . اندکردهپیشنهادواحدها،روابط بین کوچکترین

ساس ابه تحلیل ساختاري طرح داستان اردشیر بابکان براند. پژوهش حاضر نیزآنها پرداخته
ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته آنةپراپ و بارت به تجزیه و تحلیل اجزاي سازندۀ نظری

است. 
.   ادبی، شاهنامه، اردشیر بابکانۀروایت، طرح، نظریساختارها:کلیدواژه
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جرجانیتمثیل از دیدگاه اسرارالبالغۀبررسی 

حسین آقاحسینی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
پروانه صانعی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد 

چکیده 
اربین آثازاست.در سده پنجمبالغتپرداز و نظریه، مؤسس، نحويادیب،عبدالقاهر جرجانی

، آرايکتابدر این دواالعجاز مربوط به علوم بالغت است.اسرارالبالغه و دالئل،جرجانی
این علم را امروزةقواعد،شود که بسیاري از بالغیونجدیدي در باب علوم بالغی یافت می

البالغه که وي در کتاب اسرارجمله مباحثی اند. از گذاري کردهبراساس این دوکتاب پایه
مبحث تمثیل است. وي براي تمثیل در ادب کند،در مورد آن مطرح میهاي خود رادیدگاه

وجه شبه عقلی و منتزع از واحد -1این شرایط عبارتنداز :کند.فارسی شرایطی را بیان می
پیش از وي تعریف علماباعث اثبات معنی گردد.-3. در ساختار جمله مطرح شود-2شد. با

اند و حتی بالغیون پس از وي مانند سکاکی، تفتازانی، ابن اثیر و... درستی از تمثیل ارائه نداده
در این اند.هرکدام از تعریف جرجانی نکاتی را اخذ کرده و در تعاریف خود استفاده کرده

شود.پژوهش به بررسی دیدگاه جرجانی در مبحث تمثیل پرداخته می
.عبدالقاهر جرجانی، تمثیل، اسرارالبالغه، استعاره، تشبیه:هاهواژکلید
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رانیایشهر شاعران انقالب اسالمآرماني، خاستگاه فکریعیت شیشۀ مهدویاند

یژنیبیمحمود آقاخان
ن مرتضويیالدجمالدیس

احمد سروستانی

دهیچک
يچ اثریکنند و هیمیزندگکامل ياست که در آنجا مردم در رستگارياشهر، جامعهآرمان

ک با یز شاعران هر یعاصر نست. در گسترة شعر مینها نیو امثال ايماریاز رنج، اندوه، ب
ز اییروزگار و رهايهایها و دلتنگیدر برابر سختیستادگیايژة خود و برایويهابرداشت

شهر در شعر آرمانين خاستگاه فکریاند. مهمترم کردهیشهر را در شعر خود ترسآنها، آرمان
از یکین عنصر به عنوان یدانست. ایعیت شیشۀ مهدویتوان اندیرا میشاعران انقالب اسالم

ی، سلمان هراتيل محمودیزاده، سهپور، طاهره صفارنیصر امیدر شعر قينوستالژيهانمود
پژوهش حاضر قرار گرفته است. هدف ین پژوهش مورد بررسیدارد و در اییو... بسامد باال

ن یر اق دیشهر است. روش تحقپناه بردن شاعران به آرمانیو چگونگيریگعلل شکلیبررس
استفاده شده است.يابوده و از منابع و اسناد کتابخانهیلیـ تحلیفیپژوهش، توص

.ی، شاعران انقالب اسالميشهر، شعر معاصر، نوستالژت، آرمانی: مهدوهاواژهدیکل
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انسان از دیدگاه سعدي شیرازيبررسی 

نسرین آقاغفاري
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی کار

آبادژیال آقائی حمل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی کار

چکیده
ین ترناپذیر از مهمبرتر و وصفت کمال انسان، جانشین خدا بر زمین است که حرکت به سم

هاي وجودي اوست. تمام تاریخ بشري در راه شناخت این موجود ناشناخته سپري شده شاخصه
است و اهمّیّت این موضوع از آنجا ناشی می شود که خداوند بزرگ همه چیز را به خاطر انسان 

مال انسانی بوده آفریده است و بس. سعدي از معدود شاعرانی است که همواره به دنبال ک
فراد در مداري است که هرگز از هدایت اجتماع و اانسانة ترین آثار درباراست. آثار او عمده

خدا و عارف است، جوهر نابی کند. انسان او بندةکوتاهی نمییرسیدن ایشان به سعادت غای
هاي انسان اندیشد. ویژگیهاي آن میرقاب این دنیا و رذالتدارد و پیوسته به رهایی از غ

ه ترین درجات نایل آمدمل است. انسانی کاملی که به عالیهاي انسان کاسعدي در کل، ویژگی
خدا و اشرف مخلوقات است ة درون او به فعلیّت رسیده است، بندو تمام نیروهاي معنوي بالقوّة

ل و و متّصف به صفات عالی؛ ذکر و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکّ
هاي ربّ العالمین است. تسلیم مشیّت باري هایش در راستاي خواستهل. خواستهتسلیم و تحمّ

ر آید شاکها و مشکالتی که بر اثر حکمت خداوندي برایش پیش میتعالی است و بر دغدغه
آورد.است و سر تعظیم فرود می

انسان، سعدي، اشرف مخلوقات، آثار.ها:واژهکلید
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ادبیات کودكافعال کنشی در

زادهفردوس آقاگل
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

زادهاکرم رضوي
واحد اردبیلاسالمیآزادشناسی دانشگاه زباندانشجوي دکتري 

چکیده
هاي هاي نوشته شده براي گروهداستانموجود درپژوهش حاضر بررسی افعال کنشیهدف از

،د)انهاي بیگانه ترجمه شدههایی که از زبانگرفتن داستان(بدون در نظر "الف، ب، ج"سنی 
نمونه کتاب داستانی و 57جمله از 1000در هر گروه سنی این افعال جهت بررسی باشد.می

مورد Excelافزار و با استفاده از نرمها مورد بررسی جمله انتخاب و افعال آن3000در مجموع 
، 38/88"الف"بسامد افعال کنشی در گروه سنی دهد که نتایج نشان میتحلیل قرار گرفت.

در هر را درصد باالیی کهاستدرصد 23/87"ج"یو در گروه سن56/87"ب"گروه سنی 
بیانگر آن است که نویسندگان کودك با استفاده از هایافته.دهدسه گروه سنی نشان می

هم فدرك ودر روندحالتیعال در مقابل افکه بیانگر اعمال فیزیکی هستند افعال کنشی 
کنند. خصوص در سنین پایین به کودکان کمک شایانی میهب، هاداستان

.کودك، ادبیات کودك، داستان، افعال کنشی: هاهکلیدواژ
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هاي فرهنگ پایداري در خطبۀ فدکیۀ حضرت فاطمۀتحلیل عناصر ادبیت و جلوه
پایداري) فدکیه در ادبیات(جایگاه خطبۀعلیهااهللاسالمزهرا 

قانوريآنعیمه 
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس   

حسینعلی قبادي
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
گیري علیها در مسجد پیامبر، در جهت بازپساهللاخطبه فدکیه، سخنرانی حضرت فاطمه سالم

عملی گروهی، منجر به غصب حقوق حقّه سیاسی نامطلوب و بیفدك است. شرایط اجتماعی 
(ص) در شکایت از انب دخت رسولاي رسا از جخاندان نبوت شد، این امر سبب ایراد خطبه

هاي گوناگون ادبیت و فرهنگ مقاومت و متصرّفان فدك گردید که عبارات موجز با جلوه
هاي رسد آمیختگی متن با جلوهمیپایداري در لفظ و معنا در خور تحلیل است و به نظر 

توان، خطبه فدکیه آن حضرت را یکی از متون حوزه فرهنگ پایداري به حدّي است که می
نمود؛ در پژوهش حاضر کوشش بر آن است تا با شناسایی و تحلیل پایداري معرفی ادب 

که عناصر و ال پاسخ داده شودب پایداري در این خطبه، به این سؤهاي ادها و نشانهلفهؤم
هاي فرهنگ پایداري و ادبیت در خطبه فدکیه حضرت زهرا کدامند؟ در این مسیر پس جلوه

و تحلیل موضوع ادبیت در متن علیهااهللاسالمیاسی بودن مقاومت حضرت زهرااز ذکر علل س
ريِ اهاي پایدلفهؤهاي پایداريِ مستخرج از تعاریف محققان از ادب پایداري، به بررسی ملفهؤو م

اي کوتاه میان این خطبۀ دینی سیاسی با آثار دیگر در حوزه موجود در خطبه فدکیه و مقایسه
ها خواهد پرداخت.ادب پایداري، از حیث نوع ظهور و بروز مؤلّفه

پایداري. ، خطبه فدکیه، فرهنگعلیهااهللاسالمادبیت، حضرت زهراها: واژهکلید
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طوقانيو فدوین اعتصامیپروهايبازتاب قرآن کریم در سروده

ییمهرداد آقا
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

دهیچک
یران از ا»ین اعتصامیپرو«د دو شاعر معاصر به نامیقصااز یبرخقصد آن است تا ن مقاله یادر 
و میزان م یقرآن کرن یمضاماز ییهاجلوهن را در قالب بازتاب یاز فلسط» طوقانيفدو«و 

منتخب از دیوان این دو شاعر به عنوان متن اشعار ر گیرد.قرایمورد بررساز آن را تأثیرپذیري
ر افکاربر قرآنیتأثحاضر و آیات مبارکه قرآن کریم به عنوان متن غایب در نظر گرفته شده، و 

رج دو تحلیل ها در اشکال مختلف تأثیرپذیري اعّم از اقتباس، تلمیح، تضمین، آنو اشعار
ان قرآن یتنگاتنگ میاز ارتباطیجوانب، حاکهکه در هموعی از بینامتنی قرآنی استنبیانگر 

تأثیرپذیري از قرآن کریم در ادبیات فارسی و عربی امري بدیهی و غیر .استشعرم و زبانیکر
است خود از قرآن کریم گرفته قابل انکار است، و تأثیري که پروین اعتصامی در اشعار 

دهنده این است که تأثیر به صورت ملموس و شفاف بوده، و شاعر به خوبی توانسته از نشان
پذیري از الفاظ قرآن کریم در اشعار الفاظ و مفاهیم آیات قرآن تأثیري بسزا بپذیرد، و نقش

کار گرفته است سهیم پروین، توانسته به همان میزانی که در مفاهیم خود از معانی قرآن به
هاي فدوي طوقان، تأثیرپذیري از معانی آیات قرآن کریم سهم د؛ در حالی که در سرودهباش

بیشتري را نسبت به الفاظ آن به خود اختصاص داده است.
.نیی، بینامتشعر عرب،یشعر فارسطوقان،ي، فدوین اعتصامیپروم، یقرآن کر:هاهدواژیکل
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جنوبیهاي عامیانۀ تالشی بررسی واژگان در ترانه

فرشته آلیانی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن

چکیده
پذیر وسیلۀ واژگان آن امکانبان جز بهاز ارکان اصلی هر زبان است. مبناي انتقال طبیعی هر زواژه

توان به شناخت زبان آن نیست. از بررسی واژگان در آثار ادبی و بومی هر قومیت به راحتی می
الضمیر از تحول آن پی برد؛ چرا که اهل هر زبان براي بیان احساسات و مافیقومیت و سیر 

همین خاطر شناختن واژگان هر زبانی در آثار بومی گیرند. بهظرفیت واژگانی زبان خود بهره می
تر است. در این مقاله سعی داریم ضمن بررسی خصوصیات هنري و و محلی آن، بهتر و دقیق

هاي ژگیها بپردازیم تا ویهاي قوم تالش جنوبی، به بررسی واژگان در این ترانهشناسی ترانهزیبایی
مختلف واژگان قوم تالش جنوبی را بشناسیم و به سیر تحول این زبان از طریق واژگان آن پی 

ي است. در اکتابخانه-تحلیلی و شیوة گردآوري اطالعات، میدانی-روش تحقیق، توصیفیببریم. 
دهیم تا نتیجۀ پژوهش فراگیر و را مورد تحلیل قرار میترانۀ متنوع تالشی50وداین بررسی حد

ن هاي ای) تعلق نداشته باشد. یافتهترانۀ خاصی (عاشقانه، کار، کوچ و...همه جانبه باشد و به 
لشی واژگان زبان تاترینآالیشی این واژگان اشاره دارد، کهنپژوهش ضمن اینکه به سادگی و بی

شود. از ها دیده میاند در این ترانهوزه به هر دلیل استعمال و کاربردشان را از دست دادهکه امر
هاي دیگر از جمله زبان انگلیسی براي ما روشن گان خویشاوندي زبان تالش با زبانطریق این واژ

در شود. تعدادي از این واژگان، کلمات بسیار کهن زبان فارسی را در خود دارند که عمومًا می
هاي دیگر در این طور آمیختگی زبان تالشی با زبانسبک خراسانی وجود داشته است و همین

واژگان مشهود است. 
تالشی.بررسی واژگان، زبان ، قوم تالش،ترانهها:واژهکلید
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هاي زبان و ادبیات فارسی در تقویت هویت ملی و گسترش فرهنگ ایرانیظرفیت

آهنگريفرشته 
نگاري ایرانهیئت علمی زبان و ادبیات فارسی، بنیاد دانشنامهعضو 

دهیچک
جامانده از آن تحت است که آثار بهینیان از هر قوم و دیرانی، رشتۀ نامحسوس اتحاد ایزبان فارس
همواره مورد یراث مشترك ماست که در عرصۀ جهانیو می، از جمله مفاخر ملیات فارسیعنوان ادب

یو مليت فردیجاد هویل در ایدخی، از عناصر فرهنگیات هر قوم و ملتیاست. زبان و ادببوده توجه 
از جملهین عناصر فرهنگیرسانند. ایها مگر فرهنگیدر مقابل ديهستند که جامعه را به خودباور

نۀ اندك را در بطن خود دارند. یجاد جاذبه با هزیند که توان گسترش و ااقدرت نرم محسوبيابزارها
از یجو خاریمثبت و کسب اعتبار داخليرسازین امر است که تصوین ایین مقاله، تالش بر تبیدر ا
يهاییبا استفاده از توانایالمللنیو بيا، منطقهیمليهارکانه از فرصتیمند و زنظاميریگق بهرهیطر

یافتنینانه در دو مقطع کوتاه مدت و درازمدت دستیبواقعيزیربا برنامهیات فارسیبالقوة زبان و ادب
ین نقشۀ مهندسینامۀ تدوکشور، و نظامیست ساله، نقشۀ جامع علمیاست. در سند چشم انداز ب

و یهنگن عامل فریتربه عنوان مهمیات فارسیت و گسترش زبان و ادبیکشور بر کاربرد، تقویفرهنگ
باشند؛ یکنندة قدرت نرم متیدکننده و تقویات از عوامل تولیزبان و ادباست. شده دیتأکیاتحاد مل

جاد و گسترش یۀ ایاز چهار عامل اولی کیات را به عنوان یج زبان و ادبیز تروینيکه جوزف ناچنانهم
وجه ه لزوم تید و توجیدر تأکین اسناد باالدستیرغم تدویران، علیاست. در اقدرت نرم به شمار آورده 

ات یقدرت نهفته در زبان و ادبيریبه کارگيها برا، تالشیات فارسیت و گسترش زبان و ادبیبه تقو
ه بیت ملیجاد هویات در ایشده نقش زبان و ادبین نوشتار سعیاثر است. در ارنگ و کمکمیفارس

شود.یگانگان بررسیبیجامعه در برابر تهاجم فرهنگیعنوان سپر دفاع
مورد یلیتحل-یفیبه روش توصینترنتیو اياۀ مقالۀ حاضر، منابع کتابخانهیتهق: در یروش تحق

ود.استفاده شیو خارجین منابع و اطالعات داخلید تا از معتبرتریمطالعه قرار گرفتند و تالش گرد
.یملتی، هویفرهنگیپلماسی، دیفرهنگيارگذاستی، سیات فارسی، ادبیبان فارسزها:واژهدیکل
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،»فرانکوال یا پرومتۀ پسامدرن«هاي پسامدرنیسم در رمان مؤلفه
نوشتۀ پیام یزدانجو

محمدمهدي ابراهیمی فخاري
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
هاي تأثیر نگذاشته است. داستانظهور پسامدرنیسم در ادبیات جهان، ادبیات ایران را نیز بی

که داراي خصوصیاتی هستند که در تفکر پسامدرن مطرح هایی هستند پسامدرن داستان
یز هایی نمدرنیسم به بحث گذاشته شده و گهگاه چارچوبشوند و توسط منتقداِن پستمی

شوند، داراي هایی که منتشر میها و داستانبراي آن تدوین شده است. در ایران برخی از رمان
ه در دهۀ هشتاد در ایران منتشر شد و هایی کخصوصیات پسامدرنیسم هستند. یکی از رمان

توان به طور کلی آن را جامعِ خصوصیات پسامدرنیسم دانست، رمانِ فرانکوال یا پرومتۀ می
شدة پسامدرنیسم هاي معروف و مطرحپسامدرن نوشتۀ پیام یزدانجو است. در این رمان مؤلفه

هایی نویسنده تعمدًا در بخشآید طور که از عنوانِ آن برمیشوند و همانبه وضوح دیده می
ها از متن داستان استخراج این خصوصیات را وارد داستان کرده است. در این مقاله این مؤلفه

اند.و بررسی شده
: پسامدرنیسم، رمان، پیام یزدانجو، فرانکوال، داستان فارسی.هاواژهکلید
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نبررسی فرهنگ و تمدن ایرانی در بنگالدش و شاهکارهاي آ

محمد ابوالهاشم
دانشیار دانشگاه چیتاگنگ بنگالدش 

چکیده
ها در زندگی انسان شامل فرهنگ و تمدن است که با واسطۀ دین و آداب و رسوم و سنت

از این رو بنگالدش به عنوان کشوري آزادي مستقل به تاریخ شود.حاصل میمذهب یا ملت 
و تمدن و فرهنگ ملی ویژه خویش وارث فرهنگ درخشان شبه قاره است که بخشی از تاریخ 

ایران که مهد فرهنگوگسستنی داردتمدن ایرانی پیوند ناو تمدن این سرزمین با فرهنگ و
شش صد سال دراین کشور انتقال دهد. مردم کشور رابطۀ و تمدن دین اسالم است، قبل از 

اصلی که به ملت ایران داشته باشد با ترقی زندگی خود نشان داده است و همیشه مردم تالش 
تمدن و کار بردن به آن کوشش نماید و زندگی خود را به موافقت فرهنگ و تمدن بجا آوردن 

زبان فارسی است، این زبان از قرن باشد. بزرگترین قسط فرهنگ و تمدن ایرانی بخصوص
سیزدهم میالدي همراه دین اسالم به بنگال رسیده و میان بنگال تأثیر داشته باشد. به سبب 

و تواند بلکه به پیروي  فرهنگاین، مردم بنگال با ادبیات و زبان خود را از تأثیر آن فرقی نمی
اجیه، روز تولد، روز نوروز، دعا، احترام تمدن ایرانی  با تالش کارهاي خود هستند و مانند آن ت

اند مردم ادا می کنند. دراین جا به دنبال پیوند پیر و درویش و غیره.. قسط تمدن بزرگ
بیان نمایم.ایران و بنگالدش با روابط سرچشمه آن ایرانی بوده استفرهنگها و تمدن ها

تمدن روابط بسیار نزدیک همجواري با یکدیگر نداشتند ولی از جهت فرهنگ وکشوري برهم
ایرانیان دراین زمین پدید آمد هم  با ۀوسیله داشتند که آن از وقت ورود اسالم در بنگال ب

ه اینعالوکتاب بنگالی و انگلیسی ظهور می شود.ۀتالش تحقیق و پژوهشی با واسط
ت و ته اساي فرهنگ خلیج فارس و خلیج بنگال و نواحی را به مورد بررسی قرار گرفسرچشمه

ما به فرهنگ و تمدن ایرانی چطور آشنا شدیم اشاره شده است.  
گالدش، تأثیرتمدن بنۀتمدن و فرهنگ ایران، خلیج فارس و بنگال، سرچشمها: واژهکلید

مهاجران و تاجران ایرانی.ملت ایران، کار هاي
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فرهنگ و عشق حافظ در ادبیات بنگالی

محمد ابوالهاشم
چیتاگنگ بنگالدشدانشیار دانشگاه 

چکیده 
فرهنگ بود که در شبه حافظ شیرازي تنها یک شاعر ایرانی نیست، او سراغ کنندة عرفان و 

اي خودش را جلو انداخت و از این رو غزل او سر تا سر بنگال گسترش یافت و ینهقارة هند آی
آن بنگالی هم شعرزبانبنگال با شاعر و ادیبشناسد و ملت  بنگالی او را  با  شاعر عارف می

شاعر یابد. اینکنند با او نسبت به عشق داشتند که از او فیض و قوت قلبی مینمیترجمه را
شیراز به دنیا آمد و در زمان حیات خود بزرگ در صد چهاردهم میالدي زمانۀ تیموري در

براي سرودن غزل مشهور شد؛ جماعتی از فضال، عالمان و شاعران به اشعار و غزلیات او تمثل 
براي تشریفدر بنگالجسته و بخصوص غزلیات را استقبال کرده است و هم مشهور است او 

یشتر بغزل آمده،نامه وخودآن وقت نموافق سفر او از دستداشتن به سوار کشتی شده بود ولی
کتاب خود ذکر دادنادبی بهدر آثارخواجه حافظ شیرازي رازبان بنگالی دانانویسندگان
ند و به شهرت عظیمه طریقۀ عشق آن شمردري میابزرگوبه شامل ادبیات بنگالیخودش را

ر آن این پژوهش بدر ترانۀ مرشیدي، اللن و قوالی بنگالی روشن داد و تأثیر افتاد. بدین جهت،
یش مردم او را پاتغزلیات و رباعیخودش ترجمۀ زبان ا که باست تا بتوانیم نویسندگان بنگالی 

سلیقه آثار ادبی بنگالی نیست بلکه عشق و خدا شناس را شامل ادبیات برده است هرگز بیعام 
ند  کظاهر میبنگالی کرد و بسیار عاشقان حافظ غزل او را در مجلس مختلفه  به سرودن عشق

رگ بزصوفیشخص به او راباشد و تحریمهدوست داشتبنگالی حافظ رابیشمار مردمو 
نگال مردم ب.برابري داشته باشدحافظ در بنگال همین است که تأثیرتواندالیق میشمردن

ان، یتواند که بنگلاز زمان گذشته به شاعران ایران بسیار عشق و احساس داشته بود و همه می
لۀ دیگر که درین مقاله از فکر نویسندگان و د ولی بحقیقت مسئانحافظ را به شعرش شناخته

پژوهشگران  توضیح شده است.
عشق و احساسثیر حافظ شیرازي، آشنا به فرهنگ،: زبان فارسی در بنگال،  تأهاکلیدواژه

.شاعران بنگالی
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شیرازينقد محتوایی و بررسی سبکی اشعار آیینی اهلی 

فاطمه ابوحمزه
ادبیات فارسی دانشگاه تهراندکتري زبان ويدانشجو

نیااعظم نوري
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
این نوشتار در صدد تبیین جایگاه اشعار آیینی اهلی شیرازي شاعر قرن نهم هجري از طریق 

اي هبخش مختصات ادبی، نوآوريتحلیل مختصات ادبی و مختصات فکري اشعار او است. در 
ادبی شاعر در آرایه هاي بیانی و صنایع بدیعی بررسی شده است. تحلیل محتواي فکري اشعار 

اعتقادات کالمی شیعه: با تکیه بر بحث الف)نیز در چهار مبحث اصلی زیر بحث گردیده است:
کر فضایل معصومین عزیت و ذاشعار منقبتی: ذیل مباحث نعت، ت. ب)امامت و جبر و اختیار

.فلسفه و عرفان: واکاوي نشانه هاي عرفانی و فلسفی شاعر. د)شریعت. ج)الم)الس(علیهم
.سبک اشعار آیینی، منقبت، تعزیت، اعتقادات کالمی شیعه، فلسفه، عرفانها: واژهکلید
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نقد محتوایی و بررسی سبکی اشعار آیینی شفایی اصفهانی

فاطمه ابوحمزه
و ادبیات فارسیي زباندکتر

نیااعظم نوري
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
این نوشتار در صدد تبیین جایگاه اشعار آیینی شفایی اصفهانی از طریق تحلیل مختصات ادبی،

ها و مختصات ادبی نوآوريمختصات فکري و مختصات زبانی است. در تحلیل مختصات ادبی
معانی بررسی شده است. در تحلیل مختصات زبانی به بررسی نکات در سه سطح بیان، بدیع و 

اشعار، تحلیل محتوایی تحلیل مختصات فکريلفظی و دستوري پرداخته شده و در بخش
اشعار نیز در چهارمبحث اصلی زیر بحث گردیده است:

.الف. اعتقادات کالمی شیعه: با تکیه بر بحث امامت و شفاعت
السّالم)، هدف شاعر معصومین(علیهمباحث نعت و ذکر فضایلب. اشعار منقبتی: ذیل م

.از سرودن اشعار آیینی
.گري، جبرگراییج. شریعت: در سه مبحث حکم شرعی غیرمعقول، اباحه

.هاي عرفانی و فلسفی شاعرد. فلسفه و عرفان: واکاوي نشانه
.یعت، عرفان: تحلیل بالغی، اعتقادات کالمی شیعه، اشعار منقبتی، شرهاکلیدواژه
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نثر آنو بررسی سبک» الفوایدزبده«معرفی نسخۀ

پروین ابیضی
علمی (مربی) دانشگاه پیام نورهیئتعضو 

چکیده 
ها از جمله اسناد و منابع بسیار غنی و با اهمیت هستند که به دلیل اشتمال بر ها و کشکولجنگ

تحقیقات علمی بسیاري باشند. توانند راهگشايهاي گوناگون، میاطالعات با ارزش بسیار در زمینه
اي از این آثار است که معرفی و احیاي آن به دلیل الفواید اثر معلم تبریزي در عهد قاجار نمونهزبده

اي برخوردار است.شمار، از اهمیت ویژهاشتمال بر فواید متفرقه بی
از جنگ و کشکول و تاریخچۀ مختصري در مقالۀ حاضر، بنا به موضوع کتاب، ابتدا در مقدمه تعاریفی

از این دو ارائه شده سپس در بحث اصلی مقاله به معرفی کتاب و بررسی ساختاري، محتوایی و بیان 
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده و در نهایت سبک نگارشی کتاب از دیدگاه زبانی، ادبی و فکري 

بنا به کشکول مانند بودن آن، انسجامی از نظر مورد بررسی قرار گرفته است  و اینکه آیا در این اثر
ساختاري بین مباحث مختلف وجود دارد؟ آیا مطالب گوناگون آن از ارزش محتوایی برخوردار است؟ 

هاي زبانی، ادبی و فکري در کتاب وجود دارد ؟ و باالخره چه ویژگی
ب، انسجام خاص بین مباحث حاصل آنکه از نظر ساختاري، با  وجود ارائه شدن مباحث متعدد در کتا

ی، هاي علمها، مطالب کتاب از ارزشقابل تشخیص است. از نظر محتوایی نیز بر خالف اغلب کشکول
ادبی، اجتماعی، سیاسی و .. برخوردار است. از نظر سبک نگارشی به طور کلی به نثر ساده علمی و 

خاصی متفاوت با روزگار ما و انواع آموزشی نگارش یافته با این همه برخی مختصات امالیی و دستوري
لغات، اصطالحات، ترکیبات و جمالت عربی و ترکی در آن به کار رفته است. عالوه بر آن مختصات 

» آداب کتابت و انشاء«هاي ادبی در برخی مباحث از جمله مبحث آوایی یا موسیقیایی و نیز انواع آرایه
مباحث بخشیده است. از  نظر سطح ادیبانه به اینبه کار رفته و صورتی » نمونه ترسالت«و مبحث 

فکري مذهب گرایی، سنت گرایی، تسلط بر علوم  و فنون رایج عصر، تسلط بر زبان و ادبیات فارسی، 
عربی و ترکی، آشنایی با اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی و مذهبی آن عصر مشهود است.  

.ساختار،  محتوا، سبک نثرکشکول،  الفواید،زبده:هاکلیدواژه
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،»مجلس قربانی سنمّار«در نمایشنامۀ » ناخودآگاهی«رویارویی با 
اثر بهرام بیضایی

بهزاد اتونی
دکتري زبان و ادبیات فارسی
بهناز اتونی

چکیده 
شود. خودآگاهی، شناسی تحلیلی یونگ، روان، به خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم میدر روان

سازد کند و ارتباط برقرار میواسطۀ آن، با جهان بیرون تعامل میروان است که فرد، بهبخشی از 
روان ترِ شود، بخش دیگر و البته ژرفتقسیم می» جمعی«و » فردي«و ناخودآگاهی، که به 

»تفرّد«ا ی» تیفرد«ب است. یخّلاق و مهيروهایفرد، ناشناخته و سرشار از نياست که برا
يبرا، آنگاه»یتکامل روان«و » یخودشناس«است با يونگ، مساوییلیتحلیشناسکه در روان

رو شود و در روبه» یناخودآگاه«با عناصر ناشناختۀ » یخودآگاه«شود که یفرد حاصل م
از یکی» سنمّاریمجلس قربان«برقرار گردد. یان آن دو، سازش و آشتیفرجام، م

نه شده یت نعمان بن منذر نمادی(که در شخصیهاست که در آن، خودآگایهایشنامهینما
ق یتوفیشود، ولیرو مده) روبهینه گردیت سنمّار نمادی(که در شخصیاست) با ناخودآگاه

رد و یصورت نپذ» يتفرّد«گردد تا ین امر سبب میابد و ایبا آن را نمییکپارچگیشناخت و 
رد. یشکل نگاي»یخودشناس«

.نعمان بن منذر، خودآگاهی، ناخودآگاهی، فردیت: سنمّار، هاکلیدواژه
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پیکر نظامیشناسی رنگ در هفتروان

عزیزه احراري
صدیقه احراري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
حسن روشان

دهیچک
یفارسات کهن و معاصر یو همچنین در ادبیو داللت زبان فارسيگذاررنگ در نظام نام

و یشناختروانیتی، بلکه واقعیعیطبيادهیدارد. رنگ، نه تنها پدیمتنوعيهاجلوه
خلق و ابداع شده است که معموالً یعیبدیبات وصفیاست. در زبان شعر، ترکیباشناختیز
و ییمعنا، همیشناخت، روانیین، کناینمادیباشد. معانیها مرنگيجۀ کاربرد مجازینت

ر ها داست. رنگیادب-یدة زبانین پدیایگر موارد قابل توجه در بررسیاز د…وییچندمعنا
نظام زبانی، معنایی، اساطیري و عرفی و شرعی هر جامعه تعاریف خاص خود را دارند و زبان 

ها همواره در طی تاریخ، کارکردهاي خاص خود را داشته است و به مرور زمان از یک رنگ
ملی اي در نظام طبقاتی و عاصر معنایی و گاه تبدیل به نشانهعنصر بصري تبدیل به یک عن

گردد و در نظام جانشینی ذهن و زبان به سمت شناسا در روابط درونی و برونی اجتماع می
و ییبایده به زین پدیاست که از ایاز شاعرانیشود. نظاممحور سوق داده میکارکرد استعاره

گنبد داستان را به هفت رنگ کر که شاعر، هفتیپهفتژه دریووفور استفاده کرده است؛ به
توان ارتباطیداستان، ميزودهایک از اپیگوناگون اختصاص داده است. با دقت در مضمون هر 

گنبدان و شاهزادگان وابسته هفتيمختلف برايهان مجموعه و انتخاب رنگیشاعر ايفکر
به شرحشناختیو جامعهیناسانه و فرهنگشدگاه روانیکرده و از دوجوجستبه هر گنبد را 

نده پرداخت. یر سرایها در ضمن رنگیک از ایل انتخاب هر یو گزارش دال
.یرنگ، نظامیشناسکر، روانیرنگ، هفت پها:دواژهیکل



139437دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

ها و راهکارهاقوانین تبلیغات محیطی، چالشدرریزي زبان فارسی برنامه

یا احمد امرجیرؤ
اسالمیادبیات فارسی دانشگاه آزاددکتري زبان و 

رضا رفیعی راد
نقاشی دانشگاه زنجانکارشناس

چکیده
یار هاست، حامل اطالعات بسزبان عالوه بر اینکه یک وسیله براي ایجاد ارتباط مؤثر میان انسان

هاي جامعه، ساختار سیاسی، روابط خانوادگی، مهمی نظیر: ساختار اجتماعی، ساختمان ارزش
باشد. رشد و گسترش بی وقفۀ زبان در هر دو ساحت ها نسبت به جهان میاقتصادي و دیدگاه

"سیاست زبانی"، لزوم عملکرد آگاهانه را در "فرهنگ زبانی"در "پیکره"و "شأن"خود یعنی 
رفتارهاي زبانی افرادبرد زبان در هاي رسمی که براي پیشدهد. این تالشمورد تاکید قرار می

ي ریزبرنامه"آیند، در ذیل تعریف به اجرا در میآموزيشأن و زبانو وامع در سطوح پیکرهو ج
ماعی هاي مختلف اجتهاي فراوانی که در عرصهگیرند. تبلیغات محیطی با قابلیتقرار می"زبان

یی اهاي زبانی تأثیر مهمی داشته باشد و با تکیه بر قوانین اجرتواند در راستاي سیاستدارد، می
ریزي زبانی ایفا نماید. این پژوهش به بررسی اي در برنامهتبلیغات محیطی، نقش بسیار ارزنده

پردازد.ریزي زبانی میعملکردهاي قوانین کنونی تبلیغات محیطی در برنامه
.ریزي زبانی، فرهنگ زبانی، زبانبرنامهتبلیغات محیطی، ها:واژهکلید
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روایت در دو داستان کوتاه عربی و فارسی مندي بررسی تطبیقی زمان
یۀ ژنت و کریستوا)(با تکیۀ بر نظر

پریسا احمدي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده
شناسی و به ویژه مقولۀ زمان در روایت از جمله مباحث جدید در دو قرن اخیر، مبحث روایت

پردازان به نام در این مقوله است که مبحث خویش را از نظریهاست. ژرار ژنت فرانسوي یکی 
مطرح کرده است و نیز ژولیوا کریستوا براساس دو نظریه » نظم، تداوم و بسامد« در سه قالب 

ماهرانه هر کدام از این دو پردازد. استفادةمندي روایت میاي به بررسی زمانخطی و یادواره
رادشیتأکموردِ ییرواعناصرسازدینویسنده را قادر متیازمان در روکیتکنازنویسنده
سازي زمان، به ویژه دهد. در این دو داستان با توجّه به برجستهصیتشخوکندمشخص

هاي اصلی داستان و انتخاب کانون روایت مناسب، در باور پذیري زندگی سخت شخصیّت
. در این مقاله به بررسی و تحلیل و نیز کننده دارندروحیّات آنان در ذهن مخاطب نقش تعیین

دازد پرمندي در بین دو اثر میمند و اقسام زمانبه مقایسه بین چگونگی روایت و روابط زمان
هاي آن را به عنوان بستهها و همدهندة اهمیّت به کارگیري عنصر زمان و وابستهو نیز نشان

ید.نماهاي مدرنیستی باز میهاي روایتیکی از بنیان
.نهر، بود و نبودلی بر کرانۀژنت، ژولیوا کریستوا، نخ: روایت، زمان، ژرارهاواژهکلید
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ردیف، کاربرد و تنوّع آن در اشعار فاضل نظري با تکیه بر سه مجموعه شعر
ها)هاي امپراتور، اقلیت و آن(گریه

شادي احمدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده
اند. این عنصر از شعر، بهگویان دانستهردیف، خاص شعر فارسی است و واضع آن را نیز پارسی

کند و از نظر موسیقایی نیز داراي اهمیت قابل توجّهی لحاظ بالغی، شعر را به کمال نزدیک می
اشعارش هاي اخیر، است. فاضل نظري از جمله شاعران معاصر نام آشناي ایران است که در سال

مخاطبان زیادي پیدا کرده است. این مقاله، به بررسی ساختار ردیف در غزلیات فاضل نظري 
هاي امپراتور، اقلیّت و آنها) پرداخته است. با توجّه به (گریهبا توجّه به سه مجموعه شعر

طی برهاي فعلی ـ شود که فاضل، در سطح زبانی بیشتر از ردیفهاي این مقاله، آشکار میداده
ق اي از منطگونهتوان گفت که اشعار او بهاستفاده کرده است. همچنین میـبا مفهوم ایستا 
کنند. نکتۀ قابل توجّه، استفادة شاعر از زبان محاوره است. بدین معنی که در نثر پیروي می

راي بـکاربرد ردیف، از واژگانی استفاده کرده که در زبان محاوره رایج است. نتایج مقاله نیز 
صورت نمودار نشان داده شده است.بهـتبیین هرچه بهتر موضوع در هر بخش 

.غزل، فاضل نظري، ساختار ردیف و انواع آنها: کلیدواژه
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»ر مدرسهیمد«رمان یاجتماعـیاسیسيهاهیمادرون

شهرام احمدي
دانشگاه مازندرانیات فارسیار گروه زبان و ادبیاستاد

منش يسهراب منصور
ر آموزش و پرورش شهرستان چالوسیدب

دهیچک
اي است متعهّد و مسئول که رسالت اجتماعی و انسانی خود را نویسنده،جالل آل احمد

اجتماعی دوران -داند. بنابراین فضاي سیاسیروشنگري و کوشش در جهت اصالح جامعه می
»مدیر مدرسه«کشد. کند و به چالش میهاي موجود را تصویر میها و کاستیخود و محدودیت

صه را براي انتقادهاي اجتماعی و سیاسی نویسنده و هاي موفّق اوست که عریکی از رمان
سامانی جامعه فراهم نموده است. روابط ناسالم اجتماعی، اوضاع ناهموار شکایتش از نابه

فرهنگی، عدم توازن اقتصادي اقشار مختلف جامعه، خودباختگی سیاسی و فرهنگی و نومیدي 
حاکم و مسلّط بر داستان این ۀرا اندیشتوان آنها از اصالح امور، ازجمله مواردي است که می

عنوان مشت نمونۀ کتاب دانست. وي با پردازش این مضامین در قالب داستان یک مدرسه به
خروار، با بیانی ساده و همه فهم درصدد تعمیم معضالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کل 

ور را به خود اختصاص داده انگیز کشهاي فراوانی از تاریخ غمجامعه است. واقعّیاتی که برگ
اماآید تا محیط اطراف خود را متحوّل سازدعنوان یک روشنفکر درصدد برمیاست و او به

یابد که در چنبرة فسادهاي اداري و اجتماعی، مسیر را چنان ناهموار و پرفراز و فرود می
ب و مظاهر و اندازي روشن و شیفتگی به غرروزمرّگی و عدم تقاضاي مردم براي داشتن چشم

بیند.گیري و انزوا میرا کنارهشود و چارهمصنوعات آن دیار، گرفتار می
.هیما، درونیآل احمد، رمان، رمان اجتماعر مدرسه، جاللیمدها:دواژهیکل
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شاعرانيفکريهادغدغهیتحلیل محتوا در بررسيکارآمد
به عنوان نمونهیو معروف رصافيزدییاشعار فرخ

احمدياکبرعلی
پیام نوریعلمتئیه

سمیه نادري

چکیده
. شاعر استط اطراف یبه محيويجوقتیۀ حساس شاعر و نگاه نافذ و حقیروح،شعر پژواك

آنان بازتاب يدة فکریکند و شعر به عنوان چکیمین مردم زندگیامروز نه در خأل که در ب
یخده. فریسطر سطر شعرشان به ظهور رسۀ آنها است که دریو روحيالت و تحوالت فکریتما

خود ين باورهاییلۀ تبیبودند که شعر را وسیاز جمله شاعرانیو معروف رصافيزدی
ن یز ااند که ال بودهیقایانسانيهابر دفاع از ارزشیواال مبتنیآن رسالتيدانستند و برایم

ل یکرد تحلیشان باشد. رویآرزوهاباورها و ينمانۀ راستیشان آرسد که شعریرهگذر به نظر م
ن رات آییو تغیفرهنگيهاام موجود در متون جنبهیپيمحتوایکوشد تا با بررسیمحتوا م
ن پژوهشیط اطراف بردارد. ایف کند و پرده از تفکرات و نگاه خاص هنرمندان به محیرا توص

ف یوصن و تییبرابر جامعه را تبن دو شاعر متعهد در یايهال محتوا دغدغهیبر آن است تا با تحل
د.یکند و موضع آنان را در برابر تحوالت زمان و مکان خود روشن نما

.ی، معروف رصافيزدیی، فرخیقیات تطبیتحلیل محتوا، ادبها:کلیدواژه
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عرفانی در شعر صداي پاي آب سهراب)تجربۀ(راز گل سرخ 

فریبا احمدي
دانشجو و مدرس دانشگاه 

چکیده
مشحون از زیبایی و لطافت است و سهراب کشف و شهود و » صداي پاي آب«شعرة یا واژوگ

نمایاند. این شعر از زیباترین آثار سهراب است که در دنیاي را درآن مییش تجارب عرفانی خو
درجاي خویش است. این منظومه و یگانه ، سراسر شعر و شعور آن همه چیز زیبا، باشکوه

نوعی است که نه با انزوا و ریاضت شاق که با درك و لمس روح طبیعت داستان سفر سهراب 
رسد و با نگاهی دقیق سیر زندگی و رشد خود را از کودکی تا نیل به راز گل سرخ به اشراق می

ل نظیر بدکند. درك ارزش وقت پیام همه عرفاست که هر لحظه را به یک تجربۀ بیبیان می
رساند. شناوري و خشد و عارف را به درك وحدت وجود میبکند و به آن رنگ خدایی میمی

سخن اصلی شعراست. گل سرخ رمز عشق و سمبل وجود، راز هستی، » راز گل سرخ«حیرت در
در اسالم و عرفان نماد پیامبرذات حقیقت، کمال محض، اوج زیبایی و ذات خداوند است و 

و صفات اوست، هود خداوند اسماگر عرفان درك و شااکرم(ص) به عنوان انسان کامل است.
بیند. در این مقاله تجارب عرفانی سهراب در سهراب در هر ذره قدرت و زیبایی خدا را می

صداي پاي آب و نمادهاي آن بررسی شده است. 
سهراب.عرفان،: تجربه عرفانی، هاکلیدواژه
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تحلیل رتوریکی مناظرة هدهد با مرغان

محمد احمدي
دکتري دانشگاه تهراندانشجوي 

چکیده
راي بشگرد منتقدانِ رتوریکی در بررسیِ آثارِ ادبی عمدتاً ارزیابی و تحلیلِ عناصري است که 

اي که به شیوة سؤال و جواب یا مناظره آثارِ ادبی.روندبه کار میانگیزش در مخاطبایجادِ 
گونه آثار دو اند، قابلیّتِ بیبشتر براي ارزیابی و تحلیل رتوریکی دارند، زیرا در ایننوشته شده

طرفِ ارتباط در متن حضوري فعّال دارند، اما در دیگر آثارِ ادبی تنها یک طرفِ ارتباط (شاعر 
کوشد، می-اطالعیمکه از احوالِ او بی-طرفِ دیگر (مخاطب) یا نویسنده) است که در اقناعِ 
رة ظدر این مقاله سعی شده است منارسد. تر به نظر میرنگدر نتیجه نقِش فرایندِ اقناع کم

الطیر عطار از لحاظ موازین نقد رتوریکی ارزیابی شود هدهد و مرغان در ابتداي منظومۀ منطق
گیرد در ضمن مطالعۀ اثرِ ادبی کشف گردد ع مرغان به کار میهاي که هدهد براي اقناشیوهو 

پردازي و پیشبردِ منطقیِ داستان مشخص تا از این طریق میزانِ موفقیِت مؤلف در شخصیت
شود.

الطیر.نقد رتوریکی، اقناع، مناظره، هدهد، مرغان، منطقها:کلیدواژه
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آستان قدس رضويةهاي موزانعکاس ادبیات منظوم فارسی در فرش

رضوان احمدي پیام
علمی دانشگاه سمنانهیئت

چکیده
اسالمی مورد توجه واقع شده ست که در هنرهاي گوناگون ایرانی ـ ادبیات منظوم و منثور از جمله مضامینی ا

ش از خویاست. اصالت، تنوع در چگونگی ساختار و مضامین ادبیات فارسی سبب گردیده که هنرمندان در آثار 
آنها بهره گیري نمایند. کاربست ادبیات در ساختار آثار هنري بمنظور برآورده ساختن اهداف گوناگون صورت 

واسطه قالب ادبی و به مدد تصویر در راستاي انتقال پیام به مخاطب گام بر می دارد. ه پذیرفته است؛ مفهوم ب
به عهد صفوي است که به گونه اير آثار هنري متعلق پیشینه غنی و فاخر استفاده از ادبیات منظوم و منثور د

لفه هاي ملی و فرهنگی اصیل ایرانی در آنها به نمایش درآمده است؛ در بسیاري از فرشهاي صفوي نقشمایه مؤ
هاي تزئینی گیاهی در صدد عرضه نمودن بهار و بهشتی زمینی هستند که توسط هنرمند بصورت مادي جاودانه 

وده و در حاشیه فرشها نقش می بست نیز ادیبان و شاعران نیز که متضمن این مفهوم بگشته است و اشعار 
پذیري کل اثر بر مخاطب را دو چندان می ساخت. تأثیر

در نوشتار پیش رو قالی هاي متعلق به موزه آستان قدس رضوي بعنوان زمینه اي جهت بررسی ادبیات منظوم 
) مضامین 1ها است: د. روند مقاله حاضر بدنبال پاسخگویی به این پرسشفارسی در آنها مورد توجه قرار گرفته ان

) مضامین ادبی مشهود در قالی هاي گنجینه آستان 2غالب در قطعات ادبی یاد شده شامل چه مواردي است؟ 
) چه فضاهایی در قالی هاي متعلق به موزه آستان قدس 3قدس رضوي از چه قالب هایی پیروي نموده اند؟ 

اند؟  جهت نمایش بهتر مضامین ادبی توسط هنرمندان در نظر گرفته شدهرضوي  
قالبهاي شناسایی شده عمدتا شامل مثنوي، غزل، دوبیتی و قصیده بوده اند. موضوعات مستخرج از ادبیات 

ت ، حضر(ع)ر است که از آن میان حضرت علیمنظوم بکار رفته در فرشها عمدتا مدح و ثناي پیامبر و ائمه اطها
(ع) موکد گردیده اند. مضامین تعلیمی نیز بخشی از اشعار شناسایی شده می امام حسین(ع) و حضرت رضا

باشند که سروده هاي سعدي در آن میان سر آمد می باشند. فضاهایی که در قالی ها به نمایش ادبیات منظوم 
هنرمندان از متن قالی ها فارسی اختصاص یافته است عمدتا شامل حاشیه اصلی دستبافته است و در مواردي

نیز جهت نمایش ابیات ادبی بهره گرفته اند. در گردآوري اطالعات تحقیق شیوه کتابخانه اي لحاظ گردیده و 
روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی بوده است.

ادبیات، نظم فارسی، هنر، قالی.:هاواژهکلید
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مناطق دوزبانهشناختی در انشاي فارسی توصیف و تحلیل اشتباهات زبان
)آموزان کالس پنجم ابتدایی مدارس شهرستان مهابادبررسی موردي: انشاي فارسی دانش(

احمد احمدیان
و مربی دانشگاه پیام نور مرکز مهابادیدانشگاه عالمه طباطباییشناسی همگانکارشناس ارشد زبان

چکیده
آموزان مناطق دوزبانه زبانخطاهاي قانونمندي است کهبا چیستیپژوهش حاضر در رابطه

هاي یادگیري زبان بسیار کمک ها و فرضیهشوند و ما را در کشف ماهیت راهبردمرتکب می
شوند و بسامد تکرار هر خطا و خطاهایی را مرتکب میآموزان کُرد چهزبانکنند. اینکهمی

آموز کالس نفر دانش100باشند. نوشتار ق میهاي این تحقیمنبع هر خطا کدام است، سؤال
سال که زبان مادري آنها کردي (لهجۀ 11-10پنجم ابتدایی شهرستان مهاباد در فاصلۀ سنی 

صورت انشایی با موضوع یکسان تحلیل و بررسی شد. در این تحقیق مهابادي) است، به
انی ـ معنایی مرتکب خطا واژي، نحوي، واژگهاي دستوري، ساختحوزهآموزان در همۀزبان
ي طور موردبهنحوي تعداد و بسامد و درصد خطاهایشان بیشتر است. البتهدر حوزةامااندشده

واژي) و کمترین خطا مربوط به شخص جزء فعلی نامناسب (ساختبیشترین خطا مربوط به
خطاهاي زبانیباشد. در این تحقیق، تداخل زبان مادري یکی از منابع اصلیفعل (نحوي) می

گردد. با وجود این، خطاهاي بسیاري نیز از طریق تداخل متقابل واحدها در درون محسوب می
گیرند. چیزي کمتر از یک سوم میآموز، سرچشمهزبان مقصد و راهبردهاي یادگیري زبان

زبانی وم آنها، خطاهاي بینآموزان، خطاهاي درون زبانی هستند و حدود دوسخطاهاي زبان
هستند.یادگیري آموزندهوان خطاهاي راهبردهاي عنو بخشی هم بهستنده

ساختهاکلیدواژه شتاري، خطاهاي واژگانی ـ : خطاهاي  واژي، خطاهاي نحوي، خطاهاي نو
آموزان کرد زبان.معنایی فارسی
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شدهاي کمترشناختهاز نویسنده،اي از قرن دهممعرفی و تحلیل اندرزنامه

احمد احمدیان
و مربی دانشگاه پیام نور مرکز مهابادیدانشگاه عالمه طباطباییشناسی همگانکارشناس ارشد زبان

چکیده
از دانشمندان طراز اول و جامع االطراف و ذوالفنون هـ .ق)909-1014عالمه مصنف چوري مریوانی (

اندیشمندي دینمدار، در قرن دهم هجري است. ایشان زاهدي متورّع، ادیبی اریب، شاعري مفلق، 
شناسی متضلّع و عارفیشناس، مفسّر، اصولی و رجالنظیر، فقیهی زمانمتفکّر، مصلح و مجتهدي کم

امه نهاي مختلف ادبی، اندیشۀ سیاسی، سیاستایشان از جنبه» الخلودریاض«متوغّل بوده اند. کتاب 
ات بررسی است. دراین مقاله از منظر موضوعنویسی قابل تحلیل و نویسی و اندرزنامهنامهنویسی، شریعت

)، کتاب ریاض الخلود بررسی شده است و 1346(مختلف نثر فارسی از دیدگاه دکتر ذبیح اهللا صفا
یاست س«و » قَصص و حکایات«هاي دوگانۀ: ایم که این کتاب در ذیل گونهنهایتاً به این نتیجه رسیده

هاي نثر این ر ذیل این دو گونه، به توصیف ویژگیقابل طرح و توصیف است و د» و اخالق و حکم
کتاب که در باب اول، و در فصل اول وفصل » اندیشۀ سیاسی«ایم. آنگاه بخش مربوط به کتاب پرداخته

اي مجمل با پنجم از باب ششم، و در فصل اول و فصل پنجم از باب هشتم واقع شده است به گونه
ه است. مردم شناسی ریاض الخلود بخش دیگري از این مقاله مقایسه و تطبیق داده شد» نامهقابوس«

طور موجز پرداخته شده است.شناختی این اثر بهها و ابعاد مردماست که در آن به توصیف جنبه
دهد که در آن به تبیین بخش دیگري از مقالۀ حاضر را تشکیل می» عدالت در ریاض الخلود«مفهوم 

هایی از بحث عدالت را از کتابیاسی نویسنده پرداخته شده و نمونهو تشریح این مفهوم در اندیشۀ س
الخلود بخش دیگري از مقالۀ حاضر است که در هاي سبکی ریاضایم. ویژگیبه عنوان شاهد ارائه کرده

هاي کلی این اثر و بر شمردن مختصات و وجوه ادبی، آن از منظر علم سبک شناسی به توصیف ویژگی
شناختی آن به گونه اي فشرده و مجمل مبادرت شده است.هاي زبانمؤلفهلفظی، ساختاري و 

شناختی، کسببررسینویسی،اندرزنامهتطبیقی،بررسینویسی،نامهسیاستالخلود،ریاضها:کلیدواژه
.عدالت و سیاست
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لزومِ کاربرد دستور خّط فارسیِ مصوّبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
جهت ترویج خط و زبان فارسی به عنوان زبان علم،فارسینشریاتِ علمیِ 

نسبفاطمه احمدي
فناوريوعلومرسانیاطالعايمنطقهعلمی مرکزهیئتعضو 

چکیده
اعمّ از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انجمن ترویج ،هاي متولّیان زبان و ادب فارسییکی از دغدغه

نظران این حوزه گسترش زبان و خطّ فارسی به عنوان زبان علم زبان و ادب فارسی، اساتید و صاحب
هاي است. اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در رابطه با زبان و خطّ فارسی آثار پژوهشی و دستورالعمل

ه توان باند که از جملۀ این آثار میزبان ارائه نمودهه جامعۀ فارسیمتعددي را در این خصوص تهیه و ب
دستور خطّ فارسیِ مصوّبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشاره کرد که رعایت آن در تمام مکتوبات 

ها و ترین یافتههاي انتقال تازههاي دولتی الزامی است. یکی از مهمترین کانالنهادها و سازمان
ترویجی است. پرواضح است -پژوهشی و علمی-علمی کشور نشریات علمی اعم از علمیدستاوردهاي

سازي زبان در نشریات که در راستاي تبدیل زبان و خطّ فارسی به عنوان زبان علم باید به یکسان
علمی کشور توجه و اهتمام داشت. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که توجه کافی به این مهم نشده و 

کثر نشریات تنها به محتوا و قالب مقاالت معطوف است. این در حالی است که گسترش و ترویج توجه ا
زبان فارسی به عنوان زبان علم باید از نشریات علمی فارسی کشور و از داخل کشور آغاز شود. در 

ها حاکی از آن است که نشریات علمی کشور از لحاظ خط و شیوة نگارش از مطابقت مجموع، یافته
زیادي با دستور خطَ فارسی مصوّب فرهنگستان برخوردار نیست، و باید به دستور خطّ فارسی پایبندي 

نتایج پژوهش نشانگر آن است که نشریات مورد بررسی بیشترین پایبندي بیشتري از خود نشان دهند. 
اژگان وحرفی، جدانویسی و نگارش صحیح نویسی، رعایت فاصلۀ یکرا به ترتیب به معیار پیوسته

گذاريِ اسامی خارجی و واژگان مهجور، کسرة حالت اضافی و اند و درمجموع در زمینۀ حرکتداشته
در پایان، در راستاي ارتقاء اند. ترین عملکرد را داشتههاي کوتاه ضعیفگذاري واژگان با مصوّتحرکت

ت.خطّ فارسی ارائه شده اسنشریات علمی کشور از بُعد زبانی، پیشنهاداتی از لحاظ متابعت از دستور 
ویج زبان، تردستور خطّ فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشریات علمی فارسیها:کلیدواژه

زبان فارسی، زبان علم.
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منظومۀ غنایی جمال و جاللشناسی سبک

نوزهرا اربابی قلعه
بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و 

محمدامیر مشهدي
علمی دانشگاه سیستان و بلوچستانهیئتعضو 

چکیده 
شاعري ولیهجري است که در بین مردم گمنام مانده است9آباد از شاعران قرن د نزلمحمَ

او این . توان دریافتاین ویژگی را از مثنوي جمال و جالل او می.عالی همت و بزرگی است
هجري به دست سلطان علی تحریر 908هجري سروده است و در سال 808مثنوي را در سال 

اي که جالل محتواي این منظومه از چند نوعِ  داستانی است؛ یکی از نوع افسانهشده است. 
هاي راه عشق رود و سختیشنود و به دنبال او که در کوه قاف است میهاي جمال را میویژگی

(معشوق زمینی) با پیريکند. نوع دیگر، عرفانی است که بعد از رسیدن به جمالمیرا تحمل
این پژوهش بر آن است تا به گوید. شود که در مورد معشوق عرفانی با او سخن میآشنا می

ل، (صورخیا(واژگان کهن، واژگان غیرساده و...) و سطح ادبیبررسی سبک یعنی سطح زبانی
امی هاي خیمایههاي فلسفی و عرفانی و اخالقی و درونمایه(درونفکريصنایع بدیعی) و سطح 

کر الزم به ذاین منظومه بپردازد.باشی) مثل نکوهش دنیا، فناپذیري انسان و دعوت به خوش
اي انجام نگرفته است.جمال و جالل هیچ پژوهش و مقالهۀشناسی منظومسبکۀاست در زمین

جمال و جالل، محَمد ۀهاي غنایی، منظومشناسی منظومهسبکشعرفارسی،:هاواژهکلید
.آبادنزل
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ر شناختی دهاي کتابپیشنهاد استفاده از الگوي ملزومات کارکردي پیشینه
شناختیکتابمبناي خانوادةها برشناسیدهی محتواي کتابسازمان

)فردوسیموردکاوي شاهنامۀ(

شعله ارسطوپور
رسانی علوم و فناورياطالعاي استادیار مرکز منطقه

چکیده
مقاله حاضر با هدف ارائه یک درختواره پیشنهادي جهت تنظیم و بازآرایی مداخل ارائه هدف. 

شناختی تدوین شده است. از آنجا هاي بزرگ کتابهاي مرتبط با خانوادهشناسیشده در کتاب
ي تنظیم افرهنگی، تقویمی و یا ردههاي کنونی معموال برمبناي نظم الفبایی، شناسیکه کتاب

ها یشناسفزایی در میان کاربران کتابمی شوند، استفاده از این ساختواره به فرایند دانش ا
کمک خواهد کرد.

ستفاده از تکنیک هاي مصاحبه به منظور رسیدن به این هدف، از روش ترکیبی با اروش. 
ه و به منظور انجام دسته بندي ها و سنجش سازي کارتها استفاده شدساختاریافته و مرتبنیمه

روایی آنها از نظر متخصصان مختلف حوزه زبان و ادب فارسی، شاهنامه پژوهی و تدوین 
شناسی استفاده شد. براي انجام این کار شاهنامه فردوسی به عنوان کیس، مورد مطالعه کتاب

موردي قرار گرفت.
زیر گروه اصلی را براي 11صورت کلی می توان ها حاکی از آن است که به یافتهها.یافته

شناختی شاهنامه شناسایی کرد. الزم به توضیح است درختواره پیشنهادي حاصل خانواده کتاب
شناسی در کنار سایر از این مطالعه را می توان هم به عنوان یکی از شیوه هاي تنظیم کتاب

نزله یک سیاهه وارسی هنگام تدوین شیوه ها استفاده کرد و هم امکان استفاده از آن به م
شناسی براي آگاهی از نقص هاي احتمالی موجود در میان منابع اطالعاتی هدف وجود کتاب
دارد.
.شناختی، شاهنامههاي کتابها، خانوادهشناسیي تنظیم، کتابهاشیوهها:واژهکلید
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یدانهماتالقضنیعوریابوالخدیابوسععد معرفتی در آثار از بُکرامتبررسی 

نژاداژدرهاله
دهاقاناسالمیدانشجوي دانشگاه آزاد

مریم محمودي
دهاقاناسالمیعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

دهیچک
ارآثکهباشدیميهجرششمقرنرینظیبسندهینوووارستهیعارفیهمدانتالقضانیع

ازگریدیکی. استنمودهیاسالمرانیامیتقدتصوّفوعرفانفلسفه،ۀ نیزمدررايگرانقدر
رداونینشدلوزیشورانگيهایرباعوباشدیمریابوالخدیابوسعخیشن،یزمرانیاعارفان

دروباشندیمکراماتصاحبعارفان،نیادوهر. استرینظیبومشهوریفارسادبوزبان
نعرفابهمربوطيهاکتابدر. اندکردهاشارههاآنبهونمودهانیبراکراماتنیاشیخوآثار

شدهادهدنسبتقتیطرخیمشاوایاولبهياریبسکراماتروزگار،نیترکهنازز،ینتصوّفو
یردگگست،یمعرفتمنظرازخصوصبهد،یابوسعخیشوتالقضانیعآثارهاآنانیمدرواست

ودنیاآثاردرشدهانیبکراماتییشناساویبررسه،لامقنیاازهدف. داردیخاصّ یژگیوو
.باشدیمیمعرفتۀ جنبازدوآنيهادگاهیدانیبوعارف

.الخیرابودیابوسعخیش،یمدانهتالقضانیععرفان،کرامت،معرفت،:هادواژهیکل
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کانون روایت در داستان بیژن و منیژه بر اساس نظریّۀ ژرار ژنت

ابراهیم استاجی
ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري       استادیار زبان و

مهین میرزابیاتی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
زیند. به گکانون روایت، منظري است که نویسنده یا راوي براي نگریستن به داستان خود برمی

ق پارچه و دقیدن به ساختار یکاین اعتبار، تحلیل و بررسی آن و شگردهاي روایی در پی بر
هاي متنوّعیروایت در یک اثر داستانی اهمّیت وافري دارد. در پیوند با کانون روایت، دیدگاه

باشد. مزیّت کار ژنت در این است که ترین آن، نظریّۀ ژرار ژنت میمطرح است که کاربردي
انون روایت بردارد. در این توانست با جداسازي دو مقولۀ وجه و لحن گام مؤثري در پیشرفت ک

تحلیلی، شگردهاي روایی در داستان بیژن و منیژه بر -گیري از روش توصیفیپژوهش، با بهره
اساس نظریّۀ کانون روایت ژرار ژنت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سنجش نظریّۀ کانون 

جا دة بسرایی و استفاوس در داستانروایت ژنت در این داستان، بیانگر توانمندي باالي فرزانۀ ت
هاي زمانی و مکانی روایی متنوّع و به تبع آن، از سطوح گفتاري، زوایاي دید متعدّد و کانون

غناي متون روایی کهن فارسی بوده است.
بیژن و منیژه، کانون روایت، ژرار ژنت، وجه، لحن، داستان.ها: کلیدواژه
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خارج از کشوریو مراکز علمهادر دانشگاهیزبان فارسیاستادان اعزامنگرش
یآموزشياز تکنولوژيریبه بهره گ

زهرا استادزاده
خارج از کشوریها و مراکز علمدر دانشگاهیشناسرانیو ایمعاونت گسترش زبان فارسیت علمئیعضو ه

مهسا استادزاده
یآموزشيژکارشناس ارشد تکنولو

دهیچک
، یکین آموزش الکترونینويهاخصوص روشبهیآموزشيبا تکنولوژیاستادان اعزامییآشنا

ها و مراکزدر سطح دانشگاهیدر بهبود آموزش زبان فارسیتواند نقش مهمیدر آموزش زبان م
یزان شناخت مدرسان آموزش زبان فارسین نوشته میخارج از کشور داشته باشد. در ایعلم

امکانات موجود در محل خدمتشان دگاه آنها نسبت بهین رشته و دیدر ایآموزشياز تکنولوژ
با در نظر گرفتن یکیآموزش الکترونيهاشرکت در دورهيآنها برایذهنیزان آمادگیو م
ا ین ینو(سنتی ـ سیو نوع تدریت، مرتبۀ علمیمختلفی همچون: سن، جنسيرهاییمتغ

70ه است. تگرفقرار یمورد بررسیشیمایو پیفیق توصی) با استفاده از روش تحقیکیالکترون
ن پژوهش شرکت یخارج از کشور در ایها و مراکز علمدر دانشگاهینفر از استادان اعزام

به آموزش یگذار از آموزش سنتيآنها برایزان آمادگیدر میش مرتبۀ علمیافزااند.کرده
نه ساناکثر مدرولینداشتيداریر معنی، تأثیآموزشياز تکنولوژيریگو بهرهیکیالکترون

بًا یتقردیرشته خود نداشتند، بلکه بایآموزشيهاياز کاربرد تکنولوژیتنها شناخت مناسب
با توحه به .نندیم ببیتعلیکیبر آموزش الکترونیس مبتنیوابسته به تدريهانهیدر تمام زم

يزیر، برنامهیس مؤثر زبان خارجیدر تدریآموزشيمدرسان زبان با تکنولوژییت آشنایاهم
در سطح یکیوة الکترونیت مدرس آموزش زبان به شیتربيمناسب برایین الگوینۀ تدویدر زم

.رسدیبه نظر ميکالن در کشور ضرور
، یات فارسیزبان و ادبی، استادان اعزامیکی، آموزش الکترونیآموزشيتکنولوژها: دواژهیکل

.اطالعاتين، فناوریس نویتدريهاتحت وب، روشیکیالکترونيابزارها



139453دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

هاي اشتراکی پایداري در ادبیات داستانی کودك و نوجوانبررسی مؤلّفه
اثر برگزیده)9(

خدابخش اسداللهی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
الهام زینالی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
براي 1389-1378مجموعه داستان دفاع مقدس در دوره زمانی 50در این پژوهش از بین 

هاي سنی (الف، ب و مجموعه داستان کودك براي گروه9هاي سنی (الف، ب، ج، د و ه) گروه
هاي مطالعه شده، در مفاهیمج) بررسی گردید. بررسی نشان داد که وجوه اشتراك کلیه داستان

ها وارد شده است که محور اصلی همۀ این آنو مضامینی است که از فرهنگ دفاع مقدس در
توان به زبان ساده و همچنینها، میباشد و از اشتراکات دیگر در این داستانآثار بر پایۀ آنها می

ها و عناصر نمادین اشاره کرد. در آثار هاي پایداري با متوسل شدن به شخصیتبیان گزاره
هایی در بین این آثار دست یافت به طوري که تتوان به وجود تفاوداستانی مورد مطالعه می

اي و در برخی نیز زبانی صریح و مستقیم در القاي مفاهیم جنگ در برخی از آثار زبانی محاوره
هاي مجازي و سخن گفتن از زبان چنین در برخی از آثار از شخصیتبکار برده شده است. هم

القاي فرهنگ دفاع مقدس و مفاهیم آن هاي واقعی در آنها و در برخی دیگر نیز از شخصیت
اي هبراي فهم بیشتر کودك استفاده شده است. با توجه به اینکه دوره کودکی شامل گروه

هاي مجازي نقشرسد استفاده نویسندگان از شخصیتنظر میه باشد بسنی الف، ب و ج می
دلیل وجود قدرت بیشتري در القاي مفاهیم جنگ در ذهن کودك داشته باشد که این امر به 

پروري نسازي، قهرمااستفاده نویسندگان از الگوولیتخیل باال در گروه سنی مطالعه شده باشد
تواند نقش مهمی در القاي فرهنگ هاي سنی دوره (نوجوانی) میسازي براي گروهو برجسته

دفاع مقدس و هویت بخشی به این گروه سنی داشته باشد.
.نمادها، ادبیات کودك و نوجوان، دفاع مقدس: مفاهیم، هاواژهکلید
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هاي مشترك پایداري در ادبیات منظوم کودك بررسی گزاره
اثر برگزیده)14(

خدابخش اسداللهی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
الهام زینالی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
گر تاثیر جنگ در آثار منظوم هاي مربوط به فرهنگ دفاع مقدس در آثار شاعران بیانگزاره

ربوط به دفاع مقدس در دورةکشور ما بوده است. در این پژوهش از بین پنجاه کتاب شعر م
چهارده کتاب شعر کودك و نوجوان را بررسی کردیم. نتایج این بررسی 1389تا 1378زمانی 

اند مفاهیم و مضامینی از قبیل شهادت ران و شاعران عمدتاً سعی داشتهنشان داد که پژوهشگ
پرستی، همت براي وحدت و یکپارچگی، ایستادگی در طلبی، ایثار، جانبازي، وطنو شهادت

برابر رهنمودهاي او، قساوت و برابر ظلم و ستم بیگانگان، احترام به رهبر و تسلیم در 
هاي کودکان بعد از شهادت ري رزمندگان، دلتنگیهاي دشمنان، شجاعت و دآلودلیسنگ
هاي بر جاي مانده از شهیدان شان، انتقال دادن فرهنگ جنگ به نسل آینده و یادگاريبستگان

هاي ادبیات پایداري که در این ترین موضوعات خود قرار دهند. گزارهرا به عنوان محوري
صورت پررنگ و گاه کمرنگ، ه ی گاه بهاي مورد بررسپژوهش مورد بررسی قرار گرفت، در شعر

بیان ساده، تصویرسازي توان به زبان وشود. از اشتراکات موجود در این شعرها، میمشاهده می
هاي نمادین اشاره کرد.کارگیري شخصیتهها با بپردازي و بیان گزارهقصّهکودکانه،

.مفاهیم، شعر، ادبیات کودك و نوجوان، دفاع مقدسها:واژهکلید
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نتشناسی ژساختار روایی در سینما و ادبیّات مکتوب با تکیه بر مبانی روایت

خدابخش اسداللهی 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

آبادي الهدي خرمبنت
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده                                                                                                                        
شمولی که دارد، در جهان معاصر بسیار مطرح است. شناسی با خصیصۀ جهانعلم روایت

ها، با آغاز زندگی بشر مقارن بوده و باید گفت که آغاز حیات روایتشمارند هاي جهان بیروایت
هاي اند. این علم در حوزهها زندگی را در قالب روایت بهتر درك کردهاست چرا که انسان

... وجود دارد. این جستار با طرح این سؤال که چه ا، نّقاشی، پانتومیم، ادبیّات ومختلف سینم
هاي مختلف روایی، برجسته است؟ به بررسی ساختار این جهانها و تمایزاتی میانشباهت

روایی در دو حوزة سینما و ادبّیات مکتوب پرداخته است. براي سینماي روایی، فیلم گذشتۀ 
هاي روایی اخوان ثالث شده است. با اصغر فرهادي و براي ادبّیات مکتوب، تمرکز بر منظومه

پردازي، ههاي روایی در تصویرسازي، صحنو منظومهتوجّه به تمایزات ذاتی دو حوزة سینما 
ها، این جستار بر اساس مبانی ها و ظرفیّت بیانی آنکنترل و هدایت گفتار و اعمال شخصیّت

اي هشناسی ژرار ژنت به بررسی و مقایسۀ این دو حوزه پرداخته و در نهایت بر اساس دادهروایت
ها هاي سینما به عنوان هنر روایی و منظومهتفاوتها و ها و شباهتبه دست آمده، از ظرفیّت

گیري کرده است. به عنوان متن روایی نتیجه
بسامد، روایت، زمان، ژنت، سینما.ها: واژهکلید
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فارسی شکر است

خدابخش اسداللهی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
علی مزارعی

دانشگاه محقق اردبیلیزبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري

چکیده
نژند، تن را نیز افسرده گونه که روانحکم روان براي انسان را دارد. همان،ابزار الفبا براي زبان

مرگ زبان گردد. تواند موجب پژمردگی و حتّیکند، الفباي ناسازگار نیز میو پریشان می
نیم، دادانند. مییزمانه ناسازگار ميهاروشنفکران، خط برگرفته از زبان بیگانه را با ضرورت

تر از گفتار است؛ در هنگام نوشتن امکان تفکر، سنجش و تجدید نظر وجو نوشتار سنجیده
هیچ یک از این امکانات وجود ندارد. در نتیجه نوشتار، ،دارد؛ در حالی که در هنگام گفتن

، تاسکند. چون رکن پیشرفت هر زبانی خط تر از گفتار جلوه میتر، زیباتر و درستمحکم
د، رشد کندوست است ـچنان که شایسته این ملت فرهنگبراي اینکه زبان فارسی نیز ـ

جب گریز سوادجویان داخلی و زبان جویان بایسته است براي اصالح خط که با این الفبا خود مو
شود گام عملی و اساسی برداشته شود که در این مقاله پیشنهادي کاربردي ارائه خارجی می
شده است.
.الفبا، نژند، زبان، خط، اصالحها:کلیدواژه
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بررسی تجلّی و حضور مضامین فرهنگ دینی و اعتقادي 
حسین شهریاردر اشعار محمد

اسدزاده خانقاهحسن 
یات فارسیارشناس ارشد زبان و ادبک

زادهعزیزه ایران
ارشد زبان و ادبیات فارسییدانشجوي کارشناس

چکیده
آید، بیشتر مفاهیم و عقایدي مورد نظر زمانی که از تأثیر دین در ادبیات سخن به میان می

و آشکار، مستقیم و است که در مراحل مختلف حیات فردي و اجتماعی انسان تأثیر پنهان
ن رنگ شدن ایاي از زمان باعث کمغیرمستقیم داشته است. با آنکه تحوّالت سیاسی در برهه

امر مهم گردید، ولی بسیاري از شاعران برجستۀ ایران در دوران مختلف شعر فارسی همانند 
می و هاي واالي مذهبی و حفظ تعالیم مقدّس اسالشهریار براي احیاي فرهنگ دینی و ارزش

تبیین اندیشۀ خود با انعکاس مضامین فرهنگی و دینی و مفاهیم اعتقادي سود جسته و نقش 
اند. تا جایی که فضاي حاکم بر جامعه و تحوّالت مسائل اقتصادي، بسزایی در ترویج آن داشته

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی تأثیري در افکار و باور دینی وي نداشته است و این 
باشد. در این هاي شهریار میمتأثّر از حضور و تجلّی مضامین دینی در افکار و اندیشهخود 
هایی از تجّلی و حضور مسائل اعتقادي، دینی و مذهبی نگارندگان تالش دارند تا نمونهمقاله 

در اشعار شهریار را ارائه نمایند.
انفاق، قضا و قدر، معاد، توبه، د،یتوحقرآن،ن،یفروع دار،یشهرنیمحمّدحسها:کلیدواژه

اتّحاد.
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هاي سبکی اشعار بدر چاچیویژگییبررس

السادات اسعدي فیروزآباديمریم
استادیار دانشگاه پیام نور استان یزد
لیلی ولی ابرقویی
کارشناس ارشد

چکیده
اما در هندوستان بسیار در ایران چندان شناخته شده نیستبدر چاچی شاعري است که

ا آمد. در جوانی به هندوستان رفت و شاعر دربار یپرآوازه است. او در شهر چاچ ترکستان به دن
رایان سزیست، اشعارش ادامۀ شیوة قصیدهمحمد شاه تغلق شد. با وجود اینکه در قرن هشتم می

ت؛ ر اسینظار توانا و کمیبسید از خاقانیشاعر در تقلن یویژه خاقانی است. اقرن ششم به
نماید. در این مقاله، دیوان  اشعار طوري که گاه تشخیص میان شعر این دو شاعر دشوار میبه

گردد. ابتدا در مقدمه، مختصري در یمیبدر چاچی در سه سطح ادبی، زبانی و فکري بررس
شود و در انتها یه ماو پرداختيه به سبک شاعرگارود؛ آنیمورد زندگی و احوال شاعر سخن م

گردد.یاشاره مین او و خاقانین وجوه تشابه بیتربه مهم
.بدر چاچی، سبک، فکر، زبانها: کلیدواژه
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یک تحلیل چند وجهیمطالعۀ فرایند تغییر گفتارمایه در مکالمات فارسی:

غزاله اسفندیاري بیات
شناسیزبانارشدکارشناس

ی جهرمیلیمهسا خل
شناسیزبانارشدکارشناس

يادیالسلو هون
شناسیزبانارشدکارشناس

چکیده
کند. معموالً در حین مکالمه ما به طور یفا میما اةروزمریدر زندگیمکالمات نقش مهمّ

اوقات ین وجود گاهیم، با ایرویخودکار، آرام و آسان از موضوعی به موضوع دیگر م
ن نکته یاد.یآیش میپيجارياد در مکالمهیک موضوع جدیدر مطرح کردن ییهايدشوار

ر موضوع وجود ییو درك تغياندازراهيبرایخاصيهاسمیها و مکانیژگیدهد که وینشان م
کند.یفا میمستمر اۀک مکالمیدر حفظ يادارد که نقش برجسته

دوجانبه (که يهادر مکالمهموضوعر ییرا از وقوع تغیل چند وجهیک تحلیپژوهش حاضر 
ن  حینده دریکند. در مرحلۀ اول حرکات چشم گویارائه مر آنها ضبط شده است)یصدا و تصو

ور و و شیر و بمیل حرکات زیر موضوع بررسی شده و در مرحلۀ دوم سیماي طنین از قبییتغ
ها و یژگین ویا ایم آیبدانشده است. برآن بودیم که يریگر موضوع اندازهییرامون تغیجان پیه

ر موضوع در مکالماتییتغییشناسايک عالمت برایتواند به عنوان یها ماز آنیبییا  ترک
هتِر تواند در درك بیها میژگین ویل ایو تحلییشناسايتمرکز بر رورد.یمورد استفاده قرار گ

ن سودمند باشد.یارتباط انسان با انسان و همچنین  انسان با ماش
ی، گفتارمایه، تحلیل چند وجهی.: محاوره فارسهاکلیدواژه
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یقیدر آثار تحقيارشتهن یمطالعات بیشناسروش
کوبنیزرن یدکتر عبدالحس

نرگس اسکویی
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بنابهیئتعضو 

چکیده
يو اکنون دانش بشرشوند یروزتر متر و بهشرفت علم، تازهیوسته با پیق، پیتحقيهاروش

ز علوم، اياریدر بس» ییگراتخصص«د بر یو تأک"ییحصرگرا"ابد یاست که دردهیبدانجا رس
ن، نه تنها باعث تکامل یشیعلوم در  قرون پ» يسازیتخصص«موکّد بر يهاهیبرخالف نظر

و رامتخصصان انحصارگيمواقع دست و پاياریگردد، بلکه در بسیک شاخۀ علم نمیتر عیسر
ک یا که او با محصور ساختن خود در یبندد؛ گویرا ميت علم بشریتوجه به شمول و جامعیب

از امکانات و ياریخود را از بسیشناختيایو دنیاز دانش، جهان ذهنیشاخۀ تخصص
يها، روشين رویاست؛ از اگر علم محروم کردهیديهامکمل و ملتزم شاخهيدستاوردها

» يارشتهنیب«ا ی» گراکثرت«مند مطالعات عالقهیستیمدرنپستيکردیق، با رویتحقیعلم
توسعه و حرکت رو به جلو، يبراادبی نیز تحقیقاتشک همانند سایر علوم، یباند.گشته

ن پژوهشگراو باشدها و رویکردهاي مختلف نظري و عملی اي از روشآمیزهمستلزم آن است که 
حصرگرایی و بسنده کردن به روش و ابزار و چارچوب نظري یک علم رند که ید بپذیات بایادب

یقات ادبیرود که تحقیانتظار مين روی؛ از اشدخواهد ها منجر در مطالعات ادبی به بدفهمی
مقاله ایندراستوار باشد. يارشتهانیبر مطالعات میق مبتنیتحقيهاۀ روشیکارآمد، بر پا

يهاو روشن مبانیابیوايرشتهگرایش به مطالعات میانا و عواملهضمن بررسی زمینه
آثار تحقیقی عبدالحسیناي در رشتهشناسی مطالعات بینبه روشاین رویکرد، مطالعات

کرد یوبه عنوان یکی از محققان و پژوهشگران برجسته در حوزة ادبیات با رکوب ـ زرین
ایم.پرداختهـ يارشتهانیم

،تحلیل گفتمان،یمطالعات فرهنگاي، رشتهشناسی، مطالعات میانروشها: دواژهکلی
.کوبزرین
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بلواشناختی رمان سالجامعهبررسی

علیرضا اسالم
شناسی دانشگاه بیرجنداستادیار جامعه

نوروزيزینب
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
محمد یوسفی

فارسی دانشگاه بیرجندکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

چکیده
هاي مختلف بازگوکنندة این گرفته، در دورهکه از ابتدا در محیط اجتماعی شکلیرمان فارس

است. با رشد و توسعۀ رمان فارسی نویسندگان معاصر در جهت تحقق اینقبیل مسائل بوده
دهند و ها نشانجاي توصیف صرفِ مسائل اجتماعی، آنها را از دریچۀ زندگی شخصیتامر به
تحقیق هاي سابق ارائه کنند. هدف اینپردازي را در کنار شیوههاي جدیدي از شخصیتشیوه

معروفی است. معروفی بلوا از عباسشخصیت در رمان سالشناختیجامعهتحلیلونیز بررسی
دادن ها و نشانمشکالت جامعه در زندگی شخصیتوکردن مسائلاست با درونیتوانسته

اي فرد و پیچیدههاي منحصربهگذارند، شخصیتها میکه بر شخصیتطریق تأثیراتیها ازنآ
که در پیوند با هاییفردي و ژرفاي عمیقی برخوردارند؛ شخصیتکه از هویتخلق نماید

ها را اند. عباس معروفی نیز در این رمان شخصیتاجتماعی حقیقی و باورپذیر شدهمسائل
گیري مناسب از عوامل بهرهتأثر از جامعۀ رمان خلق کرده است و باکامًال درگیر و م

شناختی آنها را در بهترین شکل به نمایش گذاشته است و زمینه ماندگاري آنها را فراهم جامعه
نموده است.

.سال بلوامعروفی، رمان، شخصیت، نقدادبی، عباس،ادبیاتشناسیجامعها:ههلیدواژک
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متون منثور عرفانی فارسی با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار دربررسی تطبیقی 
احمد غزالی و روزبهان بقلیآثار

پوراسماعیلاهللایول
ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه پیام نورکارشناس

مهدي باقري
ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز زنجانکارشناس

چکیده
یه هایی چون قضا و قدر، تشبعرفانی در کنار مؤلفهومباحث کالمی، فلسفیترین عمدهیکی از

و تنزیه، عدل الهی و رؤیت خدا، مسئلۀ جبر و اختیار است که توجه و روان هر انسانی را به 
یرین هاي داي که از نخستین ادوار تا کنون همواره از دغدغهگونهخود معطوف داشته است؛ به
گون اهاي گونن مهمی است که به شیوهیاز مضامیکیاین مفهوم، و بنیادین انسان بوده است. 

ویژه، در متون عرفانی و ادبی از آن سخن گفته شده است. در این میان متون فارسی عرفانی به
ان، انس، با توجه به تأکید فراوان به مقام و ارزش واالي متون معظم منثور قرن پنجم و ششم

دام اي که هرکگونه؛ بهترین متونی است که به مسئلۀ جبر و اختیار توجه داشتهیکی از مهم
کوشد ضمن بررسی مفهوم یاز این رو، مقالۀ حاضر ماند پاسخی روشن ارائه نمایند.سعی کرده

ۀ یشترین اشتراك و افتراق اند، به مهمکالمیجبر و اختیار در دو حوزة عاشقانه، فلسفی و
احمد غزالی و روزبهان بقلی هم بپردازد. جان سخن اینکه مفهوم جبر در دستگاه فکري عارفان 

کالمی با رویکردي زیباشناسانه و ادبی بازتاب داشته -هاي عاشقانه و فلسفییادشده در حوزه
است.

عرفان اسالمی، جبر، اختیار، احمد غزالی، روزبهان بقلی.:هاکلیدواژه
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خاقانی در قصیده و غزل» من«

زادهفیروز اسماعیل

چکیده
ایرانی) در غزل به متن و به تعبیريۀ در این جستار، تفاوت نگاه خاقانی (شاعر بزرگ و برجست

به ویژه در قصاید وي ي که»من«با آن در غزلیاتش ـ » من«خاقانی با عنصر نگاه متفاوت
فارغ از با تعابیر گوناگونش ـ » من«ت خاقانی شود. در غزلیامیبررسی آشکار است ـ 

»منِ«نماید. بر این اساس، در غزل تنش چندانی میان چهره می(نرگسانگی) ـسیسمنارسی
شود. در قصاید، نگاه شاعر به انسان، نگاهی منحصر به مطلوب، مشاهده نمی» منِ«موجود و 

د. این انسان (من) محصول عصر دگرآشکار می»فردیت لجام گسیخته«ة فرد بوده با چهر
نماید و از اي تلطیف شده و متعادل رخ میدر غزلیات او به گونه» من«اما ثبات استبی

به نرمی و مقابل قصاید اوست ـۀ که به طور دقیق نقطروي زبان خاقانی در غزل ـ همین
تصنع رو به روها وگراید. مخاطب در غزلیات خاقانی با چالش زبانی و پیچیدگیلطافت می

» این همانی«ۀ نیست. در نتیجه، دال و مدلول، ذهن و زبان، و صورت و معانی در غزل به گون
گردد.پدیدار می

شناسین، ذهن، سیستم، شعر غنایی، جامعهمن، غزل، قصیده، متن، مؤلف، زباها: واژهکلید
ادبیات.
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،يدیحممقاماتيهاکتابباچۀیداساسبرششمقرندرينگارباچهید
ینیمیخیتارترجمۀوالصدورراحه،نامهمرزبان،چهارمقاله

خشکبارزادهاسماعیلالهام

چکیده
شیدایپزمانازگریدعبارتبه. داردیسینثرنوعمراندازهبهیعمر،یفارسادبدر»باچهید«
ییهاکتابمقدمۀبهتوانیمجملهآنازکهداشتوجودمهممقولۀنیامنثور،متوننیاول
عنوانهبباچهید. کرداشارهالتّعرفشرحوهیاالدوقیحقاعنهیاالبن،يابومنصورشاهنامهرینظ
ویچگونگسبک،موضوع،ازرایکامليمایسکهمخاطبچشمانمقابلدراستيانهییآ

ویاجتماعاوضاعمؤلف،روزگاراو،يفکریمشخطویزندگمصنف،خودکتاب،فیتألسبب
.کندیمعملاتیادبخیتارمثلمنظرنیاودهدیمشینما... وزمانآندانشوعلمتیوضع

یررسبآندهندهلیتشکموضوعاتوانیب،یزبانابزارلحاظازاثرپنجباچهیدمقاله،نیادر
والصدورراحهنامه،مرزبانچهارمقاله،،يدیحممقاماتازنداعبارتکتبنیاکهاستشده

ندگانسینوکهاستآننیمبباچه،یدپنجنیاساختارومحتوابهتوجه. ینیمیخیتارترجمۀ
طرزاثر،یاصلمحورحسببروداشتهمدّنظرراییهامؤلفهچهمطالب،میتنظدرآثار،نیا
احوالبرافزونها،آنمطالعهباکهاندکردهعملچگونهش،یخویادبسبکوتفکّروانیب

زیننگارندهيفکريهادغدغهويمعنوویلفظسبکشناختبهتوانیمروزگارش،ومؤلف
افت.یدست
.مقدمهساختارمحتوا،وموضوعان،یب،یزبانابزارسبک،مقدمه،باچه،ی: دهاواژهکلید
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جامی» نفحات االُنس«موالنا و » مثنوي«مقایسۀ داستانی مشترك در 
شناسی پراپریختبر اساس نظریۀ 

فاطمه اسماعیلی
زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد

چکیده
هدف مقالۀ حاضر، بررسی داستان خورندگان بچه فیل در دو کتاب مثنوي موالنا و نفحات 

شناسی است. به همین منظور در بخش اول نگاهی خواهیم االنس جامی با رویکردي ریخت
مذکور بر طبق اینهاي والدیمیر پراپ و در بخش دوم، داستانشناسی داشت به نظریۀ ریخت

روش نقد و تحلیل خواهد شد. در این مقاله بررسی خواهد شد که آیا نظریۀ پراپ قابل اعمال 
ها اگر باشد تا چه حد، اصول پراپ منطبق بر این داستانها است یا خیر؟ر روي این داستانب

پراپ را در هر قالبی پیاده کرد؟ پس از آن با اعمال نظریه پراپ توان این الگوياست؟ آیا می
پراپ ها با نظریهها و تغییراتی را که در تطبیق این داستانمذکور، مشابهتهاي بر روي داستان

آید و به طور کلی چگونگی کاردکرد این نظریه را در این دو داستان شرح خواهیم به دست می
کرد.

راپ، مثنوي، نفحات االنس، بچه شیر.شناسی، پریختها: کلیدواژه
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بررسی سبک فکري شعر انقالب اسالمی 

علیرضا شوهانی
دانشگاه ایالمزبان و ادبیات فارسی استادیار 

نیافاطمه اسماعیلی
ادبیات فارسی دانشگاه ایالمزبان و دانشجوي دکتري 

چکیده 
تاریخ معاصر ایران بوده و این شکوه و شور و تکاپو به انقالب اسالمی، شکوهمندترین واقعه در 

یافته است.در شعر این ها به گونۀ چشمگیري انعکاسطور طبیعی در آثار شاعران آن سال
هایی هاي پیشین، خصوصیات سبکی چشمگیر و چهرهیّتی متفاوت از شعر دورهدوره، هو

اي در ادبیات فارسی پدید تازهشود که در تعامل با یکدیگر، سبک شعري شاخص مشاهده می
هاي زبانی و ادبی، مضامین فکري و اند. در شعر این دوره، عالوه بر نمود ویژة شاخصهآورده

هاي انقالب، بیان آرمانهاي مردم از قبیل:هاي برآمده از بطن انقالب و عواطف و آرماناندیشه
ستیزي، دعوت به مقاومت، کبارخواهی، رویکرد انتقادي نسبت به کارکرد جامعه، استعدالت

گسترش حس میهن پرستی و وطن دوستی، یادکرد شهداي انقالب، ستایش امام خمینی (ره)، 
همبستگی با مقاومت فلسطین، جلوة مشخصی به آن بخشیده است. شعر انقالب به طور جدّي

، سیدعلی هایی مانند حمید سبزواري، سلمان هراتیشود و چهرهاز اواسط دهۀ چهل آغاز می
... از جمله کسانی بودند که شعر انقالب دي، طاهره صفارزاده، حسن حسینی وموسوي گرمارو

اسالمی در شعر خود روي -اسالمی و شیعی را شکل دادند و به بیان مضامین فکري انقالبی
آوردند. در این پژوهش سعی شده است با کاوش در دیوان اشعار شاعران برجستۀ انقالب 

در اندیشۀ این شاعرانین فکري شعر انقالب و نمودهاي آنا نگاهی تحلیلی، مضاماسالمی، ب
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

شناسی شعر، شعر معاصر، شعر انقالب اسالمی، سبک فکري.سبکها: واژهکلید
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آن سعادت جو که دارد بوسعید
اي مولوي با ابوسعید ابوالخیر)(وحدت اندیشه

قوتیباياصغروسفی
جیرفتعلمی دانشگاههیئتعضو 

چکیده
ارتباط و تعامل آن با دیگر یق یک متن، بررسیق و دقیدرك و شناخت عميهااز راهیکی

متون است. هدف این مقاله بررسی تشابه اندیشه اي میان ابوسعید و مولوي است که با روش 
کند. ازشخصیت را بررسی میترین محورهاي فکري مشترك میان این دواي مهممقایسه

شادباشی و خوشدلی ابوسعید یکی از عرفایی است که حیث آزاداندیشی، تساهل و تسامح،
اب یافته است. اینو شخصیت مولوي بازتشخصیت وي به طور گسترده در افکاردیدگاه و 

ز اهت تامی دارد و بسیاري دهد که مولوي از نظر فکري به ابوسعید شبابررسی نشان می
هاي محوري ابوسعید در اندیشه و آثار موالنا به طور اکمل و اتّم انعکاس یافته است. اندیشه
.: مولوي، ابوسعید، مثنوي، اسرارالتوحید، تأثیرپذیريهاواژهکلید
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خطی دیوان خاقانیهايمعرفی یکی از نسخه
اي کارآمد در تصحیح ابیات عربی خاقانی)(نسخه

قوتیباياصغروسفی
جیرفتی دانشگاهعلمهیئتعضو 

چکیده
ايدر تصحیح متون، نسخه هاي خطی و چاپی از اهمیت خاصی برخوردارند. ممکن است نسخه

از یک اثر و متن، در مقایسه با دیگر نسِخ همان اثر، داراي چندان اعتباري نباشد و اصًال 
متقدم نسخه برداري شده هاي اي متأخر به حساب آید که خود از روي یکی از نسخهنسخه

است امّا چه بسا کاتب همین نسخه، فرد فاضل و الیقی بوده که توانسته در هنگام نسخه 
دیوان «اي در کتابخانه مجلس با عنوان ات نسخه اقدم را اصالح کند. نسخهبرداري اشتباه

ظاهرًا در موجود است که 17068و شماره قفسه 208233با شماره ثبت » خاقانی با حواشی
قرن یازدهم و پنج قرن بعد از حیات خاقانی نوشته شده است. این نسخه با اینکه متأخر است 

اي مفید و قابل توجه تلقی گردد. در این تواند نسخهاما در تصحیح  ابیات عربی خاقانی می
ود.شمقاله اهمیت نسخه مذکور با تصحیح و تبیین چند بیتِ عربی خاقانی نشان داده می

.: خاقانی، اشعار عربی خاقانی، نسخ خطی، تصحیح نسخههاکلیدواژه
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تجلّی قرآن و حدیث در مثنوي یوسف و زلیخاي شعله گلپایگانی

اردشیر اصالنی
دانشگاه آزاد اسالمیکارمند

سید محمد امیري

چکیده
قرآن و تأثیر از ییهاجلوهییبازنمابررسی و است درباره یحاضر کوشش و پژوهشمقاله

اي گذرا بر احوال و آثار مثنوي یوسف و زلیخاي شعله گلپایگانی است. ضمن اشارهث در یحد
شاعر، فضاي سیاسی و اجتماعی عصر شاعر، تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات دوره صفویه مورد 

و يبررسی قرار گرفته و در ادامه به تحلیل محتوایی اشعار شعله گلپایگانی از جهت اثرپذیر
اگر اساسبر این ، احادیث و روایات اسالمی پرداخته خواهد شد. گیري از قرآن کریمبهره

ها در هایی از آنهایی داشته باشد، بازتاب جلوهها و آگاهیشاعري از قرآن و حدیث نیز آموزه
آید، کوششی کم مایه است در موردآنچه که در پی می. طبیعی خواهد بودیارهاي او بسسروده

قرن دوازدهم هجري، شعله در شعر و سخن شاعرو احادیت نبوي بازتاب نور آفتاب قرآن کریم 
وم علۀ. او از همبر اساس قرآن و احادیث سروده استاو بیشتر اشعار خود را گلپایگانی است. 

یق را . این تحقه استبهره داشتقرآنی، از قرائت و تفسیر گرفته تا کالم و فلسفه و عرفان، 
اي دیگران را با چشمهشود تاکرده و کوشش میدر مثنوي یوسف و زلیخا محدود به اشعار وي 

هاي ادبی جهان که با آیات قرآن و احادیث پیامبران و معصومین آراسته شده آشنا از زیبایی
کنیم.
یخا.ري، شعله گلپایگانی، یوسف و زلپذی: شعر، قرآن و حدیث، تأثیرهاواژهکلید
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اجتماعیهاي ادبی وزمینهبازتاب آن دردفاع مقدّس و

حسن اصالنی
کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش

چکیده
ادبیّاتةحوزتا شاهد تحوّل درردیدگباعث قداستبه دلیل تقدّس اصل دفاع این پاکی و

دّسمقدفاعمدیونبایدراشعر عاشوراییادبیّات پایداري وتبلوروه تقویتکچرا؛ باشیم
گ،جنمستقیم آنان درشاعران به دلیل حضورونویسندگانبرخی ظهورطرفی ازودانست

آمده تحوّالت اجتماعی به وجودسوییاز.استادبیّات ۀزمینهاي دفاع مقدّس دراز بازتاب
رشد و،گستردگی عدالتوایثارطلبی وشهادتۀروحیدرسطح جامعه نظیر به وجود آمدن

وادبیة حوزرددفاع مقدّس اقعورد.استمقدّس دفاع حاصل نیروهاي گمنام و...تربیت
ه متأسفانه این مهندسی کآوردجدید به وجودساختاري،مهندسی وها،بخشسایراجتماعی و

ودفاع مقّدس مورد تهاجم قرار گرفتل اجتماعی بعد ازئمساةآل مخصوصاً در حوزایده
د.پذیر خواهیم شآسیبها،ورت نادیده گرفتن این نوع آسیبر صکه دفراوانی دیدهايآسیب
.اجتماعیهاي ادبی وزمینهدفاع مقدّس،:هاواژهکلید
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هاي ادبی کلیات شیخ بهاییجلوه

نیلوفر اصولی 
شناسیدکتري جامعه

چکیده 
و متبحر عصر صفويو نویسندةبیناز دانشمندان زبردست، محققی ژرفیکی،شیخ بهایی

اما به جهت اشعار نیکویی که دارد، نام او را در زمره گرددعالم تشیع قرن دهم محسوب می
هاي معنوي و درونی شعر خود همت گماشت اند. عالوه بر اینکه به مفهوم جنبهشعرا نیز آورده

ي طورمعنوي غافل نماند بههاي و ضمن آراستن سخن خود به زیورهاي کالمی، از توجه به آرایه
با رد، توان ارائه کهایی را میکه تقریباً براي اغلب صنایع بدیعی و بیان در دیوان شیخ نمونه

ثل، المارسالفظی مانند: اشتقاق، انواع جناس و... و صناعات معنوي زیبا مانندصناعات لآوردن
ر حات و کنایات زیبا و دلنشین، دتجرید، تلمیح، مراعات نظیر، تشبیه، استعاره و برخی اصطال

ی ي و محتوایهاي زبانی، هنرزمرة شاعران حاذق قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی جنبه
آن پرداخته شده است.

.شیخ بهایی، عصر صفوي، صناعات معنوي، صناعات لفظیها:کلیدواژه
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ر تاثنظریۀاس الیوت با تکیه بربررسی افکار مشترك فروغ فرخزاد و تی 
(امپرسیونیسم)

فاطمه اطاعت
قمنورپیامدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

چکیده
است کهشدههاییاسطورهازیکیبهتبدیلجهانوایرانادبیاتمعاصرشاعرفرخزادفروغ
روغفآثارماندگارثیرتأ.عاجزیماوشناختازمامرگش،ازقرنبه نیمگذشت نزدیکازبعد

صرادبیاتبرفرخزاد سیاريگفتهبهایرانمعا جریانردوممتدبرخیباوربهوانکارناپذیرب
ست وکارشدنجهانینیزوجهانوایرانادبیاتبراوثیرتأفرخزاد،فروغآثاربهنگاهی. ا

دراثرتتاثیر وبررسیبهپژوهشایندر.استگرفتهقرارمنتقدانبررسیموردبارهااو،آثار
ــعار ــردمدارانازیکیالیوتاستیفروغ فرخزاد ازاش ــمادبیاتس جهان، واروپامدرنیس

ستشدهپردازیم. تالشمی ازدقیقیهايمثالشاهدشاعر،دوهرعقایدارائۀبرعالوهتاا
.شوددادهتطبیقفرخزادفروغاشعارباالیوتاشعار

.فرخزاد، الیوتو تأثر، امپرسیون، فروغ: تأثیر هاکلیدواژه



139473دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

“دروغ آوردمدوغ آوردم؛ قصّۀآي بدو”تحلیل عناصر روایتی تصاویر کتاب 

پورعصمت اعظم
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودك و نوجوان

چکیده
ۀآي بدو دوغ آوردم، «ر داســتان این پژوهش به بررســی هماهنگی بین متن و تصــویر د قصــّ

صویرگري علی مفاخري می» دروغ آوردم سرونژاد و ت ضی خ شتۀ دکتر مرت صر نو پردازد و عنا
مایه، پیرنگ، شخصیّت دهد عناصري چون سبک، درونروایتی تصویر را مورد ارزیابی قرار می

گیرد و پردازي و همسویی هریک از آنها در متن داستان نیز مورد بحث قرار میپردازي، خیال
تواند به کودك کمک کند تا به حسّ لذّت وافري از تصــاویر و توجه به این عناصــر میکه این

خوانش بهتري از متن دست یابد.
دکتر مرتضی خسرونژاد، تصویرگري، علی مفاخري، عناصر روایتی، پیرنگ.ها: واژهکلید
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هندیبر زبان فارسيهنديهار واژهیتأثیلیتحلیبررس

یفرزانه اعظم لطف
دانشگاه تهران،اردوفرهنگواتیادبواستادیار زبان

ده یچک
گردد دست کم حدود سه هزار سال روابط یآنها بازمیخیتاريهاران و هند تا آنجا که به گذشتهیا

نه با ورودیریوند دین پیکه جهات متعدد اياند، به طورداشتهیو دوستيبر حسن همجواریمبتن
،یاسیمختلف سيهانهیشود و در زمیدوچندان میلۀ زبان فارسیان به وسیرانیق ایاسالم از طر

ت و ین باورند که زبان سانسکریشناسان بر اابد. زبانییز گسترش روزافزون مینیدتیو عقیفرهنگ
يهاسد: در زبان سرودهینوین باره مارتن باگ میاند. در اک اصل سرچشمه گرفتهیزبان اوستا از 

يهالهیان دو لهجۀ قبیان همان فرق است که میرانیایمذهبيهاو زبان سرودهمقدس برهمنان
يهنديهازبانی) اسام1002» (ين اکبرییآ«ک نژاد (ملت) باشد. عالمه ابوالفضل در کتاب یمختلف 

) زبان 5) زبان ماروار، 4) زبان ملتان، 3، ی) زبان بنگال2، ي) زبان دهلو1ن ثبت کرده است: یرا چن
) زبان 11) زبان افغانان، 10) زبان سند، 9) زبان کرناتک، 8) زبان مرهت، 7) زبان تلنگانه، 6ات، گجر

ر) ین بهارت (هند کبیتنها در سرزم1951سال ي... بر اساس سرشمارر وی) زبان کشم12بلوچستان، 
اریم بسیل کنن پاکستان را شامیسرزميهاها و لهجهزبان و لهجه وجود دارد و اگر تعداد زبان782

ه هندوستان بوديو درباریش از هشتصد سال زبان رسمیبیفارسزبانشود. از آنجا که یشتر میب
هند دور از ذهن نخواهد بود. یآن در زبان شعر و نثر فارسيهاو واژهيهنديهااست لذا نفوذ زبان

نیشود. در ایافت میبه وضوح یهنديهاواژهيقرن چهارم و پنجم هجریچنانکه در نظم و نثر فارس
هند يهار زبانیو تأثیدر فارسيو ترجمۀ اصطالحات هنديمفرد هنديهاواژهیپژوهش به بررس

هند پرداخته خواهد شد. یزبان فارسيبنددر جمله
.یختیخته، ری، ري، اصطالحات هندي، واژگان مفرد هنديزبان هند:هاهدواژیکل
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در شعر2وب کاربردحوزة استفاده و 

زهره افتخار
مشهدشناسی دانشگاه پیام نورعلم اطالعات و دانشدانشجوي دکتري

محمدباقر نگهبان
علمی دانشگاه شهید باهنر کرمانهیئتعضو 

دهیچک
يسازیدر غنيادیت زیدر حال ظهور است که ظرفياز ابزارهايادهندة مجموعهنشان2وب 

يرقات کمتین، تا به حال تحقیدارند. با وجود ايو پرورش نوآوريامکان همکارۀارتباطات، ارائ
آن است تا یاست. پژوهش حاضر در پدر شعر صورت گرفته 2وب يدر خصوص کاربردها

هاي به معرفی برخی فناورين منظور، یکند. بدیدر شعر را بررس2وب ياستفاده از ابزارها
اده زان استفیها، مافتهیبر اساس در شعر ارائه می شود.جدید پرداخته و سپس تأثیر هر کدام 

ياز ابزارهايشتریث اشاعه باال است و استقبال بیخصوص از حهدر شعر ب2وب ياز ابزارها
ان افراد وجود دارد.یدر مهاوبالگخصوص هاشتراك اطالعات ب

.2وب،شعرادبیات،اینترنت، وب،:هادواژهیکل
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»باروك«ي ویلیام فاکنر در قالب »خشم و هیاهو«بررسی رمان 

نرجس افشاري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

دهیچک
ت و یوة روایاست که هم از جهت شیاز آثار زبده و قابل تأمل ادبیکی» اهویخشم و ه«رمان 

ن کتاب بزرگ یام فاکنر در ایلیت است. ویه درخور اهمیمامحتوا و درونث یساختار و هم از ح
وسعه ده تیچیت پیک روایکند و آن را تا حد یکوتاه آغاز میستم، رمان را مانند داستانیقرن ب

یاشرافياست که روزگارياسه نسل از خانوادهيهاداستان رنج» اهویخشم و ه«دهد. یم
یاهان هم زندگیاند و در کنار آنها سه نسل از سبه ذّلت نشستهاند و اکنونثروتمند بوده

را یقیقحیبه عالم هستياعتقادیو بییسنده در تالش است تا در پس پوچ گرایکنند. نویم
» اروكب«ن اثر ارزشمند در قالب یدار بشر است. در جستار حاضر ایآشکار کند و آن روح مانا و پا

قرار گرفته است. بدون یمورد بررس» ابهام«و » حرکت«یعنین دوره،یشاخص ایژگیو دو و
در عالم واقع یزمان و حرکت منطقیاهو با آنچه از توالید، زمان و حرکت مطرح در هیترد
او ياست و اساس فلسفۀ فکريزمانی جاریان دارد، کامالً متفاوت است. زمان فاکنر در بیجر
رو به جلو و مداوم یان دارد، حرکتیطول رمان جرکه دریزمان است و حرکتيز از تنگنایگر

ۀ کند. نکتیذهن انسان نفوذ ميهاهیده و در هم است که درون الیبریست؛ بلکه حرکتین
دن مواجه کريسنده برایاست که تالش و تعمد نوین اثر ابهام و اعجابیگر در ایقابل تأمل د

رت یاو در به حیها و سعارها و عادتاز هنجيز ویر قابل انکار است. گریمخاطب با آن غ
شود و در ابهام یرو ممطالعه با آن روبهياست که مخاطب از ابتدایافکندن خواننده چالش

توان ین اغتشاش مضمون و ساختار میشود. با وجود ایرها میقیعمیو سرگردانیفلسف
شد و آن یاندیآن مسنده در طول رمان به یدانست هدفمند که نويرا اثر» اهویخشم و ه«
.يو ماندگارییدن به رهایرسيست جز تالش انسان براینيزیچ

: بررسی، خشم و هیاهو، ویلیام فاکنر، باروك.هاکلیدواژه
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ها همتاي مزرعۀ حیواناتخانۀ ادریسی

حسن اکبري بیرق
علمی دانشگاه سمنانهیئتعضو 

پورفاطمه باقی

چکیده
هایی که مزرعۀ حیوانات را به نگارش درآورد؛ یعنی همان سال1944سالجورج اورول در

این کتاب هنوز . حکومت کمونیستی استالین در اوج خود، در اتحاد جماهیر شوروي حاکم بود
پس از گذشت بیش از هفتاد سال، مقام اول مبارزه با حکومت تلخ و بدفرجام استالین را به 

ستانۀ فروپاشی حکومت شوروي، غزاله علیزاده ها بعد، در آسال. خود اختصاص داده است
داده در آن را لۀ انقالب روسیه و حوادث رخهیر ایرانی دست به قلم برده و مسئنویسندة ش

نگاه منتقدان ایرانی در آن . ها، قرارداددستمایۀ موضوع داستان ماندگار خود، خانه ادریسی
بود که اثر بزرگ غزاله چندان به دیدة هاي مختلف ادبی دهۀ هفتادها چنان درگیر جریانسال

، اندکی 1375سر و صداي غزاله در سالدار و پرمرگ حاشیه. اعتبار و اهمیت نگریسته نشد
نویسی را به وي ها چرخاند و جایزة بیست سال داستانها را به سمت خانۀ ادریسینگاه

این پژوهش. شی سپرده شدها به دست فراموولی پس از آن دوباره خانۀ ادریسیاختصاص داد
هاي این اثر و جایگاه واقعی آن در ادبیات فارسی و ها و ظرافتبا هدف نمایاندن برخی گوشه

.جهانی و با روش ادبیات تطبیقی در قیاس با مزرعۀ حیوانات انجام گرفته است
حیوانات، ها، جورج اورول، مزرعۀ ادبیات تطبیقی، غزاله علیزاده، خانۀ ادریسی: هاکلیدواژه

.انقالب روسیه
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هاي کودکان و نوجوانانبازنمایی آسیب بینایی در داستان
بر اساس نظریۀ احساس حقارت آدلر“گرداب سکندر”با تحلیل داستان 

ناهید اکبریان 
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه هرمزگان

چکیده
بودن، بر اثر عوامل محیطی و اجتماعی و در برخورد با احساس حقارت عالوه بر مادرزادي 

خورد؛ از آن پس فرد شود. تعادل روحی و روانی فرد برهم میاطرافیان نیز ایجاد یا تشدید می
ه لهاي مختلف حقارت خود را جبران نماید و به برتري دست یابد. این مقاکند از راهتالش می

اساس اصول مهم نظریۀ آدلر به خصوص احساس را بر بر آن است داستان گرداب سکندر
حقارت بررسی نماید.

عوامل ایجاد حس حقارت و تالش شخصیت داستان در چگونگی جبران آن در ،در این مقاله
شود. نتایج حاکی از آن است که شخصیت معلول داستان با قالب داستان بررسی و تحلیل می

کند و احساس ري، تالشی مداوم را آغاز میمشخص نمودن هدف اصلی خود براي رسیدن به برت
تواندنماید. او تا آنجا که میحقارت ناشی از فقر و معلولیت را از طریق خود خالق جبران می

هاي گذشته و عوامل محیطی موجود، به گیرد و با تلفیق تجربهتمام حواس خود را به کار می
اقتصادي خانواده و هم از نظر جسمی حقارت رسد و از این راه هم با تأمینابتکار و خالقیت می

نماید. خود را جبران می
احساس حقارت، گرداب سکندر، آلفرد آدلر، معلولیت، نابینایی.ها:کلیدواژه
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ج

سندبادنامهساختاريتحلیل

پورالیاسیعزیز
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
نديهکهاستآنبرغالبوظنرودمیشماربهپارسیادبماندگارکتبازیکیسندبادنامه

وهکلیلنظیرهنديآثاردیگروکتاباینمیانکهفراوانیهايشباهتراظناینوباشد
تاریخطولدرآنترجمهواثراینورودازپس. کندمیتقویتداردوجودنامه،طوطیودمنه

جايبرهاییسندبادنامهخوداز»رودکی«و»هرويازرقی«چوننویسندگانیوشعرا،
رفتهاثراینبرکهراتاریخیهايدگرگونیتواندمیآنهامیانتطبیقیمقایسهکهگذاشتند

هاينسخهوپردازدمیسندبادنامهاجمالیسابقهبرسیبهحاضرمقاله. کندهویدااست
ویژگیبررسیبهادامهدروکندمیبررسینثر،درچهونظمبخشدرچهدرراآن،مختلف

کندمیاستخراجرااثراختصاصاتمورددوهردروپردازدمیاثرمحتواییوساختاريهاي
بیان... ونامهطوطیدمنه،وکلیلهجونمشابهآثاردیگرازآنتاثّروتاثیرمیزاناثرپایاندرو

.کندمی
.محتواساختار،تطبیقی،ادبیاتهندي،ادبیاتسندبادنامه،:هاکلیدواژه
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هاي انتقادي حافظ به اوضاع جامعۀ عصر خودنگرش

حورا سادات امامی  
واحد کاشاناسالمیارشد دانشگاه آزادکارشناس

چکیده
ي اترین ادوار تاریخ ایران است زیرا دورهعصر حافظ یعنی قرن هشتم هجري قمري یکی از سیاه

شد و در نهایت نیز تیمور طّی دو امیري ناالیق اداره میگوشه از ایران به دستاست که هر
اي تاخت که یادآور یورش ویرانگرتر با سپاهی بزرگ بر ایران به گونهمرحله با قدرت هرچه تمام

نیاي بزرگش بود. در این دوران، ظلم و ستم آن قدر گسترده شد که هرج و مرج و ریاکاري و 
س ها و سپج خود رسید تا جایی که این فساد حتی به خانقاهانواع فسق و فجور در جامعه به او

به مدارس علمیه و گردانندگان آن نیز رسید.
، یأس و "د مظفّريامیر مبارزالدین محم"خصوص همزمان با فرمانروایی بهدر این دوره و

ند ینخصوص در شهر شیراز موجب شد که مردم راه انزوا را برگزناامیدي در بین ایرانیان و  به
انه اي هنرمنداي منفی علیه منافع حاکمان بود. در این اوضاع، حافظ با شیوهکه این خود مبارزه

زمان خود ۀبه ظاهر آرام جامعةو با استفاده از ابزار شعر و به خصوص قالب غزل از چهر
دن هاي عصر خود رونمایی کرده است. با خوانها و تناقضها را به کناري زده و از زشتیحجاب

شیراز از دردها و اوضاع ۀتوان دریافت که خواجاو میۀظاهر عاشقانه و حتی عارفانترنّمات به
اطّالع نبود و با به کارگیري زبان رندانه و صور خیالی ویژه به نقد افکاري روزگار خود بی

پرداخت که در پی موجّه جلوه دادن وضع حاکم بود.
رندانه، نگرش انتقادي، صور خیال.غزل، زبانجامعه، حافظ، شعر، ها: کلیدواژه
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ي علمی بندسندي براي وجود رده،نامهنقسمت ذیل کتاب مرزبا
هجري7در قرن کتابخانه

سعید امامی
ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستاندکتردانشجوي

رضوان اجاقی

چکیده
برگرفته از تفکر اندیشمندانی بوده ،حقیقتهاي جهاِن امروز، در هاي بزرگ کتابخانهبنديرده

تالیف،نامهاند. کتاب مرزبانخصی تقسیم کردههاي مشاست که در ابتدا علوم را به حوزه
اي که در آن از مشاهدات این دانشمند در کتابخانهاستسعدالدین وراوینی داراي قسمت ذیلی 

ه کند. در این مقالکه به همت ربیب الدین، یکی از بزرگان خوارزمشاهی، ساخته شده بحث می
مشخص می شود با توجه به مشاهدات وراوینی در متنِ قسمت ذیل کتاِب مرزبان نامه، رده 

هاي حوزهتقسیم بنديةت که فارابی دربارربیب الدین منطبق با آنچه بوده اسۀبندي کتابخان
بندي دیویی بسیار نزدیک شود که ریشۀ ردهعلوم ابراز داشته است. همچنین نشان داده می
بندي بندي دیویی هم به ردههاي علوم. زیرا ردهاست به آراء فارابی در حوزة تقسیم بندي شاخه

بی.کتابخانه ربیب الدین نزدیک است و هم به نظرات فارا
.بندي، کتابخانۀ ربیب الدیندهمرزبان نامه، سعدالدین وراوینی، رها:کلیدواژه
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تأثیر مثنوي معنوي مولوي بر مثنوي طاقدیس نراقی

سهیال امامی 

چکیده
الدین محمد بلخی عارف قرن هفتم و خالق اثر منظوم و معروف مثنوي شریف موالنا جالل

هاي فضل و دانش و اجتهاد ترین چهرهنراقی یکی از درخشاناست در شش دفتر و مال احمد 
به سبک و شیوة مثنوي موالنا » طاقدیس«نیمۀ دوم قرن دوازدهم صاحب کتاب منظوم 

شک تأثیر و نفوذ موالنا بر اقران بعد از خود کامالً واضح و مبرهن است تا کنون باشد. بیمی
اما هیچ گاه مقلَّد به مقلِّد نرسد. این نگارش زدندو شیوة موالنا دست به افراد زیادي به سبک 

لب موردهاي مثنوي معنوي مدّ نظر نراقی در سردون طاقدیس بوده است؟ مطکه کدام اسلوب
تا تأثیر مثنوي معنوي بر مثنوي طاقدیس نراقی در تمام ابعاد مورد باشدبررسی این مقاله می

بررسی قرار داده شود.
مثنوي معنوي، نراقی، طاقدیس، عرفان، تصوّف.مولوي،ها:واژهکلید
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طرح منسجم ذهنی امیر خسرو در مطلع االنوار

امامی فاطمه
رودهنواحداسالمیآزادکارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

چکیده
ترین شعراي هند است که آثار خود را به تقلید از نظامی امیر خسرو دهلوي یکی از برجسته

جایی که نظامی گنجوي یکی از ساختارمندترین شعراي فارسی آنازگنجوي سروده است.
به نظر می رسد که امیر خسرو نیز در تقلید از آثار او به لزوم ساختار منسجم در زبان است.

هم در شکل و هم در محتواي اثر هماهنگ این اثرنظام آثارش بسیار توجه داشته است.
این مقاله هدف ازذهن داشته است.ر دامیرخسروکند کهی میحکایت از طرح منسجم

االنوار است.مطلعساختار ذهنی امیرخسرو دریابی به طرح ودست
.طرح منسجمامیر خسرو دهلوي، آثار، مطلع االنوار، ها: کلیدواژه
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اشتراکات منشآت و دیوان خاقانی

آرش امرایی
فنون دریایی خرمشهروعلومدانشگاه استادیار

پور عبدالحسین حسن
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ها را به صورت مستقیم ها و تفکّراتی دارد که معموالً آن اندیشهاي اندیشههر شاعر و نویسنده
کند. حال اگر شاعري نویسنده نیز باشد. به ها یا اشعار خود بیان مینوشتهیا غیر مستقیم در

هاي او وجود خواهد داشت. خاقانی شروانی از جملۀ آن طور قطع اشتراکاتی در اشعار و نوشته
که برخاسته از افکار اوست، در دیوان و منشآت یشاعران است. مفاهیم و مضامین مشترک

ادعا کرد که هیچ شاعري مانند خاقانی، این همه افکار و احساسات توانشاعر کم نیستند. می
ه، بستعر خود نیاورده است. گویی او هرآنچه را که در صحیفۀ ذهنش نقش میرا در شمختلف

توان دیوان او را جامع تمام مضامین و مفاهیمی اي که میبه زبان شعر بیان کرده است؛ به گونه
داشته. دانست که در شعر فارسی وجود

بیشترین قصاید او قصایدي است که در آنها به عقاید مذهبی، پند و اندرز، زهد، گله و شکایت 
اشاره شده است. هر ، رنج و زحمت سفر، مدح و ستایش و...از مردم و روزگار، فخر و مباهات

ایز تمشود؛ آنچه او را از دیگران مچند این گونه مفاهیم در آثار شاعران دیگر نیز دیده می
و دهیسازد این است که شاعر موضوعات معمولی و تا حّدي مبتذل را از ابتذال بیرون کشمی

توان گفت پوشاند. عالوه بر این در دیوانش مفاهیمی وجود دارد که میها میاي نو بر آنجامه
ور مشهدة است که نمونۀ بارز آن را در قصیایی هستند؛ از جملۀ آنها مضامین ترسخاصّ خود او 

بینیم. بنابراین در این بخش سعی شده است به اشتراکات مضمونی بین دیوان و ترساییه می
منشآت پرداخته شود.

خاقانی، اشتراکات، دیوان، منشآت.:هاکلیدواژه
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یان در منابع عربیرانیایراث حماسیانعکاس م

آرش امرایی
فنون دریایی خرمشهروعلومدانشگاه استادیار

ده یچک
راث یاز مياریبسۀبه ترجمیکدام با هدفان، هریرانینِ ارتباط اعراب و ایآغازيهادر قرن

به حفظ ياستهیا ناخواسته خدمت شایخواسته ن اهداف،یمکتوب ما پرداختند. از رهگذر ا
ظ به حفیلیچندان تما،مسلمانان تازهیرانیاران بعد از اسالم،یراث مکتوب شد. در این میا
از یز تعمداً برخینيدر مواردین تازه نمود کفر بودند، نداشتند و حتین آثار که بر اساس دیا
يهاوهیخود کردن شازيبود که اعراب برایط اجتماعین شراین آثار را نابود کردند. در ایا

ن منابع آوردند و آنها را ترجمه کردند.یبه ايو... رویخیتاري، نوشتن کتابهايحکومت دار
ن یایعربۀام شده، با استفاده از ترجمیآن آثار لگدمال حوادث ایمتن اصلیلیکه به دالامروز

يدر موارداز آنها وییاست، به متن آن آثار و گاه بخشهاآثار که در آن روزگاران صورت گرفته
نیهمدارد،آنها فاصله یبا متن اصلن آثار یهرچند متن موجود ام.یخوریاز آن آثار برمینام

از منابعيرای، بسین، منابع عربیااست. بنابرفراهم شدهیاست که به مدد آثار عربیمتیز غنین
راث یمارتباط منابع ویچگونگ،ن مقالهیدر ا.استان را حفظ کردهیرانیش از اسالم ایپیحماس
یراث حماسیبه میکه زبان عربيشده، خدمت ارزشمندیبررسیران با منابع عربیایحماس

لف)اشده است: یبخش بررسن موضوع در چهار یاست. اان شدهیل بیان کرده به تفصیرانیا
به يترجمه متون پهلوب)اند.ف شدهیلتأیرانیات ایرواکه با استفاده از منابع ویعربيآثار

که بر ییکتابهاد)مانده است.یاز آنها باقینامیکه به مدد منابع عربییکتابهاج).یزبان عرب
.اندف شدهیلآنها تأیا ترجمه عربیان و یرانیاياساس کتابها

، ترجمه، انعکاس.ی، منابع عربیماسراث حی: مهاواژهدیکل
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در شعر نو فارسینقد و تحلیل سمبولیسم (نمادگرایی)

امید علی اهللاحجت
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراكدانشجوي دکتري

چکیده
هاي و پیروان زیادي پیدا کرد و در دههنمادگرایی حرکتی بود که با نیما آغاز شدنودر شعر 

باتوجه به اهمیت و جایگاه سمبولیسم (نمادگرایی) سی و چهل دورة معاصر به اوج خود رسید.
در شعر نو ضرورت دارد که این جریان شعري مورد نقد و تحلیل بیشتري قرار گیرد. این مقاله 

. نحوة شکل گیري نماد 2. زمینه هاي اجتماعی سمبولیسم در شعر نو 1–سه محور اصلی در 
این جریان پرطرفدار و تأثیرگذار در -. قرائن کشف نمادها در شعر نو3در شعر نو و انواع آنها

شعر نو را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و کوشیده است تا با روشی علمی و آکادمیک چراغی 
مخاطب شعر نو قرار دهد. پیش پاي 
ن گیري نماد، قرایهاي رواج، چگونگی شکل: شعر نو فارسی، سمبولیسم، زمینههاکلید واژه
.کشف نماد
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یش علم عروض عربیدایان در پیرانیر ایتأث

دواراحمد امی
علوم قرآنی خمین)علوم و معارف قرآن کریم (دانشکدةاستادیار دانشگاه

دهیچک
است و مبتکر آن یک دانش محض عربین باورند که علم عروض یم عرب بر ایدانشمندان قد

اند. بدین ترتیب به آشنا بودهيها به اوزان شعرعربيش از ویا پیل ابن احمد است یا خلی
ها، ير هندیتوان تأثیمیرونین عوامل بیاند. از جمله اده گرفتهیرا نادیرونیر عوامل بیتأثینوع

ن یند. اام بودهین دانش سهیش ایدایز در پیان نیرانیقت ایها را نام برد. در حقیرانیها و ایونانی
ش از یپ،انیرانیاد کهیجه رسین نتیکرده و به این موضوع را بررسیپژوهش به طور مستقلّ ا

اند و برخوردار بودهياند و از قواعد وزن شعرسرودهيادیاشعار موزون زیابداع عروض عرب
در يویط زندگیاست که در محرفتهیر پذیان تأثیرانیم از ایطور مستقا بهیل ابن احمد یخل

مله از جیرانیاند و ارتباط با دانشمندان ااد بودهیبصره و خراسان که فارسی زبانان در آنجا ز
ت نعرفته که در آموزش صیر پذیم از آنها تأثیرمستقیبه طور غيا ویشود. یان میابن مقفّع نما

از اوزان یشان و اخذ برخیسان ابه يان و سرودن اشعاریرانیتوسط عرب زبانان از ايشعر
توسط ين اشعار و کشف اوزان شعریایلۀ شاعران عرب و بررسیبه وسیخاصّ شعر پارس

است.یل قابل بررسیخل
ل ابن احمد، ابن مقفّع.ی، خلی، عروض فارسی: وزن شعر، عروض عربهادواژهیکل
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با تکیه بر بسامد حواس و جدول گوتلی در اشعار فریدون “ قعش”ت بررسی تشبیها
مشیري

محبوبه امیرخانلو
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد رودهن

چکیده
ها و تصاویر ذهنی خود از ابزارهاي مختلف شاعران براي انتقال عواطف، احساسات، اندیشه

د که به ویژه باشمی» تشبیه«از پر کاربردترین آنها صورت خیالی گیرند که یکی بیانی بهره می
از آنجایی که وي شاعر در اشعار فریدون مشیري از بسامد باالیی برخوردار است.

کند که در بیشتر موارد را از این رهگذر خلق می» عشق«ست، تصاویر متنوعی از »هاعاشقانه«
آنچه در اینفراوان از عناصر طبیعت است.گیري تشبیهات فشرده عقلی به حسی با بهره

رسد بسامد باالي استفاده از عناصر محسوس دیداري در عینیت تصاویر برجسته به نظر می
ردهاي کارک، هاي رمانتیکی شعر اومایهباشد که با تلفیق با درونمی"بهمشبه"بخشیدن به 

و» مشبه«وي ارتباط بین از دیگر سدهد.نشان می"عشق"ذهنی شاعر را نسبت به ةویژ
مهم است که ۀگردد و با کشف این رابطروشن می» وجه شبه«با درك صحیح » مشبه به«

توان به دنیاي تخیّل شاعر راه یافت. از این جهت بر آن شدیم تا با تبیین و طبقه بندي می
و ت با دارتباط وجوه شباهةنحوسیر قلمروي این تشبیهات وساختمان آنها و  به دنبال آن،

آنها ، انهگسوي تشبیه بر مبناي جدول گوتلی و همچنین بررسی بسامد استفاده از حواس پنج
را از دیدگاه جدیدي واکاوي کنیم.

.عشق، تشبیه، وجه شبه، حواس، تصویر:هاواژهکلید
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يریمشدون یاز اشعار فریم و صورت قطعاتفریبررس

محمدصالح امیري
هرمزگاناسالمیعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 

دهیچک
، روانییهاسرودهۀاست با عرضاست که توانستهي) شاعر1305-1379(يریفریدون مش

دسته داران شعر و ادب بان دوستیدر مياگاه گستردهیجا،نینشو دليساده و البته هنر
آن در قالب نقد ین شاعر و بررسیایاز قطعات اجتماعییهاآورد. پژوهش حاضر با طرح نمونه

، منسجم نمودن عناصر یمختلف زبانيهات جنبهیتقويرا برايریمشيگرا، تالش هاصورت
ن یدر اغلب اییگراهر شعر که منجر به فرمیجاد انسجام کلیصورت شعر و اةدهندشکل

کند.یان میب،استها شدهودهسر
.، فریدون مشیريیزبانيها، نقشيزیگر، هنجارییافزاقاعده، فرم، ییگرا: صورتهاهواژدیکل
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ایزدان گیاهیسیاوش و خویشکاري 
در اساطیر)هاها و زیرساخت(بررسی شباهت

فرعاطفه امیري
کارشناس زبان و ادبیات فارسی

چکیده
. دارددوگانههویتیخود،اسطورهاساسواصلدرکهاياسطورهاستشخصیتیسیاوش
دسمقایزديبهدوم،واستبودهایرانیوکیانیشاهانازگوییکهتاریخیسیاوشنخست

نمونۀبرعالوهاماداردبسیاريشباهتاست،برخاستهالنهرینبینازشودمیگفتهکه
صر،میونان،ماننددیگريهاتمدناساطیردرنیزمشابهیهاينمونهآن،مشابهالنهرینیبین

نندکمیحکایتقدرتمندایزدانیباستانیحضورازکهنهاياسطورهاین. داردوجود... وآشور
نامبهفرديازشاهنامهروایتدروهستندارتباطدرگیاهانبامختلفیهايگونهبهکه

پیگیريراکهنهاياسطورهاینشباهتتوانمیاودربارةجاماندهبهيهاآییننیزوسیاوش
وهاریشهتاآنیمبرکهباره،ایندرمفصلهايدادهتکراربهنهکوتاه،مجالایندر. کرد
بررسیبهوکردهوجوجستدارد،شباهتآنهابهسیاوشاسطورةکهراهاییمایهبن

صرمالنهرین،بیندرآنهاعمدةکهنباتیایزدانوبرکتایزدانخدایان،گیاهکهنيهاشباهت
.بپردازیمدارند،وجودآشوروبابلیونان،و

نباتی.ایزدانخدایان،گیاهکهنسیاوش،اساطیر،درگیاهها: کلیدواژه
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فارسی و معناي زندگیعرفانیشعرامانت الهی درمفهوم

خندقیجواد امین
مجازيدانشکدهفلسفۀ هنرو مدیرگروهدکتريدانشجوي

سید ابوالقاسم حسینی

چکیده
است که تفسیرهاي مختلفی » امانت الهی«مفاهیم مهم شعر عرفانی فارسی، مفهوم یکی از 

در دوران جدید همواره » معناي زندگی«وجوي براي آن بیان شده است. از سوي دیگر، جست
ا، اي و تحلیل محتومورد اهتمام اندیشمندان بوده است. این نوشتار با روش گردآوري کتابخانه

در شعر عرفانی فارسی دارد. نتایج » امانت«بر اساس مفهوم » زندگیمعناي «سعی در تبیین 
در شعر عرفانی فارسی برگرفته از قرآن است. » امانت«دهد که مفهوم این پژوهش نشان می

در معانی ارایه شده براي امانت از سوي تفاسیر و اشعار، شش معناي مشترك و هفده معناي 
زندگی،(معناي زندگی بر اساس مفهوم امانت) معناي»امانتۀنظری«متفاوت وجود دارد. در 

حور، گرا، خداماي فراطبیعتاست. این نظریه، نظریهانسانتوسطالهیامانتبخشیدنتحقق
اما با این وجود است» هدفۀنظری«دار هنجاري، کشفی و بیشتر مربوط به فرد انسانی و وام

آید. گانه برمیاز پی انتقادهاي هشت
.ییگراهدف، فراطبیعتۀامانت الهی، معناي زندگی، شعر عرفانی فارسی، نظریها:هکلیدواژ
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کودکان يبرایفارسادبوزبانج فرهنگ،یترومطلوبيراهبردهانیتدو
ا.ا.جيمایسوصداسازمانيمرزبرونمعاونتيبرا

فرداحمد امین

چکیده
يبرایفارسادبوزبانجیترويراهبردهانیترمطلوببهیابیدستق، یتحقنیایاصلۀمسئل

يمرزبرونيمایسبهراهبردهانیا.باشدیما.ا.جيمایسوصداسازمانيمرزبرونمعاونت
به گسترش فرهنگ، ج،یتروهینظربهتوجهباکهدهدیمراامکاننیارانیایاسالميجمهور

روشازاستفادهباقیتحقنیاد.ینماکمککودکانيژه برایدر جهان به ویزبان و ادب فارس
نیهمبهشد.انجامدیویدکیاستراتژيزیربرنامهياز الگويریبهره گباوقیعممصاحبه

برشد.گرفتهکمکن حوزهیادرخبرگاننظراتازقیتحقاهدافبهیابیدستيبرامنظور
ورانیایاسالميجمهوريمایصدا و سيمعاونت برون مرزتیمأمورابتدااساسنیا

ن یایرونیبویدرونعواملیابیارزباادامهدرشد.موضوع مشخصنیادرآناندازچشم
شدند.يبندتیاولووییشناسامطلوبيراهبردهاتینهادرونییتعبلندمدتاهدافمعاونت،

شتر یبموضوعنیادرضعفنقاطازيبرون مرزقوت معاونتنقاطدادنشانقیتحقنیاجهینت
یرقابتيراهبردهانیبنابراباشدیمشتریبن معاونتیايفرصتهااززیندهایتهدواست

دریجهت گسترش فرهنگ، زبان و ادب فارسيمعاونت برون مرزيبراراهبردهانیمناسبتر
يمعاونت برون مرزيبراشدهنیتدویرقابتيراهبردهاانتهادرشدند. دادهصیجهان تشخ

.شدنديبندتیاولو

سیتروراهبرد،:هادواژهیکل سيمرزبرونمعاونتکودك،،یج، زبان و ادب فار يمایصدا و 
.ج.ا.ا
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بررسی و مقایسه طنز عصر مشروطیت و طنز معاصر با تاکید بر آثار علی اکبر 
آقا)گل(و کیومرث صابري فومنیدخو)(دهخدا

زهرا امینی
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
م و صورت غیرمستقیوسیلۀ آن به طنز در اصطالح ادبی، شیوة خاص انتقادي است که ادبا به 

دهند و هر نویسنده هاي اجتماعی را مورد نقد قرار میها و لغزشها ضعفنمایی واقعیتبا بزرگ
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... از شگردهاي هنري و ادیب طنزپردازي در جهت بیان مقاصد

برد در این تحقیق که روش آن بر پایۀ روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات خاص خود بهره می
اي ـ اسنادي استوار است، نگارنده ضمن بررسی و تحلیل اوضاع اجتماعی، سیاسی و کتابخانه

اکبر دهخدا (دخو) و کیومرث فرهنگی عصر دو ادیب و طنزپرداز برجستۀ ادبیات فارسی، علی
زمین سازد که چگونه ادباي طنزپرداز برجستۀ ایرانروشن می،)آقا(گلصابري فومنی 

اند با استفاده از شیوة طنزساز و کارهاي القاي بیان و معانی و مقاصد خود را نسبت به توانسته
گیري از طنز، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بیان نمایند و هریک از آنان بابهره

پس از بررسی و تأمل اند؟ سپس نگارنده،امعه را موردبررسی قرار دادهکدام بخش از اوضاع ج
بینانه به آثار هریک از آنان، به این نتیجه رسید که دهخدا در کنار توجه به اوضاع جامعه،ژرف 

آقا در جهت انتقاد و اصالح حکومت و ارائۀ راهکارهایی براي بهبود نویسد و گلعلیه جامعه می
گو بین وها بر پایۀ گفتنوشتهآقا،مطالب گلدرداشت. دیگر اینکهم برمیاوضاع مملکت گا

گاه نقش محوري هیچهایی که دخو آفرید،که شخصیتحالیدرگیردها شکل میشخصیت
مانند.گیرند و همیشه در حاشیه مینمی

.اکبر دهخدا، کیومرث صابري، جامعه، القاي معانی، انتقادطنز، علیها:واژهکلید
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د محتشم کاشانی، چهرة مکشوف نسخۀ خطی و مقلّطاهري نایینی

ثریا انداز
ي زبان و ادبیات فارسیدبیر آموزش و پرورش و دکتر

سرمديمجید 
پشتدارمحمد علی

چکیده 
اي که در کتابخانۀ مرکزي هاي خطی است؛ تک نسخهدیوان طاهري نایینی یکی از گنجینه

ود. وي از شاعران عصر صفوي و معاصر شاه عباس اول بوده است. طاهري شتبریز نگهداري می
بیت است. متن این نسخـۀ خطی شامل 3000کند. دیوان وي نزدیک به ظهور می10در قرن 

رکیب در غزل مقلد حافظ و در تبند است. وي ترجیع2ترکیب بند و 3قصیده، 8غزل، 252
طاهري شاعري  است که با وجود تقرب در دربار، هیچ شعر بند مقلد محتشم کاشانی است.

امام ۀمدحی ندارد. او شاعري است شیعی مذهب که در نعت دوازده امام و رسول اکرم  و مرثی
دینی جامعه و تر کردن فرهنگ حسین اشعار قابل توجهی دارد. این اشعار می تواند در غنی

در قرن دهم در زمینۀ تقلید از محتشم (دوازده بند پژوهش اشعار مذهبی و آیینی مفید باشد.
شود. با تصحیح این نسخۀ خطی معلوم شد که تنها از وحشی بافقی نام برده میسرودن)

ردیف وحشی قرار طاهري نایینی را به لیست مقلدان محتشم باید افزود. از این حیث وي هم
بند خود را به تقلید از محتشم سروده است. یکی در مدح موالي گیرد. وي دو ترکیبیم

نی بیردة استقبال، استقالل بالغی و جهانري در رثاي سیدالشهدا. در پس پمتقیان و دیگ
د.کنخاص طاهري خودنمایی می

نایینی، محتشم کاشانی، شعر مذهبی.نسخۀخطی، دیوان، طاهري ها:کلیدواژه
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) 6رن (قپیکر نظامی و کاسۀ میناییسیارات در هفتتطبیقی آسمان ومقایسۀ
واتسنموجود در موزة پریش ـ 

مریم انصاري یکتا
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
رن ششم، به قدر این مقاله به مقایسۀ صور فلکی در هفت پیکر نظامی و کاسۀ مینایی متعلق 

واتسن و تأثیر باورهاي مشترك بر ادبیات و هنرهاي دیگر از جمله موجود در موزة پریش ـ 
هاي گوناگون، دست خواهیم یافت.هاي مشترك روایتسفالگري پرداخته و سرانجام به ریشه

ع صورترین منباز آنجایی که انسان، در گذشته با آسمان ارتباط تنگاتنگی داشت، آسمان مهم
ها بوده است بسته به هر فرهنگ، صور خیال او بود. از این فرایند، که تقریباً در همۀ فرهنگ
.انداي شدهسطورههاي امختلفی به وجود آمد که بیشتر،  تبدیل به شخصیت

در این پژوهش، آسمان و تأثیر سیارات در فرهنگ ایرانی، با توجه به ادبیات و شعر نظامی و 
بررسی خواهد شد. تا شاهد آن باشیم که در ادبیات و سفالگري آسمان و سفالی میناییۀکاس

گونه اند و به این پاسخ برسیم که سفالگري چسیارات چگونه نگریسته شده و چگونه تصویر شده
توانسته است به ترویج تصویري از ادبیات بپردازد. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و 

پیکر و کاسۀ مینایی) پرداختهبه مقایسۀ این دو متن (هفتنهایت توصیفی خواهد بود که در 
شود.می

کاسۀ مینایی، نظامی، اسطوره.هفت گنبد، بهرام،ها:کلیدواژه
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ییاشعار عاشوراییمحتوايریگجهت

علی اوسط خانجانی
دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

دهیچک
ساله رهزایاست که با قدمتيداریات پایاز ادبیو بخشینیاز شعر آیياگونهییشعر عاشورا

سو به کیا از یرآمد و پوک، کایدئولوژیک رسانه ایعنوان گرفته و بهيجایکرة ادب پارسیدر پ
نمود و از ینیآفرخواهانه نقشطلبانه و عدالتحقيهااز جنبشياریسان علت مُعّدِة بس

و ا گوناگون در قلمرو معنییهاها و جهتهیها، سوها و رخدادانیار، جرثر از افکگرسو متأید
یپژوهش» ییاشعار عاشوراییمحتوايریگجهت«ش رو با عنوان یدا نمود. مقالۀ پیپا محتو
ییادامنۀ شعر عاشوریافته است. فراخیسامان » یفیتوص-یلیتحل«صورت است که بهينظر

اند مودهنیین پهنه طبع آزمایکه در اییشاعران عاشورایفراوانز یو نیات پارسیدر گسترة ادب
هاد استشییده است که نتوان به اشعار همۀ شاعران عاشورایمقاله سبب گردییز گنجایو ن

ینشیطور گز، بهییشعر عاشوراییمحتوايهايریگنمود. لذا پژوهشگر به هدف کشف جهت
ده است که شعریجه رسین نتیکاوش قرار داده و به ارا مورد مطالعه وییاشعار شاعران عاشورا

افته است. در یرا یو اصالحیسوگوارانه، عرفانيریگخ خود سه جهتیدر طول تارییعاشورا
يریگجهتییدایژه دفاع مقدس در پیوو بهیت، انقالب اسالمین باره، جنبش مشروطیا

داشته است.ياکنندهنییر تعیتأثیانقالب-یاصالح
ن(ع)، سوگ، عرفان، اصالح.ی، امام حسیی، شعر عاشوراینیات آییادبها: دواژهیکل
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ییکستان از نظر معنایتاجيهاران و اَلّهیايهاییتحلیل گفتمان انتقادي الال

آباديفاطمه ایبک
کرمانشاهبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي شناسی آکادمی علوم تاجیکستان و دانشجوي دکتري زدکتري زبان

الهام رضاییان ورمزیار
علمی دانشگاه پیام نور شازندهیئتعضو 

یمحمد موالی
شناسی آکادمی علوم تاجیکستان و دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاهدکتري زبان

دهیچک
ه توجه باست که یملتات مکتوب هریۀ ادبیهر قوم و پایفرهنگيربنایزیات شفاهیادب
. گرددیتر کردن فرهنگ و ادب هر کشور میو غنينهفته در آن موجب باروریادبيهاییبایز

مردم یعت و زندگیدهند که با طبیل میرا تشکیات شفاهیاز ادبیها بخش قابل توجهییالال
آنان هستند. در يو معنوياند و نشان دهندة ابعاد مختلف فرهنگ مادافتهیق یعميوندیپ

انجام یکیمصراع الالیی تاج700و یرانیاییمصراع الال700يپژوهش حاضر که بر رو
ییرامون واژة الالیپیحاتیانه و ارائه توضیات عامیکوتاه به مفهوم ادبياده، ضمن اشارهیگرد
قرار لیو تحلیها مورد بررسها و الهییالالیشناسییبایزيهاکستان، جنبهیران و تاجیدر ا

گرفته است. 
.یادبيسازکستان، برجستهیتاجيهاران، الالیییايهایی: معناشناسی، الالهادواژهیکل
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آن با اشعار سنایییسۀدر اشعار کسایی و مقا(ع)تحلیل گفتمان آل البیت

زادهاهللا ایراننعمت
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
کبري مرادي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
اساس بریی کسادر اشعار (ع)البیتآلاست بازنمود گفتمان در این پژوهش تالش شده

این بازنمود براساس ) در تحلیل گفتمان بررسی شود.1941هاي نورمن فرکالف (دیدگاه
ه) از تفکر شدگفتمان بازنمودشده یا گزارشاي (ثانویهدرواقع گفتمان ، نظریات تحلیل گفتمان
. شیعی در اشعار اوست

هاي صوري کسایی بر هاي زبانی و انتخابنده در این پژوهش بر بررسی ویژگیاهتمام نگار
اي متنی همبناي تحلیل گفتمان فرکالف در سطح توصیفی شامل واژگان، دستورزبان و ساخت

هاي زبانی داشته باشنددر مواردي که ارتباط مستقیم با ویژگیاست و به مفاهیم و مضامین 
دهد که گفتمان کسایی آشکارا با بررسی اشعار کسایی نشان میپرداخته شده است.

بزرگداشت جایگاه پیامبرهاي شیعی مطابقت دارد. او در اشعارش، به ستایش واندیشه
ه ب(ص)پیامبر اسالمبارها از. پرداخته استفرزندان ایشان و(ع)طالبابیبن، علی(ص)اسالم

،)بارچهار("مرتضی"،)بارسه("علی"هايبا واژه(ع)طالبابیبننیکی یادکرده و از علی
یگري نظیر حالی است که با تعابیر متعدد داین در. است، سخن گفته )بارچهار("حیدر"

آن، پیامبر اسالم، نظایربیت ولیاسین، اهعبا، آلآلمنین،المتقین، امیرالمؤامام
، باع)(طالبابیبنمنسوبان علیچنین ازخاندانشان را ستوده است. وي همطالب وابیبنعلی
ا رل آنانفضایکرده ویادنیز"زینب"و"صادق"، "العابدینزین"،)باریک("زهرا"هاينام

را )باریک("زیادآل"و)باریک("شمر"،)باریک("یزید"هايستوده و دشمنانشان به نام
.نیز نکوهیده است

، کسایی، فرکالف، شعر والیی.(ع)البیتلآتحلیل گفتمان،: هاکلیدواژه
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بازتاب فرهنگ عامه در آثار شیخ احمد جام

پورمحمدابراهیم ایرج
ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردکتر

زهرا نصر اصفهانی
نور تهرانو ادبیات فارسی دانشگاه پیاماستادیار زبان 

فاطمه مالکی

چکیده
مردم هر سرزمین عقاید و باورهایی دارند که در طی قرون متمادي شکل گرفته و بر جاي 

اي جزء قشر دانشمند و آگاه آن مانده است. با توجه به اینکه شاعران و نویسندگان هر دوره
مردم آن جامعه هستند؛ بنابراین این اعتقادات و باورها روند و زبان گویاي دوره به شمار می

الي آثار آنها رسوخ پیدا کرده، تا جایی که بدون درك این مفاهیم و باورها، خواه ناخواه در البه
یکی از عارفان شهیر و برجسته در نیمۀ ها دشوار است.استنباط مفاهیم مورد نظر در آثار آن

است. وي به حق از عارفان نامدار و شگفتی آفرین » امقیاحمد جام ن«اول قرن ششم هجري 
هاي متمادي پس از آن به نحو کم عصر خویش بوده، که نه تنها در روزگار خود بلکه در قرن

اي شهرت روحانی، حرمت معنوي و نفوذ کالم بسیار داشته است. از آن جایی که بخش سابقه
اند، احمد جام ناچار م مردم و عوام الناس بودهاي از مریدان و مخاطبین احمد جام از عموعمده

به استفاده از فرهنگ و زبان عامیانه بوده است. ایشان عالوه بر احاطۀ نسبتاً کامل بر مسائل و 
ها در آثار خود، تالش کرده تا با استفاده از مباحث اجتماعی و عالقه به اظهار و انعکاس آن

ی مورد نظر خویش را براي عامۀ مردم تبیین و تشریح ادبیات عامیانه مفاهیم تعلیمی و عرفان
ایم تا با بررسی دقیق آثار احمد جام تاثیر ادبیات عامه را از جمله در این مقاله کوشیدهنماید.

عقاید و باورها، آداب و رسوم و اصطالحات عامیانه در آثار و روزگار این عارف بزرگ تعیین 
نماییم.

بیات عامیانه، خرافات، فرهنگ مردم.احمد جام، عقاید و باورها، ادها:کلیدواژه
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امام محمد غزالیشناسیاساس روانتحلیل شخصیت انوري ابیوردي بر

ایزديحکیمه
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

کاظم کهدوییمحمد
دانشگاه یزددانشیار

چکیده
و شاعراناز جمله » الحقحجّه«، معروف به انوري ابیوردي وبن محمد بن اسحاقین علیاوحدالد

است. انوري شاعري است داراي تضاد سلجوقیانوران ششم هجري قمري در دسده ایرانی دانشمندان
است. او دانشمندي است که از علوم گفتاري و رفتاري که سبب ناپایداري و سستی شخصیت او شده

است. شناسی اسالمی و یونانی که غزالی سرآمد آن علوم بوده آگاهی جامعی داشتهزمانۀ خود و روان
ها سبب به فعل در آمدن هاي فطري و اکتسابی در انساناز دیدگاه امام محمد غزالی، وجود محرك

هاي فطري عبارتند از چهار خصلت سبعی، بهیمی، شیطانی و ربانی شود. محركصفات خیر و شر می
علم، اراده، محیط، عادات، صبر ةهاي اکتسابی عبارتند از: قوها وجود دارد و محركانسانکه در تمام 

کند. شخصیت انوري،و در نهایت نیروي مدد الهی که انسان را در رسیدن به فضایل اخالقی یاري می
وي از نیرسبعی و بهیمی قرار گرفته، و با اینکه ة دو غریزۀ اش، تحت سلطدر دو دوره از دوران شاعري

علم برخوردار است؛ به دلیل نداشتن انگیزه و ارادة کافی و محکم و به سبب حضور در محیطی که 
جمعی و همگانی در آمده و یکی از تفریحات بزرگان محسوب صفات نکوهیده به صورت عادت دسته

اهی ناخودآگشود، رنگ پسندیدگی به خود گرفته و وجود نیروي قوي عادت، که انسان را دچار نوعیمی
است که او در تبدیل صفات مذموم به محمود عاجز شود. انوري در دورة سوم کند، سبب شدهمی

پردازدهایی میآید و به ذکر حقارتاست، به خود میشاعري خود که شغل شاعري و دربار را ترك کرده
ین ابیاتی در آن کند درحالی که هنوز هم چناست و شروع به موعظه میکه در گذشته مرتکب شده

در این مقاله سعی برآن است که به تحلیل شخصیت انوري ابیوردي و تضادهاي زمانه خریداري ندارد.
شناسیشناسی امام محمد غزالی، که مبتنی بر روانهاي رواندرونی و گفتاري او، بر اساس اندیشه

است، پرداخته شود.اخالقی
.شناسی اسالمی، تحلیل شخصیت: انوري، محمد غزالی، روانهاواژهکلید
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يزیدر اشعار احمد عزینیبازتاب گفتمان د

یشانیاطاهره
یعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگهیئتعضو 

دهیچک
هاي جامعۀها و اندیشهها، تالشها، رفتارنماي رویدادها، آیین، آیینۀ تمامادبیات هر کشور

توان آن را زبان حال و شناسنامۀ یک ملّت دانست. بنابراین خویش است؛ به طوري که می
ویژه شعر را بستري مناسب براي بررسی مسائل اجتماعی دانست. از سوي هتوان ادبیات و بمی

ر هاي اجتماعی و سیاسی در هادبیات متعهد، ادبیاتی است وابسته به مختصات و ویژگیدیگر، 
بر تمام یا بخشی از جامعه، آن را در رسیدن به اهدافی ثیر أدورة تاریخی و مدعی است که با ت

هاي فرهنگی رسیدن به آزادي، رفع معضالت و عقب ماندگیرفع تبعیض و بی عدالتی،مانند:
، شاعر برجستۀ معاصر ایران که يزیعزکند.و فکري و حتی برخی اهداف سیاسی کمک می

اشعاري سروده؛ در واقع از جمله هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، عاطفی و شخصی در زمینه
شاعرانی است که نه تنها به بیان احساسات و عواطف شخصی خویش در شعرش پرداخته؛ 

ژه یوهبلکه نسبت به اجتماع و مردم نیز توجه داشته و اشعاري مردمی، اجتماعی، متعهّد و ب
تحلیلی، -روش توصیفیاي و به سروده است. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانهینید

ده یردگدر شعر او بررسی و تحلیل ینی؛ بازتاب گفتان ديزیضمن تحلیل محتوایی اشعار عز
هاي دینی را به طور متعهّد، آموزهين شاعر به عنوان شاعریو به این نتیجه رسیده است که ا

اي در اشعار خود به کاربرده است.   گسترده
.ینیديها، آموزهيزیشعر معاصر، شعر متعهّد، احمد عزها:واژهدیکل
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فلسفیت در زبان فارسی: رهیافتی منطقی ـ وجهیّ

پور نگین ایلخانی
دانشگاه تهرانشناسیدانشجوي دکتري زبان

حسین کریمی دوستانغالم
دانشگاه تهرانشناسیاستاد زبان

چکیده
آنیم مفاهیم منطق موجّهات را براي تعبیر عبارات وجهی در زبان فارسی به در این مقاله بر

هاي ممکن، رابطۀ دسترسی میان آنها و مفاهیمی چون فریم و کار گیریم. با این هدف، جهان
دهیم که این دهیم و پس از معرّفی فرضیۀ منطق موجّهات ساده، نشان میمدل را توضیح می

آید و در تعبیر عبارات وجهی نمیلزام ضعیف/ الزام قوي برفرضیه از پس تبیین تمایز ا
شود زایاست. در بازنگري فرضیۀ مذکور، تابع رابطۀ دسترسی جایگزین رابطۀ دسترسی میبیش

م در تابع تعبیر به جهان (ممکن) و مدل افزوده فرد و زمان) به عنوان پارامتر سوو بافت (شامل 
،رتیبتشود. بدینایگزین جهان (ممکن) در تابع تعبیر میشود. همچنین، رویداد (ممکن) جمی

یابد.شناختی صیقل میمنطق موجّهات براي کاربردي زبان
هاي ممکن، وجهیّت، زبان فارسی.هانمنطق موجّهات، جها:کلیدواژه
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مجالت کودك و نوجوان طی شناسی جاري گزینشی در بررسی وضعیت کتاب
)1387تا 1383(ساله دورة پنج

رفعت باباجانی 
شناسیالعات و دانشکارشناس ارشد علم اط

لیال مکتبی فرد
شناسی دانشگاه خوارزمیاستادیار علم اطالعات و دانش

علی جاللی دیزجی 
شناسی دانشگاه عالمه طباطباییاستادیار علم اطالعات و دانش

چکیده
در مجالت کودك و نوجوان شناسی جاري گزینشی پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کتاب

عنوان مجلۀ فارسی زبان 25پرداخته است. جامعۀپژوهش 1387-1383طی دورة پنج ساله 
ها با استفاده از آمار کودك و نوجوان منتشر شده در دورة مذکور است. تجزیه و تحلیل داده

مورد شماره نشریه2250صورت گرفته است و در مجموع 2007افزار اکسل توصیفی در نرم
انواع گوناگون ادبیات عنوان کتاب معرفی شده در مجالت از لحاظ1257مشاهده قرار گرفت و 

شناسی شوراي کتاب کودك، به لحاظ گونه و محتوا، کیفیت آثارمعرفی شده از نظر کتاب
وجوان، وضعیت فراوانی کودك و فهرست برگزیدة انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودك و ن

هاي معرفی شده از ناشران دولتی و خصوصی و و ترجمه، فراوانی کتابلیفیهاي تأکتاب
با عالئق نوجوانان بررسی "د"هاي معرفی شده گروه سنی همچنین انطباق موضوعی کتاب

گردید.
ي گزینشی، مجالت کودك و نوجوان، شناسی جارشناسی گزینشی، کتابکتابها:واژهکلید

ن.ایرامعرفی کتاب،
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ج

هاي شهدانامههاي ادبیات پایداري در وصیتشاخصهبررسی
شهداي شهرستان بهشهر):موردي(مطالعۀ

يباقرلیخلدیس
مازندرانيفناورعلم ودانشگاه علمیهیئتعضو 

یآرخنیالدکمال
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زاهدان 

یرجیمهدیلیخلاحمد
ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و 

چکیده
ام برقراري نظبود که باپیروزي انقالب اسالمی در ایران ، جهان معاصرترین تحوالت از شاخص

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اتفاق مهم این . جدید سیاسی با ماهّیتی دینی شکل گرفت
ترین گستردهدر پس خود ، به همراه انقالب اسالمیجنگ تحمیلی. تاریخی استة پدید
لذا دارند؛به همراهملی مردم ایرانهاي مذهبی وفرهنگ و اندیشهدر باب هاي تفکرحوزه

رجستۀ مفاهیم بیکی از . باید با مطالعه و کار پژوهشی، به ابعاد و زوایاي مختلف آن دست یافت
ه ببهترین بازتاب این مفاهیم را باید در آثار است.فرهنگ پایداري و مقاومت جنگ تحمیلی،

هاي شهدا چون برخاسته از عمق ایمان رزمندگان نامهکرد. وصیتوجوجستجا مانده از شهدا 
یم تهسآنبرپژوهشدر این هاي ادبیات پایداري است. است، منبعی غنی براي بررسی شاخصه

هاي نامهدر وصیترا هاي ادبیات پایداري و شاخصهاي از ابعاد و حقایق دفاع مقدّس که گوشه
مورد بررسی قرار دهیم و در حد توان خود، بخشی از برخی از شهداي شهرستان بهشهر، 

.زوایاي آن را روشن سازیم
.ت نامه، شهدا، بهشهری، وصيداریات پایادبها:دواژهیکل
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ج

تشریفات سیاسی در تاریخ بیهقی

اکبر باقري خلیلیعلی
مازندرانو ادبّیات فارسی دانشگاه دانشیار گروه زبان

مرضیه زلیکانی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
دهندة اهمیّت کشورها و نزاکت وعه آدابی است که رعایت آن، نشانتشریفات سیاسی، مجم

جام انها در مناسبات سیاسی است و به عنوان یک ضرورت براي تأمین منافع ملّی شخصیّت
ان شود. تاریخ بیهقی به عنوگیرد و به دو دستۀ داخلی و خارجی یا دیپلماتیک تقسیم میمی

سیاسی، بسیاري از تشریفات سیاسی دورة غزنویان را در خود جاي داده –یک متن تاریخی 
است. غزنویان به شّدت مقّید به برگزاري تشریفات داخلی و خارجی (دیپلماتیک) به منظور 
کسب حمایت، مشروعیت مذهبی و سیاسی، اظهار عظمت، قدرت و ثروت، ارضاي کمبودهاي 

ین، فقر هاي سنگنۀ تشریفات از طریق وضع مالیاتشخصیّتی و نژادي بودند، لیکن تأمین هزی
اي از اقتصادي و رواج فساد اداري و دیوانی را نیز در پی داشت. از این رو، برگزاري پاره

تشریفات، مثل بار دیپلماتیک، به روش غزنویان بایسته نبوده است. از طرف دیگر، اگرچه آنان 
ري تشریفات بودند، اما به هنگام عزل به خصوص در انتصاب مقامات، بیش از حد مقیّد به برگزا

بستند؛ به طوري که عزل یک صاحب ترین رفتار را به کار میبه سبب خشم سلطان، ظالمانه
منصب، نه برابر با مرگ سیاسی که برابر با محرومیت از حیات طبیعی و حقوق شهروندي بود 

رفتارها به مرور اسباب نابودي خود را و نهایتاً مرگ خاموش او را در پی داشت. غزنویان با این
کردند.فراهم می
تشریفات سیاسی، تاریخ بیهقی، بار دیپلماتیک، عزل و نصب مقامات.ها:کلیدواژه
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بررسی نقش ترغیبی در غزلیّات حافظ شیرازي 
ارتباط یاکوبسنۀ با تکیه بر نظری

یلیخلياکبر باقریعل
دانشیار دانشگاه مازندران

ازاريساناز 
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ارتباط، شش نقش براي زبان قایل شدهشناس ساختگرا در نظریۀب و زبانرومن یاکوبسن، ادی

ادبی. به اعتقاد او هر )6همدلی )5فرازبانی )4ارجاعی )3ترغیبی )2عاطفی )1:است
گیري کند. جهتیگران ارتباط برقرار میبا دهنرمندي با انتقال پیام از مجراهاي این شش نقش

ا هاي خاص بکوشد با کاربرد جملهو گوینده میپیام در نقش ترغیبی به سوي مخاطب است 
مخاطب ارتباط برقرار کند. حافظ شیرازي از شاعرانی است که محتواي بسیاري از اشعارش 

دهاي اجتماعی است. از این رو، ها و نهااخالقی و به منظور ایجاد تغییر و اصالح در شخصیّت
ها و هاي خطابی براي ایجاد ارتباط با مخاطب و ترغیب او به نیکیهاي او جملهدر غزل
هاي داراي ساختارِ امر و نهی و ندا نقش ها فراوان است. در غزلیّات حافظ، جملهفضیلت

نیز داراي نقش هاي خبري ها و جملهشان ترغیبی است و البته بعضی از شبه جملهاصلی
ی، سه جزیی و چهارجزیی است. هاي ترغیبی دوجزیساختمان جملهاند.ضمنی ترغیبی

فرهنگی )2عرفانی دینی ـ)1توان به سه دسته تقسیم کرد:ها را میهاي این جملهمایهدرون
هايهاي ترغیبی براي تقویت ترغیب غالبًا از ساختاجتماعی. حافظ در گزاره-سیاسی)3

رفت که توان نتیجه گکند. از بررسی نقش ترغیبی مییبی به صورت ترکیبی استفاده میترغ
گرا و داراي اهداف سازنده است و بخشی از اشعار او از ماهیّت اخالقی و حافظ شاعري مکالمه
تربیتی برخوردارند. 

.مایهارتباط یاکوبسن، حافظ شیرازي، نقش ترغیبی، ساختار، دروننظریۀها:کلیدواژه
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عناصر تغزلی در شعر هوشنگ ابتهاج

نژادعباس باقی
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیهعضو

دهیچک
از یدر روزگار ماست که جلوه و ابعاد مختلفین شاعران تغزلیتراز مطرحیکیهوشنگ ابتهاج 

سرا و هم در غزليشاعرهم به عنوان يرا در اشعارش به ظهور رسانده است. ویت تغزلیذهن
اشعارش بهرهيدر زبان و در محتوایتغزل فارسيهاه و توشهیک شاعر نوپرداز از مایت یموقع

يش جایتازه را در چارچوب تغزل خویم و موضوعاتیده مفاهین وصف کوشیبرده است. با ا
و در صدد در شعر ابتهاج تأمل نموده یت تغزلیاز نگرش و ذهنین مقاله بر وجوهیدهد. ا

و یسرنوآورانه در آن را مورد بريهاهیز مایو نیآن را با سنت شعر فارسيوندهایبرآمده پ
ل قرار دهد. یتحل
.، معشوق، غزل و مناسبات عاشقانهییبای: ابتهاج، تغزل، زهادواژهیکل
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سخنان امام علی(ع) در آیینۀ غزلیات صائب تبریزي

مرتضی باالر
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزدانشجوي دکتري 

چکیده
از آنجا که متون اسالمی چون: قرآن، احادیث و سایر آثار مربوط به معارف اسالمی از دیرباز و 
از زمان رسمی شدن پارسی دري در ادبیات تأثیر جدّي داشته، بررسی تأثیر این منابع و 

البالغه و اي برخوردار است. جنبۀ ادبی نهجالعادهفوقچگونگی آن در شعر پارسی از اهمیّت
دهد همواره مورد توجه سخنان امیرالمؤمنین بسیار قوي است و شواهد تاریخی نشان می

در این مقاله ضمن اشاره به متون دینی به عنوان .شاعران و ادیبان عرب و عجم بوده است
پشتوانۀ ادبیات جهان و ایران، تأثیرات کالم امام علی(ع) در غزلیات صائب مورد بررسی و 

دهد صائب تبریزي به سخنان هاي انجام شده نشان میتحلیل قرار گرفته است. بررسی
شعارش را پرمایه و زلیات خود، اامیرالمؤمنین توجه داشته و با گنجاندن سخنان ایشان در غ

مزیّن کرده است.
لی(ع)، صائب، غزلّیات، تأثیرپذیري.امام عها: کلیدواژه
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تحلیل ابعاد شخصیت چنگیزخان از نگاه عطاملک جوینی

ظریفه باالیی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

پورالخاصشکراهللا
ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار زبان و 

چکیده
ترین تاریخی است که از دوره استیالي مغول و ترین و دقیقمفصل،تاریخ جهانگشاي جوینی

احوال و فتوحات چنگیز خان، به قلم مورخ بزرگ و نویسندة فاضل عالءالدین عطاملک جوینی 
هایش ولیتدر ضمن سفرهایی که به اقتضاي مسئه.ق) نوشته شده است. عطاملک681-623(

هاي آنها اطالع کافی یافت. اطالعات به بالد قلمرو مغوالن داشت، نسبت به احوال مغول و یورش
مربوط به دوره چنگیز را از مغوالن معتبر شنید و براي تدوین کتابی جامع از مآخذ و اسناد 

جا راوان در ثبت درست وقایع تاریخی، جابهکتبی آنها استفاده کرد. جوینی عالوه بر دقت ف
هاي شخصیتی گنجاند. در این پژوهش ویژگیهایش الي نوشتهنظر خود را نیز در البه

-به عنوان یک مأخذ معتبر-مغول از نگاه عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا چنگیزخان 
خود براي خان مغول الي اثر هاي نسبتًا مثبتی در البهشود. نویسنده ویژگیتحلیل می

هایی که او را به فرد خاصی در طول تاریخ تبدیل کرده است. جوینی او را شمرد؛ ویژگیبرمی
داند که بویی از عواطف انسانی نبرده است و به شخصیت شجاع و باتدبیر و هوشمندي می

یی تنها کند و گوگناه و کوچک و بزرگ را قتل عام میراحتی همۀ مردم اعم از گناهکار و بی
کند.هاست که درد او را آرام میریختن خون انسان

شخصیت، چنگیزخان، عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشاي جوینی.ها:کلیدواژه
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هاي کارناوال باختینیاساس انگارهبررسی رمان سنگ صبور بر

بالوفرزاد
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
شهرام احمدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
مریم خواجه نوکنده

ندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندرا

چکیده
ژه رمان ویپردازان حوزة نقد ادبی بهترین نظریهترین و شاخصمیخاییل باختین یکی از بزرگ

شود که هستۀ مرکزي ترین ژانري محسوب میشود. در نظر وي، رمان مهممحسوب می
تواند مجالشوند میبا تمامی مفاهیمی که در ذیل آن تعریف می-منطق مکالمه-اش نظریه

اي نسبت به یژهظهور و بروز یابد. باختین از میان مفاهیم مختلف منطق مکالمه، دیدگاه و
مفهوم کارناوال دارد. در نوشتار حاضر، نگارندگان برآنند تا یکی از شاهکارهاي صادق چوبک 

هاي کارناوالی باختینی هایی، براساس انگارهیعنی رمان سنگ صبور را با ذکر شواهد و نمونه
رفتن مفاهیم زبان عامیانۀ کوچه و بازار، نسبیت و در کنار هم قرار گنظیر: طنز و پارودي،

نافرمانی از قدرت حاکم، مورد نقد و بررسی برداري و گذاري و تاجتاجضیافت، متضاد، نقاب/
قرار دهند. 
: چوبک، سنگ صبور، باختین، کارناوال، گروتسک.هاکلیدواژه
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چوبک”نفتی“و ”عدل“هاي کوتاه بررسی داستان
اي باختینمنطق مکالمهبر اساس

فرزاد بالو
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
لعیا عابدیان

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
میخایل باختین با تفکیک میان رمان هاي داستایوسکی و تولستوي براین عقیده بود که رمان 

این دسته از رمان اي هستند. چه اینکه صداي راوي در هاي داستایوسکی واجد منطق مکالمه
ها در کنار دیگر شخصیت ها و به موازات هم شنیده می شوند و صدایی بر فراز دیگر صداهاي 

ند. اي هسترسد اما در مقابل رمان هاي تولستوي فاقد خصلت مکالمهشخصیت ها به گوش نمی
در شنویم اما هاي مختلف را با صداهاي مختلف میچرا که با وجود آنکه در ظاهر شخصیت

هاي حاضر در رمان به خواننده تحمیل واقع صداي راوي بر فراز دیگر صداهاي شخصیت
، هاي کوتاه ويادق چوبک نام آشنایی است. داستاننویسان معاصر، صشود. در میان داستانمی

طور خاص داستان عدل و بازي و بهشبهاي کوتاه خیمهداستانۀ ودر این میان، در مجموع
گویی مورد نظر باختین بسیار نزدیکوچشم میخورد که با خصلت گفتیی بههانفتی ویژگی

ي باختین به خوانش و تحلیل اشود. ما در این نوشتار با الهام از مفهوم منطق مکالمهمی
.پردازیمهاي کوتاه  عدل و نفتی میداستان

.، باختین، عدل، نفتی، منطق مکالمه: چوبکهاکلیدواژه
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تراژديعوامل، شگردها و کارکردهاي طنز ـ تحلیل
»نورالدین پسر ایران«در کتاب 

محسن بتالب اکبرآبادي
عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت

چکیده
کتاب نورالدین پسر ایران نوشته سید نورالدین عافی، از مجموعه خاطرات دفاع مقدس است 

خاطرات چندین ساله خود در جبهه که نویسنده با زبانی صمیمی و مشحون از طنز، به ذکر 
اي بخشیده، روساخت اي که به این کتاب ارزش ویژههاي جنگ تحمیلی پرداخته است. نکته

ساخت تراژیک آن است. همین امر باعث شده تا طنزهاي این کتاب، طنز و تقابلش با ژرف
س است به تراژدي تقریبًا ویژگی تمام خاطرات دفاع مقد-تراژدي محسوب شوند. طنز-طنز

اي که به طنزهاي این کتابتوان آن را شاخصه سبکی این آثار معرفی کرد. نکتهنحوي که می
ش) (متالشی شدن صورت بر اثر اصابت ترکبرجستگی خاصی بخشیده، تقابل وضعیت فیزیکی

از طرف دیگر و (منِ قهرمان)گو و صمیمی) راوي آن(شخصیت بذلهاز طرفی، حالت  روحی
فضاي خشن و مرگبار جنگ است. همین عوامل زمینه شکل گیري طنزي تلخ را در نهایت 

تحلیلی به بررسی عوامل، -رقم زده است. در این پژوهش تالش شده تا با روش توصیفی 
شگردها و کارکردهاي طنزتراژدي در این کتاب پرداخته شود. هنجارگریزي گویشی، صناعات 

ترین شاخصهبخشی و کارناوالی و... عمدههاي آرامشبالغی و زبانی، نقیضه پردازي و کارکرد
تراژدي در این کتاب هستند.-هاي طنز

تراژدي، نورالدین پسر ایران، نقیضه، هنجارگریزي گویشی، کارناوال.طنز ـ : هاواژهکلید
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شیخ محمدرضا درودیانو مقتل منظوم درراالشعارختیشنابررسی سبک

مریم بختیاري 
ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

علی باقرزادهمحمد

چکیده
ی تحقیقات ادبةمند در حوزهاي نظامشناسی متون ادبی، یکی از انواع تحلیلتحلیل سبک

هاي التذاذ از آثار ادبی است که هاي سبکی آثار ادبی یکی از راهرود. تبیین ویژگیشمارمیبه
آورد. از آن جایی که در عین حال موجبات خالقیت شاعران را در آفرینش آثار ادبی فراهم می

نان آیپیرامونو جهانشاعر و نویسنده به موضوع اثرةنگرش ویژةدهندآثار ادبی فاخر نشان
شود.هاي آثار نمایان میها، ویژگیاست با بررسی آن

، قرن سیزدهمگمنام و در عین حال توانمند این جستار بر آن است تا اشعار یکی از شاعران
شناختی بررسی و تحلیل هاي سبکرا بر اساس مؤلفهمحمدرضا درودیان تفرشی نَقوسانیشیخ 
کند. 

شناسی، دورة بازگشت، مقتل منظوم، درودیان تفرشی نَقوسانی، سبکمحمدرضا :هاکلیدواژه
.هاي زبانیویژگی
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هاي ناصرخسرو قبادیانیهاي ادب پایداري در سرودهمایهتحلیل بن

یبخشمیمر
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده
هاي پیشاهنگان توانمند و ممتاز شعر متعهد پایداري در سدهحکیم ناصرخسرو قبادیانی را باید از 

پنجم و ششم هجري قلمداد کرد. اتحاد شوم ارباب قدرت سیاسی و متولیان نابکار دین یا به تعبیري 
هاي گوناگون در عهد ناصرخسرو و پیامدهاي ناگوار این اتحاد در الیه» محراب«و » شمشیر«اتحاد 

گري و دارد تا وجۀ اصلی همتش را مصروف روشنخواه خراسانی را بر آن میاجتماع، این شاعر آرمان
عۀ زدة جامهاي نهفته در ساختار تباهیها و کاستیبیدارسازي مردم از رهگذر ترسیم و افشاسازي کژي

سازد وها ها و برمال کردن سیماي راستین عاملین این نابسامانیروزگار خود و انتقاد و تحذیر از آن
هاي متعهد پایداري در سده پنجم و ششم هجري را ترین و شورانگیزترین سرودهترتیب برجستهینبد

هاي پایداري خود همۀ اقشار اجتماع، از امرا، فقها، قضات و خطبا گرفته تا پدید آورد. او در سروده
... را  یات وهاي دینی، اخالقچون دین، ارزشهاي مردم عادي و موضوعات و مقوالت متنوعی همتوده

یت چه حیثگردیده که دین و هر آنوضعیت بغرنج دین در این عصر سبب اماگیردبه باد انتقاد می
افکند، در کانون توجه ناصرخسرو قرار گیرد و به محور اصلی اشعار این ودیعۀ الهی را به مخاطره می

ایداري او عبارتند از: تحریض ترین مضامین در اشعار پپایداري وي بدل گردد. بر همین اساس، عمده
داري، داري مخلصانه و محققانه، برحذر داشتن از دو شائبۀ ریا و تقلیدگرایی در امر دینبه دین

گري در مباحث دینی و پایداري در برابر نفس و تمنیات داشت دین بر خرد و پرهیز از قشريعرضه
صحاب قدرت سیاسی و دینی در عهد نفسانی. در حقیقت نقض گردیدن تمامی این موارد از سوي ا

ي، ادارد تا با ایستادگی در برابر چنین رویهناصرخسرو، این شاعر اندیشمند خراسانی را بر آن می
ترینایم تا عمدههمگان را به ایجاد تغییر در وضعیت موجود فرا بخواند. در این نوشتار برآن بوده

گرانه بکاویم.ا رویکردي تحلیلهاي ادب پایداري را در اشعار ناصرخسرو بجلوه
هاي ادب پایداري، دین.مایهناصرخسرو، شعر پایداري، بنها:واژهکلید
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پورهاي پایداري قیصر امینخوانشی فرمالیستی از سروده

مریم بخشی
دانشگاه شهید چمران اهواززبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري

چکیده
گدازي که در طی این هشت سال مقدس و حوادث جانواقعۀ عظیم جنگ و هشت سال دفاع

مان گذشت، چنان تأثیري بر ژرفناي هاي نبرد و نیز درون مرزهاي سرزمین اسالمیدر جبهه
روح و روان عاشقان انقالب نهاد که هر یک به نوبۀ خود درصدد اداي دین برآمدند. در این 

روزهاي آغازین جنگ، عرصه را خالی گراي انقالب نیز از همانمیان شعراي متعهد و آرمان
ها آفریدند و شورها برانگیختند. در نکرده و همگام با رزمندگان با سالح سحرانگیز قلم، حماسه

پور به سبب برخورداري از خالقیت در پرداخت مضامین بدیع هاي قیصر امیناین میان سروده
هاي پایداري قیصر، چهاند. سرودهاي یافتهزدایانه از وقایع، جلوه و جایگاه ویژهو روایت آشنایی

اند و چه آن دسته آن دسته که در ایام دفاع مقدس و با محوریت جنگ و جبهه سروده شده
د، گیرنتري را در برمیهاي پس از جنگ هستند و طیف مضامین گستردهکه مربوط به سال

معنایی، نحوي و دیگر هاي واژگانی،ها و فراهنجاريمشحون است از اقسام هنجارگریزي
طیفانش برتري هاي دیگر هماي که آنها را از پایداري سرودهگرایانهتمهیدات و تدابیر شکل

گرایانه و بر اساسهاي او را با رویکردي شکلایم تا سرودهبخشد. در این جستار برآن بودهمی
م تا زخوانی قرار دهیسازي موکاروفسکی مورد بازدایی شکلوسفکی و برجستهنظریۀ آشنایی

ضمن شناسایی و ارزیابی وجوه کمّی و کیفی این تمهیدات، فرآیند تأثیر آنها را برتلقین معانی 
و مضامین مورد نظر شاعر مورد بررسی قرار دهیم.

: ادبیات پایداري، اشعار قیصر امین پور، فرمالیسم، شکلوفسکی، آشنایی زدایی، هاکلیدواژه
.سازيبرجسته
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سرایی عربیپرستی ایرانی و خمریّهمشترك بادهریشۀ 

زادهمعصومه بخشی
دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
وي، گتوان در رابطه با توجه ویژة ادباي پارسیپرستی، عنوانی است که مینوشی و بادهباده

تمام کار  برد. تقریباً درویژه شعراي این زبان، به مسئلۀ باده و باده نوشی در ادب پارسی به به
بتدا گرچه در اانوشی کاربرد داشته است. هاي ادبی پارسی، مضامین مرتبط با باده و بادهگونه

ی  هاي ادبرسد که تمایز قابل توجهی میان بادة مذکور در ادب عرفانی و سایر گونهبه نظر می
کرد. مشابه وجوجسترد توان ریشۀ مشترکی براي همۀ موادر نهایت میخورد،به چشم می

توان در رابطه با ادبیات عرب نیز مشاهده کرد؛ در این زبان، کاربرد دو چنین فرآیندي را می
از آنجا که هرودوت ریشۀ مهري مشترکی گونۀ شراب زمینی و شراب استعاري مشهود است.

رزد که ایرانیان، گیرد و حتی بر این نظریه اصرار می ورا براي اقوام ایرانی و عرب در نظر می
توان ریشۀ آیین مهر را از اعراب آموختند و با در نظر گرفتن تقدس باده در این آیین، می

ویژه با کرد؛ بهوجوجستستایی در زبان پارسی و عربی مهري مشترکی را براي دو فرآیند باده
ان سالک است، همتوجه به این مسئله که نوشیدن باده در آیین مهر، تمثیلی  از رازآموز شدن 

دهد؛ یعنی دریافت انوار و اسرار فرآیندي که در باده نوشی کنایی مطرح شده در عرفان رخ می
و ستایی در دظاهر متضاد بادهالهی. البته واضح است که این مقوله پیوند دهندة دو گونۀ به

و استستاییزبان مذکور است؛ با این توضیح افزوده که یکی پذیراي صورت ظاهري باده
دیگري منعکس کنندة مفهوم آن.

.پرستی، ادب پارسی، ادب عربی، آیین مهر، نمادباده، بادهها:کلیدواژه
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زهرآگین (روایتی از بخش نخست بوف کور)

فردفاطمه بدیعی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
مختار ابراهیمی

علمی دانشگاه شهید چمران اهوازهیئتعضو 

چکیده
اندیشی خاصی، به دنیاي صادق هدایت در زمرة نویسندگان متعهد ایرانی است که با باریک

با خلق آثار شود و رسد، روحش آزرده مینگرد؛ از گزندهایی که به نوع انسان میاطرافش می
ي راهی براي پایان بخشیدن به مشکالت مردمان دنیاي وجوجستدر داستانی تأثیرگذار، 

است که در تقابل با ییهازان از سنتیت، در بوف کور، گرییزد. صادق هداخاطرافش، بر می
ياهد که حاصل سنتیگویميااو، در داستانش، از زهر کشندهکند.یعشق است و آن را نابود م

يهاسنتخواند.»مرد ساالر«یا » پدرساالر«توان آن را یاي است که مرحم جامعهیخشن و ب
لۀ آن، موجبات یوسبوف کور، هم از آن در هراس است و هم بهيراواست کهيان جامعهیچن

است يارانهیگن سختین کتاب، حرف از قوانیدر اکند.خود، عشق و زن را فراهم میينابود
همراهرود. پژوهش پیش رو بر آن استیش میدًا متأثر از آن، پیداستان، شديراویکه زندگ

انعی هاي انجام شده، موبا تشریح وضعیت زنان و مردان داستان به شکلی متفاوت از سایر تأویل
شود، مورد بررسی قرار دهد. را که مانع کامیابی راوي بوف کور در بخش نخست داستان می

اختناق و پدر ساالر حاکم بر زندگی و ذهن مرد داستان، دهد که نشان میپژوهش پیش رو 
شود.هاي او میع از کام جوییمان

.بوف کور، مرد جوان، پیرمرد، مانع، زهرآگینها: کلیدواژه
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نیس و رامیمادر در منظومۀ ويالگوکهنیشناختل روانیتحل

براتیمحمود
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
آزاده پوده
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

دهیچک
عهد–نکه خاستگاه کهن داردیل ایگرگانی، به دلن فخرالدّین اسعدیراموسیومنظومۀ 

شناس تفکّرات روانيبناریاست که زيمتعدّديالگوهامحل ظهور و بروز کهن-یاشکان
گذشتگـان است که یتجـارب ارثيالگوها حـاون کهـنیونگ است. ایگوستاو معروف، کارل

به خودآگاه برسانند و يندیفرایتوانند خود را طیآنـها مدارنـد. يجـایـار جمعـیدر ناهوش
مادر است یازل، صورتیباستانيهان سنخیاز ایکیدر فرد شوند. یجاد تعادل روانیباعث ا
جاد یث اآن، که باعیۀ منفیخصوص سوافته است؛ بهیار قدرتمند تبلور ین داستان بسیکه در ا
و سیمادر و،در چهرة شهروین صورت منفیشود. ایمر داستانیساز در سسرنوشتیتحوّالت

ر، در مادیمثـالدر صورتیه عالوه بر تجلّیـت دایده شده است. شخصیر کشیۀ او به تصویدا
مثبت این کهن الگو در مادر ياند و معناینمایز چهـره میه و مّکار نیمانند ساییالگوهاکهن

قرار گرفت. یورد بررسن میرامین و اسب و آتشگاه محل عبادت رام
.یالگو، مادر مثالن، کهنیس، رامی: فخرالدین اسعد گرگانی، وهاکلیدواژه
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)(سه دفتر آخرشناختی در مثنوي مولويبررسی مباحث روان

یبرجبتول
احمد خانلري

چکیده
ها وخصوص سه دفتر آخر، استفاده وي از ویژگیههاي مثنوي موالنا بترین شاخصهاز مهم

شناسی مشخص از جمله غم و اندوه و شادي و طرب از یک سو و از سویی حاالت حاالت روان
هاي مطرح در اشعار وي که در قالب ترس، خشم و نگرانی و اضطراب در رابطه با شخصیت

، ويۀکاواندر باور رواناز منظر موالنا و اند، است. هاي حقیقی و مجازي شکل گرفتهشخصیت
شناخت يبه باور مولو.از اعمال و رفتار اوستياریبشر، منشأ بروز بسر ناخودآگاه یضم
ا شدت ریآدمیشانیو اضطراب، پریتابیب. دیآیر بر میپةتنها از عهدیعاطفيهایخوردگگره

. در این پژوهش به بررسی ابعاد و سطوح بردیان میادراك او را از مة ت، قویبخشد و در نهایم
موالنا پرداختیم و نشان دادیم که در پنج شناسی در سه دفتر آخرروانبه کارگیري مضامین

هاي مهمی اشاره آمیزيدي، موالنا به ارائه تماثیل و حسمضمون نگرانی، خشم، غم، ترس، شا
داشته است. در این بررسی نشان داده شده است که موالنا در دفتر ششم نسبت به دفتر پنجم 

شناسی استفاده کرده و بیشترین سطح کاربرد مضامین روانو ششم از این مضامین بیشتر
مربوط به خشم و سپس غم بوده است.

آمیزي، غم.شناسی، خشم، نگرانی، حس: مثنوي، مضامین روانهاواژهکلید
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هدایتبررسی چندصدایی در ادبیات داستانی با تأکید بر بوف کور

شعبان بزرگی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهانشناسی دانشجوي دکتري جامعه

سمیه بزرگی
آزاد اسالمی واحد بابلدانشگاهشناسید جامعهکارشناس ارش

چکیده
چند صدایی در رمان بوف کور صادق هدایت می پردازد. در این مقام مقاله حاضر به بررسی

د براي پدی"یکی بود یکی نبود"به جاي بوف کورنشان داده خواهد شد که چطور هدایت در 
هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ییهازخمیدر زندگ"آوردن دموکراسی کالمی، با 

گردد که یدار میک قدرت برتر پدی”نبودیکیبود یکی“کند. با یآغاز م"تراشدیخورد و میم
ها و صداهاي متعددي هستیم رد. در بوف کور شاهد شخصیتیگیرا تحت سلطه خود ميگرید

از وجود گیرد و این نشان و راوي تنها کسی در داستان نیست که دیالوگی را به کار می
"دیگري"و "خود"و"يناپذیرپایان"مفاهیمِ بهچند آواییۀاندیشصدایی در اثر دارد. چند

عه در نهایت با مطال.آوردمیناپذیري افراد است که چندآوایی را پدید که پایانچرا.مربوط است
ـصادي، سیاسیهاي متفاوت داستان و همچنین نگاهی به شرایط اقتبر روي شخصیت
پذیر را تمییز داد.توان ارتباطی مورد توجه و تأملمیاجتماعی زماِن اثر،

.صدایی، دیالوگرمان، بوف کور، چندها:واژهکلید
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آل عشقی)(ایدهمریم سه تابلوتحلیل ادبی نمایشنامۀ

محمدصادق بصیري
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه محمدي سلیمانی

بیات فارسیکارشناس ارشد زبان و اد

چکیده
ا ها تعامل بهنر و ادبیّات، با وجود استقالل ظاهري، داراي مشترکاتی هستند که نشان از قرن

شوند که به ظاهر، تفاوتی ندارند و دارند. این دو رشته گاهی آنقدر به هم نزدیک مییکدیگر
ها اطالق کرد. از مصادیق بارز تلفیق ادبیّات توان عنوان هنر ادبی و یا ادبیّات هنري  بدانمی

ا ههایی است که در دیرینۀ فرهنگ ما و دیگر ملّتو هنر و  تأثیر آن دو بر یکدیگر نمایشنامه
نوشته شده و در ادبیّات فارسی نیز راه یافته است تا اینکه در عصر مشروطه به دلیل اوضاع 

از نمایشنامه نویسان کرد.سیاسی و اجتماعی آن روزگار، ادبیّات نمایشی ظهور ممتازي پیدا 
دورة مشروطه میرزادة عشقی است که عالوه بر تفکرات انقالبی، سیاسی و اجتماعی، داراي 

اي از مسائل حاد اجتماعی عصر خویش اي است. او توانست پارهو هنري فوق العادهذوق ادبی
آل یا سه تابلوي مریم به زبان دراماتیک درآورد.را در اثري فاخر به نام ایده

نقطۀ آغازي بر ورود مفاهیم سیاسی ـبر اساس نتایج این تحقیق، نمایشنامه سه تابلوي مریم 
و هنري، در قالب نمایش و به زبان شعر فارسی است و به همین اجتماعی در یک اثر ادبی 

زبان سیاست و اجتماع و اولین تجربه شاعر در این عرصه، امااي دارددلیل ارزش فوق العاده
موجب سبکی و سطحی شدن لفظ و معناي این اثر گردیده است. این مقاله ضمن اشاره به 

میرزادة عشقی را بررسی کرده و به تحلیل سه ادبیّات نمایشی عصر مشروطه، زندگی و آثار
تابلوي مریم پرداخته است.

شقی، ادبیّات نمایشی، عصر مشروطه.میرزاده عها: واژهکلید
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)هاي فرعی تاریخ بیهقی (داستان افشین و بودلفسی داستانتحلیل و برر
با تکیه بر عناصر داستان 

شیرین بقائی 
کاشان اسالمیي دانشگاه آزاددکتردانشجوي 

سعید خیرخواه بزرگی 
کاشان اسالمییار دانشگاه آزاداستاد

چکیده 
تاریخ بیهقی از آثار بسیار گران بهاي فارسی و تاریخ و نمودار کمال دانش، بینش و هنر 

نها ت. وي در این کتاب گران سنگ،امدار ایران، ابوالفضل بیهقی استنویسندگی تاریخ نگار ن
ه ن به داستان هاي فرعی کبلکه با آمیختن آیع تاریخی عصر غزنوي بسنده نکردهبه درج وقا

الي حوادث اصلی ثبت کرده است، تلخی تاریخ را با شیرینی داستان و حکایت، در کام در البه
خوانندگان گوارا می نماید. به عالوه با هوشیاري و نکته سنجی که شایستۀ مورّخی چون 

اهدافی را نیز چه به صورت آشکارا و چه در لفافه بیان می کند .اوست،
داستان تحلیل و بررسی داستان هاي فرعی (از این رو در این پژوهش سعی شده است با 

افشین و بودلف) و توضیح اهدافی که مورّخ کتاب از ثبت آنها داشته است، جلوه دیگري از 
ارزش این معجزه قرن پنجم آشکار گردد.

.ی، هدف بیهقافشین و بودلف، عی، تاریخ بیهقی، عناصر داستانهاي فرداستان:هایدواژهکل
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رد فیسترمانفوگو و کنش بر اساس نظریۀتحلیل سه عنصر اساسی شخصیت، گفت
“کک به تنور”ۀنمایشنامدر

اسديزینب بنی
دکتري زبان و ادبیات فارسی شهید باهنر کرماندانشجوي 

صرفیمحمدرضا 
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
یداهللا آقاعباسی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
ط یاز شرایمورد نيفکريهاهیمام و درونیتوجه به مفاهيناسب برامي، ابزاریشیات نمایادب

دار در مخاطب کودك و نوجوان یجاد تحول پای، در جهت اینیو دیت ملیجامعه و استقالل هو
جادیاباوذهني روي رگذاریتأثباشده براي مخاطب کودك و نوجوانآثار نمایشی تولیداست.

ي براارنهیزمتواند میل،یتخقدرتشیافزاوهاملتی فرهنگراثیمبهنسبتمثبتنگرش
توجه به این نکات ضرورت پژوهش و نقد .کندفراهمنوجوانوکودكی اجتماعوي فردرشد

فاده ن میان، استکند. در ایو بررسی ادبیات نمایشی حوزة کودك و نوجوان را بیشتر آشکار می
اي مهم و ضروري نکته،هاي نظري و منطقی در تحلیل و نگارش آثار نمایشیاز الگوها و روش

شاملرا» د«و» ج«یسنگروهکهمقالۀ حاضر ـپژوهشةحوزبهتوجهبارسد. به نظر می
تالش شده است که با الگوبرداري و نقد و تحلیل نمایشنامۀ کک به تنور، روش و ـشودیم
هاي کودك و نوجوان ارائه شود.لگویی علمی براي نگارش نمایشنامها

گو.وشخصیت، کنش و گفت، کودك و نوجوان، یشینماادبیات داستانی :هاهواژدیکل
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کماال و ”در نمایشنامۀمانفرد فیستر عناصر اساسی نمایش بر اساس نظریۀبررسی 
“شفانون

اسدي زینب بنی
دکتري زبان و ادبیات فارسی شهید باهنر کرماندانشجوي 

احمد امیري خراسانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
یداهللا آقاعباسی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
موزش و پرورش و ات کودك و نوجوان، در آیادبيهاگر گونهیش از دی، بیشیات نمایادب

ري و هاي نظتحلیل و بررسی شیوهکودکان و نوجوانان نقش دارد. یت فرهنگیهويریگشکل
تحلیلی به شکل کاربردي نقش مهمی در رسیدن به یک روش علمی و اصولی براي نگارش 

ها در نگارش مقاله، معرفی و ارائۀ این روشین آثار نمایشی دارد. هدف از نگارش ا
کودکان و نوجوانان است. یعنی » د«و » ج«گروه سنیهاي نمایشنامه

وگو  شخصیت، کنش و گفتشده است با بررسی سه عنصر مهم و اساسی یدر این پژوهش سع
بر طبق روش هاي مانفرد فیستر در کتاب به عنوان عناصر شاخص حوزه ادبیات نمایشی،

ي کودك وهاتحلیل نمایشنامهنظریه و تحلیل درام، روش و الگویی مناسب براي نگارش و 
مندان ادبیات نمایشی کودك و نوجوان قرار بگیرد. نوجوان در اختیار عالقه

وگو.شخصیت، کنش و گفت، کودك و نوجوان، یشینماادبیات :هاواژهدیکل
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پاي و انوار سهیلیهاي بیدهاي ادبی در کتاب داستانبررسی تطبیقی شاخصه

یجهانیمحمدتق
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

بهارزادههیمرض
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
اند، و زبانی با ایران داشتههایی که اشتراکات فرهنگیآثار برجستۀ ملل مختلف، به ویژه ملت

هاي این هاي مختلف بوده است. یکی از نمونههمواره مورد توجه ادیبان و ادب دوستان دوره
. اي از آن مأمور شدهندوان است که برزویۀ طبیب براي آوردن نسخه» پنجه تنتره«آثار کتاب 

ید. بعد از فزاهلوي برگرداند و ابوابی به آن بین پاو توانست این کتاب را از سانسکریت به زبا
و در 5بازنویسی این کتاب به زبان عربی توسط ابن مقفع، سپس به فارسی آراسته در قرن 

هند توسط نصراله منشی، در شهر موصل شخصی به نام عبداله بخاري از کتاب کلیله و دمنه 
نیز مالحسین واعظ کاشفی کتاب 9هاي بیدپاي کرد. در قرن ترجمۀ دیگري به نام داستان

بر نویسی کرد. این پژوهشار سهیلی خود را از روي کلیله و دمنه منشی به شکلی دیگر بازانو
ي هاهاي بالغت در دو اثر (داستانهاي ادبی و شیوهآن است که به تطبیق و بررسی شاخصه

بیدپاي و انوار سهیلی) بپردازد. از این رهگذر فرضیۀ تحقیق بر این اصل استوار است که آیا 
باشد. هاي بالغت در کتب مذکور یکسان میي ادبی و شیوههاشاخصه

ابیم که یهاي بیدپاي و انوار سهیلی در میهاي ادبی کتاب داستانبا بررسی و تطبیق شاخصه
باشد اما گذشت زمان و تغییر و تحّول نثر فارسی نثر کتب مذکور ساده و به زبان عامه می

هاي زیادي با هم هاي ادبی، تفاوتکارگیري آرایهموجب شده است که این دو اثر از نظر به 
داشته باشند .

.هاي بیدپاي، انوار سهیلیشناسی، سطح ادبی ، تطبیقی، داستانسبکها:واژهکلید
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پورنیامصریزبان گفتار در شعر قيهامؤلّفهیبررس

ارمغان بهداروند
بوشهریآزاد اسالمدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 

دهیچک
چه به صورتر اگرین تأثیثر از زبان گفتار همان روزگار است. ار متأیبه ناگزياشعر هر دوره

ق شدن در کالبد شعر هر یبا دقابد،یینميعصر تسرّهمیادبيهانشیدر آفریکنواختی
کرد. از زبان گفتار همان روزگار را در شعر کشف ياز برخوردارییهاتوان نشانهی، ميادوره

ه آن بیادبيهاتیاز ظرفيمندما، تجربۀ تقرب به زبان گفتار و بهرهیشعر امروز با ظهور ن
م، یمفاهيالقايز تالش برایو نیات در روزگار ما با توجه به ضرورت اجتماعیدست آورد. ادب

ک ینزدن مهم یآنها خود را به ايسازکوچه و بازار و شاعرانهیزبانيهاتیظرفيریبا به کارگ
ت، در ین ظرفیاست و شاعران با استفاده از ايکردین روید. شعر گفتار برخاسته از چنینمایم

صر یاند. قخود همت گماشتهينش آثار شعریبه آفریمت زبانیجاد صمیجلب مخاطب و ا
ر ديآثار ارزشمنديکردین رویشود با چنیمحسوب میپور که از شاعران انقالب اسالمنیام

ساختار ین نگاشته تالش خواهد شد به معرفیش به ثبت رسانده است که در ایخویادبکارنامۀ 
ان شعریق تالش شده است تا با نشان دادن حرکت جرین تحقیو سازمان آن توجه شود. در ا

صر یزبان گفتار در شعر قيریزبان شعر، ضرورت به کارگيادواريهايازمندیانقالب و ن
یمی، لحن صمیدر حوزة واژگانيپور عناصر زبان گفتارنیدر شعر امشود. ییپور بازنمانیام

دا ینمود پیر مردمیها، اصطالحات و تعابالمثلهمچون ضربییشاعر با توجه به وجود اجزا
ثر واقع ؤپور منیند از شعر امیخوشایبیو بروز ترکيشعريگر اجزایکند که به سهولت با دیم
شود.یم

.پورنیصر امیشعر انقالب، زبان گفتار، ق: شعر، هاواژهدیکل
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یاناثر جمشید خان، “شدهکبابیک جعبه پیتزا براي ذوزنقۀ”معناشناختی رمانتحلیل نشانه
مریم بهزادنژاد
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
راضیه ابوالحسنی هستیانی

الزهرا(س)دبیات فارسی دانشگاه کارشناس ارشد زبان و ا
چکیده

یافتو دردیکارکرد، تولی،متن است که به دنبال شناخت، چگونگیلتحلهايیوهاز شی یکیمعناشناسنشانه
يِ کاربردوياز مکاتبِ نظریس یکیمکتب پاریِشناسمعنانشانهیان،میناست. در ایگفتمانيهامعنا در نظام

شده و گذاريیهگرمس پاینژولیرداسآلژیاتنظريِمکتب بر مبنایناست. ايفرانسویِشناسدر نشانهيقو
وجب میکردهاها و رودانشیراز سایرپذیريدر حال رشد است. تأثیپساگرمسیشمندانتوسط اندیزتاکنون ن

مدار) و برنامهی(منطقییروایشناسمعنادر طول زمان شده است: تحول از نشانهیشناسو تحول نشانهییرتغ
نمایدیرخ مالیو سیاپویگفتمان به شکلیداري،پدیمعناشناس). در نشانهیال(سیداريپدیمعناشناسنشانهبه

اشد.بیکامال تصادفیطیاند تابع شراتویو منجمد ندارند و معنا میقالبيکارکردیی،معناو عناصر نشانه
چگونگی شکست گفتمان کنشی القایی و محوشدنهاي گفتمانی حاکم بر اثر، در این مقاله ابتدا با معرفی نظام

یافتن آن در گفتمان مبتنی بر تصادف تشریح شده است. سپس نحوه تعامل دو بعد شناختی و عاطفی در شدت
پیدریبر تصادف، موجبات حضور پیگفتمان مبتنبخشیدن به تصادف بیان شده است.فضاي تنشی اثر و قوت

دور يو راهبردیفنی،را از شناخت منطقجمعیعاملکه نه تنهاییفضاهاآورد؛یرا فراهم میتنشيفضاها
ین همچن.سازدیمیلمنفعل تبدییهاسوژهوسودازده یها را به شوشگرانآن،عواطفیشبلکه با افزاسازدیم

جدایی و با اشاره به مقولۀ خود و دیگري، و نیز همان و غیر، چالش هویتی عامل جمعی و افتادن آن در ورطۀ 
ریختگی دو مقولۀ خود جایی و درهمپرداز با جابهانفصال به خوبی روشن و مشخص گردیده است. درواقع گفته

آرزو ینده،نسل آبه عنوانآنا، فرد جوان خانواده کند و در نهایت، و دیگري، عاطفه سردرگمی را تشدید می
با ز پردادر الیۀ دوم، گفته.یابدافراد خانواده را دریناگهانیريو درگیتیهوچالشِینعلت اکند اي کاشیم
موجبات یت،قطعبه عدمیتقطعیتو حرکت گفته خوان از وضعیتقطعو عدمیتقطعيهامقولهیدنچ
کشد یرا به چالش میانسان شرقییباز اثر، ذهن دوتایانِدر انتها پا.آوردمیگفتمان را فراهم یاییو پویالیتس

زمان مربع معنایی و فرآیند تنشی در این مقاله با بررسی هم.کندیمیتتثبیخود را در ژانر وهمو  داستان،
به ییو روايساختاریشناساز نشانهیشناستحول نشانهیرسدهد کهیک اثر به خوبی نشان می

.یستها نننهادن آیکسوعلم و بهینگذشته ايدستاوردهاینفيبه معنای،گفتمانیمعناشناسنشانه
یک جعبه پیتزا براي ذوزنقۀ اریس، مربع معنایی، نمودار تنشی،معناشناسی مکتب پنشانهها:کلیدواژه

.شدهکباب
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تا کنون)80هاي پژوهشی دهۀ نقد نقدهاي عملی چند نظریۀ ادبی (در مقاله

مینا بهنام
دانشجوي پسادکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
زهره هاشمی
دانشجوي پسادکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
هایی که نسبت به نقد نظريدر مطالعات نقد ادبی، نقد عملی به دلیل فرموله بودن و آسانی

ویژه در تحقیقات ادبیات فارسی طرفداران بسیاري یافته است. نگاهی به مطالعات و دارد به
اي ها در دورهدهد که هر کدام از این نظریههاي ادبی نشان میخی نظریهبرنقدهاي عملی

توانهاي متون میمورد توجه محققان بوده به طوري که ردپاي آن نظریه در بیشتر تحلیل
اي در کاربست نظریه و تحلیل متون مشاهده کرد و بعد از مدتی که مقاالت تکراري و کلیشه

گیرد و این رویه افتد و نظریۀ جدیدي جاي آن را میمد میمختلف نوشته شد آن نظریه از
همچنان ادامه دارد. 

هایی است که این نوع ها و چالشآنچه در این مقاله مد نظر نویسندگان بوده بررسی آسیب
به عبارت دیگر در این جستار نویسندگان به دنبال شناسایی .نقد با آن دست به گریبان است

ي هستند که دربارة چند نظریۀ نقد اپژوهشی-ها و نقاط ضعف عدیدة مقاالت علمیآسیب
ن شناسی نوشته شده و ویژگی مشترکشاشناسی، ساختارگرایی و روایتشامل فرمالیسم، ریخت

هاي بررسی ذکر اشکاالت موجود در مقالهپرداختن به صورت و ساخت اثر ادبی است. پس از
ادبی در تحلیل متون فارسی ارائه شده هايکارهایی در خصوص کاربست بهتر نظریهشده، راه

است.
اسی، شنشناسی، ریختنقد عملی، نظریۀ ادبی، فرمالسیم، ساختگرایی، روایتها:کلیدواژه

.80پژوهشی دهۀمقاالت علمی ـ
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ي کسرة اضافهبررسی جایگاه دستور

فرمحمد بهنام
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

سادات ناصريزهره
شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهراني زباندانشجوي دکتر

چکیده
ي را نویسان بسیارشناسان و دستورهاست ذهن زبانتعیین جایگاه دستوري کسرة اضافه سال

همیت امسئلهتر شدن دستور زبان، این شناسی و دقیقرشد زبانبه خود مشغول کرده است. با 
دانند. میاي جداگانهکند. برخی آن را نشانه، برخی تکواژ و برخی دیگر واژهبیشتري نیز پیدا می

در این جستار با بررسی تحول کسرة اضافه و نیز آراي دستوریان قدیم و جدید، قصد داریم به 
کواژ آزاد توري این کسره در زبان فارسی دست یابیم؛ آیا این کسره،تحلیلی دربارة جایگاه دست

زاد است از چه نوعی است و اگر وابسته باشد از چه نوعی خواهد بود؟ بر است یا وابسته؟ اگر آ
همین اساس، با استفاده از کتب دستور سنتی و جدید و نیز متون مربوط به دورة فارسی 

گیري دربارة جایگاه دستوري کسرةدري به تحلیل و نتیجهباستان و میانه و همچنین فارسی
در رسیم که کسرة اضافهپردازیم. با توجه به تحوالت کسرة اضافه به این نتیجه میاضافه می

طول زمان دچار دستوري شدگی شده است و از کلمۀ نقشی یا تکواژ آزاد به واژه بست یا تکواژ 
ز ها و وندهاي تصریفی ابراي تمایز کلمات، واژه بستشناسان وابسته تبدیل شده است. زبان

اند. با این حال، آنها خود به این موضوع اذعان دارند که هایی را ارائه کردهیکدیگر، مالك
ها در توان از آنهاي مزبور با توجه به روند دستوري شدگی، قطعی نیستند و بیشتر میمالك

که تمایز قطعی تکواژهاي مقید مبین آن استهاي قوي یاد کرد. این شواهد مقام گرایش
اي هدستوري به دو دستۀ کامًال متمایز واژه بست و وند تصریفی همیشه منطبق بر واقعیت

زبانی نیست. 
ژه بست، تکواژ آزاد، تکواژ وابسته.کسرة اضافه، جایگاه دستوري، واها: کلیدواژه
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قصاید خاقانیدراساطیراحادیث و آیات،ترکیبات تصویري تلمیحی ملهم از

فرمحمد بهنام
دانشیار دانشگاه بیرجند
زینب طالیی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده
از علوم رایج زمان،او استفادهترین شاعران سبک آذربایجان است.یکی از بزرگ،خاقانی

ده یاب کرشعر او را دیر، استعارات و تشبیهات غریب در تصویرسازياصطالحات علمی خاص و
سازد هاي تلمیحی میمایهاي با بنتازهآفرینی و تصویرسازي، تصاویراو با امتزاج ترکیب. است

فرهنگی وسیعی برخوردار که خاقانی از پشتوانهآنجاازد. اي داربازتاب گستردهاوکه در شعر
بسیاري از ترکیبات تصویري او به نوعی اشاره و . امل برآیات و احادیث داردکاست و احاطه

ات ترکیبهدف ما در این مقاله شناساندن و تحلیل این گونه د. تلمیح به آیات و احادیث دار
ناختی شایم تا با دقت در ژرف ساخت هنري و زیبالذا کوشیدهت. در قصاید خاقانی اسویريتص

او را که ملهم از آیات و احادیث است بررسی و تحلیل از تصاویر شعري اي پارهخاقانیشعر
نماییم و چگونگی استفاده از این آیات و احادیث را در تصویرسازي نشان دهیم. این پژوهش 

خاقانی گیريبه شیوه تحلیل محتوا انجام یافته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره
است و با هدف ایجاد مضمون تازهو معناییبه دو صورت لفظیو اساطیراز قرآن و احادیث 

بیشتر از آیات قرآن بهره گرفته تا احادیث وي خورد. گیري معنایی بیشتر به چشم میکه بهره
و در بیشتر موارد این بهره گیري از آیات قرآن به شکل تلمیح و اقتباس کلمات، ترکیبات و 

میان اساطیر هم سهم اساطیر مذهبی بسیار چشمگیرتر ازتعبیرات و یا بخشی ازآیه است.
مهمترین اهداف انگیزشی توصیف ازاظهار فضل، هشدار و انذار، مدح ممدوحان وضمناًاست. 

. باشداو از کاربرد این گونه تصاویر می
.یحیترکیبات تصویري و تلمتصویرسازي،ترکیب سازي،قصاید خاقانی،: خاقانی،هاکلیدواژه
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الحقیقهاختار بیت، حکایت و منظومۀ حدیقهتحلیل س

علی بیات حسین
اهللا بروجرديعلمی دانشگاه آیتهیئتعضو 

چکیده
و بوده است مایه اشعارموضوعِ  سخناغلب محتوا و دروندر تحلیل آثار کهن ادب فارسی،

ی این مقاله سعدرکمتر ساختار اشعار و ارتباط اجزاي سخن مورد مداقّه قرار گرفته است.
شود حدیقۀ سنایی از سه منظرِ ساختارِ بیت، ساختار ِحکایت و ساختار کل منظومه، تحلیل می

و بررسی شود و رابطۀ هر کدام از این سه ساختار با موضوع ادبیات تعلیمی و مخاطب اثر 
وجود اي مههاي تعلیمی دیگر تفاوتتبیین شود.  همچنین در مقایسۀ حدیقۀ سنایی با منظومه

توان به این پرسش پاسخ داد که چرا حدیقه در شود و میدر سه سطحِ یاد شده آشکار می
ادب فارسی مهجور مانده است.» عاممخاطبینِ «میان 

.: سنایی، ساختار، حدیقه، بیت، حکایت و منظومههاکلیدواژه
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سوگند من به نام شماست
)نقدي بر مجموعه شعر آیینی سهیل محمودي(

رضا بیات
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
که مجموعه مدایح و» سوگند من به نام شماست«جستار حاضر نقد و تحلیلی است بر کتاب 

ها و کتاب که شعرهایی با قالبۀ گانمراثی مذهبی سهیل محمودي است. ابتدا فصول ده
ا هزبانی، تالش شده تقدم و تأخر سرودهاند و بر اساس قراین اند بررسی شدهفضاهاي مختلف

هاي بیانی و بدیعی در اشعار مورد بررسی قرار استفاده از آرایهة مشخص شود. سپس شیو
ها متعارف و معمول است و شعر محمودي از این حیث شاخص گرفته است. کمیت این آرایه

هاي متأخر در سرودههایاب هستند. آرایهها آساننیست. همچنین در بعد کیفی اغلب آرایه
اند.تر به کار گرفته شدهتر و طبیعیکتاب روان

بازنمایی شود. 70ۀ پردازي محمودي و نسبتش با تخیل مرسوم دهخیالة تالش شده نحو
هایش با تخیل نوگرایان و سپیدسرایان، شخصی و غیرتقلیدي خیال محمودي در عین شباهت

ظهور آن نیز بررسی شده است.بروز و ة است. همچنین نوع عاطفه و نحو
ۀ بیان اندیشة هاي فکري شاعر کشف شود و نحومایهها و بنمحتوا، تالش شده ریشهۀ در عرص

ها به شکل خام فکرش مقایسه شود. در شعر محمودي اندیشهمحمودي با دیگر شعراي هم
ی عاطفی عباراتهاي تاریخی و اجتماعی و عرفانی، به شکلدانستهۀ شوند؛ بلکه نتیجعرضه نمی

بخشد.کند و بدین ترتیب شعر او را عمق میجلوه می
، شعر عرفانی معاصر، نقد ادبی، نقد 70سهیل محمودي، شعر آیینی، شعر دهه ها: کلیدواژه
محتوایی.
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در حیاط کوچک «شعرثالث با تکیه بر مجموعهمضامین حبسیه در شعر اخوان
»پاییز در زندان

مهدي بیات کوهسار
زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورشکارشناس ارشد

محمد رضایی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده
ي ندانی به سرایش اشعاراست که شاعر زیی از انواع فروع ادب غنای کی، »زندان نامه«ه یا یحبس

ریاد سازگار، فیبت، شکایت از روزگار و تقدیر نارنج و مصبا مضامین یاس، ناامیدي، غم و اندوه،
معاصر که خود گرفتار بند ظالمان ي سرایهاز شاعران حبسی کیپردازد. میاز ظلم بیدادگر...

سبک تلفیقاز -گردیده و نقش بسزایی در تثبیت جریان شعر نیمایی و ابداع سبکی خاص
اط یدر ح«ورد ایام حبس او، کتاب اخوان ثالث است که رهاي مهدداشته است،-سنتی با نو
و 1332اد مرد28در نهایت کودتاي است. بعد از جریان مشروطه و» ز در زندانییکوچک پا

آوري بر خفقان، سکوت مرگبار وخواهانآزاديشاعران وشکست دولت مصدق و سرکوب
زندان شدند ۀ نروا» ماث«از جمله و بسیاري از شاعران و روشنفکرانایران حاکم گردیدۀجامع

و ایامی را در حبس سپري کردند. این پژوهش قصد دارد به بررسی مضامین حبسیه در قبل 
آن در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر کتاب فوق ۀ رفتکارهبة و بعد از مشروطه و موضوعات عمد

هاي سبکی او بپردازد.و همچنین گذري کوتاه بر زندگی سیاسی و ویژگی
.حبسیه، اخوان ثالث، در حیاط کوچک پاییز در زندان: هاواژهکلید



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله134

دوران پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی در شاهنامۀ فردوسی با پادشاهی مقایسۀ
وي در تاریخ حقیقی سلسلۀ ساسانی

صفیه بیاتی اشکفتکی 
فارسیکارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات 

رحمن بیاتی اشکفتکی

چکیده
سراي بزرگ ایرانی، فردوسی طوسی است. شاهنامه عنوان مانند حماسهشاهنامه شاهکار بی

باشد که شامل روایات اساطیري، پهلوانی و تاریخی ایران میهنی ایران می-ملیۀ خاص حماس
ن هاي ایزندگی یزدگرد سوم ساسانی است. فردوسی تمامی داستاناز عهد کیومرث تا پایان 

ها است و سعی داشته که چیزي از اصل داستانکتاب را با نهایت دقت و توجه به نظم در آورده
هاي تاریخ ملت کهن ایران از آغاز تا نکاهد. شاهنامه موضوعی حماسی دارد و شامل بن مایه

وران دۀ عراب است. این پژوهش بر آن است تا به مقایسفروپاشی پادشاهی ساسانی به دست ا
پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی در بخش تاریخی شاهنامه با روزگار پادشاهی وي در تاریخ 

ساسانی بپردازد. ۀ حقیقی سلسل
ه فردوسی، تاریخ سلسله ساسانی.یزدگرد سوم، شاهنامها: هکلیدواژ
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گراي معاصر،دیدگاه غربموالنا از ينقد و بررسی اصول اعتقاد
خان آخوندزادهیرزا فتحعلیم

باكسامان بی
کاربردي مهابادمدرس دانشگاه جامع علمی

االسالمیسوران شیخ
دبیر آموزش و پرورش مهاباد
ودود مالزاده
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
و اروپایبودند که در دامن فرهنگیران، عموماً کسانیخ معاصر ایگرا در تارروشنفکران غرب

جامع «مانند ،ق مجامع و مدارس وابسته به غربیران از طریا در ایافته یکا پرورش یآمر
و... با فرهنگ غرب آشنا شده و سپس مبلغ و مروج آن شده یاسیعلوم س، مدرسه»تیآدم

در یافراطةویشباخان آخوندزاده از جمله کسانی است کهیرزا فتحعلیم. در این بین،بودند
ده یادنرامثبت سنتيها قرار دارد، دستاوردهامطلق سنتینفۀیها که بر پابرخورد با سنت

ـیرانیخ، فرهنگ و تمدن ایل از تارانقطاع و گسست کاميو دچار انحراف به سوگیردیم
رد و آن را یگیز خرده میاست که بر همه کس و همه چیوي از جمله نقادانشود.مییاسالم

دن به اغراض مورد یابراز احساسات و در کل، رسيبرای، راهين نقادیدهد. ایمورد نقد قرار م
خواهد به اجتماع القا کند. مقالۀ حاضر بر آن است تا از طریق بازخوانى ینظر اوست که م

د و آن را وي از موالنا بپردازيخان آخوندزاده به نقد اصول اعتقادهاى میرزا فتحعلىاندیشه
مورد بررسی قرار دهد. 

.: آخوندزاده، اصول اعتقادي، مولوي، نقد و بررسیهاکلیدواژه
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حاتمیعلیسینمايدرطنزآفرینیهايتکنیک

بهداد بیرانوند
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هايموقعیتدرمختلفاموربامردممواجهۀوتقابلنمودارعمیق،مفهومیعنوانبهطنز

درمداومطوربهبشريقرمزخطوطتمامباو از جمله اموري است کهگوناگون زندگی
آنجا که کرد،وجوجستعامیانۀ مردم فرهنگدربایدراطنزرد پاي.هستوبودهکشمکش

ژانرها است؛ ترینمهمازطنز یکیسینما،دردارد. قید و شرط از انسان وجودتصوري بی
این مفهومبررسی. گر اهمیت آن استفراوانی آثار تولید شده در این زمینه نشانکهچنان

مقیدي در این مفهوبیولودگیکردن این مقوله و جلوگیري از راهیابیترعلمیبهتواندمی
.کندکمک شایانی

علی حاتمی یکی از فیلمسازانی است که به دلیل توجه خاص به فرهنگ عامه، در تمامی 
اي براي بررسی طنز و کمدي در تواند دستمایههایی از طنز وجود دارد و همین میآثارش رگه

. پژوهش ضمن  بررسی مفهوم طنز در سینماي علی حاتمی به سینماي علی حاتمی باشد
پرسش و پاسخ، ةترین هنرمندان سینماي ایران، ساده لوحی، شیوسرشناسعنوان یکی از 

امی، آمیز کلمات و اسهاي زبانی و بیانی، استفاده از شگرد تلفظ طنزگزارش خبري، بازيةشیو
هايرا به عنوان تکنیکنمایی و... گویی و بزرگ، نقیضهطنز موقعیت، مقایسه و تشابه

کند.                                                              طنزآفرینی در آثار وي معرفی می
هاي طنزآفرینی، حاتمی، سینما.طنز، کمدي، تکنیکها:واژهکلید
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ثر در تربیت فردي و اجتماعی جوانانعوامل مؤ
البالغهنهجبا تکیه بر فرمایشات امام علی(ع) در

نسرین بیرانوند
آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش

خانلو ناصر کاظم
ام نور همدانیار دانشگاه پیاستاد

زاده عاطفه عبداهللا
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده
یا فقط تحت آموزش رسمی گیرد، چیزي نیست که در خأل به تنهایی صورتتربیت جوان

باشد بلکه حاصل تمامی نیروهاي مادي و معنوي محیط اوست. تربیت بعد فردي و اجتماعی 
جوانان در عین حال که وابسته به تربیت سایر ابعاد شخصیت است، الزم است هر کدام خود 

به تنهایی مد نظر قرار گیرند.
ان با تکیه بر فرمایشات امام فردي و اجتماعی جوانثر در تربیت ؤعوامل م«این مقاله با عنوان 

ست گی اکه خود بزرگترین منبع براي تربیت در همۀ زمینه هاي زند» (ع) در نهج البالغهعلی
ثر را برشمرده و نقش آنها را در تربیت فردي و اجتماعی با توجه بر آن است که این عوامل مؤ

(ع) است مورد کنکاش قرار دهد و در ا امام علین دینی  که در رأس آنهبه کالم گهر بار بزرگا
ی) را از دیدگاه امام علی(ع) آخر نقش و تأثیر و رابطه متقابل این دو تربیت (فردي و اجتماع

ین نماید.تبی
.، جوان، نهج البالغه، امام علی(ع)، فرد، اجتماع: تربیتهایدواژهکل
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ايهتصحیح انتقادي قصیدة بدیعیّۀ قوامی ُمطَرَّزي گنج

زادهخلیل بیگ
استادیار دانشگاه رازي کرمانشاه

چکیده
هايسُرایش قصیدة بدیعی از سدة ششم هجري در ادب فارسی امري رایج بوده و شاعران آرایه

ها تاکنون محفوظاي از آناند که پارهآوردههاي منظوم میبیانی و بدیعی را در این گونه سروده
از -که آگاهی چندانی از زندگی او در دست نیست،-ايگنجهاست. قوامی مطرّزي مانده 

سُراي ادب فارسی در سدة ششم هجري که گویی یک قصیدة بدیعیّۀ صد بیتی شاعران بدیعیّه
ان ، از دیرباز در میهاي بیانی و بدیعی آن به تأثیر از حدائق السّحر وطواط سرودهبا غالب آرایه

تاکنون قصیدة مذکور امااستنوشته شدهند نیز بر آنو شروحی چاهل ادب مشهور بوده
هاي متأخّرین به صورتی بسیار محرَّف، مغلوط ، بلکه در برخی از کتابتصحیح انتقادي نشده

است. تصحیح انتقادي قصیدة بدیعیۀ صد بیتی قوامی مطرّزي چندگانه ثبت شده و با افتادگی
ینها براي نخستها و جُنگمعتبر در البالي سفینههاي کهن و نویساي به استناد دستگنجه

بار در این مقاله انجام گرفته که متنی منّقح و مصَّحَّح از آن به دست داده شده و اختالف 
است.ها در پاورقی ثبت گردیدهنسخه
نایع سرایی، صاي، قصیدة بدیعیّه، تصحیح انتقادي، بدیعیّهقوامی مُطرّزي گنجهها:واژهکلید

ی.ادب
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نامهنقش حضرت علی(ع) در خاوران

ی تملنایبمیمر
یفارساتیزبان و ادبکارشناس ارشد

چکیده
قهرمان حماسه، نمود یک ملت است. طبیعی است که قدرت آرمانی یک ملت در قهرمان او 

هایی است که قهرمان در نهادهاي مختلف تجلی کند. این قدرت بخشی یا مبتنی بر نقش
ان و خواه در قالب زبگیرد و یا مبتنی بر توصیفاتی است که شاعر آرمانیعهده میاجتماعی به 

جاست که جامعه و ادبیات حتی در یک اثر حماسی به هم بخشد و اینتصویر به او می
حضرتیت داستانیرا که درباره شخصیفاتیتوص،نامهخاورانیاثر حماسرپیوندند. دمی
ها و بر نقشیآمده را مبتندستهبيهاآورده و سپس مشخصهدست ه ب(ع) شده است،یعل

یمذهبوینیت دین نکته بر ما روشن شد که شخصیم و ایاکردهيبندطبقهیاجتماعينهادها
ابد.ییمیفاتیچه توص،شودیات میوارد عرصه ادبیوقت

.: نقش، نهاد، قدرت، سیاست، دینهاواژهکلید
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المالئکه در شعر فروغ فرخزاد و نازكییگرای انسانقیتطبی بررس

عبدالحسن بیننده
دانشگاه جهرمیات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب

دعباس اعتما
اراكدانشگاهیات فارسیارشناس ارشد زبان و ادبک

دالینینجمه نظري
شیرازدانشگاهیات فارسیارشناس ارشد زبان و ادبک

دهیچک
یکم به حقوق اجتماعد و مردم کمشویمی اسیو سی تحوالت اجتماعکه جامعه دچار ی از زمان

و امکان انتخاب شوند، تا آن زمان نظام حاکم بر ي توانند صاحب رأیشوند، میخود آشنا م
ن دوره استیگانه بودند و در اید و مردم با مفهوم عدالت بیچرخی) میمدار سنت (شبان رمگ

زند یخیخویشتن به پا می و اجتماعي فردی خود و زندگی مطالبۀ حقوق انساني که مردم برا
ی اترییتغي داریدر دورة بی ن تحوالت اجتماعیافتند و هم زمان با ایو به فکر اصالح جامعه م

ند و با یگویعدالت سخن مي شود. و از آزادیجاد میان شاعران ایشه و نحوة بیهم در نوع اند
خ ید و توبیاز مردم، بارها آماج تهدي ت و هواداریحماحاکم بر جامعه و ي هااستیانتقاد از س

یما، شاملو، چون، نی ران با ظهور شاعرانیات ایرند و در ادبیگیقرار می و آزار مأموران حکومت
و... عالوه بر ی اتی، بیابالمالئکه، سچون؛ نازكی ات عرب شاعرانی... و در ادبفروغ فرخزاد و

ي ن شعر، شاعر از سکوید آمد. در ایشعر پدي ظاهرهم در شکل ی ، تحولییتحول محتوا
شود، یمی انساني هاي درداید و زبان گویآیان مردم میخطابه و پند و اندرز و حکمت به م

ران و چه در یات این دوره چه در ادبیشاعران ای ابد ولیینجات می ن شعر از سرگردانیبنابرا
جز یان افکار خود راهیبي اکم بر جامعه براات عرب با توجه به نظام استبداد و خفقان حیادب

.ابندییاستفاده از زبان رمز و سمبل را نم
المالئکه، بررسی تطبیقی.زاد، نازك، فروغ فرخییگراانسانها: واژهکلید
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بررسی مضامین اخالقی شعر قائم مقام فراهانی و محمود سامی البارودي

فاطمه پاباغی 
ادبیات فارسیزبان وارشدکارشناس

محمودياهللاعزت
زهرا پاباغی 

چکیده
ها و خصوصیات منحصر به فرد خویش را داراست که در ادبیات هر کشور ویژگی،شکبی

هاي نقد ادبی، ادبیات تطبیقی است که شود. یکی از گونهفرهنگ و ادب دیگر ملل دیده نمی
و ستد ادبی و تأثیر گذاري ادبیات هاي مختلف و چگونگی دادبه بررسی جنبه هاي ادبی ملت

پردازد. ادبیات فارسی با اخالق و تعالیم اخالقی آمیخته است. بازتاب مفاهیم هر قوم و ملت می
توان آثار برخیشود. در حقیقت میاخالقی در آثار بسیاري از شاعران و نویسندگان دیده می

ین مقاله سعی بر آن است تا برخی از اخالق و تعالیم اخالقی دانست. در اۀ ها را آییناز آن
ة مضامین اخالقی شعر دو شاعر معاصر، قائم مقام فراهانی و محمود سامی البارودي در حوز

ادب تطبیقی بررسی گردد. این دو شخصیت که یکی ایرانی و دیگري مصري است، داراي 
اند و معزول تشابهات فکري، زمانی و ادبی بسیاري هستند. هر دوي آنها به صدارت رسیده

ند ااند. هر دو در مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خویش مخالف جهت اصلی حرکت نمودهگشته
هایت اند و در ناند و باعث تحول فکري، نوآوري ادبی و ایجاد سبک نوین گردیدهو قد برافراشته

ز ااند به فجیع ترین حالت هر دوي آنها به دست کسانی که تاب تحمل حقیقت را نداشته
اند. در واقع هدف از این پژوهش تالش جهت سیاست کنار زده شده و از پاي در آمدهۀ چرخ

اخالقی است.                                                                                                             شناخت و معرفی دو شاعر معاصر فارسی و عرب زبان از جنبۀ
قائم مقام فراهانی، مضامین اخالقی، محمود سامی البارودي، شعر، معاصر.:هاکلیدواژه
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هاي توصیف در مرثیۀ صباحی بیدگلی در رثاي امام حسین(ع)ویژگی

شمسی پارسا
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

چکیده
اشته است. دگیري در شعرچشمنوعی شیوه بیان است که از ابتداي شعر فارسی تاکنون نقش،توصیف

آید. در حالی که شعر فارسی در دوره این نوع شیوه بیانی از ارکان شعر سبک خراسانی به شمار می
عراقی صور خیالی شده است.از آن جا که صباحی از شاعران برجسته سبک بازگشت است و در این 

ه هم سبک خراسانی و هم سبک عراقی مورد تقلید قرار گرفته است، این نوشتار به بررسی چهارده دور
تا معلوم شود وي از کدامین سبک در بند صباحی در رثاي امام حسین(ع) از منظر توصیف پرداخته

ر اصدهد که شاعر در این شعر موضوعاتی چون عناین چهارده بند پیروي کرده است. نتایج نشان می
هاي مختلف را توصیف کرده است. طبیعت مانند خورشید، آسمان، افالك، زمان و مکان و شخصیت

اما محور موضوعی توصیف، شخصیت امام حسین(ع) و حوادث کربالست. شاعر براي توصیف موضوعات 
مذکور از توصیفات عینی و ذهنی هر دو بهره برده است. درصد بیشتر توصیفات ذهنی از شخصیت 

اي هنگر این است که این مرثیه از عمق دل و جان او برخاسته است. صباحی همچنین از تکنیکنشا
فی بودن گر توصیهاي شاعرانه و بدیعی بهره برده است. این امر بیاندستوري توصیف بیش از تکنیک

هاي یکنخوانی دارد. از میان تکفضاي شعر است که با مضمون روایتی آن که بیان حادثه کربالست، هم
هاي شاعرانه، استعاره و تشبیه بیشترین بسامد دستوري، صفت و مسندهاي صفتی و از میان تکنیک

اند. این بسامد نیز دلیل دیگري بر توصیفی بودن شعر وي است، زیرا آوردن را به خود اختصاص داده
ی بوده و توصیفآید. بنابراین شعر صباحی کامالصفت و تشبیه همیشه از ارکان توصیف به شمار می

با سبک خراسانی قرابت دارد. بیشترین کارکرد توصیف در این شعر کارکرد بیان حال، زیباآفرینی و 
هاي توصیفی این شعر نشانگر این است که این مرثیه بیان و تجسم واقعیت است. به طور کلی ویژگی

به طرز بیان خودش رسیده و بدین سبب قبول عام یافته است.
صباحی در رثاي امام هاي توصیف، صباحی بیدگلی، چهارده بندتوصیف، ویژگیها:کلیدواژه

حسین(ع).
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شیرین نظامیورزي قهرمانان داستان خسرو وهاي عشقبررسی مؤلفه
(با تکیه بر نظریۀ مثلث عشق استرن برگ)

زهرا پارساپور 
فرهنگیاستاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

مظفر کاوري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
تردید برجسته ترین اثر منظوم غنایی زبان و ادب فارسی داستان خسرو و شیرین نظامی، بی

ينه را برایداستان زميت هایان قهرمانان و شخصیآید. تعدد روابط عاشقانه مبه شمار می
مثلث عشق استرن برگ ۀ یسازد. نظریآن فراهم مق در موضوع عشق و انواع یو تحقیبررس

ت یمیشور و شهوت، عاطفه و صمۀپردازد سه مؤلفیميعشق ورزيهاوهیانواع شیکه به بررس
فاده ق با استین تحقیداند. در ایجاد و بروز انواع مختلف عشق مؤثر میتعهد را در اۀز مؤلفیو ن
خسرو و ۀعاشقانه در منظوميهارا در رابطهۀمؤلفن سه یاز ايزان برخورداریه، مین نظریاز ا
شهوت شور وۀکه میزان تاثیر مؤلفدهدمیق نشان ین تحقیجه ایم. نتیاهنمودین بررسیریش

تعهد ۀعاطفه و صمیمیت در عشق شیرین به خسرو و مؤلفۀدر عشق خسرو به شیرین و مؤلف
ۀابطر،هین نظریشتر است. بر اساس ایها بر مؤلفهیدر عشق فرهاد به شیرین نسبت به سا

ن دریریباشد. شیکیعاشق و معشوق يهارسد که نوع قصهیبه اوج خود میعاشقانه زمان
ن فاصله و تفاوت در یکند از ایمیخود سعیو شفاهیکتبيهاگو و مکالمهوطول گفت

اي است و بینارشتهمطالعات ة خود و خسرو بکاهد. این مقاله در زمرۀعشق در قصيهامؤلفه
ة کند تا کیفیت مبهم عشق را در ادبیات فارسی با اطالعات موجود در حوزتالش می

.توصیفی استـ شناسی پیوند زند. روش تحقیق در آن از نوع تحلیلیروان

ن.، استرن برگ، نظامی، خسرو و شیریعشقها:واژهکلید
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)1در مجموعۀ یوسف (هاي کوتاه نویسندگان زن مایۀ داستانبررسی درون

سکینه پاشا زانوسی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

چکیده 
هاي مختلف داستان فکر و ایدئولوژي مسلطی که موجب انسجام و هماهنگی بین اجزا و بخش

مایه درونسازد. مضمون و اي متناسب و زیبا از آن میمایۀ اثر است که پیکرهشود، درونمی
بردن . پییابدرساند و در طول اثر بسط و گسترش میهایش یاري مینویسنده را در پیشبرد ایده

اي که در صدد انعکاس آن هستند از نظر به ایدة نویسندگان دفاع مقدّس و آشنایی با اندیشه
الۀ حاضر اند حائز اهمیّت است. مقتأثیرگذاري بر نسل جوان که آن دوران مهم را درك نکرده

هاي کوتاه نویسندگان زن مجموعۀ هاي غالب داستانکوششی در راستاي پیدایی مضمون
ی هایهاي نویسندگان زن دفاع مقّدس مشخص گردد و شیوهترین دغدغهاست تا مهم» یوسف«

اند، معرفی شود.کار بردهها براي القاي فکر درونی خود بهکه آن
هاي کوتاه را بررسی مایۀ مسلط داستانتحلیلی دروننوشتار پیش رو به روش توصیفی ـ 

اند، هاي خود استفاده کردهگویی مضمونهایی را که نویسندگان از آن براي بازنماید و شیوهمی
ها، عنوان داستان، لحن هاي راوي و شخصیتدهد. شخصیت، تفسیر و اظهارنظرنشان می

ه به چگونگی ترکیب و تلفیق این عناصر هاي نمادین و توصیف صحنه و توجّروایت، تأکید
هاست. مایۀ این داستانهاي دسترسی به درونراه

.ادبیات پایداري، داستان کوتاه، مضمون، عناصر داستانی: هاکلیدواژه
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هااي تقابل پدر و پسر درحماسهتحلیل مقایسه
ارجَنَ و ببرباهن هندي)(رستم و سهراب؛

فاطمه پاکرو
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیار 

دهچکی
بخش مهم فرهنگ ایرانی منشأ گرفته از هند و ایرانی و در نهایت، هند و اروپایی است. ایرانیان 
و هندیان از زمان جدا شدن از هند و اروپاییان در حدود سه سده با یکدیگر زندگی مشترك 

هاي فرهنگی باید این بعد مهم از مقولهاند؛ از این رو، براي بررسی و شناخت هر یک داشته
ه اگرچه پس از انشعاب، در روساخت،مدنیت ایرانی را در نظر داشت. اساطیر این دو تیر

ی هاي تاریخهایی دارند که با شکافتن الیهساخت، همانندياند، در ژرفهایی پذیرفتهتفاوت
توان به هستۀ مشترك آنها پی برد.می

هاي حماسی مانند رامایا و و منظومهها»ودا«در کتاب ر هنديهنگ و اساطیمجموعه فر
ز است. ای، شاهنامۀ فردوسیرانیر اینۀ فرهنگ و اساطین گنجیترمهابهاراتا  آمده است و مهم

َن  هاي رستم و ارجتوان به شباهتوجوه مشترك اساطیر ایرانی کهن با اساطیر هند باستان، می
ر یناپذرستم فرزند شخصی زال و از خاندان دستان و پهلوانی شکستز چون یاشاره کرد.  ارجنَ ن
ار غربت یبا فرزند چهارده سالۀ خود، که در دتر اینکه او نیز چون رستم،است و نکتۀ مهم

کند.یآور مبادرت ممرگياشناخت، به نبرد تن به تن و مبارزهیداشت و او را نم
که هد دنشان میهاي آن با یکدیگر،ها و تفاوتتو بررسی شباهنقد تطبیقی این دو داستان

این دو روایت، داراي خاستگاه واحد هند و اروپایی هستند.
ر، رستم و سهراب، ارجنَ و ببرباهن.حماسه، الگوي تقابل پدر و پسها: کلیدواژه
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گویی آنان در شاهنامهنقش و هنر موبدان و پیش

نهادمحمد پاك
پردیس همدانمدرس دانشگاه فرهنگیان 

اکبر شاملو
علمی دانشگاه پیام نور هیئتعضو 

چکیده 
تاریخی همواره دستخوش تحوالت و -هاي اساطیريموبدان یا مغان همچون سایر انگاره

واژة موبد نیز چنین سرنوشتی داشته است. تیزهوشی، بینادلی، روان اند.هایی بودهدگرگونی
داري، ها و علوم، آرایش بزم شاهان، خزانهپاك، گفتن سخنان حکیمانه، آگاهی از همه دانش

ارآگهی و خبر جستن، راهنمایی مردم، همراهی با سپاه، تشویق به امور نیک و نهی از منکر، ک
ت و خصوصیاتی است که در شاهنامه به آنان نسبت داده شده ... از جمله صفاتعبیر خواب و

است. همیشه به صورت مشاورانی که در امور مختلف بینا هستند، دوشادوش پادشاه و اطرافیان 
اند. شدهاي از درگاه دور نمیکرده اند و براي پیشبرد اوامر شاهی، لحظهوي حرکت می

اند. موبدان که دادهه گذراندن با موبدان اختصاص میهایی از اوقات خود را بپادشاهان نیز بهره
سرگذشت آنان در اوایل شاهنامه با اسطوره آمیخته است و بدون ذکر و نشان در وقایع مختلف 
با اختیارات گوناگون حضور دارند، اندك اندك؛ یعنی در جایی که اساطیر شاهنامه رنگ تاریخ 

ر هایی است که دض از ذکر طبقۀ موبدان، پیشگوییشوند. غرپذیرند، داراي نام و نشان میمی
اي هشاهنامه به این طبقه منسوب است. پیشوایان و مشاورانی که گاه بر اثر بینش و دانش

و گاه بر اثر روان پاك و دل بیناي خود دست به » اخترشماري«خصوص گوناگون خود به
اند.زدهپیشگویی می

.اري، بینادلی، شاهنامه، شاهانموبد، پیشگویی، اخترشمها:هکلیدواژ
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یکوه در شاهنامۀ فردوسيریبازتاب اساط

مریم پناهی
دانشگاه اصفهانیات فارسیزبان و ادبيدکتريدانشجو

رحمان قربانی
دانشگاه اصفهانیات فارسیزبان و ادبيتردکيدانشجو

دهیچک
سند فرهنگ و تمدن و نمودار باورهاي ایرانیان عهد باستان است. ،کتاب ارجمند شاهنامه

هاي شاهنامه انعکاس یافته است. پژوهش بسیاري از اعتقادات و اساطیر ایرانی در ضمن داستان
یوة باشد. شحاضر دربارة بررسی اساطیر ایرانی دربارة کوه و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی می

طالب اساطیري مربوط به کوه در کتاب اوستا و دیگر متون تحقیق بدین صورت است که م
هاي مشابه از اسطورة کوه در شاهنامۀ فردوسی شود. سپس نمونهمیوجوجستمذهبی پهلوي 

پناهندگی «طالب این پژوهش ذیل دو مبحثگردد. مها تحلیل میاستخراج و در نهایت، داده
شود.بررسی می»روي آنقداست کوه و عبادت بر «و » بخشی کوهو آسایش
: شاهنامه فردوسی، بازتاب اساطیري کوه، کارکرد اهورایی کوه، کارکرد اهریمنی هاکلیدواژه

کوه.
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تودوروفۀ بر اساس نظری“سه قطره خون”بررسی ساختاري 

یا هاجر پو
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

باباییزهرا آقا
مصطفی جوزي

چکیده
تار، درواقع ساخاست.یکدیگربااثرةتشکیل دهندعناصرروابط اجزاء وۀکلیساختار، حاصل 

کلیّت، بارزترین کند.هنري برقرار میعناصر ادبی وۀ منسجم میان همپیوندي یکپارچه و
ازند وپردمعنایی میزبانی و-ساختارگرایان به بررسی ساختارهاي ادبی. ویژگی ساختار است

ۀرایاندر تحلیل ساختار گاجتماعی نویسنده ندارند.عناصر تاریخی ونویسنده وکاري به زندگی 
ا شوند تسازوکارهاي درونی متون ادبی بررسی میجزئیات ظریفِ«تایسن ۀروایت به گفت

یا عملکردهاي حاکم بر )واحدهاي ساختاري بنیادي (مانند واحدهاي پیشروي روایت
ساختارگرا که طرحی تازه را در پردازانِ یکی از نظریه».کارکردهاي روایی متون کشف شوند

»تزوتان تودوروف بلغاري« هاي حاکم بر روایت به وجود آورده است،گیري عناصر و نظامشکل
ند کشناسی را وارد نظریات ساختارگرایان میروایتۀکه براي اولین بار نظری، مقیم فرانسه است

داستان سه قطره خون هدایت  جایی کهدهد و از آنائه میها ارو الگویی خاص را براي داستان
گان دگیرد، نویسنهاي کوتاه ایران قرار میبهترین داستانة یکی از در زمر، بوف کورنیز بعد از 

، فتودوروةنظریه و الگوي ارائه شدۀتا روایت این داستان را بر پایشدند آن حاضر برۀمقال
هاي ترین نظریهشاهکار ادبیات معاصر ایران را با یکی از مهماین د ونتحلیل و بررسی کن

هاي صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم در نهایت پس از بررسیند. شناسی انطباق دهروایت
ا هرفت متوالی تشکیل شده بود و ترکیب توالی آنکه داستان در مجموع از پنج سلسۀ پی

چیدمان شده بودند.ايبراساس نظریۀ تودوروف به صورت زنجیره
.، تودوروفساختارگرایی، روایت، هدایت، سه قطره خون:هاواژهکلید
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تجلّی سبک هندي در شعر آفرین الهوري

علیرضا پودینه
کاربردي زاهداندبیات فارسی دانشگاه جامع علمیاارشد زبان وکارشناس

گرعاطفه کشته
کاربردي زاهدانشناسی دانشگاه جامع علمیزیستشدارکارشناس

چکیده
ترین سبک فارسی است که از جهت کثرت شعرا هم این دیرپاترین و وسیع،سبک هندي

سبک منحصر به فرد است. از این جهت بررسی سبک شاعران این دوره با عنایت به بعد 
هاي زیباي سبکی ایجاد کرده سرزمینی و در عین حال تاثیر منطقه و آداب و رسوم آنها، جلوه

آفرین الهوري شاعري است که پس از مسعود سعد سازد.مند مینقد آن اهل سخن را بهرهکه
سپارد. شعر این شاعر بنا به بخشد و به اقبال الهوري میرشته زرین شعر فارسی را تداوم می

اینکه نسخه خطی بوده در اختیار احاد صاحب نظران قرار ندارد تقریبا گمنام است. با توجه به 
فکري ایشان و محیط جغرافیایی یک سري اصطالحات خاص در شعرش منعکس فضاي 

فت به ها دروازه معرگردیده است. لذا نگارندگان بر این هستند تا با بیرون کشیدن این ویژگی
روي نوجویان باز گردد. 

.: آفرین الهوري، سبک هندي، ادب شبه قاره، نقد شعرهاواژهکلید
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شاعري فراسوي مذهب،آفرین الهوري

علیرضا پودینه 
کاربرديدانشگاه جامع علمیمدرس؛کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
حس مباهات است و باعث ایجادۀجغرافیاي وسیع زبان فارسی ، اگرچه سبب افتخار و مای

نهادن به صاحبان قلم مسئولیت ما را در شناخت و ارج قرابت بین راویان این کالم می گردد،
نماید.آفرین الهوري از خیل شعراي زبان فارسی است که در میو اندیشه این زبان بیشتر

جرگه سرایندگان شبه قاره قرار می گیرد و لیکن اندیشه و صور خیال و زبانش به شدت با 
تسخن گویان ایرانی سنخیت دارد .آنچه در باب این شاعر صاحب قلم اهمیّةسبک و شیو

دارد اختالف آرایی است که در خصوص مذهب شاعر ابراز گردیده است.اختالف دیدگاه ها در 
خصوص شیعه بودن یا سنی بودن شاعر سبب گردید تا نگارندگان با نقد وبررسی متونی که 
به شرح حال نامبرده پرداخته و همچنین تجزیه و تحلیل سروده هاي شاعر ،تالش براي نیل 

تري بنماید.به نتایج منطقی 
شاعر، مدح اهل بیت(ع) و پیامبر(ص).: آفرین الهوري، شبه قاره هند، مذهب هاکلیدواژه
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اریشعر شهرینینقش تجربۀ عشق در راستیبررس

پورالخاصشکراهللا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

زادهحسنرضا
فارسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 

دهیچک
رون یک شعر بیند ساخت یاتوان آن را از فریو نمال از لزومات شعر استیاگرچه عنصر خ

ود خیف اصلیاز وظایکیکه او اعجاب ریگمان، بدون عنصر تجربه، آن شگفتیبد،یکش
ود خيریپذو باورنیکه حاصل تجربۀ فرد است، حالت راستياست، منتقل نخواهد کرد. شعر

ز یکند. حال اگر خواننده نیدهد و او ناخودآگاه با آن ارتباط برقرار میرا به مخاطب نشان م
نین گزارش ای. همچندار خواهد بودین ارتباط دو طرفه و پایرا داشته باشد، ایچنان تجارب

اخت ند سیدر فراخواهد نمود، لذایستیساده و ژورنالياال، نوشتهیز  بدون عنصر خیتجربه ن
ن یین مقاله پس از تبیاست. در ايگذار، وجود هر دو عنصر الزم و ضرورریک شعر ناب و تأثی

عار اشینیو راستيریپذار، در باوریعاشقانۀ  شهرنقش تجربۀیتجربه و انواع آن، به بررس
شود.یپرداخته ميویفارس
.اریشعر، شهرینی: تجربه، عشق، راستهاواژهدیکل
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ات خاقانیپردازي یار در رباعیّخیالبررسی 

پورالخاصشکراهللا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
لیلی معنوي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
تصویرگري عشق حجم وات خاقانی، پیکرپذیري خیال یار استترین مضمون در رباعیّغالب

نوع تصویرها اعم از توصیف زیبایی و خلق گیرد.ات خاقانی را دربر میانبوهی از محتواي رباعیّ
اندك و و خوي یار و بیان حاالت عاشق و زبان بیان شاعر سبک عمومی و سنتی است

ق ادراك حسی در عششود.ات دیده میهایی از واسوخت و جنسیت مذکر هم در رباعیّنشانه
د بندي عشق، سه مرحله هست که عبارتندر طبقهبسامد رباعیات خاقانی است.ربه یار، تصویر پ

شود و عاشق کسی نیست عشق با ادراك آغاز میو عشق عقلی.عشق حسی، عشق خیالیاز:
کوشش عاشق ۀ در این مرتبه هموعشق حسی آغاز عشق استجز مدرك کماالت معشوق.

ی پرستنفسعشق حسی خود بر دو گونه است:ق را به دست آورد.شود که معشوصرف آن می
خود غریزي (جسمانی)پرستی (حب طبیعی) عاشق تنها براي میل . در نفسيبازو عشق

در فراز و شود و یا احیاناًلذا این عشق یا با گذشت زمان به فراموشی سپرده میکوشد.می
عشق حسی ممکن اما» عشق بازي«در نوع شود.ها به کینه و نفرت بدل مینشیب خودخواهی

تار در نوشعشقی معنوي و انسانی واقع شود.ۀیزي فراتر رود و مقدمغرطبیعی و ۀاست از مرحل
حاضر، تصویرگري یار در رباعّیات خاقانی با توجه به مفهوم عشق از دید افالطون، لکان و ژیژك 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
.پردازيخیالخاقانی، رباعی، عشق، :هاواژهکلید
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زدایی در کالم قرآنی و ادبیات نمایشیهاي آشناییتحلیلی روشۀمقایس

سارا پورشعبان
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
جهانگیر صفري

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرددانشیار

چکیده
ره افتد که کاربرد نامتعارف و غیرمنتظزمانی اتفاق میسازي زبانی در مطالعۀ زبان شعر، برجسته

زبان، ناگهان توجه شنونده یا خواننده را به خوِد پاره گفتار جلب کند و مانع از توجه خودکار 
هاي نمایش و اجرا بر روي صحنه، کارگردانان از بشود. در برخی از تکنیک» محتوا«او به 
مخاطب (تماشاگر) به بازیگرِ نقش اصلی جلوگیري برند که از توجه صرفهایی بهره میروش

این عمل با هدف هوشیار نگه داشتن مخاطب و از قوه به فعل درآوردن استعداد کند.می
سازي دیگرها در تکنیک نمایش، برجستهگیرد. یکی از این روشپردازي او صورت میخیال

پردازي به رپردازي یا صحنهباشد که این کار ممکن است از طریق نوعناصر روي صحنه می
ر را باید ذاري در تئاتگسازي یا فاصلهمنشأ بیگانههاي نامرسوم و چشمگیر صورت بگیرد.شیوه

هاي روسی مطرح وجو کرد که فرمالیستجست)Defamiliarization(زداییدر آشنایی
افتد. هاي گوناگون اتفاق میکردند. این پدیده در زبان قرآن به شیوه

زدایی در زبان قرآنی و ثانیاً نقد و مقایسۀ آن هاي آشناییپژوهش اوالً در پی یافتن شیوهاین
هاي مرتبط در ادبیات نمایشی است.با نظریه

گذاري، زبان قرآن، ادبیات نمایشی.سازي، فاصلهزدایی، برجستهآشناییها: کلیدواژه
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شناسی روانتحلیل شخصّیت خاقانی در دیوان بر اساس نظرّیات 
آبراهام مزلو و اریک برن

دخت پورخالقی چتروديمه
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
الهه آرانیان

ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ارشد زبان و ادبی

چکیده
شناسی به منزلۀ علمی که توان از روانبراي بررسی اثر ادبی که محصول ذهن آدمی است، می

ران حوزة شتر پژوهشگیبپردازد، استفاده کرد. هاي آن میآدمی و فراوردهبه مطالعۀ ذهن 
اند. از هکردیر، خشک و خودستا معّرفیناپذرا انعطافیل خاقانیبدنیالدافضلیات فارسیادب
جا که دیوان اشعار خاقانی شروانی دربرگیرندة بخش مهّمی از حوادث، وقایع و اّتفاقات آن

نامۀ خودنوشت دانست و با تحلیل هایی از آن را یک زندگیتوان بخشمیدوران زندگی اوست،
ر ایم بن مقاله سعی کردهیدر اهاي مهمّی از شخصیّت او دست یافت.شناسانۀ آن به جنبهروان

ل یل(تحگانۀ کودك، والد و بالغسهيۀ الگوهایپابرن که برک یاریشناسنۀ روایاساس نظر
ت یشخصيهایژگیمزلو که وآبراهام یشناسۀ روانیاست و نظروارمتقابل) استرفتار

خلوت، بهزایو نيریگت کنارهیفیگران، تجربۀ اوج، کید(خّلاقیت، روابط متقابل باخودشکوفا
که از یاتیخ ادبیکند و با استناد به منابع تاریان میشتن و...) را بیرون از خویل بتوجّه به مسائ

تري از او برسیم و با استفاده از شدهتر و ثابتدر دست است، به شناخت علمیخاقانییزندگ
کتل تصویر او را ترسیم کنیم و نشان دهیم که خوانی و بر اساس نظریّۀ ریموند هنر چهره

شخصیّت خاقانی به شخصیّتی بالغ و خودشکوفا نزدیک است.
.برنمزلو، اریک آبراهامشناسی، خاقانی، تحلیل شخصیّت، روانها:کلیدواژه
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ايتعلیم و تربیت انسانی در شعر اوحدي مراغه

فرامرز پورعلی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

دهیچک
اي شاعري تواناست که توجه زیادي به اجتماع خویش دارد. اوحدي سعی کرده اوحدي مراغه

ه، خود هاي واالي او بودگرفته از مکتب فکري و اندیشهنشئتاست که با بینش وسیع خود که 
هاي اجتماع را مورد کنکاش قرار شناس زبردست قرار داده و همۀ الیهدر مقام یک جامعهرا

بتواند تصویري ماندگار در ذهن آیندگان به جاي گذارد. در این مقاله دهد، تا بدین وسیله 
ايهایی از مباحث تعلیم و تربیت که الزمۀ زندگی هر آدمی است در شعر اوحدي مراغهگوشه

بررسی گردیده است.
م و تربیت، توحید، آموزش و پرورش.اي، تعلیاوحدي مراغهها:کلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله156

بایزید بسطامینامۀجستاري در باب معراج

امیرحسین پهلوان
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
محمد رضایی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده  
زید نامۀ بایاند که بعد از معراج پیامبر، معراجهاي مختلفی در طول تاریخ نوشته شدهنامهمعراج
هاي نوشته شده، توان گفت که اغلب معراج نامهترین آنها نامید. میتوان یکی از مهمرا می
توان در مقایسۀ آنها با یکدیگر پی به این نکته برد هاي همسان و مشابهی دارند که میویژگی

کی یاند.ها داشتهکه بسیاري از آنها در نوشتن معراج نامۀ خود، نگاهی هم به دیگر معراج نامه
نامۀ بایزید بسطامی پر نامۀ آنها است. زندگیها، بررسی زندگیاج نامهاز مراحل بررسی معر

د توانهاي ضد و نقیض فراوان که اعتماد مطلق بر هر یک از آنها میاست از ابهامات و نقل قول
حکم لغزشگاهی را داشته باشد براي رسیدن به مقصود اصلی. 

د و نامۀ بایزیب عنوان شده دربارة زندگیدر این مقاله سعی بر آن شده که با استفاده از مطال
هاي مختلف در نهایت به بررسی معراج نامه بایزید بسطامی پرداخته نامههمچنین بررسی معراج

شود. در این راه استفاده از کالم و سخن بزرگان و یا هم عصران وي خالی از لطف نیست.  
نامه.پیامبر، زندگینامه، بایزید بسطامی، : معراج، معراجهاکلیدواژه
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ها و مسائل مرتبط به تایپ فارسی با استفاده از برنامۀ آوانگاربررسی چالش
Google Transliteration

زادهبهاره پهلوان
رسانی علوم و فناورياي اطالعها؛ مرکز منطقهاستادیار پژوهشی طراحی و عملیات سیستم

نسبفاطمه احمدي
رسانی علوم و فناورياي اطالعاي؛ مرکز منطقهشناسی رایانهزباناستادیار پژوهشی 

چکیده
کی گیرد، که یاي بسیاري از امور توسط ماشین صورت میهاي رایانهدر عصر حاضر با پیشرفت فناوري

نگاري است که تا حد زیادي جاي نوشتن با دست را گرفته است. خوشبختانه از آنها تایپ یا حروف
الخط مرتبط با خود بوده و تا حدود زیادي با فضاي هایی است که داراي رسمفارسی یکی از زبانزبان 

زبانان داخل یا خارج از رایانه و ماشین نیز مطابقت داده شده است. اما با وجود این برخی از  فارسی
ترسی یا عدم دسکشور به دالیل مختلفی مانند مهارت در تایپ التین، عدم توانایی در تایپ فارسی و

دهند که از ابزارهاي پینگلیش/ فینگلیش براي تایپ متون فارسی به صفحه کلید فارسی ترجیح می
وانگارآاستفاده نمایند. در این زمینه تعداد بسیار محدودي ابزار تهیه شده که پرکاربردترین آنها ابزار 

Google Transliteration یا ابزارهاي مشابه بیشتر باشد، در است. مسلماً هرچه دقت این ابزار و
مند به زبان و خط فارسی خواهد بود؛ بنابرین زبان و یا عالقهجهت خدمت بیشتر به جامعۀ فارسی

ها و مسائل مرتبط به تایپ با این ابزار پرداخته نوشتار حاضر، در راستاي این مهم به بررسی چالش
هاي تزبانی در ارتباط با تفاولخط فارسی و یا مسائل بیناتوان در ارتباط با رسماست. این مسائل را می

توان به همزه، عالئم زبرزنجیري و کسرة اضافه دو خط التین و فارسی مطرح نمود که از این بین می
هاي نظام الخط فارسی و آوانگاري اسامی خارجی و تفاوتهاي مرتبط با رسمبه عنوان برخی از چالش
ن انگلیسی و فارسی به عنوان برخی از مسائل بین زبانی اشاره کرد. در این آوایی و نوشتاري دو زبا

هاي مذکور و موارد مرتبط دیگر به ارائۀ پیشنهادهایی براي بهبود این پژوهش پس از بررسی چالش
افزار شود. عالوه بر این، پیشنهاداتی نیز در اختیار کاربران این نرمابزار و افزایش دقت آن پرداخته می

گیرد تا با استفاده از آن بتوانند بر این مسائل فائق آیند. قرار می
، Google Transliterationالخط فارسی، ابزار آوانگارفینگلیش، رسمابزار پینگلیش/ها:کلیدواژه

نظام نوشتاري فارسی، نظام نوشتاري التین.
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آباديکودك پروین دولتشناختی اشعارنقد زیبایی

پیرانیمنصور 
استادیار دانشگاه پیام نور 

طمه بهرامی صالحفا
و مدرس دانشگاه پیام نورکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
شناسی از گذشته مورد توجه هنرمندان و فالسفه بود. در قرن هفدهم میالدي بحث زیبایی

شناسی شعر عناصر شکل، اي از علوم ثبت کرد. در زیباییبوم گارتن آن را به عنوان شاخه
شناختی شعر کودكصورت و محتوا در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند. در نقد زیبایی

ساز و خیال پرداز بودن از عناصر اصلی موزون و آهنگین بودن، صریح و گویا بودن، اندیشه
ورد نقد و اشعار او تاکنون مآبادي ازجمله پیشگامان شعر کودك است و پروین دولتاست.

شناسانۀ اشعار او در چند بخش،تحلیل منسجم قرار نگرفته است. این پژوهش به نقد زیبایی
پردازد. شعر دولت آبادي از صورخیال، زبان، موسیقی، محتوي و پیوند شکل و محتوي می

ترین صورت خیاللحاظ پرداختن به خیال هاي شاعرانه غنی است، تشخیص به عنوان نزدیک
کودکان بیشترین بسامد را در شعر او دارد. تکرار از مشخصات شعر دولت آبادي است. به دنیاي

هاي متعدد دارد. توصیف، پرداختن هاي نحوي کهن در شعر او نمونهاستفاده از واژگان و ویژگی
ترین مضامین در شعر او هستند. در اشعار دولت آبادي هاي طبیعی و رفتاري اصلیبه پدیده

صورت متناسب و هماهنگ با محتواي اشعار است. عناصر شکل و
.آباديورخیال، زبان، شکل، پروین دولتشناسی، ص: شعر کودك، زیباییهاکلیدواژه
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زبان و ادب فارسیو ترویج هاي بهینه و کاربردي در آموزش شیوه

مهین پیرزادي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
وقت باشد. خط اي براي زنده ماندن باید ابنتغییر و تحول است لذا هر پدیدالزمۀ گذر زمان، 

فارسی نیز چنین است باید در مسیري هدایت شودکه نه تنها از جمود برهد بلکه به خلود نیز 
برسد چنین تغییراتی، زمانی پذیرفتنی است که از درون و بنیاد زبان باشد. در این مقاله دو 

است: الف) اصول نگارشی؛ عبارت است از پیروي از خط باستان ارائه شدهاصل براي این منظور
توان باستان میة در حذف حروف: ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع و ق. با استمساك از نگارش دور

ۀ بدل شده است. ادام» ت«به » ط«گونه که حرف به تدریج این حروف را عوض نمود همان
قبیل: تشدید، تنوین، مطابقت صورت مکتوب با صورت ها ازاي از نشانهاین بخش حذف پاره
نهادي است.حل پیشهاست. این بخش شامل هشت راهها و حرفکلمهۀملفوظ و رعایت فاصل

ی نویسی و به طور کلی خط فارسهـاي متعارضی براي جدا یا پیوستهب) اصول نگرشی؛ اندیشه
مشکالت آموزش خط فارسی را زدود. توان بخشی از وجود دارد با استخراج قوانین کلی می

هایی ارائه دهد تا یادگیري خط فارسی براي هر فارسی زبان و ایـن مقـاله امیـدوار است بنیان
غیر فارسی زبان، به آسانی میسر باشد.    

.: نگارش، خط باستان، استقالل واژه، حذف برخی حروف و صورت ملفوظهاکلیدواژه
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آن در متون ادب فارسیحماسۀ عرفانی و تجلّی 

الدینستّار پیرعین
و دبیر آموزش و پرورش تبریززبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد 

نیامحمدامیر عبیدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده  
هاي حماسه ریزي شده و ویژگیحماسۀ عرفانی نوعی از حماسه است که بر مبناي عرفان طرح

عرفان را در خود جاي داده است. این نوع ادبی نیز آوردگاه ناسازهاست و میدان جنگ و 
کند. قهرمان این نوع قهرمان و ضد قهرمان و اتفاقات و حوادث موجود در آن را توصیف می

(نفس اماره و شیطان) به پا انسان است که در مقابل ضد قهرمانادبی روح و نفس مطمئنۀ 
ي ادب هاانی نیز به نوعی بیانگر ستیزه و جدال است. بلندترین مثنويخیزد. حماسۀ عرفمی

که گیرندفارسی که حاوي نغزترین و پرمغزترین مفاهیم عرفانی است، در این حیطه جاي می
پهلوان این آثار انسان عالی همت و دالوري است که براي رسیدن به حق و حقیقت، قدم به 

جنگد با اژدهاي نفس و شیطان و اهریمن وجود خویش مینهد.راه پر مخاطره و دهشتناك می
اهللا) هرگونه سختی و رنج را تحمل و براي رسیدن به هدف واالي خود (جاودانگی و فناء فی

ا و هکند. ما در ایـن مقاله به بررسی حماسۀ عرفانی و زمینۀ پیدایش آن، همچنین ویژگیمی
ایم. هاي آن در ادب فارسی پرداختهنمونه

ماسۀ عرفانی، قهرمان و ضد قهرمان.: حماسه، عرفان، حهاکلیدواژه
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پورنیصر امیدر شعر قیخواهآرمانيهاجلوه

روزیپغالمرضا
دانشیار دانشگاه مازندران

يآهنگرسالمتمنصوره
یفارساتیادبوزبانارشدکارشناس

دهیچک
شوراندانوفالسفهي سوازکهشهرآرمانۀ ینظرحیتشربرهیتکبااستنظردرمقالهنیادر

ولیتحلموردپورنیاماشعاردریخواهآرمانيهاجلوهاستشدهمطرحعالمغربوشرق
دواریامارآثنیاناگسندینوکهستینآنۀ مثاببهانهیگراآرماني هادهیاطرح. ردیگقراري واکاو

کهستایی الگوهاۀ ارائۀ منزلبهآثارنیاۀ ارائبلکهباشندانهیگراآرماني ساختارهاساختنبه
شاعران. بودخواهدمؤثری انسانجوامعآالمزدودنجهتدرکنندتیعناهاآنبهتیبشراگر
ي لگوهااوی آرمانۀ جامعیی برپابهي قشروطبقههرازشیبی اجتماعفعاالنوفالسفهکناردر

ض وی، حذف کامل فقر، فساد، فحشا، تبعیرفاه، دوستشهر، در آرمان. اندپرداختهشهرآرمان
ا انسانهوجود ندارد و رابطۀ یاند. عوامل ترس و وحشت اجتماعت شدهیتثبياموریعدالتیب

رصیقرد.یگیمتعادل شکل میخواهشتنیو خویگرخواهی، دیدوستصداقت، نوعيبر مبنا
هاامیپورهایتصونیا. استزیانگالیخوشاعرانهي ایدنرگریتصوخوداشعاردرزینپورنیام

.زدیانگیمبررامخاطبي پندارهمذاتاستدهیجوششاعریی گراآرمانوصداقتمنبعازچون
حفظوهاارزشبهي بندیپا،یشیاندآزاد،ییگرايدئولوژیاخشونت،وي تعدی نف،یخواهصلح

در شعریخواهآرمانيو نمودهابرجستهعناصرازنفاقوایرازيزاریبوی الهوی انسانتیهو
ۀ ینظري سوبهرامخاطبتوجهیی محتواي هامؤلفهنیااستی هیبد. استپورنیامصریق

شهراد،آبالیخشهر،کامفاضله،ۀ نیمدوآبادناکجاا،یاتوپچوني ریتعاببهآنازکهشهرآرمان
. دهدیمسوقاست،شدهبردهنام... ووریشهرالمکان،

.تیهوسعادت،فاضله،ۀ نیمد،ییگراآرمانپور،نیامصریق: هاواژهدیکل
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هاي بررسی و تحلیل القاب، عناوین و اوصاف ابلیس در تمهیدات و نامه
االسرار میبديالقضات همدانی و کشفعین

سمیه پیري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
رودِ موجود مط-عرفانی برجسته و پررنگ است؛ در این متون، به ابلیسنقش ابلیس در متون 

از منظري متفاوت با شریعت نگریسته شده و نظریّات متناقضی در این خصوص -درگاه الهی
کاري به احسِن ارائه شده است؛ برخی از عارفان، ابلیس را در خلوص، عبودیّت، و گزاردِ خویش

ند تا جایی که کسی را یاراي رقابت و برابري با او نیست. کشوجه، به درجات متعالی برمی
زمان با آفرینش آدم(ع)، حوادثی رخ داد و ابلیس از جایگاه پیشین ایشان بر این باورند که هم

خویش، هبوط کرد و رانده و ملعون گشت. نگاه متفاوت عرفا به حوادثِ رخ داده در این جریان، 
اي دیگر توجیه نموده و براي او در این ملعونی را به گونهسبب گشت تا ایشان مدحوريِ ابلیس

، مقامی شایسته و برجسته بیابند و او را با القاب، عناوین و اوصافی مورد خطاب و مطرودي
گردد قرار دهند که از موجودي سرکش به موجودي مطیع و ارزشمند در ساختار هستی بدل 

شود. او موجودي است، آفریدة خداوند نادیده انگاشته و گناه وي در امتناع از سجده بر آدم(ع) 
حّدین الموبن منصور حلّاج)، رئیسبیند (حسینبا رسالتی خاص، غیر از خداوند معبودي را نمی

باختۀ خداست (سنایی) و خداوند مأموریت ضاللت بشر را بر است (احمد غزّالی)، عاشق پاك
القضات). در این پژوهش بر آنیم تا اري ندارد (عیناو نهاده است و او جز انجام وظیفه کة عهد

اي و شیوة تحلیلی با ارزیابی و تحلیل القاب، عناوین و اوصاف ابلیس با روش مطالعۀ کتابخانه
میبدي، به چرایی نسبت االسرارکشفو هاي او نامهمجموعهالقضات همدانی، عینتمهیداتدر 

هاي جدیدي را در برابر دیِد دادن برخی عناوین به ابلیس بپردازیم و به قدر وسع، افق
مندان به متون عرفانی بگسترانیم.عالقه

.االسرارابلیس، تمهیدات، جبر، عشق، عناوین و القاب، کشفها:کلیدواژه
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الطیر شهاب الدین سهرورديبررسی و تحلیل رساله

موسی پیري
علمی دانشگاه پیام نورهیئتعضو 

چکیده
یخ و معروف به ش» ابوالفتوح«و مکنی به » الدینشهاب«یحیی بن حبش بن امیرك ملقب به 

اشراق از دانشمندان بزرگ سدة ششم هجري قمري است که در سهرورد واقع درجنوب شهر 
امر صال ح الدین ایوبی به دست ه.ق. به 581ه.ق. به دنیا آمد و در سال 550زنجان درسال 

ملک ظاهر پسر وي به قتل رسید. سهروردي در طول عمر کوتاه خویش که به طور مداوم به 
کار علم اندوختن دانش تحمل ریاضت اشتغال داشت آثار مهم زیادي به زبانهاي فارسی و عربی 

اله الطیر است مقدمه) از جمله این آثار رس2-1: 1390(سیدجعفرسجادي،»به یادگار گذاشت
اي فارسی از رساله الطیر ابن سیناست. نویسنده در این مقاله با استفاده که درحقیقت ترجمه

از روش بررسی تحلیلی به تحلیل رموز این رساله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که 
عنی یاي از مرغان تشبیه کرده که صیادانسهروردي در این داستان نفوس انسانی را به دسته

کنند و بند از سر اند. این مرغان براي رهایی تالش میشهوات جسمانی آنها را به دام انداخته
و بدین گونه از عوالمی هایشان همچنان در بند گرفتار استگشایند ولی پاو بال خود می

گویند. شاه به رحمت در میرسند. در آنجا شرح حال خویشگذرند تا به آستان پادشاه میمی
الموت از آنان بردارد که این کس همان ملکدهد تا بند نگرد و کسی را فرمان میایشان می

است.
الطیر، رموز و اشارات، نفوس انسانی، مرغان. الدین سهروردي، رسالهشهابها: واژهکلید
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هاي همگون پایداري در شعر صالح محمود هُواري و طاهره صفارزادهمایهبن

علويمحسن پیشوایی 
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

پوريمسعود باوان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی 
نرگس لرستانی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده
غرافیا، جها با اینکه از هاي تحت سلطه است. ملّتفرهنگی ملّت-ادبیات پایداري واکنش فکري

جاي هاي ادبیات پایداري در جايمایههاي مختلف برخوردارند، اما بنفرهنگ، منش و آرمان
کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با گیري واحدي را دنبال میدنیا در اغلب موضوعات جهت

اي همگون همایهتحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی بن-روش توصیفی
شاعر معاصر و -از صالح محمود هُواري» مرایا الیاسمین«پایداري را با محوریت دیوان ادبیات

مهین بانوي ادبیات پایداري -و سه مجموعه شعري از طاهره صفارزاده-در قید حیات فلسطینی
که هر دو از شاعران متعهد در قبال سرزمین و مردم خود هستند، باهم مقایسه نماید -ایران

یش زوایاي پنهان و ناگشودة ادبیات پایداري را در ایران و فلسطین معاصر بنمایاند. و بیش از پ
دوستی، هاي اشعار این دو شاعر: وطنمایهدهد که بنهاي این پژوهش نشان مییافته

طلبی، یاد قهرمانان و مبارزان وطن، اعتراض به اختناق، امید به آینده و خواهی و عدالتآزادي
نالد ه و پایداري است، صالح محمود هواري از اوضاع داخلی و ظلم اسرائیل میدعوت به مبارز

دهد و در این میان از زبانی نمادین بهره گرفته است و صفارزاده از حاکمان و شکوه سر می
داخلی قبل از انقالب و متجاوزین بعثی به ستوه آمده است. 

.د هواري، مرایا الیاسمین، طاهره صفارزادهمایه، صالح محموادبیات پایداري، بنها:کلیدواژه
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ثر در پیشرفت آنؤهاي مو گامدرس انشاربخشی در یادگیري ثفرایندهاي ا

عصمت تابنده
افزا سجاد کمال

چکیده
و میزان موفقیت شاگردانآموزان نسبت به درس انشاءبا توجه به شرایط موجود و نگرش دانش

اول متوسطه ضرورت ةوار و ضعیف فراگیران در دوریادگیري طوطیو نمرات آنها دراین درس و 
ه متوسطاولةدر دورانشاءکند که عوامل و فرآیندهاي اثر بخشی در یادگیري درس ایجاب می

شود و نکات جزئی آن به کار گرفته شود؛ تا این مسائل بهبود یابد و تا حد ممکن شناسایی می
تقویت گردد.

امل: شانشااله آن دسته از فرآیندهاي بسیار قوي و مؤثر در یادگیري درس بنابراین در این مق
هاي شاگردان، آمادگی معلم، شاگرد و مواد هاي شخصیتی و علمی معلم، ویژگیویژگی

آموزشی، تجارب گذشته شاگردان، موقعیت و محیط یادگیري، روش تدریس معلم، تمرین و 
هاي آموزشی مورد توجه قرار گرفته است و نکات ریزيتکرار، انگیزه و هدف، خانواده و برنامه

وي از ساي براي توضیحات هر یک از عناوین ذکر شده بیان گردیده،کاربردي و قابل استفاده
که امید است ذکر شده است. هاي درس انشاهاي مؤثر در پیشرفتحلدیگر گام ها وراه

ت مورد عنایآموزان نسبت به این درس مثبت شود و اي باشد تا نگرش همکاران و دانشزمینه
همکاران قرار گیرد.

.انشا، یادگیريها:کلیدواژه
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مضامین مشترك دیوان ترکی فضولی و دیوان غزلیات حافظمفاهیم و

بخشتاجپروین
دکتري زبان و ادبیات فارسی

کرکرقاصغريرقیه
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیآموختۀ دانش

چکیده
هاي تطبیقی، بحثِ تأثیر پذیري و تأثیرگذاري عمري به درازي کلمه و کالم در حوزه پژوهش

دارد و هر شاعر یا نویسنده اي ناگزیر است که آثار دیگران را خوانده و از آنان تأثیر پذیرد 
ندگان این اصل به وضوح نمایان نویسچنانکه هنگام مطالعه کتب ادبی و احوال شاعران و 

سخن ایرانی، بدیل و شیرینالدین محمد حافظ شیرازي، شاعر بیشود. خواجه شمسمی
هاي او الهام گرفته اند بلکه مورد شاعري است که نه تنها شاعران فارسی زبان از افکار و اندیشه

له در میان شعراي آذري توجه و عالقه سخن سرایان غیر فارسی زبان نیز بوده است. از جم
زبان حافظ به مثابه یک سنت همواره مّد نظر شاعران بزرگ بوده است از نسیمی گرفته تا 

ی اند موالنا محمد فضولشهریار که با شعراي فارسی زبان آشنایی دارند حافظ را ستایش کرده
بان فکار و زترین شاعران آذربایجان است که بیش از هر شاعري تحت تأثیر ایکی از برجسته

بینی و مضامین و محتواي آثار هر دو شاعر و مقایسه حافظ بوده است. با کاوش و بررسی جهان
یابیم. به ویژه مقایسه دیوانهاي شعري ایشان دست میبه نکات مشترك فراوانی در دیوانآنها

ی از برخشویم. در این مقالهیترکی فضولی و دیوان غزلیات حافظ به درستی این امر واقف م
هاي آنها مورد تحلیل و بررسی قرار مهمترین مفاهیم فکري حافظ و فضولی را در دیوان

دهیم.می
ر.ت وجود، انسان کامل، جبر و اختیاعرفان، عشق، رندي، وحدها: واژهکلید
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گلگشتی در شعر گلشن

تاکیمسعود
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده 
شاعر قرن دوازدهم متولد برهان پور هندوستان و معاصر و معاشر بیدل ،دهلويسعداهللا گلشن 

اقض از آرایه هاي متندهلوي است. براي کسانی که ترکیبات نو و استعارات شگفت انگیز و پر
شعر گویندگان فارسی ـ » طرز نو«آمیزي و کنایات قابل تأمل شعر نما (پارادوکس) و حس

را نشان توانایی زبان فارسی در آفرینش ، سرخوش، خان آرزو ـ بیدل، گلشنزبان هندي چون
، کشف تازه است چه نزدیکترین شعري است به آفریده ترکیبات بدیع می دانند. شعر گلشن

هاي پر احساس و ابهام بیدل. از آن جایی که در این دو سه سال براي تهیه گلچینی از شعر 
قدیم یوست را ت، مقالۀ پاشناخته مشغول بوده امن گوینده نگلشن به خواندن مکرر غزلیات ای

کنم.      آن همایش محترم می
گلشن، بیدل، خوشگو، ترکیبات بدیع، ابهام، عرفان، حیرت، فقر و عریانی. ها: واژهکلید
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نگاهی به تصحیح و تحشیۀ یک نسخۀ خطّی

منصوره تدینی
واحد رامهرمزاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 

چکیده
نویسان ترین تذکرهاز بزرگاثر غالمعلی آزاد بلگرامی (» مرهخزانۀ عا«این مقاله مروري بر کتاب 

بر آن است. تذکرة مذکور یسینوهیح و حاشیتصحیو چگونگهند در قرن دوازدهم هجري)
و هندي صله است، اغلب شاعران بنام ایرانی شاعر صاحب135که حاوي احوال و اشعار 

گو را در بر دارد. مؤلف در خالل ذکر احوال و اشعار این شاعران، اغلب در مباحث تاریخی پارسی
شود. برخی از اطالعاتی که از خالل سطور این کتاب، در و ادبی و بخصوص نقد ادبی وارد می

ن صحیح ایآید، گاه نادر و منحصر به فرد است. براي تدست میمورد شاعران، افراد و وقایع به
هاي ایران، یعنی نسخۀ خطّی کتابخانۀ مرکزي دانشگاه کتاب از دو نسخۀ موجود در کتابخانه

تهران و چاپ سنگی موجود در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی استفاده شده که هر دو نوشتۀ 
کاتبان هندي هستند. روش تصحیح به صورت التقاطی و با استفاده از کتب متعدد دیگر، از 

هاي لغت قدیم و جدید انجام شده است. هاي دیگر و فرهنگهاي شاعران، تذکرهدیوانجمله
اي در پایان کتاب ترتیب داده شده و نکات و ابیات نامهبراي استفادة بیشتر خوانندگان واژه
هاي هاي هر بخش شرح داده شده است. فهرستنوشتدشوار و عبارات و ابیات عربی در پی

تواند براي پژوهشگران و هاي تاریخ در پایان کتاب نیز میشخاص و مادهاماکن و اسامی ا
مندان فارسی زبان بسیار مفید واقع شود. عالقه

.تذکره، نسخۀ خّطی، چاپ سنگی، تصحیح التقاطی، غالمعلی آزاد بلگرامیها: کلیدواژه
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از منظر نقدهاي » عزاداران بیل«نگاهی به مجموعه داستان 
پسااستعماريمحیطی وزیست

منصوره تدینی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ایران واحد رامهرمز

چکیده
محور کار قرار گرفت و پس از ذکر مختصر پیشینۀ تحقیق » عزاداران بیل«در این بررسی مجموعۀ داستان 

ها پرداخته شد. سپس سبک ادبی دوره یا مکتب ادبی و کمبودهاي آن، ابتدا به بیان مختصر پیرنگ داستان
ها با تکیه برنقدهاي ها مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت. در وهلۀ بعد مضامین داستاناین داستان

ها یا نقد و واکاوي شدند و موتیف(post colonialism)و پسااستعماري (eco criticism)محیطی زیست
سبب شاعرانگی و تشبّه فراوان داستان کوتاه به ها رمزگشایی شدند. همچنین بهعناصر تکرارشوندة داستان

شبیه، تشخیص، جناس و... نیز مورد توجه قرار گرفت. ها، مانند تشعر، کاربرد صنایع ادبی در این داستان
پزشک بودن و شناخت عمیقی که از مردم نتایج حاصل نشانگر این بود که اوالً ساعدي با توجه به روان

گرایانه و درعین حال با استفاده از عناصري فراواقعی تضادهاي بین اي واقعمنطقۀ آذربایجان دارد، به شیوه
ابل بین فرهنگ و طبیعت را محور قرار داده، تا نشان دهد که کنده شدن انسان از طبیعت شهر و روستا و تق

چگونه منجر به انشقاق روانی و شوربختی او شده است و این روستاییان علیرغم زندگی در روستا، چگونه 
وان نسان به حیاز طبیعت دور و جدا هستند و تأثیر طبقۀ اجتماعی آنان در این امر چگونه بوده است. عشق ا

نمادي از عشق انسان به طبیعت است که -عشق به گاو و عشق به یک سگ-در دو داستان چهارم و پنجم
شود و حاصلی جز نابودي و مرگ و بیماري ماند و حتی از طرف جامعۀ روستا جنون تلقی میناکام می

عوارض رسوخ نابهنجار مدرنیته در هاي اجتماعی و ندارد. همچنین از منظر نقد پسااستعماري به نابرابري
شدید، بین خود و طبیعت و جهان » انگاريدیگري«پردازد. مردم این روستا با جامعۀ سنتی ایران می

جنگند. سبک ادبی دوره یا مکتب ادبی اثر، که در آثار انبوه پیشینۀ تحقیق با کشند و میپیرامون دیوار می
ستنداتی از متن مورد توجه قرار گرفت و نتایج حاصل نشان نظریات متفاوتی بحث شده بود، با ذکر م

ها، اي متعلق به دورة مدرنیسم و سبک نگارش او در این داستاندهد که غالمحسین ساعدي نویسندهمی
کسوت بودن ساعدي نسبت به گابریل گارسیا مارکز رئالیسم جادویی است و نظر احمد شاملو در مورد پیش

رست است.در این شیوة نگارش، د
محیطی، نقد پسااستعماري. غالمحسین ساعدي، عزاداران بیل، رئالیسم جادویی، نقد زیستها: کلیدواژه
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بررسی زبان عرفانی در فیه ما فیه

عاطفه ترابی
اسالمی واحد بهبهانت علمی دانشگاه آزادعضو هیئ

چکیده 
که از آغاز تکوین عرفان اسالمی و در هایی است بررسی زبان عرفانی، همواره یکی از پژوهش

ا هسیر تکاملی آن همواره در کانون توجه محققان قرار داشته است. عارفان براي تعلیم اندیشه
ها، ابزارهاي لفظی و معنوي کالم و و بیان تجارب عرفانی و ذوقی خود ناگزیر بودند، تمام آرایه

پدید آورند.امکانات زبانی را به کار گیرند و زبان عرفانی را
تمام کارکرد علم معانی و بسیاري از کارکردهاي علم بیان، ناظر به معانی ثانوي یا معناي 

هاي انشایی متنوع و فراوان است. قابلیت معناست. در متون تعلیمی و عرفانی، کاربرد جمله
ا هیجانات درونی رهاي عارفانه و ابراز انشا در القاي معانی ثانوي، امکان بیان مفاهیم و اندیشه

.کندفراهم می
دهد، یمنشانگرفته است کهبررسی قرارمورددگاه علم معانییدازدر این مقاله فیه ما فیه

به ،یپرسشوینهامر،جمالتموقعبهوجاکاربرد بهویمعانعلمازاستفادهبامولوي
گـذارد، یمشینمابهفنوننیاتمامدرراخودییآنکه توانابر، عالوهمتفاوتيهاصورت

آموزد، فیه ما فیه یماوبهرادرستـقیطروکنـدیمآگاهیـیبـایزبهزینرامخاطب
نقد و تفسیر عرفانی و اي از مطالب عرفانی، دینی و اخالقی دارد. موضوع آن مایهدرون
ترین اثر به مثنوي از حیث محتواست. شبیه
زبان عرفانی، علم معانی، انشا، تجربیات عرفانی.ها:واژهکلید
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صد سال تنهایی مارکزبررسی رئالیسم جادویی در

وجیهه ترکمانی باراندوزي
واحد چالوساسالمیاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

عقیل زروك
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی                       

چکیده
1967سال تنهایی، شاهکار گابریل گارسیا مارکز (نویسنده کلمبیایی) که در سال رمان صد

اي هدر آرژانتین به چاپ رسیده، روایت زندگی شش نسل از خانوادة بوئندیاهاست؛ که نسل
شوند و همه آنها ماجراهایی عجیب و ساکن می"ماکوندو"اي به نام دهکدهاولشان در

کنند.آور را در طول داستان سپري میشگفت
گیري توصیفی، دالیل شکل-نگارندگان سعی دارند با استفاده از روش تحلیلی،در این تحقیق

ه آمریکاي التین را بنویسی رئالیسم جادویی در جهان، خصوصاً در و بالندگی سبک داستان
سال هاي آن را  به شکلی کامالً مختصر در رمان صدسپس مؤلفوطور خالصه تشریح نمایند

اي از این سبک و شگردهاي مند به درك تازهخواننده عالقهتاندتنهایی مورد بررسی قرار ده
آن نایل آید.

.سال تنهایی، رئالیسم جادوییرمان، صدها:کلیدواژه
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مقاومتادبمتأخرشاعرانبا»کاشانیسپیده«مقاومتیاشعارمقایسۀ
)مقدسدفاعشعرکنگرةهفدهمینوپانزدهمینآثاربرتکیهبا(

منیژه پورنعمت رودسري
استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
فاطمه ترکی

فارس بوشهردانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج

چکیده
بهگاهومستقیموپردهبیگاهجامعهآنشاعرانونویسندگانآثاردرجامعههرواقعیات

هکماستعصرمهموقایعازیکینیزمقدسدفاع. شودمیمنعکسنمادینوکناییايگونه
کهتاسبودهآنبرتالشمقالهایندر. استداشتهسرزمینمانشاعرانآثاربرفراوانیتأثیر
دركراجنگدورانغالباً کهشاعرانیمقاومتیاشعارباکاشانی،سپیدهمقاومتیاشعار
آندآیمیدستبهمقالهاینازکهاينتیجه. گرددبیانهاآنهايتفاوتومقایسهاند،نکرده
انواژگوگزینشمحتوالحن،نظرازمتاخرشاعرانوکاشانیسپیدهمقاومتیاشعارکهاست

مقابل،در. داردحماسیوبرندهپرصالبت،گیرانه،موضعاشعاريکاشانی. دارندتفاوتیکدیگربا
،جنگتبعاتوآثارازبرخیبهنسبت،اندندیدهچشمبهراجنگدورانغالباً کهشاعرانی
نحوةهبنیزاوقاتگاهیوکنندمیشناسیآسیبراآنابعادازبرخیودارندانتقادينگرشی
. دهندمینشانتنديواکنش،جنگبازماندگانبهنسبتجامعهاقشارازبرخیبرخورد

در.کنندمیمطرحرامتفاوتیدیدگاه،جنگپدیدةبهنسبتشاعراناینازبرخیهمچنین
بامتناسبمضامینولحنواژگان،گزینشدرخرمتأشاعرانوکاشانیتوفیقمیزان،پایان
.استشدهبیانخویشزمانۀ

.مقاومتادبمتاخر،شاعراناشعارمقاومتی،کاشانی،سپیدهها:کلیدواژه
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کودك و نوجوان در ایرانشعرو موضوعات اصلییبررسی انواع ادب

طاهره تقوي شوازي 
آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمیدانش

چکیده 
میان انواع ادبی، بیشتر به ادبّیات غنایی، تعلیمی و حماسی شاعران کودك و نوجوان ایران از

هاي عاطفی همچون: مادر، پدر، معلّم و...، در شعر کودك این رو نقش مایهتوجّه کرده اند. از
حماسی نیز براي کودك و نوجوان سروده شده است؛ ۀو نوجوان فراوان است. چندین منظوم

ر. پوظهر روز دهم از قیصر امینۀاووش کسرایی و منظومگیر از سیآرش کمانۀاز جمله: منظوم
ده براي کودکان سروده شم و تربیت، اشعار تعلیمی فراوانیتعلیۀمسئلبه دلیل اهّمیت زیاد 

ویژه در دوران مشروطه که عصر توجّه به تعلیم و تربیت کودکان است. نسیم شمال است ؛ به
نوجوانانمشروطه بیش از شاعران دیگر به تعلیم و تربیت کودکان و ةو ایرج میرزا در دور

اند. دهتوجّه کرمسئلهکنونی بیشتر شاعران کودك به این ةامّا در دوردراشعارشان پرداخته اند
ل اخالقی، اجتماعی، معاصر ، شامل مسائةمهم ترین موضوعات شعر کودك و نوجوان در دور

هاي اشعار تعلیمی، آموزش خداشناسی،مایهاصلی ترین درونعلمی و فرهنگی و پایداري و
انواع ادبی و ... است. در این جستارر، تأکید بر دوستی و علم آموزي واحترام به پدر و ماد

موضوعات اصلی شعر کودك و نوجوان با واکاوي و بررسی مهم ترین اشعار کودکانه، از دوره 
مشروطه تا امروز، بررسی می شود. 

، اخالقی، علمی، فرهنگی،ل اجتماعی، مسائانانواع ادبی، شعر کودك و نوجو:هاواژهدکلی
.پایداري
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مالیستی و روایات شفاهیهاي مینیساختار روایی داستانۀ رابط
مال از رسول یونان)(با نگاهی به سه مجموعه داستان مینی

معصومه تقیان
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنکارشناسی ارشددانشجوي

احمد رضی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

چکیده
اه، شود که از حجم بسیار کوتهایی اطالق میکوتاهِ کوتاه به داستانمال یا داستانداستان مینی

اي همایهبودن درونپیرایه برخوردارند. سادگی این آثار و دارا انسجام باال، و زبانی ساده و بی
ها، بلکه در گروه توان آنها را نه در گروه داستانروزمره، این تصور را ایجاد نموده است که می

مالیستی داراي هاي مینیبررسی ساختار روایت داستانروایات شفاهی و خاطرات قرار داد.
در . این تحقیقاهمیت زیادي در شناخت بهتر این قالب براي باال بردن سطح کیفی آن است

رسول«مال اثر هاي سه مجموعه داستان مینیتالش است با بررسی ساختار روایت داستانک
اساس الگوي لباو و والتسکی، رابطۀ این نوع داستانی و روایات شفاهی را مشخص بر» یونان

اي هتر داستاندهد؛ اگرچه مراحل اصلی این الگو در بیشنماید. نتایج این بررسی نشان می
ي میان ها وجوه تمایزاست، لیکن با ایجاد تغییراتی در ساختار داستانککوتاه کوتاه رعایت شده

شود. حذف و ادغام برخی از مراحل اشاره شده در الگو و عدم آنها و روایات شفاهی دیده می
ود.رها به شمار میهاي کوتاهِ کوتاه این مجموعههاي داستانارزیابی بیرونی نیز از مشخصه

.شناسی، لباو و والتسکی، ساختارگراییمالیسم، داستان کوتاهِ کوتاه، روایت: مینیهاکلیدواژه
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سهروردي» لغت موران«روایت در رسالۀ نقد ساختاري

نژاد رودبنهفاطمه تقی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ته که جنبۀ تعلیمی دارند تکرار شده و رفساختاِر تقابلی در بسیاري از متون عرفانی و فلسفی

رفته به یک الگوي خاص زبانی تبدیل شده است که به واسطۀ آن، جفت هاي تقابلی که بخش 
دهند و از نشانه هاي این زبانند توسط عمده اي از زبان عرفانی و فلسفی را تشکیل می

عر روایی و تمثیلی و یا شهاينویسندگان و شاعران براي بیان مقاصد تعلیمی در قالب حکایت
از جمله آثار بی نظیر -شیخ اشراق-به کار برده می شوند. رساله هاي داستان گونۀ سهروردي

و منحصر به فرد ادب فارسی است. این آثار، گذشته از ارزش فلسفی و عرفانی، از جنبه ادبی 
کایت ی و نقد ساختاري حنیز بسیار گرانقدر و قابل تامل اند. در این جستار برآنیم تا به بررس

سهروردي براساس الگوي دو نظریه پرداز و منتقد ساختارگرا به نام » رساله لغت موران«هاي 
هاي گرماس و تودوروف که روش مشابهی دارند و ساختار بنیادي تقابل هاي دوگانه متون را 

دهند، در قالب کنشگرها و عملکردهاي شخصیت و واحدهاي ساختاري زبان مدنظر قرار می
-آگاهانه یا ناآگاهانه-بپردازیم و نشان دهیم که سهروردي چگونه در این حکایتهاي تمثیلی 

از ساختاري واحد براي بیان اندیشه هایش و رسیدن به نتیجه مورد نظر خویش سود جسته 
است.

.: جفت هاي تقابلی، تودوروف، گرماس، لغت موران، نقد ساختاريهاکلیدواژه
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حیات در منشور حقوق بشر، فرهنگ و ادب فارسی نگاهی به حق
با تکیه بر آثار سعدي

نژادزینب تنگسیري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

صفريجهانگیر
سیراله مرادي

چکیده
به همین دلیل حق حیات بر دیگر حقوق اولیت ق بشر منوط به زنده بودن بشر است. حقو

ست که در ادیان الهی و اسناد دارد. و این حقاز جمله مهمترین حقوق بنیادي براي انسان ا
حقوق بشر موضوعیت به خود را داشته است. عالوه بر این، حق حیات از جمله لیلمالبین
هاي ترین اصول حقوق فطري انسان استو دفاع قانونی از این حق و تامین زیر ساختمهم

شود. ودر ادیان الهی، به ویژه دین اسالم آن از ضروریات اجتماعی تلقی میامنیتی الزم براي 
داند. به همین دلیل ها، محسوب میموهبت الهی براي همه انسانۀنیز، حق حیات را به مثاب

حق حیات در ادبیات و آثار ادبی شاعران ما چه در گذشته و معاصر  انعکاس یافته است. یکی 
اش است و  زمان ست و ازآنجایی که آثار او بسیار متأثر از اوضاع زمانهاز این شاعران، سعدي ا

قوم مغول مقارن بوده است و اثر کشت و کشتار مردم و نادیده گرفتن ۀوحشیانۀاو  با حمل
حق حیات ایشان در  آثار سعدي به خوبی و با بسامد قابل توجه بیان شده است.در این پژوهش 

هاي گوناگون آن در آثار سعدي مورد تحلیل و بررسی و جلوهشود که این موضوعتالش می
قرار گیرد. 

سعدي، دیدگاه دینی.، حق حیات، آثارحقوق بشرها: واژهکلید



1394177دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

در شعر سید حیدر حلّی و شهریار)ج(عنگاهی تطبیقی بر سیماي امام زمان

تنهاگلثوم 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران 

الیاسیحسین 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی 

چکیده 
هاي درخشان و ناب ادبیات و شعر دینی در طول تاریخِ دو کشور ایران و عراق، سرشار از نمونه

خوري را در بیان باورهاي دینی و است و دو ملت بزرگ این دو سرزمین، در کنار هم نقش در
هاي شعر دینی و آیینی است که شامل ی از شاخهاند. شعر مهدوي یکاعتقادي خود ایفا کرده

باشد. از شاعران ادبیات مهدویت و مضامین شعري آن از قبیل شعر غیبت، انتظار و ظهور می
توان به سید حیدر حلّی؛ شاعر عراقی و شهریار، شاعر معاصر ایران اشاره این گونۀ شعري می

هاي خویش نمایان خود را در سرودهنمود که با ذوق و قریحۀ ناب خویش، ارادت و عالقۀ 
اند. مقالۀ حاضر بر آن است به صورت تطبیقی و بر اساس مکتب ادبی آمریکا به بررسی ساخته
هاي عربی، فارسی و ترکی و نیز بیان نکات بالغی که دو هاي مهدوي دو شاعر در زبانسروده

اند بپردازد.  شاعر در تصویرسازي شعر خویش از آن بهره جسته
ی، شهریار، شعر دینی.، ادبیات تطبیقی، سید حیدر حلّ(عج): امام زمانهاواژهکلید
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قرآن کریمبا تکیه بردر آثار ناصر خسروجهان جاودان 

نسرین تهمتن
اصفهاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

چکیده
است. چنان که هست دریافته تواند ادعا کند که حقیقت بهشت و دوزخ را آنمیهیچ کس ن

اي را که براي هر کس نگرد، در این صورت نتیجهیرا هر فرد از دیدگاه خود به مسائل میز
توان نتیجۀ کلی دانست و چون هر که به جهان آخرت سفر کرده باز حاصل می شود نمی

را به از جهان ماوتواند دورنمایی آنجا بیاورد. بنابراین تنها راهی که مینگشته است تا خبري از
هاي آسمانی و ادیان الهی است که صاحبان خرد با استفاده از این منابع، ما بدهد کتاب

هاي الزم را در اختیار ما قرار می دهند. کوشش این مقاله بر آن است که با استناد به آگاهی
او دربارة اخوان، گشایش و رهایش و... دیدگاهآثار ناصرخسرو از جمله دیوان اشعار، خوان

جهان آخرت تبیین گردد. ناصرخسرو بهشت و دوزخ را باور دارد و اخالق ستوده را به امید 
وید، گهاي آن سخن میکند. از شکوه بهشت و نعمتیافتن بهشت و رستن از دوزخ توصیه می

کند و بهشت را نفس انسان کامل و دوزخ را نفس انسان جاهل امّا معاد جسمانی را انکار می
داند.یم

بهشت، دوزخ، برزخ، قیامت، اسماعیلیه، انسان. ها:واژهکلید
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لاسطورة یگانۀ کمپبالگوياساسبریقظانبنقصۀ حیاينمونهکهنتحلیل

توانگرزینب
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
سایرواستبودهاياسطورهمباحثاصلیمحورهموارهکهاستالگوهاییکهنترینقدیمیازیکیقهرمان

یونانیايواژهقهرمان. آورندمیدستبهراخودمعنايقهرمانباارتباطدر...ومنادياستاد،نظیرالگوهاکهن
راخودنیازهاياستآمادهکهکسییعنیقهرمان. استکردنخدمتوکردنمحافظتمعنايبهايریشهاز

الگويقهرماناعمالترتیب.استفداکاريوایثارمفهومباارتباطدرقهرمانمفهومبنابراین. کنددیگرانفداي
ینگونهاتوانمی. استشناساییقابلمختلفهايدورهدرجهانداستانهايتمامیدرکهکندمیدنبالراثابتی

شاراقتوسطگوناگونسرزمینهايدراوزندگیکهداردوجودالگوییکهناياسطورهقهرمانیککهپنداشت
ردقهرماناسطورهتکسفروتحولسیربرايمرحلهسهکمپبل.»استشدهبردارينسخهمردمازمختلفی

ردو. نامدمییگانهاسطورههستهراآنوبازگشت؛وتشرف،)عزیمت(جدایی: ازاندعبارتکهمیگیردنظر
شگفتیحیطهبهآمیزمخاطرهسفريوکشدمیدستروزمرهزندگیازقهرمانیک: «نویسدمیآنشرح
دستقطعیپیروزيبهوشودمیروروبهجاآندرشگفتنیروهايبا: کندمیآغازراالطبیعهماوراءهاي
لنازفضلوبرکتیارانشبهکهداردراآننیرويقهرمانراز،وپررمزسفراینازبازگشتهنگام. یابدمی
بهخودمعمولیوعاديزندگیحدازخواندمیفرارااوکهنداییاساسبرقهرمان: جداییمرحلۀ.»کند

شدننمایاندعوت،ردسفر،آغازبهدعوتۀچرخةدربرگیرندخودجداییۀمرحل. نهدمیگامفراترايمحدوده
اینردکهآشنایییاتشرّف. استشبقلمروازعبوریانهنگشکمنخستین،آستانازعبورغیبی،امدادهاي

نیزمرحلهاین. دهدمیانجامتوجهیقابلاقداماتوشودمیروبهروفراطبیعینیروهايباقهرمانمرحله
ینهایبرکتوشدنگونخداي،پدرباآشتی،گروسوسهعنوانبهزنظهور،خدابانوبامالقات،آزمونةجاد

تحولیوعظیمبرکتیمردمشبرايقهرمانورسدمیپایانبهقهرمانسفرکهايمرحله. شودمیشاملرا
ازامتناع: استزیرۀچرخشاملنیزجامعهدرويشدنپذیرفتهوقهرمانبازگشت. داردهمراهبهراعمیق

. زندگیدررهاوآزادوجهاندواربابخارج،ازنجاتدستبازگشت،آستانازعبورجادویی،فراربازگشت،
ساسابرباشدمیسیناابنرمزيۀقصازشخصیتیککهقهرمانسفرِکهاستآنبرسعینوشتارایندر

.گیردقرارتحلیلوتجزیهموردکمپبلۀیگانةاسطورالگوي
الگو.کهنیقظان،بنحیقهرمان،کمپبل،جوزفها:واژهکلید
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يگنجوینظاميپردازحماسهدريانتقادیبحث
رجب توحیدیان

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماسهیئتعضو 
یعقوب نوروزي

دهیچک
بهوشودنمودهبازیحماسسبکدريگنجوینظامتیموفقعدمعللاستشدهیسعمقالهنیادر
یخیارتیحماساثرکهراینظاماسکندرنامهمنظورنیايبرا.شوداشارهبودهامرنیاسببکهیلیدال

موردیفردوسيسخنورسبکواستحماسهیادبژانرياعالنمونهکهیفردوسشاهنامهبااست
ازکهمیاکردهانیبشاهنامهباآنقیتطببانهیزمنیادرراینظامضعفنقاطومیادادهقرارسهیمقا

لمقابنقطهدردرستیژگیونیاکهاستاثرشیینماقتیحقبهینظامدیکأتمواردنیاجمله
نیهمچنوهاداستانقهرمانانزیانگشگفتاعمالآوردنومبالغهواغراقکهردیگیمقرارحماسه

درشتریبآنچهالیخصورازواستآنیذاتيهایژگیوازالعقولریمحوالعادهخارقیموجوداتوجود
نیابهوشدهپرداختهوصفموضوعبهسپس.باشدیماغراقاستآنیذاتوداردکاربردحماسه

نبردوجنگيهاصحنهفیتوصازرزم،نهاستبزمشاعرینظامکهنیالیدلبهکهشدهتوجهنکته
وییغناشعردرشتریبوکندعملموفقنهیزمنیادراستنتوانستهدیباکهآنطورواستعاجز
وستینیحماسزیناوشعرریتصاو.استبودهموفقانیبارویزوصفووعشرتبزممجالسفیتوص
یتحوداردیعیطبيهادهیپدازیفردوسکهرايدیدآنوداردییغناژانربهلیتمازینموردنیادر
ینظام.نداردردیگیمکاربهحماسهخدمتدرزینرایعیطبيهادهیپدخودیحماستیذهنبا

کهداردرگرایتصووياستعاریزبانشتریبونگرفتهکاربهخودآثاردرزینرایحماسزباننیهمچن
نرمیانزبنهطلبدیمراخشنیلغاتومیمستقوییروایزبانحماسهوستینسازگارحماسهزبانبا
.رگرایتصوو

.یحماسزبانوصف،اغراق،،یفردوس،يگنجوینظام،ییسراحماسه:هاهواژدیکل
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هافردوسی بر سایر تمدنجایگاه و تأثیر شاهنامۀ

آوا توکلی اوجانی
واحد تبریزاسالمی دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

هچکید
وطنان خویش زندگی همةدر طول تاریخ ادیبان بزرگ در هر کشوري بر زبان و فرهنگ و نحو

لیا از این اانگلستان، دانته در ایتهومر در یونان باستان، شکسپیر دراند.تاثیرات ماندگار داشته
ر هاي مختلف بهیچ یک از این شعرا همانند فردوسی در جنبهولی قاعده مستثنی نیستند

اند. رد پاي این شاعر بزرگ در جاي جاي فرهنگ گذار نبودهفرهنگ و هویت کشور خود تاثیر
سراي ایرانی به مرزهاي جغرافیایی ایران محدود باشد. آوازة این حماسهایرانی قابل پیگیري می

اي هو سرایندة شاهنامه عالوه بر فارسی زبانان غیر ایرانی  مخاطبان از دیگر فرهنگشود نمی
تۀ خود که به گفداشته است. شاید بتوان گفت که فردوسی عالوه بر اینمختلف را به تمجید وا

عجم را زنده کرده، بلکه آن را زنده نیز نگه داشته است. با توجه به نقش بسزاي فردوسی در 
به روهاي دیگر، مقالۀ پیشفرهنگ ایرانی به مخاطب جهانی و تاثیر آن بر تمدنشناساندن 

پردازد.تاثیر جایگاه این شاعر بزرگ ایرانی در ادبیات جهان می
فردوسی، شاهنامه، تمدن، فرهنگ.ها:واژهکلید
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رضا قزوههاي علیتشخیص در سروده

فاطمه تیمورپور 
فارسیکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

پورفریده خواجه
دانشجوي دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
هایی پویا و جاندارند. اند، سرودهشعري گردآمدهرضا قزوه که در پنج مجموعههاي علیسروده

وت، افعال و حاالت انسانی در اشیااین تحرك و پویایی شعر قزوه نتیجۀ رسوخ و نفوذ صفا
نامند.جان طبیعت است که آن را تشخیص میعناصر بی

پردازد تا نشان دهد رضا قزوه میهاي علیپژوهش حاضر به بررسی تشخیص در سروده
هاي اصلی آن چیست. نتایج به دست تشخیص در شعر او چگونه تجلی یافته است و مشخصه

ر هاي نادر و بک، تشخیصترین مشخصۀ تشخیص در شعر قزوهدهد که برجستهآمده نشان می
عدالتی است. پویایی و تحرك شعر اوست که بیانگر درد جامعه و مردم و اعتراض شاعر به بی

جان است، رنگ دینی و مذهبی تشخیص، قزوه که ناشی از نسبت دادن فعل انسانی به امور بی
در شعر شخیصهاي تتلفیق این تصویر با سایر تصاویر و طبیعت زنده و پویا از دیگر ویژگی

قزوه است.
رضا قزوه.: تشخیص، شعر دفاع مقدس، علیهاکلیدواژه
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زادهجمال“کباب غاز”فرایند فضاسازي ذهنی در داستان 

عشرت ثقفی
شناسیدکتري زبان

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی فرایند ساخت فضاهاي ذهنی و چگونگی پردازش معنی با 

شناسی شناختی است. در این تحقیق با بهره گیري مذکور در غالب زباناستفاده از فضاهاي
) و شماري از مقاالت 2002و ترنر ()، فوکونیه 1997، 1994،  1985(فوکونیهاز نظریات ژیل 

چند مثال از داستان کباب غاز، برگرفته وسط محققین مختلف، همراه با ارائۀارائه شده ت
فضاهاي«بررسی مختصري در مورد ،محمد علی جمالزادهاثر » یکی بود یکی نبود«ازکتاب 

و چگونگی ادراك مفاهیم، خواهیم داشت. »  آمیختگی«، »ذهنی
.سازي، انطباق معنایی، آمیختگی مفهومیفضاهاي ذهنی، فضاساز، فرایند فضاها:واژهکلید
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الغیب حافظلسانافزار ادبیشناسی نرمتحلیل و آسیب

ابراهیم جاذب نیکو  محمد

چکیده
ایران می گذرد و ة افزارهاي ادبی در بازار اطالعات فناوري شدبیش از یک دهه از تولید نرم

رویم ضرورت استفاده از اطالعات الکترونیکی بیشتر از پیش احساس می شود هرچه پیشتر می
هاي صوتی به صورت ست، دادهانوشتارية زیرا عالوه بر متن اصلی آثار ادبی که یک داد

خوانی شعر، سخنرانی ، دکلمه ، موسیقی و تصنیف در تکامل اطالعات ادبی شرکت درست
کنند. لوح ادبی لسان الغیب حافظ که توسط شرکت نیستان جم نموده و انها را قابل تفهیم می

دوستداران اشعار حافظ و حافظاست یک نرم افزار کاربردي براي همۀتدوین و تولید شده 
متن اشعار توسط استاد گرانقدر بر داشتن دیوان کامل اشعار حافظزیرا عالوهپژوهان است

جوانب ادبی نظیر وزن عروضی و انطباق ۀخوانی شده و همعلی موسوي گرمارودي درست
. لوح ادبی لسان الغیب حافظ زندگی شاعر در آن رعایت شده استتلفظ اشعار با زمان و مکان

گویا و ناطق است و این گونه از الواح فشرده کمبودهاي ناشی از آموزش از راه یک دیوان شعر 
ة دور و دروس غیر حضوري را جبران می کنند. هدف اصلی نرم افزارهاي کاربردي در حوز

باشد که زبان و ادبیات فارسی گسترش زبان و آموزش مهارتهاي ادبی موجود در آن زبان می
خوانی اشعار از آن جمله است. پژوهش زان عروضی در درستتلفظ صحیح کلمات و رعایت او

نرم افزارهاي ادبی عالوه بر دانش ادبی به تخصص و تجربه در علوم رایانه و الکترونیک ۀدر زمین
هر دو تخصص، به معرفی، تبیین و ه بریتکبايان رشتهیبن مقالۀ یاز مند است و در این

.ب پرداخته شده استالغیشناسی لوح ادبی حافظ لسانآسیب
.یارسات فیادبزبان و خوانی، ، شعر حافظ، درستافزار ادبیالغیب، نرم: حافظ لسانهاکلیدواژه
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ردوسیفوضحاكداستانبرتکیهبافردوسیدر شاهنامۀسهآیینیعددکاربرد

االحمديجامیزري
فرزانگانکارشناس ارشد ادبیات و دبیر دبیرستان

چکیده
ازیکیاعداد. استنمادینجنبۀدرهاآنکارگیريبهپیامداعدادآیینیوقدسیتجلّیات

اساطیر. داردجامعهاعتقاديواجتماعیاساطیري،باورهايدرریشهکهاستزبانیهايمقوله
مضربتماموسهعددجملهازفراوانیعدديمضامینحاويفردوسیشاهنامهوایرانملّی
طریقازومتنتحلیلروشازاستفادهباتااستکوشیدهمقالهایندرنویسنده. استآنهاي

برهتکیباوفردوسیشاهنامۀباکهناساطیردر»سه«عددنمادینوآیینیکاربردمقایسۀ
ربداستاندوایناساسیساختارکهکنداثباترافرضیّهاینفریدونوضحّاكداستاندو

هکاستحماسهدررایجقوانیناز»سه«عددقانونکهاینواستگرفتهشکلسهعددپایۀ
نمودداستاندوایندر000وهانیایشپندها،گفتارها،نبردها،قهرمانان،تعداددرتکراربا

درایداستانقهرمانانجزئیاتدراستممکنگانیسههايپدیدهکهاینواستکردهپیدا
ردتراکمیصورتبهیاویکنواختتوزیعوتکراربایاوگروهییافرديهايخویشکاري

.شودظاهرداستان
.فردوسیشعروفرّرؤیا،تثلیث،وگانیسهروابطوسه،مللاساطیر:هاکلیدواژه
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تاریخ بیهقیگویش خوافِ خراسان و تأثیرپذیري آن ازکاوش در

عبدالغفور جامی رودي
ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور مشهدکارشناس

چکیده
مرز کیلومتري مشهد و هم300هاي خراسانی است که در حدود (خافی) یکی از گویشخوافی

تون ترین و نامدارترین ممهمشود. تاریخ بیهقی به عنوان یکی ازبا افغانستان با آن تکّلم می
ات و فراز ایران همچون نگینی بر انگشتر ادبینثر فارسی توانسته است در طول تاریخ پرنشیب 

کوشیده است با حفظ » خواف«زمین خوش بدرخشد و شهرهاي خراسان بزرگ از جمله ایران
گویش واژگانی اصیل و منحصر به فرد آن پیشاپیش  نهضت اعتالي فارسی دري باشد.

از)، جَزم، جگر، جوال وگوال، (پِشنمواژگانی چون: اُشتُُلم، بدرگ، بکار، پایچه (پَیچه)، پیشنماز
(دُل)، دینه، زال، زلفین (خلیطه)، خُسُر، دُشخوار، دَلوخال (خالو)، خُرده (خورده)، خریطه

ُگنده، لَت، مرافعه، مُلّا، (کپه)،(زلفی)، زَهره، شوربا (شوروا،شُروا)،  شوي، صُفّه (صوفه)، کفّه
یز (وتاق) و ن(شُم)، نماز خفتن، وثاقنماز شامنَبَسه (نوسه)، نماز پیشین، نماز دیگر (دگه)، 

(بنچست)، خشک بیرون کردن، برمالکردن، بنشستگردن خوداصطالحات و افعالی چون: از
شدن و یله کردن ازجمله مواردي است که ضمن کاربرد در تاریخ بیهقی هنوز درگویش محلی 

از مصاحبه، مشاهده و مطالعه گیرد. در این پژوهش که ترکیبی خواف مورد استفاده قرار می
هاي ها و تفاوتاي از  این کلمات، تعبیرات و اصطالحات شناسایی شده و شباهتاست، پاره

طور خالصه مورد بررسی قرارگرفته است تا آوایی و معنایی آنان با گویش خوافِ خراسان به
چه در نظر آید و چه مقبول افتد.

.(کپه)، گویشبیهقی، جُل، جوال، خریطه، خواف، کفه: اشتلم، پایچه، تاریخ هاهکلیدواژ
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مجد خوافی، بهترین الگوي نثر مسجّع سعديروضۀ خلد

عبدالغفور جامی رودي
دانشجوي کارشناسی ارشد پیام نور مشهد

وفیق جامی روديت
توحید جامی رودي

چکیده
ادبی، مذهبی و نظامی پرور خواف در دامن خود رجال علمی، سیاسی، خیز و ادبسرزمین رجال

کران است که اي ازاین دریاي بیگزاري براي اسالم و ایران پرورش داده است که مجد خوافی قطرهخدمت
نزدیک به پنجاه سال درنیمۀ اول قرن هشتم هجري براي کسب علوم عقلی و نقلی رنج برده است. وي بعد 

را به تقلید از » روضۀ خُلد«.ق کتاب ه733از بیست سال دوري از وطن به تشویق دوستانش درسال 
در آن تجدید نظر نمود. این کتاب را نیز فردي همنام و 737باب تألیف و درسال 18گلستان سعدي در 

نهد نام می» خارستان«باب چاپ نموده، آن را 16در 1329همشهري مجد خوافی در هندوستان  در سال 
بر روضۀ خلد سه اثر دیگر به نام: کنزالحکمه، ترجمۀ منظوم دهد. مجد خوافی عالوه و به خود  نسبت می

ي تاکنون اثرولیجواهراللغه زمخشري و دیوان اشعار نیز داشته است که در روضۀ خلد از آنها نام برده است
از آنها در دست نیست. مجد خوافی بر خالف سعدي که غالباً ابیات را براي روشن شدن حکایت و در ادامۀ 

کشد تا قریحۀ خود را بیازماید و استعداد شعري د، معموالً عبارات منثور را یک بار دیگر به نظم میآورآن می
خود را به رخ خواننده بکشد. حکایات موجود در این کتاب همانند گلستان به نثر آمیخته به نظم است. در 

توان یافت. کرمان را میهایی از زندگی مجد خوافی و تاریخ خواف والي حکایات روضۀ خلد گوشهالبه
خوافی الدیناساتیدي که در تکوین شخصیت مجد نقش داشتند یکی عالمه عماداالسالم و دیگري فصیح

زیادي به سیر و سیاحت و ۀمجد خوافی عالقیکی نیست.777است که با صاحب مجمل فصیحی متولد 
یستانسن، لرستا، کرمان،هرات، طبس،نیشابوراز جمله به ها داشت.ر دادن به آنها و تذکّگو با انسانوگفت

و از طریق پند و اندرز و تذکر از جمله دانشمندانی است که به سختی وياست.کردهشیراز مسافرت و 
است.کردهامرار معاش دادن 

.: خواف، سعدي، روضۀ خلد، گلستان، سعدي، مجدخوافیهاکلیدواژه
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عربیابناندیشۀوسهروردياشراقحکمتدروجودمراتبسلسلهۀمقایس

سمیه جبارپور
دانشگاه ارومیهدانشجوي دکتري زبان و ادبیات عرفانی

چکیده
،فالسفهوعرفافکريهايدغدغهازیکی. دارندقبولراکیهانیمراتبسلسلهنوعیبهادیانهمۀ
کتشکیکیفیتبابدرایرانیواسالمیعرفانوحکمتدرچهآن. استوحدتازکثراتصدورنحوة

نحوة.استفلوطینفلسفیدستگاهونوافالطونیفلسفۀبوده،اثرگذارهمهازبیشوجود،مراتب
بودنیديتوحعبارتی،به. استتوحیداصلبرمبتنیفیض،نظریۀمبنايبرواحد،ازهستیپیدایش
اسالمیفالسفۀوعرفابرآنتأثیروپذیرشموجبکند،میارائهراآنفلوطینکهوجودمراتبسلسله

الدینمحیواشراقشیخبهمشهورسهروردي،یحییالدینشهابشیخمیان،ایناز. استشده
بهاماتاازبسیاريپاسخگويآنانفلسفیدیدگاهتصوف،وعرفانعالمدرکهذکرندقابلعربیابن
زاعالمتقسیمبهاهتمامبرعالوههستی،عوالمبنديطبقهدراشراقشیخ. استبودهمعرفتاهل

توجهموردکهاستدادهارائههایینوآوريخود،)سیناابنوفارابیجملهاز(مشائیحکمايمنظر
اوکريفمنبعازشناساند،میمابهاشراقشیخکهعوالمی. شودمیويازبعدبرجستۀفالسفۀوعرفا

توسطاربنخستینمیان،اینازمثالعالم. استنبودهپیشینیانازصرفتقلیدتنهاوکندمیتغذیه
،نیزابن عربی. گرددمیويازبعدعرفايوحکمامناظراتومباحثاتمحلبعدهاوشودمیمعرفیاو
حضرتخلقتتجلیعنوانبهخمسحضراتعنوانتحتراوجودمراتبخودفکرينظامپایۀبر

نایواستنداشتهاهتمامیهابداناشراقشیخکهکردهاشارهنکاتیبههماو. کندمیمعرفیحق،
.استبودهمطالبومسائلازبرخیروشنگرخود،نوبۀبه
مهعربی،ابنواشراقشیخاعتقادموردهستیمراتبمقایسۀضمنتاآنیمصدددرنوشتارایندر

وعارفدوایننزدراعوالمبنديطبقهاختالفوافتراقوجوههموبنمایانیمراهاآنمشتركنقاط
.دریابیمبزرگحکیم

.مثالعالموجود،مراتبعربی،ابناشراق،شیخ:هاواژهکلید
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کوهمّره سرخیۀمنطقدرايباورهاي افسانه

عظیم جباره ناصرو 
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده
ایرانی باورهاي کهن نجدواي، افسانهايمنابع غنی اسطورهسرخی، یکی ازوهمرّه منطقۀ ک

باورهاي انسان کهن نجد ایران دارد. وها، افسانههابا اسطورهمانااست که پیوندي عمیق و
دهد. بررسیهاي میدانی نگارنده در منطقه است و با تغییراتی به حیات خود ادامه میپژوهش

هاي ادبیات عامیانه جریان دارد و براي دلیل اهمیت دارد که در همۀ گونهاین باورها به این
ایندررایج در منطقه به سختی ممکن است. ۀ مخاطب ناآشنا با این باورها فهم ادبیات عام

که نقشی اثرگذار در ادبیات کهن مردم اي افسانهباورهايها وکوشش شده است آیینجستار
ه تاریخی کوهمرّۀواکاوي شود: الف) پیشینهاي زیر بخشدرته استعامۀ مردم این منطقه داش

. ج) خرفت خونه. د) تقدس هاآنةدربارباورهاي مردماي وسرخی. ب) موجودات افسانه
درختان. هـ) اجاق.

همزاد، یال.، کوهمرهاجاق، اونالک، ایل سرخی، خرفت خونه، :هاهکلیدواژ
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می و میبديدیدگاه سلّمعراج از

احمد جباري فرکوش
دکتري ادبیات عرفانی

چکیده 
معراج پیامبر اکرم(ص) از موضوعات مورد توجه متکلمان و مفسران صوفی مسلک است. 
عبدالرحمن سلمی با تأویالت خاص خویش در رسالۀ بیان لطائف المعراج نگاهی نو و مستقل 

ه االبرار در نوبه الثانیاالسرار و عدهي هم در تفسیر کشف به این موضوع انداخته است و میبد
با نگاهی روایی به موضوع نگریسته و در نوبت سوم، با زبان خاص خویش به توضیح معراج 

که هر دو در حوزة جغرافیایی ایران پردازد. وجود زبان خاص هر دو نویسنده و به ویژه آنمی
قرار گرفته است. تأویالت دقیق و هستند، با توجه به تفاوت زبان عربی و فارسی، مورد بحث 

بکارگیري زبان فنی از سوي سلمی از یک طرف، و بیان شاعرانه و جاندار میبدي از سوي دیگر 
باعث انحصار این دو اثر گردیده است.

.می، میبدي، بیان لطائف المعراج، کشف االسرار: معراج، سلّهاواژهکلید
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پیکر نظامیبررسی مضامین نجومی در هفت

عصمت جبالی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

زادهمحمود صادق
ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزددانشیار گروه زبان و

مریم مشکاتی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

چکیده 
سالی و پختگی شاعر سروده گانۀ نظامی است که در دوران کهنهاي پنجپیکر از مثنويهفت

یزدگرد است. سکونتشده است؛ روایتی رؤیایی از زندگی بهرام گور پادشاه ساسانی فرزند 
اي در هفت شبۀ بهرام گور در قصري منسوب به هفت رنگ که هر روز با پیشکاري سیاره

آفریند که آن را در ردیف زیباترین و گیرد، قصه و ماجرایی را میآسمان صورت می
ها قرار داده است. انگیزترین منظومهخیال

ابزارهاي آن پرداخته شده و سپس به کاربرد در این مقاله ابتدا به بررسی اصطالحات نجومی و 
گانه و تأثیري که در قدیم براي هریک از ادبی آنها از جمله سعد و نحسی سیارات و افالك نه

اند و ارتباطی که از دید نظامی بین هریک از گنبدهاي هاي اجرام فلکی درنظر داشتهوضعیت
ایی هاقلیم خود دارند، همراه با ذکر نمونهگانه و ستارگان از نظر رنگ و تأثیري که بر رويهفت

از هفت پیکر تحلیل و بررسی شده است. 
ه کرده است؛ به طوري کنظامی بیشتر این اصطالحات و مضامین آنها را به صورت کنایی بیان

اطی پیکر ارتبد مشغول داشته است. نظامی در هفتهمیشه ذهن و فکر او را به خو»صورفلکی«
ه نظیر کردي هفته و اجرام آسمانی برقرار نموده است که اثر او را از هر جهت بیزیبا بین روزها

است. 
هفت پیکر نظامی، بهرام گور،  اصطالحات نجومی، اقلیم.ها:  کلیدواژه
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“صفت”شناسان در مورد هاي دستورنویسان و زبانبررسی دیدگاه

سوسن جبري
رازي کرمانشاهدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

زهرا منصوري

چکیده
بندي انواع صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی تعریف صفت، معیارهاي تشخیص صفت، دسته

فارسی است. صفت در دستور و نقش نحوي آن در ساختار جمله از مباحث مهم در دستور زبان
ندارد. در معیارهاي شناسی تعریفی همگون، جامع و مانع هاي سنّتی، تلفیقی و زبانزبان

بندي انواع صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و نقش نحوي آن در تشخیص صفت، دسته
هایی که تا شود. وجود چنین ناهمگونیساختار جمله نیز در میان آنان اتّفاق نظر دیده نمی

است، ناشی از نگرش گوناگون دستورنویسان است. نگرش کنون کمتر به آن پرداخته شده
یرد. اما گزي دستورنویسان سّنتی به صفت، آن را به عنوان یکی از انواع کلمه در نظر میتجوی

دهند یها نشان مبیند. یافتهشناسان آن را به عنوان یک عنصر زبانی مینگرش توصیفی زبان
رش رسد؛ نگیی دارند. به نظر میشناخت بخشی از مباحث دستوري کاراکه هر نظریۀ زبانی در

شناس ساختارگرا در مقولۀ صفت، بیش از دیگر دستورنویسان در شناخت دستورنویسان زبان
بندي انواع صفت، جایگاه صفت فت کارآیی دارد. تعریف صفت، دستهماهیت و نقش نحوي ص

هاي نحوي صفت در جایگاه؛ نهاد، بدل، مسند و قید در در گروه اسمی و توصیف دیگر نقش
هتواندبآید و میتر به نظر میشناسان ساختارگرا قانع کنندهزبانساختار جمله از دیدگاه

ي هابر مبناي یافته. دهدساماندستوريهايدرکتابموجودابهاماتوهاازآشفتگیبسیاري
توان گفت: صفت اسمی است که با قرار گرفتن در ساختار گروه اسمی و بافت این پژوهش می

گیرد. یا به عبارتی دیگر صفت یکی از نقش به عهده میهاي گوناگون نحوي را جمله نقش
هاي نحوي اسم است نه نه یکی از انواع کلمه. 

رسی، ساختار نحوي، گروه اسمی، صفت.دستور زبان فاها: کلیدواژه
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پیرامون پیامبر اسالم(ص) در مثنوياسرائیلیاتنقد و بررسی 

لیال جدیدي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 

چکیده
سرگذشت انبیاي الهی در قرآن مجید اغلب به صورت فشرده ارائه شده و به دلیل تکیه بر 

اي در آن نیست. از این رو مواردي که حاوي عبرت و درس باشد، ذکر جزئیات و موارد حاشیه
زمینۀ زندگی پیامبران نوشته شده، این دعوي را هاي فراوانی که در کاوشی گذرا در کتاب

کلیدي هايکند که بسیاري از وقایع و رویدادهاي مربوط به پیامبران الهی و شخصیتتأکید می
ند. اهاي فراوانی برخود افزودهاند و به مرور زمان پیرایهاز منابعی سواي کالم الهی الهام گرفته

از شود. مولويات به سرگذشت پیامبران مربوط میبه همین دلیل بخش عظیمی از اسرائیلی
ود، تمثیل و رمزآلة مستقیم و یا به شیوة جمله شاعرانی است که در جاي جاي مثنوي، به شیو

اما این کتاب عظیم نیز از برخی قصص ساختگی پیرامون انبیا برداز داستان پیامبران بهره می
در امان نمانده است. در این پژوهش، اسرائیلیات پیرامون پیامبر عظیم الشأن اسالم، از شش 

ن هاي ساختگی پیرامواند. داستاندفتر مثنوي استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته
د به سه داستان است. این سه داستان عبارتند از، داستان پیامبر اسالم در سراسر مثنوي محدو

شکافته شدن سینۀ پیامبر(ص)، افسانۀ غرانیق و داستان تصمیم به خودکشی توسط پیامبر 
ا توجه کند. باسالم(ص). پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی این سه داستان را بررسی می

شود که گرچهسط موالنا، این نکته دریافت میها توها و نحوة کاربرد این افسانهبه داستان
اند، اما همین میزان اندك نیز به مثنوي نیز راه یافته-به میزان محدودي-هاي جعلی افسانه

اند.هاي عرفانی و  لطایف سیر و سلوك به کار رفتهدر جهت تعلیم و بیان اندیشه
.(ص)، قرآن کریم، مولويلیات، مثنوي معنوي، پیامبر اسالماسرائیها:واژهکلید
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نامهنامه، برزونامه و بانوگشسبسامهايقهرمان در حماسهبررسی قهرمان و ضد

اسداهللا جعفري
نوراستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

سمیرا صانع 
نورکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

چکیده
و شجاعت است ودر نوع ادب حماسی به رخدادهاي پهلوانی حماسه در لغت به معنی دالوري

شود پهلوانان یک ملت و یک آیین و کیش اطالق میو اعمال دالوري و مردانگی قهرمانان و
شان کوشند و با دشمنانکه در راه استقالل کشور با تکوین حکومت و حفظ آیین خویش می

فراوان است، جدال همیشگی دو نیروي هاي ایرانی حائز اهمیتجنگند. آنچه در حماسهمی
صفات و خصایص پسندیده و ضد قهرمان گاه همۀست. قهرمان داستان تجلیخیر و شر ا

هاي نفسانی و هاي اهریمنی است. از این رو ضد قهرمان گاه با انگیزهجلوگاه صفات و ویژگی
هاي شود. در بررسیگاه به منظور کاستن قدرت و توانایی و شایستگی قهرمان با او درگیر می

نامه شخصیت قهرمان وگشسبنامه، برزونامه و بانسی سامهاي حماانجام شده در داستان
افروز، دیوها و ها در داستان سام عالمها، سام، برزو و بانوگشسب است و ضد قهرمانداستان

قهرمان در ابتداي داستان رستم و ایرانیان هستند و سپس فغفور چین است. در برزونامه ضد
حماسی اثرقهرمان این پیوندد و تورانیان ضد برزو با شناخت تبار خویش به سپاه ایرانیان می

است ) ضد قهرمانابتداي داستان رستم (پدر بانوگشسبنامه نیز درگردند. در بانوگشسبمی
رز) و فرام(بانوگشسبکه با پوشاندن صورت خویش براي گوشمال فرزندان به جنگ با آنها

شود.خویش از این نقش خارج میةرود و در نهایت با برگرفتن نقاب از چهرمی
نامه، شخصیت، قهرمان، ضد قهرمان، نامه، برزونامه، سامحماسه، بانوگشسبها:دواژهکلی

کنش.



1394195دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

هاي جنگنقد و تحلیل عناصر داستانی رمان عشق سال

راضیه جعفري
اردبیلیادبیات مقاومت، دانشگاه محققارشدکارشناسیدانشجوي 

ابراهیم رنجبر
تبریزدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 

چکیده
امروزه خوانندگان فراوانی را به خود اختصاص ، جنگ به عنوان یکی از انواع رمانمربوط بهرمان

اي برخوردار باشدو پرورش نکه از قالب و تکنیک و فرم زیبا و شایستهمی دهد مشروط براي
دفاع مقدس که به صورت مربوط به هاي از جمله رمانجنگ داشته باشد.ۀ درستی از حادث

ا توجه ب.استهاي جنگ رمان عشق سال،زیبایی توانسته جنگ و ابعاد آن را به تصویر بکشد
هاي جنگ به نسل بعد از جنگ است، در این رمان درصدد انعکاس روزحسین فتاحیکه به این

ت شناخة تواند به اندازنقد صورت گیرد میهاي صحیح  اگر نقد و تحلیل این رمان با معیار
ا هدر این مقاله این رمان را از نظر موضوع، پیرنگ، محتوا، شخصیتتاریخ جنگ مفید واقع شود.

ایم. این رمان تکنیک الزم رمان نویسی را دارد و ازآثار ادبی دید معرفی و نقد کردهۀ و زاوی
رود.موفق به شمار می

.هاي جنگ، حسین فتاحیسالرمان دفاع مقدس، عشقسی،بررنقد و:هاواژهکلید
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از پیشامدرن به پسامدرن“شبسفر”بررسی سیر تکنیکی رمان 

جعفري کمانگر فاطمه
دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان ساري

چکیده
شبشدة سفر ، یعنی رمان فراموش40و 30از نوآورترین آثار دهۀ پژوهش حاضر به یکی

به طور قابل ،آیدمیهاي مدرن فارسی به شمارپردازد. این رمان که یکی از نخستین رمانمی
با یکی از جدیدترین مکاتب هنري و ادبی جهان در عصر خود یعنی پسامدرنیسم توجهی 

هاي پسامدرنیسم را در خود شود و به عنوان نخستین رمان فارسی که اولین بارقهمیهمسو
شود. اهمیت این رمان تنها در این نکته نیست بلکه این اثر یکی از معدود میبرداردارد نام

داده است. هایی است که سیر نویسندگی از پیشامدرن تا پسامدرن را در خود انعکاسرمان
دهد. این میفصل ابتدایی تا انتهایی رمان خود را نشانۀسیري که به آهستگی و در فاصل

هاي پیشامدرنیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم در این اثر، رد با بررسی ویژگیپژوهش در نظر دا
همسویی آن را با این سه نحلۀ نویسندگی نشان دهد و نقاط قوت و ضعف به کارگیري 

هاي خاص این سه نوع نوشتار را در اثر پیگیري کند.مؤلّفه
مدرن، پسامدرنور، سفر شب، عناصررمان، پیشامدرن، : بهمن شعلههاواژهکلید
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ناب با سوررئالیسمتحلیل و بررسی برخورد شعر موج 
سیروس رادمنش60و 50با تکیه بر شعرهاي دو دهۀ

تاییغصادق ج
عضو هیئت علمی دانشگاه والیت
سیما منصوري

چکیده 
»واقعیت برتر«میالدي سوررئالیسم را به معناي 1920شاعر فرانسوي در دهۀ» م آپولینرگیو«
ۀنامگذاري کرد. شاعران سوررئالیست به دلیل تسلط ضمیرناخودآگاه در لحظ» وراي واقعیت«و 

ریختگی خورد؛ این درهمریختگی ذهنی و عقالنی در شعرشان به چشم میسرودن نوعی درهم
ت که شاعر بدون ویرایش و بازبینی حاصل کشف و شهود در دنیاي فراواقعی و نگارش رؤیا اس

الخصوص در شعر مولوي و بیدل سوررئالیسم را در ادبیات کهن ایران علیکند.آنها را ثبت می
زمان با آغاز قرن حاضر و شیوع ترجمه در ایران، مکاتب ادبی توان مشاهده نمود. همدهلوي می

ۀ(در مجموعشعر سهراب سپهريتوان بهبه شعر معاصر فارسی تزریق شدند. از این جمله می
(خروس جنگی) و چند شاعر دیگر نام برد، )، هوشنگ ایرانی1332ها به سال زندگی خواب

البته سپهري و سایر شاعران معاصر ایران از این مکتب به همان شکلی که در اروپا به کار 
شسیروس رادمنناب علی الخصوص شعر اند. در این جستار شعر موجشد، سود جستهگرفته می

را از منظر توجه آنان به کشف و شهود در مکتب مزبور کند و کاو ) 60و 50در شعرهاي دهه (
الیسم ناب مکتب سوررئایم. نتایج به دست آمده از تحقیق نشانگر این است که شاعران موجکرده

زنند.را در شعر خود با فرهنگ، باور، گویش و واژگان بومی پیوند می
یروس رادمنش.عناصر بومی، سناب، سوررئالیسم، تصوف، موج :هاکلیدواژه
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هاي جنسیتی در آثار شهرام شفیعی و رولد دالوارهبررسی تطبیقی طرح

مریم جاللی 
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
ه توجتنها در ایران بلکه در دنیا، مخاطبین بسیاري دارد. امروزه ادبیات کودك و نوجوان، نه

شماري نیز به جهان کودکان معطوف شده است و در پی آن ادبیات آکادمیک نویسندگان بی
و دانشگاهی کودك و نوجوان نیز در حال تکمیل روند خود است. در این میان ادب پروران 

ز همچون نویسندگان کشورهاي مطرح در این زمینه به شکل جدي به ادبیات کشور ایران نی
هاي ادبی مرتبط با ادبیات اند. یکی از مسائل مطرح در پژوهشکودك و نوجوان توجه داشته

در آثار نویسندگان است که از طرفی » هاي جنسیتیوارهطرح«کودك و نوجوان، کاربرد 
در جامعه است و از طرفی دیگر پیش الگوهایی را در دهندة الگوهاي جنسیتی موجود نشان

هاي آتی آنان تأثیرگذار است. در این مقاله دهد که بر نگرشاختیار کودك و نوجوان قرار می
هاي وارهمنظور مقایسۀ کیفی کاربرد طرحبا توجه به گسترش حوزة ادبیات کودکان در جهان، به

را که آثارشان(رولد دال و شهرام شفیعی)نامجنسیتی در آثار کودکان، دو نویسندة صاحب
ایم وترین آثار کودك و نوجوان در کشورهاي انگلیس و ایران است، برگزیدهجزو پرمخاطب

ها و صورت تطبیقی با توجه به شباهتالگوهاي جنسیتی را در میان آثار این دو نویسنده به
د الفاظ رایم. در این میان الگوهاي جنسیتی جان استفانز بر مبناي کاربها بررسی کردهتفاوت

الگوي جدید ۀهاي داستانی بازیابی شده است و دستاورد آن اصالح و ارائو جمالت شخصیت
شده است.بر اساس تطبیق انجام

ها، ماتیلدا.تربیتسیتی، جزیرة بی: کودك و نوجوان، تطبیق، الگوهاي جنهاکلیدواژه
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آن ۀنامه و مقایسجهانی در گرشاسببررسی عناصر آن
اسالمی و زرتشتیبا متون

یه جاللیمهد
یات فارسیدانشجوي دکتري زبان و ادب

دهیچک
. تر درآمده اسیاسالم به تحريالیست که در روزگار استایرانیم ایداستان قد،نامهگرشاسب

يهاپر از واژگان و آداب و آموزه،ران استیفرهنگ باستان اةن همه چون داستان عصاریبا ا
که یا از آن دوره گذر داشته است. واژگانیآن دوره ة داستان زادست که اصل اینید
ن را انکار کند. باورها و ین آغازیطره دیتواند سیند و وجوب وجودشان نمیایتوانستند نینم

يوندیشود پیتر بررسی. اگر جزئشودین کتاب آشکار میناخودآگاه اشه یکه در اندیمقدسات
زرتشت و متون آن  و آموزه هاي دین اسالم دارد. اگر چه ن یار روشن با دیو بسیناگسستن

ست این قدر کافین همه همیشده است و  اما با ایبررسین مقاله به صورت کوتاه و کلیدر ا
م.ینین اثر ببیزرتشت و اسالم را در اةشدیر و درونیفراگۀ شیکه پیوند دو اند

.برزخگرزمان، دوزخ،ز، بهشت، ینود، رستخیزرتشت، چاسالم،:هاکلیدواژه
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ین بهبهانیمیهاي تغزل در شعر سجلوه

یلیفروغ جل
استادیار زبان و ادبیات فارسی واحد ارومیه

دهیچک
مطرح در عرصۀ غزل معاصر است که با نگرش و ياو چهرهیتغزليشاعرین بهبهانیمیس
ن یزنانه و در عیوجهنوآور است که يطه ظهور کرده است. او شاعرین حیتازه در ايکردیرو

ده و ساختار شعر خود را از جهات مختلف یبخشیبه تغزل و غزل فارسیو انسانیحال اجتماع
در یبهبهانين مقاله ابعاد و اشکاِل نوآورین وجه منطبق و هماهنگ نموده است. در ایبا ا
ر گرفته قرال یو تحلیتغزل مورد بررسیبا عناصر سنتيبرخورد ویو چگونگیکرد تغزلیرو

است.
.، مخاطبان، لحن عاطفیی، تغزل، غزل، زنانگی: بهبهانهادواژهیکل
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خالۀ”با تحلیل دو داستان ؛بازنویسینقش عنصر زمان در خلق دیگرگونۀ
از مصطفی رحماندوست“راز آن درخت”و “خودپسند

عاطفه جمالی 
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

نژاد سارا تاجی
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
بهاي ادب کهناي مفید و ارزشمند جهت استفاده و بهره بردن از میراث گرانشیوه،بازنویسی

تالش بازنویس مصروف ساده کردن و زنده کردن است. در بازنویسی براي کودك و نوجوان، 
شود که در شکل کهن خود از لحاظ سبک و زبان براي مخاطب، قابل استفاده نیست.اثري می
نوجوانان، بازنویسی هایی وکودکانهايکتابمترجمونویسندهشاعر،رحماندوست،مصطفی

ده است. در این پژوهش دو هم براي کودکان دارد و چند اثر خود را با این روش خلق کر
) مورد بررسی و 1380و 1360مختلف (دهه ۀ هاي مثنوي در دو دهاش از داستانبازنویسی

در این بررسی نقش عنصر زمان بر کیفیت بازنویسی ها مورد توجه است. گیرد.تحلیل قرار می
گو، واین کیفیت شامل چگونگی بکارگیري عناصر داستانی همچون: شخصیت پردازي، گفت

لحن، صحنه پردازي، مخاطب شناسی و همچنین افزودن اجزاء تکمیلی مثل آوردن ابیاتی از 
تر با موضوع و مخاطب، معرفی کردن اصل اثر و... متن اصلی و استفاده از تصاویر متناسب

شود به این پرسش پاسخ داده شود که رحماندوست با شود. در این پژوهش تالش میمی
ر تر و بهتهاي امروز خود از متون عرفانی را قويها و شگردهایی، بازنویسیشیوهاستفاده از چه 

رائه تري اتر و مقبولخلق کرده است و چگونه باگذشت زمان موفق شده است بازنویسی کامل
تر شود.دهد و به اهداف بازنویسی و نیاز مخاطبان نزدیک

.ن، مصطفی رحماندوستبازنویسی، مثنوي مولوي، عناصر داستاها:کلیدواژه
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هاي زنانههاي تهمینه بر پایۀ خویشکاريها و مویهتحلیل نوحه

زهرا جمشیدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی دانشگاه ارومیه

چکیده
شناسی و حماسی هاي او، یکی از موضوعات مهم و دقیق مباحث اسطورهزن و خویشکاري

الگوهاي خود معرفی کرده مادر را یکی از کهن–اي که کارل گوستاو یونگ، زن است، به گونه
هاي مختلف و متعددي دارند که بر اساس جوامع و است. در اساطیر ایران و جهان، زنان نقش

هاي زنان در اساطیر، ها با یکدیگر تفاوت دارند. خویشکاري، گاهی این نقشهاي آنهافرهنگ
ها به صورت آید و در حماسهمیها و ایزدبانوان به منصۀ ظهور درهاي الههبه شکل خویشکاري

زند. تأثیر نقش ایزدبانوان بر زنان حماسی گاه مستقیم و اعمالی که از زنانی شاخص سر می
ها، رفتار هاي زنان در حماسههاي نمود خویشکاريمنی است. یکی از راهگاه غیرمستقیم و ض

ها و هایشان است. در جستار حاضر با بررسی مویهها و سوگواريو کردار آنان در مصیبت
هاي زن از جمله، نصیحتگري، شفقت و مهربانی، اي از نقشهاي تهمینه، به پارهسوگواري

ها یابیم که این نقش... دست میو بخشندگی، پرورش وبخشین، برکتزایش، ستیزه با دشم
الگوي زن است.هاي مادر و کهنهاي الههترین خویشکارياز مهم

.الگوي زن، خویشکاري الهه، اسطوره، حماسه، سوگواري، مویه: کهنهاکلیدواژه
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“نبرد هسجان”ایثار و شهادت در رمان هاي جلوهل یبررسی و تحل

لیال جمشیدي
دانشگاه پیام نوراستادیار گروه زبان و ادبیات عربی

سمیه کاویانی
مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

دهیچک
د توانیاي است که مهاي زیبندههاي فرهنگی و ارزشادبیات دفاع مقدس ایران، سرشار از آموزه

ي که ابه گونههاي تفکر و اندیشه را فراروي پژوهشگران قرار دهد؛ترین حوزهیکی از گسترده
ل عناصر مؤثر در سرنوشت یو تحلنامۀ شهدا، ایثارگراننامه، زندگیتیبررسی خاطرات، وص

آن، تحول رو به رشد ادبیات جنگ را رقم زند. یدادهایجنگ و متأثر از رو
هاي اسالمی و انقالبی، بسیار ارزشمند است. از خود گذشتگی و فداکاري در راه تحقق آرمان

ثار و هاي ایترین مؤلفهتحلیلی مهم–مقالۀ حاضر برآن است که با استفاده از روش توصیفی 
از محمد محمودي، که نمایش تصویري زیبا و مقدس از » نبرد هسجان« شهادت را در رمان

است، مورد »رضا هاشم نژادعلی«هاي شهیدطلبیخاطرات جنگ، ایثار و فداکاري و رشادت
ران یان دالور مردان این ارزش واال را در میاز ایاآورد آن جلوهبررسی و تحلیل قرار دهد و از ره

نه هموار سازد.ین زمیدر ایبعدیهاپژوهشید که راه را براین امیاند با ایبنما
نبرد «شهادت در رمان هاي  ایثار و ترین عناصر و مؤلفهدهد که مهمنتایج پژوهش نشان می

توکل برخدا، غنیمت شمردن فرصت، دوراندیشی و احتیاط، نترسیدن از مرگ، حس » هسجان
پذیري، حس انسان دوستی، سرعت عمل، دعا، خلوص در عبادت و پایبندي به آن، مسئولیت

ها است.ارتباط شهید با زنده
ي، نبرد هسجان.ادبیات دفاع مقدس، ایثار، شهادت، محمد محمود:هاکلیدواژه
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نادر ابراهیمی» آتش بدون دود«شناختی بر نگاهی جامعه

فاطمه جنّتی راد 
زبان و ادبیات فارسیارشدکارشناس

مجید پویان

چکیده
هاي ادبی با جامعۀ پدید آورندة آن امري ثابت شده است و از مواردي است که در رابطۀ آفرینش

کند، جامعه شناسی شود. علمی که این رابطه را بررسی میمطالعۀ آثار ادبی به آن پرداخته می
کندي کشف ارتباط آثار ادبی و جامعه است و سعی میوجوجستادبیات است. این علم همواره در 

هاي ادبی از یک طرف و ساختار و محتواي جامعه و اوضاع و احوال اجتماعی بین محتواي آفرینش
قد اجتماعی یکی از نتایج جامعه شناسی ادبیات است و در ناز طرف دیگر  ارتباط برقرار کند.

یوه گیرد. در این شتقسیم بندي انواع نقد به ظاهري و معنایی در دستۀ دوم یعنی معنایی قرار می
از این دیدگاه هرچه ارتباط یک اثر با جامعۀ پدید .شوداثر ادبی از منظر جامعه شناسانه نقد می

یعنی اثر به خوبی انعکاس دهندة اوضاع و احوال اجتماع خود باشد، پربارتر تر باشد آورندة آن قوي
اي است که در میان معاصران به جهت گسترده بودن تر است.نادر ابراهیمی نویسندهو با ارزش

ه اي آگاه بهاي مختلف شناخته شده است. وي در مقام نویسندههاي علمی و ادبی در زمینهفعالیت
هاي رایج در جامعه، با دیدي باز و هوشیارانه در آثار خود، انعکاس دهندة واقعیتتحوالت اجتماعی،

هاي فعالیت وي حوزة ترین جنبهها، مسائل و مشکالت مردم روزگار خود است. یکی از مهمدغدغه
گرایی دارد به همین سبب آثار وي ادبیات داستانی است. وي در این عرصه گرایش به مکتب واقع

بیق نقد اجتماعی را به خوبی دارا است.ظرفیت تط
داستان بلند آتش بدون دود اثري است که به دلیل گرایش نویسنده به سبک رئالیست بخوبی از 

هاي انعکاس وقایع اجتماعی شود تا نموداین دیدگاه قابل بررسی است. در این پژوهش کوشش می
تواند از دیدگاه اجتماعی مطالعه شود.یدر این اثر کاویده و مشخص شود که یک اثر به چه نحوي م

.شناسی ادبیاتبدون دود، جامعهنادر ابراهیمی، ادبیات داستانی معاصر، آتش،ها:واژهکلید
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عرفانیادبیاتو مقاماتهاآموزهدرهدایتالگويبرترین،)ص(محمدحضرت

جنیديفائزه
اسالمیعلمی دانشگاه آزادهیئتعضو 

چکیده
وهاغرضبهشدنآلودهباارزشمند،فکريمکاتباغلباصالتکهکنیممیزندگیعصريدر

اتنیستندقادرفکريمکاتبایندیگرمتاسفانهواستشدهخارجخودتعالیمسیرازها،شائبه
باشدمیدوستحضرتبندگیمقامبهرسیدنهماناکهمقصودسربهراخودرهروانوعالقمندان

رظهوشاهدونماندهنصیببیهاآسیباینازنیزاسالمیتصوفوعرفانمیانایندر. برسانند
المی،اسعرفانبنیادياصولکتمانوانکارمقامدرنوظهور،عرفانهايلوايتحتکههستیممکاتبی

امیتمبرايکامل،الگوییمقامدراکرمپیامبروااليورفیعجایگاهونبويسیرهبهاقتداهمچون،
دانشومتخصصانتمامیتااستواجبمیانایندر.اندبرامدهاسالمیعرفانرهروانوسالکان
شامخمقامشناساندندرسعیعرفانی،واسالمیاصیلمنابعبهرجوعبااسالمیعرفانپژوهان
ودانشجویانساختنآشناباونموده) ص(مصطفیمحمدحضرتآدمیان،فخراالنبیا،خاتمحضرت
رباسالمیعرفانکهگرددمسلمهمگانبرتاگردندموجبحضرتآنبارزصفاتبااسالمیجامعه

نمونهباتابودهآنبرپژوهش،این. استشدهبنا) ص(اسالمپیامبرکالموسیرهوشریعتهايپایه
مقاماتومراتبواندیشهدرپیامبراعمالوگفتارازراعرفاگیريبهرهعرفانی،ادبیاتمنابعازبرداري
شیوهباو.نمایدمعرفیمخاطببهراحضرتآنجایگاهونقشونمودهشفافکاملطوربهسلوك

بیلقازتصوفاصطالحاتازبعضیتوضیحباونمودهبنديجمعراهادادهتحلیلی،-توصیفیاي
ورهبراولینراپیامبرمتصوفه،کهاستدادهنشاننمونه،عنوانبهتمکینواخالصفقر،مجاهده،

یمانسانیکمالسويبهحرکتبرايانهاکاملالگويایشانودانندمیمقاماتایندارندهوآغازگر
یامبرپایران،تصوفوعرفانمعتبرهايکتابهمهدیدازتردید،قابلغیرمستنداتبربناو.باشد

واوازمتابعتواستبرترپیامبراندیگرازاوروحانیمقامواستآدمیانبرترینوبهتریناسالم
.  استواجبطریقتاینسالکانهمهبراوهايسنتازپیروي

.فقراخالص،تمکین،مجاهده،عرفانی،ادبیات،)ص(اسالمپیامبر:هاکلیدواژه
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سعدي در گلستاننگاهی بر طنزپردازي

زادههادي جوادي امام
هدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومی

عبداهللا طلوعی آذر
هدانشگاه ارومیعضو هیئت علمی 

چکیده
، "نزط"مندان به آثار ادبی، هدف نهایی از پیدایش نوع ادبیدر اندیشه و تصوّر برخی از عالقه

ا فراغت و بیکاري است امگذرانِ اوقات مدّت در جهِت اي و سرگرمیِ کوتاهلحظهایجاد نشاط
ي ساخت بسیارگردد که ژرفبا مروري بر آثار طنزپردازان ادبی از گذشته تا کنون، آشکار می

است که با تشویق و تنبیه تعلیمیِ فردي یا اجتماعی-از این آثار، مفاهیم انتقادي
صح افاثرنگلستاشود. کتاب بخشی) و تأکید بر رعایت بایدها و نبایدها، همراه می(آگاهی

-سرشار از حکایتهاي طنزآمیزي است که نوعِ طنز پرخاشگرانه"سعدي شیرازي"المتکلمین 
کایتها در این ح-گرایی و تأکید بر فضایل بشريبر مبناي مفاهیم انتقادي، تعلیمی، اصالح

، انتگلسهاي هنري در طنزهاي ابزار سعدي در ایجاد خندهبسامد باالیی دارد؛ از سویی دیگر، 
و بخش آرایی و...)هاي لفظی (طنز کالمی/ انواع جناس، تضاد، واجدر مواردي مبتنی بر بازي

گوهاي میان شخصیتها، در ودیگري نیز بر اساس اصل غافلگیري مخاطب است که در گفت
و در رفتار شخصیتها با اَعمال و کردار هاي منطقی با پاسخهاي غیرمنتظره،قالب پرسش

اه ي ابزاريِ سعدي از طنزِ همرشود. در نهایت باید تأکید کرد که استفادهنمایان می،غیرمنتظره
هاي فردي و ي هنري، در جهت اصالح و بهبود الگوهاي اخالقی و رفتاري در زمینهبا خنده

اجتماعی است.
سعدي، طنز پرخاشگرانه، طنز کالمی، غافلگیري مخاطب، گلستان.ها:کلیدواژه
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شهر در اندیشۀ اخوان ثالثشهر و ضدّ آرمانلیل آرمانبررسی و تح

جهاديسید امیر
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرماناستادیار

چکیده
شهر، تاریخی به قدمت اندیشۀ بشر دارد و متفکّران و روشنفکران هر ملّتی از دیرباز تا آرمان

د. انبراي زندگی افراد بشر در مدینۀ فاضله بودهکنون همواره به دنبال طرح ریزي منظمی 
شهر هاي هزاره گرا چون آرمانآرمان شهرهایی باستانی چون ور جمکرد، گنگ دژ و آرمان شهر

شهر در فرهنگ و ادب رمانموعود منجیان دینی مانند اوتوپیاي مهدوي و زرتشتی. گرایش به آ
گان در جهت ایجاد و تبلیغ اندیشۀ آرمانی اي جلوه یافته است و شاعران و نویسندهر جامعه

اند. نمونۀ بارز این تمایل در ادبیات معاصر منظوم ایران و در شعر شاعرانی چون اخوان کوشیده
اي متناقض و متضاد بیان گردیده شود. مفهوم شهر در شعر اخوان ثالث به گونهثالث دیده می

سیار از اوتوپیا و جامعۀ آرمانی خویش است چرا که شاعر نومید معاصر از یک سو با شوق ب
سیاسی به نومیدي گراییده، به -هاي اجتماعیگوید و از دیگر سو به دلیل شکستسخن می

پردازد ومی-که در حکم پلید شهري نیرنگ باز است-توصیف جامعۀ  واقعی عصر خویش
گیرد.شان را به سخره میشهرها و قهرمانان و نمادهاي میمون حتی گام فراتر نهاده و آرمان

.طالییگرایی، عصر ر، اخوان ثالث، هزارهشهشهر، ضّد آرمان: آرمانهاواژهکلید
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عرفاندرگناهبهمیل

عبدالغفور جهاندیده
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردي
مطهره عباسیان

نوردي و علوم دریایی چابهاردریابان و ادبیات فارسی دانشگاه ارشد زکارشناسی دانشجوي 

دهیچک
ناهگارتکابدلیلبهیاوزدهدمگناهازایشانکهشودمیدیدهگاهیعارفانهايهاندیشدر
معنیاست، بهآدمینفسآن درریشۀکهگناه. نمایندمیعفوطلبخداوندازگناهانییا

کهاموريکلیۀ نگاه عرفادهد. ازمیانجاماختیاربهراآنانسانکهاستفعلیخطا ووجرم
نامگناهومعصیتکهفعلیانجاموبودنعارفبیناست. آیاگناهکندمیدورخداازراانسان
بهتوجهباودهد پاسخسؤالاینبهکهاستبرآنپژوهشایندارد؟وجودتناقضیدارد،
یالامومیلابتداکهاستاین بودهبرسعی. نمایدرفعراتناقصاینابهاماتموجود،منابع

مقوله نایباعرفاارتباطنهایتماهیت گناه بپردازیم و دربهکنیم و سپسرا معرفیانسانی
. کنیممرتبط اشاره اشعاروتاریخیحکایاتروایات،واحادیثبهبحثخاللو دربررسیرا

گناه در اصلی ظهور و توسعۀتوانیم خطوط از منظر این پژوهش ولو به صورت محدود می
عرفان و نیز میل عرفا به گناه را ترسیم نماییم.

ال انسانی.: عرفان، گناه، عرفا، امیهاواژهکلید
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با زبان انگلیسییفارسزباندرزمانیواژگانمفاهیميالگوهامقایسۀ

افشاریجهانشاهیعل
کرمانباهنردیشهدانشگاه علمیهیئتعضو 

یالنیگیمصطف

چکیده
زباندرآنهارمزگذارينحوهومفاهیمبازنماییواستعاريگسترشبهشناختیشناسانمعنی

سطحشود. درمیبازنماییورمزگذاريزباندرسطحدودرزمانازماتجربهعالقمندند.
واژگانیمفاهیمسطحدرونمونهرویداد،لحظه،امتداد،مانندمفاهیمیاولیه،واژگانیمفاهیم
کهشدهسعیمقالهایناست. درمطرحخطیتوالیوسیارزمانسیار،خودالگويسهثانویه

تقسیمطبقثانویه،واژگانیمفاهیمواولیهواژگانیمفاهیمسطحدودرزمانیواژگانیمفاهیم
کهشودمشخصتاگیردقرارآزمونموردفارسیهايدادهدر(2006)گرینوایوانسبندي

بهنسبتگویندهجهتخیر. همچنینیادارندوجودنیزفارسیدرالذکرفوقمفاهیمهمهآیا
.گرفتخواهدقراربحثموردآیندهیاحالگذشته،هايزمان

مفاهیماولیه،واژگانیمفاهیمزمانی،واژگانیمفاهیمشناختی،شناسییمعن:هاواژهکلید
.شناختی، الگوهايثانویهواژگانی
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پراپالگوياساسبر»نامدارارسالنامیر«رمانس شناسیریخت

علی جهانشاهی افشار
علمی دانشگاه شهید باهنر کرمانهیئتعضو 

سیده نرجس مؤمنی
دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
انیرپيهاقصهشناسانۀختیتجزیه و تحلیل رباروسيصورتگراشناسمردمپراپ،ریمیوالد
،1928سال درهاي پریانشناسی قصهریختو انتشار کتابی در این زمینه با عنوان یروس

ياهکه تکثّر بیش از اندازة جزئیات قصّهدادنشاناو. آیدبه شمار مینینویشناستیرواآغازگر
اجزاي این طرح که توان به طرحی واحد کاهش داد و همچنین عناصر وان روسی را مییپر

آیند. در تعدادشان محدود است، وحدت و همانندي دارند و با نظم خاصی از پی یکدیگر می
امیر «شناسانۀ داستان حماسی ـ عاشقانۀ کوشش بر آن است که با بررسی ریختاین مقاله 

دهاي این داستان بررسی شوهاي هر یک از شخصیت، کارکردها و خویشکاري»ارسالن نامدار
شناسی والدیمیر پراپ، میزان پیروي خط روایی داستان و با مطابقت این بررسی با الگوي ریخت

هاي پریان تبیین گردد.از الگوي قصه
.نامدارارسالنامیرشناسی،روایتخویشکاري،پراپ،شناسی،ریخت: هاکلیدواژه
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راي عباسیآتاریخ عالمتاریخ گردیزي وبررسی تطبیقی سطح زبانی 

یجهانیمحمدتق
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالماستادیار

یمیابراهالهه
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
بندي براي رسیدن به بر تبیین سبک نویسنده آن، در جمععالوه اسانۀ هر اثرشنبررسی سبک

اثر و نهایتًا اطالع دقیق و مستند از تغییر و گیري آن هاي اصلی سبک دورة شکلشاخصه
تحوّل زبان در طی ادوار مختلف تأثیر بسزایی دارد. کتب تاریخی عالوه بر محتواي تاریخی 

گذارند؛ از نظر زبان و شان که اطالعات بسیاري از دورة مؤلف در اختیار خواننده میارزنده
هاي سبکی زبان عصر خود را کتب ویژگینثرشان نیز در خور توجّه اند زیرا هر یک از این

که درآراي صفويو کتاب عالمتاریخ گردیزي که در دورة غزنوي نوشته شدهداراست.کتاب
هاي خوب براي تحقیق در نثرکتب تاریخی محسوب از نمونهاست.شدهدوره صفوي نوشته 

کتاب تاریخی و تطبیقاست تا با بررسی ساختار زبانی این دو شوند. این پژوهش بر آن می
هاي زبانی آنها، برتري نثر قرون اولیۀ پیدایش زبان فارسی را بر نثر دوره صفویه، نمایان شاخصه

شود؛ علی رغم وحدت موضوعی این و مقایسۀ این دو اثر خواننده متوجّه میسازد. با مطالعه 
به شکل متمایزي از ها، گذشت زمان و تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی، زبان آنها راکتاب

اي هاي که تغییر ساختار نحوي جمالت و میزان نفوذ واژهبه گونهیکدیگر دور ساخته است؛ 
عربی و ترکی و تبعیت از نحو عربی در تطبیق صفت و موصوف در گذر زمان به شکل قابل 

توجّهی در نثر فارسی مشهود است.
.یآراي عباسعالم گردیزي، تاریخ تاریخزبانی، تطبیقی، شناسی، سطح: سبکهاکلیدواژه
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من سمرقندينقد منشآت عبدالمؤبررسی و
در ادب فارسی)(با نگاهی به تحول سبکی فن انشاء

مهرداد چترایی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.

اسماعیلیفائزه
اسالمی واحد نجف آباد.دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

چکیده
یکی از مهم ترین انواع دست نویس هاي به جا مانده  در تاریخ ادبیات فارسی ، نامه ها و منشآتی است 
که از منشیان و صاحبان دیوان رسائل و یا ادیبان بزرگ به دست ما رسیده است..  این آثار عالوه بر 

گذارد، به لحاظ سبکی وتاریخی  نیزعهدي را در اختیار ما میآنکه نمونۀ زیبایی از آثار نویسندگان هر 
هاي سبک شناسی و تاریخ تطور زبان ونیز ارزش بسیار زیادي دارد تا جایی که براي تکمیل پژوهش

تحقیقات اجتماعی وتاریخی هر عصر توجه به این آثار ضرورت فراوان دارد. 
منشآت نصراهللا بن عبدالمؤمن المنشی السمرقندي، در این مقاله به بررسی ارزش محتوایی مجموعه 

هاي ارزشمند ادبی و تاریخی پرداخته شده و نیز اهمیت این مجموعه در به عنوان یکی از مجموعه
هاي تاریخی و ادبی محققان براي شناخت اوضاع ادبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و تکمیل پژوهش

ه است. مذهبی دورة مغوالن و دورة تیموري نشان شد
با بررسی انواع مختلف مکتوبات مندرج در مجموعه منشات نصراهللا بن عبدالمرمن، از جمله: فرامین، 
منشورها، فتح نامه ها، نامه هاي اخوانی و رسائل، تهنیت ها و تعزیت ها ، که مربوط به قرن ششم تا 

قواعد انشاء در آن عهد، توان به فن منشی گري و ترسل و آداب وباشد، میاواسط قرن نهم هجري می
القاب و عناوین مخصوص هر منصب، سبک نثر ، مهم ترین وقایع تاریخی از جمله: فتوحات و محمدودة 
جغرافیایی هر مکان در هر دورة زمانی، رجال سیاسی و حتی مردم عادي، ساختار حکومتی، وظایف 

تلف آن آشنا شد.هاي مخمناصب دیوانی، شرایط موقوفات و نیز اوضاع مذهبی و فرقه
.منشآت، نصراهللا بن عبدالمؤمن المنشی السمرقندي، نثر فارسی، دورة تیموريها: کلیدواژه
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ساختاري ژاك پسایشناختبازخوانش اشعار سهراب سپهري در چارچوب جامعه
صداي پاي آب)(مطالعۀ موردي:دریدا

یچراتیسیع
شناسی فرهنگیدانشجوي دکتري جامعه

مهربرزینیحیی 
کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

دهیچک
است؛ در این حالت انسان اسیر ساخت در نظر دریدا جامعه همچون زبان قابل تقلیل به نوشتار

رو ماند، زیرا تنها یک مدلول خاص از دال بر نمی آید و نشانه و جامعه با واسازي روبهنمی
د. گرداندیشۀ دریدا عموماً با سه واژة تفاوت / تفاوط، واسازي و واژه مداري تبیین میشود. می

هاي پساساختارگراي دریدا در اشعار سهراب سپهري به ي تبیین نشانهوجوجستاین مقاله در 
وعی نان تفاوط از یبا جريادیگاه شاعرِ نقاش تا حد زیاین نتیجه رسید که اشعار سپهري در جا

نظر دارد، از واژه مداري حاکم بر ساخت زبان شناس مدجامعهلسوف ـیگاه فیا در جاکه درید
نماید.و جامعه واسازي می

.سم، تفاوت/ تفاوط، صداي پاي آب سپهري، ژاك دریدایمدرنتپسها:دواژهیکل
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وتاریسم لیمدرناشعار احمد شاملو در چارچوب پُستیشناختجامعهیبررس

یچراتیسیع
شناسی فرهنگیدانشجوي دکتري جامعه

الدینی خالقیشیوا سیف
علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران غربهیئتعضو 

اهللا موالییعزیز
ادبیات فارسی پیام نور ساريزبان وکارشناسی ارشدآموختۀانشد

دهیچک
يشه جایشتر در حوزة اندیک دوره و بیت است نه یک وضعیسم یمدرنوتار، پستیدگاه لیدر د

و مکان آن به هر دورهیمفهوميشه از اجزاین اندیايتسرّيدارد تا عملکرد؛ لذا امکان نظر
یدفتر شعر احمد شاملو در چارچوب مفهوم17ین مقاله است که با بررسیمّد نظر ايگرید

طرد معنا، ییمعنایقت متکثر، بیت، حقیطرد فراروایژگیار پنج ویوتار با معیسم لیمدرنپست
ص ل محتوا مشخیر متن و تحلیب راهبرد تفسیو با ترکیشیش فرض و شک اندیهرگونه پ

ار است و وتیلیستیمدرنپستراستا با تفکرهمیزان قابل توجهیشۀ شاملو به میشد که اند
یشیاندان شکین میم فوق را در خود گنجانده است. در ایدرصد اشعار شاملو مفاه64ش از یب
را داشته است.ن سهم یشتریب

.وتار، اشعار احمد شاملویت، لیسم، فرا روایمدرنپستها:دواژهیکل
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هاي داستانکشخصیتۀ شناساننقد و تحلیل روان
اثر بلقیس سلیمانی» هاها و مرغمرده«

یچراتی سیع
دهاقاناسالمیآزاددانشگاهی شناسجامعهي دکتري دانشجو

ییموالزاهللایعز

چکیده
شناسی جدید صورت پذیرد.اساس روانشناسانه نقدي است که معموًال برنقِد روانمنظور از 

ساس بیستم آغاز شد که اشناسان قرنواقع با تحقیقاتِ رواناین نوع نقد با این گستردگی در 
شکل گرفت. بدون شک ادبیات از هر نوع که باشد روانی انسانة این مطالعات متمرکز بر حوز

آدمیابیم که بین ذهن و ضمیریاست، از مطالعه و دقت در این آثار درمیمحصولِ ذهنِ بشر
نغامض آن است که معموالً همگان قادر به کشف ایۀ اما نکتارتباط ناگسستنی وجود دارد

.ندبسیاري از این آثار را درك کنیستیتوانند چبه همین دلیل این افراد نمیارتباط نیستند.
این افراد در سطح نازلی باقی می ماند. اگر ادبیات محصول ذهنِ خالق در نتیجه میزان آگاهی 

واند تانسان باشد براي تحلیل این فرآورده هاي ذهنی چه علمی شایسته تر از روان شناسی می
کوشد تا با بهره گیري از نظریات ارائه شده به کندوکاوِ ابعادِ این آثار بپردازد، این مقاله می

وند زیگم«موس و لیبیدو که با یت، نهاد، من، فرامن، آنیاز قبیل؛ شخصروان شناسیة درحوز
هاي محوري و بعضی نکات تیو اخالف آن آغاز شد، به نقد و تحلیل ابعاد روانی شخص» فروید

برخی از حقایق مستور در بپردازد تا از این منظر» هاها و مرغمرده«قابل توجه در داستانک 
ر شود.ن داستانک آشکایژرفناي ا

ها، بلقیس ها و مرغت، داستانک، مردهی: نقد و تحلیل روان شناسانه، شخصهاکلیدواژه
.سلیمانی
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بررسی تلفیق مضامین شعري در دیوان فرّخی یزدي

مرتضی چرمگی
علمی پیام نورهیئت

چکیده
اوضاع سیاسی و اجتماعی دورة مشروطه سبب می گردد که شاعران آزادي خواهی همچون 

عدالتی موجود در جامعه به پا علیه بیبهار و...عارف قزوینی، فرّخی یزدي،میرزادة عشقی،
خیزند و برخالف پیشینیان به اشعاري با مضامین جدید روي بیاورند.

به یکی از مشهورترین شاعران دورة مشروطه یعنی فرّخی یزدي پرداخته شده مقالهدر این 
اف در قلمرو مضامین ست که آیا فرّخی یک شاعر جامع األطرسؤال اصلی مقالۀ حاضر آن ااست.

تواند چندین مضمون را در آن واحد به کار گرفته و مضامینی تلفیقی شعري است و می
بیافریند. 

در این مقاله ابتدا شرح حال مختصري از این شاعر آزادي خواه به همراه مبارزات سیاسی او 
عري او پرداخته شده است.طبیعتاً بسیاري از این سپس به بیان مضامین شبیان گردیده،

مضامین مصادیق متنوّعی را نیز دربرمی گیرد که به مصادیق این مضامین نیز اشاره اي مختصر 
اند دهان فّرخی با یکدیگر تلفیق گردیدر قسمت پایانی این مقاله مضامینی که در دیوشده است.

در و همچنین نمودار بسامدي مضامین تلفیقی به همراه نمونه هایی از آن آورده شده است 
ا با بررسی هاي صورت گرفته در قلمرو مضامین شعري دیوان فرّخی نمایانده شده است ام

فرّخی یزدي و تلفیق این مضامین با یکدیگر می توان به این نکته پی برد که برخی از این 
ان بیش از دیگر مضامین با شکوه و شکایت و دفاع از حقوق محروممضامین از قبیل انتقاد،

ارندة شود که دربردکمتر بیتی در دیوان فرّخی دیده میهمچنینیکدیگر ترکیب یافته اند.
چند مضمون به همراه یکدیگر نباشد. 

شعر مشروطه، فّرخی یزدي، مضامین شعري.ها:کلیدواژه
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شناختی غزلیات سعديبررسی روان

سمیه چشمکی
رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد

زادهمریم شعبان
دانشیار رشته زبان  و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده 
سعدي از جمله شاعران چیره دستی است که با تلفیق امکانات زبان شعري و اندیشۀ خود به نبوغی 

نبوغ، خلق آثاري زیبا، تأثیرگذار، منحصر به فرد، هوشمندانه و شاعرانه دست یافته است و حاصل این 
شود که زبان وي تداعی کنندة اندیشۀ وي است ماندگار است که با تأمل در آثار سعدي مشخص می

ا ههایش دریافت. امروزه بسیاري از گفتهتوان شخصیت سعدي را از خالل آثار و سرودهو از این نظر می
گر شناختی در کنار دیباشند. تحلیل روانشناسی نوین قابل تامل میز منظر روانهاي سعدي او سروده

هاي بسیاري را براي فهمیدن و درك مسائل و معماهاي یک اثر در تواند سرنخهاي نقد میشیوه
اختیارمان قرار دهد. در این مقاله سعی شده تا شخصیت سعدي در غزلیات وي براساس معیارهاي 

شناسی شخصیت، ویکتوریکتور امیل فرانکل مورد بررسی قرار گیرد. در مبحث روانشناختی وروان
اند از: داشتن آزادي شمرد که عبارتفرانکل براي شخص داراي سالمت روانی یازده ویژگی بر می

انتخاب عمل، تسلط آگاهانه بر زندگی و سرنوشت، یافتن معناي مناسبی از زندگی، عشق ، ایثار و... 
ها در شخصیت سعدي از خالل غزلیاتش قابل مشاهده است. سعدي شخصیتی از این ویژگیکه برخی

ویژه غزلیاتش نمود داشته است. هاي شخصیتی خاص سعدي در اشعارش بهبرون گرا دارد و ویژگی
اندازه اهمیت دارد مگر در جهان و طبیعت بیرونی براي سعدي برخالف بسیاري عارفانِ شاعر، بی

شاعر درست امای که زیبایی جهان در برابر حُسن معشوق و در قیاس با آن قرار گیردموقعیت خاص
هاي جهان نیست باز هم به جاي پناه خواهد بگوید جمالِ یار قابل قیاس با زیباییدر جایی که می

گیرد.هاي زیباي طبیعت و جهان بیرون بهره میبردن به تعابیر و تصاویر ذهنی از همان جلوه
.سعدي، غزلیات، روان شناسی شخصیت، فرانکلها:کلیدواژه
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بررسی مقامات عرفانی در اشعار شهریار با تأکید بر بدایات، ابواب، معامالت

رسول چهرقانی منتظر
استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
صونا رنجبر بیله سوار
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
توان رهایی یافتن از بند مشکالت و گام نهادن در مسیر عرفان و سیر و سلوك، میاز ثمرات 
ها و تعلّقات خاطر ها در سایۀ وابستگیهاي دنیایی را برشمرد؛ چرا که این آالم و رنجغم و رنج

شوند و او را از آرامشی که خداوند براي مؤمنین در نظر گرفته است، بر انسان تحمیل می
ند، آنان که نه خوفی براي ایشان است و نه حزنی؛ در حالی که عرفان و شناخت کنمحروم می

ا را هو وابستگیتعلّقاتحقیقت و تالش براي رسیدن به مبدأ هستی، مرحله به مرحله، این
شهریار که در زندگی با بخشد.ها رهایی میسازد و در نهایت انسان را از بند آنتر میکمرنگ
دردهایی درگیر بوده است، با ورود به عالم عرفان و سیر و سلوك، توانست غم و ها و مرارت

ها نیست. در این اندوه درونی خویش را به غمی ارزشمند تبدیل کند که از جنس وابستگی
مایی تحلیلی، به بازن-ایم با سیري در عرفانیات شهریار و به روش توصیفیمقاله تالش کرده

هاي عرفانی شهریار بپردازیم. نتیجۀ پژوهش حاضر نشان و باورداشتهابخش مهمی از اندیشه
وان تاي که میدهد که سلوك عملی شهریار، ریشه در همین تعالیم عرفانی او دارد؛ به گونهمی

هاي عرفان نظري و عرفان عملی در اشعار او پی برد.با تأملی به رابطۀ مؤلّفه
ان، بدایات، ابواب، معامالت.: شهریار، شعر فارسی، عرفهاکلیدواژه
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اجتماعیات در آثار شاعران دفاع مقدس

برقیرؤیا چهره
ي زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتر

بتول عزیزي جیرآبادي
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

دهیچک
ادبیهایی را که در جامعه، علل به وجود آمدن یک اثر شناسی ادبیات، رویدادها و نگرشجامعه

کند. به دلیل ژرف و پویایی شاعران و حساسیت شاعرانه آنها یابی میشود، بررسی و ریشهمی
رد کوجوجستتوان ردپاي بسیاري از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در شعر آنها می

هاي اجتماعی، الي آنها به چگونگی نوع زندگی مردم، نحوة امرار معاش، ناهنجاريو از البه
هاي خاص، نقش مذهب هاي اجتماعی، بینشهاي حاکم، عقاید، ارزشفت طبقاتی، سیاستبا
... دست یافت و چگونه زیستن، چگونه بودن و چگونه اندیشیدن ملتی را در آن مشاهده نمود. و

خصوص رفتارهاي خاص رزمندگان در دوران دفاع مقدس، روحیات و طرز تفکر افراد جامعه و به
گردید. با » ادبیات دفاع مقدس«جامعه، باعث خلق ادبیاتی تحت عنوان و نیز رخدادهاي 

؛ در بریمبه مبانی ساختمانی آن پی می» شعر دفاع مقدس«شناختی بررسی و تحلیل جامعه
ها، توجه به رویکردهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیت تفکر اسالمی و این گونه سروده

دم، نقش رهبري ید حماسی و فرهنگی، ایثار و مقاومت مرمذهبی، نگرش به واقعه عاشورا از د
(ره) و محبوبیت ایشان در میان مردم، تحلیل و تکریم نبرد قهرمانانه روحانی امام خمینی

جوانان رزمنده، جایگاه و ارزش واالي شهادت و پیدایش روحیات و عواطف انسانی خاص در 
اي دارد.میان افراد جامعه نمود فزاینده

هاي ی، مجاهدت، رزمندگان اسالم، ارزشجنگ، اشعار دفاع مقدس، حماسه آفرین:هاهدواژیکل
.اجتماعی
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غالمحسین ساعدي“بَیَلعزاداران”مرگ در مجموعه داستانی بررسی مضمون

بابایی رضا حاجمحمد
عضو هیئت علمی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
نرگس صالحی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانيدانشجو

چکیده
ةهاي فلسفی و اجتماعی و دینی بشري است. نگاه دینی و عرفانی در حوزمرگ یکی از دغدغه

و گریزيدید مستحکم و پابرجایی است و در کنار آن تفکر مرگۀ تفکر اسالمی داراي زاوی
نیز نمود داشته است.خوش باشی و غنیمت شمردن فرصت 

با رواج رمان و داستان نویسی مدرن در اروپا و ایران، مقولۀ مرگ نیز توسط دو نویسنده مطرح 
هایش معاصر مد نظر قرار گرفت ؛ صادق هدایت و غالمحسین ساعدي.ساعدي در اکثر داستان

، . نمادپردازينگرداي خاص به این مقوله میاش به گونهشناختیخاطر دانش پزشکی و روانبه
کشد. نگاه او به تر بیماري و فقر را در داستان عزاداران بیل به تصویر میصدا و از همه مهم

داند. در این نوشتار به را روي دیگر سکه زندگی میمرگ هر چند با ترس همراه است اما آن
ایم.بررسی این موضوع در عزاداران بیل پرداخته

نمادهاي مرگ، ساعدي، عزاداران بیل.، مرگ، مرگ گریزيها: کلیدواژه
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غالمحسین “عزاداران بَیَل”تحلیل ساختاري داستان هفتم از مجموعه داستان 
ساعدي

باباییمحمدرضا حاج
عضو هیئت علمی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
نرگس صالحی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانيدانشجو

چکیده
ذهن هر هنرمندي به معانی و فضاهاي مشخصی تعلق خاطر دارد و خودآگاه یا ناخودآگاه در 

کند. این عناصر، جهان هنري خاص آن خلق آثار خود از این معانی و فضاها بیشتر استفاده می
ترین عوامل در تحلیل داستان، شناسایی عناصر اصلی ی از مهمدهد. یکهنرمند را تشکیل می

اي از آنها به جهت تکرار در آثار گوناگون دهندة جهان داستانی نویسنده است که پارهتشکیل
توان با یافتن و بررسی آنها به ذهنیت نویسنده شود که میهایی میمایهوي، تبدیل به بن

ها بهره گرفت. ساعدي یکی از مایهي از آن بنهاي ونزدیک شد و در تحلیل داستان
هایی مایهبنآید ونویسی به شمار میۀ داستانهاي ایرانی در عرصترین نویسندهشاخص

آید. همچون ترس، استحاله و خشم و حسرت از عناصر اصلی اندیشۀ ساعدي وي به شمار می
(داستان موسرخه) مورد تحلیل داستان هفتم از مجموعه داستان عزاداران بیل،در این مقاله

ز به یساختاري قرار گرفته است. ساعدي در داستان موسرخه با استفاده از عناصر اسرارآم
آدمی با جهل و يریانسان، آزمندي و حرص و طمع، درگيداریهمچون ناپاینیمضام

پردازد.ط خود مییر انسان با محیناپذانیو کشمکش پایاخالقیب
.يعدن سایل، غالمحسیکوتاه، عناصر داستان، عزاداران بتحلیل ساختار، داستانها: دواژهیکل
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»مِشِی نازي«و » آدورون«سرودة نوستالژي در دو بومیبررسی وجوه

احمد حاجبی
نجمه دري 

چکیده 
، شاعر تالش هاگونه سرودهقومی است. در اینهاي فرهنگِی هرگاهشعر بومی یکی از جلوه

کند آنچه را که با زبان رسمی قادر به افادة آن نیست به وسیلۀ زبان و گویش محلی خاص می
سرودة » مِشِی نازي«اثر جانعلی خاوند و » آدورون«دو بومی سرودة خود به شعر درآورد.

اند، آیینۀ تمام نماي فرهنگ مردم جنوب طهماسب بدرود که به گویش رودباري سروده شده
هاي نگاه نوستالژیک این دو شاعر به عناصر شود مؤّلفهین پژوهش تالش میکرمان هستند. در ا

اي که در آن زیسته اند، بررسی شود. به همین منظور ، مفاهیم نوستالژیک دو فرهنگیِ جامعه
منظومه زیر دو عنوان کلِی خاطرة فردي و جمعی مورد تحلیل و مقایسۀ تطبیقی قرار گرفته 

هاي گیري از مؤّلفهبهرهکه هر دو شاعر دردهد با وجود آنان میاست. بررسی این مقاله نش
عامّه در دو منظومه، فرهنگ نوستالژي اشتراك دارند اما میزان و نحوه کاربرد عناصر 

هایی دارد.تفاوت
، آدورون، مشی نازي.فرهنگ عامّه، نوستالژي:هاواژهکلید
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تبیین کارکردگرایانۀ اسطوره در عصر نوین

سمیه حاجتی
ادبیات فارسی دانشگاه گیالنزبان ودانشجوي دکتري

چکیده
و پیچیده نسبت به اسطوره بوده هاي متفاوت، بسیار ها و جریاناعصار مختلف محمل دیدگاه

ها و رویکردها در دو محور اصلی است و اساطیر از گذشته تا امروز همواره در کشاکش دیدگاه
هاي گستردة جوامع و گرایی بر مبناي تأکید بر حضور فعال اسطوره در الیهاسطوره
ت شناخت اندك از اند. به علّزدایی بر پایۀ انگاشت بدوي و منفعل از آن قرار داشتهاسطوره

هاي آنها از یک سو و قرارگرفتن اسطوره در تقابل علم از جانب قائالن اساطیر نو ظهور و ویژگی
و قدرت عظیم اساطیر که تمام ابعاد زدایی در دوران معاصر از سوي دیگر، ظرفیتبه اسطوره

.زندگی بشر در ادوار تاریخ را تسخیر کرده است مورد غفلت قرار گرفته است
ها و بررسی کارکردهاي گوناگون این پژوهش تالش دارد ضمن معرفیِ عوامل پیدایش، ویژگی

اساطیر مانند ادبی، تعلیمی، هنري، دینی و... حضور و تأثیر گستردة اساطیر در عصر نوین را 
تبیین نماید و از این رهگذر اهمیت اساطیر در حفظ هویت، وحدت و انسجام ملی همچنین 

شود و مشخص هاي مختلف اجتماعی آشکارسازي میهاي آنان در بسترظرفیتها وقابلیت
اند بلکه گردد که در دنیاي معاصر اساطیر نه تنها در تقابل با علم قرار ندارند و منسوخ نشدهمی

دهند.تر در اشکال نو و یا دگردیسی شده به حیات خود ادامه میبسیار بیشتر و ملموس
.کارکرد، هویت، تکنولوژي: اسطوره،هاکلیدواژه
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المصدور زیدري نسويکاوي در نفثهکاربست گفتمان

سمیه حاجتی
ادبیات فارسی دانشگاه گیالنزبان ودانشجوي دکتري

دارلو علی خزانهمحمد
استادیار دانشگاه گیالن

چکیده
یکی از شاهکارهاي نثر فنی و منشیانۀ قرن هفتم است که به روایت بخشی از ،المصدورنفثه

حملۀ مغول به ایران، سقوط حکومت خوارزمشاهی و شرح مشقّات حادث بر مؤلف اختصاص 
دارد. چیرگی خاص نویسنده بر استعمال زبان در کنار نگارش متن چند الیۀ تاریخی، ادبی و 

دیریاب بودن مفاهیم و معانی آن افزوده است.اي بر پیچیدگی ونامهخودسرگذشت
امکان دستیابی به درك و،کاوي رویکردي است که با ارزیابی سطوح گوناگون متنگفتمان

سازد و قرائتی نو بر پایۀ زوایايِ پنهان و زیرین متن برداشتی جدید و عمیق از اثر را فراهم می
یابد.ان اثر گسترش میدهد که به تبع آن نگرش نسبت به جهرا ارائه می

هایی همانند مؤلفه،المصدورنفثهکاوي درربست رهیافت گفتماندر این پژوهش با کا
اي رانی و واژگان هستهسازي، حاشیهکارهاي گفتمانی، برجستهسازي، تکثر قدرت، راهغیریت

ود شهمچنین نشان داده می.گیرنداي رمزگشایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میو غیرهسته
ضمن خلق گفتمان انتقادي منسجم ،گیري از سازوکارهاي مضمونی و زبانیکه زیدري با بهره

ده نوآوري ایجاد کر،در روایت تاریخ،گذاري شده استکه بر محور مرکزي شکایت و انتقاد پایه
است.

.المصدور، قدرت، زیدري نسويکاوي، نفثهگفتمانها:کلیدواژه
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نامه و شاهنامهبررسی بهمن در بهمن

پورعلی حاجی
دانشگاه سلمان فارسی کازرونکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

بشیر علوي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دهیچک
یپدربزرگش، گشتاسب، بر تخت پادشاهار است که بعد از مرگ یاز فرزندان اسفندیکی،بهمن

شود یار با رستم ظاهر مین بار در شاهنامه در داستان جنگ اسفندیاوليند. براینشیران میا
بنشاهرانیاسرودة،نامهبهمنمنظومۀدهد. یرا به او نسبت میحوادث مختلفیو فردوس

د از شاهنامۀ یبه تقل501-504یسال احتمالاست که درییهااز منظومهیکی،ریالخیاب
بًا صد یم، تقریریدر نظر بگ394ن شاهنامه را سال ین تدویسروده شده است. اگر اولیفردوس
ن یاو در ایاز بهمن و زندگییتفاوت هار درآمده است .یسال بعد از شاهنامه به تحريو اند

زان یدارد و ميشتریبۀ دامننامه بهمن که در بهمنيز جمله؛ جنگ هادو منظومه وجود دارد ا
چون رهام، سام، لهور و زربانو ییهاتیبه خود گرفته است، شخصيترردهاو بعد گستينبردها

ن ینامه مطرح شده و در شاهنامه در ااست که فقط در بهمنيها از مواردآنيهايو دالور
اژدها در داستان بهمن دختران رستم و وجود يهايست. از دالوریها ناز آنيداستان ذکر

ة  ند. نحویآینامه به شمار مبهمنیانات اصلیها از جرکه آنیست در صورتینيشاهنامه خبر
نامه، بهمن توسط که در بهمنیاست، درصورتيماریبیمرگ بهمن در شاهنامه به خاطر نوع

سۀ یتا به مقاآن داشت گر، ما را بریدییهاها و تفاوتن تفاوتیشود. وجود ایده میبلعییاژدها
ها وبه وجوه شباهت-با توجه به شواهد و قراین -نامه و شاهنامهشخصیت بهمن در بهمن

هاي دو اثر در برخورد با بهمن بپردازیم.تفاوت
.نامهر، بهمن، شاهنامه، بهمنیالخیاببنرانشاهی، ایفردوسها:کلیدواژه
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هدایتخان هاي رضا قلیسیماي زاهد در غزل

زاده یحاجیدمج
کرماناسالمیدانشگاه آزادیفارسیاتادبی زبان وعلمهیئتعضو 

چکیده 
یکی از شاعران و ادیبان پرآوازة دورة قاجار که در حوزة ادبیات، تاریخ، عرفان، لغت و شعر آثار 

مانده کهخان هدایت است. از وي دیوان شعري باقیفراوان از خود به یادگار گذاشته رضا قلی
به گفتۀ خودش نزدیک به سی هزار بیت دارد. هدایت در سرودن غزل اغلب سنایی، عطار، 

، مولوي و به ویژه حافظ را پیش چشم داشته است. سعدي
، هایشهاي عرفانیِ هدایت در غزلهاي چشمگیر و قابل توجه و برخاسته از اندیشهیکی از واژه

واژة پرکاربرد زاهد است. زاهدِ توصیف شده در غزل هدایت اغلب شخصیتی است منفی و 
ویر، نفاق و دورویی، ظاهربینی، جهل و منفور و داراي صفات ناشایست غرور و تکبر، ریا و تز

ند و کنادانی و... که در موارد فراوان از او با عناوین شیخ، فقیه، صوفی، عابد و واعظ نیز یاد می
هاي گوناگون شخصیتی بینیم. در این مقاله جنبهیادآور زاهدي است که در شعر حافظ می

اعی در دورة قاجار و یکی از ابعاد زاهد در غزل هدایت با هدف آشنایی با این طبقۀ اجتم
گیرد. شناختی شعر فارسی در دورة بازگشت ادبی، مورد بررسی و تحلیل قرار میجامعه
هدایت، غزل، زهد، زاهد. ها:واژهکلید
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یو احمد شوقیامبر(ص) در اشعار عبدالرزاق اصفهانیپيمایس

زادهمهین حاجی
علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهیئتعضو 

سعید احمدي
دانشجوي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ده یچک
بادبااليهايبابازبابیودینیعواطفازتعبیريشعري،فنونازفنّینبويهايمدیحه

حیمدااست. ازلبریزپایداراخالصوراستینعشقازکهشدهصادرهاییدلاززیرا، است
همعارضدرراآنشاعرکهکرداشارهیشوقاحمدالبردهنهجبهتوانیمیعرباتیادبدرينبو
اق ب بند مشهور عبدالرزیتوان به ترکیز مینیسروده است و در زبان فارسيریبوصبردهبا

یلیتحلـ یفیبه روش توصیو فارسیحه عربین دو مدیایقیتطبیاشاره کرد. با بررسیاصفهان
جه ین نتیت آن بزرگوار به ایم شخصیترسیو چگونگ(ص)امبر اسالمیشتر با پیبییجهت آشنا

ف یتوصالد، مدح خاندان، یمعراج، ممانندیگوناگونيشاعر در محورهام که دویدیرس
همه نیبا ایاند، ولامبر را مدح گفتهیپ،گوناگونیبه صورت مشترك با الفاظ... ، وهامعجزه
دا و... اسلوب نيریحات، به کارگی، استفاده از تلميوة پرداخت، ساختار شعریدر شییهاتفاوت

شود.ین دو شاعر مشاهده میدر اشعار ا
، عبدالرزاق اصفهانی، نهج البرده.یحه، احمد شوقیاکرم(ص)، مدی: نبهادواژهیکل
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عربی و فارسیپردازي در شعر معاصربررسی تطبیقی اسطوره
اشعار خلیل حاوي و شفیعی کدکنی)(مطالعۀ موردي

زادهمهین حاجی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سرور یارانی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
فرشتگان، موجودات فوق طبیعی اي نمادین دربارة ایزدان، اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه

، بنددشناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار میو به طور کلی جهان
اي نمادین، اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه

، اهد رفتگوید که چگونه چیزي پدید آمده، هستی دارد یا از میان خوتخیلی و وهم انگیز می
اي تمثیلی کاوشگر هستی است. به همین جهت است که انسان معاصر در واقع اسطوره به شیوه

سازد و از آن به عنوان هاي قومی متعدد (اسطوره تاریخی) میدر سایه تنازعات و کشمکش
کند. در دوره معاصر محرَکی در تقویت و همیاري و اتحاد اجتماعی امت واحد استفاده می

گیري از اسطوره پردازي و بازآفرینی عناصر اند با بهرهترین شاعران نیز کوشیدهتیحتی سن
اي با هدف باز هاي اسطورهاي، این عناصر را به روزگار خود نزدیک کنند و با انطباقاسطوره

هاي گذشته برخیزند. در شعر معاصر عرب، خلیل حاوي تاباندن روزگار خود به یاري اسطوره
ها را در مورد اسطوره پردازي  به خود اختصاص دهد. در یکی از واالترین جایگاهتوانسته است

آید. یپرداز معاصر به شمار مترین شاعران اسطورهکدکنی از بزرگشعر فارسی نیز دکتر شفیعی
تحلیلی به بررسی و تطبیق نمادها و اسطوره هاي مختلف در -پژوهش حاضر با روش توصیفی

ها و مقصودهاي مشترك و نیز اساطیر مشابه یابی به هدفمعاصر براي دستشعر این دو شاعر 
پردازد.و مشترك در شعر آن دو می

اسطوره، شعر معاصر، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، خلیل حاوي، شفیعی کدکنی.ها:واژهکلید



1394229دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

المصدورفثهندر کتاب ر زبان عربی بر ساختار افعال مرکب فارسییتأث

قاسمیحاجیفرزانه 
کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

آباديسمیه کاظمی نجف
دانشگاه اصفهانعضو هیئت علمی

چکیده
تی وارد خ به راحیاست کلمات عربی در طول تاربیینکه زبان فارسی، زبانی ترکیبا توجه به ا

فعل مرکب زبانده در ساختار ین پدیاست. اآوردهد یساختار واژگان زبان شده و واژگانی نو پد
ها با استفاده از دادهن اساس پژوهش حاضر سعی نمودهیبر ا.استافتهیاي ژهیفارسی نمود و

هاي لسه با فعیزان کاربرد آن در مقایو م» المصدورهنفث«هاي به کار رفته در کتاب (تعداد فعل
میزان ،آمارياست) و نمودارهايل بودهیهاي عربی دخواژهمرکبی که در ساختار آن ساخت

هاي نثر مصنوع قرن هفتم از کی از نمونهیرا به عنوان » نفثۀ المصدور«تأثیر پذیري کتاب 
ن رو یزاواژگان فعل مرکب فارسی به نمایش گذارد. ساختةژه در حوزیزبان عربی به و

هاي مرکبی که مؤلف کتاب از آن بهره نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی و مداقه در فعل
بخش اول هاي مرکبی کهن  فعلیلی به بررسی و تببیفی ـ تحلیه بر روش توصیجسته، با تک

اند. آن از کلمات عربی تشکیل شده، پرداخته
د و مصدر میمی ین پژوهش آن است که مصادر ثالثی مجرد و مزین دستاوردهاي ایتراز مهم

اسم مفرد، جمع، اسم آلت و اسم ز یو اسم فاعل مجرد و مزید و اسم مفعول مجرد و مزید و ن
آنوارد شده و ساخت واژگان » المصدورهنفث«هاي مرکب فارسی کتاب ر فعلمکان در ساختا

هاي ن فعلیدست آمدهچنهاي آماري بهاست. طبق دادهر زبان عربی قرار دادهیرا تحت تأث
هاي برابر آن را فعل7اند و تقریبا درصد از افعال کتاب را به خود اختصاص داده13ترکیبی 

ر ساخت واژگان زبان عربی قرار ندارد.یگیرد که تحت تأثدیگري در برمی
زبان فارسی، دستور ، مرکبالمصدور، ساختار فعلهمحمد زیدري نسوي، نفث: هاکلیدواژه

.زبان عربیدستور 
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کرمانیيقصۀ گل و نوروز خواجودرهاي قهرمان خویشکاري
شناسی والدیمیر پراپ)(بر اساس نظریۀ ریخت

هادیانمنصوره حاجی
الملل)گاه فردوسی مشهد (واحد پردیس بیندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانش

دهیچک
،ییبارز روايهایژگیمهم با ویی، از جمله آثار غنایکرمانياثر خواجو،»گل و نوروز«يمثنو

ر یمیق باز کرده است. روش والدیسه و تطبیمقامتأخر، آزمون،یادبيهاهینظريراه را برا
ات یادبیشناسختیريبندل و طبقهیتحليهاوهیاز شیکیتواند یم.)، م1895(یپراپ روس

ۀ کنش یوه پراپ، که اساسش را بر پایباشد. نوشتۀ حاضر با بهره گرفتن از شیفارسیداستان
ه، ین نظریق قصه با ایپردازد. تطبیل قصۀ گل و نوروز میها گمارده است به تحلتیشخص
و ییت است که چه میزان جابجاین اهمیق است که نشانگر این تحقیایو اساسیۀ علمیفرض

25ارائه شدة روش پراپ هماهنگ است. يهايشکاریاشخاص قصه با خويهاکنش
ن مدعا است. یدهنده و گواه ان قصه، نشانیموجود در ایاصلی و فرعيشکاریخو

ر و تکرارشوندة قصه یناپذییعناصر جدا،هاي مبارزه، پیروزي و حل کار دشوارريخویشکا
م شده است و روند عبور از آرامش به اوج فاجعه با یتقسیت اصلیشخص7ن یهستند که ب

را طی (کار دشوار ـ حل کار دشوار)پیروزي) وصه از طریق هر دو عملکرد (مبارزه ـ بسط ق
کنند.می
، نظریۀ پراپ، قصه گل و نوروز. یشناسختیرها:دواژهیکل
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هاي ادبیات و فرهنگ ایران در موسیقی کالسیکجلوه

دوست منصور حبیب
گیالندانشگاههنرومعماريةدانشکدموسیقیگروهمربی

چکیده
اي از باورها و رفتارهاي انسانی هر جامعه است که با ابزارهاي گوناگون زبانی فرهنگ مجموعه

یران در میان جوامع مختلف از تواند منتقل شود. فرهنگ اهنري شکل گرفته و میو
این تبادالتۀواره تبادل داشته است. از جملهاي پویا همها بوده و با دیگر فرهنگترینکهن

طوري که در چند قرن گذشته، رویکرد برخی ادبیات و تاثیر آن بر موسیقی است؛ بهۀ در حیط
ود. بر شرانی به ادبیات و فرهنگ ایرانی و تاثیر آنها در آثار موسیقی دیده میآهنگسازان غیرای

صوص خاین اساس در این مقاله برخی قطعات موسیقی کالسیک غرب که متاثر از فرهنگ و به
شوند. همچنین نگرش کلی حاکم بر فضاي آنها جهت ادبیات ایرانی ساخته شده، معرفی می

گیرد.ات و فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار میثیرگذار ادبیأیافتن عنصر ت
ثیرات أفرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، موسیقی کالسیک، تبادالت فرهنگی، و تها:کلیدواژه

.فرهنگی
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هاي بزرگ علوي و نجیب محفوظدر داستان» صحنه«واکاوي تطبیقی عنصر 
مرد و ماه عسل)(مطالعۀ موردي: مجموعۀ گیله

حبیبیاصغر علی
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

فاطمه راشکی 
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

بخشالهکلثوم 
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده 
حوادث و فضاي ها، یکی از عناصر داستانی است که در شناساندن شخصیت» صحنه«عنصر 

ش) و نجیب 1282-1375(داستان به خوانندگان نقش مهمی را بر عهده دارد. بزرگ علوي
نویسان در زبان فارسی و عربی قلمداد ترین داستانم) از جمله بزرگ2006-1911(محفوظ

شوند. در پژوهش حاضر و با تکیه بر شیوة توصیفی تحلیلی سعی شده تا با رویکردي می
» لماه عس«اثر بزرگ علوي و مجموعۀ » گیله مرد«صر صحنه در مجموعه داستانی تطبیقی عن

هاي توصیف واثر نجیب محفوظ مورد واکاوي و نقد قرار گیرد. نویسندگان هر دو اثر از شیوه
ها با عناصر داستانی نظیر پردازي و نمایشی براي برقراري ارتباط خواننده داستانلحظه

هاي اند. مقایسۀ میان شیوه... بهره بردهی و زمانی، پایگاه اجتماعی ومکانها، موقعیت شخصیت
بهره برداري بزرگ علوي و نجیب محفوظ از عنصر صحنه، میزان توانمندي هر یک از دو 

ها و چگونگی توفیق هر یک را در استفاده از این عناصر براي نویسنده، شیوة پرداخت صحنه
لوي ست که بزرگ عسازد؛ نتایج حاکی از آن اکار میاستان آشبرقراري ارتباط خواننده با متن د

ها و استفاده از شیوة تلخیص در پرداخت عنصر صحنه از نجیب محفوظ در توصیف صحنه
تر عمل کرده است.موفق

: عنصر صحنه، زمان و مکان، بزرگ علوي، نجیب محفوظ.هاکلیدواژه
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ذهن در رمان فغان شرقهاي جریان سیال نقد و بررسی عناصر داستان

اصغر حبیبیعلی
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

زادهفؤاد عبداهللا
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
مریم آذریان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده
در رمان است این شیوه از این رو هاي روایتی نوین و رایج یکی از شیوه» جریان سیال ذهن«

ي اهاي روایت جایگاه ویژهکند، در میان شیوهکه ذهن راوي و شخصیت داستان را بازنمایی می
ارچگی پها و تصاویر ذهنی است که اغلب فاقد یکدارد. ویژگی این روش، ارائۀ جریانی از اندیشه

نوردد و خواننده تعارف را درمیو ساختار مشخص هستند طرح داستان، مرزهاي زمان و مکان م
شود عبدالرحمان منیفتواند به طور نسبی به درك آن نایل ها میهاي شخصیتتنها از واگویه

ل به دلی» رجب«او » فغان شرق«نویسندة عربستانی تباري است که شخصیت اصلی رمان 
دچارزندانی بودن و تحت شکنجه قرار گرفتن توسط حکومت خودکامۀ عربستان سعودي

-شود. در پژوهش که با روش توصیفیشود و وارد خاطرات گذشته میهاي ذهنی میآشوب
احث هاي روایی،  مبتحلیلی نوشته شده است درصدد برآمدیم تا با تأکید بر سه مؤلفه شیوه

هاي به کارگیري جریان سیال ذهن را در رمان فغان شرق بررسی زبانی، مباحث زمانی شیوه
ن به این نتیجه رسیدیم که منیف در این رمان از تکنیک جریان سیال ذهن و به کنیم. در پایا

گویی درونی مدد گرفته است روشی که مبتنی بر تداعی آزاد معانی است.خصوص از شیوة تک
جریان سیال ذهن، عبدالرحمان منیف، فغان شرق، رمان معاصر عربی.ها:هکلیدواژ
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امیرخانیرضا» بیوتن«رماندرشهرآرمان

السادات حجازيبهجت
کرماندانشیار دانشگاه شهید باهنر

نژادحکیمه قطبی
کارشناس ارشد ادبیات مقاومت

دهیچک
اتیادبۀبرجستيهاداستانازیکیويداریپااتیادبةحوزدرارزشمندياثر،»وتنیب«رمان
تالشیجهانۀجامعیطِ فعلیشرابا، مطابق»یرخانیامرضا. «رودیمشماربهمقدسدفاع
ندروبهینگاهبايو. کندانیبرماننیاقالبدرراامروزتِ بشریهويهادغدغهتااستکرده

مسائلبهنسبتمعاصرانساننگرشابعادونوعرییتغوامروزجهانیاجتماعویفرهنگ
ژهیوتوجهآنبهیستیباکهاستگشودهشهرآرمانبهنسبتینینويهاخود، افقرامونیپ

ایستادگیومقاومتولیپردازدنمیمقدسدفاعوجنگمستقیماً بهبیوتنرمان. داشت
پلشتهايقدرتباستیزبدونکهشهريآرمانتحققجهتدررماناینبرجستهشخصیت

وپایداريارمیا، سمبل،رماناصلیشخصیت. باشدمیآشکارخوبیگردد، بهنمیممکن
لیونهدمیقدمبیگانهدیاربهآرمانیۀجامعیافتنآرزويدروي. استظلمبرابردرمقاومت

آیا.کندمینفی-اندکردهباوربعضیکه-آنجادرراالگوییچنینتحققپوشالیتصور
رماناینآیااست؟ وغربفرهنگدرشدهیمعرفيایرمان، اتوپنیادرشدهفیتعرشهرآرمان

یتنافینادستآرمانیجامعۀچنیندهد؟ یامیارائهخودمخاطببهیاسالميایاتوپازالگویی
وشهرآرمانازياندازچشمارائۀبرعالوهمیآنبرپژوهشنیارود؟ درمیشماربهيفرابشرو

ـ یلیتحلوهیشبهراوتنیبرماندریرخانیامرضامدّ نظریآرمانشده، جامعهمطرحاتینظر
.میدهقرارلیتحلویبررسمورد،یفیتوص

.مقدسدفاعادبیات،یرخانیام،وتنیبشهر، رمانآرمان:هاواژهدیکل
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یر علیشهاي فارسی امیرتمثیل و اسلوب معادله در غزلبررسی تشبیه مرّکب،
(شاعر دو زبانه)نوایی

حمیده حجازي
گیل دانشگاه مکسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـسپژوهشگر مؤ

نژاد مهرآباديصغري سلمانی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده
تشبیه مرکب در روند تکاملی خود به شکل اسلوب معادله درآمد که به علت استعمال زیاد آن 

بنابراین تشبیه مرکبی که ترین شاخصۀ آن دوره مطرح است.در سبک هندي به عنوان مهم
گیرد و ادات تشبیه به در مصرع دوم جاي میمشبه، به صورت یک جمله در مصرع اول و مشبهٌ

هم این ،آن ذکر شود، صورت اولیۀ اسلوب معادله است و شعراي نزدیک به دورة سبک هندي
اند که از جملۀ این شعرا، امیرعلیشیر نوایی اند و هم اسلوب معادله خلق کردهگونه ابیات آفریده

سروده است.دوزبانۀ قرن نهم است. امیرعلیشیر هم به فارسی و هم به ترکی شعر میشاعر
دهد،تشکیل میاگرچه ساختار کلی این ابیات، یک معادله است که دو طرف آن را جملۀ خبري

ه این بنوایی گاه در طرفین معادله با استفاده از فنون علم معانی تغییراتی ایجاد کرده که 
بخشیده است.ساختار تنوّع 

وي همچنین در بیشتر این نوع ابیات با به کارگیري صنایع ادبی همچون جناس، اعنات، 
بخشی، ذهن شنونده راتشبیه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب و تلمیح، عالوه بر تنوّع

کند.بیش از پیش براي یافتن رابطۀ تشبیهی بین دو مصراع مشغول می
.اسلوب معادله، صنایع ادبیارسال مثل،تشبیه مرکب، تمثیل،: نوایی، هاکلیدواژه
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مولوي از منظري دیگر
)نقدي بر گفتار و کردار مولوي در مثنوي معنوي(

فردحجازيدسید محم
فارسیادبیاتوارشد زبانکارشناس

امامینصراهللا
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده
مطالعه، نقد و تفسیر یک جانبه و متعصبانه متون ادبی، عرفانی و تاریخی، به یقین، هیچ گاه 
نمی تواند ما را در فهم دقیق متن یاري رساند؛ چرا که چنین رویکرد ناصوابی، در نهایت منجر

يانگاري صاحبان متون مذکور می گردد. مثنوپنداري و اسطورهبه رد و تکفیر و انکار، و یا بت
معنوي یکی از جمله متن هاي کم نظیر تعلیمی ـ عرفانی است که راوي آن نیز از حیث تجربه 
هاي حکمی، کالمی و عرفانی، در صدر می نشیند. گروهی از منتقدان بر آنند که مثنوي، قرآن 

پندارند. ولوي و آثارش را ناپاك و مضلّ میعجم است و در مقابل، گروهی دیگر، به یکباره م
ت این است که جهد هر دو نحله، بی توفیق بوده است؛ به این معنا که جالل الدین رومی واقعی

ها و مصنوعات بشري. در این اند همچون سایر انسانو مأثورات وي، نشیب و فرازهایی داشته
مقاله، سعی شده است ضمن مطالعه انتقادي و بررسی برخی مواضع موالنا در مثنوي، این 

که نزاع و ستیز احوال درونی موالنا ـ به مثابه انسانی در کل اجتماع ـ و در نکته، آشکار گردد
هاي رفتاري وي در شرایط خاص تعامل با پیرامون، خُلق و طبع عارفی چون او نتیجه تناقض

کند.را نیز دستخوش رکود و تغییر می
قد گفتار، نقد کردار، احوال انسان.مولوي، مثنوي، نها:واژهکلید
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آثار سناییآینۀدرالهیت صفا

خلیل حدیدي
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکیده
موضوعات مختلفی کناردر»صفات الهی«پرداختن به موضوع کالمی و عرفانِی مهّمی چون:

ازعوامل بسیار مؤثّري است که » ل علم و معرفتفضای«و » وصف قرآن«، »نعت پیامبر«نظیر:
وحید ت«سازد. سنایی به را از اشعار شاعران پیش از وي متمایز می» سنایی«خصوصیات شعري

نهد و در که جزء اصول اولیّۀ اعتقادي اسالمی هستند، گردن می» توحید عبادتی«و » ذاتی
هاي خود را بیان هاي مهم کالمی، دیدگاهبحث اصلی مقاله (توحید صفاتی) با طرح نکته

نیز » صفات سلبیّه«داند و در قسمت اهللا را قدیم می، کالم»تیهصفات ثبو«نماید: در بخش می
آنها نهفته است. همچنین بر این باور است که حقیقت و باطن آیات متشابه، در وراي ظواهر

در زمینۀ امااست: خدا چه در دنیا و چه در آخرت، دیدنی نیستمعتقد» رؤیت«درمورد 
یعنی از یک سو معتقد است: صفات نی دو گانه دارد؛سخنا» فات با ذاتعینیّت ص«یا » تعدّد«

الهی همچون ذاتِ وي، قدیم است و از سوي دیگر، بیان می دارد که ذات او تنها حقیقتی است 
توان گفت: سنایی، قصد دارد در پرداختن به اصل دین که هیچ شریک و نظیري ندارد. می

د با نگاهی نو و همه جانبه، حقایق و نمای(توحید) با تحقیق و علم پیش رود و نیز سعی می
باشد، برگیرد و همچون دیگر اي کهدقایِق مربوط به این بحثِ کالمی را از نزِد هر فرقه

هاي مختلف کالمی دید در زمینهاي جامع و جنظران و متفکرانِ اسالمی، شیوهصاحب
د.ر را به کار آیپدید آورد تا جویندگان راستین آن اندیشه و تفک» خداشناسی«خصوص، به

.: سنایی، صفات الهی، عرش، رؤیتهاکلیدواژه
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بررسی تطبیقی علم و جهل در شعر شاعران مشروطه ایران و عصر نهضت مصر

حمیده حرمتی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

چکیده
گردد که در آن دو کشور از میقرن نوزدهم یکی از ادوار مهم در تاریخ ایران و مصر محسوب 

فرهنگ سنتی خود فاصله گرفته و وارد جریان تجدد و نوجویی شدند. انعکاس فرهنگ جدید 
گیري مفاهیم و مضامین این دوره بیش از همه در ادبیات نمود یافت و متون ادبی شاهد شکل

پا مردم اروها و رسیدن به سطح زندگی جدیدي گردید. گرایش به سبک و شیوه حیات غربی
پیش از همه نیازمند دریافت علم و دانش غربی بود درحالی که این امر در شرق مصادف با 

گیر بود که سطح زندگی مردم این دو بخش از جغرافیاي زمین را متفاوت یک دورة جهل همه
ساخت. روشنفکران و در رأس آنان شاعران بیش از همه با اشعار خود مردم را به فراگیري می
خواندند. این مقاله جستاري براي بررسی کیفیت و کمیت ظهور این این م و دانش فرا میعل

اندیشه در ادبیات دوره مشروطه در ایران و دوره نهضت در مصر است.
: علم، جهل، ایران، مصر.هاواژهکلید
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بر اساس نظریۀ برمون”آخرین گودال“بررسی ساختاري رمان 

پورسمیه حسام
شناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدرکادانشجوي 

بشرا سفاري

چکیده
تقسیم و با بررسیرفت پیدر نظریۀ ساختاري برمون، یک متن به واحدهاي کوچکی به نام 

شود. این شکل از بررسی از این جهت حائز اهمیت روابط بین آنها، ساختمان متن کشف می
توان بدون دخالت سالیق شخصی، قوت و ضعف اثر را مشخص کرد. است که بدین وسیله می

در این مقاله رمان آخرین گودال اثر لوییس سکر، نویسنده آمریکایی (در حوزة کودك و 
ته ها، نوشهاي رمان بر مبناي شخصیترفت) بررسی شده است. براي این کار ابتدا پینوجوان

اند و سپس به بررسی رابطۀ آنها با یکدیگر و نقششان در گسترش و رازگشایی متن شده
شود که این اثر، از نظر ساختاري، اثري بسیار دقیق پرداخته شده است. در نهایت مشخص می

با دقت دارند.رفت اصلی داستان قرار هاي فرعی، در خدمت پیرفتپیمند است و همۀو نظام
شود که هیچ یک از این واحدها، ها، مشاهده میهاي داستانِ هر یک از شخصیترفتدر پی

گشایی ماجراي اصلی نقش دارند به طوري زاید نیستند و هر یک به نحوي در گسترش و گره
هاي داستان را حذف کنیم.رفتیتوانیم یکی از پکه به هیچ وجه نمی

.رفت، لوییس سَکِر، آخرین گودالساختار، کلود برمون، پیها: واژهکلید
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عوامل مرگ قهرمانان در رمان کلیدر

پورسمیه حسام
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
مرتضی فالح
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
رمان،حوزهدرزیاديآثارکهاستمعاصرپرکاروجدينویسندگانازآباديدولتمحمود

»شبته«کوتاهاثربارانویسیداستانآباديدولت. استیافتهانتشاراوازداستان، نمایشنامه
مرگموضوعبهجابهجاخودآثاردراو. رسدمیشهرتبهبلند کلیدررمانباوکندمیآغاز

دهوحجیمرماندر.استدادهقرارمورد بررسیراآنمختلفجوانبوابعادوداشتهتوجه
اغلب مرگباواستشوندهتکرارواصلیهايمایهدرونازمرگنیز،کلیدرجلدي

تعداديومدیارزیور،عمو،خانستار،محمد،بیگمحمد،گلجملهازرماناصلیهايشخصیت
شبیافتدمیاتفاقکلیدررماندرکههاییمرگ. هستیممواجهفرعیهاياز شخصیتدیگر

یرطبیعیغعواملاثربرباشد؛داشتهبیماريوپیريمانندعوامل طبیعیوعللدرریشهآنکهاز
همهامرگازکمیتعداداگرحتی. دهدسیاسی رخ میواقتصادياجتماعی،عواملجملهاز
چشمبهنیزدیگريآنها عواملیساختژرفدرولیبگیردصورتطبیعیعواملخاطربه

هاي رمان کلیدر را بررسی و چگونگی کوشیم تا علل مرگ شخصیتدر این نوشته می.خوردمی
هاي داستان را با آن نشان دهیم.مواجهۀ شخصیت

عواملاندیشی،مرگومرگقهرمانان، عواملکلیدر،آبادي،دولتمحمود:هاکلیدواژه
.اجتماعی
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تعصّب خام در اندیشه و کالم خواجه نظام
الملک طوسی)نامۀ خواجه نظاممذهبی در سیاستآلود(بررسی و توصیف باورهاي تعصّب

آبادي محمود حسن
دانشگاه سیستان و بلوچستانادبیات فارسیدانشیار زبان و 

بهناز خمّر
فارسی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

ترمه فرحی
آزاد اسالمی واحد زاهداندانشگاه؛یفارساتیادبوزبانارشدکارشناس

چکیده 
هاي بسیاري بر پیکرة فرهنگ و تمدن در درازناي تاریخ، تعصّب، از هر جنس و نوع، آسیب

بشري رسانده و فرهنگ و تمدن ایرانی نیز از آن بر کنار نمانده است. در این جستار بر آن 
تحلیلی، مقولۀ تعصّبات مذهبی را در یکی از آثار اولیه و –هستیم تا با رویکردي توصیفی 

واجه نظام الملک طوسی، نامه و در اندیشۀ مؤلّف آن، خارزشمند نثر فارسی یعنی سیاست
) در ضمن معرفی 1357بررسی کنیم. گفتنی آنکه در این باب، به جز آنچه مرحوم یوسفی (

نامه آورده، اثر مستقلی به نظر نویسندگان این جستار نرسیده است.سیاست
نتایج تحقیق بر آن است که خواجه نظام، خود داراي تعصّب شدید مذهبی و مروّج آن بوده 

این راه، از هر ابزاري که به عنوان یک وزیر پرآوازه و مقتدر در اختیار داشته، بهره است و در
نامه، بیش از آنکه در خدمت بیان و ترویج اخالقیات ناب انسانی برده است؛ از این رو سیاست

و ایرانی باشد، به میدانی براي بیان تعصّبات مذهبی خواجه نظام و رویارویی با مقابالن و 
اش بدل شده است. ن مذهبیمخالفا

نامه، مذهب، تعّصب.الملک، سیاستم: سلجوقیان، نظاهاکلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله242

گرفته از حرمت و حریمدل
(بررسی و تحلیل طنز در دیوان میرزا حبیب خراسانی)

آباديمحمود حسن
دانشگاه سیستان و بلوچستانادبیات فارسیدانشیار زبان و 

زهرا کریمی
دانشگاه سیستان و بلوچستانادبیات فارسیزبان و ارشدکارشناس

چکیده
نابراین شود. بنمایی است که در آن فراز و فرود فرهنگ و اندیشه بازتابانده میآیینۀ درست،ادبیات

تر جامعه ها و عوامل تأثیرگذار در آن به شناخت هر چه بیشتر و دقیقها، شعبهشناسایی شاخه
هاي یتو واقعل اجتماعی، سیاسی و انقالبی روزگار ئادبیات مشروطه با مساشود. از آنجا کهمنجر می

یابد. پیوندي تنگاتنگ دارد، شناخت آن اهمیت و ضرورت خاصی میجامعه 
در دورة مشروطه، ادبیات انتقادي و طنزآلود رونق و گسترش بسیار یافت و منشأ تحوالتی مهم در 

ادي مشهور به شعر پرخاشگر که شاعران زیادي را به خود ادبیات فارسی شد. رواج نوعی شعر انتق
گون، از اوضاع هایی تند و پرخاشجلب کرد، از همین دوره است؛ شاعران این نوع شعر، در سروده

کنند؛ در این میان، میرزا حبیب خراسانی گرچه از جملۀ شعراي سیاسی و اجتماعی انتقاد می
لحاظ برخورداري از مضامین اجتماعی و سیاسی و بیان عارف مسلک بازگشتی است، امّا شعرش به

طنزآمیز، از پیشروان شعر انتقادي مشروطه به شمار تواند آمد. 
وان میرزا طنز و طنزپردازي در دیبا رویکردي توصیفی و تحلیلی، در این تحقیق، براي نخستین بار، 

زا دهد که طنز در نگاه میرمیحبیب خراسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان 
هاي جامعه به امید اصالح هاي منفی اجتماع و نابهنجاريحبیب ابزاري است براي اعتراض به چهره

ها. اخالق و نابسامانی
.میرزا حبیب، طنز، می، شیخ، زاهد:هاهواژکلید
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آبادي دوداستان احمد محمود و محمود دولتبررسی افکار و سبک نوشتاري
دورة معاصرۀبرجستنویس 

یآقایمهتاب حسن
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

خلیل فائزي
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

چکیده
رین تسرایی از اساسینویسی از قدمت بیشتري برخودار است. داستانسرایی نسبت به داستانداستان

توان تصویري عینی از چشم ها است. داستان را میها و زماندر همه فرهنگکارهاي بنا نهاده شده بشر،
ايتازهسو، باید حساباینبهچهلاز دههانداز و برداشت نویسنده از حوادث و اتفاقات زندگی دانست.

در. شدلیتشکش1325سالدررانیاسندگانینوکنگرةنینخست. گشودایرانداستانیادبیاتبراي
یستیالیسوسانقالبسازنهیزمکهگمارندهمتيآثارخلقبهتاشدهیتوصسندگانینوبهکنگرهنیا

فرهنگبازتابشیخوزادگاهفراخور» یمیاقلاتیادب«بهسندگانینوازکیهرب،یترتنیبد.دنباش
آثاردریخوزستانفرهنگيایاحبهمحموداحمدکهگونههمان.شدنددارعهدهراشانمنطقهمردم
يهانوشتهبهراخراسانمردمیزندگوةیشوزبانفرهنگ،زینيآباددولتمحمود،دکرمبادرتخود
نوعویمیاقلطیست؛ شراایهیبديسندگان، امرینوسبکوزبانبرایجغرافوطیمحریتأث. دادراهخود
و تفکراتریتأثویاجتماعموضوعاتنشیگزویبومصبغۀباختهیآمروانزبانازيریگبهرهیزندگ

معاصر، برجستهسانینوداستانانیماز.استاوخاصسبکدآورندةیپدزبانش،برسندهینويهاشهیاند
جنوب ازکهياسندهینودارد.ممتازياچهرهو بلندشکوتاهيهاداستانوهارمانبه سببمحموداحمد

معروف » ىیروستاسمیرئال«به کهآبادىدولتآثاراکثراصلىموضوعنوشت. وگفتجنوبازوبرخاست
در این مقاله سعی شده تا با بررسی محیط، است.خراسانروستاهاىدرمردمعامۀشرح مشکالتاست،

آبادي افکار و نویس ایرانی احمد محمود و محمود دولتهاي فکري دو داستانشرایط زندگی و دغدغه
را تحلیل نماییم.سبک نوشتاري آنها

.آبادياحمد محمود، محمود دولت، دورة معاصر، نویسیافکار، سبک، داستان، داستان:هاواژهکلید
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هاينوستالژي و تأثیر آن بر سطح زبانی سروده
المالئکه و فروغ فرخزادنازك

پورحسنمهوش
ی دانشگاه کاشانعرباتیادبوزباندانشجوي دکتري 

نژاديادیصاهللاروح
ی دانشگاه کاشانعرباتیادبوزباناستادیار 

دهیچک
ران ی در آثار شاعیهاژگییادبیات باعث بروز ومباحثی است که با ورودش به حوزةنوستالژي از 

و فروغ المالئکهن جستار بر آنند تا با بررسی دفترهاي شعري نازكیشده است. نگارندگان در ا
نی زباان کنند که اندوه و حسرت گذشته سطحیتحلیلی ب-توصیفی ة فرّخزاد به شیو

ن است که ین دستاورد پژوهش ایترر قرار داده است. مهمیهاي این دو شاعر را تحت تأثسروده
هایی در زبان شعري اثرِ روانِ شاعران در زبان آثارشان غیر قابل انکار بوده و به صورت لغزش

. برخی از ساختارهاي دستوري ایستا و پویا و..شود؛ کاربسِت آواهاي القاگر، گر میها جلوهآن
ها ک اشعارشان است که با تفاوتیتالژق فضاي نوسیشگردهاي مشترك این دو شاعر براي تعم

اند.کار بردهه ها را بهایی آنو شباهت
.ستالژيالمالئکه، فروغ فرّخزاد، سطح زبانی، نو: شعر معاصر، نازكهاواژهکلید
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هاي تأثیر تصوف بر عشق و عشاق در ادبیات فارسیبرخی نمونه

رضائیحسین حسن
آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی دانش

چکیده
عرفان و تصوف هر چند قبل از قرن ششم ظهور یافته بود، اما ورود و تأثیر آن بر ادبیات فارسی 

ف ترین تأثیرات تصوشود. این مقاله بر آن است تا مهمدر حدود قرن ششم و با سنایی آغاز می 
را در غزل فارسی بعد از قرن ششم نشان دهد. براي این منظور غزل فارسی با توجه به ظهور 

ه عشق کتصوف، به دو دستۀ کلی تقسیم شد: الف) دورة قبل از تصوف یا قبل از قرن ششم
ستانی است. ب) دورة بعد از ظهور جسمانی در آن دوره غالب و شاعر شاخص آن فرخی سی

تصوف یا بعد از قرن ششم که مضامین عرفانی بر غزل تأثیر می گذارد و از شاعران شاخص 
-ترین تحوالت سیاسینگاهی کوتاه به مهموي، سعدي و حافظ هستند. در ادامهآن مول

نظرات مختلفاجتماعی قرن هفتم و تأثیر این تحوالت در جریان شعر عاشقانه شده، سپس 
در مورد تأثیر تصوف بر شعر عاشقانه فارسی بیان گردیده است. به خاطر پیشگامی سنایی، 

ه تصوف بر غزل و شعر عاشقانترین تأثیرهاي هایی از شعر او ذکر شده و در پایان مهمابتدا مثال
فارسی نشان داده شده است.

.عشق، حافظ، سعديتصوف، عشق، سنایی، روحانی و لطیف شدن: هاکلیدواژه
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مدیر”مایه در پردازي، زاویۀ دید و درونبررسی و تحلیل سه عنصر شخصیت
“مدرسه

علیزاده میرعبداهللا حسن
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
مریم مرادي
دانشجوي کارشناسی ارشد

چکیده 
هاي شاخص در زمینۀ یکی از شاهکارهاي جالل آل احمد و یکی از رمان» مدیر مدرسه«

ناصر ها عهاي مختلف قابل بررسی است. یکی از این جنبهرود که از جنبهرئالیسم به شمار می
پردازي، داستانی است. به عبارت دیگر، در این رمان عناصري همچون شخصیت و شخصیت

اي برخوردارند؛ به نحوي که آل احمد در رمان مدیر مایه از برجستگی ویژهدرونزاویه دید و 
ا هپردازد. همچنین توصیفاتی که از شخصیتها میمدرسه به صورت غیر مستقیم به شخصیت

شود. از نظر زاویۀ دید ها وارد نمیدهد، بیشتر ظاهري است و به درون و فکر شخصیتارائه می
ه شیوة اول شخص و من راوي نگارش یافته و نوعی گزارش روزانه است ب» مدیرمدرسه«رمان 

ش اکه براساس ترتیب زمانی شکل گرفته است. آل احمد تا آخر داستان به زاویۀ دید انتخابی
ی مایه است که فکراصلپایبند بوده و از آن تخطی نکرده است. عنصر مورد بررسی دیگر درون

شود. آل احمد در حول محور آن فکر و اندیشه نوشته میو مسلط بر هر اثر است و داستان 
ها و مسائل و مشکالت جامعه را از کند که سطح مشهود زندگی و واقعیتاین رمان تالش می

شود با خلق این داستان، ابعاد و دریچۀ مدرسۀ کوچک به تصویر بکشد. بنابراین او موفق می
ادي، اجتماعی و آموزشی تبیین کند.زوایاي مختلف جامعه را از لحاظ فرهنگی، اقتص

.مایهپردازي، زاویۀ دید، درونمدیر مدرسه، آل احمد، شخصیتها:کلیدواژه
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جامیعبدالرحمناتیغزلدرعشقثیحد

انحسنعلیهسمی
علمی دانشگاه اصفهانهیئتعضو 

چکیده
هپرداختعشقموضوعبهآندرکهافتیتواننمیرازبانفارسیذوقخوششاعرانازوانیید

انعارفازويکهآنجاازونبودهمستثنیشاعراننیالیخازجامیالرحمنعبدو. باشدنشده
خودشعردرمقولهنیابهخودخاصنییبجهانمناسببهاستهجرينهمقرنبزرگ

یبررسبهیلیتحلـفییتوصروشباحاضرمقالهرهگذرنیااز. استداشتهخاصتوجهی
. باشدمیوانشیدازشاعراتیغزلپژوهشدامنه. استپرداختهجامیوانیددرعشقثیحد

علمیکنکاشموردرامعشوقوعاشقعشق،همانعنییعشقثیحددراساسیمحورسهو
ازکیهربرايجامیکهاستقتیحقنیاانگریبپژوهشهايافتهینیترمهم.استدادهقرار

ارخوانندهبهآنهاازآگاهیکهکندمیذکررااتییخصوصوهاژگییومعشوقوعاشقعشق،
برناظرهاژگییونیاشتریبنکهیازینواسترهنموننهیزمنیادرشاعردگاهیدباییآشنابه

.   استقییحقعشقبهدنیرسجهتمجازيعشقبودنابزاري
.معشوقعاشق،عشق،جامی،: عبدالرحمنهاکلیدواژه
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ين رازیالدو نجمیاد از نظر امام محمد غزالمع
سعادت و مرصادالعباد)يایمیاساس ک(بر

آباديرضا حسین
عرفان و تصوف دانشگاه سمناندانشجوي دکتري 

دهیچک
توان چنین گفت که یلۀ معاد مدر مسئين رازیالدو نجمیدگاه امام محمد غزالیسۀ دیبا مقا
اوت که ن تفیها دارد؛ با اآنیشناسبه انسانيادیزیمعاد بستگت یفیف هر دو نفر از کیتوص
با توجّه ينجم رازیکند، ولیاشاره مروحو کالبدبه دو بعد یعقالنيبندمیک تقسیدر یغزال

دو اینتوجّه دارد. از موارد مشترك آرايات قرآن به انواع نفوسیبه نفس انسان و به استناد آ
ت به اخروي نسبیف و متفاوت بودن قالب جسمانیعقیدة ایشان در باب لطتوان به متفکّر می

ف ی؛ توصیجسمانيهادر کنار عذابیو عقاب روحان؛ اعتقاد به شّدت عذابيویکالبد دن
؛ استفاده متعدّد از یبهشتيهاسه با پاداشیها در مقاشتر بر آنید بیو تأکیالهيهاعذاب

اق یي زیبا در توصیف معاد اشاره کرد. ضمن اینکه شور و اشتهالیو تمثيث نبویات، احادیآ
دادن مردم به معاد؛ پرداختن به موضوع در حدّ مخاطب عام و توجّهيایشان در راستایقلب
هاي مشترك حاکم بر نوشتار این دو ها و یافتهاز دیگر نکتهاسرار معاد،یبرخز از افشايیپره

-یقرآن–در مقایسه با مبناي نقلی یغزالیعقليها، مبناباشند. در بحث تفاوتمولّف می
کهباشد. دیگر اینن حوزه مییها در اآنيهان تفاوتیترورود به بحث معاد از عمدهيبرايراز

یپس از مرگ نزد غزالیاز زندگيشتریو طرح مسائل بیات در حوزة معادشناسیورود به جزئ
یکه نثر مصنوع و ادبپرداخته است. ضمن اینکمتر به آن يست که نجم رازايزیچ

ن یین دو اثر در تبیز ایگر وجوه تمایسعادت از ديایمیسه با نثر روان کیمرصادالعباد در مقا
باشد.معاد می

.ي، نجم رازی: معاد، بهشت، جهّنم، امام محمد غزالهاواژهدیکل
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هاي شعر درمانی و بازتاب آن در اشعار رهی معیريویژگی

آباديسارا حسین
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده 
.گذارددر سیستم عصبی انسان باقی میبسزايثیرأکدام تهاي آن هرشعر و گونه

تواند به صورت گروهی یا انفرادي انجام هنري است که مییک فعالیت نیمه»درمانیشعر«
درمانی به میزان وجود بسترهاي مناسب ةثیر این شیوأالبته بدیهی است که میزان ت؛شود

بازبسته است. فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، فکري و ذوقی در درمانگر و درمانجو 
نظر اغلبمدّ» گروه درمانی«به صورت گروهیبه وسیلۀ شعردرمان یا کاهش فشارهاي روانی

ب با از شعر متناسنظران است اما به تجربه ثابت شده است که اگر فردي به تنهایی نیزصاحب
شعر نقش بسیار مهمی رسید.نظر خواهدموردۀوضعیت روحی خود استفاده کند، به نتیج

تحقیقاتی طبقهر چنداست؛نقاهت داشتهةدرکاهش اختالالت روانی در سطح اولیه یا دور
از داروتررمؤثحتی گیافسرددر درماندر انگلستان صورت گرفته، نقش شعر اًکه اخیر

. باشدمی
صدا رهی معیري با احیاي شعر و اي خوشدانی متبحّر و خوانندهدست، موسیقینوازندة چیره

هاي رهی هاي مکرر سرودهها ماندگار ماند؛ چاپموسیقی با زبان ساده و طبع لطیفش در ذهن
ازآرا و جاودانۀ رهی و رویکرد گستردة مخاطبان، نگارنده را بر آن داشت تا از شعرهاي مجلس

دید شعردرمانی بنگرد و از برخی از آنان به عنوان مصادیق استفاده نماید. 
.اجعرگر، مدرمانرهی معیري، تمثیل، روان، تنش، درمانی، رشعها:واژهکلید
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بندي زبان فارسیشاخهوجایگاه زبان فارسی در برون مرزهاي ایران 

راحیل حسینی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
زبان قند پارسی با زیبایی و نرمی و لطافت خویش از چندین هزارسال پیش زبان رسمی و 

خراسان بزرگ یا ایران و افغانستان .اري از مردم شرق و آسیا بوده استاداري و تکلم بسی
تاجیکستان و پاکستان و هندوستان و کشورهایی که زبانشان فارسی نبوده و به زبان فارسی 

ما اهایی در طول تاریخ شده استو نشیبین زبان دستخوش تغییرات و فرازعالقمند بودند.ا
و به پاس زحمات فردوسی و نخواهد داد و موجودیت خود را ازدست ندادههیچ وقت اقتدار

بان ز، »عجم زنده کردم بدین پارسیدراین سال سی/بردمبسی رنج «به قول خودش که
آسیا اروپا و آمریکا و کانادا نیز ةسوي قاربلکه به آنشود فارسی به شرق آسیا محدود نمی

بسیاري از اندیشمندان و ادیبان در کشورهاي غربی و عربی به بررسی در .یابدمیگسترش 
زبان فارسی و پژوهش و یادگیري و گسترش این زبان پرداخته اند.زبان فارسی در حال حاضر 

هایی را در این زمینه دارد.الؤکه بحث و ستاجیکی و دري و فارسی تقسیم شده ۀ به سه شاخ
، ، تاجیکیمهاجرت، توسعه، استعمار، فرهنگگسترش، مرزها، ایران، فارسیزبانها:واژهکلید

دري، ایرانی.
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يریادگیزانیمبرتامجناسیادبصنعتآموزشدرشنیمیانازاستفادهریتأث
فارسیادبیاتزبانفارسیغیردانشجویان

حسینیزهراسادات
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري زبان و

چکیده
کارگیريبهثر،ؤموعمیقیادگیريوآموزشبرايهااقدامثرترینؤموترینمهمازیکی
درناسبمهايشیوهکارگیريبه. کندتسریعوتسهیلرایادگیريفرایندکهاستهاییشیوه

موضوعبهآنهادقتوتوجهجلبآموزان،زبانرغبتوانگیزهایجاددردومزبانآموزش
ازهدف. استثرؤمزبانیهايمهارتاهدافکردنمعناداروتدریسکارآمديمیزاندرس،

جناسدبیاصنعتیادگیريدرانیمیشنبرمبتنیتدریسشیوهتاثیربررسیحاضر،پژوهش
رشتهزبانفارسیغیردانشجویاناز20منظوربدین.استآموزانفارسیفراگیرانبرتام

حطرباآزمایشیروشپژوهش،روش. شدانتخابازمایشوکنترلگروهدودرفارسیادبیات
فتهگرگروهدوهرازآزمونیپیشابتدادر. باشدمیکنترلگروهباآزمونپس-آزمونپیش

وردمسنتیروشباکنترلگروهوانیمیشنبرمبتنیروشباآزمایشگروهسپسوشد
پس آزمونیگروهدودرهریادگیريپیشرفتازآموزشی،دورهپایاندر. گرفتندقرارآموزش

ویادگیريدرمعنادارتفاوتبیانگرهادادهتحلیلوتجزیهازحاصلنتایج. آمدعملبه
موزشآکهدادنشانوبودفراگیرانازگروهدوایندرفارسیزبانتامجناسصنعتیادسپاري

کهچراکندمیتقویتراآموزانزبانواژگانیدانشوتسهیلرایادگیريانیمیشن،برمبتنی
.  کنندمیاربرقرانبابهتريارتباطفراگیرانوداردبیشتريجذابیتفراگیرانبرايشیوهاین

بانزاموزشتام،جناسصنعتدوم،زبانیادگیريتدریس،هايشیوه: انیمیشن،هاواژهکلید
.زبانانفارسیغیربهفارسی
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يشابوریننامۀ عطاربتیوانگان به خداوند در مصیاعتراض د

ینیحسمحسندیس
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

دهیچک
نامۀ عطار نامۀ عطار نیشابوري بر آن است که مصیبتمقالۀ حاضر با نگاهی متفاوت به مصیبت

همواره در زمرة ادبیات تعلیمی و عرفانی بدان نگریسته شده، از منظر اعتراضی و انتقاد را که 
زمین با هدف اصالح جامعه، اجتماعی بررسی کند و نشان دهد که اندیشمندان و بزرگان ایران

عنوان اند؛ بههاي اخالقی و اجتماعی معترض بودهاند و همواره به کژيپاي در عرصۀ ادب نهاده
نمایند، بدون تردید به بخل و آوران ادب تعلیمی، ما را به سخاوت ترغیب میه وقتی نامنمون

شمارند.ل انسانی برمیو انتقادي داشته و آن را از رذایخساست نگاهی اعتراضی
اندیشمند بزرگ نیشابور به ابداعی شگرف دست زده و براي طرح اعتراضات خود از دیوانگان 

گروه از لحاظ اجتماعی از برخی هنجارهاي شرعی، عرفی و اخالقی مدد جسته است؛ چه این 
آورد، هایی که قوانین اجتماعی براي دیگر افراد پدید میتوانند رها از دغدغهبه دورند و می

نش یۀ آفرلیوانگان به خداوند و مسئاعتراضات دی ن مقاله به بررسیسخن بگویند و انتقاد کنند. ا
خته است.نامۀ عطار پردادر مصیبت
.عطار نیشابوري، اعتراض، انتقاد، ادبیات تعلیمی، ستمها:کلیدواژه
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بررسی واژة شب در اشعار حضرت حافظ
علیرضا حسینی

دبیات عربیزبان و اي ردکت
بشار سلمان حلوم

کشور سوریه)هیئت علمی دانشگاه الفرات (ضو ع
مژگان حاجت پوربیرگانی

واحد کرجزاد اسالمی آدانشگاه مدرس 
صدف درخشان

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 
چکیده

هاي مملو از بغض، شب معاشقۀ من و معبود آنگاه که ها، شب تراوش قلمشب اوج عظمت ناگفتنی
د شوگوید. به عقیدة من زندگی شاعر از شب شروع مینجواهاي درونم را لحظه به لحظه پاسخ می

که اگر شب را از هر شاعري بگیریم، قطعا انگار حیات را گیرد؛ به طوريجان میو قلم در شب
کنیم. هاي بارانی کاغذ به هرحال آثار هر شاعري را بررسی میایم چرا که شاعرست و شبگرفته

شوند. زندگی در شبدهند؛ چرا که شاعران در شب شکفته میانگار تک تک اشعار بوي شبانه می
شاعري بگیریم، انگار مرده است. ازین رو شب در اشعار شاعران دنیاي ژرف خودش را را اگر از هر

هاي معروفی است که با دوش ها، همان غزلترین غزلدارد. در دیوان خواجۀ شیراز، زیباترین و ژرف
روش تحقیق ها مورد بررسی قرار گیردشود که درین مقاله هدف این است که این غزلشروع می

هایی که به شب و مفهوم آوري غزلپژوهی نگارنده بوده است و جمعها حافظبر مبناي سالدر واقع
کند که زمان وقوعشان شب هاي تاریخی که خواجه به آن اشاره میشب پرداخته است. داستان

بوده و در واقع شب در دیوان خواجه نماد یک موجود زنده است که به آن تشخص بخشیده است.
کار رفته و در دیوان خواجه که بیش از هشتاد بار در دیوان به"رند"شب همانند واژة واژة کلیدي 

کند از شبهمین بسامد باالي این واژه نشان این دارد که حتماً خواجه اندیشه در این واژه بیان می
راحتی گذاشت باید ... است نباید بههاي زیباي دوشو حال و هواي زیبایش که ثمرش همان غزل

ها دست یافت. هاي زیرین این غزلتأمل کرد تفکر کرد تا به الیه
شب، غزل، حافظ، دوش، تاریک، سیاه.: هاکلیدواژه
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بررسی جایگاه زن درسندبادنامه و بختیارنامه

السادات حسینیفرشته
دانشجوي دکتري ادبیات غنایی دانشگاه اصفهان
غالمحسین شریفی ولدانی

دانشگاه اصفهانعضو هیئت علمی 

چکیده 
در میان ملل مختلف، بر اساس فرهنگ و تمدن قومی و نژادي و شرایط اجتماعی و سیاسی 

ها، نظرات گوناگونی نسبت به زن وجود داشته است و همین امرجایگاه زن حاکم بر جامعه آن
ي ادر هر دورهجایی که تغییر شرایط اجتماعی کند. از آنرا در جوامع گوناگون، دچار تغییر می

طریق بررسی و مطالعه تطبیقی آثار هر دوره گردد، ازدر آینۀ ادبیات آن به خوبی منعکس می
دو تا با بررسی تطبیقیست یافت. در این مقاله سعی کردیمهاي زمانۀ آن دتوان به ویژگیمی

ختلف و ، که در دو جامعه متفاوت با فرهنگ و مذهب م»بختیارنامه«و» سندبادنامه«کتاب 
رویکرد کامال متفاوت نسبت به زن به نگارش درآمده است، به بررسی و شناختی تحلیلی از 

بختیارنامه زن هاي اخالقی  و نیز جایگاه اجتماعی آنان بپردازیم؛ درشخصیت زن و  ویژگی
ه ادنامدر سندبشود ولیاو با صفات شایسته یاد میباشد و ازداراي جایگاهی متعالی و برتر می

گردد. زن داراي جایگاهی منفیست و از او با صفاتی ناشایست یاد می
.شناسی، سندبادنامه، بختیارنامهزن، جایگاه اجتماعی، روان:هاکلیدواژه
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خورشید و پرندگان خورشیدي در شاهنامۀ فردوسی

نرگس حسینی
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ی، نها از سوي فردوسخوریم که به گمان ما انتخاب آپرندگانی بر میدر شاهنامۀ فردوسی به نام

ست. بررسی ما در شناسی نیروایت ها و دالیل وزنی و زیباییتنها به دلیل همراهی با روند
گاهانهدهد که فردوسی در انتخاب و اشاره به برخی پرندگان در شاهنامه، آشاهنامه نشان می

ها و برخی مفاهیم توان ارتباط عمیقی میان این انتخابعمل کرده است؛ چنان که می
شده در این پژوهش با آن در اي که پرندگان یادترین عنصر اسطورهاي یافت. مهماسطوره

زاغ،سیمرغ، ارتباط هستند، صبح دمان  و خورشید است. پرندگانی مانند کالغ، خروس، چکاو
روشنایی و، ها با خورشیدییسم و نیز در اسطورههاي ایران باستان از جمله میتراو... در آیین

ي استیزي ارتباطی ظریف و قابل بررسی دارند. در این مجال با بررسی جایگاه اسطورهظلمت
ارتباط موجود میانبه بررسی،و باستانی این پرندگان و بیان برخی شواهد شعري شاهنامه

آنها پرداخته شده است.
پرندگان خورشیدي، آیین میترایی.خورشید، ،اسطورهها:واژهکلید
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الهیّات سلبیِ فضیل بن عیاضبررسی رویکرد سکون در

هادي حسینی
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
هاي عارفانی است که وجود را اضافی و به ستایش عدم ترین شاخصهتوقّف از مهمسکون و

ها ، از این شاخص»حیاء«و » سکوت«هایی چند است که پردازند. این مبحث داراي شاخصهمی
در رابطه با عدم وامر عدمی ودر » سکون«موضوع این مقاله بررسی موضوع آیند.به حساب می

، در عرفان کنایه از آرامش در کنف عنایت حق »سکون«ارتباط با اقوال فضیل بن عیاض است. 
ديِ حرکت از مصادیق امر عدمی است.نگاه و درفلسفه در بحث وجود و عدم، درمقابل شأن وجو

داند. در این عرفانی ریشه در توحید دارد وهر چیزي غیر از وجود مطلق را معدوم واضافی می
یا توقّف، در نظر فضیل در سه » تثبّت«کلی وسپس به عنوان به طور»سکون«مقاله ابتدا 

است؛ که توقف درآن » هستی«و » آفرینش«ها ترین آنگیرد. مهمموضوع مورد بررسی قرار می
رسد که فضیل، درعالم اسالم یکی از الهام عدم ستایی  است و به نظر میۀ گوهراساسی نظری

زبانی، مستلزم بررسی مفهوم سکوت ۀ گیري آن  باشد.سکون یا توقف از جنبهاي  شکلبخش
ین خصوص آن با نظریات برخی چون ابوالعباس قصاب آملی در اۀ در آراء فضیل و مقایس
نیز، چون مبیّن خودداري ودرنگ » سکون نفسانی«یا »شرم«و» حیاء«است.عالوه بر سکوت 

گیرد. این موضوع، در اقوال فضیل چه مغایر توحید الهی است،درهمین دایره جاي میدر هرآن
این مقاله بررسی ۀ هدف از ارائها خواهیم پرداخت.داراي بسامد نسبتاً باالیی است که به آن

به عنوان یکی از مصادیق امر عدمی که از آن به نام » سکون«نوع نگاه فضیل بن عیاض به 
کاربرد آن در زندگی است.سریان وة نحوشود وعدمی یاد میة استعار
، امر عدمی، فضیل بن عیاض.سکون، عدم، سکوت، حیاءها:واژهکلید
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لدین بهزاد اهاي کمالبررسی تحلیلی و تطبیقی متون ادبی در نگاره

علیرضا حسینی صدر 
یلیدانشگاه محقق اردبیت علمئیعضو ه

حسین نوین
علمی دانشگاه محقق اردبیلیهیئتعضو 

دهیچک
يژه مکاتب هنریوپس از استقرار اسالم و بهيهاران در سدهیاینقاشیاساسيهایژگیاز و

رد؛ یگیه میماین ادبیاز مضاماست. نقاش یات فارسیش با ادبایوستگیهمچون مکتب هرات پ
سنده را به زبان خط و رنگ یا نویاند و سخن شاعر ینمایها را مداستانيهااشخاص و صحنه

نرمند را هیاند؛ زداشتهیذاتیو همخوانیوند درونیپيو نگارگریات فارسیکند. ادبیمجسم م
مشابه دست بهیتیذهنگانه و ینش بینگارگر و سخنور و شاعر مسلمان هر دو بر اساس ب

توان یشک میاند. ببر هم منطبقیرانیایو نقاشیال در شعر فارسیاند. صور خزدهینش میآفر
ر در عرصه هنیرانیان آورد. نگارگر ایسخن به مین شعر و نقاشیبيک تشابه ساختاریاز 

ن یداشته است و اواسطه یوند بیو شعر پين رو با نگارشگریرشد کرده و از اییآراکتاب
او با بزرگان ادب یدر مکتب هرات و در آثار بهزاد کامالً مشهود است و همزمانیهمبستگ

وند ین پین است که ایگذاشته است. تالش بر ايبر ویرات فراوانیز تأثینیهمچون جامیفارس
يدر نگارگرات یرات ادبیتأثيهایژگیکرده و ووجوجستن بهزاد یالدهنرها را در آثار کمال
يریگکنندة شکلنییو تعیو عوامل اساسیل الهام بخش بررسیرا با استناد به دال

م.یرا آشکار کنيریتصويهاخاستگاه
.، عطاري، سعدی، نظامیینواریشیعلری، امی، بهزاد، جامينگارگرها:دواژهیکل
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نگاهی به حقوق شهروندي در ادبّیات فارسی

کازرونیاحمد حسینی دکتر سید
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
مهدي فتحی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهرت و زبان فارسیاي ادبیدانشجوي دکتر

چکیده
زبان و ادبیات فارسی محمل انتقال علوم مختلف است، این رشته که به دلیِل رویکرد جامعۀ 

تخصصی مطرح و بیشتر نمادي از شعر و حماسه شده است در دانشگاهی به عنوان یک رشتۀ 
اي حاوي علوم و مفاهیمی است که امروزه هررشتهبسیاري از آثار خود، به عنوان دانشی میان

حقوق شهروندي از جمله مفاهیم نوپدیدي است یک ذیلِ عنوانی تعریف و مستقل شده است.
هاي فراوانقرار گرفته و داراي شقوق و زمینههاي علمی به صورت ویژه مود توجه که در کرسی

توان گفت بسیاري از این شقوق در ایران مورد توجه بوده است و بررسی شده است. اما می
کند.هاي ایرانی به اثبات این امر کمک میادبیات فارسی به عنوان بسترِ انتقالِ تجارب و اندیشه

وندي در ادبیات فارسی برآمده است.این مقاله با این نگاه در پی بررسی حقوق شهر
شهروند، حقوق، تکلیف، حکمرانی، ادبیات فارسی، رعیّت، حقوق شهروندي.ها:کلیدواژه
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شدنگ ملّی در مواجهه با پدیدة جهانینقش فرهن

لیال حسینیان
علمی دانشگاه پیام نور مشگین شهرهیئتعضو 

چکیده 
هاي روزافزون علمی، زیست محیطی و کنار پیشرفتهاي اخیر، درپدیدة جهانی شدن در دهه

ها، تبعات منفی و مخرب زیادي نیز در هاي ارتباطی انسانهاي ارتباطی و کاهش فاصلهشبکه
هاي ملی و بومی سایرها، ارزشجوامع انسانی به وجود آورده است؛ به طوري که فرهنگ

اي هخود قرار داده و منافع استکبار و قدرتکشورها و نیز اقتدار ملی آنان را تحت سیطره و نفوذ 
جهانی را بر آنان مسلط نموده است. در این میان فرهنگ به مثابۀ هنجارهاي اجتماعی متوازن 

هاي ناشی از تواند جهت تعدیل ناهنجاريو مبتنی بر هویت ملی و ارزشی هر کشوري می
ابۀ قدرت نافذ وحافظ به کار جهانی شدن و نیز در راستاي حفظ اقتدار و هویت ملی، به مث

رود. 
بدیهی است که کشور ما نیز از آثار مخرب و تبعات ویرانگر جهانی شدن مصون نمانده است؛ 

هاي مختلف سازي آن، در عرصهاسالمی و برجسته–لذا به کارگیري فرهنگ اصیل ایرانی 
ویت ملی و اسالمیتواند عالوه بر حفظ هالمللی میتماعی، اقتصادي، سیاسی و حتی بیناج

ما، به عنوان جوهرة اصیل اقتدار ملی، کشور ما را از خطرات و تبعات منفی جهانی شدن مصون 
ناد مراجعه به اسشود بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و بابدارد. در این مقاله نیز سعی می

فرهنگ نقش مخرب جهانی شدن و مشکالت و تبعات منفی آن و نیز جایگاه و منابع الزم، 
اسالمی در مواجهه با خطرات این پدیدة نابهنجار بررسی و تبیین گردد.-ایرانی

ملی، جهانی شدن، فرهنگ ملی، مشکالت، هویت.اقتدارها:کلیدواژه
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یاورنگ جامهفتيخایوسف و زلیبا ین نظامیریخسرو و شسۀیمقا

هزادیحضرتقلیغالمعل
شبستراسالمی دانشگاه آزاد يدکتريدانشجو

سارانیحمتالیل

دهیچک
موضوع کهیانیسراشعرا و داستاناعظمقسمتم.)1411-1209(ی نظامۀمسخجادیپس از ا

وذ تـحت نـفشیبوکماند،هبوجود آورديو اثردهیرا برگزيعشق و دوستدارۀمسئلمحبت و
در ینظامازپسجهیتندراند.قرار گرفتهيگنجویاستاد سخن نظامیادبریکالم و تأث

رهیو غهیترکقفقاز،يماوراانه،یميایآسيکشورهاافغانستان،هندوستان،ان،ریايکشورها
جـمله نیهـمآنها را ذکر کرد و ازۀنام همشودینمبوجود آمده است که»خمسه«ۀها نمونهد

ازيرویپکه در)1441-1501(یعبد الرحمن جامموالنا»ۀسبع«ای»هفت اورنگ«اسـت
ینظاماگر درواقعقیطرنیبدت.شده اسدهیکشنظمه بيگنجواستاد»گنجپنج«ای»خمسه«

ةادکنندجیمبتکر و ازینیجام،باشدیمنینخست»گنجپنج«ای»خمسه«ة نندیمبتکر و آفر
ین نظامیریسه خسرو و شیمقاله به مقان یدر ااست.»اورنگهفت«ای»سبعه«نینخست
م.یپردازیمیهفت اورنگ جاميخایوسف و زلیبا يگنجو
.خایوسف و زلین، یری، هفت اورنگ، خمسه، خسرو و شی، جامی: نظامهاواژهکلید



1394261دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

پهلوانان سیستانخاناي هفتساختار اسطوره

پرستلیال حق
فردوسی مشهدادبیات فارسی دانشگاه زبان و ي دانشجوي دکتر

چکیده
هاي پیشین و با روش تحلیل ساختاري اسطوره، به معرفی این نوشتار با نقد پژوهش

ات پردازد و اثبهاي راستین دیگر پهلوانان خاندان سام یعنی سام، فرامرز و شهریار میخانهفت
ون ساختاريهاي روایی، از قانها و افزودگیها جز برخی کاستیخانکند که تمامی این هفتمی

خان رستم هستند که اسطورة کنند و همگی جایگشت یا گشتاري از هفتواحدي پیروي می
کلیدي این پژوهش در نظر گرفته شده است؛ با این تفاوت که هرچه از اسطورة کلیدي به 

هاي داستانی بیشتري هاي اسطوره الیهرویم، سازههاي همجوار پیشتر میسمت دوایر و اسطوره
ها مستلزم گشودن رمزهاي معنایی و نمادینی است که پذیرند که آشکار کردن آنمیبه خود

ها اي اختالفها به جز پارهخانارکان این هفت.استهاي مزبور را در خود پنهان کرده»میتم«
ها، از خان اول که در سویۀ مشرق و در تمامی آنانددر جزئیات روایی، کامالً بر یکدیگر منطبق

اي) واقع است تا خان هفتم که در سمت غرب در قعر چاهی بر زمینی مسطح (اغلب بیشهو 
هایی تکرارپذیر مواجهیم.دهد، با سازهمستقر در کوهی بلند رخ می

.خان، خاندان سامشناسی ساختاري، هفتاستروس، اسطورهلوي ها:کلیدواژه
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سپهريهاي سهراب بودیسم بر تصویرپردازيتأثیر ذن ـ 

جوسیاوش حق
استادیار دانشگاه مازندران
مسعود اسکندري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
عاطفه  قبادي یاوري

دانشگاه مازندرانآموختۀدانش
چکیده

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تأثیر بینش شخصی سهراب سپهري بر 
هاي شعري است. بدین معنی که او تا حد زیادي به یکی تصویرپردازيهاي او به لحاظ سروده

بافی در وصف، هاي شعري کهن فارسی، یعنی تخیالت دور و دراز و در نتیجه کلیاز سنت
اي هگرایانژاپنی تصاویري ساده، زنده و جزئیۀ هاي خاص فلسفپشت کرده و متأثر از دیدگاه
ه این نوع تصویرپردازي در همۀ دفاتر شعري او مشهود آورد. البتدر شعر خویش به وجود می

نیست، و اي بسا دفاتر پایانی او کامالً مغایر با فرض اساسی این تحقیق باشد، ولیکن تأکید 
هاي ابتداي ورودش به ایران خاص این تحقیق بر آن دفاتري است که او یا در ژاپن و یا در سال

ـ یق ابتسروده است. بنابراین در این تحق ش خاص بودیستی و نگردا به معرفی ماهیت تفکر ذن 
آن به هنر و طبیعت پرداخته خواهد شد؛ آنگاه میزان نفوذ آن در اندیشه و شعر سهراب سپهري 

گیري خواهد شد.پی
بودیسم، تصاویر شعري، وصف.سهراب سپهري، ذن ـ ها:واژهکلید



1394263دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

نگاه در نگرش آدونیس و شاملوۀتفاوت زاوی

حقیقیشهین 

چکیده                                                         
ثیرگذار ادبیات امروز عرب است. او آور و تأهاي نامآدونیس، از چهرهعلی احمد سعید ملقب به 

ها ورود. نوآوريشمارمیاي برجسته بهنثر، نویسندهۀ شعر، شاعري نامدار و در عرصۀ در حیط
سرآمدان ادبیات امروز عرب قرارداده است. احمد ة آدونیس وي را در زمرهايشکنیسنت

هاي شکنیها و سنتکه از دیرباز به نوآوريست شاملو نیز از سرآمدان شعر امروز فارسی
تر، نثر شناخته شده است. بررسی آثار این دو شاعر عرب و ایرانی، شعر و کمۀ گسترده در عرص

ست. با این هاي فکريمایهها و بنمایهدرونة ژه در حوزیات به واي مشترکنشانگر وجود پاره
اختالفی بنیادین در نوع نگرش آنان است که ةدقیقی آثار این دو، نشان دهندۀحال، مطالع

هاي این پژوهش، زیربناي شباهتتر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. بر مبناي یافتهکم
اجتماعی، تعمق در هویت -مداري، آگاهی سیاسینگري، اسطورهآثار این دو شاعر، روح عصیا

نگاه دو نویسنده به انسان ۀخویش و تالش براي تحول سرنوشت، بوده است؛ با این حال، زاوی
و به تبع انسان، به اجتماع، سیاست و دیگر تامالت بشري(هویت، مرگ و زندگی و...) اساس 

مداري گرایی و انسانگرایی و بروندر این میان، کلیریزد؛ میتفاوت نگرش این دو شاعر را پی
ۀگرایی آدونیس، از جمله عواملی است که این تفاوت زاویگرایی و قومشاملو و فردگرایی، درون

نگاه را دامن زده است.
هویت، سیاست و اجتماعی.مداري، ورهآدونیس، شاملو، اسطها:کلیدواژه
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هاي نگارش مقاالت در نامهشیوهشناسیآسیب
“دانشگاه آزاد اسالمی”و “وزارت علوم”پژوهشی مجالت علمی

آباديمحمود حکم
تویسرکانواحداسالمیآزادعلمی دانشگاههیئتعضو 

چکیده
آغاز شده است، از زمانی که چاپ مقاالت به شکل امروزي در مجالت معتبر دانشگاهی 

هاي متعدد و متنوعی براي نگارش و تدوین مقاالت ارائه شده است. تنوع در آیین نامهشیوه
ها، هاي آموزشی مختلف ضروري، ولی مشاهدة اختالفنگارش مقاالت به جهت وجود زیرگروه

هایی که باید شیوة نگارش واحدي ها ایراد بزرگی است که در رشتهها، کاستی و غلطضعف
ی پژوهش-ها در شش مجله علمینامهشود. این مقاله با بررسی شیوهداشته باشند، دیده می

وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی، اشکاالت ساختاري را استخراج کرده و به این نتیجه رسیده 
توجهی ها مربوط است و کمنامهها و از سویی به شیوهاست که ایرادها از یک طرف به داوري

بخشد. ضرورت و هدف ها را شدت میسندگان مقاالت، عامل دیگري است که این ضعفنوی
وم اندرکار وزارت علغایی نگارش این مقاله، ارائۀ پیشنهاد به متولیان مجالت و مسئوالن دست

االجرا جهت و دانشگاه آزاد اسالمی است که با خرد جمعی براي رسیدن به الگویی واحد و الزم
ها را برطرف ها و اختالف روشها و تفاوتاختار مجالت بکوشند و تناقضصحت و سالمت س

نمایند.
ها، ساختار، داوري، ویرایش.نامهههاي دانشگاهی، شیوفصلنامهها: کلیدواژه
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بازتاب مفاهیم سیاسی در اندیشه و آثار سعدي شیرازي

علی حکیممحمد
تبریزدانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی 

علی ناظمی

چکیده
با مطالعه و اند.آن دورهیاسیو سیاوضاع اجتماعينمانۀ تمامییدر هر عصري آیآثار ادب

آن یاسیو سیت اجتماعیتوان به فهم قابل توجهی از وضعیاین آثار در هر دوره میبررس
موجود و پرتوي از شرایط و نر، صناعت و بالغت، تابعی از وضعنایل آمد. در واقع ادبیات، ه

ثار آمده از آباشد. مفاهیم سیاسی برهاي سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن میویژگی
اي ساخته و پرداخته شده که براي اعصار بعد از سعدي نیز کاربرد دارد. شیخ اجل، به گونه

پژوهش به دنبال کشفسعدي شاعر زمان خود نبوده و به آینده نیز تعلق دارد. این،بنابراین
دي عچنین  بازتاب مفاهیم سیاسی در آثار سمتقابل و ارگانیک  ادبیات  و سیاست و همۀ رابط

اثیر آن و ت، در ادبیات سیاسی ایرانينقش و جایگاه سعداست. بنابراین با طرح این سؤال که:
و نیل به نتایج گویی به آن هاي عصر خود چه بوده است؟ و در پاسخبر حاکمان و حکومت

رل بر کنتي ژرفثیرزمین تأیات ایرانادبة زیر ارائه شده است. سعدي در حوزۀ پژوهش، فرضی
هاي وي نقش سیاسی حاکمان و حکومت عصر خود داشته است و آثار و واکنشو هدایت

ثري در هدایت اوضاع و سامان سیاسی آن داشته است.ؤم
سعدي، سیاست، حکومت، حقوق بشر، اندرزنامه.ها:واژهکلید



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله266

توان ذهنیکان کمهاي فارسی کودبررسی صنایع بدیعی در برخی کتاب

حسن حیدري 
دانشگاه اراك یات فارسیدانشیار زبان و ادب

یا رسولی رؤ
زبان و ادبیات فارسیارشدکارشناس

چکیده 
فارسی کودکان استثنایی بررسی شده است. هاي هاي ادبی برخی کتابدر این پژوهش جنبه

هاي فردي این گروه از زبان آموزان ضرورتی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته توجه به تفاوت
ها نگریسته شده است. این جستار نشان شناسی بدانشده است و بیشتر از منظر علم روان

ا هکنند و برخی دیگر از آرایهدرك میهاي ادبی را این زبان آموزان زودتردهد برخی از آرایهمی
ها به سهولت قابل ادراك و احساس نیست. بنابر این بهتر است مؤلفین منابع درسی براي آن

هایی از قبیل تشبیه محسوس به محسوس استفاده کنند و به همین منظور بیشتر از آرایه
ع ز این حیث تحقیق در این منابگرا. اگرا باشد نه استعارهاشعاري را انتخاب نمایند که تشبیه

هاي بدیعی است.کاربردي نیز دارد. تمرکز این جستار بر بررسی آرایهۀ جنب
فارسی، بالغت، بدیع.کودکان استثنایی، کتابها:واژهکلید
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اي حکیم سنایی غزنوي: بررسی تحلیلی و تطبیقیجایگاه کالمی و فرقه

حسین حیدري
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هـ ق.)، یکی از عارفان، 532(فى غزنوىیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایبدون تردید حک

که . چناناستساز در ادبیات عرفانی ایران زمین بودهحکیمان و شاعران پیشگام و دوران
هـ ق.) فهم اسرار خود را منوط به فهم سخنان حکیم غزنه 672(فالدین محمد مولويجالل

شناسی عارفان بزرگ خراسان است.رو شناخت جهان بینی او کلید دیناست، از ایندانسته 
ا بپردازد واین مقاله به تطبیق نظرگاه کالمی سنایی با مکاتب مهم کالمی عالم اسالم می

وي را در باب بحث هاي: تشبیه و تنزیه، تأویل آیات، حسن بررسی مستقیم ابیات سنایی، آراي
هی، غایت آفرینش، تأویل شرور، ظاهر و ی، جبر و اختیار، کرم و عدل الرعو قبح عقلی و ش

نخست پیامبر گزارش ۀ کند و قضاوت او را در باب سه خلیفباطن کالم خداوند بررسی می
تبیین کرده است رارضا)حسین،کرده و مناقب علی(ع) و برخی از امامان معزز شیعه (حسن،

قت)، در آثار سنایی نشان یو سرانجام مقام واالي ابوحنیفه را، در اصول و فروع و عرفان (طر
دهد که برخالف نظر برخی از پژوهندگان، در غالب موضوعات دهد. این جستار نشان میمی

حنابله يهمسویی نسبی و با آرامذکور، دیدگاه حکیم سنایی با مواضع حنفیان، معتزله، شیعه
و اشاعره اختالف بنیادین دارد.

.)امام علی(عابوحنیفه، عرفان ایران، اشاعره،سنایی غزنوي، ها:واژهکلید
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دگاه سعديیشفاعت از د

علی حیدري 
علمی دانشگاه لرستانهیئت

حسین فالحی اصل
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده 
ترین مباحثی که در اکثر ادیان به آن پرداخته شده است، شفاعت است. تقریباً در یکی از مهم

تمام ادیانی که در اصول آنها رستاخیز و زندگی پس از مرگ از جایگاه ویژه اي برخوردار است، 
در زمینۀ پاداش نیکوکاران و مجازات گناهکاران و به تبع اینها، بحث شفاعت و غفران ذنوب، 

دانند و پیروان دین خود را مشمول شفاعت و غفران میشماريشده است. مطالبی مطرح 
ه دانسته و آنها را از آتش دوزخ در امان یاز مؤمنان را ناجيا، مؤمنان و برخی فرقهیگروه

گر معتقدند که یدیبخشد و گروهیدانسته اند و معتقد بودند که خداوند گناهان آنان را م
بخشد و... از طرف دیگر آنانی که به نوعی به شفاعت گناهان معتقدند، یخداوند گناه همه را م

دانند. سعدي شیرازي (ص) و... میاز جمله، از جانب خداوند، پیامبرآن را از نواحی مختلفی 
... (ص) وامت و شفاعت حضرت محمدیاز متفکران اسالمی، به شفاعت در قياریز مانند بسین

ن مقاله ابتدا به طور اجمال یداند نه استحقاق. در اراه تفضل میمعتقد است و این شفاعت را از 
نظر فرق مختلف در مورد شفاعت بررسی و سپس به نظر سعدي در این موارد اشاره شده است.

.خداوند، شفاعت، گناه، سعديها:دواژهیکل
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يریدون مشیانسان در شعر فر

هاجر خادم
زنجاناسالمیدانشجوي دکتري دانشگاه آزاد

تورج عقدایی

دهیچک
کند. پرداختن به انسان به مثابۀ یمیرا بررسيریانۀ مشیگراانسانيهاشهیمقالۀ حاضر اند

شه و عشق و تعامل انسان دوستانه یاندياریشد و به یاندیسازد، میکه مفهوم ميتنها موجود
متفکران عالم بوده یباز مورد توجه تمامریدکند، ازیش را معنادار میخویگران، زندگیبا د

نۀ یآکند و چهرة او را دریمیموجود بررسيهاتیانسان را در چارچوب واقعيریاست. مش
پردازد یمیانف انسیست؛ بلکه به توصینیانسان آرمانین در پیند. بنابرایبیمیاجتماعیزندگ

درون بر دستيهاکه از تناقضیشناختکند و با یمیگران زندگیکنار دکه در اجتماع و در
يدارد. انسان مورد نظر او برایها را نگه میکیابد و جانب نییدرون غلبه ميهايآورده، به بد

گران یاز ديریو تفاهم و دستگیورزد، مهربان است و دوستیدن به سالمت نفس، عشق میرس
ل ین دلیشاد و آزاده است و به همدوار، یداند. مشیري امیمیجمعیزندگیۀ اساسیرا پا

ز و یتسدوست و ستمهنیم،کندیف میکه او توصیرد. انسانیگیمیانسان را پيتحقق آزاد
ابد وییشدة خود را بازمت گمیهاست که انسان مورد نظر او هونیخواه است. با تحقق اعدالت
گردد.یش بازمیشتن خویبه خو

ت.ی، هوی، عدالت خواهيگران، مهرورزیبا د: انسان، عشق، تعاملهاواژهدیکل
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گریزگرِ نصیحتنصیحت
گري و پندنشنوي سعدي در غزل)جو در جوانب نصیحتو(جست

یخادماهللاروح
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هاي سعدي شیرازي، از بزرگان و استادان مسلم زبان و ادب فارسی است. ورود او به بیشتر زمینه

در آثار تعلیمی او وجوجستجانبه و چندبعدي ساخته است. شعر فارسی، از او ادیبی همه
دهد که سعدي در هرکدام از همچون بوستان و مواعظ و مقایسۀ آن با غزلیات او، نشان می

دهد و مستمع راینۀ شاعري شخصیتی مستقل دارد. به نحوي که در مواعظ پند میاین دو زم
شود؛ اما در غزلیات در جامۀ یک عاشق راستین ظاهر میخواندبه شنیدن نصایح خود فرامی

عاشقی که در کار عشق، از نصیحت خیرخواهان و مالمت و شماتت و تعنّت بدخواهان 
دم خود را در راه عشق به نمایش بگذارد.هراسد و بر آن است تا ثبات قنمی

د شوتضاد و درگیري عقل و عشق موضوع مهمی در ادب عرفانی و عاشقانۀ ایران محسوب می
ترین شاعران فارسی است، این درگیري همیشگی را به نیکی بازنموده است. و سعدي که عاشق

وشن و فراگیر است. هرجا که در غزل سعدي زمینۀ عشق انسان به انسان و تضاد آن با عقل، ر
زد خیمیشود، محتسب عقل به مالمت و نصیحت برهاي عشق، در رفتار عاشق هویدا مینشانه

و او را با این توجیه که عاشقی و نظربازي، گناه و خالف عقل است و باعث ضایع شدن عمر و 
اما این عاشق دارد. ها و عواقب عاشقی بر حذر میشود از سختیاز دست دادن سالمت می

داند، چون او صادق که عشق پاکی ازلی بر دل او نقش بسته، توبه از عشق را ناممکن می
خودي و شوق چشیده، با تجلی معشوق بر او سرّ عشق را شنیده حالوت مستی عشق را در بی

ر از خبو با آن انس گرفته است و حال که عشق آشکار و راز او فاش گردیده، دیگر مدّعیان بی
فت اند را باید گنی را نچشیدهحاصل که حظّ روحاگویان بیبصر و مالمتنظران بیعشق و کوته

عقل و عشق در حکم دو پادشاهند که در یک کشور نگنجند.که
گریزي، عشق، عقل.: سعدي، غزل، نصیحتهاکلیدواژه
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نمایی خواب و خیال در مثنوي معنوي موالناباز

صادق خادمیمحمد
) گرگانپردیس امام خمینی(رهـادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیانواستادیار گروه زبان 

یمیلماندانا ع
واحد آزادشهر اسالمییار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداستاد

چکیده
ر ب» خیال و وهم«را در مثنوي معنوي، بسیار به کار برده و نیز بر تأثیر » خواب«مولوي، واژة 

اي شد در پدید آمدن این نماید. کاربرد این دو اصطالح، انگیزهمیحسّی و عقلی تأکیدامور
ه شامل این مقالبا بیانی تمثیلی به بحث گذاشته شده است.» خواب و خیال«که در آن جستار

و نیز  تعاریف رؤیاي » خیال«و اختالف آن با » خواب«دو بخش است: در بخش اوّل به تعریف 
»خواب و خیال«گردد و در بخش دوم، جایگاه شفه، خلسه و اضغاث احالم اشاره میصادقه، مکا

گیرد. موالنا مانند دیگر عرفا، از دیدگاه موالنا در مثنوي معنوي، مورد بررسی و تحلیل قرار می
براي تجسّم وتمثیل حالت رهایی از عالیق و اشتغاالت مادّي و دنیوي و کسب قوت روحانی، 

گونه که بیداري،نمودار بعث کند که مرگ کوچک است، همانخواب را ذکر  مینمودار حالت 
قیامت کبري است. به اعتقاد وي، خیال، هم در عالم صغیر و هم در عالم کبیر، اوّلین مرحلۀ 

که عالم خیال گردد. البته در وراي عالم حس هم، با آنعبور از خطّۀ دنیاي حّسی محسوب می
رسد ونمیپهناتر از عالم حس است، خود از حیث وسعت به عالم مثـالتر و دور بسیار وسیع

شود نیز مربوطگرفتگی میموالنا این معنی را که خیال انسانی، خود گه گاه مایۀ حُزن و دل
شمرد.به همین محدودیّت نسبی عالم خیال، می

.: خواب، خیال، مثنوي معنوي، موالناهاکلیدواژه
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زبان نمادین در تعهد و التزام اجتماعی و انسانی شعر شاملورویکردي به تأثیر 

پورمحمد خاك
علمی دانشگاه تبریزهیئتعضو 

چکیده
شابهتمخطبرکهاستعارهخالفبربودن،صداییچندوپذیريتأویلدلیلبهنمادینبیان

ايیژهوتأثیرمخاطباقناعوهنريالتذاذوکالمتعمیقدرکند،میحرکتبودنصداییتکو
اتامکانافزونیوکالمداللتیحوزةگسترشبرعالوهنمادینمفاهیمدیگر،بیانبه. دارد

هايصورتورايدرنهفتهمعانیکشفدرمخاطباحساساتوافکاردهیسامانموجبسخن،
ربحاکمسیاسیساختاربانمادینبیانبههنرمندانگرایشاین،برافزون. شودمیمادي

دینیگیرهايوگرفتوتکفیراختناق،دوراندرکه،معنابدیندارد؛ناگسستنیروابطجوامع
عرصههبلککند،میتضمینراهنرمندحیاتصیانتتنهانهايهالهوپوشیدهبیانسیاسیو
ازپوشیچشمباراانسانتبارتعالیشاملو. گرداندمیفراخاوهنريآفرینشاستمراربررا

آثارازبخشیدلیلهمینبهدانست؛میهنرياهدافوآرمانترینمهمسیاسی،گیريجهت
آنانلذایذوهادلهرهوناامیديوسیأپیروزي،وشکستپیکارمردم،آرزوهايبیانبهاو

یحزببندهايوقیدهرگونهازفارغرااجتماعیوانسانیالتزاموتعهدچونشاملو. پردازدمی
مطالباتوسفارشاتبهخودآثارازتعداديدرتوانستکرد،میاحساسخود،پوستوخوندر

دیونممیدانایندرويتوفیقازتوجهیقابلبخشتردیدبی. بدهدايشایستهپاسخجامعه
ردنمادینشیوةتاثیربهاسترویکرديپژوهشاین. استبودههنريابهامونمادینبیان

.شاملوشعراساطیروهاعاشقانهها،مرثیهاجتماعی،هايسروده

.هنريکارکردهايواجتماعیالتزاموتعّهدنمادین،بیانشعر،: شاملو،هاکلیدواژه
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فراهانیالممالکادیبشعرآیینۀدرایرانملیحماسۀقهرمانانتصویر

پورمحمد خاك
دانشگاه تبریزگروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیئت علمی

خواهلیال رزق
ارشد زبان و ادبیات فارسییکارشناسدانشجوي 

چکیده
ازاتامتیازفارسیادبپیشینادواربامقایسهدرفرودهایشوفرازتمامبامشروطه،دورةشعر
زهمباروسرانخودکامگیبرابردرایستادگیبرايشوقوشورایجاد. استبرخوردارايویژه

پیدایشموجبکهبودادبیاتحیطۀدرجدیدهايتالشجملهازاستعمارگر،هايقدرتبا
. ردیدگملیهویتتکوینوگیريشکلچنینهموپرستیوطنمفهومووطنازجدیدتلقی

ند،داشتمزبورمضامینبامواجههدردورهاینشاعرانکهمتفاوتیعالیقوسالیقازگذشته
تمدنوفرهنگشناساندنوملیهویتتقویتباویژهمنظريازتوانستندآنانازهریک
اعالناب. سازندمصممبیگانهگرانسلطهواجانببامبارزهدررامردمجامعه،بهایرانیدیرینۀ

وروزحوادثبهچندانیتمایلخودمعاصرانبرخالفاگرچهفراهانیالممالکادیبمشروطه،
بهويگرایشگویايوطنی،وانقالبیاشعارايپارهامادهد،نمینشانخواهیآزاديجریان
طیراساازادبی،فنونوعلوموتاریخبرتسلطباوي. استاجتماعی-سیاسیهايفعالیت
اعۀاشبرايراملیقهرمانانوبردمیبهرهخویشانقالبیافکارواهدافتبیینبرايایرانی
بررسیهبحاضر،مقالۀدر. گیردمیکاربهایرانیانملیهویتبازگشتوناسیونالیستیروحیۀ

.ایمپرداختهادیباشعاردرشاهنامههايشخصیتتجلیعللوچگونگیتحلیلو
ناسیونالیسم.اسطوره،شاهنامه،قهرمانانمشروطه،شعرفراهانی،الممالکادیبها:کلیدواژه
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ساختار روایی منظومۀ لیلی و مجنون نظامی گنجويتحلیل 

فخرالسادات خامسی هامانه

چکیده
هدف از این مقاله نقد و بررسی شیوة داستان سرایی نظامی در حکایت لیلی و مجنون بر اساس 

است. با » تزوتان تودوروف«و » آلژیر داس گریماس«نظریۀ دو تن از ساختارگرایان بزرگ 
»: فاعل: «س، شش کنشگر مورد نظر عبارتند ازبا الگوي کنشگر گریمامطابقت این حکایت 

»لیلی»: «گیرنده» + «وصال لیلی«و » وفاداري در عشق: «» هدف«یا » مفعول»  + «مجنون«
»: یاریگر+ «»پدر لیلی: «»رقیب یا بازدارنده«» +عشق لیلی«و » ادبیات تمثیلی»: «فرستنده+«
» انفصالی«و » میثاقی«، » اجرایی«نین هر سه زنجیرة روایتی همچ» . نوفل«و » پدر مجنون«

کند،یممطرحتودوروفکهییالگواساسبراز نظر گریماس در این حکایت دیده می شود .
رفتیپپنجيبر مبناآن ییرواساختاراست. کردهيرویپيواحدییرواساختاراین حکایت از

این حکایت ) غالب در است. وجه (روایت قضیه ايره سازياست و شیوة آن زنجیاستوارهیپا
است. » اخباري«

: لیلی و مجنون، نظامی، روایت، تودوروف، گریماس.هاکلیدواژه
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شناختی به اشعار پروین اعتصامیرهیافتی نشانه

زادهزینب خان
واحد مرودشت   اسالمیدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

پورعبدالرسول صادق
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارسهیئتعضو 

چکیده
ي ایوهشالقاییشناسی روند، نشانههاي مختلف نقد که در مطالعات ادبی به کار میز میان شیوها

دار امر القاي عهدهکهغیر قراردادي و هایی معنایی است که از رهگذر آن به رمزگشایی نشانه
پروین تر شعر تر و ژرفقیدقدركيق تالش براین تحقیهدف ا.یابیمدست می،هستندپیام

يکرد نظریحاضر، نخست روپژوهش.استشناسی پیرسنشانه، به استناد چارچوب اعتصامی
پردازد.یمپروینشعرالقایی در شناسینشانهآن به يکند و سپس بر مبنایمیرا معرفپیرس 

اگرچه دهد.داراي معناي القایی هستند، مورد تحلیل و بررسی قرار میواژگانی و عباراتی که
،تاسپروین اعتصامی اول، در ارتباط با شعر ۀ، به طور مشخص و در وهلپژوهشن یايهاافتهی

عاصر ماشعاریبررسيکرد براین رویاستفاده از ايبرايانهیتواند زمیثر بودن مؤدر صورت م
.دین اشعار فراهم آیاز ادرك بهتريق امکانین طرید از ایفراهم کند تا شایفارس

.پروین اعتصامیالقا،شعر،پیرس،شناسی،: نشانههاکلیدواژه
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میان نیچه و اندیشۀ شاعرانه حافظ» آرمان زهد«مطالعۀ تطبیقی مفهوم 

محمدزادهرقیه خان
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنانکارشناس

چکیده 
ل هاي متفاوت شککه در بستر فرهنگییهاو اندیشهيهاي فکرمقایسه و تطبیق خاستگاه

ات، یژه در حیطۀ ادبیوهگونه مطالعات، بنیرد. ایگیحوزة مطالعات تطبیقی جاي ماند، درگرفته
کند. در این مقاله تالش ما یعلم و ادب کمک مان بزرگان یافت و درك افکار مشابه میبه در

اي خاص و با هاي دو متفکر، از دو تمدن و فرهنگ مختلف را از زاویهبر آن است که اندیشه
ي الدین محمد حافظ شیرازم. این دو متفکر عبارتند از خواجه شمسیروش تطبیقی بررسی کن

اندیشمند نیرگذارتریو تأثیلسوف آلمانیک  فیران و فردریه.)، شاعر و متفکر برجستۀ ا792(م 
چه، یحافظ و نيهانیچه از جمله دغدغه1900-1844قرن نوزدهم میالدي در حوزة فرهنگ.

واژگون کردن و ساختن ی، مبارزه با جهل و خرافات و به طور کلیتوجه به انسان، خودشناس
ن شمند، پی افکندیاندهر دوينو است. نقطۀ مشترك فکريهابا ارزشیو شناساندن فرهنگ

رفتار، تحت عنوان اخالق و یو چگونگیمردمينو از راه روشن کردن بستر باورهایفرهنگ
تناقضات جامعه برخورد داشته یهر دو متفکر در حوزة اخالق با برخمبارزه با آرمان زهد است.

، جامعه بوده استرفته شده در یت شده و پذید تثبیز با عقایش را که متماید خاص خویو عقا
سندگان این یاند. نواخالق و به تبع آن فرهنگ، ارائه کردهدريدیهاي جدطرح نموده و ارزش

آن دو را در تغییريهاشۀ آرمان زهد و گزارهیهاي نیچه و حافظ دربارة اندمقاله، رهیافت
کنند و نشانین مییتبیاز ارزش اخالقيدیشکل جدییو برپاینینظام اخالق ديهاارزش

نو از راه روشن یشمند، پی افکندن فرهنگیهر دو انديخواهند داد که نقطۀ مشترك فکر
رفتار، تحت عنوان اخالق و مبارزه با آرمان زهد است.یو چگونگیمردميکردن بستر باورها

.اخالق، ابرانسان، آرمان زهدانسان،چه، رند،یحافظ، نها:واژهکلید
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سیمین بهبهانی"چلچراغ"شناختی زبان در دیدگاه جامعه

محمدزادهرقیه خان
دانشگاه سمنانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

شهال رستمی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ر هایی که جامعه بولیتگیرد. مسئشناسی زبان از انتظارات جامعه بر جنسیت شکل میجامعه

شان عجین شده که آن را جزو خصوصیات اي با شخصیتنهد به گونهدوش هر دو جنس می
دهد. مثألپندارند. جامعه بار معنایی کلمات را در ذهن شنونده تغییر میزیستی خویش می

ود آمدنگوییم پرستار، در ذهن ما این کار زنانه است. این باورها باعث به وجهنگامی که می
شود و از آنجا که نویسندگان در نوشته هایشان ذهنیات ادبیات خاص براي هر دو جنس می

توان جنسیتسازند، از این رو با دیدن یک نوشته، میخویش را، خواسته یا ناخودآگاه وارد می
هایی که در آن جاري است، تشخیص داد. سیمین بهبهانی از جمله نویسنده را ازرمزگونه

ت یاید. با عنایباشد که خودآگاه و ناخودآگاه زبان زنانه در آثار او انعکاس مین معاصر میشاعرا
هاي جنسیتی در آثار نامبرده، نویسندگان این مقاله بر آنند تا تأثیرات زبان جنسیتی به قابلیت

مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. پس از "چلچراغ"شناسی زبان در دفتر را در حوزة جامعه
حمیل زده و تهاي الزم، این نتیجه حاصل گردید که سیمین بهبهانی از باورهاي جنسیتبررسی

جوید. اشعار او در این دفتر سرشار از مضامین اجتماعی شده بیش از زبان جنسیتی بهره می
سیاسی است.–

سیمین هاي زبانی، شعرزنانه، شناسی زبان، جنسیت در زبان، رمز وارهجامعهها:کلیدواژه
.چلچراغ، بهبهانی
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کارکرد عنصر عاطفه و خیال در شعر موسوي گرمارودي

محمدي محمدحسین خان
علمی دانشگاه ارومیههیئتعضو 

کیدهچ
خیال سروکار دارد. عاطفه و تخیّل در شعر، نیازمند هاي ادبیّات است که با یکی از شاخه،شعر

ه، هاي مختلف: تشبیه، استعاره، کنایتواند به شکلزبانی است که ظرف ارائۀ آنها باشد. خیال می
آمیزي، تضاد، پارادوکس و... در اشعار شاعران ظهور کند. علی موسوي گرمارودي مجاز، حس

انگیز و مؤثّر بسراید. چراکه صور ان، شعرهایی خیالاز شعراي معاصر ما نیز کوشید در حدّ امک
ها، احساسات، تعبیرها و تفسیرهاست. در این مجال بر آن هستیم خیال راهی براي دیدن ایده

شناسی شعر این شاعر نشان دهیم. همراهی خیال و عاطفه نقش عاطفه و خیال را در زیبایی
ـا و نمقبیـل طبیعت، نمـاد، رنگ، متناقضبه عنوان عناصر اصلی سازنده شعر با عواملی از 

هاي شاعرانه را و دیگر ابزارهاي بالغی شاعر در شش مجموعه شعـري: عبـور، در زداییآشنایی
دهد که سار نخل والیت، سرود رگبار، چمن الله، خط خون و صداي سبز نشان میسایه

اند.اي یافتهتازهتصویرهاي خاص گرمارودي به دلیل نگرش خاصّ، درشعر او کارکرد 
: ادبیات معاصر، گرمارودي، صورخیال، خیال، عاطفه. هاکلیدواژه
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هاي همراه آهنگ"و "این والیتاز"مجموعه داستانیدوبررسی ساختاري
اثر علی اشرف درویشیان"بابام

محمديمحمدحسین خان
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده
بهره باشد. ساختار، نظامی توان یافت که از کارکردهاي ساختاري بیامروزه کمتر نقدي را می

تحلیل ساختاري،  .اي همبسته با یکدیگر و با کل نظام دارداست متشکل از اجزایی که رابطه
کند. با شناخت این مناسبات بر مجموعه مناسبات میان اجزاي ساختار در هر اثر تأکید می

یابد. بررسی ساختاري روایت  و تحلیل ساختاري را به ویژه درون ساختاري یک اثر معنا می
ترین دستاورد نقد ادبی معاصر به شمار آورد. بهترین شیوه در آثار روایی باید یکی از شگرف

مایه، تحلیل و طبقه بندي ساختاري در داستان بر مبناي جریان روایی متون چون: درون
... می توان تقسیم بندي کرد.پیرنگ، شخصیت پردازي، زاویه دید، توصیف و

هاي خود از عناصر داستانی چون نویسنده رئالیست معاصر در داستان،اشرف درویشیانعلی
استفاده او از آنها اما... استفاده کرده استراوي، زمان ومکان،  زاویه دید وشخصیت، پیرنگ،

اري و قوت تمام دیده در داستانها شّدت وضعف دارد. در بیشتر داستان ها عناصر به استو
را دارد؛ مثًال با خواندن هاي او ویژگیهاي سبکی خاص خود شود. همچنین نوشتهمی

خاص و هایش به خوبی فضاي مناطق کرد نشین با فرهنگ اصیل و آداب و رسوم داستان
شود.اعتقادات آن منطقه درك می

داستانی.ان، سبک رئالیست، عناصر ساختار، درویشیها: واژهکلید
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خاقانی و اداي معناي واحد به طرق مختلف 

محمديمحمدحسین خان
علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیههیئتعضو 

افسانه رحیمیان
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
ر وي داماتکراري استدیوان قصاید خاقانی سرشار از مضامین و مفاهیم بدیع و در عین حال 

هاي متعددي از یک تصویر ارائه کرده است. این تکرار، دیوان او را بند مضمون نمانده و نقاشی
هایش امتیاز خاصی بخشیده و گوي سبقت را در میدان گوییها و مغلقبا وجود دشواري

اقانی به آوردن سرایی اقرانش، از آن او کرده است. با توجه به اینکه خگویی و نادرهپیچیده
تعابیر و اصطالحات علوم و فنون متعددي چون طب، نجوم، دین و به طور خاص اصطالحات 

هاي دینی مسیحیت، موسیقی، آداب و سنن مرسوم در فرهنگ عامه و حتی توجه به بازي
رسد یکی از عوامل ... عالقۀ خاصی داشته به نظر میه رایج در آن دوران و بازي نرد وکودکان

هاي متعدد از شناسان همین تصویرسازيسنجان و سخنگاري سخن او در میان سخنماند
.تاو پدیدار اسةتوانایی او در استخدام معانی و ابتکار مضامین در هر قصیدیک مضمون است. 

سراي شروانینگارنده در پی آن است با تحلیل شصت و یک قصیده از دیوان سترگ سخن
ها را بنمایاند.وع مضامین با وجود شبیه بودن الفاظ آنخالقیت وي و در عین حال تن

: خاقانی، دیوان قصاید، مضمون، شباهت، تکرار، تنوع، خالقیت.هاکلیدواژه
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نگرشی بر جایگاه توبه در ذهن و زبان حافظ

خانی سومار احسان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده  
ورود به عرفان و اولین مقام سالکان است و حافظ با دیدي متفاوت از دیگران بارها ة توبه درواز

ۀ راند. این پژوهش سعی دارد تا جایگاه توبه در اندیشدر این باب سخن میدر اشعار خود
حافظ و میزان پایبندي و اعتقاد خواجه را به این مقوله نشان دهد. همچنین به بیان طنزپردازي 
حافظ در باب توبه و استفاده ابزاري از آن در پیشبرد اهدافش بپردازد. حافظ به لحاظ اعتقادي، 

راي اي بمایهگذار باید مجرم و گناهکار باشد. وي توبه را دستپذیرد چرا که توبهتوبه را نمی
هاي جامعه دهد و همین طنزپردازي را سالح کاري خود براي مبارزه با ناراستیطنز قرار می

رو سنایی است. اجتماعی دنباله-دهد که از این لحاظ و در راستاي مبارزه سیاسی قرار می
ظ فه عنوان موجد شعر قلندرانه بر فکر و شعر، شاعران پس از وي و خاصه حاتأثیر سنایی ب

ا باید اذعان داشت که در واقع این نوع شعر توسط حافظ به مشهود و غیرقابل انکار است ام
رسد.کمال و شکوفایی خود میۀ نقط

.: حافظ، شعر فارسی، توبه، گناه، طنز، مبارزه اجتماعیهاواژهکلید
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ۀ دریداهاي دوگانبا تکیه بر نظریۀ تقابل» گاوخونی«شکنانۀ داستان دهنقد شالو

الناز خجسته
(س)هراکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الز

چکیده
که ژاك دریدا فیلسوف »شکنیشالوده«) یا Deconstruction(مکتب دي کانستراکشن

مدرن و ساختارگرایی و نیز فلسفۀ پستهاي مهمفرانسوي بنیانگذار آن است، یکی از شاخه
هاي فکري این مکتب، بنیانرود. از جمله رویکرد نقادانۀ مدرن در ادبیات به شمار می

هایی همچون شب و روز، مرد و زن، فرشته است که بر اساس آن، تقابل» هاي دوتاییتقابل«
ري نظ-این جنبش فلسفیشود. و اهریمن، قهرمان و ضد قهرمان و نیک و بد در آن بررسی می

سازد که هر متن هاي نقادانۀ متون ادبی کاربرد دارد، در اصل روشن میخوبی در خوانشکه به
شود.بارها از نگاه خوانندگان خود بازتولید می

از جعفر مدرس صادقی پرداخته » گاوخونی«شکنانۀ داستان در این جستار به نقد شالوده
شناختی و زبانی در آن بسیار برجسته است و در ز دو منظر روانهاي متضاد اشود که تقابلمی

ود شگونه ارزیابی میکشد. در نهایت ایننتیجه فضاي ذهنی دوپارة آفریننده را به تصویر می
و هراس ذهنی راوي در » بیداري«و » رؤیا«ترین گونه از تقابل در این داستان، که برجسته

هاي زبانی گوناگونی را نیز آفریده مایه، تقابله همین بنگیرودار این ارتباط متقابل است ک
است.

.هاي دوگانه، گاوخونی، مدرّس صادقی، راويشکنی، دریدا، تقابلشالودهها:کلیدواژه
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شناختی دوران کودکی ل جامعهیهاي اجتماعی و مفهوم کودکی؛ تحلمتن
»هاي آسمانبچّه«نامۀ لمیدر ف

فرامرز خجسته 
ات فارسی دانشگاه هرمزگانیزبان و ادبار یدانش

نژادربابه قرشی
ات فارسی دانشگاه هرمزگان یکارشناس ارشد زبان و ادب

دهیچک
دار و ثابت یشناختی به دوران کودکی، کودکی فـراتـر از مقـولۀ همواره پاکرد جامعهیدر رو

ده است ف شیشونده تعرخی و دگرگون یتاً تاریري ماهیا تصویست شناسانه به مثابۀ مفهوم یز
خی و اجتماعی مختلف چند و چونی متفاوت و گوناگون به خود گرفته یهاي تارکه در دوره

شناسانه به دوران کودکی نشان کرد جامعهیکوشد تا ضمن مروري پر رواست. نوشتار حاضر می
ت کان اسدهد که چگونه مفهوم کودکی که در واقع همان توقّعات و تصوّرات بزرگساالن از کود

اي هژگییر ویخی عام و مسلّط بر هر عصر و جامعه، تحت تأثیط اجتماعی و تاریفزون بر شرا
ک دورة زمانی واحد قرار دارد. بـه یتـر متـن هاي اجتماعی گوناگون در تـر و جـزئـیخاص

ک زمـان یمـدرسه، در -شهـر-ن منظور، مفهوم کودکی را در سه متـن اجتماعی، خانوادهیا
هاي لم موفّق بچّهیدي کـه خود وي فید مجیاثر مج"هاي آسمانبچّه"لم نامۀ یحد، در فوا

ابی به روشیدر دادهم.یکنل و بررسی مییآسمان را بـر اساس آن در دهـۀ هفتاد ساخت، تحل
م کرد.یل متن عمل خواهیوة تحلیاسنادي و داده کاوي به ش

ه در شیتلقّی افراد جامعه از مفهوم کودکی، کامًال ردهد: ن بررسی، نشان مییج حاصل از اینتا
تیهاي گروهی و قشري و خاستگاه طبقاتی آنها دارد. حفظ ماهست، وابستگییهاي زوهیش

وجّه ق کودك و تیفی دوران رشد کودکان، به شناخت دقیلی خانواده و مدرسه و ارتقاي کیتکم
ن باور ین که هنوز در آثار هنري ما، ایاتیاو وابسته است و در نهاة ژیاي ویازها و دنیبه ن

ر هم یتري نسبت به ساشیت بیز و مقبولیعمومی که کودکان با عملکردي بزرگساالنه از تما
شود. غ میید و تبلیساالنشان برخوردارند، تأئ

.هاي آسمان، خانواده، مدرسه، شهر: مفهوم کودکی، بّچههادواژهیکل
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با تکیه بر اشعار ناصرکشاورزر اشعار کودکانههاي مشهود دها و نشانهموتیف

مریم خدابخش
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 

نژادعباس باقی
علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیههیئتعضو 

چکیده
اي به نام هستی ونیز، برگرفته از مقولههاي به کار رفته در شعر کودكها یا نشانهموتیف

ه باشد کطبیعت، جانوران، باور، مذهب، سنن ادبی و زندگی مدرن و آشنا با ذهنیت کودك می
گیري آثارادبی شاعران شعر ساز در شکلهاي متعددي از کاربرد شان؛ نقشی سرنوشتجلوه

ها را تأثیرگذار بر تشخیص سبک توان به کارگیري آناي که میکودك داشته، و دارد. به گونه
مایه در خدمت زبان شعري ایشان درآورد؛ و فردیت سبکی آنان دانست و به مثابۀ یک نقش

ها قادرند با ایفاي نقش در ساختارهاي کالم کودکانه نیز منجر به تقویت چراکه موتیف
و نه چندان هاي درونی کالم شده و حتّی در برخی موارد، با دامنۀ تفسیري محدود سویه

هایی آشنا، معانی و مفاهیم خاصی را در مایهها یا نقشگشوده با ظاهر شدن در نقش موتیف
اي مشخص ههایی باشند و بی آنکه معناي نمادین بیابند، بر مدلولبرگیرند و تنها به مثابۀ دالّ 

ی در شأنتوانند با جانشینو ثابتی داللت داشته باشند. اگرچه گاهی در موارد معدودي می
معانی و مفاهیم دیگر، غنی ساختن بار معنایی کالم، ژرفابخشی محور معنایی شعر و تقویت 

هاي برونی و درونی کالم کودکانه به یک موتیف نمادین تبدیل شده و معناي نمادین به سویه
هاي دنیاي کودکی و در نظر خود بگیرند که البته با در نظر گرفتن مفهوم کودك و ویژگی

تن سن و سال، سطح آگاهی، دریافت و میزان درك مخاطب از جهان هستی و محیط گرف
پیرامونش، از جهاتی شایستگی تأمل را دارند. در این مقاله بر آنیم تا با تأمل بر اشعار کودکانۀ 

ها در شعر کودك را مورد کنکاش قرار دهیم.ها یا نشانهناصرکشاورز، نقش و تأثیر موتیف
.عرکودك، موتیف، ناصر کشاورز: شهاکلیدواژه
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عطاربررسی عرفان خیام در سایۀ مختارنامۀ

محمد خدادادي
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
حسین جودوي

یزدان و ادبیات فارسی دانشگاهکارشناس زب

چکیده
هاي نادرست قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا خیام کسی است که همواره مورد قضاوت

دالیلی مبنی بر واال بودن شخصیت وي عنوان گشته است و سپس اشعار و مضامین عطار را 
که در بسیاري از موارد، نزدیک به زبان خیام است، بیان کرده و با کنار هم قرار دادن این 

مورد توجه قرار گرفته این مضامین مضامین و شرح عارفانه و حقیقی این اشعار، یکی بودن
متشابه و در ظاهر براي سطحی ستاي، همگی اشعارشده است. اشعاري که انتخاب است

رین و تاساسیگونه نیست.یابیم که ایناما در یک نگاه محققانه در میکنندهگمراه،نگران
با این.بحث شده استها آنة بارترین موضوعات از این میان انتخاب و به تفصیل درمحوري

خیام که همواره به دالیل بسیاري که در مقاله ذکر شده و ۀ کار هم به اثبات شخصیت عارفان
حدمیان چهتا کهستو هم بیانگر این نکته شده اشده استپنهان مانده است، پرداخته 

جود شباهت و هماهنگی وعطار که در عارف بودنش شکی نیست، رباعیات خیام و مختارنامه 
.دارد

خیام، عطار، مختارنامه، عرفان.ها: کلیدواژه
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شعر کودك، دنیاي کودك

فوزیه خردخورد
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگانکارشناس

چکیده
توجهباامااستموزونآواییخواستارهموارهخوددرونیذوقباوداردلطیففطرتیانسان

ايهروشووسایلازیکیشعرکهگفتتوانمیتجرئبهوکندمیتغییرآننوعسن،به
بهترینتواندمیخوبشعرکهآنجاییاز.استبودهامروزوگذشتهدرپرورشوآموزش
راريو یادگیباشدسرودنیانوشتنحتیوخواندن،،اندیشیدنامردرکودکانبرايانگیزه

رشعونمایدتوجهشعرمختلفهايجنبهبهبایدکودكشاعرلذاسازد؛میترآسانويدر
وقافیهووزنیعنیشعرظاهريساختمانبهبیشترآغازدرگرچهکودکان. بسرایدخوب
هايظرافتوخیالیتصویرهايارزشبهتدریجبهولیدارندتوجهشعرموسیقاییهايجنبه
کهآنصرفبهشعريهر.گیرندمیقرارآنخوانندگانردیفبرند و درمیشعرپیزبانی

دبیاتاتاریخچهدربارهمطالبیابتدانوشتارایندر. نیستشعرکودك،فهمندمیراآنکودکان
هايقالبدربارهمطالبیسپسوآمدهکودكشعرهايویژگیوکودكشاعروشعر،کودك

آیا شاعرانکهاستاینو در پیاستشدهبیانآنساختاردرزباننقشوکودكشعر
در شعرهايشعرکودكموازینبسرایند؟ و آیا تمامبا کودکانمتناسبشعريتوانندمی

نسوباذوقمتناسبشعريسرودنبرايپیشنهادهاییو در پایانشود؟میرعایتکودکانه
.استگردیدهارائهکودکان

.شعرعامیانه، قالبشعرکودك، زبان،کودکان: ادبیاتهاواژهکلید
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زادة خود پنهان، هواي غالم هندو که به خداوند”ر داستان مفهوم بیگانگی د
“آورده بود

دارلوخزانهمحمدعلی
علمی دانشگاه گیالنهیئتعضو 

نوروزي عبداللهیطاهره
دانشگاه گیالنکارشناس زبان و ادبیات فارسی

چکیده
در » گیبیگان«مثنوي موالنا به واکاوي مفهوم هاي دفتر ششم این مقاله با بررسی فلسفی یکی از داستان

پردازد. می» غالم هندو که به خداوند زادة خود پنهان، هواي آورده بود«شخصیت و اتفاقات داستان منتخب 
ی، مایۀ حکمهاي کهن فارسی است که عالوه بر مضامین عرفانی، بنمثنوي موالنا یکی از بهترین کتاب

هاي معنایی آن پی هاي مثنوي به ظرفیتا به همراه دارد؛ هنگام خوانش قصهفلسفی، دینی، اجتماعی و... ر
تنی خویشبی«اي از شگرد آفرینش موالنا، براي بیان هدفش در باب چگونگی برآیند مفهوم بریم. نمونهمی

به توان برشمرد که در نظرگاه وي همانا دوري از خدا و توجه می» غالم هندو...«را در قصۀ هزل » انسان
یرباز خصوص در عرفان) از دبهاندیشمندان علوم انسانی(غیر است. مفهوم بیگانگی یکی از مفاهیم پرکاربرد 

در فرهنگ علوم انسانی به معناي دورماندگی، (Alienation)با توجه به گفتمان غالب است. واژة بیگانگی 
شود که دختر خواجۀ خود میاحساس غربت و.. ترجمه شده است. غالم(شخصیت اصلی داستان) عاشق 

شوند و سرانجام، در برخورد با نیمۀ شیطانی دختر هایی است که فریفتۀ جهان و مادیات میتمثیلی از انسان
لۀ عشق به دختر و ناکامی در را چنین پیشامدي رخ داده است. مسئشود که چ(دنیا)، عصیانگرانه مدعی می
از جانب خداست.  پایان -ايیا همان جان عاریه-از خود اصلیخویشتنی غالم حجله، همانا بیگانگی یا بی

ساز شود: چرا غالم متوجه نشد به جاي دختر در تواند براي خواننده مسئلهاي است که میداستان به گونه
دهد که اند؟ البته خود موالنا در ادامه به سؤال مخاطب پاسخ میشب عروسی یک امرد را جایگزین او کرده

تري و هگلاز نظرگاه » بیگانگی«لیل  آن غرور (فریفتگی) بوده است. در این مقاله، بررسی مفهوم همانا د
در کنار موالنا براي پاسخ به این سؤال است.ایگلتون

.بیگانگی، موالنا، هگل، ایگلتون، غالم هندوها:کلیدواژه
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رزادیا پیسه اثر زونقد روانکاوانۀ
م)یکنیکنم ، عادت میمن خاموش مها راس خرمالو، چراغ(طعم گ

خسرومنشخایزل
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
است. شدهیرزاد بر اساس نقد روانکاوانه بررسیا پیاز زوین کار پژوهشی، سه اثر داستانیدر ا

نکاوانه ق با نقد روایت تطبیرزاد قابلیا آثار پین پرسش که آین است تا به ایدر وهلۀ اول هدف ا
ات روانکاوانۀ یم نظرین است که بدانیا نه، پاسخ داده شود. و در مرحله دوم هدف ایرا دارد 

ن پاسخ حاصل شد که یان کار ایکاربرد دارد. بعد از پایشتر در نقد ادبیشناس بکدام روان
د روانکاوانه را نقق با یت تطبیشتر قابلیمش بیقديهارزاد نسبت به نوشتهیر پیاخيهانوشته

ق، یات به کار رفته در متن تحقیال دوم با توجه به تعداد نظرؤن در پاسخ به سیدارد و همچن
ن یشتری، بیشناختد روانیبا دیادبن نقد کنندة آثارید، به عنوان اولیات فروید گفت نظریبا

دارد.  یکاربرد را در نقد روانکاوانۀ آثار ادب
.یات داستانیونگ، ادبی، دیرزاد، فروی، پينقد، روانکاوها:واژهدیکل
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سهراب سپهري در آثارتحلیل تطبیقی دو نماد آب و آتش 
و جبران خلیل جبران

مجید خسروي
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاهۀ دانشجوي دکتري رشت

چکیده
زدنی هستند و بسته منزلتی باال و مثالهاي گوناگون جهان، داراي ارج و آب و آتش در فرهنگ

شوند. هاي نمادین متفاوتی را شامل میهاي مختلف، نقشبه کارکرد این دو عنصر در سرزمین
هاي مختلف نیز به نمادینگی آب و آتش و کارکردهاي وران سرزمینرو شاعران و اندیشهاز این

اند. غناي آثار خویش از آنها بهره جستهاند و براي بیان ذهنّیات و گوناگون آن دو توجه داشته
اد آب و دو نمکارکردهاي مختلفیقیتحلیلی و تطب-یفیوة توصیدر جستار پیش رو، به ش

تحقیق حاکی آتش در آثار سهراب سپهري و جبران خلیل جبران بررسی گردیده است. نتایج
هاي برده و همچنین نقشتري از این دو نماد بهره از این است که سپهري به طور گسترده

هاي کهن ایرانی ـ نمادینی که سهراب به کارگرفته است، بیشتر برگرفته از نمادها و اسطوره
هاي نمادین غربی و جهانی این دو اسالمی است؛ حال آنکه جبران خلیل جبران بیشتر از نقش

نماد استفاده کرده است.
آب، آتش، نماد.سهراب سپهري، جبران خلیل جبران، ها: کلیدواژه
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االسرار عمان سامانیجلوة عشق در گنجینه

حلیمه خسروي
کارشناس ارشد دانشگاه ایالم
حسن سلطانی

دانشگاه ایالمعلمیهیئت

چکیده
یک هاي دور مورد توجّه شاعران فارسی زبان قرار گرفته است. هرحماسۀ حسینی از گذشته

دیدگاه عرفانی از جملۀ آنهاست. اند.هاي متفاوتی به این واقعه نگریستهاز شاعران با دیدگاه
اند، با شاعران عارف، مراحلی را که امام و یارانش تا رسیدن به کربال و بعد از آن طی نموده

توصیف دهند. در این دیدگاه شاعران در سیر کمالی عارفانه و عاشقانۀ اهل دل مطابقت می
ان اند. عمو به زبانی نمادین دست یافتهگونه فراتر رفتههاي گزارشواقعیت عاشورا از روایت

طور خاص، اثري مستقل در شرح عرفانی حادثۀ عظیم سامانی از جمله شاعرانی است که به
لۀ عشق اعر در اشعارش به آن پرداخته، مسئترین موضوعی که شعاشورا سروده است. مهم

ق، از ارکان اساسی ادبیات عرفانی است و با عرفان، پیوندي دیرینه و ناگسستنی دارد. است. عش
ده است سرار عمان سامانی نوشته شاالتوصیفی و بر مبناي گنجینه-این مقاله به شیوة تحلیلی

و هدف آن آشنایی بیشتر با عنصر عشق به عنوان یکی از مضامین عرفانی در شعر عاشورایی 
است.        

عمان سامانی، عشق، عناصر عرفانی.: عاشورا،هاکلیدواژه
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سهراب سپهري"صداي پاي آب"انسجام در ژرف ساخت شعر 

محمد خسروي شکیب
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

بیرانونداله ذبیح
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده
انسجام در حرکت يد به سویاستوار است بایکه بر محمل زبانيو متن هنريهر اثر شعر

قبول محکم و قابل، یعالیبه صورتیزبانة ریزنجیب منطقیو ترتیتوالزیباشد و انسجام ن
یعنیانسجام است، بحث، یاصلۀام شعر، معما و مسئلیو پبه معنا یابیدستاست. در افسانه

در ت شاعریک اثر با ذهنیو زبان اک اجزیو ارگانین روابط درونییقت که عامل تبیهمان حق
یدگیچیپ«چون یمیانسجام در ارتباط با مفاهۀتمند است. مسئلیک اثر مستقل و هویخلق 

ال اصلی این مقاله این ؤ. سکندیدا میمعنا پ» يگسست ساختار«و » تراکم معنا«، »و ابهام
چگونه "آبصداي پاي"عدم انسجام رو ساخت شعري چون  است که پراکندگی ظاهري و

هنري و گسست ساختاري و به توان ابهام همچنین چگونه میشود؟ وارزیابی و قضاوت می
، اطفهعاست که کشففرض مقاله این ست معنایی این شعر را توجیه کرد؟ پیشن گسدنبال آ

.               کندن را تضمین میآ"انسجام"در ژرف ساخت این شعر؛ کسان ییذهنۀ و حادثاحساس واحد
.، گسست ساختاريت، زنجیرة زبانی: سهراب سپهري، انسجام، ژرف ساخهاواژهکلید
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هاي تصویري داستانیها در خوانش کتابکارکرد نشانه

عادله خلیفی
کارشناس ارشد ادبیات کودك

چکیده
سزایی دارند. کودك باهمیتکودكۀهاي داستانی تصویري در رشد عقلی و خالقانکتاب

قدرتکند. تصویرها تا حد زیادي بهبیند تصاویر را هم دنبال میچنان که واژگان را میهم
ها چشم و ر این کتابانگیزند. دهاي بصري کودك را برمیافزایند و حسدرك خواننده می

شود. در یک کتاب داستانی تصویري، هدایت میذهن خواننده با دقت در سراسر مسیر قصه
فرورفته و تنگاتنگ، داستان یا مفهومی را بیان هاي یک زنجیر، درهم متن و تصویر مانند حلقه

ها و لمهویسنده با کنپویا و برهم تأثیرگذار است. ۀکنند. پیوند میان واژه و تصویر یک رابطمی
کند و تصویرگر با کنار هم گذاشتن خط، طرح، شکل، رنگ ها یک داستان را خلق میجمله

رو شدن روبهاي باشند. از دیدگاه نودلمن هاي نشانهتوانند اجزاي نظاماین عناصر میۀو... هم
به .هاستدرك آنترین وسیله برايها و نمادها با ارزشهاي تصویري، از طریق نشانهبا کتاب

شناسی کودکان را در توصیف الگوهاي دیداري باور زایپس در اختیار قراردادن ابزارهاي نشانه
تواند موجب پیشرفت روش خواندنی متفاوت گردد.و میسازدو زبانی متن ادبی توانا می

هاي بههاي تصویري داستانی و تأثیرشان بر کودکان را از جناین مقاله برآن است تا کتاب
هدي ۀوشتن» دو دوست«مختلف تحلیل کند. سپس با بررسی کتاب تصویري داستانی ایرانی 

چه هاي نوشتاري (قراردادي) بازنمایی) و نشانههاي تصویري (نشانهحدادي نشان دهد که
توانند تصویر وچنین تصاویر چگونه و چقدر میکتاب دارند. همۀدوگانتأثیري در خوانش

شده در متن واژگانی را گسترش دهند و یا مطابق و یا مخالف با آن باشند.ارائهایدئولوژي
، کتاب تصویري داستانی، تصویر، متن، دو دوست.نشانهها:واژهکلید
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مثبت عاطفه در شعر کودك و نوجوانبررسی عناصر

اکبر خلیلی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور 

چکیده
هاي زیبایی حاالت درونی در یکی از مباحثی که در ادبیّات و به ویژه در نظم مطرح است جلوه

هاي مربوط به آن را شعر است که از این حاالت، تحت عنوان عاطفه یاد می شود و زیرساخت
دهد که عبارتند از: نوستالژي، انتظار، غم، محبّت و همدلی، آرزو، نیز عناصر عاطفه تشکیل می

ۀ هاي موجود در شعر بزرگساالن مورد عالقمایهگونه که درونعشق، دعا، شادي و ترس. همان
موضوع شعر کودك است. عاطفه عنصر اصلی شعر است ة هاست، عالیق کودکان نیز سازندآن

که وجود آن براي مخاطب ضروري است. با این وجود، استفاده از عاطفه نه تنها در ادبّیات 
توجّهی قرار گرفته است. در اي پیشرو در ادبیّات نیز مورد بیسایر کشورهفارسی بلکه در 

اي به بررسی سه عنصر دعا، انتظار و امید که به لحاظ عاطفی پژوهش حاضر با روش کتابخانه
آیند پرداخته شده است. این سه عنصر در عناصر داراي بار عاطفی مثبت به شمار میة در زمر

د از شاعران کودك و نوجوان که در این دهه براي کودکان و نوجوانان هشتاد تنی چنۀ اشعار ده
د محم«، »محمود کیانوش«، »ناصر کشاورز«،»جعفر ابراهیمی شاهد«اند از جمله شعر سروده

... مورد بررسی قرار گرفته است علت پردازش به این سه و» سید مهدي موسوي«، »مهاجرانی
مام شاعران حوزة کودك و نوجوان در به کارگیري این عنصر، برجسته سازي نقش مثبت و اهت

هایشان می باشد.عناصر در سرایش
ناصر عاطفه، شعر، کودك، نوجوان.عها:واژهکلید
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نه نه آدمی«از مجموعه داستان » کشاکش«تحلیل ساختارگرایی داستان کوتاه 
اثر جمال میرصادقی» صدایی

مریم خلیلی جهانتیغ
ادبیات فارسی دانشگاه زاهداندانشیار زبان و 

سوماراحسان خانی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ها مانند سایر موضوعات و انواع، باید به دنبال کشف ساختار بود و براي این ها و قصهدر بررسی داستان
هاي یک اثر، ترین سازة داستانی را شناخت. البتّه بررسی روابط حاکم میان سازهغرض باید کوچک

گیرد. در عین حال، روابطی باید بررسی منحصر به یک نوع ادبی نیست و موضوعات متعّددي را دربر می
ا هها و قصهشود که به تولید معنا منجر گردد. ساختارگرایان بیشترین اهتمام را در بررسی داستان

اند. از نکات مهم درورد مطالعه قرار دادهترین آنها را مترین عناصر داستانی تا بزرگاند و از کوچکداشته
یابیشناخت ساختار، آن است که هر جزیی باید مد نظر قرار گیرد و چیزي فراموش نشود. جهت دست

ان به عالوه خواندن یک داستبه این امر باید تمامی عناصر داستانی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند.
ه خواهد شد که او با عناصر داستانی آشنا باشد، اجزایی که پیکرة تر خوانندزمانی موجب التذاذ افزون
هاي نویسندة هاي داستان و مهارتدهد و بدون شناخت آن بسیاري از ارزشیک داستان را تشکیل می

آن پوشیده خواهد ماند. این پژوهش با قصد شناسایی ساختاري، عناصر داستانی را در داستان کوتاه 
وجود پیرنگ منسجم، دهد. تان کوتاه نه آدمی نه صدایی، مورد بررسی قرار میکشاکش از مجوعه داس

پردازي، کاربرد زاویه دید سوم شخص به شیوة داناي کل نمایشی استفاده از شیوة ترکیبی شخصیت
گوي بین اشخاص داستان، انتخاب موضوع واطالعات به خواننده از طریق گفتجهت روایت داستان، دادن

هاي قبل از اشی از بیسوادي، به عنوان یکی از مسائل روز جامعۀ شهري تهران در سالتعصب خشک ن
» شکشاک«دهۀ شصت، به همراه فضاي سرشار از ترس و استرس مرضیه، شخصیت اصلی داستان کوتاه 

در این اثر قابل رؤیت است و این موضوع کمک شایانی به حقیقت جلوه دادن این اثر کرده و آن را در 
دهد.آثار رئالیستی موفق میرصادقی قرار میردیف 

داستان، ساختارگرایی، عناصر داستانی، جمال میرصادقی، کشاکش.ها: کلیدواژه
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سه غزل سرگردانیشناسنسخهیبررس

یجهرمیلیالهام خل
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

يریّوسف نیمحمد
استاد دانشگاه شیراز

ياریرزمجو بختن یریش
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

دهیچک
ز اعتماد اقابل یاست که هنوز متنیها در ادب فارسوانین دیتراز پرحجمیکیر یوان کبید

ها،ش غزلیدر سرايفرد مولووة منحصر به یگران قرار نگرفته است. شآن در دست پژوهش
و یی، سنایگر شاعران چون خاقانیوان دیاز ديمکرر مولويهانیکاتبان و تضمیاطالعیب

است. ر شدهیوان کبیدر نسخ دییهاعطار موجب ادخال غزل
وجود م. با توجه به بسامدیاکردهیر سه غزل را بررسیوان کبیه بر نسخ دین پژوهش با تکیدر ا

د است. یمورد ترديبه مولوهام که صحّت انتساب آنیافتیر دریوان کبین سه غزل در نسخ دیا
و یزبانیم به بررسیافتیگر یديوان شعرایات را در دین ابیکه انیسپس با توجه به ا

یقیندة حقیگویو علمیل منطقیم با دالیم و تالش کردیها همت گماردآنیشناسنسخه
م. یابین اشعار را بیا

.ی، رودکییر، عطار، سنایوان کبی، ديمولوها:دواژهیکل
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انیشعر محمدرضا عبدالملکیشناختل سبکیتحل

عباس خلیلی مقدم
آبادنجفاسالمی واحددانشگاه آزاد

مرتضی رشیدي
آباداستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

چکیده
عرِي شها و کیفیات سبکی هر شاعر یا نویسنده با سبک شناختی ویژگیهاي سبکدر بررسی

هاي دیگران شاعر یا نویسندة دیگر متفاوت است و در واقع آنچه شعر یک شاعر را از سروده
هاي سبکی آن شاعر است. محمدرضا عبدالملکیان از شاعران ها و جنبهکند ویژگیمتمایز می

توان از ترین شاعران عصر انقالب است. او را مینواندیش و نوگراي دورة معاصر و از مطرح
. هاي شعري نو روي آوردگرایی دانست. از ابتداي کار شاعري، به شیوهنمایندگان جدي طبیعت

دهند. هدف انسان و احواالت درونی او و عشق به تعالی، مضامین اصلی شعر او را تشکیل می
، هاي مختلف فکرياز این پژوهش شناساندن سبک شعري این شاعر و بررسی اشعار او از جنبه

هاي سبک شناختی شعر محمدرضا عبدالملکیان از دبی است. در این مقاله ویژگیزبانی و ا
(صور خیال) و عواطف و جریانات فکري بررسی شده است. شیوة لحاظ زبان، موسیقی، تخیل

اي و بر اساسکار در این پژوهش بر اساس روش معمول در تحقیقات ادبی به شیوة کتابخانه
هاي پر بسامد و تحلیل و طبقه بندي آنها بر اساس فتن ویژگیمطالعۀ دقیق اشعار شاعر و یا

شناسی است.علم سبک
شناسی، شعر معاصر، محمدرضا عبدالملکیان.سبکها:واژهکلید
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رضا قزوه علی» از نخلستان تا خیابان«بازتاب مسائل اجتماعی در 

پورفریده خواجه
عالمه طباطباییدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

فاطمه تیمورپور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده
رضا قزوه و یکی از هاي علییکی از بهترین مجموعه» از نخلستان تا خیابان«مجموعۀ 

رضا قزوه در این مجموعه شعري است ترین شعرهاي دفاع مقدس است. شعر علیموفق
هاي انقالب سروده شده رویارویی با مسائل پیرامونی شاعر و دفاع از ارزشاجتماعی که در 

پردازد تا چگونگی پژوهش حاضر به بررسی بازتاب مسائل اجتماعی در این مجموعه میاست.
تجلی و مواضع آن را در این مجموعه نشان دهد.

سکوت، فقر، طلبی، دردي، فرصتدهد عدالت اجتماعی، بینتایج به دست آمده نشان می
هاي انقالب، مفاسد اجتماعی و اقتصادي و تهاجم فرهنگی ها و آرمانتوجهی به ارزشبی

شود.ترین مسائل حاد اجتماعی در شعر قزوه است که با زبانی طنزآلود و معترضانه بیان میمهم
.رضا قزوهمسائل اجتماعی، دفاع مقدس، از نخلستان تا خیابان، علیها:کلیدواژه
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تاجیکیی ـ خانلري و مسائل تاریخ زبان فارسپرویز ناتل 

فاعالم خواجه اسماعیل
سرمعلم کرسی زبان فارسی معاصر دانشگاه دولتی خجندکارشناس ارشد و 

چکیده 
شناس معروف ایران دکتر پرویزاز دید زبانتاجیکی-مسائل تاریخ زبان فارسیمؤلف در رساله 

بیند و دکتر پرویز ناتل خانلري دورة قدیم تا زمان ما با انکشاف میناتل خانلري در آموزش از 
نقش بسزا گذاشته است.تاریخ زبان فارسیبنديآوریم که در دورهرا از نفراتی به حساب می

کی، تاجیهاي ایرانی، تاریخ زبان فارسی ـ زبان،تاریخ زبانپرویز ناتل خانلري، ها:واژهکلید
.بندي زباندوره
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ورود گرمابه به شعر فارسی و بازتاب آن در شعر عرفانی

ایم احمد خواجه
استادیار دانشگاه حکیم سبزواري

آسیه رهنما 
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
اي آثار ادبی آینه و بازتابی از فضاي فکري و فرهنگی تفکر نویسنده است؛ این فضاي فکري ثمره

مقتضیات سیاسی، اقتصادي، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی هر دوره است. از میان ضروریات از 
اجتماعی در سراسر زندگی اجتماعی بشر -عنوان یک ضرورت فرديجامعۀ انسانی، پاکیزگی به

هاي مختلف پاکیزگی خواه برگرفته اي را به خود اختصاص داده است. وجوه و جلوهاهمّیّت ویژه
مذهبی، تعلیمات عرفانی و خواه ایجاد شده در عرف و سنت اجتماعی قابل مالحظه از اعتقادات 

جهت آید؛ از اینو بررسی است. بارزترین شکل و نمود پاکیزگی، پاکیزگی ظاهري به شمار می
گرمابه، به مکانی خاص در جهت رسیدن به پاکیزگی تبدیل شده است. گرمابه و متعلقات آن 

اه اجتماعی  و از سویی دیگر، در حوزة زبان، تعلیمات عرفانی و در نهایت در وهلۀ اوّل، از نظرگ
در حوزة ادبی نمود بارزي داشته است. با بررسی آثار ادبی و در نگاهی کلی باید بیان نمود، 

ها مطرح بوده؛ توجه به گرمابه به عنوان مکانی عادي و البته ضروري در اکثر عصرها و دوره
گرمابه و متعلقات آن، در کاربردي عرفانی و براي بیان مفاهیم عرفانی از حال آنکه استفاده از

ه.ق) آغاز شده است. ما در پژوهش 463-525(سدة ششم هجري توسط مجدود بن آدم سنایی
هاي عرفانی او از گرمابه و متعلقاتبا بررسی و بیان مضمون پاکی و پاکیزگی و برداشتحاضر

ق هستیم.   آن، در صدد تأیید ادعاي فو
: پاکیزگی، گرمابه، ادب عرفانی، سنایی، ملزومات گرمابه، مشاغل گرمابه.هاکلیدواژه
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با رویکرد نقد فمینیستی» کولی کنار آتش«بررسی رمان 

يزینب خواجوند سریو
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندرانکارشناس

پور آالشتیحسین حسن

چکیده                                                                                          
زنانه ۀهایی با صبغکتابة پور؛ نویسنداثري پسامدرن از منیرو روانی» تشکولی کنار آ«رمان 

ین حقوق ترمردساالري است که زن در آن از کمۀ و حاکی از فریادهاي اعتراض زنان در جامع
هاي جامعه حاکم در ها و ظلمانسانی برخوردار است؛ وي دراین کتاب نیز به بررسی محرومیت

اي هپردازد. نقد فمینیستی این اثر آشنایی با وجوه این اعتراض، بررسی شخصیتحق زنان  می
گاه نها با یکدیگر و نهایتاًشخصیتۀ ها در تحقق هدف نویسنده، رابطاثر، نقش هریک از آن
سازد.نویسنده را آشکار می

رن.مدنقد فمینیستی، اعتراض زنان، پساپور، کولی کنار آتش،منیرو روانیها:واژهکلید
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پوربررسی و تحلیلِ سبکیِ رمانِ کولی کنار آتش اثرِ منیرو روانی

يویسرخواجوندنبیز
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

یآالشتپورحسننیحس

چکیده
و در روستاي جُفره از توابع شهرستان بوشهر متولد شد. او از 1333پور در سال منیرو روانی

) به 1367(نویسی است که با مجموعه داستان کوتاه کنیزوترین زنان داستانجملۀ برجسته
) 1368(اهل غرقهایی از جملهدنیاي ادبیات داستانی معاصر ایران معرفی شد و با خلق رمان

رغم ) در میان نویسندگان معاصر جایگاه معتبري احراز کرد. علی1378(و کولی کنار آتش
ه در باب آثار وي، از دیدگاه وگوهاي صورت گرفته و مطالب نوشته شدها و گفتتمام بحث

ویسنده نها نشده است. بدین اعتبار رمان کولی کنار آتش این شناسی توجه چندانی به آنسبک
از این منظر و در سه محور زبانی، بالغی و روایی مورد بررسی قرار گرفت. تا بر ما روشن گردد 

؟تواند باشدها چه میهاي سبکی این اثر چه بوده؟ و علت به کارگیري این مؤلّفهکه ویژگی
پور، سبک، رمان.  : کولی کنار آتش، منیرو روانیها واژهکلید
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شعر عنصري و فرّخی غزنویان در آیینۀیحکومتتار نظام ساخ

خواهشصمد خوش
گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران 

د فرهمندمحم
گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران 

چکیده 
یخیتارشتر گذشته یدر شناخت هر چه بیمؤثّر و اساسیعامل،يهر دوره ایمطالعه آثار ادب

، نوع سلوك  هاشهیها، اندن آثار بازتاب نگرشیه است. اآن دوریاجتماعيهاتیو واقع
هریتیریو مدی، فرهنگی. درك ساختار اجتماعباشدیآن دوره میو  عّمال حکومتپادشاهان 

ا هن دوره و آثار ارائه شده توسط آنسندگان آینویق ساختار جهان ذهنیاز طریستیبایدوره م
ناخت شتواند یآن میشناختجامعهيه بر جنبه هاین آثار با تکیق در مورد ایرد. تحقیصورت گ

، یفرهنگيهایدگیچیپيهال کند و گرهیح و تکمیم، تصحیما را نسبت به گذشته ترم
، یو فرّخيه بر آثار عنصریمقاله با تکن ید. لذا در ایرا بازنماآن دورهیتیریو مدیاجتماع
ان ارائه شده است.یغزنویتیریاز نظام مدیکلياندازچشم

.یو فرّخي، عنصريت، غزنویریت، مد: حکومهادواژهیکل
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و اهمیت آن در زبان و ادبیات فارسینویسی وقایع

نظرخوشمهیحک
زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد

يجعفرنیحس
یبانیعطا شبایفر

چکیده
آن ضبط و ثبت وقایع کشوري ۀ در ایران پس از مغول، منصبی درباري به وجود آمد که وظیف

نامیده می شد و او، عالوه بر » نویسواقعه«صفوي، صاحب این منصب دولتیة بود. در دور
داد. پاسخ میرسیدایران میهایی را که از دربارهاي دیگر به پادشاهانثبت رویدادها، نامه

واقعه نویسان، کسانی بودند که در ثبت رویدادهاي اجتماعی، فکري، رفتاري، علمی و هنري 
اند یا این رابطه وقایعی را از نزدیک لمس کردهاند، دردر طول تاریخ به نوعی دست داشته

مان همواره اي از زاند، در برههاند و در واقعه نویسی خود به آن پرداختهشاهد ماجرایی بوده
نویسان بعضی از واقعهکه یخصوصبيات نوشتاریادباند.مورد توجّه و گاه در کانون توّجه بوده

ک نوع ی،به هر حال،داردآنانیو توان ادبيفکریمونارگرچه نشان از هاند هعرضه کرد
مقاله حاضر ضمن موشکافی این سمت ه است.ز بودیقت ماجرا نیز از حقیگريسرپوش برا

و یاکبرنامه عالم،درباري به دو اثر گرانقدر که توسط وقایع نویسان دربار هند نگاشته شده
و ها در زبان اشاره دارد که ارزش ادبی و جایگاه ویژه آنوقایع حیدرآباد نعمت خان عالی 

.ناپذیر استانکارادبیات فارسی
.خان عالی شیرازينعمتس، تعلیقه، ابوالفضل عالمی، : وقایع، اخبارنویهاکلیدواژه
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نامه و تطبیق آن با الگوي کنشگراي هاي مرزبانساختار شخصیت در حکایت
گریماس

بهرام خوشنودي چروده 
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
میثم ربّانی خانقاه

آزاد اسالمی واحد اردبیلآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه دانش

چکیده
هاي معناشناسی با انتشار کتاب1970و 1966هاي آلژیر داس ژولین گریماس در فواصل سال
د. ششناخته» معناشناسی روایت«پرداز ترین نظریهساختاري و دربارة معنا به عنوان شاخص

» ترفپی«متشکل از تعدادي پ، روایت را والدیمیر پرا» شناسانهریخت«وي با الهام از نظریۀ 
رساند. ها را به سرانجام میدر نظر گرفته است که کنش»کنشگر«رفت تعدادي و براي هر پی

اي انهگکه دو به دو با هم یک تقابل سهدارد الگوي کنشگراي گریماس یک ساختار شش وجهی 
اي هگاري مناسبی با تقابلنامه نیز، سازهاي بلند مرزباناند. برخی از حکایترا به وجود آورده

گانۀ مورد طرح گریماس دارد. پژوهش حاضر با توجّه به این ظرفیت، در پی آن است تا سه
ي هاگانۀ او، در حکایتهاي سهنشان دهد که آراي گریماس پیرامون عنصر شخصیت و تقابل

کار رفته در هاي به نامه تا چه اندازه بازتاب یافته است؟ آیا براي شخصیتبلند مرزبان
توان یک ساختار شش وجهی ترسیم کرد؟ نامه میهاي بلند مرزبانحکایت

اي هبندي از حکایتتوان به چنین تقسیمبا توجّه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، می
ماس در آنها هیچ کارایی ندارد. ب)هایی که نظریۀ گریحکایتنامه دست یافت: الف)مرزبان
اند و ساختار شش وجهی بر روي که از الگوي کنشگراي گریماس تبعیت کردههایی حکایت

ست.آنها قابل اجرا ا
.نامهشناسی، ساختار، گریماس، شخصیت، کنشگر، مرزبان: روایتهاکلیدواژه
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نامه هاي مرزبانبررسی وجوه گفتمان روایی در حکایت
با تکیه بر آراي ژرار ژنت

بهرام خوشنودي چروده 
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
میثم ربّانی خانقاه

آموختۀ زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلانشد

چکیده 
هاي افالطون از انواع روایت، بنديدر کتاب مجازها با الهام از تقسیم1973ژرار ژنت در سال 

اي از جایگاه راوي در روایت دست یافت. این تقسیم بندي ژنت بندي چهارگانهبه یک تقسیم 
و افکار مورد توجّه بعدها با عناونین مختلفی چون وجه، حالت، گفتمان روایی یا بازنمایی گفتار

شناسان ساختارگرا قرار گرفت. روایت
راوي از صداي پژوهش حاضر به بررسی وجوه رنگارنگ گفتمان روایی و بازنمایی صداي 

پردازد. اهداف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد نامه میهاي مرزبانها در حکایتشخصیت
نامه تا چه اندازه بازتاب یافته است؟ هاي مرزباناز وجوه رنگارنگ گفتمان روایی در حکایت

خوِد نامه از آِن راوي و چند درصد از زبانچند درصد از صداهاي به کار رفته در مرزبان
شود؟ ها بازگو میشخصیت

نـامه وجوهِ گوناگون هاي مرزباندهد که در حکایتنتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می
گفتـار و اندیشه از گفتمان مستقیم گرفته تا روایت محض به طرق مختلف بازنمایی شده که 

ن برخوردار است. همچنیاالییدر این میان گفتمان مستقیم نسبت به وجوه دیگر از بسامد ب
ه از آنِ ی کود. بلکه در کنار صدایشیها محدود نمخصیتنویسنده از صداها، تنها به شادة استف

شود.ها است صداي راوي هم به وضوع مشاهده میشخصیت
.مهناشناسی، بازنمایی گفتار و افکار، گفتمان روایی، ژرار ژنت، مرزبانروایتها:کلیدواژه
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ارتباط موسیقی بیرونی با محتواي  اشعار بررسی 
رضا آقاسییاد محمدزنده

نهادسکینه خوش
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

نیامحمدامیر عبیدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
ذارد. گیرات مختلفی بر کالم میزون بر کارکردهاي زیباشناختی، تأثو وزن عروضی شعر افریتم
تواند نقش مهمی در زیباسازي کالم موسیقی بیرونی است که میآناثراتترینمهمازیکی

نظمیهرگونهازحاصلموسیقی،ته باشد. منظور از موسیقی بیرونیو تأثیر آن بر مخاطب داش
بیرونیموسیقیشعرراوزنعروضیجانبخاصطوربهواستشعرلکامواحدکیدر

یاومصوّتهابلنديوکوتاهلحاظبهآواییمجموعهیکدرکهخاّصینظم«یعنیگویند؛می
وزن«:گویدمیوزنتعریفدرطوسینصیرالدینخواجه.»داردوجودمصوّتهاوصامتهاترکیب

نیادر. »مقـداروعدددرآنتناسبوسکناتوحرکاتترتیـبنظـامتابعاسـتیهیئت
نی و محتوا بین موسیقی بیروبررسی ارتباطبهیلیتحلـ یفیتوصيکردیروبامیآنبرپژوهش

ند یهاي آیینی دورة معاصر بپردازیم. برآاي از سرودهدر اشعار محمدرضا آقاسی، به عنوان نمونه
وزن جادیاضمنعوامل مهمی است کهازجملهموسیقی بیرونیدارد کهاز آننشانقیتحق

د موریمعانومیمفاهيبه القایانیشامکتبی، کمکهاي این شاعرسرودهوآهنگی دلنشین در
کند.یمنظر آقاسی
.محتوا، وزن عروضیبیرونی،موسیقیآیینی،شعرمحمدرضا آقاسی،: هاکلیدواژه
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» داستان دو چشم خانۀ خیس«پردازي نمادین در شخصیت
اثر مصطفی مستور

باغسنگانیبست رضا خوشه
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده 
امکان کنند تا حد نویسندگان سعی می.، شخصیت استبرجستهيهامحور بسیاري از داستان

هاي گوناگون و اغلب مبهم بیافرینند تا خواننده با درك و دریافت خود به اشخاصی با ویژگی
هاي نمادین پردازي استفاده از نامهاي مهم شخصیتراهماهیت وجودي آنان دست یابد. یکی از 

رجسته بيدر آثار مصطفی مستور، نویسنده مطرح و خوش ذوق ایرانی، به قدرمسئلهاست. این 
ی که ناختشمار آورد. مستور با شهاي سبکی وي به شده که شاید بتوان آن را یکی از ویژگی

هاي داستان از گذاري شخصیتویژه در بخش نامبهساختی آنها دارد، از نمادها و مفاهیم زیر
است.استفاده کرده يریگطور چشمبهمسئلهاین 

و چشم د«ل اولین داستان مصطفی مستور با عنوان یشده با بررسی و تحلیدر این مقاله سع
و میزان موفقیت نویسنده ين دیدگاه، درك و شناختی نسبی از نمادپردازیاز ا» خانۀ خیس

به دست آمده آن است که مستور نتیجۀترین مهمم ارائه شود.یمفاهينه جهت القایزمنیدر ا
میگر مفاهخاصی که تداعیيهاو ملموس داستان، با انتخاب نامینیعيهادر فضا و صحنه

ک متن باز به وجود آورد.یایجاد است، موفق شده ابهام دلخواه جهتيترگسترده
ن، یپردازي نمادداستانی، مصطفی مستور، دوچشم خانۀ خیس، شخصیتادبیات : هاژهواکلید

گذاري نمادین.نام
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اوحققان دربارةعدویه و اختالف نظر مبررسی زندگی رابعۀ

نافچیراضیه رئیسی
دانشگاه اصفهانفارسییاتآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبدانش

هفشجانیعصمت خیبري
فارسی دانشگاه شهرکردادبیاتودانشجوي دکتري زبان

چکیده
توانند در عرفان و تصوف وارد شوند و یکی از بزرگترین زنان در از دیدگاه عطار زنان نیز می

باب زندگی رابعه سخن در این حیطه رابعه عدویه است. عطار در کتاب خود به طور مفصل 
يشماربر اساس افکار و تخیالت خود بوده است و گفته است اما آنچه عطار بیان کرده است

نیز برخالف او نظر شمارياین،وجوداند. بااز محققان و نویسندگان نیز همان را نقل کرده
دیگري ارائه داده اند و در نتیجه با اختالف نظرهایی در باب زندگی و وفات او روبه رو می 

ه کند.  در این مقالشویم که ما را از ارائه یک نظر دقیق در باب زندگی او با مشکل روبه رو می
ن تولد، وفات و تا ضمن گزارشی از اختالف نظر محققان درباره زندگی، زماسعی شده است

ققان محمعاصران  این زن عارف، کنکاشی درباره  افکار او نیز صورت گیرد. پس از بررسی نظر
و دیگر عارفان، روایت عطار در خصوص معاصر بودن رابعه با حسن بصري  مورد تردید و انکار 

در مورد است؛  تحقیقات و اسناد دیگري نشان می دهد که رابعه با او هم عصر نبوده است و 
ها بیاناتجود دارد و بیشتر عامل این تردیددیگر هم عصران او نیز  این اختالف و تردید ها و

ابعه  را راماعطار در کتابش بوده است.  باوجود اینکه  عارفان نخستین بیشتر زاهداند تا عارف
یعنی حب توان در زمره عارفانی قلمداد کرد  که پایه گذار یکی از مباحث اصلی عرفان می

ه را که اولین کسی که در باب حب و عشق الهی سخن گفته الهی است و همه محققان این نکت
کنند.رابعه بوده است را تأیید میاست

نامه.حب الهی، حسن بصري، رابعه عدویه، زندگیها: کلیدواژه
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ننمودهاي فرهنگی و اجتماعی زنان در جزیره سرگردانی و ساربان سرگردا

هفشجانیخیبريعصمت
فارسی دانشگاه شهرکردادبیاتودانشجوي دکتري زبان

موسويکاظمسید
فارسی دانشگاه شهرکردادبیاتوزباندانشیار 

دهیچک
ویفرهنگينمودهابروزجهتبسترنیبهتروسته یپهمبهجزءدوعنوانبهاتیادبوجامعه
اتیادبسازد، پسیمرااتیادبجامعهوکندیمجلوهجامعهدراتیادبرایهستند، زیاجتماع

ویفرهنگينمودهانیترمهمجملهاززنان. استآنينمودهاوجامعهينماتمامۀنییآ
یبخشانگرینماآنانيکردارهاورفتارهامجموعۀ کهشوندیممحسوبياجامعههریاجتماع

نانزشگامیپونیتربزرگعنوانبهدانشور،نیمیس. استجامعهبرحاکمفرهنگوسنتاز
هب"سووشون"ماندگارشاثردروداردتوجهامرنیابهگرانیدازشیران، بیاسینوداستان

نزنمود،گرددیمارائهآنچه.استیسنتجامعۀ دراوگاهیجاویرانیازنداریبيصداياگونه
.استياجامعهنیچندر

.یزنانگوجزیره سرگردانی و ساربان سرگردان، زندانشور، نیمیس: هادواژهیکل
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رویش ناگزیر جوانه: بررسی دگردیسی اسطوره در رمان فارسی 
»سووشون«با تکیه بر رمان 

حامد خیرآبادي
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

اکبر شامیان ساروکالیی
دانشگاه بیرجندزبان و ادبیات فارسی استادیار

چکیده
واند تها کناره بگیرد و از دیگر سو، نمیعصر مدرن، از یک سو نتوانسته از دنیاي اسطورهانسان 

ها را به همان شکلی که بودند گرایی که رویکرد انسان مدرن است، اسطورههمزمان با عقل
نها تنگرد. این برخورد انتقادي، نهها میبپذیرد. در نتیجه، با رویکردي منتقدانه به اسطوره

ها به رمان مدرن، دهد، بلکه با ورود اسطورهاندیش را هدف خود قرار میو ذهن اسطورهورهاسط
ا، هکند تا در پوشش نگاه شکّاکانه به اسطورهها فراهم میزمینه را براي نویسندگان این رمان

گزیر اها در این روند، نبه انتقاد از شرایط نامطلوب جامعه و عصر خویش نیز بپردازند. نویسنده
گونه آثار، هنرمندان خالق، صرفاً به تقلید و بازسازي شوند. در اینها میاز تغییر ساختار اسطوره
ها را تغییر داده، لباس امروزین اند، بلکه از آنها الهام گرفته، ساختار آناساطیر کهن دست نزده

ن اند. اینیز خلق کردههاي نواند؛ آنها را با یکدیگر تلفیق کرده و اسطورهبه تن آنها کرده
نویسان ایرانی نیز رخ داده است. در این ها، در رمان فارسی و در آثار برخی رماندگردیسی

سووشونشونده در رمان مایۀ اساطیري خداي شهید پژوهش، نگارندگان به بررسی درون
سیاوش را بااي یوسف و هاي اسطوره، شخصیتسووشونسیمین دانشور در رمان اند.پرداخته

نگري یوسف و هم مظلومیت سیاوش در اي که هم تدبیر و آیندههم تلفیق کرده است؛ به گونه
ي یوسف و سیاوش، اشخصیت قهرمان داستان وجود دارد. دانشور با تلفیق دو روایت اسطوره

و بحبوحۀ 1332تا 1320هاي دوست در حدود سالبه بررسی اوضاع آشفتۀ روشنفکران وطن
پردازد.جهانی دوم و ورود نیروهاي متفقین به ایران میجنگ

.اسطوره، دگردیسی، رمان فارسی، سووشونها: کلیدواژه
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بررسی دگردیسی اسطوره در رمان فارسی با تکیه بر رمان سیر سقوط یک رستم: 
»کشانسهراب«

حامد خیرآبادي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
اکبر شامیان ساروکالیی

دانشگاه بیرجنداستادیار زبان و ادبیات فارسی
چکیده

در واقع دهد.کند و بسط میموجود میان حقیقت اسطوره و واقعیت تاریخی را مطرح میرمان، رابطۀ
آید که همیندست میجمعی انسانی بهۀ به لطف تعامل ادبیات و اسطوره، احساس اشتراك در تجرب

نویس خالق هدف رماناماترین دستاورد ادبیات استمکان، واالاحساس و تجربه در درازناي زمان و
هینه بة هایش استفادخواهد از اسطوره و ویژگیمعاصر، تنها ارائه و نمایش اسطوره نیست، بلکه او می

رمان نو براي رسیدن ة راه حل بپردازد. نویسندۀ هاي انسان عصر خویش و ارائکرده و به بیان دغدغه
د دهاسطوره را متناسب با سیماي عصر خویش تغییر میة ست به خالقیت زده و چهربه این هدف، د

بنابراین، هدف از کاربرد اسطوره در رمان نو، ورزد.و به پردازشی نو از روایت کهن اساطیر مبادرت می
اي هپرسشة هاي تفکر و تعمق دربارشده نیست، بلکه ایجاد زمینههاي از پیش تعیینپاسخۀ تنها عرض

ي اهاي اسطورهدر این عصر تعداد پرشماري داستانشود.رو میبهجدید است که انسان معاصر با آن رو
نگري و اند، بلکه به بازروایات کهن اساطیري بهره نگرفتهتنها ازها اند که نویسندگان آننگاشته شده

ند و ابهینه کردهة اطیري استفادهاي اسمایهاند. آنان از بنحتی تغییر ساختار اساطیر نیز دست زده
ها از براي مطرح کردن مشکالت کنونی جهان و وضعیت انسان در جهان معاصر و چگونگی طرح آن

یر توسط کارگیري اساطاستفاده و بهة اندیشی در این آثار و نحواند. بنابراین با ژرفاسطوره کمک گرفته
یر در رمان فارسی نیز برخی نویسندگان به تغیفت.توان به نتایج قابل تأملی دست یانویسندگان، می

ا و هاند که این دگرگونیها و روایات اساطیري ملی و فراملی پرداختهو بازساخت یا تلفیق شخصیت
، نبرد رستم و سهراب را با کشانسهرابعطااهللا مهاجرانی در داستان دالیل آن باید بررسی شود.

رساند تا در تقابل نمادین سنت و تجدد، پیروزي را از به پایان میمغلوب شدن رستم، به سود سهراب
آنِ تجدد کند.

کشان.رمان فارسی، اسطوره، دگردیسی، سهرابها: کلیدواژه
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صبر و شکر از دیدگاه عرفاي اسالمی و رابطۀ آنها با یکدیگر

یسعید خیرخواه بزرگ
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشانهیئتعضو 

معصومه غدیري
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشانادبیات فارسی زبان و دکتريدانشجوي

چکیده
نزدیکی بنده به حتی زهد ومی والالطریق عرفان اساز مهمترین مراحل آغازین در طی

هاي ایمان شناخته نشانهاز آن شکر ازبعدوصبرو پس از آن شکر است.صبرپروردگار،
و شکر هر کدام دارا داراي مراحل و انواع متفاوتی است نظران صبرنظر صاحبدر شود ومی

اي براي صبر و شکر و صوفیان معناهاي جداگانههرکدام ازنماید.که صوفی پله پله طی می
شمارياند و ی دادهالیاز عرفاي بزرگ به این دو مرحله اهمیت باشماري.اندانواع آن برشمرده
ند اعرفایی که در طریقت به شریعت نظر داشتهاند. مجموعاً اه بر آن نیفکندهنیز جز نگاهی کوت

.شودبیشتر دیده میشکردر آثارشان اهمیت صبر و
.طریقتشریعت،ایمان،صوفیان،می،العرفان اسشکر،صبر،: هاهکلیدواژ
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مراتب سیر و سلوك در اندیشه فخرالدین عراقی و هاتف اصفهانی

دادگريراضیه 
ارسنجاناسالمیدانشگاه آزادکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

حسن بادنج
فیروزآباداسالمیاستادیار دانشگاه آزاد

چکیده
نکتۀ قابل ذکر این است که بعضی از بزرگان و صاحبان اهل عرفان و تصوّف براي مقامات و 

اما در این مقاله سعی شده که از مقامات مشهور اندمدارج معنوي، مراتب گوناگونی قایل شده
و معمول سخن به میان آورده، قول مشهور را ذکر نماییم. سخن مشهور در مورد اولین مقامات 

گاه زهد، سپس فقر، بعد صبر و توکل، تسلیم و در نهایت گاه ورع، آنروحانی، توبه است. آن
... رسید. حفظ مراتب توبه، به ورع و زهد ودن در وادي رضاست و روا نباشد که بدون قدم نها

در مقامات سلوکی فرض است. ما در این مقاله به شرح مقاماتی خواهیم پرداخت که شاعران 
اند. چون اساس کار ما بررسی اثر بند خود باز آن استفاده کردهمورد تحقیق ما در اشعار ترجیع

عرفانی آن دو شاعر است.
.مقام، توبه، یقظه، طلب: سیر و سلوك، هاواژهکلید
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لنقش شاهنامه در پیشبرد اهداف ناسیونالیسم باستانگرا در عصر پهلوي اوّ

نغمه دادور
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

چکیده
هاي قرن حاضر نهاد حاکم، اسناد و شواهد تاریخی گواه این مدعاست که در نخستین سال

کردن ایران با کاروان رشد و ترّقیِ جهانی، سعی در بازتعریف ایران به مثابۀ مملکتی براي همراه 
گرایی در ایران به راه دیرینه داشت. از این رو جریانِ ملی» هوّیتی«یکپارچه با » مّلتی«داراي 

هاي مشابه آن در ملل مترقی، رجوع به گذشته و تمدن دیرینۀ خویش افتاد که برخالف نمونه
داشت.

در این گفتار نخست دالیل توسل به مظاهر ایران باستان براي ایجاد وحدت ملی در دوران 
پهلوي اول را بررسی خواهیم کرد و پس از آن خواهیم گفت که نمودهاي عملی این جریان 

در میان طبقۀ حاکم، نخبگان و مردم چه بوده است. 
از شاهنامه به عنوان اثري ادبی سپس نشان خواهیم داد که نظام حاکم چگونه توانسته است

سو اقبال عام دارد و از دیگرسو گواهی بر فرهنگ و تمدن دیرینۀ ایران است، در که از یک
دوستی در میان ایرانیان و نمایش اقتدار ملی ایران در چشم جهت تبلیغ و ترویج حس وطن

جهانیان بهره گیرد.
پهلوي اول، هویت، ملیّت.استانگرا،شاهنامه، ناسیونالیسم بها: کلیدواژه
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هاي مرجعها در کتابنامهارزیابی زندگی

آزادمهر دانش فاطمیه
شناسی دانشگاه خوارزمیدانشواطالعاتکارشناس ارشد علم

العابدینیمحسن حاجی زین
شناسی دانشگاه شهید بهشتیدیار گروه علم اطالعات و دانشاستا

چکیده
هاي مرجع کودکان نامه در کتابزندگیهاي شناسایی و مقایسه وضیعت مدخلپژوهش حاضر،هدف 

پژوهش روش) بوده است. ، اعتبار، روزآمدينگارشاساس متغیرهاي پژوهش (ساختار،و نوجوانان بر
اي و براز روش تحلیل محتوانامه هاي زندگیشناسایی وضعیت مدخلبراي که از نوع کاربردي است 

مدخل 432ستفاده شده است. جامعه آماري پژوهشامطالعه تطبیقی موجود از روش مقایسه وضعیت 
، "فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان"المعارف کودکان و نوجوانان دایرهنامه موجود در سهزندگی

است. از "پیوسته علمی کودکان و نوجوانانالمعارف دایره"و "پیوسته کودکان بریتانیکاالمعارف دایره"
در مجموع به عنوان نمونه انتخاب شده و المعارفاز هر دایرهمقاله مشترك67ه یاد شده تعداد جامع
هاي پژوهش یافتهمورد بررسی قرار گرفته است. اي مشترك امهنندگیمدخل ز201شامل اينمونه

هاي مورد ارزیابی (ساختار، نگارش، اعتبار، روزآمدي) فرهنگنامه کودکان و نشان داد که در مؤلفه
نوجوانان رتبه اول را هم به لحاظ فراوانی حضور معیارها و هم به لحاظ کیفیت معیارهاي مورد بررسی 

ن در مجموع از وضعیت بهتر و داشته است. نتایج پژوهش نشان داد فرهنگنامه کودکان و نوجوانا
هاي مورد مطالعه برخوردار تري به لحاظ تعداد عناصر اطالعاتی ساختاري موجود مدخلکیفیت مطلوب

المعارف دارد. در ترین سطح کیفی را از نظر شمول تعداد معیارهاي ساختاري دایرهاست ولی پایین
پیوسته علمی کودکان والمعارف دایرها و المعارف پیوسته کودکان بریتانیکنقطه مقابل، دو دایره

.المعارف هستندنوجوانان داراي باالترین کیفیت از نظر شمول تعداد معیارهاي کلی ساختاري دایره
، پیوسته علمی کودکان و نوجوانانالمعارف دایرهفرهنگنامه کودکان و نوجوانان، ها:واژهکلید
هاي مرجع.کتابنامه، هاي زندگیمدخلالمعارف پیوسته کودکان بریتانیکا،دایره
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ارجاعونقشگراينقشدستورينگاهازفارسیقید

کشکولیدانشورمرجان
اصفهاندانشجوي دکتري دانشگاه

چکیده
ونقشدستوربهکهولینونگراينقشدستورمنظرازرافارسیزبانقیدجستارایندر

زنیوزایشیدستورهايبرخالفدستورينظریهایندر. کنیممیبررسیداردشهرتارجاع
ورطآندیگروداردايشدهتعریفجایگاهبندوجملهنحوينظامدرقیدسنتی،هايدیدگاه

ود،شنمیتلقیآزادايمقولهعنوانبهمیماند،بهرهبینحويمباحثازاغلبگذشتهدرکه
ایندر.یابدمیوابستگیوتعلقجملهیابندساختاردرخاصینحويالیهبهقیدهربلکه

جهتبهاغلبکه(جمالتبرخیدررافارسیزبانمتداولقیودازايزیرمجموعه،بررسی
رشمابهفارسیبیعیطجمالتآنهاازبرخیرواینازواندشدهطراحیمربوطهمباحثارائه
مشخصپژوهشاینطی. ایمدادهقرارمطالعهموردآنهاايالیهوابستگیمنظراز) روندنمی
ونقشدستوردربودنايالیهاصلباباالییهماهنگیازحاکیبررسیتحتقیودکهشد

يهابنديطبقهدرخاصايالیهبهآنهاوابستگینطرازتوانمیراهاقیدوهستندارجاع
.دادقرارمعنایی-نحوي

انی،زبتصویرگونگی،ينحويهاهیالبند،ياهیالساختارارجاع،ونقشدستورها:کلیدواژه
.یفارسزباندردیق
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پاكیاصغر عزتیاثر عل،انوشیشناسی باغ کروایت

فریده داودي مقدم 
دکتري زبان و ادبیات فارسی

ده یچک
یعنی تالش براي کشف زبان روایت، یا قواعد و امکاناتی که گفتار روایی را براي ،شناسیروایت

و عوامل دخیل در قرائت روایت را به معاینه دقیق ناقد ادبی در کندپذیر میخواننده فهم
ویژه در ارتباط با مخاطب هاي ذاتی خود و بهآورد. ادبیات داستانی  با توجه به ویژگیمی

زایی در نهادینه کردن اندیشه ها و الگوسازي براي این گروه سنی دارد. نوجوان، نقش بس
واکاوي شگردهاي مؤثر در پیشبرد یک روایت و یا بررسی کمبودهاي آن با بهرمندي از 

لفان جهت بخشیده و به اصالح هاي نویسندگی مؤهاي نوین و دقیق نقد ادبی،  به شیوهشیوه
هاي پرداخت روایت منجر خواهد شد. به خصوص که در هاي متعدد در حوزهو تقویت کاستی

زمینه ادبیات داستانی کودك و نوجوان دفاع مقدس جاي چنین نقدهایی خالی است. در 
آنیم با تحلیل محتواي مضمونی و توجه به ساختارهاي داستان، به بررسی رو برجستار پیش

وره ان در دیرانیايزیستتجاوزاصغر عزتی پاك که به ش علیانویروایت شناسانه رمان باغ ک
، سازي، زمانش از آن تأکید دارد، بپردازیم و در حوزه طرح و پیرنگ، کانونییدفاع مقدس و پ

پردازي و سطوح روایی، شگردهاي روایی متن را بررسی کنیم.شخصیت
، زمان.يسازپردازي، کانونیشخصیتانوش، سبک روایی،یباغ ک:هادواژهیکل
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فراهانیالممالکادیبقصایدانتقاديگفتمانتحلیل
لیوونوننظریۀاساسبر

منشدباغصبا
کیخانگین

کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

چکیده
وظیفهاین. استداشتهعهدهبرهاییرسالتووظایفهموارهکالمیهنريعنوانبهادبیات
جملهازمشروطهانقالب. شودمیمتجلیبیشترهاانقالبواجتماعیاتفاقاتدرمعموالً
تواناییهباتکاباکهبرانگیختراقلمصاحبانوپیوستوقوعبهایراندرکهبودمهمیاتفاقات

فراهانیالممالکادیبزمانایندرفعالشاعرانجملهاز. بکشندتصویربهراوقایعخود،
پژوهشاین. استدادهانجامخوبیبهرارسالتاینخودقصایدویژهبهواشعاردرکهاست

نظریۀاسبراسانتقاديگفتماندیدگاهازفراهانیالممالکادیبقصایدبررسیباکهاستآنبر
هايمؤلفهمنظور،اینبراي. بپردازداجتماعیکارگزارانبازنماییچگونگیبهلیوون،ون

.شدبررسیادیبقصایددرومطالعهلیوونونازسويشدهمطرحمعناییِ ـشناختیجامعه
نوسويازشدهمعرفیهايمؤلفهتمامازتقریباً فراهانیالممالکادیبدادکهنشانهایافته

وامنتمامباشجاعتونبودهکاردرحذفیوکتمانمواردبیشتردرواستجستهبهرهلیوون
.استکردهنکوهشراآنانصریحبسیاروآوردهراکارگزارانلقب

لیوون.ونانتقادي،گفتمانتحلیلفراهانی،الممالک: ادیبهادواژهیکل
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یدر شاهنامۀ فردوسیم قرآنیات و تعالیر آیتأث

رانیمه دبیحک
یدانشگاه خوارزمیات فارسیاستاد گروه زبان و ادب

دهیچک
در جهان و اقبال خردمندان خوش ذوق ین عوامل گسترش متون ادب فارسیاز بهتریکی

ات قرآنیآین خطّه، تجلّیاییو غنای، حماسی، عرفانينۀ پربار معنویشرق و غرب به گنج
متون مقبول و یآموز آن در تمامعبرتيهاتگر و داستانیم هدایبلند و تعالیم و معانیکر

مار از آنها به شیکیم توس ی، نامۀ نامور، پروردة حکیاست که شاهنامۀ فردوسیماندگار فارس
در وصف و مدح ينان که شاهنامه را منحصراً اثریاز ظاهربیرغم تصوّر برخیعلد.یآیم

ن یی، و تبيق اعتقادیقدر مشحون از حقان اثر گرانیپندارند، ایزمامداران در ادوار گوناگون م
انش ، شجاعت، دیف مردانگیران و توصیخ ایل تاریم و تجلیبا تعظیاست. فردوسیات قرآنیآ

آگاه است، یرخواه و جامعه شناسیخيران در مقام پندآموزیبزرگان و مفاخر اياستمداریو س
ن است که همواره مورد توجّه سخنوران و یان کند؛ ایحق بر باطل را بيروزیتا رمز و راز پ

مان ین ایین مقاله عالوه بر تبیاست. در اران و جهان بودهیان بعد از خود در ایتتبّع حماسه سرا
وده شده ر قرآن سریاز شاهنامه که تحت تأثیاتی، به ابیم ابوالقاسم فردوسیحکنیو اعتقاد مت

تفاده شود و با اسیکوصفات است، اشاره میندة دانا و نین سرایات در قلب پاك ایو شاهد تحقّق آ
تر از آنچه تاکنون به طور به قدر وسع و به صورت گستردهیر مشهور و معتبر فارسیاز تفاس

ۀ یدینه تنها در تحمیژگین ویگردد. ایل مین و تحلییها آمده، تباز مقالهیاجمال در بعض
شود.یده میآن دیع پرشور حماسیها و وقاداستانيجايکتاب، که در جا

.ی، شاهنامۀ فردوسيریرپذیم، تأثیات قرآن کریآ:هادواژهیکل
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"گرماس"تحلیل ساختاري داستان سیاوش بر اساس دیدگاه

درگاهیفهیمه 
دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
هایی که تا کنون در زمینۀ نظریۀ گرماس انجام گرفته و اکنون در این مقاله در راستاي پژوهش

نچه هاست و آها و بیدادرو هستیم که نبرد دادداستان دیگري مورد توجه است. با داستانی روبه
باشد که اصوًال داد و هایی از این نوع میدارد پرسشتکاپو وامیذهن خوانندة هوشمند را به
داد؟ آنچه که در این مقاله به گیدن با افراسیاب، داد است یا بیبیداد چگونه است؟ آیا نجن

باشد و اصوًال انگیزة ها میبررسی آن خواهیم پرداخت یافتن پاسخی براي اینگونه پرسش
یّتی هاي شخصچه پیوندي میان کنشِ کنشگران و ویژگیکنشگران درخالل داستان چیست و 

گري گِرِماس پیش روي خود قرار دادیم تا کنشگران وجود دارد؟ که از این میان الگوي کنش
به بررسی هر کدام از نقش آفرینان عرصۀ پاکی و ناپاکی پرداخته شود.

.يشاهنامۀ فردوسی، سیاوش، ساختار، گرماس، کنش و کنشگرها:کلیدواژه
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نگاهی به نظریۀ خلقت یا کیفیت آفرینش عالم 
از دیدگاه حکیم ناصر خسرو علوي

مرتضی درودي جوان
دانشگاه فرهنگیاندکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ترین ادبیات حکمی ـ از آن رو که هم به گنجینۀ پربار ادبیات متعلق است و هم با ژرف

هاي آوردـ همواره محملی مناسب براي بیان واالترین دستهاي حکیمانه در پیوند استاندیشه
ن رود. پژوهش در ایادبی به شمار میۀهاي هنرمندانفکري بشري در برترین و زیباترین قالب

گردد که کشف و زمان در دو قلمرو هنر و فلسفه محسوب مینوع ادبی به منزلۀ کاوش هم
لیل و تبیین گذشتۀ فرهنگ یک ملت و نیز برقراري این پیوند، ثمراتی بس خجسته در تح

تواند دربر داشته باشد. حکیم ناصر خسرو اي پربار و متناسب با آن پیشینه میترسیم آینده
رود. در جستار پیِش روهاي پیوند میان این دو قلمرو به شمار میترین نقطهعلوي از برجسته

ین موضوعات حکمی و معرفتی ـ با نظر ترایم نظریۀ خلقت را ـ چونان یکی از بنیاديکوشیده
اي به عموم آثار آن شاعر حکیم، مورد پژوهش قرار دهیم. خواننده در این جستار، مجموعه

مجمل اما جامع و مستند را از آراء ناصرخسرو در خصوص ابواب مختلف نظریۀ خلقت خواهد 
و نفس از ناحیۀ واجب، یافت که مواردي از جمله افاضۀ وجود از ذات واجب الوجود، صدور عقل

نحوة صدور سایر مراتب وجود، تأثیر مدبرات در امر خلقت و نقش انسان کامل در فرایند خلقت 
ترین نظریات گیرد. مزیت و ابداع موجود در این پژوهش، اشتمال آن بر محوريرا در بر می

ت دست اول خسرو در خصوص خلقت به نحو اجمال و ایجاز غیرمخل با تکیه بر مستنداناصر
برگرفته از کلیۀ آثار فارسی اوست. نتیجۀ اجمالی بحث چنین است که هرچند وي ـ همانند 

مذهبش ـ از تأثیرات فیلسوفان یونان برکنار نمانده است، لیکن طرز مشربان باطنیسایر هم
خورد.اش به چشم میجاي اندیشهتفکر کالمی نیز در جاي

ت، ناصرخسرو.نفس، خلقمراتب وجود، عقل، ها: دواژهیکل
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بررسی تطبیقی شعر فردوسی دربارة مرگ مانی
هاي تورفانیهاي مانوي و متنبا روایت

سپیده درویشی
همدان،کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینادانشجوي

آرمان بختیاري
همدان ،سینادانشگاه بوعلی باستانیهاي دانشیار فرهنگ و زبان

چکیده
در بابل در قریۀ مردینو متولد شد. پدر او میالدي216انی در چهاردهم آوریل مانی پیامبر دورة ساس

رامیس  خوانده شده  و به قولی به نام پَتِگ از اهالی همدان بود و مادرش که در کتاب الفهرست،
هاي کودکی مانی اوتاخیم یا مریم نام داشته است از شاهزادگان خاندان کمسرگان اشکانی بود. سال

به روایت ابن الندیم و بیرونی مانی خود گفته «میان غنوسیان تعمیدي سپري شد. به همراه پدر در
انی دینش یده، بر وي ظاهر شده، حقایق آسمهاي کودکی، روحی که آن را همزاد ناماست که در سال

وي در زمان پادشاهی اردشیر ساسانی براي تبلیغ و ).11: 1384بویس، » (را به وي آموخته است
ترویج دین خود اقدام کرد. بعد از مرگ اردشیر و با وساطت پیروز برادر شاپور به دیدار شاه رفت و 

در زمان بهرام اول مورد غضب شاه واقع امالب کندموفق شد که نظر شاپور را نسبت به دین خود ج
شد و با تحریک موبدان دین زردشتی خصوصاً کِردیر به حبس افتاد و در اثر شکنجه کشته شد. زندگی 

هاي زیادي دربارة او نوشته شده است، همچنین و مرگ مانی در آثار ادبی پس از او تأثیر داشته و کتاب
پرست و گاه تحت نام نقاشی چیره دست حضور گاه به عنوان فردي بتدر آثار دورة اسالمی، مانی 

فردوسی شاعر پرآوازة ایرانی درهنگام روایت  پادشاهی شاپور ذواالکتاف به طور مختصر و با دارد.
کند.بیت مناظره مانی با شاه و در نهایت مرگ او به دستور شاه را بیان می34سرودن 

هاي تورفان و با استناد به هاي مانوي ِبازمانده از کاوشبررسی متندر این مقاله سعی شده است با
آمدن مانی و دعوي پیغمبري کردن، در «هاي زبور مانوي و سایر منابع موجود، به نقد شعرنوشته

سردوة حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته شود.» بخش پادشاهی شاپور ذواالکتاف
.دوسی، دیدار با شاپور ذواالکتاف، متنهاي مانوي: مرگ مانی، شاهنامۀ فرهاکلیدواژه
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تحلیل عجایب شهرها در متون داستانی قرن پنجم و ششم 
هابا تکیه بر عجایب المخلوقات

يزهره درّ

چکیده
جغرافیایی -ادبیات جغرافیایی یا جغرافیاي ادبی به آن دسته از متون و پژوهش هاي ادبی

پردازد. از آنجا که آثار ادبی زبان هاي مختلف میشهرها و سرزمینشود که به معرفی اطالق می
فارسی (منظوم و منثور) به طور عمیق با امکنۀ جغرافیایی گره خورده و در پیچیده است، 

گیرد. در این مقاله ها، مداین، بالد، با کاویدن در آن آثار قوت میضرورت شناساندن جاي
هايها را که در متون قرنحث جغرافیاي ادبی عجایب مکاننگارنده برآن است با اتکا به مبا

نامه، خمسه نظامی، داراب پنجم و ششم در آثاري چون عجایب المخلوقات، سمک عیار، حمزه
بندي و معرفی کرده و تمایز واقعیت و غیر واقعیت مورد اشاره قرار گرفته است طبقهها و...نامه

را در این آثار مشخص نماید.
ها.نامهیب، عجایب المخلوقات، شهر، دارابعجا:هاژهواکلید
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»نگارعزیز و«بررسی محتوایی و ساختاري قصۀ 

زهرا درّي
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجهیئتعضو 

راضیه فقیهی

چکیده
بندي کّلی در گروه محلی طالقان است که در تقسیمهايیکی از قصه،»و نگارعزیز «قصۀ 

گیرد؛ خصوصاً از این دیدگاه که این قصه  به صورت روایی جاي میهاي عامیانهو قصهادبیات
و شفاهی  از پیشینیان نقل شده است؛ روایتی که تعلق به راوي خاصی، حتی مکان خاصی 

عالوه بر طالقان که هاي مختلفی از آن پدید آمده است. این قصهروایتندارد و در گذر زمان
شمال ایران در مناطق مازندران و فومن و تالش نیز رواج ۀدر خطلقانی  استزادگاه عزیز طا

هاي متاخرتر شاعرانی به باز نویسی و باز سرایی این قصه هر چند که در دورهداشته است.
اند، ولی ساختار کهن این قصه که بر اند و به صورت مکتوب اقدام به نشر آن کردهروي آورده
ن تریالن و هنر شفاهی این مردمان پردازش شده است، همچنان دلنشینگویی نقاپایه روایت
از کهن الگوي آزمون پهلوان و قهرمانش ریزي شده استاي که با محوریت عشق پیاست. قصه
هاي عامیانه حاوي بخشی از دانش مردمی و فرهنگ عامه است از آنجا که قصهکند. پیروي می

هاي دیگر جهان  قابل مقایسه است و پرداختن به  تحلیل هاز جهت ساختار،  با بسیاري از قص
که با فرهنگ بومی -ها را محتوایی، شخصیت پردازي و واژگان، ابعاد دیگري از این نوع قصه

هاي داستانی این اثر پیوندش را با ادبیات جهانی مایهنمایاند. بنباز می-در پیوند است 
ندش نمایی  قصه  و پیوخی و جغرافیایی و فرهنگی بر واقعسازد و اشاره به مباحث تاریآشکارمی

هایی که  به گویش محلی است  نظم و نثر و دوبیتیفشرد وآمیزهبا مرز  و بوم خاص پاي می
رداخته ر این مقال بدان پشود که از حیث واژگانی نیز قابلیت تحلیل داشته باشد که دسبب می
.شده است
.هاان محلی، آداب و عقاید، شخصیتمایه، واژگبن: فولکلور،هاکلیدواژه
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بررسی تطبیقی عناصر داستان دو رمان ایرانی از مجموعۀ آذرك و دو رمان 
آمریکایی از مجموعۀ اسپایدروك

صبحتکتم دشته
کارشناس ارشد ادبیّات کودك و نوجوان

چکیده
به مخاطبان است خواه کودك هاي بسیار خوبی براي نشان دادن افکار نویسنده ها نمونهرمان

توان با نوشتن یک رمان قوي افکار دیگران طوري که میو نوجوان باشند و خواه بزرگساالن. به
و خوانندگان را از دنیاي واقعی به را تحت تسلط گرفت. آنها را خنداند و یا به گریه واداشت

ها جایگاه واالیی دارند.دنیایی خیالی برد. براي همین رمان
توصیفی انجام گرفته است، نویسنده بر آن است که به -این تحقیق که به شیوة تحلیلیدر

مقایسۀ عناصر داستان دو رمان ایرانی از مجموعۀ آذرك و دو رمان آمریکایی از مجموعۀ 
اي از هر چهار رمان مورد نظر، به اسپایدروك بپردازد. نویسنده پس از بیان مقدمه و خالصه

ه، مایشخصیّت پردازي، فضا و صحنه، درونتان: شروع داستان، زاویۀ دید، بررسی عناصر داس
ها و اوج ها پرداخته است.پیرنگ، گره

پیرنگ و...)، آذرك، اسپایدروك.پردازي، عناصر داستان (شخصیتها: واژهکلید
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»گذشتهوجدایی«هايفیلممایۀدرونتحلیل
پساساختارگراشناسینشانهمنظراز

آهنگریدشتیمصطف
دکتري زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه والیت

چکیده
وط هاي مربهاي سینمایی متونی روایی و داستانی هستند و از این نظر در بررسیاغلب فیلم

شان، توانند مورد توجه قرار بگیرند. متون هنري، به نسبت ارزش هنريبه ادبیات داستانی می
ا از هکنند. نشانهها معنی را القا میاند و با این نشانهدر نظامی خاص به کار گرفتهها را نشانه

ي از ایک سو در تعامل با یکدیگر و از سوي دیگر در ارتباط با کل متن، شبکۀ درهم تنیده
شود درونمایۀ متن است. به نظر دهند؛ معنایی که به این طریق ارائه میمعنا را انتقال می

مایۀ مشترکی وجود دارد که ، درون»گذشته«و » جدایی نادر از سیمین«ر دو فیلم رسد دمی
هاي شده است. این نوشته قصد دارد از طریق تحلیل و مقایسۀ نشانهدر دو سطح مختلف ارائه

تري قرار دهد و این متون را مایۀ متن را مورد واکاوي دقیقموجود در این متون هنري، درون
هم مقایسه کند.از این نظر با

مایه، پسا ساختارگرایی، نشانه، فیلم.متن، درونها:واژهکلید



1394327دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

گو در شعر شاملو، وگفتيهایژگیویکاربردشناختیبررس
يبر اساس اصل عدم همکار

پروانه دالور
واحد نوشهراسالمیعلمی دانشگاه آزادهیئتعضو 

شهرام احمدي
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

ده  یچک
لغت ثبت يهاان معنا و خود واژه وجود ندارد و آنچه در فرهنگیمیکیک به یهمواره، رابطۀ 

رد و بدل گووکه کاربران زبان در گفتی. اطالعاتواژه استياز معنایشود تنها بخشیم
صل حاباشد که با بررسی کاربردشناسانه ، یها مواژهيانامهلغتیشتر از معانیکنند، بیم

افت ر است و در بیاز معناست که فوق العاده متغيگریشود. معناي کاربردشناختی، بخش دمی
يهایژگیوین پژوهش به بررسیوابسته است. در ايادیشود و به عوامل زیمشخص میکالم
ه کیمطرح در کاربردشناسيکردهایاز رویکیشاملو بر اساس هايشعرمجموعه گو در وگفت

ن اصل یشود . ایس است، پرداخته میگراياصل همکاریمنفينام دارد و همتایاصل تخطّ 
س صورت یکه از اصول گراییهایمند کردن تخطتوسط آتاردو با هدف قاعده1999در سال 

یبررسگو بودند، وشعر شاملو که حاوي گفت31،ن پژوهشیرد، مطرح شده است. در ایگیم
ست ج به دیل شدند. بر اساس نتایصورت گرفته بود تحلس یکه از اصول گراییهایو تخط

ن یاز مهمتریکیياز اصول همکاریق، تخطّین تحقیايهال دادهیه و تحلیآمده از تجز
گو در شعر شاملوست و به طور خاص مشخص شد که نقض وگفتیکاربردشناختيهایژگیو

. شاملو بوده استشعرياساخت متون مکالمهةوین شیپرکاربردترکمیت و روشاصل 
.شاملواصول همکاري، اصل تخطّی،،یگو، کاربردشناسوگفت:هادواژهیکل
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از انقالب غزل تا غزل انقالب
(جستاري در تطور شبکۀ مفهومی غزل امروز ایران)

حسن دلبري 
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
ا و اي که تمام زوایهر انقالب در دنیا انقالب ادبی است به گونههايترین پیامدیکی از اساسی

هاي اولیۀ دهۀ شصت با تحوالت کند. در سالهاي آن را دستخوش تغییر و تحول میحوزه
هاي شعر کالسیک، گام در هاي ادبی و به ویژه قالبسیاسی که در کشور رخ داد تمام عرصه

غزل فارسی که به تازگی وارد دورة گذر از شکل راه تحول بنیادي گذاشت در این میان، 
هایی شد که برخی از آنها در غزل این بازگشتی به حالت نوکالسیک شده بود؛ میدان تجربه

خود گرفت و همچنان در کار الگوبخشی است. در مقالۀ حاضر، به عصر، صورتی نهادینه به 
. در استشدهرداختهاین عصر، پبررسی تطور غزل عصر انقالب و شبکۀ مفهومی در متون ادبی

لۀ بنیادي مقاله، بررسی میزان بسامدي این مؤلفۀ تأثیرگذار و کیفیت بازتاب این راستا مسئ
آن در شعر معاصر است. در بدنۀ مقاله نخست، به فرایند تکاملی غزل عصر انقالب در تعامل و 

عصر انقالب در دورة گذار از است. به دنبال آن غزلتقابل با عوامل فرامتنی آن پرداخته شده
ترین عوامل تأثیرگذار بر آن به طور مختصر مورد بررسی قرارگرفته جنگ به عنوان یکی از اصلی

این نتیجه پایان هاي اصلی غزل انقالب آورده شده است. درمایهو در ادامه، تعدادي از بن
توجّه به مبانی آرمانی است که در شبکۀ مفهومی غزل عصر انقالب اسالمی، با حاصل شده

ها اتفاق افتاده است و با گذار از مردم این کشور و به دنبال تحول و تطوري که در تمام حوزه
است کهجایگزین شدهاي مایهدورة جنگ تحمیلی، طیفی ماندگار از مضامین و مبانی درون

ند.چهاز نظر بسامدي و چه از نظر بنیادي در معرض تغییر و تحولی همیشگی هست
.هاي شعرمایهبن،غزل، عصر انقالب، شبکۀ مفهومی، مبانی ایدئولوژیکها: کلیدواژه
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شاهنامهيهاداستانخطبهیلیتحلیبررس

یبزرگدهالیژ
علمی دانشگاه فرهنگیانهیئتعضو 

دهیچک
هم از داستان هايشماريابتدادر شود.یآغاز میمنظوم منظمۀباچیدبایفردوسشاهنامه 

ش درآمدها را که شاعر در چند جا با لفظ خطبه از آنها ین پی؛ اشودیمشاهده مییهامقدمه
باچه یدر حد و اندازه دیسیباچه نویت اصول دیات و رعایشمار اباز نظربرد، اگرچهینام م

تار جسیپرسش اصلهستند.کیبه آن نزدمحتوااق ویسسبک واز نظرستند،ینخست ن
توانیمهان خطبهیوجود ايبرایلیدلچه کتاب،یباچه اصلیوجود داست که بان یحاضر ا

ها هبطخاز یبرخن است که یافته پژوهش حاضر ایست؟ یچهاهخطبن یز ایوجوه تما؟ان کردیب
امه، ن شاهنیش از تدویپدنتوایمقرار دارند که يمستقل و منفرديهاداستانمعدود يدر ابتدا
يدر ابتدايابا ذکر خطبهیین نهایمنظوم را سروده باشد و در تدويهاداستانن یشاعر ا

کامل هستند که به نظر ياها، به اندازهاز خطبهیاما برخده باشدیفصول کتاب گنجانیبرخ
یخاصيهایژگیويداراها هطبن خیایاند. به طور کلباچۀ مجلدات مختلف شاهنامه بودهید

م کتاب به روش مترسالن و یدر تنظیشدند، فردوسیمشخص طراحیو با هدفهستند
یی، الگوهایسینوخیتاريهاوهیمورخان عهد خود نظر داشته است و در اثر منظومش، از ش

اظهار وجوديبرايها ابزارگر خطبهیديها را به کار گرفته است. از سوبرداشته و خالقانه آن
در پژوهش ند.نرسایش مبه گوش مخاطبانزمانيدرازادراو را يهستند و بازتاب صداشاعر

پرداخته هان خطبهیايهایژگیو و، انواع يل وجودیبه دالابتدا درشود تا یمیحاضر سع
د.یآیمها برآنيهاشاعر، از پِس واژهيصدايواکاوبهسپسشود،

شاعر.ي، صدای، فردوسشاهنامهها، خطبه داستان:هاواژهدیکل
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یدر شعر الهوتیو حزبیر تغزلیتصاو
ر)یدر تصاویشۀ حزبی(تبلور عاطفه و اند

یدهراميمهد
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

چکیده
د ویر افکار، عقایتأثيال شاعر است. شاعر برایشه و عاطفه در کارگاه خیزش اندیآم،شعر
این مقاله بررسی چگونگی انعکاس اندیشه و زد. هدفیآمیال میخود، آن را با خيهاشهیاند

تحلیلی تصاویر شعري وي را در دو -عاطفه در تصاویر شعر الهوتی است که با روش توصیفی
ر ید تصاویاو عموماً تکرار و تقلیر تغزلیم و بررسی کرده است. تصاویتقسیو حزبیبخش تغزل

ع و تزاحم یق، تجمیبا تلفيند واست هر چین شعر فارسیریديهاان و بر اساس سنتینیشیپ
يشاعريگر ویديدر ارائۀ آنها شده است. از سویت و ابتکاراتیموجب خالقیر، گاهیتصاو

ن راستا یش قرار داده است. در اید خویو عقایحزبيهااست که شعر را در خدمت آرمان
دگاه یرا از دتوان آنها یاوست و میحزبيهاشهیز برخاسته از اندیاو نير شعریتصاو

خاص و موضوعات تازه موجب ارائه ینیبکرد. جهانیاو بررسید حزبیو عقایستیمارکس
د. شویده میدییهاياو نوآوریر حزبیشتر تصاوین خاطر در بیشود به همیر تازه  میتصاو

زشی، آمیحزبيهاشناسی، آرمان، نقد جامعهيرسازی، تصوی: ابوالقاسم الهوتهاواژهدیکل
.شه و عاطفهیاند
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یال در شعر نصرت رحمانیۀ صورخیشعر بر پايساخت فضا

مهدي دهرامی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

دهیچک
یباشناختیزيهاال در بستر زبان است و نقشیر و کارکرد خیثأحاصل تير شعریتصاو

ین مقاله بررسیهدف اشعر است. ين آنها ساخت فضایتردر شعر دارد که از مهمياگسترده
یلیتحل-یفیاست که با روش توصیال در شعر نصرت رحمانیۀ صورخیشعر بر پايساخت فضا

س أین شاعر پرداخته و نشان داده است عواطف شاعر مانند خشم و نفرت و یبه مطالعۀ اشعار ا
ر یال شاعر تأثیدر صورختلخ و زننده، يهادهیاء و پدیمثل مرگ، و توجه به اشییهاشهیو اند

و یوند و هماهنگیل پیو تار در شعر او شده است. به دلرهیتییجاد فضاینهاده و موجب ا
یش برده است. عواملیمنسجم به پییشعر خود را در فضایر، رحمانیان تصاویتناسبات م
وار اندام، نماد یو ارجاعیفات بدلیاز ساخت توصيو دورياو درون صحنهیف اصلیمانند توص

دارد.يثرؤنقش میشعر رحمانيو... در انسجام و استمرار فضا
.شعريشه، عاطفه، فضایاه، اندیک سیر، رمانتی، تصوی: نصرت رحمانهادواژهیکل
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پیل بچه از حرص و ترك نصیحت ناصحخورندگان عناصر داستانتحلیل

علی دهقان
واحد تبریزاسالمیدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

کندرؤیا جدي تازه
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

چکیده
در این مقاله سعی شده است عناصر داستانی حکایت خورندگان پیل بچه از دفتر سوم مثنوي 

پیوستگی .توجّه به کلّیّت و ساختار متن در مطالعۀ داستان اهمّیّت فراوانی داردبررسی شود. 
ـ که در آن پژوهش هاي معناشناختیشناختی در کنار پژوهشهاي زیباییو تناسب اجزاي متن 

این داستان بر اساس . شود ـ در عرصۀ نقد ادبی، رونق فراوانی یافته استدر نظر گرفته می
مورد تحلیل قرار گرفته ...وموقعیتدید، ۀ مایه، شخصیت، زاوی، درونپیرنگعناصري چون،

شده است.
یلتداعی معانی، تحلمعلولی میان رویدادها، -البته خصوصیاتی چون محکم نبودن روابط علت

و نويمثتوان به این موارد افزود. با توجه به سنتی بودن را می...ها، کیفیت روایت وشخصیت
نتی هاي سجدید بودن عناصر داستانی تنها شناخت و توضیح عناصر مشترك داستان و قصه

.هاي داستانی این اثر را دریابدمورد نظر این مقاله بوده تا مخاطب با نگاه کلی بتواند ویژگی
.عناصر داستان، حکایت خورندگان پیل بچه،مثنوي معنوي: هاکلیدواژه
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ینامۀ طرسوسدر دارابنش یآفريالگوکهن

یحیرحمان ذب
المیدانشگاه ایات فارسیار زبان و ادبیاستاد

کانین پیپرو
المیدانشگاه ایات فارسیدکتري زبان و ادبيدانشجو

دهیچک
شود، در تحلیل و شناختی محسوب میهاي اصلی نقد اسطورهی که از شاخهیالگونقد کهن

الگوهاي مهم در روایی کاربردي وسیع دارد. از کهنبازخوانی متون به ویژه متون حماسی و
، هاي مختلفالگوي آفرینش است که به اقتضاي شرایط جوامع و فرهنگمتون گذشته، کهن

نامۀ الگوي آفرینش در دارابروایات متعددي از آن پدید آمده است. در پژوهش حاضر کهن
است بر تلفیق بسیاري از طرسوسی از متون منثور ارزشمند سدة ششم هجري که مشتمل 

الگویی به ویژه آراي هاي کهن و تخیل مؤلف، بر مبناي آراي منتقدان نحلۀ نقد کهنگزارش
میرچا الیاده بررسی شده است. در جاي جاي کتاب، به ویژه در خالل گزارش مفصل طرسوسی 

ارة م این انگهاي مختلف به داستان آفرینش و ابعاد مهاز زندگی داراب و اسکندر، به مناسبت
ها،کهن پرداخته شده است؛ مواردي چون بازخوانی آفرینش نخستین، یادکرد از نخستین

لف هاي مختنمایی، انس با حیوانات، ساخت شهرها و پی افکندن بناها و نظایر آن، صورتمقدس
الگوي آفرینش در این متن است. از میان این اَشکال، بازخوانی آفرینش نخستین با مددکهن

نامه با رویکرد نقد نی دارابتر است. از رهگذر بازخوااز روایات ایرانی و اسالمی پررنگ
توان به خوانشی جدید و دریافتی دیگرگون از آن دست یافت و با بخشی از الگویی میکهن

نامه در باب داستان آفرینش آشنا شد. ذهنیت مؤلف و پردازندگان اصل روایات داراب
، یینمامرگی، مقدسن، بیینش نخستینش، آفریآفريالگونامه، کهنراب: داهادواژهیکل

.ساخت شهرها،  پرواز
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الدین قمري آملیهاي ادبی در دیوان اشعار سراجبندي گونهتقسیم

اینحیذبهیآس
علمی دانشگاه پیام نورهیئتعضو 

آبادمیابراهینیحسدهیحم
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نورکارشناس

یحاتمدیسع
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نورکارشناس

دهیچک
مه دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم ی، از شاعران استاد و زبان آور نیآملين قمریسراج الد

ان جیا الریست، محل تولدش در الرجان یدر دست نيخ تولدش سندیاست. در باب تاريهجر
ز یدر چرنداب تبرقمري625ز در سال یو مقام مدامش در شهر آمل است. وفاتش نيامروز

يوة شعرایسخنش استادانه و به ش.ان استیحه سرا در دربار خوارزمشاهیمدياست. او شاعر
د از یجدیطینکه در محیبه سبب ايست. قمرايبزرگ خراسان در قرن ششم خاصه انور

ن یضامار و میبسيهایده است و تازگیب او گردیخاص نصيهاشهیت شده، اندیتربیادب فارس
آنمقالهن ین ایهدف از تدون مسائلیشود. با توجه به ایمشاهده ميدر سخن وینو فراوان

ر در غوو یشیشود؛ تا با ژرف اندیرسبریآملين و انواع آن در آثار قمریاست که تنوع مضام
يبندمیضمن تقسن پژوهش،یم. در ایکنیوان را بررسینهفته در دی، معانیدرونيمحتوا

ث مفهوم ویبارز و برجسته آن از حيهایژگیوی، به نقد و بررسیآمليدر آثار قمریموضوع
م پرداخت.یمحتوا خواه

.مضامین، مدیحه، هجو، ین قمري آملیسراج الدها:واژهکلید



1394335دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

خوان رستم و هفت واديا (هفت چاکرا) و تطبیق آن با هفتدر یوگجستاري
رباب ذبیحی نیشابوري

ارشد زبان و ادبیّات فارسیکارشناس
اکبر رمضانیعلی

ارشد زبان و ادبیّات فارسیکارشناس
فریبا عطا شیبانی
دکتري زبان و ادبیّات فارسی

چکیده
(یوغ = وسیله اتحاد) گرفته شده است. اتحاد بین تن و یوگا از ریشه کلمه سانسکریت به معنی اتحاد 

روان است. هدف یوگا ایجاد یک وحدت کامل بین ابعاد جسمانی، ذهنی و روحی است که در سایه آن 
فرد بر خویشتن حاکم می شود و خودي خویش را باز می یابد و در اقیانوس متالطم بشري به سکون 

عملی براي به تعادل رساندن–فانی و یک سیستم علمی عر–یک مکتب فلسفی و آرامش می رسد.
جسم و روان است. تاریخچه یوگا به دو قرن قبل از میالد مسیح نسبت داده شده است و پژوهشگران 

زیادي عقیده دارند یوگا حاصل پیوند دو فرهنگ آریایی و هندو است.
استفاده بوده به دلیل تقدس و جنبه گل نیلوفر از دیر ایام در مصر، چین، ژاپن و ایران و هند مورد

اسطوره اي در اساطیر ایرانی و بودایی بسیار مورد توجه است. در شعر سپهري رمزي از عرفان است و 
در تمام راه هاي رسیدن به خدا نیلوفر دیده می شود. نیلوفر نماد تولد دوباره  و زایش نور است.

ر حایز اهمیّت است همان گونه که در هفت خوان در یوگا هفت منبع دریافت انرژي (چاکرا) بسیا
رستم پهلوان جوان با طی آزمون هاي دشوار به مرحله  ابر پهلوانی می رسد و عارف پس از گذار هفت 
وادي سهمگین وجود خویش را تصرف می کند تا به مقام فنا برسد؛ یوگی هم با تمرین جسمانی 

انرژي) و تمرینات دیگر می تواند انرژي خفته در چاکراي (آسانا) و پاکسازي هفت چاکرا (منبع دریافت 
یک (کندالینی) را رها ساخته با کنترل آن از بند خود خواهی ها رها گشته به شکوفایی برسد به 
نحوي که به هر چه فکر کند صورت حقیقت به خود بگیرد و در نهایت با باز نمودن سه گره اصلی در 

شم خرد به مقام وحدت وجود برسد. هدف پهلوان و عارف و یوگی مسیر این هفت چاکرا با گشودن چ
رسیدن به کمال انسانی و مقام فنا فی اهللا است.

.خوان، هفت وادي، نیلوفریوگا، بودا، چاکرا، هفت: هاواژهکلید
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،»شکر تلخ«ها و مصادیق مختلف آن در رمان ، گونه»فقر«بازتاب 
»جعفر شهري«اثر 

زهرا نصر اصفهانی
نور تهراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

زهرا ذراتی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
اي تنگاتنگ وجود دارد. میان ادبیات و هنرمند با جامعه و مسائل اجتماعی موجود در آن رابطه

نماي زندگی اجتماعی مردم عصر نماید که آیینۀ تمامادبیات زمانی به رسالت خویش عمل می
خویش بوده و ایشان را به منظور اصالح جامعه به مقابله با فقر، تضاد طبقاتی و... براي ایجاد 

عدالت اجتماعی و آزادي تهییج و تشویق نماید. 
جعفر شهري یکی از نویسندگانی است که در بیان مسائل و معضالت اجتماعی بسیار موفّق 

هاي جامعه را با تمام وجود در آثارش منعکس کرده است.و نابسامانیبوده است و مشکالت 
قحطی "سال 1286این مقاله به بررسی مضمون و مفهوم فقر از نگاه جعفر شهري در سال 

پردازد و در حالت کلی ابعاد و آثار و نتایج فقر را با تاکید بر در رمان شکر تلخ می"دمپختکی
دهد.و اجتماعی مورد توجه و بررسی قرار میهاي فرديفقر فرهنگی در عرصه

.جعفر شهري، رمان، شکر تلخ، فقر، معضالت اجتماعیها:کلیدواژه
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»هأثر الفراش«شناسی شعر محمود درویش در دیوان سبک

کبري ذوالفقاري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده 
زیند، گاست که شاعر و نویسنده براي بیان موضوع خود بر میدر عرصۀ ادبیات، سبک، روشی 

ه و تر بودهاي سبکی در شعر مشخصبه عبارت دیگر سبک همان شیوة گفتن است. ویژگی
هایی است که موجب ایجاد نوعی شامل تکرار، نظم واژگان و حروف، طریقه چینش آنها و روش

شاعر با به کارگیري هنرمندانۀ این عناصر شود که موسیقی و ریتم و آهنگ مناسب در متن می
تواند معانی مورد نظر خود را به نحو مؤثري به خواننده منتقل کند. محمود درویش، شاعر می

أثر «ک خاصی است که دیوان مقاومت فلسطین در تأمالت شعري و نثري خود داراي سب
تحلیلی -به روش توصیفیشاهد خوبی براي شناسایی و بررسی آن است. در این مقاله» الفراشه

ردازد. پ، در سه سطح زبانی، ادبی و فکري میفراشهبه بحث دربارة سبک شاعر در کتاب أثر ال
نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریتم لطیف و موسیقی قوي و زیباي ناشی از تکرار و 

هاي کالمی پویا و شفاف در سطوح ضرباهنگ کلمات و حروف که موجب آفرینش ترکیب
مختلف آوایی، لغوي و نحوي در متن آن شده، موسیقی را جزء ساختاري این اثر قرار داده 
است. این دیوان شامل انواع مختلف شعري، از جمله شعر نو و شعر سپید است که بافت 

اندیشانه و درونگراي آن، متن را به جنسی بین شعر و نثر نزدیک کرده است.ژرف
.شناسی، محمود درویش، أثر الفراشهین، شعر مقاومت، سبکشعر معاصر فلسطها: کلیدواژه
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نمود باورهاي کهن در ناخودآگاه جمعی خاقانی

محسن ذوالفقاري
دانشیار دانشگاه اراك

یغربزهرا
اراكدانشگاهیفارساتیادبوزباندانشجوي دکتري

چکیده
ناخودآگاه ریضمدةیچیپوناشناختهيهاجنبهییالگوکهنيهاصورت،اساس نظر یونگبر

یابند. شاعر نیزروند و از طریق نمادها ظهور میمیشماربههااسطورهيربنایزکهاندجمعی
از باورهاي کهن و دیرینۀ .پردازداثر میخلقبهلیتخبام، همراهیمفاهنیهمازاستفادهبا

هایی دارد هاي بسیار آن ریشه در اسطورهها، تقدیم قربانی و پیشکش است که گوناگونیانسان
هاي متمادي در ناخودآگاه جمعی نسل بشر به ودیعه نهاده شده است. به که در طول قرن

ر این وهشی دو فقدان کار پژ» قربانی و پیشکش«الگوي هاي متعدد خاقانی به کهندلیل اشاره
. هدف پژوهش، اثبات الگوي نامبرده در اشعار وي پرداخته شدزمینه، به بررسی کهن

باشد. یمالگوي قربانی و پیشکش از ناخودآگاه جمعی شاعرتأثیرپذیري نمودهاي مختلف کهن
دهاي فراوان و ها حاکی از این است که خاقانی تحت تأثیر ناخودآگاه جمعی، به نموبررسی

اشاره کرده است. الگو متعددي از این کهن
الگو، آیین قربانی، خاقانی.ی، کهنناخودآگاه جمعکارل گوستاو یونگ، ها:کلیدواژه
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سلمان هراتی» مقدمخطی تا خطبیاز«بررسی شعر نقد و
گفتمان انتقادياساس رویکرد تحلیلبر

محسن ذوالفقاري
دانشیار دانشگاه اراك

اهللا کرمیحجت
دانشگاه اراكزبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري

چکیده
نتقادياشناسیزباندرریشهکهاستايرشتهو میانعلمیرویکرديانتقاديگفتمانتحلیل 

وژيایدئولزبان،مسئلۀسه.استو سیاستجامعهدرزبانکاربردبررسیآناصلیدارد و هدف
در پژوهش حاضر تالش شده است؛ . رونداین رویکرد به شمار میدربنیاديمفاهیمازقدرتو

بعدي فرکالف (سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین) در تحلیل انتقادي براساس الگوي سه 
سلمان هراتی تحلیل » خطی تا خط مقدماز بی«اي ایدئولوژیک سبک در شعر هالیهمتون،

ا ههاي معنایی آنهاي صوري متن یعنی نظام واژگانی و داللتشود. در سطح توصیف، ویژگی
و سپس در سطح تفسیر ارتباط درونی این به همراه ساخت نحوي جمالت بررسی شده است

یح بندي ایدئولوژي در زبان توضعناصر با بافت درونی و بیرونی متن تحلیل شده و نحوة صورت
گیري این ایدئولوژي با توجه به ها و دالیل شکلداده شد. در نهایت در سطح تبیین زمینه

ر شاعر بررسی شده است و هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصبافت برون متنی و ویژگی
بندي گفتمان ایدئولوژیک در شعر تبیین شده است.صورتة نحو

ولوژي، قدرت، سلمان هراتی،گفتمان انتقادي، نورمن فرکالف، زبان، ایدئتحلیلها:واژهکلید
.خطی تا خط مقدماز بی
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دربارة نسخۀ خطی چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات

عطامحمد رادمنش
آبادمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفعلهیئتعضو 

چکیده 
اي ناشناس بهنسخۀ خطی منحصر به فرد چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات از نویسنده

هایی خط نستعلیق و از جملۀ نسخ خطّی سدة دوازدهم هجري است. این کتاب شامل داستان
می غهاي طرسوسی و بینامهت و دارابانگیز است که در سبک و سیاق با  مقاماجذاب و شگفت

ده نویسی و با استفاگیري از اصول سادهها، نویسنده با بهرهمانندگی دارد؛ در طرح هر یک از آن
ز، گیري از اشعار نغاز توصیفات زیبا و دلکش، به بیان مضامین گوناگون پرداخته و با بهره

افزوده زیباسازي و آراستگی اثر خودشش وها، امثال و حکم، آیات و احادیث، بر کمناجات
است.

آید که مذهب تشیع داشته است. هر چند از دعا و درودهاي نویسنده در متن نسخه بر می
هاي ایرانی و آداب و رسوم فضاي جغرافیایی حکایات خارج از ایران است، در جاي جاي آن نام

جاري است.ها و باورها و سیاست مدن و روح فرهنگ ملی بر فضاي قصه
الطیر و مثنوي اسرارالتوحید، ویس و رامین، منطقتوان در هاي او را میمآخذ برخی قصه

اند.ینمایموارد او خود عنوان مأخذ داستان را ميامعنوي و... جست. در پاره
.شناسی، نثر غناییشش حکایت، نسخهوچهلها:کلیدواژه
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کارکردهاي طبیعت در شعر منوچهر آتشی

مهدي رادنیا
شناسی، دانشگاه گیالنکارشناس ارشد ایران

امیر جاللی
کارشناس ارشد فلسفه غرب، دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده 
هاي طبیعیآید. جلـوههاي اصلی شعر فارسی به حساب میوصف طبیعت از دیرباز از مضمون
خاصه-ساخت اثر ادبیۀ مایمتنوع پیرامون، همیشه دستو رمزپردازي با استفاده از عناصر 

ها ویژگی سبکی این براي سرایندگان بوده است و گاه به دلیل تداوم استفاده از آن-شعر
شود.  اقلیم و محیط زندگی شاعر عامل مؤثري در این تصویرآفرینی به شاعران محسوب می

و بومی در شعر گویندگان نوپرداز برجستگی هاي اقلیمی رود. با آغاز شعر نو، ویژگیشمار می
تري یافت. شعر منوچهر آتشی مصداق بارز این مدّعاست که با نگاهی فراگیر اقلیم جنوب افزون
گرایی خصوصیت پررنگ سبکی دهد و این اقلیمشعر خویش قرار میۀ مایکاود و دسترا می

شاعري اوست. ة وي در طول دور
تمـام ۀگرایی را در شعر آتشی بـررسی کند و با مطالعهاي طبیعتکوشد کارکرداین مقاله می

عی بندي که سبندي معناداري از رویکرد آتشی به طبیعت ارائه دهد. تقسیماشعار وي دسته
آتشی عناصر طبیعی را براي القاي چه موضوعی، به کار گرفته است؟ -1کند نشان دهد: می
هاي طبیعت چیست؟تفاده از جلوهگراي آتشی هدف از اسدر سبک طبیعت-2

گرایی، نمادپردازي، شناسی، طبیعتشعر معاصر، منوچهر آتشی، سبکها: واژهکلید
پنداري.ذاتهم
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بررسی مبانی نظري حکایات شرح تعرّف
اءمشّبر اساس کالم اسالمی و فلسفۀ

مینا رامین ثابت
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نژادعلیرضا حاجیان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده
هاي ادبی و مسائل روح نواز معنوي، داراي مجموعه اي از پیش ادبیات عرفانی، جدا از زیبایی

بع باشند. منمند میزمینه هاي فکري است که تمامی متون عارفانه اعم از نظم و نثر از آن بهره
باشد که به عنوان پژوهش، کتاب شرح تعرّف نوشته مستملی بخاري میاصلی ما در این 

قدیمیترین منبع فارسی عرفان و تصوف شناخته شده و در میان اهالی این علم از اهمیت 
اي برخوردار بوده است. دلیل این انتخاب ارزش و اعتبار خاصی است که این کتاب از زمان ویژه

لو ال التعرف لو هلک«اند: ر بوده تا جایی که در وصف آن گفتهنگارش تا به امروز از آن برخوردا
ند، ک. نویسنده شرح تعرّف در خالل مباحثی که در رابطه با شریعت و طریقت بیان می»التصوف

اقدام به نقل حکایات و روایاتی کرده است تا با کمک آنها به انتقال هرچه بهتر تفکرات خود و 
اصلی ما در این مقاله، بررسی مبانی فکري و نظري این حکایات اقناع مخاطب بپردازد. تمرکز

باشد.بر مبناي دو علم فلسفه و کالم اسالمی می
.: شرح تعرّف، عرفان، کالم، فلسفه، مستملی بخاريهاکلیدواژه
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،“بشر حافی”تحلیل و نقد زندگی، احوال و مراحل تحول روحی 
)قمري226تا 150(هجريعارف اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم

مینا رامین ثابت
دانشجوي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه تهران
حمیرا زمردي
دانشیار دانشکدة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده
بن عبدالرحمن معروف به حافی، از بزرگان صوفیه متقدم و از زهاد معروف و بن حارثبشر

ه.ق به دنیا آمد 152یا 150اي نزدیک شهر مرو در سال دهکدهعلماي حدیث است که در 
ولی بعدا در شهر بغداد ساکن شد. در خصوص دوران اولیه زندگیش اطالع زیادي در دست 
نیست اما در اینکه زندگی او با تغییر شدید و توبه وي همراه شده شکی نیست. وي پس از 

عناي به مـ فش به پا نکرد و از آنجا به حافیاین توبه از فرط مشاهدة نور حقیقت هیچ وقت ک
هاي زیادي در رابطه با دوران قبل از توبه بشر وجود دارد و معروف شد. داستانـپاي برهنه

ریق طاند.طریق بشر ورع است.هر یک از کتب صوفیه به نحوي این دگرگونی را روایت کرده
. این مقاله سعی دارد با بررسی شدورع او پس از وي نیز توسط بسیاري از زهاد پیروي می

آمده از آن االت برطریق این عارف ارائه داده و به سؤمنابع موجود، تحلیلی جامع از زندگی و 
پاسخ گوید.

.:  بشر حافی، توبه، ورع، صوفیه، پاي برهنههاکلیدواژه
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پورهاي شعر آیینی در قیصر امینجلوه

نیامریم رامین
علمی دانشگاه گنبد کاووسهیئتعضو 

چکیده
شعر آیینی، نوعی شعر مذهبی است که موضوعات توحیدي، نبوي، علوي، والیی و عاشورایی 

گیرد. ستایش و توصیف خداوند و رسول اکرم و ائمه اطهار در خالل اشعار و... را در برمی
ویژه پس از انقالب بهشاعران از دیرباز تاکنون رایج بوده و با روي کار آمدن دولت صفویه و

پور یکی از شاعران برجسته و مطرح اسالمی، رنگ و شدت بیشتري یافته است. قیصر امین
هاي اشعارشمایهپس از انقالب اسالمی است که همگام با شور و شوق انقالبی، بخشی از درون

شعر آیینی، هاي گوناگون را به مضامین آیینی اختصاص داده است. از میان مضامین و چهره
ور پعصر سه موضوع غالب اشعار آیینی امینعاشورا، ستایش و توصیف حضرت علی و ولیۀ واقع

دهد که رویکرد وي به مضامین آیینی پور نشان میهاي شعري قیصر امینهستند. مطالعۀ دوره
اند؛ هشاعر و برآمده از تحول نگرشی او در دیدن قضایا از برون و درون بودنیز دستخوش نگاه 

رویم رویکرد شاعر حتی به وقایع مذهبی و طوري که هرچه از آغاز به پایان شاعري وي میبه
گزارش ماجرا، درس گرفتن یا برانگیختن و تشویق هاي مذهبی، به جاي آنکه صرفاً شخصیت

اي از اجتماعی باشد، آمیزه-مخاطب در جنگ و جهاد و دفاع مقدس و ترسیم الگوهاي دینی
شود.سی و عارفانه است که مفهوم عشق در آنها به نقطۀ کانونی بدل میروح حما

(عج).پور، عاشورا، موال علی، امام زمان: شعر آیینی، قیصر امینهاکلیدواژه
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افراشتهیرگذار در فکر و شعر محمدعلیثتأيهاانین جریترمهم

جارپسیبنوازرجباسد
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
ي) در روزگار1287-1338(یرانیسندة طنزپرداز اینگار و نوافراشته، شاعر، روزنامهیمحمدعل

ن یترشی) ب1332تا 1320یران (محدودة زمانیخ معاصر این حوادث تاریترست که مهمیزیم
ن اتفاقات به عنوان خطیتوان از ایکه ميطورداشته است. بهير را در فکر، شعر و نثر ویتأث
شدن صنعت یان ملیچون: جریقلمداد کرد. حوادثيویاسیسيهايریگو جهتيفکریمش

ام ر نظیران روزگار شاعر نظیالن و ایگي، فضایاسیران، احزاب سی، حضور استعمار در انفت
به داخل یخارجيوآمد سفرادوم، رفتیمجاور، جنگ جهاني، حوادث کشورهایتیارباب رع

یاند. در جستار حاضر سعرگذار بودهیثشاعر تأين فکریو... در تکومرداد28يکشور، کودتا
رد.یل قرارگین موارد با ارائه شاهد مثال از آثار شاعر مورد تحلیشده است که ا

رگذار.یثتأيهاانیخ معاصر، جری: افراشته، شعر، تارهاواژهدیکل
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نعناصر داستاپردازي لیلی و مجنون با ناظر و منظور بر اساسمقایسۀ داستان

رجبیرقیه
دانشجوي دکتري دانشگاه ارومیه

نظریانیعبدالناصر
علمی دانشگاه ارومیههیئتعضو 

چکیده
هاي و مثنويشاهنامه برخی از شاهکارهاي ادب فارسی در قالب مثنوي است. صرف نظر از 

حوزة خود شاهکار اي هم داریم که در هاي عاشقانهعرفانی که در قالب مثنوي هستند، مثنوي
شوند. به محض ذکر مثنوي عاشقانه اوّلین شاعري که نامش در ذهن نقش محسوب می

است که باپنج گنجش گنجی به گنجینۀ ادب فارسی افزوده است.نظامی گنجوي بندد، می
از نظر سبک وحشیاز شعراي قرن دهم است. وحشی بافقیاز شعراي قرن ششم و نظامی

در این مقاله خلق کرده است.نظامیبوده و چند منظومه به تقلید از آثار ینظامشاعري، مقلّد 
تاب عناصر کبا تکیه بر ناظر و منظورو مقایسۀ آن با داستان لیلی و مجنونبه بررسی داستان 

ها مورد بررسی و و هر دو داستان از همۀ جنبهپرداخته شده استداستان جمال میر صادقی
ظامینند و حاصل این شد که در عصر صفوي، شاعران بسیاري به تقلید از امقایسه قرار گرفته

هم یکی از آنها بوده است وحشیاند که اند و تحت تاثیر خمسۀ او خمسه سرودهمبادرت نموده
باقی بماند و نظامیتواند در حد یک مقّلد از فقط میوحشیتوان گفت که و در مورد او می

خیل عظیمی از وحشیعالوه بر نظامیتوان به او داد؛ در حالی که جز این لقب دیگري نمی
و دیگران خواجو، امیرخسرو، جامیتوان به: کند که از جملۀ آنها میشاعران مقلّد را رهبري می

اشاره کرد.
.نظامی، لیلی و مجنون، وحشی بافقی، ناظر و منظور، عناصر داستانها:واژهکلید
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چیستی ادبیات غناییتحقیق در ماهّیت و 

هما رحمانی 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
هاي متعددي؛ چون باز تا کنون انواع و گونهشعر غنایی، یکی از انواع ادبی است که از دیر

د قصمدح، هجو، رثا، حبسیه، شهرآشوب، مطایبه و... براي آن برشمرده شده است. این پژوهش 
هاي حاکم دارد با طرح این پرسش که ماهّیت ادبیات غنایی چیست و چه انواعی دارد؟ دیدگاه

د اي به تعریفی جدیهاي انواع ادبی را به چالش بکشاند و از خالل مطالعات کتابخانهبر کتاب
گی دبراي این نوع ادبی دست یابد و در نهایت انواعی را نیز براي آن برشمرد. این امر از گستر

کاهد و آن را به اموري خاص، متناسب با ماهیت ذاتی آن بیش از حدّ حوزة ادبیات غنایی می
کند. حاصل تحقیق نشان از آن دارد که تعریف اصطالحی شعر غنایی با معناي منحصر می

دهی تمامی انواع سنتی در خود و به تقلید از لغوي آن همخوانی نداشته و تنها جهت پوشش
صورت گرفته است. حال آنکه غنا، موسیقی و نوایی شاد است و با مجالس بزم و ادبیات غرب 

»شعر تغزلی= عاشقانه«توان شعر غنایی را به مضامین عاشقانه هماهنگی دارد. از این رو می
هاي درونی انسان نسبت به دیگري ها و شوریدگیبیان شیفتگی«منحصر ساخت و آن را 

نامه، ی چون؛ شعر شهوانی (اروتیک)، غزل غزل، شعر وقوع، دهکه انواع» (جنس مخالف) دانست
هاي سبکی خاصی در حوزة فکري و مضمونی دارد گیرد و ویژگیتشبیب و نسیب را در بر می

سازد.که آن را از سایر انواع ادبی متمایز می
.: انواع ادبی، ادب غنایی، شعر عاشقانه، تغزلهاواژهکلید
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ک پرنده بودیو تحلیل عناصر داستان پرنده فقط یستینقد مدرن
)يری(هوشنگ گلش

نوشین رحمانیان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
کل ها شمدرنیسم در مجموعه ادبیات داستانی ایران، بر پایه هنجارشکنی و شکستن اسطوره

ر سم و دیاسطوره و مدرنهم نهادن سنت و تجدد،کنارگیرد. نویسنده داستانهاي مدرن با می
يریاست که گلشيکردین رویو ام استین مفاهیایخواهان بهترخوان،ک کالم، کهنه و نوی

مورد بحث است که در يوي، اثران آثار ی. از مدیجویش از آن بهره میدر مجموعه آثار خو
ه ل جامعیتحلن مقاله، یاز اسطوره قرار گرفته است. هدف ایته با مفهومیقالب سنت و مدرن

ده شینجا سعیرد. در ایگیاز مدرن قرار میمیآن مفاهیرونیبيهاهیباشد که در الیمیسنت
دو نیبپردازد که ایطیل شرایچ کدام از دو سبک مدرن و سنت، به تحلیهیاست بدون نف

ن،ینمادياآن، حضور اسطورهياند و در فراسوخود قرار نگرفتهیو واقعیاصليالگو، در جا
سنت و مدرن یعنین دو، ین ایشود که مرز بیگردد و سبب میمیجاد تحول اساسیسبب ا

کرد ین روینجامد. همچنیوطن و ترك مألوفات بيجالياگر به بهایمشخص شود حت
استفاده زیل قرار گرفته است و از نقطه نظرات نین تحول، مورد تحلیبا اییارویت در رویشخص

الزم شده است. 
.يپردازتیسم، اسطوره، شخصی، مدرنیات داستانی: ادبهاواژهکلید
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سبک فکري غزلیات نشاط اصفهانی

امین رحیمی
استادیار دانشگاه اراك
امین رضایی

ارشد زبان و ادبیات فارسی  کارشناس

چکیده
نشاط یکی از هواخواهان واقعی نهضت بازگشت ادبی و حتی یکی از پرچمداران بنام این نهضت 
بوده و کوشش بسیار کرده است تا شعر فارسی را از فساد و تباهی سبک هندي برهاند و سبک 

ارة کرد و عصقدیم خراسانی و عراقی را دوباره زنده نماید. وي بیشتر از خواجه حافظ تقلید می
این پژوهش در آن است تا نشان غزلیات وي را در قالب الفاظ و اشعار خود ریخته است. تالش 

اي از شاعران دوره بازگشت در غزلیاتش از نظر فکري ه نشاط اصفهانی به عنوان نمونهدهد ک
پس ایم. ساي کوتاه در معرفی شاعر آوردهچه سبک و سیاقی داشته است؟ بنابراین ابتدا مقدمه

شناسانه قرار داده و در نهایت به سبک غزلیات وي را از نظر فکري مورد نقد و بررسی سبک
پرداخته شده است. گیري نتیجه

ت نشاط اصفهانی، سبک فکري.شناسی، غزلیاسبکها: کلیدواژه
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جنگ و پایداريۀداستانی نویسندگان زن حیطروایت زنانه در آثار

فریبا رحیمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
انعنوبهچهونویسندهعنوانبهچهزنان.استشدهپذیرفتهامرينویسیداستانعرصۀدرزنانحضورامروزه

بهزنانبامحورزننـقددردارند.رمانفرمویژهبهجهانداستانیادبـیاتگیريشکلدرعظیمیسهمخواننده
ـدهشآفـریدهزنانتجربیاتاساسبرکهراايتازههايمدلنظرگاه، بایدایـنهستیم. ازمواجهنویسندهعنوان

تـاریخ،دربـارةمـطالعهبهمحورزننقد.هستنیزیکدیگربازنانرابطۀشاملهاتجربهاین.دادتـوضیح
اینايهبخشترینضرورياز.کندکشفرازنانهفرهنگتاپردازدمیشناسیروانوشناسیجامعهشناسی،انسان

ونویسندهزنان.استپیرامونشاننامهربانجامعۀومحیطدرزناندردورنجکانونیمـطالعۀشـاملمطالعه
ایرانزنانمعاصرادبیاتواندگذراندهراFeminineبهFemaleدورةازگذارهايمرحلهایـنهـمایرانشاعر

آندرکـهادبـیاتی.یابنددستزنانهادبیاتFemale literatureمـرحلۀبـهتاکنندمیتالشاخیردهۀدر
حنلمتفاوت،بسامدهايباتازهواژگانآمدنپدیـدبـهمنجرکهشودتولیدزنانهوزنـانطـرفازروایـتوزنان

است. در ادامه باید اشاره داشت که جدیددیدزاویۀوپردازيشخصیتبـاداسـتاندرتازهساختاروبیانشیوةو
بهشاعران، پاونویسندگانزبان، توسطازتازهايگونهعنوانبه)ecriture feminine(»زنانهنوشتاروزبان«

عناصروتجربه، لحنحاملکه»زنانهنوشتارسبک«با زنانه، ماادبیآثاردر.. استگذاشتهعرصۀ حیات
اشتهدتعینتواندشود، نمیمیادعاچنانکهزنانهمستقلنوشتاروزبانوهستیماست، مواجهزنانهايمایهدرون
توان به این نتیجه رسید که نگاه هاي منتخب میهاي زنانه در رمانذکر این نکته الزم است که از روایت.باشد

آمیز نیست و حتی به مردان مجال حضور و ابراز عقیدة چندانی داده نویسندة زن به مردان، نگاهی چندان احترام
ا نمود دارد و نویسندگان منتخب از زاویۀ دید منتخب خود هشود. بازگشت به رویا و گذشته در تمامی رماننمی

جملهازخاص زنان حیطۀ دفاع مقدس،هايگروهمقالهایناند. دربه منظور تصویرسازي روایت زنانه بهره برده
ودگاننویسنآثارمعرفیوبررسیوکه مورد مطالعه و تحلیل محقق هستند. نقداندشدهگرفتهنظردراقشاري

موارههزنانحقوقاساساینبر.آوردمـیفـراهمراپدیـدآورندگانشکیفیارتقايموجباتتردیدشاعران زن، بی
اعمالقدهانـاینانتشاردرخاصیگیريموضعآنکهبی.کندمیاستقبالشاعرونویسندهزنانآثارنقدانتشاراز

رايبفضاییاین پژوهش، ایجادهدفباشد؛ بلکهمیرايهمناقداننگرشنحوةوهادید، تحلیلزاویۀبایاکند
.استزنانادبیآثارباال بردنانگیزةمتقابل، بهومـتفاوتنقدهايانـواعچاپ

.روایت زنانه، رمان، ادبیات پایداري، نویسندگان زنها:کلیدواژه
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نامهمنابع احادیث در مرزبان

زهره رحیمی زارع
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هاي گوناگون ادبی با الهام از دین مبین اسالم ویسندگان بزرگ ادب فارسی در حوزهشاعران و ن

و تحت تأثیر قرآن و احادیث ائمه اطهار آثاري را به شکل منظوم و منثور آفریده اند که سبب 
عالیم دینی است و از جمله کتب ادبی در حوزة غناي آنها شده است. مرزبان نامه نیز متأثر از ت

ادب تعلیمی است که به موضوعاتی چون محبت ورزیدن، تاکید بر انجام دستورات دینی و 
در این مقاله نگارنده سعی کرده با .اري از گناه، غفلت، دنیا پرستی و... می پردازدالهی، خودد

ر و مقایسۀ آن با تعلیقات و توضیحات استخراج احادیث موجود در مرزبان نامه شرح خطیب رهب
بوده است، منابع احادیث ذکر محمد روشن به ذکر منابع احادیث بپردازد؛ و تا آنجا که مقدور 

.گردد
.نامه، احادیث، منابع احادیثمرزبان: هاکلیدواژه
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مقایسۀ ساختار تشبیه در دو منظومۀ خسرو و شیرین
و لیلی و مجنون نظامی گنجوي

هرسینیرحیمیبهنوش
زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد

چکیده
در این تحقیق تشبیهات دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون  از نظر تعداد ارکان، 
حسی یا عقلی بودن دو طرف تشبیه، انواع وجه شبه، انواع تشبیهات، ترکیبی و یا مفرد بودن 

دو منظومه در صد هر نوع به دست آمده و در هرتشبیه بررسی شده است. آمار بسامد و 
مقایسه شده است و سپس با استفاده از  این آمار شیوة تصویرسازي نظامی در هردو منظومه 

هاي جدید به تشبیهات بررسی و  میزان ابتکار نظامی در آفریدن تشبیهات جدید و یا نگاه
طبیعی و فرهنگی حاکم بر گذشته نقد و تحلیل شده است. نوع تشبیهات، اختالف محیط

هایی از تشبیهات دو منظومه در اثبات کند که در پایان مقاله نمونههردو مجموعه را نمایان می
این امر آمده است. تازگی تشبیهات در هر دو منظومه به خاطر نگاه جدید نظامی به مناظر و 

شعري بازداشته است. هايکشف وجوه شباهت تازه است که او را از گرفتار شدن در بند سنت
تشبیهات معقول و تمثیالت در لیلی و مجنون درصد بیشتري را نسبت به خسرو و شیرین به 

هایی که در خسرو و شیرین بیشتر تشبیهات توصیفخود اختصاص داده است در حالی
محسوس از طبیعت ایران و نحوة زندگی طبقۀ اشرافی و سلطنتی ساسانیان است. منظومۀ 

تشبیه در آن به کار رفته است که حدود 1034بیت است که حدود 5300ن خسرو شیری
مورد تشبیه 482بیت دارد که 4700درصد از کل ابیات است. منظومۀ لیلی و مجنون 50/19

درصد کل ابیات است. 25/10در آن یافت شد که حدود 
.: تشبیه، وجه شبه، خسرو و شیرین، ابتکار، لیلی و مجنونهاکلیدواژه
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ظومۀ خسرو و شیرین و ویس و رامینمقایسۀ ساختار داستانی دو من
از نظر عنصر پیرنگ

هرسینی رحیمیبهنوش
زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد رشتۀ

مرادخانیصفیه
استادیار دانشگاه لرستان

چکیده
توجه بهدر تحقیق حاضر ساختار داستانی دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون با 

سه گشایی و پایان، مقایافکنی، بحران، نقطۀ اوج، گرهعنصر پیرنگ و اجزاي آن مثل شروع، گره
ها را محکم و یا سست کرده شده است. حضور و یا عدم بعضی عوامل، جنبۀ روایی داستان

است؛ مثالً وضوح زمان و مکان در خسرو و شیرین، جنبۀ تاریخی این منظومه را بیشتر نمایان 
، ولی گیردکند و روابط علت و معلولی این داستان به علت تنوع ماجراهاي فرعی سستی میمی

اي حرکت و پویایی در این منظومه حاکم است هاي بسیار، گونهها و جدالافکنیبه علت گره
که ویس و رامین به خاطر عدم تنوع از این پویایی محروم است. زبان روایی ویس و رامین 

کند، ولی زبان تصویري خسرو و شیرین مانع از درك سریع تر بیان میرا روشنروند حوادث
گردد. این عوامل و موارد دیگري که در متن مقاله بدان اشاره شده باعث ترتیب حوادث می

با هاییشده است که این دو منظومه در قدرت تأثیر روایی در بعضی عناصر ساختاري اختالف
هم داشته باشند.

.اییگشاوج، گرهویس و رامین، خسرو و شیرین، نقطۀ: پیرنگ، عناصر داستانی، هاژهکلیدوا
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گرایی در غرب و ادبیات منظوم فارسینگرشی بر تفکر انسان

افسانه رحیمیان 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
گیرد، ایدئولوژي مورد توجه قرار میبینی و یکی از نخستین مباحث مهمی که در هر جهان

انسانی گوناگون و ادیان متعدد -هاي فرهنگیها و جنبشاست و فلسفه» انسان و مقام انسان«
اند جایگاه انسان در این عالم هستی و نحوه ارتباط او با خداي این هریک به نحوي کوشیده

اعالم کرد که انسان مقصود نهایی جهان را تبیین کنند. براي نمونه، اسالم هنگام ظهور خود 
پی موجودات بوده است (هو الّذي خَلَقَ لَُکم ما فی االرِض دردر آفرینش جهان و پدید آمدن پی

) و همه نیروهاي موجود جهان در وجود او جمع است (الّذي أَحسََن کُلَّ 29جمیعًا ... بقره: 
ر شناختی را دگرایی و انسانرهاي انسان). متفکران غربی نیز ریشۀ باو7شیٍء خلقِه ... سجده: 

دانستند و او را چکیده و خالصه جهان قرار داده می» خود انسان«هاي وجودي اثبات توانایی
و برایش کرامت ذاتی متصور بودند. پس هم در اسالم و هم در تفکر غربی انسان شأن و منزلتی 

ها دربارة انسان بینیباشد. این جهانواال دارد و اساس آفرینش و مبدأ هر تحول و تفکري می
اي از آن را تر ادوار ادبی جهان، رگ و ریشهتوان در بیشبه فرهنگ و ادب نیز راه یافته و می

مشاهده کرد. این متن با نگرشی تطبیقی به تبیین اومانیسم در شرق و غرب پرداخته و اختالف 
دهد و به بازتاب یف شده، به دست میدید آن را در اسالم و ادیان دیگر خاصه مسیحیِت تحر

پردازد.این مکتب فکري در ادبیات منظوم فارسی در مفهوم متعالی و اسالمی آن می
ش اسالمی، تفکر غربی، ادبیات جهان.منزلت انسان، بینگرایی،انسانها: کلیدواژه
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کوتاهبررسی جریان سیالن ذهن در دو داستان
چوبکاز صادق هدایت و صادق 

پورمریم رخشانی
رضا محموديعلی

علمی دانشگاه زابلهیئتعضو 

چکیده
هاي نوین روایی در حوزة ادبیات ذهن یا به عبارتی جریان سّیال ذهن از شیوهنمایش دنیاي

است. جریان سیّال ذهن نه به عنوان یک مکتب ادبی مستقل، بلکه تکنیک روایی است که با 
هاي زمانی، ابهام و امثال آن در نظیر: تداعی، زاویۀ دید درونی، پرشهاي خاص خود مشخصه

دارد. گروهی این شیوه را جهت بازتاب فضاي ذهنی و گرایش به ماوراي واقعیت گام برمی
هايتوان به مؤلفههاي کوتاه میبا اندکی تأمل در برخی داستانامااندمختص رمان دانسته

این مقاله که تالشی است در جهت انطباق دو داستان کوتاه این شیوة روایت دست یافت. 
نوشتۀ صادق چوبک با معیارهاي جریان » پاییزآخرظهرازبعد«از صادق هدایت و » فردا«

سیّال ذهن، عالوه بر تأیید این سخن حکایت از آن دارد که صادق هدایت در بکارگیري این 
ا ههاي زمانی و نمایش فضاي ذهنی شخصیتشهاي پی در پی، پرشیوه با استفاده از تداعی

تر عمل کرده است.موفق
.بعد از ظهر آخر پاییز، فرداروایت، جریان سیّال ذهن، داستان کوتاه، : هاکلیدواژه
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1390تا 1380هاي نوجوانان از سالنقد فمینیستی رمان
نوجوان)کودك ولیف کانون پرورش فکريانان، تأهاي رمان نوجوکتاب:موردي(مطالعۀ

نوال رخینه
دانشجوي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر

چکیده
ورد کند و در مفمینیست، مکتبی است که بر هویت انسانی و ارزش مستقل زنان تاکید می

اي دست کم، هم ارز با مردان باور دارد. نقد فمینیستی، یکی از آنان با توانایی و شایستگی
رویکردهاي نقد است که منتقدان این رویکرد معتقدند که بر ادبیات، هنجارهایی مردانه انواع 

این هنجار رنگ باخته ۀ ها و عالیق و عواطف زنان در سایحاکم است و تجربیات و خواست
هاي ادبی مردساالري است. لذا با نقد و بررسی محتواي آثار، در پی آشکار کردن این سنت

هستند.
براساس 1390تا 1380هاي هاي نوجوان از سالام این پژوهش، بررسی رمانهدف از انج

رویکرد نقد فمینیستی است. بدین منظور سعی شده است تا با استفاده از عوامل مهمی از 
تصویري سنتی از زنان و... تلنگري به نویسندگان ۀ جمله تبعیض جنسیتی، مردساالري و ارائ

هاي کودك و نوجوان هاي جنسیتی از کتابشد تا تبعیضکودك و نوجوان در این عرصه با
مطالعات زنان بیشتر جلب شود. روش ة زدوده شود؛ و از سوي دیگر توجه پژوهشگران به حوز

اي و تحلیل محتوایی است. این مقاله در پی پاسخ به استفاده شده در این پژوهش، کتابخانه
هاي زیر است: پرسش

هاي نویسندگان زن و مرد چگونه نمود یافته است؟نهاي فمینیستی در رمالفهمؤ
لط ها و ایدئولوژي مسها به تفکیک جنسیت نویسندگان در بازنمایی کلیشهلفهآیا این مؤ

ثر است؟جنسیتی مؤ
هاي)، فمینیسم، نقد فمینیستی، کلیشه1380-1390رمان کودك و نوجوان (ها:واژهکلید

جنسیتی.
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ير مولویکبوان یچند غزل افتاده از د

شیرین رزمجو بختیاري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

يریّ وسف نیمحمد
استاد دانشگاه شیراز

یجهرمیلیالهام خل
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

دهیچک
در دسترس از نسخ یکیر مصحَّح مرحوم فروزانفر بر اساس یوان کبیپژوهش حاضر نقد د

خه، ن نسیایمعرفیط،ن پژوهشیعل) است. در ا: ه (با اختصارینسخۀ نورعثمانیعنیشان، یا
يراشعا» افتادهيهاغزل«ل عنوانِ یاست. ذف شده ین نسخه توصیفروزانفر از انحوة استفادة

ت. اسمصحَّح فروزانفر افتادهیوان چاپیا از ده موجود بوده امیذکر شده که در نسخۀ نورعثمان
شود که تا به حال در یگران عرضه مبه پژوهشياز مولوییهاغزل،ن پژوهشین در ایبنابرا

است.  ر مطرح نشده یوان کبیموجود از ديهاحیکدام از تصحچیه
و نقد فروزانفر.ير مولویوان کبیه (=عل)، دینسخۀ نورعثمانها:واژهدیکل
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آثار رابرت لی فراست و اشعار ناصر خسروهاي خردگرایانه در اندیشهمقایسۀ

بهناز رستگارمنش
علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضويهیئتعضو 

چکیده
در آمریکاست. اشعار فراست داراي 1874متولد ،نویسنده و شاعر آمریکایی،فراستلیرابرت 

نگري است که در اوج سادگی، هویت زندگی انسان و حکمت هستی نوعی از جهان بینی و ژرف
بینی او در بسیاري از موارد، کند. نوع نگاه و جهانرا با تمثیل و نماد به مخاطب عرضه می

ر خسرو قبادیانی شاعر و نویسنده ایرانی است. تسلط هر دو فرد هاي حکیم ناصشبیه اندیشه
انه هاي خردگرایهاي نظم و نثر و همچنین تطبیق اندیشهمورد مطالعه در این تحقیق به جنبه

این دو، باعث پدیدار شدن اشتراکات مشابهی در آثار ایشان شده است. از این منظر آثار ایشان 
و سه آراه با مقایفته و شایسته تحقیقات بیشتر است. این مقالتا کنون مورد مطالعه قرار نگر

اند، متفاوت بودهتفکرات این دو شاعر و نویسنده که از نظر زمانی و مکانی در دو فضاي کامالً
هد دوجوه تشابه باورهاي یکسان ایشان را برشمرده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

ر شود، دمروزه با عنوان راشنالیسم در آثار فراست از آن یاد میخردگرایی ناصر خسرو و آنچه ا
و در دو فضاي متفاوت سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، ذات خود از یک ریشه سرچشمه گرفته

اند. الگوهاي مشابهی را دنبال کرده
ت، راشنالیسم، ناصرخسرو، خردگرایی.رابرات فراسها:کلیدواژه
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يگنجوینظاملیلی و مجنونوشیرین عاشقانه در خسرو وهاي مایۀ نامهدرون

رقیه رستمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

هااحمدرضا یلمه
واحد دهاقاناسالمیعلمی دانشگاه آزادهیئتعضو 

دهیچک
ن رد و بدل شده است. در منظومۀ یی موجود است که بین طرفیهاعاشقانه، نامهيهادر منظومه

نویسد که فرهاد میهنگامین، دو نامه نگاشته شده است. اوّلین نامه را خسرویریشخسرو و 
ز آمیمرده است. خسرو براي  عرض تسلیت و در حقیقت با لحنی کنایه-رقیب عشقی او-

ياز نامهین نیری(همسر خسرو) شمیفرستد. بعد از مرگ مربراي شیرین پیام تسلیت می
ن عاشقانه موجود است. اوّلیز دو نامۀیو مجنون نیلیفرستد. در منظومۀ لیاو ميبرازیآمهیکنا

ین مقاله به بررسینویسد، دومین نامه را مجنون به لیلی. در انامه را لیلی به مجنون می
هاي خود به چه مسائلی اشاره م تا روشن شود طرفین در نامهیپردازیها من نامهیايمحتوا
ها چه بوده است.  رح و مهم در محتواي این نامهاند و موضوعات مطنموده

.عاشقانهنامۀ،يگنجوینظامو مجنون،یلیلن،یری: خسرو و شهادواژهیکل
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اشعارشانهاي عرفانی مولوي و حافظ از دریچۀنگاهی تطبیقی به جنبه

مهدي رستمی 
زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري

احمدرضا کیخا فرزانه

چکیده
فشانی ارواح انعرفان جوشش و کوششی است عاشقانه در راه رسیدن به محبوب ازلی. ج

پیمایند. عارفانی که صدق عمل و گفت اي است که مسیر دیدار جانان خویش را میبرگزیده
اند گاه از قضا شاعر نیز بوده اند. مولوي و حافظ دو تن از کسانی هستند که جهان بینی داشته

ایشان ت هاي روحانی خود را به زبان شعر ثبت کرده اند. از دریچه اشعار عرفانی و دریاف
هاي خود در مواجهه با وصل و فراق تابیاي از جهانشان را نگریست. مولوي بیتوان گوشهیم

پیر راه خود، شمس تبریزي، را به زبان شعر واگویه کرده است. و حافظ تجربه عاشقانه زیستن 
در قرن تزویر را در کالمی رنگین به یادگار نهاده است. نگاه هر دو به پیرامون ریشه در عشق 

اند اما حقیقت درنوردیدهشریعت را به سمتدارد. با اینکه هر دو بر مرکب عشق طریقت 
احواالت شخصی و تمایزات معرفتی هر کدام با دیگري سبب شده است که تجربه هایی متفاوت 

و لحظه هایی شخصی را دریابند و به خامه شعر بر دفتر آورند. 
فظ.حاعرفان، شعر، مولوي،ها:واژهکلید
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قبادیانی هاي انتقادي ناصرخسرو  بررسی و تحلیل دیدگاه
(پژوهش تطبیقی)و جمیل صدقی زهاوي

رضاپورنبیز

چکیده
اجتماعی ناصرخسرو قبایانی و جمیل –هاي سیاسی این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه

در چارچوب ادبیات تطبیقی می پردازد. هر دو شاعر از -شاعر معاصر عراقی–صدقی زهاوي 
هاي انتقادي مشترکی مایهجمله شعراي معترض و منتقد در ادب پارسی و عرب هستند و بن

موضوعات مهمتریندر شعر آنها وجود دارد که ضرورت انجام این پژوهش را تبیین می کند. 
خسرو و زهاوي از نابسامانی اوضاع سیاسی و اخالقی جامعه و محورهاي انتقادي در شعر ناصر

گیرد و هر دو با نگاهی نقادانه و تیزبینانه درصدد یافتن راه حلی براي مینشئتروزگارشان 
هاي این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره از جمله پرسشد. انرفع معضالت جامعۀ خود بوده

هاي انتقادي ناصرخسرو و جمیل صدقی زهاوي بر دیدگاهمهمترین عوامل تأثیر گذار -1کرد:
توان این دو شاعر را در آیا می-3ترین محورهاي انتقادي آنان چیست؟ برجسته-2چیست؟ 

هاي مختلفیشمار نمایندگان ادبیات اعتراض به شمار آورد؟ شعر هر دو شاعر تاکنون از جنبه
در باب دیدگاه هاي انتقادي ایشان پژوهش اما ررسی و تحلیل پژوهشگران واقع شدهمورد ب

رك آنیم تا عالوه بر تبیین موضوعات انتقادي مشتمستقلی انجام نگرفته است. در این گفتار بر
میان ناصرخسرو و زهاوي، به معرفی و شناخت بیشتر آنها در قالب ادبیات تطبیقی بپردازیم. 

ست و اخالق، مهمترین عوامل سیااین پژوهش در نهایت به این نتیجه دست یافت که دین، 
گذار بر انتقادات ناصرخسرو و زهاوي بوده است و تضعیف معیارهاي اخالقی، بازیچه گرفتن تأثیر

نشانده، ستبداد در دولتهاي خودکامه و دستاعتقادات دینی جامعه، فساد دولتی و رواج ا
در توان آنها رابنابراین میدهد. ترین محورهاي انتقادي در شعر ایشان را تشکیل میبرجسته

ردیف شاعران اعتراض به حساب آورد.
اجتماعی، ناصرخسرو، جمیل صدقی زهاوي، ادبیات تطبیقی، -انتقادات سیاسی ها:واژهکلید

ادبیات اعتراض.
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لیدگشناسی اشعار آذر بینقد و بررسی سبک

آکرديمهدي رضاپورمحمد
دکتري زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
بیگدلی از جمله شاعرانی است که از نیمه دوم قرن دوازدهم با انصراف از سبک هندي و آذر

راهم گیري نهضت موسوم به بازگشت فبازگشت به شیوه فصیح پیشینیان زمینه را براي شکل
ارش از جهاتهاي گوناگون قابل نقد و بررسی است. لذا در این مقاله اشعنمود. شعرش از جنبه

مایه مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند او تالش  کرده است با به کار و درونزبانی، ادبی  
بردن لغات و اصطالحات عربی و واژگان و افعال کهن فارسی زبان شعري خود را به  زبان 

بسامد بااليبزرگان صاحب سبک پیشین نزدیک کند اما وجود لغات و اصالحات عامیانه و
ن به کلی از زباآن است او نتوانسته است خود را شعرش حاکی ازقاتل درواژگانی چون قتل و

و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی عصر خویش دور سازد. مضامین عاشقانه، مدح  و  وصف، 
هاي شعري اوست. او به صور مایهه، نکات اخالقی و هزل و هجو درونمراثی، شکواییه، مفاخر

وجه نبوده است. گاهی ترکیبات و اصطالحات نو و تازه تیال و آرایه هاي لفظی و معنوي بیخ
ن نشاآذرات و اشعار به جا مانده از یابیساختار عروضآماريلیتحلدر شعرش دیده می شود. 

ت.ا زحاف استفاده کرده اسیوزن 26در قالب یه بحر اصلاز نُاودهد یم
.شناسی، موسیقی، ردیف: آذربیگدلی، سبکهاواژهکلید



1394363دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

رئالیسم اجتماعی در شعر دو شاعر معاصر فارسی و عربی
"صالح عبدالصبور"و "وشیجنیما ی"

سیّده سودابه رضازاده بایی 
کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده
ب پیامدهاي ناگوار بر تحوالت سیاسی و اجتماعی است که گرایش به رئالیسم اجتماعی بازتا

در ادبیات معاصر به گستردگی نمود پیدا کرده است و این گرایش همزمان با شکل گیري شعر 
نو در ادبیات معاصر فارسی و عربی که آن نیز تابع اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی حاکم بر 

زمان گردید، در ادبیات معاصر عربی و فارسی ایران و کشورهاي عربی در دورة خاص خود هم
هاي انتقادي خود نسبت به جامعه و تحوالت اجتماعی ما با شاعرانی روبرو هستیم که با دیدگاه

و سیاسی شعرهایی به غایت تأثیرگذار را سرودند و به عنوان شاعرانی مطرح در این حوزة 
عبدالصبور به عنوان مصلحانی اجتماعی شعري محسوب شدند از ان میان نیما یوشیج و صالح 

تند. در این مقاله با در اشعار خود به ترسیم واقعیات تلخ موجود در جامعه پرداخـو واقع گرا
توصیفی ضمن تعریف رئالیسم اجتماعی، از اشعار نیما یوشیج و صالحروش تحلیلی ـ

اي از این جریان نمونهگراي اجتماعی معاصر به عنوان عبدالصبور به عنوان شاعران واقع
اجتماعی خواهیم پرداخت.

.التیعدرئالیسم اجتماعی، نیما یوشیج، صالح عبدالصبور، فقر، ظلم، رنج، بیها:کلیدواژه
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هاي پیشوندي مرکببررسی تحلیلی فعل

خالهمحرم رضایتی کیشه
علمی دانشگاه گیالنهیئتعضو 

دوستشیدا امام
ادبیات فارسی گیالندانشیار گروه زبان و 

چکیده
بحث از ساختمان فعل یکی از موضوعات برجسته در زبان فارسی است. در مشهورترین 

با وجود کنند؛هاي فارسی را به سه گروهِ ساده، پیشوندي و مرکب تقسیم میبندي، فعلتقسیم
ها هستند که حالتی بینابین دو گونۀ پیشوندي و مرکب دارند. این نوع این گروهی دیگر از فعل

ین است. با ارفتهنام دارد، از دیرباز در زبان فارسی به کار می» پیشوندي مرکبفعل «فعل که 
دانند. در مقالۀ اند و آن را نوعی مستقل از فعل نمیحال دستورنویسان کمتر به آن پرداخته

هاي پیشوندي مرکب در زبان فارسی حاضر با بررسی ساختار، کارکرد و خصوصیات دستوري فعل
ایم. ها پرداختهتاریخی آن-متون ادب فارسی (تا قرن هفتم) به مطالعۀ توصیفیامروز، و همچنین

ان زباي مستقل از افعالگونههاهدف این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که آیا این فعل
هاي مرکب عام یا پیشوندي برشمرد. بررسی و مطالعۀ ها را جزو فعلفارسی هستند یا باید آن

ي پیشوندي مرکب براساس معیارهاي مختلِف آوایی، صرفی، نحوي و قاموسی هاواژگانی فعل
رود. بیانگر آن است که ترکیب موجود، یک واحد مستقل واژگانی در زبان فارسی به شمار می

.دستور، زبان فارسی، ساختمان فعل، فعل پیشوندي مرکبها:کلیدواژه
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نشین ابهرمنطقۀ تركهاي اثرگذار آن در بررسی دوزبانگی و مؤلفه

خالهمحرم رضایتی کیشه
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
سولماز معینی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن

چکیده
پردازد و قصد دارد رابطۀ زبانگی در منطقۀ ترك نشین ابهر میاین مقاله به بررسی مبحث دو

مورد ارزیابی قرار اجتماعی و میزانِ تحصیالت را با دو زبانگی در این منطقهجنسیت، سن، طبقۀ 
نفر بوده 50نمونۀ مورد مطالعۀ این پژوهش است.این پژوهش به شکل میدانی انجام شدهدهد.

اند.هاي سنی مختلف در سطح شهر انتخاب شدهاست که به صورت تصادفی از میان اقشار و گروه
مندي و میزان استفاده در مورد عالقهسؤال،25نامه که داراي وسیلۀ یک پرسشبهاین مطالعه، 

هاي آماري مورد هاي پژوهش با استفاده از روشفرضیهاست.انجام شدهباشد،از زبان ترکی می
طبقۀ اجتماعی و داري بین  سن، جنسیت،داد که رابطۀ معناگرفتند و نتایج نشان آزمایش قرار 

مندي و تعصّب به آن وجود دارد. تحصیالت با میزان استفاده از زبان ترکی و عالقهمیزانِ 
.زبانگی، زبان فارسی، منطقۀ ابهر: زبان ترکی، دو هاواژهکلید
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ات منظوم کودك یها در ادبهاي خوراکیبررسی  و تحلیل کاربرد صفت
)انیرسولا و بنفشهین، شکوه قاسمکشاورزف، ناصر ینی شریمیآثار مصطفی رحماندوست، عباس ۀیبر پا(

حمید رضایی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
معصومه قاسمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

دهیچک
اي است، و ات هر جامعهیمهم فرهنگ و ادبکی از ارکان اصلی و یات کودك و نوجوان، یادب
م یعنی یر مستقیژه براي کودکان و نوجوانان، آموزش غیتی به ویهاي تربوهین شیکی از بهتری

ل ئبا مساییارویق شعر است که کودك را براي رویم خاص از طریوة القا و آموزش مفاهیش
عت یطبدرییتنوع مواد غذاهد.دهاي الزم را به او میکند و آموزشمختلف زندگی آماده می

ه به شتر اوقات مردم بدون توجّیبگوناگون شده است.موجب وسعت کاربرد آنها در مصارف
ه بدن از یاجات اولیاحتع رفيعنوان مصرف کننده و برافقط بهها خوراکیا مصارف یخواصّ

قرار داده که اطالع از یتیخاصییغذاةهر ماديم برایخداوند کراماکنندیآنها استفاده م
نش با معرفی غذاهاي یجهان آفرنشناسابایشاعران به عنوان ز.ارزش استاز آنها بایبرخ

يان اجزایح روابط میر شاعرانه و کشف و توضیتر شدن تصاوینیمختلف با صفات متنوع در ع
ت در گفت صفد بتوان یاند و شابردهيادیزش بهرة یم ناگفتۀ اشعار خویو مفاهیر شعریتصاو

ا هبر عهده دارد؛ در پژوهش حاضر کارکرد خوراکیيگرن نقش را در جلوهیشتریساختار زبان ب
ت.شده اسیبررسات منظوم کودكیبه کار رفته در ادبانواع آن که در قالب صفت و موصوفو 
.ات کودك، صفت، خوراکی، نوشیدنی، شعریادبها: واژهدیکل



1394367دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

اَمرهیونسوسعديدیدگاهازاخالقیمضامینبردرآمدي

رضاییرمضان
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
وافکارباآشناییمختلف،هايفرهنگدرنویسندگانوشعراهاياندیشهايمقایسهبررسی

شاعر،،يرازیشيسعد. سازدمیپذیرامکانراهافرهنگهايتفاوتومشترکاتشناختنیز
ديسع. است) قدیمترکیه(رومیعارفشاعراَمرهیونسویفارسبزرگيسراغزلوسندهینو
ورکمتسعديدرعرفانیبعد. دارداَمرهیونسباچندییهاتفاوتيفکريهانهیزمیبرخدر
همبایاخالقویحکميهاشهیاندۀنیزمدرمشخصطوربهامااستترقويیونسدر

هابدانعملکهاندکردهمطرحراسازيانساناخالقیمضامینودارنداشتراکاتیوهاشباهت
دوهر. کردندمیزندگیزمانیدورهیکدرتقریباًشاعردوهر. شودمیانسانسعادتۀمای

مینهیافتند،رشددینیپرورشواسالمیباورهايباوپرداختهانفسوآفاقدرسیربهشاعر
شاعر،دوهرمختصرمعرفیضمنحاضر،مقالهدر. استگذاشتهثیرتأشعرشاندرنیزامر

لشامکهاخالقیمضامینزمینهدرشاعردونیاآثارانیممشابهتواشتراكمواردازيتعداد
تبیینتوصیفیـتحلیلیشیوهباباشد،میغیرهوعملوعلمغرور،وتکبرعدمدوستی،نوع
دواینآثاراشتراکاتهمهآمدهپژوهشایندرکههایینمونهکهنمایدمیاضافه. گرددمی

.استباقیهنوزبیشتربررسیجايونیستشاعر
.ترکیشعرفارسی،شعراخالقی،مضامینامره،یونس: سعدي،هاکلیدواژه
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اجتماعی منوچهر آتشیهاي نمادپردازانۀ سیاسیتبیین جنبه
»آواز خاك«و » آهنگ دیگر«در دو دفتر شعري 

سمانه رضایی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
اسماعیل نرماشیري

چکیده
نماد براي ایجاد ارتباط با طبیعت، جامعه و مبدأ هستی، از دیرباز مورد توجّه انسان بوده است. 

ر ر آثاکند؛ زیرا دتر مییافتهتر و تعمیمتر، پیچیدهدر حقیقت نمادپردازي، بیان هنري را عمیق
یابند و به نمادین، زبان صراحت ندارد و تعابیر خارج از نظام قراردادي خود، گستردگی می

روند. در ادبیات معاصر ایران، عالوه بر جنبۀ پویایی اي اندیشیده در بافت شعر به کار میگونه
أمّل تاي یافته است. باظهور و بروز گستردههاي اجتماعی و سیاسی آن نیزو غنايِ نماد، جنبه
اش با استفاده از توان پی برد که وي در طول دوران فعالیّت علمی و ادبیدر اشعار آتشی می

بیانی، شعرش را تعالی بخشیده و توانسته است، بخشی از زندگی اجتماعی -تمهیدات بدیع
ها جاي دهد.خود را در لفافۀ آن

اجتماعی و توجّه -نمادهاي سیاسیاین مقاله رویکردي است به اشعار منوچهر آتشی از منظر 
هاي اجتماعی، به این مهم که چه عناصري به طور برجسته در شعر وي براي بیان اندیشه

اند. البّته پژوهش حاضر با تأکید بر منتخباتی از دو مجموعۀ شعري کارکردي نمادین داشته
اي به شیوة تحلیلی، به روش مطالعۀ کتابخانه» آواز خاك«و » آهنگ دیگر«هاي آتشی، به نام

دهد که از مجموعِ نمادهاي حیوانات، پرندگان، هاي پژوهش نشان میپرداخته است. یافته
هاي اجتماعی و سیاسی اوترین دغدغهها، نماد حیوانات با بسامدي باالتر، بیشمکان و رستنی

ر ِد نمادین قراکشد و سایر نمادها به ترتیبِ اولویّت در مراتبِ بعدي کارکررا به تصویر می
اند.گرفته
نماد، شعر معاصر، منوچهر آتشی.ها:واژهکلید
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ر  شناسی ماکس لوشتحلیل کاربرد رنگ در اشعار پروین اعتصامی بر اساس روان

سیده نرگس رضایی
استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور                                      

چکیده 
گیرد و داراي شاعري بنا به دالیل مختلف و تحت شرایط گوناگون از واژگان خاصی بهره میهر 

ها با یکدیگر اشتراك عقیده ندارند و هر فردي اي است. در زمینۀ رنگ نیز انسانواژگان ویژه
ر ها اعتقاد بشناسی رنگنسبت به رنگی عالقه دارد یا از رنگی گریزان است. در مبحث روان

اي ناخودآگاه ارائه ها غالبًا به گونهاست که تمایل یا عدم تمایل افراد به برخی از رنگاین 
هايدهندة اطالعات مفیدي از وضعیت و نیازهاي احساسی و جسمانی افراد است. انتخاب رنگ

هاي هاي احساسی و جسمانی اشخاص و همزمان جنبهتواند کمبودها و عدم تعادلخاص می
خبرند آشکار سازد. در این مقاله درصدد ثبتی را که خود از وجودشان بیشخصیتی قوي و م

هاي به کاربرده از طریق هستیم منش، رفتار و شخصیت پروین اعتصامی را از خالل رنگ
کشف و شناسایی کنیم. براي این منظور پس از استخراج مبانی » تست رنگ ماکس لوشر«

ا هگ در دیوان پروین پرداختیم. پرکاربردترین رنگدیدگاه لوشر به استخراج کلمات دال بر رن
ق اي است. نتایج تحقیها، بنفش و قهوهدر این دیوان رنگ سیاه و سرخ و کم کاریردترین رنگ

کند در رنج است. وي حالت که تحریکات شدید را سرکوب میدهد پروین از ایننشان می
ندازة کافی مستقر نشده است و کند در معرض خطر است و به اتدافعی دارد. احساس می

هاي خویش است. مصمم به پیگیري هدف
.شناسی رنگ، ماکس لوشر، پروین اعتصامی، نقد ادبی: روانهاواژهکلید
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لین فرهنگ فارسی مدوّن شبه قارهاوبه عنوان”فرهنگ  قواس“نقد و بررسی 

سیده نرگس رضایی
استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده
لین فرهنگی است که در شبه قاره در قرن هفتم نوشته شده است. در این او،قواسفرهنگ 

فرهنگ برخالف لغت فرس که براساس حرف آخر تنظیم شده است به صورت موضوعی یا نظم 
دستگاهی مرتب شده است. در  این مقاله این فرهنگ را بر اساس اصول فرهنگ نویسی بررسی 

فرهنگ در بخشهاي مدخل، تلفظ، دستور، معنا و  شاهد کرده و ضمن توصیف ساختار این 
ها نشان می دهد عدم تناسب بررسی.مثال  محاسن و معایب آن را به خواننده نشان می دهیم

ها، معناي نادرست، سب مدخل با بیت شاهد، تصحیف واژهمعناي مدخل با بیت شاهد، عدم تنا
بیات، از معایب این فرهنگ و ذکر شاهد مثال عدم تمایز معانی از یکدیگر، اشتباه در انتساب ا

پذیري از لغت فرس از ها، تأثیردرصد مدخلها، اشاره به معادل هندي برخی از واژه78براي 
ویژگیهاي دیگر این فرهنگ  است.

.نویسی: فرهنگ قواس، شبه قاره و فرهنگهاواژهکلید
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نقد و بررسی ساختمان فعل جهت تسهیل آموزش دستور

رضاییمهدي 
هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فردرها زارعی
دانشگاه جهرمشناسیزباناستادیار

نژادفهیمه مصلی

ده یچک
ن یج آموزش هر زبان است؛ به همیرايهاوهیاز شیکیق دستور، یزبان دوم از طريریادگی

ت دقّت یرا با نهاق باشد و زبان یل ضرورت دارد که مباحث مختلف دستور، جامع و دقیدل
مختلف زبان را بشناسد. در يهاها و بخشهیبتواند الیف کند تا زبان آموز به سادگیتوص
مشهور یمختلف پانزده کتاب دستور سنّتيهادگاهین تحقیق ضمن استخراج دین راستا ایهم

اده استفمذکور و يها، در صدد است با نقد نقاط ضعف مبحث ساختمان فعل در کتابیفارس
ین بخش از دستور زبان فارسیروشن از ايری، به تصویشناختو زبانید علمیاز نظرات جد

واند تین روش میآن به ایه است، بررسیکه مبحث فعل از مباحث متنازع فییبرسد. از آن جا
موزش ت آیو در نهایسینوو دستوریپژوهرگذار در عرصۀ زبانیثو نقد تأیشیاندهميبرایراه

راتر زبان باشد.یساده و گ
ات.ی، ادبیشناس، زبانی، فعل، فارسزبان، دستورها:دواژهیکل
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قی کلمات خاصّ مشترك در اشعار عربی و فارسییبررسی تطب
خاقانی شروانی

وحید رضایی
رجب توحیدیان

واحد سلماساسالمیعلمی دانشگاه آزاد هیئتعضو 

چکیده
و یکه در استخدام معانيپردازلفظ؛سازیمعنۀ حیبا قرصاحب سبکاست ي، شاعریخاقان
هام و با ال،طمطراقح پرینش الفاظ فصیدشوار و گزيهافیز و ردیذوق انگو ر ین دلپذیمضام

یگاهیپایان سخنوران ادب پارسیج زمان، در میم و با احاطه بر علوم رایگرفتن از قرآن کر
عربی را نیز مّد نظر قرار دهیم، این پایگاه به مراتب . اگر تسلّط او به زبان بس ارجمند دارد

ق یگري خواهد کرد. نگارندگان در مقالۀ حاضر کوشیده اند با تحقتر جلوهارجمندتر و شایسته
ق در ابیات غرّاي عربی و فارسی خاقانی، این نکتۀ مهم را مورد بررسی قرار دهند که یو تدق

ي کلمات پربسامدفلسفه، آیات قرآن، امراض و حیوانات،گیري از علوم طبّ، نجوم،شاعر با بهره
که نشان از قدرت شاعريکار برده استبا بار معنایی مشترك در اشعار عربی و فارسی خود به 

دارد. تطبیق معنایی چنین کلمات پردازيسخنۀمبتکرانه در عرصوي در هر دو زبان و مهارت
ی، عالوه بر اینکه ذهن وّقاد هر پژوهشگر عرصۀ خاّص مشترك در اشعار عربی و فارسی خاقان

بینی توجّهی از جهانتواند بخش قابلکند، میشناسی را به سوي خود معطوف میخاقانی
کند.میترشاعر را نیز به نمایش بگذارد. ضمن اینکه ابتکار او را توأمان در دو حوزة زبانی روشن

.بینیمعانی مشترك، خلّاقیت، جهان، فارسی،: خاقانی شروانی، عربیهاکلیدواژه
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بررسی رفتار زبانی طبقات اجتماعی در تاریخ بیهقی 
شناسی زبانبا رویکرد جامعه

قدسیه رضوانیان
عضو هیئت علمی زبان و ادبیات دانشگاه مازندران
فاطمه پرهیزگاري

چکیده
ه شود. علمی کدگرگونی میاي اجتماعی است که با تغییر و تحول در جامعه دچارزبان، پدیده

ۀ شود. وظیفشناسی زبان نامیده میپردازد، جامعهبه بررسی روابط بین زبان و جامعه می
اعی، اجتمۀ هاي زبان بر اساس عوامل اجتماعی است. طبقبررسی گوناگونی،شناسی زبانجامعه

ها وتش تفاترین عواملی است که سبب پیدایمذهب، تحصیالت، سن، قومیت، جنسیت از مهم
هاي زبان یکی از عوامل پیدایش گوناگونی،اجتماعیۀ شود. طبقهاي زبان میو گوناگونی

هایی است که آن را از رفتار اجتماعی داراي ویژگیۀ شود. رفتار زبانی هر طبقمیمحسوب
کند. زبانی دیگر طبقات جدا می
ی بر اساس ها در تاریخ بیهقصیتتحلیلی به بررسی رفتار زبانی شخ-این مقاله به روش توصیفی

زندگی ة دهندکه تاریخ بیهقی، نه نشانجاپردازد و از آنها میاجتماعی درباري آنۀ طبق
قات مراتبی طباین مقاله نیز زبان و لحن سلسلهعی، که بیانگر گفتمان درباري است،اجتما

ن وقعیت را بر بسامد واژگان، لحهایی، تأثیر بافت و منمونهۀ رسد و با ارائدرباري را برمیۀ بست
کند.  و در نهایت رفتار زبانی تبیین می

اجتماعی درباري، لحن، تاریخ بیهقی.شناسی زبان، طبقۀزبان، جامعهها:واژهکلید
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دوران)کرد به نظریۀ ژیلبریتخیّل در غزلّیات سعدي (با روبررسی ساختار

ادات رضويالسمریم
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده 
لۀ زمان و هراس از مرگ در زندگی انسان قدمتی به کهنگی تاریخ دارند که اغلب سرچشمۀ مسئ

مایۀ تخیل و اندیشۀ شاعرانه در توجه به ذات هستی و کشف معنایی براي وجود الهام و دست
شویم یرو مهاي بسیاري روبهشیرازي با موتیفدر آثار استاد سخن سعدي اند.انسان قرار گرفته

که حاوي مفاهیم توجه به ناپایداري جهان، عشق ورزیدن و ارزش نهادن به هر لحظه از زندگی 
گذران هستند. ذهن شاعر در پرتوي تجربه شفاف و درکی شهودي همۀ جوانب انسانی را در 

کند. نگرش او به أویل روایت میاي قابل تهاي دنیاي خویش را به شیوهنظر گرفته، دغدغه
نماید.  جهان هستی و انسان در نوع برخورد او با زمان و مرگ تجلی می

ستعاري بندي تصاویر ااین مقاله پس از بررسی مختصر نظریۀ ساختار تخیل ژیلبر دوران (طبقه
ون این مضمپردازانۀ سعدي از زمان و واکنش غالب او به حاصل از تخیل گذر زمان)، تلّقی تخیل

دهد. این نوشتار تحلیلی محدود به غزلیات اوست و اساسی را مورد تحلیل و بررسی قرار می
تواند سرآغاز مطالعات بیشتري در آثار دیگر این شاعر بزرگ باشد. می

زمان، مرگ، تخیل، غنیمت شمردن دم، سعدي، ژیلبر دوران.ها:کلیدواژه
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کلود برمونيه ساختاریۀ نظریاوش بر پایداستان سیبررس

جوهما رضوي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

ده یچک
توان آن را از یز شاهنامه است که میبا و شورانگیزيهااز داستانیکیاوش یداستان س

وش ایده شده،  داستان سین مقاله کوشیو مطالعه قرار داد. در ایمختلف مورد بررسيهاجنبه
اس ل شود. براسیتحل) يفرانسويشناس ساختگراتیروا(کلود برمون یشناستیاز منظر روا

رفت سه کارکرد را در بر یشود که هر پیرفت میاوش شامل سه پیبرمون، داستان سيالگو
ربار و دستان تا بزرگ شدن و برگشتن او بهیاوش و رفتن او به سیرفت اول، از تولد سیدارد. پ

جنگ يبرايم ویرفت سوم از تصمیرفت دوم از عاشق شدن سودابه بر او تا گذر از آتش و پیپ
مقدمه و ،رفتیکه هر پيشود، به طوریاب تا کشته شدنش در توران را شامل میبا افراس

ياوش بر الگویشود که داستان سیان معلوم مید. در پاینمایرا فراهم ميرفت بعدینه پیزم
ون انطباق دارد. برم
کلود برمون.ت،یاوش، ساختار، روایداستان س: هاواژهدیکل
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انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار

نژادسید محمد رضی
استادیار زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا طوسی نصرآبادي

چکیده
ت انسجام به مناسباپردازد.شهریار میمقالۀ حاضر به بررسی انسجام واژگانی در اشعار فارسی 

و روابط معنایی میان عناصر یک متن اشاره دارد و با آنها تعبیر برخی از عناصر متن ممکن 
در . اندهلیدي و حسن، انسجام را به دو گروه اصلی دستوري و واژگانی تقسیم کرده.گرددمی

واژگانی از دیدگاه هلیدي و حسنتا ابزارهاي چندگانه ایجاد انسجام سعی داریماین پژوهش 
که اي استانسجام واژگانی مبتنی بر رابطهکنیم. بررسیاشعار فارسی شهریار را در ) 1976(

وند واسطه این رشان با یکدیگر دارند و متن بهواحدهاي واژگانی زبان به لحاظ محتواي معنایی
در این پژوهش تمامی شود. یم میتقستکراروییهماباتواند شکل بگیرد و به دو دسته کلیمی

در جایگاه اول و داراي درصد وقوع 43اند. تکرار با ارائه شدهو شناسایی ، موارد انسجام واژگانی
درصد 4و جزء و کل با 8، هم معنایی با 10تضاد معنایی با ،19با هم آیی با،بیشترین بسامد

ار فارسی شهریار دریافتیم که دیوانبا بررسی اشع. به ترتیب در این تحقیق بسامد داشتند
اشعار فارسی وي در حوزه انسجام واژگانی از انسجام مطلوبی برخوردار است.

.فارسی، شهریار: متن، انسجام، انسجام واژگانی، شعرهاواژهکلید
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گزینیواژهازاستفادهباداستانهايشخصیتبازنمایی
هايترجمه؛همینگويارنستاثر“هاآدمکش”داستانازترجمهسهبررسیموردي:مطالعۀ(

)گلشیرياحمدوقیصریهرضادریابندري،نجف

نژادرضیمحمدسید
علمی دانشگاه محقق اردبیلیهیئتعضو 

وندصادقسجاد
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
بازنماییوگزینیواژهبحثداستان،ترجمهویژهبهادبیترجمهدرتوجهموردمواردازیکی

ابمترجم. باشندباهمايدوجانبهارتباطدارايرسدمینظربهکهاستداستانهايشخصیت
در. بازنمایدمقصدمتندررااوتاگیردمیکاربهراهاواژهداردکاراکتریکازکهدرکی

یاصلمؤلفمنظورازمترجمخودتفسیربهنیازیاوباشدکممتنیهاينشانهکهمواردي
هاياختالفوگاهتفاوت ـ بهـ کاراکترهاستازمترجمفهمبر پایهتفسیراینچونـ باشد

درگاهوکلمهواحددرگاهکهخوریمبرمیواحدمتنیکازگوناگونهايترجمهدرـ بزرگ
مترجمینتوسطهمینگويارنستاثرهاآدمکشداستان. استجملهرویکرددرگاهوعبارت

شیريگلاحمدوقیصریهرضادریابندري،نجفبهتوانمیمیاناینازکهشدهترجمهمختلفی
. اندتهپرداخآنهابازنماییبهاندداشتههاشخصیتازکهدرکیبامترجمینازیکهر. کرداشاره

انجامیدههایشانترجمهدرتوجهیقابلهايتفاوتبهشخصیهايفهماینمتعدديموارددر
. است

ریادنجفهمینگوي،ارنستها،شخصیتبازنماییگزینی،واژهداستان،ترجمۀ: هاکلیدواژه
.گلشیرياحمدقیصریه،رضابندري،
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یات فارسیدر ادبیر و تحول آن از آغاز تا انقالب اسالمیه و سیخاستگاه تعز

شهرام رفیعی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانکارشناس ارشد 

دهیچک
است و هم از نظر  برخوردارییواالیران است که هم از جنبۀ مذهبیایش بومیه نمایتعز

ینییش آین نماید؛ ایعمدة هنر تئاتر ابران به شمار آيهاتواند از شاخصهیميو هنریفرهنگ
داشته است که هدف و نقش آن د(ع) یامامان شهيهان آموزهییدر تبينقش مؤثریو مذهب

زش یار مورد توجه بوده و در انگیبسینیها و اعتقادات ددر فرهنگ و هنر عامه و حفظ ارزش
ییسزار بینش شهادت تأثیبيت و استعالی، تقویه و پاکیر روح و تزکیانه و در تطهیشور قدس

ول ه تحیشناسان تعزپژوهان و اسطورهشناسان و فرهنگرانیاز ایداشته است. به گفتۀ برخ
ران بعد اسالم یران قبل از اسالم است و در ایاست که آغاز آن در اینییآيهاشیافته نمای

ست و ده ایبه مرحلۀ تکامل و رشد خود رسیو اجتماعیاسیرات و تحوالت سییج با تغیتدربه
چون دورة بوده است، چند دورة مهم راییر و تحول آن فراز و فرودهاینکه در سیبا وجود ا

کرده است تا به رشد یه طیه و قاجاریه و زندیه و صفویآل بويهاش اسالم و دورة حکومتیپ
شرفت خود برسد.یو پ
.هیه، قاجاریه، صفوی، آل بوینییش آی، نمايت و سوگواریتعزها: دواژهیکل
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یض کاشانیعت اسالم بر شعر فیر شریتأث

ابراهیم رنجبر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

دهیچک
يو مجتهد شرع و مرجع خاص و عام در عصر صفویمحدث و مفسر کالم،هیفق،یض کاشانیف

ش است. شعر او در دو طرز واعظانه و یخویون شعر عرفانیتر مدشیبود اما شهرت خود را ب
شتر به عنوان شاعر عارف یض بیرندانه، فرندانه سروده شده است اما با وجود قلت حجمِ طرز 

عصر و ینیديهاار متأثر از آموزهیض بسین سبک شعر فیمعروف است تا واعظ. با وجود ا
،گریشاعران بزرگ عصر. به عبارت دياست تا طرز شاعریاسیو سیعلميهاطیات محنیتلق

يهاتأثر از آموخته) به يعصر صفو(اصفهانِ يض در مکان و زمان اوج و رونق سبک هندیف
وه، کار ین شیر ایرا در غيشعر سروده و شاعریمان سبک خراسانیخود، به طرز حکیدرَسمَ
ین دانسته است. با بررسیدراه را خارج از يکرده و شاعران بزرگ سبک هندیتلقیطانیش
بک عت و سین عصر با شریه و تعامل شعر ایتوان عصر صفویض میعت بر شعر فیر شریتأث

تر به مطالعه گرفت.را جامعيهند
عت  اسالم، شعر واعظانه، شعر رندانه.ی، شریض کاشانی، في: سبک هندهاواژهدیکل
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به شعر سبک هنديهاي اجتماعی ورود فولکلورزمینه

محمود رنجبر
علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنهیئتعضو 

چکیده
بررسی و تحلیل سبک هندي به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ ادبیات کشورمان چه از منظر تاریخ 

سسبکی و شناختزبانزبان و چه از وجه  ضوع قرارگرفتهفناهلموردتوجهی شنا ست، رویکرد مو ا
تمام نمايۀ نیآکه شاعر خود را در برابر دو دهدیممحور این سبک با آفرینش مضامین جدید نشان 

شورهاي دهیدیمتحول اجتماعی و تغییر هویت فردي  صفوي با ک شاهان  سبات  سترش منا ست. گ ا
مختلف؛ مهاجرت بسیاري از شاعران و اهل اندیشه به سرزمین گورکانیان هند و خالی شدن ایران از 

و تخت اهکوخي تخت شـاهی به هاگوشـهو هاکاخطرح مباحث ادبی باعث شـد تا ادبیات درباري از 
روانه شود، چرخش ادبیات به سمت توده مردم دروازه ورود خواست اجتماعی بوده هاخانهقهوهحوض 

شان داده  شکال مختلف ن شعر معاصر خود را به ا که بعدها در عصر مشروطه و چندي بعد در سبک 
ساگونهبهاست  ت. این ي که  محقق شعر معاصر ناگزیر از طرح مناسبات و موضوعات سبک هندي ا

مناسبات و مختصات سبکی در دوره صفوي به شکلی آشکار ظهور یافته است؛ نمونه آن اهتمام شاعر 
یبلندمدتبه توده جامعه اســت. اگرچه توجه شــاعران و نویســندگان به فرهنگ توده مردم پیشــینه 

سوادکمران مهاجرت، ورود شاعازجملهکه عوامل متعددي شودیمدارد، اما در این مقاله نشان داده 
و تغییر زاویه دید باعث شد تا فولکلور به نحو بسیار مناسبی در این سبک رواج پیدا کند. 

صفویه در ابتدا  صر  سی، اجتماعی ع سیا ضعیت  شتار با معرفی اجمالی و عواملنیترمهمدر این نو
شد،  شمرده  سبک ادبی بر شدهازآنپستغییر  ستی آن پرداخته  شینه فولکلور و چی ست، در ابه پی

سبک هندي و  شد و براي رفع ابهام موجود در هاگزارهادامه نیز  سبک بازگو  ي فرهنگ توده در این 
ــور فولکلور در این  ــبک هندي عوامل تأثیرگذار بر حض ــارات فرهنگ توده در س ــور اش چگونگی حض

.سبک مورد بررسی قرار گرفت
.فرهنگ مردم، شعر، شاعر، عامهفرهنگفولکلور، سبک هندي، صفوي، ها:کلیدواژه
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بررسی تطبیقی بازتاب این جهان در قصاید ناصرخسرو و مثنوي موالنا

مسعود روحانی
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران  

اطاقسراییزاده علی سلمانسید محمد
دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران  

چکیده
) در یک زمان نبودند و با هم اختالف زمانی 672-604() و موالنا481-394(ناصرخسرو

اند امّا مشترکات فراوانی در توصیف این جهان در آثارشان به کار رفته است و این زیادي داشته
تقویت می کند که موالنا دیوان ناصرخسرو را خوانده و از آن بهره برده است. در این گمان را 

مقاله به بررسی تطبیقی سیماي این جهان در قصاید ناصرخسرو و مثنوي موالنا پرداخته شد.
هاي زندگی، اخالقی و فکري آنها می پردازیم. پس پس از معرفی اجمالی دو شاعر، به شباهت

سیماي این جهان در قصاید ناصرخسرو و مثنوي موالنا و تحلیل این مضامین از آن به بررسی
شود؛ زیرا صفات و تمثیالتی را که مشترك و عکس العملشان در باب دنیا پرداخته می

ناصرخسرو در باب دنیا به کار برده است موالنا نیز در مثنوي تکرار کرده است. هم ناصرخسرو 
ن اند که باید از ایمنفی از دنیا ارائه داده و هر کدام تأکید کردهو هم موالنا صفاتی ناپسند و 

اند؛ ناصرخسرو راه نجات دو شاعر راهی را براي رهایی از دنیا پیشنهاد دادهدنیا دوري کرد. هر
اّما مولوي راه نجات از این دنیا را پیروي نکردن از جهان را روي آوردن به دین دانستهاز این 

وفا، بیان کرده است. هر دو علی رغم اینکه جهان را جادوگر، گنده پیر، بیهواهاي نفسانی 
اند باز معتقدند که جهان در خدمت و امر حضرت حقّ است و بدون ارادة باري ... گفتهویرانگر و

تعالی قادر به انجام هیچ کاري نیست. 
قصاید.مثنوي معنوي، موالنا، جهان، ناصرخسرو،ها:کلیدواژه
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شعر تجلّی آن درانسان و انسان کامل در عرفان وحدت وجود ابن عربی ولۀمسئ
بیدل دهلوي

روحانیمسعود
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

شوبکالئیاکبرعلی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
لدین اکه به دست محییب وحدت وجود رسیدعرفان اسالمی در سیر تطوّر و تحوّل خود به مکت

هاي وحدت انگارانه در میان عارفان پیشین سابقه هرچند اندیشهابن عربی ایجاد شده است.
به موازات گسترش اسالم و زبان .عربی استآن ابنةولی مدوّن کننده و انسجام دهندداشته،

در آن و ادبیات فارسی در هندوستان، عرفان اسالمی و در پی آن عرفان وحدت وجودي
سرزمین گسترش یافت و بر فضاي شعر فارسی هند سایه  افکند. یکی از شاعران فارسی زبان 

لیات بیدل در غزعبدالقادر بیدل دهلوي است.هند که به این تفکّر توجه عمیق و فراوان داشته،
هاي عرفان وحدت وجودي سخن گفتهاي از موضوعات و مؤلفهو رباعیات به نحو بارز و گسترده

اینها بر اساس مبانی این مکتب پرداخته است.ۀرابطجهان وانسان،و به تحلیل و تفسیر خدا،
بیدل در شعر عربی است ودر مکتب وحدت وجود مورد توجه ویژة ابنیکی از موضوعاتی که

ل این مقاله به تحلیاست.لۀ انسان، انسان کامل، نبوّت و والیت، مسئخود بدان پرداخته است
در شعر بیدل پرداخته و نشان آنچگونگی تجلی این موضوع در مکتب ابن عربی و سی و برر
تبیین کرده است.اي دقیقبه گونهموضوع را نای،شاعرانهو بیان دهد که بیدل با زبان می

نسان کامل، عرفان، ابن عربی، بیدل.، اوحدت وجود:هاواژهکلید
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اثر منثور مهرداد اوستا،“تیرانا”درهاي ادبی مکتب رمانتیسمبررسی جلوه

رضا روزبهمحمد
علمی دانشگاه لرستانهیئتعضو 

اعظم فروغی پویا
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زاهدان

چکیده
مقاله حاضر پژوهشی است حاوي بررسی جلوه هاي ادبی مکتب رمانتیسم در تیرانا از آثار 
منثور مهرداد اوستا. مکتب رمانتیسم از اواخر قرن هجده و متاثر از انقالب صنعتی فرانسه 

نهاد. بزرگان مکتبثیربر فرهنگ و ادبیات اغلب کشورها تأظهور کرد و در طی مدتی کوتاه 
: ژان ژاك روسو، هانریش هاینه، مادام دواستال و دیگران اصول و قواعدي را رمانتیسم چون

پی ریزي کردند تا بتوانند به نوعی یکدستی در خلق آثارخود دست یابند، این اصول عبارت 
است از: آزادي در بیان و تفکر، بیان هیجان و احساسات، توجه به من فردي و تمایالت آن، 

شف و شهود، افسون سخن و تاثیرگذاري کالم و در پایان، گرایش سفرهاي تخیلی و واقعی، ک
فراوان به طبیعت و زندگی ساده. مهرداد اوستا یکی از نویسندگان و شعراي برجسته معاصر 
ماست که در خلق مجموعه نثر ادبی خود، تیرانا، گرایش هاي متنوعی به  مکتب رمانتیسم 

ل این مکتب پدیدار است، و می توان ادعا کرد که در این اثر به نوعی  جلوه ها و اصو.دارد 
مجموعه نثر ادبی تیرانا بازتاب زیبایی از رمانتیسم درنثر معاصرایران است.

.: رمانتیسم، اوستا، تیرانا، نثر ادبیهاواژهکلید
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اثر بهرام صادقی،رمان ملکوتهاي سوررئالیستی درنشانه

محمدرضا روزبه
کاربردي کازرونه علمیادبیات فارسی، مدرس دانشگاکارشناس ارشد زبان و

سودابه کشاورزي

چکیده 
) اثر بهرام صادقی است، 1340رئالیستی رمان ملکوت(هاي سورموضوع این مقاله بررسی نشانه

نویسنده در این رمان کوتاه با ارائۀ فضایی آمیخته از وهم، اسطوره و واقعیّت، مضمون مرگ و 
ا با کمک هنوشتن قرار داده است. سوررئالیستۀ مایانسان در برابر آن را دستنیستی و ناتوانی

ضمیر ناخودآگاه سعی دارند دنیایی وهمی و خیالی خلق کنند که در آن روابط علّی و معلولی 
بر پایۀ عقل و منطق استوار نباشد تا بدین وسیله به کشف عالم فراسوي واقعیّت نائل شوند. 

ا رئالیستی است؛ زیرن نتیجه رسیدیم که رمان ملکوت، اثري کامالً سوردر این پژوهش بدی
هاي سوررئالیستی چون: تصادف عینی، اسطوره و نمادها، جادو و بهرام صادقی در آن از نشانه

مکانی و بیزمانیامر شگفت، تخیّل و رؤیا، اروتیسم، تضاد و تناقض، طنز، نیهیلیسم، انقالب، بی
ت ضمیر ناخودآگاه در راستاي ایجاد دنیایی وهمی و خیالی استفاده کرده براي عرضۀ محتویّا

است.
هم، ضمیر ناخودآگاه، ملکوت، صادقی.سوررئالیسم، وها:کلیدواژه



1394385دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

شبهاي هزار و یکبررسی عنصر تخیّل در داستان

سعید روزبهانی
سبزوارعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهیئتعضو 

فردمریم واسعی
سبزواردانشگاه آزاد اسالمیکارشناس ارشد واحد

چکیده
باشد. این عناصر عبارتنداز: ها، عناصر خیال میگیري داستانیکی از عوامل مهم در روند و شکل

) اشیا و ابزار جادویی. هر کدام از 5) جانوران 4) عناصر زنده 3ها ) شخصیت2اندازها ) چشم1
هزار و «باشند. عملکرد و کارکردهاي تربتی و اخالقی میاین عناصر، داراي شکل ظاهري و 

ترین روفترین و معانگیزترین، غنیانگیزترین، خیالیکی از شگفت» هزار افسان«یا » یک شب
است که توسط در سدة سیزدهم هجري ها و ازنوع ادبیات داستانِی عامیانههاي قصهکتاب

است. کاربرد و تأثیر عناصر یادشده در انده شدهعبداللطیف تسوجی از عربی به فارسی برگرد
هزار و یک شب کامًال مشهود است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، تأثیر و نقش 

شبهاي هزارو یکگیري داستان ها و بازشکافی اثرات آنها در داستانعناصرتخیل در شکل
باشد.می

، عناصر تخیل.شبعبداللطیف تسوجی، هزار و یک ها: کلیدواژه
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هاي حماسی در پرورش فکري کودکان و نوجوانانقصهنقش

رضا روزبهانیعلی
ریواحد مالیزبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمیت علمئیعضو ه

دهیچک
گویان در سراسر تاریخ کهن ایران بوده است. قصهشمار قصه، همواره مورد توجههاي بیظرفیت

ها، انتقال مفاهیم به صورت غیرمستقیم و هاي متعدد روایت و بروز خالقیتفرمگیري شکل
پرورش تخیل و آشنایی با محیط فکري شکوفایی ذوق هنري، پذیرش آن از سوي مخاطبان، 

گویی است. این دنیاي پرشکوه از چنان ماهیتی برخوردار آوردهاي قصهملی و دینی، از دست
آوردهایی گذارد و دستها اثر میهاي ژرف روانی انساناعی و الیهاست که در تمام شئون اجتم

پیوند با آن دانست. شاهنامۀ فردوسی اي همتوان کمال تمدن یا مدنیت را به گونهدارد که می
هاست که تا به امروز از هر آزمونی سربلند بیرون آمده و روایتهااي از این قصهنیز مجموعه

ب تواند مخاطاسخ مثبت داده است. غناي داستانی در این اثر سترگ میاست و به انتظارات، پ
ست گویی، راهی اشن و قصهیمیلم، انیر، فیاز زبان تصويریگمند سازد. بهرهامروز را نیز بهره

براي آشنایی و دوستی کودکان و نوجوانان این سرزمین با این اثر ارزشمند. 
.سرایی، هویت ملی، کودك و نوجوانگویی، حماسه : قصه و قصههاواژهکلید
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هاي شعر گفتار سید علی صالحیبررسی ویژگی

رضا روزبهانیعلی
علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیرهیئتاستادیار زبان و ادبیات فارسی و عضو 

شهرزاد بهادري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر

چکیده
سیدعلی صالحی از شاعران معاصر زبان فارسی در ایران است که در دهۀ هفتاد شمسی به 

گیري از امکاناتکوشد با بهرهخاطر جریان شعر گفتار مطرح شده است. جریان شعري که می
زبان محاوره و سادگی و صمیمیت در زبان شعر، هرچه بیشتر به مخاطب نزدیک شود تا 

پنداري، لذت بیشتري از شعر ببرد. در این مقاله به بررسی برخی همذاتمخاطب با احساس 
ایم تا ضمن آشنایی بیشتر با این شاعر، نسبت به هاي شعر سیدعلی صالحی پرداختهاز ویژگی

ر هایی مثل: سادگی و صمیمیت دجریان شعر گفتار نیز شناخت بیشتري پیدا کنیم. ویژگی
هاي ها و عادتت زبان محاوره از جمله استفاده از تکیه کالمگیري از امکانازبان شعري، بهره

گفتاري مردم کوچه و بازار و اطناب در گفتار تا حس نزدیکی و صمیمیت بیشتري به مخاطب 
دست دهد. 

الم، ک: سیدعلی صالحی، جریان شعر گفتار، دهۀ هفتاد، صمیمیت زبانی، تکیههاکلیدواژه
اطناب.
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در شعر شفیعی کدکنی» عشق«بررسی  مفهوم 

پروانه رویین اهلی
التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان و دبیر دبیرستان قشمفارغ

چکیده
هاي گوناگونی را پذیرفته است و در شعر اي است که در طی اعصار مختلف جلوهمایهعشق، بن

اي متفاوت خود را نشان داده است، معاصر به تناسب تغییر نوع نگاه شاعران به شعر، به گونه
در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی پرداخته است و بر » عشق«این نوشتار به ارزیابی مفهوم 

، اجتماعی، انسانی و پیوستگی اساس نگاه و نظریۀ شاعر در آثار منظوم و منثورش، عشق فردي
عشق و طبیعت را دراشعارش مورد تحلیل قرار داده است و نشان داده است که شفیعی کدکنی 

اش به کلّی از عشق هاي اوّلیهها (عشق به یک زن)، هر چند در تجربهبا رها شدن از زمزمه
هنر خویش قرار ا آرام آرام عشق فردي را چاشنیگوید امجتماعی و عشق انسانی سخن میا

جوید، عشق به اندیشد و شادي و پویایی را از عشق میهاي آن میدهد و به عرفان و جاذبهمی
فرهنگ مکمّل عشق اجتماعی شفیعی کدکنی است و گستردگی شعر و عشقش را با طبیعت 

جوید.می
: شفیعی کدکنی، عشق، عشق فردي، عشق اجتماعی، عشق انسانی، عشق و هاکلیدواژه

یعت. طب
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مدرنیستی در داستان کافه پیانوو تحلیل کمی و کیفی شگردهاي پستبررسی

ونديسمیرا ریزه
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده 
هاي مطالعاتی شامل هنر، اي از محدودهدر تنوع گستردهاصطالحی است که مدرنیسم ستپ

د.حضور می یاب...وتکنولوژي،معماري، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه شناسی، ارتباطات، مد
پذیر از پسامدرنیسم قرار گرفت. هاي بسیار تأثیردر این میان، ادبیات به عنوان یکی از حوزه

هاي ادبیات تحت تأثیر خود نویسی و رمان را بیشتر از دیگر حوزهپسامدرنیسم حوزة داستان
و رمان کافه پیاننویسی به صورت یک سبک و سیاق جدید درآمد. قرار داد و در حیطۀ داستان

مدرن محسوب کرد. نویسنده با در هم تنیدگی توان داستانی پستاد جعفري را مینوشتۀ فره
دهد. آنچه خوانش پست قعیت و تخیل، مضمون و محتواي داستان را بازتاب میدو ساحت وا

نظمی زمانی در روایت بیهایی همچون سازد، بازتاب مؤلفهمدرنیستی این رمان را ممکن می
، عدم انسجام و از هم گسیختگی، عدم قطعیت، دور باطل، پیوند دوگانه، اتصال کوتاه، رویدادها

... است. در این مقاله سعی شده است با شگردهاي بصري و نگارشی وامتنیت،پارانویا، بین
ها در این رمان موردهاي اصلی آن، بازتاب این مؤلفهنگاهی به پسامدرنیسم و برشمردن مؤلفه

تحلیل و بررسی قرار گیرد. 
.: روایت، پست مدرن، رمان، کافه پیانو، فرهاد جعفريهاواژهکلید
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ممالیکدر اصطالحات دیوانی عصرتأثیر زبان فارسی 
بر اساس کتاب صبح االعشی

ناصر زارع
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده    
ک یگونۀ عصر ممالالمعارفائرهديهان کتابیتراز مهم،ينوشتۀ قلقشند،یکتاب صبح االعش

الزم و يریهر دبياست که اطالع از آنها برایمعارفو هر آن علوم و يریدر ارتباط با فن دب
ينوشته شده حاويل قرن نهم هجرین کتاب که در قرن هشتم و اوایبوده است. ايضرور

يپاتوان ردین کتاب میايجاياست. در جایوند با زبان فارسیدر پيار ارزشمندیاطالعات بس
صر در عیرات زبان فارسین تأثیاز مهمترد. یبه وضوح دیرا در زبان عربیر زبان فارسیتأث

است که در مصر آن روز یوانیدر ارتباط با القاب و مشاغل دیک، اصطالحات  فراوانیممال
نکه یا ایدارند و یا پسوند فارسیاز آن القاب و مشاغل ياریع بوده است. بسیج و شایار رایبس

ان یمسافت ميبه رغم دور-ک مصریان ممالیدر  مین نفوذ زبان فارسیاند. ایسراسر فارس
دن اصطالحاتیدر به دوش کشیزبان فارسيو توانمندییاینشان از پو-رانِ آن روز و مصریا

توان حمل آنها را نداشته است؛ چرا که اگر یداست زبان عربیدارد که پیوانیو ديادار
ن حضور و نفوذ زبان یاست که ایجستند. گفتنیبهره میعربيهاگمان از واژهیداشت بیم

بوده است که از همان آغاز فتوحات استمرار داشته يروندیوانیو ديدر مشاغل اداریفارس
است.
.ي، قلقشندی، صبح االعشیوانی، اصطالحات دیزبان فارسها:واژهکلید
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تجلی رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی

سارا زارع جیرهنده
دبیر آموزش و پرورش

چکیده
مازندرانی دهۀ شصت و از شاعران شعر جنگ محسوب ) شاعر1338-1365(هراتیسلمان

شود. شعر او بیانگر عشق و دلدادگی او به خدا، وطن و طبیعت است نیز دورة زندگی سلمان می
اندیشی و مصادف با دو فضاي متفاوت از هم یعنی شهادت و ایثار گروهی از یک طرف و خود

طرفی دیگر است واین فضا سلمان را سخت تحت تاثیر خواهی گروهی ازطلبی و یا زیادهعافیت
دوستی، استکبارگریزي، ساده دهد و او همواره شعر خود را با عاطفۀ غلیظی از وطنقرار می

زیستی، حسرت بر خوبان و بیزاري از بدان آمیخته است. نیز شعر او آیینۀ پاکی و خلوص 
هاي رمانتیسم در سه دفتر شعري از این رهگذر نشانهطبیعت و زاللیت و شکوه خدا است از 

آسمان سبز، دري به خانۀ خورشید، از این ستاره تا آن ستاره مورد بررسی قرار گرفت. در این 
وان هاي آن مطالبی عنراستا، ابتدا دربارة جریان رمانتیسم و خاستگاه اولیه و علل ظهور و نشانه

ایران و آثار شاعران پرداخته شد و از این رهگذر شعر شد سپس به بررسی ورود رمانتیسم در 
هاي رمانتیسم فردي آشکار گردید که جلوهيبا ذکر شواهدسلمان مورد تحلیل قرار گرفت و 

در این سه مجموعۀ شعري سلمانگراو اجتماعی با سه رنگ ناسیونالیستی و شهودي و طبیعت
رنگ است.  پر

.بیعت، اجتماع، سلمان، طرمانتیسمها: واژهکلید
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رنگ در داستان زال یپعنصری بررس

فخري زارعی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
غالمحسین مددي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

دهیچک
ۀ شاهنام» زال«ا طرح در داستان یرنگ یپی کاربرد عنصر داستانی ن پژوهش شامل بررسیا

ل شده است بر آن یتشکي ادیزي هااز داستانی از آن جا که شاهنامۀ فردوساست.ی فردوس
ا یطرح ي هاي انجام شده، استواریبررسم.ین اثر بپردازیرنگ در ایعنصر پی م تا به بررسیشد

» الز«در داستان ی گفت وجود حوادث منطقدیکند. بارنگ داستان را به خوبی آشکار مییپ
کنند. گاه عناصر دیگري یفا میرا ایی سزاي پیرنگ نقش باست که در استواری عوامل مهماز 

ا ذکر بثّرند. در این مقاله سعی شده استرنگ داستان مؤیپي ریگدر شکل» وگوهاگفت«چون 
م و هنریهاي داستان  زال را ترسرنگیها، پان آنیمی حوادث و نشان دادن رابطۀ علّت و معلول

.میید است آشکار نمایجدی سینوی را که منطبق بر اصول داستانردازي فردوسپاستاند
.زالپیرنگ،، داستانشاهنامه، ها:هواژکلید
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داستان فرود شاهنامهیشناسییبایزنییتب

فخري زارعی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
غالمحسین مددي

فارسی دانشگاه شهرکردکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

دهیچک
وةیان مطالب به شیدر بیرت فردوس. قداستیداستان-یحماسياثر،یفردوسشاهنامۀ

،ین اثر حماسیقابل پژوهش در ايهااز جنبهیکین اثر مشهود است. یایدر تمامیداستان
یات داستانیر در ادباز عناصر و عوامل مؤثیاست. علوم بالغهان داستانیایشناسییبایز

یس. فردوگرفته استها قرارسته در تنۀ داستانیشاياز به گونهیاست و درشاهنامه نمنظوم
ار در خدمت داستان قریبه خوبرایع ادبیسخن و صناییبایان داستان خود، عناصر زیبيبرا
توجّه وداستانن یدر ایصناعات ادبيریکارگان، نوع بهیع، بیاستفاده از بدیدهد. چگونگیم

مق ع،م مورد نظریمفاهيالقا،شتر با خوانندهیاد ارتباط هرچه بجیبه دستور زبان داستان در ا
ن یااست که در یسو کردن خواننده با داستان از مطالبدن به ادراکات مخاطب و همیبخش

. پژوهش به آن پرداخته شده است
.انیبالغت، زبان و ب،داستان،شاهنامهها:دواژهیکل
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بازتاب زنانگی در شعر زنان هرمزگان

يآبادیحاجیزهرا زارع
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
قدر ها، آنحضور آناند.در سالیان اخیر زنان حضور فعالی در شعر و ادبیات این مرز و بوم داشته

.چندین مجموعۀ وزین و برجسته استچاپآن، گر شده که حاصل پررنگ جلوه
ژوهشی ها پبا توجه به اینکه شاعران زن ایران تا به امروز کم نیستند و پرداختن به شعر همۀ آن

عر ترین نقطۀ ایران و در شتوان بخشی از شعر زنان را در جنوبیطلبد، بنابراین میتر میوسیع
طنین صداي ها، می بینیم کهاشعار آنبا نگاهی به مجموعهجو نمود. وزنان هرمزگان جست

بازتاب مسائل اجتماعی جامعۀ زنان، به با و مختلف عاشقانه و اعتراض زنانه با رویکردهاي
است.تصویر کشیده شده 

.زنانگی، شعر زنان هرمزگان، عاشقانه، اعتراضها:کلیدواژه
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مقاله در همایشارائۀت در جلسات یجنسآن باو رابطۀقطع کالمبررسی انواع 

فردرها زارعی
شناسی دانشگاه جهرماستادیار زبان

سادات میرسعیديعاطفه

دهیچک
با استقبال یشناسزبانۀت در جامعیو جنسکالمان مبحث قطعیارتباط مر یاخيهادر دهه

ار یبسیتعامالت دانشگاهویژهو بهین مطالعات در زبان فارسیسهم ا.مواجه شده استيادیز
یدر گفتار دانشگاهکالمقطعيهاوهیل انواع شیو تحلیق، بررسین تحقیهدف ااندك است. 

24در هاکالمقطعن منظور ی. بداستیکرد جامعۀ کنشیدر کالم زنان و مردان با رویفارس
قرار يمورد واکاوجلسه ارائه مردان)12جلسه ارائه زنان و 12(شیجلسه ارائه مقاله در هما

در تعامل دارد و یمختلفيهانقشکالم،قطعکه دهدینشان مها ل دادهی. تحلگرفته است
ۀمعو وابسته) در جايات (هستهینوع عضورینظیعوامل. ستینشانگر تسلط مردان بر زنان ن

ل است.یدخقطع کالميریگدر شکلیگروهمنزلت درونویکنش
ع نوها،کالم، قطعشیارائه مقاله در هماجلسات ،تیجنس،ی: گفتمان دانشگاههاهواژدیکل

.تیعضو
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جایگاه ایثار و شهادت در اشعار سپیده کاشانی و فاطمه راکعی

زادزهرا زنگنه
کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ایثار و شهادت داراي دفاع مقدس،مقاومت و خصوص در بین شاعران هدر ادبیات فارسی ب

چرا که شهیدان افرادي هستند که براي پاسداري و دفاع از ؛جایگاهی واال و اساسی است
ها هاي خود و مردم کشورشان، از جان خود گذشته و خود را وقف این ارزشها و آرمانارزش
ال و ارزشمنديبع در نزد بانوان شاعر نیز ایثار و شهادت داراي جایگاهی بس واطاند. بالنموده

حاضر به بررسی جایگاه ایثار و شهادت در اشعار سپیده کاشانی و فاطمه راکعی ۀاست. مقال
دو تن از بانوان شاعر انقالبی پرداخته است. سپیده کاشانی و فاطمه راکعی هر دو از شاعران 

ان عارشاي نسبت به این موضوعات دارند و در اشرانی هستند که نگاه ویژهیبرجستۀ معاصر ا
اند.وفور از ایثار و شهادت سخن راندهبه

ی.مضمون، سپیده کاشانی، فاطمه راکعایثار، شهادت، جایگاه، ها: واژهکلید
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چیستان در فرهنگ مردم خراسان جنوبی

حسین زنگویی

هچکید
هاي روایی فرهنگ مردم است که در میان گویشوران مناطق مختلف یکی از قالب» چیستان«

u-او چِِنیَه«خراسان جنوبی از آن به  čeneya « چیزچیَزكِ «یا–č iz čizake «شود یاد می
ستان اطالق یدانسته اند که آن هم بر قالب چ» لغز«یآن را معادل  اصطالح عربیو برخ

کوشد از آن براي انتقال گوینده یا طراح چیستان میروند. یک مفهوم به کار میشود و به یم
یج یتهيمورد نظرش استفاده کند. برايایخاص یا آموزش نام و مشخصات اشیمیمفاه

ا نام مورد نظر را یستان، مفهوم یندة چیحاضران و به کارگرفتن هوش و حواس مخاطبان، گو
طرح، نینماید. با ایسؤالی مطرح مصورت پیچاند و سپس بهیدر پوششی از الفاظ و عبارات م

انگیزاند تا پس از تأمل و تفکر وینده با ایجاد فضایی پرشور و نشاط، شنوندگان را برمیگو
هاي فکري و اظهار نظرهاي مختلف به صورت فردي یا گروهی، به نقطۀ قوّت سؤال و یا رقابت

و هجومید. تحوالت فرهنگاي تازه آشنا شوننده برسند و با نکتهیپاسخ مورد انتظار گو
دات یما را مورد تاخت و تاز قرار داده است. دفع تهدیفرهنگيهاراثیگانه، میبيهافرهنگ

يهان راهیاز بهتریکیاست. یفرهنگيافتن راهکارهایازمند یمهاجم نيهافرهنگيجد
و یبومشوران یها و متوجه کردن گون گونه حوادث، توجه به خرده فرهنگیمقابله با ا

عناصر فرهنگ مردم در مناطق مختلف کشور ییو محتوایلفظيهاتیزبانان به ظرفیفارس
شوران یان گویج در میرايهاستانیاز چیبخشين رو نگارنده پس از جمع آوریاست. از ا

توجه مخاطبان و يده است، برای، کوشیدانیميهامناطق مختلف استان به روش پژوهش
ییل محتوایو روش تحلیفیة توصویاز آنها را به شی، منتخبین عنصر فرهنگیاستفادة آنان از ا

د.یارائه نما
.چیستان، فرهنگ عامه، خراسان جنوبی، بیرجند:هاکلیدواژه
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هاي شهیداننامهتحلیل گفتمان وصیت
ریحانه زوري

بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات  فارسی دانشگاه سیستان و
زادهمریم شعبان

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده 
آفریند. این زبان توسط کسانی به کار گرفته اي خاص از زبان و بیان را میفضاي جنگ در هر سرزمینی، گونه

هاي مکتوب آن زبان، وصیت نامۀ شهدا کنند. از جمله گونهشود که از نزدیک با جنگ دست و پنجه نرم میمی
تواند براي نسل امروز چه در زمینۀ شناخت هویت اسالمی چه هاي مهمی است که میباشد که حاوي پیاممی

هاي بررسی متن تحلیل گفتمان است. هاي ملی و میهنی بسیار راه گشا باشد. یکی از روشاهداف جنگ و آرمان
تحلیل گفتمان از جمله اینکه هیچ متن خنثی و بی طرفی وجود ندارد و همۀ هايبا توجه به برخی از پیش فرض

نی هاي دروهاي گوناگونی را بررسی نمود و از الیهتوان متناند میهاي خاص تولید شدهمتون در شرایط و موقعیت
ذیر پفته امکانآن ها آگاه شد. البته این امر بدون در نظر گرفتن موقعیت و شرایطی که متن در آنها شکل گر

توان تحلیل جامع و کاملی از آنها ارائه داد. چرا که برخی از زبان شناسان معتقدند که زبان بیش از نیست و نمی
ها نیز سازوکاري دارد تا به آن وسیله بتوان نیت کند و کشف این پنهان شدهسازد، پنهان میآنچه آشکار می

این اي و بسیار گسترده است ولی تاکنون ازان یک رویکرد بین رشتهگوینده یا نویسنده را فهمید. تحلیل گفتم
نامۀ شهدا کمتر استفاده شده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به روش در زمینۀ تحلیل علمیِ وصیت

هاي شهدایی همچو سرداران شهید مهدي زین الدین، شهید ابراهیم همت، نامهتحلیل گفتمانِ فرازهایی از وصیت
شهید مهدي باکري، شهید محمود کاوه، شهید حسین خرازي، شهید حسن باقري، شهید عبدالحسین برونسی، 
شهید عباس بابایی، شهید قاسم میرحسینی و شهید رحمت اهللا اصفهانی براساس نظریۀ وان دایک بپردازیم و از 

ر و بستر شکل گیري مفاهیم موردنظاین طریق بررسی و رویکردهاي زبانی و فرازبانی در این متون تفکر، عقاید 
ه رزمندگان عالوه بر توجه به مسائل هاي تحقیق حاکی از آن است کآن شهیدان را بررسی و واکاوي نماییم. یافته

هاي آنها انعکاس یافته است. نامهاند که در وصیتل جامعۀ زمان خود نظر داشتهفکري و ایدئولوژیکی به مسائ
ها، سرداران شهید.نامهتحلیل گفتمان، ادبیات پایداري، وصیتها:کلیدواژه
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ي شاملو“پریا”ۀقصدرمعناشناختی روایتـ نشانهتحلیل
تحلیل گفتمانۀبر پای

وندسعید زهره
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

یمنصور رحیم
(ره)الملل امام خمینیشگاه بینکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانآموختۀانشد

یحسین سرداغمحمد
الملل امام خمینی(ره)نشگاه بیناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دا

چکیده
، یند معناسازي است. گفتمانها در فراچگونگی روابط نشانهۀعلم مطالع،معناشناسیـ نشانه

هاي معناشناختی است. بررسی ارتباط عناصر معناساز متن و نقش هر یک اصلی پژوهشةماد
مد احةپریا سرودۀوضوع پژوهش معناشناختی است. قصگیري معنا، ماز این عناصر در شکل

معناشناسی قابل بررسی است. ما در این پژوهش ةبه عنوان یک متن روایی، در حوزشاملو 
بندي عناصر معناساز و سپس بررسی روابط صر معناشناختی و طبقهایم با بررسی عناکوشیده

هاي هاي زیرین متن قصه بپردازیم تا از این راه جنبهاین عناصر با یکدیگر به تحلیل الیه
هاي عامیانه را رمزگشایی کنیم. به این منظور برخی از عناصر اي از نظام معنایی قصهناشناخته

ایم سپس به تحلیل و بندي کردهزنجیره و سیزده بخش طبقهمعناشناختی را در قالب چهار
ایم.پریا پرداختهۀها در قصرسی هر یک از این بخشبر

.پریاۀتحلیل گفتمان، احمد شاملو، قصمعناشناسی،ـ نشانه:هاکلیدواژه
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اکسپرسیونیسم و غزلیات شمس

وندسعید زهره
علمی دانشگاه لرستانهیئتعضو 

زهرا منوچهري

چکیده
ر انفجار بینی مبتنی بي پر طرفدار قرن بیستم، نوعی جهانهادهیپدیکی از ،اکسپرسیونیسم

ي پرخاشگرانه و به دور از آرامش، طغیان هاوهیشبا هاآنعواطف و احساسات عمیق و ابراز 
این خصوصیات در آثارموالنا رسدیمنظر بهي معمول و پذیرفته شدة جامعه است.هاسنتعلیه 

و شطح راوگیري باشد. عرفان خلسهشاعران ادب فارسی قابل پینیتربرجستهبه عنوان یکی از 
ي هاسنتآلود، فرا رفتن از واقعیت و سطوح ظاهري، احساس مداري و بیان تأویلی، نفی 

و عات و مضامین آمیزي و نیز بسیاري از موضویژه حسي بیانی بههاوهیشمنجمد و بسیاري 
حال که نوع درو موالنا است.هاستیونیاکسپرسمشترك از جمله موارد شباهت و نزدیکی 

ي هاستیونیاکسپرسۀانیگرابینی پوچنگاه هدفمند عرفانی و شهودآمیز او در مقابل جهان
اختالف مولوي و اکسپرسیونیسم است.نیترمهمسرخورده از مدرنیسم و جنگ جهانی،

ی.بیناکسپرسیونیسم، هنجار شکنی، غزلیات شمس، نگرش انتزاعی، جهانها:کلیدواژه
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پیکر نظامی نگاهی به منظومۀ هفت

زادهحمیده زینال
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مهررحمان مشتاق
آذربایجاناستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی 

چکیده
از » خسرو و شیرین«سۀ او و به همراه چهارمین منظومه از خم،نظامی» پیکرهفت«منظومۀ 

اي از جنبۀ حماسی و غنایی است؛ بدین . این منظومه آمیزهآیدشاهکارهاي او به حساب می
هاي هفت شاهزاده از هفت اقلیم داراي روح غنایی و معنی که بخش هفت گنبد و داستان

تخیل رمانتیک و بخش تاریخی گونۀ آن که رویدادهاي مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو 
اي از جنبۀ حماسی و عناصر غنایی است. در هر دو قسمت تولد تا مرگ رازگونۀ او است، آمیزه

ها،ها و نمادهاي عرفانی داستاناین منظومه انعکاس شخصیت بهرام از دیدگاه نظامی، جنبه
هاي نظامی در به کار هاي فکري مؤثر در داستان، مختصات زبانی و هنرنماییآموزهمبانی و 

بردن صور خیال و همچنین برخی اطالعات و باورهاي عمومی، قابل معرفی و بررسی هستند.
ي، هاي فکرهاي هفتگانه، نمادهاي عرفانی، آموزهپیکر نظامی، بهرام، داستانهفتها:واژهکلید

.صور خیالمختصات زبانی، 
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»ب«و » الف«هاي تألیفی دو گروه سنی تحلیل واژگانی کتاب داستان

وفازادهسارا زینال
شناسی همگانی دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوي کارشناسی ارشد زبان

چکیده
هاي تألیفی کودك در دو گروه سنی هدف از پژوهش حاضر تحلیل واژگانی کتاب داستان

م با تکیه بر اصول تجزیه و تحلیل کالو شناسی متن بنیاداساس دیدگاه زبانبر » ب«و » الف«
کتاب 16در قالب فرانقش متنی و انسجام واژگانی است. بدین منظور » حسن و هلیدي«و آراء 

تألیفی از هر گروه سنی به طور تصادفی انتخاب و تکرار کاملِ انواع اسم، صفت، فعل داستان
ساختاري ۀ ) در دو طبق1389عرفی شدة کتاب انوري و احمدي گیوي (و قید بر اساس مدل م

=pداري در سطح معنیدو و مفهومی هر داستان شمارش شد. نتایج آمار استنباطی خی 0,05
ي داریمعنبه طور »ب«و » الف«دو گروه سنیدرقیداسم، صفت، فعل و ع اانوتوزیع نشان داد 

بسامد کل واژگان و نیز به کارگیري ساختار پیچیده را چنین باالرفتن سن متفاوت است. هم
.دهدافزایش می

ادبیات کودك، انسجام واژگانی، فرانقش متنی، هلیدي و حسن.ها:واژهکلید
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نگرشی به ادبّیات عامیانه در زبان و ادبّیات فارسی

يسازوارمحمودرضا
شرقتهرانواحدیاسالمآزادعلمی هیئتعضو 

یحانیمحمدرشهال
کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور نقده

چکیده
یکی از انواع ادبیّات، ادبّیات عامه یا فولکلور است. این نوع ادبیّات دقیقًا بیانگر زندگی تودة 

شناسی هر ملّتی ضرورت دارد. مردم است و بررسی و شناخت آن براي تدوین تاریخ و جامعه
نهادن به مردم است؛ چرا که مردم از فرهنگ ارزش بخشیدن به فرهنگ مردم در واقع ارج

بخشد. ایران سرزمین ها ارزش میسازد و به آنها را میجدا نیستند و فرهنگ نیز انسان
ا هترین تمدّنهاي کهنهاي آسیاست. نشانهپاي تمام اسطورهاي است که قدمت آن همافسانه

ها و آداب و رسوم اقوام مختلف فارس، ا، قصّههالي افسانهها هنوز از البهترین فرهنگو  باستانی
هاي محّلی همگی ها و افسانهشود. شعرها و ترانهکرد، لر، بلوچ، ترك و گیلک و... مشاهده می

ها بینیها، عواطف و جهانزاییدة تمدّن و فرهنگ ملّت ایران است و بهترین راه شناخت اندیشه
یرایه، پرهنگ عامیانه است که به شکل ساده و بیل فرهنگی و به ویژه فمطالعه و بررسی مسائ

دار و عمیق در بین مردم یک اجتماع جاري و ساري است. راقم این سطور سعی دارد ا ریشهام
به شرح و تبیین این مقوله که همان ادبّیات عامیانه و نقش آن در زبان و ادبّیات فارسی است؛ 

بپردازد.
.زبان و ادبیّات فارسی، جامعه، ادبّیات عامیانه، فولکلورها:کلیدواژه
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ضدیّت با امپریالیسم در شعر شاعران معاصر
مصطفی ساالري 

علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانهیئتعضو 
راشین مبشري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
ها نسبت به خاك این میهن داشتند و توانستند بخش هاي بسیاري که روساخیر با دست اندازيدر سدة

عظیمی از پیکر ایران را از آن جدا نمایند، شاعران به واکنش برخاسته و نخستین پایه هاي ضدّ استعمار را بنا 
و تعمار کهنه و پیر به استعمار ناسالمللی ازهاي بینم و تغییر نظامپس از پایان یافتن جنگ جهانی دونهادند.

هایی از زمان تعدادي چند از شاعران ري از چپاول مواجه شدند. در برههها با شکل دیگملّتیا همان امپریالیسم،
این سرزمین با این منادي هم نوا شدند، براي مثال در انقالب روسیه و روي کار آمدن کمونیسم، بسیاري با این 

د و آن را ستودند. مورد دیگر در انتخاب رضاخان از سوي انگلستان براي به قدرت رسیدن جریان هم آوا شدن
بود که شاعران و روشنفکران، به دلیل ناامیدي از حکومت قاجار و تصوّر شخصیّتی ناسیونالیستی از رضاخان، با 

ن شد و شاعران راهِ رفته کودتاي وي همراه شدند. اما در هر دو جریان، دیري نپایید که حقیقت، آشکار و روش
م نه تنها مخالفت با یک دیکتاتور بلکه در راستاي مخالفت با مخالفت با پهلوي اوّل و پهلوي دورا بازگشتند. 

از روشنفکران، به دلیل این که حکومت پهلوي دست نشانده و مجري شماريامپریالیسم جهانی بود. به عقیدة
دو در یک راستا قرار می گرفت، یعنی مبارزه با هر کدام، قطع ید دیگري اوامر امپریالیسم بود، مبارزه با این

بازیگر دیگري در صحنه جهانی ورود کرد. آمریکا به عنوان عنصري تازه در کسب منافع 1332بود. با کودتاي 
ا دند. بم با زبانی نمادین دست به اعتراض به نظام حاکم زرد ایران شد. شاعران در پهلوي دوخود در منطقه وا

پیروزي انقالب، امپریالیسم آمریکا راهی نوین در سلطه گري در پیش گرفت که عبارت بود از امپریالیسم دفاعی 
و آن یعنی حفاظت از منافع داخلی آمریکا در تمام جهان. ایران نیز با ایجاد شبکه هایی با ملّت هاي مظلوم در 

المللی رو نمود. شاعران نیز هم آوا با این رویکرد تازه از رت برنده خود را در بازي هاي بینسراسر جهان، کا
را اي آمریکا، اردوگاه مقاومتبله با امپریالیسم فرهنگی، رسانهفلسطین و لبنان و سوریه و ... سرودند و در مقا

ام و ظگري غرب، توانستند با نمقابله اي صد و چند ساله با سلطهبنا نهادند. مخلص کالم این که ایرانیان در 
همان طور که چند دهه پیش با ندازند ورا در شرق و غرب عالم به خطر  بیفرهنگ اسالمی، منافع امپریالیسم 

(ره) نظام کمونیستی فروپاشید، اینک هنگامه در هم شکستن هژمونی غرب به هاي امام خمینیبینیپیش
رهبري آمریکاست.

.پایداريامپریالیسم، ادبیات معاصر، شعر ها:کلیدواژه
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تصحیح بیتی از شاهنامه

خانیانیمعصومه سام
دانشجوي دکتري دانشگاه زنجان 

چکیده
شاهنامۀ فردوسی بدون شک چه در ایران و چه در جهان یکی از برترین آثار ادبی است. این 
منظومه حدوداً شصت هزار بیتی که فردوسی سی سال از عمرش را براي سرودن آن صرف 

شناسان در گوشه و کنار جهان، چندین هاي نسخههاي اخیر با توجه به یافتهکرد، در سده
ها و در عین حال مؤخرترینشان، شاهنامه با چاپ معتبر داشته است که یکی از معتبرترین
هاي فراوان ایشان، باز هم گاهی به نظر و تالشتصحیح دکتر خالقی مطلق است. با وجود دقت

خوریم که پیچیدگی و ابهام در آن، سالست و روانی زبان فردوسی ن نسخه برمیابیاتی در ای
ایم تا پیچیدگی یکی از این ابیات را به سادگی برد. در این مقاله سعی کردهرا زیر سؤال می

بدل سازیم:
دید رخ را بدینگه کرد خورشد    یسپهبد کزان گونه آوا شن

اقوت، خاكیبجاى گِلش، سرخ شده بام از آن گوهر تابناك 
ن از سپهریدرودت ز من آفرچهر  ن داد پاسخ که اى ماهیچن

)515-513، ب 199-198/ 1: ج1368(چاپ خالقی، 
ها، با استناد به و توضیحات ایشان در بخش یادداشت514با توجه به ابیات پیوسته به بیت 

خوردگی در این بیت را نسخۀ خطی بیروت پیچش و گرههاي چاپ مسکو، بروخیم و شاهنامه
از بین خواهیم برد.

: شاهنامۀ فردوسی، چاپ خالقی، چاپ مسکو، چاپ بروخیم، نسخۀ خطی سن هاکلیدواژه
.ژوزف بیروت
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شناسی به ادبیات فارسیخدمات گویش

پورجهاندوست سبزعلی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ها آنهاي زیادي وجود داشته و دارند که تعدادي از ها و گویشپهناور ایران زباندر سرزمین 

بهایی از فرهنگ ها در خود گنجینۀ گراناند. هرکدام از این گویشبه دالیلی در حال فراموشی
ند.اآوردهکه داراي ادبیات مکتوب هستند دوام بیشتري هاآنو زبان را نهفته دارند. تعدادي از 

هاي ایرانی است که توانسته است از پشتوانۀ عظیم ادبی و زبان فارسی که یکی از گویشنظیر
، چون در متون اي دارندها هم سهم عمده، گویشدر این پشتوانۀ عظیم،تاریخی برخوردار شود

هاي ایران در هاي گویشی زیادي وجود دارد اما تا به حال کمتر به نقش گویشادبی واژه
شناسی یا علمی که به بررسی تمام بیات عظیم فارسی توجه شده است.  گویشپدیدآوردن اد

تواند در متون مختلف ادبیات ایران زمین پردازد، میهاي مختلف میدقایق زبانی گویش
گاه چاند و هیهایی پیدا کند که در دل زبان فارسی حل شدهها و گویشهاي فروانی از زباننشانه
ها نشده است. ن این  سنت ادبی مشخص نشده و حتی یادي از آنشان در پدید آوردسهم

تواند به ادبیات شناسی میهدف این پژوهش این است که نشان دهد که چه اندازه گویش
شناسی در هاي این پژوهش این است که نقش و اهمیت گویشفارسی کمک کند. پرسش

د؟به  ادبیات فارسی کمک کنتواند شناسی چگونه میشناخت ادبیات فارسی چیست و گویش
.هاي زبانیشناسی، ادبیات فارسی، سنت ادبی، گونه: زبان فارسی، گویشهاواژهکلید
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جمالت فارسیدر برونداد معناییاستنباطومنظورمعنی،کنشبرهم

يسبزواري مهد
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده
اي است و داشتن شناختی علمی از فرایندي چندالیهدرك جمالت هر زبان و زبان  فارسی 

چگونگی برهم کنش معنی یا شود.تر شدن مطالعات زبانی میچگونگی این درك باعث غنی
هاي مفهوم،منظور و استنباط در برونداد معنایی یک جمله در واقع نشانگر تعامل حوزه

ی ن سه سطح، درك درستو تحلیل برهم کنش ایشناسی و کاربردشناسی است. بررسیمعنی
دهد و اینکه آیا ایناز میزان اهمیت معنی و منظور و نهایتاً تعبیر جمالت فارسی به دست می

کدام در برآیند معنایی جمله تا چه میزان سطوح با هم همپوشی دارند و میزان اهمیت هر
این سطوح در است مورد توجه این مقاله است. در این مقاله با بررسی اجمالی نقش هر یک از

برونداد معنایی نمونه جمالت خبري زبان فارسی معیار  که جمالت پایه زبان هستند مشخص 
منظورشود که معنی نهایی یا برونداد معنایی یک جمله برآیند معناي واژگانی جمله،می

شناسی و این مقاله اهمیت تعامل حوزه معنیگوینده و استنباط یا تعبیر شنونده است.
سازد. شناسی را در مطالعات زبان فارسی نمایان میدکاربر

.معنی شناسیشنونده،جمله، معنی گوینده، معنی: برونداد معنایی، معنیهاکلیدواژه
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بررسی رمانتیسم در دفتر شعر قصیدة آبی، خاکستري، سیاه حمید مصدق

رضا ستاري
دانشگاه مازندراندانشیار زبان و ادبیات فارسی

میردار رضاییمصطفی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

عباسانیراحیل محمدي ده
دانشگاه مازندرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
نی، جنبش و نهضت جهامکتبی است ما بین دو مکتب کالسیسم و رئالیسم. این ،رمانتیسم

فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماري، موسیقی، هاي گوناگونی همچون ادبیات، زمینه
گیرد. رمانتیسم از لحاظ تاریخی دراوایل اروپاي قرن نوزدهم نقاشی، سینما و جز آن را در بر می

ایران نیز به مانند سایر کشورها تحت تأثیرها راه یافت.اوج گرفت و به تدریج به دیگر سرزمین
توان در ادبیات روزگار مشروطه هاي این مکتب را میاین مکتب قرار گرفت. نخستین مؤلّفه

ر نیما دانست. دافسانۀ کرد. نقطۀ عطف رمانتیسم در ایران را شاید بتوان منظومۀوجوجست
ادامه پرویز ناتل خانلري، گلچین گیالنی و فریدون توللی پیشکسوت شعر رمانتیک ایران شدند.

توان نمودهاي گوناگون و میر اشعار احمید مصدق از جمله شاعران معاصر است که د
هايها و شاخصهکرد. این جستار به بررسیِ ویژگیهاي مکتب رمانتیسم را مشاهده ویژگی

اوي پردازد، تا ضمن واکمیدفتر شعر قصیدة آبی، خاکستري، سیاه مصدقمکتب رمانتیسم در 
را در شعر رمانتیک معاصر ها در شعر او، جایگاه این (دفتر شعر) شاعر و ارائۀ این مشخصه

مشخص و معلوم گرداند. 
.، رمانتیسم؛ اصول مکتب رمانتیسمقصیدة آبی، خاکستري، سیاهها: واژهکلید
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هاي رمانتیسم در اشعار حمید مصدقلفهبررسی مؤ

رضا ستاري
دانشگاه مازندراندانشیار زبان و ادبیات فارسی

عباسانیراحیل محمدي ده
دانشگاه مازندرانزبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد 

مصطفی میردار رضایی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
،یجنبش و نهضت جهان. این مکتبی است مابین دو مکتب کالسیسم و رئالیسم،رمانتیسم

معماري، موسیقی، هاي گوناگونی همچون ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، زمینه
یاحساسات«رمانتیسمِ رمانتیسم خود به دو شاخۀ.گیردنقاشی، سینما و جز آن را در بر می

ها، خود شود که هریک از این شاخهتقسیم می» انقالبیاجتماعی«رمانتیسمِ و »(یا فردي)
ي از لحاظ تاریخی در اروپاهاي مخصوص به خود هستند. رمانتیسمداراي اصول و مشخصه
به تدریج سرتاسر اروپا را در نوردید و حتی کشورهاي غیر اروپایی اماقرن نوزدهم اوج گرفت

ت. ثیر این مکتب قرار گرفأایران نیز به مانند سایر کشورها تحت ترا تحت تأثیر خود قرار داد.
انلري، خآغاز شد. دکتر پرویز ناتل » افسانه«ۀ صر ایران با نیما یوشیج در منظومرمانتیسم معا

هاي نیمایی پیشکسوت شعر رمانتیک ایران گلچین معانی و فریدون توللی به تأثیر از قالب
حمید مصدق از جمله شاعران معاصر است که در دفتر شعر او با اندکی تسامح، نمودهاي .شدند

که هریک خود تغزلیپیشه و یقعاشوسیاسی ،خواهحماسی، آزاديمختلف شعري از قبیِل 
هاي صهها و شاخشود.این جستار به بررسیِ ویژگیی از مکتب رمانتیسم هستند، یافت میمیراث

عر ها در شپردازد تا ضمن واکاوي و ارائۀ این مشخصهمکتب رمانتیسم در دفتر شعر مصدق می
نتیک معاصر مشخص و معلوم گرداند.او، جایگاه این شاعر را در شعر رما

مکتب رمانتیسم، اصول مکتب رمانتیسم، حمید مصدق.ها:کلیدواژه
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هاي شاهنامهداستانشناسی گفتار درشکل

قدمعلی سرامی
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
فاطمه عالی 
دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی وا حد زنجان

چکیده
ۀ باستان به داستان، آراستن یرایپات ساده و کمیدر دگرگون کردن روایفردوسياز شگردها

ات یز ابت ایست هزار بیکه بالغ بر بيطورمتناسب و سزاوار بوده است. بهيع به گفتارهایوقا
يهاداستانيت گفتارهاین نمودار اهمیافته است. این گفتارها اختصاص یشاهنامه به هم

يرنگدرنگ و ژرفیآنهاست. با اندکیت داستانیت و هویدن شخصیشاهنامه در تحقق بخش
ن نقش را در هر چه یبزرگتريگفتاريهاشیم که آرایابیین حماسۀ بزرگ در میمتن ادر

ق یوفان تیتوان گفت: همواره میات نامۀ باستان داشته است تا آنجا که میتر کردن روایداستان
قرار است رم بیمستقینها نسبتآزان به کارگیري گفتار دریها و مدر پرداخت داستانیفردوس

. شتر استیشان بيات گفتاریهمانها است که ابيپردازاستاد طوس در داستانيو شاهکارها
آنها را از قول قهرمانان یاست که فردوسیشاهنامه سخنانيهامراد از گفتار در داستان

م. یدارنيکارییو زبان داستانسرایطور کلچ وجه با گفتار بهیکند و به هیها نقل مداستان
رسش دنها، گفت و شنودها، پیشیم که قهرمانان در با خود اندیشتر به آن سخنان نظر داریبلکه ب

اند. خته با کردارها بر زبان آوردهیها و ... در آميها، سوگوارشیایها، نو پاسخ
.پردازيفردوسی، شاهنامه، گفتار، داستانها:کلیدواژه
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تاریخ بیهقی مقایسۀ محتوایی داستان حسنک وزیر در
با داستان بهرام چوبین در تاریخ بلعمی

نژادسمیه سروش
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

داوود محمدي 

چکیده
خواهم تاریخی متفاوت با تواریخ دیگر ابوالفضل بیهقی در آغاز تاریخ خود آورده است که می

باشد که تفاوتی که بیهقی از آن حرف ها را درگیر کند این اي که ذهنمسئلهبنویسم و شاید 
تواند با تواریخ دیگر داشته باشد و آیا با تواریخ زند چیست؟ تاریخ بیهقی چه تفاوتی میمی

ر شود؟ ددیگر سراسر تفاوت دارد یا بین تاریخ او و تواریخ همزمان او اشتراکاتی هم دیده می
نک وزیر و بهرام چوبین را به ترتیب این مقاله سعی شده وجوه اشتراك و تمایز دو داستان حس

از دو تاریخ بیهقی و بلعمی ـ دو ماجراي تاریخی از دو کتاب تاریخی که تقریباً در فاصلۀ زمانی 
اند ـ از لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گیرد و با مقایسۀ این دو اندکی به نگارش درآمده

... به امتیاز کتاب تاریخ نگارش وپردازي و سبکداستان از لحاظ زاویۀ دید، شیوة شخصیت
هاي تاریخی پی ببریم.بیهقی با دیگر کتاب

.تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، حسنک وزیر، بهرام چوبین، مقایسهها:واژهکلید
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البالغه و مثنوي معنويانسان در نهجبررسی آزادي و اختیار

سیامک سعادتی
دانشجوي دکتري دانشگاه تهران  

اصلقباديمرتضی 
خلخال   اسالمی واحددانشجوي دکتري دانشگاه آزاد

چکیده
آزادي چه در بعدي فردي و بعد معنوي و چه در بعد اجتماعی آن، براي رسیدن به کمال و 

ده مختار و آزاد آفریتاً از نظر فلسفی علت اینکه انسان اصال.نهایی خلقت انسان استۀمرحل
پاك و صاف خود که مرتبط ۀاین است که این موجود مختار و آزاد با کمال عقل و اندیش،شده

را انتخاب ها، تشخیص داده و آنبا فطرت الهی و پاك اوست، راه صحیح و هدایت را از گمراهی
البالغه آزادي و آزادگی، رها شدن از از منظر نهج. کند و به سعادت دنیا و آخرت نایل شود

اي باالتر براي وارستگان واقعی، حتی وارستگی ها و تعلقات دنیایی و درجهو وابستگیها تعصب
سعادت است و تقواي الهی هم کلید هر گونه از تعلقات اخروي و عروج انسان به تکامل و

اند؛دمیبشرهايخالقیتکشفبرايايوسیلهراآزادي. مولوي نیزآزادگی و وارستگی است
گونههمانهستیرموزکشفباوبزندسركايدریچههربهدهدمیاجازهرااوکهايوسیله

. حقیقت مطلب این است که مولوى نه جبرى است و کندزندگیوبیندیشدداند،میبهترکه
نه اختیارى محض (تفویض). بلکه او پیرو مکتب وسط و اعتدال بوده و به پیروى از قرآن کریم 

هم ابیات جبري و هم ابیاتی مربوط به اختیار هم اختیارى، وى نیز که هم آیات جبرى دارد و
ترین آن است. بهترین نوع جبر، عارفانهانسان دارد. در مورد جبر هم مولوي معتقد است که 

اى از کمال است که آدمى خود را محصول و منظور حضرت حق جبر عارفه، رسیدن به مرحله
به اسرار حوادث پى ببرد. نیل به این مرحله هزاران زحمت و بداند. از حقایق عالم آگاه شود و

.روزى الزم داردها تالش و کوشش شبانهسال

.: آزادي و اختیار، نهج البالغه، امام علی(ع)، مولوي، جبرهاکلیدواژه
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خان استرآبادييرزا مهدی، اثر م“دّرة نادره”بالغی کتاب ـ يبررسی هنر

عباس سعیديغالم
يرضویاسالمعلومدانشگاهگروه زبان و ادب فارسیعلمیهیئتعضو 

دهیچک
رن ششم از قهاي زیادي داشته است.شیوة نثرنویسی زبان فارسی از گذشته تا کنون دگرگونی

کم جاي خود را به نثر فنّی یا نثر مصنوع داد. نثر فّنی رفته رفته، سرشار به بعد، نثر ساده کم
هاي ساختاري شد و سادگی و روانی خود را از دست داد. هاي لفظی و آرایهاز تکّلفات و پیرایه 

اثر میرزامهدي خان استرآبادي را دشوارترین نثر فارسی دانسته اند. "درّة نادره"برخی کتاب 
ز عیب می جمله بگفتی هنرش نی"بسیاري به کتاب و نویسنده تاخته اند. این نوشته از باب 

ی هاي هنري و بالغر، نگاهی می اندازد به این این کتاب فّنی و ویژگیاي دیگ، از دریچه"بگوي
گیرد.آن را پیشِ چشِم خواننده می

.یسیهاي بالغی، دشوارنو، ویژگیي، نثر هنریخان، نثر فنّيرزامهدی: درّة نادره، مهادواژهیکل
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خارجینآموزافارسیخطاهاي آوایی

عباس سعیديغالم
علمی گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه علوم اسالمی رضويهیئتعضو 

دهیچک
آموزان، در مراحلِ مختلفِ یادگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی، فارسی

آموز سیستم آوایی و واجی زبان مادري خود را شوند. فارسیدچار مشکالت آوایی متعدّدي می
آوایی و واجی زبان فارسی آشنا نشده است؛ بنابراین آواها و در ذهن دارد و هنوز با سیستم 

ند. کشنود و حتی تلفظ میهاي زبان فارسی را طبق سیستم آوایی و واجی زبان مادري میواج
این نوشته با توجه به دانش آواشناسی، آواهاي زبان فارسی را دسته بندي کرده و خطاهاي 

ز این خطاها را بیان کرده است.آموزان و راه پیشگیري ااحتمالی فارسی
، یی، نظام آوایناسش، واجی، آواشناسیزبان فارسي، آواهایآموزش زبان فارسها:دواژهیکل

خطاهاي آوایی.
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سویۀ زبانِ فارسی و تمدّنِ اسالمیرابطۀ دو

غالمعباس سعیدي
زبان و ادب فارسی دانشگاه علوم اسالمی رضويگروه علمی هیئتعضو 

دهیچک
رو اند، زیرا زبان پیششناسان رابطۀ تنگاتنگی بین زبان و فرهنگ دیدهدر طولِ تاریخ، زبان

سازد. از سوي اندیشۀ بشري و مقدّمۀ درك جهان است و به نوعی فرهنگ و تمدّن بشر را می
گذارد و واژگان و گاه حتّی ساز و کار آن را به نوعی دیگر فرهنگ و تمدن بر زبان تأثیر می

دهد. ایران در طول تاریخ، شاهد رابطۀ دو سویۀ زبان و ادب فارسی و تمدن اسالمی میتغییر
در همان حال امااندشک وامدار اسالم بودهبوده است. ایرانیان و به تبعِ آن زبان فارسی بی

طۀ اند. این نوشته به رابکمک فراوانی به گسترش اسالم و شکوفایی تمدن اسالمی نیز کرده
بان و ادب فارسی و تمدن اسالمی در طول تاریخ پرداخته، در پایان به این نتیجه میدوسویۀ ز

رسد که پرداختن به یکی و فروگذاشتن دیگري شدنی نیست.
: زبان فارسی، فرهنگ و تمدن اسالمی، نسبیّت زبانی، آموزش زبان فارسی، تاریخ هاواژهدکلی

.ایران
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هدایتصادق آثاررئالیسم و ناتورالیسم در

فخرالدین سعیدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد

دهیچک
ازتوانمیراهاي اوداستان.استرانیمعاصر ااتیادبسندةینونیترسرشناس،تیهداصادق

یخاصمهارتوتبحرها،این داستانپردازشدروي.مورد بررسی قرار دادمختلفهايدیدگاه
شاهدهمقابلیستیسوررئالگاهویستیناتورال،یستیرئاليهاشهیاندويآثاردر. استداشته
هاتیشخصيریتصویمعرفایوعتیطبازمختصریفیتوصباراهایشداستانمعموالً.است
ظمنشکستندرهمباتیهدارساند.میپایانبهآمیزاعجابياوهیشباراداستانوکندیآغازم
ایجادباعثکهسازدیمبرجستهراداستانيمحوريهابخشوهاسکانسرخدادهازمانی

يهاوهیشدركباتااستبر آنپژوهشنیا. شودمیداستاندريهنرابهامویدگیچیپ
در ستییناتورالویستیهاي رئالاندیشهلیو تحلهیتجزبهکوتاه،داستانپردازشدرتیهدا
. بپردازديوآثار 

.: صادق هدایت، داستان کوتاه، رئالیسم، ناتورالیسمهاکلیدواژه
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هاي وانشدهدریچهشعر و
)علی صالحینگاهی به سبک شخصی سید(

فخرالدین سعیدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد

هدیچک
اخر موج ناب که از اوۀشاعران برجستازیصالحیعلدیاست به شعر سيگرینگاه د،ن مقالهیا

ن را شعر آافته که نام یتازه دست یسشیبه نوفاصله گرفته ویسینواز نابیپنجاه شمسۀده
ل از او در قبیین نکته واقف است که گفتارسرایز به ایالبته خود شاعر ن؛ده استیگفتار نام

حافظ وجودیحتوین اعتصامیپروشاملو،احمدن است در شعر آشعر فروغ فرخزاد که اوج 
او مااش شعر گفتار قبل از او بودهیسراۀاست که درست است که سابقداشته است و معتقد

گفتار شعرپرداخته است.ز به شعر گفتارینينظرک ویاز لحاظ تئورییعالوه بر گفتارسرا
نسالن گر همینسبت به دین شاخصه باعث شده که صالحیهماست ومحورییمحاوره گو

یشمسهفتادۀاز مخاطبان عام را در دهشماريبرخوردار شود ويبهتریخود از اقبال عموم
آثارش شدهیذکر نام برخاو وۀنامیبه زندگیز نگاهیمقاله نۀدر مقدم. دهدیبا شعر آشت

.است

.نوشتارزبان،،یقیموسشاخصه،شعر،،یصالحیعلدیس:هادواژهیکل
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هاي کودکانۀ منوچهر احترامیمطالعۀ موردي زبان عامیانه در سروده

سفیري فاطمه 
یباستانيهافرهنگ و زبانارشد رشتۀ کارشناس

چکیده
است، زیرا پیام از طریق واژگان به مخاطب گزینینکات در ادبیات کودك واژهترینیکی از مهم

کند حال اگر واژگان در خور فهم کودك نباشد موجب اختالل در ارتباط مخاطب انتقال پیدا می
کاهد؛ به همین سبب شود و از تاثیر نوشته و همچنین جذابیت و گیرایی اثر میو پیام می

گزینی و  ساده و روان بودن متن کند زیرا نه باید توجه بسیاري به واژهنویسندة آثار کودکا
ن واژگا«مخاطب او خردسال  است و گنجینۀ واژگان محدودي دارد و نویسنده باید متناسب با 

نیز »حسنی نگو یه دسته گل«هر گروه سنی براي آنها بنویسد. منوچهر احترامی خالق » پایۀ
هاي کهن است که برخی از آنها داستانمنظوم باقی گذاشتهآثاري براي کودکان به صورت

هایش زبان محاوره و عامیانه را برگزیده که همین عامیانۀ فارسی هستند. او براي نقل داستان
است. حال در این گزینش سبب ورود واژگان و اصطالحات و عبارات عامیانه در آثارش شده 

ر پردازیم. آنچه دانۀ به کاررفته در آثار احترامی میبندي زبان عامیپژوهش به بررسی و طبقه
گزینی با گنجینۀ واژگانی مخاطب کودك است. این مطالعه حاصل شد عدم تناسب واژه

.: ادبیات کودك، مخاطب کودك، منوچهر احترامی، گنجینۀ واژگان، زبان عامیانههاکلیدواژه
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گریماساساس نظریۀبررسی و تحلیل دو حکایت از تاریخ بیهقی بر

سالماتارقط
دزفول  واحداسالمیآزاددانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

خانلو  ناصر کاظم

چکیده
گریماس با طرح سه پی رفت اجرایی، پیمانی و متمایز تالش کرده است تا ثابت کند بیشتر 

ه کنند و یا از وضعیتی مثبت بحرکت میداستان ها یا از وضعیتی منفی به وضعیتی مثبت
اي هدر پژوهش حاضر با استفاده از دو الگوي کنشگر و پی رفت. شکستن پیمان منجر می شوند

ژوهش هاي پیافتهگریماس به تحلیل و بررسی دو حکایت از تاریخ بیهقی پرداخته شده است.
حکایت می توان دوگریماسهاي دو الگوي کنشگر و پی رفتطبقدهد برحاضر نشان می

کنشگران مورد نظراوالزیرانامیدروایترا» گیري سپهساالر غازيفرو«و » فروگیري اریارق«
وکنندهمتمایزاجرایی،هايرفتگریماس در این دو حکایت  قابل ردیابی است. ثانیاً پی

اساسیتحولیکاینکهباالخرهکند ومیصدقهاحکایتاینازکدامهرمورددرپیمانی
هب) امیررضایت(مثبتوضعیتیازازروایتاریارق،فروگرفتنحکایتدر. افتدمیاتفاق

یريفروگحکایتدرکهحالیدرشودمیمنجر) اریارقشدنکشیدهبندبه(پیمانشکستن
ثبتموضعیتیبه) شدندستگیرازغازيوحشتوترس(منفیوضعیتیازروایتمسیرغازي

.کندمیحرکت) غازيبهسلطاندادنامان(
.، فروگیري اریارق، فروگیري غازي، کنشگر، گریماسها، تاریخ بیهقیرفت: پیهاواژهکلید
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احسان، جود و کرم در غزلیات صائببررسی فضایل اخالقی

فرد ایوریقمهدي سلحشور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی 
بهنام فتحی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
موضوع اصلی این مقاله، فضیلت هاي اخالقی احسان، جود و کرم است که در سراسر اشعار 

ف اخالق، هدصائب جاري و ساري است. براي این منظور ابتدا به طور مقدماتی، به تعریف علم 
بندي فضایل اخالقی پرداخته ایم. پس از آن، ضمن اخالق و هنر و تقسیمۀ اخالق، رابطعلم 

(احسان، جود و کرم) کارکردهاي هر یک از آنها تقسیم بندي متن اصلی مقاله به سه قسمت
را همراه با شواهد شعري مناسب از غزلیات صائب نشان داده ایم. صائب با طرح انواع فضایل 

کند ضمن وارد ساختن مخاطب در فضاي عرانه تالش میاز جمله احسان، جود و کرم، شا
اخالقی، آدمی را به نیازهاي اساسی همنوع متوجه سازد تا بخشی از دارایی و اموال خود را در 
اختیار نیازمندان قرار دهد و از این راه بتواند در راه برقراري عدالت گام هایی بردارد. این امر 

یا بخش دنفضیلت احسان و عدالت است که البته سعادتدر حکم پل زدن و گره زدن بین دو 
و آخرت هستند. 

.کرمصائب تبریزي، غزلیات، فضایل اخالقی، احسان، جود،ها:واژهکلید
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موضوع جانبازان و آزادگان در شعر شاعران دفاع مقدس گیالنبررسی 

زاده دیزجحسین سلطان
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ياز شعراياریو ورود ما به دفاع مقدس بس1359در سال یلیبا شروع جنگ تحم

درك شور و شعور دفاع مقدس راه جبهه و فضا و فرهنگ آن را در يبرایانقالب اسالم
ن و دایم شهیش و تکریاز شاعران ستاياریشعر بسیش گرفتند و مضمون اصلیپ

ام دهین مقاله کوشیموضوعات شد در اگریجبهه ها و ديمعنويف فضایجانبازان و توص
دفاع مقدس (جانبازان و آزادگان) يادگارهایالن به یت و توجه شاعران متعهد گیعنا

که کمتر به آن پرداخته شده است.يل قرار دهم کاریو تحلیمورد بررس
شعر دفاع مقدس، جانباز، آزاده.ها: واژهدیکل
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اه هاي کوتپردازي در داستانشخصیتی تحلیلی و تطبیقی شخصیت و بررس
پاساناز گی دو مو» ولگرد«از صادق چوبک و » عروسک فروشی«

ریحانه سلطانی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه گیالن
علی صفایی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنعضو هیئت علمی 

چکیده
نویسنده مشهور فرانسوي،)1850-1893(و گی دو موپاسان )1916-1998(صادق چوبک 

هردو از نویسندگان بزرگ جهان در زمینۀ داستان کوتاه و رمان به شمار می روند و هر دو در 
این زمینه در کشور خود پیشگام اند. مضامین مشابه در داستان هاي دو نویسنده و نیز نگاه 

ستانی شان موجب شده تا نسبتًا یکسان این دو به انسان هاي جامعه و شخصیت هاي دا
اشخاصی با شباهت فراوان در آثارشان خلق کنند.داستان عروسک فروشی از صادق چوبک و 

مایه هاي مشترکی هستند. این پژوهش داستان ولگرد از گی دو موپاسان، آثاري داراي درون
موپاسان زبا تکیه بر این مسئله و نیز با طرح این پرسش که آیا چوبک در نگارش این داستان ا

تاثیر پذیر بوده است یا خیر ، تصمیم دارد به مقایسه و تحلیل عنصر شخصیت و شیوه هاي 
خلق این اشخاص در داستان هاي مذکور بپردازد .

.داستان کوتاهپردازي، موپاسان، چوبک، شخصیت،شخصیتها:کلیدواژه
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هاي پرسشی در غزلیّات طالب آملیمنظورشناسی جمله

زاده اطاقسراییمحمدعلی سلمانسید 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
آگاهی به هاي پرسشی است که عمدتاً براي کسب خبر و هاي دستوري، جملهیکی از مقوله

رود اّما این امر درآثار ادبی به ندرت در این معنا و منظور استعمال می گردد. در این کار می
مقاله به بررسی سؤال از نظر چگونگی ساخت و بسامد کاربرد آن ها در معنا و منظور ثانوي در 

ار به کغزلیّات طالب آملی پرداخته شد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که طالب آملی با
معنا و 24جملۀ پرسشی، غزلّیاتش را پر از احساس و عاطفه نموده و آن را در 872بردن

یه گالمنظور به کار برده است؛ نظیر انکار، عجز و ناتوانی، تعجّب و حیرت، مالمت و سرزنش،
ر یهاي لفظی و معنوي سبب افزایش تأث... که با بهره جستن از آرایهو شکایت، تمنّا و آرزو، و

غزلیّاتش شده است. البتّه حال خوانندة اثر و چگونگی خوانش وي در برداشت معنا و منظور 
جملۀ پرسشی که در غزلیّاتش 872هاي پرسشی بی اثر نخواهد بود. او با وجود ثانوي جمله

جملۀ پرسشی را در معنی اولیّۀ خویش استعمال کرده است. در غزلیّات 3به کار برده است تنها 
، جمله هاي پرسشی داراي کاربرد فراوان و جایگاه خاصی است. از آنجا که جمله هاي طالب

آورد او با استفاده پرسشی، بیش از هر نوع جملۀ دیگر، آمادگی ذهنی را در مخاطب پدید می
هاي پرسشی به بیان احساسات و عواطف و خواسته هاي درونی خویش پرداخته از این جمله

هاي پرسشی، عمدتاً روي سخنش افی الضمیرکرده است؛ زیرا در این جملهاي بیان مو به گونه
با معشوق بوده یا این که از بخت سیاه و اوضاع نابسامان خویش سخن گفته است. این 

هاي لفظی و معنوي همراه شده سبب زیبایی و تأثیر هاي پرسشی چون با برخی از آرایهجمله
بخشی غزلیّاتش گردیده است.

.شناسی، معناشناسی، علم معانیهاي پرسشی، منظورغزلّیات طالب آملی، جملهها:واژهکلید
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و درشعر شاعر مقاومتآنو بازتاب)اجتماعیادبیات(اعتراض ادبیات
حسینیسیدحسنپایداري؛

حسین سلیمی

چکیده 
روزهايآغازینمولود است،یادشدهشعر اعتراضبا عنوانغالباًآنازکهاجتماعیادبیات
راننگکهبودمتعهديشاعرانفریاد رسايشعر،اینزمان،ازبرههو در آنبودتحمیلیجنگ
می هرچند.شمردندراجایز نمیهادر برابرسوء استفادهو کشور بودند و سکوتانقالبآینده
پیشگامانودارانطالیهازمعاصرشاعرانمیاندررا»قزوهرضاعلی«و»صفارزادهطاهره«توان 
هايسرودهدرتوانمیراآثارگونهاینحجمبیشترینهمه،اینبادانست،اعتراضشعر

ونگوناگهايقالبدردیدکهحسینیپوروسیدحسنقیصرامینهراتی،سلمانچونشاعرانی
وانقالبیشاعرانازکدامهیچشاید. اندکردهدنبالراآنخاصنگرشیباواندپرداختهبدان

موضوعبهراخویشهايسرودهازمقداراینحسینیسیدحسناندازهبهمعاصر،متعهد
اختصاصجنگوانقالبوااليهايارزششدنفراموشورفتندستازبهانتقادواعتراض

تفادهاسباکهدانستمعاصرانقالبیشاعرترینمعترضرااوتوانمیحیثایناز. باشدنداده
. ردازدپمیخوداعتراضیهاياندیشهبیانبهشعرنوویژهوبهشعرفارسیهايقالببیشتراز

وردمموضوعسهدرراحسینیسیدحسناعتراضیشعرهايتوانمیکلی؛بنديدستهدریک
اعتناییوبیزوروزرصاحبانیافتنقدرتبهنسبتاعتراض-1:عبارتندازقراردادکهبررسی

بهاعتراض-3.وپایداريجنگروزهايشدنفراموشبهاعتراض-2.جامعهمحرومانبه
سیطرهزیرراموارداینهمهحسینی. هاارزشرفتنبینازوشهیدانخاطرهویادفراموشی

مبارزههبطریقاینازوکشدمیتصویریهدینیغیرتنوعیبهتر،عبارتبهیادینینگاهی
.پردازدمیزمانهروشنفکرانشبهباتعارضوو رویارویی

.حسینیسیدحسناجتماعی،ادبیاتاعتراض،شعرپایداري،ادبیاتها:واژهکلید
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معاصرحسینی شاعر آیینیدر شعر سیدحسنآنو جایگاهمهدويادبیات

حسین سلیمی

چکیده
. ارددفراگیروگستردهحضوريزبان،فارسیآیینیشعرايمناقبیاشعاردر) ع(مهديحضور حضرت

ارانتظفرج،ظهور،غیبت،همانند؛لیمسائوداردجریانآیینیشعرازاعظمیدر قسمتکهحضوري
انتظارومهدویتفارسی،کهنشعردر. استمطرحمهدويشعردرغیبت،درزمانهحضرتآنیارانو
هايسرودهکهشاعرانیانداندك. آیدمیشماربهمهمغیروايحاشیههايمایهدرونوموضوعاتاز

آنان. باشنددادهاختصاصظهورومهدویتموضوعبهطورکاملبهخودراشعريهايمجموعهیاخود
دریاوپرداختندمیموضوعاینبهتاریخیاشاراتصورتبهیاوتلویحیتلمیحی،منظريازبیشتر
مهدويادبیاتواشعارساختار. کردندمیتأملودرنگآنحوالیدربیتچندوبیتمصراع،حدود
مااداردوانمیتکاپووپویاییوتحركبهراآنانوداردگونهگزارشورواییساختاريوشکلآنان،

اهسرودهیعنیاست؛دگرگونهانتظار،ومهدویتموضوعبااسالمیانقالبازپسشاعرانبرخورد
باودرخوروویژهجدیتیباظهورموضوعهاآندرنیزغالباً ودارداختصاصحضرتآنبهمشخصاً
فهومیممهدویت،وانتظارمفهوماسالمی،ازانقالبقبلتاشاعران،شعردر. شودمیبیانخاصتفسیر

درحالیشودنمیاحساسچندانیوصمیمتعاطفهمهدوي،اشعاربستردرواستتئوریکوکلی
ازحسینیسیدحسن. استمحسوسروشنیبهفوقنکتهدوحضورازانقالب،درشعرانتظارپسکه

مایهدرونراموضوعاین.شمارآیدبههاآنترینمعترضشایدومعاصرانقالبیومعترضشاعران
هاارزششدنفراموششاهدشاعر،کهمقدسدفاعدورانازبعدهايدرسالویژهبهآثاراوومحتواي

،انتظارشعرگفت؛توانمیاغراقیگونههیچبی. دهدمینشاناست،وجنگانقالبدستاوردهايو
شعر. کندمیاشارهموعودافقبروشوردمیموجودوضعبرهموارهکهشعري. نیزهستشعراعتراض

دنبالهبوداردرانامردمیوپلشتیوزشتیعدالتی،وبیظلمباپیکارداعیهکهاستشعرياعتراض،
هکجاآنازواستتوحیديجامعهگذاريبنیانوجهانبر»اهللا«حاکمیتاستقراربرايبسترسازي

ینی،حسسیدحسنرویکردوتوجهبیشترینموعوداست،آیندهترسیمموجود،وضعبهاعتراضالزمه
بیداريوتکاپوبرکت،انتظار،ازايجلوهتوفنده،وامیدوارانهکهشعري. استمربوطانتظارموضوعبه
حسینیسیدحسنشعردرانتظارومهدویتموضوعبررسیبهمقالهاین. گذاردمینمایشبها ر

.دهدمیقراربررسیموردموضوعاینبهراشاعرمتفاوترویکردهايوپردازدمی
.حسینیسیدحسنآیینی،انتظار، شعر،)عج(مهديحضرتمهدوي،ادبیاتها:واژهکلید
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ريپیشاوعقل و عشق) در دیوان ادیب (بازتاب فلسفه و عرفان

ویدا سلیمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده 
افضل شعراي دورة مشروطه که از لحاظ جامعیت و کمال فضل و احاطه بر علوم متنوعه و تتبع 
در ادبیات ایران و عرب بر دیگر شعراي معاصر برتري دارد، سید احمد ادیب پیشاوري است. 
عمده مضامین شعر وي، پند و اندرزي است که منشور دعوت به کسب فضایل و ترك رذایل 

دانش "تعبیر خود را کسب علوم هدایت یا به "کمال"تین راه رسیدن به ادیب نخسمی باشد. 
می داند. چنانکه که می دانیم بین حکمت حکیم و عرفان عارف تناقص هاي عمده "ایزدي

با وجود این همه تناقص ها باز در پایان به یک منزل و مقصود منتهی می ولیاي وجود دارد
تفکرت و ابزار استدالل و عقل، پرده از روي حقیقشوند. حکیم، می خواهد با سر انگشت

اما عارف می خواهد با تهذیب نفس و صفاي قلب و نسیم مشاهده، به حقیقت برسد. بردارد
در اشعار ادیب نیز بین عقل (فلسفه) با عشق (عرفان) نه تنها تناقصی وجود ندارد، بلکه عقل 

ند هوس و تار اوهام بدر آید و در پرتو نور وحی پلی می داند که آنگاه که از پاي برا به منزلۀ
"عقل مجرد"ل، که از او به عنوان شود. این عقمی"عشق قدسی"الد و رشد کند، یکسره بب

یاد می شود، قدرت خود را مدیون کسب علوم هدایت یا دانش ایزدي می داند. از اینرو این 
ش نفس و فراگیري دانۀو تزکینگاشته پس از تبیین فلسفه و عرفان و طی مراحل ریاضت 

ایزدي، به تحلیل عقل و عشق می پردازد.
.: دیوان ادیب پیشاوري، فلسفه، عرفان، ریاضت، علم، عقل، عشقهاکلیدواژه
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يسعدیتیتربمکتبدرمراقبتاخالقبریتأمّل

فتانه سمسار خیابانیان
تبریزاسالمی دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد 

يفخرییکامران پاشا
تبریزاسالمی استادیار دانشگاه آزاد 

دهیچک
. استداشتهايویژهتوجهاخالقبُعدبهکهاستکسانیجزونثرونظمعرصۀدرسعدي

ت،اسفارسیشعررقیببیشاهکارهايجزووويمدوناثراولینکهسعدي،بوستانمضمون
نگلستا. استشدهگردآوريبابدهدرکهباشدیماجتماعیاتوسیاستوتربیتواخالق

استاخالقآنهايبابتماماصلیمضموناماداردمقدمهیکومختلفبابهشتگرچهنیز
يبرانیدلنشونرمیزبانبارابااخالقانسانهمه،کهاستیاتیحکاآثارنیابرجستهنکتهو

ايهرسالهسنتبهتریندرشخصیکامالً اثرياستتوانستهسعدي. شناساندیممخاطب
عبارتد،یآیمدستبهآثارنیامداقهدرکهیتیاهمزیحانکته. آوردپدیدفارسیاخالقی
ییغاهدفانگریبکهجامعهدریاخالقاصولياجرادراحساسوعقلتوامثرمؤنقشاست از

يجاربلکه،ستینمردميبرایاخالقاصولشناساندناوهدفچرا که،باشدیميسعد
خالقامقصودنیابهلینیبراکهباشدیمجامعهافرادتکتکروحدرمتعهدانهاخالقساختن

.کنندیمنقشيفایاشینواندمیحکنبوغيتگریهداباوهمکناردرمراقبتاخالقویسنّت
.اخالق مراقبت، اخالق سعدي، جنسیت اخالق، اخالق فمینیسمها: واژهکلید
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ستم و اشکبوس بر اساس نظریۀ گفتار و رفتار در رزم رهاي بررسی کنش
»گرماس«شناسی روایت

علی سهامی
موسی پرنیان 

چکیده
رزم رستم و اشکبوس که در دوران پادشاهی کیخسرو در شاهنامه اتفاق افتاده است به علت 

پهلوان که هاي گفتار و رفتار این دو شهرتی که دارد دستاویزي شده است براي بررسی کنش
شود. نظریۀ روایاتی براساس نظریۀ روایت شناسی گرماس در این مقاله به آن پرداخته می

ساختار گرایان به دنبال آن است که به الگوهاي روایتی مشخصی دسترسی پیدا کند که بتواند 
زبان شناس » اسجولیوس گرمآلژیرداس«روایتی قابل صدق باشد. براي تمام ساختارهاي 

را ان، شخصیتشناس لیتوانیایی است. که او هم مانند سایر ساختارگرایساختارگرا و نشانه
ذیر پداند. در این نوشته الگوي کنشی گرماس به علت انعطاف ها میی از متن و تابع کنشجزئ

هاي روایت شناسی ترجیح داده شده است. پذیر، بر سایر نظریهبودن و داشتن ساختاري تحلیل
ین مقاله ضمن تعریفی از روایت شناسی و سابقۀ تاریخی آن به بررسی سطح داستانی، که در ا

شود.ها، زمینه داستانی و روابط عناصر روایتی با یکدیگر اشاره میرویدادها، شخصیت
.شاهنامه، فردوسی، روایت شناسی، رستم و اشکبوس، گرماسها:واژهکلید
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نظامی گنجويبررسی مقولۀ جناس در لیلی و مجنون 

نژادعلی سهراب
ایوب امیدي

دهیچک
اگرچه دو شرط است.ییافزادر کالم و از انواع قاعدهیقیجاد موسیاياز ابزارهایکیجناس 

در ییهاگاه تفاوت،ن همهیرفته شده است با ایجناس پذدر» یاختالف معن«و » اتفاق لفظ«
نسبت به قرن -ان آنیدر هر سه جر-شعر قرن ششم خورد.یق آن به چشم میف و مصادیتعار

تر شیبیجانین تحول در سبک آذربایاست و ایتحول و دگرگونة چهارم و پنجم نشان دهند
و صاحب آثار مهم و یجانیاز شاعران برجستۀ سبک آذربايگنجوینظاممشخص است. 

ياثرهانیباترین و زیترمهمازیکیو مجنون یلیاست. لیات فارسیدر پهنۀ ادبيگذارریتأث
یبالغت زبان فارسهاي فصاحت وعاشقانه شاعر و از نمونهيهاي(خمسه) و مثنوگانهپنج

ه به کقرار دارد و همین امر سبب شدییدر سطح باالیعیع بدیو صنایاست که از لحاظ ادب
است) پرداخته و هنر و توانایی شاعر را در این (که یکی از ابزار موسیقی کالمبررسی جناس

اد به آماری و استنلیتحل-یفین مقاله توصیروش به کار رفته در اتر نمودار سازیم. زمینه بیش
ارائه شده، سپس به استخراج دقیق انواع جناسگونه که ابتدا سه تعریف جامع از به ایناست

جناسدهد شده است. نتایج این بررسی نشان میها پرداخته بسامد انواع جناس و تحلیل آن
در این اثر دارند؛ گویا بسامد را نیترکم1/0بسامد و جناس لفظ بانیترشیب35/9با مضارع

جناس بهره گرفته و اهتمام ییایقیشعر خود از توان موسیقیموسو غنايشیافزايشاعر برا
.صنعت داشته استنیبه ایخاص

.و مجنونیلی، ليگنجویبالغت، نظام،یع لفظیصناجناس،ها:واژهکلید
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بررسی تطبیقی روایت ُترکی فرهاد و شیرینِ نوایی
اي ُکردي کندولهبا شیرین و فرهادِ

نژادحسن سهرابعلی
ایالممرکزنورپیامعلمی دانشگاههیئتعضو 

چکیده
یرین شولفافۀ ماجراي عشق دوسویۀ خسروحکایت منظومِ عشقِ یکسویۀ سوزناكِ فرهاد به شیرین در 

اي ههاي ایرانی و دیگر زبانهایی از این شاهکار، در زباناي بنیادین براي خلق حکایتنظامی، خمیرمایه
اي از آثار خان کندولهمنطقه شده است. در زبان کُردي و گویش جنوبی آن، شیرین و فرهاد الماس

شیرین امیرعلیشیرنوایی به زبان تُرکی ازبکی، هردو از دیدگاه ادبیات قرن دوازدهم هجري، و فرهاد و 
آیند که از قابلیت سنجش میهایی به دو زبان متفاوت، از اثري واحد به شمارتطبیقی، نظیره

برخوردارند.
ن سرایی در ادب فارسی و با همانامهسرایی و بزمشیرنوایی را که به اقتفاي استاد خمسهروایت امیرعلی

هاي موفق داستان خسرو و شیرین دانست سیاق نظامی در خمسـۀ نوایی قرار دارد، باید یکی از روایت
هاي  شیخی، قطب، رضوان و... همچنین روایت فرهاد و شیرین المعی که در کنار خسرو و شیرین

شیرین نظامی خسرو و » روایت تُرکیِ«ها را آنگیرد و شاید با مسامحه، بتوان روایت چلبی قرار می
هاي میرزاشفیع کلیایی و خاناي قبادي قابل بررسی است اي نیز در کنار روایتدانست. روایت کندوله

فرهاد و شیرین قلمداد کرد. » روایت کُرديِ«توان آن را با روایت کلیایی، و تقریباً می
جوه ، ازسویی با و»کُرديروایت «ايو کندوله» روایت تُرکی«در بررسی سنجشی فرهاد و شیرین نوایی

شباهت و از دیگرسوي، با افتراق این دو از هم مواجه هستیم؛ لذا در این پژوهش، براي نخستین بار، 
مربوط به روایت نوایی و -ها و...از قبیل : عنوان، وزن، روایت، شخصیت-برخی عناصر ادبی و روایی

توان به تفاوت وزنی و هاي پژوهش حاضر، میترین یافتهاي با هم مقایسه خواهد شد. از مهمکندوله
هاي پردازي اشاره کرد؛ و از شباهتها در حوادث و شخصیتعنوانی دو منظومه و برخی اختالف

ي اي بر شخصیت محورنظر و تأکید دو روایت نوایی و کندولهتوان از اتفاقبنیادین این دو روایت، می
کرد. و عشق دوسویۀ شیرین و فرهاد یاد -فرهاد

.ايندولهک: ادبیات تطبیقی، خسرو و شیرین نظامی، فرهاد و شیرین نوایی، فرهاد و شیرینهاکلیدواژه
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بررسی و تحلیل نظام ارزشی گفتمان در غزلیات قلندري حافظ
(رویکرد نشانه معناشناسی)

الهام سیدان
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان        

چکیده
میق هاي عدرك بهتر معناي غزلیات حافظ باید از سطح ظاهري ابیات فراتر رفت و به الیهبراي 

هاي قلندري حافظ وجود دارد هاي معنایی فراوانی در ساختار درونی غزلمتن رسید. داللت
هاي خاصیکه پیوسته در حال تولید معناست. ساختار برخی از غزلیات دیوان حافظ ویژگی

گشاید. طرح فضاي تنشی، عمق این فضا ـ معناشناسانه آن میبر تحلیل نشانهدارد که راه را 
و حضور پویا و فعال شوشگر گفتمانی از جمله این موارد است. یکی از موضوعات در خور توجه 

مفهوم ارزش و فراارزش است. فراارزش شرایط بروز و ظهور در گفتمان این دسته از اشعار،
گیرند و هاي دیگر گفتمان در سایه آن شکل میکند و ارزشن میهاي دیگر را تعییارزش
زهد و «هاي دوگانه ها در ساحتهاي قلندري حافظ تقابل ارزششوند. در غزلدار میجهت

شود، به خوبی نمایان است. همه آنچه براي رند حافظ ارزش محسوب می» رندي«و » پارسایی
ي حافظ براها است.ارزشگاهی براي اینو تکیهشود که ضامندر پرتو فرا ارزشی تعریف می

اي عاطفی با خود برد؛ یعنی وارد رابطهخلق چنین فضایی گاه از شیوه درون عاملی بهره می
شناختی از عوامل بیناعاملی یاد شده گاه حافظ در خلق فضاي زیباییة عالوه بر شیوشود. می

اهدان پرداز و زه اجتماعی ناموفقی که بین گفتهگیرد. این گرایش در واقع از رابطنیز بهره می
ساز گیرد. با توجه به عوامل گفتمانریایی ساکن مسجد و میخانه برقرار است، سرچشمه می

ـ معناشناسی گفتمان در این پژوهش به هاي قلندري حافظ، با استفاده از الگوي نشانهدر غزل
شود.ز غزلیات پرداخته میبررسی و تحلیل نظام ارزشی گفتمان در این دسته ا

.حافظ، غزل، نشانه ـ معناشناسی، گفتمان، ارزش، فراارزشها: کلیدواژه
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وبررسی تطبیقی مضامین تنهایی، بیگانگی، خودشناسی و درد و رنج در اندیشه
آثار صادق هدایت و فرانتس کافکا

يعسگردیه سیرق
یات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب

رنجبرابراهیم 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

دهیچک
فرانتس کافکا، نویسندة پیشتاز اروپایی و صادق هدایت، هنرمند و نویسندة توانمند ایرانی در 

هاي هدایت و که بین آثار و اندیشهنمایانند. چناناي از تطبیق و داوري را میاین عرصه جلوه
این مقاله در پی ویژه ادبی وجود دارد.هاي مختلف، بهزمینهکافکا وجوه مشترك بسیاري در 

پاسخ به این سؤال است که از نگاه تطبیقی بسامد تشابه مضامین تنهایی، بیگانگی، خودشناسی 
-هاي دو نویسنده تا چه اندازه است؟ از این رو به روش توصیفیو درد و رنج در آثار و اندیشه

جا که نکنیم. از آتحلیل محتوا به آثار این دو نویسنده اشاره میة تحلیلی و با استفاده از شیو
ادبیات تطبیقی ة ساز بررسی مضامین در حوزوجوه ابعاد مشترك اجتماعی، فرهنگی زمینه

ي اآید، بنابراین در این مقاله با استناد به منابع و ذکر شواهد از منظر ادبیات مقایسهشمار میبه
آثار این دو نویسنده خواهیم پرداخت.به بررسی وجوه مشترك در

هاي کافکا از رهگذر مطالعه، ترجمۀ همچنین باید یادآور شد که آشنایی هدایت با آراء و دیدگاه
اش نسبت به شخصیت کافکا سبب شد تا آثار وي را به عنوان نمونه آثار آثار او و نیز شیفتگی

أثیر پذیرد و در مواردي دیگر، مشابه او برتر ادبی معرفی کند و حتی در برخی موارد از وي ت
بنویسد. ولی باید اذعان داشت که هدایت در تمامی آثارش به طور کامل تحت تأثیر اندیشه و 

ذهن وقاد اوست.ة مانده، تراویدجاي افکار کافکا نبوده بلکه آثار بدیعی که از او به
.رد و رنج: هدایت، کافکا، تنهایی، بیگانگی، خودشناسی، دهادواژهیکل
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هاي ماسهاز منظر ح”سفر گیو به توران و یافتن کیخسرو“بررسی تغییرات داستان 
شفاهی پس از شاهنامه

فاطمه سیدي فرخد
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد

چکیده
فر گیو سبخشی از داستان زندگی کیخسرو که ارتباط مستقیم با داستان سیاوش دارد و شامل

به توران جهت یافتن کیخسرو و آمدن کیخسرو به ایران و بر تخت پادشاهی نشستن است. در 
ها، آگاه شدن هاي شفاهی پس از شاهنامه با تغییراتی مواجه شده است که از جملۀ آنحماسه

ایرانیان از کشته شدن سیاوش از طریق الهام به رستم، خواب دیدن یکی از بزرگان، آمدن 
از طرف پیران و یا فرنگیس است. موضوع بعدي انتخاب گیو براي سفر به ایران است که قاصد

از طریق رمل کشیدن و یا خواب دیدن این مسئولیت از طرف خود سیاوش، فریدون، کاوه و 
سالی و یا یافتن پادشاهی الیق براي تاجحتی رستم و کیکاووس با انگیزة نجات ایران از خشک

شود. مورد دیگر یافتن کیخسرو در توران است که از طریق گیو واگذار میو تخت جمشید، به
هاي مهم دیگري شود. آزمون گذر از آب، از بخشفرنگیس، سیاوش، پیران و هومان انجام می

است که در آن مطابقت با داستان موسی و فرعون ذکر شده است. نقش شبدیز در گذر از آب، 
هاي دیگر قابل توجه گذر کیخسرو از آب است هم از بخشکه در روایات شفاهی از عوامل 

الی ساست و حوادث توران پیش از عزیمت کیخسرو به ایران و نقش کیخسرو در پایان خشک
ردروایتاینپراکندگیکهجایینیز از موارد دیگر بررسی شده در این جستار است. از آن

نامهشاهبهمردمعالقۀونفوذازتان نشانهمچون ترکمنسایرانازخارجحتیوایرانسرتاسر
ردزبانانفارسیوحدتازاينمونهعنوانتواند بهمیتحقیقاست، اینفارسیکهنادبو

ها با ایجاد تغییر در داستانباشد که همگی آنفارسیزبانکهنهايمیراثترویجونکوداشت
خواستار مشارکت در ارائۀ نمونۀ جدیدي از روایات منطبق با عقاید و باورهاي خود هستند.

و، پراکندگی در میان هاي شفاهی، سفر گیو، عزیمت کیخسرشاهنامه، حماسهها:کلیدواژه
فارسی زبانان.
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عناصر واژگانی زبان فارسی در زبان کشمیري

یا سیفی رؤ
هاي باستانیکارشناس ارشد فرهنگ و زبان

نصیرعلی صوفی

چکیده
هاي هندوایرانی است که در دره کشمیر هاي داردي از خانواده زبانزبان کشمیري از گروه زبان

تا سده 14و نواحی آن رواج دارد. به دلیل تماس طوالنی مدت این زبان با زبان فارسی از سده 
اي شناسی بر جادبی و هم از نظر زبانم، زبان فارسی تأثیر عمیقی بر این زبان هم از لحاظ 19

ي گیرتوان در سه بخش وامکشمیري را میزبانبرگذاشته است. تأثیرهاي زبانی فارسی
گیري دستوري مورد بررسی قرار داد. این پژوهش با هدف مطالعه گیري واجی و واموامواژگانی،

اده از گیري زبانی با استفه واممیزان نفود زبان فارسی بر دره کشمیر و زبان کشمیري از دیدگا
هاي پیشین براي تأیید کردن و آشکار ساختن پیوندهاي اي و پژوهشخانهمنابع موجود کتاب

هاي تاریخی مختلف انحام شده است. هاي کهن و در دورهفرهنگی ایران و کشمیر از زمان
.شناسیواژه، زبان فارسی، زبان کشمیري، زبانوامها: کلیدواژه
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درآمدي بر ضرورت بررسی روش پژوهشی نویسندگان موفّق

چوريزهرا شادپور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
دهد و هدف از آن، این است که روش تحقیق قواعدي براي درست تحقیق کردن، ارائه می

ر تتر و ارزانتر، سریعکند تا او را هرچه دقیقمحقّق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ 
هاي تحقیقی مورد نظر، کمک نماید.در دستیابی به پاسخ براي پرسش

هاي علمی را از غیر علمی جدا و امکان تمییز میان تحقیقات علمی را فراهم آنچه پژوهش
هاي ویژة ا روشرود. آشنایی بهایی است که در این گونه تحقیقات به کار میسازد؛ روشمی

دهد. و ضمن آشنا محقّقان برجسته، امکان استفاده از آنها را در تحقیقات به پژوهشگران می
ابی یهاي مختلف پژوهشی، نقش مهمی در دستنها در عرصهترین دالیل موفقّیّت آشدن با مهم

هاي ویژة مطالعاتی هر رشته دارد.به روش
هاي پژوهشی به شمار ترین حوزهنی و تنوّع از گستردهتحقیقات ادبی نیز ـ که از جهت فراوا

هاي موجود روش تحقیق در تواند از این قاعده مستثنی باشد. از آنجا که کتابرود ـ نمیمی
ته شناسی اختصاص یافشناسی به مرجعزمینۀ ادبیّات، به جاي پرداختن به مباحث اصلی روش

قات ادبی پژوهشگران موفق، نقش مهمّی در است، آشنایی با روش تحقیق و شیوة عرضۀ تحقی
هاي پژوهشی ویژة مطالعات ادبی دارد.یابی به روشدست

هاي پژوهش وروش تحقیق مورد بررسی و تبیین در این مقاله کوشش شده است تا ابتدا ویژگی
قرار گیرد. سپس رویکردهاي تجزیه وتحلیل اطّالعات به همراه لزوم مطالعه روش کار محّققان 

رگ بیان شده، و سرانجام شیوة مستندسازي و ارجاع دهی در آثار بزرگان مورد ارزیابی قرار بز
گیرد.

.روش تحقیق، تحقیقات ادبی، تجزیه و تحلیل اّطالعاتها:کلیدواژه
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عنصرهاي هویت ملی در شعر رودکی سمرقندي

کریم شاکر
واحد زنجان اسالمیعلمی دانشگاه آزاد هیئتعضو 

چکیده
پرسش کیستی و هویت افراد و ملت ها، از دغدغه هاي فکري بشري در طول تاریخ بوده است. 
براي تمام ملت هاي جهان، هویت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، هویت ملی 

مرگ خواهد بود.ۀ روح براي بدن است. که فقدان آن به منزلۀ براي یک ملت، به منزل
اق تاریخ و فرهنگ یک ملت دارد و با سرشت تک تک افراد یک جامعه هویت ملی ریشه در اعم

رود.چنان که اگر جان برود، آن هویت از میان نمیدرآمیخته است. آن
چو ایران نباشد تن من مباد/ از این بوم و بر زنده یک تن مباد(فردوسی)

مردمی مورد هجوم معموالً هویت خواهی و حس ملیت در مقاطع خاصی روي می نماید. اگر 
اقوام بیگانه قرار گرفت و در مبارزه با قوم مهاجم توفیق نیافت و هویت ملی خود را در سراشیب 
زوال دید، ناگریز حس ملی شکل می گیرد. یکی از بسترهاي مناسب جهت بازتاب هویت ملی، 

ت مهمی در جهت حفظ و حراسۀ ادبیات هر ملتی است. در قرن چهارم و پنجم هجري حادث
از هویت ملی رخ داده است. شاعران و نویسندگان دست به کار شدند تا هویت ایرانی را در 
اشعار خود انعکاس دهند. یکی از این شاعران، رودکی سمرقندي است که عنصرهاي هویت 

کوتاه بحث ۀ در این مقالملی را در شعر خود بازتابانیده و خود را شاعر خراسان نامیده است.
شعر رودکی مورد پژوهش و کاوش قرار گرفته است.هویت ملی در

ر.ایران، رودکی، هویت، ملیت، شعها: واژهکلید
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جهان از نگاه ابن عربی و موالنا

هومان شاکري
بوشهرنورپیامعلمی دانشگاههیئتعضو 

چکیده
روش ، انجام گرفته است. »جهان از دیدگاه ابن عربی و موالنا«این مقاله با هدف بررسی 

دهد که عارف به دنبال شناخت ها نشان میباشد. یافتهاي میگردآوري اطالعات نیز کتابخانه
و معرفت است؛ شناخت خود، خدا و جهان هستی. وقتی کسی به این شناخت و معرفت رسید، 
جهان براي او زندانی بیش نیست؛ زندانی که به صورت موقت در آن محبوس است. یکی از 

که از دیرباز از زبان عرفا در قالب شعر و نثر مورد اشاره و توصیف بوده، جهان موضوعاتی است 
است. این توصیف جهان هرچند صرفا مختص عرفا و ارباب معرفت نبوده ولی این تعاریف در 

در -خواب و سایه بودن-متون عرفانی انعکاس بیشتري داشته است. دو مورد از تعاریف جهان
دهد که ابن عربی و جالل الدین موالنا هر چند شده است. نتایج نشان میآثار عرفا مکرر اشاره 

ك ها، نیز سلوها متفاوت از هم بود ولی به تاثیر از قرآن کریم، احادیث، روایتشیوة سلوك آن
بینند که اجل، صبح بیداري ساکنان آن است. و معرفت به جهان هستی، جهان را خوابی می

اي که اغلب دانند؛ سایهاي از حقیقت میهاي آن را سایهکثرتاین دو عارف بزرگ، جهان و
ساکنان عالم هستی از سر غلفت و عدم معرفت، طالب آن هستند.  

.ابن عربی، مولوي، جهان، خواب، سایه، مجازها: کلیدواژه
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شهرکرديژگانی و فرایندهاي واجی در لهجۀبررسی ساختار وا

فرنگیس شاهرخی
المللی امام رضا علیه السالمزبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیندکتري دانشجوي

زهرا نجات دهکردي
دانشجوي کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شهرکرد

چکیده
ظ یار غلیاصفهانی بسۀ هاي زبان پارسی و بسیار مشابه لهجلهجۀ شهرکردي، یکی از لهجه

هاي آوایی و واژگانی بسیاري دارد و متأسفانه معیار فارسی، تفاوتاست. این گویش با لهجۀ
. پژوهش حاضر با هدف معرفی لهجۀ شهرکردي و حفظ، یادآوري و احیايدر حال نابودي است

لغات قدیمی به کار برده شده در این گویش، با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است که با 
هاي منحصر به فرد آن، به بررسی فزون بر بیان ویژگیساختار واژگانی این گویش، اۀ مطالع

هاي خاص این آواشناسی در دو مبحث اصلی وندها و فرایندهاي واجی و معرفی برخی واژه
ایم که ایم و به این نتیجه دست یافتهگویش که معادل واژگان فارسی معیار هستند، پرداخته

فرد براي ساخت واژگان مشتق، کاربرد این گویش، عالوه بر کاربست وندهایی منحصر به 
ها و استفاده ار واژگان خاص این گویش، ها و مصوتهاي فارسی معیار با تغییراتی در صامتواژه

بسیاري از واژگان و به ویژه افعال فارسی دري را زنده نگه داشته و به همان شکل کهن مورد 
دهد.استفاده قرار می

.اشناسی، فرایندهاي واجیشهرکردي، آولهجۀها:کلیدواژه
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گرایی در شعر انقالب اسالمیهاي باستانشیوهبررسی

طالبی شریفه شاه
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
مرتضی رشیدي

آباداستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

چکیده
گریزي است. هنجارگریزي با شکستن قواعد حاکم سازي زبان هنجاربرجستههاي یکی از راه

گرایی یکی باستانافزاید. در این میان بر زبان به زیبایی کالم و تأثیر بیشتر آن بر مخاطب می
حیاي واژگان کهنه و مهجور زبان فارسی و هاي هنجارگریزي زمانی است، که شاعر با ااز گونه

د. شووجود آمدن فضاي آرکائیک در زبان میوي زبان گذشته باعث بهاستفاده از ساخت نح
توان به ها میترین آناند که از موفقشاعران بسیاري از این روش در شعر خود بهره جسته

احمد شاملو و اخوان ثالث اشاره کرد. در عصر حاضر نیز بعضی شاعران از این شیوه براي 
اند. در این تحقیق آثار تعدادي از شاعرانی که نام مودهبرجسته ساختن زبان خود استفاده ن

اي که از این تحقیق حاصل ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجهها با انقالب گره خوردهآن
دهد به جز تعداد اندکی از شاعران انقالب، بقیه در استفاده از این شیوه دچار شد نشان می

اي که شعرشان در ظاهر رنگ آرکائیک دارد ولی خالی از نهاند؛ به گونوعی تقلید و تکرار بوده
هاي به دست آمده مشخص شد بسامد پختگی و استواري زبان گذشته است، بر اساس داده

گرایی واژگانی و نحوي نسبت به نوع تضمین و تلمیح بیشتر بوده است.باستان
.انقالب اسالمیگرایی، شاعرانسازي، هنجارگریزي، باستان: برجستههاواژهکلید



1394441دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

مهم حسین بن منصورحالجپذیري عین القضات همدانی از آرايبررسی تأثیر

امید شاهمرادي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد سعیدي مقدم
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده
هاي عرفانی، در عرفان ایرانی ـ بارزترین و مهمترین چهرهبن منصور حالج یکی از حسین

اسالمی است. وي از عرفایی است که بر تصوف بعد خود تأثیر بسزایی داشته است؛ به طوري 
ء تأثیر آراالقضات و ... به شدت تحتکه می توان گفت کسانی چون شیخ احمد غزالی، عین

معشوق، ترك فرائض دینی و ... را می توان از آراء اند. دفاع از ابلیس، اتحاد عاشق وحالج بوده
مهم حالج به شمار آورد.  در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیی، پس از بررسی 

آراء مهم حسین بن منصور حالج، به چگونگی تأثیر پذیري عین القضات همدانی از این آراء  
القضات حاصل شود و خوانش بهتري عرفان عینپرداخته ایم تا از این طریق آشنایی با مبانی

از آثار وي صورت پذیرد.
.پذیريالقضات، ابلیس، عشق، تأثیر، عینعرفان، حالجها:کلیدواژه
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پذیري جنسیتی در ادبیات داستانی کودك و نوجواننمود زبانی اجتماع

ناصريشادي شاه
شناسی همگانی دانشگاه اصفهاناستادیار گروه زبان

لیال فوالدي
شناسی همگانی دانشگاه اصفهانزبانارشد دانشجوي کارشناسی

چکیده
هاي اصلی عی که یکی از شاخهشناسی اجتمارو، زبانزبان، نهادي اجتماعی است. از این

جایی که پردازد. از آنشناسی نوین است، به بررسی کارکرد زبان در اجتماع، میزبان
کارکردهاي اساسی ادبیات کودك است و نقش اجتماعی کودك را پذیري یکی از اجتماع

سازد، بنابراین رفتار و هنجارهایی که این نقش ایجاب عنوان عضوي از جامعه مشخص میبه
هاي کودك و نوجوان در کنار دیگر ابزارهاي رو کتابنماید. از اینکند را به او القا میمی

دادن به هویت جنسیتی کودك در فرهنگی و شکل-نیپذیري در انتقال هنجارهاي زبااجتماع
پذیري است تا نمود زبانی اجتماعرو جستار حاضر برآنجامعه نقشی اساسی دارند. از این

استیونز "یادبجنسیت و نوع"داستانی کودك و نوجوان را با تکیه بر نظریۀجنسیتی در ادبیات
ـ 1393ز چهل متن داستانی در بازة زمانی ()، بررسی کند. جامعۀ نمونۀ این پژوهش ا1996(

است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با وجود حرکت جامعۀ معاصر به ) انتخاب شده 1380
داري در نمود زبانی هاي اجتماعی زنان و مردان، تفاوت معنیسمت همگرایی نقش

ن تظاهر زبانی غلبۀچنیشود. همنشان فرهنگی معاصر، مشاهده نمیهاي جنسیتی بیوارهطرح
فراوانی شخصیت اول مذکر، درصد 80(نوجوان)، با "د"فرهنگ مردساالرانه در گروه سنی 

باشد.تر می(کودك) بیش"الف"نسبت به گروه سنی 
داري، جنسیتی، نشانگونۀ ، زباناجتماعیشناسی جنسیتی، زبانپذیري: اجتماعهاکلیدواژه

نوجوان.وکودك داستانی ادبیات 
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و محمدتقی بهاریشابابوالقاسم مفهوم زن در شعر تطبیقیبررسی 

معصومه شبستري
ي زبان و ادبیات فارسیدکتر

صابره سیاوشی

دهیچک
بررسی نگرش ادیبان جوامع گوناگون به در دورة معاصر،از جمله مباحث مورد توجه منتقدان

ي هازنان به ادبیات به طور ویژه از آغاز قرن بیستم و همگام با جنبشورودشخصیت زن است.
در نگاه ملک "زن"جستاري پیرامون  مفهوم پژوهش حاضر،فکري آغاز شده است.روشن

از دست رفتن زن محبوب هر دو شاعر در آغاز جوانی از الشعراي بهار و ابوالقاسم شابی است.
اجتماعی در -نین زندگی در شرایط مشابه سیاسیهمچنقاط مشترك زندگی ایشان است.

توجه گراي  آنان به عنصر زن از عوامل پرداختن به این پژوهش تطبیقی است.نگاه همکنار
به زن گاهی به صورت کامال ملموس و عینی و گاه به شکل نماد و سمبل در آثار این دو شاعر 

عالوه بر نشان دادن رابطۀ نزدیک ادبیات یکی از فواید این پژوهش این است که یابد.تجلی می
ادبی و فرهنگی ادبیات پارسی با ادبیات تر تعاملزمینه را براي درك کاملبا مضامین اجتماعی،

تحلیلی بوده و نتایج به دست آمده نشان –روش کار به صورت توصیفی آورد.عربی فراهم می
ب)زن در شعر بینی بیشتري همراه است.با واقع یالف) نگاه بهار به زن نسبت به شابدهد:می
یابد. از دختر، معشوقه و زن به عنوان یک انسان نمود میهمسر،و بهار در قالب مادر،یشاب

دختر، مختص اندیشۀ بهار است.ومیان موارد یاد شده، معشوقه، خاص شعر شابی
.یابوالقاسم شاببهار،الشعراي ملکادبیات تطبیقی،زن،ها: دواژهیکل
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هاي زبان و مضمون در اشعار سید حسن حسینی و احمد عزیزيها و تفاوتشباهت

سمیه شرونی
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات پایداري دانشگاه یزد

رضا نجاریانمحمد
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
احمد عزیزي و حسن حسینی از شاعران تواناي معاصر و ادبیات انقالب اسالمی هستند که با وجود 

هایی نیز دارند که در این پژوهش به بررسی این هاي بسیار در زبان و مضمون اشعارشان، تفاوتشباهت
ري هاي شعز خالقیتهاي مشابه، و توصیفات که اسازيدر کنار ترکیب.پردازیمها میها و تفاوتشباهت

نظیر او با استفاده از پسوندهاي هاي بیآنهاست؛ گستردگی دایره واژگانی در شعر عزیزي، ترکیبسازي
ترین تفاوت زبانی این دوشاعر است. به طورکلی تنوع و مختلف و تاثیرپذیري او از زبان شعر حافظ عمده

اما در شعر حسینی مضمون در مرتبۀ تسگستردگی مضمون و محتوا در شعر عزیزي بیشتر از حسینی ا
گیرد و در شعر عزیزي زبان. با وجود تفاوت جایگاه زبان و مضمون در اشعار آنها، مضامین اول قرار می

هاي مذهبی، مدح و ستایش شهدا و مشترك بسیاري چون انتظار ظهور، واقعه عاشورا، بزرگداشت چهره
، خوداتهامی و حسرت جاماندن از کاروان شهدا در اشعارشان ایثارگران، نگرانی از دست رفتن میزاث شهدا

شود.یافت می
در بررسی اشعار آنها به این نتیجه رسیدیم که حسینی از میان مضامین متنوع، چندین مضمون را 
برگزیده و حجم زیادي از اشعار خود را به هرکدام اختصاص داده است؛ مثالً در سرتاسر مجموعه 

به ستایش رزمندگان » هم صدا با حلق اسماعیل«به واقعۀ عاشورا، در مجموعه » گنجشک و جبرئیل«
به مضامینی چون انتظار، غم غربت، سکوت و خلوت و » سفرنامه گردباد«وشهداي جبهه و کربال، در 

بازهم ستایش شهدا و رزمندگان پرداخته است که هرچند مضامین مختلف، اما گستردگی مضامین قابل 
العکس در شعر عزیزي به مضامین بسیار  متنوعی پرداخته شده اما هر کدام حجم کمی توجه نیست. ب

اند. عالوه بر حجم، هر کدام از این دو شاعر گاهی به موضوعاتی از شعر او را به خود اختصاص داده
نها آاند و یا نسبت به یک مضمون خاص، دیدگاه متفاوتی دارند که بیانتر از دیگري نیز پرداختهمتفاوت

پردازیم.می
.شعرپایداري معاصر، مضمون، زبان، احمد عزیزي، حسن حسینیها: کلیدواژه
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رانیدر ایزبان فارسيبرايگذاراستیو سيزیرنه و کارنامۀ برنامهیشیپ

فیبابک شر

دهیچک
ب بوده است ویپر فراز و نشيانهیشیپيران دارایاست زبان در ایو خصوصاً سيزیربرنامه
ها است. در نوشتار ها و برنامهاستیمحصول آن سيادیتا حد زیزبان فارسيت امروزیوضع

نها در ق آیسوابق و مصادیاست زبان، به بررسیو سيزیردو مفهوم برنامهیحاضر پس از معرف
ن اقدامات را در هر برهه یج ایپردازد و آثار و نتایش از اسالم تا حال حاضر میاز پیزبان فارس

هاد نيهاتین موضوع در دوران معاصر، با تمرکز بر فعالیاین در بررسیم. همچنیدهینشان م
آن يزان اثرگذاریو میرا بررسیک از سه فرهنگستان زبان فارسیفرهنگستان، اقدامات هر 

م. یاقرار دادهیابیران را مورد ارزیزبان ایدر جامعۀ فارس
.ان، فرهنگستیزبان، زبان فارسیشناساست زبان، جامعهیزبان، سيزیر: برنامههاواژهدیکل
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کارسک یوجوه مشترك مقامه و ژانر پیبررس
معاصریات داستانیآن در ادبۀو نمون

زاده (نارویی)شریفقه یصد
دانشگاه تهرانیات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب

دهیچک
توانند یا آشکار مییطور ضمنک بهیم که هریرو هستهخ روبیدر طول تارییهاتیما با انبوه روا

ياریعيهاکارسک اروپا و مقامات و داستانیرند. در ژانر پیگر قرار گیدیبا متنگوودر گفت
با یقرتيهایژگیم که مشخصات و ویسروکار دارییرواةویبا دو نوع شیو عربیدر زبان فارس

مله از ج(یفارسیگر کتب منثور داستانیدتوان از مقامات ویان مین میدارند. در ایمشترک
اتیاز عناصر آن به ادبیبرخ،یخیط تاریاد کرد که به علت شرای)نامهار و حمزهیعسمک
نوان ات اروپا تحت عیاز ادبيتوان در ژانریر را مین تاثیا.افته استیگر کشورها راه یدیداستان

یعنی،از آنيانظر به مقامه و مجموعهک یکارسک از یپيهارماند. کروجوجستکارسک یپ
وهاي مشترکی بین مقامهاز لحاظ ساختار روایی و داستانی ویژگی.دنمقامات شباهت دار

توان از تاثیرگذاري مستقیم هر یک از این دو گونۀ اما نمیهاي پیکارسک مشهود استداستان
یکی بود «ادبی بر یکدیگر نام برد. پیکارسک و مقامه در ساختار ادبیات داستانی معاصر که از 

ن مقاله درصدد آن یاجا گذاشته است.شود، تاثیراتی از خود بهزاده آغاز میجمال» یکی نبود
س از بپردازد و پ(مقامه و پیکارسک) وه ین دو شیایکليریگشکلیاست که ابتدا به بررس

یسپس به بررس.قرار دهدیرا مورد بررسیادبۀن دو گونیايهاها و تفاوتزان شباهتیآن م
یندگانسین نویران در بیمعاصر ایات داستانیآن در آثار ادبهايتها و شباهکارسک و نمونهیپ

. پژوهش حاضر با تاکید بر رابطۀ بینامتنی ت بپردازدیهدازاده و صادق جمالیعلهمچون محمد
شوند، ها همچون رخدادهایی هستند که در طول زمان نابود نمیقصد دارد تا نشان دهد، متن

شود، فراتر گفته می» تقلید«گذارند و از آنچه به آن بلکه شکل و تاثیر خود را بر یکدیگر می
پردازند.میخود روند و به بازسازي خالقانۀمی

.، ساختار، ادبیات داستانی معاصرتیکارسک، روایمقامه، پ: هاکلیدواژه
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عامیانههايداستاندرجادوییعناصر

نسبشریفمریم
ادبیات فارسیزبان ودکتري

چکیده
وآزروهانیازها،ها،حرماندچارجامعه،درخودواقعیزیستدرعاديمردمان

پرداختنوساختن. نیستندیابیدستقابلهاآنازبسیاريکهاندفراوانهايآرمان
.نیازهاستوآرزوهااینکردنبرطرفبرايروانیهايروشازیکیعامیانه،هايداستان

هاآندرکنشیهرنوعکهشوندمیساختهايگونهبههاداستاناینسببهمینبه
آرزوهايتاگرفتهزمانبرآمدنفائقچونبزرگیآرزوهايازاست؛میسوروممکن
شوندمیمجازاتورسواهموارهبدکارانهاداستاناینفضايدر. روزمرهمعاشجزئی

عناصرايپناگزیربهها،کنشازبسیاريمیسورشدنبراي. یابندمیپاداشنیکوکارانو
داستانیکصدبررسیبامقاله،ایندر. شودمیبازهاداستاناینبهجادوییعواملو

نشانپژوهشاین. استشدهبنديدستهواستخراججادویی،عواملوعناصرعامیانه،
جادوییعواملازانحاازنحويبهعامیانههايداستاندرصدششوچهلدردهدمی

وگیاهانجادوانه،استحالۀکلیردةهفتدرراهاآنتوانمیواستشدهاستفاد
اعدادجادویی،ابزارهايجادویی،هايکنشجادویی،جانورانجادویی،هايمیوه

.دادجايجادوییاورادوجادویی
.آدلرآلفردجادویی،عواملوعناصرجادو،عامیانه،هايداستان:هاکلیدواژه
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فردوسیشاهنامۀنوازي درآداب ضیافت و مهمان

شهین شریفی 
مهناز سید نظامی 

ارسیارشد زبان و ادبیات فکارشناس

چکیده
د حکیمکه اکثراً حکیم بودند ماننیدشدهدبیات کهن ایران توسط نویسندگان و گویندگانی تولا

... که از فرهنگ و علم باالیی برخوردار بودند و همچنین در ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامی و
.ر الزم را داشتندحزمان خویش تبيهاتمام رشته

با نداو توانستهفرهنگی خلق کردندینۀمرزوبوم آثار بسیار قوي درزمشاعران و حکیمان این 
ادبیات توانستند به نحو بسیار بارزي هویت فرهنگی ایرانیان را ۀ بها در زمینخلق آثاري گران

هاي آینده منتقل کنند که یکی از بهترین این آثار شاهنامه فردوسی شکل دهند و به نسل
شاهنامه در این است که هم فرهنگ پیش از اسالم و هم فرهنگ هايیژگییکی از و.است

.بعد از اسالم را نقل کرده است
ورسومشان متوجه فکري ایرانیان و نوع اندیشه و آدابۀزمینیشبا تأمل در شاهنامه و فهم پ

که ایرانیان همچون زمینی مستعد و حاصل خیز آمادگی دریافت دانه و بذر آیین شویمیم
.اندالهی جدید را داشته و خود به استقبال این دین توحیدي رفته

شده استکه در آن سعی اب آداب ضیافت در شاهنامه فردوسیاین مقاله، پژوهشی است در ب
صورت نامه بهر گیرد. روش تحقیق در این پایانبا آن موردبررسی و تبیین قراکه موارد مرتبط 

ضیافت دهد کهاساس تحلیل محتوا بوده است. نتایج حاصله، نشان میتحلیلی، برـ توصیفی
هاي اي از اجتماع و در دورهاگرچه ریشه در فرهنگ و آداب ایرانی دارد، امّا در هر صنف و طبقه

مختلف، متفاوت بوده است.
خواري، پذیره شدن مهمان.شاهنامه، ضیافت، آداب باده: هاکلیدواژه
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القضاتهاي مشترك تفکر عرفانی مانی و عینجنبه

مهدي شریفیان
علمی دانشگاه بوعلی سیناهیئتعضو 

احمد وفایی بصیر
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده
بیشترین تأثیر را در عرفان و تصوّف مانی از جملۀ حکما و متفکرانی است که پس از خویش 

اند. در حوزة عرفان نظري عقاید او دربارة ایرانی در دو حوزة نظري و عملی (= سلوکی) گذاشته
انسان ایزدي یا انسان قدیم (= انسان کامل یا حقیقت محمّدیه در تصوف) و نبردش با ابلیس، 

مینو و انگره مینوي دین زردشتی، احمد و سپنتهبراي عالم (=اعتقاد او به دو بُن یا دو مبدأ 
ابلیس مورد نظر حالج، احمد غزالی و عین القضات)، تأکید او بر معرفت النفس و طرق اکتساب 

ی ها به تصوّف کهن ایرانآن، جدا ساختن روح از کالبد و تجلّی و تمثّل عیناً با بعضی از تفاوت
مانی در مبحث دو بُن و تجلّیِ همزاد از کیش اند. البته ناگفته نماند که خودِ انتقال یافته

زردشتی و در بحث انسان ایزدي از کتب عهد عتیق متأثر گردیده است. در حوزة عرفان عملی 
هم بعضی از صوفیان ایرانی تعالیم او بودا را در باب ریاضات شاقه و ترك ازدواج را به کار 

عرفان عملی) ایران را در اي تصوف(=هاند. همین امر سبب شده است که برخی ریشهبستهمی
مانویت بدانند و برخی عرفان نظري ایرانی را متأثر از تعالیم مانی بدانند. در عرفان نظري و 

گردند. زیرا عین القضات صوفی و عارفی ها دو چندان میعملی عین القضات این تأثیرپذیري
ی طین سلجوقی بلکه آراي او تلفیقاست که نه با خلفاي عباسی سرِ سازگاري دارد و نه با سال

هاي او از حکماي از حکمت باستانی ایران و معارف و حقایق دین مبین اسالم است. اقتباس
باستان عمدتًا به عصارة تفکرات زرتشت و مانی منتهی می گردد. در این پژوهش به شیوة 

ده است. اخته شهاي مشترك تفکر عرفانی مانی و عین القضات پردتوصیفی تحلیلی به جنبه
.شناسی، انسان ایزديمانی، عین القضات، دو بُن، معرفتها: کلیدواژه
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مسئلۀ معاد در شعر ناصرخسرو

بهرام شعبانی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده
حکیم ناصر خسرو قبادیانی یکی از مفاخر فرهنگ و ادب ایران در قرن پنجم هجري است که 

علوم مختلف زمان خود مانند حساب، نجوم، فلسفه، کالم، ادیان  و حتی طب و موسیقی در 
اش، به انسانیسالههاي ظاهري و معنوي از سفر هفتمنديداشت. عالوه بر آن وي با بهرهتبحّر

یق بر عمۀ سالگی با تکیشده و پس از پنجاهعمیق و معتقد به باورهاي اعتقادي خاص تبدیل
به تبلیغ عقاید خویش، با محوریت شعائر مذهب اسماعیلی » حجّت«ها و با لقب هاین یافت

ترین موضوع شعر ناصر خسرو به حساب توان اصلیپرداخت. دین و تبلیغ موضوعات دینی را می
معاد به عنوان یک موضوع مهم دینی و نیز یکی از ابزارهاي ایجاد بیم و امید در ۀ آورد و مسئل

در شعر او قابل تأمل و برسی است. ناصر خسرو در قصایدش با بسامدي نسبتًا موعظه و تبلیغ،
باال و با عناوینی مانند فردا، آن روز، روز شمار، روز حشر، محشر، قیامت، روز حساب، روز قضا، 

معاد ۀ روز نشور، معدن بقا، معدن پاداشَن، هول روز، مکان نعیم، یکی مستقر و... به مسئل
ستناد به آیات قرآن و احادیث، با شدت تمام نسبت به جزاي روز قیامت به پرداخته و با ا

دهد. میزان کاربرد و اهمیت معاد در شعر ناصر خسرو، اعتقاد او به معاد خواننده هشدار  می
بیان این موضوع به لحاظ زبانی و محتوایی، مباحثی است که در ة جسمانی یا روحانی و شیو

ازیم.پرداین تحقیق  به آن می
اصر خسرو، شعر، معاد، زبان، محتوا.نها: واژهکلید
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(ادب مقاومت یا شعر تعلیمی؟)افق شعر پروین اعتصامیاعتراض در

یعیشففاطمه
ي ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیاندکتر

چکیده 
وسکوت را عامل اصلی اسقرار ظلم صبر و،، به ویژه قطعاتی ازاوشعرهایی از پروین اعتصامی

ه شـــعر ش محتوا و مضـــمونی قطعات باکثردرزبان بران اوانتقاد تند وســـتم می داند و
ست.مبارزاتی  شیده ا شعار اوهنگ کوبندةآبخ سین ا سفی و ح سین یو شده تا غالمح باعث 

ــریعت از ــخن به میان آورند.نمیمی و جواد ش ــعرهاي مبارزاتی پروین س البته جنبه هاي ش
شعر  سیاراخالقی و اجتماعی  ست اما اوپروین ب الي اخالقیات با متانت خاص هالبدرفراوان ا

ــا و نیش دار ودارد ویهاي اجتماعی پرده برمناراســتیوکاســتی ها خود از گاه با زبانی رس
کند.را به مبارزه دعوت میگویی که دیگرانگاهی کنایه آمیز به انتقاد برمی خیزد و

و از سر دلسوزي پروین باعث شده تا عبرت انگیز ،صمیمانهلحن بسیاراشعار اخالقی ووجود
اي هو به جنبهدنظر بگیرنرا درشعر اوو اجتماعیاخالقی مضامین اًصرفن بعضی از محققا

شعرمبارزاتی و عر شگرفتن این اختالف نظرها دربارةنظردرباکنند.کمتر توجهاوانقالبی 
ــیه را مطرح کرد ــامی عالوه بر دارا بودن پروین آیا می توان این فرض ــعر پروین اعتص که ش

است؟ویژگی هاي ادب مقاومت نیز برخوردارمضامین اجتماعی از
شعر انتقادي.اعتراض واجتماعی،واخالقی شعر،اعتصامیپروین :هاکلیدواژه
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ییخ بهایمجاز در اشعار ش

ی عیشفمحمدنیمت
اسالمیآزاددانشگاهمدرسو یفارساتیوادبزبانارشدکارشناس

ياسکندرنیالدءبها

دهیچک
است که شعر و ادب تنها جنبۀيعصر صفويهاتین شخصیاز برجسته تریکی، ییخ بهایش

ر بيشده است که اشعار وین مقاله سعیدهد. در ایرا نشان ميت جامع ویاز شخصیکوچک
ن صورتیگوناگون از ايرهایان تصویدر مییل شود. بهایو تحلیمجاز بررساساس عنصر 

گاه یجايدرصد31که مجاز در اشعار او با بسامد يبرده است، به طورياریبهره بسیالیخ
يالهیله است نه هدف؛ وسیوسییبهايباشد. شعر برایان دارا میان مباحث بیرا در مياژهیو

ارد دییاو جنبۀ القايز برایال نیبه مخاطب. صور خیذهنیم عالیمفاهو یانتقال معانيبرا
ل ین دلیست؛ به همیشاعرانه نيهاییو هنرنماير سازی. او به دنبال تصویو نه ارزش اصال

یبد تتبع و توغلش در آثار ادیاست. شايو تکرارير ابتکاریاش اغلب غير شعریاست که تصاو
وان منکر تیالبته نمر نباشد؛ یتأثین مورد بیز در اینیشعر فارسگذشته، به منظور آموختن 

مجاز در اشعار او به يهايبندمیکه از تقسیجی. نتانه شدین زمیدر ايويهر گونه نوآور
درصد بسامد دارد 25يدرصد و مجاز استعار6دهد که مجاز مرسل ید نشان میآیدست م

ن یدرصد را به خود اختصاص داده اند. طرف65ه نیمکدرصد و 35که در آن، استعارة مصرحه 
است کهیو ذهنیله از امور انتزاعز مستعارٌ یباشند و گاه نیمیاستعاره ها، اغلب از امور حس

شود.ی، مجسم و ملموس میحسيهامنهبا مستعارٌ
.الیل، صور خیو تحلی، شعر، مجاز، استعاره، بررسییخ بهای: شهاواژهکلید
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در ادبیات فارسیکالمی دو اخالق فلسفی (اخالق ناصري و اخالق جاللی)ساحت

حامد شکوفگی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده
اي دمهعنوان مقاخالق در یونان باستان براي سامان دادن به روابط شهروندي یونانیان و در ارتباط با سیاست به

براي رسیدن به خوشبختی اجتماعی و در قالبِ سیستم و نظامی کارآمد در اجتماع عرضه شد.  با ورود به 
ت آنگونه که در یونان مطرح بود، اخالق دلیل عدم دریافت درستِ پیوند بین اخالق و سیاسفرهنگ اسالمی به

عملی، دانشی صرفاً نظري و بدون پشتوانۀ اجتماعی در متون اخالقی عنوان یکی از سه بخش حکمتبه
شمار بودن کتب اخالق فلسفی در تمدن نویسان اسالمی مورد نظر قرار گرفت. یکی از دالیِل انگشتاخالق

کارکرد اجتماعی اخالق اسالمی و هاي دیگر فلسفه اسالمی، عدم هاسالمی نسبت به تالیفات فالسفه در حوز
هاي عملی اخالق مخالف بودند، هاي عملی آن با توجه به استبداد حکام اسالمی که با برنامهیید نشدن جنبهتأ

هاي فکري متفکران مسلمان در طول تاریخ فرهنگ اسالمی، است. از طرف دیگر و همپاي فلسفه، یکی از گرایش
هاي دینی و براي مقابله با فلسفه و رویکرد لم کالم اسالمی بوده است. علمی که به قصد دفاع عقلی از گزارهع

هاي گوناگون معتزلی، اشعري و شیعی... گذاري شد. در طول حیات کالم اسالمی نحلهصرفاً عقالنی یونانی پایه
نحوي به معارضه با قادي خود بودند و بهبوجود آمد که هرکدام مدعی حقانیت در مبانی فکري و اصول اعت

، به پرداختنویسی که به نگارش اثر فلسفی خود میپرداختند. از آنجا که هر اخالقهاي کالمی دیگر مینحله
فی باید هاي فلستر بود، بنابراین در البالي مطالب این اخالقجهت کالمی به یکی از این مکاتب کالمی متمایل

عنوان دو اخالق فسلفی ندگان، قابل شناخت باشد. اخالق ناصري و اخالق جاللی را بهتمایالت کالمی نویس
توان براي اثبات این مدعا شاهد آورد. دراین مقاله به بخشی از شاخص در فلسفه اسالمی و زبان فارسی می

خالق جاللی و الدین دوانی در دو کتاب اخالق ناصري و اهاي کالمی خواجه نصیر و جاللترین اندیشهشاخص
هاي تفکر کالمی شیعی و اشعري این دو اندیشمند اسالمی در بین ایم رگهمقایسه آنها پرداختیم و نشان داده

تالیفات فلسفی آنها تاثیراتی داشته است.
.اخالق فلسفی، اخالق ناصري، اخالق جاللی، کالم شیعی، کالم اشعري:هاکلیدواژه
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خاتونرابعه، مهستی و جهانانگی در شعر هاي زننشانه

فرلیال شکوه
آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفنشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسیدا

چکیده
اگر به تاریخ ادبیات ایران نگاه کنیم سهم زنان در اوراق تاریخ سهم ناچیزي است به ویژه در 

اجتماعی ایران عرصۀ ادبیات دوران کهن ایران یعنی قرن سه تا پیش از مشروطه که تحوالت
در امان ادب پارسی در میان زنانی که شاید چند قطعه شعر یا امارا نیز دگرگون کرده است

ها باقی است نام رابعه، مهستی و جهان ملک ها در تذکرهاز آننامیچند بیت و حتی فقط
ن ایامااندیرگذار بودهقدر از آنها به جامانده و تأثخاتون ستارگانی درخشانند که آثار گران

آید که فضایی که ادبیات ایران فضایی کامالً مردانه است این شاعران روحیه و سؤال پیش می
فقط تحت تأثیر دنیاي مردانه اطرافشان با توجه به اند یا نهنگاه زنانه خود را به شعرشان آورده

ه شدو در تذکره بدان اشارهشده ها تحمیل فشارهایی که از سوي فضاي حاکم بر شعر به آن
به گونه این نوسان؛ واند سؤالی است که در این پژوهش بدان پاسخ داده شده استاست بوده

زنان شاعر در دنیاي زنانه مردانه به تصویر کشیده شده است.
.خاتون: زن، مرد، مهستی، رابعه، جهانهاکلیدواژه
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فارسیبررسی نقش و جایگاه اسالم در زبان و ادب
اسالمیۀبا تکیه بر قرون میان

الدین حمید شمس
علمی دانشگاه والیتهیئتعضو 

چکیده
وضعیت است،شدهانقالب اسالمی مطرحمعظماز سوي رهبرکه بارهایهاییکی از دغدغه

آن روز، از استانبولِ آن ۀزبان فارسی یک روزي از قسطنطنیّ": باشدمیکنونی زبان فارسی
زبان رسمی در -مرکز حکومت عثمانی-هند... در آستانه ةروز، زبان علمی بوده تا شبه قارّ

با ها ترین شخصیتهند برجستهةاي از زمان، زبان فارسی بوده. در شبه قارّطوالنیۀیک بره
ان فارسی را فراموش ا ما در کانون زبان فارسی، داریم زبزدند... امزبان فارسی حرف می

وم قرون سبنابر این موضوع پژوهش حاضر بررسی جایگاه زبان فارسی و اسالم در "کنیم.می
سازي و اهمیت آن در تمدناین جایگاهبررسی است و هدف کلی پژوهشالی ششم هجري

باشد که در قالب چند سؤال اساسی طرح مینوین اسالمی و نیز جایگاه کنونی زبان فارسی
زبان فارسی چه نقشی در بسط و ند؟اهاي تأثیر پذیر کدامهاي و شاخصجنبهشده است؛ 

وه از ن گریشتر اینشانه اعتقاد بتوانمین امر رایا ایآگسترش تمدن اسالمی داشته است؟
؟ه استتر بودشاخصاي خاصی دورهدریرگذاریتأثآیا این کرد؟یابیارزینیشاعران به مسائل د

این هايترین یافتهاز مهمافتاد که زبان فارسی در کشورهاي دیگر از رونق افتاد؟چه اتفاقی
تأثیر دوسویه اسالم بر زبان فارسی و زبان فارسی در گسترش تمدن اسالمی پژوهش این است 

دار زبان فارسی استمدیون اسالم است و اسالم هم در جایگاهی وامفارسیزباندر واقع هم
و در آخر از دو عامل اصلی به عنوان عوامل از دست رفتن جایگاه زبان فارسی در دوران کنونی 

یاد شده است.
تاریخ، اسالم، سامانیان، زبان فارسی.ها:کلیدواژه
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یسنتيدر دستورهايل نقش نهادیو تحلیبررس
شینیزهرا شنبه

یات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب
یرضایيمهد

کازرونیدانشگاه سلمان فارسیات فارسیار زبان و ادبیاستاد
ده یچک

ا نحو بدان یواژه باشد که در حوزة فرایميواژگان در جمله، نقش نهاديهااز انواع نقشیکی
شوند که قائل به یم مین نقش به سه گروه تقسیپژوهان در ارائۀ اشود. زبانیپرداخته م

ن امر باعث بروز اختالف نظرات یاست ایهیاند. بدشده» یفاعل«و » یهیمسندال«، »ينهاد«يهانقش
، يدبنپردازد. با طبقهین اختالف نظرات میل ایو تحلین پژوهش به بررسیده است. ایآنان گرد

دة دهنلیه مجموعاً تشکیه فاعل و مسندالد کیپژوهان مشخص گردل نظرات زبانیسه و تحلیمقا
رد و صاحب خبر است و اساساً در دستور یگیجمله قرار ميدر ابتدااست که معموالًيقسمت نهاد

رد و قرار یگیانجام میه در حوزة علم معانیبحث نهاد مطرح است و پرداختن به فاعل و مسندال
ر گیديهارد، نقشین عمل صورت بگیح نیست. چنانچه ایمجزا صحيهادادن آنها به عنوان نقش

یهیها را به خود اختصاص دهند که بدتوانند انواع نقشیمیمتممو نقش ینقش فعللیاز قب
يتوردر قواعد دسیکند و نابسامانیها مواجه منقشیح نیست و ما را با فراوانیصحمسئلهن یاست ا

ه در نظرات یا فاعل و مسندالیه و ینهاد و مسنداليشمارکسانین یرا به همراه دارد. همچن
ذر ن رهگیباشد که در ایميها به قسمت نهادقسمت گزاره جملهیاسناد عمومل یپژوهان به دلزبان
ه در یاله. مسندیاز انواع نهاد است نه مسندالیکیاغلب فاعل هستند که فاعل ییهاهین مسندالیچن
از انواع نهاد است و يگریهمراه است که نوع دیز با دو رکن مسند و فعل ربطیاخص آن نیمعن

پژوهان مجهول است که زبانيهاست. از انواع نهاد، نهاد جملهیح نیآن با نهاد صحکسان شمردن ی
ن جمالت فاعلینکه ایاند. با توجه به از خواندهین» شبه فاعل«و » هیمسندال«آن را » نهاد«ر از یغ

ه یمسنداليهایژگیرا بودن از وی(که پذرندة کار استید از نوع پذیو کنندة کار ندارند و نهاد جد
باشد. یمجهول) ميهاه (جملهین جمالت، نهاد است که از نوع مسندالیاياست)، عنوان مناسب برا

.ه، فاعلیزبان، جمله، فعل، نهاد، مسندالها: دواژهیکل
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وري در ادبیات کودك و نوجوانهجایگاه اقبال ال

حمیرا شهباز
آباد پاکستاناستاد دانشگاه نومل اسالم

چکیده
هاي خود را در صورت او تجارب و اندوخته.شودشاعر تمام قشرهاي جامعه محسوب میاقبال 

.ماردشاقبال افراد را قوت اصلی یک ملت می.شعر نغز براي تربیت افراد جامعه بیان کرده است
براي تربیت افراد جامعه او به افراد هر .بیندویژه در دست جوانان میاو سرنوشت اقوام را به

طبقه خطاب کرده است از طفالن شیر خوار گرفته تا نوجوانان، جوانان و پیر ساالن.
عادات و اطوار و خصایل نجیب را از کودکی .تربیت یک انسان باید از خرد سالگی شروع شود

ب صریح اقبال نوجوانان پس در سراسر کالم اقبال مخاط.توان شامل شخصیت فرزندان کردمی
.استههستند و او کودکان را هم فراموش نکرد

در این.استات عالم شناخته شدهاقبال یک شاعر جهانی است که جایگاه بلند وي در ادبی
گاه وي در ادبیات کودکان و نوجوانان بحث خواهد شد که وي چه نوع شعر براي یمقاله جا

مورد سهم اقبال در نصاب درسی کودکان و نوجوانان در در .کودکان و نو جوانان سروده است
عمل خواهد آمد. و براي این کار تمام آثار منظوم وي چه اردو، هایران و پاکستان هم مروري  ب

.چه فارسی در نظر گرفته شده است
تربیت افراد، شاعر جهانی، انواع ادبیات کودکان و جوانان، نصاب درسی ایران و :هاواژهکلید

.پاکستان
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بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی

فاطمه شهبازي
مربی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هندیجان
آزاده عبادي

چکیده 
گویش هندیجانی یکی از گویش هاي رایج در استان خوزستان است که اکثریت قریب به اتفاق 

از مردم شهرستان ماهشهر به آن تکلم می کنند. از شماريمردم شهرستان هندیجان و حتی 
جنوب غربی ۀ هاي ایرانی نو غربی و از شاخنظر رده شناسی، گویش هندیجانی از گروه زبان

هاي لري دارد، یکی از گونه هاي آن به باشد و به دلیل وجوه اشتراك فراوانی که با گویشمی
گویش می پردازد. در این گویش زمان آینده این تحقیق به بررسی فعل در این .شمار می آید

وجود ندارد و براي بیان آن از مضارع اخباري استفاده می شود.
.: فعل واژگانی، فعل مرکب، صورت فعل،گویش هندیجانیهاکلیدواژه
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يارد سبزویو حمیعبدالمنعم فرطوس(س) در اشعارنبیحضرت زيمایبازتاب س

يمحمود شهباز
علمی دانشگاه اراكهیئتعضو 

یسحر محب
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اراك

دهیچک
علوي اسوه حضور دار حیا و عفت فاطمی و شهامت و فصاحتِبزرگ میراث(س) زینب کبري

به دلیل ت برجسته جهان اسالم، ین شخصی. اپاك و روشن زن مسلمان در جامعه است
به تمام معنی در همه يیک الگو، هاتمام زمینههاي منحصر به فرد دربرخورداري از ویژگی

، هاي علمی، اخالقیآن حضرت، الگویی از تعالی معنوي و کماالت نفسانی در جنبهاست. اعصار 
و صبر و حماسه و محبت و و معاشرت و بردباري اآن در علم و تقوۀتربیتی بودند که نتیج

دادگی و احساس مسئولیت بروز کرده بود.عشق و دل
که در شعر است(س) خواهر با وفاي امام سوم شیعیان به قدري ایگاه ویژه حضرت زینبج

هاي متعدد شعري، یاد شده و این جایگاه نمود پیدا کرده و از ایشان در قالبیو عربفارسی
ل حضرت یبدیت بی. در واقع شخصهاي بسیاري موجود استدر رثاي اّم المصائب سروده

بان را به خود جلب کرده یده و نگاه شاعران و ادیخ درخشیتارك تارش از همه بری(س) بنبیز
شیباشند که در اشعار خویمیاز جمله شاعرانيد سبزواریو حمیاست. عبدالمنعم فرطوس

ت. اسيو سارين امر در اشعارشان جاری(س) پرداخته و نمود اينب کبریل و مناقب زیبه فضا
و بالغت، صبر و ي، سخنوريچون شجاعت و دالوریلخود فضایيهاهر دو شاعر در سروده

ت ن نوشتار بر آن اسیاند. نگارنده در ادهیر کشیاسارت و ... را به تصوعفاف و تقوا، استقامت، 
ی و فارسیات عربیشاعر برجسته ادبن دو ینب (س) را در اشعار ایحضرت زيمایتا بازتاب س

قرار دهد.يمورد واکاود سبزواري ـیو حمیـ عبدالمنعم فرطوس
.ل و مناقب، فضایيد سبزواری، حمیلمنعم فرطوسنب (س)، عبدایحضرت زها: واژهدیکل
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از آرا یا ابوماضیلیام و ایخيریرپذیاز تأثییهاجلوه
یقیکرد تطبیبا رويمعرّيهاشهیو اند

محمود شهبازي
علمی دانشگاه اراكهیئتعضو 

سحر محبی
ارشد دانشگاه اراكدانشجوي کارشناسی 

دهیچک
هاي نوین و جذاب ادبیات، بررسی تطبیقی آثار ادبی است. ادبیات تطبیقی این یکی از جنبه

هاي جدیدي از اندیشه را پیش روي محقق قرار دهد. مفهوم رسالت را بر عهده گرفته تا افق
رخوردار است بییباالاز بسامد یقیات تطبیاست که در بحث ادبییهااز مؤلفهیکیر و تأثر یتأث
ا یلیو ايشابوریام نیشود. خیده میش دیکم و بیهر ملتات ین امر در ادبیتوان گفت که ایو م

يریرپذیاز تأثییهاهستند که در اشعارشان جلوهيبرجسته و نامداريهر دو از شعرایابوماض
يمعرّاز ابوالعالييریرپذیتأثخورد. در واقع یبه چشم ميمعرّابوالعالييهاشهیو انداز آرا

ن آنايهاشهیافکار و اندیکیساز نزدنهیمشترك هر دو شاعر است که زميهایژگیاز جمله و
توان در یرا ميام از معرّیخيریرپذیافته است. تأثیشان نمود یهاشده و در قالب سروده

مردن مت شیبر، غنچون: آفرینش انسان، شک و تردید در قلمرو هستی، اعتقاد به جیموضوعات
يریرپذیتأثیکه دامنه اصلی... دانست؛ در حالت و خوش بودن در لحظۀ حال، مرگ وفرص

يریرپذیرسد که دامنۀ تأثین به نظر میان است. بنابر اینماینیدر حوزة بدبياز معرّیابوماض
ییبسامد باالاز یسه با ابوماضیدر مقايمعرّابوالعالييهاشهیو انداز آرايشابوریام نیخ

ۀ ن دو شاعر برجستیايریرپذین نوشتار بر آن است تا تأثینگارنده در اباشد. یبرخوردار م
یقیات تطبیرا از منظر ادبيو افکار معرّآرایاز برخ-یام و ابوماضیخ-یو عربیات فارسیادب

قرار دهد.يمورد واکاو
.يعرّمشابوري، ایلیا أبوماضی، ابوالعاليادبیات تطبیقی، تأثیر و تأثّر، خیام نیها:کلیدواژه
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هفتاد شمسیۀ در ده» نقد رمان جاي خالی سلوچ«شناسی سیرجریان

نرگس شیخ
حکیم سبزواريدانشگاه ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
نقد ادبی فّعالیّتی روشمند به منظور مطالعه، تحلیل، تفسیر و ارزیابی آثار ادبی است و از 

ورزي و بر رود و در صورتی که بدون غرضمقوالت مهم و قابل توجّه در ادبیّات به شمار می
اساس اصول و موازین درست صورت پذیرد، عامل مهمّی در ارتقاي کیفیّت آثار و فضاي ادبی 

هاي بعد از انقالب و گسترش آزادي شمسی، شاهد کاهش هیاهو70در دهۀجامعه خواهد بود.
ز منتقدان هستیم. در این دوران، بعد از پشت سر گذاشتن اختناق حاکم در دورة قلم بسیاري ا
هاي جنگ و همچنین روند رو به رشد صنعت چاپ و نشر، فضاي بازتري براي پهلوي و سال

یابد. در این دهه، در پی تغییرات کیفیّت آید و سیر نقد در این دهه توسعه مینقد به وجود می
ی که هایژه رمان، منتقدان بسیاري به نقد این آثار پرداختند. از جمله رمانآثار داستانی، به وی

جاي خالی اند، رمان در این دهه منتقدان بسیاري با رویکردهاي متفاوت به نقد آن پرداخته
در دهۀ هفتاد شمسی جاي خالی سلوچ  است. در این مقاله به بررسی سیر نقد رمانسلوچ 

، از جهات و به ویژه رمانآثار داستانی معاصرسیر نقد بررسی تحلیل و شود. پرداخته می
وعناصر داستانرویکردهاي پرطرفدار، توجّه منتقدان به هر یک از شناخت:مختلف، از جمله

گذري مختصر بر فرهنگ و شرایط اجتماعی هر دوره، ضرورت دارد.نیز
ان جاي خالی سلوچ، دهۀ هفتاد شمسی.نقد، رمها:کلیدواژه
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محمد حجازي» رمان زیبا«ابزار و عناصر توصیف در 

االسالمی مکريسوران شیخ
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

چکیده 
هاي وي به نویسی معاصر است، که اکثر رمانآشنا در داستانهاي ناممحمّد حجازي از چهره

بندو باري و فساد اخالقی پرداخته است. در اکثر جامعۀ پهلوي، بیبررسی مشکالت زنان در 
هاي فراوانی حضور دارند و نویسنده به لحاظ پردازش شخصیّت هاي حجازي، شخصیّترمان

ر شیخ حسین دِ. در این مقاله، به بررسی شخصیّتآنان عمدتاً توانایی خود را نشان داده است
مختصري دربارة رمان زیبا خواهیم نوشت، سپس به بررسی نحوة ایم. ابتدا رمان زیبا پرداخته

پردازي در نقش شخصیِت شیخ حسین خواهیم پرداخت.  کاربرد ابزارها و عناصر شخصیّت
.: محمدحجازي، رمان زیبا، حسین، زیباهاکلیدواژه
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البالغه و مشتقات آن در قرآن کریم و نهجتحلیل معنایی واژة حلم
بافتبر اساس نظریۀ

حسینیزهرا شیخ
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك
سید ابوالفضل سجادي
فاطمه نظیري سنجانی
سحر محبی

چکیده
ند مهاي زبانی و معنایی و در نهایت فصاحت، بالغت، زمانمتن قرآن، متنی سرشار از پیچیدگی

شناسی و معناشناسی، ابزارهاي هاي نقد ادبی، زبانمعاصر با آغاز روشة مند است. دورو مکان
کران قرآن را فراروي محققان جدید، متفاوت، با کارکردهاي نو در اکتشاف گوهرهاي دریاي بی

و مفسران قرار داده است. نظریۀ بافت یکی از رویکردهایی است که امروزه مورد توجّه بسیاري 
معناشناسی قرار گرفته است. کاربرد این نظریه خصوص پژوهشگران حوزة شناسان و بهاز زبان

اي که از دیرباز مورد مسئلهخورد. ها به چشم میدر حوزة اشتراك لفظی، بیش از دیگر حوزه
توان با استفاده از نظریۀ بافتست که تا چه اندازه میتوجّه مفسران و محققان قرار گرفته این ا

ست ابرد؟ این نوشتار درپی آنویژه واژگان قرآن پیبه معناي دقیق واژگان مشترك لفظی، به 
البالغه، وجوه معنایی برجستۀ که با بررسی واژة حلم و مشتقات آن در بافت قرآن کریم و نهج

ایی، اي چون شکیباین واژه در هر بافتی را با توجّه به موقعیت آن، تبیین نماید. این واژه معانی
نیز بلوغ فکري انسان در سنین کودکی را دربردارد که با عفو، آرامش، عقل، خواب و رؤیا، و

گردد.  شدة آن، نمایان میمعنا از وجوه ذکرتوجّه به موقعیت و بافت متن، یک و یا چند
معناشناسی، نظریۀ بافت، حلم.ها: کلیدواژه
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آن با مکاتب کپنهاگ و پراگررسی دستور زایشی چامسکی و مقایسۀب

تجنسنگ شهین شیخ
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده
ترین نظریات زمان خود نخستین بار توسط چامسکی ارائه شد و یکی از مهمدستور زایشی،
جود شناسی به وشناسان، انقالبی در زبانآن به عقیدة بسیاري از زبانکه ارائۀبود، به طوري

تغییرات و تحوالت چشمگیري داشته، آورد. امروزه نیز این نظریه هر چند نسبت به قبل 
ین نظریه با مطالعۀشود. بررسی زبان در اترین نظریات زبانی محسوب میچنان یکی از مهمهم

واژه و معنایی قرار جمله آغاز شد و مطالعات نحوي مقدم بر مطالعات آوایی، واجی، ساخت
مله، واژه، آوا و معنا هرچند جکی مطالعه و بررسی واحدهاي زبانی مانندگرفت. به عقیدة چامس

ند. اهاي مستقل از یکدیگرند، کامًال جدا از یکدیگر نیستند و با هم در تعاملمربوط به حوزه
زبان را با بررسی جمله شروعناختی پیش از دستور زایشی، مطالعۀشهیچ یک از نظریات زبان

ر زبان پرداخت و صورت هاي بنیادي دمشخصهدر مکتب کپنهاگ، یلمزلف به ارائۀنکردند.
اي ارائه داد که شناسی را به گونهلفظ و صورت معنی را مورد بررسی قرار داد. وي دانش زبان

گونه که با عناصر انتزاعی سر و کار داشت، بر اساس آن زبان به صورت روابطی جبري و ریاضی
تروبتسکوي و جمله غافل ماند. در مکتب پراگ نیز ۀ شد و از بررسی و مطالعتوصیف می

که بسیاري از اصطالحاتشناسی توجه ویژه داشتند، به طوريیاکوبسون به آواشناسی و واج
هاي کاربرد وسیعی در مطالعات آوایی دارند، همچون: مشخصهمهم واجی و آویی که امروزه نیز

این نشان بودن و اصطالح واج واژي نخستین بار از سوي تمایز دهنده، تقابل، نشاندار و بی
ها و نیز ساخت واژه سبب شد آواها، واجند. توجه زیاد این مکتب به مطالعۀامکتب معرفی شده

شناختی حاکم بر این مکتب، صوري جمله فراموش شود. از طرف دیگر نگرش زبانبررسیکه 
عرفی مگرایی چامسکی متفاوت است. در این مقاله ابتدا به گرایی است که با نگرش صورتنقش
ایم.ها با دستور زایشی چامسکی پرداختهآننظریات و سپس به مقایسۀاین 

شناسی، جمله.        دستور زایشی، مکتب کپنهاگ، مکتب پراگ، زبانها:واژهکلید
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شناسانۀ دو داستانررسی تطبیقی ریختب
)از مثنوي بر اساس نظریۀ پراپ» حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه«و » پادشاه و کنیزك«(

حسین شیرخانی
استادیار دانشگاه والیت

چکیده
ه هاي اخیر مورد توجهایی است که در دههیکی از رویکرد،شناسی قصّه و داستانتحلیل ریخت

، فرمالیست روسی، در سال »والدیمیر پراپ«پژوهشگران قرار گرفته است. این نظریه توسط 
هاي پریان مورد صد قصّه از قصّههايبا تجزیه و تحلیل ساختار، اعمال و شخصیت1928

آثار ادبی ۀشناسی را بر کلیتوان تحلیل ریختبررسی قرار گرفت. با توجه به الگوي پراپ می
هاي جدید مورد ها و نقدکالسیک و دیگر آثار هر زبان و ملّیتی اعمال کرده و از منظر نظریه

ص ها و قصدلیل برخورداري از داستانارزیابی و شناخت قرار داد. اثر ماندگار مثنوي معنوي به 
شناسی قابل تحلیل و بررسی است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا مختلف، از نظر ریخت

به الگوي ساختاري » حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه«و » پادشاه و کنیزك«در دو داستان 
اي هاستان خویشکاريپراپ دست یافته و وجوه تشابه و افتراق آنان را بیان کند. در این دو د

حرکت، وجود یاریگر و غیره در عناصر دیگر همچوناماقهرمانان تقریبًا یکسان است
شود. اگرچه در هر دو خورد که در قسمت تحلیل به آن پرداخته میهایی به چشم میتفاوت

اما قصّه با کمترین کارکردها به حرکت شودهاي پراپ دیده نمیخویشکاريداستان تمامی
رسد.خود ادامه داده و به پایان می

.شناسی، نظریۀ پراپ، قصّه، مثنوي معنويریختها:کلیدواژه
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هاي معاصر ایرانتحلیل و بررسی تشبیهات زنانه در رمان

منوچهر تشکري
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرضیه شیروانی

دکتري دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوي

چکیده
هاي دنیاي زنان و مردان، از لحاظ مباحث روانی، اجتماعی و...  جزو مباحثی بحث دربارة تفاوت

ها را به خود مشغول کرده است. در است که همواره ذهن محققان و پژوهشگران این عرصه
ادبیات و خلق آثار هنري توسط دنیاي معاصر و همزمان با حضور قابل توجه زنان در عرصۀ 

ها و تشابهات آثار هنري این دو نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی آنان، بحث دربارة تفاوت
هاي به کار گرفته از مباحث مطرح شده در این زمینه، بحث دربارة زبان جنسی و صورخیال

قرار گرفته این است شده در آثار زنان و مردان است. پرسشی که در این پژوهش مورد توجه
هاي متناسب با فضاي فیزیکی واند از صورخیالکه آیا زنان در نوشتن رمان و داستان توانسته

هاي مردان قرار فضاي ذهنی خویش استفاده کنند؟ یا آنان نیز تحت تأثیر افکار و نوشته
تشبیه یکی اینکهاند فردیت مستقل خود را به تصویر بکشند؟ با توجه بهاند و نتوانستهداشته

گیري توصیفات ادبی دارد، در هاي ادبی است و نقش مهمی در شکلترین صورخیالاز اساسی
قالب هاي پس از اناین مقاله با تأکید بر این عنصر، به بررسی تشبهات زنان در تعدادي از رمان

گر س معاصر، دینویایم که بسیاري از زنان رمانو به این نتیجه دست یافتهاسالمی پرداخته
شده توسط مردان قرار ندارند و هنگام توصیف و به مانند گذشته، تحت تأثیر آثار نوشته

اي ههاي خود را تحت تأثیر جنسیت، ذهنیات و تجربیات و دغدغهبهکارگیري تشبیه، مشبه
توان هاي آنان به سادگی میکه با خواندن رمانطوريکنند، بهزندگی خویش انتخاب می

سیت نویسندة آن را تشخیص داد. جن
.رمان، جنسیت، تشبیه، گفتار زنانهها:واژهکلید
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ج)یوشیما یانه در شعر نیزبان عاميکارکردهاينیما و زبان عامیانه (بازکاو

مریم شیري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
اسحاق طغیانی

اصفهاناستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

دهیچک
ژه دارد. شاعران همواره یت ویاهمیگسترده از زبان پارسیانه، به عنوان سطحیعناصر زبان عام

ياریسن، بیاند؛ عالوه بر ادهیبخشییو روایش شگرفین عناصر، به شعر خویاز ايریگبا بهره
رمجموعۀ زبان یها و اصطالحات ساخته و پرداختۀ ذهن شاعران، در گذر زمان، زبیاز ترک

انه شده است.یعام
يهااز عناصر و کارکردیاست که در شعر خود به فراوانیج، کسیوشیما ی، نیپدر شعر نو پارس

ت یما از تمام ظرفیاند. نن روش را ادامه دادهی، ايان وینیانه بهره جسته است و پسیزبان عام
ش را توانمند یکرده و سخن خوانه (از واج گرفته تا جمله) در شعر خود استفاده یزبان عام

ه ن و متعادل، بیدلنشینینشک همیانه، دریو زبان عامیما، زبان ادبیدر شعر نساخته است.
ما یانه، نیعام زبان عاميهاعالوه بر مصداقآوازه افزوده است.ن شاعر نامیايزبان شعريغنا

ار بهره گرفته و یبسیمازندرانم مربوط به فرهنگ و زبان عامۀیها، اصطالحات و مفاهاز واژه
از زبانيریگبهرهاي از عناصر زبان عامیانه است.وارهتوان گفت مجموعۀ اشعار وي فرهنگمی
ست. کرده اییاش، کمک بسزاام شاعرانه و رسالت هنرمندانهینۀ ابالغ پیما در زمیانه به نیعام

.جیوشیما ینانه، فرهنگ عامه،یپدر شعر نو، زبان عامها:واژهکلید
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و مقایسۀ آن با لیلی و مجنون نظامیساختار زبان در خسرو و شیرین

يصابربهیط
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

یتهرانيدیحمآذر

چکیده
انه هاي عاشقسراي ادبیات فارسی و استاد مسلم در سرودن داستانترین منظومهنظامی، بزرگ

.ریزي کردهاي پس از خود را پیقرن ششم، با سرودن پنج منظومه بناي سرودن خمسهدر
حق باید گفت که هیچ یک از مقلدان وي نتوانستند به شهرت و عظمت وي دست یابند. به

ها دانست. یکی از یکی از دالیل این امر را باید در کاربرد زبان وي در سرودن این منظومه
سازي آن است که بر اساس شود، نقش برجستهشناسی مطرح میزبانهاي زبان که در نقش

شود. بر این هاي مختلف کالم ادبی را شامل میآن مرکز توجه بر روي خود پیام است و گونه
»خسرو و شیرین«اساس در مقالۀ حاضر تالش بر این است که مشهورترین اثر نظامی یعنی 

اي بین آن و لیلی و مجنون صورت گیرد. قایسهسپس ماز لحاظ کارکرد زبان تحلیل شود و
و لیلی«بیش از » خسرو و شیرین«دهد جنبۀ شعري منظومۀ نتیجۀ این تحلیل نشان می

پرده است و آلود و بیگر عشقی هوسنمایان» لیلی و مجنون«گر است. زیرا جلوه» مجنون
یقت است و از سویی شاعري چون نظامی براي تجسم آن ناچار از کاربرد مجاز به جاي حق

لبد و طتري میعیش و نوش دربار ایرانی در برابر فضاي خشک صحراي عربستان تخیل بیش
یابد.ترین شکل خود را میصور خیال در آن مجال جوالن در هنري

.سازي: نظامی، خسرو و شیرین، ساختارگرایی، برجستههاکلیدواژه
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اقتباس شده از داستان طوطی و بازرگانهاي اقتباس در دو اثر تحلیل شاخص

طیبه صابري
دانشجوي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
امیر فتحی

شهرکردکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاهآموختۀدانش

چکیده
ا بهاي آشنا کردن کودکان و نوجوانان با آثار فخیم ادبی اقتباس است. اگر اقتباس یکی از راه

دقت  و به صورت هنري انجام پذیرد، نه تنها خوانندگان کودك و نوجوان با ادبیات گذشته 
توانند به معانی آن دست یابند و از آن لذت ببرند. یکی از شوند، بلکه میکشورشان آشنا می

ن هاي شیریاین کتب ارزشمند مثنوي مولوي است که معانی واالي عرفانی را در قالب داستان
ها به طوطی و بازرگان معروف شده است. این داستان کرده است و یکی از این داستانعرضه 

ودکان تواند براي کگیرد و میهاي حیوانی در دسته فابل قرار میگیري از شخصیتبه علت بهره
هایی که از این داستان براي نوجوانان اقتباس جذاب باشد. در این مقاله دو نمونه از اقتباس

هد دمورد مطالعه قرار گرفته و جزئیات آن بررسی شده است. نتایج حاصله نشان میشده است،
فوالدوند بیشتر به سبک نوشتاري داستان پاي بند بوده و صالحی بیشتر در جهت رساندن 

اي نیز به داستان افزوده است.معنی و مفهوم اثر کوشیده و مفاهیم تازه
.نوجوان، داستان، بازنگري، بازنویسی: طوطی و بازرگان، اقتباس،هاواژهکلید
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ار یشب شهردر سبک افسانۀيجستار

کریم صادري
اي تبریزمدرس فنی و حرفه

دهیچک
، شاعران حوزة شمال غرب یندگان سبک عراقیتا ظهور گویندگان سبک خراسانیپس از گو

يمگذارن ناینامند. ایمیجانیسبک آذرباینو سخن گفتند که آن را در نقد ادبيران به طرزیا
که دندین حوزه به منصۀ ظهور رسین سبک در ایدآورنده این علت است که سردمداران پدیبد

ویشروانی، فلکیشروانی، خاقانیم نظامی، حکيگنجويتوان به ابوالعالیاز آن جمله م
ن از آدر آثار شاعران متأخر ویجانیهاي سبک آذربااشاره کرد. ویژگییلقانین بیرالدیمج

کند. ید صرف از گذشتگان نمیچ عنوان تقلیار به هیمتفاوت است. شهریار، اندکیجمله شهر
توان شعر یمیاست که به راحتین همان علتیدارد و اییق زبان معاصر آشنایاو به همه دقا

سه یقامیجانیسبک آذرباين مقاله آثار شعرایز دانست. در ایمتمایاو را از شاعران عصر سلجوق
شود.یمیار بررسیشهر» افسانه شب«ين سبک در مثنویايهایژگیشود، بلکه وینم

فرهنگ عامه.شناسی، سبک آذربایجانی،شهریار، افسانه شب، سبکها: کلیدواژه
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هاي زبانی قصاید عبدالواسع جبلیبررسی ویژگی

زادهمحمود صادق
یزد واحداسالمیآزادعلمی دانشگاههیئتعضو 

زادهالهام دهقانی

دهیچک
ه بیر سبک خراسانییاست که در تغي، از شاعران بزرگ قرن ششم هجریعبدالواسع جبل

و زبانی قابل یادبيهایژگیشتر به لحاظ ویده شهرت دارد و اشعار او بیو قالب قصیعراق
زبانی ايهاست. در این جستار به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ویژگییق و بررسیتحق

ییشود. در سطح آواپرداخته مییوان عبدالواسع جبلید دیدر سطوح آوایی، لغوي و نحوي قصا
لغات، ابدال، یمیواجی، همچون: افزایش، کاهش، تخفیف، تلفظ قديندهایفرایژگیو

کاربرد لغات در معانی خاص، کلمات مهجور، لغات و  يناسازگاري حروف، ممال، در سطح لغو
ل کاربرد خاص یجمله، از قب، عناصر مهم ساختارياسم صوت و در سطح نحو،یمصادر عرب

، ترکیبات اضافی و وصفی فارسی و عربی و اشکال و »اءی«، »را«حروف اضافه و ربط، انواع 
شود.  عبدالواسع، هرچند در نزدیک کردن شعر به معانی گوناگون افعال تحلیل و بررسی می

زبانی و جمالت مهارت داشته است، با این حال وي بیشتر لهجه عمومی و  در ترکیب عناصر
هاي زبانی، هم  در شعر او به لحاظ ویژگیفکر و مضمون را فداي لفظ و صنعت کرده است.

هاي سبک عراقی همچون لغات و هاي سبک خراسانی وجود دارد و هم ویژگیانواع کهنگی
.ترکیبات زبان عربی

، ی، عبدالواسع جبلییده سرای، شعر قرن ششم، قصیعراقو یسبک خراسانها: دواژهیکل
زبانی.يهایژگیو
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صوفیهشوق در آراي

حسین صادقی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
یوسف طاهري

ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستانکارشناس

چکیده
جذاب و مملو از هیاهوي عارفانه است که جز از طریق جهان تصوف، سرزمینی بسیار

یابی بدان میسر نیست. مشاهیر و بزرگان تصوف گاه در اقوال و تجربه هاي معنوي، راه
ب هاي ناسخنان خود از حاالتی سخن برزبان می رانند که حکایت از همین تجربه

با استناد به اقوال و است. اگرچه در نگاه اول، » شوق«معنوي دارد یکی از این حاالت 
سالکان طریقت ۀ هاي معنوي براي همسخنان صوفیه، می توان گفت که این تجربه

ها یکسان و توان گفت که مستی و شوق حاصل از این تجربهیکسان نیست، اما می
در این پژوهش قصد داریم با بررسی اقوال مشاهیر تصوف، به صورتی مشترك است

به عنوان لذتی مشترك در میان تجربه » شوق«نی حالِ دقیق به بررسی و ساختارشک
هاي معنوي متعدد و ناهمگون بپردازیم.

.عرفانیحال، شوق، تصوف، تجربۀها:واژهکلید
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یشاهنامۀ فردوساز یتیبدریتأمل

یمحسن صادق
ام نوریدانشگاه پیات فارسیار گروه زبان و ادبیستادا

صفورا صحراگرد
پژوهش هنر ـ دبیر آموزش و پرورشکارشناس ارشد 

دهیچک
ن مقاله، بهیاران و جهان است. یاین آثار ادب حماسیاز مهمتریکی، یشاهنامۀ فردوس

و برهنه چ: «تین بیان کتاب اختصاص دارد. یات ایاز ابیکیو مضمون یمعنیبررس
م و داستان رستل ینه در اوایرا تهم»ر کردن شتابیارد به نخچینند عقاب/یغ تو بیت

يهاها و به تبع آن، چاپسینودر دستآورد.یش رستم بر زبان میستايسهراب، برا
پژوهانن حال، شاهنامهیشود. با ایده میمختلف ديهات با ضبطین بیشاهنامه، فعل ا

ن یل ایدلگر اتفاق نظر دارند و یکدیبا »رینخچيبه سونرفتن عقاب«در خصوص علّت
ن یق در مضامیتحقن مقاله، با یاان، ین می. در ادانندیمکشته شدناز عقابامر را ترسِ

یشیات ستایاز شاهنامه و ادبيت و ذکر شواهدیبیل واژگانیتحلشاهنامه، یپهلوان
ۀ جیتنبلکه ستیاز سر ترس نکه به شکار نرفتن عقاب، دهدینشان م، یعرب-یفارس

ه شتاب بيازینکشد،یمر بریرستم، شمشیوقتجربه است کهن تیاعتماد استوار او به ا
ازد.سیرا فراهم مخواران گوشتيغذا،شانیرا او با کشتن بداندیز.ستیشکار نيبرا

داستان رستم و سهراب، شاهنامه، شتاب آوردن، عقاب.:هاکلیدواژه
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هاي خاص واژگانی در خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه صائبانواع درختان، موتیف

طاهره صادقی تحصیلی
علی حیدري
الهه قجري

چکیده
یابی، طبیعت گرایی و درون مضمونترین شاعر سبک هندي، تحت تأثیر خصیصۀصائب بزرگ

. شده استگرایی، موفق به خلق تعابیر و تصاویر متعدد و متنوعی در خصوص انواع درختان 
تکرار شوندگی آن هم به صورتی مهم، گسترة تکرار لفظ و تصویر درختان و در واقع خصلت 

حساسیت برانگیز و خاص برخی از عناصر درختان را به موتیف مبدل ساخته است . صائب با 
شکل، ()  به توصیف جزئیات درختانیه، استعاره، کنایه، مجاز و نماداستفاده از ابزار بیانی (تشب

بار تکرار 162رو با ه درخت سهاي تحقیق نشان می دهد ک) پرداخته است. یافتهرنگ، خاصیت
و بید و سپس انواع درختان آید و بعد از آن درخت نخلپربسامدترین موتیف به شمار می

(از نظر لفظ و ) با بسامد کمترصندل، صنوبر، شمشاد، چنار، طوبی...(تاك، نهال، خدنگ،
ناد ن نامه است با است. در این پژوهش که مستخرج از پایاپایین تري قرار دارندۀ) در مرتبمعنی

بالغیهاي درختان و کارکردهاي معنایی وها و شواهد مناسب شعري به انواع موتیفبه نمونه
. حاصل از آن اشاره شده است

درختان، صائب، موتیف.تصاویر،ها: واژهکلید
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هاي رمانتیسم در اشعار محمد الماغوط و اخوان ثالثلفهتطبیق ردپاي مؤ

صارمیسکینه 
حسین ناظري

چکیده
رود و تمایلی به برجسته شمار میرمانتیسم نوعی واکنش احساسی در برابر خرد محوري به

یا، به سوي گذشته تاریخی و به سوي ن انسانی، گرایش به سوي خیال و رؤکردن خویشت
س وگرایی، احساترین اصول این مکتب، آزادي، طبیعتهاي ناشناخته است. از مهمسرزمین

) از 2006-1934(توان نام برد. محمد ماغوط... را میهیجان، سفر تاریخی، جغرافیایی و
شمار ه شاعران مشهور و توانمند سوري است که در زمره شاعران خوش قریحه رمانتیک ب

رود و اصول مکتب رمانتیسم در اشعارش به خوبی نمایان است. مهدي اخوان ثالث شاعر می
) در مشهد متولد شد. اشعار او زمینه اجتماعی دارند و حوادث 1369-1307فارسی زبان (

زندگی مردم در آن زمان را به تصویر کشیده و داراي لحن حماسی آمیخته با صالبت و سنگینی 
یري به کارگة شعر خراسانی بوده است. پژوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحو

بیان وجوه تفاوت و تشابه آن در آثار محمد ماغوط و مهدي اصول و مبانی مکتب رمانتیسم و 
ماغوط و اخوان هر دو از میان -1اخوان ثالث. این پژوهش بر چند فرضیه استوار است: 

سفر جغرافیایی و -2. هاي مختلف رمانتیسم به رمانتیسم آرمان شهري پاي بند هستندگونه
.سیدن به وطنشان در آثار آنها مشهود استگریز از محیطی که در آن هستند و اشتیاق براي ر

... در آثار آنها نمود یافته است. روش پژوهش بر ات مثل درد و رنج و عشق وبیان احساس-3
اساس مکتب آمریکاست؛ چرا که دو شاعر  بدون تقارن تاریخی و یا ارتباطی که در بین آنان 

مقاله، تفاوت و شباهت فکري این گیرد. در ایناست، آثارشان مورد تطبیق و بررسی قرار می
شود.دو شاعر پیرامون مکتب رمانتیسم به تصویر کشیده می

.لفه، رمانتیسم، ماغوط، مهدي اخوان ثالثی، مؤ: ادبیات تطبیقهاکلیدواژه
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ناصرخسرو» سفرنامه«روایی پژوهشی بر چگونگی زایش معنا در ساختار 

یصالحسایپر
بهشتیادبیات فارسی دانشگاه شهیددانشجوي دکتري زبان و 

چکیده
ا، ههاي دیگر سفر کرده دیدههاي ادبی است که در آن شخصی که به سرزمینسفرنامه یکی از سبک

ها نویسد. از آنجا که سفرنامهها میها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را دربارة آن سرزمینشنیده
گیرند با روایت پیوند هستند که در زنجیرة زمانی شکل میاي از رخدادهاي مرتبط با هم مجموعه

ا را هکنندگی سفرنامهشود. نقش آگاهخورد. در این جستار به سفرنامه به منزلۀ روایت نگاه میمی
کنند، اما هر متنی از نظرگاه یک طرفانه جلوه میها معموالً عینی و بیمهتوان انکار کرد. سفرنانمی

گذارد.هاي خواننده تأثیر میها و واکنشد که با  نحوة روایت کردنش بر استنباطشوراوي ارائه می
ها هم نگاه خاص راوي به جهان پیرامونش ملحوظ گراترین متون روایی مانند سفرنامهحتی در عینیت

رتوانند عاري از جانبداري باشند چون متأثر از روایت اند. سفرنامه ناصها هم نمیاست؛ پس سفرنامه
مرواز قمري437الثانی سال ساله است. این سفر در ششم جماديگزارشی از یک سفر هفتخسرو 

ناصر خسرو در سفرنامۀ .پایان پذیرفتبلخقمري با بازگشت به 444الثانی سال آغاز شد و در جمادي
خویش از عناصري چون پیرنگ، راوي و نحوة روایت کردنش، زاویه دید،  شخصیت، کشمکش، زمان 

هایش از راه ایماژهاي روایی تشدید گیرد، که داللتاي مرکزي بهره میمایهو مکان براي افادة درون
ده در این کتاب نه تنها از این عناصر داستانی، بلکه از صناعات ادبی هم بهره برده است. اند. نویسنشده

روایتگري نویسنده هم همچون هر روایتی توأم با داوري و القاي نظر است، زیرا هر روایتی لزوماً از 
وناگون گگیرد. در این پژوهش با بررسی ساختار روایی سفرنامه، ابتدا سطوحنظرگاهی معین صورت می

نهانی هاي پکنیم. سپس با عبور از سطح متن، الیهمتن را کشف کرده و رابطۀ آنها را با هم بررسی می
یابیم. به عبارتی دیگر عالوه بر ساختارهاي سطحی معنادار ساختارهایی را که در عمق میآن را در

ند. در کمعنا را تولید میکنیم زیرا همین ارتباطات ساختاري پنهانی است کهمتن هستند، پیدا می
هیم دپردازیم تا  نشان هاي زبانی این سفرنامه میپایان در این مقاله به ظاهرسازي معنا از میان شکل

کند.این متن چگونه با مخاطبش ارتباط برقرار می
.روایت، راوي، معنا، سفرنامۀ ناصرخسروها:واژهکلید
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بررسی و تحلیل نظریۀ شعري شهریار

صباغیعلی 
علمی دانشگاه اراكهیئتعضو 

ییزهره بابا

چکیده
هاي شهریار دربارة شعر و شاعري در دیوان، این گفتار به توصیف و تحلیل آرا و اندیشه

پردازد. فرضیۀ پژوهش پیش رو این است که آگاهی و شناخت ها و مقدمۀ آثار وي میمصاحبه
ارة هاي انتقادي او دربنیز در تببین اندیشهنظریۀ شعري شهریار در فهم و تفسیر شعر وي و

که در جستار حاضر مطرح ییهاشعر فارسی و گویندگان گذشته و حال تأثیر دارد. پرسش
شعر از يـ عناصر ساختار2ست؛ یار چید شهریف شعر از دیـ تعر1شود عبارت است از: یم
ار یـ شهر3دارد؛ يشتریت بیک از این عناصر از نظر وي اهمیار کدام است و کدام یدگاه شهرید

ار انتخاب و نقد یده است و مالك و معیرا برگزیان سخنوران گذشته و حال چه شاعرانیاز م
ها و خاطرات وان، مصاحبهیها اشعار، مقدمۀ دن پرسشیپاسخ به ايچه بوده است. برايو

یلیـ تحلیفیشد و اطالعات به دست آمده به روش توصیبررسییوة استقرایار به شیشهر
و یادبانیار دو برداشت و بیانگر آن است که شهریق بیجۀ تحقیقرار گرفت. نتیمورد بررس

فیف و توصیتعریز به شکل علمیو نيو هنریاز شعر دارد و شعر را به صورت ذوقیعلم
يک از عناصر شعریدر نظر گرفته، به هر يشعر شش عنصر ساختاريبرايکرده است. و
ش یخود دربارة شاعران گذشته و معاصر خويانتقاديداده است و در داوریخاصارزش و وزن 

بند مانده است.يارها پاین مالك و معیبه ا
، شعر و شاعري، عناصر ساختاري شعر.شهریارات معاصر،یادبها: واژهکلید
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ایرانیان با مغوالنمیانه در شیوة مواجهۀنقش باورهاي عا
)تاریخ جهانگشاي جوینی:موردي(مطالعۀ

یقاسم صحرای
ادبیات فارسی دانشگاه لرستانعلمی زبان وهیئت

بهنوش رحیمی هرسینی

چکیده
هاي ماوراءالنهر و ایراندار، سرزمینول به طرزي فراگیر و دامنهدر قرن هفتم هجري حمله مغ

اه و بسیاري از مردم بیگنشدها یکی پس از دیگري گشوده میرا تحت تاثیر خود قرار داد، شهر
قتل عام شدند. جز چند مورد معدود مقاومت نیروهاي لشکري  به ندرت مقاومت چند شهر، 
مقابله چندانی در مقابل تهاجم مغول صورت نگرفت. در چرایی این قضیه و علل عدم وجود 

ه نکاتیهاي تاریخی که از آن زمان باقی مانده است بمقاومت هاي لشکري و مردمی در کتاب
خ نه در تاریاشاره شده است. این مقاله به بررسی علل فرهنگی یا همان عقاید و باورهاي عامیا

هایی که در این کتاب تاریخی آمده، تأثیر عواملی و  با استفاده از نمونهجهانگشا پرداخته است
چون مذهب، تصوف و خرافه پرستی را در شیوه تقابل مردم بررسی کرده است.

.تاریخ جهانگشا، عطاملک جوینی، مغوالن، باورهاي عامیانه، خرافاتها: ژهواکلید
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دمنه و ولهی، ترجمۀ کلیهقیبخ ینثر در قابوسنامه، تاراي سبکبررسی مقایسه
با تأکید بر معانی آنها و اغراض نویسندهالمصدورنفثه

یقاسم صحرای
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

يآبادعباسیمجتب
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

ده یچک
لمصدور اودمنه و نفثهلهی، ترجمۀ کلیهقیخ بیهاي قابوسنامه، تاربا بررسی سبک نثر کتاب

سندگان یتوان به این نتیجه رسید که تفاوت شیوه و سبک نثر آنها متأثر از تفاوت اغراض نومی
يتوامحيام است؛ چون نثر آن دارایسنده تنها انتقال پیقابوسنامه غرض نوآنها بوده است. در 

ت که اسیام، هدف اصلیانتقال پیهقیخ بیرد. در تاریپذیکالم را نمیاست و آراستگیعلم
جذّاب یخود را چون داستانیخیات، متن تاریح جزئیف و تشریاز توصيریگسنده با بهرهینو

و هنر یاز زبان ادبيریگام (داستان) با بهرهیودمنه انتقال پلهیدر کلکند. یبه خواننده عرضه م
ر ابراز المصدوسنده است. در نفثهیاز غرض نویمیرد و ابراز فن نثر نیگیانجام میسندگینو

اآشنا ن موضوع مخاطبان نیام غلبه دارد و ایبر انتقال پیاز زبان ادبيریگو بهرهیسندگیهنر نو
کند.یمیو نثر متکلف را از خواندن کتاب مستثنیبه فنون ادب

.يزی، زبان خودکار، هنجارگریام، زبان ادبیسبک نثر، اغراض نویسنده، پها: دواژهیکل
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تحلیل روابط بینامتنی اسطورة سلیمان و جمشید 
در غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ باختین

مهرآبادينژادصغري سلمانی
خواجه نصیرالدین طوسیاستادیار دانشگاه صنعتی 

حمیده حجازي
گیلدانشگاه مکت اسالمی دانشگاه تهران ـمطالعاپژوهشگر مؤسسۀ

چکیده 
ها با هم شباهت دارند و گاه در هم طبق منطق مکالمۀ اساطیر، همواره عناصري از اسطوره

کتب مختلف یابند. اسطورة سلیمان و جمشید از مشهورترین این موارد است که در میورود
بینامتنیت شدید موجود در هر دو اثر سبب یکی دانستن این دو شخصیت شده است. حافظ 
به عنوان شاعري که حافظ قرآن است و کامالً با شخصیت سلیمان در قرآن آشناست، و جمشید 

شناسد، در دیوان خود از هر دو شخصیت سخن گفته است. را نیز حداقل از طریق شاهنامه می
هد که دیاتی که به وسیلۀ حافظ دربارة این دو شخصیت سروده شده است، نشان میبررسی اب

ري مایۀ اساطیبنن دو شخصیت را یکی دانسته و در شش وي تحت تاثیر آثار قبل از خود ای
و عنصر داستانی خاص، نام این دو شخصیت را به جاي هم به کاربرده است.

.رة سلیمان، اسطورة جمشید: شعر حافظ، بینامتنیت، اسطوهاکلیدواژه
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ی خطهايهفی نسخسهوهاي کارشناسی در معربررسی
سخ)نَ(با تأکید بر خط

صابر صفایی
دکتري تخصصی هنر خوشنویسی

ده زهرا رحیمیسی
داريکارشناس موزه

چکیده
ه است ک» نسخخط«فی نسخ خطّی با تأکید بر مقاله بررسی سهوهاي موجود در معرموضوع 

شناسان صورت گرفته است. هدف از نگارش مقاله آن است که تعدادي از به وسیلۀ نسخه
ند ا، تحلیل و بررسی شده و عنوان صحیح خطوطی که اشتباه معرّفی شدهها و منابع مهمکتاب

ارائه شوند، شاید بخش کوچکی از این نقیصه جبران شود. براي این مهمّ از روش تحلیلی و 
ی و میراث فرهنگی کشور و با ت نسخ خطّ فاده شده است. با توجّه به اهمیاي استکتابخانه

جویان، براي آشنایی با عنوان صحیح خطوط، بررسی این گران و دانشه به نیاز پژوهشتوج
شناسان و رسد. نتیجه این که به دو علّت یکی عدم تسّلط نسخهآثار ضروري به نظر می

گري به خاطر شباهت زیاد در هاي خطّی و دیخت انواع خطوط در نسخهکارشناسان، به شنا
خطوط، این سهوها صورت گرفته و در مواردي باعث سردرگمی مخاطب نسخ با سایرشکل خط

ها نیز به خاطر اعتماد پژوهشگر و نویسنده به منبع مورد گردیده است. بعضی از این اشتباه
گردیده همین اشتباه در چند مقاله و کتاب عیناً مشاهده فاق افتاده و باعث ة خویش اتاستفاد

واز متخصّصان خطفی خطوط به مخاطب، د بهتر باشد، براي شناسایی و معرگردد. لذا شای
نویسی استفاده شود.خوش

.ریحانشناسان، خط ثلث، خطنسخ، نسخه، خطفی خطوطسهوهاي معرها:کلیدواژه
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ایدئولوژي آلتوسرۀبر مبناي نظری"تنور"پدرساالري در داستان  

علی صفایی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنعضو هیئت علمی

الهام کارگر 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنکارشناس ارشد

چکیده
شناسان از مشهورترین جامعه) اندیشمند فرانسوي وLouis Altusserلویی آلتوسر (

گرا از رویکردهاي نقد ادبی معاصر است که به بازتاب شناسی ساختگرا است. جامعهساخت
ولوژي ایدئۀ لویی آلتوسر در نظریساختارها ي اجتماعی و ایدئولوژیکی در اتر ادبی توجه دارد.

. به کندهاي اجتماعی و ایدئولوژیکی در بازتولید ایدئولوژي، اشاره میخود ، به نقش ساختار
گر هاي مدرن ، از شکل سرکوبسوي فرایند حفظ قدرت دردورهعقیده این اندیشمند فران

داستان تنور از مجموعه .تغییر یافته است"سوس و ایدئولوژیکینامح"صورت گذشته، به
گر وضعیت زنان و کودکانهوشنگ مرادي کرمانی ترسیم"هاي دیگرتنور و داستان"داستانی 

ژي پدرساالري در این داستان، جایگاه زنان و و مسائل مربوط به آنان است. با بررسی ایدئولو
ان این بررسی نشۀموقعیت اجتماعی آنان در ساختار اثر،مورد بررسی قرار گرفته است . نتیج

هاي دهد که ایدئولوژي پدرساالري در زیرساخت این داستان ، از طریق عناصر و شاخصهمی
و موقعیت محیط"، نوع "وادهخان"ایدئولوژیکی ون دستگاهچممربوط به این گفتمان، ه

اي نامحسوس به حفظ قدرت و سلطه بر قشربه گونه"جنسیت"و "دوره سنی"، "جغرافیایی
گردد.بازتولید میپردازد و به همین شیوه نیزان میزن

.: آلتوسر، ایدئولوژي، پدرساالري، تنور، هوشنگ مرادي کرمانیهاواژهکلید
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جنگغزلدرغناییهايمایهدرونترینعمده

صفائیآپانته
اصفهاندانشگاهفارسیادبیاتوزباندکتريدانشجوي

دهیچک
یاجتماعتراییتغزیانگشگفتسرعتریتأثتحتاست،ریاخسالشصتپنجاهغزلکهنوغزل

ردهکتجربهرایفراوانيهاهیمادرونوهاشکل،يتکنولوژولمعینکردنباوررشدو،یاسیسو
ورانیاجنگيامدهایپاست،گذاشتهاثرغزلهايمایهدرونبرکهرویدادهاییازیکی. است
مقدس،دفاعازاعم(جنگبهمضموننظرازکهاستنوغزلازیقسمتجنگغزل. استعراق

.پردازدیمآنآثارو...) وافغانستاندرجنگن،یفلسطمردميداریپا
هايمایهدرونازتعریفیغنایی،شعرهايویژگیبیانوجنگغزلتعریفباابتدامقالهاین

ایندرغناییهايمایهبنترینعمدهيوجوجستبهسپسودهدمیارائهجنگغزلغناي
اورهايبومفاهیمتغزل،چونهاییمایهیافتنکنکاش،اینحاصل. پردازدمیمعاصرادبیشکل

مخالفتوعزیزاندادندستازغماعتراض،حسرت،ودلتنگیغربت،ودردوطن،غممذهبی،
بهواژگانبسامدبررسیشیوةدوازنتایجاین. استدستاینازهايغزلبیشتردرجنگبا

زامروشعرازشکلایننمادهايوهااستعارهدرنهفتهمعنايمطالعۀوجنگ،غزلدررفتهکار
.استآمدهدستبه

.مایهغزل جنگ، شعر غنایی، درون: هاکلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله484

افغانستانامروزغزلدرگویشیزداییآشنایی

صفائیآپانته
اصفهاندانشگاهفارسیادبیاتوزباندکتريدانشجوي

فشارکیمحمديمحسن
اصفهاندانشگاهی فارساتیادبوزباندانشیار

چکیده
هايویژگیباکهاستفارسیغزلتنومنددرختازپرباروپویاايشاخهافغانستانامروزغزل

شماربهامروزغزلازايزیرمجموعهکهغزل،این. افزایدمیفارسیزبانغنايبرخودخاص
اخیرهايدههغزلبهنسبتروز،هايبازيجریانوهاسازيجریانازماندندورباآید،می

وهانوآوريمنکراماسخناین. کندمیدنبالراترطبیعیوترسالممسیريایران،
هکزداییآشنایییاهنجارگریزي. نیستافغانستانغزلدرهدفمندوپویاهايهنجارگریزي

بارغزدودنوآشنامفاهیمسازيبیگانهدرراهنررسالتاست،صورتگرایانمحورينظریاتاز
بازشناساندنراادبیاتةویژنقشهافرمالیست. بیندمیآنهايپدیدهوجهانازعادت

نزبابرحاکمهنجارهايشکستنباجزکاراینکهمعتقدندودانندمیپنهانهايزیبایی
بردکارمعنیبههاست،هنجارگریزيانواعازیکیکهگویشیزداییآشنایی.. نیستممکن
طوربههنجارگریزينوعاینبهتاکنون. استهنجارزباندرخاصگویشیازهاییساخت
بررسیهبگویشیزداییآشناییتعریفبامقالهاین. استنشدهپرداختهفارسیغزلدرخاص،

زداییآشناییواژگانی،زداییآشنایینوعپنجوپردازدمیافغانستانامروزغزلدرآنانواع
ردزداییآشناییوقافیهزداییآشناییخاص،اسامیواصطالحاتزداییآشناییترکیبات،

تانافغانسامروزغزلگفتبایدها،هنجارگریزياینبرتکیهبا. کندمیمطرحراافعالکاربرد
.تاسکردهتوانمندترراآنوافزودهفارسیشعرپویاییوغنابر-استخانههمهمسایۀکه–

.گویشیهنجارگریزيزدایی،آشناییافغانستان،امروز،غزلها:کلیدواژه
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)یبهبهاننیمیسيهاغزلدرجنگمضمونبهینگاه(ستون یبسقفپناهدر

یصفائآپانته
اصفهاندانشگاهیفارساتیادبوزباندکترييدانشجو

یفشارکيمحمدمحسن
اصفهاندانشگاهیفارساتیادبوزباندانشیار

دهیچک
غزل،قالبکردننودرکهاستمعاصرانیسراغزلنیتربزرگازیکییبهبهاننیمیس

اشعارز،ینيگویفارسشاعرزناننیبدر. استافتهیفراوانقیتوفوکردهياریبسيهاتالش
.استرینظیبمحتوا،تنوعنظرازهموتعدادنظرازهمنیمیس
پردازدیمعراقورانیاسالۀهشتجنگژهیوبهوجنگ،بهکهآنها،یبهبهانيهاغزلنیبدر
ومتفاوتنگاه. اوستاشعارنیتریادماندنیبهونیبهترجزو،یبرخوداردخاصیگاهیجا

اوآثارشعر،دراوییگراینیعوينگریجزئونیمضامهنرمندانۀپرداختجنگ،بهاومادرانۀ
.کندیمزیمتماجنگيهواوحالدرشدهسرودهيهاغزلگریدازرا
نگاهریسیبررسضمنسپساست؛دهیگردارائهجنگشعرازیفیتعربازابتدامقاله،نیادر
یبرخبه،1379سالتا1357سالیاسالمانقالبازشیپازجنگ،بهیبهبهاننیمیس
ومعاصریزندگعناصرازاستفاده،یقرآناشاراتمثلاو،جنگيهاغزلخاصيهایژگیو

. استشدهپرداخته،یقیموس
بزرگداشتوطن،عشقشاملشاعر،توجهموردنیمضامنیبسامدترپربرشدهيمرورادامهدر

نیادر. نماندنایماندنلۀمسئسرانجامواو،جنگيهاغزلدرزنانریتصووطن،مدافعان
.استشدهتوجهزینزمانطولدرشاعرشۀیاندونگاهوةیشيهایدگرگونبهمرور،

داري.یپااتیادبوطن،،یبهبهاننیمیسجنگ،شعرغزل،ها: دواژهیکل
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قیبر چند تعلییهاادداشتی

حبیب صفرزاده
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
هادي اکبرزاده

واحد مشهداسالمیمدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

چکیده
بررسی قرار گرفته در این مقاله، شرح و گزارش چند بیت از متون ادب فارسی مورد نقد و 

است. نگارنده با ارائۀ برخی از دالیل و شواهد، نکاتی در لغزش گزارش شارحان آن ابیات گوشزد 
نموده و کوشش نموده است با ارائۀ شواهد، مفهوم و معنی آن ابیات را روشن کند. تأمل در 

مایه و درونشرح و گزارش این ابیات، ضرورت توجه به رو ساخت متون ادبی را براي دریافت 
کند.ژرف ساخت آن آثار بیان می

رسیدن، از تیغ سپر ساختن، بنات النعش، علیقات، گِرد گَرد، در ...شرح و تها:کلیدواژه
بر خشک گوشت گاو و زعفران، ناکرده قرآن درست، گرانمایه جفت، طهارت بر بام، کشتی

راندن و حلقۀ ایوان.
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قلندري عاشقو ك عرفانیهاي مشترنگاهی به شخصیت و ویژگی
در غزلیات سعدي و سلمان ساوجی

صفرزاییاهللاانام
دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
سراي زبان فارسی هستند. موضوع و محتواي سعدي و سلمان هر دو از شاعران مشهور غزل

عاشقانه است. عاشق یکی از قهرمانان اصلی غزل است غزل، بیان احساسات، عواطف و مفاهیم
با ظهور سنایی و ورود مفاهیم عارفانه در غزل، امااي مجازي و زمینی داشتکه در آغاز چهره

اي عرفانی و پس از آن قلندري به خود گرفت. در غزلیات سعدي و سلمان نیز ابتدا چهره
ود ش. در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده میعاشق، سه چهرة زمینی، عرفانی و قلندرانه دارد

که آیا بین شخصیت عرفانی و قلندري عاشق در غزل سعدي و سلمان اشتراکاتی وجود دارد؟ 
ها و شخصیت مشترك ها، به بیان ویژگیبه همین منظور با استناد به شواهدي از ابیات آن

شود.ها پرداخته میعرفانی و قلندري عاشق در غزل آن
.سعدي، سلمان، غزلیات، شخصیت عاشق، عرفانی، قلندريها:لیدواژهک
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بانیماي»هاآدميآ«شعرمقایسه
سعدي»ییتواناحالدرناتوانانبارحمتتیحکا«

صفريجهانگیر
دکتري زبان و ادبیات فارسی

ظاهريابراهیم
موسويکاظم

چکیده
الهامابنویسندهوشاعرآناساسبرکهاستادبیآثارآفرینشهايروشازیکیبازآفرینی،

زایکیبررسینیزحاضرمقالهازهدف. پردازدمیجدیديادبیاثرخلقبهدیگرانآثاراز
درماینکهرسدیمنظربه. استفارسینوشعروکالسیکادبیاتحوزهدرهابازآفرینیاین

هزددستيسعد»ییتواناحالدرناتوانانبارحمتتیحکا«ینیبازآفربه»آدمهايآ«شعر
نظردرراشعراینخودآگاهناایوآگاهانهصورتبهآدمها،آيشعرشیسراهنگامدروباشد

ینیبجهانبهتوجهباکهنیاایجاهجابراتیحکاازيهاقسمتماین،ینیبازآفردر. استداشته
يریذرپیتأثنیاتااستشدهسببموضوعنیاکهاستکردهاضافهرایمسائلخودنگرشو

ي»مهاآديآ«شعرنیبدرکهشودمیمشخصبیشترنگريژرفباامابماندیمخفاولنگاهدر
رديهمانندمشترك،يهاتیشخصماننداست؛یمشترکيهایژگیويسعدتیحکاوماین

دهشفیتوصجامعهيهمانندودرصداتشابه،ییرواانیبن،ینمادزبانمشترك،اهدافمفهوم،
.شعردو

.مشتركهايشخصیتمشترك،زبان،ینیبازآفرما،ین،ي: سعدهاکلیدواژه
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شناسانه به رمان آواز کشتگاننگاهی روایت

عسگر صالحی
استادیار زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاه محقق اردبیـلی
لیال آذر نیوار

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
شناسی چگونگی بررسی داستان با استفاده از الگوهاي نظري است و تحلیل روایت
هاي شناسی، دربارة شیوهشناسانۀ داستان نوعی رمزگشایی از متن است. مبحث روایت روایت

یان، هاي پرانمتفاوت نگارش و تحلیل ادبیات روایی مانند رمان، داستان کوتاه، حماسه و داست
هاي شناسی به تولید خوانشکند. تحلیل روایتوگو می... مطالعه و گفتایی، وو شعرهاي رو

پردازد که ساز و کارهاي یک متن کامالً جدیدي از متن تمایل ندارد بلکه بیشتر به این می
ن افتد. ما در ایدهد چرا این تأثیرات اتفاق میبراي ایجاد تأثیرات معیّن چیست و توضیح می

مانند هاییشناسی و براساس مؤلفهرا، از منظر روایت» آواز کشتگان«ایم تا رمان مقاله کوشیده
تر زمان تحلیل کنیم.سازي و از همه مهمسطوح روایی، شیوة روایت، کانون

.سازيشناسی، روایت، آواز کشتگان، زمان، کانونروایتها:کلیدواژه
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عر شهریار(ع) در شتاب بعضی اوصاف والیی امام رضابررسی باز

عسگر صالحی
دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار زبان و ادبیات فارسی

صدیقه رادمرد
تطبیقی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایشدانشجوي کارشناسی

چکیده
(ع) است. زندگی و روحیات یی و عاشق اهل بیت و ائمه اطهارشهریار از جمله شاعران وال

است که وي به عرفان و اهل بیت متوسل شود و شخصیتی شهریار او را طوري پرورش داده
(ع) عشق به خدا را از هماي رحمت، علیگیرد. او کند و شاعر اهل بیت لقبمآبانه پیدا عارف

اي اوصافِ ولی را به کند که خداشناسی را از او آموخته است. او در قصیدهآموزد و اقرار میمی
داند که از اوالد وي و را تنها در شأن کسانی میبرخی خصایص منحصر کرده است و امامت

ها باشند تا بتوانند در مقام والیت قرار گیرند. او معتقد است ولی همچنین داراي آن ویژگی
زیست و خدامحور و خدا ترس باید کسی باشد که مردم را به آگاهی و هدایت برساند و ساده

ا کشد. این اوصاف ررا به تصویر می» ولی«ف اوصا» شناسیولی«اي با عنوان باشد. در قصیده
هاي موردالرضا قیاس کرد و ویژگیتوان با اوصاف سلطان خراسان حضرت علی بن موسیمی

(ع) انطباق داد. در غزلی که به عشق او سروده است را با اوصاف امام رضا» ولی«براي نظر او 
کند.ی میامام رضا را معشوق، امام، ولی و صاحب اختیار خود معرف

.(ع)، ولی، امامت، والیت،شهریار، وصفامام رضاها: کلیدواژه
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بررسی تطبیقی داستان هابیل و قابیل با داستان سمفونی مردگان

عسگر صالحی
دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار زبان و ادبیات فارسی

زهرا سلجوقی
تطبیقی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایشدانشجوي کارشناسی

چکیده
آدم و دوران زندگانیداستان هابیل و قابیل یکی از مهمترین مباحث مربوط به آفرینش انسان

د خوبه هم اي اسطورهۀمذهبی در گذر زمان جنبۀ. موضوعی که عالوه بر جنباست(ابوالبشر)
د داستان مانن(ه کهنچهاي ایرانی داستاندرل یقابثیر و بازتاب داستان هابیل وأگرفته است. ت

قابل بررسی است.سمفونی مردگان) مانند داستان (نو چه و ،) در شاهنامهپسرانشفریدون و
نیم که به مقایسه و تطبیق داستان هابیل و قابیل در قرآن کریم با داستان آما در این مقاله بر

نگاه آیم وکننامه و آثار عباس معروفی میسمفونی مردگان بپردازیم. ابتدا گذري به زندگی
و سپس به بررسی وجوه آوریم میدو داستان را ۀخالصجهت آشنایی با این دو داستان،

پردازیم.میآنها اشتراك و افتراق 
.سمفونی مردگان،تطبیق، حسادت، هابیل و قابیلها:کلیدواژه
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هاي بادة عرفانیحکمت
ابن فارض و غزل حافظ)(با تکیه بر خمریۀ

مقدمسهیال صالحی 
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
لیال آقایانی چاوشی

دانشگاه الزهرا(س)دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
خورد که یبه چشم میی هاهاي مختلف، شباهتها و فرهنگملل سرزمینی ان آثار ادبیگاه م

يکردیمقاله با رونینشگران آن آثار است. ایآفری و معرفتی برخاسته از مشترکات روح
کارکردهایی پرداخته است که باده در سیاق عرفانی به همراه داشته ی ، به بررسياسهیمقا

قیطری هایی که تخلّق به آنها در طهاي بادة عرفانی خواند. آموزهتوان حکمتاست؛ آنچه می
ر رفانی د، ضروري است. این نوشتار با توجه خاص به کارکردي که بادة عیعشق و معرفت اله

جایگاه برجستۀ باده و )1نگاه حافظ و ابن فارض دارد، به بررسی این موارد پرداخته است: 
هایی ) حکمت3) تعبیر مجازي و رمزگونۀ باده در سیاقی عرفانی 2واژگان مربوط در آثار عرفانی 

انی، عرفکه مالزم بادة عرفانی در نگاه حافظ شیرازي و ابن فارض مصري است؛ از این نظر بادة
معرفت، بدون آفرین است و سپردن راهها و کمالکننده و درمانگر، زدایندة کاستیتهذیب

کماالتی، میسر نیست.برخورداري از چنین 
.ه، محبت(حبّ) الهییباده، حافظ، ابن فارض، خمر: هادواژهیکل
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تاب زبان و ادبیات فارسی در شعر عاشورایی کشمیريازب

لی صوفیعنصیر
ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي دکتري زبان و 

سعید بزرگ بیگدلی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده 
فرهنگ اسالمی در کشمیر بر عهده داشته اند. درایرانیان نقشی مهم در گسترش اسالم و 

شاید بتوان گفت نهاد تصوف یکی از نقاط مشترك ایران و کشمیر بوده است. همین زمینه
سهم بزرگ فرهنگ اسالمی ایرانی در تکوین شخصیت فرهنگی و دینی مردم کشمیر و نقش 

است. کردارها و گفتارهاي این ناپذیر شر و گسترش اسالم در کشمیر انکارعارفان ایرانی در ن
آشنایی آنان با این عارفان و عاشقان راه طریقت باعث تحولی عمیق در مردم این منطقه و

رف ري ژدین اسالم گردید، بلکه در  فرهنگ اخالقی مردم این بخش مهم ازشبه قاره نیز تاثی
ید ایرانی، آیین جدلقب ایران صغیر گرفت. از آنجا که عارفان ،گذاشت تا به حدي که کشمیر

نمودند ونیز همراه ادبیات پارسی، به میرا با زبانی که خود و شاگردان و یارانشان بدان تکلم 
کشمیریان عرضه کردند، درمیان توده مردم این دیار، زبان فارسی به صورت زبانی دینی، 

خت حرمت و جایگاهی بلند یافت و به سرعت زبان و گویش محلی را متاثر و متحول سا
که بسیاري از کلمات فارسی به زبان مردم این سرزمین وارد شد و در ادامه باعث طوريهب

سرایی از جمله مرثیهشعر عاشورا یا همانتاثیري گسترده بر ادبیات کشمیري گردید.
ساحتهایی بوده که در حیات جدید با شکوه خود جامه فارسی را برگزید. آثاري فراوان در این 

دارد که نشان دهنده تاثیر زبان فارسی و ادب و فرهنگ ایرانی بر مرثیه سرایی زمینه وجود 
شعر عاشوراییکشمیري است. در این مقاله سعی شده است تا جلوه هاي از این تاثیردر 

کشمیري  مورد بررسی قرار گیرد.
.زبان کشمیريیی کشمیري، زبان وادبیات فارسی،شعر عاشورا: هاکلیدواژه
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زبان فارسی در وحدت ملی مردم ایراننقش 

ییایضدهیحم
اصفهاندانشگاهیفارساتیادبوارشد زبانکارشناس

دهیچک
که یکی از ارکان اصلی هویت و وحدت ایرانی است و به عنوان زبان ملی و زبان فارسی با این

هویتی بسیار فراتر از فالت ایران دارد و به همین دلیل ولیرسمی ایران شناخته شده است
کند. در حقیقت زبان فارسی چون حلقهپذیر نمیتباطات و دهکده جهانی آن را آسیبعصر ار

چنان اي مرئی و نامرئی، هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز هم
که زبان اصلی مردم ایران است. زبان فارسی جدا از اینعامل اصلی وحدت و یکپارچگی مردم 

چون هاي مختلف بوده است، نفوذ بسیاري در کشورهاي مجاور خود همسرزمینمان با قومیت
هند داشته است، در دوران بابریان در هند و دوران حکومت سلسله بهمنی در فالت دکن با 

د، ولی زبان رسمی و مکاتباتی و گفت و این که حکمرانان مزبور ریشه از نژاد ترکان داشتن
ان توشنود، فارسی بود. زبان فارسی زبان حماسه و عشق و عرفان است که به وضوح آن را می

در آثار فردوسی، حافظ و مولوي دید. متون ادبی یکی از ارکان مهم هر فرهنگ یعنی زبان در 
م انسجام ملی مؤثر باشد، تواند در گسترش و تحکیجامعه است. ادبیات و محصول ادبی می

که شاهنامه هویت ساز است و ایران قبل از اسالم را به ایران بعد از اسالم پیوند داده چنان
است و مولوي عرفان را به گستردگی دنیا پراکنده است.

.زبان فارسی، هویت ایرانی، وحدت ملی، متون ادبیها:واژهکلید
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بافقیبررسی مضامین دینی در اشعار وحشی 

محبوب طالعی
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مهرویه رضیئی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
وحشی بافقی از شاعران توانا و زبدة نیمۀ دوم قرن دهم یعنی مقارن با روزگار پادشاهان صفوي 

بیت، 9111مانده که با داشتن شود. دیوانی جامع از وي به یادگار در ایران، محسوب می
اي حدّ واسط سبک دربرگیرندة تمامی آثار اوست. این شاعر وارسته به لحاظ سبکی در دوره

عراقی و هندي قرارگرفته و خود نیز در این راستا و تا جایی که بنیۀ فرهنگی عصر اجازه 
عین حال زبان وي بوده است. در» مکتب واسوخت«داده، از پدیدآورندگان طرزي نو به نام می

.باشدساده، بی پیرایه و به نوعی عامیانه می
دي توان اعتقاد به تشیع و پایبنآثار عهد صفوي را میاز آنجا که یکی از بارزترین عناصر سازندة

نصیب نبوده و به پیرو دیگر شاعران مضامین دینی به حساب آورد، شعر وحشی نیز از آن بی
نماز، توحید، معاد، ترکیببندها و قصایدي : ل بیت به معارفی همچونافزون بر مراثی و منقبت اه

گریز به تلمیحاتی از پیامبران الهی، پرداخته و بعضاً... و) ع(، امام رضا)ع(در مدح حضرت علی
با توجّه به توضیحات فوق، در این پژوهش برآنیم ،بنابراین.خوردنیز در آثار وي به چشم می

ار صفوي ثیرپذیري از روزگأوصیفی، به بررسی مضامین دینی در راستاي تتا با روش تحلیلی و ت
.در دیوان این شاعر خوش ذوق بپردازیم

.مضامین دینی، وحشی بافقی، عصر صفويها:کلیدواژه
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بررسی نوستالژي در اشعار سید علی صالحی

فاطمه طاهري کندر
دانشگاه زابلدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

محمد میر
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابلاستادیار

چکیده 
است. نوستالژي یا غم غربت، در اصطالح » نوستالژي«شناسی یکی از مباحث مطرح در نقد روان

ها و چیزهاي که اکنون از دست عبارت است از احساس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته
تاریخی به قدمت » نوستالژي«رفته و معموال با حسرت، دلتنگی و درد همراه است. مفهوم 

و از دیرباز، درون مایۀ آثار ادبی را به خود اختصاص داده است. هبوط حضرت آدم دارد 
کند و از حوزه اختیار فرد خارج است. از نوستالژي، ناخودآگاه در درون فرد بروز پیدا می

گاه عواطف و احساسات پاك انسانی است، این حسِ ناخودآگاه در جایی که ادبیات تجلیآن
شناختی در حوزة ادبیات، بررسی اي دارد و نقد روانوة ویژهبرخی از متون ادبی ما به دالیلی جل

این حس را در آثار شاعران و نویسندگان بر عهده دارد. ازجمله شاعران معاصر که نوستالژي 
در اشعارش بسامد فراوان دارد، سیدعلی صالحی است این پژوهش بر آن است که به بررسی 

شعرسیدعلی صالحی بپردازد. نتیجه حاکی از عوامل ایجاد غم غربت و حسرت به گذشته در 
آن است که موقعیت و شرایط زندگی، اندیشه و عاطفۀ قوي منجر به برانگیخته شدن حس 
نوستالژیکی قوي در صالحی شده است این موضوع به عنوان یکی از رفتارهاي ناخودآگاه وي 

ها از دیگر سطورهدر شعرش نمود دارد. غم دوري از وطن و معشوق، سوگ عزیزان و یاد ا
رود. هاي نوستالژیک اشعار صالحی به شمار میمؤلفه

الژي، مجموعه اشعار، سیدعلی صالحی.نوستها:کلیدواژه
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»غزلیات سنایی«تحلیل کارکردهاي گفتمان در 

یفرزاد طاییش
ییات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایدانشیار زبان و ادب

چکیده
ساختار بینشی و فکري خاصی است که از راه گزینش گفتارها و واژگان به معناي » گفتمان«

کند و حتی گاه، گذارد و نحوة نگرش فرد به متن را با  تغییر همراه میها اثر میبر اندیشه
دهد. گفتمان غالب بر یک متن، آشکارا هایش مورد تردید قرار میهاي وي را از دانستهآگاهی

هاي ذهنی نویسنده، به این گیريگیرد و نگرش و جهته میاز جریان فکري متن سرچشم
هاي زبانی فراتر از جمله در گفتار بخشد که اغلب به معناي توالیساختار شکل و چارچوب می

ورزد.هاي ارتباطی زبان تأکید میو بر پویایی جنبهو نوشتار است
در تاریخ ادب پارسی است، ساز و طراز اولاز شعراي صاحب سبک، مکتب» سنایی«از آنجا که 

اند. نمایتحلیل کارکردهاي گفتمانی در شعر او، در اصل دالیل این برتري و جایگاه واال را می
» قلندریه«، و »معشوق زمینی«، »معشوق ازلی«، »دین«، »عرفان«در این میان عواملی چون 

نایی را ی غزلیات سترین و تأثیرگذارترین مضامینی است که ساختار گفتماناز جمله برجسته
دهد که ها، نشان میایم. نتیجۀ این بررسیآفریده است که در این جستار به آن پرداخته

هاي دلنشین و پرمایۀ عرفانی است، البته نه عرفان نظري  مایهگفتمان غالب در این غزلیات، بن
ده پی افکنهاي عمیق فکري سنایی درآمیخته و طرحی نوین در غزل و مدرسی، که با ویژگی

است.
.گفتمان، غزل، سنایی، گفتار، واژگانها:کلیدواژه
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ساعديغالمحسین، اثر"گاو"داستانشناسانۀجامعهنقد

فیشیرزاد طای
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
زهرا عظیمی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
یاسی،سعقایدکلتأثیرتحتآثارآفرینش. پردازندنمیاثرخلقبهفکريخألدرهنرمندان
کشفبهاثریکشناسانۀجامعهنقدرواینازاست؛اثرخالقمذهبیوفلسفیاجتماعی،

نهایتدرواست،اجتماعیوطبقاتیهايآگاهیازمتأثرکهانجامدمیاثرخالقبینیجهان
ترسیمراروزگارآنجامعۀبرحاکمبینیجهانواجتماعیشرایطوفرهنگوتاریخازايدوره
اوضاعرفتنگنظردرباوتحلیلوتوصیفبرمبتنیاستقراییشیوةبهپژوهشایندر. کندمی

اساسبرگاوداستانشناختیجامعهنقدبهها،دادهبررسیونویسندهعصراجتماعیوسیاسی
وساعديدیدگاهدرجامعهجایگاهبهنهایتدرکهپردازیممیگلدمنولوکاچهاينظریه
.یابیممیدستويبینیجهان

.ادبیشناسیجامعهشناسی،جامعهداستانی،ادبیاتگاو،ساعدي،غالمحسینها:کلیدواژه



1394499دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

یاخالق محسنیشناسسبکیبررس

محبوبه طبسی
کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی

دهیچک
،يبزوارسیآثار منثور کاشفاز،یکتاب اخالق محسنیسبکیژگیم که ویآنن مقاله بریادر
يفکرویادب،یدر سه سطح زبانین جستار سبکیم. ایکنیسندة قرن نهم و دهم را بررسینو

ثر نیژگیسنده و وینويو مشرب فکریاز زندگشتر به اختصاریدقت و درك بيبرااست.
بخش چهارن مقاله دریم گفت. ای(قرن نهم و دهم) سخن خواهیو شاهرخيموریدوران ت

) 4. ینثر کاشفیژگی) و3. يمورینثر دوران تیژگی) و2مه. مقد)1نگاشته شده است: 
.                                                                                                                 یاخالق محسنیشناسسبک

.يسبزواری، واعظ کاشفیاخالق محسن،یشناسسبکها:واژهدیکل
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تسبیح در اشعار عطارجلوة

اسحاق طغیانی
دانشگاه اصفهاناستاد زبان و ادبیات فارسی

سکینه خیبري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
نام ونسبآغاز قرن هفتم است. فریدالدین عطار نیشابوري شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و 

پدر . در این کهاهیم بن اسحاق نیشابوري بوده استدرست او فرید الدین ابوحامد محّمد بن ابوبکرابر
مردم نیشابور بوده تردیدي نیست و چنان که در بیشتر مآخذ نوشته اند عطار همان پیشۀ عطار نیز از 

. دقّت در آثار عطار می نشست، نشستن گرفتو بر همان دکانی که پدر میپدر را در پیش گرفت
رجه از این جهان وارسته رساند که وي به مراحل طریقت، به طور کامل معتقد بوده و نیز به منتهی د

، چنان که در آثار خویش بی اعتنایی صرف به همۀ معاصران خود نشان داده و به طور مطلق ه استبود
نامی از هیچ کس نه به خوبی و نه به بدي نمی برد و اگر یکی دو سه جا اثري از مدایح در اشعار او 

که هنوز دیده می شود به طور قطع از اشعاري است که در آغاز عمر خود سروده و از دوره اي است 
، نفحات االنس  قدیم ترین و ه است. در مورد تاریخ رحلت عطاربه این وارستگی مطلق نرسیده بود

627اآلخردهم جماديمعتبر ترین سند ما در احوال عطار است پس تاریخ درست مرگ عطار همان
است.

. زددیديرنگ و آب جعطار با پاسداشت میراث سنایی و تقویت آن با یافته هاي خود سنّت دیرین را 
وي با بیان ساده و روان خود ، از مطالب کتاب آسمانی بهترین استفاده را برده وموضوع تسبیح را به 

سبیح و له تی از معانی بلند و عمیق قرآنی مسئ. یکقالب اشعار خود گنجانده استزیباترین شکل در 
ات فراوانی به صراحت به آن اشاره دارد . آیات و روایفرینش در برابر خداوند متعال استتحمید نظام آ

.   خود این مضامین را درج نموده استکه عطار نیز به عنوان یک شاعر متعهّد ، در اشعار 
.، عطارتسبیح، حمدها:کلیدواژه
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تر از خسروبانویی عاشقمردِ میدان عشق؛

اسحاق طغیانی
استاد دانشگاه اصفهان
مهدي ضیائی

و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري زبان 

چکیده
آن شاعر بزرگ قرن ششم هجري و سرایندة داستانهاي عاشقانۀ ایرانی و از،نظامی گنجوي

،جمله داستان خسرو و شیرین است که همواره از انجام کارهاي بزرگ و خلق آثار سترگ
گذاشته که شاعران چنان اثري در جامعۀ ادبی ایرانو سربلند و سرافراز بیرون آمده است

بسیاري را به دنبال خود کشانده و به تقلید از آثار خود واداشته است.
قصد تلخیص داستان یا پرداختن به زندگی نظامی و آثار او را نداشته ایم که ،در مقالۀ حاضر

بلکه از آنجا که معموالً شیرین به عنوان معشوق استدر این عرصه مطلب فراوان گفته شده
ن خسرو و شیرین معرّفی شده است و با تأمّل و دقّت در اثر نظامی، شیرین را در عاشقی داستا

و با تأمّل نیز داراي مقامی بسیار واال می یابیم چنانکه گاهی حتّی خسرو را راهنمایی می کند
یه با تکر وجود شیرین می توان سراغ گرفت،در این منظومه ویژگیهاي یک عاشق واقعی را د

سنگ نظامی تالش شده تا جایگاه شیرین به عنوان عاشق، بررسی و روند تکامل ة گرانبر سرود
تدریجی عشق در وجود او تا فانی شدن در عشق معشوق که باالترین مرحلۀ عاشقی است، 

بازنموده شود.
هاي عاشقی.امی، جلوهعشق، خسرو، شیرین، نظها:کلیدواژه
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يزیصائب تبرو شعر یدة مهاجرت در زندگیپدیبررس

یدون طهماسبیفر
علمی دانشگاه آزاد اسالمی شوشترهیئت

بخشم امامینس
واحد شوشتراسالمیمدرس دانشگاه آزاد

دهیچک
يهانید او را به مهاجرت در داخل سرزمیآیبشر به وجود میکه در زندگيط متعددیشرا

اریگر با اختیدیاز سر اجبار و برخها مهاجرتیکند. برخیآن وادار ما خارج از یمحل اقامتش 
دة یپدیاجتماعاسی ـ یط خاص سیان به خاطر شرایت صفورد؛ در دورة حکومیپذیانجام م

ییهاهم مهاجرتيزیصائب تبریدا کرد. در زندگیاز جامعه رواج پين اقشاریمهاجرت در ب
هان مهاجرتیشود. ایق به آنها پرداخته مین تحقیوجود داشته که در ایو چه خارجیچه داخل

ر دیاو هم آثار فراوانیاجتماعین در زندگیبر اشعار او گذاشته است و همچنیر فراوانیتاث
داشته است.یپ

.، مهاجرت، هنديزیه، صائب تبریدورة صفوها:واژهدیکل
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بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی

ابراهیم ظاهري عبدوند
جهانگیر صفري

رحیمیمسعود 

چکیده
هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی نمود جنسیت در زبان فارسی است که براي انجام 

ی توصیفرسی قرار گرفت. روش تحقیق تحلیلیهاي معاصر فارسی مورد برآن، تعداي از رمان
هاينمود آن را در این زبان به شیوهجنسیت در زبان فارسی تأثیر بسیار زیادي دارد واست.

هاي نمود جنسیت در زبان فارسی، استفاده بیشتر تواند مشاهده کرد. یکی از شیوهمختلفی می
ها است؛ یعنی از طریق بسامد و فراوانی استفاده از واژگان یک جنس از برخی واژگان و جمله

توان به تأثیر جنسیت در زبان پی برد. شیوه دیگر بدین صورت است که برخی ها میو جمله
دهند. استفاده بیشتر از واژگان ها را به یک جنس خاص بیشتر نسبت میگان و جملهاز واژ

مربوط به یک جنس در کالم، طریقه دیگري است که جنسیت نمود خود را در زبان فارسی 
ا شود و ینشان داده است. همچنین گاهی از برخی واژگان براي یک جنس بیشتر استفاده می

آورد.تنها یک جنس بر زبان میها را برخی واژگان و جمله
.جنسیت، نمود، زبان فارسی، رمانها:واژهکلید
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نقد و تحلیل اشعار نسیم شمال

بیژن ظهیري ناو 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
گرایی، مبارزه با استبداد، خواهی، قانونخواهی، عدالتبیداري و آگاهی مردم، آزادي

ترین حوادث دوران معاصر ایران بوده از مهم» خواهیمشروطه«دوستی و در یک کلمه وطن
يهاان احساسات و عواطف و تجربهیا بیمدح قدرتمندان يدر مشروطه به جایاست. شعر فارس

و یاسیسرنوشت مشترك افراد جامعه را مد نظر قرار داد و موضوعات سشاعر،یشخص
با اشعار نیز از جمله شاعران مشروطیت است که نسیم شمالکرد.ان یجامعه را بیاجتماع

اي براي خدمت به وطن خود اي قابل فهم عامۀ مردم، ادبیات را وسیلهطنزگونه و زبان محاوره
که به روش توصیفی ـ حاضر مقالۀو آگاهی دادن به تمام افراد جامعه قرار داده است. در 

مضامین اشعار نسیم شمال در دو دستۀ اي است، بخانهتحلیلی و با استفاده از منابع کتا
هاي اجتماعی سامانیاعی از ناباجتماست. وي در حیطۀ بندي شده سیاسی طبقهواجتماعی

سیاسی به آزاديگوید و در حیطۀ (ریا و تظاهر)، موضوعات دینی و تعلیم و تربیت سخن می
دوستی ور بیگانگان، وطنداخلی و استعمابیان و مطبوعات و انتخابات، رهایی از استبداد 

اند از: شرح حوادث و پردازد و هدفی که از بیان این موارد دارد، عبارتخواهی میمشروطه
هاي اجتماعی کشور و تهییج و اتفاقات مهم سیاسی روز در ایرن و جهان، شکوه از محرومیت

تبلیغ براي ایجاد اصالحات و پیشرفت کشور.
.، دین، وطنسیاسیو اجتماعیسیم شمال، مضامین: نهاکلیدواژه
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غالمحسین ساعدي“گاو”شناختی رمان نقد جامعه

بیژن ظهیري ناو
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
وجود علوم جدیدي را که اي و خألهاي بینارشتهجام پژوهشدنیاي امروز، ضرورت ان

شناسی ادبیات از جمله این بدین هدف سمت و سو ببخشند، درك نموده است. جامعه
هاي ازشناسی دقیق و جزء به جزء بستگیتوان به بعلوم است، که از رهگذر آن می

خالق بینیشناسانۀ یک اثر به کشف جهانامعهمتقابل هنر و اجتماع دست یافت. نقد ج
اي از هاي طبقاتی و اجتماعی است؛ و در نهایت دورهمد که متأثر از آگاهیانجااثر می

بینی حاکم بر جامعۀ  آن روزگار را ترسیم تاریخ و فرهنگ و شرایط اجتماعی و جهان
کند. در این پژوهش با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر نویسنده و می

هاي لوکاچ و گلدمن تان گاو بر اساس نظریهناختی داسشها، به نقد جامعهتحلیل داده
شود. پرداخته می

اختی، رمان، غالمحسین ساعدي، گاو.شننقد جامعه: هاکلیدواژه
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اشرف درویشیانعلی“ هاي ابريسال”ت عامه در رمان باورها و اعتقادا

خسرو عابدي
واحد ارومیهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 

چکیده
ده سنین اثر، نویراوي. در ایگون و تصویري از زندگاست خاطرهیتیروايهاي ابرکتاب سال

کشد. یر میاش، جامعه و طبقه حاکم را به تصوخود و خانوادهیسال از زندگ40-30حدود 
رد و حوادث یگیخود و اجتماع وام ميهاشهی، باور و اندیاش از زندگخلق اثر هنرييبرايو

همچون دفتر يهاي ابرد گفت سالیکند. در واقع بایم میگونه که هست ترسناً و آنیرا ع
و یخینگاري تاران وقایعیو دردناك به بیاحساسیتیسنده با روایخورد و نویورق میخاطرات

مسیربالد و در این پردازد. درویشیان در طبقات فرودست جامعه مییخود میروزشمار زندگ
شود، بلکه با رنج و امیال و آرزوهاي فقرا هم هاي بسیاري متحمّل میتنها خود سختینه

و رسوم و هاي ابري را به آداب مستقیماً در ارتباط است. این مقاله بر آن است تا کتاب سال
عقایدي که در آن نهفته است، بررسی نماید.

.ه، باور خرافی، اعتقاداتعامفرهنگرمان،هاي ابري،: سالهاکلیدواژه
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هایی از مکتب باروك در اشعار ابوالعالء معرّيبررسی جلوه

گل عابديفاطمه
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پوراهللا شریفعنایت
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
ها با آثار ادبی دیگر بخش هاي جهان، یکی از اروپا و مقایسۀ آن مکتببررسی مکاتب ادبی 

این مقاله در حوزة ادبیّات تطبیقی، بعد از بررسی شاخه هاي ادبیّات تطبیقی به حساب می آید.
دقیق و تعریف مکتب باروك، اصول این مکتب ادبی را دسته بندي کرده و در اشعار ابوالعالء 

در قرن چهارم، مورد بررسی قرار داده است. مکتب باروك در اواخر معرّي، شاعر بزرگ عرب 
هاي شاخهري به وجود آمد و سپس به دیگر قرن شانزدهم میالدي، در ایتالیا، در هنر معما

هنر رسوخ نمود. این مکتب از قرن بیستم میالدي مورد بررسی و مطالعۀ دقیق قرار گرفته 
کت، سی مکتب باروك، عدم تقلید از قدما، استعارة حرهاي مهمّ و قابل برراست. از مشخّصه

ها، ابوالعالء بیش از همه به باشد. در میان این مشّخصه... میاغتنام فرصت، عصیان هنرمند و
گیر، در اشعارش نمایان کرده مرگ و گذر زمان توجّه دارد و آن را به صورت گستره و چشم

است.  
.ب باروك، مرگ، دنیا، فلسفه: ابوالعالء معرّي، مکتهاواژهکلید
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شناسی در اشعار اخوان ثالث بر اساس الگوي کنشگر گریماسروایت

لیدا عابدي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
توان، بر گزیند. میمیبرنویس براي روایت رمان خودکه رماناست روشی ،»فن روایت«

و » طرح«و » داستان«او، از رهگذر تدبیر درست عناصرگذارد که هم هایی تأکید میتفاوت
ۀ مایکه بیشتر آثار اخوان ثالث با درونبا ایندر حالت شتاب رمان پدید آورده است.» زمان«

او به شیوه و سبک نیمایوشیج گريروایتاجتماعی و سیاسی است و هنر و شهرت اخوان به فن
اخوان بنا شود.هاي مدرن شعر او شمرده میجنبهپردازي اخوان ازروایتو شعرنیمایی است.

ک آمیزد تا به یاري عناصر دراماتیخود شعر را با داستان درمی»پیر و پیشواي یوشی«به توصیۀ
تمام هاي خود نماید.هاي ماندگار را بسراید و مخاطب را مسحور افسانهآن بتواند یاد و خاطره

رد است. هاي اخوان ثالث قصۀ دها و قصهروایت
ماس یماس است. گریها با یکدیگر الگوي روایی گرهاي تبیین ارتباط شخصیتیکی از شیوه

هستۀ ها،شناسی سوسور و یاکوبسن آغاز کرد و تحت تأثیر تفکّر آنکار خود را بر اساس زبان
وگانه در داستان هاي دوها را در تقابل کنشگر ما دانست. او به نقش تقابلپدید آمدن قصه

/فاعل، مفعولشود.ها به گونۀ زیر در الگوي او دیده میروایت توجه زیادي داشت و این تقابل
، مخالف.دهندهفرستنده، گیرنده / یاري

هاي روایی(پیرفت) است که به ماس توجه به زنجیرهیشناسی گریکی دیگر از مباحث روایت
شناسی در این مقاله به روایتنفصالی.نظر او در سه قسم قابل بررسی است. اجرایی، پیمانی و ا

ماس پرداخته شده است.   یثالث از منظر گراشعار اخوان
.رفتپیالگوي کنشگر، مهدي اخوان ثالث، گریماس، شناسی،معاصر، روایتشعر:هاهواژکلید



1394509دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

بازتاب عرفان در غزلّیات همام تبریزي

کردکالییعالیحمید
نظرياحمد

کارپنبهصغري

چکیده
همام تبریزي از شاعران عارف قرن هفتم است که با به کار بردن مضامین و اصطالحات عرفانی 
توانست، اشعار خود را دلکش و دلربا گرداند. به همین منظور در این پژوهش، نخست به ذکر 

و به اکنیم که پردازیم و بیان میمقامات با توجّه به دیدگاه ابونصر سراج و عّطار در شعر او می
کند تا مرضیّ رضاي معشوق را فراهم سازد. ها را تحمّل میها و مشقّتخاطر رضاي یار، سختی

دارد؛ دهد، دست از طلب بر نمیوادي، تا جان در بدن دارد و اجل به او مهلت میدر مبحث هفت
تگري، المشود تا باد او را به کوي یار برساند. در موضوع محتّی اگر نتواند حرکت کند، خاك می

این خرابی در امااستههمام به خاطر داشتن مذهب عشق، به کلّی در نظر خلق خراب شد
وه کند. عالنظر مردم چون دیگران زرق و ریا نیست، بلکه احوال درونی اوست که آن را ابراز می

بر این او چون دیگر عارفان معتقد به خاموشی در کوي یار است و از جدال عقل و عشق سخن 
داند. در عرفان همام، رنگ می و مستی و عشق بسیار گوید و فاتح نهایی میدان را عشق میمی

توان تصوّف او را، تصوّف عاشقانه دانست.                                                                          چشمگیر است و می
.همام تبریزي، عرفان، مجاهده، اندیشۀ مالمتی، عقل و عشقها:کلیدواژه
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در نظام تصوفالگوهاي اساطیري قهرمان

سعید عبادي جمیل
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ه به هایی کالعادة انسانتصوف به یک اعتبار چیزي نیست مگر روایاتی ایمانی از کردار خارق

زنند و چونان قهرمانی آسمان دست به تصرف در امور عادي عالم میمدد نیروي خداوندِ 
انی آیند. قهرمانروند و پیروزمندانه از میدان بیرون میاساطیري به جدال نیروهاي شر و بدي می

که طبق الگوي اساسی همۀ قهرمانان جهان در پی اتصال و اتحاد با چشمۀ ازلی وجودند و 
دانند. در این وي نیک و بد و اتصال با ذات خداوندي میغایت رستگاري را رفتن به فراس

ها و کرامات صوفیان که همان قهرمانان تصوف هستند تا حد زیادي مشابه یا انداز کنشچشم
پژوهانی مانند جوزف حتی منطبق بر اعمال قهرمانان اساطیري و الگوهایی است که اسطوره

ن پژوهش نگارنده کوشیده است تا با ترسیم نقاط اند. در ایکمبل براي افعال آنان ترسیم کرده
هاي این دو را در حوزة اسطوره و مشابه الگوي قهرمان و سلوك صوفیان اشتراکات و همسانی

هاي الگوي قهرمان در داستان ابراهیم ادهم از تصوف بررسی کند و در آخر با بررسی جلوه
اي به دست دهد.روایت تذکرة االولیا نمونه

.تصوف، اسطوره، الگوي قهرمان، کرامتها:کلیدواژه
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تبریزيهمامدیواندرکلماتمعناییهمخوانیبهنگاهی

زادهفاضل عباس
آبادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارسعلمهیئتعضو 

چکیده
نیهمنشیمحوردرمحتواییروابطتحکیموموسیقیتولیدهايراهازیکیمعناییهمخوانی

انسجامواستحکامبدیعیزیباییاینباراکالمشانطرفیکازبزرگشاعرانکهاستکلمات
توسعهببدیعیترفنداینهايبخشزیرازاستفادة  بهنجارصورتدردیگرطرفازوبخشیده

هیامچند معناییپذیرشبرايراکالمرسیدهابیاتمعانیاتساعبهنهایتدروکلماتمعانی
ردمعناییهمخوانیاینآیاکهاین استبهرسیدنپژوهشایندرپژوهشگرهدف. کنندمی

به؟استبالغیحلۀاینبهمتحلیچقدراوو کالمنه؟یاداردبرجستگیتبریزيهمامکالم
بهاستقراییاستداللباوکاویدهراهمامدیوانازبیتچندمعناییهمخوانیخاطرهمین

ستااستواروصالبتباظاهري،سادگیوجودباهمامشاعريزبانکهاسترسیدهنتیجهاین
یکایجادجهتشاعر،کهاستبالغیهايبرجستگیازیکیاو،دیواندرمعناییهمخوانیو

ن،واژگاخودکارمعانیثغوراّتساعومعنابهبخشیو عمقکالم،اجزايبیندرمنسجمرابطه
مایاننراخودمهارتتناظراتتلفیقوتناسباتتألیفدروکردهاستفادهآنهااززیباییبه

اعرشسبکیمشخصۀبهکهنحويبهاستآراستهبالغتاعجازبهراشعرشعروسوساخته
درراخوانندهذهنو. دهدمینشانذوالوجوهحافظشعرهايمانندرا،همامکالموشدهبدل

.کشدمیچالشبهبیتتفسیروتوضیح

.تناسبرابطۀهمام،دیوانکلمه،معنایی،توسعمعنایی،همخوانیها:واژهکلید
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» دیوان«نبشتۀیالمی و پارسی باستان سنگدو رونوشت ابینهاي بررسی اختالف
خشایارشا

سینا عباسلو
مدرس دانشگاه والیت ایرانشهر

چکیده
ایالمی و پارسی باستان ونوشت نگارنده کوشیده است با سنجش دو ر،در این پژوهش

ا ههاي بین آنها را آشکار سازد و با بررسی این اختالفبا یکدیگر اختالف» دیوان«نبشتۀ سنگ
ن یابد که نخست اینکه مخاطباهم دستهاي تاریخی سرانجام به این مو مطالعۀ گزارش

از آنها »همراه، همدست«akkayaخشایارشا در رونوشت ایالمی کسانی هستند که با عنوان 
پا با برنامه و سیاست راي و همیاد شده است و این خود اشاره به مردمانی دارد که هم

نوع اي بهایدئولوژیک شاهنشاه هستند، در صورتی که در رونوشت پارسی باستان هیچ اشاره
فرمان ایزدي، قدرت شاهی «با معنی kitenة مخاطبین نشده است و دوم اینکه ظاهر شدن واژ

ًا نباید صرفرا در رونوشت ایالمی و نبودن نشانی از آن در رونوشت پارسی باستان » دهخدادا
اي است از اینکه ایدئولوژي پادشاهی یک سلیقه و میل شخصی مترجم انگاشت، بلکه نشانه

گونه مفاهیم ایالمی را پذیرفته بوده است.هخامنشی این
.نبشته دیوان، هخامنشیپارسی باستان، ایالمی هخامنشی، خشایارشا، سنگها:واژهکلید
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نامه در عصر صفويدرآمدي بر علل مؤثر رواج حمزه

حکیمه عباسی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هاي مردمی یکی از نخستین قصهفارسی،هاي بلند عامیانۀترین قصهنامه یکی از محبوبحمزه

گردد، ق. باز میت. سابقۀ این قصه به قرن هفتم ه.آمده اساست که به صورت نقالی به اجرا درمی
هاي مختلفی از این قصه وجود دارد که در هاي متعددي در زمانرو تحریرها و نسخهاز این

نامه متأثر از علل متعددي است که به دنبال جزئیات باهم متفاوتند. نوزایی و محبوبیت حمزه
ان گزاران همۀ ارکخوانان و داستانهاي دینی شاهان صفوي، به وسیلۀ صنف قصهتخاذ سیاستا

و نهادهاي اجتماعی را متأثر ساخت. در این مقاله کوشش شده پس از بررسی پیشینۀ قصه و 
معرفی آن، شرایط گوناگون دینی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي بررسی و 

ساز نوزایی دهد که شرایط حاکم بر آن روزگار زمینهکار نشان میحاصل .تحلیل شود
هاي شدید بازتاب مفاهیم و باورهاي نامه است که در پرتو وابستگیهایی مانند حمزهروایت

شیعی به خویشکاري اشخاص قصه رنگ و بوي مذهب بخشیده شده است و با اثرگذاري این 
پدید آمده که ترویج کننده این قصه در جامعۀ خوانان سیاست در اجتماع صنف خاص حمزه

آن روزگارند.
.هاي بلند عامیانه فارسی، حکومت صفویهنامه، ادبیات عامیانه، قصه: حمزههاکلیدواژه
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گري در شاهنامۀ فردوسینمادهاي زُروانی

عباسیرضا
اردبیلیمحققفارسیادبیاتوزباني دکتريدانشجو

چکیده  
هاي رایج در ایران باستان بود که مبناي آن زُ(َز)روان (خداي زمان)، یکی از آییناعتقاد به 

اعتقاد به نیروي مسلط زمان و غیر قابل تغییر بودن سرنوشت انسان است. اگرچه فردوسی در 
هاي آن آیین زیست که آیین زروانی در بین مردم رواج نداشت اما برخی از نگرشدورانی می

دهد. اندیشۀ زروانیان در کالم ها و حوادث شاهنامه خود را نشان میتانالي داسدر البه
توان به نفوذ این تفکر در اعتقادات مردم زمانۀ فردوسی با نمادهایی همراه است که با آن می

هایی است که باید او هم پی برد. کلماتی که فردوسی در اثر سترگ خویش به کار می برد واژه
توان به قدرت آسمان، زمانه،گري دانست. از جملۀ این موارد مینماد زروانیهایی از آن را جلوه

بهچنانگاه... در تعیین سرنوشت اشاره کرد. فردوسیبخت، گردون، چرخ، ستاره ، بوش و
کوشش پهلوانانوتالشمی کند که گوییاشارهآدمیان زندگیدرو نقش بختتأثیر آسمان

کهاستمجبوريانسان موجودمنظر،اینازاست.بیهودهکاريخویشسرنوشتتعییندر
کوشد فردوسی دارد. این مقاله هیچ گاه نمیهمراهخودبامقدرومکتوبتولد سرنوشتیبدودر

به تبیین نمادهایی که را پیرو آیین زروان معرفی کند؛ بلکه هدف مقاله این است که
هستند، بپردازد.      شاهنامههاي در داستاناندیشۀ زروانیدهندةبازتاب
.شاهنامه، زروان، زمانه، بخت، گردون:هاواژهکلید
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هاي رئالیسم سوسیالیستی در اشعار سیاوش کسراییجلوه

محمود عباسی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

درضا عبديمحم
سیستان و بلوچستاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

چکیده
ترین شاعران سیاسی و نوگراي معاصر است که با اندیشۀ سیاسی پا سیاوش کسرایی از بزرگ

است که د و هنر براي مردمهّطرفدار هنر متعبه عرصۀ ظهور نهاد. او از معدود شاعران نیمایی
با تعهّد در برابر مرام و مسلک فکري و سیاسی خویش از یک سو و با تعهّد در برابر مردم، 

حماسی خویش تالش کرده است که در اشعار سیاسی ـ جامعه و میهن خویش از سوي دیگر، 
هاي مرسوم دهۀ چهل، ضمن مخالفت ها و رمزگراییها و پوشیدگیآشکارا و به دور از پیچیدگی

گرایانه از اجتماع خویش را به تصویر بکشد و روح ام حاکم و جوّ موجود، تصویري واقعبا نظ
امید را در مخاطبانش زنده نگه دارد. انتقادات سخت او از اوضاع حاکم بر جامعه، لزوم انقالب، 

ستیزي و دشمنی با امپریالیسم، هاي سیاسی، غربمردم گرایی و تالش بی وقفه درجهت آرمان
هاي زحمتکش، شعر او خواهان و همبستگی استوار با تودهداشت آزاديندان و بزرگتوصیف ز

. در داده استسوسیالیستی شعر نو نیمایی قرارمار اشعار جریان رئالیسم انتقادي ـ را در ش
ار کسرایی ی اشعهاي رئالیستاین مقاله کوشیده شده است تا ضمن معرفی مکتب رئالیسم، جلوه

هاي اشعار تا از این رهگذر جلوهفی مورد بررسی و مداقّه قرار دهدتوصیی ـ را با روش تحلیل
د.شورئالیستی کسرایی بیش از پیش آشکار 

.رئالیسم انتقادي، رئالیسم سوسیالیستی، شعر نو، سیاوش کسراییها:کلیدواژه
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آفرین در اشعار علی معلم دامغانیمختصات سبک

محمود عباسی
بلوچستاناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و

محمدرضا عبدي  
بلوچستاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و

چکیده
پیوندهاي عمیقش با ۀ شاعران صاحب سبک معاصر است که به واسطعلی معلم دامغانی از 

گذشتۀ ادبی ایران در شعر خویش غالبًا در پی گزینش خاصی از واژگان و تعابیر است. 
گرایی، توجه به اوزان بلند در مثنوي، استفادة فراوان از تکنیک تکرار، انحراف از باستان

را در شعر او سازي ) و شخصیforegroundingهنجارهاي عادي زبان، نوعی تشخص زبانی (
هاي شعر عصر انقالب اسالمی، عنصر رسد با توجه به ویژگیبه وجود آورده است. به نظر می

گیري یک سبک شخصی در شعر معلم است. این مقاله  فردیت خالق مؤلف، عامل اساسی شکل
ک رویکردي به سبپس از نگاهی گذرا به تعاریف سبک شخصی و مختصات سبک آفرین، با

بک مختصات س» رجعت سرخ ستاره«شناسی فرمالیستی و  با تکیه بر تنها اثر معلم یعنی
هاي مشترك و متکرّر اشعار این شاعر معاصر را مورد کنکاش ) و ویژگیstyle markers(آفرین

.اي از مختصات اشعار او، ارائه شودو بررسی قرار می دهد؛ تا از این رهگذر شناخت تازه
.علی معلّم، سبک فردي، شعر معاصر، تشخّص زبانیها: واژهکلید
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اثر احمد کرمانشاهی،الملکنامۀ حسامنسخۀ خطی فتح
(بررسی حوادث تاریخی)

نفیسه السادات عبدالبقایی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
متخلص به الهامیالملک اثر احمد کرمانشاهیموضوع مقاله معرفی نسخۀ خطی فتحنامه حسام

هاي خطی در میان کتاب2535باشد. نسخۀ مذکور که با شمارة ه.ق) می1264-1325(
111اي و متن منظومۀ صفحه3کتابخانۀ مجلس موجود است به خط نستعلیق با مقدمۀ 

صفحه نوشته شده است. موضوع کتاب وصف پیروزي حسام الملک 114در اي، جمعاًصفحه
والی کرمانشاه در جنگ با احمدوند چلبی است.

گوي زمان خویش بوده است. وي ترین سخنالملک و بنامالهامی شاعر مخصوص دربار حسام
کور در که وقایع مذبا اجازة امیر و با دو شرط شروع به سرودن منظومۀ خویش کرد، اول آن

که کرده است نباشد و دوم آنچه که امیر در روزنامۀ سفرخیر چاپ میمنظومه بیشتر از آن
کالم شاعر طریقۀ گزاف و اغراق به خود نگیرد تا  منظومه، واقعی جلوه کند. اثر مشهور الهامی 
باغ فردوس است که در بیست هزار بیت در مقتل حضرت آل عبا علیه التحیه و الثنا سروده 

شده است.    
.نامه، احمد کرمانشاهی، الهامیالملک، فتحنسخۀ خطی، حسامها:کلیدواژه
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(ع) و توجه حضرت بررسی جایگاه زائران امام رضا
به ایشان در ادبیات معاصر ایران

پورشعله عبدالعلی
زینب چراغی

آذرعبداهللا طلوعی
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده
(ع) در دل هر شیعۀ آل علی زبانه کشد، شوق زیارت آن بزرگواران به ائمۀ اطهارآتش عشق 

سازد رباید و دریاي جانشان را به چنان طوفانی متالطم مینیز آرام و قرار از دل عاشقان می
یابد. شاید زیارت خاندان عصمت و طهارت، نیاز راستین که جز با زیارت، وجودشان آرامش نمی

است که در اندرون جان خویش غمی نهفته دارد و اندوهی فروخفته. چنین هر شیعۀ واقعی 
جوید که سخن و حکایت او را بشنود و نجواي انسانی، در وراي این جهان خاکی، کسی را می

(ع) یکی از این بزرگواران ضابرخاسته از دل غمزدة او را مهربانانه در کام خویش ریزد. امام ر
ها را از جسم و جان زائرانش ها و غماي زالل، رنجن چشمهاست که بارگاه باعظمتش چو

بخشد. البته این باور هر انسانی است که به آن ها میناپذیر بدانزداید و آرامشی وصفمی
ر و در یاخةدر دورورزد و وجود خویش را خالصانه وقف ایشان کرده است.حضرت عشق می

م که از ظرافت و لطافت یخوریامام هشتم بر مدر مدح و منقبتیشعر معاصر به شعر شاعران
این پژوهش بر آن است که زیارت حرم مطهّر امام رضا و جایگاه زائران .شه برخوردار استیاند

آن حضرت و توجه آن امام بزرگوار به ایشان را در شعر معاصر به تصویر بکشد و بدین منظور 
د، انشان شعر سروده(ع) و بارگاه ملکوتیضاشاعران معاصر که در وصف امام رتعدادي از اشعار 

ها، اشعاري که متناسب با موضوع پژوهش بودند گردآوري مورد مطالعه قرار گرفت و از بین آن
(ع) مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روش تحقیق ه شاعران نسبت به زیارت امام رضاشد تا دیدگا

اي استوار است.ات کتابخانهتحلیلی و بر مطالع-در این پژوهش به شیوة توصیفی
.امام رضا، زیارت، شفاعت، فضیلت زیارت، جایگاه زائرانها:کلیدواژه
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مالیستیهاي مینیانطباق آن با داستانو بیت در غزل فارسی داستان
غزلیات حافظ):(مطالعۀ موردي

فرزانه عبداللهی
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
نثر،وظمنبهبسیاري،داستانیهاينمونهدارندايدیرینهادبیپیشینۀکههاییملتدر میان

ل و هاي روایی مستققالب داستانی با ویژگییک»بیتداستان. «داردوجودگراکمینهابعادبا
بافرماین. استرفتهکار بههاي مختلففارسی در دورهانواع شعرکمینه است که در 

.داردراکوتاهبسیارداستانیکهايداستانی، ویژگیهايحداقلازبرخورداري
است؛ با توجه به موضوع، دیوان حافظهاي »بیتداستان«هاي اصلی این مقاله برخی از داده
و ایممالیستی بیان کردهمینیهايداستانرا با» بیتداستان«هاي مقاله همسانیاز بخشیدر 
دیوانازشواهديباراآنابزارهايوروایتداستانی،مشتركهايحداقلدیگر، بخشدر 

هبامااستنشدهتعریف»بیتداستان«منابع، درکههر چندایم تا نشان دهیمآوردهحافظ
اتأملی دارد. در پایان مقاله، بقابلهايغزل، ویژگیدربسیار کوتاهداستانیقالبیکعنوان

لحاظ هب»بیتداستان«که ایماز غزل حافظ نشان دادهبیتی عناصر پیرنگ در کامل بازسازي
ویداديرگزینشی ازشاعر با.هاي مشترکی داردویژگیمالیستیمینیهايداستانساختاري با

طرزي خاص تنیده، بهدرهمايشبکهو درهاي واژه»ثانویههايداللت«ازگیريبهرهجذاب، با
.استمخاطب، آفریدهبرقويحسیتأثیرباجذابیهاي»بیتداستان«

.مالیسمبیت، ایجاز، مینیغزل فارسی، روایت داستانی، داستان:هاواژهکلید
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میاي قرآن کرهاي مختلف ترجمهشناسی گونهبیآس

مالک عبدي
علمی دانشگاه ایالمهیئتعضو 

دهیچک
انی ین نزولِ وحیاغرض ازوارد شده ویزبان عربم بهیرأس آن قرآن کردرما وینیمتون د

فهم زي جزیچقرآن،به ُگواه خودبناانی زبان عربی،یساختارهاي بواژگان ومَحملی ازدر
و]2)/عوسف (ی*[کُم تَعقلُونَلَّاً لَعَ یبرَ*إنا أنزَلْنَاهُ قُرآنًا عَست:ینبرترۀشیإعمال اندوتدبر و
ه شناختی بمعرفتی و،يت ترجمه از جنبه معنویکه سخن از اهمداست که هرگاه یناگفته پ

ندان ن امر دوچیت ایحساس-مرتبط استینین و متون دیآنچه که به امر دیعنی-دیآیان میم
داردف قرآن اقتضاي آن راینصّ شررأس آنهادرنی ویدن متون اعتقادي ویت ایاهمشود.یم

و ین به زبان عربیکه منحصر به متکلمیمقدس و نورانن متون یاز ايریکه به جهت بهره گ
سنگ ات گرانیمحتوعامّه فهم ازی مناسب ویست اقدام به ارائه برگردانهاین زبان نیان ایآشنا

ردن رویاز همبهره نمانند.آن بیسعادت ازمستی وةنوشان بادجرعهتان کتاب الهی شودیا
هاي مختلفی از ترجمه قرآنمختلفی راجع به ارائه گونهکارات ابتمعاصرخ گذشته ویطول تار

ذوق و ف مخاطبان ترجمه، ویافت طیدروسطح شعورنحوه هدف گذاري مترجم،بربنا
تبلور ونقصان درب ویمعاچکدام خالی ازیبرداشت شخصی مترجم ارائه شده که ه

و ردهاکین رویارائه مهمتربام تایآنن پژوهش بریادرات نبوده اند.ین آیسازي مضامبرجسته
بطن هرگونه ازبهاي نهفته دریآسوجمال، چالشهام به طور ایاي قرآن کرهاي ترجمهونهگ

م.ینیات به بحث بنشیآشواهدي ازادله وذکرباترجمه را
اي.هاي ترجمههاي فارسی قرآن، چالشترجمههاي ترجمه، م، گونهیقرآن کر:هادواژهیکل
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ترجمه در نزد مترجمان قرآن کریمو الزامات امرابعاد فنی ـ تخصصیبررسی 

مالک عبدي 
علمی دانشگاه ایالمهیئتعضو 

دهیچک
ن کاري ناممکنیعلماي مسلمزعم جماعتی ازبربناودشوار،ارصعب ویترجمه قرآن امري بس

ییچالشهاوعربی،ده زبانیچیف خاص وپیظراات واقتضائبرد،که بنایمی آنظره محال بو
ت وصعوبشود،ین کتاب الهی میترجمه امحققان امرمترجمان وریبانگین راستا گریاکه در
ترجمه خارج ـّزیحازن دسته،یانظربربنان کتاب الهی رایا،مسئلهن یبودن ازیخچالش

طی،یشرامراعاتم که بایرین بپذیعلماي مسلمنزدرأي غالب دربربناکن اگریولکند.یم
م یوشیمش روي بعدي رودررویچالش پآنگاه باد،ینمایمالزام آورضروري ون امریمبادرت به ا

پارامترهاي فنی بودن ازلزوم برخورداروت شخص مترجم،یقابلی وکارایکه همان شروط و
ري ازیبراي جماعت کثران امریمتواتري است که امکان مبادرت به ابرجسته وق،یدق

سنگ گرانمِ ناب ویمفاهوسازد. چراکه برگردان معانی واال یمن امر ناممکن یمتخصصان ا
وخاصيتبحرویدسترهیچز،ین کتاب عزیادریزال الهیض الیمنبع فگرفته ازنشئت

ن یایدباویبالغاسرارازییایدانستن زواویبه زبان عربییکه صرف آشناطلبدیمشگرف را
از الزامات فنی ییهاوتاه به گوشهن مجال کیادرماداد.نخواهدهرگزترجمه راامرزبان کفاف 

م پرداخت.ید خواهیمترجمان فراهم آنزدست درايکه ضروریتخصصـ 
الزامات ترجمه.وهاژگییورآن، مترجمان، ترجمه قم، یقرآن کر:هادواژهیکل
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تأثیر اصطالحات خوشنویسی بر اشعار فارسی

اینيدیعبریداممحم
ان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهاستادیار زب

یضیفهاجر
و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهدانشجوي دکتري زبان

چکیده 
شناسی، عرفان و ادبیّات فارسی، در درازناي تاریخ و فرهنگ رابطۀ خوشنویسی با مفاهیم زیبایی

زبان فارسی در آن رواج داشته،  امري بسیار هاي دیگري که و هنر ایران زمین و سرزمین
رسد. خط یکی از ابزارهاي مهم شناخت فرهنگ و تمدّن اقوام روشن و تقریباً بدیهی به نظر می
هاي انسانی است. بنابراین بررسی تکوین کتابت و خط، سیر مختلف و ثبت و انتقال اندیشه

نکتۀ مهم این است که خط اگر چه با نماید.تحوّل تمدّن انسانی را در گذر زمان مشخّص می
دارد، در عین حال، این نخستین ارائۀ شکل و محتوا در یک نظر، پیام مستقیم خود را بیان می

تر و  حّتی رمزي را نیز دارا گردد و ظرفیّت ارائۀ مفاهیم عمیقالیۀ پیام رسانی خط تلّقی می
و هم در شکل بصري گان نهفته است باشد که هم در شخصیّت حروف و ارتباط آنها با واژمی

حروف و واژگان.
ابزار و ادوات مخصوص هنر خوش نویسی، شمایل تصویري واژگان و قطعه پردازي و ... نیز هر 
یک بخش گسترده اي از مفاهیم شاعرانۀ ما را در برگرفته و سبب سخن پردازي و خلق مفاهیم 

چون نایع ادبیصویرسازي و استفاده از صادبی بزرگی گردیده است. پیوند ادبیّات و شعر و ت
اي دیرین دارد. نگارنده در این ... با هنر خوشنویسی از واژه تا قطعه سابقهتشبیه و استعاره و

پژوهش، درصدد است که پیوند هنر خوشنویسی با اشعار فارسی و بسامد بسیار باالي 
متعّدد بنمایاند.هاياصطالحات خوشنویسی در اشعار فارسی را با ذکر شاهد مثال

.خط، شعر، خوشنویسی، هنر، اصطالحات خوشنویسی، ابزار خوشنویسیها:واژهکلید
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دهاي اسرارالتوحیمیرچا الیاده با حکایت» مان مقدسز«بررسی تطبیقی نظریۀ 

زاده هدي عرب
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت

احمد فقیرزاده 
ارشد زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی 

چکیده
)، اندیشمند شهیر معاصر، آثار و نظریات قابل تأملی در عرصۀ Mircea Eliadehمیرچا الیاده (

دین پژوهی و اسطوره شناسی پدید آورده است. روش وي در انجام این مطالعات، بیشتر بر 
وي از جمله نظریاتی است که » زمان مقدس«پایۀ پدیدارشناسی صورت گرفته است. نظریۀ 

ورت مشروح بدان پرداخته است. در مطالعۀ ، به صمقدس و نامقدسدر ضمن آثار خود از جمله 
وي، ضمن پرداختن به مصادیق آن، » زمان مقدس«حاضر نگارندگان با تأمل بر اجزاي نظریۀ 

پرداخته اند، تا از این رهگذر، به میزان انطباق اسرارالتوحیدبه مطابقت این آراء با حکایت هاي 
پی ببرند. عمده ترین مصادیقی که التوحیداسرارزمان مقدس از دیدگاه الیاده با تصویر آن در 
تعلیق زمان، پایایی و کاستی ناپذیري زمان در این مطالعه بدان تأکید شده، موضوع 

مقدس،اشراف بر ضمایر با تسلط بر زمان، نجات انسان تاریخی از طریق پیوند با زمان مقدس، 
ي آن در نظریۀ الیاده است که ویژگی هاارتباط با ابدیت و بی ارزشی رخدادهاي تاریخی

مقایسه صورت گرفته است.اسرارالتوحیدمشخص شده و سپس با متن حکایت هاي 
.اسرارالتوحیدزمان مقدس، میرچا الیاده، پدیدارشناسی،ها: کلیدواژه
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بررسی تطبیقی جایگاه فردوسی در دو قصیده از جمیل زهاوي و بشاره خوري

ي   آبادوسفیعربفائزه
علمی دانشگاه زابلهیئتعضو 

يآبادوسفیعربعبدالباسط
علمی دانشگاه زابلهیئتعضو 

یرحمانعفت
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل  

چکیده
ویژه  ادبیات عرب  مورد ستایش به،آوري است که در ادبیات جهاننامابوالقاسم فردوسی، شاعر

-1863است. از جملۀ این شاعران، جمیل زهاوي (دوستان بسیاري قرار گرفته شاعران و ادب
به مدح فردوسی م) دو قصیدة طوالنی خویش را1964-1890م) و بشاره خوري (1936

اند. پژوهش حاضر هاند و او را از جمله شاعران و مردان جاودان گیتی معرفی کرداختصاص داده
ی و تطبیق تطبیقی، به بررستحلیلی و با تکیه بر مکتب امریکایی ادبیات ـ با روش توصیفی

است که در قصاید این جایگاه فردوسی در این دو قصیده پرداخته و به این نتایج رسیده
اشاره به قدرت شاعران محورهاي مشترکی در توصیف فردوسی وجود دارد. از جملۀ این موارد 

کند میاعتراف هر دو شاعر در قصاید خویش شاعري فردوسی و جایگاه جهانی شعر اوست.
ستایند و او را ها شخصیت فردوسی را میکه شاهنامه از جایگاه واالیی برخوردار است. آن

با اذعان به مقام شامخ فردوسی دقت و صالبت سخنان فردوسی را وخوانندسرآمد همگان می
ند.ننمایند که دیگر شاعران از خلق اثري همچون شاهنامه ناتوادانند و اقرار میتکرار ناپذیر می

انصافی نسبت به فردوسی اشاره از سوي دیگر هر دو شاعر به قدرناشناسی محمود غزنوي وبی
ایند.نماست، اظهار تأسف میهایی که نسبت به فردوسی صورت گرفتهمهريکنند و از بیمی

.ادبیات تطبیقی، جمیل زهاوي، بشاره خوري، فردوسی، ایران:هاهکلیدواژ
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هاي بیهقیداستان در حکایتواکاوي طرح

ییمحمدجواد عرفانی بیضا
علمی دانشگاه پیام نورهیئت

زادهصدیقه غالم

چکیده
پادشاهی مسعود و حوادث مربوط به دوران حکومت مربوط به دوران،تاریخ بیهقی موجود

یشپکند وحوادث آن را ترسیمگیري ورداوست که بیهقی به خوبی توانسته کشمکش و
عبرت ی جهت پند ویهاها حکایتدرگیريدر خالل این کشمکش وروي خواننده بیاورد و

ن ایدرآورد.یا توضیح مطلبی مبهم در تاریخ می،یا حکایتی در مورد شخصیتیخواننده، 
ي،ناپایدارشروع،ها از قبیل عناصر طرح داستان،این حکایتساختار طرحپژوهش به تحلیل 

دادهبه این پرسش پاسخپرداخته شد وبندي پایانو گشاییگرهاوج،ۀطنقتعلیق،گسترش،
و در پایان ازآنجا ؟داستان وجود دارد یا نهطرحهاي بیهقی تمام عناصرشد که آیا درحکایت

توصیف قهرمان داستان شروع جهان باهاي ادبیات ایران وآغازین بسیاري از داستانۀکه صحن
نویسندگانمورد بررسی قرار گرفت.ها آغازین این حکایتۀصحنوچگونگی شروع،شودمی

ها را  توان آنرا واکاوي نمودند و دریافتند که میمورد27ها این نوع حکایتدر ضمن تحلیل 
کرد.تقسیم ،توضیحی-3ايمقایسه-2هاي پندآموزحکایت-1نوع به سه 

.واکاوي طرح، ساختار طرح، صحنۀ آغازینداستان،هاي بیهقی،حکایت:هاکلیدواژه
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شده به قهر در کودکی و قبول شده به مهر از سوي طبیعتاساطیر رانده

ژاله عرفانی نمین
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
مختلف و در گیرند، در دوران ها از ناخودآگاه جمعی بشر سرچشمه میجا که اسطورهاز آن

هاي مشترکی دارند. و گاهی یک پیام در قالب چند اسطوره روایت اقوام و ملل گوناگون ریشه
اند، از جمله مواردي است شود. اسطورة کودکانی که به دست طبیعت از مرگ نجات یافتهمی

ررسی بها در تاریخ اساطیر تکرار شده است. در این نوشتار باکه با تغییر اسامی اشخاص و مکان
ارز ایران و یونان به تشابهات فراوانی در میان عناصر داستان و شیوة تطبیقی چند اسطوره هم

ها از ناخودآگاه جمعی بشر محسوب یابیم که سندي دیگر براي تولد اسطورهروایت دست می
شوند. تقدیر محتوم، استقبال طبیعت از کودك رانده شده، بازگشت کودك به جامعه و می

نیک از جمله مشترکات میان این روایات اساطیري است.پایان
.شده، طبیعت، شاهنامهاسطوره، کودکان راندهها:کلیدواژه



1394527دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

عروضینظامیمقاالتازیکیدرتاریخیحقایقبررسی

لیال عرفانیان قونسولی

چکیده
نیریشزبانوبومومرزنیافرهنگحفظدرزیاديتأثیرچهارمقالهنامبهیعروضینظاماثر
يبراآننقلوگذشتهیخیتارحوادثانتقالمقالهچهارگریدمهمنقش. استداشتهآن

نیاانجامدرچهارمقالهمشکالتازیکیاما. باشدیمبومومرزنیاگذشتهبهمندانهعالق
يهانگاهگاهوخوردیمچشمبهآنیخیتارعیوقاییبازگودرکهاستاشتباهاتینقش

فکشمقالهنیانگارشازهدف. کشاندیمینیبدببهرارانیاگذشتهاتیادببهمشتاق
آنهاحیتصحواشتباهاتنیاافتنیباتااستیعروضینظامدوممقالهدردادهرخاشتباهات

راشیخوکشورنیشیپفرهنگوخیتاروآورندیميآثارنیچنيسوبهرومشتاقانهکهآنان
پس.ابندیدرراقیحقاتامیکنکمکآنهابهومیبرهانراههیبازند،ینمایموجوجستآنهادر
نیاردمنقولحوادثوهاتیشخصغالبکهمیدیرسجهینتنیابهمقالهنیاقیدقیبررساز

حوادثوهاتیشخصازکیهرگشتنحادثيبراکهیزمانودارندیخیتارتیواقعمقاله،
تیواقعکهیحوادثوهاتیشخصمعدودنیهمچنباشد؛یمحیصحاسترفتهکاربهزین

نیاهبگرانیدخ،یتارگذردرکهباشدییدستبردهاخاطربهاستممکنزینندارندیخیتار
نگارندهارزشازعنوانچیهبهمقالهچهارنگارشدریخیتاراغالطوجودواندنمودهوارداثر
.کاهدینميوعملوآن

، اغالط.یعروضیچهارمقاله، نظامها:واژهکلید
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تجلّی شاعرانۀ آفتاب در تاریخ جهانگشاي جوینی

يعسکریعل
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده 
شعر و ادب فارسی از سپیده دم طلوع خویش آفتاب را با خود همراه داشت. نثر فنّی که زبان 

بستر براي هنرنمایی هاي شاعرانۀ نویسندگان چیره تصویري و شعرگونه و مخیّل دارد، بهترین
دست است. یکی نمونۀ برجستۀ این نوع نثر، تاریخ جهانگشاي جوینی است. این کتاب با آن 

هاي قابل توجهی از آن به نثر فّنی نگارش یافته که در درجۀ اول یک اثر تاریخی است، بخش
و در آن اثر از حداکثر امکانات ادبی براي ایجاد اي برخوردار است هاي ادبی فوق العادهو از مایه

تحرّك و زیبایی و جاذبه استفاده شده و صدها آرایۀ ادبی مختلف با هنرمندي خاص به رشتۀ 
کالم درآمده است. عالوه بر این در بسیاري موارد تعابیر رنگارنگ تازه و زیبایی براي یک مفهوم 

شده است که در این مقاله به عنوان نمونه تعابیر و صور واحد با بار معنایی و ادبی متفاوت ارائه 
خیال مربوط به آفتاب و طلوع و غروب آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله 

هاي جوینی در آفرینش صور مختلف خیال از آفتاب بوده است که با نشان دادن هنرنمایی
تعبیر کنایی و 16ر اثر جوینی اي صورت گرفته است. دروش نظري و پژوهش کتابخانه

جملۀ خیال انگیز همراه با تشبیه و استعاره 20استعاري براي آفتاب ارائه شده است. همچنین 
جمله نیز براي غروب آن آمده است. عالوه بر این، جوینی 10و تشخیص براي طلوع آفتاب و 

مورد مشبّه 10د مشبّهٌ به و مور17بار نیز آفتاب را دستمایۀ تشبیهات خود قرار داد که در 27
بوده است.

.تاریخ جهانگشاي جوینی، تشبیه، استعاره، کنایه، آفتابها:واژهکلید
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نقد اجتماعی رمان باغ بلور

عسگري حسنکلوعسگر
علمی دانشگاه خوارزمیهیئتعضو 

آرزو شهبازي

چکیده
ون هاي گوناگخارجی در زمینهادبیات پایداري توصیفگر بیداد داخلی یا تجاوز و حملۀ دشمن 

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی است. هنرمند متعهّد در پی نشان دادن تصویري واقعی 
نوعی به تعهد خود عمل کرده و مقاومت و پایداري مردم از این جامعۀ مورد تجاوز است تا به

ته در افیسندگان رشد یان نویدر ماش را در ادبیات و تاریخ کشورش ثبت و ضبط کند. جامعه
بر یار عمدهیثأ) ت1365(باغ بلوررمان نگارش با )1336(متولد انقالب، محسن مخملبافدوران 

هدف این مقاله بررسی گردد.یميسندگان بعدیگذارد و سرمشق نویان رمان جنگ میجر
ه نقد لی بتحلی-اند تا با روشی توصیفیرمان از منظري اجتماعی است. نگارندگان بر آن بوده

هاي میانی جنگ یعنی در سال1364-1363هايرمان مذکور بپردازند. رمان باغ بلور در سال
اي انتقادي و با زبانی عامیانه و تحمیلی نوشته شده است. نویسنده در این رمان به شیوه

هاي شهید و همسران جانباز و مسائل و مشکالت زندگی آنها اي به وضعیت خانوادهمحاوره
داخته است. همچنین این رمان به دلیل پرداختن به جامعۀ زنان و مسائل و مشکالت آنان پر

گیرد.هاي زنان قرار میدر زمرة رمان
.بافادبیات پایداري، تعهد، باغ بلور، مخملها: واژهکلید
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مثلرب ضاثر 
و بررسی“المثلضرب”سیشناارزششناسی وشناسی، گونهشناسی، اصطالح(واژه

مشابه)ها و مفاهیمبا اصطالحي آنهاها و تشابهتفاوت

جعفر عشقی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر خجسته دوین
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ه کیا اجتماعییاخالقياآموزهين، حاویاست کوتاه، اغلب آهنگياالمثل، جملهمَثَل یا ضرب

اندك گنجانده شده است. در شتر در لفظییی بیمعنایعنیز است؛ جایمهم آن ايهایژگیاز و
ابد. در ییاد، آن را درمین حال، معنا روشن است و ذهن شنوندة اهل زبان، بدون کوششی زیع

ایم تا بر آن بودهمقالۀ حاضر، با مروري بر تعاریف گوناگون مَثَل در منابع ایرانی، عربی و غربی، 
له (از جمبررسی و تعریف مفاهیم مرتبط با آنبه تعریف واحدي از مَثَل دست یابیم و ضمن

، به بیان هالبندي مَثَمُدَّعا مَثَل) و ذکر طبقهمثل، ارسال ملیح،المضرب و مورد مَثَل، ارسال
تعبیرات و...)، تمثیل و کنایه آمیز، ها (سخنان حکمتگونههاي مَثَل با مََثلها و تشابهتفاوت

ها ثَلمَکاربردیشناخترواننزول و جنبۀشأنش،یدایپبپردازیم. در این مقاله همچنین مبدأ
و شناسیواژه، یاجتماعیشناسهاي گوناگونی چون رواناز دیدگاههاآنارزشکاویده شده،

بهرحاضارزیابی شده است. پژوهشو... تحلیل و یقشناسی، علوم اخال، زیباییينگارفرهنگ
ياخانهکتابروشازاطّالعات،يگردآوريبراوگرفتهانجامیلیتحلـیفیتوصقاتیتحقروش

.استشدهاستفاده
ها، تمثیل، کنایه.گونهمَثَلمدّعاَمثَل،المثل، مضرب مَثَل، مورد َمثَل،َمثَل، ضربها:کلیدواژه
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شاهنامهه در تمثیلیّيهاالمثلضرب
)المثل شاهنامۀ فردوسیده ضربیو داستانیخیتاريهاشهی(بررسی ر

جعفر عشقی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر خجسته دوین
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
درز و ، انی، اجتماعیم اخالقیانگر مفاهیا نظم است که بیکوتاه به نثر یالمثل، سخنضربایمَثَل

یبخشند وعام داريو کاربردژرف،ییمحکم و روان، معنايساختارهالثَاست. مَیزندگيدستورها
يهادگاهیاز درا هالثَافته است. مَیگر انتقال یبه نسل دینه از نسلینه به سیکه ساندردماز فرهنگ م

هاي لثَمَو)دارداستان(هیّلیتمثهايلثَبه مَيبندطبقههاآناز یکیکهاندکردهيبندطبقه،گوناگون
،یرتاا به عبیکه شأن نزول دارند هایی هستندلثَمَهاي تمثیلیه، لثَ مَ.دار) استداستانریغ(حکمیّه

صل ها، موقوف به دانستن اآنیدن معنیو فهمهستند ياا افسانهیداستانی، یخیتاريابر واقعهیمبتن
که شأن نزول و داستان هستندهاییلثَمَهاي حکمیّه نیزلثَمَ.هاستندة آنین گویمنشأ و نخستو 

المثل در آن به کار پانصد ضربحدودمشخص شد که ،یوجو در متن شاهنامۀ فردوسجستباندارند.
،يل تکرارثَبا در نظر گرفتن سه مَ.دار استداستانیاهیّلیتمثان،یمنیاز ااست که سیزده مَثَلرفته

يهالثَمَنیااستخراج رفته است. کاردر شاهنامه به تمثیلیّه فرد ل منحصربهثَگفت که ده مَتوانیم
پژوهانبه مَثَلکهنیاست. از جمله ایفراوانيهاارزشي، داراهاآنو بررسیشاهنامهازدار داستان

رخی بکه در ـها رااز آنیبرخشۀیو رکندیها کمک ملثَمَیداستاناییخیتاريهاشهیرافتنیيبرا
قب عیاز فردوسترشیپاریبسيبه روزگاراند ـهنسبت داده شدیمنابع به روزگار پس از فردوس

عات،اطّاليگردآوريبراوگرفتهانجامیلیتحلـیفیتوصقاتیتحقروشبهحاضرپژوهش.راندیم
.استشدهاستفادهياکتابخانهروشاز

هاي حکمیّه، داستان، تاریخ.لثَمَهاي تمثیلیّه،لثَمَمَثَل، ها:کلیدواژه
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المحجوبهشت متن عرفانی با تأکید بر کشفگزاري دربررسی حج و حج

حسین عشیري کردشامی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
حسن سعدي

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناس ارشد 

چکیده                                                                                  
از آغاز ورود آیین اسالم به ایران زمین تا امروز، اثرگذاري مبانی فرهنگی این دین مقدس بر 

شهود و قابل بررسی است؛ تا جایی که امروزه بسیاري زمین کامالً مابعاد مختلف فرهنگ ایران
گرفته از دین مقدس اسالم است. بازتاب این تاثیرپذیري از مقوالت فرهنگی قوم ایرانی ریشه 

توان دید. ادب فارسی از فرهنگ ایرانی از دین اسالم را به بهترین نحو در ادبیات فارسی می
گرفته است. عرفان و تصوف به عنوان سالم تأثیرهاي گوناگون از مقوالت مختلف دین اجنبه
ترین شاخه ادب فارسی به صورت مستقیم تحت تأثیر معارف دین اسالم است. معارف مهم

ري گزاعرفانی عموماً برگرفته از مقوالت مختلف دین اسالم است. براي نمونه آیین حج و حج
رفته است. پرداختن به باطن و از مواردي است که در کتب مختلف عرفانی مورد توجه قرار گ

ترین دغدغه مکتب عرفان است. از این روي در کتب عرفانی ژرفاي احکام و عبادات دین مهم
نگر و باطن بین پرداخته شده است. مقایسه گزاري با دیدي ژرفبه مسائلی چون حج و حج

کتب مختلف عرفانی شاهدي بر این مدعاست.
گزاري.فرهنگ، عرفان، حج و حجران، : اسالم، ایهاواژهکلید
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مقایسۀ ساختار روایت در داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار

ذوالفقار عالمی 
(س)دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

شفق غالمی شعبانی
(س)دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده
ساختارگرایانه بررسی عناصر روایی متون است. بررسی این عناصر، عالوه بر یکی از انواع نقد 

اي نیز ابزاري مناسب و کارآمد است. در جستار حاضر هاي مقایسهجنبۀ توصیفی در بررسی
هاي رستم و سهراب و رستم و اسفندیار، بررسی و با یکدیگر مقایسه عناصر روایی داستان

هاي زیرساختی این دو هاي ساختار روایی، تفاوتشباهتاند، تا در عین نشان دادنشده
ها، رفتدهد این دو داستان، در توالی پیداستان، مشخص گردد. بررسی حاضر نشان می

اي هساختاري همانند دارند که عبارت است از: توصیف وضعیت متعادل تولد سهراب و پیروزي
یافتن پدر در ـیابی قهرمانان به هدف اسفندیار، بر هم خوردن وضعیت متعادل درپی دست

ین که انشستن در داستان رستم و اسنفدیار ـداستان رستم و سهراب و بر تخت پادشاهی 
کندکه منجر به مرگ یکی از قهرمانان هاي ناخواسته را ایجاد میوضعیت نامتعادل، جنگ

مان است. تأکید گرددکه پذیرفتن مرگ قهرشود و سرانجام باز وضعیت متعادل باز میمی
هاي بخش میانی است. حال آنکه در بررسی هاي حاضر بر شباهت بین گزارهبیشتر پژوهش

تر در داستان رستم و تر در داستان رستم و سهراب و بزمیهاي رزمیها، با گزارهتمامی گزاره
ناسی شایتها با توجه به عناصر گوناگون روشویم. در این مقاله این تفاوتاسفندیار مواجه می

تودوروف و ژنت مورد بررسی قرار گرفته است.
.رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، ساختار، روایتها:کلیدواژه
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توصیف معشوق در تغزالت قصاید مدحی حکیم سنایی

بشیر علوي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده
هایی در غزنوي با بیش از سیزده هزار بیت مشتمل است بر سرودهدیوان حکیم سنایی 

بند، مسّمط، غزل، قطعه و رباعی. سرودن تغزل و گرایش بند، ترجیعهاي قصیده، ترکیبقالب
دارد. مقدمۀ هاي آن، گاه و بیگاه شاعر را به خود مشغول میهاي عاشقانه و جاذبهبه مجادله

ت، ایمعشوق پرداخته است. هرچند که از لحاظ شمار ابقصاید مدحی سنایی که به توصیف 
بیت است ولی جایگاهی درخور در قصاید مدحی وي به 29تا 7دست نیست و غالباً بینیک

هاي مختلف خود اختصاص داده است. در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی اجمالی جنبه
ورت و تشبیهات حسی و عقلی معشوق از قبیل ساحت اباحی و معنوي یا گزارشگر صتوصیف

و...، سیماي معشوق سنایی با تأکید بر تحول فکري شاعر، بررسی و تحلیل شود؛ بنابراین ابتدا 
م سیماي معشوق، استخراج و در هشت گروه، یترین رویکردهاي سنایی در ترسترین و ویژهمهم

مودار، اهمیت، چگونگی بندي شده است و سپس با مطالعه و بسامدیابی واژه ها و ارائۀ ندسته
ها و نحوة تحول فکري در تصویر آفرینی سنایی از سیماي معشوق در کاربرد و جایگاه آن

هاییهاي سبک خراسانی و رگهتغزالت قصاید مدحی وي تحلیل شده است. حضور مشخصه
هايشود از برجستگیاز تحولی که بعدها چراغ راه شاعران در زمینۀ پرداختن به معشوق می

شود.تغزالت قصاید مدحی سنایی است که در این پژوهش به آن پرداخته می
.سنایی، تغزل، قصیده، معشوق، عشقها:کلیدواژه
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اساس اشعارشبررسی عقدة حقارت در شخصیت خاقانی بر

پرویز علوي آزاد 
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

فرزاد فرزي
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ها، آرزوها و وضعیت روحی و جسمانی خود در اشعارش بسیار خاقانی در مورد احوال، خواسته

سخن گفته و به حوادث مختلف عمر خود در جاي جاي آثارش اشاره کرده است. از مجموعه 
ا هبرد و به وسیلۀ این نشانهیو فکري او پیتوان به اشتغاالت ذهنین اشارات است که میهم
ي هاهاي پنهان شخصیتی و روانی این شاعر دست یافت. با توجه به نشانهتوان به الیهمی

توانشناسی میموجود در دیوان این شاعر و مقایسه آن با اختالالت شخصیت در دانش روان
نتیجه گرفت که خاقانی دچار اختالل روانی عقده حقارت بوده است.

هاي پیدایش عقدة حقارت در توان زمینهشاعر، میبا توجه به شواهد موجود در آثار این 
اصل و نسب، پدر نجار مادر کنیز و بیکرد: جد جوالهه،وجوجستشخصیت او را در این موارد 

بدون پایگاه اجتماعی، فقر اقتصادي خانواده، طرد شدن از طرف پدر در سنین نوجوانی، عدم 
ان پادشاهان و بزرگان، ناکام ماندن تالش یانی قوي مایه و پاسداشت مقام او در میوجود حام
همچنین و قد و جثه کوچک. یو خوارزمشاهیوستن به دربار شاهان سلجوقیپيشاعر برا

حسادت، هاي اختالل شخصیت عقدة حقارت با توجه به نظریه آدلر مانند: برخی از ویژگی
وان تشخصیت خاقانی میدرو خشم را ییجوها، تکبر، تنفر و انتقاماز ارزشياستفادة ابزار

یافت.
ي.شناسی، روانکاوخاقانی، عقدة حقارت، شخصیتها: کلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله536

هاي منظوم فارسیبررسی ساختار پارودي

زادهفرزانه علوي
ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتر

چکیده 
شیوه و سبک اثري دیگر طنزآمیز و مضحک از یادبی است که به شکلیپارودي نوع

وشد کپرداز با استفاده از قالب و سبک نویسنده یا شاعر نخست، میکند. پاروديتقلید می
تا ذهن خواننده را به اثر اوّلیّه هدایت کند؛ سپس با ایجاد تغییرات، کاهش و افزایش 

ستهزاي اهاي زبانی و ایجاد تغییرات معنایی در روایت اول، به شکلی غافلگیرانه بهصورت
ها، ساختار مندي دارد که با بررسی ویژگیپردازد. پارودي کلیت نظاممیاثر اوّلیّه 

توان الگویی براي تشخیص انواع پارودي تعیین کرد. دوبخشی و اجزاي سازندة آن می
يهایژگیدر این جستار با محوریت قرار دادن به صد نمونه پارودي منظوم فارسی، و

تغییر گفتمان و خالف آمد و غافلگیري، ساختار دو بخشی پارودي و چون ؛ هميپارود
-و بر مبناي روشی کمّی تفاوت زبانی پارودي با مدل اوّلیّۀ آن را مورد تأمل قرار داده

کیفی عالوه بر توصیف ساختار پارودي، به بررسی بسامد انواع پارودي با توجّه به ساختار 
ایم.دوگانۀ آن پرداخته

.اجزاي پارودي، انواع پاروديانواع ادبی، پارودي، ها:ژهواکلید
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بررسی و پژوهشی در مذهب و عقاید نزاري قهستانی

شمسی علیاري

چکیده
در باب مذهب و عقاید نزاري قهستانی، شاعر قرن هفتم و هشتم قمري، که در برخی 

از معرفی مختصري از نزاري اند. در این مقاله پس منابع او را از اسماعیلیان نزاري دانسته
در نویسانهاي مورخان و تذکرهاسماعیلی و فرقۀ اسماعیلیۀ نزاري، به مهمترین گفته

هاي تشیّع اسماعیلی و کاربرد این بررسی نشانهشود. درمورد مذهب نزاري اشاره می
شود. یافته برخی اصطالحات مخصوص به آن در شعر نزاري قهستانی  نشان داده  می

گري نزاري تآکید دارند و برخی نیز در این باب تردیدهایی روا اسماعیلیتحقیق برهاي
توان اند ؛ اگرچه نزاري به صراحت مذهب خود را بیان نکرده است، اما میداشته
هایی از آن را در شعر او کشف کرد و بر اساس آن به نتایجی در این مورد دست نشانه
یافت.
.ع اسماعیلی، عقاید، نزاري قهستانیمذهب، تشیّ :هاواژهکلید
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1357تا 1349يهادر شعر نو ساليآزادیجهتيهااستعاره
یشناختیشناسدگاه زبانیاز د

)ینکدکیعیو محمدرضا شفییاوش کسرایرزازاده، سیه بر آثار احمد شاملو، نعمت می(با تک

اکبرينسرین علی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان                                                                                          استادیار

شادي احمدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
م با توجه به یاز مفاهيااست، مجموعهیمفهوماز استعارة ياکه شاخهیدر استعارة جهت

يهاصورتيم را با اعطایها، مفاهن استعارهیشوند. ایمیگر سازماندهیم دیاز مفاهيامجموعه
ۀ یستند، بر پاینیها دلبخواهن جهتیکنند؛ البته ایگر مرتبط میمتقابل، به همدیمکان
م است. یاز مفاهياانسجام و درك تازهجادیها ارند و هدف آنیگیشکل میخاصيارهایمع

یمتفاوتيهادگاهی، دیخیمختلف تاريهااست که در دورهیمهمیم انتزاعیاز مفاهیکیيآزاد
ا بيآزادیجهتيهااستعارهیزبان شناختین مقاله به بررسیدر مورد آن وجود داشته است. ا

تن از شاعران 4و در اشعار 1357-1349يهاکرد معاصر استعاره، در شعر نو سالیتوجه به رو
یعیو محمدرضا شفییاوش کسرایرزازاده، سیاحمد شاملو، نعمت م(هان سالیبرجستۀ ا

از و شود که سیکاف و جانسون نشان داده میۀ روش لیبر پاین بررسیپردازد. در ای) میکدکن
یقیدا کرده و به چه طریپدر شعر شاعران مورد نظر چگونه نمود يآزاداستعارة یانیبيکارها

ت ین دوره، منوط به وضعیدر شعر شاعران ايکند. روشن شد که فهم مفهوم آزادیعمل م
يعت فرا افکنده شده که اکثراً حاویطبيشتر به عناصر بصریبیاست. اوضاع اجتماعیاجتماع

د.انن قرار گرفتهییپایباال و استعال هستند و در مقابل جهت مفهومیجهت مفهوم
.1357-1349يها، شعر نو سالیشناختیشناس، زبانی، استعارة جهتي: آزادهاواژهکلید
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بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

اکبرينسرین علی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
عبدالحسین شهبازي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
پوريمسعود باوان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی 

چکیده
ایی با تر و نیز آشنهاي محلی و اقلیمی در ادبیات یک کشور سبب شناخت دقیقبررسی صبغه
هاي کشور ایران تنوع فرهنگی آن است. گردد. یکی از ویژگیهاي آن کشور میخرده فرهنگ

هاست. گاهیکی از این تجلیاست. ادبیات گر این تنوع در مظاهر گوناگون فرهنگی جلوه
هاي متعددي که در اثر تغییر و تحوالت اجتماعی تجربه روشنفکران ایرانی پس از سرخوردگی

یشتن گشت به خوحکومت پهلوي برگزیدند بازۀ هاي مقابله که با تجدد آمرانکردند، یکی از راه
ت. تاب آن در ادبیات اسزل فرهنگی بومی و بائتوجه به مساهاي این بازگشت بود. یکی از جنبه

کرمانشاه، به عنوان استان پنجم کشور که در پدید آمدن رمان تاریخی و ادبیات کارگري 
پیشگام است، محل رشد و نمو و نیز مکان وقوع چندین رمان فارسی است که در این پژوهش 

ادي اصر ماست. در این بررسی به لحاظ کیفی  عنرمان شوهر آهو خانم مورد بررسی قرار گرفته
ات، کلمات، اصطالحات، اشعار، و معنوي فرهنگی از قبیل؛ بناهاي تاریخی، زبان وادبی

ها، حیوانات، گیاهان، اشیاء، پوشاك، خوراك و... بررسی و تحلیل شده است.المثلضرب
.فرهنگ، عناصر اقلیمی، کرمانشاه، محمدعلی افغانی، شوهر آهو خانمها:کلیدواژه
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اجتماعی در رمان رکسانارئالیسم 

پوراسماعیل علی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دهیچک
پور است. این رمان بر پایۀ اصول و مبانی دهۀ هشتاد و اثر م. مؤدّبيهااز رمانیکیرکسانا 

ا رئالیسم جادویی، ممکتب ادبی رئالیسم نگارش یافته است. جهت پرهیز از خلط مبحث با 
تر است. در مکاتب ادبی ایم که مناسببراي این پژوهش عنوان رئالیسم اجتماعی را برگزیده

اي هطلبد. مؤلف این رمان به بازنمایی برخی از واقعیتاي را میهر محتواي خاص، ساختار ویژه
اي از عناصر یژهنمایی، کاربرد واست. واقعیتاجتماعی، اقتصادي و دینی در اثرش پرداخته

شود که یک اثر را طلبد. این هماهنگی موجود بین ساختار و محتوا موجب میداستانی را می
هاجزء مکتب ادبی خاصی به شمار آوریم. بر همین اساس، رمان مذکور را در دو بعد زیرساخت

ی رئالیستایم تا نشان دهیم که رکسانا یک رمان ها (ساختار) بررسی کرده(محتوا) و روساخت
اي که در این رمان است. در بعد زیرساخت، به بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادي و دینی

ا هایم. در بعد روساختنسبت به آنها دارد، پرداختهيکه راويااست و نگاه نقادانهمنعکس شده
ا رسازي و نثر داستانپردازي، صحنهنیز مسائل مربوط به پیرنگ، زمان، زاویۀ دید، شخصیت

ایم.از منظر رئالیسم اجتماعی در رمان مذکور نشان داده
.پور: رئالیسم اجتماعی، رمان معاصر، رمان رکسانا، مؤّدبهادواژهیکل



1394541دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

گوتهرنگشناسیروانمبنايبرکوربوفدیالکتیکیخوانش

پورزهرا علی
آموختۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندراندانش

چکیده 
شکلیهبداشتند،رنگبهنسبتثابتیهايالعملعکستاریخطولدرهاانساندیدگاه گوتهاز

مغیاوخشمابرازبرايرادیگرانواعوکردندمیامنیتاحساسهارنگازخاصیطیفباکه
آندرهکرسیدرنگشناسیروانازنوینیدركبههاواکنشاینسیربربااو. بردندمیکاربه

.شودمیتفسیرقابلومتغیر، هارنگماهیتطبقانسان  برخوردنوع
ناخوداگاهحتیوذهنیوروحیهاي و دغدغهاحساساتبلندگويرنگکهجدیدی تعریف

رهکهتوان دریافت تعریف شده است و با دنبال کردن رد پاي آن در متن به خوانشی را می
هايهانگیزوهاشکشترینژرفزی اانعکاستوانمیمتنهايسیگنالقالبدرراواکنشی

هاي فرامتنی چون تفسیر به تببین مؤلفهآنرمزگشاییبرايوتعبیرکردلفؤمونیرد
ها نیازمندیم.اختی رنگنشروان

وخاطبم-متنوردخبرازگیريبهرهبا،»گوته«ي آرابیانضمنشدهسعیحاضرۀ مقالدر
اهکارشدرگوتهرنگشناسیروانردیابیاثباتبه» دیالکتیکیخوانش«سارترقوله بیا

.بپردازیمکوربوف، هدایتصادقنظیربی
شناسیک و تفصیل هر کدام در متن با تعریف و تقسیم بندي سه نوع برخورد از کنش رنگ

.سیمرکتاب، به معرفی فرم بدیعی از پرداخت شخصیت و نسبت آن با فضاي متن و مؤلف می
.دیالکتیکخوانشهدایت،صادقکور،بوفگوته،رنگ،شناسیروان:هاواژهکلید
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هاي دورة میانهشده در داستانگفتمان جنسیت قطبی

پورصدیقه علی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کیادهحسنمعصومه باقري
دانشگاه شهید باهنر کرمانهاي باستانیاستادیار فرهنگ و زبان

چکیده
فرهنگ مردساالر از مقوالت عمدة اجتماعی اعصار گذشته بوده که بر نقش و جایگاه زنان در 
متون ادبی تأثیر بسزایی داشته است. حاکمیت این دیدگاه باعث شده تا زنان همواره به صورت 

ان تفکرات انقالبی زنهایی ایستا و منفعل در متون حضور داشته باشند.منفی یا شخصیت
پردازي آنها در خوانش و نقد این دیدگاه،  فرصتی به دست داد تا بتوان براي معاصر و نظریه

بازخوانی و قرائت مجدد این متون، از طریق نقد ادبی وارد عمل شد. البته براي انجام این 
مقاله نانه واقع شد.اینگرانۀ تازه و با دیدگاهی زمنظور، باید کوشید تا در یک استراتژي تأویل

بنابر این باور که زنان در متون ادبی گذشته، شدیداً تحت تأثیر حاکمیت دیدگاه مردساالرانه 
کوشد تا ضمن تبیین مبانی نظري مرتبط با موضوع به تحلیل و واکاوي آن از اند، میبوده

هاي دورة میانه بپردازد.آفرینی زنان در داستانطریق نقش
.میانههاي دورةساالر، استراتژي زنانه، نقد ادبی، داستانفرهنگ مرد:هاکلیدواژه
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یمین فریومديابن دیوانتلمیح و بررسی بسامدي آن در

هزاداحمد علی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
آیناز شکري

ادبیات فارسیزبان وکارشناس ارشد

چکیده
ها، گیرد. یکی از آندستاویزهاي متنوعی صورت میواسطه امکانات و ه انگیزي در شعر، بخیال

... است که شاعران اي وارات مذهبی، تاریخی، اسطورههاي معروف و اشتلمیح و نقل داستان
ن تازه از آن به انحاء گوناگون استفاده یدر پهنه ادب فارسی، در آفرینش معنی جدید و مضام

فارسی در قرن هشتم ادبته و سخنور فریومدي یکی از شاعران برجسد. ابن یمین کننمی
سرایی ... سخنباعی و مثنوي وهجري است که در انواع شعر و نظم از قصیده، غزل و قطعه و ر

ي اشعارش سود جسته و تخیل شعري خود اسازي محتونموده و از انواع تلمیح نیز براي غنی
د.ینمایميضروريشعر وح در یابعاد مختلف تلمیرو، بررسنایرا وسعت بخشیده است. از

به انجام وانیدر کل ديآماريریگیجهنتيو بر مبنایفیتوصی ـ لیوه تحلیاین پژوهش به ش
ک برد هر ین اساس، مقاله حاضر بر آن است که انواع تلمیحات و بسامد کاریده است. بر ایرس

میزان کاربرد که هد دفریومدي، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان مییمین را در دیوان ابن
انواع تلمیحات مورد استفاده به ترتیب شامل تلمیحات دینی با بیشترین حجم، تاریخی، 

باشد. همچنین وفور انواع تلمیح در قصاید بیشتر از قطعات و حماسی، اساطیري و متفرقه می
غزلیات است.

مدي، دیوان، تلمیح، تحلیل و تفسیر.ابن یمین فریو: هاکلیدواژه
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بند ياهیدر ساخت الیزبان فارسیموضوعيهاگاه سازهیجا
دستور نقش و ارجاع

زادهیعلیعل
مشهدیدانشگاه فردوسیشناسار زبانیدانش

یفرزانه رزق
یهمگانیشناسکارشناس ارشد زبان

دهیچک
یبررسمورد یشناسمختلف زبانيهاهیدگاه نظریگر از دیديهااز زبانياریهمچون بسیزبان فارس

-اگرۀ ساختیک نظرین دستوریهاست. ادگاهین دیاز ایکیقرار گرفته که دستور نقش و ارجاع، 
شد و یمعرفيالدیم1980ل دهۀ ین در اوایو ون ولیچون فولیشناساننلۀ زبایوسگراست که بهنقش

، ت نحويالتعام، هینظرن یوارد کرد. ایشیها، بر دستور زایژه درمورد همگانیو، بهیاساسيانتقادها
ن یسه ساخت مستقل و در عکمکبهرازباندستوريهايتساخدرکاربردشناختیومعناشناختی
نزباپژوهشایند.سازیمروشن،عالاطساختومنطقیساخت،ينحوساختیعنیحال مرتبط، 

ارجاعونقشدستوردررافارسیزبان یموضوعيهاگاه سازهیجاکهاستآنصدددرشناختی
م مطرح شده ین زبان، در چارچوب مفاهیجمالت ایموضوعيهان راستا، سازهیمشخص سازد. در ا

حدود ،پژوهشایندراند. شدهیبررسه،ین نظریايبند، در حوزة ساخت نحوياهیدر ساخت ال
ها، از نظر مثال. همۀ شده استيآورجمعينوشتارويداری، از دو منبع شنیصد جملۀ فارسیس
ند دهیها نشان مافتهیاند. قرار گرفتهین دستور مورد بررسیايشان در ساخت نحویهاگاه سازهیجا

يفعل، تا حدود-مفعول-فاعلیش واژگانیکه آرایزبان فارسيو نوشتاریکه اگرچه در گونۀ رسم
یگانهميهاگاهیکرده و در جاعمل یسیه زبان انگلین دستور، شبیدر ایموضوعيهاثابت است، سازه

، یوعرموضیو غیها، اعم از موضوع، سازهیسیکه برعکس زبان انگليرند، اما در گونۀ گفتاریگیقرار م
ز واقع شوند. ینیرهمگانیغيهاگاهیتوانند در جایشوند، میجا مجابهیراحتبه
گاه جداشده از چپ، یاز راست، جاگاه جداشده ی، دستور نقش و ارجاع، جای: زبان فارسهادواژهیکل
.یموضوعيهاه، سازهیاز مرکز، حاشگاه پس یش از مرکز، جایگاه پیجا
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آمیز فلکی شیروانیمباحثهبررسی اشعار

زادهالله علی
دکتري ادبیات آکادمی مّلی علوم آذربایجان

چکیده
شعراي معروف قرن ششم هجري است که در قصبۀ  شماخی حکیم نجم الدین محمد فلکی از 

از توابع شروان متولد شد. فلکی گویندة نازك خیال و شیرین سخن است که بر خالف معاصران 
خود به سهولت کالم و روانی سخن متمایل است. پژوهشگران و محققان دربارة شعر فلکی 

و به است"فرمال و اسکوالستیک"نمایند که قصایدشآراي متفاوتی دارند و گاهی چنین می
عبارتی دیگر وي در اشعارش با کلمات بازي می کند. در این مقاله سعی شده است آراي 
پژوهشگران خصوصا محققان کشور آذربایجان در خصوص اشعار مباحثه برانگیز فلکی مورد 

ز ر شود و نیفلکی متذکۀ توجه قرار گیرد و نوپرداز بودن، واژه آفرینی و وسعت دید شاعران
عنوان شود فکر نادرست این محققان ناشی از ترجمۀ غلط اشعار فلکی است.

.بازياوا، واژهنی، قصیده، آزاده رستمفلکی شیرواها:کلیدواژه
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افزایی در غزلیات حافظ شیرازيقاعده

منصور علیزاده بیگدیلو
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
هاي اثرگذار نقد ادبی در سطح جهانی، که با دیدي علمی آثار ادبی را مورد یکی از جریان

هاي خود به فرم و صورت بیشتر هاي روس بود که در بررسیبررسی قرار داد، آراي فرمالیست
سازي را مطرح لۀ برجستهها در بحث آفرینش شعر مسئرمالیستاز محتوا توجه داشتند. ف

افزایی است که شاعران سازي هنري در شعر  قاعدههاي برجستهه نظر لیچ  یکی از راهکردند. ب
افزایی در شعر فارسی از طریق به کارگیري کنند. قاعدهبه طریق مختلف به این کار اقدام می

شود که تبدیل به شود. اما این کار وقتی حسن محسوب میبرخی از فنون ادبی حاصل می
اي در مسیر آفرینش شعر باشد. خاقانی شروانی یکی از شاعران بزرگ وسیلههدف نشود و صرفاً 
ز، رایی، رد الصدر الی العجآایهام، تضاد، واجکارگیري انواع فنون ادبی مانندهایران است که با ب

افزایی در زبان اقدام کرده است. این پژوهش کوششی است در پی یافتن جناس و... به قاعده
سازي زبان و نقشاقدام در قصاید وي و نشان دادن تأثیر این مقوله در برجستههاي ایننمونه

تر شدن زبان شاعر است.آن در هنري
.افزایی، حافظسازي، قاعدهفرمالیست، برجستهها:کلیدواژه
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فضایل و کرامات رضوي در آیینۀ ادبیات فارسی

علی علیشاهی
ارشد مطالعات فرانسه دانشگاه اصفهانکارشناس

فرمسعود پاکروان
ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهانکارشناس

پورنرگس یزدان
ارشد ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهانکارشناس

چکیده
گیري فکري و اخالقی شاعران و ادیبان از شخصیت، رفتار پس از ورود اسالم به ایران، الگوبرداري و وام

و ائمه علیهم السالم بسیار چشمگیر است. تنها موهبت بزرگ و استثنایی (ص)وقایع زندگی پیامبرو
مهمان (ص)است که از میان فرزندان رسول خدابراي ایرانیان وجود مرقد مطهر امام هشتم شیعیان 

در جايآید. این حضورسرزمین ایران و ملجأ و پناهگاهی براي عاشقان و دل سپردگانش به شمار می
در همه قشرهاي (ع)و عالقه و سرسپردگی به امام رضاجاي زندگی این مرز و بوم ریشه دوانیده و عشق

مختلف مردم تا قیام قیامت خاموش نخواهد شد و هر جا مجالی براي ظهور یابد با تمام قامت و قدرت 
ادت، نظم و نثر پارسی هاي ظهور این عشق و ارکند. یکی از عرصهگري و چشم نوازي میخویش جلوه

است که شاعران و نویسندگان بسیاري آثار خود را با نام مقدس امام ثامن زیور بخشیده و مزین 
هاي اهل ورهاي دینی و اندیشهاي است که سخنان، راهبردها و دستهمچون آیینهشعر اند و کرده
ویش اعتقادات کالمی، مذهبی گوي در اشعار خرا در خود متبلور ساخته است و شاعران پارسی(ع)بیت

هاي پس از پیروزي انقالب اند. در دورة معاصر و در سالو افکار مردم زمانه را به سلک نظم درآورده
ارادت خود را به آستان قدسی آن حضرت آشکار کرده اند. این پژوهش اسالمی نیز شاعران، عشق و

و فضایل و کرامات رضوي در اشعار شاعران پارسی سرا بپردازد (ع)کوشد به معرفی سیماي امام رضامی
اند را به اختصار بیان نموده و در هاي رضوي که در شعر فارسی بازتاب یافتهاي از فضیلتو گوشه

اختیار همگان قرار دهد.
.، ادب پارسی، سیماي امام رضا، فضایل و کرامات رضوي(ع): امام رضاهاکلیدواژه
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عطار نیشابوري و اجتماعدیوانۀ 

زادهحسین علیقلی
علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیهیئت

چکیده
هاي مطالعات ادبی است. در این مقاله برآنیم که شناسی، از چالشبررسی ادبیات از دید جامعه

ماع تشناسی بررسی کنیم و رابطۀ دیوانه با اجهاي عطار را از دید جامعهرفتار دیوانگان مثنوي
هاي مختلف بررسی کنیم. مطالعات ما بر مبناي رفتار و گفتار دیوانگان در را از جنبه

ها، بررسی و هاي عطار آمده است که با گردآوري دادههایی است که در خالل مثنويحکایت
تحلیل شده است.

دهد که دیوانۀ عطار منتقدي صاحب عقل، نه عقل مادي، است که این جستار نشان می
ثل کند مبیند و در هر جایی که حضور پیدا میکالت و معضالت اجتماعی را با دید باز میمش

هاي ها و ستمعدالتیپردازد. دیوانۀ عطار با دیدن بییک پزشک به جراحی و مداواي آن می
کوشد: به حاکمان و دنیاداران کشد و براي اصالح آن میهاي رفتاري درد میفراوان و ناهنجاري

ند. ککند و آنها را به رفتاري عادالنه و انسانی دعوت میبه متشرعان ریاکار اعتراض میو نیز
خواند.کند و جامعه را به اصالح امور فرا میاز رسوم و خرافات مذهبی و غیرمذهبی انتقاد می

شناسی، اجتماع، اعتراض.انه، جامعهعطار نیشابوري، دیوها: کلیدواژه



1394549دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

جایگاه زن در شعر سیمین بهبهانی و احمد شاملواي بررسی مقایسه

مدديمنا علی
کاووسگنبددانشگاهزبان و ادبیات فارسیعلمیهیئتعضو 

سکینه حسینیان
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووسدانشجوي کارشناسی ارشد

چکیده
زن مردساالرانه،هاي صورت گرفته، در فرهنگ سنتی ایران به سبب تسلط نظام طبق پژوهش

همواره از جایگاهی ثانویه نسبت به مردان برخوردار بوده است، انعکاس چنین دیدگاهی در 
شود. از دورة مشروطه به بعد به سبب تحوالتی که تحت متون ادب فارسی به وضوح دیده می

اويهاي مدرنیته از جمله تستأثیر مدرنیتۀ غرب در جامعۀ ایران اتفاق افتاد، برخی مؤلفه
ها به طور عام و تساوي حقوق زن و مرد به طور خاص نیز وارد فرهنگ ایرانی شد و انسان

اندك اندك زنان توانستند بخشی از حقوق از دست رفته خود را بازیابند. انعکاس چنین تحول 
اما با این وجود سیماي زن کردتوان مشاهدهدر جایگاه زن را در شعر شاعران معاصر نیز می

هاي مختلف ترسیم شده است.ر شاعران معاصر به گونهدر شع
در این مقاله تالش بر آن بوده است تا با بررسی و مقایسۀ جایگاه زن در شعر سیمین بهبهانی 

هاي شاعران را نشان دهند.و احمد شاملو این تفاوت بین دیدگاه
.شاملوزن، برابري زن و مرد، شعر معاصر، سیمین بهبهانی، احمدها:کلیدواژه
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هاي دستوري در دستورنامۀ مشکور مقایسه و نقد تعاریف مقوله
و دستور زبان خیامپور

منشعلیولی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
عبدالرسول خیامپور و محمد جواد مشکور از دستورنویسان معاصري هستند که دستور زبان 

بین دستورهاي قدیمی و دستورهاي جدید است. دستور زبان هر دو استاد بر آنها حد واسط 
ندي بمبناي قواعد حاکم بر متون منظوم و منثور کهن ادبیات فارسی نوشته شده است. طبقه

هایی هم هاي آنها در دستور هر دو استاد با وجود تشابه، تفاوتمجموعهانواع کلمات و زیر
کلمات در دستور زبان آنها بر پایۀ منطق زبان است، ولی با این حال در بندي دارد. نوع تقسیم

بندي مبناي علمی نداشته و نقص و تناقض در آنها وجود دارد. هر دو بعضی موارد این تقسیم
هاي آنها تعاریفی نیز ارائه داده و بندي شده و زیرمجموعههاي دستوري طبقهاستاد از مقوله

اند. در این پژوهش سعی شده است تعاریفی که خیامپور و پرداختهبه تبیین و تفصیل آنها
اند، با هم مقایسه شده و با یک نگرش نقادانه این هاي دستوري ارائه دادهمشکور از انواع مقوله

تعاریف مورد تحلیل قرار بگیرند.
.هاي دستوري، تعاریف، نقد: دستور زبان، مقولههاواژهکلید
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هاي فارسی و هنديهاي مشترك در زبانتولید واژهةشیوۀبررسی و مقایس

نژادبتول علی
شناسی دانشگاه اصفهاناستادیار زبان

زلفا ایمانی
شناسی دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد زبان

چکیده
هاي خانوادة زبانی هند و آریایی است، قرابت دستوري، واژگانی زبان هندي که یکی از زیرشاخه

هایی که ریشه در سانسکریت زیادي با زبان فارسی دارد. در این زبان، عالوه بر واژهو معنایی 
خی شود که برهایی با ریشۀ عربی، فارسی و حتی ترکی هم یافت می(هندي باستان) دارد، واژه

با حفظ تلفظ، در این زبان کاربرد دارد و برخی دیگر با تغییر در تلفظ همراه است. در این 
هاي زبان هندي توصیفی انجام شده است، آن دسته از واژه-اي تحلیلیه شیوهپژوهش که ب

رود؛ با این تفاوت که شیوة تولید اینمورد بررسی قرار گرفته که در زبان فارسی هم به کار می
تولیدشان در زبان فارسی نو و مشابه فارسی میانه است. ة ها در زبان هندي متفاوت با شیوواژه

هاي مشترك هردو زبان گردآوري واژه از میان واژه700هاي پژوهش، ابتدا دادهآوريدر جمع
االصل متمایز گردید. پس از آن تلفظ هرهاي عربیاالصل از واژههاي فارسیشد و سپس واژه

هایی که از زبان عربی یک آوانگاري شد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آن دسته از واژه
هایی که از زبان که واژهراه یافته است، تلفظ عربی خود را حفظ کرده، درحالیبه زبان هندي 

هاي فارسی میانه دارد.است، تلفظی شبیه به تلفظ واژهفارسی به زبان هندي راه یافته
.ارسیفریشۀعربی،ریشۀتولید،شیوهمشترك،واژةمیانه،فارسیهندي،: زبانهاکلیدواژه
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در رمان نویسندگان زن معاصرنگريبررسی گذشته
»نظریّۀ ژرار ژنت«بر اساس 

نژادحلیمه علی
دانشجوي دکتري دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
ژرار ژنت، .، بحث در مورد زمان بندي در روایت است»زمان در روایت«منظور اصلی نظریّۀ 

در این مقاله، .دهدمیارائهبسامدو تداومنظم،محورسهدرت،یروازمانبابدرراخودۀینظر
ند را در چ» زمان در روایت«هاي گوناگون تحلیلی، مؤّلفه–سعی کردیم تا با روش توصیفی 

به تحلیل »ژرار ژنت«رمان از نویسندگان زن بررسی کنیم. همچنین، با توجّه به نظریّۀ 
ر، با استفاده از این هاي اخیپردازي پرداختیم. نویسندگان زن در دهههاي روایتتکنیک

، نگرهاي گذشتهاند و به نقل روایتهاي مختلفی دست یازیدهتمهیدات هنري به گزینش
نگري درپرداخته اند. در این پژوهش، دریافتیم که عامل زمان پریشی، آن هم از نوع گذشته
ان و داستروایت این آثار به کار رفته است و به دلیل شرح دقیق و توصیف جزئیّات عناصر 

زمان روایت وهاي درونی راوي، سرعت روایت، کند شده استهمچنین شرح عواطف و اندیشه
(تداوم) تیرواسرعتکردنادیزایکمرمان گسترش یافته است. همچنین نویسندگان، با

آنها، میزانترکیبباگاهوتوصیفیدرنگوشییصحنۀ نماچکیده،حذف،ازاستفادهباعنیی
می دهد. نشانراداستانرخدادهاياهمیّت

.نگريرمان، نویسندگان زن، ژرار ژنت، زمان روایی، گذشتهها:کلیدواژه
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گرایی در آثار نویسندگان زن معاصربررسی نوستالژي و گذشته

محمدرضا صرفی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود مدبري

فارسی دانشگاه شهید باهنر کرماناستاد زبان و ادبیات 
نژادحلیمه علی

دانشگاه شهید باهنر کرمانزبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري

چکیده
در زندگی شخصی یا و آرزوي بازگشت به آن نوستالژي، حسرت به گذشتۀ از دست رفته 

هنرمندان در خلق اجتماعی فرد است. نوستالژي، عامل و محرك اصلی شاعران، نویسندگان و 
هاي اخیر، نوستالژي و همچنین گرایش به واکاوي خاطرات گذشته در آثارشان است. در دهه

اي همایۀ اصلی بسیاري از رمانآثار زنان شیوع پیدا کرده است. نوستالژي و گذشته نگري، درون
ان در آثارشهاي مختلفیهاي اخیر تشکیل داده است و به شکلزنان نویسندة ایرانی را در دهه

ی از لحظاتیاتی باشد و نویسنده لحظهنمود یافته است. این احساس، ممکن است آنی و موقّ 
تواند مستمر و دائمی شود و شاعر و نویسنده گذشته را در داستان منعکس کند و همچنین می

تا به ریمدر این مقاله در نظر داپناه برد و در آن فضا به سر برد.ر اثر به گذشتۀ خود سدر سرا
واکاوي گذشته، در چندین رمان از ونگريبررسی نمود هاي نوستالژي و دالیل گذشته

نویسندگان زن ایرانی معاصر، بپردازیم. نویسندگانی مثل گلی ترقّی، فریبا وفی، روح انگیز 
، از این نظر، درخور معاصرتحلیل و بررسی آثار نویسندگان زن ... .سارا ساالر وشریفیان،

اهمیّت است. 
سنده.نگري، رمان معاصر، زنان نوینوستالژي، گذشتهها: کلیدواژه
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زنان غیر ایرانی در دیوان خاقانی

پور کبري عوض
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

هادي احمدیانیمحمد

چکیده
سرودندراند. شهرت خاقانییافتهشهرتجهتیازفارسیزبانبزرگشاعرانازیکهر

وجود نام اشخاص غیر ایرانی، باعث به وجود آمدن بخشی از ابهام و متکلف است.مصنوعاشعار
شخصیت 17نام هاي غیر ایرانی زنان در دیوان خاقانی شامل در شعر خاقانی گشته است. 

غیر دینی تقسیم می شوند. از میان آنان نام مریم(ع) باالترین دینی و ۀ هستند که به دو دست
بسامد را دارد. عوامل خاصی در توجه خاقانی به عیسی(ع) و مریم(ع) در زندگی او وجود دارد 
که از عمده ترین آنها می توان به نسطوري بودن مادر او، همسایگی با کشوري با آیین مسیحیت 

(ع) بلقیس، زبیده همسر هارون شاره کرد.. بعد از مریمسیحی او ارتباط با شخصیت هاي م
رار ها، خاقانی با اصاین شخصیتۀ الرشید و رابعه بیشتر از دیگران به کار رفته اند. در مورد هم

نظیري در شعر و ادب فارسی خلق نموده کارگیري دو صنعت تلمیح و تناسب، زیبایی بیدر به
کشد.ن شعري به رخ همگان میاست که توانایی و قدرت او را در فنو

هاي غیرهاي دینی، شخصیتخصیتدیوان خاقانی، غیر ایرانی، زنان مشهور، شها: واژهکلید
دینی.
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ي عّطاراالولیااوصاف انسان کامل در تذکره

فرزادهیا عیسیؤر
کارمند آموزش و پرورش
فرامرز جاللت

اسالمی واحد اردبیلاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

چکیده 
هاي  وصول به کمال ست که در بیشتر آثار خود  به بحث انسان کامل و راهاعطّار شاعري

پرداخته است. او با شمع شریعت به سیر انفسی پرداخته و با طی مراحل طریقت به دروازة 
حقیقتحقیقت و معشوق حقیقی رسیده و تجارب این سفرهاي روحانی را براي جویندگان 

رحله باید با هدایت پیر هفت مبه یادگار گذاشته است. به اعتقاد او سالک براي رسیدن به کمال
سلوك عرفانی را پشت سر گذارد. انسان کامل عطّار در تذکرةاالولیا آیینۀ حق، قطب عالم، 

به جامع اسماءالهی و ... است. او کسی است که  خود را متخلّق به اخالق الهی نموده است و 
مقامی رسیده که در سایۀ عنایت حق، قدرت تصرّف بر کائنات را دارد. او در واقع از خود فانی 

و به حق باقی شده است.
.االولیا، عطّاراهللا، تذکرهانسان کامل، اوصاف، خلیفهها:کلیدواژه
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االولیاي عطّارهفت وادي کمال در تذکره

فر زادهرؤیا عیسی
یات فارسیادبکارشناس ارشد زبان و

جاللتفرامرز
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

چکیده
ن هاي آباشد. الزمه این مقام کسب شایستگیانسان آینه حق و جانشین او در روي زمین می

ا راالولیا همچون عطّار رسیدن به این مقام دن به کمال است. عرفاي بزرگ تذکرهیعنی رسی
آنان برند.دانند که از آن به هفت وادي یا هفت شهر نام میمنوط به گذر از  مراحلی می

سالک براي طی این مراحل صعبناك نگزیر به انتخاب پیري است، تا هدهدوار او کهمعتقدند
، گانه طلبرا برداشته و با گذر از وادي هفترا در این مسیر رهبري کند و به یاري او موانع راه 

در نافحیرت و فقر وفنا به قله قاف جایگاه سیمرغ رسیده و باتوحید،عشق، معرفت، استغنا،
منتهاي او حیاتی تازه یابدو آینه خق تعالی شوند.ذات بی

عطّار.کمال،هفت شهر، هفت وادي، جانشین حق،،االولیاتذکره:هاواژهکلید
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آثار منثور خواجوي کرمانی

کهنفاطمه غالمرضایی 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانةعلمی دانشکدهیئتعضو 

چکیده
شماري تنها به عنوان شاعر دست قرن هشتم هجري را خواجوي کرمانی، شاعر چیره

در حالی که او عالوه بر قدرت شاعري، از توانی بی نظیر در نثر نیز برخوردار بوده شناسند؛می
است و در یک سالی که پس از بازگشت از سفر بیست ساله  خود در کرمان اقامت داشته 

هجري قمري) آثاري بدیع و بی نظیر خلق کرده است. این آثار که سبک 748است، (سال 
قامات حریري نزدیک است. استفاده از اصطالحات و ترکیبات خاص خواجو را دارد به نثر م

عربی، تعابیر قرآنی، صنایع بدیعی و ابیات و اشعار فراوان فارسی و عربی در ال به الي متن، از 
خصوصیات نثر اوست. نکتۀ مهم در مورد آثار منثور خواجوي کرمانی، محتوا، مضمون و اندیشه 

ان ضمن شناخت افکار، اندیشه ها و ایده هاي خواجو، هاي خواجوست که از طریق آن می تو
با مفاهیم فکري، فرهنگی، فلسفی و اجتماعی زمان و جامعۀ او آشنا شد. رسائل منثور خواجوي 

است که از "سراجیه"و "نمد و بوریا"، "شمس و سحاب"، "شمع و شمشیر"کرمانی شامل: 
و 352ةو مجلس به شمار5963ةرهرکدام چهار نسخۀ خطی در کتابخانه هاي ملک به شما

موجود است. 336و 335سلطنتی مستقر در کاخ موزة گلستان به شماره هاي 
در این مقاله کوشیده شده است که ضمن شناساندن آثار مذکور از جهت سبک، اندیشه و 
مضمون مورد بررسی قرار گیرد و چهار نسخۀ خطی مربوط به هریک از رسائل مذکور به اجمال 

رفی شود.مع
خواجوي کرمانی، رسائل منثور، شمع و شمشیر، شمس و سحاب، نمد و بوریا و ها:واژهکلید

.سراجیه
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هاي آن در اشعار ناصرخسروابعاد انتقاد و شیوه

علی غالمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 
حسن روشان

دانشگاه بیرجنددانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
ها پس از آن، هیج شاعري را از نخستین دورة تکوین ادبیات فارسی تا قرن پنجم و حّتی مدت

هاي اجتماعی و توان یافت که مانند ناصرخسرو با مسائل و موضوعات حکومتی و پدیدهنمی
باصالبت و استوار در برابر جایگاه مذهب برخورد نقّادانه داشته باشد و با تمام ایمان و اعتقاد، 

قدرت سیاسی حاکمان ظالم و مذاهب دیگر ایستاده باشد و از اندیشه خود با تعصّب خاّصی 
اي و اعتقادي بهره برده باشد. این نقدهاي دفاع کرده باشد و از شعر به عنوان یک ابزار رسانه

گوها ووماید و با گفتنآشکار و پنهان اوست که او را در میان شاعران عصر خود برجسته می
کشد. ناصرخسرو هاي خود همه اربابان قدرت و جامعه را به چالش میمحاکمات و داوري

شاعري است مذهبی و منتقد و او مذهب را نیز فقط از روزنۀ نگاه خویش به تماشا نشسته 
او همهاست و در این مسیر هر که را با او هم عقیده نباشد به باد انتقاد و هجو گرفته است.

ارکان جامعه، از حاکمان و علما و فقها تا شاعران و اصحاب قلم را  نقد کرده است. در این 
هاي گسترة این نقد در اشعار ناصرخسرو بپردازیم.ایم؛ به بررسی ابعاد و شیوهجستار کوشیده

.ناصرخسرو، نقد، نقد اخالقی، اسماعیلیّه، اجتماعها: کلیدواژه
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یلیله و دمنه با انوار سهیکليساختار دستورايسهیمقامطالعۀ 

فاطمه غالمی
ارشد رشته زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ساختار دستوري کلیله و دمنه با انوار سهیلی است. با توجه به ۀموضوع این پژوهش، مقایس

اینکه کلیله و دمنه از آثار ماندگار نثر فنی فارسی است، اختصاصات دستوري و سبک زبانی 
آن از نظر تحقیق و پژوهش در خور توجه است و کتاب انوار سهیلی نیز که تحریر دیگري از 

زبانی مهمی برخوردار است. از اهداف و کاربردهاي این هاي دستوري و این اثر است از ویژگی
ترسیم خطوط اصلی دستوري و زبانی این دو اثر و استفاده از آن در تدوین دستور پژوهش 

جامع تاریخی زبان فارسی و شناساندن جایگاه زبانی و دستوري انوار سهیلی نسبت به کلیله و 
ا هساختار زبانی و دستوري این دو اثر به کیفیت جملهۀدمنه است. در این پژوهش ضمن مقایس

وري هاي دستو ساختارهاي فعلی، اسمی، صفتی، قیدي، حروف اضافه، وندها، و سایر برجستگی
شود و سعی خواهد شد دستاوردهاي مذکور مورد تحلیل واقع شود. طی جدید پرداخته می

به این نکات اشاره داشت: در هر دو توان این پژوهش، نتایجی حاصل شد که از آن میان می
بیشترین فراوانی ساخت فعل، در هر دو اثر به .اثر، جمالت مرکب بیشترین کاربرد را دارند

ترتیب افعال ساده، مرکب و پیشوندي هستند. افعال مرکب در هر دو اثر بیشتر با همکرد 
هاي مکسر بسامد باالیی ها ساده هستند. جمعاند. بیشتر اسمبه کار رفته» و گردید» کرد«

بیشترین تعداد را دارد. ضمایر پیوسته در کلیله و دمنه بسیار » او و من«دارند. ضمیر شخصی 
اند تهصفات ساده بیشتر به کار رف،کمتر از انوار سهیلی به کار گرفته شده اند. در کلیله و دمنه

صفات ساده، صفات مرکب در انوار سهیلی بعد از اماو بعد از آن صفات مشتق قرار دارد
بیشترین فراوانی را دارد. حروف نیز در هر دو اثر معانی و کاربردهاي مختلفی دارند و حروف 

.بیشترین استعمال را دارد» که«و » و«ربط 

.دستور، کلیله و دمنه، انوار سهیلی، جمله، فعل، اسم، صفت، ضمایر:هاکلیدواژه
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هاي عمدة آنو خصوصیت"دانشنامه قدرخان"فرهنگ 

افنوراهللا غیاث
خادم پیشبر علمی مرکز پژوهش تعلیمات امام اعظم و خاورشناسی دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و 
سیاست تاجیکستان

اواالدینرخساره نظام
طبع و نشر دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستانمتخصص شعبۀ

ده یچک
که تاکنون دربارة آن معلومات مکمل علمی روي کار فرهنگی است، "دانشنامۀ قدرخان"
نویسی شادروان رحیم هاشم و را در باره این اثر ارزشمند فرهنگاست. معلومات ابتداامدهین

سالگی ابوعبداهللا رودکی سال -1100زاده در مقاله که به مناسبت  جشن نیحسف جانیشر
رحیم هاشیم، شریف جان حسین (اند. دانیدهنشر نموده بودند، منظور طالبان علم گر1958
تاجیکستان و ی) به شرافت مقاله ایشان نام این اثر به دایرة علم221-209،ص.1958زاده، 

ف تألیاتحاد شوروي معلوم گشت. در مقالۀ نامبرده مختصر عاید به خصوصیت فرهنگ، زمان
به ابوعبداهللامنسوب اما منظور  مؤلفان از تهیه این مقاله ابیاتاستاثر معلومات داده شده

ند: ارا مطرح ساختهبحث و عقاید خویشمسئلهرودکی بوده است که ایشان اساساً گرد این 
را که ما در این مقاله خود دربارة این لغت مهم به طور اجمالی معلومات داده، ضمناً شایران «

را به نظر هاي در آنجا آورده شدة رودکیافته است، ذکر کردن و شعردر آنجا نقل یآثارشان
خواهیم.خوانندگان رساندن می
اهمیت…«اند که در پایان آن تأکید از مقام این فرهنگ نموده نوشتههرچند مؤلفان مذکور

باشد و تدقیقات عمیق همه طرفه طلب از هر جهت خیلی کالن می» دانشنامه قدرخان«لغت 
ک به هاي نزدیهاي تاجیکستان در سالند. بنابر این پژوهشکده زبان و ادبیات اکادمی فنکمی

اما این اثر، متأسفانه دیگر نه مورد (همان)» استرا در نظر گرفتهچاپ تیار نمودن این لغت
را دید.تحقیق گشت و نه نشر

.قدرخان، فرهنگنامه، فرهنگ فارسی تاجیکی: دانشنامۀهاکلیدواژه



1394561دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

نقد و بررسی اخالق اجتماعی در آینۀ آثار عبید زاکانی

خلیل فائزي
علمی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیههیئتاستادیار و عضو 

احمد ذاکري
اسالمی واحدکرجعلمی دانشگاه آزادهیئتدانشیار و عضو

چکیده 
از نفس خواه به اي است که به واسطۀ آن فعل اخالق در اصطالِح حکیمان عبارت از مََلکه

بید شود. اگر عصورِت پسندیده و خواه ناپسند به آسانی و بدوِن به کار بردِن اندیشه صادر می
هاي ضعف دینی، به عنوان یک مصلح و منتقد اجتماعی زبر دست و بی پروا در بیانِ نقطه

یتِ ترین دورة تاریخِ ایران(سدة هشتم) سخت چاالك بوده، نهاسیاسی و اجتماعیِ تاریک
استادي او در بیان اخالق مردم روزگارِ خویش اعم از شاه و گدا، دیندار و بی دین، عالم و 
جاهل، پیر و جوان و ... بوده است که به خوبی در آینۀ آثاِر وي به ویژه در اخالق االشراف 

د ناي و با استناد به آثار ارزشمنمایان است. مقالۀ حاضر در پی آن است که به روش کتابخانه
عبید نشان دهد که آنچه را نبی مکرّمِ اسالم براي به کمال رساندنِ آن برانگیخته شده بود، 

چه سان در جامعۀ بیمار و فقرزدة قرن هشتم صورتِ وارونه به خود گرفته بود. 
.اخالق، فضایل و رذایل، جامعه، عبید، تهذیب نفسها:کلیدواژه
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بیسیر تحول و تطور میان متن و نظریۀ اد

زهرا فتحی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی قبادي

دانشگاه تربیت مدرساستاد زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
اي منسجم است و مجموعهشده گرفته» بافتن«به معنايTextureاز واژة التین Textمتن، 

تی هم بافکند. این واژه در اصل به معناي یک بافته یا کالبد دراز جمالت را به ذهن متبادر می
اي و رشتهاند. نظریه نیز یک امر میانشدههاي گوناگونی تشکیل از معناست که از گفتمان

» نظریۀ ادبی«گذارد؛ به همین دلیل، گفتمانی است که در خارج از حوزة اصلی خود تأثیر می
فاً از ادبیات سرچشمه گرفته باشند و در همین حوزه کاربرد به مفهوم مجموعه نظریاتی که صر

باشد، وجود ندارد؛ بلکه تمام نظریاتی که وجود دارد از پدیدارشناسی، معناشناسی تا داشته
اند. هدف از این نوشتار هاي علوم انسانی وارد شدهکاوي از سایر حوزهساختارگرایی و روان

تأخر یکی بر دیگري است و کشف این یه بر پایۀ تقدم وبررسی تحول و تطور میان متن و نظر
است. در این مبحث با استفاده از روش یک زمینۀ به وجود آمدن دیگري شدهامر که کدام

تحلیلی، ضمن ارائۀ تعاریفی از متن، نظریه و ادبیات و همچنین بیان نظریات –توصیفی 
توان گفت: پردازیم. در نهایت میله میمتفاوت در این دو زمینه، به رابطۀ میان این دو مقو

تواند همسوي با هم باشد و هم در خوانشی دیگر اي هم میرابطۀ میان متن  و نظریه به گونه
توان متن را مقدم بر نظریات دانست که بر شود، میکه جهان به عنوان یک متن معرفی می

آیند.این اساس نظریات از دل متون به وجود می
نا و نویسا)،  ادبیات، نظریۀ ادبی.: متن، متون گشوده و بسته (خواهاکلیدواژه
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بینی توحیدي با تکیه بر آیات و احادیثبازتاب جهان
نامۀ اسدي توسیدر گرشاسب

سیده رقیه فرجودي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
راضیه نسبی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چکیده
جهان بینی توحیدي شاعران و سرایندگان از موضوعات اصلی و محوري ادبیات فارسی است 
و اسدي توسی نیز در این راستا در آثار خود به ویژه گرشاسب نامه، با اعتقاد کامل، وحدانیت 

جهان را به بهترین وجه به تصویر کشیده است؛ » به سوي اویی« و » از اویی«هیت خداوند و ما
او در اشعارش بویژه گرشاسب نامه، اشراف کامل خود را به علوم از جمله فلسفه، تاریخ، جغرافیا، 

اي براي  اثباتنجوم و بویژه علوم دینی نشان داده است. گویی بیان داستان حماسی بهانه
دینی او در راستاي جهان بینی اسالمی بوده است که با تأثیرپذیري از آیات و  احادیث اعتقادات 

به این باور در اشعارش نمود عینی داده است از نظر تفکر و جهان بینی، وي ابتدا به توحید و 
هاي ملی گرایانه تأکید داشته است و برهمین پایه به او لقب معرفت الهی و سپس اندیشه

داده اند.» اسدالحکما«یا » حکیم«
.بینی توحیديدینی، جهانۀنامه، اندیشاسدي توسی، گرشاسبها:کلیدواژه
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هاي هفت اورنگعناصر معرفتی تنزیه و تشبیه در داستان

زادهفرحانیمجید
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
باب توحید و معرفت الهی، به در این پژوهش پس از بیان دیدگاه قرآن و روایات اسالمی در 

بررسی بازتاب سخنان عارفان  تا قبل از جامی در باب  جمعیت تنزیه و تشبیه حق تعالی 
پرداخته شده است.  در ادامه با تحلیل این  عناصر عرفانی در داستان هاي هفت اورنگ جامی 

نجام تحلیلی ا-توصیفیهدف این پژوهش که با روش . رسدشناسی به اتمام میاز منظر معرفت
تر مفهوم تنزیه و تشبیه در کتاب هفت اورنگ جامی سازي براي فهم و درك درستشده، زمینه

دهد که جامی دو و آثار برخی از عارفان چون ابن عربی و پیروان اوست. این بررسی نشان می
قی دارد. ويدیدگاه تنزیه و تشبیه را با هم جمع کرده است و در این زمینه رویکردي تلفی

هاي قرآن و سنّت، به شدّت وام دار ابن عربی است. به اعتقاد جامی، ضمن اثرپذیري از آموزه
آمیختگی و جمعیّت تنزیه عقالنی و تشبیه شهودي، منجر به شناخت صحیح و معرفت کامِل 

شود. بدین نسبت فهم جامع و درك درست از پروردگار در گرو معرفت ساحت الهیت می
نزیه و تشبیه است، از این رو مفهوم تنزیه و تشبیه کّلیه مراتب وجود را شامل جمعیت ت

شود، از مرتبه ذاتی گرفته و سریان آن در عاَلم و همچنین مرتبه وجودي انسان کامل.  می
.ابن عربی، توحید،شناسیتنزیه، تشبیه، جامی،  هفت اورنگ، معرفتها:کلیدواژه
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تلمیح به مثابۀ هنرسازه
“)تلمیح به شب قدر”مطالعۀ موردي سیر تحول ساختار تلمیح در (

سودابه فرخی
دانشگاه شهید بهشتیزبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد 

حسین فهندزي سعديغالم
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

دهیچک
ه و کمتر حات پرداختیرة شمول تلمیتعیین داح و یف صنعت تلمیعلماي بالغت در کتب بدیعی به تعر

د یدر مطالعات جدیاند. حتان آوردهیبه میح سخنیتلمیو ارزش بالغیشناسییبایاز ساختار و ز
ه ن مقالیشمار است. هدف ان هنرسازه، اندك و انگشتیبت به اشناسانه نسییبایزيکردهایهم، رو

که یموضوعيکردهایهنرسازه است تا در مقابل روح، به مثابۀ یک یسیر تحول ساختار تلمیبررس
يرابيد و ساختاریجدیپردازند، روشیحات میتلميهاح در فرهنگیموضوع تلميبندتنها به دسته

حات را آشکار ساخته و به یتلمیکه ارزش بالغيکاربردیشنهاد کند. روشیح پیتلمیبررس
از آراي يریگن هدف، ابتدا با بهرهیبه ایابیدستيشناسی تلمیح رهنمون شود. برازیبایی

تکرار، تأثیر»ییزداییآشنا«) و automatization» (خودکار شدن«روس در مباحث يهاستیفرمال
ازالابتذرفعدرزدایانهآشناییبالغیهايساختارتأثیرچنینهموتلمیحهنرسازةبالغیارزشبر

سپس به منظور نمایش و بررسی سیر تحول ساختار بالغی تلمیح، .شداثباتوبررسیهنرسازه،این
اي موردي، یک موضوع تلمیحی، یعنی تلمیح به شب قدر انتخاب شد تا با تحلیل ساختار در مطالعه

قابلثابت،موضوعیکدربالغیساختارهايتغییرخالقانۀاند، مسیرهایی که داراي این تلمیحمثال
تواند یح میک تلمیمتفاوت ير تحول ساختارهایسیبررسیعنی، یبررسن نوعی. اباشدپیگیري

اي ح باشد. از طریق چنین بررسییتلمیشناختییبایزيگذارارزشيو نقادانه براید، علمیجدياوهیش
شناسی تلمیح دست یافت و آن را از حدود یک صنعتِ صرف در بالغت توان به زیباییاست که می

شناسانه و تأثیر بالغی، به تلمیح به مثابۀ یک هنرسازه از منظر کارکرد زیباییسنتی خارج کرد و 
نگریست. 

، ییزدایی، هنرسازه، آشنایسم روسیح، ساختار تلمیح، زیبایی شناسی تلمیح، فرمالیتلمها:واژهدیکل
.خودکار شدن
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تشبیه و تنزیه از دیدگاه جامی

محدثه فرخی
واحد روداناسالمیدانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسی و مدرسارشدکارشناس

چکیده
تشبیه و تنزیه یکی از مسائل مهم اعتقادي و از امور دشوار و پیچیده در بحث مسئلۀ

ه لبسیاري در پی داشته است. این مسئخداشناسی است که مجادالت و منازعات کالمی
ما مقصود اگوینددربارة آن به تفصیل سخن مان، حکما، عرفا و صوفیهباعث شده تا متکل

و مراد حکما و متکلمان از این دو اصطالح با آنچه عرفا و صوفیه از این کلمات اراده 
متفاوت است. در این مقاله بعد از بیان معنی لغوي تشبیه و تنزیه به تبیین ،کنندمی
تشبیه ةتکلمان دربارو سپس نظریات گوناگون موم اصطالحی این واژه پرداخته شدهمفه

هاي وي است، نقل جامی متأثر از اندیشهابن عربی که آرايو تنزیه و همچنین نظریۀ
جامی پرداخته شده است.در نهایت به بررسی و توضیح نظریۀاست وشده

، متکلمان اسالمی، ابن عربی، جامی.تشبیه، تنزیه: هاواژهکلید
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السالمعلیهمجامی و حب اهل بیت

محدثه فرخی
واحد روداناسالمیدانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسی و مدرسارشدکارشناس

چکیده
سرایان نامی قرن نهم هجري است که با نورالدین عبدالرحمن جامی، یکی از معدود سخن

داشتن مذهب حنفی در باب محبت اهل بیت سخن رانده و نشان افتخار عشق و توالي آنان 
راحتی روشن اشعار گوناگون خود حک کرده است. نظري بر اشعار وي بهرا در جاي جاي

سازد که با نوعی تساهل و تسامح در عین ارادات و عالقۀ قلبی به اهل بیت، بر مذهب سنی می
گري وي سازگار است. جامی از سنیان خشک کند که این امر با  حنفیحنفی خود پافشاري می

ل یتمامياز تعصب و خاطریخالیبا دلير و ملحد بداند؛ ورا کافیو متعصب نیست که رافض
ار است یخاندان رسالت بسيح برایمدایت است. در اشعار جامیه، محب اهل بید امامیبه عقا

ده در خاطر وي  است.ین دو عقیزش ایبر اختالط و آمین برهانیا
.، اشعریه، شیعهالسالمعلیهمجامی، حب اهل بیتها:کلیدواژه
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يزیوان صائب تبریالبالغه و دتوبه در نهج

م فرشته شنديیمر
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر

ين نوروزیحس
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر

چکیده
ل یبدترا به ترس يد و شادین را به تردیقید یانسان نباحضرت علی(ع)،ان،یقمتّياز نظر موال

شان یايپايدر جايامبران است و پایرو پیداند که پیمیشان انسان توبه کار را کسیکند. ا
(ع) مردم را قبل از مرگ به یدر طواف است. علیگذاشته و همانند فرشتگان بر گرد عرش اله

يموالد. ینمایرا میش پروردگار و نه جز ویخواند و از توبه کاران درخواست ستایتوبه فرا م
کنند. یان میر است. در آثار توبه سخن فراوان بین نکته که خداوند توبه پذیان ضمن تذکر ایمتق
که ینعیخت یخدا گريد به سوید که از خدا باینمای(ع) به شنوندگان کالمشان گوشزد میعل

ت وشود که مهلت در گذر اسیادآور میبزرگ است. موال(ع) ياز طرف خدایتیتوبه خود عنا
ش یست که پهیا کسی. آتِهِیئَتِهِ قَبْلَ مَنِیأَ فَالَ تَائِبٌ مِنْ خَطِ«ن یبنابرا.ستینیشگیفرصت هم

).52: 28، خ 1383، یرضدی(س»از مرگ از اشتباهات خود توبه کند؟
آدم، توّاب، آمرزش، گناه.یمانیپش: توبه، هاکلیدواژه
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فردوسیهاي نبرد تن به تن در شاهنامۀ مقایسۀ ویژگی
و حملۀ حیدري باذل مشهدي

ثریا فرضی
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی
رامین محرمی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
هاي نبرد تن به تن در داستان نبرد رستم با اشکبوس کشانی و در این مقاله به مقایسۀ ویژگی

داستان جنگ حضرت علی(ع) با عمرو بن عبدود پرداخته شده است. نبرد تن به تن یکی از 
هاي مشترك حماسه ملی و مذهبی است که تفاوت و تشابهاتی نیز با هم دارند. یکی از ویژگی

هاي مشترك، پیاده رفتن قهرمان اصلی به جنگ خصم است که بنا به دالیلی از این ویژگی
... او، تحقیر و تضعیف روحیه حریف وناپذیريقهرمان، قدرت شکستجمله جنبه اهورایی

هاي مشترك، رجزخوانی قبل از شروع جنگ است که گیرد. یکی دیگر از ویژگیصورت می
اهداف و کارکردهاي خاص خود را دارد از جمله: تهدید دشمن، تحقیر حریف و تضعیف روحیۀ 

دهد که نبرد تن به یسۀ این دو داستان نشان می... مقانام پرسی، منصرف کردن از جنگ واو،
تر از حملۀ حیدري است و فردوسی براي خروج تر و جالبتن در شاهنامه بسیار گسترده

هاي گوناگون نبرد و حتی سالح جنگاوران داستان از یکنواختی مالل آور به توصیف صحنه
م به صورت گزارش گونه اکتفا پردازد؛ در حالی که باذل فقط به ذکر وقایع تاریخی، آن همی
گیري از تحلیل محتواست.کند. روش تحقیق در این مقاله اسنادي و با بهرهمی

.حماسۀ ملی و مذهبی، نبرد تن به تن، تفاوت، تشابهها:کلیدواژه
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ینخشبنیالداءیضنامۀیطوطیق در اشعار عربیتحق

یدرضا فرضیحم
زیواحد تبریار دانشگاه آزاد اسالمیاستاد

میقدین سلطانیحس
زیواحد تبریارشد دانشگاه آزاد اسالمکارشناس

دهیچک
ن کتاب که از آثار قرن هشتم است، از مجموعه یاست. این نخشبیالداءیاثر ضنامه یطوط

ردن اشعار آوینثر فنّ يهایستگیاز بایکیافته است. از آنجا که یل یانه تشکیعاميهاداستان
وان به عنیش چند شعر عربین کردن نثر کتاب خویمزينامه هم، برایاست، مؤلّف طوطیعرب

صورت نگرفته است؛ حال آن که، یقین اشعار هم، تا به حال تحقیشاهد آورده است. در مورد ا
حاتِ به کار رفته، اعراب و یح اشعار، شرح اشارات و تلمین پژوهش عالوه بر ترجمۀ صحیدر ا
ت؛ در داشیکتاب ابهاماتیاز اشعار عربین برخیم. همچنیاان کردهیز بیر را نندگان اشعایگو

به 1372در سال ینامۀ نخشبیها رفع شد. قابل ذکر است که طوطن پژوهش همۀ آن ابهامیا
ن یاشعار از همن پژوهش، یا چاپ شده است؛ در ایآریعلو غالمییکوشش دکتر فتح اهللا مجتبا

مأخذ نقل شده است.
، ترجمه.ی، نثر فنّ ی، شعر عربین نخشبیاءالدینامه، ضیطوطها:کلیدواژه
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پاساس نظریۀ والدیمیر پرابريزیعّصار تبريشناسی داستان مهر و مشترریخت

حمیدرضا فرضی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزار یاستاد

فرناز فخیمی فاریابی
آزاد اسالمی واحد تبریزدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

چکیده
» والدیمیر پراپ«م. توسط فرمالیست روسی 1928هاي عامیانه در سال شناسی قصهریخت

هاي اخیر، هاي قصه نهاده شده است و در سالآغاز شد، اساس کار وي بر پایۀ اعمال شخصیّت
مقاله، مهر و مشتري که ها بوده است. در این هاي رایج در تحلیل ساختاري قصهیکی از شیوه
مهر يوجوجستاست و موضوع آن تالش و یج زبان فارسیهاي پرماجرا و مهاز جمله قصه

به دست آوردن معشوقش مشتري است، مورد بررسی قرار گرفته است؛ براي این منظور یبرا
ي تحقیق و معّرفی مهر و مشترۀشناسی، پیشیناي دربارة تعریف و تبیین ریختمهابتدا مقد

.. .: وضعیت آغازین، غیبت، کسب خبر ومطرح شده؛ سپس قصه براساس الگوي پراپ مانند
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش بیانگر این است که مهر و مشتري تا حدود 

هاي عامیانه را دارا است و الگوي ساختاري موافق با الگوي پراپ به دست زیادي ویژگی قصه
آمده است.

.ار تبریزيشناسی، ساختار، پراپ، مهر و مشتري، عصّ ریختها:یدواژهکل
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نمادپردازي مهر و ماه در شاهنامۀ فردوسی با نگرشی بر آیین میتراییسم

نازیال فرمانی انوشه
دانشگاه تهراندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
در این نمادهابودند.قائلخاصينمادوزدیایعیطبمظاهرازکیهريبرايبشراقوام

از کرده است. یکیدایپیالوهویقدسجنبۀاويبسته و رفته رفته برانقشذهن،ناخودآگاه
غرق شر همیشه مستبهاي تأثیرگذار در پهنۀ حیات انسان، عنصر خورشید و ماه است. این پدیده

د . شایاستتا جایی که به پرستش آن نیز اهتمام داشته بوده و ماه قدرت و شکوه خورشید 
اي نهفته باشد که بشر العادهدلیل این امر در دور از دسترس بودن این اخترها و قدرت خارق

ها را در اسطوره کرده است. بهترین نمود و تجلی نمادپردازي انسانآن زمان را مسحور خود می
است براي طلوع و ظهور تمامی اساطیر اقوام.توان دید و حماسه نیز مشرق روشنی می

تا با کاوش و بررسی مصادیق شعري در حماسۀ جاوید کوشیده است از این منظر نگارنده
فی چه نقطۀ عطزمین را به نظاره بنشیند. آنفردوسی، تجلی باورها و عقاید اقوام سترگ ایران

کنار ایزد خورشید بوده که با وجود رود توجه به جلوة ایزد ماه در در این کاوش به شمار می
انعکاس آن در اشعار و نمادپردازي حاصل از آن به دلیل عدم شناخت و درك صحیح از باورهاي 

ایم.مهري از کنار آن گذشته و آن را به فراموشی سپردهکهن مهري غالبا با بی
ا به عنوان بزرگ هدر این سطور سعی شده است تا عالوه بر اشاره به نمادپردازي این پدیده

ایزدان پرتو افکنده در جاي جاي شاهنامه، با ذکر دالیل تقدم ایزد ماه، نحوه ظهور و بروز آن 
را در این اثر به نمایش بگذاریم.

نماد، اسطوره، مهر (خورشید)، ماه، میتراییسم، شاهنامه.ها:واژهکلید
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روي) در شعر هاي همراه (دهنج، توتیا و نگرشی ژرف به عنصر مس و کانی
شناسیفارسی با رویکرد زمین

نازیال فرمانی انوشه
دانشگاه تهراندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 

سیده نرگس ساداتی
دانشگاه محقق اردبیلیشناسی استادیار گروه زمین

چکیده 
شوایران از لحاظ طبیعی داراي ذخایر بزرگی از کانی ست.  سی ها شنا و اهد و مدارك زمین 

ي ترین مراکز صــنایع فلزکارکند که ایران جزو قدیمیشــناســی این نکته را تأیید میباســتان
سرزمینی میجهان بوده شر تنها در  ست که ب ست. ناگفته بدیهی ا لزفتوانست به سودمندي ا

باشــد. نظریات فیلســوفان فراوانی وجود داشــته هايکانیپی ببرد که در آن منطقه فلزات و 
باورهاي موجود در کتب د ـــقراط و  ـــطو و س ـــمندان طب و ادویه و کهن همچون ارس انش

دارد؛ هر یک از شعراي فارسی زبان به تناسب ذوق نکته را اذعان میهاي قدیم این جواهرنامه
هاي قیمتی سـنگها و و فراخور دانش و اطالعات خود از کتب طب و ادویه قدیم از این کانی

ضاي حال و مقام در سخن به میان آورده ستهاداي حق مطلب از آناند و به اقت اند؛ ها بهره ج
ضمون آفرینی. در این هاي ظاهري چه در بیان ویژگی صور خیال و م و فیزیکی و چه در بعد 

ها و شده انسان دانست. تحقیق در متون کهن معدنیتوان اولین فلز استفادهمس را می،میان
ي وجود دارد و دهد که پیوند نزدیکی بین مس، توتیا، دهنج و روزمین نشــان میاحجار ایران

دگان و شاعران حکیم با این فلز و ترکیبات همراه دهنده آشنایی نویسنموشکافی دقیق نشان
شناسی امروز نیز از دهنج به عنوان سنگ اولیه آن است. نکته جالب توجه این است در زمین

سود برده میامس و  ستحصال مس  ستخراج و ا مطالعهر ایندبدین منظور شود. ز توتیا در ا
صیکلیاطالعاتنیز صو سارهامعادن و،ش آنیدایات مس، نحوه پیاز خ شده يکان پراکنده 
.ده استیارائه گردبا توجه متون کهن و نوینرانیدر ا

فارسی.مس، دهنج، توتیا، روي، نظم: هاکلیدواژه
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یشناختبا رویکرد نشانه» یک روز مانده به عید پاك«داستان مجموعهتحلیل

یفرهنگالیسه
علمی دانشگاه پیام نور رشت هیئتعضو 

چهاردهیقیصدزهرا
کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور رشت

چکیده
هاست که هر نویسنده با سبک و سیاق خود هاي جاري زندگی انسانداستان بازنمود واقعیت

در یانکارناشدنوروشنگرنقشیداستانیمتونشناختینشانهکند. تحلیلآن را روایت می
شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، ها و ها در دورهدرك اوضاع و احوال انسان

عالوه بر درك بهتر هاآنرمزگشایی از وي اجتماعیها. پرداختن به نشانهفرهنگی و ... دارد
شود. این مقاله در نظر دارد تا محسوب میبرداري از واقعیات اجتماعی نیز داستان، نوعی پرده

اثر زویا پیرزاد تحلیل » ز مانده به عید پاكیک رو«داستان هاي اجتماعی را در مجموعهنشانه
تحلیلی و با ردیابی عناصري همچون نوع پوشش، -این پژوهش با روش توصیفید. کنتشریح و

آن هايها، خوراك و زبان بدن صورت گرفته است و یافتهمد و آرایش، نامگذاري شخصیت
ساز در اجتماع محسوب داستان موجودي فعّال و سرنوشتدهد که زن در این مجموعهنشان می

هايشود که همواره نیازمند زایشی دوباره و بازگشت به خویش است تا در پس روزمرّگیمی
زندگی از خویشتنِ خویش غافل نماند. 

.نده به عید پاكیک روز ما،شناسی، اجتماع، زویا پیرزادنشانه:هاواژهکلید
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تقی بهاروطن در شعر حافظ ابراهیم و محمدبررسی تطبیقی مفهوم آزادي و

زهرا فرید
(س)علمی گروه عربی دانشگاه  الزهراهیئتعضو 

صالحیان مریم میر
اصفهانیعلمی دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی هیئتعضو 

چکیده
در حوزة ادبیات تطبیقی یکی از عوامل اشتراك ادبی میان شاعران ایرانی و عرب، داشتن 
خاستگاه سیاسی و اجتماعی مشترك است که زمینۀ مطالعۀ دو شاعر از دو ادبیات مختلف را 

آورد فراهم می
م)  از جمله شاعران ایرانی و مصري هستند 1886(م)  و محمد تقی بهار1872(ابراهیمحافظ 

ها و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور خود همانند نفوذ استعمار و سلطه که تحت نأثیر جریان
حاکمان مستبد و به دنبال آن پیدایش موج بیداري در کشور خود به مضامین شعري جدید 

دوستی در ستیزي و وطنتحوالت جامعه و گرایش به وحدت و ظلمپرداختند که حاکی از 
ترین طوري که مفاهیم خاصی چون وطن و استعمارستیزي از مهمروزگار هر دو شاعر است. به

رود.هاي شعري آنها به شمار میمایهدرون
ی تماعهاي اجاز این رو این مقاله سعی دارد در چارچوب ادبیات تطبیقی و با عنایت به زمینه

و سیاسی مشترك بین حافظ ابراهیم و ملک الشعراي بهار به مطالعۀ مفهوم آزادي و وطن از 
دیدگاه این دوشاعر بپردازد.

.الشعراي بهار، آزادي، وطن، استعمار ستیزيحافظ ابراهیم،  ملک:هاکلیدواژه
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تحلیلی بر باورهاي خرافی در دیوان اشعار سیدحسن غزنوي

سوارفریدي بیلهمنصوره 
اردبیلاسالمیدانشگاه آزادرشد زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی ا

فاطمه شیخلووند
واحد اردبیلاسالمیدانشگاه آزادفارسیاستادیار زبان و ادبیات

چکیده
شاعران در هنگام سرودن اثر خود، به ناچار آثار فراوانی از فرهنگ اجتماعی و زندگانی روزگار 

گذارند و بررسی و تحلیل همین آثار است که محقّقان را در مطالعات خود، بر جاي می
هاي ملّی و اقلیمی و بسیاري مسائل شناسی تاریخی و آگاهی از ویژگیشناختی و مردمجامعه

اي است که از شود. دیوان اشعار سید حسن غزنوي از جمله متون ارزندهدیگر، رهنمون می
ر مانده است و خواننده را با اشارات اجتماعی و فرهنگی و اخالقی فراوانی گذشتگان به یادگا

کند. در واقع بررسی و شناخت آداب و رسوم در دیوان اشعار سید حسن غزنوي و آشنا می
مقایسه و تحلیل آن با موارد مشابه، در جهت شناخت بهتر فرهنگ مردم، راهکار مناسبی است. 

وهش بر آن شد تا با بررسی و تحلیل باورهاي مردمی و خرافی و بنابراین نگارنده در این پژ
برخی موارد مشابه، که هر کدام به نحوي در دیوان اشعار سید حسن غزنوي انعکاس یافته 

اي از نکات تاریک و مبهم زندگی، باورها، اعتقادات، فرهنگ و سنن گذشتگان این است، گوشه
مرز و بوم را روشن نماید.

.دیوان سیدحسن غزنوي، فرهنگ عوام، باورهاي خرافی، باورهاي عامیانهها:کلیدواژه



1394577دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

احمد عزیزي: بررسی نوع » مثنوي ملکوت تکلم«هاي واژگانی در آفرینش
فرایندهاي ساختواژي

یفضائلمیمردهیس
دانشجوي دکتري زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
مثنوي «هایی که احمد عزیزي در مجموعۀ سازيواژهدر پژوهش حاضر سعی بر آن است تا  

دفتر) انجام داده است، بررسی گردد تا مشخص شود با استفاده از 21(شامل » ملکوت تکلم
وجود کرده است. نتایج نشان داد که یکی از یک از فرایندهاي ساختواژي، واژگان را بهکدام

رت خالقیت او در خلق واژگان بدیع و نو هاي آشکار زبانی احمد عزیزي در اشعارش، قدویژگی
در زبان است. وي به دلیل داشتن وسعت فکر و نگاه و براي بیان مقاصد و مفاهیمی که در 

موجودي در زبان نیافته است، با ذهن خود داشته است و نیز بدین دلیل اینکه واژگان ازقبل
)، %46)، ترکیب (%27: اشتقاق (استفاده از این فرایندهاي ساختواژي، واژگانی را آفریده است

اسکوئر که با استفاده از ). آزمون آماري کاي%4سازي ()، و دوگان%23ترکیب و اشتقاق (
سازي ترکیب با ترکیب انجام شد، نشان داد که بین کاربرد فرایندهاي واژهSPSS16افزار نرم

سازي اربرد فرایندهاي واژهبین کاما)p=0/017; p<0/05و اشتقاق، تفاوت معنادار وجود دارد (
). کاربرد زیاد فرایند ترکیب p=0/057; p>0/05ترکیب با اشتقاق، تفاوت معنادار وجود ندارد (

نسبت به ترکیب و اشتقاق بدین دلیل است که در ترکیب، حداقل دو کلمه درکنار هم قرار 
ارند) اي بسته دطبقهگیرند که هر دو متعلق به طبقۀ باز واژگان هستند (برخالف وندها کهمی

اً شوند، نسبتو آزادي عمل شاعر در آفرینش واژگانی که با استفاده از این فرایند ساخته می
بیشتر از واژگان ساخته شده با فرایند ترکیب و اشتقاق است. نبود تفاوت معناداري بین 

ایندهاي دو، فرفرایندهاي ترکیب و اشتقاق و بسامد کاربرد یکسان، به این دلیل است که این 
مثنوي ملکوت «ها بسامد کاربرد زیادي دارند. در ساختواژي زایایی هستند که در غالب زبان

، همۀ وندهاي اشتقاقی، پسوند بودند که بدین دلیل است که عموماً زبان فارسی، زبانی »تکلم
پسوندي است.

.، احمد عزیزي»لممثنوي ملکوت تک«: ابداع واژگانی، فرایندهاي ساختواژي، هاواژهکلید
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از مشروطه و عصر بیداريدر دوران پیشهویت ملّی و میهنی ایرانیان

مرتضی فالح
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
بارة زیادي دررگان تاریخ اجتماعی و ادبیات ایران تاکنون مطالب بسیادو پزوهنانشناسهجامع

اند و تقریبا همگی ادبیات معاصر ایران نگاشتهگرایی و وطن خواهی در هاي میهنورود اندیشه
میهن دوستی ناشی از آشنایی ایرانیان با فرهنگ ۀ اند که اندیشآنان بر این انگاره پاي فشرده

که پس از رواج رنسانس در اروپا و پیدایی اندیشۀ ناسیونالیسم در و تمدن مغرب زمین است 
اي از کشورهاي امع شرقی و آسیاي میانه و پارهها تأخیر به ایران و دیگر جوآن اقلیم با مدت

اي هعربی راه یافته است. این اندیشه البته اندیشۀ پذیرفته شده و تا حدود زیادي مبتنی بر داده
علمی و پژوهشی است. نویسندگان و پژوهشگران، عصر فراگیر شدن احساسات وطن خواهانه 

گردانند  و آغاز آن را از اواسط شاه باز میو این رویداد خُجسته را به  اواخر دورة فتحعلی 
آید پررنگ و پراي که هر چه جلوتر میانند. اندیشهددوران فرمانروایی فتحعلی شاه قاجار می

طوري که یکی رسد؛ بهشود و در دورة بیداري و انقالب مشروطیت به اوج خود میتر میرنگ
ها گرچهها و نوشتهگیرد. این گفتهرا دربر میهاي اصلی و مهم ادب و شعر فارسی از بُن مایه

ورة ها پیش از دواقعیت این است که ایرانیان قرناماتواند از منظري درست باشد و بایستهمی
بیداري و انقالِب مشروطیت و یا پهلوي با مفهوم هویتِ ملّی و ملّیت آشنایی کامل و شاملی 

اند.داشته
هایی از اندیشۀ ملی گرایی و یا ناسیونالیزم، به معناي نهکنیم نشادر این نوشته تالش می

امروزین آن، که در نوشته هاي نویسندگان و ادیبان پیشا مدرنیته در جامعۀ ایران رواج داشته 
است به دست دهیم. 

.گرایی، ادبیات معاصر، ادبیات کالسیک فارسیناسیونالیزم، میهنها:واژهکلید
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کاتارسیس در هماي و همایون تأثیر عناصر داستان بر 

يزاراللهفالححهیمل

چکیده         
هاي منظوم مثنوي هماي و همایون خواجو از جمله زیباترین آثار اوست و از زیباترین نمونه

ات بسیار مورد بررسی قرار ادب غنایی در زبان فارسی به شمار می رود . این منظومه از جه
اّما کاتارسیس یا پاالیش روحی در این اثر بررسی نشده است. در این مقاله سعی شده گرفته

مورد کاتارسیس در هماي و همایون بررسی 13تا تأثیر عناصر داستانی در شکل گیري تعداد 
شود.  به کاربردن عناصر داستان به شکل خاص خود همچون درونمایۀ وصل و هجر، بن مایۀ 

رأي ابتکاري، زوایۀ داناي کل و دیگر عناصر داستانی منجر به ایجاد اثري شخصیّت، لحن ادبی، 
در زبان و ادب فارسی شده است که در میان آثار منظوم غنایی برجسته شده است. نقش این 

گیري کاتارسیس بسته به هنر خواجو است که به خوبی توانسته از این عناصر عناصر در شکل
ثیرگذاري بر روان مخاطب خود بهره ببرد. با توجّه به غنایی در زیباترین شکل ممکن جهت تأ

بودن ماهیت این اثر، میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطب قابل توجّه است.
و، هماي و همایون، عناصر داستانی.کاتارسیس، خواجها:واژهکلید
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اسالمیانقالبازپسنوجوانوکودكشعردرآمیزيحس

فوالديعلیرضا
علمی دانشگاه کاشانهیئتعضو 

ارمغانعلی
دانشجوي دکتري دانشگاه کاشان

چکیده
نآمیختوسیلۀبهکهاستادبیمتوندرتصویرآفرینیهايراهازیکیحس آمیزي

هدفرازبانیامکاناتگسترشوزبانساختنمخیلوآیدمیپدیدیکدیگرباحواس
رشعبانوجوانانوکودکاندرآمیزحسذهنیتوجوددلیلبهشگرداین. دهدمیقرار

هبفراوانسنی،هايردهاینشعردررواینازوداردبیشتريتناسبنوجوانوکودك
درحسامیزيمعناییوبالغیزبانی،ساختارهايبررسیبهحاضرمقالۀ. استرفتهکار

برايماروش. پرازدمی،اسالمیانقالبپیروزيازپس،نوجوانوکودكشاعر9شعر
کاربردبسامدمقاله،ایندستاوردهاياساسبر. استآماريوتوصیفیمنظور،این

بیشترکهجاییتاباالست،دورهایننوجوانوکودكشعردرآنتنوعوحسامیزي
ونداجستهسودشعرشاندرشگرداینامکاناتهمهازتفاریق،بهبررسیموردشاعران

.  اندآمیختهحسیامورباراانتزاعیمفاهیمحتی
ر،تصویپنجگانه،حواسحسامیزي،،انقالبازپسنوجوانوکودكشعرها:کلیدواژه

.انتزاعیمفاهیم
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هاي کوتاه صادق چوبکدر داستانگزینی و توصیفواژه

منشپرند فیّاض
واحد صحنهدانشگاه آزاد اسالمیعلمی هیئتعضو 

چکیده
توانش و نقش ارتباطی زبان در سطوح مختلف براي انتقال افکار مشترك و بیان موقعیت هاي 
متفاوت از مباحث قابل اهمیت است. هنرمند از این توانش و نقش ارتباطی براي بیان و انتقال 

وه هاي شیۀاندیشۀ خود به مخاطب استفاده می کند. این انتقال در متن داستان گاه به وسیل
واژگان و اجزاي دستوري متفاوت براي مجسم ساختن وصیف است که نویسنده ازمختلف ت

توصیف بهره می برد.
داستان هاي کوتاه صادق چوبک از جمله داستان هایی است که دنیاي توصیف درآن بسیار 

پاسخ "آیا میان واژه گزینی و توصیف ارتباطی وجود دارد؟"برجسته است و به این مسئله که 
می دهد. ضمن بررسی گروه هاي فعلی، وصفی و قیدي در تمام داستان هاي کوتاه چوبک این 
رابطه آشکار گردید؛ چنانکه چوبک با توجه به نوع و مفهوم توصیف، افعال، صفات و قیدها را 

از ها بیشانتخاب و از آن ها استفاده کرده است که البته نقش ساختارهاي مرکب در توصیف
هاي دیگر است؛ همچنین فرایند مادي فعل به دلیل تجسم بیشتر توصیف ، پرکاربردتر ساخت 

است. جمله هاي به کار رفته درتوصیفات اغلب دستورمندند و تقدم فعل در برخی از جمله 
اي بیانگر تأکید و تقدم کنش بر سایر اجزاي جمله درتوصیف هاي محاوره اي و غیر محاوره

هاي حالت در شکل ها و ساختارهاي مختلف نیز بیانگر مستقیم برش است. صفات بیانی و قید
هاي دیگرگونی از زندگی است که در داستان هاي چوبک به تصویر کشیده شده است؛ همچنین 
استفاده و گزینش گروه هاي فعلی، وصفی و قیدي در توصیفاتی که تشبیه و استعاره دارند، 

م و ملموس می کند. متناسب با صحنه است و فضا را کامال مجس
صیف، داستان هاي کوتاه صادق چوبک.(فعل،صفت،قید)، تو: زبان، واژه گزینیهاکلیدواژه
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گرادر ترازوي نقد بوم» تاریکی در پوتین«

سادات فیاضیمریم
شناسی دانشگاه گیالناستادیار زبان

مانی زیاري
دانشگاه گیالن) یشناسی (گرایش عمومدانشجوي کارشناسی ارشد ایران

چکیده
پذیر و شکنندهعت رام خفته در دست انسان مدرن، امروز بیش از هر زمان دیگري آن چنان آسیبیطب

نماید. از آنجا که خوانندگان ات ناگزیر مییهاي دانش، هنر و ادبشده که پرداختن به آن در تمامی حوزه
ائۀ نشینند، شیوة ارنویسندگان میمخلوقِجهان ة تماشاگرانی هستند که به نظارۀ داستان به مثاب

تصاویري شاعرانه و در عین حال انتقادي از محیط زیست، نقش انسان در تخریب آن و اثرگذاري بوم 
ا تواند بستر مناسبی براي ارتقمیـ و به تبع آن انسان ـهاي داستان گیري شخصیتزیست در شکل

گرا پس از طرح نخستینش توسط ویلیام روکرت ومسطح آگاهی جامعه به وجود آورد. اصطالح نقدب
یدببین اثر اۀ و بررسی رابطيارشتهانیگیري رویکردي ممناسبی براي شکلۀ ، زمین1978در سال 

مداري، در جهان توان واکنشی دانست به انسانگرا را میفراهم آورد. نقد بومیطیمحستیط زیو شرا
آورد. در چنین نقِد رود سخن به میان میآدمی رفته و میداستان که پیوسته از مصائبی که بر 

رد، پذیدارد  که از آن اثر میهایی است که انسان بر محیط زیستی روا میمحوري سخن از رنجطبیعت
ا، گراي بومدر مقام نویسندهيژن نجدیگیرد. بیابد و سرانجام در آن قرار و آرام میبا آن پرورش می

از » نیدر پوتیکیتار«کند. داستان کوتاه یمولف دعوت مياید از جغرافیجدیدرکاش را به خواننده
است که در سوگيوند رودخانه با پدریت پیروا»انددهیکه با من دویوزپلنگانی«یداستانۀ مجموع

نوع وياستعارينش واژگان، کارکردهایپسر نشسته. در پژوهش حاضر نقش اقلیم نویسنده بر گز
گیرد.نه مورد مطالعه قرار مییداستان با زمیت اصلیشخصارتباط 

.ت، رودخانهیگرا، استعاره، شخصنقد بوم:هاکلیدواژه
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اسالمیانقالبگفتماندیدازهراتیسلمانشعرفکريسطحشناسیسبکتحلیل

فیروزیانمهدي
علمی دانشگاه تهرانهیئتعضو 

چکیده
دانستپایداريادبیاتوایراناسالمیانقالبادبیاتخالصصدايبایدراراهراتیسلمان

اشعارمجموعۀمتنواستبودهعراقوایرانجنگروزگاردراوشاعريهايسالتمامزیرا
،استداشتهسیاسیواجتماعیمسائلدادنبازتاببهنسبتويکهتعهديعلتبههماو

بهازپسمقالهایندر. استاسالمیانقالبگفتمانبهمتعلقوایدئولوژیکصراحتاًمتنی
چهآنازاعم(اوهايسرودهکلیۀبررسیباهراتی،شاعريشیوةازکلیطرحیدادندست
یبررسبهبخشپنجدر) وينوجوانسنیردةبهمربوطشعرهايتاسرودهبزرگساالنبراي
مقولهدواینبهنسبتهراتینگرشوتفکرچونوچندوجنگوانقالبادبیاتنقش

-مذهبودینحوزةواژگانوعناصر: قرارنداینازمقالهگانۀپنجهايبخش. ایمپرداخته
ساختارهايازانتقاد-شهیدانومبارزوانقالبیهايشخصیت-دینیهايشخصیت

.جنگدربارةهراتینظر-دیگرفکريهاينظامواجتماعیسیاسی
.دینیادبیاتسیاسی،شعرپایداري،ادبیاتانقالب،هراتی،سلمان:هاواژهکلید
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و تقابل حرکت و سکون در اندیشۀ عرفانی حافظ» شدن«مفهوم 

زاده مهدي قاسم
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك

زادهمحمدرضا حسن
شیرواناسالمیدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد 

فاطمه نیّري 
کارشناس زبان و ادبیّات فارسی  

چکیده 
گذرد، با نگاه دیگران حافظ از جمله شاعرانی است که نگاهش به آنچه در پیرامونش می

ه به آورد کاي را در شعرش پدید میهاي دوگانهدیگرگونه است. به تبع چنین نگاهی، او تقابل
هاي فرشته/آدم، خانقاه/میخانه و زاهد/رند. یکی از جمله تقابلرسد خاص اوست؛ از نظر می

اي که در شعر حافظ نه در لفظ، بلکه به شکلی پنهان، در معنا و محتوا جریان هاي دوگانهتقابل
دائم دارد، تقابل دوگانۀ حرکت/سکون است. حرکت، همان سلوك رندانه و توأم با مستی است 

ن، حرکت زاهدانه و توأم با ریاضت است که هیچ تحوّل است و سکو» شدن«که پیامد آن، 
مثبتی را در پی ندارد.   

نگارندگان این مقاله بر آن هستند تا با بررسی تقابل دوگانۀ حرکت/سکون و مظاهر و عوامل 
هاي حافظ، دیدگاه ساختارشکنانۀ او را در مورد حرکت عرفانی تبیین نمایند.آن در غزل

نگر این است که حافظ، از زاهد بیزار است و فرشتگان را قبول ندارد؛ نتایج این پژوهش بیا
چون آنها در سکون هستند و قدرت حرکت ندارند و در مقابل، آدم و رند دائم در حرکت و 

کند مسیري از حرکت عرفانی را براي مخاطبش مشخّص کند که مبتنی سیرند. او سعی می
کت است.   بر حرکت از مظاهر سکون به سوي مظاهر حر

.هاي دوگانه، شدن، حرکت، سکون، شالوده شکنی: حافظ، تقابلهاکلیدواژه
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مشیريفریدوناشعاردرغمواژةحجمیوارةطرحبررسی

آزاده مددي
مشهدفردوسیدانشگاهشناسی زبانارشد کارشناسیدانشجوي

وعلی ایزانل
شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدزباناستادیار رشتۀ

محمود الیاسی
شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدزباناستادیار رشتۀ

چکیده
خوابیم،میخوریم،میکنیم،میحرکتمثالً می کندبروزرفتارهاییواعمالماازدنیاایندر

پدیدرابنیادینیمفهومیهايساختطریقاینازوکنیممیدركرااطرافمانمحیط
مفهومیهايساختاینوروندمیبه کارترانتزاعیاموربراياندیشیدنبرايکهآوریممی

هايطرحوارهتریناصلیازیکیحجمیطرحوارههستند،تصویريهايطرحوارههمان
گرفتنقرارازکهايتجربهباانسانکهاستاینبرحجمیطرحوارهاساس. استتصویري
قائلحجمبتواندنیزانتزاعیمفاهیمبرايدارد،خوددرچیزيبودنیاوچیزيدرخودش

مشیريفریدونشعردرغمواژهحجمیهايطرحوارهمعرفیحاضرمقالهنگارشازهدف. شود
اینککمبهاوواقعدرببریم،پیبهترمفهوماینبهنسبتاوافکاربهطریقاینازتااست

پژوهشایندر. استشدهقائلظرفوحجماستانتزاعیمفهومیکهغمبرايطرحواره
اجاستخرابیاتیتنهاوگردیدبررسیاستشعردفتر14شاملکهمشیريفریدونآثارتمامی
بیت47درهستند،واژهایندارايکهبیت275مجموعازوباشندمیغمواژهدارايکهشدند

.باشدمیحجمیطرحوارهدارايغمواژه
.غممشیري،فریدونحجمی،طرحوارهطرحواره تصویري،ها:کلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله586

اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسیتلخ

پورقدرت قاسمی
علمی دانشگاه اهوازهیئتعضو 

فاطمه مصطفایی
ارشد دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناس

چکیده 
ود. شمیهاي کوتاه معاصر فارسی پرداخته در داستان» اندیشیتلخ«در این مقاله به موضوع 

انگیز است و هم به معناي ناگوار و ها و مسائلِ غماندیشی هم به معناي توجه ویژه به رنجتلخ
هاي کوتاهمایۀ بسیاري از داستانها بر این مبناست. درونبار دیدن مسائل و تفسیر آنغم

ت. هاسهایی از حیات تیره و تار زندگی و شخصیتها و جلوهمعاصر مبتنی بر بازنمایی جنبه
این نوع مضامین در ادبیات کهن فارسی در این حجم وسیع سابق نداشته است؛ بنابراین 

اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسی هم متأثر از ادبیات و گفتمانِ گیريِ تلخهاي شکلزمینه
اجتماعی ایران پس از ـزمین است و هم تحت تأثیر اوضاع و احوال تاریخیاي مغرباندیشه

هاي کوتاهِ نویسندگانی همچون هدایت، چوبک، شروطه و سلطۀ حکومت پهلوي. در داستانم
اندیشانه و ناامیدانه از اي، نگرش تلخمایهعلوي، ساعدي، صادقی و گلشیري وجه غالِب درون

. در اندیشیطلبی و مثبتخواهی، مبارزهبینانه یا مبتنی بر آرمانجهان است و نه نگرش خوش
اندیشی و نگاه منفی به . مرگ1اند: ها بررسی شدهاندیشی با این عنوان، مصادیق تلخاین مقاله
ر یش تصوی. نما4. شکست، سرخوردگی و پوچی 3. تنهایی، ترس و طردشدگی؛ 2زندگی؛ 
. یو سنتیبه عناصر فرهنگ بومی. نگاه منف5ک از مردم؛ یکامالً تار

کوتاه فارسی، هدایت، چوبک، ساعدي.داستانتلخ اندیشی،ها: کلیدواژه
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از سطح تا شطح

محمد قاسمی خزینه جدید
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
ات کهیخ عرفان و تصوّف ماست. همچون خود شطحین موضوع تاریزتریبرانگات بحثیشطح

ز یآن نیاصطالحو يلغویکنند در معنیجلوه میر منطقیپراکنده و غییهابه صورت گزاره
ه ها پرداختان آنیش به بیافت خویشود و هر کس بنا به دریده نمیديگونه اتّفاق نظرچیه

ها حالت سکر اند که علل آنبه وجود آمدهياریو هوشیدو حالت سرمستات دریاست. شطح
جا ات به یبوده است. با مطالعۀ شطحییزداییا جلب توجّه مخاطبان با آشنایعارف يو فنا

ات یم. شطحیکنيبنددستهيو رفتاري، پنداريها را در سه نوع گفتارم آنیتوانیمانده، ما م
د متشرّعه را نسبت به یاّما سوء ظن شدو شوق عرفان و تصوّف افزوده استهر چند به شور

، اتیطحما شیخ عرفانیاند. در طول تارن راه کشته شدهیز در اینشماريخته است و یعرفا برانگ
زرگ بيها به عرفااند در انتساب آنکردهیسعشماريداشته است. یموافقان و مخالفان فراوان

يو مجازيهنریات، زبانیاند. زبان شطحداشتهیهم، نظر ممتنعیجاد کنند و برخید ایترد
مد. نایم» شعر منثور«ها را شعر آنیقیز در کتاب موسینیکدکنیعیاست که دکتر شف

به عرفا، توجّهییگواز علل شطحیکید یز عنوان شده است شایکه در متن مقاله نگونههمان
باشد.زبان یشناسییباین جنبۀ زیهم
.اتینما، شطحان متناقضیل، بیرمز و تأو،يزبان هنرها:واژهدیکل
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بررسی تأویالت عرفانی آیات قرآنی و احادیث در اشعار
(حالی)اردبیلیمحسن عمادمیرزا

یدهی قاضمحمد
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

چکیده 
باشند که بزرگان السالم) اساس تفکّر عرفان شیعی میکریم و احادیث ائمه اطهار (علیهمقرآن 

حاضر با هدف مقاله اند.عرفا در بیان نظریّات عرفانی خود از این ذخایر عرشی بهره جسته
-1250اردبیلی (بررسی تأویالت عرفانی در اشعار حکیم متأله و فرزانه میرزامحسن عماد

هاي برجسته عرفان شیعی که در نهایت عظمت و شکوه در کسوت خورشیدي) از چهره1333
هاي استفاده عرفا ازآن و بیان به نگارش درآمده است. معناي تأویل، شیوهگمنامی مانده است،

اردبیلی که منبع آن آیات قرآنی و احادیث ائمه عماداشعاریالت صورت گرفته درتأو
باشد.باشد از اهداف این پژوهش میاطهار(علیهم السالم) می

ی.اردبیلعمادکریم، احادیث، تأویل، عرفان،قرآن:هااژهکلیدو
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نمادهاي اشعار شاعران مقاومت (پایداري)اَبَربررسی
»)میرزاده عشقی«ید محمدرضا کردستانیه بر اشعار سی(با تک

حمیدرضا قانونی  
دکتري زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
تأمل و تحقیق در حوزة شعر و ادبیات پایداري و تبیین ابعاد گوناگون دفاع مقدس ملت ایران 

ه هاي انکارناپذیري است کخصوص ادبیات) یکی از ضرورتگیري از زبان گویاي هنر (بهبا بهره
يخداد عظیم تاریخی است، مورد توجه جدمتأسفانه تا به امروز آنگونه که درخور این این ر
اد، بارز نمیژگیاست. ویادبيهاهیاز آرایکیهنرمندان و اصحاب قلم قرار نگرفته است. نماد 

ن معنا که در زبان یم بودن آن است. به ایر مستقیر مشروح و غیابهام، عدم صراحت، غ
ظاهر و فراتر وياست ورایست. بلکه مفهومیک مراد و مقصود، ظاهر و صورت کالم نیسمبول

اشعار شاعران مقاومت (پایداري) یاساسیژگیدو وییگراو جامعهییاز آن. نمادگراتر قیعم
ۀ زمانیاجتماع-یاسیل سئل بردار، مسایک و تأویسمبولین دوره با زبانیاست. شاعران ا

یژه و اساسیویگاهیعشقی جاة کنند. نماد در اشعار میرزادیش را در شعر منعکس میخو
موجود در شعر شاعر مذکور، استخراج و سپس با ارائۀ يابتدا نمادهان پژوهش، یدارد. در ا

ود موجين نمادهاییح و تبیکه نماد مورد نظر َدر آن درج شده است به شرح، توضییهامصراع
اه خاستگییف نماد و شناساین پژوهش ضمن تعریشود. در این شاعران پرداخته میدر اشعار ا

گفتاريریکارگکه باعث شده شاعر از به یلیصر شاعر و دالمطرح در جامعۀ عيهاآن، دغدغه
اورد، مشخص شده است. یبين رویح و آشکار اجتناب کند و به زبان و کالم مبهم نمادیصر

نماد، آب، شب، عشقی، پایداري.:هاکلیدواژه
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هایی از رنگ و رنگواره در شعر دفاع مقدسجلوهبررسی 
(با تکیه بر رنگ خاکستري)

رضا قانونی حمید
دکتري زبان و ادبیات فارسی

جهانگیر صفري 
زادهژیال داود

دهیچک
رخدادهاي بزرگ .بودو خواهدبودههمواره»جنگ«نامبهايپدیدهها،ملّتهمهدر تاریخ

سمقدعفادتبیاادکند. همواره شئونات مختلف سیاسی، اجتماعی و ادبی را دگرگون مینیز
و با روش تحلیلی-توصیفیبا رهیافتیدر این جستار ادبی . نیستمستثنیقاعدهنیز از این

تأمل در کمیت و کیفیت کاربرد رنگ خاکستري مشخص شد. شاعر از اي وکتابخانه-اسنادي
عنصر رنگ در تجّسم و تصوّر مبارزات و دفاع ملّت خویش استفاده کرده است. همچنین با 

اجتماعی حاکم بر جامعه، را با قدرت -ست فضاي سیاسیکاربرد رنگ خاکستري توانسته ا
خالقیت و ابتکار خویش هنرمندانه تجسّم کند. مهمتر اینکه شاعر رنگ خاکستري را حامل 

بار معنایی آرامش و عاري از هرگونه فراز و نشیب دانسته است. 
اجتماعی.اعر، شعر دفاع مقدس، مفاهیم سیاسی ـرنگ خاکستري، رنگواره، ش: هادواژهیکل
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هایی از  ادبیات عامیانه (ضرب المثل ها و خرافات) در شعر انعکاس طیف
»وريان«با تکیه و تأکید بر اشعار کالسیک

حمیدرضا قانونی
پروین غالمحسینی

چکیده
هر قوم و ملتی بخش عظیمی از فرهنگ معنوي آن ملت است که سینه به عامیانهادبیات 
وده ها بهاي قدیم تا به امروز نقل شده و در گذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملتنسلسینه از 

،سنن،عاداتنوع ادبی شاملآیند؛ این اصطالحات عامیانه از زندگی مردم پدید میاست.
بخش بسیار ها وها، آداب و رسوم و ضرب المثلها، ترانه، باورها، آیینهاها، قصهافسانه

عمدتاً در عصر حاضر به ویژه پس از آشنایی ایرانیان با نوشتار و ادبیات است کهاي گسترده
ی هایایران، ضرب المثلغرب، مورد توجه قرار گرفت؛ بخش قابل توجهی از اصطالحات عامیانه

شود و از جمله است که بر زبان عوام جاري است؛ این نوع کالم از لطایف علم بدیع شمرده می
ها   در شعر فارسی کالسیک و رود؛ وجود ضرب المثلزیباترین ماندگارهاي تاریخ به شمار می

وان تادبیات معاصر مینو، بر لطافت و پذیرش عام اثر تاثیر دارد؛ در آثار ادبی گذشته همچون
منتشر شدة  شعر او بررسی » امثال و حکم«گسترش نفوذ یک شاعر را از طریق مطالعه در 

، آداب و رسوم وو امثال و حکمانوريبا بررسی اشعار سعی بر آن است تا این مقاله کرد؛ در
از آن را در شعر هایی ي موجود در آن و توضیح و تبیین آنها، چهرة ادبیات عامه یا بخشباورها

کالسیک و به ویژه زبان انوري روشن کرد.
: ادبیات عامه، ضرب المثل، امثال، باور، انوري.  هاواژهکلید
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و مفاهیم نمادین آنها در شعر معاصر» پرندگان«نقد و تحلیل 
ار)غزلیات شهری(با تکیه و تأکید بر

حمیدرضا قانونی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

غالمحسینیپروین 
مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
غالمرضا انتشاري
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده
ادبیات مأمن همیشگی اسطوره و نمادهاست؛ نماد از کهن ترین ابزار بیان مفاهیمی است که 

ر نمادهاي رایج دبه تصویر کشیدن آن مطالب به اشکال دیگر امکان پذیر نیست؛ یکی از
است. پرندگان در متون مختلف » پرنده«فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون جهان، نماد 

ها به عنوان بخشی از طبیعت، آندارند.يانه و گستردهیریحضور دادبیات و شعر فارسیعلمی،
رباز همواره در متون یند که از دابیدلفرين به قدریدلنشيو آوازهايبه سبب شکل ظاهر

ر حضور فعال دارند؛ و در بسیاري از این متون یها و اساطات، قصهی، اخالقی، تعلیمی، روایعرفان
ان از روح و جیتابانند؛ در متون عرفانی گاه آنها را نمادبه صورت نمادین، معانی دیگر را باز می

سائل ب به مها، پرندگان اغلات و قصهیم. در روایابییک  میمثبت و نيهاتیا در قالب شخصیو 
هاي ند. در سرودهیزیف و پاك میالتفات دارند و در قلمرو عواطف و احساسات لطیعاطف

یند. آشهریار پرندگان حضوري آشکار و گسترده دارند و از مفاهیم کلیدي اشعار او به شمار می
ی لمشغوترین دلدر اشعار شهریار، پرنده نماد آزادي، روح زندگی، عشق و صفا است که عمده

او نیز هست. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، پژوهش در غزلیات شهریار است؛ که 
شود.به بررسی نماد پرندگان در آثار او پرداخته می

.: نماد، پرنده، شعر معاصر، شهریار، غزلیاتهاواژهکلید
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بررسی نقش اسناد مجازي در ارتباط محور افقی با محور عمودي شعر

حسینعلی قبادي 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
سعید بزرگ بیگدلی

استاد زبان و ادبیات فارسی 
سروش شعبانی
دانشجوي زبان و ادبیات فارسی

چکیده
شعر اطالق» محور افقی«و به تک تک ابیات » محور عمودي«به طرح و ساختار کلی شعر در هر قالب، 

بسیاري از اشعار کهن فارسی بویژه در قالب قصیده، محور افقی با محور عمودي ارتباط شود. در می
توان جاي بسیاري از ابیات را با یکدیگر عوض و یا بسیاري از آنها را چندانی ندارد؛ به نحوي که می

حذف کرد. این عدم ارتباط و مسلسل نبودن رابطه معنایی و ساختاري موجب شده است که دو محور 
به لحاظ غنایی ادبی متوازن و متعادل نباشند، یعنی در جایی که محور افقی سرشار از تمهیدات ادبی 
است، محور عمودي ارزش هنري چندانی ندارد و برعکس. به دلیل نقش بنیادي دو نیروي ذهنی 

ز اتخیل ثانویه و خیال در شکل گیري اسناد مجازي و در سطح جمله بدون ساختمان زبانی آن، جدا 
اینکه در محور افقی شعر، از طریق تصویرگري و بیان اغراق آمیز، خصلت و ظرفیت زیباشناختی ایجاد 

شود، محور افقی شعر را با محور کند، از طریق کارکرد ویژه در چهار فرایندي که ذیالً یادآوري میمی
این چهار فرایند عبارتند سازد. کند و دو محور را به لحاظ غناي ادبی متعادل میعمودي آن مرتبط می

از:
تا ایده دهدروایت شاعرانه: شاعر با شخصیت انسانی بخشیدن به موجودات دیگر روایتی را شکل می. 1

استدالل تمثیلی: شاعر ادعاي اخالقی یا عقالنی خود را از طریق آوردن . 2یا مطلبی را بیان کند.
کند در حالی که ارتباط منطقی بین اثبات میشاهد مثال از یک یا چند امر ملموس و محسوس دیگر 

گو با طبیعت: شاعر عواطف و احساسات خود را به عناصر وگفت.3ادعاي شاعر و امور دیگر وجود ندارد.
: شاعر تصاویر از یک همجنس سازي تصاویر. 4نشیند.گو میودهد و با آنها به گفتطبیعی تسري می

سازد که موجب ایجاد فضا و افقی واحد در چند بیت شعر میجنس، مثالً تصاویر مرتبط با جنگ، 
گردد.می

هاي تصویري و غیر تصویري اسناد مجازي، کارکرد آن براساس شواهد در این مقاله با تحلیل جنبه
شعري در چهار فرایند مذکور تبیین گردیده و به این ترتیب نقش اسناد مجازي در مرتبط کردن محور 

شعر و در پی آن متعادل ساختن غناي هنري دو محور، روشن گشته است.افقی با محور عمودي
: محور افقی، محور عمودي، تصویرگري، پیوند ارتباط، ساختار، شعر.هاواژهکلید
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حیدري باذلۀحملبافردوسی ۀشاهنامهاي سبکیویژگیمقایسۀ تطبیقی

مرتضی قبادي اصل 
خلخالدانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد

فاطمه شیخلووند 
واحد اردبیلاسالمیدانشگاه آزادفارسیاستادیار زبان و ادبیات

دهیچک
» حماسی ملی ودینی«هاي حیدري باذل مشهدي یکی از منظومهۀحملفردوسی وۀشاهنام

ثیرپذیري کامل از سبک حماسی، ابزار و شگردهاي کارآمد زبانی، أتفارسی است که ضمن
گیرند و با ایجاد خدمت تعبیري دیگرگون از روایتی ملی و تاریخی میرا درادبی و معنایی

هاي درونی و بیرونی فرا متفاوت مخاطب را به بازخوانی حقیقتی کهن و انگارهاي نو وجاذبه
ویژه سبکی آثار حماسی و بهۀهدف اصلی از این جستار آن است که با مطالع.دخواننمی

ی هاي درونویژه بررسی جنبهبههاي این دسته آثاره بررسی ویژگیحیدري بۀحملشاهنامه و
پرداخته شود و شگردها و ترفندهاي فردوسی و باذل از چشم اندازهاي زبانی و و بیرونی

وال اصلیؤو در نهایت به سدمعنایی، فکري، ادبی و تصویري مورد بررسی قرار گیرصوري،
و رهاي روبهحیدري با چه ویژگیۀشاهنامه با حملۀشناساندر بررسی سبک«محوري پژوهش: 

ۀدر حملکه باذل مشهدياستپاسخگو شود. نتایج نهایی تحقیق بیانگر این موضوع » هستیم؟
و تصویري هاي زبانی و صوري، معنایی و فکري و ادبیحیدري خود به صورت گسترده از ویژگی

فردوسی قرن ۀخانهم شاگرد ارشد مکتبفردوسی تقلید کرده و گویا باذل قرن یازدۀشاهنام
.چهارم بوده است

.سهیمقا،يدریحۀحمل،یفردوسۀشاهنامحماسه،،یسبکيهایژگیوها: واژهدیکل
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هاي روایت در هفت داستان از تاریخ بیهقی با رویکردبررسی شیوه
هاي سینماي رواییبه مؤلفه

علی قبادي کیا
فارسی دانشگاه بیرجندکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

مهدي رحیمیسید
دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده
شیوة روایت در تاریخ بیهقی، سبب شده است تا بیان وقایع تاریخی، شکل داستانی به خود 

گوي اشخاص و... بیش از آنکه این اثر را تاریخی جلوه وها، صحنه ها، گفتبگیرد. توصیف لحظه
کند. عالوه بر آن ظرفیت نمایشی شیوة روایت و توصیف وقایع به  به ادبیات نزدیک میدهد،
توان از منظر ادبیات نمایشی و هنر سینما به آن پرداخت. این پژوهش، اي است که میگونه

هاي بیهقی را در این از توانمندياي که براساس روش تحلیل محتوا صورت گرفته، گوشه
اوي قرار داده است و با بررسی شیوة روایت در هفت داستان از تاریخ بیهقی زمینه، مورد واک

مؤلفه هاي سینماي روایی هستند.  اي ازدهد که این داستان ها شامل چه گسترهنشان می
ین سازي و ارتباط باین بررسی نشان داد که بیهقی در معرفی و کیفیت آغاز ماجرا، شخصیت 

حوادث، ایجاد حس تعلیق سازي وشیوة طرحعطف، صحنه قاطها، ایجاد فرضیه و نشخصیت
داستان، ریختن روایت خطی و زمانی هاي دراماتیک، به همدر پردازش ماجراها و موقعیت
گشایی و اقناع مخاطب در پایان داستان، داراي سبک و شیوه تقابل با موانع و سرانجام گره

و هنرهاي نمایشی کاربرد فراوان دارد. هاي روایی خاصی است که امروزه در سینما 
.ازيپردهاي روایی، شخصیتي روایت، مؤلفههاپردازي، شیوهبیهقی، روایتتاریخها: کلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله596

ترین کتب بالغیسیري در استعاره و انواع آن در مهم

کیاقباديعلی
دانشگاه بیرجندفارسیادبیاتوارشد زبانکارشناس

رحیمی مهديسید
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده
ترین ابزار انتقال زبان ازکارکرد حقیقی به کارکرد مجازي و ادبی آن، استعاره است یکی از مهم

هنري است. التذاذهاي ادبی مؤثرکه بیش از عناصر دیگر متون نظم و نثر در باز آفرینی سبک
اي است که منجر به بازها یا تشبیهات تازهکشف هماننديشود حاصل میکه از استعاره منتج 

ي اهاي هنري برجستهتعریف ارتباطات جدید بین اشیاء شده است. استعاره به سبب ویژگی
ندي بکه دارد از دیر باز مورد توجه اساتید علم بیان بوده است. با این وجود هنوز انسجام و جمع

ي اندارد. این پژوهش بر اساس روش تحقیق کتابخانهمشخصی در تعاریف و تقسیمات آن وجود 
ترین کتب بالغیهاي مطرح در بحث استعاره را در مهمو تحلیل محتوا توانسته است دیدگاه

ها مبحث استعاره برسد. بررسیمعرفی کند و با  نقد و بررسی آنها به یک جمع بندي منسجم از
قی مانده است. حضور یا عدم ز طرفین آن بادهد که استعاره تشبیهی است که یکی انشان می

ود شحضور  قرینۀ صارفه و یا مالئمات طرفین در کنار آن قسمت باقیمانده از تشبیه، موجب می
انواع متنوعی از استعاره شکل گیرد.

.: استعاره، انواع استعاره، انواع استعارة مصرّحه، استعارة مکنیّههاکلیدواژه
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غزلیات شهریارمضامین شعر عربی در 

حسین قدمی
واحد تاکستاناسالمیعلمی دانشگاه آزادهیئتعضو 

مریم مرادي پویا
واحد تاکستانیاسالمدانشگاه آزادیفارسیاتزبان و ادبۀآموختارشد و دانشکارشناس

چکیده 
ات حیبیش از یک و نیم هزاره از زندگی شکوفاي زبان و ادبیات تازي و با اندکی فاصله از 

گذرد. تعامل دو ادب و ادیبان و شعراي فحول آن دو قوم، فاخرانۀ زبان و ادبیات پارسی می
هایی به مردم شعردوست تقدیم نمودند و سیماي سرا سرودهها شاعر و چکامهایجابی بوده و ده

اعران شدرخشان آنها نیز در اذهان و دیدگان باقی است. در پیکر زیبا و رؤیاانگیز ادبیات فارسی، 
شود که به دلیل چیرگی زبان تازي به عربی سرودند و غالب آنها از مضامین بسیاري دیده می

ها یافتند و دُرر سخن را با رنگ و رخ تازي سفتند. در میان صاحبان ذوق  و شعر تازي بهره
ر دخیز؛ شهریار نغز گفتار با تولدي نوشعرسرایی شاعري از دیار کبار آذربایجان، تبریز ادب

هاي حافظ و سعدي و سنایی گشت شعر فارسی ظهور کرد که بازگو و مدرك و بازتاب اندیشه
و جلوة استقالل و امتیاز ادبیات معاصر ایرانی شد. از مفاهیم واالي شعر تازي در زبان گفتار و 

گستري استفاده نمود. نگارندگان مصم شدند انعکاس شعر تازي در غزلیات شهریار را سخن
ی در مجال مقال داشته باشند. اشارت

.: شعر تازي، غزل، شهریار، عشقهاکلیدواژه
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خسروناصرومعريابوالعالشعردرتدبیرواخالق

آرانیپورقربانحسین
نژادصیادياهللاروح
دریاباريفاطمهسیده

چکیده
القیاخوحکمیمضامینکهیابیممیدرمعريابوالعاليوخسروناصرهايسرودهبررسیبا

اساسحکیمشاعردواین.استعربیوپارسیبزرگشاعردواینهايسرودهاصلیمایهبن
مینهزدرکهتفاوتهاییوجودباواندنهادهبناخردورزيوعقلپایهبرراخویششعروتفکر
هايشباهتاخالقیوحکمیهاياندیشهداشته،دروجوددواینمیانعقیدتیوفکريهاي

ستایش:ازعبارتندهاشباهتاینازبرخی.یافتتوانمیآگاهشاعردواینشعردرزیادي
امینمضبررسیبهحاضرنوشته. معشوقومیوصفازپرهیزوگراییدیندنیاستیزي،خرد،

مضامینمنظوربدینپردازد؛میخسروناصرومعريالعاليابوشعردرحکمیواخالقی
بخشهردروشدهتقسیمشراخالقواعمالوخیراخالقواعمالبخشدوبهاخالقی
.  استشدهدادهنشانشاعردواینشعردرآناخالقینتیجهوهاشباهتوهاتفاوت
تطبیقی.ادبیاتحکمت،اخالقی،مضامینمعري،يابوالعالخسرو،: ناصرهاواژهکلید
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(اپیستمه) در گفتمان دینی موالناوحدت، اندیشۀ محوري 

قربانی جویباريکلثوم
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده
کر گیرد. این اندیشه و نظام تفاندیشه و نظام تفکر هر انسانی تحت تأثیر شرایط و زمانۀ او شکل می

فتمان شود، گزبانی که آن نظام در آن متبلور مینمایاند. مجموعۀ نظام تفکر و نیز در زبان خود را بازمی
هاي متعددي را به کار ها در طول حیات خود به صورت ناخودآگاه، گفتماننام دارد. هر یک از انسان

ترین بندند؛ مانند گفتمان طبی، گفتمان دینی، گفتمان ادبی و غیره. گفتمان دینی یکی از مهممی
اي و بالتبع در هر فردي ها با آن سروکار دارند. در هر جامعهانسانانواع گفتمان است که همۀ جوامع و

این گفتمان داراي یک محور اصلی یا اپیستمه (سامان دانایی) است. این اپیستمه است که به نظام 
بخشد. اپیستمه در دوران جدید معموالً اندیشۀ محوري و سازمان اندیشه فکري یک گفتمان سامان می

توان آن به دالیلی که در مقاله عنوان شده است، در دوران قدیم میاماآیدمار میدر یک عصر به ش
هاي مختلف و اشخاص مختلف نیز نسبت داد. در این مقاله نگارندگان برآنند که اثبات را به گفتمان

هاي مختلف موالنا، از جمله گفتمان دینی وي، وحدت ادیان است. کنند اندیشۀ محوري در گفتمان
ها، از جمله وحدت ادیان، کامالً آشکارا همۀ آثار موالنا تأکید وي بر وحدت همۀ موجودات و پدیدهدر 

شود، دیدگاه چه سبب تمایز در ادیان مختلف میشود. وي بارها بیان کرده است که آندیده می
ر نادرست از یبینی و تفسها هستند که با کوتهها نسبت به دین است. به عبارت دیگر خود انسانانسان

شوند. اما شارع مقدس همۀ ادیان را با جوهر، هدف و کالم الهی میان ادیان مختلف تمایز قائل می
هاي مشترك فراوان کتب مقدس نیز تأیید مایهکارکردي یکسان نازل فرموده است. این دیدگاه را درون

ادیان و مذاهب مختلف را کند. چنین دیدگاهی آشکارا تعلق خاطر موالنا به صلح و آشتی میانمی
هاي دیگر موالنا ریشه در قرآن و سنت مشغولیدهد. این دیدگاه نیز مانند بسیاري از دلنشان می

نبوي دارد. در دوران کنونی که اختالف ادیان موجبات جنگ و کشتارهاي فراوانی را در نقاط مختلف 
اندیش.   هاي جزمد براي بسیاري از ذهنتواند هشداري باشدنیا فراهم آورده است، چنین دیدگاهی می

ن دینی، اپیستمه، وحدت ادیان، صلح.موالنا، گفتماها:واژهکلید
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عرفانرهگذرازادبیاتشدنجهانی

زهرا السادات قریشی
دکتري ادبیات فارسی

چکیده
بردرمعاصرانسانبرايعرفانیهايآموزهوفارسیادبهايگفتمانکهپاسخیوپیام
سویکازراآنعلت. رسدمینظربهضروريآنطرحکهاستمسائلیجملهازدارد
همدرراامروزيانسانزندگیپودوتارکهدانستهاییمشغلهوهاگرفتاريتوانمی

عرفانیهايآموزهماهیتدیگرسويازواستکردهدورخویشاصلازرااووپیچیده
دردهايوهادغدغههمینچونشمولجهانمفاهیمیبیانبهکهاستادبیاتدر

رددگمیگرجلوهدلپذیربیانیدربشريفطرتندايکهجاآنازوپردازدمیمشترك
یتمقبولعواملاستصدددرحاضرنوشتار. باشدهاگمشدگیدردبرمرهمیکهبساچه

جويوجستدر. بیابدراآنهايفایدهونمودهافارسی،عرفانیادبشدنجهانیو
آندرشدهمطرحعناصروماهیتچونموارديفارسیادبیاتشدنجهانیعوامل

خاستگاهوعارفانۀگرایانوحدتدیدگاهآرامش،وجاودانگیبهمیلچونهایی،گرایش
نقشیونگ،جمعیناخودآگاهۀنظریووحیپرتودرمختلفادیاندرهاآنمشترك

یرگذاريتأثبرنیزعرفانیآثارهنريزبانکهاینبرعالوه. استداشتهايکنندهتعیین
.  استافزودهآن

.شدنجهانیعرفانی،هايآموزهفارسی،ادب: هاکلیدواژه
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بررسی دیدگاه بهار نسبت به ناسیونالیسم 

سادات قفقازي بکفاطمه
شهرکردکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

بهاره ضیایی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده
اجتماعی و فرهنگی و عقب ماندگی مشروطه دورانی است که به سبب فقر، مشکالت اقتصادي،

کشور روحیۀ ملی مردم رو به ضعف گذاشته بود و روشنفکران یگانه راه رهایی کشور را از 
خودباوري و اتکا به نیروهاي خودي می دانستند . این در حالی بود شرایط سخت دوران قاجار

که شاهان مشروطه باور نداشتند که بدون حمایت دول خارجی هیچ کاري در کشور و نظام 
جهانی بتوانند انجام دهند . به تبع چنین اندیشه اي و عدم صالحیت حکام در حفظ امنیت 

جانب قرار گرفته بود . در چنین شرایطی بیش از ملی کشور در آن زمان عرصه تاخت و تاز ا
هر چیز دیگر وطن و ناسیونالیسم اهمیت می یابد .

ناسیونالیسم یکی از پر کابرد ترین مضامین در شعر ملک الشعراي بهار است .وي که شعر خود 
را به رسانه بیان افکار و مبارزاتش تبدیل کرده بود در دیوان اشعارش از وطن می گوید. و 
دیدگاه خاص خود را نسبت به این مضمون دارد .به همین سبب در این پژوهش ناسیونالیسم 

در اشعار بهار مورد بررسی قرار می گیرد.
.: بهار، شعر، مشروطه، ملت و ناسیونالیسمهاواژهکلید
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بهار و تحقق آزادي از لفظ تا معنا، از دیروز تا امروز

کفاطمه قفقازي ب
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
بهاره ضیایی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
فطري بشر بوده که با گذشت زمان ابعاد اجتماعی دقیقی یافته است. آزادي نیاز طبیعی و 

مشروطه زمانی بود که مفهوم آزادي به معناي آزادي سیاسی و دموکراسی غرب نزدیک شد، 
مفاهیمی که کشور و اندیشۀ ایرانی به سبب نظام استبدادي تعریفی از آن نداشت، درنتیجه 

شه هر یک به فراخور آگاهی و باور خود رفتار کرده و هاي مختلف در برخورد با این اندیگروه
رو تقسیم شدند.به سنّتی، متجدّد و میانه

بهار به عنوان یک مبارز، همیشه در اندیشۀ تعادل و تساهل بود و چون فردي میانه رو آرمان 
اصالح اجتماعی، فکري و سیاسی کشور را داشت. در نتیجه دور از جدال کهنه و نو در 

ي معناي حقیقی آزادي و انتقال آن به مردم و درنهایت تحقق آن بود. معنایی که ووججست
گسترة زمان و مکان را طی کرده و با تمام ظرفیت هایش در خدمت بهار قرار گرفت بنابراین 

هایی از آزادي سیاسی، معنوي، فردي، اجتماعی و بیان و قلم در دور از ذهن نیست اگر نمونه
با توجه به اینکه تا به حال، این موضوع در دیوان بهار بطور جامع مورد شعر او بیان شود.

بررسی قرار نگرفته در این پژوهش تالش بر این است تا معناي حقیقی آزادي در برخورد با 
سنّت و تجدّد در شعر بهار بررسی شود. 

.آزادي، بهار، شعر، مشروطهها:واژهکلید
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پورمندنیشهریاراثر»یک سالوهزار«نوجوانشناسی رمان هاي زیباییجنبه

زهره قلزم
کارشناس ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز                                           

چکیده 
بررسی قرارداده شناسی مورد نقد ونگاه زیباییرا با» هزارویک سال«رمان ،روپژوهش روبه

را به اندیشه و که خوانندهوجوهی از اثر است زیباییپژوهش، پرداختن بهاست. هدف از این 
پژوهشگردر این پژوهش به . کندایجاد لذت میو در اوداردهاي درونی متن وا میکشف الیه

گوید ابتداي داستانش میکه خود نویسنده نیز درطورهمانهاي زیر دست یافت:یافته
نگارنده داستان به معناي به نظرساالن هستند وهم بزرگومخاطبان داستان هم نوجوانان 

ها بزرگ ساالن هستند. اما چون راوي تر شخصیتشخاص خود نوجوان محور نیست، زیرا بی
توان گفت راوي، داستان را براي نوجوانان روایت گوید میکودکانه سخن میبازبانی ساده و

گیري زبان صمیمی کودکانه از هماننویسنده با به کارداستان ساختاري تخیلی دارد وکند.می
اي هکند. شخصیتاو ایجاد میدرشوق خواندن داستان راانگیزد وخواننده را برمیۀ ابتدا عاطف

.ها را برآورده کنندآرزوهاي انسانآیند تاتخیلی داستان دوازده ستاره هستند که به زمین می
د شونها متعجب میها از رفتار آدمها هستند. این ستارهانسانةاینان نماد آرزوهاي برآورده نشد

هاي انسانی داستان هریک تشخصیمانند.ها درمیکردن آدمحالو درپایان هم از خوش
هاي زدایی، وجوه پنهان ویژگیآشنایییک تیپ هستند که نویسنده برخالف معمول باةنمایند

داستان روایتوهمین امر بر زیبایی رمان افزوده است.استها را به خواننده نمایاندهشخصیت
پی بردن به راز جهان هستی.دردور شدن انسان است از فطرت طبیعی خود وسرگشتگی او

.شناسی، ستاره، شخصیتزیبایی، زدایی، تخیل، تیپ، رازآرزو، آشناییها:کلیدواژه
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تیشناخپایۀ نقد اسطورهگیس بر هاي افسانۀ دختر چلمایهنقد و بررسی درون

زهره قلزم 
کارشناس ارشد ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز

چکیده
هاي انسان ایرانی درگذشتۀ باستانی خود است. قصۀ دختر ها بازتاب آرزوها و اندیشهافسانه

ر گهاست که از چند زاویه مورد پژوهش قرارگرفته است. پژوهشگیس یکی از این افسانهچل
اي همایهلیاده، یونگ و بلتهایم در تحلیل درونادر این پژوهش از نظرات بزرگانی چون میرچا

هاي منحصربه فرد این ها، ویژگیهاي مشترك افسانهداستان بهره برده و ضمن بیان ویژگی
هاي پژوهش بر آن است که این افسانه از دیدگاه است. یافتهافسانه را مورد بررسی قرار داده

هایی با افسانۀ سیمرغ عطار، بدون مقایسۀ ارزش ادبی شناسی از جهاتی داراي شباهتورهاسط
این دواثر، است. در این قصه نیز اگرچه سخنی از هفت وادي درمیان نیست اما قهرمان داستان 

گذارد و با موجودات اهریمنی با  خوان را پشت سر میهفت مرحلۀ دشوار و یا به عبارتی هفت
گیس، دست کند تا به مطلوب خود، دختر چلچون اژدها و دیو مبارزه میورایی همقدرتی ما

گیس، نماد مادینۀ روان گر، دختر چلرهاند. به نظر پژوهشیابد و او را از اسارت دیوها میمی
یابی به شخصیت یا آنیماي پنهان روح قهرمان قصه است که قهرمان براي یافتن او و دست

. رسدیابی به آن به آرامش میگذارد و پس از دسته دشواري را پشت سر میپارچۀ خود، رایک
مردساالر دانست که ۀ توان نمایندة قشر زنان در جامعگیس را میاز دیدگاهی دیگر دختر چل

در اسارت دیوهاي متعدد است و جامعه به آزادي حقیقی او از بند این دیوها براي رهایی نوع 
بشر نیازمند است.

.گیس، دیو، سیمرغ، نماد: آنیما، افسانه، جامعه مردساالر، دختر چلهاکلیدواژه
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آباديدر محمود دولتیانه در رمان کلیات عامیبازنمایی تحلیلی ادب

قشالقیزاده جنرحیمه قلی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرّس دانشگاه
آرزو عبدي

زاد اسالمی واحد رشتادبیات فارسی دانشگاه آشد زبان و دانشجوي کارشناسی ار

دهیچک
است که به مطالعۀ ابعاد مختلف یرد، دانشیگیقرار میفرهنگ عامه که در مقابل فرهنگ رسم

يهااز زیرشاخهیکیبه عنوان یا ادب شفاهیانه یات عامیپردازد و ادبیمیک جامعۀ سنتی
انیج در میرايهاالمثلها و ضربر، افسانهیاساطها، ها، قصهاز ترانهیآن، شامل مجموعۀ بزرگ

گر منتقل یبه نسل دیرد که از نسلیگیمنشئتیانه از فرهنگ قومیات عامیک قوم است. ادبی
آنان را بازتاب دهد؛ یزندگیطور کلشه عمر و بهیشود تا باورها، آداب و رسوم، اخالق، اندیم

ماند.یدار میشناخته شده، پاک ملت یک قوم و یب فرهنگ ین ترتیبه ا
رار مورد بازخوانی قیلیتحلفی ـ یوة توصیدر به شیانه در رمان کلیات عامین مقاله، ادبیدر ا

رو نی؛ از ایو محلیبومیدر، رمانیاست و کلیمردمياسندهینويآبادگرفته است. دولت
ازيدا کرده است. ویپیانه در آن جلوة خاصیات عامیآن، از جمله ادبيهافولکلور و شاخصه

ه) با یاه و کنیالمثل، تشبانه (ضربیعاميشتر از گفتارهایانه، بیات عامیادبيهان مؤلفهیب
تر نموده مخاطب، جذابيم خود را برایوه، رمان عظین شیبهره گرفته و با اییبسامد باال

اعث شۀ آنان، بیبا اندسندگان ایرانی، عالوه بر آشنایی یفرهنگ عامه در آثار نویاست. بررس
فرهنگ این سرزمینیانت آن مؤثر بوده، سبب جاودانگیک قوم شده و در حفظ و صیشناخت 

گردد.یم
.انهیات عامیدر، فرهنگ عامه، ادبی، رمان، کليآباددولتها:دواژهیکل
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سازة غزل حافظ؛ اهداف و دستاوردها

نامیعلی قلی
المللی امام خمینی(ره) قزویندانشگاه بینزبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري 

چکیده
مااهایی بسیار با هم دارندهایی دربارة غزل و شخصیّت حافظ بوده و هست که تفاوتپنداشت

ها تصوّر آشفتگی محور عمودي غزل اوست. یعنی، هر بیت اشتراکاتی هم دارند که یکی از آن
شی اند با رومانند مرحوم شاملو و خانلري کوشیدهزند. در این راستا، افرادي سازي دگرگونه می

تقریباً متفاوت و با ابزاري ذوقی یا علمی ترتیب ابیات غزل را بر اساس همین باور رایج سامان 
دهد که این اي معیّن و شاخص نشان میغزل حافظ سازه123دهند. این پژوهش بر پایۀ 

. اندخصوص غزل حافظ نشدهاختار بهپنداشت مشترك باطل بوده است و محّققان متوجّه س
کارکردي،آید ساختاري است که در آن بیت یا ابیاتی چند در میانۀ غزلآنچه به دست می

شود و با همان رویکرد به پایان در حالی که غزل با رویکردي عاشقانه آغاز می؛انتقادي دارند
م با این حال از هولیشودمیرسد. همین رویکرد عاطفی با تصاویر گوناگون در هر بیت نومی

گسلد چرا که هر بیت به صورت تداعی واژگانی یا روایی ارتباط خود را با بیت پیش از نمی
کند.                                                                                                                         خود حفظ می

تغزّل، روایت، انسجام محور عمودي.: غزل حافظ، ساختار، انتقاد،هاکلیدواژه
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نیما یوشیج» مانلی«تحلیل ساختار روایی شعر 

رضا قنبري عبدالملکی
علمی دانشگاه دامغانهیئتعضو 

چکیده
توان به ساختار پنهانِ این نوع شعر دست یافت و شناسی شعر نويِ روایی میبا مطالعۀ ریخت

راي ها باین روش یکی از بهترین روشبا کشف این ساختار، الگوي رواییِ آن را استخراج کرد. 
قطعا الگويِ رواییِ شعر رابطۀ مستقیم با جامعه و فضاي سیاسی تحلیل رواییِ متون ادبی است. 

ر مانلی نیما یوشیج از دیدگاه ساختارگرایانۀ روزگار شاعر خواهد داشت. در این پژوهش، شع
والدیمیر پراپ بررسی و تحلیل شده است تا الگوي رواییِ آن به دست آید. عالوه بر کشف این 

هاي قهرمانان مورد بررسی شود و کنشقصه تعیین می-هاي این شعرالگوي روایی، حرکت
ود. شها، ساختار شعر مانلی کشف میها و خویشکاريگیرد. با مطالعۀ توالی این کنشقرار می

اختار بیرونی با ساختارهاي شود پیوند این سپس از کشفِ ساختار روایِی این شعر، سعی می
مورد بررسی قرار گیرد. 1332مرداد 28اجتماعی ایران در روزگار پیش از کودتاي سیاسی ـ 

ر پراپ.والدیمیشناسی، مانلی، روایت، ساختارگرایی، ریختها: واژهکلید



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله608

هاي اینترنتی خبري ملیشناسی به کارگیري زبان فارسی در پایگاهآسیب
1392در سه ماهۀ سوم سال

بدریه قوامی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

فریبا آنی
سنندجکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

دهیچک
هاي دور تاکنون بستري براي انتقال فرهنگ و ادبیات ایرانی در زبان فارسی به عنوان ابزاري ارتباطی، از گذشته

است. استفاده از ابزارهاي ارتباطی که حامل زبان هستند، یعنی رادیو، تلویزیون، داخل و خارج از کشور ایران بوده
تواند تحوالتی جدي و گاه ضررهاي جبران ناپذیري را به زبان فارسی اینترنت؛ میهاي اخیر روزنامه، و در سال

نگی رسانی تاریخی دارد و باید پیوستگی فرهرسانی همزمانی، نقش پیاموارد کند. زبان نوشتار عالوه بر نقش پیام
وذ ا باال رفتن ضریب نفرا حفظ کند. از سویی دیگر رسانه و خبر جایگاه بسیار مهمی در زندگی مردم دارند و ب

اینترنت، استفاده از منابع اینترنتی خبري، روز به روز بیشتر و فراگیرتر شده است و با توجّه به میزان اثرگذاري، 
هاي اینترنتی، زبان به عنوان یک ابزار جدي و بنیادین، در مسیر سرعت و بازتولید فراوان اخبار در رسانه

گیرد و در صورتی که استفاده از قواعد غلط و عدول از دستور دي قرار میکارگیري، گاهی مورد تهدید جبه
زبان، به عنوان یک امر عادي تلقّی شود، به تدریج، عادات غلط زبانی به عنوان قواعد جدید در ذهن و زبان 

آید.سخنوران، به وجود می
و از میان شودخاطب ایران بررسی میهاي اینترنتی خبري پر مدر این تحقیق شیوة به کارگیري زبان در پایگاه

ل یق، تحلیخبري کامالً تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش تحقهاي اینترنتی هفت پایگاهپایگاه
اند. تعداد ها به عنوان واحدثبت، انتخاب شدهرمقولهیها و زمحتوا و تعداد خبرها واحد شمارش است. مقوله

هاي نگارشی در حوزة دهد که بیشترین میزان غلطپاراگراف است. نتایج نشان می4900خبرهاي بررسی شده 
قرینۀ فعل کمکی است؛ بیشترین میزان خطاهاي حوزة حروف در مقولۀ کاربرد حرف فعل به مقولۀ حذف بی

هاي بالغی حشو و تکرار است و باالخره بیشترین میزان خطا در حوزة اضافۀ نامناسب است؛ بیشترین غلط
ی، ویرایشی و بالغی در موضوع گذاري است. بیشترین میزان خطاهاي نگارشویرایش فنی خطاهاي نشانه

اي است و از منابع خارجی برداشت شده و الملل غالباً ترجمهرسد اخبار حوزة بینالملل است و به نظر میبین
ها دارد.تجربه در رسانهاین مسئله نشان از حضور مترجمان کم

هاي اینترنتی، خبر، زبان فارسی، زبان معیار.پایگاهها:کلیدواژه
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معنويمثنويدومواوّلدفتردرهاشخصّیتتوصیف

قويمسلم
فارسیادبیاتوزبانارشدکارشناس

واعظیمرادعلی
بیرجنددانشگاهفارسیادبیاتوزباناستادیار

فربهناممحمد
بیرجنددانشگاه فارسیادبیاتوزباندانشیار

چکیده
ر یف غیها به توصسندهینوم،یرویجلوتر میسینوخ داستانیست که هرچه در تارانیت ایواقع

توانسته وي مول.رندیگیم معموالً فاصله میف مستقیشوند و از توصیملمتوسّبیشتر م یمستق
تان هاي داسشخصیّتتوصیفی دقیق از هر کدام از هاي غیرمستقیم و با شیوهبا مهارت کافی 

را هاي غیرمستقیمیاین مقاله بر آن است تا شیوهدر پیش چشمان مخاطب به تصویر بکشد.
ها  به کاربرده است به شیوة تحلیل محتوا بررسی ها در داستانکه مولوي در توصیف شخصیّت

که استییهاتیمملو از شخصيمثنویجهان داستاندهد که نتایج تحقیق نشان مینماید.
ا،هشهیاندزمینۀند و آنان را آگاهانه در یگزیبرمیموالنا از طبقات و اقشار مختلف اجتماع

يهاموالنا هوشمندانه خصلتدهد.یخود قرار میو فلسفیعرفان،یها و اعتقادات حکمدگاهید
ز ینیداستانيهاتیکند و شخصیش را لحاظ میهاجهان قصهيهاتیشخصیـ طبقاتیروان

گو، وملّاي روم با استفاده از گفت. ندینمایفا میها نقش خود را ایژگیها و ومتناسب با آن خصلت
به طور غیرمستقیم به توصیف و نام و عنوان جریان سّیال ذهن، جدال، روایت چند آوا، التفات

به هاها در توصیف غیرمستقیم شخصیّتاو با استفاده از این شیوهپردازد.ها میشخصیّت
ر دکرده است. ايها به خواننده کمک ارزندهشناخت بهتر آنها و حتی درك بهتر پیام داستان

کند.گو بیشترین نقش را بازي میوهاي غیرمستقیم، گفتمورد انواع شیوه
ها.پردازي، توصیف غیرمستقیم شخصیّت: مثنوي، مولوي، شخصیّتهاکلیدواژه
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احمد محمود ، اثر“هاهمسایه”اقلیمی در رمان ۀتحلیل تطبیقی صبغ
طیب صالح، اثر“موسم هجرت به شمال”و 

مسلم قوي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش بیرجند
مرادعلی واعظی
عبدالرحیم حقدادي
فرزانه نادري

چکیده
هاي بارز ادبیات معاصر است. در این گرایش مسائل ویژگیتأثیرپذیري از محیط زندگی یا اقلیم از 

عینی محیط و تجربیات زیستی نویسنده و وجوه مختلف فرهنگ و جوامع دیگر مورد توجه قرار 
گیرد. هدف عمدة صبغۀ اقلیمی معرفی و شناساندن یک جامعه و فرهنگ متفاوت به جامعۀ دیگر می

دکتررهبريبهنفتصنعتشدنملیدورهبهاستمربوطمحموداحمديهاهمسایهرماناست.
سوادمکعمدتاً وپایینطبقهدرآنتأثیراتوتودهحزبهايفعالیّتگفتتوانمینوعیبهومصدق،

مالالشالیالهجرهموسم.دهدمینشاننفت راصنعتکردنملیحرکتدرشدنبسیجبرايکشور
وییگقصهضمننویسندهآندرکهصالحطیبنویسندة سودانینوشتهعربىزبانبهاسترمانى

-آفریقایی-عربیکشوريوضعیتِبررسیِ،بهآنمردمانِ ماجراهايوروستایکوضعیتپیرامونِ
این مقاله به .پردازدمیمدرنومدرنماقبلِهمچنینوپسااستعمارواستعماردوراندراسالمی

وة به شیفصل مهاجرت به شمالو هاهمسایهبررسی تطبیقی نقش اقلیم و عناصر اقلیمی در رمان
اعممنطقه خودخاصیهایژگیوبهیاژهیوو طیب صالح توجهاحمد محمودپردازد.تحلیل محتوا می

ربتمرکز. دارند... جغرافیایی وموقعّیت اعتقادات،عت،یطب،یاجتماعویاخالقمسائلرسوم،وآداباز
ت.داده اسیبومرنگاین دو داستانبهآن،اتیجزئبازتابدردقتومنطقهفردبهمنحصریهایژگیو

ها ، احمد محمود، رمان فصل رنگ اقلیمی، بررسی تطبیقی نقش اقلیم، رمان همسایهها:کلیدواژه
.مهاجرت به شمال، طیب صالح
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هاي همخوانی در تالشیخوشهبررسی تاریخی

مهدي کارگر
هاي باستانی واحد آستارااستادیار فرهنگ و زبان

محمد سلمانی 
هاي باستانی واحد آستاراارشد فرهنگ و زبانکارشناسی دانشجوي 

چکیده
ن یان ایمدر ياک هجا است، بدون آنکه واکهیهمخوان در دو یاپی، آمدن پیهمخوانۀخوش

هایی تحول پیدا هاي همخوانیِ ایرانی باستان، به صورتدر تالشی، خوشه. ردیها قرار گهمخوان
است. است که خاستگاه کهِن آن ماديیرانیهاي ازبانیاز شاخۀ شمال غرباند. تالشی کرده

حال، تالشی ستند؛ با این ینباستاندورةيهازبانقیدقبازماندة، انهیمدورةيهاهرچند زبان
هاي آوایی و واژگانی دارد. این مقاله، دگرگونیِ تاریخِی با زبان پارتی (پهلوي اشکانی) قرابت

خوشۀ همخوانی در تالشی را با ارائۀ شواهدي از خوِد گویش بررسی کرده است. همچنین 14
هاي ویشز گهاي تالشی با برابرهایی ادادهیر و پر اهمیت تالشی با تاتی،به دلیل قرابت چشمگ

هايها و گویشهاي مربوط به زبانها، همگی مستخرج از فرهنگدادهشده است.مقایسهتاتی 
مذکور است.

هاي همخوانی، تالشی، تاتی.خوشهها:کلیدواژه
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(تقابل شخصیت رند و صوفی در دیوان حافظ)مرغ زیرك و حیوان خوش علف

خانلو ناصر کاظم
استادیار دانشگاه پیام نور همدان
زیبا اسماعیلی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نسرین بیرانوند 
مدرس دانشگاه پیام نور 

چکیده 
باز ییگواماده شده استیر کشیگوناگون به رشته تحريهات حافظ از جنبهیتاکنون شعر و شخص

زبان است یشتر نوشت. حافظ تنها شاعر فارسیشتر و بیگفتنشان بيد برایار است و بایبسيهاگفته
یعرفان و تصوف اسالمرا به خود مشغول کرده است. یسال گذشته عارف و عام700که در طول 

؛ ز باال برده استیرا نیات فارسیادبيهاتیکرده است، ظرفيکه به جامعۀ بشریدر کنار همه خدمات
یوفقصد نقد صیسندگان  ادب فارسیدر تصوف بوده است و شعرا و نویانحرافاتکه ییدر جاهایحت

هم یگرانبها شده است. نقد رند و صوفينش آثاریاند، آن هم موجب آفران را داشتهینمایو صوف
اند کردهیها را گوشزد و سعن مکتب انحرافات و بدعتیست و از همان ابتدا بزرگان ایمختص حافظ ن

مشخص کنند. یخوبرا بهمستصوفمتصوف و ،یمرز صوف
ول. مقبیتیو رند شخصافتهیرا درنیعرفانيواالینیباز نظر حافظ مطرود است چون جهانیصوف

نجا ده تا آیبخشيمتحول نموده و به آن بار مثبت و ارزشمندیرا به کليحافظ هنرمندانه مفهوم رند
چون حافظ که به صورت ین سخنیریزبان شاعر شاز یکه از آن مکتب و مذهب ساخته است. صوف

انجامد و اظهار تنفر یمییگون نقد به مذمت و دشنامیوارد هم امياح و در پارهیصریرندانه و گاه
راز را به همراه دارد. یق خواجه شیعم

در دیوان حافظ شیرازي. ما در یرامون تقابل شخصیت رند و صوفیمقالۀ حاضر است تحقیقی است پ
ن علت انزجار یو همچنيش وي به رندیزمان حافظ و علل گرایم اوضاع اجتماعین پژوهش برآنیا
م. یکنیبررسيان همراه با شواهدیرا از صوفيو

.یا، شعر فارسی، حافظ، ری: رند، صوفهادواژهیکل
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شعر فارسیسیماي پیامبر در آیینۀ

خانلوناصر کاظم
نسرین بیرانوند 

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مالیردانشجوي 
پیمان معمارزاده 

ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چمراندانشجوي دکتر
چکیده

سیماي پیامبر بزرگوار اسالم، این بهترین آفریدة خدا و سنبل ناز کشتزار آفرینش در ذهن و زبان 
بسیاري از شاعران ایرانی جلوه اي بارز و ارزشمند داشته و دارد. و در آثار منظوم و منثور به نحوي 

د بسیار ) می باششایسته که گویاي عالقه مندي و دلباختگی نویسندگان آن آثار به پیامبر اکرم (ص
شکوهمند، دلنواز و دوست داشتنی است. و بدان مباهات کرده اند. سیمایی است که ملکوتی تر از آن 
چهره در کل هستی نمی توان یافت. این مدایح  که باید آنها را مدایح محمدي یا نبوي نام نهاد عالوه 

حضرت ختمی مرتبت می رساند، در بر آنکه میزان اعتقاد خالصانه قلبی سرایندگانشان را به مقام 
حکم گنجینه اي به شمار می رود که بسیاري از حوادث زندگی و سیره و سخنان پیامبر (ص) را به 
طور اجمال و به طریق تلمیح در خود جاي داده است. هر چند که نعت چنین سروري و ثناي چنین 

ه مدح و منقبت وي زبان گشاید؟که برآید و کرا یارا تا بةجمالی و ستایش چنین کمالی از عهد
خویش نه در خور قدر و مقام ۀاز این رو از دیر باز شاعران و سخنوران هر یک متناسب با شأن و مرتب

آن عنصر سماحت و مبدأ فصاحت و بالغت زبان به ستایش و ثناي وي گشاده و تاج عشق او را برق 
بزرگ از آن پدید خواهد آمد. و از موضوع هاي نهاده اند که اگر آن آثار گرد آوري شود کتابخانه اي 

مهم و اثر گذار در مجموعۀ پژوهش هاي ادبیات فارسی می تواند محسوب گردد بطوري که کمتر 
دیوان شعري را می توان یافت که قطعۀ شعري در مدح پیامبر اکرم (ص) در آن ثبت نشده باشد.

ینۀ شعر فارسی که  در یک مقدمه ص) در آیرامون سیماي پیامبر اکرم(مقالۀ حاضر تحقیقی است پی
وو چند بخش اصلی با عناوینی چون: خطاب لوالك، تصویر معراج، معجزات پیامبر به روایت ادبی، 

ینه شعر فارسی بررسی کرده و جلوه هاي زندگی و اندیشه و شخصیت فضایل، سیماي پیامبر اکرم را آی
ن نشان دهد.بزرگوار پیامبر را به عنوان اسوة حقیقی عرفا

.(ص)، نعت، معجزات، فضایل، معراج، شعر فارسی: پیامبر اکرمهاکلیدواژه
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گلچین گیالنیگراي کودکانه و نوجوان سنتاشعارتحلیل نمادین از

رشفرهاد کاکه

چکیده
گلچین گیالنی، یکی از شاعران مؤثر در دوره معاصروتحول و پیشگامان تجدد در شعر معاصر

ذرانده انگلستان گفرم ومحتواست؛ اگرچه بیشتر عمرش را در شغل پزشکی درفارسی به لحاظ
ها و گیري او از اساطیر و افسانهبهرهادبیات مدرن آشنایی کامل داشته است وغرب بادرو

د یکی از معیارهاي هنري و توان، میصورت نمادینطبیعت و امور روزمره و اطراف شاعر به
شناختی ارزشمند در اشعار وي باشد، اما او پایبند به سنت و فرهنگ عامه خویش بوده زیبایی

د با برخورةبررسی شیواین نوشتار،. هدف اصلی درآن پیوند ناگسستنی داشته استبا و
.ن تنوع و ابتکار ادبی در آن هاستمخاطب در اشعار وي براي جوانان و کودکان و میزا

، استفادهموردروش کارتحلیلی بوده و–به صورت توصیفی روش تحقیق دراین پژوهش،
يشعرهایدهد که گذشته از برخاین پژوهش نشان میۀ تحلیل محتوا است.این کار نتیج

يهاران با وصفیامعاصر در شعریاعتدالياست از تجددییها،بسیاري اشعارش نمونهیسنت
دهد نماد به عنوان ابزارپژوهش نشان میاین ۀ ک. نتیجیرمانتيهاییگراعتیم و طبیمستق

سامد عناصر طبیعی بنمادهاي ،از بین عناصر گوناگونتوجه گلچین گیالنی بوده وبالغی مورد
ل اجتماعیمسائشعرش سنت وفرهنگ عامه ودرشتر نمادهایخاستگاه بوندداراالیی با

افظۀحدراست که ساده و همگانییر شاعر با کلماتی او نمودار قدرت تعب"باران"شعرهستند.
است.مردم ماندگار

.گراییطبیعتها وکودکانهمعاصر، نمادپردازي،شعرگلچین گیالنی،ها:کلیدواژه
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زادهو تحلیل اشعار آیینی طاهره صفارنقد

پورمریم کاویان
آزاد اسالمیدانشگاهادبیات فارسیی ارشد زبان وکارشناسدانشجوي 

احمد کریمی
چالوساسالمیآزاددانشگاهفارسیادبیاتوزباناستادیار

چکیده
ـممفاهیازونمـایـد،هـدایتوخداوندکمالسويبهراانسانکهشود،میگفتهادبیاتیبهآیینیادبیات
هکاندکردهاطالقهایینوشتهوهاسرودهتمامبهراآیینیادبیات،شماري. باشدسـرشارمکتبیودینی

انسانی،تکرامآیینیشعرموضوع.باشددادهتشکیلمتافزیکیوشناسیهستیمفاهیمراهاآناصلیمحتواي
باشد.میروحیتعلیماتونفسۀتزکیعرفانی،عشقحیات،
ادبیهايچهرهترینشاخصازیکیاواست،زادهصفّارهطاهرآیینیاشعارتحلیلحاضرتحقیقازهدف
شستایومدحدرصفّارزادهطاهرهاشعار. استآیینیشعرزمینهدرتوانمندوپرمایهوبزرگشاعريماکشور

وو،افرزندانو) ع(حسینامامستایشکربال،ۀحادثاواشعاردر. باشدمیاطهارۀائمویژهبهدینیپیشوایان
اخالقیاعتقادي،موضـوعاتبهآیینیمسائلدرایشان. شودمیدیده... واسالمیانقالبحوادثهمچنین

شود.میدیدهاواشعاردرکـهاستهاییمقولهازنیزآیینیخصوصیـاتوآدابپـردازد،مینیـزدینـی
ست،اپرداختهشاعرانقالبیواعتقاديوآیینی، مذهبیهايشهیاندبررسیبهن مقالهیادرنگارندهروایناز

افتنیقوامیچگونگبهتوجهوآنبردیتاکوعنصرنیابهتوجهدیشا. استصفّارزادهشعردرغالبعنصرکه
کهيعناصرریساکناردرمذهبیۀشیاندگسترشبهتوجهلزومبتوانداو،يشعرهادرآنشدنهضمو

ياعرشباوردرجامعهبرحاکميفضامیدهنشانتامیآنبربنابراین،.شدادآوریرااستالزمشعردروجودشان
هتجربرايپهلوةدورکهشاعريو. استداشتهيریتأثچهياعتقادنیمضامبهنسبتصفّارزادهطاهرهچون
نیاایاست،شدهياعتقادنیمضامبهنسبتخودنشیبدرتحوّلدچارگرفته،صورتتحوّالتبااست،کرده

يبرانره«شعارکهموجودیفضابهتوجهبایمذهبوینیدمطالبشعرشدرواستنداشتهاوباوردریریتأثکه
درچگونهآنحدّتوشدتوشدهمطرحیادبیانیبچهباوچگونهبوددهیچیپروشنفکراناذهاندر»هنر

وعهمجمشناساندنوآیینیشعربیشترهرچهشناختراستايمقاله دربنابراین. شعرش تجلی کرده است
است.درآمدهنوشتهرشتهبهطاهره صفّارزادهاشعار

هاي سیاسی.مذهبی، اندیشهيهاشهیاعتقادي، اندمضامینآیینی،هايجلوهصفّارزاده،:هاکلیدواژه
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سپهريسهرابکتابهشتدر»زمان«عنصربررسی

نسبکبیريشهین
سرهالیبیگیعلیوحید

ارشدکارشناس

چکیده
دهشپرداختهآنبهدیگرنگرشیباسهرابشعردرکهاستمفاهیمیاز»زمان«عنصر
اینتوجهی،قابلتشبیهاتوتوصیفاتازاستفادهباوانگاردمیجانداررازماناو.است
ۀولمقاینتاکندمیاستفادهزمانبرايآمیزيحسازاو.کندمیمعرفیزندهرامقوله
هاستفادباسهراب.دهدجلوهعینیومحسوسصورتبهبهتروبیشترچههرراذهنی

وژينوستالازگذشته،بهسفرباودهدمیدستزمانپیوندبهکهن،واژگانکاربرداز
وایستدمیبازحرکتازگاهیسهراب،شعردرزمان.بردمیبهرهشعرشدرزمان
حرکتدرخاص،زمانیمحدودهیکدرهمگاهیوشودمیایستاییوسکوندچار
توصیفی-تحلیلیروشازاستفادهباپژوهشایندر. گیردمیقرارايچرخهودوري

اینةدربارشاعردیدگاهوشدهپرداخته»زمان«عنصربررسیبهاثر،ابعادشناختباو
.ایمنمودهتبیینوشرحرامقوله

.سپهريسهرابکتاب،هشتنو،شعرزمان،:هاکلیدواژه
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گلستان و مقامات حمیدي تحلیل بینامتنی و بررسی تطبیقی 

سیدعلی کرامتی مقدم
مشهدیبهشتدیشهسیپردانیدانشگاه فرهنگعلمی هیئتعضو 

چکیده
مقامات «قاضی حمیدالدین بلخی به تقلید از مقامات عربی کتابی به زبان فارسی نوشته که به 

شاهکارهاي نظیر است. گلستان سعدي نیز یکی از معروف شده و در نوع خود کم» حمیدي
رود که در فن نویسندگی و به خصوص فصاحت نویسندگی در زبان و ادب فارسی به شمار می

به لحاظ محتوا و گرانتوان براي آن نظیري یافت. برخی از پژوهشو بالغت به سختی می
اند. آنان از تناقضات درونی در حکایات مختلف اشکاالتی را براي گلستان مطرح نمودهمایهدرون

را براي مطابقت نداشتن ادعاهاي سعدي در حوادث و ماجراهاي آن سخن گفته و آنهاو
رونیها و آشفتگی دال پژوهش این است که علت اصلی تناقضاند. سؤگلستان نقص پنداشته

توان پاسخی درخور و شایسته چیست؟ آیا می-اندکه منتقدان ابراز داشته-مطالب گلستان 
االت باید گفت: اگر چه اقناع کرد یا خیر؟ در جواب این سؤود و آنان را ارائه نمبراي منتقدان 

نماید ولی با اندکی تأمّل در سبک و نکات مطرح شده از سوي منتقدان به ظاهر درست می
براي ايکنندهتوان جواب قانعچگونگی تصنیف گلستان و اهداف سعدي از نگارش این اثر می

شاهکار توان اینیابیم که میبینامتنی حکایات گلستان درمیبا تحلیلاین موارد بیان کرد. 
ه است. مقامهاي نوعی مقامه به شمار آورد. نوشتن بر اساس تخیل یکی از ویژگینویسندگی را 

ها چنان ماهرانه تخیّالت خود را در حکایات بیان کرده که برخی خوانندگان همۀ آنسعدي آن
ناصواب اولین گام براي قضاوت و نقد نادرست این شاهکار ادبی پندار پندارند. این را واقعی می

است. در این پژوهش با بررسی وجوه تشابه و تفاوت گلستان با مقامات حمیدي برخی پندارهاي 
گردد.       نادرست دربارة گلستان اصالح می

نمایی.گلستان، مقامه، تقلید، تحلیل بینامتنی، تخیل و واقعیتها:واژهکلید
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در زبان فارسیدر ساخت هجایی /// و هاي /وقوع چاکناییبررسی

ایزعفرانلو کامبوزکرد هیعال
ت مدرسیدانشگاه تربیشناسدانشیار زبان

پریسا سادات میرنژاد
دانشگاه تربیت مدرسشناسیدانشجوي کارشناسی ارشد زبان

چکیده
ساخت 2و 0 ،1یکی از مواضع در //و / /هايبررسی وقوع چاکنایی،هدف از نگارش این مقاله

تحلیلی بوده و به منظور گردآوري -زبان فارسی است. روش انجام پژوهش توصیفی210هجایی 
هاي لغت اي استفاده شده است. به این ترتیب که تمامی واژگان فرهنگها از روش کتابخانهداده

نظر از هاي مورد) بررسی شد. واژه1372(و زانسو)1381()، سخن1356()، معین1369(مشیري
افزار اکسل مورد تجزیه و این چهار فرهنگ لغت استخراج گردیده است و پس از تنظیم آنها در نرم

استفاده IPAالمللی ها نیز از آوانگاري بیناند. گفتنی است که در آوانویسی دادهتحلیل قرار گرفته
از دو همخوان چاکنایی فوق در زبان فارسی داراي دو نماد نوشتاري شده است. از آنجایی که هر یک

هاي مربوط به هر کدام از آنها پرداخته متفاوت هستند، سعی بر آن بوده است که به ارائه و تحلیل داده
هایی که درصد واژه77حدود ۀ . ریش1دهد که شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می

آمده است، 210ساخت هجایی 2و 0 ،1یکی از سه موضع در //و / /همخوان چاکنایی
. در 2گردد. هاي لغت، به زبان عربی برمیاستخراج شده از فرهنگة واژ1412واژه از 1098یعنی 

ۀ فارسی به هنگام وقوع یکی از دو همخوان چاکنایی مورد بحث به عنوان همخوان، واکهجاي 
//ۀ بیشترین و واک/با توجه 3ها دارند. هجا نسبت به سایر واکهۀ / کمترین بسامد را در نقش هست .

هاي همخوانی ) خوشه-1و 0کند، بسامد رسایی (به نوع همخوانی که در ساخت هجایی شرکت می
هاي اند و تجمع خوشهبه خود اختصاص داده7تا -7بیشترین مقدار را در کل میزان رسایی بین 

ترین هجا هنگامی است که سایشی . پر بسامد4ها متفاوت است. همخوانی نیز بر اساس کل داده
و //هجاي گیرد و آن مربوط به در جایگاه آغازین قرار می"هـ"نماد نوشتاري با چاکنایی 

"ء"د نوشتاري نمابا ها نیز فقط زمانی که انسداد چاکنایی . تعداد هجا5باشد. مشتقات آن می
هاست.شود، برابر با تعداد واژهظاهر می

.همخوانی، بسامد رساییۀ همخوان چاکنایی، ساخت هجایی، خوشها:واژهکلید
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هاي خاص در اشعار طاهره صفارزادهبررسی کلمات بیگانه و نام

الناز کرکوتی
آباديمحمود حکم

تویسرکاناسالمیآزادعضو هیئت علمی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

چکیده
کند تا کارکرد معنایی از پیش تعیین شدة در بسیاري از شعرهاي موفق امروز، شاعر تالش می

اي ها با روح تازهها کارکردي تازه پدید آورد، در این صورت واژهها را رها کند و براي آنواژه
اند و شباهت اي که یافتهدوبارهشوند و در زندگیشود از نو زنده میها دمیده میکه در آن

بعضی از به کار می روند. طاهره صفارزاده، همچونکمتري با زندگانی پیشین خود دارند؛
ورود به ة معاصر اجازة هایی که تا پیش از دورکارگیري واژهشاعران نوآور و خالق امروز با به

ود، ردر زبان روزمرة امروز به کار میاي کههاي تازهساحت شعر نداشتند و نیز با استفاده از واژه
هاي گذشته، به توسعه و گسترش زبان شعر کمک شایانی کرده است و توانسته در کنار واژه

است با به کارگیري واژگان غربی در کنار کلمات فارسی توان مضاعفی به ذهن و زبان شعر 
.ها را نیز حفظ کندمعاصر ببخشد و انسجام و محتواي سروده

هاي خاص.صفارزاده، زبان، کلمات بیگانه، نامها: واژهکلید
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ادبیوحیطۀ زبانیدودرصّفارزادهطاهرهشعرشناسیسبک

الناز کرکوتی
آباديمحمود حکم

تویسرکانواحداسالمیآزادعلمی دانشگاههیئتعضو 

چکیده
سربهآندرکهاستمکانیوزمانیطیشراوعواملریتأثتحتدورههرشاعرانسبک

ابمقاومتشعرهايگونهازکهرا"نیطنشعر"ۀ ینظرخوداشعارباصّفارزادهطاهره. برندمی
ۀعجامبهاستشعرازتازهو سبکیزبانورودمیشماربهدیجدقالبیدرنییدايهیمادرون
وانیزبطۀیحدودرنوآورشاعرنیاشعرشناسیسبکبهمقالهنیا. کردمعرفیکشورادبی
درنیزوساختاردرهمومحتوادرهمصفارزادهکهرسیدهنتیجهاینبهوپرداختهادبی

نوآورترینفرخزادفروغازبعدرااوتوانمیکهداردتوجهیقابلهاينوآوريشعرادبیحیطه
نامید.زنشاعر

.اتیادبزبان،صّفارزاده،طاهرهشناسی،سبکشعر،:هاکلیدواژه
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فمنیسم در آثار حسین منزوي و خلیل مطرانبررسی و نقد

یکرمنینسر
کرمانشاهواحدیاسالمآزاددانشگاهعرباتیادبوزبانارشدیکارشناسيدانشجو

يعبدالمحمددرضایحم
کرمانشاهدانشگاهعرباتیادبوزبانیعلمئتیهعضو

چکیده 
هاي خداوند همواره نقشی ماندگار و انکار ناشدنی در جوامع آفریدهترین مایهزن به عنوان یکی از گران

بشري داشته و دارد، این نقش ارزنده در ادبیات و در شعر شاعران بسیار مورد توجه واقع شده است. 
ی بخش بزرگی از شعرشاعران را به خود یدایف زن و عشق و شیهاي دور تاکنون توصاز گذشته

د؛ ن باب نباشیبا شاعري وجود ندارد که بخشی از شعرش در این گفت تقرتوامی. اختصاص داده است
اري از مردم است، شاعران اقطار هم از این یان بسیرا عشق وعاطفه در واقع احساسی مشترك میز

اند و بخشی از شعر خود را به زن و مسائل مربوط به آن معطوف داشته است. قاعده مستثنی نبوده
یکبار در لباس معشوق ظاهر شود و یکبار عطوفت مادرانه را به رخ بکشد و حاال این زن ممکن است

نماید. یکی از تحوالتی که بعد از صنعتی شدن جوامع غربی مییا اینکه امروزه به مسائل اجتماعی رخ
ه خاص نبود بلکۀها در یک زمینهاي زنانه بود که این گرایشروي داد تحول، در نگاه  به زن و گرایش

تفکراتمتنازکهخزندهبودانىیجرسم،ینیشد. فممیهاي اجتماعی، فلسفی و ادبی را شاملرایشگ
زنان،دربارهمدارانهحقظاهربهشعارهاىوهادهیاطرحباوبرخاستغربدئولوژىیاوفلسفى
ر با آنجایی که شاعرد. از یبگفرارااسالمىکشورهاىوابدیانتشارایدنسطحدرسرعتبهتوانست

کوشد اثري را که از رویدادها برمیشود، میاحساسات لطیف خود زودتر از دیگران از محیط متأثر
گیرد به زبان شعر براي دیگران بازگو کند. حسین منزوي و خلیل مطران از شاعرانی هستند که می

ه اینکه زن زمانۀ منزوي، چه از مبحث فمنیسم در اشعارشان مورد بررسی قرار گرفته است باتوجه ب
بوده است اشعار این شاعر بزرگ گی و چه از لحاظ موقعیت اجتماعی زنی آزادلحاظ منزلت خانواد

بیشتر جنبۀ غنایی دارد اشعار وي را  باید در مبحث فمنیسم با اروتیزم همراه دانست اما زن جامعۀ 
شاند زن جامعۀ مطران زنی محدود و رنج کشیده کمیمطران زنی است که تازه خود را به سمت آزادي

است. مقالۀ حاضر سعی دارد با نقدي فمنیستی نگاه این دو شاعر به زن را در اشعارشان بررسی کند.
فمنیسم، نقد، منزوي، مطران.ها: کلیدواژه
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فمنیسم در آثار حسین منزوي

نسرین کرمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 

حمیدرضا عبدالمحمدي
علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کرمانشاههیئتعضو 

چکیده
هاي خداوند همواره نقشی ماندگار و انکار ناشدنی در جوامع ترین آفریدهمایهزن به عنوان یکی از گران

در شعر شاعران بسیار مورد توجه واقع شده است. بشري داشته و دارد. این نقش ارزنده در ادبیات و
ی بخش بزرگی از شعرشاعران را به خود اختصاص یدایف زن، عشق و شیهاي دور تاکنون توصاز گذشته
اري از مردم است. شاعران اقطار هم از یان بسیدرواقع عشق و عاطفه احساسی مشترك م. داده است

عر خود را به زن و مسائل مربوط به آن معطوف داشته اند. اند و بخشی از شاین قاعده مستثنی نبوده
زن ممکن است یکبار در لباس معشوق ظاهر شود و یکبار عطوفت مادرانه را به رخ بکشد یا به مسائل 

نماید. یکی از تحوالتی که بعد از صنعتی شدن جوامع غربی روي داد، تحول در نگاه  به اجتماعی رخ
ی هاي اجتماعی، فلسفگرایشخاصی نبوده بلکه ۀها در زمینود که این گرایشهاي زنانه بزن و گرایش

ربغدئولوژىیاوفلسفىتفکراتمتنازکهخزندهبودانىیجرسم،ینیشد. فممیو ادبی را شامل
ایدنسطحدرسرعتبهتوانستزنان،ة دربارمدارانهحقظاهربهشعارهاىوهادهیاطرحباوبرخاست

رد. از آنجایی که شاعر با احساسات لطیف خود زودتر از دیگران یگفرارااسالمىکشورهاىوابدیانتشار
گیرد به زبان شعر براي دیگران بازگو میکوشد اثري را که از رویدادها برمیشود، میاز محیط متأثر

کند.
قرار گرفته است. باتوجه به حسین منزوي شاعري است که مبحث فمنیسم در اشعارش مورد بررسی 

بوده گی و چه از لحاظ موقعیت اجتماعی زنی آزادمنزوي، چه از لحاظ منزلت خانوادۀاینکه زن زمان
است اشعار این شاعر بزرگ بیشتر جنبۀ غنایی دارد. اشعار وي را  باید در مبحث فمنیسم با اروتیزم 

نگاه این شاعر به زن را در اشعارش بررسی کند.همراه دانست. این مقاله سعی دارد با نقدي فمنیستی
فمنیسم، نقد، منزوي.ها: کلیدواژه
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تحلیل و بررسی عرفان در اشعار عاشورایی عمان سامانی

احمد کریمی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس     

فاطمه پیر محمودي
دانشجوي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس 

چکیده
از بین شعرهایی که پیرامون حادثۀ هدف از مقالۀ حاضر، بررسی عرفان در اشعار عاشورایی عمان سامانی است

عمان سامانی یکی از تأثیرگذارترین و بهترین اشعار است.» گنجینه االسرار«عظیم عاشورا سروده شده، مثنوي 
خود با نگاهی حماسی ـ عرفانی به واقعۀ عاشورا سعی کرده تصاویري » گنجینه االسرار«عمان سامانی در کتاب 

نفر عاشقی که براي رسیدن به مقام قرب الهی از همه هستی خویش 72هاي خونین جنگ زیبا و دلنواز از صحنه
اند، خلق کند؛ زیرا در دیدگاه عمانر گذاشتهدست شسته و در رکاب سید و ساالر شهدا پا به میدان نبردي نابراب

اند که در نهایت، یگانگی یا همان مقام فنا فی اهللا هم پیوستههایی یگانه و بهسامانی، خاندان امام حسین(ع)، جان
ر اي این یگانگی را در اشعار خود به تصویبه معشوق راستین خود رسیداند و عمان سامانی نیز با زیبایی هنرمندانه

هاي نبرد یاران عاشق اباعبداهللا با سپاه جهل در مثنوي عظیم  گنجینه االسرار عمان سامانی صحنهکشیده است.
کند. دربارة حادثۀ بزرگ عاشورا، از جهات قدر زیباست که خواننده را شیفتۀ این عشق و دلدادگی میو تاریکی آن

یام و شهادت، همچنان نیازمند تأمل و دقت است. مختلف سخن گفته شده، اما بسیاري از اسرار بنیادي این ق
یکی از ابعاد متنوع و مهم این حادثه، بعد عرفانی آن است که هرگاه چنین ماجرایی در منظر تیزبین و لطیف 
عارف قرار گیرد و بر مفاهیم بلند عرفانی منطبق گردد و با زبان رمز و تمثیل و بهره گیري از قدرت تصاویر 

یابی زبده اندیشۀشود. مقالۀ حاضر کوششی است در راه دستاي از ان آشکار میود، زوایاي تازهشاعرانه، عرضه ش
شاعر نام آور ادبیات عرفانی در خصوص عرفان عاشورایی عمان سامانی. نویسندة این مقاله کوشیده است نخست 

اي هجستن از شرح و تفسیرها و کتابو نیز با یاري » گنیجنه االسرار«با استفاده از اثر مشهور این شاعر به نام 
ابیاتی گاه با استناد بههاي عرفان عاشورایی را در اندیشۀ این شاعر را مطرح نماید و آنترین جنبهتحلیلی برجسته

از گنجینه االسرار، عرفان عاشورایی را در شعرش بررسی نموده و به دستاوردهاي زیر دست یافته است:
نگ ررسان نهضت خونین عاشورا در طول تاریخ بوده و هست.اي نیرو مند، پیامنند رسانهاشعار عرفانی عاشورا هما

یابی هر گونه تحریف در هدف این قیام مقدّس جلوگیري کرده و هدف و شعار و جلوه عرفان در شعر عاشورا، از راه
حماسه آفرینان این قیام را به درستی می شناساند.

امام حسین، عاشورا، شهادت، حماسه.گنجنیه االسرار عمان سامانی، عرفان، ها:کلیدواژه
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مندي شعر نو ایرانتحلیل نقش رمزگان در روایت

فرزاد کریمی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

کیدهچ
رود که چنانچه از تحلیل شمار میشدة نقد ادبی بههاي شناختهجمله شیوهشناسی، ازروایت

از تواند بسیاريل بنیادین ادبی و زبانی پیوند یابد، میئفراتر رود و با مساصِرفِ داستان
هاي ساختاري ادبیات را کشف و در اختیار مخاطب قرار دهد. در این مقاله سعی شده شاکله

مورد بررسی قرار گیرد، که با شناختیشدنِ متن از دیدگاهی زباناست تا چگونگی روایی
اي مستقل نداشته باشد. چنینرسد، سابقهنظر میشینِ محققان، بههاي پیمراجعه به کوشش

منديِ ها در روایتها و چگونگی تأثیر فراوانی آنمبناي بررسی وضعیت رمزگاناي را که برشیوه
روف بندي معمنظور از تقسیماینتوان تحلیل رمزگانی نامید. برايگیرد، میمتن شکل می

گانۀ هاي پنجتحلیل چگونگی اثرگذارِي رمزگانروایی استفاده شده است.بارت براي رمزگاِن 
منديِ متن، هدف بررسی این پژوهش ، باتوجه به میزان فراوانی و نقش هریک در روایتبارت

اي خاص از روایت بهره برده و تاکنون از تحقیقی شیوهاست. متون شعر نو ایران نیز، که به
اند. عنوان زمینۀ این بررسی انتخاب شدهاند، بهدور ماندهشناسی بهجامع و مجزا ازمنظر روایت

ان شدنِ متون شعري نشها را براي رواییچنین لزوم حضور بعضی رمزگاننتایج این تحقیق، هم
ه هاي روایی نثر (داستان، قصشدن به گونهتوانند از تبدیلگونه این آثار میکه چهدهد و اینمی

بمانند.دور و رمان) به
گانۀ بارت، هاي پنج، تحلیل رمزگانی، شعر نو ایران، رمزگانشناسی: روایتهاکلیدواژه

.هاي رواییگونه
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عباسیعصری سیاسی و اجتماعیفرهنگ و زبان ایرانی در زندگبازتاب

فردکریمیغالمرضا
جرنگیانجواد

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
میرزاییملکعلیرضا

مقدماسماعیل یعقوبی
یدهچک

باشد که گستردگی دایرة حکومت، آشنایی اي خاص در تاریخ و فرهنگ عرب میعصر عبّاسی دوره
اشد. در بها، بارزترین ویژگی این عصر میهاي گوناگون و تأثیرپذیري از فرهنگ و تمدّن آنبا ملّت

ادند، از دهایی که از خویش نشان و شایستگیی کهن فرهنگل پیشینۀیاین میان، ایرانیان به دل
ها، نقش مؤثرتري ایفا کردند. بخشی از این انتقال فرهنگی توسط وزیران، دبیران، میان دیگر قومیت

ند، اعربی که در این دوره زیسته-نویسندگان و مردم  عادّي و بخشی دیگر توسط شاعران ایرانی
هـ.ق) با شاعرانی 232-132(سی نخستصورت گرفته است. این حرکت فرهنگی که از دورة عبّا

م با شور و شوق بیشتري آغاز شده بود، در دورة  عباسی دوچون ابونواس، بشّاربن برد و دیگران 
تبار، افزایش اشعار عربی و میل به تازي سرایی، مؤیّد این مطلب امه یافت. فراوانی شاعران ایرانیاد

وبی نفوذ کرده و با زبان خودشان خواستۀ خویش، است. ایرانیان توانستند در فرهنگ عربی به خ
یعنی فرهنگ ایران باستان را گسترش دهند.

گاه آن در ی، و جایان به زبان و ادب عربیرانیپژوهش حاضر بر آن است که نخست علل گرایش ا
ان را نشان دهد. سپس به معرّفی فرهنگ و زبان ایرانی یدورة عبّاسهمی رانیاي هانزد حکومت

ته و بازتاب آن را در زندگی اجتماعی و سیاسی عبّاسیان به تصویر کشد. دستاورد پژوهش پرداخ
نمایاند که زبان و فرهنگ پارسی پیوسته به کمک شاعران ایرانی تبار و یا ایرانیانی به مخاطب می

اند در درون مرزهاي عربی بالیدن گرفت و در که در دستگاه حکومت عباسی داراي جایگاه بوده
عباسی به جایگاه و نفوذي غیرقابل انکار دست یافت.-ن خالفت عربیمت

نی، شعر عصر عباسی، انتقال فرهنگی.فرهنگ ایراها: کلیدواژه
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»تراژديرمان ـ«غزل عاشورایی تصویر در کارکردتحلیل 

طیبه کشتکار
ادبیات فارسیزبان وکارشناس ارشد

محسن ذوالفقاري
فارسیدانشیار زبان و ادبیات 

چکیده
عاشورا در بعد فرهنگی، زمینۀ مناسبی براي آفرینش آثار ادبی با کارکرد تصویري در ادبیات 

شاعران و نویسندگان، با آفرینش صدها اثر ارزشمند در این زمینه، بر غناي فارسی ایجاد کرد. 
رمان ـ «کارکرد تصویر شعري در غزل پژوهش حاضر، به تحلیلاند.ادبیات فارسی افزوده

هاي تصویري غزل است. به هدف تحلیل و بررسی جنبهپردازد؛اثر مهدي زارعی می» تراژدي
اي در تعریف تصویر، غزل در پنج کارکرد: رمانتیسم؛ عاطفه و این منظور پس از بیان مقدمه

ی واهد شد و در پایان ویژگتحلیل تصویر و بافت شعري و رابطۀ تصویر و زبان بررسی ختخیل؛
شود.گیري تصویري عمیق و قوي در شعر بیان میشاخص غزل، جریان سیال ذهن در شکل

ترین شود که تصویر ویژگی شاخص و از برجستههاي صورت گرفته مشخص میپس از بررسی
نمودهاي زیبایی غزل است.    

، تصویر و بافت شعري، تصویر و : تصویر شعري، عاشورا، غزل معاصر، رمانتیسمهاکلیدواژه
.زبان شعري، تصویر و جریان سیال ذهن
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سیدعلی صالحیهاي سوررئالیسم در شعربررسی مؤلّفه

آفرین کالنترنوش
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده
میر که در ضاین مکتب ادبی برجسته سراسر قرن بیستم واقعیتی استمراد از سوررئالیسم،

کند. تأثیر سوررئالیسم را ناخودآگاه ماست و فقط در اوهام و رؤیاها و آثار هنري بروز می
توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در ابعادي گسترده، بر بسیاري از آثار شعري و منثور می

ه ود کشمعاصر مشاهده کرد.در شعر شاعر معاصر، سید علی صالحی، نگاهی سوررئال دیده می
در این پژوهش، نگارندگان تواند از آن تعبیر رئال یا زندگی محض داشته باشد.خواننده نمی

به بررسی اصول و فنون سوررئالیسم و تجلی آن در شعر گفتار صالحی پرداخته و به این نتیجه 
هاي ادبیات سوررئالیستی، از جمله تکیه بر کشف و اند که شعر وي اصول و ویژگیرسیده

د، طنز، امر شگفت و خارق العاده، نگارش خودکار، اهمیت خواب و رؤیا، توجه به دیوانگی، شهو
تصویر سوررئالیستی، تصادف عینی، گسست در متن و اشیاء سوررئالیستی را در خود دارد و 

توان اغلب اشعار او را سوررئالیستی خواند، با این تفاوت که سوررئالیسم صالحی به این دلیل می
گرایی سوررئالیسم غربی.تر است تا مادهفان شرقی (اسالمی) نزدیکبه عر
.: سوررئالیسم، سید علی صالحی،شعر گفتار، رویاهاواژهکلید
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گرایی در شعر گفتار سیدعلی صالحیکهن

آفرین کالنترنوش
دانشگاه لرستانزبان و ادبیات فارسی دانشجوي دکتري 

چکیده
زداییهاي آشناییو مهجور، یکی از راهها و ساختارهاي قدیماز واژهگرایی یعنی استفاده کهن

شود. یکی از دو نوع واژگانی و نحوي تقسیم میو هنجارگریزي از نوع درزمانی است که به
شاعران معاصر که از راه آرکائیسم به شعر خود تشخص بخشیده و از هنجار زبان معیار، فراتر 

پرداز جنبش شعر گفتار، است. در این پژوهش براي بررسی ریهرفته است، سیدعلی صالحی، نظ
آرکائیسم در شعر گفتار ایشان، دفتر یکم از مجموعه اشعار او مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه 

دایی زگرایی واژگانی و نحوي، در شعر خود آشناییحاکی از این است که شاعر به دو شیوة کهن
هاي ساده، پیشوندي، مرکبایی واژگانی، با استفاده از فعلگرکرده است. صالحی در بحث کهن

هاي ساده، مشتق و مرکب و قیدهاي و گروهی قدیمی، اسامی قدیمی و تلفظ قدیم اسم، صفت
اي جا کردن اجزگرایی نحوي نیز، با جابهاست. در بحث کهنزدایی زدهقدیمی دست به آشنایی

ه ... بتصغیر، جمع بستن به شیوة قدیم وز کافهایی از جمله، استفاده اجمله، حذف قسمت
است. شعر خود جنبۀ آرکائیک بخشیده و هنجارگریزي کرده

رایی گ: سیدعلی صالحی، شعر گفتار، هنجارگریزي، هنجارگریزي زمانی، باستانهاکلیدواژه
گرایی نحوي.واژگانی، باستان
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هاي بیژن نجديداستاندر ير و نقش آن در انتقال عاطفه و احساس هنریتصو

نهادیاکبر کمالیعل

چکیده
يعواطف شاعرانه و کشف قلمروهاو حاصل انتقالیهاي اولیۀ کالم ادبتصویر از ارکان و پایه

و  سنده در انتقال احساسید شاعر و نویتر افتد، بايباتر و هنرینکه کالم زیايتازه  است. برا
است و ياحساس هنریتجليهااز عرصهیکیش موفق باشند. داستان کوتاه یعاطفۀ خو

سنده درینويهستند که عواطف و احساسات هنريارزشمنديهاهاي نجدي از نمونهداستان
اند.تازه و هنرمندانه عرضه شدهییرهایدر قالب تصویخوبآنها به
يهادر داستانيو عاطفۀ هنرر و نقش آن در انتقال احساسیتصوین مقاله بررسیهدف ا
که از استیسندگانیاز نويان شده است. ویبیفیاست که با روش توصيژن نجدیکوتاه ب

رانه که نثر او را شاعياگونهش بهره گرفته؛ بهیهاگسترده در داستانیال در سطحیر خیتصاو
ده و شیبررسیانیو بیزبانهاي نجدي در دو حوزة اند. تصاویر در داستانز نمودهیانگالیو خ

رساز و ین عوامل تصویترف و کاربرد صفات از مهمی، توصیگیرایپیو بیدر حوزة زبان، سادگ
ف، مختلير تشبیهی با کارکردهایز تصاوینیانیمؤثر در انتقال عواطف بودند. در حوزة ب

ن نقش را دریشتریمجازي بيو اسنادهايزیآمه، حسیمکنيهاگوناگون استعارهيکاربردها
او داشتند.يو بروز و ظهور احساسات هنرينجديهايرگریتصو

ر، بیژن نجدي، داستان کوتاه، احساسات شاعرانه، عاطفه.یتصوها:واژهکلید
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هاي مکتب وقوع و واسوخت در شعر وحشی بافقیجلوه

بازعلیرضا کمان
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
محمد مجوزي

علمی دانشگاه زابلهیئتعضو 

چکیده
هاي دهم و یازدهم هجري اي از شعر فارسی است که تعدادي از شاعران سدهمکتب وقوع شیوه

اند. از این میان ادبا و مورخان از بابافغانی شیرازي و وحشی بافقی به به این شیوه شعر سروده
غزل و شعر فارسی را از خشکی و اند. بابافغانی عنوان واضع و مبدع سبک وقوع نام برده

فسردگی دورة فترت بعد از حافظ بیرون آورد و به آن حیاتی دوباره بخشید. پیروان بابافغانی 
الدین وحشی بافقی ضمن تتبع از شیوة بابافغانی این شیوه را مکتب وقوع نام نهادند. کمال

، براي رهایی از این تکرار و شیرازي چون این مکتب از همان ابتدا دچار ابتذال و تکرار گردید
ابتذال، شیوة فرعی در مکتب وقوع به نام واسوخت به وجود آورد که بیانگر اتفاقات واقعی بین 

هاي مکتب واسوخت در عاشق و معشوق است. ترکیب بندهاي وحشی بافقی بهترین نمونه
زتاب کامل هاي مکتب وقوع و واسوخت باها و ویژگیشعر فارسی است. در سخن وحشی جلوه
ورزي با معشوق، دنیوي و گذرا بودن پروایی از عشقیافته است؛ از جمله سخن گفتن با بی

عشق، عدم وابستگی بین عاشق و معشوق، عشق مجازي و مذکر، خشم معشوق و مقام پست 
هاي سبکی مکتب وقوع و واسوخت که عبارت است از زبان ساده و تا و نازل معشوق. ویژگی

اعر هاي شعري این شها و صنایع بدیعی و بیانی نیز از دیگر مشخصهدور از تکلفحدي عامیانه،
است.

.: وحشی بافقی، مکتب وقوع، مکتب واسوختهاکلیدواژه
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هیداالهاساس مصباحبريشابوریر عطّار نیالطّ ه در منطقیمقامات صوفیبررس

مریم کوشکی جهرمی

چکیده
يد آمدند و در همۀ کشورهایهستند که از قرن دوم در جهان اسالم پدییهاان از جمله فرقهیصوف

. شدندیات خاصیخود صاحب ادبيبراين گروه به زودیااند. شه دواندهیران ریاز جمله ایاسالم
وم و ان در آثار منظیاست. صوفیدر زبان فارسین انواع ادبیتراز گستردهیکیانهیات صوفیادب

مان ... که از هرت وید، توبه، حیکرامت، وقت، تجراند؛ مانند: استفاده کردهیاصطالحاتمنثور خود از 
د که به نوشته شوییهاد کتابیق باین طریسالکان ايشان احساس کردند که برایاز ایابتدا برخ

مانند: کشف المحجوب، رسالۀییهام کتابین رو از قدین اصطالحات بپردازد و از ایح ایشرح و توض
ن یامدارتراز نیکیانه نوشته شد. عطار یح اصطالحات صوفیه در شرح و توضیه و مصباح الهدایریقش

د ن کتاب هم ماننین آثار منظوم اوست که ایترر از مهمیو منطق الطّیسندگان صوفیشاعران و نو
ان زبان خاص خود را دارد.یصوفيهاگر کتابید

.مراحل تصوّف، عرفان، منطق الطّیر عطّارها:واژهکلید
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شاهنامهدرفردوسیجغرافیاییاشتباهاتفرضیۀ
اسماعیل کوهی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
شراره الهامی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
جمال احمدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

چکیده
توسط-آندرآوردنتحریربهباشاهنامهحوادثرویدادبین؛هزارسالهچندفاصلۀ زمانی

یناازهدفکهاستگردیدههامکانثبتوتعییندرجغرافیاییاختالفاتباعث-فردوسی
ۀشاهنامحوادثرویدادواقعیمکانتعیینواختالفاتایننمودنمشخصویافتنپژوهش
-دستانکرۀزیویباستانیۀمنطقدرمیدانیتحقیقاتمنظور؛اینتحققبراي. استفردوسی

عدودم: ازجملهآگاه؛ومطلعافرادبامصاحبهوپرسشنامهۀتهی-آنتاریخیقدمتبهتوجهبا
جزوش.ه1337تا1325هايسالتجاريهايحفاريدرکهزیویهۀمنطقحفاريکارگران
اتحیقیددراکنونوبودهکردستانۀزیویۀمنطقدرتاریخیاسنادکشفعینیشاهدان
وتاریخیمرجعوايکتابخانهمنبع17ازفیشۀتهیوايکتابخانهروشازاستفادههستند،

قرارتحقیقاجرايروشمنطقه،تاریخیوباستانیآثارةمشاهدوهاموزهازبازدیدهمچنین
آوريجمع: استتأملقابلوتوجهموردذیلموارددرپژوهشایننتایجدرنهایتو. گرفت
شکاالتااصالحفردوسی،ۀشاهنامبامطابقتوزیویهۀمنطقمردمباستانیاعتقاداتوهاافسانه

واشکاالتاصالح،)بزرگآذربایجان(آتروپاتگانسرزمینعمقدرزیویهۀمنطقتاریخی
واماکنباشاهنامهحوادثرویدادمحلمطابقتفردوسی،ۀشاهنامجغرافیاییخطاهاي
افتنیباستان،دوراندرزابلوسیستانمحلدقیقتعیینزیویه،باستانیۀمنطقموقعیت

یا،جغرافتاریخ،ازواقعیاتیکهکهن،باستانیآثارکشفشاهنامه،حوادثرویدادواقعیمحل
.   باشدمیاستفادهوتوجهقابلوداشتخواهددنبالبهراتمدن،فرهنگ،ادبیات،علم،

ر،اسفندیازابل،سیستان،کرت،فراخدریايفردوسی،ۀشاهنامزیویه،ۀمنطق:هاکلیدواژه
.زرتشت
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بر اساس باورهاي مردم منطقۀ زیویهحوادث شاهنامه در غرب ایرانوقوع

کوهیاسماعیل 
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
شراره الهامی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
جمال احمدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

چکیده 
وسط تهادرآوردن آنهاي ایرانی با به نظمگیري اسطورهشکلزمانی چند هزارساله بین ۀفاصل

ي جغرافیاییهاتعیین و ثبت مکانسبب ایجاد برخی اشتباهات در–در شاهنامه -فردوسی
و هاکردن مکانمشخصدادن این اشتباهات ونشانهدف از این پژوهش .گردیده است

روش کار در است. در بین مردم منطقۀ زیویهبسترهاي این حوادث بر اساس باورهاي رایج 
ت با توجه به قدم-کردستانۀباستانی زیویۀ تحقیقات میدانی در منطق: 1الف)؛این پژوهش
زیویه که ۀمصاحبه با افراد مطلع ازجمله: معدود کارگران حفاري منطق:2الف)-تاریخی آن
شاهدان عینی کشف اسناد تاریخی درخوده.ش 1325-37هاي اي تجاري سالهدر حفاري

هایی که اسناد تاریخی مربوط به تحقیق در آنها بازدید از موزه:3الف)اند،بودهمنطقهاین
و منبع تاریخی مرتبط با موضوع. 17برداري از اي؛ فیشب) روش کتابخانهباشد.موجود می

ها و اعتقادات افسانه-1: مورد توجه و قابل تأمل استموارد ذیل درهشاین پژونتایج درنهایت 
احتمالی اصالح اشکاالت -2فردوسیۀبا شاهناممقایسۀ آنهازیویه و ۀباستانی مردم منطق

ۀجغرافیایی شاهناماحتمالی اصالح اشکاالت و خطاهاي پیشنهاد براي-3زیویهۀتاریخی منطق
-5باستانی زیویهۀو موقعیت منطقهانام مکانحوادث شاهنامه با بسترمقایسۀ-4فردوسی
کهناحتمالی شواهديکشف -6سیستان و زابل در دوران باستانموقعیت جغرافیاییتعیین 

.از دوران باستان در منطقۀ زیویهواقعیاتی از تاریخ، جغرافیا، علم، ادبیات، فرهنگ، تمدن، و
شاهنامۀ فردوسی، دریاي فراخ کرت، سیستان، زابل، اسفندیار وزیویه،ۀ: منطقهاکلیدواژه

.زرتشت
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شناسی واکاوي داستان سیاوش در شاهنامۀ فردوسی بر اساس نظریۀ ریخت
والدیمیر پراپ

فاطمه کهدویی 
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

محمدرضا نجاریان 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
امروزه نقدهاي زیادي وجود دارد که بر کارکردهاي ساختاري استوارند. ساختارگرایان همواره 
به دنبال آن بودند که به الگوهاي روایتی مشخص دست پیدا کنند تا بتوانند به وسیلۀ آنها، 

پ اها را مورد بررسی قرار دهند. از بین این ساختارگرایان ادبی اثر والدیمیر پرها و داستانقصه
هاي روسی پریان، نموداري شامل از اهمیت خاصی برخوردار است؛ او با تجزیه و تحلیل قصه

توان در مورد سایر سی و یک خویشکاري ارائه کرد و اعتقاد داشت این شیوه و روش را می
ها به کار برد. هاي عامیانه و حتی رمانقصه

شناسی او در داستان روش ریختهاي پراپ ودر این مقاله سعی شد تا نمودار خویشکاري
سیاوش شاهنامه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود نظریۀ پراپ تا چه اندازه بر این داستان 

ر دهد که داستان سیاوش دمنطبق است. نتیجۀ بررسی و تحلیل این داستان چنین نشان می
شناسی پراپ است.شاهنامه قابل بررسی با کارکردهاي ریخت

هاي پراپ یعنی جود در این داستان از نظر موضوع و محتوا، بیشتر از نوع حرکتهاي موحرکت
هستند و خویشکاري توطئه در این » (جنگ و کشمکش) H-Iبسط از طریق خویشکاري«

اند که اهمیتهاي داستان بعض کارکردها تکرار شدهداستان حضور فعال دارد. در برخی قسمت
دهد.حادثه رخ داده شده را نشان می

شناسی، شاهنامه، سیاوش. نقد، والدیمیر پراپ، ساختارگرایی، ریختها: کلیدواژه
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ددر مرصادالعبایلتمثیريکارگبههايیوهاهداف و ش

ییکهدومحمدکاظم
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزددانشیار 

السادات صافیرفعت

چکیده
ه.ق، با موضوع عرفان 618المعاد را در سال یلإکتاب مرصادالعباد من المبدأ ي،رازینالدنجم

يبرایلکتاب استفاده از تمثهاي این یژگیاز وو یکیدر پنج باب و چهل و چهار فصل نوشته 
ست. بهتر کالم ایانبيبرايو ابزاریشهدر خدمت عقل و اندیقیطرتمثیلاست.یمعانیانب

و بر اساس مقصود دهدیعناصر آشنا با ذهن مخاطب شکل میانرا از میلیسخن پرداز تمث
،و تجسم و استداللیمتفهيرا برایوهشیناي. نجم رازگیردیکار مخود از کالم بهیاصل

در هم شبا تار و پود کالمهاي اویلاز موارد تمثیاريضمن سخن خود به کار برده و در بس
در کتب هایلاز تمثیاست. بعضیرف کتاب کامالً متغدر فصول مختلهایلتعداد تمث.اندیدهتن
آن روزگار یاجتماعيبا تجربۀ عموم مردم و ساختارهایمطرح شده و بعضیزنياز ویشپ

ها که از ذکر آنيمکرر است و با توجه به مقصودیاو گاه مفصل و گاههايیلتمثارتباط دارد.
یناز مؤثرترتمثیل یکیآنجا که ازدهد. یاستدالل را غلبه میاتجسم یم یاجنبۀ تفه،دارد

نیااز نگارشبوده است. هدفیو اخالقینیدش مفاهیم آموزیغ و تبليبرایادبيهاشکل
نهاآیريکاربرد و اهداف به کارگهايیوهمرصاد العباد از نظر شهايیلتمثیبررسنیز مقاله 

است.براي تعلیم خوانندگان
تجسم، استدالل.یم،مرصادالعباد، تفهیل،کاربرد تمثیل،: تمثهاواژهیدکل
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بررسی تطبیقی شعر کودك در زبان فارسی و عربی

جواد گرجامی
محقق اردبیلیاستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه 

عادل آزاددل
زبان و ادبیات دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار

علی علیزاده
زبان و ادبیات عربیکارشناس

چکیده 
ي اهاي ادبی است که همواره در گسترة ادبیات هر زبانی از جایگاه ویژهشعر کودك یکی از گونه

هاي ساختاري ادبی داراي مؤلفههايبرخودار است. این نوع متن شعري همانند دیگر پدیده
سال متمایز ساخته هاي شعري همچون شعر بزرگاي است که آن را از دیگر نمونهتعریف شده

است. در این میان موسیقی آهنگین و جذاب در کنار عاطفۀ سرشار و پربار و خیال رنگارنگ 
که در نهایت گفتمان هاي آموزشی عوامل و عناصر مهمی هستند مایهبه همراه مضامین و درون

دهند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با تحلیل و واکاوي عناصر کلی شعر کودك را شکل می
یاد شده در شعر کودك در دو زبان فارسی و عربی در نهایت به نقد و بررسی این نوع شعر در 

اي تابخانهمطالعات کتوصیفی و با استناد به –دو زبان بپردازد. این مهم با اتخاذ رویکرد تحلیلی 
یابد. هاي تطبیقی از شعر کودك فارسی و عربی تحقق میدر چارچوب نمونه

.شعر کودك فارسی و عربی، موسیقی، صور خیال، مضامین آموزشیها:کلیدواژه
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شناسی داستان عزاداران بیل با تکیه بر الگوي روایی گریماسروایت

آراجواد گل
واحد خوياسالمیکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

هانیه جباریلر
واحد خوياسالمیآزادکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

دهیچک
ان یاز میشناستیرواياههین نظریزبان، نخستز همانند مقولهینیشناستیروادر 
یجهانیتیک ساختار روایم یشناسان تنظتیتالش رواه سر برآورد. عمدهیروسيهاستیفرمال

و هم ساختار انه پرداخت یعاميهات قصهیله آن هم بتوان به ساختار و روایاست که به وس
ه ر نگارندین مسیکرد. در ایمدرن را بررسپستيهاده همچون رمانیچیپيهاداستانیتیروا

ۀیح داده است سپس با تمسّک به نظریماس را توضیگریشناستیرواهینخست نظر
مشارکین داستان عزاداران بیل پرداخته است و آنها را با ییماس به شناسایگریساختارشناس

اي گریماس مطابقت داده است. کنشگره
س، عزاداران بیل و غالمحسین ساعدي.شناسی، گریما: روایتهاکلیدواژه
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شناختی فرهنگ تفسیري زبان تاجیکی و فرهنگ سخنسنجش روش

بابایی اصلتمنّا گل
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده 
گذارد، در حال تحول و وجود میۀهمچون کودکی متولد شده، از زمانی که پا به عرصزبان 

هاي جزئی و کّلی شوند و یا دچار دگرگونیها و عبارات گوناگونی متوّلد میتکامل است. واژه
روند و گاهی نیز در یک زبان امّا هاي گوناگون به کار میها در زبانگردند، بسیاري از آنمی

اساس تدوین فرهنگ لغات بر،وعشوند. با توّجه به این موضدر دو خّط متفاوت مشاهده می
و موضوع اصلی این نوشتار معرّفی چند جانبه اصول علمی براي اهل هر زبان ضروري است.

، »فرهنگ تفسیري زبان تاجیکی«و » فرهنگ بزرگ سخن«دو فرهنگ لغت یعنی مقایسۀ
یکی ان تاجتفسیري زبنامۀار تاجیکستان است. در واژهزمین و دیگري از دییکی از دیار ایران

هاي معتبر و طراز اول کشور ایران، از جمله فرهنگ بزرگ سخن استفاده شده است. از فرهنگ
رفتن سطح اطالعات هاي علمی بین این دو کشور همزبان و باالاین امر در جهت ایجاد رایزنی

ه با نگارندها و اصطالحات زبان فارسی در سرزمین تاجیکستان مفید است.کاربرد واژهدربارة
گ هاي مهم دو فرهناستفاده از روش مطالعاتی و تطبیقی به بررسی چند جانبه و بیان ویژگی

هاي اساسی پرداخته است.ها و تفاوتآن دو به همراه ذکر شباهتۀمقایس
فرهنگ نگاري، فارسی در تاجیکستان، فرهنگ تفسیري تاجیکی، فرهنگ بزرگ ها:کلیدواژه

سخن.
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یانۀ مردم جنوب در آثار صادق چوبکهاي فرهنگ عامجلوه

شهربانو گودرزي
دانشجوي کارشناسی ارشد

چکیده
ها بسیاري از است؛ آنفرهنگ عامیانه همواره سرچشمۀ غنی براي هنرمندان جهان بوده 

سرایان و شاعران ایران نیز با اند. اکثر داستانالهامات هنري خود را از این مؤلفه گرفته
هاي فرهنگی در بطن فرهنگ مردمی زیستگاه خود و بازتاب این شاخصهتأثیرپذیري از 

اند. نویسندگان ها و آثار هنري به اعتالي فرهنگ عامیانۀ خود کمک شایانی کردهداستان
بسیاري از عناصر فرهنگیتأثیرپذیري از فرهنگ و محیط این سامان جنوب ایران با توجه به

اند؛ از جملۀ این نویسندگان صادق چوبک است. بازتاب دادهمردم این منطقه را در آثار خود 
دهویژه بوشهر و شیراز بوتأثیر فرهنگ و گویش جنوب ایران بههایش تحت او در فضاي داستان

کوشیم در این نوشته میاست. مناطق پرداختهاي ملموس به بازتاب عناصر بومی این و به گونه
یانۀ مناطق جنوب را در آثار صادق چوبک نشان دهیم.هایی از عناصر فرهنگ عامتا گوشه

.: فرهنگ عامیانه، صادق چوبک،  مردم جنوبهاواژهکلید
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بررسی تطبیقی زبان، اندیشه و عاطفه دو شاعر مقاومت: طاهره صفارزاده و 
محمود درویش

نشینفاطمه گوشه
زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نوراستادیار 

زاده علويسید عالیه حسین
ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نورکارشناسیآموختۀدانش

چکیده
هاي موجود در یک قوم ادبیات مقاومت ادبیاتی است که به دفاع از سرزمین، فرهنگ و سنت

پردازد و در قالب هاي ملی دینی خود میادبیات مقاومت به حفظ و حریم ارزشپردازد. می
دارد؛ همزمانی آغاز هاي ملی، دینی و میهنی قوم خود را زنده میشعر، نمایش، داستان ارزش

جنگ تحمیلی در ایران با ظهور شاعران توانمندي چون دکتر طاهره صفارزاده و حضور او در 
آفرینی و نوگرایی درپردازي محقق، باعث حرکتی به عنوان نظریهمحافل دانشگاهی و سیاس

نسل جوان شد. او با اشعار برجسته و فخیم خود براي نسل آینده، ادبیات مقاومت را رنگ و 
جالي دیگري بخشید. در فلسطین نیز در پایان نیمۀ اول قرن بیستم با اشغال کشور فلسطین، 

خوبیتبعید، زندان و دوري از وطن را تجربه نمود. او بهمحمود درویش از کودکی رنج آوارگی،
توانست تأثیر این درد عمیق را در اشعار و واژگانش آشکار سازد. پژوهش حاضر با نگاهی گذرا 

-هاي سیاسی و فرهنگی ادبی این دو شاعر بزرگ با روش توصیفینامه و فعالیتبه زندگی
قبیل زبان، بیان اندیشه و عاطفه در شعر این دوتحلیلی و با بررسی تطبیقی عناصر شعري از

پردازد. بدیهی است که سبک این دو نویسنده به دلیل اختالفات فکري، زبانی و شاعر می
هاي پایداري در هر دو یکسانهاي اندیشه و مؤلفهمایهجنسیتی سبکشان متفاوت است. اما بن

اختالف دارند.است و در زبان و نوع عاطفه تا حدودي با یکدیگر 
.: مقاومت، صفارزاده، درویش، زبان، عاطفه، اندیشههاکلیدواژه
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عبدالمعطی حجازياحمدآتشی ومنوچهراشعارشهري درآرمانۀاندیش

ی تیگاریشهر
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

پژوهاننایم
ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلیکارشناس

چکیده
هاي ذهنی مشغلهترین آرزوها واساسیاز)Utopiaاي آرمانی (داشتن جامعهگرایی وآرمان
اي براي طرح این اندیشه درگستردهۀطلب بوده است. دنیاي ادبیات عرصهاي کمالانسان

اراشععربی درفارسی وشاعران کالسیک شعرداده است.نویسندگان قراراختیار شاعران و
مطلوب خود هاي گوناگون به روایت آرمان شهرزاویهازوانداین موضوع غفلت نکردهخویش از

گرایی وپاي آرمانمی توان ردمدرن نیزشعراند. دراي نهادهجهایی برنمونهوپرداخته اند
الي شعرالبههاي جهان مطلوب را ازژگیویبه خوبی مشاهده کرد وجهان آرمانی راتصور

ادب نوپردازشاعرعبدالمعطی حجازي دواحمدآتشی وبه دست آورد. منوچهرشاعران معاصر
ۀاند. مقالپرداختهخویش به موضوع آرمان شهرشعرروند که درمیعربی به شمارفارسی و

پردازد.میشاعردیدگاه این دوبه بررسی جهان آرمانی ازحاضر
عبدالمعطی آتشی، احمدمعاصر، منوچهرشهر، ادبیات طبیقی، شعرآرمان: هاکلیدواژه

.حجازي
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سید محمدعلی جمالزاده“رمان دارالمجانین”بررسی پیرنگ در 

علی الغر فیروزجائی
استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
طیبه پورموسی

فارسیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات آموختۀ دانش

چکیده
رنگ یکی از عناصر داستان است که چارچوب داستان را با تکیه بر روابط علی و معلولی به یپ

، مشخص می کند و از سه بخشِ براي خوانندهطور مرتبط و فشرده بر اساس منطق سببیّت،
از، باز و بسته تقسیم می شود. پیرنگ بپیرنگ به دو نوع شود.از ، میانه و پایان تشکیل میآغ

پیرنگی است که در آن ، نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادي داستان غلبه دارد 
گیري داستان را بر عهدة خواننده می گذارد. پیرنگ بسته، پیرنگی است که از کیفیتی و نتیجه

.برتري داشته باشدپیچیده برخوردار باشد و نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن
به خوبی از این عنصر در رمان دار المجانین ، درایرانپدر داستان نویسی کوتاه » جمالزاده «

ن که ایپیرنگ باز و بسته استفاده کرده است این اثر از هر دو شیوهدر بهره برده است وي 
ازد.مقاله به بررسی عنصر پیرنگ و کارکردهاي آن در رمان دارالمجانین می پرد

پیرنگ، دارالمجانین، سید محمدعلی جمالزاده.ها:کلیدواژه
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فهیمه رحیمی"پنجره و هنگامۀ"ها در رمان ررسی روند آفرینش و پردازش شخصیتب

علی الغر فیروزجائی
استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رودسر

زادهمحسن مرادي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
و تا ترینیافتۀ ادبی عصر ماست. شخصیت هم مهمترین شکل تبلورترین و معروفمهم،رمان

حدودي اصلی ترین عنصر داستانی است. در این مقاله ضمن معرفی مختصر فهیمه رحیمی به 
دو ،هاي مربوط به آنف شخصیت و شاخصهپسند و تعرین یکی از نویسندگان رمان عامهعنوا

هاي شخصیتگامه از لحاظ انواع شخصیت و شیوهفهیمه رحیمی را با عنوان پنجره و هنرمان از 
یابیم که رحیمی با گذشت زمان در روند سی و تحلیل قرار می دهیم و درمیپردازي مورد برر

آورد و رفته رفته از تعداد دازي خود تغییراتی را به وجود میپرو شخصیتنویسی داستان
کاهد و بیشتر به چهارچوب داستان خود توجه مفصل و مشروح آنها میا و پردازششخصیت ه

می کند.
.پسندهاي عامهمی، رمانپردازي، رمان، فهیمه رحی: شخصیت، شخصیتهاکلیدواژه
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تحلیل ساختار روایت خسرو شیرین نظامی و فردوسی بر اساس نظریه گریماس

زهرا لرستانی
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ترین مباحث در حوزه ادبیات است که در قرن بیستم بسیار مورد روایت شناسی یکی از مهم

پردازد که منتقدان نوآمریکایی تقریباً توجه قرار گرفت. روایت شناسی به آزمون بُعدي می
گیرند: بُعد روابط همنشینی. گریماس به عنوان یک روایت شناس، در یکسره آن را نادیده می
هاي استاندارد ارائه شده توسط پراپ است. گریماس از دو جنبه روایت تالش براي تقلیل کنش

ور شبیه دستها. در بررسی روایت، دستوري خاص کامالًها و کنشکند؛ شخصیترا بررسی می
هاي هاي آنها فعلهایی برعهده دارند و کنشها نقشگیرد.هر یک از شخصیتنظر میزبان، در

و هاي زیادي با عنوان خسرودر تاریخ ادبیات فارسی روایتسازند.هایی است که میجمله
ها از آن نظامی گنجوي است.ترین این روایتتوان گفت هنرمندانهشیرین وجود دارد که می

است. نج خود را با این نام به این داستان عاشقانه ایرانی اختصاص دادهنظامی یکی از پنج گ
اي به این داستان ندارد. او در ضمن حماسه عظیم خود فردوسی برخالف نظامی، توجه ویژه

پردازد، آن هم براي شرح جزئیات پادشاهی خسرو به این داستان به شکلی کوتاه و گذرا می
که از نظر روساخت متفاوتند، ها همچنانیابیم که روایتدرمیپرویز. با بررسی این دو روایت

هاي متفاوتی نیز دارند.ژرف ساخت
.خسرو و شیرینفردوسی،نظامی،روایت،گریماس،ها:واژهکلید
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این، اثر شکوه قاسم»گالبخوشبوتر از«ل داستان یتحلویبررس
)يش رضوین همایمنتخب اول(

یجاللنژادیلطفسودابه

دهیچک
امام رضا(ع) در نسل کودك یو شناخت اخالق و منش زندگيج فرهنگ رضویبدون شک ترو
یو فرهنگین فرهنگ در جامعه سبب رشد اخالقین اییرا تبیاست. زيضروريو نوجوان امر

کودکانینیمعرفت داست که شناخت وياز جمله آثار» خوشبوتر از گالب«شود. کتاب یم
کوشد تا ضمن برجسته نمودن یوهشگر مدهد. لذا پژیش می(ع) افزارا نسبت به امام رضا

ل محتوایآن را با استفاده از روش تحلیتیتربی ـ نیديآن امام همام، کارکردهايهایژگیو
از یکیدهد که او به عنوان ین پژوهش نشان میج ایل قرار دهد. نتایه و تحلیان و مورد تجزیب
ام گران، انجیکه با بازداشتن خود از ستم به دیاست امام» عمل«ين تجسم اعالیان دیشوایپ

به کودك بشناساند. یعدل را به خوبواجب و ترك گناه و مهار خشم خویش توانست  مفهوم
انه، و کودکیمیان لحن صمی، بيار و ساده امروزیاستفاده از زبان معیدر بخش عناصر داستان

ها، غلبه ها، متفاوت بودن صحنۀ داستانتیشخصییستایمحدود بودن و اشروع مناسب،
ان اثري وباعث گردید تا این کتاب به عن.و..ینیو دیان موضوعات مذهبیبالوگ،یف بر دیتوص

ن کودك قرار گیرد.  جذّاب مورد توجّه مخاطبا
.پردازي) و عدل او، طرح، شخصیّت و شخصّیت(ع: امام رضاهادواژهیکل
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بررسی اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوي

نیاصدیقه لقمان
احسان شفیقی

آموزش عالی شهریاررئیس مؤسسۀ

چکیده
در تحقیق حاضر ضمن معرفی حسین منزوي شاعر توانا، متعهد و اخالق گراي معاصر و بیان 

بررسی شده است. در جایگاه برجسته او در شعر معاصر، اشعار وي با رویکرد اخالق اجتماعی 
-هاي مختلفهاي آن از دیدگاهها و مؤّلفهاین پژوهش ابتدا مسئله اخالق اجتماعی و شاخص

از جمله دیدگاه حکماي گذشته، دیدگاه نظریه پردازان معاصر، و همچنین از منظر ادیان 
تماعی جبررسی شده، که برآیند آن تبیین جایگاه حیاتی اخالق ا-مختلف و دین مبین اسالم

ترین صشاخاخالق در ادبیات فارسی، به بررسیدر جوامع انسانیست. سپس با نگاهی به حضور 
هاي اخالق اجتماعی در شعر حسین منزوي پرداخته شده است. عشق، وفاداري، تواضع، مؤلّفه

عدالت طلبی، آزادي خواهی، ظلم ستیزي، شجاعت، صداقت، صبر و شکیبایی، دوستی و 
هاست که نمود بارزي در اشعار منزوي ار و ازخودگذشتگی از جمله این مؤّلفهمهربانی و ایث

ستیزي سهم بیشتري در کالم او دارند و خواهی و ظلمدارند. و در این میان عشق و آزادي
حضور پررنگ تري.

.ستیزياخالق اجتماعی، عشق، آزادي، ظلم: حسین منزوي،هاواژهکلید
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يوردیابين انوریت از اوحدالدیل دو بیتحل

عبّاس ماهیار
علمی دانشگاه خوارزمیهیئتعضو 

دهیچک
وان موافقان ترا گر جگر خوردیک

تو کم کننديز هوايجويور مشتر
بادمسته ين چرخ را جگر جدینسر

کباره مرغزار فلک خوشه رسته بادی
شاعر سدة ششم ، يوردیابيت از انورین دو بین مقاله بر آن است که ابهامات و مشکالت ایا

و خوشه و يو مشترين و جدیوان و نسرین مقاله کین کند. در اییل و تبیرا تحليهجر
ر ن سطویسندة ایرد. نویگیساختن مضمون مورد کند و کاو قرار ميانتخاب آنها براییچرا
موجود در مفرداتيهایدگیچیر است که به مبحث گستردة احکام نجوم مراجعه کند و پیناگز
ل یآنها از قبیو معانید از اصطالحات احکام نجومین باره بایح دهد. در ایت را توضیدو ب

ار پژوهندگان و یج آنها را در اختیرد و نتایبگياریسعادت و نحوست و خانه و وبال کواکب 
باشد.یبه دهید که راهین امیان بگذارد، با ایدانشجو

يهاارات، وبال کواکب و صورتی: علم احکام نجوم، سعادت و نحوست، خانۀ سهادواژهیکل
.یفلک
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اي دو داستان مثنوي از منظر یونگنقد اسطوره

محبوبه مباشري
دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
سمیه اکبرزاده
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده
وان تباشد که اساس این نوع نقد را میهاي مدرن در نقد ادبی میاي یکی از نظریهنقد اسطوره

الگوها کرد. این نوع نقد به بررسی کهنوجوجستدر آراء و نظریات روان شناس سوئیسی یونگ 
پردازد و آنها را به صورت سمبلیک به نمایش جمعی میو تبیین رؤیاها در ناخودآگاه فردي و 

ي اآورد. در این جستار تالش شده است که با رویکردي انتقادي بر مبناي نقد اسطورهدر می
اي به دو داستان در مثنوي تحلیلی و یا شیوه کتابخانهگیري از روش توصیفی ـ و با بهره

یی مطرح شده توسط یونگ را در آراء و الگود. و سعی بر آن است که مبانی کهنبپرداز
هاي شاعر بزرگ موالنا نشان دهد و از این منظر خوانشی نو و دیدگاهی نو را در مواجه اندیشه

الگوهاي مطرح شده یونگ، ترین کهنبا مثنوي معنوي مطمح نظر قرار دهد. یکی از مهم
اخته آن پردتبیین و بررسی باشد که در این مقاله بهالگوي والدت مجدد یا بازتولد میکهن

ن شود. ایهاي دیدار با پیر خردمند، سفر و قهرمان نیز دیده میتایپشده است. همچنین آرکی
خصوص نظریات وي دربارة والدت مجدد به طور پژوهش بر آن است تا نشان دهد آراء یونگ به

رد.گوید همسانی دادقیق با آنچه موالنا در دو داستان خود از آن سخن می
.الگو، یونگ، باز تولد، رؤیا، پیر خردمندکهنها:کلیدواژه
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پورمنیرو روانی» کولی کنار آتش«بررسی عنصر پیرنگ در رمان 

محمد مجوزي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
کبري چاکري حکمی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده
بندي یک داستان است، به طوري که ضمن رعایت پیرنگ در ادب داستانی، ساختمان و اسکلت

(پیوستگی زمانی کارکردها)، بر روابط علی و معلولی نیز استوار باشد. در حقیقت این عنصر به 
افکنی، کشمکش، هول و وال، بحران، نقطۀ منزلۀ چارچوب داستان است که شش عنصر گره

ر هاي ساختاگیرد. نقد عنصر مذکور جهت پرده برداشتن از الیهرا در بر میگشاییاوج و گره
اي برخوردار است. این پژوهش از بین عناصر داستانی، در پی کلی داستان از اهمیت ویژه

» تشکولی کنار آ«تحلیلی است. طرح کلی رمان -واکاوي پیرنگ و نقد آن، به روش توصیفی
کارگیري تعدادي بحران در زندگی شخصیت اصلی داستان یک طرح شخصیتی است که با به 

هاي که داراي رابطۀ علی و معلولی است به طراحی این عنصر پرداخته و با ایجاد موقعیت
دشوار در سراسر رمان هر یک از شش عنصر را در جایگاه خود قرار داده است. رمان کولی 

هاي تاریخی که ست و به رمانهاي عاطفی، جسمانی و اجتماعی امملو از انواع کشمکش
کند شبیه است  این رمان از لحاظ نوع پیرنگ، داراي را توصیف می» هاي خوب و بدآدم«

رد هایی چون: قهرمان منفپیرنگ بسته و پیرنگ فرعی است. همچنین به دلیل داشتن ویژگی
مان علولی و زهاي بیرونی، واقعیت یکپارچه، تا حدودي روابط علی و م(آینه)، کشمکشو فعال

رود.پیرنگ به سمت خرده پیرنگ پیش میغیر خطی از شاه
.پور، کولی کنار آتشرمان، پیرنگ، منیرو روانیها: کلیدواژه
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)هاي عزاداري محرم در اردبیلبررسی و تحلیل پرچم(اقدبای

بهزاد محبی
علمی دانشگاه محقق اردبیلیهیئتعضو 

سارا احمدپور
کتابت و نگارگري-اسالمیدانشجوي رشته هنر

چکیده
. ستي ااز دیدگاه معنوي و مادي داراي اصالت و ارزش زیادهاي فرهنگی مسلمانان؛گنجینه

اما نیاز به آن دارند که راحتی قابل دسترسی عموم می باشندبا وجود اینکه این منابع به 
باره انجام گیرد. یکی تري دراینرسانی گستردهاطالعآوري شده وتري جمعاطالعات دقیق

،فرهنگةهاي قدیمی خاص هرملت بوده که نشان دهنداین منابع مهم و با ارزش, پرچماز
هاست. قسمتی از این منابع عظیم و مذهب همان ملت و چگونگی آداب و رسوم آن،تمدن

یرقها بباشد که تعداد انگشت شماري ازاین می"هاي عاشوراییبیرق"غنی درایران و دین اسالم 
هستند. عناصر بصري به کار رفته در این دیگرۀ و چند محل"محالت ششگانه اردیبل"در 

انواع،ها در حاشیهگل و بوته،خورشید،از: نقوش انتزاعی شیر, شمشیرها عبارت اندبیرق
هاي استفاده شده و جنس پارچه،هاي به کار گرفته شدهرنگ،هامضامین نوشته،خطوط

ۀ اقعهاي این وو پیام"عاشورا"ها. تمام این عناصر به منظور انتقال مفاهیم ت بیرقتکنیک دوخ
ند و اهاي هنر اسالمی به بهترین نحو ممکن به کار گرفته شدهعظیم وکامأل متناسب با ویژگی

اند. ما وارثان آنها هستیم و باید به به  شکل بیرق امروزي که در دست ماست نمایان گردیده
ترین عامل در عوامل طبیعی که مهمآنها را ازشکل ممکن از آنها محافظت کنیم وبهترین 

هاي نفیس مانند ابریشم و پشم می باشد, دور ها به خصوص پارچهتخریب و فرسودگی پارچه
نگه داریم. دقیقأ به همین دلیل باید مراقبت و چگونگی نگهداري آنها را مهم به شمار آورده و 

هاي با ارزشی نسل آینده را از وجود چنین گنجینه،عات و بررسی دقیق آنهاآوري اطالبا جمع
مند سازیم.  آگاه و بهره
.: بایداق، محرم، عزاداري، اردبیلهاکلیدواژه
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اي گاو در شاهنامۀ فردوسی و متون پهلويبررسی و مقایسۀ نقش اسطوره

رامین محرمی  
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
مریم نامور
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
بخشی بهیکی از موضوعات مطرح شده در اساطیر ایرانی، مبحث آفرینش جانوران و تقدس 

برخی از حیوانات است. در این میان گاو به علت همزاد بودن با انسان و نخستین آفریده از 
اي برخوردار است. گاو در اساطیر از اول در کنار انسان میان حیوانات از تقدس و اهمیت ویژه

است. ها داشتهترین حیوان اهلی بوده و منافع زیادي براي انسانشود زیرا گاو مهمظاهر می
هدف ما در این پژوهش بررسی نقش و جایگاه گاو در متون پهلوي و شاهنامه فردوسی است. 

ود شدر متون پهلوي گاو همزاد کیومرث است و به دست اهریمن و قبل از کیومرث کشته می
ترین جانوران اورمزدي است که در ارتباط کامل ولی در شاهنامۀ فردوسی گاو یکی از نمادین

کند و حکم دایگی و نجات بخشی قهرمان مطرح شده است که نقش توتمی ایفا میبا فریدون
آسیب رساندن به آن مجازاتی را در پی دارد. در باورهاي برخی از ،را بر عهده دارد. بنابراین

زایی است. همچنین در ایران باستان گاو را نماد ماه اساطیر ایران، گاو نماد باروري و باران
زیرا دو شاخ گاو یادآور هالل ماه بوده است. اند. دانسته
.حیوانات، اسطوره، گاو، توتم، نماد، شاهنامه، متون پهلويها:واژهکلید
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گرایی در ادبیات عرفانیبازخوانی انسان
سنایی غزنوي با روش تحلیل انتقادي فرکالف)گرایی در اندیشۀانسان:مورديالعۀ(مط

یمحمدخانزهرا
و ادبیات فارسی پردیس کیشدکتري زبان 

چکیده
دینى و گرایىفراطبیعتادبی به کارگیري عواطف و احساسات انسانی میان اومانیسمگرایی یا انسان

نمود عینی این نوع از اومانیسم از قرن دوازدهم و سیزدهم د.وشعلمى محسوب مىگرایىطبیعت
رایی گمیالدي در ایتالیا شروع شده و سپس به سراسر اروپا و جهان گسترش یافت. این نوع از انسان

کارگیري خالقیت ادیبان براي انسان، عرفان را پایۀ اندیشۀ خود قرار با بازخوانی ادبیات گذشته و به
گرایی با ادبیاتبه وسیلۀ ادبیات امري شخصی نمود. در ادبیات فارسی نیز انسانراهیاتداده، و ال

ا گرایانه از قرن ششم هجري بشود. ادبیات عرفانی با نگرش انسانعرفانی و در سبک عراقی نمایان می
آثار سنایی غزنوي رسماً وارد ادبیات فارسی شد و با آثار حافظ و مولوي به اوج خود رسید. 

گرایی یا اومانیسم ادبی در ادبیات عرفانی در قرن رو یافتن اهمیت و جایگاه انسانمقاله پیشهدف 
تا گرایی از قرن ششمششم هجري قمري است. مسئلۀ تحقیق چرایی رویکرد ادبیات فارسی به انسان

وي ال مطرح شده در رابطه با مسئله این است که هدف سنایی غزنگیرد. سؤنهم هجري را در بر می
ال اصلی گویاي آن ؤسة دهندپاسخۀ در پرداختن به اهمیت انسان در آثار خود چه بوده است؟ فرضی

محور در زمان حاکمیت خالفت عباسی و است که به علت افول ارزش انسان و اخالقیات انسان
هاي محلی همچون غزنویان و خوارزمشاهیان، ادبیات عرفانی به بازخوانی نقش انسان در حکومت

جامعه پرداخته و به بازآفرینی کرامت انسانی همت گمارده است؛ که حکیم سنایی غزنوي در مجموعه 
هاي مقاله بر این مهم تأکید دارد که عرفان آثار خود تعامل انسان و عرفان را نمایان ساخته است. یافته

ۀ نقش انسان را در رابطگرچه به ظاهر با اومانیسم در تضاد است اما در ادبیات فارسی عرفان توانسته 
گرایی بازیابی کند. استدالل و تأیید این یافته باتوجه به روش تحلیل گفتمان بین الهیات و انسان

شود. زیرا فرکالف در توصیف، تفسیر و تبیین خود از چگونگی تولید متن؛ فرکالف بهتر دریافته می
را حاصل تعامل بین سوژه و زمینه نقش قدرت، ایدئولوژي و سوژه را در نظر گرفته و تولید متن

داند.می
.گرایی، ادبیات عرفانی، سنایی، تحلیل انتقادي فرکالفانسان:هاکلیدواژه
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ی دریافتشناسنامۀ هرات بر مبناي نظریۀ زیباییکیفیت بازتاب شاهنامه در تاریخ

دزادهفرشته محم
دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
هانس رابرت یاس را در شناخت معناهاي دریافت شده از شاهنامه این جستار بر آن است روش 

نامۀ هرات، نوشتۀ سیفی هروي، اجرا کند. بر این اساس بر طبق نظریۀ در متن تاریخ
گار عصر نشناسی دریافت، چگونگی خوانش متن و افق انتظارات مخاطب آن؛ یعنی تاریخزیبایی

ش نشان داد که افق انتظار غالب در این اثر شود. نتایج پژوهمغول، بررسی و بازسازي می
اي هنگار؛ یعنی بیان اندیشهاستشهاد ابیات شاهنامه در مسیر دست یافتن به اهداف تاریخ

هاي نبرد، ستایش ممدوحان و تشبیه آنها به شاهان حکیمانه، توصیف مناظر طبیعت و صحنه
در این اثر انتظارات دیگري از شاهنامهو پهلوانان شاهنامه بوده است. افزون بر آن رویکردها و 

بازتاب یافته که با تأثیرپذیري از شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک عصر به وجود 
اي هها و اسطورهگیري از شخصیّتجویی ایرانی با بهرهآمده است. تالش مؤلف در مسیر هویّت

اریخی و تشبیه و همانندسازي میان شاهنامه، ایجاد لحن و آهنگ حماسی در گزارش وقایع ت
اي، انتظارات دیگر مورخ از شاهنامه هستند. این پژوهش بر هاي تاریخی و شاهنامهشخصیّت

مبناي روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. 
شناسی دریافت، افق انتظارات.نامۀ هرات، یاس، زیباییشاهنامۀ فردوسی، تاریخها:کلیدواژه
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کنایات نادر در اشعار خواجوي کرمانیامثال و 

مهزاد محمدسلطانی
نور تهراندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

زهرا نصر اصفهانی
نور تهراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

چکیده
شناخت فرهنگ مردم یک امثال و کنایات یکی از عناصر مهم زبان است که بررسی آنها به 

کند. همچنین بررسی نوع و میزان کاربرد آنها در جامعه در یک برهۀ زمانی مشخص کمک می
تواند عنصر مهمی در شناخت او باشد.آثار یک شاعر یا نویسنده می

هاي ادبی شاخص در قرن هشتم آثارمتعددي در خواجوي کرمانی به عنوان یکی از شخصیت
کار برده است که مشابه آنها در د، او در اشعار خود کنایات و امثالی بههاي مختلف دارزمینه

است، نگارنده در این مقاله به بررسی امثال ندرت به کار رفتهاشعار دیگران یا وجود ندارد یا به
است.کار رفته در اشعار خواجو پرداخته و کنایات نادر به 

گ.ردم، فرهن: خواجو، اشعار، مثل، کنایه، مهاکلیدواژه
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سشعر شاعران دفاع مقدرها)ي عاشورایی د(اسطورهتجلی نمادها

حمزه محمدي
و پیام نور شهرکرداسالمیمدرس دانشگاه آزاد

چکیده
هاي آن ناخودآگاه بر ضمیر وار، تفکري است که بارقهعاشورا به عنوان یک حماسۀ اسطوره

ر توان درو پرتوهاي آن را میبیدار کرده است؛ از اینضمیر را هاي روشنانسانیت تابیده و جان
ویژه زمانی که عصر جدید، انسان معاصر را در فضایی کرد، بهوجوجستآیینۀ ادبیات مقاومت 

ورا عاششود.تر میدهد، تجلی عاشورا در ادبیات مقاومت نیز نمایاننزدیک به قرن اول قرار می
به شمار آورد و صاحبان نهضت را مبارزان ظلم ستیز و توان یک حماسه یا یک تراژدي را می

یا شهیدان مظلوم به تصویر کشید. نوع حوادث رخ داده در جامعه و نگاه شاعر، نوع حضور و 
،که در یک حادثه معاصر  به عنوان مثال  شاعراینکند تجلی عاشورا را در اشعار مشخص می

ییعاشورايهااسطورهیا رمز ایثار و مقاومت.آوردکربال را نماد حزن و مصیبت به شمار می
ییها و حوادث کربال به نمادها و الگوهاهستند که در کشاکش صحنهیخیتاریابرمردان

ارگرانه ثیايانات واقعۀ کربال با اعمال و رفتارهایها در جرن اسطورهیشوند. ایل میتبدینیفرازم
ه نام بيدیر جدیت را در مسیگذاشته و بشرشیخود را به نمایو شجاعانه، سرشت پاك انسان

کند روح یرا برجسته مییعاشورايهاتیآنچه که شخصاند.ر عاشورا و کربال قرار دادهیمس
لذله هات منا ایاد هیتوان در فریه ظلم و ظالم است که نشانۀ آن را میز علیو ستیشهادت طلب

ع و حوادث یشاعر دفاع مقدس با الهام از وقان، یبنابراافت.یش یاران باوفاین(ع) و یامام حس
زند که سرشار از اسطوره و نماد یمينش شعریوجودآمده در کارزار کربال، دست به آفربه

يها و نمادهاجوالنگاه جلوة اسطورهییتوان گفت شعر عاشورایکه ميااست؛ به گونه
عاشورایی را در شعر شاعران هاي) (اسطورهاین پژوهش برآن است که نمادهااست.ییعاشورا

...) بررسی نماید.نی، کاشانی، گرمارودي، سبزواري ودفاع مقدس (مردانی، حسی
.اسطوره، عاشورا، شعر، دفاع مقدسها:واژهکلید
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هاي آموزشی زبان فارسی در جهت بررسی و تحلیل تغییر نگرش در شیوه
آموزش زبان فارسیکارگیري تکنولوژي و فناوري با هدف توسعه و ترویج به

راضیه محمدي
(س)کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تکنولوژي در فراگیري زبان دوم به صورت کلی ابعاد 

شود و رابطۀبین آنها مورد بررسی هاي زبانی به بحث گذاشته میمختلف تکنولوژي و مهارت
هاي نوین مورد کارگیري فناوريآموزش زبان فارسی از طریق بهگیرد و امکان ترویجقرار می

گیرد. در واقع هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی پتانسیل تکنولوژي در بهبود بررسی قرار می
ف، هاي مختلکارگیري تکنولوژيآموزش زبان فارسی است. با توجه به افزایش عالقه براي به

هاي کاربردي مختلف در جهت افزارها و برنامهاز نرمتوان هاي مختلف آموزش میدر حیطه
. هاي موجود) بهره گرفتهاي بدیع، تلفیق تکنولوژي با شیوهبهبود آموزش زبان (ابداع شیوه

هاي مختلف فراگیري توان گفت تکنولوژيپس از بررسی و ارائۀ اطالعات در این حوزه می
بخشد.هاي مختلف زبانی را تسریع میمهارت
.آموزش، زبان فارسی، تکنولوژي، زبان دومها:واژهکلید
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حاتمیعلیسینمايدرطنزآفرینیهايتکنیک

علی محمدي
ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،

بهداد بیرانوند
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هايموقعیتدرمختلفاموربامردممواجههوتقابلنمودارعمیق،مفهومیعنوانبهطنز

درمداومطوربهبشريقرمزخطوطتمامباو از جمله اموري است کهگوناگون زندگی
آنجا که کردوجوجستعامیانۀ مردم فرهنگدربایدراطنزرد پاي.هستوبودهکشمکش

تصوري بی قید و شرط از انسان وجود دارد.
فراوانی آثار تولید شده در این زمینه ژانرها است؛ چنانکهترینمهمازطنز یکیسینما،در

کردن این مقوله و جلوگیري ترعلمیبهتواندمیاین مفهومبررسی. گر اهمیت آن استنشان
.کندکمک شایانیقیدي در این مفهومبیولودگیاز راهیابی

خاص به فرهنگ عامه، در تمامی سازانی است که به دلیل توجه علی حاتمی یکی از فیلم
اي براي بررسی طنز و کمدي مایهتواند دستهایی از طنز وجود دارد و همین میآثارش رگه

.در سینماي علی حاتمی باشد
بررسی مفهوم طنز در سینماي علی حاتمی، به عنوان یکی از ، ضمناین پژوهش

گزارشةپرسش و پاسخ، شیوةترین هنرمندان سینماي ایران، ساده لوحی، شیوسرشناس
، آمیز کلمات و اسامی، طنز موقعیتهاي زبانی و بیانی، استفاده از شگرد تلفظ طنزخبري، بازي

ثار وي هاي طنزآفرینی در آنمایی و...  را به عنوان تکنیکگویی و بزرگمقایسه و تشابه، نقیضه
کند.معرفی می
.نی، حاتمی، سینماهاي طنزآفری: طنز، کمدي، تکنیکهاکلیدواژه
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بررسی عوامل و مصادیق امید در غزلیات شمس تبریزي
عذرا محمدي 

ارشد ادبیات فارسیکارشناس
علی محمدي

پورسعیده وطن

چکیده
امید، نگرشی مثبت و دیدگاهی خوش بینانه نسبت به زندگی و دنیاي پیرامونمان است. این 

همواره از اموري بوده که براي پیشرفت و تکاپوي ایده از زمان پیدایش نوع بشروجود داشته و
شویم آینده به طور اي بهتر از آن یاد شده است. زمانی که متقاعد میها به سوي آیندهانسان

دهیم. امید کلی غم افزا و پوچ است ارادةخود را براي بردباري در زمان حال را از دست می
شود و همچنین باعث امیدواري نسبت شکالت میباعث ایجاد توانایی در عدم تأثیرپذیري از م

ها به کار گردد. از امیدهاي سرشار زندگی، فکرها و اندیشههاي جدید زندگی میبه فرصت
گردد. وجود خدا و معنویت یکی از هاي نو و پرنشاط در زندگی بشر ایجاد میافتاده و راه

هاست که نیروي حرکت و تکاپو را نمهمترین عوامل ایجاد انگیزه و امید در باور و ذهن انسا
کند. موالنا شخصیتی امیدوار، باایمان و خداشناس واقعی بوده است در وجودشان مستحکم می

که هیچگاه از لطف و رحمت الهی ناامید نبوده است و عالوه بر غزلیات شمس در دیگر آثارش 
یان ساخته است. وي با نیز امیدي را که در وجودش به آن باور داشته است را به خوبی نما

توجه به اموري که عوامل امید هستند مانند: باور قلبی به خداوند، وجود شمس تبریزي و 
عشق عرفانی که در قلب خویش دارد و خدا محوري به نتایج و مصادیق امید همچون آرامش 

دم عفانه وبینی عاشقانه و عارستی، دوري از یأس و بدبینی، جهاندرونی و یقین، شادي دو
این موارد اموري هستند که در زندگی هر پرستی دست یافته است.هراس از مرگ و زیبایی

انسانی به یاري او می آیند.
غزلیات شمس، شعر فارسی.امید، موالنا،ها:کلیدواژه
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شناختی آثار زویا پیرزادنقد جامعه
)کنیمکنم، عادت میها را من خاموش می(سه کتاب، چراغ

محمديعلی 
نور، ایران استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام

عذرا محمدي
نوردانشگاه پیامکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیۀآموختدانش

چکیده
نقد آثار ادبی براي بهبود ادبیات و جهت دهی به آن عامل مؤثري است. ناقد ادبی با توجه به 

گزیند، همچون نقد اخالقی، نقد نقد اثر برمیهاي مختلفی براي تخصص خود روش
شناختی، نقد تطبیقی و نقد جامعه شناختی که جزو جدیدترین انواع نقد در ایران است. روان

در این پژوهش به نقد و بررسی آثار زویا پیرزاد بر اساس نقد جامعه شناختی پرداخته شده 
و خانواده پرداخته است. زنی که در است. پیرزاد در آثار خود به بررسی نقش زن در جامعه 

ها ناشناخته باقی مانده است. در آثار پیرزاد: سه کتاب، هزارتوي سنت درگیر بوده و براي قرن
زنان کم کم به خودآگاهی دست یافته و در کنیم،کنم، عادت میچراغ ها را من خاموش می

طی داستان عالوه بر حفظ هاي پیرزاد در شوند. شخصیتطول داستان دچار تحولی شگرف می
هاي با توجه به واقعیتمسئلهاین شوند.هویت زنانه، به شخصیتی مؤثر در جامعه تبدیل می

جامعه موضوعی قابل تعمق است. وي معتقد است که زن ایرانی نه به دلیل مذهب بلکه به 
ایت وي هاي جهان شمول است که مورد ظلم و ستم جامعه قرار گرفته است. در نهدلیل سنت

ها است.به دنبال ارائۀ راه حلی براي برطرف کردن سوء تفاهم
ها را من خاموش پیرزاد، نقد جامعه شناختی، جامعه شناسی ادبیات، چراغزویاها:واژهکلید

.کنیمکنم، عادت میمی
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هاي سیاسی و اجتماعی در شعر سامانیلیسم و نقش آن در اعتراض به نابسمبو
دورة پهلوي دومگروهی از شاعران

مینو محمدي
ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان دانشجوي دکتر

نجمه نظري
همدانياستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده                                                                                                                 
دیدگاه بسیاري از  شاعران در هر عصر نسبت به شعر برخاسته از برداشت آنان از وضعیت 

هاي ویدادها و موقعیتسیاسی و اجتماعی حاکم بر آن عصر است. از آنجا که شاعر اغلب ر
دار شدن احساسات و عواطف شاعران در دورة گزیند، خدشـهشعرش را از زندگی عادي برمی

پهلوي دوم، باعث اعتراض و عصیان آنان بر ضد وضعیت موجود شد و از آنجا که استبداد، 
ورتداد، امکانی براي اعتراض به صمیخفقان و سانسور، فضاي حاکم بر جامعه را تشکیل

مستقیم و آشکار وجود نداشت. لذا استفاده از سمبل، کنایه و تمثیل که توأم با رمز و ابهام و 
د؛ شاي غیرمستقیم براي بسیاري از اعتراضات شاعر شمرده میگویی بود، شیوهعدم صراحت

هاي ادبی در اروپاست که به خاطر بسیاري از مسائل سیاسی، البته سمبولیسم یکی از مکتب
هایی، در شعر ایران راه یافت. هرچند سمبولیسم در قالب اعی و فرهنگی، باوجود تفاوتاجتم

آنچه در این تحقیق مد امااي طوالنی داردسمبولیسم عرفانی و غیر سیاسی در ایران سابقه
نظر است، سمبولیسم اجتماعی، انقالبی و شاعران متعهد ایران است. در این مقاله سعی برآن 

ررسی برخی از عوامل پیدایش این گونه ادبی در ایران و بازتاب آن در شعر برخـی است تا به ب
از شاعران شاخص آن پرداخته شود. 

سیاسی و اجتماعی، دورة دوم پهلوي.سمبولیسم، شعر، مسائل: هاواژهکلید
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يشابوریعطار نيهاينفس در مثنو

ياهللا محمدیول
ي زبان و ادبیات فارسیدکتر

دهیچک
م در یاهن مفیکه اییاما از آنجان  آثار استیايدیو کلیم اصلیبه مفاهیابی، دستیالزمۀ شناخت متون عرفان

یگوناگونيهاو ترجمهیمعانيدارايابوده و در هر دورهياریرات و تحوالت بسییخود همراه با تغیخیر تاریس
یشتر مواقع دشوار و حتیا شاعر بوده در بیسنده و یکه مورد نظر نوییبه معنایاند، سهولتِ دسترسشده

ثر متأسفانه اکاماگونه آثار شده استنیمختلف بر ايهاد آمدن شرحین امر باعث پدیده است. ایناممکن گرد
اطب اند فقط مخح دادهیرا توضياواژگان اکتفا کرده و اگر هم نکتهیتنها به پرداختن معنین شروح و حواشیا

آن برید همۀ پژوهشگران متون عرفانیتردین واژگان که بیز اایکیاند. شتر کردهیبيهایسردرگمرا دچار 
گر یم دیبه کار رفته که غالب مفاهيااست. نفس در متون متصوفه به عنوان واژه» نفس«اند واژة القولمتفق
با آن در ارتباط است. یبه نوعیز فلسفیو نیعرفان
ران باستان هم مطرح بوده یخ ایاست که در تاریاز جمله مباحثینفس و خودشناساست که معرفت یگفتن

ات قرآن و یدر آياریرا دربارة آن سخنان بسیخ اسالم اتفاق افتاده است. زیاما توسّع و گسترش آن در تار
يهالیتأورها و ین اسالم تفسیز از همان آغاز گسترش دینیات آمده و مفسران متون اسالمیث و روایاحاد

است. ر نبودهیتأثین مباحث بیاز ایران اسالمین سخنوران و بزرگان ایاند. بالطبع، مضاماز آن نمودهياریبس
و ینیم دیاست که در آثار خود از مفاهيشابورین محمد عطار نیدالدیخ فرین سخنوران و بزرگان شیاز ایکی

عارف مطرح است که تمام آثار يبه عنوان شاعریارسات فیخ ادبیدر تاريار سخن گفته است. ویبسیعرفان
به عنوان ییسنایر درآورده است. وقتیعارفان به رشتۀ تحريها و آراشهیان آثار و اندیو بیخود را در معرف

را در اشعارش آورد، عطار با دقت و وسواس یم عرفانیمفاهیکه شجاعانه و به طور رسمين شاعرینخست
و عارف مین دو حکیر از ایم قرن بعد موالنا با تأثیرا بسط و گسترش داد. سپس حدود نمین مفاهیايشتریب

د اء، چنیاالولوان شعر و تذکرهیجز ده است. او بياریبزرگ آثار ماندگار خود را خلق کرد. عطار صاحب آثار بس
ن یادرر. یالطمنطقنامه وبتیمصنامه،یاسرارنامه، الهاند ازف کرده است که عبارتیز تصنیگر نیديمثنو

دگاه عطار در مورد نفس امّاره ی. د1م: ین بوده است که بدانیبر ایعطار، سعيهايمثنوينوشتار، بر مبنا
ها یژگیو و_ن پژوهش استیایکه موضوع اصل_در مورد نفس امّاره ي. نظر و2ند؟ است و انواع آن کدامیچ

. تقابل نفس امّاره با دل 4ست؟ و یب آن چید تهذیاضت نفس و فوایريهاراه. 3الت آن چه بوده است؟ یو تأو
ذکر شده است.  يریگجهیز نتیو عقل چگونه است؟ در فرجام ن

عطار.يهايب نفس، عطار، مثنوینفس، نفس امّاره، تهذها:دواژهیکل



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله662

»شاهدنامۀ الهامی کرمانشاهی«شناسی قهرمانان برجسته درنام

محمدي افشارهوشنگ 
کرمان علمی دانشگاه شهید باهنرهیئتعضو 

مرتضی بیگمرادي

چکیده
راهنمایان سیر داستان به سوي هاشخصیتیابند وپردازي پرورش میها با شخصیتداستان

یابد.در داستان ظهور میهاي داستان در قالب یک اسمهر یک از شخصیتپیام آن هستند.
ه خود کشناسی داستانیلذا نامابعاد گوناگون شخصیت داستان باشد.تواند معرّفاین اسم می

هاي گوناگون اسم اززوایاي هاو جنبهشناسی است به بررسی جلوههاي تازة علم ناماز بخش
ها تا حدي است و زوایاي گوناگون اسم در داستانهاضرورت شناخت جنبهپردازد.مختلف می

ها بنماید.ازشایانی به شناخت سیر داستان و ارزش ماهوي داستانیاري تواندکه این امر می
هاي مرتبط با هاي توصیفی همراه با اسم عام نیز یکی از موارد و زیر مجموعهآنجا که عبارت

هاي توصیفی را در جلد اوّل روایت شاهدنامه کنیم که عبارتاسم هستند، در این مقاله سعی می
و هدف راوي را از آوردن عبارات توصیفیلیل و بررسی کنیمتح»الهامی کرمانشاهی«اثر

هاي اصلی روایتجانشین اسم بهتر بشناسیم ومیزان توفیق وي را در شناساندن شخصیت
موردتحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

.نامههاي توصیفی، شاهدالقاب و عبارتشناسی،نام:هاکلیدواژه
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تبریزيبازتاب شخصیت خضر در شعر صائب 

هوشنگ محمدي افشار
علمی دانشگاه شهید باهنر کرمانهیئتعضو 

سید عباس سیدحسینی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

چکیده
به کنند وهاي ادبی با نگاه انتقادي عمل میسخنوران صاحب سبک، اغلب در برخورد با سنّت

هایی را که کمتر مورد توجه دیگر زنند و گاهی جنبهگریزي دست میسنّتهنجارشکنی و
هندي به -دهند. در سبک اصفهانیهنرمندان واقع شده است، مورد بازنگري مجدّد قرار می

زدایی و هنجارگریزي به گونه عادتاین-صائب تبریزي-ویژه در شعر سخنور برجستۀ آن
اي هال ظهور کرده است. صائب در رویارویی با داستانصورت یک مختصّۀ سبکی با بسامد با

پیامبران و اولیاء الهی و تلمیحات مربوط به ایشان، معموالً با دو نگاه عمل کرده است: یکی 
) ها، ماجراي خضر (عهمان نگاه متعارف و سنتی؛ دیگر نگاه تازه و انتقادي. یکی از این داستان

آید. صائب ساز در ادب فارسی به شمار میخش و مضمونبهاي الهاماست که از جمله سرچشمه
عالوه بر دیدگاه سنتی و متداول، گاه خالف آمد عادت رفتار کرده و به سرزنش و انتقاد از 

داند و خضر را به نیاز از آب حیات و عمر جاودان میخضر(ع) پرداخته است. گاهی خود را بی
ر اعتبار عرفانی وي را مورد تأمل قرار داده و زیجانی و امساك متهم کرده وتنهاخوري و گران

سازي و آفرینش مضامینال برده است و با توجه به این نگاه تازه، به واژه گزینی، ترکیبسؤ
گونه که در شعر صائب ایم سیماي خضر را آنتازه اقدام کرده است. در این جستار، سعی کرده
ین و گیري شاعر از نام، عناوکیفیت بهرهبازتاب یافته است، مورد واکاوي قرار دهیم و

را بیان کنیم. هاي شخصیتی ويویژگی
.خضر(ع)، صائب، تلمیح، دیدگاه انتقاديها:واژهکلید
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کرانه و موسیقی کیهانی در غزل مولويکیهان بیسماع،

عباس محمدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواري
حسن توفیقی

ادبیات فارسیدانشجوي دکتري زبان و

چکیده
است، ارزشمندترین غزل، از آنجا که جانِ شعر و به ویژه غزل، با موسیقی درآمیخته

ۀ موسیقی نیز آن است که روح شاعر، به درك هارمونی ترین آن است. باالترین درجموسیقایی
هد. دکیهانی و هارمونی روح بشري نایل آید؛ آن را از عاَلم باال دریافت کند و در شعرش بازتاب 

داند و با روح عناصر کیهان را در شنیدن این موسیقی با خود شریک میچنین شاعري همۀ
کند. نگارندگان بر این باور هستند که ساس میحسّاس خود، شور و وجد و سماع آنها را اح

کرانه ساخته است، کیهانی بودن و آسمانی بودن موسیقیِ آن آنچه موسیـقی غزل مولوي را بی
ها، دلیلی بر این است و بسامد باالي عناصر زمینی و آسمانیِ کیهان و اشاره به سماع آن

کیهان را به سبب شور و شعوري ۀمدّعاست. مولوي با درك وسیع و عمیقش از موسیقی، هم
بیند که به موسیقی عالم باال در چرخش و که به واسطۀ عشق دارند، در حالت سماعی می

گردشند. همین موسیقی است که شعر او را با شور و وجد وحال خاصّی کرده و خوانندة 
شود. یپذیر مناشنود و غرق در لذّتی توصیفصاحبدل، با گوش جان این موسیقی کیهانی را می

و گرابینی سماعاین مقاله در پی آن است تا با تحلیل غزل مولوي، ابتدا به بررسی جهان
پسند مولوي بپردازد و سپس با تحلیل آماريِ عناصرِ کیهانی، بازتاب موسیقی کیهانی موسیقی

ها مورد بررسی قرار دهد.را در این غزل
موسیقی کیهانی، عناصر کیهانی.مولوي، غزل، سماع، هارمونی،ها: کلیدواژه



1394665دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

تربیتیهاي اخالقی ـ گلستان سعدي با آموزهپیوند عمیق 

عباس محمدیان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري
مسلم رجبی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
و رفتهنیط زمیبسدرکهسخنشتیو صاستافتادهعوامافواهدرکهيسعدلیجمذکر

زر کاغذهمچونکه شنشآتمرقعۀوخورندیشکر مچونهمکهثشیحدبیالجقصب
برند، هیچ دلیلی ندارد اال به خاطر آثار نگارین و اشعار دلنشین این شاعر شیرین سخن. یم

بوده اي رولی گلستان نگارینش دل از هر خوانندههمۀ کتب و آثار سعدي دلنشین و زیباست 
هاي جذّاب و خواندنی سرگردان و و مخاطبان سخنانش را در میان انبوه حکایات و داستان

شود انسان این گونه نغز و زیبا سخن بگوید و خواننده را مسحور سازد که چگونه میمتحیّر می
ی و فروغ کم نظیر گلستان در میان دیگر کالم خویش سازد. شاید پرسیده شود که علّت مانای

ی شمار ذکر کرد، یکتوان براي آن دالیلی بیآثارش و حتّی آثار منثور ادب فارسی چیست؟ می
باشد اخالقی-هاي تربیتیتواند پیوند عمیق و انیق گلستان سعدي با آموزهاز این دالیل می

وفور مضامینت درآمیخته است. که سعدي در این کتاب داروي تلخ نصیحت را به شهد ظراف
اخالقی در گلستان همیشه خوش سعدي باعث شده است که ادب دوستان براي تهذیب نفس 

. این پژوهش با بررسی هاي این کتاب بسپارندو زدودن غبار از دل خویش، دل به موعظه
نگلستان سعدي و با هدف بیان مسائل تعلیمی و اخالقی صورت گرفته است تا در آیینۀ آ

بتوان به درك درستی از نکات تعلیمی مطرح شده در گلستان سعدي رسید. 
.تربیتی، نیکوکاري، حسدـ هاي اخالقی: سعدي، گلستان، آموزههاکلیدواژه
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گانه در سبک داستانی گوتیکدستور زبان روایت و انسجام سه

محسن محمدي فشارکی
دانشیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اهللا خداداديفضل
(ره) قزوینالمللی امام خمینیزبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیندانشجوي دکتري 

چکیده
م سم به شمار آورد. پیش رمانتیسیش رمانتیا پیسم یاز مکتب رمانتياد شاخهیک را بایگوت

را عصر طوري که محققان دورة پیش رمانتیسم، این دوره عموماً بر احساسات تکیه دارد؛ به
هاي گوتیک به اصل خویش(پیش اند. اما نکتۀ قابل تأمل وفاداري روایتاحساس نامیده

که ايگونهگرایی در این سبک داستانی است؛ بهرمانتیسم) است و آن غلبۀ شدید احساس
ها خود به وضوح نشانگر این گانۀ زمان، مکان و عمل در این روایتهاي سهانسجام وحدت
، از معماهايره و تاریتيهاتیک اغلب حکایگوتيهابر این باوریم که داستانوفاداري است. 

اند، اما ترکیبو وحشتناك شکل گرفتهیک راز مخفیهستند که حول یها و امور ماورایهراس
(زمان، مکان و عمل) نتیجۀ واحدي به صورت یک دستور زبان وار این سه عاملو وحدت مثلث

دهد و آن احساس هراس و ترس بیشتر در مخاطب ها به دست میروایتروایی خاص در این 
عنوان مثال در داستان معصوم اول به قلم گلشیري، ترکیب سه عنصر (روایت شنو) است. به

زاي مخاطب (عمل) نمونۀ بارز این قبرستان (مکان)، شب (زمان) و ترس دلهره آور و دهشت
تحلیلی و با بهره گیري از منابع -وة توصیفیانسجام ساختاري است. پژوهش حاضر به شی

هایی محدود (اما دقیق) از ادبیات داستانی ایرانی و خارجی به بررسی اي با شاهد مثالکتابخانه
ج پردازد. نتایگانۀ پیرنگ در سبک داستانی گوتیک میهاي سهدستور زبان روایت و وحدت

انه باعث دستور زبان روایی خاصی در گهاي سهدهد که اتفاق وحدتپژوهش حاضر نشان می
سبک گوتیک شده است.

گانه، دستور زبان روایت.هاي سهگوتیک، تأثیر واحد، وحدتها: کلیدواژه
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هاي مشترك ادبیات جهانجوهره

نریمان محمدي گلباغی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات تطبیقی از دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده 
در حال جهانی شدن است؛ یعنی با توجه به تأثیرگذاري و تأثیرپذیري که ادبیات روز به روز

ادبیات غرب و شرق به نوعی داراي اشتراکات فراوانی با هم هستند.متون ادبی از هم دارند،
هرچند به لحاظ منطقۀ جغرافیایی از هم فاصله دارند، از لحاظ محتوایی باهم در ارتباط بوده 

هاي مشترك اي از جوهرها هم دارند. در این مقاله سعی داریم گوشههایی فراوان بو شباهت
هاي مشترك بین ادبیات ملل جهان را مشخص کرده و پیرامون آنها بحث کنیم؛ هرچند جوهره

ا ما تولیبه لحاظ فراوانی بیش از آن است که بتوان آنها را در یک یا چند مقاله ارائه کرد
م. از ایایم و پیرامون آنها مطالبی را ارائه کردهآنها را بگزیدهترینایم مهمجایی که توانسته

توان به مفاهیم، جنگ، صلح، عشق، نفرت، مدح و ستایش، هاي مشترك میترین جوهرهمهم
ایم.                              ها، غم و اندوه، شادي و اقتباس اشاره کرد که به آنها پرداختهعرفان، نمادها و سمبل

.: جنگ، صلح، عشق، نفرت، مدح و ستایش، عرفان، نماد، غم، شادي، اقتباسهاکلیدواژه
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ا سبز؟!ییآسمان آب

ي گلباغیدنریمان محم
طبیقی ادبیات تارشددانشجوي کارشناسی

رسول حاج محمدي
علی شیخ صفایی

دهیچک
ن یتراز مهمیکی. رندیگیشه مورد توجه قرار گرفته و میهمعت یعناصر طبیدر شعر فارس

يحضوریشعر فارسيهاآسمان است که در تمام دورهیعناصر به کار رفته در شعر فارس
ران یات کهن ایادبم در یکنیاد مییر داشته است. آسمان که اکنون ما از آن با رنگ آبیچشمگ

رنگ از آن بایامروز گاهبرخالفاند،م بودهیران قدیر مجموعه ایکه در زییتمام کشورهادر و 
يت، شعراین است که، چرا برخالف واقعیکه مطرح است ایشود. اما سؤالیاد میسبز 
، رنگ آسمان را سبز گریديهاموارد در زبانیدر برخیزبان در اشعار خود و حتیفارس

ن تعمد از چه و از کجا یاست؟ اوجود داشتهيف رنگ آسمان، تعمدیا در توصیاند؟ آدانسته
زبان یف رنگ از جانب شاعران فارسین توصیايبرايل متعددیتوان دالیرد؟ میگیمنشئت

ستدانیو عرفانیاعتقادات مذهبگرفته از نشئتشه را ین اندیتوان ایاظهار داشت. ابتدا م
ن یتریرنگ عالسبز،ن رنگیو همچنانددانستهیامبر(ص) میکه رنگ سبز را نماد سادات پ

بوده است که درحال حاضر به نامياوهینام م"یآب"ة نکه واژیگر ایدبوده است.یمرتبه عرفان
ر یدر زآن وینه با نام کنونیبوده ولین رنگ آبیبنابراشود.یده میو نامشناخته،»به«

ن  قرآن یهمچن.استشده یرنگ سبز شناخته میاست و نوعداشتهمجموعه رنگ سبز قرار 
از مناطق کشور ویدر برخز ی. اکنون نکرده استیبهشت معرفيهااز رنگیکیرنگ سبز را 

ج است. یز رایالعکس نسبز و بيبه جایه استعمال رنگ آبیهمسايهاکشوریحت
.هان رنگیسبز، ارزش نماد،یآسمان، آبها:دواژهیکل
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برکیدتأبامیالديهفدهمقرنفارسیتفسیريهايفرهنگدرتسمیهوجهعناصر
»قاطعبرهان«

گلسره محمودُاوا
تاجیکستانـاستاد دانشگاه دولتی خجند

چکیده
هايانزبباکشور،جغرافیاییوضعیتوتاریخیشرایطبهوابستهزمانطولدرفارسیزبان

جهتازشده،آنواردبسیاريهايکلمهبرخورد،ایننتیجهدر. استکردهبرخوردزیادي
اینودندشمیپیدانومفاهیمیافتند،میتغییربسیارهاکلمهمعانیشدند،میتکمیلآوایی

گذرد،میمذکورهايزینهازکلمهکهوقتی. شدندمیقبولانتخابیصورتبهیابعضاًهامفهوم
لیاصمعنايتواندمیشناسیریشهيساحهمتخصصتنهاوکندمیگمخودرااصلیمعناي

نموده،اجرانگارانفرهنگراشناسیریشهيوظیفهگذشتههايدورهدر. نمایدمعینراآن
هاشارآنبه»تسمیهوجه«عبارتباودادندمیارائهراکلمهيریشهشرحکلمهتفسیردر

مؤلف. رودمیشماربهگذشتهزمانهايفرهنگترینجامعازیکی»قاطعبرهان.«کردندمی
يمجموعهکرده،آوريجمعبوده،معمولفارسینثرونظمدرکهرافارسیغیرهايکلمهآن

تباساقمقاله،اینتحقیقاتاساسبر. استرسانیدههزاربیستازبیشبهراکتابهايلغت
برهان«فرهنگدرآنکاربردهاينمونهکهرودمیشماربهتسمیهوجهعنصرهايازیکی
گفرهنایندهندمینشانکهکوشدمیتحقیقایندرپژوهشگر. شودمیدیدهفراوان»قاطع

.استدادهنشانرالغويواحدهاييتسمیهوجههاییراهچهاز
اقتباس.فارسی،زبانشناسی،ریشهقاطع،برهاننگاري،فرهنگها:کلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله670

» لیلی قیس بن ملوّحمجنون «مقایسۀ تطبیقی عناصر طبیعت در 
»لیلی و مجنون نظامی«و 

محمودياهللاعزت
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
فاطمه پاباغی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا

چکیده
طبیعت رکن بسیار مهمی است که در شعر شاعران به زیبایی نمود یافته است و هرگز اجزا، عناصر و 

دهد که هرچه توان نادیده گرفت. نگاهی به تاریخ ادبیات منظوم نشان میاهمیت وجودي آن را نمی
ذیري از پثیرشویم، تأثیر طبیعت جلوة بیشتري دارد. این تأتر میبه آغاز دورة شعر و شاعري نزدیک

توان دید. فرهنگ و ادبیات ایران و عرب، در طول تاریخ، طبیعت را در شعر شاعران ایرانی و عرب می
گر مندي هر دو مّلت از علم، اندیشه و تمدن یکدیاند که نتیجۀ آن بهرهتأثیرات متقابل بر یکدیگر داشته

و عربی، این نکته روشن است که این هاي مختلف شعر فارسیبوده است. در یک نگاه اجمالی به دوره
نیاز نبوده است. اعراب پس از حمله به ایران، مندي از عناصر طبیعت بیاي از بهرهاشعار در هیچ دوره

اند. در رهگذر این تأثیر و تأثر آثاري ها بردهمردان و مفاخران هنر و ادب، بهرهاز علم و اندیشۀ دولت
اند. یکی از این آثار، داستان عاشق شدن قیس مکان فراتر رفتهشود که از مرز زمان و یافت می

عامري(مجنون) به لیلی است که از فرهنگ عامیانۀ عرب به ادبیات فارسی آمده است.
نوشتار حاضر پژوهشی است در مقایسۀ تغزالت قیس بن ملوح و مثنوي عاشقانۀ نظامی. این پژوهش 

و سعی دارد تا با بررسی زبان شعري دو شاعر در قالب پذیرددر راستاي ادبیات تطبیقی انجام می
هاي مشابه و مشترك و اختالفات هر دو را پیرامون عناصر طبیعت بیان عناصر ابیات عاشقانه، دیدگاه

نماید. این تحقیق به صورت مقایسۀ توصیفی و تحلیلی داستان مجنون لیلی است و میزان تأثیرپذیري 
به این معنی که شاعر متأخر چگونه از شاعر متقدم تأثیر پذیرفته و این دهد.دو شاعر را نیز شرح می

عناصر را در اشعار خویش به کار گرفته است.
.قیس بن ملوّح، نظامی، عناصر طبیعت، شعر، تطبیقیها:کلیدواژه
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بررسی جایگاه عنصر عاطفه در متون فنی تاریخی 
(از قرن شش تا پایان قرن هشت هجري)

محموديرضا علی
علمی دانشگاه زابلهیئتعضو 

چکیده
باشد. نویسندگان متون فنی عاطفه از عناصر مهمی است که در ایجاد زبان ادبی دخیل می

تاریخی نیز که در عین بیان وقایع تاریخی، سعی در آفرینش زبانی شاعرانه، مخیّل، زیبا و 
حاالت روحی و عاطفی خود را در قبال اند تا نوع نگرش و اند، گاه کوشیدهتأثیربرانگیز داشته

مسائل شخصی و اجتماعی بیان کرده و اسباب ارتباط بیشتر مخاطب را با متن فراهم سازند. 
که عنصر عاطفه یکی از عوامل اصلی شهرت و ماندگاري برخی در این تحقیق با فرض بر این

دام مود عنصر عاطفه در کاز آثار فنی تاریخی است، تالش گردیده تا به این پرسش اصلی که: ن
اریخی شش اثر فنی تیک از متون فنی تاریخی بیشتر است؟ پاسخ داده شود. لذا بدین منظور

جهانگشا، المصدور، تاریخیعنی: راحۀالصّدور، نفثههجري از قرن شش تا پایان قرن هشت
روحی و عاطفی نگارندگانوصّاف و ظفرنامه انتخاب گردیده و بیان حاالتالتّواریخ، تاریخجامع

سید رتحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. گرچه در بادي امر به نظر می-این آثار به شیوة توصیفی
که تالش براي یافتن احساسات و عواطف فردي نویسندگان آثار فنی تاریخی مورد مطالعه 

ار ی از این آثنتیجه باشد، اما نتیجۀ بررسی نشان از حضور پر رنگ عنصر عاطفه در برخبی
که شاید بتوان یکی از دالیل اصلی شهرت و ماندگاري آثاري چون: داشت به طوري

ها دانست.را در عاطفی بودن آنجهانگشاتاریخ، و المصدورنفثه
.عاطفه، متون فنی تاریخی، شهرت و ماندگاري، مسائل اجتماعیها:واژهکلید
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هاي باروك در خمسۀ نظامیمایهبن

علی محموديمحمد
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

آباديراضیه به
ندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده
بهیات، ادبد پیوندهاي پیچیده و متعدّ وادبوفرهنگۀ عرصیهاهشیاندمشتركیافتن وجوه

کند. در این پژوهش، ضمنِ معرفیِ مختصر سبک کمک میهاتملن یبی فرهنگروابطکشفِ 
هاي باروك در اندیشۀ نظامی مایههاِي آن، با سیري در خمسۀ نظامی، بنمایهباروك و درون

هایی از اشعار نظامی، تکمیل شده بررسی شده و در هر قسمت، تحلیل و بررسی با ذکر نمونه
هاي وي و گرایشیکه نوجوییاستخاصاستاد و مبتکر مکتبِ شاعرانِ نظامی یکی از ت. اس

هاي سازيکارگیريِ صنایعِ ادبی به خصوص انواع استعاره و تشبیه، دارد و نیز ابهامکه در به
هاي همایبررسی بنکند. هاي لفظیِ باروك را به ذهن متبادر میآگاهانۀ او، تسلط دکور و زینت

ها و ویژگیبهيِ وي،شعريهامایهندرودهد که اکثر نشان می،خمسهفکري نظامی در 
او به سبک باروك، ۀ هايِ اندیشمایهاست. قرابتِ دروننزدیکباروكِی ادبسبکهايِ مایهبن

در مواردي چون نفی تقلید از گذشتگان، نوآوري و نوجویی و نپذیرفتِن چیزي به طور قطعی، 
اشی، بدانستنِ وقت و خوشتر آشکارست. همچنین ایجادِ ابهام آگاهانه، ترغیب به غنیمتبیش

باشد.هاي باروك میمایهنظر نظامی بوده است و از بناز جمله مقوالتی است که مورد
.هامایهها و درونباروك، نظامی، خمسۀ نظامی، ویژگیها:کلیدواژه
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صفارزاده و غاده السمانبررسی مضامین مشترك در شعر طاهره

مریم محمودي 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقانهیئتعضو 

چکیده 
تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و عربی در شعر شاعران از گذشته تا کنون به طور محسوس نمایان 

اط نقالسمان شاعر معاصر سوري به دلیل و غادهیرانیاست. شعر طاهره صفارزاده شاعر معاصر ا
اي انقالبی و اجتماعی دارند و مشترك زیاد قابل تطبیق و بررسی است. این دو شاعر روحیه

هایی نیز در آنها به چشم آثارشان از جهات بسیاري با هم مشترك است هر چند تفاوت
خورد. این پژوهش به مقایسه و تطبیق مضامین مشترك در شعر این دو شاعر از جمله: می

تواندبیعت و نوستالژي اختصاص دارد. تطبیق و بررسی این مضامین میزن، عشق، جنگ، ط
اي براي ساز آشنایی بیشتر یا اندیشه و احساس و عواطف زنان شاعر جهان و مقدمهزمینه

هاي خالق و تفکرات بدیع در ادبیات فارسی و جهان باشد. دستیابی به اندیشه
شعر، مضامین مشترك.، غاده السمان،طاهره صفارزادهها: واژهکلید
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(فمنیستی) دو داستانک از میترا الیاتیمحورخوانش زن

معصومه محمودي    
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

چکیده
هاي نقد ادبی در قرن بیستم، هاي پذیرفته شده از میان جریاننقد فمنیستی یکی از رهیافت

شان دهد که در آثار ادبی چه کوشد تا ندوم آن است. این رویکرد میبه ویژه در نیمۀ 
هایی میان نگاه و برداشت نویسنده و خوانندة زن، با نویسنده و خوانندة مرد، از یک تتفاو

تواند وجود داشته باشد. از این رو، ناقد فمنیستی درصدد آن است تا ساز و کارهایی داستان می
وجب پدید آمدن نگاهی زنانه شده است، کشف کند.را که در یک متن ادبی، م

بندي کرد که در یکی از آنها که مورد توان صورتنقد فمنیستی را در دو گرایش عمده می
شود. در این مقاله کوشش نظر نویسندة این مقاله است، بیشتر به زن در مقام نویسنده توجه می

مانیم یم«هاي فمنیسم، دو داستانک سی و انگارهاي کوتاه به تبارشنابر آن بوده که پس از اشاره
از میترا الیاتی با رویکردي فمنیستی بررسی شود.» هاشمعدانی«و » توي تاریکی

هاي زن نویسنده در این نوشتار نشان داده که چگونه میترا الیاتی، با محور قرار دادن شخصیت
شان، توانسته است گفتمان زنانههاي زنانۀ آنان، به همراه برجسته کردن هویت و دغدغه

مردساالر را به چالش بکشد و صداي زنانه را بر متن حاکم کند.
.: نقد داستان، نقد فمنیستی، داستانک، ساختارشکنی، ادبیات زنانه، میترا الیاتیهاکلیدواژه
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ک یزیۀ متافیت با تکیه بر نظریهدايهادر داستان» توهم معنا«بررسی 
دایحضور ژاك در

کندفاطمه محمودي تازه
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهلران

دهیچک
سندگاِن ین و نویمنتقديرا به روینیستم، باب نویمۀ دومِ قرن بیاز نياان رشتهیميهاپژوهش

ویاسی، سیکه جهانِ متن، عرصۀ مباحثات مختلفِ فلسفيات گشوده به طوریحوزة ادب
واحد ویمتعاليافتن معنایدا که یو ساختارشکنانۀ درین باور فلسفیاست. اشده یاجتماع

ین باور در آثار برخیايافت. رد پایز راه یست به جهان متن نیش نیبیدر جهان توهم
یرسل و بریت قابل تحلیستم از جمله صادق هدایدر قرن بیات فارسیسندگاِن حوزة ادبینو

است. 
دا،یرا از نقطه نظر ژاك در» ک حضوریزیا متافیتوهم معنا «مفهوم ،ن پژوهشینگارنده در ا

ت یاصادق هد» تخت ابونصر«و » خانهکیتار«، »سگ ولگرد«يها، در داستانيلسوف فرانسویف
تن بت حضور بر میا غیکند که در هر سه اثر تزلزل معنا ین مییدهد و تبیقرار میمورد بررس

خانه و تناسخ و کیسگ ولگرد، بازگشت به تاريوجوجستیکه حتيطورحاکم است به 
از ياداستان در هالهيهاتیبرد و شخصیحضور در جهان ماده پس از مرگ، ره به معنا نم

اند.رها شدهیتوهم و سرگشتگ
.دا، داستان کوتاه معاصریبت، ژاك دریحضور و غتوهم معنا،ها:واژهدیکل
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» کیدرخت آسور«ۀمجایگاه قدرت در منظویشکنساختاي از جستاري مقایسه
» اریمست و هش«و شعر 

کندفاطمه محمودي تازه
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهلران

دهیچک
کنندة انی، بیاست به زبان پهلوي اشکانيامنظومه،»درخت آسوریک«یا »درخت آسوري«

ه یکه پس از بحث کوتاه درخت و جوابدرخت خرماکیک بز و یان یرجزگونه مییگووگفت
ین اعتصامی. پرودان مناظره شدیروز میبز پد کهیگویان به صراحت مینده در پایبلند بز، سرا

ان یز میآممناظرهیش با طرحیزمان خویاز موضوعات اجتماعيریگد خود با بهرهیز در قصاین
ه است جامعه داشتحاکم بر يدن فضایر کشیدر به تصویسع،یا انتزاعییت انسانیدو شخص

یالوگیرند و به دیگیهم قرار ميو بدین ترتیب در اشعار او نیز دو قطب مناظره، رو در رو
پردازند. یرجزگونه م

درخت«دا، در منظومۀ یدوگانه از منظر ژاك دريهاتقابليۀ واسازینظرین مقاله به بررسیا
کند که در هر دو پردازد و تبیین میمیین اعتصامیپرو» اریمست و هش«و شعر » کیآسور

ه آرايانجامد؛ بلکه با توجه بینميگریبر دیکییروزین قطب برتر و فروتر به پیاثر، مناظرة ب
هر لحظه در معرض،، ساختار قطب برتر و فروترییدوتايهاتقابلیشکندا در باب ساختیدر

ظومه منيکه راوين دو اثر با وجودیتوان گفت در ایمیاست. به عبارتینیو جانشیفروپاش
روز و یبه ظاهر پین اعتصامیا در اثر پرویدان استیروز میکند بز پیبه صراحت اعالم م

ز در ین» يدرخت آسور«و » مست«در باطن است،» اریهش«ید خرد جمعیقدرتمند از د
خود يروز و بازنده به تناوب جایرو قطب پنینند و از اینشیبر مسند قدرت ميلحظات مساو

ي بهره ااز منابع کتابخانهه روش توصیفی ـ تحلیلی،کنند. در انجام این پژوهش بیرا عوض م
گرفته شده است.

.اي، قدرت، جستار مقایسهی، ساختارشکنییتقابل دوتاها:دواژهیکل
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اريمختبررسی و تحلیل شعر عاشورایی اردبیل با تأکید بر اشعار شیخ احمد 

مسروره مختاري
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی

چکیده
قابل ، بخشینیحسۀحماسوار برخوردار استیبسیجان از قدمتیخ آذربایدر تارییسراهیرثم

شهر اردبیل، محلّ استقرار را به خود اختصاص داده است.هايآذرسنّتیِ ات یادبتوجّهی از 
صفویان، پایتخت تشیّع بوده است. این مقاله بر آن است تا ضمن معرّفی یکی از شاعران 

ته ن استان داشایدر ییسراو نوحهییات عاشورایادبیخیر تاریسعاشورایی اردبیل، مروري بر 
مختصّات شعر عاشورایی این منطقه را از نظرگاه قالب و محتوا تحلیل و تبیین کند.باشد و

»ارمغان مختاري«یکی از شعرا و فضالي استان اردبیل، صاحب کتاب» شیخ احمد مختاري«
وقایع خاندان عصمت و طهارت، از ة هاي آن مرحوم دربارمراثیة است. این مجموعه دربردارند

: هایی از قبیلمربوط به رحلت پیامبر تا شهادت امام رضا(ع) است. حاصل سخن این که آیین
ها، از جمله هاي خاّص تاسوعا، شبیه خوانیگذاري به یاد تشنگان کربال، مراسمطشت
هاي آیینی این استان در ایام محرّم است که شیخ احمد، در مجموعه اشعار خود به مراسم

خاص داشته است. از نظر محتوا، عشق و دلدادگی به مقام شامخ حضرت ابوالفضل، ها توجّهآن
هاي این شاعر است. زبان امام حسین و زهرا علیهم السّالم از جمله محتواهاي غالب بر مراثی

اده مردم) غالباً سۀ شاعر، به مثابۀ دیگران شاعرانِ عاشورایی این دیار، به اقتضاي مخاطبان (عام
حال سوزناك و دلنشین است و از نظر شکل و قالب، شعرهایی که به منظور استفاده و در عین
سرایی در ها نقطۀ اوج مرثیه»خشامااو«ها و »بایاتی«اند، همچنین ها سروده شدهزنیدر سینه

این اثر است.
.: شعر آیینی ـ عاشورایی، اردبیل، شیخ احمد مختاري، ارمغانهاکلیدواژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله678

دیدر اسرارالتوحیل اخالقیل و رذایبازتاب فضا

يمسروره مختار
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی

مهر يریحسن ام
دانشگاه محقّق اردبیلییات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب

دهیچک
شود بحث از تهذیب نفس ویکی از موضوعاتی که انسان ناخودآگاه به سوي آن کشیده می

معه فکر جاپاکسازي وجود از صفات ناپسند است. شاعران و نویسندگان به عنوان قشر روشن
ر ید ابوالخیاند. ابوسعنقش کلیدي در این زمینه داشته و همواره حافظ مرزهاي اخالقی بوده

ک سو در کنار عطار، موالنا و حافظ یدرخشان است که از يهاران از معدود چهرهیایعارف نام
د یزیگر سو در کنار اربابان سلوك و عارفان نامدار چون حالج و بایشاعران عارف و از ددر جمع

تار ل و انتخاب رفیکسب فضايبرايالهیقرار گرفته است. او ثمرة اخالق را اصالح نفس و وس
ین همان غرضیز برساند و ایرا به سالمت به روز رستاخیداند تا آدمین جهان میدرست در ا
در یآدميهايقراریها و به و اساس تمام اضطرابیپايز دارد. به باور ویعت نیراست که ش

ل از نظر او یل و رذایفضایاو نهفته است. نوشتار حاضر به بررسيهایا خودخواهینفس 
مطرح کردن منافع فضایل و همچنین مضرات رذایل اخالقی، شان بایاختصاص دارد که ا

خواند.لباس فضایل و پرهیز از رذایل فرا میها را به متحلی شدن بهانسان
د، رذایل، فضایل.یخالق، اسرارالتوحابوسعید ابوالخیر، اها:واژهکلید
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ي معنایی در دیوان حسین منزويزیگرهنجاراشکال 
ادموند لیچ)(طبق نظریۀ

مسروره مختاري
دانشگاه محقّق اردبیلیاستادیار زبان و ادبّیات فارسی

حسین نیرومند
دانشگاه محقّق اردبیلیرشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسیکا

چکیده
هاي ادبیّتِ متن است. ها و ساختارگرایان، مطالعه در جنبهترین مباحث فرمالیستیکی از مهم

سازد و بر ادبیّت شگردهایی است که زبان را هنري میزدایی و هنجارگریزي، یکی از آشنایی
افزاید. حسین منزوي از زمرة شاعران موّفقی است که در استفاده از این شگرد موفّق متن می

ي ذاررگیتأثاست. این تکنیک ادبی در اشعار او، باعث زیبایی و قوّت زبان شعري و عمل کرده
یی در حسین زداییآشناي هاجلوهنیترهمماست. تر آن در ذهن مخاطب شدههر چه بیش

هاي: معنایی، زمانی، واژگانی و نحوي است. بدیهی است گریزي در حوزهمنزوي شامل، هنجار
یی باشد. در زداییآشناي شگردهایک پژوهشگر ممکن است قادر به شناسایی محدودي از 

ت؛ آرمانی دست نیافتنی اسی به آن بودند،ابیدستدر پی هاستیفرمالادبیّت متن که  واقع،
اقی نها غیر قابل توصیف بآیۀ بیرونی شعر نیست و بسیاري از الدر چرا که این تمهیدات فقط

نها آتوانینملذت برد، ولی توانیمي، فقط سازبرجستهة ساختاري و ویشو از این مانندیم
ۀبرجستکه نمونه استۀ شاعري منزوي حاکی از آن کارنامرا به وضوح نشان داد. در مجموع، 

ۀ تعادل و توازن صورت و معنا نقطتغییر مسیر داده و به گرایی افراطیشعر او از مسیر فرم
است.بردهبهرهخودغزلزبانبهدنیتشخّص بخشيبرامختلفیياز شگردهااست. ويرسیده

شناختيبرایگامتواندیمکهـيویادبيهنرهاشناختيهاراهازیکیرو نیهماز
است. اوغزلزبانگوناگونيهاجنبهلیتحلباشد ـيمنزویسبکمختصات

.گریزي، حسین منزوي و ادموند لیچیی، هنجارزداییآشنا: هاواژهکلید
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ر ویدر اساطد و ماهیآسمان، خورشیقیتطبیبررس
زدگونۀ آنها در شاهنامهینقش ا

ن مدديیغالمحس
فارسی دانشگاه شهرکردکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

فخري زارعی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

دهیچک
هاي دهیان پدیاست. در میعیطبيهادهین نسبت به پدیبشر نخستانگر نگرشیها باسطوره

آنها و يزدیايهایژگیان وی، بیآسمانيهادهیپدیعیفرا طبيرویاعتقاد به نیعیطب
يریاطات اسین روایاز ایان باستان است. بعضیرانیاز باور ایها بازتابدهین پدیايدارپندارجان

د و ماه یشود. وجود آسمان، خورشیدار میشاهنامه پديهابه صورت دگرگون شده در داستان
نیايدر ادواروجکمالیاز روحيل برخورداریان به دلیرانیانگر آن است که ایدر شاهنامه ب

ر دیآسمانيهادهیان پدیمیقیتطبین پژوهش ضمن بررسیادند.یپرستیها را مدهیپد
ن یکند. همچنید و ماه اشاره میري آسمان، خورشیبه حضور اساطیرانیر ایو غیرانیر ایاساط

پردازد. یزدگونۀ آنها در شاهنامه میبا ارائۀ شواهد به تقدّس و نقش ا
.د، ماهیاسطوره، شاهنامه، آسمان، خورشها:دواژهیکل
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ات معاصریدر ادبییتازة ادب غنايهاگونه

زادهعبدالرضا مدرس
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشانهیئتعضو 

دهیچک
ياها و عواطف گوناگون انسان است که در هر دوره و برههجانیاحساسات، هيحاوییشعر غنا
يهاش آمدن افقیپمتنوع و گوناگون شده است.یپر رنگ و حترنگ وآن کميهامصداق

ساز دگرگون شدن نهیزمیو اجتماعیاسیاساس تحوالت سبریو فرهنگيد فکریجد
فتاده است شعر یبه زندان نيچنان که تا شاعربوده است. همییها در ادب غنايبندمیتقس

عصر مشروطه فراهم نشده استیو فرهنگیاسیباز سيه شکل نگرفته است، تا فضایحبس
امده است. مقالۀ حاضر کوشش یهم به وجود ن» شعر زنانه«و » یاسیشعر س«مانند ییهاگونه

را ییمتنوع و تازه از ادب غناییها، مصداقیاجتماع–یاسیۀ تحوالت فراوان سیکند بر پایم
لت قرار دهد.یارباب فضيد و داوریات معاصر در معرض دیدر ادب

.دی، انواع جديبند، دستهییات معاصر، ادب غنایادبها: کلیدواژه
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جایگاه ادب تعلیمی/ ارشادي در شعر دفاع مقدّس

زادهعبدالرضا مدرس
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

نصرآباديمحمد غالمی
کارمند دانشگاه فرهنگیان کاشان

چکیده
ي هاامیپبا توجه به سرشار بودن شعر دفاع مقدّس از ۀ حاضر کوشش شده استمقالدر 

ی قرار بررسمورددر شعر دفاع مقدّس گوناگون سیاسی و عقیدتی و مّلی، جایگاه ادب تعلیمی
است. شاعران دفاع مقدّس با یاري گراآرمانشعر دفاع مقدّس مانند خود دفاع مقدّس، گیرد.

ي همچون: باورهاي عمیق مذهبی، ایثار و فداکاري، تعالیم عالی و معارف اسالمی افکار و عقاید
حفظ وطن، مبارزه و مقاومت، تعهّد، برادري و برابري، مقابله با تهاجم فرهنگی، شهادت و 

ۀ حاضر به شکل خالصه و مقالکه در اندکردهو... را ترویج و تبلیغ شهید، مردانگی و غیرت
است.شدهانیبي بنددسته

صر، شعر دفاع مقدّس، ادب تعلیمی.عاشعر مها: کلیدواژه
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تاریخ بیهقی و تشریفات سیاسی جهان امروز

زادهعبدالرضا مدرس
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

زادهصادق مدرس
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرانکارشناس

چکیده
ن مقدار که به دست ما رسیده است ـ آیینۀ تمام نماي تحوالت سیاسی ـ آتاریخ بیهقی ـ 

فرهنگی بخشی از دورة غزنویان است که ابوالفضل بیهقی توانسته است به اجتماعی و 
وان از تتردیدي نیست که به متنی چون تاریخ بیهقی میخوبی و زیبایی گزارشگر آن باشد.

هاي زبانی و ادبی و فکري دست یافت.مایهدرونزوایا و جوانب گوناگون نگاه کرد و به 
هاي حکومتی در این کتاب حاوي از آنجا که گزارش تشریفات سیاسی و نشست و برخاست

اشارات دقیق به حالت نشستن و ایستادن و شکل سخن گفتن و غذاخوردن و شیوه نامه نگاري 
ـ در نوع خوو ... شاه و درباریان است که به تکلف و آراس ـ تگی  وان ترعایت می شده است، مید 

گذرد، مقایسه کرد و اکنون پس از هزارسال با آنچه در آداب و تشریفات سیاسی کشورها می
.. .لملل در باب تشریفات و پذیرایی وادریافت که بسیاري از آنچه که امروز در روابط بین

.که بازتاب یافته استگذرد در واقع برداشتی از تاریخ و تمدن و فرهنگ این سرزمین استمی
.پردازدمقالۀ حاضر به بررسی و فهرست فهرست کردن برخی از این آداب و تشریفات می

: تاریخ بیهقی، آداب و مراسم، تشریفات سیاسی.هاکلیدواژه
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القضاتدر تمهیدات عینهاي زبان صوفیانهشاخصه

فاطمه مدرسی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

مریم عرب 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده 
هاي متفاوتش، زبانی است که عارفان به وسیلۀ آن معانی بلند عرفانی، زبان عرفانی با گونه

تا به مطالعۀ ستاآندارند. این پژوهش برهاي روحی خود را بیان میعواطف فردي و تجربه
ان هاي زبالقضات بپردازد. از مهمترین ویژگیعرفانی در تمهیدات عینهاي زبان موردي ویژگی
توان به کاربرد اصطالحات خاص، بیان مفاهیم عرفانی القضات در تمهیدات میصوفیانۀ عین

چون مکاشفه، زبان رمزي، تأویل آیات، شطح، عناصر شاعرانه در نثر کتاب، آهنگین بودن، 
هاي مختلف، متفاوت که میزان کاربرد آنها بنا بر موقعیتجدال با خاموشی و ... اشارت کرد 

شود، اّما آنچه زبان ها با اندك تفاوت در زبان عرفاي دیگر نیز یافت میاست. این ویژگی
هاي زبانی او است که از سازد، نگاه جدید و نوآوريالقضات را از زبان دیگران متمایز میعین

د.فرستگیرد، چیزي که عاقبت نیز او را بر سر دار میمینشئتسلوك رندانه و جسورانۀ او 
زبان عرفانی، نثر صوفیانه، ویژگی.القضات، تمهیدات،عینها:کلیدواژه
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علیشیر نوایی از پیشینیان بر اساس نظریۀ بینامتنیتبررسی تأثیرپذیري اشعار امیر

فاطمه مدرسی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

زادهملکفریبا 
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
. ش) از ترکان فارسی گوست که نیاکانش ه844رمضان 17نوایی (علیشیرالدّین نظامامیر

همه در خدمت تیمور و جانشینان او بودند. در شعر ترکی تخّلص او نوایی و در دیوان فارسی 
بیت است تخلّصش فانی است.  این پژوهش به بررسی تأثیرپذیري اشعار که قریب شش هزار 

د پردازد. بر اساس رویکرامیرعلیشیر نوایی از پیشینیان بر اساس نظریۀ بینامتنیت می
زمان و پیش از خود هستند و در بینامتنیت، متون ادبی در تعامل طبیعی با دیگر متون هم

تحقیق برآیندبه ادبیات و نقدِ متن محور است.اختیهم تنیدگی متون حاصل رویکرد زبان شن
که به شیوة توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته نشانگر این است که؛ نوایی عالوه بر تأثیرپذیري 
از منابع دینی و عرفانی در اثر مطالعۀ آثار بزرگانی چون حافظ، سعدي، امیرخسرو دهلوي، 

خیام، سنایی، خاقانی و فردوسی اغلب، عبدالرحمن جامی، سلمان ساوجی، کمال خجندي،
تشبیهات و استعارات، اصطالحات و کنایات و مضامین شعر آنان را در آثار خود منعکس ساخته 
و استادانه به کار برده است. در این میان نوایی بیشترین تأثیر را از حافظ پذیرفته است، 

بوده و در مکتب عرفانی و ادبی امیرعلشیر شیفته و فریفتۀ خواجه شمس الدّین محّمد حافظ 
رو بیشتر غزلّیات او به تتبع و استقبال از غزلّیات خواجه بوده است.؛ از اینکردهاو سیر می

ی، متون پیشینیان، بینامتنیت، غزل.نوایعلیشیر: امیرهاواژهکلید
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هاي مدح و انتقاد در قصاید ناصر خسروجلوه

فاطمه مدرسی
ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهاستاد زبان و 

ساسان نجفی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه 

چکیده
هاي مهم ادبیات فارسیمایهاما هر دو از درونا اینکه در تضاد با یکدیگر هستندمدح و انتقاد، ب

د دارند. این مقاله قصاي آیند. این مضامین در قصاید ناصر خسرو نیز جایگاه ویژهبه شمار می
هاي مدح و انتقاد در قصاید ناصرخسرو بپردازد. هدف اصلی پژوهش تعیین جلوهۀ دارد به مطالع

توان اند، تا به طور ضمنی بمصادیقی است که توسط ناصر خسرو مورد مدح یا انتقاد قرار گرفته
اي د هیچ پیشینهاز این رهگذر دیدگاه سیاسی ـ اجتماعی وي را بهتر شناخت. در این مور

فاطمیان، فرزندان که وي آنها را مدح کرده شاملهیپیرامون ناصرخسرو یافت نشد. گرو
علی(ع)، مستنصر، امیر بدخشان و اهل یمگان، و مواردي که او زبان به انتقاد گشوده است، 
عبارتند از: مردم جاهل، وضع زمانه، خلفاي عباسی، فقیهان، دینداران دروغین، فلسفه و 

دهد، با توجه به انتقاد وي از شاعرانی که مدح گویند. نتایج نشان میشاعرانی که مدح می
گویند، و همچنین با عنایت به شواهدي که به مدحِ ناصر خسرو از پادشاهان پادشاهان را می
پادشاه راتوان احتمال داد ناصرخسرو در مدح پادشاهان بیش از اینکه پاداشمربوط است، می

هاي انسانی وي را مورد توجه قرار داده، که احتماًال ر داشته باشد، خصایص و ارزشدر نظ
تاثیر نبوده است. اعتقادات مذهبی وي در این امر بی

سرو، مدح، انتقاد، اعتقادات مذهبی.قصاید ناصر خها: واژهکلید
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یوسفی هروي» بدایع االنشاء«بررسی محتوایی و سبکی نسخۀ خطی 

ندا مراد
(واحد پردیس کیش)دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

عبدالرضا سیف
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده
ندترین اند از ارجمفن نویسندگی و آیین نگارش که در ادب کهن فارسی به آن هنر دبیري گفته

دور بوده است و آن گونه که ابن ندیم در هاي هاست و از مشاغل مهم درباري در گذشتهپیشه
یکی از اصولِ این فن کند، در ایران قبل از اسالم نیز وجود داشته است.بیان می“ الفهرست”

شریف که از قدیم االیام همواره مورد توجّه ادیبان فارسی و پژوهشگران بوده، فن نامه نگاري 
یا ترسل و انشاء است.

به رشتۀ تحریر درآمده، کتاب بدایع االنشاء تألیف یوسفی هروي، از آثاري که در همین زمینه 
معروف به موالنا یوسفی، منشی شاه همایون گورکانی سدة دهم است. نثر این کتاب، از نثرهاي 
مصنوع زبان فارسی است و موضوع نسخه، مجموعه مراسالتی است که بر حسب طبقاتِ مردم، 

له در چهار بخش بررسی اجمالی و محتوایی نسخه و در دو قسم نوشته شده است. در این مقا
ها مورد نظر است.هاي ادبی و توصیف نسخههاي زبانی، ارزشها، ویژگیاقسام نامه
کی، باب ترسل و انشاء، یوسفی هروي.بدایع االنشاء، بررسی محتوایی و سبها: کلیدواژه
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ر یآموزش آن به غدر ياهبردريهاوهیو شیلزوم آموزش دستور زبان فارس
زبانانیفارس

صدیقه مرادي
ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورشکارشناس

چکیده
ن زبان ویشناساندن دستگاه اشناختن ویمهم آموزش زبان فارسيهااز اهداف و بخشیکی

ه بیفارسان آموزش زبان یدر جرآن است.ينحووینظام صرفيهاتیو قابلهاییواناتدرك 
يهاتیها و موقعاز متنویارتباطويکاربرديهاوهیزبانان، آموزش دستور به شیر فارسیغ

ه ین منظور بر خالف نظر مخالفان آموزش دستور، تهیکند. بدیدا میپيادیت زیاهمیعیطب
یو آموزشیشناسزبانیعلميهاهیا نظریبر نظر یمناسب مبتنین کتب دستور آموزشیتدوو

.ر استیناپذاجتناب
.ها، غیر فارسی زباناندستور زبان، راهبرد، شیوهها:کلیدواژه
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افزارهاي کاربردي در حوزة زبان و ادبیات فارسیمعرفی و تحلیل نرم
(دانشنامۀ حافظ، مثنوي معنوي، شاهنامه و تاریخ ایران اسالمی)

مراديفرهاد
زنجانالزهرا(س)پردیسفرهنگیانارشد زبان و ادبیات فارسی و کارمند دانشگاهکارشناس

هزاوهمؤمنیامیر
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده
هاي نوین به آن، دسترسی به اطالعات بسیار آسان امروزه با پیشرفت جامعۀ بشري و ورود فناوري

هاي مختلف وجود دارد که دسترسی ما، حجم انبوهی از اطالعات در حوزهشده است. در دنیاي پیرامون 
هاي الکترونیکی غیرممکن شده است. در حوزة زبان و ادبیات فارسی به آنها بدون استفاده از فناوري

هاي نوین را بسیار ضروري ساخته است. در این میان نیز فراوانی اسناد و اطالعات، استفاده از فناوري
دهند و اند که اسناد و مدارك مختلف علمی را در خود جاي میهایی شدهاي رابطارهاي رایانهافزنرم
دهند. بر این اساس در مقالۀ حاضر کوشش شده کنندگان قرار میراحتی آنها را در اختیار استفادهبه

و ادبیات فارسیافزارهاي مرتبط با زباناست، ابتدا مراکزي که در ایران به کار طراحی و تولید نرم
نوان عپردازند، به طور کلی معرفی شوند و سپس به شکل ویژه، مرکز تحقیقات علوم اسالمی بهمی

گاه چهار محصول مهم این مرکز که افزارهاي ادبی معرفی شود. آنترین مرکز طراحی و تولید نرممهم
ي: دانشنامۀ حافظ، مثنوي معنوي، افزارهاترین منابع زبان و ادبیات فارسی است (نرمدربردارندة مهم

ترین نتایج به دست آمده در این پژوهش شاهنامه و تاریخ ایران اسالمی)، بررسی و تحلیل شود. مهم
هاي محتوایی وجوجستافزارهاي ادبی لزوم مهندسی مجدد براي حل مشکل عبارت است از: در نرم

افزارها به شکالت پژوهشی برخی از نرمشود و حل مکه ریشه در خط فارسی دارد، بسیار احساس می
هاي متنی از موارد دیگري است ها و جا افتادگیدلیل مشکالت متعدد در محتوا و انتخاب منابع و غلط
اي برخی از این ها و کارآمد شدن امکانات رایانهکه جاي بررسی دارد و الزم است با توجه به یافته

ها اعتماد ها و دانشگاهان و ادبیات فارسی و همکاري انجمنمشکالت حل شود و با همکاري استادان زب
به منابع الکترونیکی بیشتر شود.

افزاري، ادبیات فارسی، حافظ، مثنوي معنوي، هاي نرمافزارهاي کاربردي، شرکتنرمها: کلیدواژه
.شاهنامه
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حیرت دمیده
(رمزگشایی عرفانی بیتی از بیدل دهلوي)

مریم مرادي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجمدرس 

احمد ذاکري
عضو هیئت علمی دانشگاه 

چکیده
از جمله واژگان کلیدي و محوري در شبکۀ تداعی و تصویرپردازي بیدل است. » حیرت«

، برخاسته از پذیرش تجلی »حیرت«در علم عرفان و از منظر معتقدان به وحدت وجود 
واحد بودن وي است. از منظر بیدل این حق در صور ممکنات متضاد و در عین حال 

حیرت، مولود هجوم جلوه و حسن دالراي معشوق ازلی است. وي این مفهوم را به توالی 
ي ااند، از رهگذر شبکۀ گسترده و درهم پیچیدهدالیلی که در متن به تفصیل بیان شده

یان است، بدر شبکۀ مذکور » داغ«از تصاویر که وابسته به تحلیل وي از کاربست واژة 
دارد. در ساختار تصویرپردازي بیدل، گل شکفته، چشم، آیینه و پر طاووس در می

) داغ و تأثیرات عینی آن، نماد subjective correlativeانتزاعی (ۀ کاربست همبست
، ]امحیرت دمیده[اند. وي در چهارچوب معنایی بیت مورد بحث حیرت قرار گرفته

دارد.خود را دربارة حیرت بیان میهاي محوري و بنیادین اندیشه
به و مفاهیم وابسته» حیرت«ة هاي بنیادین بیدل درباردر مقالۀ حاضر با بررسی دیدگاه

آن، بیت مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و معناي نهایی و روشنی از آن ارائه 
شده است.

.حیرت، گل، داغ، آیینه، طاووسها:واژهکلید
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با قرآندر قصاید خاقانیهاي پیامبر اکرم(ص)مقایسۀ داستان
براساس رویکرد بینامتنی

مهدیه مرادي سیاهکالئی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
بینامتنی که اولین بار ژولیا کریستوا بر اساس نظریۀ منطق مکالمۀ باختین مطرح اصطالح 

پردازد. قرآن منبع الهام بسیاري از شاعران اي است که به روابط بین متون میکرد، نظریه
مسلمان از نظر لفظ و مفهوم بوده است. در این مقاله روابط بینامتنی قصاید خاقانی با قرآن  

هاي برجستۀ اشعار خاقانی است. بررسی نشان . این روابط قرآنی از ویژگیبررسی شده است
دهد که بسیاري از این روابط آگاهانه بوده و خاقانی از بسیاري از واژگان و تعبیرات قرآنی می

براي بیان مفاهیم خود استفاده کرده است.  
ی.بط بینامتند خاقانی، روایهاي پیامبر اکرم، قرآن، قصاداستانها: دواژهیکل
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بررسی رمزهاي عرفانی غزلیات دیوان فخرالدین عراقی

روناك مروتی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
جالل زارعی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

چکیده
غزل عرفانی داراي زبانی رمزي است و راه بردن به باطن مکتوم غزل جز از طریق گشودن 

وانیغزلیات دیعرفانيرمزهایبررسرمزهاي آن میسر نیست. در این پژوهش هدف نگارنده 
راقیعتأثیرپذیري عارفانه هستند و هم چنین بررسی يهان غزلیتراز نابکه ین عراقیفخرالد

ياربردشیق فیاز طريابه روش مطالعات کتابخانهبوده که در انتخاب این رمزها از ابن عربی 
است. صورت گرفته 

ش همواره مخاطب را به یهادر غزلیکند که عراقتأویل و بسامد این رمزها خاطر نشان می
يایانسان جوق بر دل ین طریخواند و معتقد است از ایعاشقانه فرامو پرستشيورزعشق 

را به کمال و يتواند ویمیگردد که بهتر از هر علمیب الهام میغی از عالمیهایکمال آگاه
برساند و خاستگاه این رمزها عالوه بر دین و آیین و طبیعت؛ جامعۀ ایران قبل یقیوحدت حق

خود را سرودهوانیدیعربابنيبا آثار و آراییپیش از آشنایو بعد از اسالم است و چون عراق
اند.رفتهگنشئتیرانیاوند خورده است؛ این رمزها از عرفانیاشراق پیرانیبا عنصر ايو عرفان و
.ین عراقیات فخرالدیغزل، غزل، یعرفان: سمبلیسم هاکلیدواژه
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(مرد، آهوي بخت من گزل، جاي خالی سلوچ) نقد فمنیستی بر سه اثر
آباديمحمود دولت

فاطمه مزیجانی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
یکی از انواع نقد ادبی است. منتقدان این نقد معتقدند که بر ادبیات، هنجارهاي ،فمنیستینقد

اهمیت رنگ و بیمردساالرانه حاکم است و عالیق و احساسات زنان در زیر این هنجارها کم
ه را هاي ادبی مردانآن با نگرشی دیگر این سنتة شده است. لذا سعی دارند تا با بررسی دوبار

. در کنندآشکار کنند تا بیان کنند که متون ادبی از تمایزات جنسی در فرهنگ حمایت می
رسی د برهاي محمود دولت آبادي با گرایش نقد فمنیستی موراین مقاله سه داستان از داستان

قرار گرفته است. بدین منظور سعی شده تا با استفاده از دو فاکتور نوع نگاه مولف به زن و 
ا همستقل دیده شدن زن از مرد به نقد و بررسی این آثار پرداخته شود. از بررسی این داستان

یت ومشخص شد که زنان شخصیتی وابسته به مردان دارند و با توجه به ارتباط با شوهرانشان ه
هایش موضوع اي دارد و در داستانآبادي ارزش و جایگاه ویژهیابند و پاکی زن در نزد دولتمی

ه گیري نویسندها جهتحفظ ناموس یا جزئی از داستان است یا تم آن. با بررسی این داستان
شود. نسبت به زنان مشخص می

.آباديخالی سلوچ، دولتبخت من گزل، جاينقد ادبی فمنیستی، مرد، آهوي ها:واژهکلید
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اي در طاق نسیانسراینده،پوربهاي جامی

زادهمحبوبه مسلمی
واحد رشتیدانشگاه آزاد اسالمعلمی هیئتعضو 

چکیده
بها، شاعر با استعداد عهد ایلخانان و همروزگار اباقا متخلّص به پورین جامی الدین بن بهاءالدتاج

پسر هوالگو خان مغول، شاعري که در روزگار خود آوازة بسیار یافت امّا پس از سپري شدن 
ها، اشاره و نشانۀ متقن و ارزشمندي ایّامش، به دست فراموشی سپرده شد و جز در برخی تذکره

ین تحقیق، بررسی تأثیر دورة مغول بر نظم سبک، یافت نشد. ضرورت ااز این شاعر صاحب
فارسی در شعر شاعري است که با شیفتگی نسبت به تصنّع و تکلّف زبانی، از به کار بردن 

ترکی و همچنین انتقاد شدید از اوضاع حاکم ابایی ندارد و شاید یکی از دالیل -واژگان مغولی
لّفانه و دشوار او باشد.  این مقاله چندان معروف نبودنش در روزگار پس از او، همین زبان متک

هاي جدیدي که از احوال او به دست آمده، این شاعر ماهر را بیش قصد دارد تا با تکیه بر یافته
از پیش معرّفی کرده، نام و نشان، آثار، سبک و زبان شعر و ممدوحان او را بررسی کند و 

مختصري نیز به تحلیل محتواي برخی اشعار او بپردازد. 
.پوربهاي جامی، هجو، مدح، قصیدة مغولی، کارنامۀ اوقافها:واژهلیدک
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عرفانیتجربۀناپذیريبیان

عباس مشعوفی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده 
و بهرجریاندوباکنیممیاحساسشویم،میمواجهعارفانآثارباکهوقتیکالننگاهیکدر
جریانوبودهبرخوردارآنازعارفیککهاستتجربیاتیبهمربوطاولجریان: هستیمرو

،عارفانهمهنگوییماگر. دهدمیارائهآنازعارفکهاستتفسیريوتبیینبهمربوطدوم
جز باکهايگونهبهانددیدهناتوانرازبانتجربیاتاینتفسیروتبییندرایشانازکثیري

ۀ مقاله الی کین سؤترممهبگویند. سخنخویشتجربهمتعلقازتوانستندنمیتمثیل و نماد
وستاناپذیربیانعرفانیتجربهچراه حاضر درصدد پاسخ گویی بدان است این نکته است ک

گردد؟میگوییتناقضدر بیان تجربۀ خویش دچارعارف
.و استعاره: عرفان، زبان، تجربۀ عرفانی، نمادهاکلیدواژه
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عرفانینسبت زبان و تجربۀ

عباس مشعوفی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده 
شه خود را براي دیگري یاندشود و ما در قالب زبانیبیان متفکر و احساس آدمی در زبان

رد. یگیزبان صورت نمکنیم. به عبارت دیگر هر توصیف و تعبیري جز از مجرايیآشکار م
هاي بیان را شامل گردد. از این نکته تواند زبان هنر، اشاره و اقسام شیوهیحال این زبان م

گردد و آن این است که آیا این آشکارگی در مورد یمهمی مطرح مۀبدیهی که بگذریم، مسئل
هاي عینی سخن که گزارهگونهست؟ آیا زبان می تواند  همانهر گونه فکر و احساسی صادق ا

گوید از تجارب عرفانی نیز سخنی داشته باشد؟ زبان چه نسبتی به جهان آدمی دارد؟می
.هاي زبانی، تجربه عرفانیزبان، جهان، زیست عارفانه، بازي:هاکلیدواژه
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»یمحمد محمدعل«يهاداستانسبک زبانی و ادبییبررس
»برهنه در باد«و » نقش پنهان«، »ک مردهیس یخيباورها«ه بر سه اثر یبا تک

آرش مشفقی 
واحد بناب یدانشگاه آزاد اسالمیات فارسیار زبان و ادبیاستاد

زهرا دوستی 
واحد بناب یدانشگاه آزاد اسالمیات فارسیارشد زبان و ادبیکارشناسيدانشجو

دهیچک
ز قواعد ترکیبات، استفاده اگیري لغات، کارنی و ادبی آثار داستانی، نحوة بهدر بررسی سبک زبا

دستور زبان فارسی، همچنین به کارگیري صنایع ادبی از سوي نویسنده مورد توجه قرار 
ا هکارگیري متمایز این خصیصهخشد؛ بهبآنچه به آثار داستانی ویژگی سبکی میگیرد.می

ه کاست یات داستانیسندگان صاحب سبک در عرصۀ ادبیدر شمار نویاست. محمد محمدعل
يهایژگینقش پنهان و برهنه در باد) از لحاظ وک مرده، یس یخي(باورهايسه اثر برجستۀ و

و یزبانيهاسنده از مهارتینويریگبرخوردار است. بهرهیت قابل توجهی، از اهمیو ادبیزبان
یاستاندن متون یرگذارتریسنده را در زمرة تأثین نوی، آثار ایع ادبیاستفادة هنرمندانه از صنا

به نثر آثارش یدوچندانيات، غنایع کنایقرار داده است. محمد محمدعلی با کاربرد وس
خود را به زبان مردم ، نثر آثاريات رایج در زبان مردم عادیده است. او با استفاده از کنایبخش

ردیهنجارشکنیل موفقیت آثارش را رقم زده است.ک کرده و یکی از دالیکوچه و بازار  نزد
است. وي با زبردستی تمام یبرجستۀ آثار محمد محمدعليهایژگیسطح نحوي نیز یکی از و

ن پژوهش به یها و افعال را درهم ریخته و طرحی نو در افکنده است. اساختار نحوي جمله
ا را هآثار این نویسنده پرداخته و نحوه به کارگیري این ویژگییو ادبیهاي زبانیژگیویبررس

قرار داده است. مورد بحث 
مد رمان، محمد محات داستانی،یادب، سبک زبانی ـ ادبی (بیانی)، یشناسسبکها: دواژهیکل
.، برهنه در باد، باورهاي خیس یک مرده، نقش پنهانیعل
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هاي شعر فارسی با نگاهی بردگرگونی سیماي معشوق در سبک
تبریزي و ایرج میرزاصائباشعار وحشی بافقی،

مشفقیآرش 
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
مریم کوتمهري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

چکیده
دگرگونی یعنی تغییر صورت و شکل در جهت تکامل بیشتر و سیماي معشوق که در اشعار فارسی 

اي مبهم و کلّی داشته است و چهرهداشته است. در اشعار فارسی  معشوق معموالًبیشترین تغییر را
اي به دورة دیگر و از سبکی به سبک دیگر دچار تغییر و دگرگونی شده  است. گاهی انسان از دوره

بوده و مخصوصاً جنس مونّث و زن منظور شاعران بوده و گاهی  سیمایی  آسمانی و روحانی داشته و 
ا در طول تاریخ  مبوده و قابل پرستش و گاهی زمینی و خاکی و غیر روحانی و غیر متعالی. امتعالی

ویژه در شعر فارسی این سیما و چهره ( سیماي معشوق) بنا به اقتضاي زمانش ادبیّات فارسی و به
ز  ناتغییر شکل داده است. گاهی معشوق مظهر ناز بود و عاشق مظهر نیاز و زمانی هم عاشق مظهر 

ا آنچه مسلم است سیماي معشوق همیشه ایّام یک مفهوم مطلق نداشته بوده و معشوق مظهر نیاز ام
ییاي زمینی داشته و اسباب عیش و کامجواست به طوري که در دورة اوّل شعر فارسی معشوق چهره

براي عاشقکند و م شعر فارسی، معشوق از زمین به آسمان نقل مکان میو کامیابی مردان. در دورة دو
گیرد و عاشق همیشه از اینکه دستش اي آسمانی و روحانی به خود میشود و چهرهدست نیافتنی می

این اوقوع دوباره سیمایی زمینی یافته امبه معشوق نرسیده در شعرهایش نالیده است، در دورة مکتب
نمادین و غیر قابل دسترس اي بار نه زن که مرد مدّ نظر عاشقان است. بعد دوباره در سبک هندي چهره

ا در حالت گیرد اماي زمینی به خود میا باز هم در دورة بازگشت، معشوق دوباره چهرهکند امپیدا می
ص خا آنچه مشامست تا اسباب عیش و کامجویی مردانکلّی نه مظهر نیاز یا مظهر ناز بلکه یک انسان ا

.دگرگونی و تغییر بوده استتواند باشد که سیماي معشوق همیشه دچار است این می
بافقی، صائب تبریزي، ایرج میرزا.: عاشق، معشوق، عشق، وحشی هاکلیدواژه
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علی بهمنین و فرهنگ عامیانه در اشعار محمدبررسی زبا

آرش مشفقی
واحد بناب اسالمیاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

لیال میرزاپور
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بنابدانشجوي کارشناسی ارشد 

چکیده
یم که رسانه نوشته شده ، به این نتیجه میبا نگاهی به فرهنگ هاي مختلفی که در زمینه زبان و فرهنگ عامی

ه  ارائ،داق هاي آن را در متنی باز شناختفرهنگ عامیانه که بر  پایه آن بتوان مصتعریف  دقیقی از زبان و
رسمی در ادبیات ما روشن نشده است. در فرهنگهاي معاصر موجود نیز هنوز مرزهاي دقیق لغات عامیانه و

شعار اادبیات عامیانه و فولکلوریک درازستفادهتعیین چارچوب درست لفظ عامیانه دشوار می باشد. انیست و
ه ا بتگذشته رسوم و... دارد ازوآداب واعتقاداتباورها وغناي ساده این ادبیات که ریشه در، به خاطرفارسی

زبان عامیانه  نزدیک نمایند شاعرانی که توانسته اند زبان شعر خویش را به  لحن ودارد وداشته وحال وجود
رنظازهمکههستندیشاعراندوره ادبیات معاصر،درشعر فارسی  برخوردار گردیده اند.جایگاه ویژه اي دراز

خودرامونیپبهتازهنگرشو باآوردنددیپدخودشعردرییهایتازگریتصاونوعوانیبةویشهمولفظوزبان
يمنزونیحس،یبهمنیمحمدعل،یبهبهاننیمیس. گرفتندشیپتازهفکروفرهنگخلقدردیجديوه هایش
سراي ایران) از می توان بعد از حسین منزوي (غزلبدون تردید محمدعلی بهمنی رادسته اند.نیااز... و

شاعرانی دانست که با نزدیک کردن زبان شعر خویش به لحن عامیانه و فولکلور مردم عادي توانسته اند جایگاه 
ویژه اي در شعر معاصر ایران به خوداختصاص دهند که با نزدیک کردن زبان غزل به زبان عامیانه با توجه به 

براین اساس محقق بادست آورد.ه اي بکالم دارد، توانسته جایگاه ویژهبه لحاظ موزون بودنمحدودیتی که 
برخی،باتوجِه به موضوعمجموعه آثار شاعر،عناصر و مصادیق  و مفاهیم زبان و فرهنگ عامه درهدف تبیین

ب مطالبی که متناس،خواندن آثار شاعربا چندین بار قرار داده و بررسی مطالعه واشعار عامیانه بهمنی را مورداز 
تحلیل وبا موضوع به شرحمنابع مرتبطبا توّجه بهسپساست.نمودهبا موضوع بوده استخراج و فیش برداري 

بهمنی) (شاعراشعارشاهد مثال از بیشتربیان مطلب وتوضیحبرايوپرداخته شد شاعر گرانقدرشعاراالفاظ و
عامیانه نوشته شده استفاده ادبیات شفاهی وکه در زمینهد هاي متعداز فرهنگهمچنین وآورده شده است 

شده است.
.محمدعلی بهمنی،شعر معاصرفولکلور، ،فرهنگ عامیانه، زبان عامیانهها:کلیدواژه
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هاي نوافالطونی در آثار موالنابازتاب اندیشه

محمدامیر مشهدي
دانشگاه سیستان و بلوچستانزبان و ادبیات فارسیدانشیار

فرشته عربشاهی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ترین و آوازهم) بلند270یا 269–205یا203((Plotius)پلوتینوسیافلوطینیاافلوطین

وي با ترکیب افکار افالطون، هاي ماندگار و اثرگذار دنیاي فلسفه است.سرآمدترین و چهره
آرا و عقاید ادیان و مذاهب مختلف، از جمله حکمت و فلسفۀ کهن شرقی، فلسفۀ ارسطو،

ت یرانی تأثیر گذاشافلسفۀ او بر فلسفه و عرفان و تصوف اسالمی ریزي کرد.نوافالطونی را پی
ترین حکمت ایرانی متاثر از آن است. در این نوشتۀ کوتاه، سعی شده و حکمت اشراق، برجسته

کردن عقاید فلوطین و در نهایت نوافالطونیان به بازتاب آن در عرفان مولوي است تا با بازگو 
»نفس کلی«و »عقل کلی«، »احد«پرداخته شود. در این بررسی مبانی فلسفۀ فلوطین، یعنی 

.نمایانده و با اندیشه و افکار موالنا مقایسه شده است

.تناسخوجود،وحدتنفس،عقل،احد،افالطونیان،نومولوي،فلوطین،:هاکلیدواژه
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سهرابشاعريکارگاهطبیعت
)سپهريسهراباشعاردراطرافجهانوطبیعتکارکردبررسی(

نژادحسین مطلبی

چکیده
بررسیمعاصرشعريهايجریانتمامیجدايسهرابشعرکهاستشدهتالشمقالهایندر

احساساتریختنبروندرظبیعتازشاعرگیريبهرهوسهرابشعرساختاربهتنهاو. شود
یژگیواینبهسفرم،درهنوزکتابازمستنداتیۀارائباهمچنین. شوداشارهشاعرانهقرایحو

هايمجموعهدرروزمرهةساداتفاقاتواطرافطبیعتجهانازاستفادهیعنیسهرابشعر
شود.میاشاره»سبزحجم«و»مسافر«،»آبپايصداي«

.طبیعتنیمایی،شعرشعري،هايجریانشعر،سپهري،ها:واژهکلید
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فدوي طوقان و رویکرد نوستالژیک

سولماز مظفري
معلم استان فارسةي زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز و عضو پژوهشکددکتر

سوده مظفري
شیراز1دبیر زبان و ادبیات عربی ادارة آموزش و پرورش ناحیه 

پوربابک حسام
شیرازياي سمافنی و حرفهمور دانشجویی دانشکدةارشد مدیریت آموزشی و مدیر اکارشناس

چکیده
نوستالژي یکی از مباحث مطرح در نقد روان شناسی است که در فارسی به حسرت سروده یا 

هاي شیرین و تقابل زمان حال با گذشته، دل تنگی بازگردانی شده است. حسرت گذشته
نوستالژي نامیده می شود. غم غربت و دوري از وطن، یادکرد مرگ، حسرت دوران کودکی و 
جوانی، جدایی معشوق، یاد دوران باشکوه تاریخ، باستان گرایی و آرزومندي آرمان شهر از 

روند. فدوي طوقان، شاعر معاصر ادبیات عرب، اشکال و ابعادي از هاي آن به شمار میمؤلفه
و دل تنگی را در شعر خود به نمایش گذاشته است. این مقاله در رویکرد دردمندي، حسرت 

ن و عشق به وطن نوستالژیک وي به گذشته، غم غربت و دوري از وطن، از دست دادن عزیزا
مده تجلیّات هریک را تبیین شهر و اسطوره گرایی تامّلی نموده و در صدد برآو آرزومندي آرمان

سازد.
.قان، شعر، نوستالژي، خاطرة فردي، خاطرة جمعیفدوي طوها: کلیدواژه
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قلتشن دیوان بازتابی از اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر

علیرضا مظفري
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
زهرا بخشنده
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده 
ز اي ارئالسیتی جمالزاده است که در آن، وي به تحلیل پاره، یکی از آثار »قلتشن دیوان«

ا که هایی رپردازد. متن حاضر با تکیه بر منابع تاریخی، واقعیتهاي حاکم بر جامعه میواقعیت
واقع پردازد. دردر داستان بازتاب یافته است، به چالش کشیده و به تبیین و تحلیل آنها می

رود که نویسنده تماعی و سیاسی اواخر دورة قاجاریه به شمار میاین اثر، بازتابی از اوضاع اج
ها، ایدئولوژي خود را نیز در نتیجۀ حاصل از چنین اوضاعی در آن، عالوه بر انعکاسِ واقعیت

اثر را رئالیستیهاي تاریخی، جنبهدخالت داده است. البته تطبیِق حوادث داستانی با واقعیت
ت خوبی توانسته اسیت باید گفت: جمالزاده با وجود دوري از ایران بهکند. در نهانیز، متأثر می

اوضاع عصر را منعکس کند. 
یسم، اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی.جمالزاده، قلتشن دیوان، رئال: هاکلیدواژه
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»هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه«نقد و بررسی عناصر رمان 

علیرضا مظفري
ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهزبان ودانشیار

ساسان نجفی
ارسی دانشگاه ارومیهادبیات فزبان وارشدکارشناس

چکیده
ازیکیه.ش)، 1340(انید خانینوشتۀ جمش» یونس در شکم ماهیيهاعاشقانه«رمان 
کودکان و نوجوانان ياست که کانون پرورش فکر» رمان نوجوان امروز«مجموعۀ يهاکتاب

ه کرده و بنویسی را در این رمان بررسی منتشر کرده است. این مقاله سعی دارد، عناصر رمان
هايپردازي، فضاسازي به کار رفته در رمان آگاهی یابد. یافتههاي روایتی، شخصیتشیوه

اي کدام یک از موارد به شیوهپردازي در این اثر در هیچدهند که شخصیتمطالعه نشان می
ود؛ شگیرد، هیچ شخصیتی با چند جملۀ پشت سر هم معرفی نمیسرراست و روشن انجام نمی

دار اند، این وظیفه را عهدههاي مختلف رمان پراکنده شدهجمالت کوتاهی که در بخشبلکه 
طور طرح کلی داستان با توجه به نداشتن آغاز، میانه و پایان ارسطویی و اند. همینبوده

شود و خواننده ناچار است دقت پردازي به صورت صریح آشکار نمیکالسیک، مانند شخصیت
ا ساختار کلی داستان را درك کند. راوي داستان که دختر نوجوانی بیشتري به خرج دهد ت

پنداري نوجوانان با این اثر داشته است،است و بینش کودکانۀ وي بیشترین تأثیر را در همذات
جنگ ة شود احساسات تلخ دورکند. روایت موازي سبب میرمان را به صورت موازي روایت می
ها تا حد امکان به شکلشود، تلطیف شود. اما فضاسازيمیرا داستانی که در کنار آن تعریف

ی کند عناصر داستانساده و روانی انجام شده است. بنابراین در حالت کلی، این رمان تالش می
رمان مدرن را براي مخاطبان نوجوان خود معرفی کند. 

.یونس، ساراهاي یونس در شکم ماهی، روایت، طرح، فضاسازي، عاشقانهها: کلیدواژه
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و سامسون و دلیله از توراتفردوسیداستان سیاوش و سودابه از شاهنامهتطبیقینقد

نسرین مظفري
علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهیئتعضو 

طوبی شیرکانی
بوشهراسالمیآزاددانشگاهدانشجوي ادبیات نمایشی

چکیده
شود ونقد تطبیقی در عرصۀ مختلف جهان میادبیات تطبیقی باعث بیشتر شناختن آثار ملل 

ملی سودمند بوده و باعث آشنایی با ادبیات بیگانه، مقایسۀ آن با ادبیات خویش، کاهش تعصب 
شود. عالوه بر اینها از دیگر فواید ادبیات تطبیقی بی مورد نسبت به زبان و ادبیات ملی می

ادبیات تطبیقی قادر است دو شناخت اصالت موضوعات اصیل از غیر اصیل است. همچنین 
ر را ها همدیگکشور مختلف را به واسطۀ وجوه اشتراکات، به هم نزدیک کند. بدین وسیله ملت

شود. در این مقاله به بررسی تطبیقی بین دو بهتر شناخته و احترام متقابلشان بیشتر می
ایم و با توجه به داستان سیاوش و سودابه از شاهنامه و سامسون و دلیله از تورات پرداخته

ایم.هاي حماسه و اسطوره، وجوه افتراق و اشتراك آنها را بیان داشتهتعریف و ویژگی
.دلیله، سیاوش، سامسونشاهنامه، تورات، اسطوره، سودابه،ها:کلیدواژه
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مجد خوافی» روضۀ خلد«هاي سبکی بررسی ویژگی

طیبه معصومی
محمد زنگنه

ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناسدبیر آموزش و پرورش و 
حمیرا زنگنه

چکیده
تر از هفت دهه پس از نگارش گلستان سعدي، به همان سبک با اندك زمانی کم» روضۀ خلد«

اي هگیري از تمام ظرفیّتبه زیور تحریر آراسته شده است. مجد خوافی با ذهنی خّلاق و با بهره
انسانی، توانسته است اثري جدید به تقلید از گلستان هاي کالمی و موضوعات زبانی، زیبایی

بیافریند، تا در فراز و نشیب قرون متمادي قامت مسجّع و منظوم خود را افراشته نگهدارد. اگر 
رسد. چه به اعتراف مجد سخنش، به گفته سعدي نمی

قبول کن به کرم عذر مجد خوافی رارسد سخنماگر به گفتۀ سعدي نمی
چه جرم گفتۀ زیبا و طبع صافی راه چو از اختیار بیرون است    قبول عام

را در سه سطح زبانی، ادبی و فکري و » روضۀ خلد«هاي سبکی در این مقاله برآنیم تا ویژگی
بر اساس آمارهاي دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. واکاوي این کتاب از لحاظ سبک 

که مجد از مقلدین راستین سعدي است و از عهدة ینشناسی مبین دو حقیقت است: نخست ا
هم از نظر مضمون و » روضۀ خلد«که متون و ابیات این کار به خوبی بر آمده است. دیگر این

هم از نظر بالغت قابل تامل و توجه است. 
.روضۀ خلد، سبک شناسی، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکريها:کلیدواژه
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نامهفیروزشاهها در بازتاب آیین

پیمان معمارزاده
کارشناس ارشد پیام نور

چکیده
ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند و یکی از راه هاي شناخت جوامع ملی هايینآی

به جا مانده از دوران گذشته، اشاره هاي و منثورو جشن هاست. در آثار منظومین هایتوجه به همین آ
ین ها و آداب و رسوم از نقطۀ آغازین تا زمانی این آیشده است. ین هاآیمستقیم و غیر مستقیمی به 

که در آن زندگی می کنیم، همواره بازتاب باورها، آداب ، فرهنگ و نوع زندگی در هر جغرافیایی بوده 
نقش به سزایی داشته اند. ین هاآید که در حفظ و نگهداري شاعران از جمله کسانی هستنو هستند،

در گذشته جشن ها و اعیاد انعکاس بیشتري در شعر شاعران داشتند، دلیل آن شاید در این بود که 
اکثر آنها شاعران درباري بودند که به مقتضاي شرایط در هر جشن و عید شعري را به حاکمان و 

دربارهء فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین ایران،ضمن آنکه بسیاري تحقیق .ردندکپادشاهان تقدیم می
ا دارد سرزمین ایران،بکند،از جهات مختلف و به دلیل گوناگون اهمیتاز نقاط تاریک ادبی را روشن می

دعقایترینمتنوعازايهاي متفاوتی دارند،داراي مجموعهها و گویشکـه زبانمـختلفیداشتن اقوام
نطقه نیز از آنها در آثار خود استفاده شاعران و نویسندگان هـر مبالطبع،است، کهو رسومو آداب

خـاصیفرهنگی و هم از نظر ادبی،داراي اهمیتلحاظازهمها،و مـقایسه ایـن مـتناند.بررسیکرده
ي ین اثر زیبا مجموعه ااثر محمد بیغمی است ا» فیروزشاه نامه«. یکی از زیباترین این داستانها اسـت

از عناصر فرهنگ مردم است.
وصیفی تکه با روش تحلیلی ـ » ه نامه بیغمیینها و رسوم در فیروزشابررسی آی«این مقاله با عنوان 

ینهاي ایرانیان آن زمان را همراه با شواهد، مورد ست، بر آن است برخی از مهمترین آیانجام گرفته ا
بررسی قرار دهد.

.یین ها، رسوم، فیروزشاه نامه، داستان پردازي فارسی، بیغمیآ:هاکلیدواژه
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بر اساس الگوي گریماس» داستان اکوان دیو«شناسی روایت

پیمان معمارزاده
شوشخوزستان مرکزعلمی دانشگاه پیام نورهیئتعضو 

طارق سالمات
واحد دزفولدانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی

چکیده
شناسی است که در یکی از مباحث مهمی که در قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته، روایت

معناي عام گذر از وضعیتی اولیه به سوي وضعیتی ثانویه است که کنش کنشگران بر این مبنا 
هاي فراوانی جهت ارائه شناسی ساختارگراست. او تالشپذیرد. گریماس روایتصورت می

شناسی گریماس بر اساس شناسی انجام داده است. روایتالگوهاي معین در زمینۀ روایت
هاي پراپ استوار است. در این مقاله داستان اکوان دیو در شاهنامه بر شناسی حکایتریخت

شناسانۀ گریماس بررسی شده است و شناسی ساختارگرا و معنیاساس نظریۀ جدید روایت
رنگ و الگوي کنشی گریماس و نیز تحلیل این داستان بر اساس مربع نگارندگان به بررسی پی
اند.معناشناسی او پرداخته

، الگوي گریماس. داستان اکوان دیو.شناسیروایت و روایتها:کلیدواژه
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گستر قرن پنجم و ششمها در شعر پنج شاعر بزرگ مدح“ترك اولی”

معنويفاطمه
مدنی آذربایجاندانشجوي دکتري دانشگاه شهید 

گلیاحمد
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
ادیان و ملل شخصیت هاي بزرگ مذهبی و دینی از جایگاه واالیی برخوردار در میان همۀ

عث رنجش خاطر و گاه ها بااحترامی نسبت به این شخصیتاند و هر گونه بیبوده
هایی از سوي گاه هنجارشکنیامااستگردیدههاي شدید از سوي پیروان آنها العملعکس

افرادي گیرد. از جملهبعضی از افراد و جوامع بنابه اغراض و اهداف مختلف انجام گرفته و می
گستر حاند، شعرا به ویژه شاعران مدکه در حوزة ادبیات دست به چنین هنجار شکنی زده

د انام پیامبران و بزرگان دینی قرار دادهسنگ با مقممدوح خود را هماند که جاه و مرتبۀبوده
اند. در این مجال ها را با مقام ناچیز ممدوحانشان سنجیدهو خصوصیات بارز این شخصیت

است تا بعضی از مدایحی که در آنها شاعراي شاخص مداح ـ عصر غزنوي و اندك سعی شده
اند، پرداخته شود.  به (ترك ادب شرعی) دست زده-سلجوقی

فرخی سیستانی، منوچهري، امیر معزي.: ترك ادب شرعی، تابو، انوري، عنصري، هااژهکلیدو
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از منظر رهیافت فرکالف "هاي  بررهشب"شناسی انتقادي سریال طنز گفتمان
)2003(

يمقدارساداتقهیصد
نورشناسی دانشگاه پیامدکتري زبان

يریوزاؤیر

چکیده
شناسی انتقادي نورمن فرکالف بر اساس رویکرد گفتمانهاي برره را پژوهش حاضر سریال شب

طنز را به ۀ ) مورد مطالعه قرار داده است. در همین راستا ده قسمت از این مجموع2003(
ایم. شایان ذکر است که هر قسمت از این سریال در حدود چهل صورت تصادفی انتخاب کرده

ساعت از این سریال 8قه معادل و پنج دقیقه بوده است و در کل چهار صد و پنجاه دقی
نکته توجه نمود که با بررسی پرمخاطب تجزیه و تحلیل شده است و البته باید به این 

مدارانتخاب و تحلیل شده اند. با توجه به این که در هاي منتخب ساختارهاي گفتمانقسمت
شان داد که نهاباشد، تحلیل دادهرویکرد فرکالف سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مطرح می

تخاصم) ین) و تبیین (گفتمان مزبانی)، تفسیر (گفتمان باال و پایدر سطح توصیف (ساختارهاي 
اند.کردهآفرینی میدر این سریال نقش

هاي برره، رهیافت تحلیل گفتمان انتقادي، رویکرد فرکالف، عوامل سریال شبها: کلیدواژه
.شناختیزبان
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مشروطهمشروطه در چشم شاعران 

علی مالمحمدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
محمد رضایی

علمی دانشگاه سمنانهیئتاستادیار و عضو 

چکیده
را موجبیو فرهنگیاجتماع،یاسیسيهادر حوزهیرات اساسییران تغیجنبش مشروطه در ا

یو حتییمنشأ تحوالت محتوادر هر دورهیاسیو سیرات اجتماعییجا که تغاز آنشد و
ار رات برکنیین تغیاز ازیندگان آن نیمشروطه و گوةشعر دوردر شعر آن دوره است،یشکل

یاسیسۀشیغرب به اندیاسیم سیها و مفاهشهیورود اندرات مزبور،ییتغینماند. عامل اصل
د ویاصطالحات جدموجب وضع و نفوذ ییها از سوشهین اندیورود ابود.یرانیروشنفکران ا
از اصطالحات موجود و کهن در يدیر جدیگر تفسیدییمدرن بود و از سويایمنطبق با دن

ها آنلیتقلبسط ور ویز تفسین اصطالحات و نیدان ورود این میترد. مهمیزبان را موجب گرد
ندگان عصر مشروطه بود. یشعر گو

ن سرنوشت،ییان، حق انتخاب و تعیقلم و بيآزادت قانون،یمهار قدرت سلطنت با حاکم
ر یحقوق آنان و نظايگوناگون جامعه و برابريهاورود زنان به عرصهمفهوم وطن،یبازشناس

رفت در قالب یم واز اهداف مشروطه به شمار مین مفاهین ایتريادیبنن ویترها که از مهمنیا
ش و یخوةروشنفکران دورنو در شعر شاعران مشروطه که خود از یاصطالحاتالفاظ و

پژوهش حاضر تالش دارد شدند،به کار رفته است.یپرچمداران نهضت مشروطه محسوب م
صورت الفاظ و اصطالحات ه عصر مورد بحث بير آن را که در زبان شعرایم مذکور و نظایمفاه

ران یایادباز ادوار یکیدریرات زبانییآن تغينشان دهد تا بر مبنااند،شدهیمشروطه متجل
مشخص شود.

.سیاسیطه، قانون، آزادي، مشروطه، اندیشۀ: شاعران مشروهاواژهکلید
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تصویر زن در شعر ملک الّشعراء بهار و حافظ ابراهیم

ییاکبر مالیعل
عصریدانشگاه ولیات عربین و ادبار رشتۀ زبایاستاد

مظاهر شریفی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده
ه.ش) و حافظ 1330الشّعرا بهار، شاعر برازندة ایرانی دورة مشروطه (متوّفی به سال ملک 

م)، از جمله آخرین 1932(متوّفی به سال ابراهیم، سرایندة بزرگ مصري عصر نهضت
که با عنایتی درخور، سرنوشت ملّت و اندنمایندگان برجستۀ شعر کالسیکی پارسی و تازي

از پردهاي دلنشین خود ساختند. به طور طبیعی این دو سخنسرودهمیهنشان را نغمۀ جاوید 
که سکۀ رایج عصرشان بوده است، غافل نمانده و از "زن"شایسته از اظهار نظر دربارة موضوع 

طبیعت و خُلق و خوي زن و نقش علم و هنر در کمال بخشیدن به روح و رفتار این جنس 
، دهدهد که هر دو سراینبا روشی تطبیقی نشان میاند. نوشتار حاضر لطیف بشري سخن رانده

هاي روشنفکري معاصر و نیز با منظور داشتن آداب و آیین ملّی و مذهبی با تأثّر از جریان
بهار، اند. به طور گزیده، کشورشان، سخن را در باب حقوق و حریم زن، به زیور طبع آراسته

هیم، خواستار تربیت زن به عنوان یک عنصر جویاي کمال زن در جایگاه یک انسان و حافظ ابرا
. جستار، گویاي آن است که نگاه موضوعی و برونگراي دو شاعر به زن، شعر را اجتماعی است

اي دور از از زادگاه اصیل خود یعنی عواطف خروشان شاعرانه، دور ساخته و آن را به اندیشه
سراینده در تبیین این موضوع غریزه و احساس تبدیل کرده است. تمایز بین رویکردهاي دو

وسیع فرهنگی بهار است و از ة ، جدّیت طبع و دایرپرچالش، از سویی مربوط به بینش ژرف
دیگر سوي، به طبع محتاط و منفعل حافظ ابراهیم، بستگی دارد. 

.زن، بهار، حافظ ابراهیم، ادبیات تطبیقیها:کلیدواژه
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شعر حافظروایات قرآنی و چگونگی تجلی آنها در 

فرشته ملکی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
علی گراوند

علمی دانشگاه ایالمهیئتعضو 

چکیده
یتکه به اشکال متفاواستیات مذهبیامبران و روایداستان پین نوشتار بازتاب و تجلیاهدف

باً یتقرکهیکی از دالیل پرداختن به این موضوع این است ده است. یگردیاشعار حافظ متجلدر
کامل داشته م اشرافیقبل از خود و قصص قرآن کریات مذهبیها و رواحافظ به تمام داستان

با .آفرینی از آنها بهره برده استو با نگاهی متفاوت نسبت به شاعران پیش از خود در مضمون
بیت به 8بیت به داستان حضرت آدم، 37وان حافظ هاي به عمل آمده در دیتوجه به بررسی

2بیت به داستان شداد و بهشت او، 3بیت به داستان حضرت هود، 1داستان حضرت نوح، 
بیت به داستان 15بیت به داستان حضرت یوسف و 12بیت به داستان حضرت ابراهیم، 

ضمون تازه خیلی حضرت موسی پرداخته شده است. نکته اینجاست که حافظ در شعر خود م
ها که از جملۀ آنبه کار گرفته استو متفاوتار هنرمندانهیگران را بسین دیمضاماماکم دارد

روایات قرآنی است.
.حافظ، روایات قرآنی، داستان پیامبران، مضمون آفرینیها: کلیدواژه
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له و دمنهیدر کليرانشهریایاسیسيهاشهیر و تدوام اندیس

زادهمریم ممی
زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد رشتۀ

ناوبیژن ظهیري
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

دهیچک
ییهاهیماپردازد و بنیله و دمنه میکليررانشهیايهاشهیل اندیو تحلیحاضر به بررسمقالۀ

ر یله و دمنه تأثیکلد. دردهیق قرار میرا مورد تحقير تساهل و تسامح و کشوردارینظ
له و دمنه در دو حوزةیاهل در کلشود. عنصر تسیده میبه وضوح ديرانشهریايهاشهیاند
هر رانشیله و دمنه همچون پادشاه ایپادشاهِ کلیاسیسمطرح است؛ در حوزةیو اخالقیاسیس

بخشد؛ چرا یان میها پاش به جنگیخويحلم و مدارابا قوةيصفت تساهل آراسته است وبه 
يبرایاخالقاست. در حوزةیوند اجتماعیسست پو موجب گیآفت پادشاهییخوکه تنگ

فرماست.ن افراد تساهل حکمیدر روابط بیجمعیت در زندگیحفظ آرامش و امن
ن ین شکل نمادیتریعاليداند که کشورداریرانشهر میله و دمنه همچون پادشاه ایپادشاه کل

ان رفته و آن جامعه رو به اضمحالل یبدون آن نظم و نسق جامعه از مک جامعه است که ی
رد.یگیش به کار میخوو جامعۀیحکمرانيبقايرا برايآورد؛ لذا اصول کشورداریم

.يله و دمنه، تساهل و تسامح، کشورداری: کلهاواژهدیکل
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ها از نظر یادگیري دستور زبان فارسیزبانهها و دوزبانهتفاوت یک

فریبا منصوریان
شناسی و دبیر دبیرستانارشد زبانکارشناس

هوشنگ محمدي افشار
کرمان علمی دانشگاه شهید باهنرهیئتعضو 

چکیده
تور ها در یادگیري دسها و یک زبانههدف این مقاله شرحی است بر مسئله دو زبانگی و مقایسۀ دو زبانه

زبان فارسی. این تحقیق براي کسانی که به نوعی در امر آموزش زبان دخیل هستند اهمیت دارد. مثًال 
مدارس دو زبانه و هاي آموزش زبان، مؤسسین آموزگاران ابتدایی،دبیران دبیرستان ها ، آموزشگاه

خواهند کودکانشان از کودکی دو زبانه شوند. البته براي انجام تحقیق میدانی از هایی که میخانواده
نفر 60شوند که دو زبانۀ متوازن باشند با وجود این پژوهشی در مورد این نوع گویشوران کم یافت می

آموزش و پرورش شهر کرمان انجام 2ه آموزان سال چهارم ابتدایی در دو مدرسه ابتدایی ناحیدانش
آموزان افغان اي انتخاب شد چون فقط در یک مدرسه در این ناحیه دانششد. مدرسه به روش خوشه

زبان(زبان پشتو و دري که هر دو از زبان هاي هند و اروپایی هستند و درافغانستان صحبت می شوند) 
ت گرفتند. در حقیقدارس یک زبانۀ دیگر یاد میکردند، که زبان فارسی را با همان روش متحصیل می

آموزان یک زبانه که زبان مادري آنان این مدرسه یک مجتمع است درشیفت صبح این مدرسه دانش
اي انتخاب شدند چونآموزان نیز با روش خوشهفارسی است مشغول تحصیل و یادگیري بودند . دانش

گیري از طریق ارزشیابی دستور ته شد. ابزار اندازهها در نظر گرفسطح اجتماعی و فرهنگی خانواده
شناسی و معناشناسی بوده هاي صرفی نحوي، واجزبان فارسی و از طریق سؤاالت کتبی و داراي بخش

هاي آموزان براساس تحلیلنوع متفاوت بودند. نمرات بدست آمده از دانش8است. سؤاالت حدوداً از 
حلیل شدند و در نتیجه مشخص شد که اختالف معناداري بین آمار استنباطی بررسی و تجزیه و ت

ن) در یادگیري دستور وجود ندارد.فارسی زبا–زبان) و دو زبانۀ (افغان آموزان یک زبانه (فارسیدانش
یادگیري، زبان افغانی، زبان فارسی.دستور زبان، فرد یک زبانه، فرد دو زبانه، ها: کلیدواژه
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در اشعار علی موسوي گرماروديبررسی ادبیات پایداري

الناز موتابی علوي آذر 
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

چکیده
ایراناتادبیدرنوفصلیشاهیستمرژیمظلمسایهشدنبرچیدهواسالمیانقالبپیروزيبا

پرتويسایهما، درملتکهگونههمان. شدنامیدهجنگشعروانقالبشعرکهشدگشوده
هکشوند، شاعرانیدگرگونوبیابندراخویشخویشتنتوانستنداسالمیفرهنگزالل

یخاصهايدگرگونیونوآوريبهبودند، توانستنداجتماعیوجامعهچنیندرونازبرخاسته
شعرهاییسرودنبهبودجنگبامصادفآنانسرودنشعرکهشاعرانی.یابنددستشعردر

یاتادبنوعیکترتیببدینو. آمدمیمشامبهپایداريواستقامتبويآندرکهپرداختن
آمد. در این مقاله سعی بر آن شده است که اشعار شاعر بوجود»پایداريادبیات«بنامجدید

در ادامهمعاصر بزرگ، علی موسوي گرمارودي در زمینه ادبیات پایداري بحث و بررسی گردد. 
و گیردهاي شاعر درباره ادبیات پایداري و شعر دفاع مقدس مورد بررسی قرار میمقاله دیدگاه

شود که هاي ادبیات مقاومت و پایداري در شعر این شاعر پرداخته میدر پایان به شاخصه
زيیگررزمندگان، ظالمومبارزانبهمبارزه، امیدبخشیبهدعوتودوستیعبارتند از: (میهن

رادتاشهیدان، ابرازوسلحشورانستیز، بزرگداشتظلمچهرهازناپذیري، الگوپذیريظلمو
اعهاشبراياحادیثوتلمیحاتوآیاتازاستفادهانقالب،رهبرازبیت، تمجیداهلخاندانبه

بهارادتشهیدان، ابرازخاندانوشهیدانمادرانوهمسرانزده،جنگهايپایداري، سرزمین
لتمآحادتمامازداشتند، تحلیلفعالیتجبههدرکهزنانیمقامازمسلح، تجلیلنیروهاي

و) ینتاریخ، فلسطانقالبیونازبسیجیان، تجلیلوجانبازانوپاسدارانمقامازایران، تجلیل
است).رسیدهپایانبهتحقیقاینالزمگیرينتیجهباباالخره

.پایداري، علی موسوي گرمارودي، شعر معاصر: ادبیات هاواژهکلید
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هاالمثلبررسی نوع حیوانات و علل وجود آنها در ضرب

سید جالل موسوي
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده
خ هاي اولیۀ انسان، تاریها و نقوش موجود در سکونتگاهپیوند انسان و حیوان با توجه به اسطوره

دور و درازي دارد. به موازات تحوالت گوناگون در حیات بشر و پیدایش کتابت و ادبیات، این 
پیوند در آثار ادبی نیز نمایان شد. در ادبیات ایرانِ پیش از اسالم و مخصوصاً در ادبیات دوره 

هایی آفرینی حیوانات و از زبان آنها خلق شده است. ضرورتاسالمی آثار بسیاري با نقش
همچون، سرگرمی، انتقاد، تعلیم، بیان نمادین و غیر مستقیم باعث به کارگیري حیوانات در 
آثار ادبی شده است. عالوه بر آثار مکتوب، در ادبیات شفاهی نیز حیوانات حضور گسترده پیدا 

اند. اما از آنجا که بر خالف آثار دسته نخست بررسی و تحقیق در ادبیات عامه چندان کرده
بوده، ابعاد و کیفیت حضور حیوانات در این گونه از ادبیات بررسی نشده است. بنابراین رایج ن

ها، که یکی از اشکال رایج ادبیات المثلدر این نوشتار نوع و علل حضور حیوانات در ضرب
شود. براي این منظور ابتدا جدول نوع حیوانات و بسامد هر یک از شفاهی هستند، بررسی می

د دو سوم از کتاب قند و نمک جعفر شهري استخراج شده، سپس ویژگی حیوانات آنها، از حدو
ها حیوانات اهلی و در دسترس از لحاظ تنوع داراي بسامد بررسی شده است. طبق بررسی

، اما از لحاظ تعداد تکرارِ فرد به فرد و بسامد بیش از آنها هستند. این امر ناشی کمتر از وحوش
هاست. المثلضربتقادي از ماهیت تشبیهی و ان

المثل، حیوانات، تشبیه، انتقاد.ضربها:کلیدواژه
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بررسی تصویر و واژگان تصویرساز در شعر دفاع مقدس

سیده زهرا موسوي
استادیار دانشگاه اراك
عطیه شعبانی

ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك            کارشناس

چکیده
واژگان تصویرساز را در پنجاه شعر دفاع مقدس مورد بررسی قرار داده مقاله حاضر تصویر و

شود و امروزه نیز مورد است. تصویر و تصویر سازي از مقوالت پرکاربرد در ادبیات محسوب می
توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا ابیات و واژگان تصویري 

و تصویر در سه محور نقد جدید، قدمایی مورد بررسی قرار  آوري شده استاشعار جنگ جمع
گیرد. بخش پایانی این مقاله نیز به  بررسی واژگان تصویرساز یا نمادها اختصاص دارد. می

توان گفت تصاویر جدید هاي مخصوص به خود را داراست؛ میتصویر در شعر جنگ ویژگی
مچون استعاره، مجاز، کنایه، تشبیه نیز از عمدتًا واقعی و ملموس  هستند، تصاویر قدمایی ه

شود که نمادهاي قرارداديمیعناصر پرکاربردند و نمادها و واژگان تصویرساز نیز به وفور دیده
شوند.و ابداعی را شامل می

.: تصویر، جنگ، نقد جدید، قدمایی، نمادهاواژهکلید
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الهوريت ابوالبرکات منیر هاي خطی منشآبررسی محتوایی نسخه
ادبیات محضگرایانۀبا رویکرد سبک ساخت

مهرالسادات موسوي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده  
ت ابوالبرکات الهوري متخلص به منیر، نثر نویس نوآور الۀ پیش رو جستار و تأملی در منشآمق

منیر، با رویکرد تبیین گسترة قرن یازدهم در سرزمین هند است. برآیند بررسی آثار منثور
جغرافیایی زبان فارسی در قرن یازدهم، مؤید دو نظریه تواند بود: نخست آنکه منیر با شناخت 

هاي بالقوة ت و درك تواناییو کاربرد سبک ادبیات محض در منشآشناختیهاي زبانارزش
گر طرحی نو دراندازد. دُدیگیري از بیشترین واژگان فارسی توانست، زبان غنی فارسی، با بهره

قرن اي است که درهاي سبک ساختارگرایانهترین مؤلفهآنکه آثار منیر منطبق بر پیشرفته
، تهاي منشآد نثر ویژة منیر در سازهشناسان ارائه گردیده است. شایبیستم از سوي زبان

ن و موید ایننده منثور است، بتواند ارائه کنویسی وتمثیل که همهمناظره و مراثی، دیباچه
شناسی ادیب نیست.شناس است، لیکن هر زبانفرضیه باشد که هر ادیبی زبان

.سبک ساختگرایی، ادبیات محض، پارناس، باروكها: کلیدواژه
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هاي شیر و گاو و کبوتر طوقدار در کلیله و دمنه مقایسۀ داستان
هاي بیدپايبا داستان

معصومه موسوي ساداتی

چکیده
ه هاي بیدپاي بهاي کلیله ودمنه و داستانپژوهش سعی شده است ضمن معرفی کتابدر این

ها تطبیقی صورت گرفته آنها را شناسایی نمایم تا آنجا که از این فرضیه که بین این کتاب
هایی را طبق آید بعد از توضیح مختصري از دو کتاب تفاوت و شباهتعهدة این راقم بر می

م ام به صورت توصیفی تحلیلی بنویسخود از منابع مختلف به دست آوردههاي تحقیق و بررسی
اي در حد توان ما بین این دو کتاب انجام داده تا راهگشایی جهت سهولت در استفاده و مقایسه

از این کتاب باشد و آنچه از این بررسی برآمده است حاکی از این است که نصراهللا منشی در 
ی خود و بهتر جلوه دادن حکایات دخل و تصرف هایی کرده تا بیشتر این ترجمه براي هنر نمای

موجب غناي متن و ماندگاري این اثر گردیده است و این جانب براي  روشن شدن مطلب 
.پیشینه اي از کتاب کلیله ودمنه را نوشتم

.هاها، تفاوت و شباهتدمنه، بیدپاي، ویژگیکلیله و:هاکلیدواژه
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هاي دوره قاجاریه در استان مرکزي از حیث نامهبر وقفنگرشی انتقادي 
دستوري و زبانی

محمد موالیی
شناسی و دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسیي زباندکتر

آباديفاطمه ایبک
شناسی و دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسیي زباندکتر

چکیده 
و یران از نظر زبانی و دستوري مورد بررسیه در ایدورة قاجاريهانامهدر مقالۀ حاضر وقف

ن باورند که اسناد وقف از جملۀ متون ارزشمند یپژوهندگان بر ارا یل قرار گرفته است. زیتحل
ت یاز اهمیمختلف زبانيهاها از جنبهل آنیو تحلیند و بررسیآیبه شمار میخیتار

هاي دور تا کنون اسلوب و گذشتهها ازنامهشیوة انشاء و تنظیم وقفبرخوردار است. یفراوان
رات متفاوت و اصطالحات به کار رفته ینامه و تعبنوع نگارش هر وقفوة خاصی داشته است. یش

آن عصر دارد یو فرهنگی، اجتماعیمذهبيهاشهیت از نوع تفکر و اندیدر آن نه تنها حکا
پژوهشگران حوزة زبان ز در خور توجه بوده و مورد استفادة ینیبلکه در حوزة سندشناس

نثر و اصطالحات خاص ادبی، فقهی و حقوقی به کار رفته در نگارش آن . باشدیمیشناس
ها قابل تشخیص باشد. اصطالحات خاص دایرة نامهموجب شده تا ادبیات خاصی در متن وقف

نشاء ا، آیات قرآن کریم و مضامین ادبی به کار رفته در یجغرافیایی وقف، عبارات و کلمات عرب
ها با اندکی دقت حاکی از موضوع مربوط به موقوفه و محتواي کلی آن است که از نامهوقف

به قین تحقیل ضرورت انجام ایباشد و از جمله دالیت میز اهمیار حایبسیشناسث زبانیح
.رودیشمار م

.هاي زبانی و دستوري، روزگار قاجارينامه، ویژگیوقفها:واژهکلید
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زبان و جایگاه واژهاي قرضی در زبان فارسیریزيبرنامهنگاهی به 

فردییموالمایش
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تالشکارشناس

چکیده
که زبان به عنوان یک مؤلفۀ حیاتی در هویت اجتماعی مردم نقش کلیدي دارد ومانند اینبا توجه به

ودگرگونی است؛ضرورت بررسی عواملی که زبان را دستخوش خوش تغییر دیگر محسوسات علم، دست
دانیم تغییرات شود؛ میسازند بیش از پیش احساس میکنند و حیات آن را دگرگون میتغییر می
شود و زبان هایی که در حوزة زبان به گویش و ساختارهاي صرفی و نحوي آن تحمیل میودگرگونی

شود و پیوسته ادامه دارد. کند هرگز متوقف نمیبدیل میهاي دیگر ترا از شکل اصیل آن به گونه
شک اولین چیزي که تغیراتی که گاه ریشه در مجاورت زبانی وگاه ریشه در نیازهاي روزمره دارد. بی

ا با هها و روابط آنبعد از شنیدن زبانشناسی به ذهن متبادر میشود تاریخ تحول و خویشاوندي زبان
ن است که براي یافتن این روابط و ریشۀ تحول تاریخی زبان عمري را باید یکدیگر است اما حقیقت ای

تواند در تالقی باشد. دکتر ابوالحسنهاي دیگرمیدانیم اطالعات ما چقدر با یافتهصرف کرد و تازه نمی
زبان شناسی به مفهوم امروز کلمه از زمانی پا گرفت «کند: شناسی اشاره مینجفی در کتاب مبانی زبان

که به مقابله با جریان اخیر پرداخت و به حق مدعی شد که اگر علمی دایما به بررسی مفردات بپردازد 
هایش را مشخص سازد و در انتها ما را به تفکر و استنتاج و نتواند زمینۀ کار خود را محدود و هدف

سی به بررشد:در این مقاله هم تالش خواهد» شخصی برساند شاید علم به مفهوم دقیق کلمه نباشد
براي رسیدن به این مهم.شودها) در زبان فارسی پرداختهواژههاي قرضی (وامبندي انواع واژهو طبقه

. اشاره خواهد شدي مختلفهااجتماعی زبان و برخورد زبانویژگیریزي زبان وا به مسئلۀ برنامهابتد
.تها مورد بررسی قرار خواهد گرفزبانبرخوردگیري واژگان در شرایط گوناگونسپس موضوع قرض

را به خود اختصاص خواهد داد و پس این مقاله ها بخش بعديگیري واژهدالیل قرضاجمالیطرح
نمونه از زبان ۀهاي قرضی و ارائواژهبندي انواعزبانی، به طبقهزبانی و درونعوامل بروناز اشاره به

یابی برايمعادلبه فرایندهايمقاله اشارة کوتاهی پایانی این . در بخشخواهد شدفارسی پرداخته
.خواهد شدهاي قرضیواژه

.ریزي زبانهاي قرضی، تحول و دگرگونی زبان فارسی، برنامهشناسی، انواع واژهزبانها: واژهکلید
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وراوینینامۀیگاه زن در پنج حکایت مرزبانبررسی جا

بتول مهدوي
استادیار دانشگاه مازندران

محمد مالیی 
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده
اقوام گوناگون بنابر فرهنگ قومی و نژادي، اساطیر، مذهب، و شرایط ویژة جغرافیایی، تاریخی، 

ئلهمساند و همین هایی گوناگون نسبت به زن داشتهاجتماعی، اقتصادي و سیاسی، دیدگاه
جایگاه اجتماعی و حقوقی زن را در جوامع گوناگون و در طول تاریخ، دگرگون کرده است. 

یله هاي آموزنده که به شیوة کلنامه کتابی است مشتمل بر حکایات و تمثیالت و افسانهمرزبان
در این پژوهش کوشش و دمنه عمدتاً از زبان وحوش و پرندگان و دیو و پري فراهم آمده است.

نامه که شخصیت زن در آنها نقش محوري مرزباننیر و جایگاه زن در پنج داستاشده تصو
یسنده هایی که نودارد، بررسی و تحلیل شود. در واقع نشان دادن جایگاه زن با تکیه بر توصیف

. باشدآورد، بیانگر نوع تفکر حاکم بر اوضاع اجتماعی جامعۀ مؤلف میدر داستان از آنان می
ه بما از این پژوهش بررسی نگاه سعدالدین وراوینی در جایگاه یک مؤلف مردهدفبنابراین 

ر هاي حاکم بتوان نظر مؤلف را انعکاسی از باورها و نگاهشخصیت زن است که به تبع آن می
امه نآنچه از بررسی حاضر حاصل شده، بیانگر آن است که نگاه مؤلف مرزبانجامعۀ وي دانست.

مابین دو مقولۀ زن ستاي و زن ستیز است.به نقش و جایگاه زن 
ستایی.ستیزي، زنج حکایت، زن، زن: مرزبان نامه، پنهاکلیدواژه
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چند بیت از دیوان خاقانیپژوهشی در ضبط

فرسعید مهدوي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
متون ویژه و برجسته ادب پارسی است. الدین بدیل خاقانی شروانی یکی از دیوان افضل

برجستگی این دیوان به عوامل متعدد و مختلفی بازبسته خواهد بود که در هم آمیختگی و 
گردآمدن آنها در یک جا چنین ماهیتی به این دیوان بخشیده است. دشواري، غرابت و نیز 

ت هاي نادرسضبطسوادي ناسخان از سوي دیگر سبب ورود گویی خاقانی از سویی و کمبدیع
بسیاري به سخن او شده که با وجود چندین چاپ از دیوان، همچنان ایراداتی در آن دیده 

کوشد تا مواردي این اغالط را تصحیح و تحلیل نماید.شود. جستار حاضر میمی
.هاي نادرستخاقانی، دیوان، تصحیح، ضبطها:واژهکلید
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بیهقیتاریخگرایی نوین از روایتقرائت تاریخ

پوراعظم مهدي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
پردازد هاي فکري و اجتماعی خاصی به روایت موضوع مورد نظر خود میهر راوي بر پایۀ زمینه

اي خاص فرض کنیم، با زند؛ اگر این موضوعِ مورد نظر را تاریخ دورهو روایتی نو را رقم می
هاي گوناگونی از یک دوره خواهیم هاي فکري و اجتماعی، روایتزمینهتوجّه به گوناگونی این 

غزنویان، تاریخ بیهقی است که شگردهاي ة روایی دور-داشت. بدون شک بارزترین اثر تاریخی
رایی گجایی که تاریخپردازي بیهقی، این تاریخ را به اثري خاص تبدیل کرده است. از آنروایت

ابد، یگشاید و از تار و پود ظاهر، به باطنِ معنا دست میحقیقت مینوین همواره راهی به سوي 
هقی هاي فکري و ایدئولوژیکی بیتاریخ دارد، بین زمینهۀ تواند با توجّه به نگاهی که به مقولمی

کند و در واقع سبب خاص شدن روایت او را در این پردازي او پیوند برقرار روایتة و نحو
ۀ جستهاي برمؤلّفهبینی بیهقی، بستر تحلیلن مقاله با اشاره به جهانها بجوید. در ایزمینه

هاي تاریخی و ادبی این  روایت تاریخ بیهقی فراهم شده است و تالش بر این بوده که ارزش
هاي جدید در حوزة نقد ادبی، بیش از پیش آشکار شود. کتاب، با استفاده از نظریه

گرایی نوین.روایت، تاریخ بیهقی، تاریخها:کلیدواژه
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هنجارگریزي در اشعار نصرت رحمانی

نژاد الهه مهدي
دانشجوي دکتري  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

رضا صادقی شهپر 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همداناستادیار 

چکیده
زدایی در نقد فرمالیستی است. در این شگرد قواعدي هاي آشناییهنجارگریزي یکی از شیوه

گردد. نصرت رحمانی شود که موجب برجستگی متن ادبی میبر قواعد زبان معیار افزوده می
در اشعار خویش در موارد گوناگونی به هنجارگریزي دست زده است و از این رهگذر به غنا و 

در این مقاله، سعی بر آن بوده که اشعار رحمانی از منظر ر خود پرداخته است.توسعۀ زبان شع
زبان شناس برجستۀ انگلیسی، )Leechجفري لیچ (گریزي، مطرح شده از سوي نوع هنجار8

هاي ظاهري و باطنی اشعار وي هایی از زیباییگیرد تا از این رهگذر گوشهمورد بررسی قرار
گریزي در اشعارش بهره دهد که رحمانی از انواع هنجارنشان میهانتیجۀ بررسیآشکار گردد.

زي سامد آن به هنجارگریگیري به صورت یکسان نیست؛ بیشترین ببرده است که این بهره
هاي تشبیه، استعاره، آرایههیئتنحوي و معنایی تعلق دارد که به صورت گسترده و در 

آمیزي، تناقض و تشخیص در اشعار او نمایان است.حس
.زدایی، هنجارگریزي، نصرت رحمانی: فرمالیسم، آشناییهاکلیدواژه
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ن آنییتبيو شگردهاییسنايرند

نیا چوبیمهديسید محسن 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده 
ارد. دياریت بسیاتش اهمیژه غزلیوبهيويو آثار هنريغزنویی، سنایدر گسترة ادب فارس

ن،یم غزنید تا حکیگردی، عامليحاکمان غزنويمهریران قرن ششم و بیدوران پر آشوب ا
خود، شکل یجاد کند. او نه تنها، قالب غزل را در اصطالح ادبیغزل ارا در یتحوّالت شگرف

زد و غزل یریرا در قالب مزبور میعرفانيهاهیمام و درونین بار، مفاهیاوليدهد، بلکه برایم
ازد. سیش میک مبارز آزاداندیو سرِ نترس از او ییکند. زبان سرکش سنایعارفانه را عرضه م

ازد. پردیکه باشند، به نبرد ميااکار روزگار خود، از هر طبقهینداران ریدیکه با تماميمبارز
» رند«ک یرا بعنوان یغزنوییتوان سنایا مین سؤال است که آیپاسخ بدین مقاله در پینگارنده ا

ه بيهایند. بررسیگزیخود برمينشان دادن رنديرا براییهان که چه روشیشناخت، دیگر ا
، سلف صدق حافظ است و يدر رندیین نکته است که سنایات او نشانگر ایعمل آمده در غزل

ات ، اعترافی، تابوشکنیخواندن خود، تظاهر به سرمستیگوناگون؛ مانند خراباتيهابا روش
ئت رند یم کفر و الحاد و مانند آن، خود را در هیعت، تکریتکان دهنده، صدور حکم خالف شر

شود.یر متن مقاله به شکل مبسوط نموده مدهد که دیبه خوانندگان نشان م
ی.، عرفان، رند، مبارز اجتماعییغزل، سناها: دواژهیکل
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بر روایت زنانه در آثار داستانی مردانهايمقایسهنگاهی

سودابه مهرآقا
)هاي علوم پزشکی و سماي شهرستان دزفولدرس دانشگاهم(ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

آباديحسینندا دهقان
ارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیک

چکیده
هايمایهبنبهزنانهنگاهیبازنانزندگیةدرباریی هاواقعیتی، نویسبا ورود زنان به دنـیاي داسـتان

از این امر پیروي کردند. آنان دیگر نیز در نوشته هاي خودنـویسندگان سایر اضافه گردید.نویسیداستان
ریشه دوانده بود را مورد توجه در ذهن جامعه که زنانةدربارزنـان نـسبت بـه مردان و باورهاي غلطنابرابري 

پنهانآنپنداريذاتهمزن، درةنویسندنرماکنند با میخلقی که نویسندگان مردرمانتفاوت .قرار دادند
بـینکـهمـشترکی استاحساساتوعواطفتمامةوجودآورندبهکهرامشتركذاتتوان ایننمیواست
با خلق در واقـع نـویسندگان زن.نادیده گرفتـ آن هستندعمیقدركبهقادرهازنفقطودارد ـوجودزنان

آنان برکهتاریخیزنان وهايرنجةنیز به درك بهتري دربارهاي زنانه در پی آن هستند که مـردانروایت
. مردان کمتر قادر به آن هستندکهبنویسندمـوضوعاتیومـسائلةدربارتوانندمیهاآن.یابندگذشته، دست

چه تـوسط مردان توصیف شده روشی فراتر از آنرند کـه زنـان و احـساساتشان را بهداراایـنتـواناییآنان
گرچه.ها باشدآنـۀتواند بیانگر زبان زنانشود که مییافت میزنانآثاردرهاازویژگیبرخی.بکشندتصویراست،به

سندهنویزنانآثاردرهاآنفراوانینسبتدیده شود،امااستممکننیزمردنویسندگانآثاردرهاویـژگیایـن
البته برخی بر این باورند که مردان به دنیاي زنان بسیار آگاهند و حتی بهتر از آنان قادر به تصویر .استبـیشتر

سازي و نمایش دنیاي زنانه هستند. حال باید دید که در رمان هاي پیش رو، مردان نویسنده تا چه اندازه در 
در آثاري مردانه (به ی هاي روایات زنانه این امر موفق عمل کرده اند.در این مقاله، تالش بر این است تا ویژگ

اي) تحلیل شود. ابتدا به ذکر کوتاه ویژگی هاي روایات زنانه پرداختیم. در ادامه، پنج رمان منتخب روشی مقایسه
از آثار ادبیات پایداري، انتخاب شد و ویژگی هاي روایت زنانه در آثار نویسندگان مرد مورد تحلیل قرار گرفت. 

هش این است تا بدانیم که آیا نویسندگان مرد به خوبی با شخصیت هاي زن و روایات زنانه آشنایی هدف این پژو
دارند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در بسیاري از موارد، نویسندگان مرد، چندان به روح و افکار 

ته شده اند که حتی قطره اي جلوه گري نمی دهند. گاهی زنان، به قدري مردانه نگاشةشخصیت هاي زن اجاز
اشک یا روایتی زنانه از زبان آنان تصویرسازي نمی شود. بسیاري از نویسندگان مرد، زنان را موجوداتی 

شود در این میان کمتر روایتی یافت میخودخواه،جاهل، فاسد،کامالً ضعیف و یا کامالً فرشته ترسیم کرده اند و 
و با درك کامل از روحیات زنانه، نگاشته شده باشد.که شباهت کامل با آثار نویسندگان زن

روایت زنانه، رمان، نویسندگان مرد، آثار داستانی.ها:کلیدواژه
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نامهرسی هنجارگریزي معنایی در مرزبانبر

قاسم مهرآور گیگلو
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده                                                                            
هنر شاعران و نویسندگان در این است که با استفاده از شگرد هنجارگریزي که از جمله وجوه 

است، به کلمات جان بخشیده و عالوه بر ایجاد زیبایی در کالم خود باعث » رستاخیز واژگان«
ترین عوامل پیدایش سبک ادبی است که مخاطب شوند. هنجارگریزي یکی از مهملذت ادبی

ا هتوان مشخص کرد. به اعتقاد فرمالیستمیزان آن را با توجه به بسامد وقوع آن در هر اثر می
ها در زبان دست اي براي آفرینش اثر ادبی خود، به انواع هنجارگریزيهر شاعر و نویسنده

ها به شود. هنجارگریزيسازي مینامتعارف ساختن آن، باعث نوعی برجستهزند و با می
یز دهند و باعث رستاخبخشند و بار معنایی آن را تغییر میهاي کالم کارکردي جدید میزنجیره

توان به هنجارگریزي معنایی اشاره کرد. هنجارگریزي گردند. از جملۀ آنها میزنجیرة کالم می
هایی از سوي نویسنده یا شاعر است که ناظر به عنصر شگردها و تکنیکمعنایی به کارگیري 

خیال و صناعاتی چون تشبیه، استعاره، تشخیص، کنایه و غیره است. این پژوهش بر آن است 
نامه  مورد بحث و مداقّه قرار تحلیلی هنجارگریزي معنایی را در مرزبان-تا به روش توصیفی

دهد. 
.سازي، هنجارگریزي معناییزدایی، برجستهمه، آشنایینامرزبانها:واژهکلید
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در یازده کتاب دستور زبان فارسی» قید«بررسی انواع 

ایمان مهري
آبادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارسعضو هیئت علم

چکیده
در یازده کتاب دستور زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه » قید«در این پژوهش، 

هاي نقشةمقیّد کنند«، »توضیحی براي سایر نقش ها«طبق نظر دستوریان » قید«که: این
با حذف نقش قید تغییر اساسی و «می باشد، به طوري که » قابل حذف از جمله«و » دیگر

دکتر «و » دکتر خّیام پور«تا حدودي تعریف » نقصی در معناي عبارت به وجود نمی آید.
ه نظر می رسد. در انواع قید هم، قید را عموماً از حیث ساختمان به متفاوت از بقیّه ب» خانلري

ساده، مرکّب و مؤوّل، و از حیث معنا و کاربرد به قیدهاي مختص و مشترك، نیز به قیدهاي 
زمان، مکان، مقدار، تأسّف، تأکید، کیفیّت، حالت، تمّنا، تأسّف، تعجّب، قصد، تدریج، تکرار، 

نا، نفی، تصدیق و تأکید، تردید، تشبیه، علّت، انحصار، تبرّي و تفسیر، ترتیب، پرسش، استث
احمدي و انوري، و نیز دستور 2کنند. قید تمیز در دستور زبانادب، اختصار و ... تقسیم می

می خواند. تنها » قیدهاي مرده«خیّام پور به قلم آمده است. ناتل خانلري قسمی از قیود را 
نام می برد.» هقیود دوگان«نادر وزین پور از 

.قید، دستور، زبان، فارسیها:واژهکلید
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دهخداآثاردرطنزخلقهايشیوه

مهريبهروز
کریمیاشرفعلی

چکیده
انگیزخندهصورتبهکهاستانتقاديواعتراضادبی،هايگونهترینمهمازیکیعنوانبهطنز

-اجتماعیوسیاسیازاعم-جامعهیکمشکالتومسائلآندرواستشدهبیانهنريو
دهخدارهگذرایناز. شودآگاهمسائلآنعمقازترراحتخوانندهتادرآمدهدرشتنماییبه
یکهرآنچهباـمشروطهانقالبپرآشوبدورانکهاستطنزپردازيجملۀ نویسندگاناز

ودينمهایشنوشتهدرکندمینرمپنجهودستآنبامدرنیتهبهسنتازگذارحالجامعۀ در
ارآثدرعامهفرهنگوکالمگستردة زبان،امکاناتازگیريبهرهبااواست؛کردهپیداویژه

بانلبرخندهایجادعیندرانگیز،خندهوطنزآمیزفضاهايایجادباکوشدمیخویشطنزآمیز
شکلبهترینبهراتیرة حوادثدریايدربودگیرهاوتالطموحالیپریشانمخاطبش،

ندکمیزندگیآندرکهايجامعهبهنسبترامخاطبشراهاینازوبگذاردنمایشبهممکن
قصودماینبراينماید؛ترغیبوضعیتاینبرابردرسکوتعدموواکنشبهرااووکردهآگاه

نایبررسیبهتاکوشندمینگارندگانجستارایندرکهبردمیبهرهشگردهاازايپارهاز
.بپردازندشگردها

.موقعیتیطنزکالمی،طنزمشروطه،انقالبدهخدا،: طنز،هاواژهکلید
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"پادشاه و کنیزك"بررسی عناصر داستانی در داستان 

محمد میر
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
فاطمه تقدّمی غفاریان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
موالنا شاعري است قصه گو. بیان استعاري او را به میدان داستان و چگونگی نقل آن کشانده 

هاي داستانی مثنوي است. عناصر نماي روایتاست. داستان پادشاه و کنیزك آیینۀ تمام
پردازي، زاویۀ دید، صحنه، مایه، پیرنگ، کشمکش، شخصیتداستانی عبارتند از: درون

گو، لحن. وجود این عناصر در داستان منظوم مورد نظر نشان دهندة ساختار داستانی در وگفت
آن است. در این پژوهش، داستان پادشاه و کنیزك را بر اساس عناصر داستانی موجود در آن 

ه اي داستانی استفادهدهیم که از چه ویژگیکنیم و این نکته را مورد توجه قرار میبررسی می
بیان شده و گاه » داناي کل«شده است. حاصل بحث چنین است که زاویۀ دید، سوم شخص 

بهره برده است. درونمایۀ » گویی درونیتک«هاي اصلی نویسنده براي بیان افکار شخصیت
ايهترین دغدغهداستان نیز در بر گیرندة مسائل عرفانی است که اشاره دارد به یکی از مهم

اي از واژه و تصویر و فضاي آرام نمایش داده شده و با پایانی خوش بشري: عشق، که با آمیزه
خاتمه یافته است. 

.: مولوي، مثنوي، عناصر داستان، داستان پادشاه و کنیزكهاکلیدواژه
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صناعت استعارة کنایه در غزلیات صائببررسی

جوسیاوش حق
استادیار دانشگاه مازندران
مصطفی میردار رضایی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
شناختی آثار هنري، هر صناعت به صورت مجزا و منفرد مورد هاي فنی و زیباعموماً در بررسی

گیرد. مثالً حضور استعاره یا کنایه در یک اثر خاص به این میزان و نوع استفادة تحلیل قرار می
اما در کنار این صناعات و ابزار منفرد، صنایع ک از این صناعات به این گونه استاز هریهنرمند 

بعدي و یگانگی، خارج، و پا به دنیاي تلفیق و از حالت و ساحت تکدیگري حضور دارند که 
بی این ابزار ادمحور هستند. گذارند. از انواع این صنایع ترکیبی، صناعات کنایه ترکیب می
ه به عنوان محور و مرکز با یاست که در آن کنایکه از نام آن پیداست صناعتهمانطور 

را یاازهدة تیچی، صناعات پیختگین آمیزد. ایآمیهام میه و ایگر چون استعاره، تشبیدیصناعات
صناعت » استعارة کنایه«در است.» استعارة کنایه«هاي آن که یکی از گونهآورد یفراهم م

آمیزد و از این آمیزش، این صناعت تازه تولید به وجود استعارة مکنیه در میکنایه با صناعت 
، و بیان تفاوت آن با استعارة مکنیه »استعارةکنایه«آید.این جستار ضمن تشریح صناعت می

پردازد.                              ها در دیوان غزلیات صائب می(یا استعارة کنایی) به بررسی و تحلیل آن
محور، استعارة مکنیه، استعارة کنایه.صناعات کنایهها:واژهکلید
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شاعرانه با تلفیق دو ساحت دانش و ادبیتانوري و خلق تصویرهاي

مصطفی میردار رضایی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

عباسانیراحیل محمدي ده
فارسی دانشگاه مازندرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات 

چکیده
بررسی تصویرهاي نجومی دیوان انوري و چونیِ ایجاد آن تصاویر و تابلوهاي این جستار به 

ها و اصطالحات نجومی با شگردهاي شعري و ادبیت کالم تلفیق و آمیختن واژهۀ شاعرانه بر پای
پژوهش، نخست بر اساس دو شاعر در این ۀ پردازد. در حقیقت، تصویرهاي نجومی و شاعرانمی

ند) اهاي مبهمی که در اساس استعارهصناعت بیانی تشبیه و استعاره (و تفاوت آن با کنایه
بندي شده و سپس صناعت بدیعی و بیانی دیگري که در کنار شگردهاي ادبی پیشین طبقه

د باالي مشود. فرضیۀ پژوهش بر این استوار است که بسااست، بررسی و تحلیل میقرار گرفته
توان آن را یکی از از صناعات آمیغی، چندان است که میحضور این تصاویر نجومیِ برساخته

ساز شعر انوري دانست.هاي سبکخصیصه
.یغیر، صناعات آمینجوم، انوري، تشبیه، کنایه، استعاره، تصو:هاکلیدواژه
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مالقات زال با حضرت سلیمان(ع)

نامیکنیرزامینحس
دانشگاه هرمزگانی علمهیئتعضو 

چکیده
شوند، گاه حوادثی تاریخی در اي جدا از تاریخ محسوب میهاي طبیعی اگرچه مقولهحماسه

نماید، که اگرچه بهتر است این دو را از دو مقولۀ جدا از هم دانست، میان روایت حماسی رخ می
خورده، تا چه اندازه هاي پیوندشایستۀ بررسی و مطالعه است تا مشخص شود که این واقعه

قابل تطبیق با یکدیگرند. در حماسۀ شهریارنامه از عثمان مختاري، شاعر تواناي سدة پنج و 
که رستم او را به را» ابلیس«رود و دیو شش هجري، زال به مالقات حضرت سلیمان(ع) می
ادشاه و پکند. حضرت سلیمان (ع) پیامبر اسارت در آورده است، تسلیم حضرت سلیمان (ع) می

هاي زندگانی او اختالف اندکی وجود دارد، اما بزرگ بنی اسرائیل است که اگر چه در باب سال
زیسته است. از سوي دیگر، قطعًا در سدة دهم پیش از میالد می-دانیمچنان که می-

نامۀ نیاکان آن حضرت نیز در کتاب مقدس و تواریخ موجود است. در این نوشته، زال و شجره
عدم اند تا تطبیق یات سلیمان(ع) از نظر نسب، تاریخ و روایات با یکدیگر مقایسه شدهحضر

مند کردن شخصیتی تطبیق زمانی این دو بررسی شود؛ هرچند این سخن به معنی زمان
حماسی مانند زال نیست.

.حضرت سلیمان(ع)، رستم، زال، شهریارنامهها:کلیدواژه
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واجی ناهمگونی در فارسی محاورههمگونی آکوستیکی در فرایند

ي دیرسعیسادات معاطفه
واحد اصفهانیدانشگاه آزاد اسالمیهمگانیشناسزبانی علمهیئتعضو 

فردیرها زارع
شناسی دانشگاه جهرماستادیار زبان

چکیده
فتار در گکه در زیربناي فرایند واجی ناهمگونیآکوستیکیمقالۀ حاضر به بررسی همگونی

، هاي شدت صوتتحلیل آکوستیکی در حوزهپردازد. در این راستا،فارسی زبانان وجود دارد، می
گیرد آواهاي همجواري انجام می(F3)و سازة سوم(F2)، سازة دوم(F1)دیرش، سازة اول

گردد. بدین منظور، تعدادي گفتۀ ضبط شده مورد تجزیه که در آنها فرایند ناهمگونی اعمال می
تیکی هر هاي آکوسگیرد. این بررسی در ابتدا شامل تحلیل ویژگیلیل آکوستیکی قرار میو تح

د باشیک از آواهاي مورد نظر در بافت غیرناهمگون در مواضع آغازین، میان دو واکه و پایانی می
هاي آکوستیکی همان آواها در آمده آواهاي مورد نظر با ویژگیدستهاي بهو سپس ویژگی

ه در دهد کها در این تحقیق نشان میگردد. نتایج تجزیه و تحلیلگون مقایسه میبافت ناهم
زیربناي فرایند واجی ناهمگونی در فارسی محاوره عالوه بر ناهمگونی آکوستیکی در متغیرهاي 
فیزیکی شدت، دیرش، سازة اول، دوم، و سوم نوعی همگونی آکوستیکی نیز در این متغیرهاي 

فیزیکی وجود دارد.
فرایند ناهمگونی، شدت صوت، دیرش، سازة اول، سازة دوم، سازة سوم، ها:واژهکلید
.نگاشت صوتیطیف
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وگوي بین متون کهن و دنیاي مدرنگفت
)زاده، نوشتۀ فرهاد حسن“شوداین وبالگ واگذار می”خوانش بینامتنی فراداستانِ (

سیده ربابه میرغیاثی
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور دانشجوي کارشناسی 

الدینی عزآباديسید محمدباقر کمال
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده
زاده از منظر فرهاد حسنۀشود نوشتاین وبالگ واگذار میدر این نوشتار رُمان نوجوانِ 

هاي بارز فراداستان بررسی و تحلیل محتوایی شده است. نوآوري در ساختارِ رُمان نوجوان، نشانه
نویسی و یادآورهاي بینامتنی از اي تازه در روایت، افشاي شگردهاي داستانانتخاب شیوه

امتنیِ رُمان مشخص شود. سپس، در خوانشِ بینهاي فراداستانی در این اثر معرفی مینشانه
شود که نویسنده کدام عناصر از متون ادبی کهن و معاصر را به این فراداستان فراخوانده و می

هاي داستانی دیگر فراهم کرده است. واکاوي چگونه زمینۀ مناسب را براي اشاره به موقعیت
ن تعاملِ داستانتریدهد که بیشهاي این رُمان با متون کهن و معاصرِ ادبی نشان میهمانندي

آکل، زال و سیمرغ و طوطی و بازرگان صورت هاي داشبا داستانشود این وبالگ واگذار می
گرفته است.

.زادهشود، فرهاد حسن: فراداستان، بینامتنیت، رمان نوجوان، این وبالگ واگذار میهاکلیدواژه
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هاي مکتب ادبی رمانتیسیم در رنه شاتو بریانبررسی شاخصه

نیاقیومسیده فهیمه میر

چکیده
، بسته به ذوق و اندیشۀ عصر ر از کوالك فشارهاي روحی و روانیاي براي فرادر هردورهمردم

البی جنبشی انق"رمانتیسم"دانیم که میاند. چنانخویش ، به زیر سایۀ چتري ایمن پناه آورده
داري نوپا، پناه بردن به سرمایهبراي فرار از چارچوبۀ خشک کالسیک، آزادي دروغین، رشد 

هاي دوردست ناشناخته براثر ازدست دادن آرزوهاي ها و جنگلرؤیا، گذشته، تخیل وسرزمین
برباد رفته و سرخوردگی و ناکامی است. از اصول مهم این مکتب موج عاطفه، پناه بردن به 

یال اسرار آمیز و خشمردن عواطف انسانی و مسائل معنوي، نمایش فضاهايطبیعت، سفر، برتر
ها، آزادي؛ به این معنا که هنرمند آزاد است انگیز، بیان حالت غیرعادي و گاه جنون آمیز انسان

، نگاه عارفانه به زندگی و... را ی خویش را آزادانه به تصویر بکشداي از نمایش زندگهر تکّه
ه از ست که آثارش انباشتا"رمانتیسم"توان نام برد. شاتوبریان ازجمله نویسندگان مکتب می

خود را به زیبایی در آثار ماندگار خویش بازتاب "بیماري قرن "اصول مکتب رمانتیسم است و
ام بهترین نمونۀ بازتاب این اصول است. رمانی که براي عو"رنه"دهد. از میان آثار وي، می

العملی براي براي ایرانیان را در خود داشت و دستور"بوف کور"فرانسوي  همان تعبیر 
سر منشاء جوانی نومید، در روایت عذاب وجدان در ظاهر بی"رنه"خودکشی فرض شده بود. 

روایتی مأیوس کننده از زندگی خود است. پژوهش حاضر تطبیقی است در به کارگیري اصول 
."رنه"شاهکار ماندگار شاتوبریان: هاي مکتب رمانتیسم  در و شاخص

بریان، رنه.ادبی، رمانتیسم، شاتوهاي : مکتبهاواژهکلید
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نمادشناسی آیینی از باروري در دورة صفویه

رانیرمیمی دمجتبیس
الن یگدانشگاهی فارساتیادبوزبانی علمهیئت

يمسعودمژگان
شناسی دانشگاه گیالندانشجوي کارشناسی ارشد ایران

چکیده
سلسلۀ صفویه در ایران بنیان گذاشته میالدي1501با جلوس شاه اسماعیل صفوي به سال 

شد. در زمان صفویان مسافران خارجی به ایران آمدند؛ در ابتدا، اروپاییان از سفر به ایران 
تدریج با ثبات یافتن هرچه بیشتر صفویان مقاصد کردند و بهمقاصدي سیاسی را دنبال می

هايئل اقتصادي به جنبهاقتصادي نیز مطرح گردید. شاردن، تاجر فرانسوي، در کنار مسا
فرهنگی واجتماعی ایران نیز توجه داشت و در این راستا بسیاري از اعیاد، آداب و رسوم را ثبت 

هایی که او در اصفهان دیده و شرح داده مناسکی است با هدف باروري وضبط کرد. یکی از آیین
توان رفتارهاي آیینی ا میها و باورهاي مذهبی ارتباطی وجود دارد؟ آیو زایش. آیا میان آیین

د و آینشمار میها نمودي از باورهاي انسانی بهکه آیینرا نمادین و رمزي دانست؟ با فرض این
اي از رفتارهاي نمایشی هستند، مناسک توصیف شده توسط شاردن، از دربرگیرندة مجموعه

لی است تحلیفی ـ . روش بحث در این مقاله، توصیاندمنظر نمادشناختی تعبیر و تفسیر شده
و در چهارچوب نظریۀ پدیدارشناختی اساطیر میرچا الیاده تبیین شده است. از مطالعات انجام 

گردد که با کنار زدن الیه ظاهري و نمایشی طور استنباط میگرفته در پژوهش حاضر این
باطی ارتالگوها ها دست یافت. معنایی که با کهناي آنتوان به پیام و معناي اسطورهها میآیین

سازد و از طریق ناخودآگاه با دین که اساسُا هاي ناخودآگاه را ظاهر میتنگاتنگ دارد و الیه
گردد. اي فطري و بنیادین در بشر است، مرتبط میمقوله
.: صفویه، شاردن، آیین باروري، اسطوره، نمادشناختی، آفرینش کیهانیهاواژهکلید
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یشۀ صائب تبریزي هاي عدل علوي در شعر و اندبنیان

مریم میري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

نوحبیب جدیداالسالمی قلعه
علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانهیئتعضو 

چکیده 
مواهب الهی است که مخلوقات به عدالت، زیباترین واژه در قاموس جهان آفرینش و از برترین 

شوند. گرایش به عدالت به عنوان یکی از اصول دین مند میانضمام خلقت خویش از آن بهره
مدار است؛ از این رو، همۀ طبقات اجتماع، در طول حیاتشان اسالم، حافظ هویت جامعۀ حق

یابی به به حقوق خود هستند. ي آرمان عدل و داد براي دستوجوجستدر 
سیاسی، اخالقی، اقتصادي، هاي فردي، اجتماعی، گسترة فرهنگ و هنر براي طرح اندیشه

ز باشد. بر این اساس ا...، بستري مناسب براي پرداختن به مضامینی چون عدالت میقضایی و
خواهی و ترین وظایف آثار ادبی، نگرش اصولی به مضامین زیرساختی چون عدالتمهم
یزي که فرمانرواي بالمنازع سبک هندي است، شاعري متدّین، ستیزي است. صائب تبرظلم

هاي سازنده و بنیادي، جامعه را از سیطرة جور کوشد با پیاماندیش است که میمتعهد و نیک
هاي تفکر علوي در زمینۀ عدل، مایهو ستم به ملجأ امن عدالت بکشاند و منطق کالمش از بن

گیرد. سرچشمه می
.البالغه، صائب تبریزيعدالت، امام علی(ع)، نهج: هاکلیدواژه
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نقد اجتماعی اشعار خاقانی از منظر دیالکتیک

مریم ناصري 
اصفهانارشد پیام نورکارشناس

زهرا آقابابایی خوزانی

چکیده
شود و در نقد اجتماعی از وجود نوعی ارتباط میان ساختار اجتماعی و ساختار ادبی بحث می

د، کنسخن از تأثیر متقابل جامعه و اثر ادبی است. نقد اجتماعی تالش میدر این نوع نقد
هاي اجتماعی را در آثار ادبی بکاود. دیدگاه دیالکتیک در حوزه جامعه شناسی ادبیات،  مؤلّفه

مقوله جامعه شناسی ادبیات را با زیباشناسی کالسیک و دیالکتیک کانت و هگل و مارکس 
اسی نقد جامعه شنتوانیم به سه شاخه تقسیم کنیم:دیالکتیک را میپیوند داده است. دیدگاه 

اجتماعی یا جامعه شناسی متن ادبی، جامعه شناسی انواع ادبی و جامعه شناسی فاعل ادبی. 
براي بررسی یک اثر ادبی از دیدگاه دیالکتیک، ابتدا باید به تفسیر متن پرداخت. از این رو ابتدا 

شود. پس از آن به تأثیر جامعه در ایجاد اثر ادبی معنایی و نحوي بررسی میمتن از نظر روایی، 
امه نشود. در این مقاله با نگاهی اجمالی به زندگیهاي زیبایی شناختی آن پرداخته میو ویژگی

هاي فهلّایم تا تاثیر مؤخاقانی با بررسی ساختاري و زیبایی شناختی اشعار او تالش کرده
هاي ترین نظریهرا در آثار او بکاویم و به اشعار او از منظر یکی از مهماجتماعی قرن ششم

جامعه شناسی ادبیات بنگریم.
.شناسیاجتماعی، دیدگاه دیالکتیک، زیبا: خاقانی، نقدهاواژهکلید
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چگونگی برقراري ارتباط جمعی در عصر غزنویان
اساس تاریخ بیهقی)(بر

نصرت ناصري مشهدي
مشهدادبیات فارسی دانشگاه پیام نور زبان وگروهاستادیار

خواهحمديعبدالحمید ا

چکیده
ترین شکل ممکن از اخبار عصر ارتباطات، به کمک وسایل ارتباط جمعی به سادهامروز ما در

اي از تاریخ که این کنیم. در دورهتوانیم با همه عالم ارتباط برقرارشویم و میجهان مطلع می
اي درخوربخش ارتباط جمعی نکتهویژه درهنبوده، چگونگی انجام این کار بامکانات فراهم

رسانی و کسب اطالع و تسلط بر اوضاع، چه در توجه است. شاهان وحکمرانان وقت براي اطالع
داخل و چه درخارج مملکت، نیاز به وسایلی داشتند که هرچه سریعتر در این زمینه عمل کند. 

... اقدام نمودند. دراین میان ل، اشراف ویند دیوان برید یا رساهایی مانانبنابراین به ایجاد دیو
اي برخوردار بودهاست.... از اهمیت ویژهها وخانهمراکز تجمع مردم مانند مساجد، بازار، قهوه

غزنوي، براساس اسناد موجود در تاریخ ةدر پژوهش حاضر چگونگی ارتباط جمعی در دور
نظر قرارگرفته است. بیهقی در تاریخ ارزشمند خود اطالعات جالب دقتبیهقی، مورد بررسی و 

روش ارتباط حکمرانان غزنه با سران حکومتی، مردم و حتی رقیبانشان در داخل و توجهی از
ه در این زمینه حائز اهمیت است.دهد کخارج کشور به دست می

کزمرااشراف،دیوان،)برید(رسایلدیوانبیهقی،تاریخجمعی،ارتباطوسایل: هاکلیدواژه
.عمومیتجمع
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مایۀ مذهبیهایی با بنتحلیل روایت مردم مازندران از افسانه
شناسی پراپ)(با روش ریخت

خدیجه نامدار جویباري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

العابدین درگاهیزین
آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسیدانش

چکیده
بدیل از فرهنگ مردم را در اي بیتردید گنجینهاي از فرهنگ عامه (فولکلور) است که بیافسانه گونهقصه و 

هاي بسیاري را فراروي مایههاي مردم، دستها، باورها و آرمانخود جاي داده است و براي شناخت اندیشه
یی است که بر حسب تصادف با هااي با سرگذشت و ماجراهاي شخصیتدهد. افسانه، قصهپژوهشگران قرار می

ید العاده تأکها بر حوادث خارقگیرند. افسانهشوند و با نیروي تخیل شاخ و برگ میرو میبهحوادث شگفت رو
ها نماید. در یکی دو قرن اخیر پژوهشگران ضمن گردآوري افسانهها رخ میدارند که در تحول و تکوین شخصیت

ها فهرستی ارائه داد. تامسون مایۀ افسانهاند. آرنه بر اساس مضمون و درونهپرداختهابندي و نقد آنبه طبقه
را گردآورد و با افزودن فهرستی آن را منتشر کرد که به فهرست ها هاي مختلف قصهکار وي را ادامه داد و گونه

کرد. پراپ با نگاه اوته را منتشر-تامپسون-تامسون شهرت یافت. اوته نیز با ادامۀ کار، فهرست آرنه-آرنه
ها با وجود ها در قصهکرد و به این نکته دست یافت که شخصیتهاي پریان روسی را بررسیساختارگرایانه، قصه

ها را که در روند قصه اهمیت دارند و واحد دهند. وي عمل شخصیتها کارهاي مشابهی را انجام میتفاوت
) نامید. دیگر پژوهشگران با نقد و تکمیل روش پراپ functionاند، خویشکاري یا کارکرد (سازندة روایت

اند.هاي ملل و ایرانی را بررسی کردهافسانه
یار هاي بسهاي بر جاي مانده از گذشتهمازندران با شرایط اقلیمی خاص، باورهاي سنتی و فرهنگی، نیز آیین

اي در آن رایجهاي ویژهت است و افسانهشیعی با دیگر مناطق ایران متفاو-دور و تعامل آن با باورهاي اسالمی
هاي مذهبی را مایهاست. در این مقاله با روش پراپ و دیدگاه دیگر محققان، هفت افسانۀ منتشرشده با بن

دة شسی رکردهاي بررهاي مازندرانی را با کاهاي کارکردهاي افسانهها و تفاوتچنین شباهتایم، همکردهبررسی
هايمایهایم بنهاي مازندران سعی کردهایم. با نقد و تحلیل افسانهدو پژوهشگر (پراپ و خدیش) نشان داده

مذهبی این دیار بازشناسی شود. -فرهنگی
هاي مذهبی، نقد ساختارگرایی، مایههاي مازندران، بنفرهنگ عامه (فولکلور)، افسانهها:کلیدواژه

شناسی.ریخت
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مقّرب در شعر بهار و شهریارئکۀتصویر مال

ينامدارمحمد

چکیده
ها پرداخته شده است. ی است که در ادیان مختلف به آنجزو مسائل و باورهایمالئکۀ مقرّب، 

تلف هاي مخاعتقاد به وجود این موجودات مانند بسیاري از مسائل اسرائیلی دیگر که از گذرگاه
آسمانی نفوذ پیدا کرده و به تبع آن وارد متون عرفانی و اند، در این دین وارد دین اسالم شده

مضمون آفرینی براي شاعران ۀادبی زبان فارسی شده است. و سالیان درازي است که دست مای
اند. باید یادآور شویم که فارسی زبان قرار گرفته و از آن ها مضامین بکر و بدیعی خلق کرده

همان کند، یعنیب تفاوت چندانی با شعراي سلف نمیمقرّۀطرز تلّقی شعراي مورد بحث مالئک
اند، در شعر شعراي معاصر هم به چشم مقرّب داشتهۀمضامینی که شعراي گذشته از مالئک

اند درکنار سایر موضوعات معاصر مانند :آزادي، قانون، توجه خورد. بهار و شهریار توانستهمی
از این مالئکه در شعر خود به نمایش بگذارند.ل قرن بیستم تصاویري هنريئبه زن و سایر  مسا

اشعار شعراي مورد بحث متفاوت است. جبرئیل بیشترین کاربرد و بسامدکاربرداین مالئکه در
تصویر را از آن خود کرده است و بعد از آن اسرافیل قرار دارد. میکائیل و عزرائیل بعد از این 

ر ها در این رابطه داید متذکر شد که شاهد مثالاند. البته بدو به یک نسبت مورد توجه بوده
اشعار این شعرا چندان زیاد نیست. 

.مقّرب، شعر معاصر، بهار، شهریارۀمالئک:هاواژهکلید
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بررسی و تحلیل مقامات پیر جمال اردستانی در مرآه االفراد

پروانه نبوي یزدي
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

آباديعزیزاهللا توکلی کافی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

نیاهادي حیدري
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

چکیده
پیر جمال اردستانی یکی از بزرگترین عارفان قرن نهم هجري است که نام خود را از طریقۀ 

ه دو نثر فراوانی به این عارف نامی نسبت داداه شگرفته است، آثار برجسته نظم » پیر جمالیه«
باشد. یکی از مباحث مطرح در این کتاب ،احوال و می» االفرادمرآه«که از آن جمله کتاب 

مقامات عرفانی است که پیر جمالی به صورت پراکنده به آن اشاره نموده است.این پژوهش 
اثر عرفانی تبیین نماید. براي این منظور قصد دارد احوال عرفانی مشهور بین عارفان را در این 

ضمن اشاره به دیدگاه عارفان پیشین میزان تأثیر پذیري پیر جمالی از آنها را نیز بررسی نموده 
است. با انجام این پژوهش مشخص شد پیر جمال در بیان احوال عرفانی در کتاب مرآة االفراد 

رسیم احوال هفت وادي عطار را الگوي تغالباً تحت تأثیر عطار نیشابوري بوده و تا حدودي
.عرفانی قرار داده است

.هاي عرفانیمقامات، اندیشه،االفرادیر جمال اردستانی، مرآهپها:واژهکلید
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مقایسۀ ایزدان آب در اساطیر ایران و هند

یلیاردبزادهینبندا
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده   
ن هاي دانشمنداعنوان تاریخ انسان بدوي و محصول ایام کودکی ذهن بشر، درپژوهشبهاساطیر 

این که بشرنخستین اند.جایگاه واالیی برخوردار بودههاي مختلف علوم انسانی همواره ازحوزه
ه وکرداندیشیده واز طریق همین طرز تفکر با محیط پیرامون خود ارتباط برقرارچگونه می

توان به آنمیاساطیرۀ کرده است، چیزي است که با مطالعمیحوادث و حقایق آن را تفسیر
ها در میان اقوام و ملل مختلف هایی میان آندست یافت. اساطیري که اغلب شاهد مشابهت

هاي مشابهت میان اساطیر ایرانی ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی یکی از جنبههستیم.
براي این ».ایندره و تیشتر«هاي موجود میان دو خداي باران، ندي بپردازیم. مشابهتو ه

» یشترت«در اساطیر هندي و ایرانی پرداخته و سپس »ایندره«منظور ابتدا به تبیین جایگاه
ایم که چگونه ایندره با جدا شدن دو قوم ایم و نشان دادههمتاي ایرانی آن را معرفی نموده

است انی از یکدیگر، در بین هندوان همچنان جایگاه خدایی خود را حفظ نمودههندي و ایر
حال آنکه در بین ایرانیان با اعطاي مقام خود به تیشتر به گروه دیوان پیوسته است.

.ایرانیایندرا، تیشتر، خداي باران، اساطیر هندي، اساطیرها:کلیدواژه
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اثر پائولو کوئیلو،»که بمیردگیرد ورونیکا تصمیم می«در رمان موضوع

زاده اردبیلیندا نبی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

پورفاطمه خاك

چکیده
در بین مردم جهان جذاب تلقی شده و مورد استقبال قرار گرفته است. کوئیلو اخیراًآثار پائولو

نام دارد. این رمان» گیرد که بمیردورونیکا تصمیم می«او ة هاي جذاب و پرخوانندیکی از رمان
زندگی نویسنده در آفرینش ۀ گراست که شخصیت فردي، درونی و تجربهاي واقعاز نوع رمان

هاي داستان را از سنین مختلف و طبقات آن سهم زیادي داشته است. نویسنده، شخصیت
ان دهد. زیرا غرق شدن در متفاوت اجتماعی برگزیده است تا گستردگی موضوع را نش

ها چیزي است که در تمام سطوح زندگی قابل رویت است و به نوعی آزردگیها و روانروزمرگی
گیر انسان معاصر شده است. ترس، مضمون اصلی این رمان است که پیامدهاي وخیمی گریبان

موضوعات مهم دارد و نویسنده با استفاده از این فکر، دیگر عناصر داستان را پرورانده و 
اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است که ما در این مقاله به بررسی این -شناختیروان

پردازیم. موضوعات می
.گیرد که بمیردکوئیلو، رمان، ورونیکا تصمیم میموضوع، پائولوها:کلیدواژه
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نگرشی تحلیلی به فرایندهاي ساختاري غزلی از شهریار

لوعلیرضا نبی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قماستاد

فرشته دادخواه
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه قم

چکیده
ي شهریار بررسی و تحلیل »آمدي جانم به قربانت ولی حاال چرا«در مقالۀ حاضر غزل مشهور 

گونگی چشده است. براي این منظور، ساختار دستوري و زبانی غزل در کانون توجّه قرار گرفته و 
یح یابی به تحلیلی صحسازواري و انسجام آنها در کنار یکدیگر بررسی شده است. براي دست

اي موجود در آن، تبیین هاي مادي، ذهنی، کالمی، رفتاري و رابطهاز این غزل، فرایندها و کنش
گردیده و با تمرکز بر افعال به کار رفته در غزل موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در

هاي غزل به دسته بندي و توضیح مشارکین اعم از کنشگرها، کنش پذیرها، فرایندها و کنش
ها پرداخته شده و عناصر پیرامونیِ زمانی، مکانی و چگونگی در ابیات غزل ها و محمولحامل

بندي طرح واژگانی غزل نیز از دیگر موضوعات مورد توجّه بررسی و تحلیل شده است. دسته
ضر است.در مقالۀ حا

، تحلیل ساختاري، فرایندها، افعال.شهریار، غزل حاال چراها: کلیدواژه
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ها درادبیات کودك و نقش آن در بررسی تأثیر و تفسیر منطق درونی افسانه
پرورش تخیل و رشد خالقیت در باروَرکردن زندگی کودکان

نجاتاسماءدهیس
هنريـ فرهنگیمرکزکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مسئول

چکیده 
محققان درآن اتفاق نظر دارند، این است که ادبیات، بهترین رسانه نظران وچه تمام صاحبآن

و منبع براي انتقال آموزش و پرورش ذهن و شخصیت کودك است. در دنیاي وسیع ادبیات، 
ا و نوع نیازهادبیات کودك از جایگاه ظریـف و حساس برخوردار است که ارتباطی مستقیم با

انتظارات مخاطبین آن دارد. رسالت مهم ادبیات کودك، کشف، بازآفرینی و رساندن کودك به 
اي متعالی براي اوست. در ادبیات کودك، بیشترین کمال شخصیت و در نهایت ساختن جامعه

»هاي عامیانه و پریانافسانه«ویژه را در ادبیات شفاهی و به» تخیل«ترین حضور و برجسته
ها با تخیل غنی خود، تنها به دنبال دهد که افسانههاي پژوهش نشان میشاهد هستیم. یافته

گذراندن وقت و انباشتن ذهن مخاطب با جمالت جادویی و غول و پري و... نیستند بلکه هدف، 
وسعت دادن به ذهن کودکان و پرورش «توان تحول و بسط ظرف ذهن مخاطب است و می

جایی که ها دانست و از آنوجه مشترك و زیرساخت اصلی تمامی افسانهرا» هاخالقیت آن
خالقیت و انعطاف و سیالی ذهن دست ۀ ها، به سرمایکودك با مطالعه و شنیدن تخیلِ افسانه

ي اتوان افزایش خودشناسی در کودکان دانست به گونهیابد و مهمترین کارکرد تخیل را میمی
ها، ابعاد مختلف شخصیت خود انگیز افسانهاي داستان هاي خیالکه کودکان می توانند در دنی

هیجانات درونی خود بپردازند.ۀ را کشف و سپس به تخلی
.، خالقیتها، ادبیات کودك، تخیل، افسانهکودكها:کلیدواژه
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ینقش میر سید علی همدانی در ترویج تمدن اسالم

انیمحمدرضا نجار
زدیدانشگاهیفارساتیزبان و ادبدانشیار 

چکیده
هجري دردورة سلطنت محمد خدا بنده اولجایتو در همدان 714میرسیدعلی همدانی در سال 

، شاه همدان، علی ثانی و سیاه پوش از القاب حسینیرف، عاحواري کشمیرمتولد گردید.
او از وي نسبت خرقه خود را به بعد یایاء و کبار عرفاست که اولیاوست. او از بزرگان اول

را ترویج داد. بر اثر انتقال فرهنگ یر فقه حنفیدر کشمیولمذهب بودیرسانند. شافعیم
نامند تا آنجا که می» ایران صغیر«ایرانی و ادب فارسی توسط وي به کشمیر است که آن را

را معمار تقدیر امم و خود او دانست و دست اوعالمه اقبال او را سیدالسادات و ساالر عجم می
مرشد آن دیار : را

ــرین را مشیش و سالطیرو درویمر ینـو نظیمرشد آن کشور م
امر به معروف و نهی از منکر و مقاومت در برابر سید علی همدانی به احیاي عنصر حیاتی

. خوانددینی فرا میاو حّکام و والیان را به عدل و انصاف و رعایت قوانین.اهتمام داشتمفاسد
شجاعت، استقامت، قاطعیت، عینی و کاملی از اخالق اسالمی و بروز خصالی چونۀ ارائه نمون

قناعت، نان خوردن از دسترنج خویش، واي قوي، همتی فوق العاده، صراحت لهجه، زهداراده
هاي خویش براي کمک به نیازمندان دارائیقف، وفداکاري و مقدم داشتن دیگران بر خود

. در اینو اقدامات آن بزرگوار استهااز ویژگی...ومذهبی و تبلیغیجامعه و نیز احیاي اماکن 
مقاله سعی بر این است تا ضمن معرفی میرسید علی همدانی و آثار او؛  نقش وي را در احیاي 

بررسی کنیم.خصوص در کشمیر تمدن اسالمی به
.: میر سید علی همدانی، تمدن اسالمی، کشمیر، ذخیره الملوكهاواژهکلید
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هاي زبان و مضمون در اشعار سید حسن حسینی و احمد عزیزيها و تفاوتشباهت

محمدرضا نجاریان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
سمیه شرونی
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات پایداري دانشگاه یزد

چکیده
انقالب اسالمی هستند که با احمد عزیزي و حسن حسینی از شاعران تواناي معاصر و ادبیات 

هایی نیز دارند که در این پژوهش هاي بسیار در زبان و مضمون اشعارشان، تفاوتوجود شباهت
.پردازیمبه بررسی این شباهتها و تفاوتها می

هاي مشابه، و توصیفات که از مشترکات زبانی آنهاست گستردگی دایره سازيدر کنار ترکیب
ترین تفاوت زبانی این دوشاعرتاثیرپذیري او از زبان شعر حافظ عمدهواژگانی در شعر عزیزي و

است. به طورکلی تنوع و گستردگی مضمون و محتوا در شعر عزیزي بیشتر از حسینی است. 
در بررسی اشعار آنها به این نتیجه رسیدیم که حسینی از میان مضامین مختلف، چندین 

خود را به هرکدام اختصاص داده است؛ مثال در مضمون را برگزیده و حجم زیادي از اشعار
سرتا سر مجموعه گنجشک و جبرئیل  به واقعۀ عاشورا، در مجموعه هم صدا با حلق اسماعیل 
به ستایش رزمندگان وشهداي جبهه و کربال، در سفرنامه گردباد به مضامینی چون انتظار، غم 

داخته است که هرچند مضامین غربت، سکوت و خلوت و بازهم ستایش شهدا و رزمندگان پر
مختلف، اما گستردگی مضامین قابل توجه نیست. بالعکس در شعر عزیزي به مضامین بسیار  

اند. عالوه بر متنوعی پرداخته شده اما هر کدام حجم کمی از شعر او را به خود اختصاص داده
پرداخته اند و یا تر از دیگري نیزحجم، هر کدام از این دوشاعر گاهی به موضوعاتی متفاوت

پردازیم.نسبت به یک مضمون خاص، دیدگاه متفاوتی دارندکه بیان آنها می
.شعرپایداري معاصر، مضمون، زبان، احمد عزیزي، حسن حسینیها: واژهکلید
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باستانی پاریزي»کهنهمار در بتکدة«کتاب اشارات ادبی در 

محمدرضا نجاریان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
سودابه صادقی بهنویی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
ه رشته را بمحمدابراهیم باستانی پاریزي نویسنده و استاد تاریخ معاصر است که آثار بسیاري

ار چیزي که آثاماهاي این نویسنده اکثر روایت تاریخ استموضوع کتابتحریر درآورده است.
کند نوع روایت آنهاست که با روایت مورخان دیگر متفاوت وي را از دیگر کتب تاریخی جدا می

یرگذار أثترین عاملی است که آثار وي را به سمت آثار ادبی تمهممسئلهتردید این است و بی
شود. اي با ساختار روایت و عناصر زبانی و فرازبانی آن درگیر میگونهدهد و خواننده بهسوق می

ادبی بودن زبان باستانی در روایت تاریخ باعث شیرینی کالم وي و جذب خوانندگان زیادي به 
سمت آثار وي شده است.

حاظ وجود اشارات ادبی در آنها ازآنجاکه تاکنون کسی به بررسی آثار باستانی پاریزي به ل
نپرداخته است سعی این مقاله بر آن است تا به بررسی اشارات ادبی ازجمله وجود اشعار، 

هاي خاص زبان نویسنده بپردازد.شناسی و ویژگیها و بررسی زیباییها، اسطورهالمثلضرب
.گاريناشارات ادبی، تاریخ، نثر فارسی معاصر،مار در بتکده کهنهباستانی پاریزي،ها: کلیدواژه
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هیق االدویه عن حقایاالبناسم دریبررس

يزاراللهپورنجففاطمه
محمود عباسی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دهیچک
ن یارتباط بياش برقرارفهیوظیک امر اجتماعیستم است و به عنوان یسک نظام ویزبان 

و ریین تغیاما ار وتحوّل استییحال تغشه دریم و  تفاهم است زبان همیتفهوافراد جامعه
رییغآن زبان تين شده است و بر مبناییش تعیاست که از پیتحوّل بر اساس قواعد و ضوابط

شود،  منظور همانیو هرگاه که از دستورصحبت میو اتّفاقیکند نه تصادفیدا میتحوّل پو
نام یکه کلمه دستور را براین کسیف آنهاست و در واقع نخستیو توصلیکشف قواعد و تحل
جدا کرده و آنها را مرتّب یرا از عربیار کرده است و قواعد فارسیش اختیخویکتاب قواعد فارس

ه واژه کین کسیو اوّل» استیصاحب کتاب دبستان فارسیب اصفهانیرزا حبیم«نموده است 
که در» صاحب کتاب دستور سخن  استینیسنجر قزو«ت کتاب خود آورده اسدستور را در

ین است که به بررّسیبر این مقال سعی. در ام. چاپ شده است18ه.ق برابر با 1296سال 
در يف ابومنصور موفّق هرویتأل،هیق االدویه عن حقایدر کتاب االبن» اسم«يف دستوریتوص

مۀ نخست سدة پنجم است.یا نیمۀ دوم سدة چهارم ین
.، دستور، اسمه، زبانیاالبنها:واژهدیکل
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آموزش زبان فارسی براي دورة شناختی گزینش واژگان محتوايهاي زبانمالك
زبان ایرانتركدبستانی در مناطقپیش

کنديزاده کریمافشار نجف
کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

چکیده
شناختی گزینش واژگان زبان فارسی زبانهاي اضر با هدف شناسایی و معرفی مالكپژوهش ح

انجام پذیرفته است که می تواند در تهیه و تدوین محتواي آموزش زبان فارسی در دوره پیش 
مولفان و مربیان قرار ریزان،یران مورد توجه و استفاده برنامهدبستانی در مناطق ترك زبان ا

دانی استفاده شده است؛ بدین ترتیب اي و میگیرد. براي این کار از دو روش پژوهش کتابخانه
ها مقاالت و اسناد، تعدادي از مالك،هاها، پژوهشاي از کتابکه ابتدا با مطالعه مجموعه
سنجی و روایی یافته هاي فوق از د؛ در مرحله بعد به منظور اعتبارشناسایی و فهرست گردیدن

نفر مربی پیش 915از میان اي استفاده شد. در این مرحله نامهروش تحقیق میدانی پرسش
نفر زن به عنوان نمونه 50نفرمرد و50دبستانی در مناطق نوزده گانه استان اردبیل تعداد

ال و فرضیه پژوهش بخش اول این مطالعه ضمن تأیید سؤیافته هايآماري انتخاب گردیدند.
می توانند نشان داد که مالك هاي زبان شناختی خاصی وجود دارند که در گزینش واژگان 

هايژوهش یعنی پرسشنامه و تحلیل پاسخمورد استفاده قرار گیرند.داده هاي بخش دوم پ
یید و بر تاثیر مثبت این مالك ها در آموزش دگان نیز وجود مالك هاي فوق را تأمصاحبه شون

زبان فارسی صحه گذاشتند.در نهایت مالك هایی که در گزینش واژگان محتواي آموزش زبان 
در دوره پیش دبستانی درمناطق ترك زبان ایران باید مورد استفاده قرار گیرند فهرست فارسی 

و مولفان و مربیان دوره انند مورد استفاده برنامه ریزان و معرفی شده انداین مالك ها می تو
هاي پیش دبستانی در مناطق ترك زبان کشور قرار گیرد.

ان کودکآموزي،  واژگان، دوره پیش دبستانی،آموزش زبان فارسی، محتواي زبان:هاکلیدواژه
.زبانترك
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)پهلوانیواسطورهبخش(فردوسیشاهنامۀدرنیاونوهارتباط

نجفیشیدا
کریمیامیر

چکیده
عنوانهبارتباطاینازگذشتهدر. انسانآفرینشتاریخقدمتبهاستايرابطهنیا،ونوهۀرابط

زاپندگرفتنوآگاهیکسبجهتهانوهگذشتهدر. نیازعنوانبهامروزوشدمییادسنت
بازهامرووداشتندارتباطخودنیايبابزرگتر،بهاحترامسنتِآوردنجابهونیاهايهاتجربه

. استدادهنیازبهراخودجايسنتاینهاانسانارتباطشدنکموبشرزندگیشدنماشینی
جایگزینینیازمندفرزنداندارند،خودفرزندانباارتباطبرايکمتريفرصتوالدینچون
راهمماینتواندمینیاهاازترمطمئنودلسوزترکسیچهپسهستندارتباطیخألاینبراي

انهماهروظریفبسیارشاهنامهگهربارکتابدرفردوسیابوالقاسمحکیم. بگیردعهدهبه
نیازیکعنوانبهآنازشناسانجامعهاو،ازپسسالهزارکهاستکردهمطرحرامطالبی

شانجامعهوخودبرآنتأثیروهانوهونیاهابینۀرابطفردوسیحکیم. برندمیناماجتماعی
لبزرگساوکودكشناسیروانعلمدرامروزهکهاستکردهتوصیفخودحکمتباچنانآنرا

وبررسیپژوهشاینازهدف. استفراوانبررسیومطالعهنیازمندوداردویژهجایگاهینیز
رهشناساندنموضوع،اینانتخابازهدفوشاهنامههايشخصیتنیايونوهۀرابطتحلیل

ردکزندهرافارسیزبانتنهانهکهحکیمیداناست،حکیمیعنوانبهفردوسیبیشترچه
بهرامعاصردانشمندانشناسیجامعهوشناسیروانۀحیطدرمهمیمسائلبیانبابلکه

کهابیات،ازايگزیدهوشدهنوشتهتحلیلیتوصیفی،صورتبهمقالهاین. استواداشتهشگفتی
.  استشدهتحلیلوشرح،پرداختهشاهنامههايشخصیتنیاهايوهانوهارتباطبهآنهادر

.خواهیکینمهر،پادشاهی،نیا،نوه،ازدواج،شاهنامه،فردوسی،حکیمها:واژهکلید
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تناسبی هنجارگریز است،مراعات نظیر

عیسی نجفی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه 
فرزاد فرزي

یفارسارشد رشته زبان و ادبیاتکارشناس

چکیده
ق و مورد تحقیصنعت مراعات نظیر به عنوان یکی از صنایع بدیعی معنوي از دیرباز تاکنون 

بررسی عالمان این علم بوده است. به طورکلی نویسندگان و محققین یا در مورد شرایط و 
هاي زیباشناسانۀ آن. این مقاله اند یا در مورد ارزش یا جنبهحدود این صنعت صحبت کرده

حدود این صنعت ارائه شناسی تعریف جدیدي از شرایط وسعی کرده است به کمک علم معنی
شرط را پیشنهاد کرده است. نخست شناسانۀ آن دود. همچنین در بررسی جنبۀ زیبایینمای

هنجارگریزي در قلمرو معنایی و دوم فاصله و بعد فراوان قلمروهاي به کار رفته. هر چه این 
تري تر) باشند ایجاد زیبایی بیشتناسبقلمروها نسبت به نرم گفتار معمول و روزمره دورتر (بی

کند.می
.شناسی، قلمرو معنایی، هنجارگریزيشرایط، زیباییومراعات نظیر، حدودها:یدواژهکل
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مقایسۀ ساختار داستان خسرو و شیرین نظامی و رساله الطیر سهروردي بر اساس 
دو الگوي لباو و والتسکی و گریماس

یندا نجف
یات فارسیزبان و ادبيدکتريدانشجو

يمنصوره فرحزاد
یات فارسیزبان و ادبيدکتريدانشجو

چکیده
نشدة فراوانی دارد. در این عت دامنه و عمق محتوا، مسائل کارادبیات کهن فارسی به دلیل وس

) به بررسی چارچوب 1966) و گریماس (1967پژوهش بر اساس دو الگوي لباو و والتسکی (
پرداخته شده است. ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت در دو  داستان عرفانی و غنایی 
هاي عرفانی به دلیل نگارندگان این پژوهش را با این فرضیه آغاز کردند که ساختار داستان

(از لحاظ پیرنگ و وجود درس اخالق) با الگوي لباو و اینکه به قصه و حکایت شبیه است
طابق مهاي غنایی به دلیل دستور زبان روایی خاص ساختار داستانولیوالتسکی مطابقت دارد

تحلیلی و با بهره گیري-معیارهاي الگوي گریماس است. در پژوهش حاضر به شیوة توصیفی
اي در یک جامعۀ آمارِي محدود (اما دقیق) رساله الطیر سهروردي به عنوان از منابع کتابخانه

نمونۀ داستان عرفانی با خسرو و شیرین نظامی در جایگاه داستان غنایی از نظر ساختار پیرنگ 
دهد که و دستور زبان روایت مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می

ساختار  پیرنگ در داستان رساله الطیر به دلیل وجود درس اخالق با الگوي لباو همپوشانی 
دارد و مرحلۀ عقد قرارداد در دستور زبان روایی آن پوشیده است، در حالی که داستان خسرو 

لگوي کنشگران گریماس مطابق بوده و معیارهاي الگوي لباو در این داستان دیده و شیرین با ا
شود. نمی

سی، سهروردي، نظامی، لباو، گریماس.شناساختارگرایی، روایتها: کلیدواژه
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عزیزياحمدهايمثنويدراجتماعیانتقادوطنزجایگاه

محمد نجفی آقابابا
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 

چکیده
هاي ادبیات انتقادي و اجتماعی و در حقیقت اعتراضی بر نابسامانی هاي طنز یکی از شاخه

توان گفت که امروزه یکی از کارآمد ترین شیوه ها براي اصالح کژي ها و جامعه است می
اي یک امتیاز تلقّی می شود. براي هر شاعر و یا نویسندهکاستی هاست و بهره گیري از آن 

کاربرد این شیوه با اصطالحات  و تعابیر امروزي بر اثر بخشی آن کمک زیادي می کند. پرسش 
تحقیق بر این شکل گرفته است که آیا احمد عزیزي در مثنوي هایش براي بیان مقاصد خود 

ز نیز بهره جسته است. هدف این مقاله بررسی در کنار استفاده از سایر شگردها از زبان طن
وي از این نوع ادبی ةبیان انتقادي و طنزآمیز در مثنوي هاي احمد عزیزي و میزان استفاد

براي نشان دادن کاستی ها و ناکارآمدي هاي موجود در جامعۀ بشر امروزي است و نمونۀ مورد 
این استوار است که این شاعر در تحقیق مثنوي هاي این شاعر است و فرضیۀ تحقیق نیز بر 

مثنوي هاي خود از چاشنی طنز براي تاثیر گذاري بیشتر بهره برده است. 
.، انتقاد اجتماعی: طنز، طنز کالمی، طنز تصویريهاواژهکلید
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هاي کالسیک و معاصربررسی و تحلیل حبسیه
(با محوریت شعر مسعود سعد و اخوان ثالث)

سجاد نجفی بهزادي

چکیده
شود و شاعر علت اسارت و بدبختی ست که در زندان سروده میانامه، شعريحبسیه یا زندان

سوگ این نوع شعر، بیان حال و شکوه و فغان شاعر درکند. خود را در آن با صراحت بیان می
نماي روزگار اختناق و افشاگر روزهاي تلخ اسیري او آزادي خویش، و به عبارتی، آیینه تمام

ات، مشکالت یدارند. او در حبسیگاه خاصیمسعود سعد جايهاهیحبسیدر ادب فارس.تاس
دل کند و از آنجا که با تمام وجود و سوزیوارده بر خود را گوشزد ميهابتیاز مصيمتعدد

ن ، حبسیات مهدى اخوااز طرف دیگر نیزر زیادي گذاشته است.یخواننده تاثاشعار را سروده، بر
ها و ها در میان اشعار نوپردازان درخور توجه است، همراه با توصیفشمار آنثالث، که 

ى ن مقاله به بررسیسرایى ایران سابقه ندارد. در اهایى است که پیش از وى درحبسیهدیدگاه
در.پردازي و..لحاظ ساختار زبانی، محتوا، تصویرهاي معاصر و کالسیک به و مقایسه حبسیه

شده است. وان ثالث پرداختهشعر مسعود سعد و اخ
حبسیه، مسعود سعد، اخوان، شاملو.: هاواژهکلید
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تحلیلی بر رفتارهاي حمایتی و انسانی در بوستان سعدي

نوروز ندائی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
فرامرز جاللت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلاستادیار  زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
ارد، القه دــاینکه انسان به اشیاء زیبا و ظاهري عت. محبت و عشق انسان تابع فهم و درك اوس

ها کاري است که عالقه به همنوع و رعایت کرامت و شخصیت انسانشکل نازل آن است. ولی 
اي همهربان بودن با خلق خدا، دوست داشتن همه آفریدهنوع بشر باید آن را رعایت کنند.ۀ هم

همه را جزء و عضوي ،همراه بودنها شادي آنودر غم ، خدا، احساس یگانگی با همه مخلوقات
در نتیجه به همه چیز به عنوان جلوه و از خود دیدن، از خودبینی و خودخواهی دوري جستن

ژه ی، به ويسعد،انین میدر اانسانی است. ن نشانه کرامتو صنع و فعل محبوب، عشق ورزید
يهالتیان فضیاست، به بی، نورانيجوانمردثار ویت و ایسراسر آن از فروغ انسانکه در بوستان

25ت و یب499بوستان در دريمنش پرداخته است. سعديهايرومندیو نیانسانیاساس
از ت. سعديف کرده اسیتمام توصییبایزهبرعایت کرامت انسانی راداستان کوتاه و جذاب، 

خواهد که به چشم هم نوع به یکدیگر بنگرند چندان که کرامت انسانی را ها میتمامی انسان
ها به در میان هم پاس دارند و در رفع حوائج هم بکوشند و از هم حمایت کنند و در گرفتاري

ي دیگر های نسبت به انسانانسان بودن) را ارج بگذارند و بایست(یاري هم بشتابند و خالصه 
احساس نزدیکی و دوستی کنند.

.دوستی: سعدي، بوستان، رفتار حمایتی، ارتباط، نوعهاکلیدواژه
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دولتشاه سمرقنديالشعرايکرهاي نویافته از تذنسخه

محمود ندیمی هرندي
علمی دانشگاه پیام نورهیئتعضو

چکیده
چند بار در هند، هلند و ایران چاپ شده است. الشعراء دولتشاه سمرقندي تاکنونتذکره

هاي اولیۀ تصحیح مجدّد این کتاب ارزشمند هاي موجود از ضرورتنوشتهشناسایی دست
الشعراء در دست است، از آن جمله نسخۀ نویافته هاي خطی فراوانی از تذکره. نسخهاست

هاي نسخ خطی به فهرست، محفوظ در کتابخانۀ وزیري یزد که تاکنون در 2604به شمارة 
آن اشاره نشده است.

.الشعراء، نسخ خطی، کتابخانۀ وزیريدولتشاه سمرقندي، تذکرهها: واژهکلید
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فرد آدلرآلکاوانۀ دو شخصیت کلیله و دمنه بر پایۀ نظریۀررسی تطبیقی روانب

اسماعیل نرماشیري
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت ایرانشهر
نورملک مالزهی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت ایرانشهر

چکیده
شناسی است که به بررسی ادبیّات از دیدگاه اي از دانش روانشناسی ادبیّات، شاخهروان
هاي اثر را مورد بررسی هاي روانی نویسنده و شخصیتپردازد. این شاخه، حالتشناسی میروان

دهد. کلیله و دمنه از آثار ارزندة نثر فارسی است که سرشار از دانش و حکمت و تحلیل قرار می
اند. این اثر از بردهاست و در قرون متمادي نزد اهل خرد گرامی بوده و همگان از آن بهره می

شناسی بررسی هاي مختلف ازجمله روانتوان آن را از جنبهزبان جانوران و حیوانات است و می
حتاط، کار، متوز، فریبهاي این اثر نسبت به یکدیگر بدگمان، کینهکرد. برخی از شخصیّت

افتادن و انداختن دیگري را به منزلۀ پیروزي آفرین هستند و فرودار، فرافکن و توجیهخویشتن
دو شخصیت کلیله و دمنه تطبیقی قیق ما به بررسی دانند. در این تحو موفقیّت خود می

کنیم.آلفرد آدلر بررسی میۀ کاوانایم و رفتارهاي آن دو را از دیدگاه روانپرداخته
.شناسی ادبیّات، کلیله و دمنه، آلفرد آدلر: روانهاواژهکلید



1394763دانشگاه محقق اردبیلی ـ شهریورماه 

بررسی مضامین و تعابیر عرفانی در مکاتیب سنایی

بهمن نزهت 
و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهدانشیار زبان 

سالم پشابادي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

زاده امان رحمانس
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
ی فارسسنایی، در زمینۀ استفاده از اصطالحات، مفاهیم و مضامین عرفانی در زبان و ادبّیات 

هاي شخصی وي به پیشرو است. در این پژوهش، کتاب مکاتیب سنایی که در بردارندة نامه
اند تا شیوة ورود این مفاهیم و پادشاهان، وزرا، امرا و دوستانش است، مورد بررسی قرار گرفته

مضامین به آثار ارزشمند دیگري چون حدیقه و دیوان سنایی، درك شود. روش پژوهش، از 
ست. اباشد که احمد نذیر آن را تصحیح نمودهاي میاسنادي و بر پایۀ نسخه-ايبخانهنوع کتا

پس از مطالعه و بررسی این اثر، مشخّص گردید که مکاتیب سنایی نیز همانند دیگر آثار وي، 
هاي دینی است که سرشار از اشارات به آیات و احادیث، مضامین و تعابیر عرفانی، و اندیشه

تا این اثر، ارزشی سائل اجتماعی و تاریخی بیان شده در آن، موجب شده است همراه با م
دوچندان یابد.

.هاي عرفانیسنایی، مکاتیب، عرفان اسالمی، اصطالحات عرفانی، نامهها:واژهکلید
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هاي دینی اساس آموزههاي حکمت عملی برجلوه
حکیم اسدي توسیۀنامگرشاسبدر

راضیه نسبی 
دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجدانشجوي 

سیده رقیه فرجودي 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چکیده
ادبیات تعلیمی ازبین انواع ادبی، داراي اهمیت، قدمت و سابقۀ بیشتري است. شاعران زبان 

بعد نسبت به بیان اندرزها و حکمت ها در شعرشان همت فارسی خصوصًا از قرن چهارم به 
گماشتند. اسدي توسی نیز به تبع فردوسی به ِحکَم و مواعظ توجه وافرشان داده است. او در 
گرشاسب نامه توانسته است آموزه هاي دینی، اخالقی، اجتماعی، و خصوصاً حکمت عملی را 

ز تر اضور اشعار حکمی و اندرزي برجستهاي که میزان حاین متن حماسی کند  به گونهوارد
سایر جنبه ها چون حماسه، اسطوره و رزم پهلوانان است. او با تأثیرپذیرفتن از تعالیم دینی و 
اندرزي اسالم با تکیه بر آیات و احادیث اصول حکمی و اخالقی در اشعارش نمود عینی داده 

است.
.کمت، اخالقنامه، حماسه، حاسدي توسی، گرشاسبها:کلیدواژه
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الشبابوقایع تاریخی عصر قاجار در تذکرهگرالدّین اصفهانی، روایتفروغ

زهرا نصر اصفهانی
نور تهراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

پورمحمدابراهیم ایرج
ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردکتر

پریناز اعتصامی
چکیده

هاي بزرگ در تاریخ ایران است که طی دوران حکومت صد و چند یکی از خاندانخاندان قاجار 
ها و رویدادهاي بسیاري در ایران رخ داده است و از همان سالۀ این سلسله، تحوالت، جنگ

زمان تاکنون کتب و مقاالت متعددي پیرامون وقایع این دوران تألیف شده است. البته مؤلفین 
اسناد و مدارك، به شرح و توصیف رویداهاي این ید و با استناد به برخاین آثار از دیدگاه خو

مًا یهستند که خود مستقین دوران کسانیگران اتین روایکه بهتریاند؛ در حالدوران پرداخته
صبان منن صاحبیاز ایکیاند، ع و اتفاقات دربار بودهیک شاهد وقایدر دربار حاضر بوده و از نزد

ز هست، میرزا محمّدمهدي بن میرزا محمدباقر ینییسندة توانایشاعر و نوکه از قضایدربار
است که در دربار قاجار به شغل استیفا "فروغ"و متخلص به "الدّینفروغ"اصفهانی ملقّب به 

1265که در سال "تذکرةالشّباب"نویسی اشتغال داشته و در یکی از آثارش به نام و سیاق
ان شرح حالی از زندگی خود، یه قاجار نوشته است، عالوه بر به.ق به نام ناصرالدین شا

ها و خدماتی که در دربار قاجار انجام داده، به شرح و توصیف برخی از حوادث تاریخی مسافرت
پردازد.چه دیده و شنیده، میاین دوران بر اساس آن

شرح لغات ونویسی، ، مقدمه"تذکرةالشّباب"ینگارنده که بازخوانی و تصحیح نسخۀ خط
نویسی آن را به انجام رسانده است، در این مقاله ضمن معرفی ترکیبات دشوار و فهرست

ور ان کرده و به منظیبيعصر قاجار را  از زبان ویع تاریخیاي از وقاالدّین اصفهانی، گوشهفروغ
مرتبط با عصر قاجار بهره گرفته است.یخیتاريهامستند ساختن آن از کتاب

الدّین فروغالّشباب، قرن سیزدهم،خّطی، تذکرهتاریخ، دورة قاجار، نسخۀ ها:کلیدواژه
.اصفهانی
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»ملکوت«و»شدهشقهویکنت«هايداستانمقایسهوتحلیل
»زندگیومرگ«تقابلبرتأکیدبا

یاصفهاننصرمحمدرضا
نژاديذوالفقارمحبوبه

چکیده
هنريساختارهايوهااندیشهتکاملموجبیکدیگرازآثاراقتباسادبیاتوهنردنیايدر

میمحدودخاصموردچندبهگاهوپذیردمیصورتاثریککلازگاهاقتباساین. است
پیکرهازنویسندگانرودمیگمانکهطوريبهگرددمیآثارمشابهتسببتبادرهمگاه. شود

کوششینوشتهاین. اندگماردههمتمشابهآفرینشیخلقدرصددواندبودهآگاهآثارمعنايو
و»ملکوت«هايرماننویسندهدوفکريهايتفاوتوهاشباهتدادننشانجهتدراست

وساختاريتحلیلمتن،دوهايشباهتوهاتفاوتازفارغهمچنین. »شدهشقهویکنت«
فضايجستارایننتیجۀدر. شودمیواقعلحاظموردموجزصورتبهاثردواینمحتوایی
کییتبادروکندمیمعنارا-زندگیومرگ–دوگانههايتقابلکهشودمیآشکارنمادینی

وضوعمپیرامونرادوهرنگرشفلسفی،هايبررسیدرلذا. سازدمیفراهمدیگريبهنسبترا
. دهدمیقرارتأملموردگوتیکادبیاتپهنۀدرزندگیومرگنیزشر،وخیر

.شدهشقهویکنتگوتیک،ملکوت،زندگی،مرگ،: هاکلیدواژه
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آیین بزم در تاریخ بیهقی

یداهللا نصراللهی
نعضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجا

نگین بناکار
آذربایجانمدنیشهیددانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه

چکیده
عیش از دیرباز مورد توجه مردم و پادشاهان بوده است. در ایران باستان توجه به بزم و مجالس 

ها برپایی مجالس بزم رواج داشته و مردم زندگی خود را با شادي و نشاط  بیش از دیگر دوره
اي هبردند. پس از ظهور اسالم و رواج آن در دربار ایرانیان رفته رفته از مقدار این  بزمبه سر می

س اي شد براي برپایی مجالهاي اسالمی بهانهشد و در مقابل برخی از مناسبتباستانی کاسته
هاي ایران هم محل برگزاري جشن،هایی بودند که دربارشانبزم. غزنویان از جمله حکومت

هاي اسالمی از این رو بررسی تاریخ بیهقی براي اطالع از چگونگی باستان بوده و هم جشن
که خود بیهقی در اکثر این رسد. مخصوصاً وره ضروري به نظر میبرپایی این مجالس در آن د

ها حضور داشته و توصیفاتی دقیق ازین مجالس به دست داده است. بزم
.نغزنویا،مطرب،ساقی،جشن،عیش،بزم:هاکلیدواژه
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ها در دیوان امیرخسرو دهلويبازتاب آیین

عذرا نصیري
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند و یکی از راه هاي ملی و مردمی هايینآی

به جا مانده از ومنثوردر آثار منظومو جشن هاست.ین هایشناخت جوامع توجه به همین آ
اب ین ها و آداین آیشده است.ین هاآیدوران گذشته، اشاره هاي مستقیم و غیر مستقیمی به 

، نیم، همواره بازتاب باورها، آدابرسوم از نقطۀ آغازین تا زمانی که در آن زندگی می کو 
شاعران از جمله کسانی هستند که و فرهنگ و نوع زندگی در هر جغرافیایی بوده و هستند،

هاینو آینقش به سزایی داشته اند. در گذشته جشن ها و اعیادین هاآیدر حفظ و نگهداري 
انعکاس بیشتري در شعر شاعران داشتند، دلیل آن شاید در این بود که اکثر آنها شاعران 

ه شعري را بو مناسبت ملی و مذهبیدرباري بودند که به مقتضاي شرایط در هر جشن و عید
تحقیق درباره فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین ایران،.ردندکحاکمان و پادشاهان تقدیم می

از جهات مختلف و به دلیل گوناگون کند،از نقاط تاریک ادبی را روشن میضمن آنکه بسیاري
دارد. اهمیت

که با روش تحلیلی » ینها و مراسم در دیوان امیر خسرو دهلويبررسی آی«این مقاله با عنوان 
ا در ینها و مراسم ررد که عمده ترین و برجسته ترین آیو توصیفی انجام گرفته است، سعی دا

میر خسرو دهلوي همراه با شاهد شعري بیان کند.دیوان ا
.ین ها، رسوم، امیر خسرو دهلوي، دیوان امیر خسرو: فرهنگ عامه،  آیهاواژهکلید
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حسب حال در شعر سهراب سپهري

مهري نصیري
دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
سالیان طوالنی بر تاركادبیّات غنایی آیینۀ تمام نماي، احساسات و عواطف شخصی است که 

هاي ادب غنایی است که شاعر یا ترین گونهحال یکی از متنوعدرخشد. حسبادب ایران  می
از نویسیحالکشد. حسباي از زندگی خود را به تصویر مینویسنده وقایع یا رویدادهاي دوره

ود، سیر تکاملی خدیرباز در آثار بزرگان ادب فارسی وجود داشته است و با پشت سر گذاشتن 
به دورة معاصر قدم گذاشت. با توجّه به اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی جامعه در دورة 

نیز شکل جدیدي به خود گرفت و موضوعات آن نسبت به موضوعات حال نویسیمعاصر حسب
هاي پیشین تغییر یافت.هاي شاعران در دورهحالحسب

حال پرداخته، سهراب سپهري است. در این مقاله سبیکی از شاعران معاصري که به سرودن ح
حال در شعر سهراب و همچنین موضوعات متنوعی که پس از معرفی سهراب سپهري با حسب

شویم و متوجّه خواهیم شد، او با تأثیر پذیري هاي او به کار رفته است آشنا میحالدرحسب
وعات گوناگونی را به سبک نو به هایش موضحالاز اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه، در حسب

باشد که در قالب شعر نو هاي سهراب تنهایی میحالاست. بیشترین موضوع حسبکار برده 
اند.نیمایی سروده شده

.سهراب، تحلیل: ادبیّات غنایی، شعر معاصر، حسب حال،هاواژهکلید
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ر اوبا نگاهی به نقدهاي نوستالژیک شع،نوستالژي در شعر فروغ فرخزاد

نفیسه نصیري
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

علیرضا فوالدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده
ی شناختی است که در زندگاي روانمسئلهنوستالژي یا غم غربت به عنوان یک رفتار ناخودآگاه، 

دارد، تريدر آثار هنرمندان جلوة بیشکند، اما بروز آن ها به اشکال مختلف بروز پیدا میانسان
کاوند. در مقالۀ حاضر نوستالژي در اشعار زیرا آنان بیش از دیگران، اعماق روحشان را وامی

شود. در مقدمۀ این مقاله ساز شعر زنانۀ معاصر بررسی میفروغ فرخزاد به عنوان شاعر جریان
هاي نوستالژیک شعر فروغ مایهادامه بنپردازیم و در هاي روانی غم غربت میبه بحث از زمینه

ید، آکنیم. چنان که از شعر فروغ برمیها را مطالعه میمایهو آراي منتقدان در رابطه با این بن
تري مانند بازگشت هاي نوستالژیک تازهمایهاین شاعر، به دالیل فردي و اجتماعی گاه بن

است.کودکی و بازگشت به خانواده را در شعرش بروز داده
.نوستالژي، شعر معاصر، فروغ فرخزاد، نقد نوستالژیکها:واژهکلید
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المعارفبینی تصوف سهروردي بر اساس کتاب عوارفجهان

کاظم نصیري زارع
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان 

چکیده
صاحب کتاب عوارف المعارف، یکی از نمایندگان جریانی ،بن محمد سهرورديابوحفص عمر

از تصوف است که هم فقیه بودند و هم صوفی؛ همچون ابوالقاسم قشیري، علی بن عثمان 
هجویري و محمد غزالی که تصوف ایشان با تصوف امثال بایزید و روزبهان و احمد غزالی و 

کتب این جریان همچون رسالۀ قشیریه عین القضات متفاوت است. ازآنجایی که عوارف، بر سایر 
توان با بررسی ورود، میشمار مینویسی در این جریان بهتأخر زمانی دارد و نقطۀ کمال رساله

ند، کبینی سهروردي و جریانی از تصوف که آن را معرفی میتحلیل آن تا حدود زیادي با جهان
تب در مکعلم، عقل و اجتماعیاتتصوف و صوفی، قرآن،هاي آشنا شد. این نوشتار در سرفصل

بینی سهروردي براساس کتاب عوارف المعارف پرداخته ، به بررسی و تحلیل جهانسهروردي
است.

.هاي تصوفالمعارف، جریانبینی، سهروردي، عوارف: تصوف، جهانهاکلیدواژه
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صوفی و صوفی ظاهريظاهر
)گرایی در تصوفجو در شکلوجست(

کاظم نصیري زارع
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده
دانند و یکی از اتهاماتی که از جانب ایشان به اهل شریعت وارد متصوفه، خود را اهل باطن می

گري است. اما در تصوف هم توجه به اعمال و آداب ظاهري کم نیست، که یکی شده ظاهري
از جمله آداب و شرایط لباس پوشیدن و آراستن از آنها، توجه به شکل ظاهري صوفی است. 

ظاهر و همراه داشتن لوازمی همچون عصا و رکوه و سجاده، که در اکثر کتب صوفیه به آنها 
پردازد است. نوشتۀ حاضر، به بررسی آراء صوفیه در باب شکل ظاهري صوفیان میشده پرداخته

دهد. از نتایج این پژوهش این ر میگرایی در تصوف را مورد بررسی و تحلیل قراو سیر شکل
هاي خود به دلیل افراط در توجه به مسائل باطنی و نیز است که تصوف در برخی از جریان

گرایی شده و شکل ظاهري خاصی پرهیز بیش از حد از توجه به ظاهر، خود دچار نوعی از ظاهر
را براي صوفی تعریف کرده و براي آن اصالت قائل شده است. 

گري.گرایی، ظاهريظاهر صوفی، شکلتصوف، صوفی،ها: ژهواکلید
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هاي روایی در معلّقات سبعمایهبررسی ساخت

دوستسارا نظام
زابل اسالمیمدرس ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

ابوالفضل شکیبا
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
ترین اسنادِ تاریخی، فرهنگی و ادبی عرب جاهلی، آیینۀ تمام نمایی عنوان مهممعلقاتِ سبعه به 

از زندگیِ آن قوم محسوب می شود. معلقاِت سبعه آثاري هستند که تماِم سطوحِ تمدّن و 
اندازهايِ گوناگون کنند؛ از این رو از دیرباز همواره از چشمزندگِی عرب جاهلی را بازگو می

ايِ هنتقدان و پژوهشگرانِ ادبیات عرب قرار گرفته است. یکی از اندوختهمورد نقد و بررسی م
باشد. معلقات نیز به عنوانِ آثارِ فرهنگی و فرهنگی تمدّنی هر قوم، ادبیات داستانیِ آن قوم می

باشد. در تحلیلِ روایی معلقات باید به ساختار هايِ روایی میمایهتمدّنیِ قومِ عرب، داراي بن
نیز توجه کرد. در این مقاله ابتدا با تعریفی از عناصرِ روایی چون پیرنگ، زمان و مکان، ویژة آنها

شخصیت و زاویه دید به بررسی این عناصر در معلقات پرداخته خواهد شد.
.معلقات سبعه، عناصر روایی، پیرنگ، زمان و مکان، شخصیت، زاویۀ دیدها: کلیدواژه
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د و ارتباط آن با جمشیدبررسی جایگاه اساطیري خورشی
در خسرو و شیرین نظامی

ينظرمعصومه
دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

چکیده
اجرام فلکی به ویژه ستارگان و خورشید همواره مورد توجه شعرا بوده و دستمایۀ مضامین 

ي ادار هنر ارزندهششم، میراثسراي نامی قرنها گشته است. نظامی داستانگوناگون در آثار آن
است که از قبل از اسالم در ایران رواج داشته است. بسیاري از تشبیهات و تعبیرات نظامی 

اي و حماسی و در بر گیرندة موضوعات تاریخی است. او با سحر قلم خود، داراي حالتی اسطوره
اش، هاي دینیاندیشهبخشد و با معنا و هدفی تازه و منبعث ازجانی تازه به اساطیر می

نماید. او از همۀ مظاهر طبیعت و حتی معانی مجرد هاي رایج را به زیبایی بازسازي میافسانه
آفریند. در منظومۀها را هنرمندانه میترین صورتگیرد و نغزترین و لطیفو انتزاعی یاري می

رند. اي داد نمود ویژهخسرو و شیرین، این اساطیر به ویژه اساطیر مربوط به خورشید و جمشی
راقم این سطور در ارتباط با این موضوع، از میان شواهد گوناگون موجود در خسرو و شیرین 

ها بسنده کرده است.ترین و گویاترین نمونهبه ذکر دقیق
.خورشید، جمشید، خسرو و شیریننظامی، اسطوره،ها: کلیدواژه
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ساعديغالمحسینآثاردرصداعنصرتحلیل

بقانظريکاظم
مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اصغر درگاهی

چکیده
وهمدنیايازعناصريباکهاستمطرحرئالیسممکتبازبخشیعنوانبهجادوییرئالیسم

رئالیسم. دهدمیشکلتخیلوواقعیتبینمرزدرراايتازهجهانودرآمیختهخیالو
آنهاعینکههرچنددارد،نزدیکیهايمناسبتسوررئالوفانتاستیکداستانهايباجادویی

طرحمجادوییرئالیسمةحوزپیشگامانازیکیعنوانبهساعديغالمحسینایراندر. نیست
تقدینمنسويازنیزمارکزگارسیاگابریلچوننویسندگانیبراوپیشگامیگاهکهبوده

ثرامتندروهمناكوواقعیغیرعناصروجودبهتوجهبا. استآمدهمیانبهداستانیادبیات
هايهمؤلفازیکیقالبدرتوانمیراصداعنصرها،نوشتهگونهایناصلیۀمشخصعنوانبه

مفهومدا،صاساطیريهايریشه. کردبررسیساعديآثارۀبیشتریندرجادوییرئالیسماصلی
هکهستندموارديازصدافیزیکیمفهومحتیوفارسیمعاصروکهنشعردرصداکارکردو

شعردرآوازوانعکاسساحتدودرصدامفهوم. اندگرفتهقرارمداقهموردپژوهشایندر
اهراتتظگاهواجتماعیوسیاسیهايبرداشتمعاصرشعردر. استکردهپیدانمودکالسیک

ناشناس،صداهايوجود. داشتانتظارآنهايبازتابوصداازتوانمیراشرقیعرفانگرایی
ازهاییفضاسازيباآنتناسبوشوندهتکرارموتیفیکچونانغریبوعجیبوترسناك

تانداستعلیقۀدرجبردنباالدرودادهساعديآثاربهمؤثريیکدستیوانسجامدست،این
.داردانکارناپذیريتأثیرمخاطبواليوهولافزایشو

.صداعنصرساعدي،غالمحسینجادویی،: رئالیسمهاکلیدواژه
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هاي می در غزلّیات شمسجلوه

احمدرضا نظري چروده
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا 

چکیده
وند شها و کلمات از دنیاي حقیقی و محسوس به عاریت گرفته میدر گسترة عالم عرفان، واژه

تشبیه، مجاز و استعاره، بیانگر حاالت و خواستِ تا با سیر تحوّل معنایی از صورت به سوي 
ترین الفاظ و مصطلحاتی است که شاعران عارف یکی از مهم» می«گویندگان و شاعران باشند. 

گونه تعابیر غالباً در حوزة تصوّف و عرفان، معنایی غیر اند؛ ایندر اشعار عرفانی خود به کار برده
وفیّه و شعراي عارف مسلک، براي بیان عواطف و از معناي حقیقی و واقعی خود دارند. ص

احساسات درونی و معنوي و نشان دادنِ عشق و محبّت الهی، از الفاظ و کلماتی که به صورت 
اند تا به دستاویز کالم و واژه، منظور خود شوند بهره و سود جستهکنایه و رمز به کار برده می

غیرعرفانی نیز به کار برده شده است، بیان نمایند. را از شراب و َخمر و باده و می که در اشعار 
در عرفان، عروج از لفظ به معنا و سیر صعودي از عبارت به اشارت، از طریق شهود باطنی و 

گیرد که مبناي آن انسان است که با تحوّل و ارتقاي وجودي به ادراك رؤیت درونی صورت می
ّیات شمس، از طریق دریافتِ باطنی و راه بردن شود. موالنا در غزلحقایق در هر مرتبه نایل می

شود. هاي ظاهر را دریده، به عالم ُقدس وارد میبه اشارت، با عدم نفی ظاهر و عبارت، حجاب
ه این شود که البتّاش با دنیاي نامرئی و جهانِ غیب پدیدار میبدین ترتیب، اتّصال روحِ عارفانه

» می«دهد که منظور موالنا از نتایج این تحقیق، نشان میرا با استمداد از پروردگار باید یافت. 
ست.ا» هاي پروردگارتجّلیات و جلوه«که با تعابیر گوناگون و معانی مجازي بیان نموده، همانا 

.شعر عرفانی فارسی، موالنا، غزلّیات شمس، می، دریافت باطنی، تجلّیها:کلیدواژه
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بازتاب چهرة ساقی در کلیات شمس موالنا

رضا نظري چروده احمد
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستاراهیئتعضو 

فرید حائز
واحد آستارااسالمی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کارشناس

چکیده
ود شها و کلمات از دنیاي حقیقی و محسوس به عاریت گرفته میدر گسترة عالم عرفان، واژه

از صورت به سوي تشبیه، مجاز و استعاره، بیانگر حاالت و خواستِ تا با سیر تحوّل معنایی 
گویندگان و شاعران باشند. صوفیّه و شعراي عارف مسلک، براي بیان عواطف و احساسات 
درونی و معنوي و نشان دادنِ عشق و محبّت الهی، از الفاظ و کلماتی که به صورت کنایه و 

اند تا به دستاویز کالم و واژه، منظور خود را از شراب هشود بهره و سود جسترمز به کار برده می
و خَمر و باده و می که در اشعار غیرعرفانی نیز به کار برده شده است، بیان نمایند. در عرفان، 
عروج از لفظ به معنا و سیر صعودي از عبارت به اشارت، از طریق شهود باطنی و رؤیت درونی 

است که با تحوّل و ارتقاي وجودي به ادراك حقایق در گیرد که مبناي آن انسانصورت می
شود. موالنا در غزلّیات شمس، از طریق دریافتِ باطنی و راه بردن به اشارت، هر مرتبه نایل می

شود. بدین ترتیب، هاي ظاهر را دریده، به عالم ُقدس وارد میبا عدم نفی ظاهر و عبارت، حجاب
شود که البتّه این را با استمداد نامرئی و جهانِ غیب پدیدار میاش با دنیاياتّصال روحِ عارفانه

د طلبخواره، جام می را تنها از دست ساقی خویش میخوار و شرابباده«از پروردگار باید یافت. 
اي نامحرم ستاند، دیگر آن مستی اي از دست بیگانهداند و اگر بادهو جز آن را بر خود حرام می

بخشید. عاشق نیز، بادة عشق و محبّت را تنها از جانب معشوق خویش انتظار را بر وي نخواهد 
داشته و از معشوق دیگر جز او، قبول ندارد؛ بنابراین در این پایان نامه چهرة ساقی را از جنبه 
هاي مختلف مثل خویشکاري ها، نام هاي ساقی ، اطوار ساقی و جنبه هاي زیبایی شناختی 

ایم و نتیجۀ این تحقیق مبتنی بر این امر است که ساقی در دیوان دادهساقی مورد بررسی قرار 
اي خدا گونه و پیروار دارد.شمس چهره

.شعر عرفانی فارسی، موالنا، غزلّیات شمس، ساقی، دریافت باطنی، تجّلی:هاکلیدواژه
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ادبیات ایراندرچهلبررسی جایگاه عدد 

یئخونعمتیسمیرا
ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و

بیاتیفهیمه
ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و

چکیده
استفادهآنازآدمیۀروزانزندگیدرمختلفامورشمارشبرايغالباکهستاايواژهعدد

ازاعدادبرخیانسانها،ۀروزانزندگیمسائلاکثردرعدديکاربردمفاهیمبرعالوه.شودیم
برخوردارند؛خاصیاهمیتازمختلف،رسومووآدابادیان،ماقوافرهنگ،درمیانکه،هستند

ورسوموآدابسنن،تصوف،فارسی،ادبدرمتونازدیربازکهعدديمفاهیمازاینیکی
ونقشیازاحترامواغلبقرارگرفتهموردتوجهمحبوبعدديعنوانبهاسالمی–ایرانیفرهنگ

بسیاري از اعمال .باشدمی) 40چهل (عدداست،برخورداربودهسایراعدادبهنسبتترشبی
ایننفوذوسنت هاي تصوف همچون، چله نشینی هاي صوفیه با این عدد ارتباط مبهمی دارد.

هااندیشه،يفکرنیزدرخطاکنونهمآن،هايریشهکهبودهحديبهتامختلفعددازجهات
ازبرخیبررسیتحقیقایندرماهدفمبنابراین.استماندهباقیفرهنگی،ی ـ ادبآثارو

چهعدداینبخصوصاهمیتعلتومختلفهايازدیدگاهآننفوذوعددچهلمختلفوجوه
.باشدمیعدداینبامرتبطداستانهايبرخیبیانوعوامعقایددرچهودیندر

.مذهبعرفان،عامه،فرهنگچهل،: هاکلیدواژه
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رنگ بودن شاهنامه در ادبیات معاصر عربواکاوي عوامل کم

ینعمتفاروق
نورامیپدانشگاهیعرباتیادبوزباناستادیار

هادي یوسفی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوراستادیار

چکیده
گونه که شایسته و بایسته است، در ادب عربی معرفی نشده است. این در حالی شاهنامه، آن

هاي مشهور ادب ملل مختلف مانند ایلیاد و اودیسه هومر، بسیار گسترده است که برخی حماسه
ترین عوامل مهجور ماندن شاهنامه در جهان جهان معاصر عرب بازتاب یافته است. مهمدر 

معاصر عرب عبارت است از:
»ُبنداري«ۀ الف) نقص و نارسایی ترجم

ها به فردوسیگري و ضدیت با عربب) اتهام شعوبی
ج) فقدان ادب حماسی در ادب عربی قدیم

نماید.این مقاله، دالئل مهجور ماندن این سترگ، در ادب معاصر عربی را واکاوي می
گري، ادبیات معاصر عرب، شاهنامه شاهنامه فردوسی، شعر حماسی، شعوبیها: واژهکلید
.بُنداريۀ ترجم
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هاي هوشنگ مرادي و مارك تواینبررسی و تحلیل خشونت در داستان

شهناز نقدي
مدرس دانشگاه پیام نور واحد تفت 

نیایحذبهیسآ
کارشناس ارشد ادبیات کودك دانشگاه پیام نور تفت

چکیده
ویی گو نوجوان است که داستان و داستانهاي کودك یکی از بارزترین مضامین قصه،خشونت

ی اصلترین وسیله براي اهداف مذکور است؛ زیرا نشان دادن مبنايبهترین ابزار و کاربردي
گیرد.هاي قصه براساس عنصر خشم و خشونت شکل میبرخی از روایت

هاي جسمی و روانی بر علیه گر انواع خشونتهاي مرادي کرمانی و مارك تواین، نظارهدر قصه
. پروا هستندبیپرخاشگر، تند ومخاطب کودك و نوجوان هستیم. در مجموعاین دو نویسنده،

یرد. گنویسندگان اقسامی دارد و تقریباً همۀ اقشار جامعه را در بر میها  در آثار این این خشونت
هوشنگ مرادي کرمانی و مارك تواین دو نویسندة مشهور ایرانی و آمریکایی پدیدة خشونت را 

یین براي تب» طنز پرخاشگر«و از ابزار ادبی اند هاي کودك و نوجوان متبلور ساختهدر قالب قصه
اند تا احساس بیزاري، رنجو خشم خود را بیان کنند و جاي خالی هره گرفتهو تجسم این واقعیت ب

این .هاي اخالقی همچون نوع دوستی، امید، صداقت و گذشت را به مخاطب هشدار دهندارزش
هاي تآمیز شخصیهاي خشونتتحلیلی به بررسی کنش–پژوهش با تکیه بر روش توصیفی 

هاي پذیرکودك و نوجوان در حوزة خشونته قشر آسیبهاي کودك و نوجوان علیبزرگسال قصه
هاي  کودك و نوجوان نشان دهدکه پردازد و بر آن است که در قالب قصهجسمی و روانی می

شود؟ هایی علیه آنها اعمال میچه خشونت
.طنز پرخاشگرهاي کودك و نوجوان، خشونت جسمی و روانی،قصهها: واژهکلید
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ر دروسیسایلیشرفت تحصیپرآن بریو تأثیات فارسیادب

اصغر نوذري
کاربرديمدرس دانشگاه جامع علمیدبیر آموزش و پرورش و

ده یچک
يهاکالسيآن حاصل تجربه و ملموس بودن نگارنده با فضايشتر فرازهاین مقاله که بیدر ا

ر یمادر ساات به عنوانیر ادبین موضوع بوده به تأثیر همکاران در ایسایشیدرس و هم اند
ن مقاله به نقش یپرداخته شده است. در ا-یم علمیساختمان عظيبناریو در واقع ز-علوم 

ات در یادبيهان مؤلفهیژه مهارت خواندن و نوشتن به عنوان مهمتریبه ویزبانيهامهارت
ر یثگارنده به تأبهتر اشاره شده است. نيریادگیو یاددهیت قدرت فهم و درك به منظور یتقو

یدهف روح و روان و شکلیات در تلطیبش و... به عنوان ادی، داستان، نمال، طنزیشعر، تمث
و بهبود ینوعان در نظام روابط و مراودات اجتماعبا هميتعامل ویو چگونگیت آدمیشخص

مقاله به يگر سطرهایاند. در دد نمودهیتأکيریادگیو اصالح آن و اصول مناسب آموزش و 
موزش آیاتیو عملیاصليژه گفتار، خط و نوشتار به عنوان ابزارهایبه ویزبانينقش نمودها

ر در ات است که اگیقت این ادبیشده است. در حقیر مناسب تر اشاراتیبهتر و تأثيریادگیو 
ل یاز موانع و مشکالت سر راه تحصیلید رافع خیم بدون تردیریگاه خویش از آن بهره بگیجا

خواهدبود.-عنوان معّلمان و متعلّمانبه -ا م میو تعل
.یلیشرفت تحصیپ، يریادگی-یاددهی، ات، زبانیادبها: واژهدیکل
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بازتاب باورهاي مردمی دربارة جانوران در دیوان صائب تبریزي

ينوذراصغر
کاربرديمدرس دانشگاه جامع علمیدبیر آموزش و پرورش و

چکیده
هاي مردم در دوران حیات صائب آداب و رسوم و باورداشتدر این مقاله به شناخت بخشی از 

تبریزي که مقارن با دورة صفویّه بوده پرداخته شده است. آداب و رسومی که نتیجۀ افکار و 
آید و از جویبار باورها و اعتقادات آن ملّت اندیشه هاي ملّت روزگار خویش به حساب می

ها استناد دقیق و محکمی از این باورداشتشود. نگارنده در پس شناخت و تبیینسیراب می
اند. راقم در این مقاله به دو بخش؛ بخش نخست، پرندگان کالم صائب را چاشنی مباحث نموده

روزگار ۀ به ویژه جامع-و پندارها و بخش دوم، نقش دیگر جانوران در پندارهاي عمومی جامعه
شدن زوایاي پنهان در باورهاي عمومی پرداخته است. هدف از انجام این مقاله، روشن -صائب

هايمردم و پیدا کردن فرصت و قدرت بازشناسی باورهاي صحیح و اصولی که بعضًا ریشه
دینی دارند از باورهاي خرافی و غلط است که قبالً توسط بیگانگان پیرایه شده و وارد -مذهبی

بازار اندیشه و اعتقاد مردم گردیده است.
ها و عقاید، آداب و رسوم.یوان شعر صائب، فرهنگ و مردم، باورداشتصائب، دها: واژهکلید
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) 1387تا 1357شناسی طنزهاي سیاسی عصر انقالب اسالمی ایران (گونه

ينوذریعل
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
یسانقالب اسالمی متناسب با رخدادهاي سیاۀادبی در سه دهگونۀ ترینطنز به عنوان مردمی

ین دوره با توان گفت طنزهاي اطوري که می؛ بهدستخوش دگرگونی محتوایی شده است
ی سیاسطنزهايشناسیگونهۀدر زمینکوششی است،مقاله این سیاست گره خورده است.

ین پژوهش که نگارنده در ا)1357-1387نخست انقالب (ۀانقالب اسالمی طی سه دهعصر
نزپردازان درخصوص دولتمردان و ترین بسامد انتقادات طبیشبه این نتیجه رسیده که

شعارگرایی، نارسایی در خدمات و انتخابات والن داخلی  بوده و به ترتیب شامل سه موضوعمسئ
سونگري دولتمردان داخلی در تعامل با کشورهاي صنعتی و پیشرفته و برقراري باشد. یکمی

ترین چالش انتقادي طنزپردازان در روابط با کشورهاي عقب مانده و گمنام هم مهمارتباط
خارجی بوده است.

.، دولتمردان، روابط خارجیانقالب اسالمیسیاسی،طنزهاي،شناسیگونه:هاکلیدواژه
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شیخ محمود شبستري زُهد در عرفان اسالمی و نگاهِ ۀاندیش
گلشن رازبه مفهوم ُزهد در 

اقدمنورالدینییحیی 
سید غالمرضا غیبی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده
هاي زاهدانه از موضوعاتی هستند که از دیرباز، ذهن و ادراكِ پاره اي از آدمیان را به اندیشه

خود مشغول داشته اند و در عالی ترین صورت، عملی جهت پاالیش و رهایی از قیود و تمنّیات 
آمده اند؛ چنین اندیشه هایی عالوه بر ادیان کهن و اساطیري، در میان ادیان نفسانی به حساب

ابراهیمی نیز نمودهاي واضح و روشنی بر جاي گذارده اند: فَریسیان در آیین یهود، ۀسه گان
عُرفاي عزلت طلب و رُهبان در آیین مسیح و زاهدان در آیین اسالم.

آیین نبوي، افرادي همچون بُکائیه و قُرّاء پدید آمدند؛ در اسالم، از نخستین سال هاي پیدایش 
پس از چندي، چهره هاي شاخص و مطرحی به عنوان زاهدانِ معروف صدر اسالم همچون 
ابوذر، ربیع بن خثیم کوفی، معضد بن یزید عجلی، حذیفه بن یمان و... مطرح شدند که در 

می به این متفکّران، به نهادینه کردن نهایت، با اتّصالِ سلسله هاي مختلف تصوّف و فرق اسال
.زهد در اسالم کمک کرده اندۀاندیش

حاضر، مهمترین رویکردهاي زاهدانه در تاریخ عرفان اسالمی، مورد بحث و بررسی ۀدر مقال
قرن هفتم، شیخ محمود شبستري ـ و به ویژه ةقرار گرفته است؛ در این میان، در محدود

یگاه ویژه اي دارد؛ برهمین مبنا، پژوهشِ حاضر، در پی آن است مثنوي عرفانیِ گلشن راز ـ جا
تا ضمنِ پرداختن به اندیشه هاي زهدانه و ریاضت طلبانه در اسالم و بخصوص در اندیشه شیخ 

هاي مختلف یکی از مهمترین ساحات اندیشه هاي عرفانی را بیش از پیش، شبستري، جنبه
تببین نماید. 

.گلشن راز،شیخ محمود شبستري ،زهد،یعرفان اسالمها:کلیدواژه
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پردازي و عناصر داستانی در داستان مصوّر هاي روایتتفاوت
بنیادهاي زبانو داستان

الیاس نورائی
بان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاهعلمی زهیئتعضو 

چکیده
تان گفتن یا نگفتن داسشود،آنچه به شکل بارز باعث تفاوت بین متن روایی و غیر روایی می

به وجود آمده » داستان، متن و روایت«است. متن روایی متنی است که از ترکیب سه عامل: 
باشد. متن یک شی اّعم از (تصاویر، واژگان و ...) است. مثالً تئاتر، سینما، خاطره و داستان 

ا آیند. امن به شمار میگیرند و هر یک از آنها ابزاري براي بیان داستامصوّر از روایت بهره می
ها یا نوشتارهاي توان متن روایی به شمار آورد. اسناد مربوط به سازمانهر متنی را نمی

پردازد و همچنین رابطۀ ها متن روایی نیست؛ زیرا عاملی در آنها به بیان داستان نمیفرهنگ
ها اما همۀ گفتمانعلّی و معلولی میان اجزاي آنها وجود ندارد. پس هر روایتی گفتمان است،

ی پردازد، آن را متن روایروایت نیستند و در متون زبان بنیاد وقتی عاملی به بیان داستان می
هاي مصوّر که متونی غیر زبان بنیاد هستند با وجود اینکه خبري از نامیم، ولی در داستانمی

؛ زیرا بین اجزاي آن آوریمگو نیست، باز هم این متون را متون روایی به شمار میعامل قصه
اي از تصاویر و رابطۀ علّی رابطۀ علّی و معلولی برقرار است. در واقع در این آثار ما فقط زنجیره

ها در ذهن ما شکل کنیم و بسیاري از اعمال شخصیتو معلولی بین اجزاي آن مشاهده می
برد. در واقع در گوي ذهنی ما جریان حوادث را به جلو میوگیرد و ترکیب تصاویر و گفتمی

توان معادل یک پاراگراف در داستان( متن زبان بنیاد) قرار داد به داستان مصوّر هر قاب را می
یرد. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی ـ گطوري که از ترکیب آنها یک متن روایی شکل می

تان در داسپردازي هاي روایتاي به بررسی تفاوتتحلیلی و با بهره گیري از منابع کتابخانه
پردازد.مصوّر و متون زبان بنیاد می

.متن، متن روایی، داستان مصوّر، رابطۀ علّی و معلولیها:کلیدواژه
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اثر ابراهیم گلستان،»لنگ«تحلیل ساختاري و محتوایی داستان 

الیاس نورائی
بان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاهعلمی زهیئتعضو 

احترام ابراهیمی

چکیده
هايقالبایرانفرهنگیجامعۀدرآنتابعۀاتفاقاتومشروطهانقالبگیريشکلپیدر

تتبعیبهومشروطهعصردرکهجدیديهايقالبازیکی. آمدوجودبهداستانوشعرجدید
داراياولدهۀهايداستان. بودکوتاهداستانشد،ایرانادبیاتحوزةواردغربفرهنگاز

1330سالازکهایراننویسیداستاندومدهۀولی. بودرئالیسمبیشتروکالسیکساختار
هبگردیدمدرنیسمحوزةواردکالسیکهايسنتنهادنسرپشتباگرفتشکلبعدبه

ساختارچندصدایی،طرح،ریختگیهمبهزمانی،شکستمانندابزارهاییکهطوري
صادقگلستان،ابراهیم. بخشیددورهایننویسیداستانبهايتازهشکل... وسوررئالیستی

داستان. دانستایراننویسیداستانجدیدسبکپیشروانازتوانمیراهدایتوچوبک
ابوفارسیکالسیکهايداستانازمتفاوتساختاريبا»سایهشکار«مجموعۀاز»لنگ«

ردازدپمیمردمیحاصلبیهايتالشوواخوردگیشکست،بیانبهناتورالیستیرویکردي
هبحاضرپژوهش. اندشدهکشیدهافسردگیوانزوابهپهلويعصرفاسدادارينظامدرکه

محتوايوساختاربررسیبهايکتابخانهمنابعازگیريبهرهباوتحلیلیـتوصیفیشیوة
.پردازدمیگلستانابراهیماثر،»لنگ«داستان

گلستان.ابراهیملنگ،ناتورالیسم،ذهن،سیالنپیرنگ،ها:کلیدواژه
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هاي تأویلی در تمهیداتبررسی خوشه

لیال نوروزپور
استادیار دانشگاه گلستان
منیره فرضی شوب
استادیار دانشگاه گلستان

خاتون میرزایینرجس
دانشجوي کارشناسی ارشد 

چکیده
اقناع مخاطب و استدالل بهره گرفته شده در آثار عرفانی به شکل گسترده از آیات قرآن براي

است. عین القضات نیز در تمهیدات به تناسب موضوع بحث آیات را به شیوه هاي مختلف  به 
هاي تاویلی پرداخته هاي تأویل در تمهیدات به خوشهبرد.. در این مقاله از بین شیوهکار می

زنجیروار با یکدیگر ارتباط دارند و هایی است کههاي تاویلی، تاویلشده است. منظور از خوشه
شود. این پژوهش تحلیلی است و پس از تعریف هاي دیگر از آیات مییک تاویل، زمینه تاویل

مختصري از تأویل و جایگاه آن در متون اسالمی، از جمله اسماعیلیه، شیعه و صوفیه، و نگاهی 
ه کار رفته ي باهاز این خوشهکوتاه به تمهیدات، ضمن معرفی خوشه هاي تأویل، نمونه هایی

در تمهیدات را بیان کرده و تحلیل می کنیم. عین القضات معموال در تاویل آیات به شبکه 
هاي واژگانی و معنایی ، تداعیاي از معانی و ارتباطات واژگان، داللتهاي معناییگسترده

وان تهاي تصویري میاي است که در قیاس با خوشههاي معنایی به گونهاندیشد. این شبکهمی
ویلی نامید.هاي تأآن را خوشه

.القضات، تأویل، قرآن، تمهیداتعینها:واژهکلید
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یت زن در شعر نظامیبررسی شخص

زینب نوروزي 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

دهیچک
ت آنان یموقعت و یل شخصیکه با تحلشودیده میديادیزنان زيمای، سیدر خمسۀ نظام

ياریسها بن منظومهیدر ایافت. نظامیدست ین آثار بزرگ ادبیر جنس زن در ایتوان به تأثیم
گذارد. زن در یش می) را به نمایخی، تاری، اخالقی، اجتماعیاسیزن (سیتیاز ابعاد شخص

يا وید دارد. گویتأکين حضور قویشود و شاعر بر ایدر خمسه ظاهر میگوناگونيهانقش
ن یکند؛ البته اید مییاو را تأیروشنفکرانه دربارة زن است و حضور اجتماعینگرشيدارا

ر شعرا و در چالش با یسه با سایت دارد که در مقاین جهت اهمیاز اینگرش روشن و انسان
ل یلز تحیاشعار خمسه و نینو و قابل توجه است. ما با بررسيادهیپدیرانیفرهنگ مرد محور ا

ن جنس یدگاه شاعر را دربارة ایدم یتوانیحضور آنان میزان و چگونگیزن و ميهاتیشخص
م.یبدان
.، خمسه نظامی، زن، شخصیت، معشوقيگنجوینظامها: واژهدیکل
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هیام در روسیم عمر خیگاه حکیجا

يمهناز نوروز
ییدانشگاه عالمه طباطبایت علمئیار و عضو هیاستاد

دهیچک
محققان يهاه دارد که تالشیدر روسيژه و ارزشمندیگاه ویجایات فارسیادبامروزه زبان و 

ه با یدر روسیات فارسین امر داشته است. ادبیدر اییر بسزایرباز تأثیاز دیو مترجمان روس
خته است ویه در هم آمیروسيگوین شاعر پارسیترمحبوب، يشابوریام نیم عمر خینام حک
یعن مقاله سیگذرد. در ایاتش میرباعین ترجمۀ روسیسال از اولست یش از صد و بیاکنون ب

ن شاعر یگاه ایام جایقات انجام شده دربارة عمر خیها و تحقبر ترجمهيشده است تا با مرور
انده شود.یه نمایبرجسته در روس

.یشناسامیه، خی، ترجمه، روسیات فارسیام، ادبیخها: دواژهیکل
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منظومۀ حیدرباباي شهریارهاي رمانتیک جلوه

یعقوب نوروزي
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکوهیئتعضو 

چکیده
استاد شهریار خواهیم» حیدربابایه سالم«هاي رمانتیک منظومۀ در این مقاله به بررسی جنبه

هاي خاص این مکتب اي راجع به رمانتیسم و علل ظهور آن و ویژگیپرداخت. در آغاز مقدمه
اي هثیر شاعران معاصر ایرانی را از این مکتب متذکر شدیم و به خصوص به جنبهآوردیم و بعد تأ

گذار این مکتب اشاراتی کردیم و آشنایی  شهریار را از طریق رمانتیک شعر  نیما به عنوان پایه
وي با این مکتب و سرودن اشعاري در این زمینه را بیان کردیم و پس از آن به طور گسترده

هاي رمانتیک منظومۀ حیدربابا را که عبارت از بازگشت به دوران کودکی، برخی از ویژگی
روستا ستایی و طبیعت دوستی و گریز از مظاهر تمدن جدید و احترام و عالقه به آداب و 

هاي گذشته است آوردیم.سنت
ستایی.یدربابایه سالم، رمانتیسم، روستاشهریار، حها:واژهکلید
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مردان در شعر زنانۀ فروغ فرخزاد حضور 

زهرا نوري 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
فروغ فرخزاد، شاعر برجستۀ ادبیات معاصر از اولین شاعران زن ایرانی است که مرد را محور 

متنوع مرد در اش قرار داده است. در این مقاله ابعاد وجودي مرد، چهرة هاي شعرياندیشه
اجتماع، زندگی و اندیشۀ شعري فرخزاد، قضاوت و احساسات فرخزاد به عنوان یک شاعر زن 

انۀ دهد مردان در اندیشۀ زننسبت به مرد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می
مرد اش دربارة ترین احساسات شاعرانهفرخزاد حضور پررنگ دارند. در دو دورة شعري او مهم

است که در آن مرد به عنوان » معشوقگی مرد«ترین چهره از مرد در دیوان او است. مهم
معشوق یا عاشق در زندگی شاعر و اجتماع ظاهر شده است، اغلب عشق او غریزي است و در 

یا عاشق متعالی است شود اما در موارد اندکی معشوقنهایت باعث بدبینی شاعر به مردان می
و تعالی روحی شاعر است. در شعرهاي اجتماعی مرد به عنوان یک فرد هوسران، که باعث نجات

اراده، مضمحل و یأس زده در اجتماع ظاهر شده است اما در چند مورد نیز به عنوان منجی بی
از او یاد کرده است که در آن  مرد در  نقش ناجی شاعر در زندگی و گاهی در نقش نجات 

ت.دهندة اجتماع ظاهر شده اس
فرخزاد، مرد، معشوق،اجتماع، منجی.ها:واژهکلید
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در قصایدخاقانی» صبح«تصویر کانونی و خرده تصویرها با محوریت 

سونیا نوري
دکتري زبان و ادبیات فارسیدانشجوي

لیال نوري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
خالق دنیاي شعر خویش است؛ تصویرآفرینی یکی از وجوه روشن هنرشاعرانه است. شاعر،

که کشد یا چه بسا بی آنآورد و به تصویر میبیند، پیش چشم میمالک حسی نیرومند که می
توان گفت شاعر خالق است. خاقانی شاعر آفریند و اینجاست که میکند و میببیند، خیال می
رآمدن صویرهاي بدمد و بدیع ترین تها در شعر وي میانگیزترین صبحشک دلصبح است و بی

توان دید. در هر تصویرگري دست واژگان میهاي این نقاش چیرهآفتاب را در میانۀ توصیف
یا خرده تصویرهاوجود دارد و در کنار آن، تصویر محوري و کانونیشاعرانه، یک 

که به پرورده شدن و به کمال رسیدن تصویر کانونی کمک تصویرهاي فرعی و کنارین
انجام این پژوهش، بررسی تصویر کانونی برآمدن آفتاب و دمیدن صبح در کند. هدف ازمی

تصویرهاي آن است.قصاید خاقانی و خرده
.خاقانی، قصاید، صبح، تصویر کانونی، خرده تصویرهاها:کلیدواژه
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آگاهی ملی در حفظ هویت ملی و تاریخی ایراننقش زبان فارسی و خود

حسین نوین
ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار زبان و 

چکیده                                                                                          
یت هو«ملت ایران، از دوران باستان، با درك و آگاهی از حقیقت تاریخی و فرهنگی خود، به نام 

رداشته است. ایرانیان با کمک جوهرة مفهوم به دنبال حفظ و یا بازیافت آن گام ب» ملی
در حوادث و فراز و نشیب پرتالطم تاریخی خود، همیشه بر نگهداشت و به » خودآگاهی ملی«

کارگیري دو محور اساسی هویتی خود(سرزمین ایران و زبان فارسی) تأکید داشته و در آثار 
د.انحیات تاریخی خود یادکردهالمتین تاریخی، فرهنگی، ادبی و هنري خود از آن دو به حبل

هاي باستان، میانه و جدید نیز اغلب مبتنی بر محوریت زبان فارسی است. هاي دورهزبان نوشته
هاي غلبۀ فرهنگی و سیاسی بیگانگان، ایرانیان جهت پاسداشت هویت و کیان حتی در دوره

ریخی هاي تاها و رشادتملی خود، به یاد کرد شکوه فرهنگی، سیاسی و تاریخی و بیان قهرمانی
اي از زمان نیز با خلق اند و در برههها، پرداختهها و شاهنامهنیاکان خود، اعم از اساطیر، یادنامه

اند.آثار ادبی، علمی و دینی، پرچم درخشان هویت و شناسنامۀ تاریخی ایران را زنده کرده
لی حیات تاریخی و استقالل مملتی که صدها قرن تحت یورش بیکانگان و غارتگران توانسته،

کارگیريو فرهنگی خود را حفظ نماید، تنها در سایۀ خودآگاهی و شعور تاریخی خود و با به
هاي شکننده  و توفان پرتالطم حوادث زبان واحد ملی و تاریخی خود (فارسی) توانسته از عقبه

گام بگذارد.تاریخی سربلند و کامیاب به شاهراه استقالل و هویت تاریخی خود 
.: زبان فارسی، خودآگاهی، هویت، ایرانهاکلیدواژه
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بررسی نخستین اشعار عاشورایی در زبان فارسی

حسین نوین 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

مریم شریفی 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی محقق اردبیلی

چکیده 
شود که پیرامون قیام الهی امام حسین(ع)، اخبار مبتنی بر گفته میشعر عاشورایی به شعري 

هاي جنگ کربال، هاي عاشورا، توصیف صحنهشهادت ایشان و یارانشان، توصیف شخصیّت
گوید. حوادث قبل و بعد از آن و پیوند تاریخ با آن حادثه سخن می

زمانی خاص(قرون اولیّه تا پژوهش حاضر تالشی پیرامون این موضوع است که با تعیین برهۀ 
پایان قرن نهم هجري) به بررسی نخستین اشعار عاشورایی در زبان فارسی و عرب بپردازد.

هاي مختلف، با اتکا بر منابع معتبر دربارة نخستین در این نوشته سعی بر آن بوده که دیدگاه
و محتوایی بررسی هاي ساختاري ترین ویژگیاشعار عاشورایی و اشعار شاعران در قالب مهم

اشد.بها همراه میشود تحقیق حاضر با نقد و نظرهاي پراکنده دربارة این آثار و تحلیل یافته
ن عاشورایی، امام حسین(ع)، مرثیه.: شعرعاشورایی، شاعراهاکلیدواژه
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» رستم و اسفندیار«بررسی رفتار قهرمان تراژدي در داستان 
بر اساس نظریۀ ارسطو

حسین نوین
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

رادپیام فروغی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی 
مالک قاسمی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی 

چکیده
را »رستم و اسفندیار«این پژوهش، بر آن است که رفتارهاي رستم، قهرماِن داستان تراژیک 

بر اساس نظریه ارسطو در کتاب بوطیقا بررسی کند. از دیدگاه ارسطو، قهرمان تراژدي، داراي 
اي برخوردار است؛ بنابراین، با بررسی ها از اهمیت ویژهرفتارهاي خاّصی است که شناخت آن

تان با بررسی داسگیري تراژدي پی برد.توان به چگونگی ساختار و شکلرفتارهاي قهرمان، می
ارسطو، این نتیجه به دست آمده است که رفتارهاي ۀ بر اساس نظری» رستم و اسفندیار«تراژیک 

توان به دو نوع هاي ارسطو همخوانی و هماهنگی دارد. رفتارهاي رستم را میرستم، با نظریه
تراژدي انجام رفتارهایی که قهرمان در جریان -2رفتارهاي کلی قهرمان -1بندي کرد: تقسیم

پردازند.هاي این دو نوع رفتار می. نگارندگاِن این مقاله، به تبیین مؤلفهدهدمی
: ارسطو، تراژدي، شاهنامه، رستم و اسفندیار، قهرمان.هاکلیدواژه
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پیروان اردبیلیِ محتشم کاشانی بررسی موردي انور اردبیلی

رحیم نیکبخت
علمی دانشگاه تبریزهیئتعضو 

چکیده 
پیشینه عالقه و محبّت ایرانیان به اهل بیت عصمت وطهارت(ع) به روزگار صدر اسالم باز 

اي داشته است. در پی رسمیت تشیع، گرددکه در شعر و ادبیات ایران زمین بازتاب گستردهمی
هاي مکتب  اهل بیت (ع) به عرصه شعر و ادبیات  بیش از قبل در تبلیغ و ترویج عقاید و آموزه

آمد و با آفرینش ترکیب بند محتشم کاشانی شعر مرثیه به اوج خود رسید. از زمان محتشم تا 
کنون ترکیب بند وي همواره به منبع استقبال و الهام براي شعرا تبدیل شد.  اهمیت مذهبی 
و موقیعت استراتژیک آذربایجان موجب گردید شاه اسماعیل صفوي مذهب شیعه را در مسجد 

هب رسمی ایران اعالم کند. بدیهی است با چنین اهمیتی  به خوبی روشن جامع تبریز مذ
است به سرعت  شعر وادب آذري در خدمت تعالیم عالیه شیعی قرار خواهد گرفت. از این رو 
شعرا و ادباي آذربایجان در استقبال از محتشم کاشانی و مرثیه سرایی اهل بیت (ع) گوي 

زادگاه خاندان شیخ  شاه اسماعیل از کانونهاي مهم شعر سبقت را ربودند. اردبیل به عنوان 
وادب شیعی شعراي بزرگی را در خود پرورش داد. در این مقاله با معرفی اجمالی پیروان 
واستقبال کنندگان محتشم کاشانی با زندگی و ابعاد مختلف حیات زنده یاد انور اردبیلی 

واهیم شد.مهمترین شاعر ترکیب بند سراي معاصراردبیل آشنا خ
بند سرایی، محتشم کاشانی، ادبیات مرثیه، اردبیل، صدرالممالک اردبیلی، ترکیبها: کلیدواژه

الی اردبیلی، یحیوي، انور ادربیلی.ح
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الدین رازياکرم(ص) در مرصادالعباد شیخ نجمسیماي پیامبر

عباس نیکبخت
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ایپويانصارمحمد
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اکبر بکران چرخعلی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
است که اینسیماي پیامبر اکرم(ص) در بسیاري از آثار منثور و منظوم ادب فارسی بازتاب یافته 

دهد. مرصادالعباد یکی از موضوع، ارادت خاص شاعران و نویسندگان را به آن حضرت(ص) نشان می
متون عرفانی ارزشمند زبان فارسی در قرن هفتم است که سیماي پیامبر روح جاري آن است. نجم 

) امبر اکرم(صهاي کتاب، سیره و سخنان پیالدین رازي؛ نویسندة آن عالوه بر مقدمه در تمامی بخش
کند و به تفسیر آن شمارد و احادیثی از آن حضرت نقل میرا به عنوان اسوة جامعۀ بشري بر می

توان گفت که پرداختن به سیماي پیامبر اکرم، یکی از ارکان اصلی کتاب پردازد. بنابراین میمی
رت در این زمینه صووجوي نگارندگان، تا کنون هیچ گونه پژوهشیمرصادالعباد است و بر اساس جست

نگرفته است. بنابراین نشان دادن سیما، سیره و احادیث پیامبر اکرم(ص) در مرصادالعباد، هدف اصلی 
این مقاله است. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا نجم الدین رازي پیامبر اکرم را در سیماي یک 

نده است؟ مرصادالعباد یک اثر عرفانی که او را به مقام معشوقی نیز رساعاشق تصویر کرده است یا این
رود که نویسنده در آن، هر دو بعد مسئله را در نظر گرفته باشد و همین امر، ضرورت است و انتظار می

بنديوجو در کل متن مورد نظر و تدوین و طبقهکند. روش کار جستانجام این تحقیق را ایجاب می
دهد که پیامبر نتایج حاصل از این پژوهش نشان میها خواهد بود.ها و تحلیل توصیفی آنیافته

اکرم(ص) مهربان، کریم، شیفته و مشتاق طاعت خداوند و البته محبوب و منظور نظر حضرت حق 
بوده و عشقی دو سویه میان او و پروردگار جلیل جریان داشته است.

.سیماي پیامبر اکرم(ص)، مرصاد العباد، نجم الدین رازيها: کلیدواژه
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هاي فارسی سدة پنجم تا نهم هجريشناسی فرهنگ در منظومهاژهو

عباس نیکبخت
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ایپويانصارمحمد
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اکبر بکران چرخعلی
و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان 

چکیده
به آنبهبودجهتدري زیربرنامهکه استسازانساني هامقولهازفرهنگ به عنوان یکی 

شک اندیشمندان زیادي در طول تاریخ بدون.کندیمکمک شایانی ي پویااامعهي جریگشکل
جهان سهمشان در اصالح جامعه و بانیاداساس،برایناند.در رابطه با فرهنگ بحث کرده

به ادبیات کشورمان و به خصوص شاهنامه؛هی نگابافرهنگ ملی چشمگیر بوده است.
یابیم که هدف فردوسی چیزي نبود جز اعتالي فرهنگ ایرانی و ملی کشورمان و یدرم

ولۀ مقجا که تا کنون پژوهشی درموردآنازهاي فرهنگی گذشتگان.جلوگیري از افول سرمایه
اضرحنوشتارساز ادبیات و نقش آن در فرهنگ ملی یک سرزمین صورت نگرفته است؛فرهنگ

ی دارد که بر اساس منابع دسته سعاي و اسنادي گردآوري شده است؛به روش کتابخانهکه
هاي پرداختن شاعران را به بحث فرهنگ یابی و نمودها و جلوهة فرهنگ را ریشهواژاول فارسی،

دهد که واژة فرهنگ در حاصل از پژوهش نشان میجینتانجش و ارزیابی قرار دهد.مورد س
ة متنوعی دارد و با توجه به اهمیت ویژة این موضوع شاعران حوززبان و ادبیات فارسی،

اند.هاي مختلفی به این بحث پرداختهازجنبه
فرهنگ، ادبیات، شاهنامه، متون ادبی.ها:واژهکلید
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تحلیل روابط شخصیت هاي ویس و رامینبررسی و 
بر اساس الگوي کنشگر گریماس

فرمهشید نیک
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
عاشقانۀ ویس و رامین به جهت موضوع و شخصیت زن آن (ویس) چنان که باید از منظومۀ

جستار، به بررسی و تحلیل فرایند این داستان با است. در این استقبال و توجه برخوردار نبوده 
ایم.استفاده از الگوي کنشگر گریماس پرداخته

شود، این ها به درستی و روشنی نموده نمیاز آنجا که حقیقت و واقعیت حوادث در داستان
شش کنشگر دارد و الگو در تعیین کنش و عملکرد افراد داستان بسیار کارآمد است. این الگو

این شش کنش عبارتند از: کنشگر فرستنده، گیرد.هاي داستانی را در برمیی کنشتمام
اساس این الگو (رقیب). بربازدارندهیاریگر،(هدف)،مفعولفاعل،(سودبرنده)،کنندهدریافت

ابتدا شود که عامل اصلی و کنشگر فرستنده در ازدواج ناخواستۀ ویس با شاه موبد،نمایانده می
نگري شهرو، مادر ویس است. فکري و عدم آیندهخوشگذرانی شاه موبد و سپس بیهوسرانی و

-(دایه) نقش و حضوري بسیار پررنگ دارد. دایههمچنین در این داستان کنشگر یاریگر
شود تا رامین و ویس متوسل میها و ترفندهاي گوناگونبه روش-هاي ویسرغم مخالفتعلی

هاي داستان است. به این ماهیت اصلی شخصیتخود نشان دهندةرا به یکدیگر برساند و این
هدف در این داستان است، در راه رسیدن ترتیب ویس که ابتدا خود کنشگر مفعول و شیء 

هاي بسیاري را تحمّل شود و سختیبه هدف و فرار از سرنوشت محتوم، کنشگر فاعل می
کند.می

گریماس، تحلیل، شخصیت.ویس و رامین، الگوي کنشگرها:کلیدواژه
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ولدحدیث عشق در دیوان سلطان

داود واثقی خوندابی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

ثابتمهدي ملک
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

دکاظم کهدوییمحم
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
اش عرفان و تصوّف اسالمی است که بسیاري از اهل عرفان دربارههاي اساسیعشق از موضوع

ولد اند. غور و بررسی در دیوان بهاءالدّین سلطانسخن گفته و به شرح حاالت آن پرداخته
ایست که مادر عشق او را در دامان خود بیانگر این حقیقت است که شاعر، عاشق دلسوخته

بینی رها کرده و با فانی کردن صفات رذیله، ندان خودپروریده و سکر حاصل از عشق او را از ز
به حیات جاودان رسانیده است.

شاعر آتش فروزان عشق را سبب قطع موانع و مهالک راه دانسته است و قلندروار زهد را به 
دهد. او براي رسیدن به کعبۀ جانان از گیرد و باده نوشی و عشق را بر آن ترجیح میسخره می

پذیرد. به اعتقاد سلطان رویی میگذرد و ننگ و مالمت حاصل از عشق را با گشادهنام و نان می
اي براي عشق حقیقی باشد به شرط آنکه هدف نهایی آن را تواند مقدمهولد عشق مجازي می

لذّات بهیمی تشکیل ندهد.
اي کوتاه در خصوص معناي عشق در مکتب عرفان، به واکاوي در این جستار پس از مقدمه

حدیث عشق در دیوان سلطان ولد خواهیم پرداخت. 
.عرفان و تصوّف، سلطان ولد، عشق، عاشق و معشوقها:کلیدواژه
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»دختر شینا«نگاري در هاي خاطره و خاطرهبررسی ویژگی

یفراهانیواشقانمیابراه
علمی دانشگاه پیام نور همدانهیئتعضو 

ریهژیمیابراهمعصومه
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همداندانشجوي دکتري

فاتحيسجادرضایعل
کارشناس عربی

چکیده
، نگوناگویهاها و قالبوهیبا شینگار. خاطرهاستیخیق تاریخ در تحقخاطره، از جمله مواد و مصالح مورّ

ود نویسی خکه از عهد ناصرالدین شاه قاجار با خاطرهران داردیخ فرهنگ و ادب ایدر تاریطوالنیاسابقه
.با توجه به استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفاهی و خاطرات دوران هشت او از سفرهایش مرسوم شد

»دختر شینا«کتاب ضرورت دارد.آنیشناخت خاطره به منظور بررسسالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه 
نگاري بهناز ستّار ابراهیمی هژیر با خاطرهشهید حاجکنعان، همسر خیر محمديخاطرات قدم

نگاري را در نگارش و مدوّن کنندة خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطرهزاده است. تدوینضرابی
هاي موضوع خاطره در کردن مطالب رعایت کند: موضوع، استناد وقایع و نثر خاص خاطره.از ویژگی

است. خاطره پرودهنده و بیگرا و بیان حقایق تکانتکلف، واقع، بی، داشتن روایتی صادقانه»دختر شینا«
باید داراي استناداتی همچون عکس، نامه، نام اشخاص، زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق حاالت 

نثر خاص خاطرةاین کتاب، نثر ساده است. شروع از این حیث، پربار است.» دختر شینا«باشد که 
هاي ادبی زیرکانه و مالیم است. دارا بودن طنزي هوشمندانه همراه با آرایهنگاري از جز به کلخاطره

هاي این نثر است. خاطرات، فصاحت و ها از دیگر ویژگیهمراه با فضاسازي و توصیف عینی صحنه
ها، با این ویژگی» دختر شینا«گویی پرهیز شده است.بالغت الزم را دارا هستند در حالی که از کلی

نویسی دفاع مقدس شده و بررسی آن، بررسی راز هاي حوزة خاطرهترین کتلبیکی از موفقمبدل به 
و رمز موفقیت در این حوزه است. در این مقاله، نویسندگان(که یکی از آنان، دختر حاج سّتار ابراهیمی 

ویسی نههاي خاطرتوصیفی به بررسی ویژگی-است) با روش تحلیلی» دختر شینا«هژیر، قهرمان کتاب 
پردازند.می» دختر شینا«بر اساس کتاب 

.شینا: خاطره، خاطره نگاري، دفاع مقدس، دخترهاکلید واژه



یج زبان و ادب فارسیتروی المللي دهمین همایش بینهاچکیدة مقاله802

االسرار نظامیالملک در مخزنثیر سیرالملوك خواجه نظامتأ

مریم وافی ثانی
مدرس دانشگاه علمی کاربردي

چکیده
ترین نمایندگان جریان سیاست نامه نویسی دوران خواجه نظام الملک طوسی یکی از برجسته

اسالمی است. بیشتر آثاري که در زمینه اندیشه سیاسی و کشورداري پس از سیر الملوك 
ز ثیرپذیري مخزن االسرار نظامی ااند. دربارة تأاثر تأثیر پذیرفتهخواجه نوشته شده اند، از این 

منثور ثیر آثاراند. اما دربارة تأسیار نوشتهآثار منظوم، مخصوصا حدیقه سنایی، پژوهشگران، ب
خورد. نظر به اینکه باب اول تادر این اثر نظامی کمتر تحقیق و پژوهش مستقلی به چشم می

نظامی است، نگارنده در این مقاله بر آن است که با "نصیحه الملوك "چهارم مخزن االسرار، 
ی را که نظامی در زمینه آیین کشورداري بررسی دقیق سیر الملوك و مخزن االسرار، مفاهیم

و حکومت از این اثر برگرفته است، در معرض قضاوت محققان و خوانندگان قرار دهد.نظامی 
نه تنها در اولین اثرش به کتاب سیر الملوك توجه خاصی داشته است، بلکه تخلص شعریش 

گرفته است. "نظام الملک "را نیز از نام 
داد اما در نخستین اثرش خود تن به دربار پادشاهان را به خود نمیاگر چه نظامی زحمت رف
ان کرد بدهاي کشور داري ایرانی را به آنان یاد آوري میدانست وسنترا وزیري شاعر پیشه می

هاي این گنجه عالم بکاهد.امید که نظمی در بی نظمی ایجاد نماید و اندکی از تیرگی
هاي ایران شهري، عدل لملوك، نظامی، مخزن االسرار، اندیشهنظام الملک، سیر اها:کلیدواژه

.و داد
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هاي سعديمدیحه

زیبا وردي پسندي

چکیده
. دارندهمراهبهمثبتبارحتیمواقعیدربلکهنیستندناپسندذاتاًونفسهفیستایشومدح

اینندارد. درآوردنبردمتجرئکسیورسدمیخوداوجبهاختناقواستبدادکهمواقعی
ايازندهسانتقادبهوتابندنمیبرراظالمظلمکهشوندمیپیدانویسندگانیوشاعرانمیان
ظهورایرانتاریخممکنوضعبدتریندرکهاستسعديهاآنۀ جملکه اززنندمیدست

.  زنندبتلنگريحکومترسايبهثناومدحقالبدرسخنانیباداندمیخودۀ وظیفوکندمی
. استدادهقراربررسیموردراهاآنوپرداختهسعدييهاستایشومدحبهمقالهاین

شاعر.،سعدي،ستایش،مدح:هاواژهکلید
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یراندر ا“ادبیات مهاجرت”اولین نمونۀ مطالعۀ ترافرهنگیِ سبک هندي به عنوان

خاتونیسحر وفایی تاج
دانشگاه تبریزـادبیات فرانسهدانشجوي دکتري زبان و 

چکیده
هاي به وجود آمده در شعر پارسی حتی اگر خود، زاییدة جریان هاي مکاتب ادبی و سبک

کنند. سبک هندي عالوه بر اینکه در باشند اما دوشادوش آنها حرکت میتاریخی ن-اجتماعی 
ز اجتماعی مهمی را نیشرایط سیاسی و اقتصادي سختی پا به عرصه ادبیات گذاشت، پدیدة 

توان گفت که شاعران پارسی، شعر سبک هندي را زیر به نمود: مهاجرت. به طور کلی میتجر
را در "ادبیات مهاجرت"سایۀ مهاجرت خود آغاز نموده و پیش بردند و به بیانی اولین گونۀ 

ه در کشورایران رقم زدند. تنها، پدیدة اجتماعی مهاجرت نمی تواند یک اثر ادبی تولید شد
بایست طیبلکه یک شاعر و نویسنده مهاجر میبیگانه را در زمرة ادبیات مهاجرت قرار دهد. 

گذارد و اثري که از او به جاياین تغییر اقلیم مراحل ترافرهنگی متفاوتی را نیز پشت سر ب
هاي بینافرهنگی متفاوتی را دارا باشد.ماند شاخصهمی

ظریه پردازان فرانسوي زبانِ ادبیات مهاجرت، براي آن که بر اساس نظریات لبرن و کولس ن
بایست داراي ویژگی هاي ترافرهنگی باشد مرة ادبیات مهاجرت قرار گیرد، مییک اثر ادبی در ز

خود فرهنگی. این ـو سه مرحله را پشت سر گذاشته باشد: خود فرهنگی، دگر فرهنگی و باز
ابتدا به توضیح دهند. در هر بخش یل میشکسه مرحله جوهرة اصلی ادبیات مهاجرت را ت

را نزد شاعران سبک هندي بررسی پردازیم و سپس نمود این مراحل نظري هر مرحله می
سبک (بینافرهنگی) هندي متمرکز هاي ساختاري و مفهومی شعرِ نماییم و بر روي ویژگیمی
شویم.می

ت، دگر فرهنگی، خود فرهنگی، خود فرهنگی، ترافرهنگی-ادبیات مهاجرت، بازها:کلیدواژه
.سبک هندي
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بیلبورد مدار در تبلیغاتشناختی ساختارهاي گفتمانشناختی و نشانهبررسی معنی
راز با رویکرد تحلیل گفتمان انتقاديیدر سطح شهر ش

زادهسبا ولی
فارساستانیاجتماعنیتأمویستیبهزيکاربردیعلمآموزشمرکزمدرس 

چکیده 
شناختی ساختارهاي گفتمان مدار و ارائه حاضر، تحلیل معنی شناختی و نشانههدف پژوهش

ان  گالگویی عملی و گفتمانی مناسب از چگونگی تبلیغات با استفاده از زبان است. شرکت کننده
ساله در شهر شیراز هستند. مخاطبین به 40تا 20نفر مخاطب بین سنین 60در این تحقیق 

ها به روش ند و از طبقۀ اجتماعی و تحصیلی متفاوت هستند. دادهطور اتفاقی انتخاب شد
ي سطح شهر شیراز مشاهده و جمع آوري شده میدانی و از طریق عکس برداري بیلبوردها

اس ها بر استصویر به طور کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده20است. تعداد 
کالف در بخش عوامل معنی شناختی و الگوي الگوي تحلیل گفتمان انتقادي سه بعدي فر

) در رابطه با عوامل نشانه شناختی مورد بررسی 1996تحلیل گفتمان ترکیبی کرس و ونلیوون (
شناسی در متون قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از استعاره و مجاز در حوزة معنی

اگر، ه شناختی، نگاه خیره به تماشتبلیغاتی بر مخاطب تأثیر داشته است. به لحاظ عوامل نشان
نماي نزدیک و متوسط و نیز زاویۀ دوربین روبرو، هم سطح و یا پایین اثرگذاري بیشتري نسبت 

دوربین مورب و باال بر مخاطب دارد. ۀ به غیاب نگاه خیره به تماشاگر، نماي دور و زاوی
.شناختیانهشناختی و نشبورد، بررسی معنیتحلیل گفتمان انتقادي، تبلیغات، بیلها:واژهکلید
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وجو در احوال و آثار جنونی اردبیلی و گردهمایی شعراي ادب فارسی در جست
تخمیسی از وي

رحیم هادي انداب جدید
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
گمنام سبک هندي در قرن یازده و دوازده هجري است که تاکنون جنونی اردبیلی از شعراي 

هیچ تحقیق مستقلّی در باب زندگی و احوال و اشعار وي صورت نگرفته است. از نام و نشان او 
رین تها اطّالعی در دست نیست. کهناي کهن و معاصر شاعر و یا تاریخ ادبیّاتدر منابع تذکره

»الذّریعه إلی تصانیف الشّیعه«مند خوریم، کتاب ارزشرمیمنبعی که در آن به نام جنونی ب
اند، آقابزرگ تهرانی است و بقیّۀ منابعی که پس از آقابزرگ در مورد وي اظهار نظر کرده

مستقیم یا غیرمستقیم مطالب خود را از اثر آن مرحوم اخذ کرده و در اکثر موارد آن مطالب 
توجّه به ماهیّت کتاب الّذریعه و اینکه تنها به معرّفی و اند. با را به صورت مو به مو نقل کرده

ذکر مختصر فهرستی از آثار اسالمی و ایرانی پرداخته است؛ اّطالعات دقیق و کاملی از طریق 
جووجستآید و نیاز اساسی به کتاب مذکور در باب زندگی و شرح احوال شاعر به دست نمی

مقاله ضمن پژوهش در احوال و آثار جنونی به تصحیح شود. در این در این زمینه احساس می
پردازیم.می-که به صورت خاصّ و منحصر به فردي سروده شده است-مخمّسی از شعر وي 

.نامه، سبک هندي، تصحیح، مخمّسجنونی اردبیلی، زندگیها:واژهکلید
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الهند آزاد بلگرامی اي از غزالنمعّرفی و مقابلۀ نسخه
هاي اصحّ آنارائۀ ضبطبه همراه 

رحیم هادي انداب جدید
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
یونس جلوداري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
) از شاعران و نویسندگان و منتقدان برجستۀ ق1200–1116علی آزاد بلگرامی (میرغالم

وي به سه زبان هندي و فارسی و عربی تسّلط داشت و در هر سه زبان دست عهد خویش بود. 
به تألیف آثار ارزشمندي زده بود. یکی از ارزشمندترین آثار وي که در میان ایرانیان کمتر 

الهند است. این اثر در اصل ترجمۀ فصل سوم و چهارم شناخته شده، کتاب غزالن
ن آبادي و مهرباهش دو تن از شاگردانش شفیق اورنگالمرجان اثر دیگر اوست که به خواسبحه

الهند اورنگ آبادي از عربی به پارسی درآورده است. از امتیازات چشمگیر و برجستۀ غزالن
هاي آزاد بلگرامی در زمینۀ بالغت فارسی و نیز تطبیق بالغت هندي و ابتکارات و نوآوري

تصحیح آقاي دکتر شمیسا با نسخۀ خطّی فارسی است. این پژوهش در نظر دارد تا با مقابلۀ 
متعلّق به کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، برخی از نواقص و ایرادات تصحیح ایشان را رفع 

تري از این اثر داشته باشد.نماید و سهمی ناچیز در ارائۀ متن منّقح
الهند، تصحیح، نسخۀ خطی.آزاد بلگرامی، غزالنها:واژهکلید
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از فرش تا عرش
دختر ترسا)سلوك در داستان شیخ صنعان وومراحل سیرواکاوي(

انیال هاشمیل
همدانينایسیدانشگاه بوعلیات فارسیگروه زبان و ادبدانشیار

یرحمانمیمر
قمدانشگاه یات فارسیزبان و ادبدانشجوي دکتري

هدیچک
و سالکان طریقت است. هاي عارفان، همواره یکی از دغدغهنفسسیر و سلوك معنوي و اصالح

باطنی هايها و آلودگیداستان شیخ صنعان نیزداستان سیروسلوك معنوي دو شخص با بینش
گوناگون است که ناگاه مغناطیس عشق و جذبۀ الهی آن دو را از ورطۀ گمراهی و آلودگی 

د. نشول مییرهاند چنانکه هر دو سالک پس از طی طریق سلوك، به فنا فی اهللا ناباطن می
این داستان، بابی است که عطار براي ورود به مبحث هفت وادي سلوك باز نموده و در آن

کوشد تا بیان کند که خداوند چگونه  یک انسان آلوده به گناه را با یک تلنگر از خواب می
آید. از سويصدد اصالح ضمیرش برمیرهاند و درکند و او را از تعلقاتش میغفلت بیدار می

عطار در این داستان درصدد گفتن این مطلب است که عالوه بر کوشش بنده در طریق ،دیگر
شود ضمن بررسی هریک حق، کشش حق نیز باید برآن ضمیمه شود. در این مقاله سعی می

هاي سلوك به بیان چگونگی پیمودن این طریق به وسیلۀ شیخ صنعان و دختر ترسا از وادي
پرداخته شود.

دختر ترسا.شیخ صنعان،سفر،سلوك،وسیرفان، عر: هاکلیدواژه
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و مقطعات)ي(غزل، مثنویرزادة عشقیدر اشعار مينوستالژیبررس

زاده رؤیا هاشمی
دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناس

زهره نجفی
دانشگاه اصفهانیات فارسیار گروه زبان و ادبیاستاد

ده یچک
ینگان اندوه و دلتیبيناخودآگاه برایات شده است، روشیوارد ادبیشناسروانکه از ينوستالژ

، يه فردسه گونينده است. نوستالژیا آیمطلوب در گذشته يآشنايهاتیشاعر نسبت به موقع
ان یاش را بیسنده حسرت و اندوه شخصینويدارد، که در نوع فردیو جمعیجمع-يفرد

ز فضا ايا، با گسترهید جامعه نابسامان کنونیشديل فشارهایدلبهیکند، اما در نوع جمعیم
یجمع-يم. در نوع فردین شاعر بوده، روبه رو هستیو مکان گذشته که مطلوب مردم سرزم

عالوه ين گونه نوستالژیل، این دلیشود و به همیهستند، مطرح میکه فلسفییهاز حسرتین
عبارتند ينوستالژيهابا توجه به نکات گفته شده، مؤلفهشود. یسنده، شامل تمام افراد میبر نو

... .شهر وسم، آرمانیر، زبان، آرکائیاز: تصو
ن عناصر در شعرش مطرح یک مهم دورة مشروطه است که ایاز شاعران رمانتیرزادة عشقیم

سمیآنارشیتوان گفت او به نوعیشود میده میکه در اشعارش دیاست اما با توجه به تناقض
عر ک در شیم نوستالژیل محتوا، مفاهیکرد تحلین مقاله با رویمعتقد بوده است. در اینید

است، یاجتماعين که شاعریل ایجه آن شد که به دلیقرار گرفته است. نتیمورد بررسیعشق
شکایت از اوضاعیاجتماعيل نوستالژین دلین مضمون اشعار او وطن است و به همیشتریب

ن اشعارش داراست. ین بسامد را در ایشتریب،یاجتماع-یاسیس
.وطنسم،یرمانتسم،یآنارش،یعشق،ينوستالژها:واژهدیکل
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گره ناگشودة ادبیات معاصر،ایرانیهوشنگ 

فرمیرطاهر هاشمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه 

چکیده
ها ودوران متمادي با فرهنگ وذوق شکستن یک سنت ادبی که دیرپاي بوده ودر طول قرن

آمد اکثر صاحب شاعري برنمیهرگذشت زمان فرسوده گشته بود ازبااکثر مردم عجین شده و
پیشرو بودن نیما دراین راه وافکندن طرحی نو متفق القول هستنددرنظران درادبیات معاصر

ه باید چنان کترکسی است که به پدرشعرسوررئال وعرفان نو فارسی، هوشنگ ایرانی، آنکماما
ریزي کرد و بعدها شاعران موج نو و حجم توجه کرده و از راهی که گشود و بنیانی که او پی

آن شدند، داد سخن رانده باشد .هوشگ ایرانی، شاعر، سبز ادامه دهنده و تکامل بخشندة
نویسنده، مترجم، نقاش، منتقد و روزنامه نگار از نخستین شاعران شعر منثور ایران بود. او 
پرچمدار تحول خواهی در شعرایران و سرمنشأ سهراب سپهري، یداهللا رویایی، احمدرضا 

گري بود که بنیانرئالیسم  فرانسه عصیاناو با الهام از سوراحمدي و جریان شعرموج نو بود.
مرصوص کاخ شعر وادب سنتی را در هم شکست. او زادة زمان خویش نبود. اشعار 

تر شاعران معتقد به شعرمتعهد و مسئوالنه بودند منتشرشد. هایش درفضایی که بیشواندیشه
عماق غار کبود خویش ایرانی مورد هجوم همه جانبه و تمسخر و استهزاي آنان قرار گرفت و به ا

رانده شده و با جیغی بنفش به سیاهی پشت تابوت خزید. امانهضتی را که او پی ریزي کرد و 
ها در اشعار هوشنگ ایرانی نمود یافته بود، خاموش نشد و اي که بعد از مدتعرفان شرقی

رد.بعدها دراشعار سپهري ریشه دوانید و در دهۀ چهل با امواج خروشان موج نو سربرآو
هوشنگ ایرانی، ادبیات معاصر.ها: کلیدواژه
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منوچهر آتشیشعرعرفان در 

هاجر هدایتی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
منوچهر آتشی از شاعران معاصري است که عرفان در شعرش نمود بارزي دارد. او با پشتوانۀ 

ف هاي مختلاي دارد. عرفانو به مسائل انسانی توجه ویژهادبی و معرفتی کشور خود آشناست 
هاي مطرح در آنها در شعرش انعکاس یافته است. او زرتشتی، اسالمی، شرقی، غربی و اندیشه

نگرد. آتشی باورمند به وجود خداست عارف نیست ولی با نگاهی معرفت شناسانه به امور می
ساسی فرض اوعی عرفان طبیعی معتقد است. ولی به درك یقینی دست نیافته است. وي به ن

اي هگیري از عرفاناین است که منوچهر آتشی ضمن بهرهکه این تحقیق در پی اثبات آن بوده 
بینی خاص خود است و عرفان در نگاه اختصاصی او به معناي بازگشت مختلف، داراي جهان

به معنویت است.
ه، شناسانشعر معاصر فارسی، عرفان، عرفان در شعر منوچهر آتشی، نگاه معرفتها:ژهکلیدوا
.معنویت
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تأثیرپذیري اهلی شیرازي از قرآن کریم

طارق یاراحمدي
دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران
منصور اسماعیلی

ندانشگاه تربیت مدرس تهرادانشجوي کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی 

چکیده
ورود اسالم به ایران تأثیر زیادي در گسترش و شکوفایی زبان عربی دراین سرزمین داشته تا 
مسلمانان ایرانی بتوانند با قرآن کریم که سرچشمۀ جوشان الهی است آشنا شده و حقایق آن 

ایرانی نمودهاي فراوانی از را دریابند؛ پس جاي هیچ تعجبی نیست که در آثار شعرا و ادیبان 
قرآن کریم ظاهر شود. در طول بیش از یکصدهزار و چهارصد سال شاعران و ادیبان ایرانی به 

هاي خود و تأثیرگذاري بیشتر آثار خود در دل اغراض گوناگون ازجمله نشان دادن توانایی
و با آوردن آیات، مخاطبان از قرآن کریم بهره جسته و در خلق آثار خود از آن الهام گرفته 

واژگان، ترکیبات و مضمون آن به صورت تلمیح، تضمین، اقتباس و غیره در اشعار خود آن را 
ها پیش از این ها از قرناند. شعراي دیار فارس همانند سایر ایرانیتر نمودهزیباتر و جاودانه

ي یکی از شاعرانی منبع غنی خود را محروم نساخته و از آن استمداد گرفته اند. اهلی  شیراز
هاي مختلف در جاجاي دیوان است که با توجه به شناخت کامل و شامل از قرآن کریم به شیوه

به تحلیلی-خود از قرآن کریم بهره جسته است. ما در این مقاله برآنیم تا با روش توصیفی
اي از . پارهبررسی دیوان اهلی شیرازي و تأثیرپذیري وي از قرآن کریم در این دیوان بپردازیم

هاي گوناگون و بیشتر به شیوة تلمیح و اقتباس نتایج حاکی از آن است که این شاعر به شیوه
از قرآن کریم در دیوان خود بهره برده است.

.قرآن کریم، اهلی شیرازي، تأثیرپذیري از قرآن، تلمیح، اقتباسها:کلیدواژه
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عرفامنظرازدنیا

محمد یاوري
علمی دانشگاه پیام نور خويعضو هیئت 

چکیده
ریمکقرآندرکهآنجااز.  استنبويمأثوراتوقرآناسالمی،تصوفوعرفاناساسیآبشخور

،استشدهذکرآنپیرامونموضوعاتودنیابهنسبتمعتنابهی،مطالبشریفاحادیثو
رفتهگقراربعدادواردرعارفانوصوفیانعنایتموردسختسخنانگونهاینکهاستطبیعی

ومدحذم،عنوانسهذیلتوانمیراعرفادیدگاهازدنیاخصوصدرمطالبةعمد. باشد
دنیامذمتشده،درذکرعرفاازکهمطالبیبیشترین. داردقراردنیابهمربوطمتفرقهمطالب

نیاددوستیازانسانکهزمانیتاآنهازعمبهچه،.استآنبهدلبستگیووابستگیعدمو
ابزمانهمنیزبرخیالبته. رسیدنخواهدقلبیوروحیآرامشوجمعمقامبهباشدنبریده

راهمفبرايايزمینهوبسترکهجهتآنازرادنیاونکردهفراموشراآنمثبتجنبهدنیاذم
. دانکردهگوشزدآنراآموزيعبرتجایگاهوستودهاستآخرتکشتزاروعقبیتوشهآوردن
خودجایگاهدریکهرکهاستشدهذکردنیاباپیونددرعرفاازنیزدیگريةپراکندمطالب

چشیدنبهمنوطراپاکانوصالحاندرجهبهوصولعرفاازیکیکهچنان. استتأملقابل
ازییکبهراخوددارائیۀهمتوکل،ونیازيبیفرطازدیگريودانستهدنیاعقوبتوعذاب

یادنفریبکهداندمیفرديرازیركوعاقلنیزدیگرعارفی. کندمیبذلخویشمریدان
.باشدنشدهآنظاهريزیبائیهايۀدلباختونخوردهراآنهايجاذبهو

ذم.مدح،تصوف،عرفان،دنیا،:هاواژهکلید
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“خسرو و فرهاد”مدیریت تعارض در مناظرة

سازخدانیالیناز
زیواحد تبراسالمیدانشگاه آزادیفارساتیزبان و ادبيدکتريدانشجو

زادهپروانه عادل
زیواحد تبریدانشگاه آزاد اسالمیات فارسیدانشیار گروه زبان و ادب

کامران پاشایی فخري
ار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزیدانش

دهیچک
ت تعارض است، تعارض اگر کنترل شده و در حد یری، مدیسازمانمهم رفتار يدادهایاز رویکی

رخ یدر گروه و افراد گردد. تعارض زمانيت و نوآوریتواند موجب خالقیمتوسط باشد م
ف ها، اهداازها، خواستهیرا نیرند، زیگر قرار گیکدیا چند نفر از افراد در مقابل یدهد که دو یم

ن سطح علم جهت انعکاس یرتریپذبه عنوان انعطافیادبآنها متفاوت است. متونيهاو ارزش
و، م نین مفاهیم به مخاطبان است، لذا الزمۀ همگام شدن با این مفاهیام متنوع و القايیمفاه

اط از در استنبيت و نوآوریبروز افکار تازه، خالقيمطلوب و مناسب برایطیجاد بستر و محیا
است.یم ادبیمفاه

طرة یاست که سیین بسترهایاز ایکی، ياگنجهیر نظامیمنظومۀ کم نظن، یریخسرو و ش
ت یریگسترد، مدیمخاطب خود ميع را باالخص در مناظرة خسرو با فرهاد برایم بدیمفاه

انده ن بازتابیریدر خسرو و شییبایاست که به زییهام و مقولهیتعارض و تضاد از جمله مفاه
یها و چگونگن تعارضین ایمهمتریکه با استخراج و بررسم ین جستار برآنیشده است؛ در ا

ن یتريحل تعارضات، با استفاده از کاربردیرا دربارة چگونگیت نظامیاهمدیت آنها، دیریمد
م.ین و روشن سازییتبیتیریاصول مد

.ن، خسرو، فرهادیریت تعارض، تضاد، خسرو و شیری: مدهاواژهکلید
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اخوان ثالث» آواز َکرَك«هاي شعرنقابتحلیل رتوریکی

احمد یزدي
واحد سبزواریدانشگاه آزاد اسالمیات فارسیزبان و ادبيدکتريدانشجو

امیراحمديابوالقاسم
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار
حمید انصاري

واحد سبزواریاسالمدانشگاه آزاد یات فارسیزبان و ادبيدکتريدانشجو

چکیده
هاي هنري شاعران معاصر و نقشی که شرایط پیچیدة سیاسی و اجتماعی جامعۀ خالقیّت

ها، معاصر بر ذوق و ذهن آنان گذاشته، باعث گردیده است که شاعرانِ نواندیش معاصر، تجربه
، شگردي است  هاي غیرمستقیم و رمزي ذکر کنند. نقابهاي خود را با بیانها و آرماندغدغه

هاي خود از منبِع براي بیان غیرصریح اندیشه هاي شاعران. شاعر معاصر با فراخوانی نقاب
اسطوره، دین، ادبیّات، تصوّف، فولکلوریک، عناصر طبیعی و ابداعات شاعرانه، عالوه برآن که 

هاي معترضانۀ خود را در فضاي رعب و وحشت و توانسته است پوشیده و نمادین اندیشه
سانسور عصر حاکماِن خودکامه بیان کند، سعی نموده است با این شگرد (نقاب)، پلی استوار 
بین سنّت و مدرنیته برپا کند که مانع گسست فرهنگی در جامعه شود. با توجّه به این که 

هاي کالسیک و مدرن است، یکی از اعتالیافته ترین شگرد نقاب، عرصۀ حضور انواع هنرورزي
ی نوظهور ادبیّات معاصر است.شگردهاي بالغ

اخوان ثالث، عالوه برپی » آواز َکرَك«هاي شعر در این مقاله سعی شده است با تحلیل نقاب
هاي سیاسی واجتماعی ها، امیدها و ناامیديها، به تجربهبردن به ابعاد فّنی و هنري این نقاب

اخوان ثالث در شعر معاصر پرداخته شود .
.اصر، اخوان ثالث ، نقاب، آواز کَرَكشعر معها:کلیدواژه
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مقایسۀ زمان روایی در حکایات دو باب از بهارستان و گلستان
بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

وندثخانی غیالیال یعقوب
ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

چکیده
پرتو روابط هاي اصلی متن روایی است. بنابراین در روایت، زمان در زمان یکی از مؤلفه

یابد. زمان داستان در معناي توالی خطی رخدادها، گاهشمارانه میان داستان و متن معنا می
یک برساخت قراردادي است که سلسلۀ حوادث داستان در بطن آن طی یک زمان (یک روز، 

اما در علم روایت ما شاهد دو گونه زمان هستیم: زمان درون متنی و افتدماه و ...) اتفاق می
زمان برون متنی. منظور از زمان درون متنی یا زمان متن، نه بعد زمانی؛ بلکه بعد حجمی 

کنیم یا به است. در واقع زمان برون متنی همان زمانی است که صرف خواندن یک متن می
راوي به توضیح یک صحنه یا توصیف یک رخداد میعبارت دیگر زمانی است که در بستر آن

اي است که حوادث داستان در ولی زمان درون متنی یا زمان روایت مدت زمان تقویمیپردازد
افتد. ریمون کنان از روایت شناسان معاصر رابطۀ بین حجم و زمان در روایت را آن اتفاق می

بطۀ بین حجم و زمان به سه صورت در نامد. از نظر ریمون کنان رامی» پویایی یا سرعت«
شود: پویایی ثابت یا معیار (تعادل بین حجم مطالب و زمان اختصاص یافته روایت آشکار می

به آن در روایت)، شتاب مثبت (هنگامی که یک قسمت کوتاه از متن به مدت زمان درازي از 
تن به مدت زمان هنگامی که یک قسمت زیادي از م(داستان اختصاص یابد) و شتاب منفی

تحلیلی و با شیوة توصیفی ـ کوتاهی از داستان اختصاص داده شود). پژوهش حاضر به
اي به بررسی و مقایسۀ انواع پویایی (سرعت) در حکایات دو باب گیري از منابع کتابخانهبهره

پردازد.از بهارستان و گلستان می
.لستان، بهارستان، ژرار ژنت: زمان روایی، شتاب مثبت، شتاب منفی، گهاواژهکلید
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اسی وشناجتماعی خیام نیشابوري در جامعههايتطبیقی جایگاه اندیشهمطالعۀ
شباهت او با امیل دورکیم

هااحمدرضا یلمه
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
یاسین سلیمی زنگبار

آزاد اسالمی واحد دهاقاندانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه 

چکیده
خیام به عنوان یک شاعر و دانشمند اجتماعی داراي ابعاد شخصیتی چند وجهی است. بعد 
تاریخی به عنوان نمونه اثر ماندگارش در اصالح و تنظیم تقویم سال شمسی موسوم به تقویم 

اشعار و آثار در بعد فلسفی با -شناسی؛ پرداختن به آداب و سنن مردمبعد مردم-جاللی
شناسی نیز مشابهت اندیشه اجتماعی و هاي راز خلقت هدف از حیات و ... در جامعهزمینه

گرایی، مدح ستیزي و امیل دورکیم و عقلـ آگوست کنت ـمضامین مورد نظرش به مفاهیم
شناسی انتقادي جاي تحلیل دارد. در نهایت، خیام با روش انتقادگرایی او در حوزه جامعه

هاي جامعه، یک اندیشمند منتقد مطرح است و در اشعارش خالصه شاهده طبیعت و دگرگونیم
،شناسیدارد و از چهار بعد (هستیهاي چشمگیري با امیل دورکیمشود به ویژه مشابهتنمی

) با دورکیم قابل مقایسه است. این مقاله با یستایی شناسیپویایی شناسی ،روش شناسی وا
م هاي خیام و امیل دورکیگیري از تعدادي از اندیشهاي با بهرهفن کتابخانهروش توصیفی و با 
زیادي بین هايدهد که شباهتها نشان میاي انجام شده است. یافتهبه صورت مقایسه

به عنوان یک اندیشمند اجتماعی کیم وجود دارد تا حدي که خیام راهاي خیام و دوراندیشه
توان مطرح نمود.می

منتقد، شعر اجتماعی، روش مقایسه.: خیام، اندیشه اجتماعی، اندیشمندهاهواژکلید
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شناختی خودستایی در قصاید ناصرخسروبررسی جامعه

هااحمدرضا یلمه
استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

زادهمحمدرضا نظارتی
دانشجوي دکتري جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

دهیچک
شناسی ادبیات کودك نوزایی است و سابقه این مطالعات در ایران هنوز به بلوغ نرسیده جامعه

است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده بیشتر به بررسی اجتماعیات در ادبیات معطوف 
ز شیفتگی اطه این دو رشته پرداخته است. خودبوده و کمتر به جامعه شناسی ادبیات و راب

ی اسشنجمله مقوالتی است که در بین ادیبان و شعر شاعران کم و بیش رواج دارد و در جامعه
يمحورخودویخواهخودنشانۀ) Narcissism(یفتگیشنیز به آن توجه شده است. خود

خودششخصآن،درکهداردیانسانختۀیانگخودبرداشتويفکروضعبرداللتبلکهست،ین
ازسندگانینووشاعرانهنرمندان،ازياریبس. دهدیمقرارعشقهدفيگریديبه جارا

يهادورهازبازماندهآثارواشعاردرموضوعنیاکرده؛دفاعگرانیددر برابرخوديهنريبرتر
هشاعران باکثر. دارديشتریبشدتهشتمقرنتایپارسادبوزبانگسترشورواجۀیاول

ر ناص.اندش گذاشتهیبه نماراهنرنیاگوناگونيهاجلوهوپرداختهخودازشیستاومفاخره
داند و در جاي جاي قصایدش خود خسرو ریختن در لفظ دري را در پاي خوکان ناشایست می

و شعر خود را ستوده است. این مقاله کوششی براي بررسی خودستایی در شعر قصیده سراي 
ررسی حاکی از آن است که شاعر بسامد باالیی در است. نتایج این ب-ناصر خسرو-قرن ششم 

است.خودستایی به ویژه در مقام و مرتبه شاعر خود داشته
.شناسی ادبیات، خودستایی، ناصرخسرو، مفاخره، جامعهیفتگی: خودشهاواژهکلید
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المصدوراز نفثهیارتح عبیتصح

نژادعلی یوسفیوسف
یناسفرایو مهندسیفنیموزش عالآمجتمع دکتري زبان و ادبیات فارسی

دهیچک
يهامتون نظم و نثر است. دست نوشتهییرایح و بازپی، تصحیادبيهاتین فعالیاز بارزتریکی

ن یاز ایکیشده است. یرات فراوانییغالب کاتبان دچار تغيبر اثر تعصبات و کم سوادیفارس
ل و مصنوع است و به علت اشتماینثر فنکامل از يامتون، کتاب نفثه المصدور است که نمونه

کوه «ن مقاله عبارت یشده است. در ايادیفات زیدستخوش تحرییایجغرافویخیبر اعالم تار
د به یده که عبارت مذکور بایقرار گرفته است و ثابت گردیخیتارین اثر مورد بررسیا» شه وار
ح گردد.یدواز تصحیکوه ب
.دوازیروان، کوه بینفثه المصدور، انوشها:واژهکلید
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یاتیسروده از احمد شاملو و عبدالوهاب البسۀ دو سوگیل و مقایتحل

یوسفیفاطمه 
دانشگاه تهرانیات عربیکارشناس ارشد زبان و ادب

یتیار گیشهر
یلیدانشگاه محقق اردبیئت علمیعضو ه

چکیده
شه از عبدالوهاب یدر سوگ عا» ۀیبکائ«شاملو و زاد از احمددر سوگ فروغ فرخ» هیمرث«شعر 

رغم یاست. علیو عربیها در شعر مدرن فارسن سوگ سرودهیترين و هنریباتریاز زیاتیالب
ند، استهیک زمان زیبًا در یشان تقريت شعرین دو شاعر هم عصر بوده و در اوج خالقینکه ایا

ۀ یکن تشابه عاطفه، قرابت فضا و درونمایاست. لنبوده يوندیان آن دو ارتباط و پیاما در واقع م
اله ن مقیکند. لذا در ایه مین دو سوگ سروده را توجیل و مقارنۀ ایتحل» ۀیبکائ«و » هیمرث«

وجوه یقیتطبيکردیم، سپس با رویل و نقد کنین دو سوگ سروده را تحلیم نخست ایبرآن
افتن یيدر هردو شعر برايبرخاستن راووجوجستم. به ین کنییاشتراك و افتراق آن دو را تب

ن دو شعر است. از وجوه یاو، از وجوه اشتراك ایمحبوب از دست رفته و آواره شدنش در پ
وطن و یفروغ را و حت» هیمرث«اشاره کرد که شاملو در مسئلهن یتوان به ایافتراق هم م

اما در مقابل، استیشخصت یغان رو شعرش بهیخواهد؛ از اینفْس فروغ مينش را برایسرزم
يردکیرو» ۀیبکائ«ن رو یوطن و جامعۀ شاعر است، از اياز برا» ۀیبکائ«شه در یعايوجوجست
دارد.یاجتماع

، شعر معاصر.یاتیۀ، شاملو، البیکائه، بیمرثها: کلیدواژه
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)جیوشیمایو نیاتیل دو  شعر از عبدالوهاب البیتحل(يداریناقوس ب

یوسفیفاطمه 
ی دانشگاه محقق اردبیلیعرباتیکارشناس ارشد زبان و ادب

گیتیاریشهر
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
شگامان  شعر متعهد فارسی و عربی در دوران معاصرند. ینیمایوشیج و عبدالوهاب البیاتی از پ

زیستن در شرایط دشوار اجتماعی ـ ۀکن تجربیهرچند میان آن دو پیوند و ارتباطی نبوده ، ل
يتوان به اتخاذ رویکردهاي مشترکی به شعر آن دو داده است. از آن جمله میهیسیاسی سو

سرسختانه نسبت به وضع موجود و التزام و تعهد عملی نسبت به سرنوشت جامعه، یاعتراض
هاي ها و نابسامانییفروبستگۀ، و آنگاه، طرح آگاه گرایانيو انتقادگراداشتن دیدي جامعه

د خوۀجامع"انسان"اجتماعی و سیاسی، باور به باروري اجتماعی و آن گاه، تحریض و ترغیب 
اصر تعهد در شعر معۀ مسئلبراي فعلیت بخشیدن بدان و... اشاره کرد.این مقاله ضمن اشاره به 

پردازد، سپس میاز نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی"هالنبو"و "مهتاب"ه تحلیل دو شعر ب
کند.وجوه اشتراك و افتراق آن دو را بیان می

.، نیما یوشیج، عبدالوهاب البیاتییقیات تطبیادبشعر نو، تعهد اجتماعی،: هاواژهکلید
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یخاقاندیدگاه ه ازیشکوائانواع

فرح یوسفی 
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلکارشناس

شیخلووندفاطمه 
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

دهیچک
شعر غنایی حاصل لبریز احساسات شخصی شاعر و بیان هنري تصویر هاي احساسی و عاطفی 
اوست. انواع فرعی ادبیات غنایی عبارتند از: شعر ستایشی، هجو، طنز، مرثیه، شکوائیّه، حبسیّه 

ژه ویشکوائیّه در میان انواع فرعی مذکور، در عین دارا بودن وجوه تمایز، با اغلب آنها بهو ... . 
استییغنااتیادبازياگونههیئشکواحبسیّه و مرثیه، مشترکات و پیوندهاي عمیقی دارد. 

طوربه. کندروشنمخاطبيبراراخودخاطریآزردگورنجعاملتاکوشدیمشاعرآندرکه
.یاجتماع) 2.یشخص) 1: کردمیتقسدستهپنجبهتوانیمموضوعاساسبرراهیئشکوایکلّ
يهاهیجانماازاندوهوغمکهاستیشاعرانجملهازیخاقان.یعرفان) 5.یاسیس) 4.یفلسف) 3

دراو. استافتهییخاصنموداوشعردرتیشکاوشکوهگفتتوانیمباًیتقر.اوستشعر
، تهپرداختیشکاوشکوهبهتیبهزارباًیتقراستتیبهزارهفدهشاملکهاشعارشوانید
ردیعرفانهیئشکوا.استدادهاختصاصموضوعنیابهراخودوانیدشش درصد حدودیعنی

بهارنوشتنیادر. داراسترابسامدنیکمتریاسیه سیئشکواونداردوجوداصالًیخاقانشعر
.شودیمپرداختهیخاقانشعردرآنبازتابه ویئمقوله شکوایبررس

.یشروانیخاقانه،یئشکواشعر،،ییغنااتیادب:هادواژهیکل
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رتحلیل گفتمان عرفان ابوسعید ابوالخیر ب»: یکسو نگریستن و یکسان زیستن«
اساس حکایتی از اسرارالتوحید، مطابق با نظریۀ گفتمان الکال و موفه

مهدي ییالقی
ادبیات فارسیدکتري زبان و

چکیده
ارف ابوالخیر (عاسرارالتوحید، تألیف محمد بن منور، یکی از دو منبع اصلی شناخت ابوسعید

هاي بهآمیز، جنهاي بعضاً افسانهاست. این اثر با نثري گیرا و در قالب حکایتنامدار قرن پنجم)
کشد.مختلفی از زندگی شیخ ابوسعید ابوالخیر را به تصویر می

هاي آن، از نقطه کوشد، از دریچۀ این اثر، با اساس قرار دادن یکی از حکایتپژوهش حاضر می
نگاه نظریۀ گفتمان الکال و موفه، شخصیت ابوسعید و گفتمان او را بکاود. حکایتی که براي 

ترین تحلیل این اثر مناسب دیدیم، حکایت صفحۀ شصت و شش کتاب است که ماجراي بزرگ
ی معرف«حیات ابوسعید در آن روایت شده است. این پژوهش را دو بخش اصلی نزاع گفتمانی

ت، به دهد که در بخش نخستشکیل می» تحلیل گفتمان ابوسعید ابوالخیر«و » نظریۀ گفتمان
خش گردد و در بهاي کلیدي آن معرفی میاختصار نظریۀ تحلیل گفتمان الکال و موفه و نکته

سرارالتوحید و به تبع آن ـ گفتمان ابوسعید ابوالخیر ـ با شش اوبعدي، حکایت صفحۀ شصت
گردد.ابزارهاي بخش نخست تحلیل می

،»ستنزییکسانونگریستنیکسو«گفتمانمرکزيدالکهدهدمینشانحکایت،تحلیل
.است»ابوالخیرابوسعیدشخص/ نفسذبح«

اسرارالتوحید، شیخ ابوسعید ابوالخیر، الکال و موفه، نظریۀ گفتمان، ذبح نفس، ها:کلیدواژه
.»یکسو نگریستن و یکسان زیستن«
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Azərbaycan sufi poeziyasında Şah Qasım Ənvar

Könül Hacıyeva, ədəbiyyat (filoloji) doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Qədim dövr

Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xülasə
Bütün həyatını təsəvvüfə, sufizmin təbliğinə həsr edən Qasım Ənvar

özündən sonra qiymətli əsərlər qoyub getmişdir. Onun lirik şeirlərdən

ibarət divanı və bir neçə fəlsəfi-didaktik əsəri vardır. “Ənisül-arifin”

və “Ənisül-Aşiqin” şairin ən məşhur əsərlərindəndir. Şairin divanına

qəzəl, qitə, rübai və məsnəviləri daxildir. “Səd məqam” təsəvvüf və

irfan istilahları haqqındadır. Qasım Ənvarın nəsrlə yazılmış əsərləri

də vardır ki, bunlar “Elmin bəyanı haqqında risalə və “Sual və cavab”

risaləsidir. Qasım Ənvarın fars dilində yazdığı əsərləri əsasən onun

təsəvvüfi görüşlərini özündə əks etdirir. Onun bundan əlavə, farsca,

türkcə, giləkcə müləmmələri və ayrıca şeirləri vardır. Şah Qasım

Ənvar öz şeir yaradıcılığında Cəlaləddin Rumi irsindən təsirləndiyinə

görə təsəvvüfü tərənnüm etmək baxımından təsirli, qəlblərə nüfuz

edən əsərlər yaratmışdır.

Açar sözlər: Ənvar, təsəvvüf, şair, sufi, ədəbiyyat
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